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DEPARTMENT OF TAMIL CLASS: I M.A. Tamil 

Sem 
Course 

Type 
Course Code Course Title 

Credit

s 

Contact 

Hours/ 

week 

CIA Ext Total 

1 NME - 1 
21P1TMNM

1 

ததரட்டித் 

தர்வு ிழ்1 
2 2 25 75 100 

 

Nature of Course 

அநிவு ற்றும் ிநன் சார்ந்து    
வலனாய்ப்தை சார்ந்து

  

 

ிநன் சார்ந்து   தாில்தொலணவார் 

சார்ந்து 

 

 

 

குநிக்தரள் : 

 ிின் பரன்ரர அநிச் பசய்ல் 

 பரல்ரப்திர் ரனம் பரடங்ி தக்ி இனக்ி ரனம் ர ிின் தல்தறு 

ரரண இனக்ி ரரப உச் பசய்ல் 

 கானந்வாறும் ழுந் இனக்கி லகலகலபப் தகுத்நிச் தசய்ல் 

தாடத்ிட்டத்ின் உள்படக்கம் : 

UNIT DESCRIPTION Hrs 
K - 

level 
CLO 

 

அனகு - 1 

பரல்ரப்திபம் சங்இனக்ிபம் 

ிழ்பரிபெம் ிரிட பரிக் குடும்தங்லம் - 

இனக்ப்தர - ிழ் ழுத்துள் - பசரற்பின் 

ரலம் அரப்புலம் - இபைர ரடள் - திநபசரல் 

னப்பு - சங் இனக்ிம் - பப்பதரபைள் ரர - 

ட்டுத்பரர - தத்துப்தரட்டு. 

6 K2 1 

 

அனகு - 2 

ீி இனக்ிம் 

ிபைக்குநள், ரனடிரர் ததரன்ந ீழ்க்க்கு அரப்பும் 

ரழ்ில் பநிலம் 

6 K2 2 

 

அனகு - 3 

தத்ி இனக்ிங்ள் 

தக்ி இக்ங்ள் - ிபைபனர் - ரரக்ரனரரர் - தர 

பலிள் - பனரழ்ரர்ள் – ரசத் ிபைபரநலம் 

தரடிதரர் ிநபம் - ரனரி ிவ்ிப்திதந்ம் - 

ஆழ்ரர்பின் அபைபிச் பசல்லம் 

6 K2 3 
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அனகு - 4 

இனக்ம் – பதரபைள், ரப்பு, அி 

1. அப்பதரபைள், புநப்பதரபைள் ிபக்ம் - ிரதுரந 

ரள். 

2. ரப்பு உறுப்புள் - ரல்ரப்தரக்ள் 

3. அி - உர, டுத்துக்ரட்டு உர, 

வற்றுரி, ற்குநிப்ததற்நம், உபை அி 

6 K2 4 

 

அனகு - 5 

பரிப் திற்சிள் 

1) இனக் குநிப்புள் - தண்பு, உர, உபை, 

இபைபதபரட்டுப் தண்புத் பரர, ண்டம்ர, 

உம்ரத் பரர, பதபச்சம், ிரணபச்சம், 

ஈறுபட்ட ிர்ரநப் பதபச்சம். 

2) தகுத உறுப்புள், ிபக்ம், தர்ச்பசரல் ண்டநில். 

3) ஏபழுத்து எபைபரிள். 

6 K2 5 

 

தரடதல்ள் : 

1. டரக்டர் ப.ரசன், ிழ் இனக்ி னரறு, சரித்ி அரி, புதுில்லி. 

2. பசர.தசிம், ற்நிழ் இனக்ம், தரரிிரனம், பசன்ரண. 

3. இாஜவகாதானச்சாாிார் – இனக்க ிபக்கம். 

தரர்ர தல்ள் : 

1. ச.த.சுப்திின், ிழ் இனக்ி னரறு, ிரசர் திப்தம், துர. 

2. த.அபைரச்சனம், தக்ி இனக்ிம், பல்ரன ிரனம், பசன்ரண. 

3. ிரன சீணி தங்டசரி, பப்திர் ஆட்சிில் ிம், ிடில் திப்தம், 

பசன்ரண. 

4. அலடக்கானசாி, ிழ் இனக்கி னாறு, தசன்லண. 

5. ஆட்சித்ிழ், ிழ் பர்ச்சிக் ககம். 

இர பரி (Web address) : 

1. www.tamilvu.org 

கற்நலின் காம் : (Rationale) 

ீண்ட ிின் இனக்கி, இனக்க னாறுகலப அநிகின்நணர். 

கற்நல் தசல்தாடு : (Activities) 

TNPSC வதான்ந ிணாத்ாள்கபின் ி திற்சி அபித்ல். 

ற்தித்ல் பரநள் : 

பனதல்ள், பைம்தனர,  ரட்சிப்தட ிபக்ம் 

தரடத்ிட்ட லாபர் : 

பரணர் .கண்ன், உிப்வதாசிாிர், ிழ்த்துலந 

http://www.tamilvu.org/
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ிரிவுர தப்திர்வு 

அனகு தரடப்தகுி ி பரந 

 

அனகு-1 

பரல்ரப்திபம் சங்இனக்ிபம் 

ிழ்பரிபெம் ிரிட பரிக் குடும்தங்லம் -

இனக்ப்தர - ிழ் ழுத்துள்  

2 

கதம்தனலக, 

power point, 

தோனதல்கள் 

பசரற்பின் ரலம் அரப்புலம் - இபைர 

ரடள்  
2 

திநபசரல் னப்பு - சங் இனக்ிம் - பப்பதரபைள் ரர 

- ட்டுத்பரர - தத்துப்தரட்டு. 
2 

 

அனகு-2 

ீி இனக்ிம் 

ிபைக்குநள், ரனடிரர் ததரன்ந ீழ்க்க்கு அரப்பும்  
2 

கதம்தனலக, 

power point, 

தோனதல்கள் ரழ்ில் பநிலம் 4 

 

அனகு-3 

தத்ி இனக்ிங்ள் 

தக்ி இக்ங்ள் - ிபைபனர் - ரரக்ரனரரர் -

தர பலிள் - பனரழ்ரர்ள்  

2 
கதம்தனலக, 

power point, 

தோனதல்கள் 
ரசத்ிபைபரநலம் தரடிதரர் ிநபம் 2 

ரனரி ிவ்ிப்திதந்ம் - ஆழ்ரர்பின் அபைபிச் 

பசல்லம் 
2 

 

அனகு-4 

இனக்ம் - பதரபைள், ரப்பு, அி 

1. அப்பதரபைள், புநப்பதரபைள் ிபக்ம் - ிரதுரந 

ரள். 

2 
கதம்தனலக, 

power point, 

தோனதல்கள் 
2. ரப்பு உறுப்புள் - ரல்ரப்தரக்ள் 

3. அி - உர, டுத்துக்ரட்டு உர 
2 

4. வற்றுரி, ற்குநிப்ததற்நம், உபை அி 2 

அனகு-5 

பரிப் திற்சிள் 

1. இனக் குநிப்புள் – தண்பு, உர, உபை  
2 

கதம்தனலக, 

power point, 

தோனதல்கள் 

2. இபைபதபரட்டுப் தண்புத் பரர, ண்டம்ர, 

உம்ரத் பரர, பதபச்சம், ிரணபச்சம், 

ஈறுபட்ட ிர்ரநப் பதபச்சம் 

3. தகுத உறுப்புள், ிபக்ம், தர்ச்பசரல் ண்டநில். 

4. ஏபழுத்து எபைபரிள். 

4 
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COURSE LEARNING OUTCOME 

CLO கற்நலின் தபிப்தாடு 
அநிவு 

ிலன 

CLO1 தால்காப்திம் தாடங்கி சங்கஇனக்கிம் ல ிலணவூட்டி 

ிழ்ப்தப்லத அநிச் தசய்ல். 

K2 

ல 

CLO2 திதன்கீழ்க்கக்கு தல்கபில் அலணத்ிலும் உள்ப அலப்லதத்ம் 

ாழ்ில் தநிகலபத்ம் அநிந்துதகாள்பச் தசய்ல். 

K2 

ல 

CLO3 லச, லம் தத்ி ி ிாின் தத்ிில் ஈடுதடச் தசய்ல் K2 

ல 

CLO4 ிினக்க அடிப்தலட, அற்நின் லககலப அநிந்து வன்லலப் 

தகுத்நிச் தசய்ல் 

K2 

ல 

CLO5 ிில் திலின்நி ழுதுற்குாி திற்சில அபித்ல்.  K2 

ல 

 

 

Mapping of CLOs with PSOs : 

CLO-PSO PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 

CLO1 2 1 1 1 2 

CLO2 1 - 1 1 3 

CLO3 1 - 1 1 - 

CLO4 1 2 1 1 - 

CLO5 2 - - 1 2 

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 

சாிாண ிலடலத் 

வர்ந்தடுத்து ழுதுக 

ஏாித 

தாடர்கபில் 

ிலடபிக்க 

(Either/or 

Choice) 

ிாிாண 

ிலடபிக்க வகள்ிகபின் 

ண்ிக்லக 
K - Level 

1 CLOx Up to K2 2 K1, K2 2(K1&K2) 2(K1,K2) 

2 CLOy Up to K2 3 K1, K2 2(K1&K2) 1(K1,K2) 

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 

ஏாித தாடர்கபில் 

ிலடபிக்க 

ிாிாண 

ிலடபிக்க 

கட்டுல  

அபில் 

ிலடதக 

1 CLO 1 Up to K2 1 (K1) 2 (K2&K2) 1(K2) 

2 CLO 2 Up to K2 1 (K1) 2 (K2&K2) 1(K2) 

3 CLO 3 Up to K2 1 (K1) 2 (K2&K2) 1(K2) 

4 CLO 4 Up to K2 1 (K1) 2 (K2&K2) 1(K2) 

5 CLO 5 Up to K2 1 (K1) 2 (K2&K2) 1(K2) 

No. of Questions to be asked 5 10 5 

No. of Questions to be answered 5 5 3 

Marks for each question 2 7 10 

Total Marks for each Section 10 35 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 

(Short 

Answer 

Questions) 

Section B 

(Either/Or 

Choice) 

Section C 

(Open 

Choice) 

 

Total 

Marks 

% of 

(Marks 

without 

choice) 

K1 10 -- -- 10 7.69 

K2 -- 70 50 120 92.31 

Total 10 70 50 130 100 

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

levels. 

 

 

 

 

 


