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 DEPARTMENT OF TAMIL CLASS: I B.Com (General, PA, B&I, CM)  

Semester 
Course 

Type 

Course 

Code 
Course Title Credits 

Contact 

Hours/week 
CIA Ext Total 

II Part 1 
20U2TKL2 

 
பொதுத் தநிழ்-2 1 3 25 75 100 

     
குறிக்க ோள் 

 சங்க இலக்கியங்கள் வெளிப்படுத்தும் ொழ்ெியலலப் புலப்படுத்தல். 
 காப்பியங்களின் அடிப்பலைகலள அறிதல். 
 சிலப்பதிகாரத்தின்  முக்கியத்துெத்லத உணரச் வசய்தல். 

 
பாடத்திட்டம் 

  
அகு– 1 சங்கஇக்கினம்                             (10 நணி நபம்) 
 அகம் :  அ)  ற்ிணண - (ொடல் எண்கள் 01,14, 231,) 
    ஆ) குறுந்பதொணக- (ொடல் எண்கள் 3,23,25,40)  
 பும் :  அ)  புொனூறு - (ொடல் எண்கள் 183, 192, 312)  
              ஆ) சிறுொணொற்றுப்ணட –  நதுணபனின் யம் 
                  (வுயொ பணக்கும் ொகுபதிர் நுணயத்…(.51- 67) 
 
அகு– 2  கொப்ின இக்கினம்                 (8 நணி நபம்) 
        சிப்திகொபம் (நங்கயொழ்த்துப்ொடல்-பழுணநபம்) 
           
அகு- 3  கட்டுணபகள்                        (10நணி நபம்) 
 1. நீொட்சிப் ட்டிம் - பதொ. பநசியன். 
 2. தநிமகத்தில் பத்துக்கள் - நனிண சீி. நயங்கடசொநி. 
 3. ணயணக தி ொகரிகம் – ொபயல் ொபதி.  
 4. தநிழ்த் திணணனினல் நகொட்ொடுகள் - ொநனன்.  
 
அகு– 4  இக்கின யபொறு                    (7 நணி நபம்) 
 1) த்துப்ொட்டு.       
 2) எட்டுத்பதொணக. 
 3) இபட்ணடக்கொப்ினங்கள்.  
 
அகு– 5  இக்கணம்                              (10 நணி நபம்) 
 1. யல்ிம் நிகும் இடங்கள்.  
 2. யல்ிம் நிகொ இடங்கள். 
 3. ,,ம, ப, நயறுொடுகள். 
 4. ண,, நயறுொடுகள். 
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பாடநூல்கள் 
     பொதுத்தநிழ் - 2 
     பதொகுப்பு, தநிழ்த்துண, நதுணபக்கல்லூரி, நதுணப 
 
பார்வை நூல்கள் 
 1. புதின நொக்கில் தநிழ் இக்கின யபொறு, தநிமண்ணல்,  நீொட்சி  
 2. புத்தக ிணனம், நதுணப, 2017. 
 3. தநிழ் இக்கின யபொறு, ப. யபதபொசன், சொகித்ன அகொபதநி,  
        பசன்ண,2015. 
 
இவையம் 

1. www.tamilvirtu.com 

2. www..jayamohan.com 

 
கற்பித்தல் முவைகள் 

கரும்ணக, பநுொல்கள், யிக்கக்கொட்சிகள் (ிிடி) 
 
ொடத்திட்டம் - யணபயொொா் 
பணயொா் . இபத்திக்குநொர், உதயிப்நபொசிரினொா் 
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LESSON PLAN 

UNIT DESCRIPTION 

Hrs - 45 

(Three for a 

week) 

Mode 

அலகு -1 

சங்கஇக்கினம் 
அகம்: அ)  ற்ிணண - (01,14, 231,) 
      ஆ) குறுந்பதொணக - (3,23,25,40)  
பும்: அ)  புொனூறு - (192, 183, 312)  
      ஆ) சிறுொணொற்றுப்ணட – நதுணபனின் யம் 
   (வுயொ பணக்கும் ொகுபதிர்  
   நுணயத்…(.51- 67) 

10 

கரும்ணக, 
பநுொல்கள், 
யிக்கவுணப, 

அலகு -2 
கொப்ின இக்கினம்                                
சிப்திகொபம்  - (நங்கயொழ்த்துப்ொடல்- 
பழுணநபம் 

08 

கரும்ணக,  
பநுொல்கள்,  
யிக்ககவுணப, 

அலகு -3 

கட்டுணபகள்   
1.  நீொட்சிப் ட்டிம் – பதொ. பநசியன் 
2.  தநிமகத்தில் பத்துக்கள் - நனிண சீி. 
 நயங்கடசொநி 
3.  ணயணக தி ொகரிகம் – ொபயல் ொபதி  
4.   தநிழ்த் திணணனினல் நகொட்ொடுகள்  - ொநனன் 

10 
 கரும்ணக,  
கந்துணபனொடல் 

அலகு -4 

இக்கின யபொறு                          
1)  த்துப்ொட்டு  
2)  எட்டுத்பதொணக 
3)  இபட்ணடக்கொப்ினங்கள்  

07 

கரும்ணக,  
பநுொல்கள்,  
யிக்கவுணப 

அலகு-5 

இக்கணம்   
1)  யல்ிம் நிகும் இடங்கள்  
2)  யல்ிம் நிகொ இடங்கள் 
3)  ,,ம, ப, நயறுொடுகள் 
4)  ண,, நயறுொடுகள் 

10 

கரும்ணக,  
பநுொல்கள்,  
பநொமிப் னிற்சி 
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COURSE OUT COME 

CLO கற்ைலின்  வைளிப்பாடு 
Knowledge 

level 

CLO1 
அகபம் புபம் நிதின் பசனல்ொடுகணத் தீர்நொிப்ணதப் புரிந்து 
பகொள்தல். 

K1, K2 

CLO2 ண்ணடன, யொழ்யினல் கங்கணக்கூி  அிவுத்திண நநம்டுத்துதல். K2 

CLO3 
யபொற்ிவு, யட்டொப அிவு, நநம்டுத்தல். ண்ணடன பொருினல் 
ரிநொணங்கணக் கிர்த்தல். 

K2,K3 

CLO4 
ொட்டும் பதொணகபம் உணர்த்தும் யொழ்யினல் பிகணத் பதொகுத்தல். 
கொப்ினங்கின்   ணடப்பூக்கத்ணதத் பதிதல். 

K2,K3 

CLO5 
இக்கணப் னன்ொடு, பநொமினின் தித்துயம் ஆய்தல், பதொகுத்தல். ிணம 
ீக்கல். 

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 - 
   

 


