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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 

I Part -1 20U1TLA1 
இக்காய 
இயக்கிம் 

3 6 25 75 100 

      
குறிக்க ோள் 

 புதுக்கலிதை, சிறுகதை ஆகிலற்மின் தட்பங்கதரப் பிற்றுலித்ைல். 
 பதைப்பின் அறகில் உண ா்வுகதரப் பபபேகச் பசய்ைல். 
  பபபேம் இயக்கி ஆளுதகதர அமிைல்.                                 

 

அயகு– 1: புக்கலிதை                             (15 ணி நேம்) 
1.ப ைி ர் -  அ. ேிற்பதுநல ேைப்பதுநல…. 
 ஆ பசந்ைிழ் ே பைனும் நப ைினிநய… 
        இ. லதீணடி ேீ எனக்கு…  
2.ப ைிை சன்  அ. ைிறின்இனித 
 ஆ. பபண்ணுக்குேீைி 
 இ. பை றிய ரர்லிண்ணப்பம் 
 

அயகு– 2 புதுக்கலிதை                             (20 ணி நேம்) 
1. லபேத்ைம் – சுந்ை ச ி.   
2. சக  தலத் ை ண்ை ை ட்ைகங்கள் - ே . க  சன்.   
3. நைசப்பிை லிற்கு பே பைபேப்ப ைகனின் அஞ்சயி - ப. நத்ை .   
4. கைவு - அப்துல் கு ன். 
5. இமக்கபடி ை சிலுதலகள்- தலபத்து.  
6. தூர் - ே . பத்துக்கு ர்.    
7. பே கைவும் பக ஞ்சம் கள்ரிப்ப லும் – ை த. 
8. கனவுகள் + கற்பதனகள் = க கிைங்கள் – ீ . 
9. அம்  – இரம்பிதம. 
10. தைக்கூ கலிதைகள் - (10) 

ே ட்டுப்புமப்ப ைலும் ைிதப்பைப்ப ைலும் 
1. ஆத்ை  உன் நசதய.... – ஏக நைசி. 
2. ணப்ப தம  டுகட்டி  லம்.... – பேைக சி. 

 
அயகு– 3 சிறுகதைகள்                                 (20 ணி நேம்) 
நைர்ந்பைடுக்கப்பட்ை சிறுகதைகள் (8)  1. புதுதப்பித்ைன் – க ஞ்சதன. 2 கு.ப. ஜநக ப யன் –
த பேன்னிச . 3. கி. ஜே  ணன் – கைவு.  4. அநச கித்ைின் – புயிக்கதயஞன். 5.ச .கந்ைச ி - 
ைக்தகின் ீது ே ன்கு கண்கள். 6. அண்ண  –பசவ்ல தற. 7 பூணி – ே க்கு. 8. ச.ைிழ்ச்பசல்லன் – 
பலிநய டுநப ய்.  
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அயகு- 4 இயக்கிலய று                           (15 ணி நேம்) 
1. புக் கலிதைின் நை ற்மம்,லரர்ச்சி 
2. புதுக்கலிதைின் நை ற்மம்,லரர்ச்சி 
3. சிறுகதைின் நை ற்மம்,லரர்ச்சி  
4. புதுக்கலிதைின் அடிப்பதைகள், சிறுகதைின் அடிப்பதைகள் 

அயகு- 5 இயக்கணபம் பதைப்ப க்கப் பிற்சிபம்          (20 ணி நேம்) 
1. எழுத்துக்கரின் பப துப் பிமப்பு. 
2. லல்யினம் ிகும் இைங்கள், ிக  இைங்கள். 
3. ண,ன,ே, ம,, ய,ர,ற நலறுப டுகள். 
4. ேிறுத்ைற்குமிகரின் பன்ப டு. 
5. கலிதை, சிறுகதை எழுைப் பிற்சி 

 
போடநூல்  
இக்க ய இயக்கிம் (பை குப்பு), ேிபெபசஞ்சுரி புக்ைவுஸ் பலரிடீு, துத, 2020. 
ப ர்தல தல்கள்  

1. புைி நே க்கில் ைிழ் இயக்கி லய று, ைிறண்ணல், ீன ட்சி புத்ைக ேிதயம், துத, 
2017. 

2. ேற்மிழ் இயக்கணம், ை க்ை ா் பச .பசிலம், ஐந்ைிதணப் பைிப்பகம், பசன்தன, 2016. 
 
இணையம் 
                www.azhiyasudarkal.com 

                 www.sramakrishnan.com 

 
கற்பித்தல் முணைகள் 
      கபேம்பயதக, பயத ல்கள்,  குறும்பைங்கள், லிரக்கக்க ட்சிகள் (பிபிடி) 
 
பாடத்திட்டம் – லரலாராா் 
பதனல ா் ே. இத்ைினக்கு ர், உைலிப்நப சிரி ா் 
 

http://www.azhiyasudarkal.com/
http://www.sramakrishnan.com/
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COURSE LEARNING OUTCOME 

CLO  ற்றலின்  வெளிப்போடு Knowledge level 

CLO1 

கலிரதகள்  வலரிப்படுத்தும் னித அன்பு, வபண்நிரயகள், 
வாறிின்சிமப்பு, வதாறியாராா் நிரய பபான்மலற்ரம அமிச் 
வசய்தல். 

K1, K2 

CLO2 
கலிரதகரின் கருத்துப் பரிாற்மம், உாா்னிதச் வசல்பாடுகரர 
ஊக்குலித்து நரடபரமில் பின்பற்மல். K2 

CLO3 
கதைின் உள்ரைக்கம்,லடிலம் – ந்ைர் எண்ணம், உணர்வு, ேைத்தை, 
சபகப் பண்ப ட்டுச் பசல்ப ட்டில்- ஈடுபடுைல். K2,K3 

CLO4 
இயக்கி லயாற்ரம நில்படுத்திப் பரடப்பாரிகரின் 
அமிவுத்திமத்தில் ஈடுபடச்வசய்தல். K3, 

CLO5 
வாறிின்  சிமப்புகரரத் வதாகுத்தல். பரடப்பூக்கத்துடன் பிரற 
நீக்கித் தனித்துலாக ழுதத் தூண்டல். 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 - 
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LESSON PLAN 

UNIT DESCRIPTION 

Hrs - 90 

(Six for a 

week ) 

Mode 

அயகு - 1 

 புக்கலிதை                  

1.  ப ைி ர்  –  

அ ேிற்பதுநல ேைப்பதுநல…. 
ஆ பசந்ைிழ் ே பைனும் நப ைினிநய...  
இ. லதீணடி ேீ எனக்கு… 

2.  ப ைிை சன்  

   அ. ைிறின் இனித 

   ஆ. பபண்ணுக்கு ேீைி 
   இ. பை றிய ரர் லிண்ணப்பம் 

 

15 

பயத ல்கள்,  

லிரக்கவுத, 
இதசக்நக ர்தலகள் 

அயகு -2 

புதுக்கலிதை                          

1.  லபேத்ைம் - சுந்ை ச ி   
2.  சக  தலத் ை ண்ை ை ட்ைகங்கள் - ே . 

க  சன்   

3.  நைசப்பிை லிற்கு பே பைபேப்ப ைகனின் 

அஞ்சயி - ப. நத்ை    
4.  கைவு - அப்துல் கு ன்   

5.  இமக்கபடி ை சிலுதலகள்- தலபத்து  

6.  தூர் - ே . பத்துக்கு ர்    
7.  பே கைவும் பக ஞ்சம் கள்ரிப்ப லும் - 

ை த 
8.  கனவுகள் ± கற்பதனகள் = க கிைங்கள் - 

ீ  
9.  அம்  - இரம்பிதம 

10. தைக்கூ கலிதைகள் - (10) 

ே ட்டுப்புமப்ப ைலும் ைிதப்பைப்ப ைலும் 

1.  ஆத்ை  உன் நசதய... - ஏக நைசி 
2.  ணப்ப தம  டு கட்டி  லம் 

ஏறுபூட்டி...- பேைக சி 

 
20 
 

பயத ல்கள்,  

லிரக்கக்க ட்சிகள்(பிபிடி) 

அயகு -3 

சிறுகதைகள்(8)   

1.  புதுதப்பித்ைன் – க ஞ்சதன.  
2  கு.ப. ஜநக ப யன் – த பேன்னிச .  
3.  கி.  ஜே  ணன் – கைவு.  
4.   அநச கித்ைின் – புயிக்கதயஞன்.  
5.   ச .கந்ைச ி - ைக்தகின் ீது ே ன்கு 

 கண்கள்.  
6.  அண்ண  –பசவ்ல தற. 

7.  பூணி – ே க்கு. 
8.  ச.ைிழ்ச்பசல்லன் – பலிநய டுநப ய். 
 
  

 
 

20 

 

பயத ல்கள்,, 

கயந்துத ைல் 

குறும்பைங்கள் 
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அயகு -4 

இயக்கிலய று           

1.  புக் கலிதைின் நை ற்மம், லரர்ச்சி 
2.  புதுக்கலிதைின் நை ற்மம்,லரர்ச்சி 
3.  சிறுகதைின் நை ற்மம்,லரர்ச்சி  
4.  புதுக்கலிதைின் அடிப்பதைகள்,     

 சிறுகதைின் அடிப்பதைகள் 

 
 
 

15 

 
 

பயத ல்கள், , 

லிரக்கவுத 

அயகு-5 

இயக்கணம்                       

1.  எழுத்துக்கரின் பிமப்பு, 
2.   லல்யினம் ிகும் இைங்கள், ிக  இைங்கள் 

3.   ண,ன,ே,  ம,, ய,ர,ற  நலறுப டுகள் 

4.   ேிறுத்ைற் குமிகரின் பன்ப டு 

5.   கலிதை, சிறுகதை எழுைப் பிற்சி     

 
 

20 

 
 

 

ப றிப் பிற்சி 
கலிதை, கதை எழுைப் 
பிற்சி 
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DEPARTMENT OF HINDI CLASS: I B.A. / B.Sc. 

Semester 
Course 

Type 
Course Code Course Title Credits 

Contact 

Hours/week 
CIA Ext Total 

I Part 1 20U1HLA1 Hindi 1 3 6 25 75 100 

 

Course Objectives: 

COs Course Objectives: 

CO1 
The basic objective is to see that the students have knowledge of Hindi which would help them in 

future. 

CO2 Vowels, consonants and some basic translations would help the students to have a glimpse of Hindi. 

CO3 
Students who have wrong notion about the language would gain confidence and thus they start 

learning the language effectively. 

CO4 
The main objective is to see that the students should learn about singular, plural, gender and numbers 

in Hindi. 

CO5 
If the objective is fulfilled, the student would be able to write, read and speak Hindi to a certain extent 

which would be a shot in the arm for the teacher 

 

UNIT CONTENT HOURS 

Unit 1 Vowel, consonants, gender, singular, plural, umbers 1-100 18 

Unit 2 Use in sentence, prose, choose the right answer 18 

Unit 3 Translations 1-25, correct the sentence, one line question from prose 18 

Unit 4 Five line questions from prose, synonyms 18 

Unit 5 One line question (general), name of seasons and direction 18 

 

Prescribed text books: 

1. KM Chandramohan, Hindi  Vatayan, Sourashtra College, Mdu 

2. Hindi Parichai, DB Hindi Prachar Sabha 

3. Pratam Darshan, DB Hindi Prachar sabha 

4. Pratam Kiran, DB Hindi Prachar Sabha 

 

Website reference: 

https://www.17-minute-languages.com/en/learn-hindi/ 

Pedagogy  

Chalk and talk, PPT, Group discussion, puzzle, crossword. 

 

Course Learning Outcomes: 

CLOs CLO Statement Knowledge level 

CLO1 Use of singular, plural and numbers K3 

CLO2 Use of sentences and choosing the right answer K3 

CLO3 Able to translate and correct the sentences K2 

CLO4 Able to write answers questions from prose K2 

CLO5 Able to identify directions and seasons K1 

 

https://www.17-minute-languages.com/en/learn-hindi/
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Mapping with Programme Outcomes 

CLOs PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 

CLO1 - 2 1 2 3 - 

CLO2 - - 1 2 3 - 

CLO3 - - 1 2 3 - 

CLO4 - - 1 2 3 - 

CLO5 - - 1 2 3 - 

3- Advance application; 2- Intermediate level; 1- Basic level 

 

Blue Print 

Mapping with Courses Learning Outcomes (CLOs)  

U
n

it
s 

CLOs K- Level 

Section  A Section B 
Section C 

(Either/or 

Choice) 

Section D 

(Open 

Choice) 

MCQs Short Answers 

No. of 

Questions 
K- Level 

No. of 

Questions 
K- Level 

1 CLO1 Up to K 3 2 K1or K2 1 K1or K2 2 (K2&K2) 1(K3) 

2 CLO2 Up to K 3 2 K1or K2 1 K1or K2 2 (K3&K3) 1(K3) 

3 CLO3 Up to K 2 2 K1or K2 1 K1or K2 2 (K2&K2) 1(K2) 

4 CLO4 Up to K 2 2 K1or K2 1 K1or K2 2 (K2&K2) 1(K2) 

5 CLO5 Up to K 1 2 K1or K2 1 K1or K2 2 (K1&K1) 1(K1) 

No. of Questions to be 

asked 
10  5  10 5 

No. of Questions to be 

answered 
10  5  5 3 

Marks for each question 1  2  5 10 

Total Marks for each 

section 
10  10  25 30 

 

K1- Remembering and recalling facts with specific answers 

K2- Basic understanding of facts and stating main ideas with general answers 

K3- Application oriented- Solving Problems 

K4- Examining, analyzing, presentation and make inferences with evidences  

 

 

Distribution of Section-wise Marks with K Levels * 

 

K 

Levels 

Section A 

(No 

Choice) 

Section B 

(Short 

Answer) 

Section C 

(Either/or) 

Section D 

(Open 

Choice) 

Total 

Marks 

% of Marks 

without choice 
Consolidated 

K1 5 4 10 10 29 24.16 24 

K2 5 6 30 20 61 50.84 51 

K3 -  10 20 30 25.00 25 

K4 -  - - - - - 

Total 

Marks 
10 10 50 50 120 100.00 100% 

 

 


