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DEPARTMENT OF TAMIL CLASS: CLASS: I B.A. / B.Sc. 

Semester 
Course 

Type 

Course 

Code 
Course Title Credits 

Contact 

Hours/week 
CIA Ext Total 

II Part -1 
20U2TLA2 

 

இடைக்கா 
இக்கினமும் 
உடபடைமம் 

3 6 25 75 100 

 
குறிக்க ோள்  

 டைய, டயணய இக்கினங்கின் தட்ங்கடப் னிற்றுயித்தல். 
 தத்துய நபின் அடிப்டைகட  உணபச் சைய்தல். 
 ைிற்ிக்கினங்கின் யடிய,உள்ைக்கங்கடத் சதிதல்.  

 
அயகு- 1 தேலாம் & நாயாிேிவ்லிப்பிபந்ேம் (20 ணி தநம்) 
அ. தேலாம் 

1. ேிருநாவுக்கசர் (நச்சிலாத் ேிருப்பேிகம்)  “சசாற்றுணண தலேின்” –10பாடல்கள். 
2. ேிருலாசகம்–(பிடித்ேபத்து)உம்பர் கட்கதச ஒறிலம நிணமந்ே தாகத-10பாடல்கள். 

ஆ. நாயாிேிவ்லிப்பிபந்ேம் 
1. சபரிாழ்லார்-3ஆம் ேிருசாறி – ேிருத்ோயாட்டு ாணிக்கங்கட்டி ணலம் இணடக்கட்டி -10 

பாடல்கள். 
2. ஆண்டாள் – ேிருப்பாணல – முேல் 10 பாடல்கள். 

 
அயகு- 2. சிற்மியக்கிங்கள் (20 ணி தநம்) 

1. கயிங்கத்துப்பணி  – தபார்பாடிது (முேல்5 பாடல்கள்). 
2. குற்மாயக்குமலஞ்சி – ணயலரம் குமித்ே – 5 பாடல்கள். 
3. அறகர்கிள்ணரலிடுதூது – கிரிின்சிமப்புகள் – முேல் 10 கண்ணிகள். 
4. முக்கூடற்பள்ளு – சேன்கணலரம்,(23)லடகணலரம்(26) ணற லரம்(33,36) -4பாடல்கள். 
5. ீனாட்சிம்ணபிள்ணரத்ேிழ் – லருணகப்பருலம் – 2 பாடல்கள். 
6.  அபிாி அந்ோேி – முேல் 10பாடல்கள். 

 
அயகு- 3 உணநணட- இயக்கி கந்ேம்(சோகுப்பு)  (15 ணி தநம்) 
 
அயகு- 4 இயக்கி லயாறு         (15 ணி தநம்) 

1. ணசலத்ேின் ேிழ்ப்பணி. 
2. ணலணலத்ேின் ேிழ்ப்பணி. 
3. சிற்மியக்கித்ேின் தோற்மம், லராா்ச்சி. 
4. உணநணடின் தோற்மம்,லராா்ச்சி. 

 
அயகு- 5. இயக்கணம் (20 ணி தநம்) 

1. சபர்ச்சசால் – லணககள்.   
2. ஆகுசபர் - லணககள். 
3. லிணனச்சசால் –  லணககள். 
4. ேற்சம், ேற்பலம்.   
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போடநூல் ள் : 
1. இணடக்காய இயக்கிம் (சோகுப்பு) –  நியூசசஞ்சுரி புக்ஹவுஸ் சலரிடீு, துண,2020  
2. இயக்கி கந்ேம்(சோகுப்பு) – நியூசசஞ்சுரி புக்ஹவுஸ், துண, 2018 

போர்வை நூல் ள் : 
1. ேிழ் இயக்கி லயாறு – ேி. பாக்கிதரி, நியூசசஞ்சுரி  புக்ஹவுஸ், துண, 2016. 
2. சிற்மியக்கிச் சசல்லம், ந.ல ீ. சசான், ணிலாசகர்  பேிப்பகம், துண.2010. 

 
இவையம் 

1 www.maduraiproject.com 
2 www.noolagam.com 

 

கற்பித்தல் முறைகள் 
கரும்டக, மூதால்கள், இடைக் ககார்டயகள், யிக்கக்காட்ைிகள் (ிிடி) 
 
பாடத்ேிட்டம் – லணலாராா் 
முடயாா் சய.உரா, உதயிப்கபாைிரினாா் 

http://www.maduraiproject.com/
http://www.noolagam.com/
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LESSON PLAN 

UNIT DESCRIPTION 

Hrs-90 

(Six for a 
week ) 

Mode 

அகு 1 

கதயபாம். 

அ) 1. நச்ைியானத் திருப்திகம் 

     திருாவுக்கபைர் கதயபாம். 

   2. திருயாைம் - ிடித்த த்து 

     நாணிக்கயாைகர். 
ஆ)  ாானிப திவ்யினப்ிபந்தம் 

   1. திருத்தாாட்டு> சரினாழ்யார்        

     3ஆம் திருசநாமி>10ாைல்கள்.  
   2. ஆண்ைாள் திருப்ாடய  

     முதல் 10 ாைல்கள். 

20 

கரும்டக> 
மூதல்கள்>  

யிக்கவுடப 
இடைக்ககார்டயகள் 

அகு 2 

 

ைிற்ிக்கினம் 

   1. கிங்கத்துப்பணி கார்  
     ாடினது. 5 ாைல்கள். 
   2. குற்ாக்குயஞ்ைி  
     நடயம் 5 ாைல்கள். 
   3. அமகர் கிள்டயிடுதூது. 

     கிினின் ைிப்புக்கள் - 10  

     கண்ணிகள்.  
   4. நீாட்ைினம்டந ிள்டத்  
     தநிழ் யருடகப்ருயம் -  

     2ாைல்கள். 

   5. அிபாநி அந்தாதி – முதல்   
     5 ாைல்கள்.  

20 

கரும்டக> மூதல்கள்> 

யிக்கக்காட்ைிகள்(ிிடி) 
யிக்கவுடப 

அகு 3 
உடபடை இக்கினம் –  
இக்கின நகபந்தம் (சதாகுப்பு) 

20 
மூதல்கள்>  

யிக்கவுடப 

அகு 4 

இக்கின யபாறு 

 1. டையத்தின் தநிழ்ப்ணி. 
 2. டயணயத்தின் தநிழ்ப்ணி. 
 3. ைிற்ிக்கினங்கின்.  
   கதாற்மும் யாா்ச்ைிமம். 
 4  உடபடைனின் கதாற்மும்  
   யாா்ச்ைிமம். 

 

15 

கரும்டக> மூதல்கள்> 

யிக்கக்காட்ைிகள்(ிிடி) 
யிக்கவுடப 

அகு 5 

இக்கணம்  

   1. சனர்ச்சைால் - யடககள் 

   2. ஆகுசனரின் யடககள் 

   3. யிடச்சைால் - யடககள்  

   4. தற்ைநம், தற்யம் 
 

15 கரும்டக> மூதல்கள்> 
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COURSE OUT COME 

CLO  ற்றலின்  வைளிப்போடு Knowledge level 

CLO1 ைிற்ிக்கினங்கள் குித்த அடிப்டைக் கருத்துகடப் சறுயர். K1, K2 

CLO2 
க்தி இக்கினங்கள் சயிப்டுத்தும் ைநனம் ைார்ந்த சைய்திகடப் 
புரியர். K2 

CLO3 
டைய டயணய ைித்தாந்த இட தத்துயக் கருத்துகடத் சதரிந்து 

டைமுடப்டுத்திக்சகாள்யாா். K2,K3 

CLO4 
இக்கின யபாறு தரும் யாழ்யினல் கருத்துகடப் சாருத்திப் 
ார்க்கும் தின் சறுயர். K2,K3 

CLO5 
.சநாமினின் தட்ங்கின் மூநாக ஆளுடநத் திட 

யர்த்துக் சகாள்யர். K4 

  
 

CLO-PSO Mapping 

CLO|PSO PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 

CLO1 - - 1 1 - 
CLO2 - - 2 2 - 
CLO3 - - 3 3 - 
CLO4 - - 4 4 - 
CLO5 - - 3 3 - 

 

 
 


