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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 

1 Major Core 4 21P1TMC4 
ிழ்பரி 

னரறு 
4 5 25 75 100 

 

Nature of Course 

அநிவு ற்றும் ிநன் சார்ந்து    
வலனாய்ப்தை சார்ந்து   

ிநன் சார்ந்து   தாில்தொலணவார் சார்ந்து 

 

 

 

குநிக்தரள் : 

 ிழ் பரிின் கானப் தலிலண அநிச்தசய்ல். 

 ிழ்பரி இனக்ங்பின் ழுத்து, பசரல்னரப்புரப பரிில் 

அடிப்தரடில் ததாதத்ிக் காட்டல். 

 ிழ்பரி ிர பரிின் தண்தரட்டு புரப அநி ஈடுதடலத்ல். 

 

தாடத்ிட்டத்ின் உள்படக்கம் : 

UNIT DESCRIPTION Hrs 
K - 

level 
CLO 

 

அனகு-1 

பரி னரற்றுச் சரன்றுள் 

       இனக்ிங்ள் - இனக்ங்ள் - உரர சிாிர்ள் - 

பபி ரட் டார் ழுி இனக்ங்ள் - அரிள் - 

ல்பட்டுள் -அல்ரட்டரர்குநிப்புள் - ிரப பரிள் - 

ிழ் திரி ல்பட்டுபில் ிழ் - அ ாிட்டரதட்டி - 

பைரந்ரன - அாிக்தடு - ிபைப்தங்குன்நம் - ழுகுரன - 

சித்ன்ண ரசல் பலி ல்பட்டுபில் பரிரப்பு 

15 K3 1 

 

அனகு-2 

சங் ரனத் ிழ் 

     பரல்ரப்தி அரப்திலிபைந்து ரறுதடுல் - ம் 

அரல், ன்ரப் தன்ர , ஊரம் ஆரரல் , 

பக்பரலி ரநவு , உநழ்ச்சிள், இநந் ரனம் ரட்டும் 

இரடிரனள், ன்ர, எபைரபெம் தன்ரபெம் , 

பன்ணிரனப்தன்ர, தடர்க்ர, தரல் ரட்டும் ிகுிள். 

15 K3 2 
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அனகு-3 

சங் பைி ரனத் ிழ் 

      இனக்ிங்ள் ம் படல் ,  பய் படல் , குநில், 

படில் ரறுல்ள் , ணிக்குநில்  , ம், சம் பரி 

பல், த்ின் பன் இம் ல் , பரற்று னம் 

பரி பல்,  ப் பு ர்ச்சி, தரல் ரட்டும் குி , ள் 

ிகுி, இட்ரடப்தன்ர, உர்வு எபைரப் பத ர்ள், 

பதர்ப்திலி, சுட்டுப் பதரடள் , தற்றுர உபைபுள் , 

ண்டப்பதர்ள், ரனம் ரட்டும் ிபிள் , உண்டு ன்ந 

குநிப்பு ிரண, ிரணரனரபெம் பதர்ிகுிள். 

15 K4 3 

 

அனகு-4 

தல்னர், தசரர், ரக்ர்,ரனத் ிழ் 

     எலின்ள், எலி ரற்நங்ள் , ள் ிகுிள் , டபரிச் 

பசல்ரக்கு, டபசரற்ள் ிரல் , எலி ரற்நங்ள் , 

பதர்ப் திலிள் , ிரசரட்டும் பசரற்ள் , தற்றுர, 

ல் ிரணள், ச்சங்ள், ிதந்ரண ச்சம் 

15 K4 4 

 

அனகு-5 

ற்ரனத் ிழ் 

     ததச்சுத் ிழ் எலின்லம் எலி ரற்நங்ல ம், உர்வு 

எபைரப் பதர்லம், பன்ணிரனப் தன்ர தடிம் , பதர்ப் 

தரகுதரடுள், ிரண டிங்ள் , அநிில், ரபணரலி, 

பரரனக்ரட்சி, பசய்ித்ரள்ள், தரட ஆிற்நில் 

ிழ், ிில் திநபரிக் னப்பு , ிழ்ச் பசரற்பில் 

ற்தட்டுள்ப ரற்நங்ள். 

15 K5 5 

 

தரட தல்ள் :  

1. சு.சக்ி தல் , ிழ்பரி னரறு , ரிக்ரசகர் திப்தம், பசன்ரண - 600 018, 

பன்நரம் திப்பு - 2019. 

2. ப.பதர.ீணரட்சிசுந்ன், ிழ்பரி னரறு , பல்ரன ிரனம் , பசன்ரண - 600 

014, பற்திப்பு - 2007. 

3. .இரசந்ின், ிழ்பரி னரறு , ிழ்பர்ச்சி இக்ம் , உனத்ிரரய்ச்சி 

ிறுணம், பசன்ரண - 600 108. 

தரர்ர தல்ள்: 

1. ப.ரசன், பரி னரறு , ிபைபல்தலி பன்ணிந்ி ரச சித்ரந் தற் 

திப்புக் ம் லிிபடட், பசன்ரண - 600018, 1990. 

2. இா.சண்தொகம், கானந்தாறும் ிழ் தாி, இண்டாம் திப்தை, சர்வா 

இனக்கிப் தண்ல, துல, 1981. 



  

 

The Academic Council, The Madura College (Autonomous): 17
th

 June 2021   Corrected Copy        Page | 180 

3. வகா. இாச்சந்ின், திநதாிகபில் ிழ்ச்தசால் ஆட்சி, பன் தபிதௌடு, 

தசன்லண, 1966. 

4. கு. தசிம், இக்கானத்ிழ் தை, அன்ணம், சிகங்லக, 1983. 

இரபம் : 
1. www.chennailibrary.com 

2. www.tamilvu.org 

3. www.noolaham.in 
 

கற்நலின் காம் :  (Rationale) 

ிழ்தாிின் தான்லல அநிகின்நணர். 

கற்நல் தசல்தாடு : (Activities) 

கானந்வாறும் எலி ாி டிங்கலக்காண திற்சி அபித்ல். 

ற்நல் ற்தித்ல் பரந : 

பைம்தனர ிக் ற்தித்ல், ிபக்பரநக் ற்தித்ல், ிணரில் ிக் ற்தித்ல், 

ின்ிர ிக் ற்நல், எப்தரடவு ங்லும் திற்சிபித்லும் 

 

தரடத்ிட்ட ரரபர்  : 

பரணர் சர.ணசரி, லனர், உிப்வதாசிாிர், ிழ்த்துலந  

 

ிரிவுர தப்திர்வு 

அனகு தரடப்தகுி ி பரந 

 

அனகு-1 

பரி னரற்றுச் சரன்றுள் 

இனக்ிங்ள் - இனக்ங்ள் - உரரசிாிர்ள் - 

பபி ரட்டார் ழுி இனக்ங்ள் - அரிள் - 

ல்பட்டுள் 

5 

கதம்தனலக, 

(PPT), 

தோனதல்கள் 

அல்ரட்டரர்குநிப்புள் - ிரப பரிள் - ிழ் 

திரி ல்பட்டுபில் ிழ் - அாிட்டரதட்டி 
5 

பைரந்ரன - அாிக்தடு - ிபைப்தங்குன்நம் -

ழுகுரன - சித்ன்ண ரசல் பலி ல்பட்டுபில் 

பரிரப்பு 

5 

 

அனகு-2 

சங் ரனத் ிழ் 

பரல்ரப்தி அரப்திலிபைந்து ரறுதடுல் - ம் 

அரல், ன்ரப் தன்ர 

5 கதம்தனலக, 

(PPT), 

தோனதல்கள் 

இலம் ி 

அநிச்தசய்ல் 

ஊரம் ஆரரல், பக்பரலி ரநவு, உநழ்ச்சிள், 

இநந் ரனம் ரட்டும் இரடிரனள் 5 

ன்ர, எபைரபெம் தன்ரபெம், பன்ணிரனப்தன்ர, 

தடர்க்ர, தரல் ரட்டும் ிகுிள். 
5 

http://www.chennailibrary.com/
http://www.tamilvu.org/
http://www.noolaham.in/
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அனகு-3 

சங் பைி ரனத் ிழ் 

இனக்ிங்ள் ம் படல்,  பய் படல், குநில், 

படில் ரறுல்ள், ணிக்குநில் , ம், சம் 

பரி பல், த்ின் பன் இம் ல், பரற்று 

னம் பரி பல்,  ப் புர்ச்சி 

5 

கதம்தனலக, 

(PPT), 

தோனதல்கள் 
தரல் ரட்டும் குி, ள் ிகுி, இட்ரடப்தன்ர, 

உர்வு எபைரப் பதர்ள், பதர்ப்திலி, சுட்டுப் 

பதரடள் 

5 

தற்றுர உபைபுள், ண்டப்பதர்ள், ரனம் 

ரட்டும் ிபிள், உண்டு ன்ந குநிப்பு ிரண, 

ிரணரனரபெம் பதர்ிகுிள். 

5 

 

அனகு-4 

தல்னர், தசரர், ரக்ர்,ரனத் ிழ் 

எலின்ள், எலி ரற்நங்ள், ள் ிகுிள், டபரிச் 

பசல்ரக்கு, டபசரற்ள் ிரல் 

5 கதம்தனலக, 

(PPT), 

தோனதல்கள் 

இலம் ி 

அநிச்தசய்ல் 

எலி ரற்நங்ள், பதர்ப் திலிள், ிரசரட்டும் 

பசரற்ள் 
5 

தற்றுர, ல் ிரணள், ச்சங்ள், ிதந்ரண 

ச்சம் 
5 

 

அனகு-5 

ற்ரனத் ிழ் 

ததச்சுத் ிழ் எலின்லம் எலி ரற்நங்லம், உர்வு 

எபைரப் பதர்லம், பன்ணிரனப் தன்ர தடிம், 

பதர்ப் தரகுதரடுள், ிரண டிங்ள் 

5 கதம்தனலக, 

(PPT), 

தோனதல்கள் 

இலம் ி 

அநிச்தசய்ல் 

அநிில், ரபணரலி, பரரனக்ரட்சி, 

பசய்ித்ரள்ள், தரட ஆிற்நில் ிழ் 
5 

ிில் திநபரிக் னப்பு, ிழ்ச் பசரற்பில் 

ற்தட்டுள்ப ரற்நங்ள். 
5 
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COURSE LEARNING OUTCOME 

 

CLOS ற்நலின் பபிப்தரடு அநிவு ிரன 

CLO1 
பரிின் அரப்பு, னரறு ற்றும் ிரிட பரிபின் 

னரற்றுகலபச் சரன்றுலடன் அநிச் தசய்ல் 
K3 ல 

CLO2 
இனக், இனக்ிங்பின், ல்பட்டுபின் ித் ிழ்பரிர 

எப்திட்டு உ லத்ல்  
K3 ல 

CLO3 
கபப்திர் கான ிழ்பரிின் இனக்கக் கூறுகலபத் தாி ி 

குத்ல்  
K4 ல 

CLO4 
ிழ்பரிில் ற்தட்டுள்ப ரற்நங்ரபத் ற்ரனச் சூதனரடு 

ததாதத்ிக் காட்டல் 
K4 ல 

CLO5 
ிரபபரிபின் உநவுிரனரச் சான்றுகபின் ி ததநச் 

தசய்ல் 
K5 ல 

 

Mapping of CLOs with PSOs 

CLO-PSO PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 

CLO1 1 - - - 2 

CLO2 1 3 2 - - 

CLO3 2 3 - - 1 

CLO4 - - - - 2 

CLO5 1 - - - 1 

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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Learning Outcome Based Education (LOBE) & Assessment 

Summative Examination – Blue Print 

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

 

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 


