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DEPARTMENT OF TAMIL CLASS: I M.A. Tamil 

Sem 
Course 

Type 

Course 

Code 
Course Title Credits 

Contact 

Hours/week 
CIA Ext Total 

2 
Major 

Core - 8 
21P2TMC8 

ிநணரய்வுக் 

தரட்தரடுள் 
4 5 25 75 100 

 

Nature of Course 

அநிவு ற்றும் ிநன் சார்ந்து    
வலனாய்ப்தை சார்ந்து

  

 

ிநன் சார்ந்து   தாில்தொலணவார் 

சார்ந்து 

 

 

 

குநிக்தரள் : 

 இனக்ிங்ரபப் திந அநிவுத்துரநபின் தின்புனத்ில் ரத்துப்  

தன்பர ரசிக்கும் பரநரப அநிச் பசய்ல். 

 ற்சரர்தற்று, பைக் அடிப்தரடில்  புநத்ன்ரில் இனக்ிங்ரப 

ரசிக்,ிப்திட ஆற்றுப்தடுத்துல். 

 அண்ர  உன இனக்ிப்  ததரக்குரப அநிந்து புிண தரடக்ச் பசய்ல்.  

தரடத்ிட்டத்ின் உள்படக்ம் : 

UNIT DESCRIPTION Hrs 
K - 

level 
CLO 

அனகு-1 

பரல்ரப்தி இனக்ிக் பரள்ரள் - தண்ரடத் 

ிினக்ித்ில் ிநணரய்வுக் குநிப்புள் - தல் அங்தற்நம் - 

ிபைள்லரரன - புனர் ிரபுள் - உரபில் 

ிநணரய்வு - இக்ரனத் ிநணரய்ின் தரற்நம், பர்ச்சி - 

ிநணரய்ரபர் குிள் 

15 K3 1 

அனகு-2 

1. ிபக்பரநத் ிநணரய்வு            

(ப.பதர.ீின் ஆய்வு பரநில்) 

2. ல்ிரபர் ிநணரய்வுக்குழு    

(ிரன சீணிதங்டசரிின் ஆய்வுள்)  

3. தரடப்தரபிள் ிநணரய்வுக்குழு   

(.ர.சுின் ிர்சண புள்) 

4. சபரில் ிநணரய்வுக் குழு    

(ர.சித்ம்திின் ஆய்வுள்)   

15 K3 2 
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அனகு-3 

(ிநணரய்வு அடகுபரநள் – தற்ில் தரற்நம், ிில் 

பர்ச்சி, அநிஞர்பின் தரர்ரள், அடிப்தரடக் 

பரள்ரள், இனக்ிப் தரர்ரள், ிபக்குல். 

வகாட்தாடுகபின் தின்தைனத்ில் கில, சிறுகல - ாசித்ல்) 

1. உபில் அடகுபரந         (குனன் ிரள் -  5, 

ஆற்நரர -கு.த.ர)  

2. பரன்ில் அடகுபரந (.தஜதாஸ்கன் கிலகள் 

– 2, தரடபும் - புதுரப்தித்ன்) 

3. பதண்ித் ிநணரய்வு        (அர்கள் தார்லில் - 

சங்காி, ரட்டில் எபை ரன் - அம்ரத) 

4. ிபிம்புிரனத்  ிநணரய்வு   (தொ.சும்தைலிங்கம் - த அிந் 

வசலனகள், தரி – ி.ரஜரரன்)  

15 K4 3 

அனகு-4 

1. னரற்நில் அடகுபரந 

(இந்க் கில ழுதுகிநன் - கல்ாண்ஜி, 

திபணட்டரம் தற்நரண்டில் ர - ஸ். 

ரிபைஷ்ன்) 

2. வீணத்து அடகுபரந    

(அரநபபி - சி.ி, சரல் - தசுய்ர, தடுந்தூம் - 

தஜவாகன்) 

3. தின்வீணத்து அடகுபரந   

(தொன்தணாத கானத்ில் குவசகன் ன்தநாதன் 

ாழ்ந்து ந்ான் - இலச, ரம்ர தரட்டி பசரன்ண 41 

ரள் - ம். பென்)  

4. ரந்ரீரர்த்ர அடகுபரந  

(எத ண்த்துப்தச்சி,  அடுக்குரடிக் ட்டிடித்ிலிபைந்து 

ிழுந்துபரண்டிபைந்ணர்….. - வச்சன்,ரநந்து 

ிரிபெம் ின் - சுதஷ்குரர் இந்ிஜித்) 

 

15 
K4 4 

அனகு-5 

1. சூலில்  ிநணரய்வு   (எத த்லக்கூட காில்லன - 

வவன்,தசரணம் - தசர. ர்ன்) 

2. புனம்பதர்த்ிநணரய்வு (இரனபெிர் ரன ிரணவுள் - 

..ச.பஜதரனன், தோன்று கங்கபின் கல - 

கனாவாகன்) 

3. தின் ரனணிம்      (அங்காடித் தத - ணிகா ஸ்ரீாம், 

குற்நப்தம்தர - சி.சு. பசல்னப்தர) 

 

15 

 

K5 5 
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தரட தல்ள் : 

1. .தஞ்சரங்ம், ிழ்த்ிநணரய்வு னரறு, அம் திப்தம், ஞ்சரவூர், 2007. 

2. ி.சு.டரசன், ிநணரய்வுக் ரன, ிபெ பசஞ்சுரி புக் ைவுஸ், துர, 2019. 

3. .தஞ்சரங்ம், இனக்ிபம் ிநணரய்வுக் தரட்தரடுலம், அம் ஞ்சரவூர், 2011. 

தரர்ர தல்ள் :  

1. ம்.ஜி.சுதஷ், இசங்ள் ஆிம், பைர திப்தம், பசன்ரண, 2010. 

2. இர.ரரசு, ிழ் இனக்ித் ிநணரய்வுக் தரட்தரடுள், சரித்ி அரபி 

திப்தம், பசன்ரண, 2018. 

3. .இத்ிணக்குரர், ிநணரய்வுக் தரட்தரடுலம் தன்பரசிப்புலம், ல்ின், 

பசன்ரண, 2017. 

4. த. பைரம், தரனத் ிநணரய்வு அடகுபரநள், சரரர திப்தம், பசன்ரண, 

2019. 

இரம் : 

1. www.sramakrishnan.com 

2. www.jeyamohan.com 

3. www.azhiasudar.com 

 

கற்நலின் காம் : (Rationale) 

 உனக இனக்கிப் வதாக்குகலபக் வகாட்தாடுகபின் தின்தைனத்ில் தைாிந்து தகாள்ப. 

கற்நல் தசல்தாடு : (Activities) 

 வீண இனக்கிங்கலப வகாட்தாடுகபின் தின்தைனத்ில் ிப்தேடு தசய் திற்சி 

அபித்ல். 

 ற்தித்ல் பரநள் : 

     பைம்தனர, எலி எபிப்தடங்ள், ஆங்ின பனதல்ள் 

 

தரடத்ிட்ட ரரபர் : 

பரணர் . இத்ிணக்குரர், உிப்ததரசிரிர், ிழ்த்துரந 

 

 

 

 

http://www.sramakrishnan.com/
http://www.jeyamohan.com/
http://www.azhiasudar.com/
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ிரிவுர தப்திர்வு 

அனகு தரடப்தகுி ி பரந 

அனகு -1 

பரல்ரப்தி இனக்ிக் பரள்ரள் - தண்ரடத் 

ிினக்ித்ில் ிநணரய்வுக் குநிப்புள்  
4 

பைம்தனர, 

பனதல்ள், 

ிபக்வுர,   

தல் அங்தற்நம் - ிபைள்லரரன - புனர் 

ிரபுள் - உரபில் ிநணரய்வு 
4 

இக்ரனத் ிநணரய்ின் தரற்நம், பர்ச்சி  5 

ிநணரய்ரபர் குிள் 2 

அனகு -2 

1. ிபக்பரநத் ிநணரய்வு 

(ப.பதர.ீின் ஆய்வு பரநில்) 
3 

பைம்தனர, 

பனதல்ள், 

ிபக்வுர, 

திதிடி 

2. ல்ிரபர் ிநணரய்வுக்குழு    

(ிரன சீணிதங்டசரிின் ஆய்வுள்)  
3 

3. தரடப்தரபிள் ிநணரய்வுக்குழு   

(.ர.சுின் ிர்சண புள்) 
4 

4. சபரில் ிநணரய்வுக் குழு  

 (ர.சித்ம்திின் ஆய்வுள்)  
5 

அனகு -3 

(ிநணரய்வு அடகுபரநள் – தற்ில் தரற்நம், 

ிில் பர்ச்சி, அநிஞர்பின் தரர்ரள், 

அடிப்தரடக் பரள்ரள், இனக்ிப் தரர்ரள், 

ிபக்குல். வகாட்தாடுகபின் தின்தைனத்ில் கில, 

சிறுகல - ாசித்ல்) 

1. உபில் அடகுபரந    

(குனன் ிரள் -  5, ஆற்நரர - கு.த.ர)  

4 

பைம்தனர, 

பனதல்ள், 

ிபக்வுர, 

உரரடல் 

1. பரன்ில் அடகுபரந    

(.பஜதரஸ்ன் ிரள் -2,  

தரடபும் - புதுரப்தித்ன்) 

4 

2. பதண்ித் ிநணரய்வு    

(அர்கள் தார்லில் - சங்காி, ரட்டில் எபை ரன் - 

அம்ரத ) 

4 

3. ிபிம்புிரனத்  ிநணரய்வு    

( தொ.சும்தைலிங்கம் - த அிந் வசலனகள், 

தரி - ி. ரஜரரன்)  

3 
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அனகு -4 

1. னரற்நில் அடகுபரந       

(இந்க் கில ழுதுகிநன் - கல்ாண்ஜி, 

திபணட்டரம் தற்நரண்டில் ர - ஸ். 

ரிபைஷ்ன்) 

4 

பைம்தனர, 

பனதல்ள், 

ிபக்வுர 

2. வீணத்து அடகுபரந    

(அரநபபி - சி.ி, சரல் - தசுய்ர, 

தடுந்தூம் - தஜவாகன்) 

4 

3. தின்வீணத்து அடகுபரந   

(தொன்தணாத கானத்ில் குவசகன் ன்தநாதன் 

ாழ்ந்து ந்ான் - இலச, ரம்ர தரட்டி 

பசரன்ண 41 ரள் -ம். பென்)  

4 

4. ரந்ரீ ரர்த்ரம்   

(எத ண்த்துப்தச்சி, அடுக்குரடிக் 

ட்டிடித்ிலிபைந்து ிழுந்துபரண்டிபைந்ணர்….. - 

வச்சன், ரநந்து ிரிபெம் ின் – 

சுதஷ்குரர் இந்ிஜித்) 

3 

அனகு-5 

1. சூலில்  ிநணரய்வு  

(எத த்லக்கூட காில்லன - வவன், 

தசரணம் - தசர. ர்ன்) 

5 

பைம்தனர, 

பனதல்ள், 

ிபக்வுர 

2. புனம்பதர்த் ிநணரய்வு            

(இரனபெிர் ரன ிரணவுள் - ..ச.பஜதரனன், 

பன்று ங்பின் ர – னர தரன்) 

5 

3. தின் ரனணித் ிநணரய்வு      

(அங்காடித் தத - ணிர ஸ்ரீரம், 

குற்நப்தம்தர - சி.சு. பசல்னப்தர) 

5 
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COURSE LEARNING OUTCOME 

CLO ற்நலின்  பபிப்தரடு 
அநிவு 

ிரன 

CLO1 

பரல்ரப்திம், தண்ரட இனக்ிம் ண்டி, தரட்டில், ஈட்டுரள் 

ி பதபைஞ்பசிப்தரண ஆய்வு பரநிலின் பசல்பநிரப 

ிரணவுதடுத்ல். 

K3  ல 

CLO2 

இபைதரம் தரற்நரண்டில் ிழ்ந் இனக்ிம் குநித் அநிவுசரர் 

உரரடல்ரப அநிச் பசய்து அடகுபரநபரத் பரகுத்துக் 

பரள்ல். 

K3 ல 

CLO3 
தற்குக் தரட்தரடுபில் ஈடுதடுத்ல். ரபில் இபைக்கும் ணிணி 

உபில்,கூட்டுஉபிலில் தங்தற்நல். 
K4 ல 

CLO4 

ரல், பரில்ரல், ஆங்ிதனரின் ரக்ம் தரடப்ரத 

ரப்தடுத்துர இபைதரம் தரற்நரண்டின் வீணரற்நங்ரப 

தகுத்நிச் பசய்ல். 

K4 ல 

CLO5 

தசுர இனக்ிம், சூழுலில் ரசுதரடு- ிநணநில். இணங்பின் 

பரகுிபர ரள் இடம் பதற்நிபைப்தரப் புனப்தடுத்துல். தின் 

ரனணிச் சூலின் ிரபவுபில் ரர்பின் ிநணநில்.  

K5 ல 

 

Mapping of CLOs with PSOs 

 

CLO-PSO PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 

CLO1 3 - 3 3 - 

CLO2 - 2 3 1 - 

CLO3 3 1 2 3 - 

CLO4 2 1 3 1 3 

CLO5 3 1 - 3 - 

3. ிகு இரவு          2. சிறு இரவு          1. குறு இரவு 
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Learning Outcome Based Education (LOBE) & Assessment 

Formative – Blue Print 

Ariticulation Mapping – K Levels with Courses Learning Outcomes (CLOs) 

 

 

Units 

 

CLOS 

 

K - Level 

தகுி-அ தகுி-ஆ தகுி-இ 

ஏாித தாடர்கபில் 

ிலடபிக்க  
வர்ந்தடுத்து 

ழுதுக 

(Either/or 

Choice) 

ிாிாண 

ிலடபிக்க வகள்ிகபின் 

ண்ிக்லக 
K - Level 

1 CLOx Up to K3 2 K2, K3 2(K3&K3) 2(K2, K3) 

2 CLOy Up to K4 3 K2, K2, K3 2(K4&K4) 1(K3/K4) 

No. of question to be asked 5  4 3 

No. of question to be answered 5  2 2 

Trade mark for each section 2  5 10 

Total Marks for each section 10  10 20 

 

Components of Formative Assessment Marks K - level 

Internal Test 10 As Per Table above 

Assignment 5 K4 

Quiz 5 K4 

Seminar 5 K5 

Total 25  
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Units 

 

CLOS 

 

K-Level 

தகுி - அ தகுி - ஆ தகுி - இ தகுி - ஈ 

சாிாண 

ிலடலத் 

வர்ந்தடுத்து 

ழுதுக 

ஏாித 

தாடர்கபில் 

ிலடபிக்க 

ிாிாண 

ிலடபிக்க 

கட்டுல  

அபில் 

ிலடதக 

1 CLO1 Up to K3 2(K1 & K1) 1 (K1) 2(K1&K1) 1(K2) 

2 CLO2 Up to K3 2(K2 & K3) 1 (K1) 2(K2&K2) 1(K3) 

3 CLO3 Up to K4 2(K2 & K3) 1 (K2) 2(K3&K3) 1(K3) 

4 CLO4 Up to K4 2(K3 & K4) 1 (K2) 2(K4&K4) 1(K4) 

5 CLO5 Up to K5 2(K3 & K4) 1 (K3) 2(K4&K4) 1(K5) 

No. of question to be 

asked 

10 
5 10 5 

No. of question to be 

answered 
10 5 5 3 

Trade mark for each 

section 

1 
2 5 10 

Total Marks for each 

section 

10 
10 25 30 

K1 – ிரணவுப்தடுத்ல் K2 - அநிந்து பரள்லல் K3 - ஈடுதடுத்ல் 

K4 – தகுத்நில்  K5 – ிநணநில் 

 

Distribution of Marks with K Level for Summative Examination 

 

K Levels 

Section A 

(Multiple 

Choice 

Questions) 

Section B 

(Short 

Answer 

Questions) 

Section C 

(Either/Or 

Choice) 

Section D 

(Open 

Choice) 

 

Total 

Marks 

% of 

(Marks 

without 

choice) 

 

Consolidated 

% 

K1 2 4 10 - 16 13.33 
35 

K2 2 4 10 10 26 21.67 

K3 4 2 10 20 36 30.00 30 

K4 2 - 20 10 32 26.67 27 

K5 - - - 10 10 8.33 8 

Total 10 10 50 50 120 100 100 

NB: Higher level of performance of the students is to be assessed by attempting higher level of K 

 

 


