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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 

- 5 
21P2TMC5 

ச 

இனக்ிம் 
4 5 25 75 100 

 

Nature of Course 

அநிவு ற்றும் ிநன் 

சார்ந்து 

   
வலனாய்ப்தை சார்ந்து    

ிநன் சார்ந்து   தாில்தொலணவார் சார்ந்து 

 

 
 

குநிக்தரள் : 

 இந்ி சங்பின் னரற்றுத் பரன்ரரப அநிந்து தகாள்பல். 

 பன்ணரட்டுச் சங்பின் னரற்றுப் தின்புனத்ர ிபக்குல். 

 பன்ணரட்டுச் சங்பில் ரசம் ரம் ிநித்ம், இசுனரம் தற்நி ிபக்குல். 

 தக்ிின் பனம் ிரின் பரன்ரரண பநிிரண ிபக்குல். 
 

தாடத்ிட்டத்ின் உள்படக்கம் : 

UNIT DESCRIPTION HRS K - level CLO 

அனகு -1 

தக்ி இனக்ிம் தரற்நபம் - பர்ச்சிபெம் குநித் னரறு 

- ரசத்ின்  தரற்நம் - ரத்ின் தரற்நம் - 

ிநித்ம் - இசுனரம் இனக்ிங்பின்  தரற்நபம் 

பர்ச்சி - திற்ரனப் தக்ி இனக்ிங்ள் 

10 K3 1 

அனகு-2 

அ. தரம் 

ிபைஞரண சம்தந்ர்   

பல் ிபைபரநில் - 1 பல் திம் 

ிபைப்திபும்  (தண் - ட்டதரரட) 

"தரடுரட பசின்" - (11 தரடல்ள்) 

ிபைரவுக்சர்  

ரன்ரம் ிபைபரநில் - 1 பல் திம் 

ிபைஅிர வீட்டரணம் (தண் – பரல்லி) 

"கூற்நரிணரறு ினக்ிலீர்  ( 10 தரடல்ள்) 

சுந்ர்   

ரந்ிபைபரநில் – 39 ஆது திம் 

ிபைத்பரண்டத் பரர (தண் – தகால்லிக்தகௌாம்) 

(1 தொல் 11 தாடல்கள்) 

ஆ. ிபைரசம்  

ரிக்ரசர்  

ிபைபம்தரர (1 பல் 10 தரடல்ள்) 

ட்டாம் ிததொலந – 7ஆது திகம் 

1. “ஆிபெம் அந்பம் இல்னர... ” 10 தரடல்ள் 

20 K3 2 
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அனகு-3 

ரம்   

பதரிரழ்ரர் 

ிபைபரிில் – தொல் தத்து 

ந்ாம் ிததாி – உய்வுனகு தசங்கீலப் ததம் 

“உய்வுனகு தலடத்துண்ட…” ணத் தாடங்கும் 

ிபைங்ரரழ்ரர்  

பதரிிபைபரிில் - பல் தத்து 

“ரடிதணன் ரடி பைந்ிதணன்...” 10 தரசுங்ள்) 

ட்படழுத்து (அஷ்டரத்ின்) ிர 

(ழுசீர்க் ிபடினடி ஆசிரி ிபைத்ம்) 

சங்ரத ரம் - ிரிபுரட ரபம்) 

ம்ரழ்ரர் 

1 ஆம் ிதாய்தாி - ஆன் உததசம் 

“உர்ந உர்னம் உரடன்” 11 தரசுங்ள் 

லிிபைத்ம் - (காஸ்  ாகம்) 

1 தொல் 11 தாசுங்கள் 

ஆண்டரள் 

ிபைப்தரர ரர்ித்ிங்ள் ி ிரநந் - 10 தரசுங்ள் 

தாண்டடிப் ததாடிாழ்ார் 

ிதாலன தொல் தத்துப் தாடல்கள் 

15 K4 3 

அனகு-4 

அ. ிநித்ம் 

H.A. ிபைஷ்ப்திள்ரப  

இட்சண் ரத்ிாிம் ஆிதபைம் 

குபைரிசணப்தடனம் - 15 தரடல்ள் 

தர சரஸ்த்ிாிார்  

பதத்னதம் குநஞ்சி  

தரத்ித்பை - 10 – தரடல்ள் 

கண்ாசன்    

இவசு காிம் - லனப் ததாிவு 

ஆ.இசுனரம் 

குங்குடிஸ்ரன்  

சரிபு தரடல்ள் - தரதக் ண்ி. பழுதும் 

தத்ர ரம் எபை ரிம்    

(திள் ரம் திநப்பும் பர்ப்பும்) 

15 K4 4 
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அனகு-5 

ிபைபனர்    

ிபைந்ிம் பல் ந்ிம் 

18 ஆது ரனப்பு - அன்புரடர 

“அன்பும் சிபம் இண்படன்தர்...” 10 தரடல்ள் 

ரபெரணர்    

5 - பௌணகுபை க்ம் 

“ின் அரண பதரய் உடரன”  4 தரடல்ள் 

இரலிங் அடிபரர்   

ஆநரம் ிபைபரந - தசி ிரன 

அபைட்தஜரி பய்ம்... 10 தரடல்ள் 

15 K5 5 

 

தரட தல்ள் : 

1. அ.ச. ஞரணசம்தந்ன் (உரரசிரிர்) , தரத் ிபைப்திங்ள் , ங்ரபுத் 

ிரனம், ிரரர் ர், பசன்ரண. 

2. இரசுப்ிம் (உரரசிரிர்), ரனரி ிவ்ி திதந்ம், பசன்ரண. 

3. .. இரசுப்திிம் (உரரசிரிர்) , ிபைரசம், ிபைள் ிரனம் , 

பசன்ரண. 

தரர்ர தல்ள் : 

1. பரணர் ி. தணிப்தன், ரசம் பர்த் ிழ், பய்ப்தன் திப்தம், பசன்ரண. 

2. . பள்ரப ரர் , தன்ணிபைிபைபரந னரறு , பல் ழு ிபைபரநள் , 

அண்ரரனப் தல்ரனக்ம், சிம்தம். 

3. ரநரனடிள், ிர் ம், பூம்புரர் திப்தம், பசன்ரண. 

4. குங்குடி ஸ்ரன் சரிபு தரடல், உர திப்தம், தரர. 

5. ர.ின் (தி ப்தாசிாிர்), இட்சண்ரத்ிரிம், ிபைஷ்ப் திள்ரப  ஆய்ில் 

ிறுணம், பசன்ரண. 

6. ரிக்ரசன் (உரரசிரிர்), ிபைபனர், உர திப்தம், பசன்ரண. 

இலம் : 

1.  www.temple.dinamalar.com 

2.  www.tamil.samayam.com 

கற்நலின் காம் :  (Rationale) 

இலநி தாட்டின் உன்ணத்ல உர்ல். 

கற்நல் தசல்தாடு : (Activities)  

வாம், ிதாசகம் தாடல்கலபப் தண் இலசவாடு திற்றுித்ல். 

ற்தித்ல் பரநள் : 

         பைம்தனர, பனதல்ள், அட்ரடப்தட ிபக்ங்ள். எலி ரடாக்ள் (தன்ணிபை 

ிபைபரநள், ிவ்ி திதந் தரடல்ள்) ிபக்க்ரட்சிப் தடங்ள் (PPT) 

தரடத்ிட்ட ரரபர் : 

தொலணர் த.உா, உிப்வதாசிாிர், ிழ்த்துலந 

http://www.temple.dinamalar.com/
http://www.tamil.samayam.com/
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ிரிவுர தப்திர்வு 

அனகு தரடப்தகுி ி பரந 

அனகு-1 

          தக்ி இனக்ிம் தரற்நபம் - பர்ச்சிபெம் குநித் 

னரறு - ரசத்ின்  தரற்நம் - ரத்ின் 

தரற்நம் - ிநித்ம் - இசுனரம் இனக்ிங்பின்  

தரற்நபம் பர்ச்சி - திற்ரனப் தக்ி இனக்ிங்ள் 

10 

தோனதல்கள், 

(PPT), 

ிபக்கஉல 

அனகு-2 

அ. தரம் 

ிபைஞரண சம்தந்ர்   

பல் ிபைபரநில் - 1 பல் திம் 

ிபைப்திபும்  (தண் - ட்டதரரட) 

“தரடுரட பசின்” - (11 தரடல்ள்) 

5 

கதம்தனலக, 

(PPT), 

தோனதல்கள், 

ிபக்கஉல 

ிபைரவுக்சர்  

ரன்ரம் ிபைபரநில் - 1 பல் திம் 

ிபைஅிர வீட்டரணம் (தண் - பரல்லி) 

“கூற்நரிணரறு ினக்ிலீர்”  ( 10 தரடல்ள்) 

5 

சுந்ர்   

ரந்ிபைபரநில் - 39 ஆது திம் 

ிபைத்பரண்டத் பரர (தண் - 

தகால்லிக்தகௌாம்) 

(1 தொல் 11 தாடல்கள்) 

5 

ஆ. ிபைரசம் 

ரிக்ரசர்  

ிபைபம்தரர (1 பல் 10 தரடல்ள்) 

ட்டாம் ிததொலந - 7ஆது திகம் 

1. “ஆிபெம் அந்பம் இல்னர... ” 10 தரடல்ள் 

5 

அனகு-3 

ரம் 

பதரிரழ்ரர் 

ிபைபரிில் - தொல் தத்து 

ந்ாம் ிததாி - உய்வுனகு தசங்கீலப் ததம் 

“உய்வுனகு தலடத்துண்ட…” ணத் தாடங்கும் 

3 

கதம்தனலக, 

(PPT), 

தோனதல்கள், 

ிபக்கஉல 

ிபைங்ரரழ்ரர்  

பதரிிபைபரிில் - பல் தத்து 

“ரடிதணன் ரடி பைந்ிதணன்...” 10 தரசுங்ள்) 

ட்படழுத்து (அஷ்டரத்ின்) ிர 

(ழுசீர்க் ிபடினடி ஆசிரி ிபைத்ம்) 

சங்ரத ரம் - ிரிபுரட ரபம்) 

3 

ம்ரழ்ரர் 

1 ஆம் ிதாய்தாி - ஆன் உததசம் 
3 
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“உர்ந உர்னம் உரடன்” 11 தரசுங்ள் 

லிிபைத்ம் - (காஸ்  ாகம்) 

1 தொல் 11 தாசுங்கள் 

ஆண்டரள் 

ிபைப்தரர ரர்ித்ிங்ள் ி ிரநந் - 10 

தரசுங்ள் 

3 

தாண்டடிப் ததாடிாழ்ார் 

ிதாலன தொல் தத்துப் தாடல்கள் 
3 

 

அனகு-4 

அ. ிநித்ம் 

H.A. ிபைஷ்ப்திள்ரப  

இட்சண் ரத்ிாிம் ஆிதபைம் 

குபைரிசணப்தடனம் - 15 தரடல்ள் 

3 

கதம்தனலக, 

(PPT), 

தோனதல்கள், 

ிபக்கஉல 

தர சரஸ்த்ிாிார்  

பதத்னதம் குநஞ்சி  

தரத்ித்பை - 10 - தரடல்ள் 

3 

கண்ாசன்    

இவசு காிம் - லனப் ததாிவு 
3 

ஆ.இசுனரம் 

குங்குடிஸ்ரன்  

சரிபு தரடல்ள் - தரதக் ண்ி. பழுதும் 

3 

தத்ர ரம் எபை ரிம்    

(திள் ரம் திநப்பும் பர்ப்பும்) 
3 

 

அனகு-5 

ிபைபனர்    

ிபைந்ிம் பல் ந்ிம் 

18 ஆது ரனப்பு - அன்புரடர 

“அன்பும் சிபம் இண்படன்தர்...” 10 தரடல்ள் 

 

5 

 கதம்தனலக, 

(PPT), 

தோனதல்கள், 

ிபக்கஉல 

ரபெரணர்    

5 - பௌணகுபை க்ம் 

“ின் அரண பதரய் உடரன”  4 தரடல்ள் 

5 

இரலிங் அடிபரர்   

ஆநரம் ிபைபரந - தசி ிரன 

அபைட்தஜரி பய்ம்... 10 தரடல்ள் 

5 
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COURSE LEARNING OUTCOME 

CLOS ற்நலின் பபிப்தரடு 
அநிவு 

ிலன  

CLO1 ச இனக்கிங்கபின் வாற்நம் பர்ச்சி குநித்து அநிந்து தகாள்பல். K3 ல 

CLO2 
சக் தகாள்லககள் ச ம்திக்லககள் உள்பிட்ட கதத்துகலப தக்ி 

இனக்கிங்கள் ாினாகத் தாிந்து தகாள்பல். 
K3 ல 

CLO3 
ச இனக்கிங்கள் தபிப்தடுத்தும் தக்ித் ிநலண ான்ார்கள், 

ஆழ்ார்கள் ி உர்ந்து தகாள்பல். 
K4 ல 

CLO4 
ள்பனார், ாத்ாணர், இவசு கிநிஸ்து, திகள் ாகம் 

வதான்நர்கபின் தக்ி இக்கங்கள் குநித்து அநிந்து தகாள்பல். 
K4 ல 

CLO5 
இன்லநக்கு இதக்கும் வகாில்கலபக் காட்டி ான்ார், ஆழ்ார்கபின் 

தக்ி ததல்கலடன் ததாதத்ிப் தார்க்கும் ிநலணப் ததறுல். 
K5 ல 

 

Mapping of CLOs with PSOs 

CLO-PSO PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 

CLO1 1 - 2 3 2 

CLO2 - 1 2 2 2 

CLO3 1 - 1 2 3 

CLO4 2 - 2 2 3 

CLO5 1 - 3 3 3 

3. ிகு இரவு          2. சிறு இரவு          1. குறு இரவு 

 

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) 1 

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

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 
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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  

 

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 


