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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 

3 Major Core 7 21P2TMC7 அங்கக்கலன 4 6 25 75 100 

 

Nature of Course 

அநிவு ற்றும் ிநன் சார்ந்து  
 

வலனாய்ப்தை சார்ந்து    
ிநன் சார்ந்து    தாில்தொலணவார் சார்ந்து 

 

 

குநிக்வகாள் : 

 தந்ிழ் இனக்க  இனக்கிங்கபில் உள்ப ாடகச் தசய்ிகலப அநிச்தசய்ல் 

 காப்திங்கள் ற்றும் தாட்டித்ில் கானாகும் ாடகக்கூறுகலபப் 

ததாதத்ிக்காட்டுல் 

 தத்தான்தது, இததாம் தற்நாண்டு ாடகங்கபின் டிங்கலபத்ம் லகல 

ாற்நங்கலபத்ம் டுத்துலத்து அந்ாடகங்கலபக் கா ஈடுதடுத்துல் 

 வீண ாடகத் வாற்நம், னாலந அநிச்தசய்து, அந்ாடகப் திற்சிில் 

ஈடுதடுத்துல் 

தாடத்ிட்டத்ின் உள்படக்கம் : 

UNIT Description Hrs K-level CLO 

 

அனகு-1 

தால்காப்தித்ில் ாடகதைகள் :  

ாடகக்கு, தண்ல, தகடல், ிலபாட்டு, 

தய்தாட்டிலின் தொப்தத்ிண்டு சுலகள், தொன்வர்க்குல, 

தின்வர்க்குல, தண்த்ி, தைனன், இலதை, தாடாிலன, 

கல்ிலன, கந்ி, காந்ள், ள்பிக்கூத்து  

தந்ிழ் இனக்கிங்கபில் ாடகக்கூறுகள் : கலிப்தாட்டு, 

தாிதாட்டு, தைநாதெறு, திற்றுப்தத்து - திந அகப்தைந 

இனக்கிங்கபில் ிநலிர், ிாிர், வகாடிர், 

கூத்ர்,தார், ததாதர் ற்றும்  ஆற்றுப்தலட தல்கபில் 

ாடக தைகள். 

18 K3 1 

 

அனகு-2 

காப்தி கான ாடகப்திவுகலம், தாட்டி னாறும் 

சினப்திகாம் : வத்ில், ததாதுில், ிணிகள், 

வலடலப்தை, இலசக்கதிகள், ாிின் திவணாாடல், 

ாிப்தாடல்கள், ாிக்கூத்துக்கள், குலக்கூத்துக்கபின் 

லகலப்தாடுகள், சினப்திகா உலகபில் கானாகும் 

ாடகச் தசய்ிகள்  

தாட்டிம்   : னாறு, திண்டி, திலல், அடவுகள், 

உத்ிகள், கர்வுகள், இனக்கங்கள் 

18 K3 2 
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அனகு-3 

தத்தான்தது, இததாம் தற்நாண்டு ாடகங்கலம் 

கம்ததணிகலம் 

சங்காஸ் சுாிகள், தம்ல் சம்தந்தொலிார், 

தாிிாற்கலனஞர், ி.க.சண்தொகம், ாப் இாஜாிக்கம், 

கந்சாி, த.ததா.கிதஸ்சாி தானர், கன்லணா, 

தானாி, ாடகங்கலம், ாடகப்திகலம், கம்ததணிகலம். 

18 K4 3 

 

அனகு-4 

ிழ் ாடக லககள் 

1. தை ாடகம் :  தபக்தகாடி சாித்ிம் - சங்காஸ் 

சுாிகள் – ிபக்கி டத்துல்  

2. தர்தனஸ்க் (Burlesque) ாடகம் : சந்ிஹாி – தம்ல் 

சம்தந் தொலிார் - வலடில் டித்ல காதாபிில் 

காச்தசய்ல் 

3. தாிததர்ப்தை ாடகம் : வக்ஸ்திாின்  ஹாம்தனட்  

ிில் கிஞர் தைிசு – தோனாடகத்துடன் ததாதத்ிப் 

தார்த்ல் 

4. வீண ாடகம் :  கடவுள் ந்ிதந்ார் – சுஜாா  

ாடக உத்ிகபின் ாற்நத்லத்ம், ாடகக் கூறுகபின் தைி 

பர்ச்சிிலணத்ம் தபிவுறுத்துதுடன் திந லககலபத்ம் 

இத்துடன் அநிதொகம் தசய்னாகும்.   

18 K4 4 

 

அனகு-5 

வீண ாடகம், வாற்நம், னாறு, வகாட்தாடுகள்    

வீண ாடகம் – வாற்நம்  -  னாறு  -  வீண ாடக 

தொன்வணாடிகள் -  ிில் வீண ாடகம் – வீண 

ாடகக்கூறுகள்  

கான்ஸ்ந்ீன் ஸ்ணிஸ்னாஸ்கி டிப்தைக்வகாட்தாடுகள் :  

i) உடல் ாீிாண எத தாத்ிப் தலடப்லத வாக்கி  

ii) எத தாத்ித்ின் ஆலடிகனன்கள் 

iii) தாத்ிங்கலம் லககலம்   

iv) உடல் உர்ச்சிகலப தபிப்தடுத்ல்   

v) உச்சாிப்தைத் தபிவும் இலச தாடுலும்  

vi) தாத்ிப்தலடப்தில் வாற்நம் – ிபக்கி திற்சிபித்ல் 

 

18 K5 5 
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தாட தல்கள் : 

1. சக்ிப்தததாள், ிழ் ாடக னாறு, ஞ்சிக்வகா திப்தகம், துல - 18, 1979. 

2. சு.சண்தொகசுந்ம், ிழ்ாடகச் சாித்ிம் திலிதந்து வீணத்ிற்கு, காிா திப்தகம், 

வகாடம்தாக்கம், தசன்லண - 24, 2008. 

3. கான்ஸ்ந்ீன் ஸ்ணிஸ்னாவ்ஸ்கி, எத காதாத்ித்ல டிலத்ல், ிில் 

ஜார்கிணா குார், கண்ாசன் திப்தகம், தசன்லண-17, 2012.                

தார்ல தல்கள் :      

1. ஸ்.ன்.ஸ்ரீாவசிகன், (தா.தத), தாட்டி சாஸ்ிம், உனத்ிாாய்ச்சி 

ிறுணம், தசன்லண-113,  2008. 

2. த.தொ.ாஜகான் கணி, அங்வகற்றுகால ஆாய்ச்சி, உனகத்ிாாய்ச்சி ிறுணம், 

தசன்லண-113, 2009. 

3. கு.தகி (தி.ஆ), ிழ் வலட ாடக னாறு, உனகத்ிாாய்ச்சி ிறுணம், 

தசன்லண-113, 2001. 

4. வசக்ஸ்திர், ிில் கிஞர் தைிசு, ஹாம்தனட், ித தசஞ்சுாி தைக் ஹவுஸ் (தி) லிட், 

தசன்லண- 98, 2010. 

5. தத்ா சுப்ிம், தக்கலன (வகாட்தாடு), ாணி திப்தகம், ி.கர், தசன்லண -17,  

1985. 

6. வகா.கதாகன், அங்வகற்றுகாலில் ாடகக்கூறுகள், இாஜா திப்தகம், ிதச்சி, 

2020. 

இலம் : 

1. www.keetru.com sangakala makalir viraliyar 

2. www.researchgate.net penkalaingarkalin kalai 

3. www.diamondtamil.com thamiz nadaga varalaru 

4. www.muthukamalam.com paanmakalir 

5. www.paanakal.com 

6. www.matrunadagakal.com 

 

கற்நலின் காம் : (Rationale) 

டிப்தைத் ிநலணப் ததறுர். 

கற்நல் தசல்தாடு : (Activities) 

டிப்தைப் திற்சி அபித்ல். 

கற்தித்ல் தொலநகள் : 

கதம்தனலக, எலிக்கதிகள், எபிப்தடங்கள், வீண அநிில், தாில்தட்தக்கதிகள் 

தாடத்ிட்ட லாபர் : 

தொலணர் வகா.கதாகன், உிப்வதாசிாிர், ிழ்த்துலந 

 

http://www.keetru.com/
http://www.researchgate.net/
http://www.diamondtamil.com/
http://www.muthukamalam.com/
http://www.paanakal.com/
http://www.matrunadagakal.com/
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ிரிவுர தப்திர்வு 

அனகு தரடப்தகுி ி பரந 

 

அனகு-1 

தால்காப்தித்ில் ாடகதைகள் :  

ாடகக்கு, தண்ல, தகடல், ிலபாட்டு, 

தய்தாட்டிலின் தொப்தத்ிண்டு சுலகள், 

தொன்வர்க்குல, தின்வர்க்குல, தண்த்ி, தைனன், 

இலதை, தாடாிலன, கல்ிலன, கந்ி, காந்ள், 

ள்பிக்கூத்து – ிாிாக டுத்துலத்ல். 

8 

 

கதம்தனலக, 

(PPT), 

தோனதல்கள் தந்ிழ் இனக்கிங்கபில் ாடகக்கூறுகள் : 

கலிப்தாட்டு, தாிதாட்டு, தைநாதெறு, திற்றுப்தத்து - 

திந அகப்தைந இனக்கிங்கபில் ிநலிர், ிாிர், 

வகாடிர், கூத்ர், தார், ததாதர் ற்றும்  

ஆற்றுப்தலட தல்கபில் ாடக தைகள். 

10 

 

அனகு-2 

காப்தி கான ாடகப்திவுகலம், தாட்டி 

னாறும் 

சினப்திகாம் : வத்ில், ததாதுில், ிணிகள், 

வலடலப்தை, இலசக்கதிகள், ாிின் 

திவணாாடல், ாிப்தாடல்கள், ாிக்கூத்துக்கள், 

குலக்கூத்துக்கபின் லகலப்தாடுகள், 

சினப்திகா உலகபில் கானாகும் ாடகச் 

தசய்ிகள் 

10 

 

கதம்தனலக, 

(PPT), 

தோனதல்கள் 

இலம்ி 

அநிச்தசய்ல் 

 தாட்டிம்   : னாறு, திண்டி, திலல், 

அடவுகள், உத்ிகள், கர்வுகள், இனக்கங்கள் – 

காதாபிில் தொத்ிலகலபக் காச்தசய்ல் 

8 

 

அனகு-3 

தத்தான்தது, இததாம் தற்நாண்டு ாடகங்கலம் 

கம்ததணிகலம் 

சங்காஸ் சுாிகள், தம்ல் சம்தந்தொலிார், 

தாிிாற்கலனஞர், ி.க.சண்தொகம், ாப் 

இாஜாிக்கம்  

9 

கதம்தனலக, 

(PPT), 

தோனதல்கள் கந்சாி, த.ததா.கிதஸ்சாி தானர், கன்லணா, 

தானாி, ாடகங்கலம், ாடகப்திகலம், 

கம்ததணிகலம் - இற்நின் ணித்துங்கலப 

அநிச்தசய்ல் 

9 
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அனகு-4 

ிழ் ாடக லககள் 

1. தை ாடகம் :  தபக்தகாடி சாித்ிம் - சங்காஸ் 

சுாிகள் – ிபக்கி டத்துல்  

 

 

4 

 

 
கதம்தனலக, 

(PPT), 

தோனதல்கள் 

இலம்ி 

அநிச்தசய்ல் 

2. தர்தனஸ்க் (Burlesque) ாடகம் : சந்ிஹாி – தம்ல் 

சம்தந் தொலிார் - வலடில் டித்ல 

காதாபிில் காச்தசய்ல் 

4 

3. தாிததர்ப்தை ாடகம் : வக்ஸ்திாின்  

ஹாம்தனட் ிில் கிஞர் தைிசு – 

தோனாடகத்துடன் ததாதத்ிப் தார்த்ல் 

4 

4. வீண ாடகம் :  கடவுள் ந்ிதந்ார் – சுஜாா  

ாடக உத்ிகபின் ாற்நத்லத்ம், ாடகக் கூறுகபின் 

தைி பர்ச்சிிலணத்ம் தபிவுறுத்துதுடன் திந 

லககலபத்ம் இத்துடன் அநிதொகம் தசய்னாகும்.   

6 

 

அனகு-5 

வீண ாடகம், வாற்நம், னாறு, வகாட்தாடுகள்    

         வீண ாடகம் - வாற்நம்  -  னாறு  -  வீண 

ாடக தொன்வணாடிகள் -  ிில் வீண ாடகம் - வீண 

ாடகக்கூறுகள் 

6 

 

கதம்தனலக, 

(PPT), 

தோனதல்கள் 

இலம்ி 

அநிச்தசய்ல் 

கான்ஸ்ந்ீன் ஸ்ணிஸ்னாஸ்கி 

டிப்தைக்வகாட்தாடுகள் :  

i) உடல் ாீிாண எத தாத்ிப் தலடப்லத வாக்கி  

ii) எத தாத்ித்ின் ஆலடிகனன்கள் 

iii) தாத்ிங்கலம் லககலம்   

iv) உடல் உர்ச்சிகலப தபிப்தடுத்ல்   

v) உச்சாிப்தைத் தபிவும் இலச தாடுலும்  

vi) தாத்ிப்தலடப்தில் வாற்நம் – ிபக்கி 

திற்சிபித்ல் 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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COURSE LEARNING OUTCOME 

CLO கற்நலின் தபிப்தாடு 
அநிவு 

ிரன 

CLO1 இனக்க, இனக்கிங்கபில் உள்ப தான்லாண ாடக 

லககலபத்ம் டிங்கலபத்ம் அநிந்துதகாள்லல் 
K3  ல 

CLO2 ாடகக் கூறுகலபப் தந்ிழ் ாடகக் கூறுகலடன் 

ததாதத்ிப்தார்த்ல் 
K3 ல 

CLO3 காப்திம் ற்றும் தாட்டித்ின் ாடகப்திவுகலபத் 

தாிந்துதகாள்பல் 
K4 ல 

CLO4 தத்தான்தது, இததது, இததத்வாநாம் தற்நாண்டு கான வலட 

ாடக பர்ச்சிகலபப் தைி தார்லில் அநிந்து ஈடுதடல் 
K4 ல 

CLO5 வீண ாடக டிங்கலபப்தைாிதுடன், ாடகடிப்லதத்ம் தலடதாக்க 

ஆர்த்லத்ம் ததநச்தசய்ல் 
K5 ல 

 

 

Mapping of CLOs with PSOs 

CLO-PSO PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 

CLO1 - 2 1 - - 

CLO2 - 2 1 2 - 

CLO3 - 3 1 1 2 

CLO4 2 - 1 1 - 

CLO5 3 - 2 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 


