புனித பீ ட்டர் உயர் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்
தமிழ்த்துறை
ஆவடி,

சசன்றன -54.

Department of Tamil

நநாக்கு (vision)
தரமான தமிழ்க் கல்வியின் வழி தமிழ்மமாழி உணர்வும், கலை. இைக்கிய
திறனாய்வு பார்லவயும், சமூக அக்கலறயும் மானுட விழுமியங்கலையும் பபாற்றும்
எண்ணமும்,

வாழ்லவ

எதிர்மகாள்ளும்

ஆற்றலும்

மகாண்ட

திறன் மிக்க

சிறந்த

இலைய சமுதாயத்லத உருவாக்குதல்.
இலக்கு (mission)

தரமான

தமிழ்க்

கல்வியின்

வழி

தமிழ்மமாழியில்

ஆளுலமயும்

தமிழரின் கலை இைக்கிய வடிவங்கலைத் திறனாய்வு முலறயில் அணுகும்
பார்லவயும் லகவரப்மபற்ற ஆற்றல் மிக்க இலைஞர்கலை உருவாக்குதல்.
 தமிழ்

ஆய்வுக்காைத்தில்

அறிமுக

நிலையிைான

ஆய்வுகலைச்

மசய்யும்

வலகயில் மாணவர்கலைத் தயார்ப் படுத்துதல்.
 தமிழ்மமாழி

வரைாறு,

தத்துவம்,

மதால்ைியல்,

நாட்டுப்புறவியல்,

இலச,

ஊடகவியல், உள்ைிட்ட பிற துலறகளுக்குத் மதாடர்புகலைப் புரிந்துமகாள்ளும்
வலகயில் பிறத்துலறகள் சார்ந்த அடிப்பலடகலைப் பயிற்றுவித்தல்.
 காரணக் காரியத் மதாடர்புடன் சிந்திக்கும் ஆற்றலை வைர்க்கும் வலகயிலும்
பலடப்பாக்கத் திறலனத் தூண்டும் வலகயிலும் பயிற்சிகலை அைித்தல்.

B .A Tamil
(Programme of Outcome) ( PO) கல்வியின் குறிக்பகாள்
PO1. தமிழ் இைக்கியப் புைலமயும் இைக்கண அறிவும் வாய்க்கப்

மபற்றவர்கைாகத்

தமிழ் மாணவர்கலைத் தயார்படுத்துதல்.
PO2. பலடப்பாற்றல்

மிக்கவர்கைாகவும்

இைக்கிய

விமர்சகர்கைாகவும்

திகழும்படிச்

மசய்தல்.
PO3. தமிலழச் சிறந்த முலறயில் கற்பிக்கும் ஆசிரியர் சமூகத்லத உருவாக்குதல்.
PO4. தமிழியல் சார்ந்த ஆய்வுகலை பமற்மகாள்ளும் நிலைக்குக் மகாண்டு மசல்லுதல்.
PO5. தமிழ் பண்பாடு முதைியவற்றின் சிறப்புகலை உைகைாவிய நிலையில் மகாண்டு
பசர்க்கும் பணிகலை பமற்மகாள்ளுதல்.
Programme Specific Outcomes (PSO) முதன்றம பாடத்தின் பயன்கள்
PSO1. தமிழ் இைக்கியங்கள் மற்றும் இைக்கணங்கைின் மரபுகள் மசால் மநறிகலை
எடுத்துலரத்தல்
PSO2.மமாழி

ஆளுலமலய

வைர்ப்பதன்

வழி

ஊடகத்துலறயில்

பணிவாய்ப்பு

பபாட்டித் பதர்வுகலை எதிர்மகாள்ளும் திறன்.
PSO3.

தமிழ்

பண்பாடு

மற்றும்

கலை

வடிவங்கள்

குறித்த

வரைாறு

அறிந்து

மகாள்ளுதல்.
PSO4. வரைாறு, தத்துவம், மதால்ைியல், கல்மவட்டியல், நாட்டுப்புறவியல், கணினி,
ஊடகவியல்

,உள்ைிட்ட

பிற

துலறகபைாடுத்

தமிழுக்கு

இருக்கும்

மதாடர்பிலனத்

மதைிவுபடுத்துதல்.
PS05 தமிழ்

இைக்கியவாதிகைாக

வைர்வதற்கும்

தமிழ்ப்பபச்சுைாராக

வருவதற்கும்

வாய்ப்புகள் ஏற்படும்.
PSO6 தமிழ் இைக்கியம் பலடப்பதற்குண்டான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்க மசய்யும்.
இைக்கியம் பலடப்பு (கவிலத, சிறுகலத, நாவல் )
PSO7

தமிழ்

இைக்கணம்

பலடப்பதற்குண்டான

வாய்ப்புகலை

உருவாக்கி

தருதல்.

தமிழ் இைக்கணம்- (எழுத்து, மசால், மபாருள், யாப்பு, அணி)
PSO8 தமிழில் திறனாய்வு கட்டுலரகள் பலடப்பதற்குண்டான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்க
மசய்யும் தமிலழத் திறனாய்வு முலறயில் அணுகின்ற முலறகள்

வைரும்.

விறைவு சார்ந்த கல்வி (course of out come) முதல் பருவம்
சிைப்பு பாடம்
தாள் 1

இக்காை இைக்கியம் – கவிலதயும் உலரநலடயும்

C01 : மரபு கவிறத பறடக்கும் திைன்
அலகு 1 சுப்பிரமணிய பாரதியார் – குயில் பாட்டு
அலகு

2 பாரதிதாசன் – அழகின் சிரிப்பு

CO2: லிமரிக் கவிறத பறடக்கும் திைன்
அலகு 3 ஈபராடு தமிழன்பன் – மசன்னிமலைகிைிபயாபாத்ரா
CO3: ஆய்வு நநாக்கில் உறரநறட நூல்கள் பறடக்கும் திைன்
அலகு 4

திரு .வி. க – முருகன் அல்ைது அழகு

அலகு 5 மு. வ – நண்பருக்கு
நன்னூல் – இலக்கணம் 118UTAT04 தாள் -2

CO1:

இலக்கணம் அடிப்பறடறய சதரிந்து சகாள்ளும் திைன்
அலகு 1 பாயிரம்

CO2: எழுத்தியறல அைிந்து சகாள்ளும் திைன்
அலகு 2 எழுத்தியல்
அலகு 3 பதவியல்
CO3:

உயிர் எழுத்து புணர்ச்சி விதிறய அைியும் திைன்
அலகு 4 உயிரீற்றுப் புணரியல்

CO4: சமய்எழுத்து உறுபு புணர்ச்சி நிறலகறை அைிந்துக்சகாள்ளும் திைன்
அலகு 5 மமய்யீற்றுப் புணரியல் , உருபு புணரியல்
CO5: எழுத்து இலக்கணம் பறடக்கும் திைன்

தமிழக வரலாறும் பண்பாடும்
CO1:

118UTAT05

தாள் -3

வரலாற்றை எழுதும் திைன்
அலகு

1

தமிழக

வரைாற்றுக்கான

அடிப்பலட

ஆதாரங்கள்,

தமிழகத்தின்

இயற்லக அலமப்புகள் – வரைாற்றுக்காைத்திற்கு முந்லதய தமிழகம்.
C02: தமிழ் சார்ந்த அகழ்வாராய்ச்சிறய அைியும் திைன்
அலகு

2

சிந்துமவைி

அகழ்வாராய்ச்சி-

பண்லடத்

தமிழரின்

அயல்

நாட்டுத்மதாடர்புகள்.
CO3 ;அக்கால தமிழ்ச் சமூக நிறல அைிந்து சகாள்ளுதல்
அலகு 3 தமிழ் வைர்த்த சங்கம் – சங்க இைக்கியம் – பண்லடத் தமிழரின்
வாழ்க்லக.
C04 :தமிழ் மன்னர்கைின் அரசியல் பண்பிறன உள்வாங்கும் திைன்
அலகு 4

கைப்பிரர்கள் – பல்ைவர்கள்.

CO5: அக்கால சமூகச் சூழல்கள் பற்ைி அைியும் திைன்
அலகு 5 தமிழகத்தில் நான்காம் நூற்றாண்டு முதல் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு
வலரயில் சமூக நிலை.
இரண்டாம் பருவம்
218UTAT03 – இக்கால இலக்கியம்
தாள்-4

இக்கால இலக்கியம் -2 நாடகம் , புதினம் சிறுகறத

CO1: நாடகம் பறடக்கும் திைன்
அலகு 1 அறிஞர் அண்ணாதுலர – சந்திபராதயம்
CO2: நாடகம் வசனம் உச்சரித்து நடிக்கும் திைன்
அலகு 2 இன்குைாப் – ஔலவ நாடகம்

CO3: புதினம் பறடக்கும் திைன்
அலகு 3 மெயகாந்தன் – யாருக்காக அழதான்
அலகு 4 பூமணி – பிறகு (புதினம் )
CO4 ;சிறுகறத பறடக்கும் திைன்
அலகு 5 புதுலமப்பித்தன் – சிறுகலதகள்
தாள் -5

218UTAT04- நன்னூல் – ii

Co1: தமிழில்

சசால் இலக்கணம்

பறடக்கும் திைன்

அலகு -1 மபயரியல்
Co2: விறனயியல் இயல்புகறை அைிந்துக்சகாள்ளும் திைன்
அலகு 2 விலனயியல்
CO3: சபாதுவியல் இயல்புகறை சதரிந்து சகாள்ளும் திைன்
அலகு 3 மபாதுவியல்
CO4: இறடச்சசாற்கள் பற்ைி அைிந்து சகாள்ளும் திைன்
அலகு 4

இலடயியல்

CO5: உரிச்சசால் பகுத்தைியும் திைன் சவைிப்படும்.
அலகு 5 உரியியல்

தாள் -6 218UTAT05 – தமிழக வரலாறும் பண்பாடும் -2
CO1; தமிழ் வரலாற்று நூல்கறைப் பறடக்கும் திைன்
அலகு1 பசாழப்பபர்ரசின் பதாற்றம் – வைர்ச்சியும் வழ்ச்சியும்
ீ
CO2: நசாழர்காலத்தில் அரசியல் நிறலகறை அைிந்து சகாள்ளும் திைன்
அலகு 2 பசாழர் காைத்தில் தமிழரின் சமுதாயம்
CO3:

பாண்டியர்

காலம்

முதல்

நாயக்கர்

காலம்

வறர

அரசியல்

நிறல

சதரிந்துக்சகாள்ளும் திைன்.
அலகு 3 பாண்டியரின் ஏற்றமும் வழ்ச்சியும்
ீ
– மதுலர நாயக்கர் தமிழகத்தில்
13-ஆம் நூற்றாண்டு முதல் 18 ஆம் நூற்றாண்டு வலரயில் சமூகநிலை.

CO4:

நமல்நாட்டவரின் வணிகத்திைனும் அரசியல் அணுகுமுறைகறை அைியும்

திைன்
அலகு 4

ஐபராப்பியரின்

வரவு – 19 ஆம் நூற்றாண்டின்

அரசியல், சமூக

நிலை
அலகு 5 இருபதாம் நூற்றாண்டில் தமிழகம்
CO5: இந்நூறலப் படிப்பதின் மூலம் அரசு நடத்தும் நதர்வுகறை எதிர்க்சகாள்ளும்
திைன்

மூன்ைாம் பருவம்
தாள் -7
CO1:

அகத்திறணயியல்

அக இலக்கணம் பறடக்கும் திைன்
அலகு 1 அகத்திலணயியல்

CO2: கைவியல் சநைிகறை அைியும் திைன்
அலகு 2 கைவியல்
CO3: பழe;தமிழரின் திருமண வாழ்வியல் முறைகறை அைிதல்
அலகு 3 வலரவியல்
CO4: கற்பியல் சார்ந்த சிந்தidகறை நமநலாங்க சசய்யும்
அலகு 4

கற்பியல்

CO5: அக மரபு சார்ந்த விறைகள் சிந்தறன வைரும்
அலகு 5 ஓழிபியல்

தாள் -8 இலக்கியம் –சமய பாடல்களும் சிற்ைிலக்கியங்களும்
CO1 : பக்தி இலக்கியம் பறடக்கும் திைன்
அலகு 1

சுந்தரர் – பித்தா பிலறசூடி என்று மதாடங்கும் பதிகம்

திருநாவுக்கரசர் – அப்பன் நீ அம்லம நீ – என்று மதாடங்கும் பதிகம்
மாணிக்கவாசகர் – திருச்சதகம் 1 முதல் 20 பாடல்கள்
CO2:

பக்தி நிறலறய அைியும் திைன்
அலகு 2 திருமங்லகயாழ்வார் – திருக்குறுந்தாண்டகம்
குைபசகராழ்வார் – மபருமாள் திருமமாழி
‘ஆலைநீள்

கரும்பு’

என்றும்

என்றும்

‘மன்னுபுகழ்’

மதாடங்கும்

இரு

பதிகங்கள்
CO3; பிள்றைத்தமிழ் இலக்கியம் பறடக்கும் திைன்
அலகு 3

kPனாட்சியம்லம

பிள்லைத்தமிழ்

வருலகப்பருவம், அம்புைிப் பருவம்
CO4: தூது இலக்கியம் பறடக்கும் பறடக்கும் திைன்
அலகு 4 அழகர் கிள்லை விடு தூது
CO5: நாடக இலக்கியம் பறடக்கும் திைன்
அலகு 5

சரபபந்திர பூபாைக்குறவஞ்சி முழுலமயும்

சார்புப்பாடம் -318UTAT05 தமிழ் இலக்கிய வரலாறு தாள் -9
CO1: தமிழ் இலக்கிய வரலாற்று நூல் பறடக்கும் திைன்
அலகு 1 சங்க இைக்கியம் – சங்கம் பற்றியr; சான்றுகள்
CO2: சங்க இலக்கியம் வரலாற்று முறையில்
அலகு
இைக்கியச்

2

எட்டுத்மதாலக

சிறப்புகள்,

நூல்கள்,

பத்துப்பாட்டு

பதிமனண்கீ ழ்க்கணக்கில்

நூல்கள், முத்மதாள்ைாயிரம்.
CO3: நீ தி நூல்கள் பறடக்கும் திைன்
அலகு 3

அைியும் திைன்

நீதி இைக்கியம்

நூல்கள்,

புறப்மபாருள்,

சங்க

அகப்மபாருள்

CO4: காப்பிய இலக்கியம் வரலாற்றும் முறையில் அணுகும் திைன்
அலகு 4 காப்பிய

இைக்கியம்

CO5: பக்தி இலக்கியம் வரலாற்று முறையில் அணுகும் திைன்
அலகு 5 பக்தி இைக்கியம்

நான்காம் பருவம்
CO1: காப்பிய இலக்கியங்கள் பறடக்கும் திைன்
அலகு1

சிைப்பதிகாரம்

–

அரங்பகற்றுக்

தாள் -10

காலத,

மலனயறம்

காலத
அலகு 2
CO2:

மணிபமகலை – மைர்வனம் புக்க காலத

றசவ காப்பியங்கள் பறடக்கும் திைன்
அலகு 3 மபரிய புராணம் – தடுத்தாட் மகாண்ட புராணம்

CO3:

றவணவ காப்பியங்கisg; பறடக்கும் திைன்
அலகு 4 கம்பராமயணம் – உருக்காட்டுப் படைம்

CO4: கிருத்துவf; காப்பியங்கள்

பறடக்கும் திைன்

அலகு 5 பதம்பாவணி – வைன் சனித்த படைம்
CO5:

இஸ்லாமிய காப்பியங்கைப் பறடக்கும் திைன்
அலகு 6 சீ றாப்புராணம் – பாத்திமா திருமணப் படைம்

418UTAT04 - தாள்-11 -

CO1:

புைப்சபாருள் இலக்கணம் பறடக்கும் திைன்
அலகு -1

CO2:

இலக்கணம் – புைப்சபாருள் சவண்பாமாறல

மவட்சிப்படைம், கரந்லதப்படைம்

அக்கால வரீ விதிமுறை அைியும் திைன்
அலகு 2 மவஞ்சிப்படைம், காஞ்சிப்படைம்

படுத்த

CO3: சவற்ைிக்குரிய இலக்கணத்றத அைியும் திைன்
அலகு 4 தும்லபப்படைம், வாலகப்படைம்
CO4: புகழ்க்குரிய இலக்கணத்றத அைியும் திைன்
அலகு 5 பாடாண் படைம்

418UTAT05- தாள் 12 தமிழ் இலக்கிய வரலாறு

தாள்- 12

CO1:சிற்ைிலக்கியத்றத வரலாற்று நநாக்குடன் அணுகும் திைன்
அலகு 1 சிற்றிைக்கியம்
CO2: இலக்கணத்றத வரலாற்று நநாக்குடன் அணுகும் திைன்
அலகு 2 தமிழ் இைக்கண வலக – சமய தத்துவ இைக்கியம்- உலரவலக
CO3: தமிழ் இறச, நாடக நூல்கறை வரலாற்றுப் பார்றவயில் அணுகும்
திைன்
அலகு 3 இலச நாடக இைக்கியம்
CO4: தமிழ்ப் புலவர்கறை வரலாற்றும் முறையில் அணுகுவது
அலகு 4 மறுமைர்ச்சி இைக்கியம் தமிழ்ப் புைவர்கள் உைகத் தமிழ் இைக்கியம்
இயக்கவலகத்

தமிழ்

இைக்கிய

வைர்ச்சி

–

பாட்டிைக்கியம்

CO5: நவன
ீ
இலக்கியத்றத வரலாற்ைி ரீதியாக அணுகும் திைன்
அலகு 5
நாடகம்

புதுக்கவிலத – சிறுகலத – புதினம்

தமிழ் உலரநலட வைர்ச்சி –

துலறபதாறும் தமிழ் – என்றுமுை மதன் தமிழ்

CO6:அரசு நடத்தும் நதர்வுகறை எைிறமயாக எதிர்சகாள்ளும் திைன் வைரும்

ஐந்தாம் பருவம்
518UTAT01 - சங்க இலக்கியம் அகம்

தாள்- 13

CO1: சங்க கால வாழ்வியல் முறைகறை அைியும் திைன்
அலகு 1 நற்றிலண – 91 முதல் 110 வலர
அலகு 2 குறுந்மதாலக – 91 முதல் 110 வலர
CO2: காடும் காடு சார்ந்த மக்கைின் வாழ்வியல்
அலகு 3

அைியும் திைன்

கைித்மதாலக – முல்லைக் கைி

CO3: சங்க கால அக வாழ்வியல் இயல்புகறை அைியும் திைன்
அலகு 4 அகநானூறு

- 81 முதல் 90 வலர

CO4 : அக்கால மறலவைம் பற்ைி இலக்கியம் மூலம் அைியும் திைன்
அலகு 5

பத்துப்பாட்டு – குறிஞ்சிப்பாட்டு

தாள் -14 518UTAT02 – யாப்பருங்கலக்காரிறக
CO1: எழுத்து, அறச, சீர் இயக்க நிறலகறை அைியும் திைன்
அலகு 1 உறுப்பியல் – எழுத்து, அலச, சீ ர்
CO2: தறை, அடி, சதாறட அடிப்பறட இலக்கணம் அைியும் திைன்
அலகு 2 உறுப்பியல் -

தலை, அடி, மதாலட

CO3: பாவறகயில் சசய்யுள் பறடக்கும் திைன்
அலகு 3 மசய்யுைியல் – மவண்பா, ஆசிரியப்பா
அலகு 4 மசய்யுைியல் – கைிப்பா, வஞ்சிப்பா, மருட்பா
CO4: உறுப்பு இலக்கணத்தில் விடுபட்டுள்ைறத அைியும் திைன்
அலகு 5 ஒழிபியல்
CO5:

யாப்பு இலக்கணம் நூல் பறடக்கும் திைன்

தாள் -15 518UTAT03 - தமிழ் சமாழி வரலாறு
CO1: சமாழி அைிறவ வைர்க்கும் திைன்
அலகு 1 மமாழி அரிய கலை – பபச்சி மமாழியும் எழுத்து மமாழியும்
உணர்ச்சி

மமாழி

அறிவு

மமாழி

மசயல்

மமாழி

–

மமாழியின்

பண்பாடு

–

பபாைச் மசய்தல் – ஒப்புலமயாக்கம் மூடநம்பிக்லககள் வழக்கம்.
CO2:சமாழியில் இலக்கணம் திரிபுகள் ஏற்படும் நிறல அைியும் திைன்
அலகு

2

இைக்கணம்

–

நாகரிகம்

–

ஒரு

மபாருட்

கிைவிகள்

–

மரூஉ-

ஒைித்திரிபு
CO3:பன்முகம் இயற்றக சமாழிறய அைியும் திைன் நமநலாங்கும்
அலகு 3 இைக்கிய மமாழியின் மசல்வாக்கு – கிலை மமாழி – மபாது மமாழி –
சிறப்பு மமாழி- குழந்லதமமாழி
CO4:சமாழிறய ஆய்வு நநாக்கத்நதாடு அணுகும் திைன்
அலகு 4 மமாழியின் பதாற்றம் – மமாழி நிலைகள் – மமாழியினங்கள் ஆரிய
மமாழியினம்
அலகு 5 திராவிட மமாழியினம் – தமிழ் – எழுத்து- எண்கள்
CO5: திராவிட சமாழிகறைப் பற்ைி அைியும் திைன்

தாள் -16 518UTAT03 - இலக்கியத் திைனாய்வு
CO1: திைனாய்வு நூல்கள் எழுதும் திைன்
அலகு 1 இைக்கியம் ஓர் அறிமுகம் – இைக்கியம் ஒரு வலரயலற –
இைக்கியத்

பதாற்றம்

இைக்கியமும்

–

இைக்கியத்தின்

மரபுகளும் – வாழும்

இயல்புகள்

–

இைக்கியவலக

–

இைக்கியம்

CO2: கறலயும் இலக்கியத்றதயும் ஒப்பிட்டு திைனாய்வு

வைரும்

அலகு 2 கலைகைில் சிறந்தது இைக்கியக்கலை – இைக்கியமும் வாழ்க்லகயும்
–

இைக்கியத்தின்

கட்டுப்பாடு-

இைக்கியத்பதாற்றம்

திறனாய்வாைர் யார்? திறனாய்வும் வலககளும்.

பற்றிய

மகாள்லக

CO3: சசால், ஒறச ஆராய்ச்சி திைன்
அலகு 3 கவிலதக்கலை – கவிலதயும் கற்பலனயும் – கவிலதயும் மசால்லும்
– மசால்ைாட்சிச் சிறப்பு – ஓலசச் சிறப்பு
CO4:கவிறத

இலக்கியத்றத ஆராய்ச்சி முறையில் அணுகும் திைன்

அலகு 4 கவிலதயும் மபாருளும் – குணடூசியும் குமரிமுலனயும் – கவிலதஉண்லம – உவலமயின் கலத – உருவகத்தின்

வரைாறு – அகமும் – புறமும்

CO5: புதினம், நாடகம், சிறுகறத ஆகிய இலக்கியங்கறை ஆய்வு நநாக்கத்நதாடு
பார்க்கும் திைன்
அலகு

5

வாழ்க்லக,

இைக்கியம்,

இைக்கணம்,

கவிலத

பிறந்த

கலத-

கவிலதயும் அனுபவமும் – கவிலதயும் மக்கள் பண்பும் கலை கலைக்காகபவ
– நுண்கலைகளும்

கவிலதகளும் – புதினம்- நாடகம் – சிறுகலத

தாள் 17 இதழியல்
CO1: பத்திரிறக நூல்கள் பறடக்கும் திைன்
அலகு

1

கடலமகள்
இதழ்கைின்

இதழியல்
–

விைக்கம்

மக்கைாட்சியின்
சுதந்திரம்

–

–

இதழ்கைின்

இதழ்கைின்

இதழ்கைின்

பணிகள்

பங்கு

–

மபாறுப்புகள்

இதழ்கைின்

நடத்லதயறக்

வலககள்

பகாட்பாடுகள்

–
–
–

இதழியைாைரின் தகுதிகளும் திறலமகளும்
CO2: இதழ்கைின் வரலாற்றைம் அைியும் பண்பு வைரும்
அலகு 2 இந்திய இதழியைின் பதாற்றமும் வைர்ச்சியும் – தமிழக இதழியல்
பதாற்றமும்

வைர்ச்சியும்

–

பத்திரிலகச்

சட்டங்கள்

–

பத்திரிலக

மன்றம்

–

இதழ்கள் – மதாடங்குவதற்குரிய வழிமுலற – மசய்தித்தாள் நிர்வாக அலமப்பு
CO3: இதழ்கைின் வரலாற்றை அைியும் பண்பு வைரும்
அலகு

3

மசய்தியாைர்

–

மசய்தி-

மசய்தியின்

உள்ைடக்கங்கள்

மசய்தி

திரட்டுதல் – மசய்தி நிறுவனங்கள் – பபட்டி – குற்றச்மசய்திகள் – பல்பவறு
வலகயான மசய்திகள் – மசய்திகளும் சிறப்புத்தனி இயல்புகளும் – படங்களும்
இதழ்களும்

CO4: சசய்தியாைர்க்குரிய தகுதிகள் அைியும் முடியும்
அலகு

4

மசய்திகலைச்

மசப்பனி

முதல்

–

நுட்பங்கள்

–

ஆசிரியர்

–மசய்தி

ஆசிரியர் – துலண ஆசிரியர்- மசய்தியின் கட்டலமப்பு – பக்க வடிவலமப்பு –
அச்சுப்படி

திருத்துதல்

–

அச்சுப்பிலழ

திருத்தம்

குறியீடுகள்

–

இதழியல்

கலைச்மசாற்கள்.
CO5: பத்திரிறகப் பற்ைிய சமாழி நறட அைிவு நமநலாங்கும்
அலகு 5

இதழியல் மமாழிநலட

- தலையங்கம் சிறப்புத் தனிக்கூறுகள் –

திறனாய்வு – இதழ்கைில் எழுதுவது எப்படி – இதழ்கைில் விைம்பரம் – விைம்பர
வலககள் – தற்காைத்தமிழ் இதழ்கைின் எழுச்சியும் வழ்ச்சியும்
ீ

ஆைாம் பருவம்
தாள் 18 – 618UTAT01 சங்க இலக்கியம்
CO1:அரசர்க்குரிய சிைப்பு இயல்புகறை அைியும் திைன்
அலகு 1 பத்திற்றுப்பத்து – இரண்டாம் பத்து
CO2: அரசர்க்குரிய பண்பு நலன்கறை அைிந்துசகாள்ளும் திைன்
அலகு 2 புறநானூறு – ஒைலவயார் பாடல்கள்
CO3: மரபு கவிறத இறசவடிவில் பறடக்கும் திைன்
அலகு 3

மா அ பயா பய என்று மதாடங்கும் 3ம் பரிபாடல்

இரு நிைம் துைங்காலம என்று மதாடங்கும் 9ம் பரிபாடல்
CO4:அக்கால நபார்கைம் தன்றமகறைப் பற்ைி அைியும் திைன்
அலகு 4 பத்துப்பாட்டு – மபாருநராற்றுப்பலட
CO5: அரசற்குரிய ஆளுறமப் பண்புகறை அைியும் திைன்
அலகு 5
வலர

திருக்குறள் – மபாருட்பால் – இலறமாட்சி முதல் இடனறிதல்

தாள் - 19

618UTAT02 - தண்டியலங்காரம்

CO1: அணி இலக்கணம் பறடக்கும் திைன்
அலகு 1 தன்லமயணி முதல் தீவகவணிவலர 1-14 அணிகள்
அலகு 2 பின்வரு நிலையணி முதல் ஒட்டணிவலர 11-19
மமாழிக்கும் அணிகள்
CO2: இலக்கியத்தில் இடம் சபறும் அணிகறைக் கண்டுபிடிக்கும் திைன்
அலகு 3 அதிசயவணி முதல் தன் பமம்பாட்டுலரயணி வலர 11-19
அலகு 4 பரியாயவணி முதல் விபராதவணி வலர -20-27 அணிகள்
CO3:

சமாழிக்கும் அழுகுச்சசய்யும் திைன் நமநலாங்கும்
அலகு 5 மாறுபடு புகழ்நிலையணி முதல் பாகவிக பணி வலர 28-35

CO4: அணிகறை இலக்கியத்தில்

றகயாளும் திைன் வைரும்

தாள் – 20 618UTAT03 திராவிட சமாழிகைின் ஒப்பிலக்கணம்
CO1: பன்சமாழி ஆராய்ச்சிக்கு வித்திடம் திைன்
அலகு 1 ஒைிவலக – உயிமராைிகள், மமய்மயழுத்துக்கள், ஒைியைவு
CO2:

ஒலி, சசாற்கள் பற்ைி ஆராய்ச்சி நநாக்கத் திைன் வைரும்
அலகு 2 ஒைியழுத்தம் – ஒைியலச முலற – மசால்ைின் திரிபு அடிச்மசாற்கள்

CO3: சசால்வறக இலக்கணம் சார்ந்த ஆய்வுகள் நமநலாங்கும்
அலகு 3 மபயர்ச்மசால் – பவற்றுலம, மூவிடப்மபயர்கள் எண்ணுப்மபயர்கள்
அைகு 4 விலனச்மசால் விலனவலக – சுட்டு முதைியன
CO4:

சசாற்சதாடர் சார்ந்த ஆராய்ச்சி பாங்கு வைரும்
அலகு 5 மசால்லும் மபாருளும் – மசாற்மறாடர்

தாள்- 21 618UTAT04 விருப்பப் பாடம் – நாட்டுப்புைவியல்
CO1: நாட்டுப்புை மக்கைின் வாழ்வியறல அைியும் திைன்
அலகு 1 நாட்டுப்புறவியல் வைர்ச்சி வரைாறு ஏட்டிைக்கியத்தில் நாட்டுப்புறப்
பாடல்கைில்
CO2:

மசல்வாக்கு

நாட்டுப்புை இறசறயப் பற்ைி அைியும் திைன்
அலகு 2

பாடல்கைின்

நாட்டுப்புறப் பாடல்கைின் வலககளும்

வடிவம்

–

மமட்டுகள்

–

பாகுபாடுகளும் – நாட்டுப்புற

இலசமயாைிகள்,

உவலம,

கற்பலன,

நலகச்சுலவ, நீதிகள் முதைியன.
CO3:பழசமாழி விடுகறதகள் பறடக்கும் திைன்
அலகு 3 பழமமாழிகள், விடுகலதகள்
CO4: நாட்டுப்புைம் கறதகறை அைியும் திைன்
அலகு 4 நாட்டுப் புறக்கலதகள் – கலதமமாழிகள் பாடல்கள்
CO5: நாட்டுப்புை வாழ்வியல் முறைகறை அைியும் திைன்
அலகு 5 நாட்டுப் புறவியல் சமூகவியல் மானுடவியல் உைவியல் பநாக்கு
CO6: நாட்டுப்புை இலக்கியம் பறடக்கும் திைன்
தாள் 22 விருப்பப் பாடம்

618UTAT05 அடிப்பறடக்கணினியியல்

CO1:கணினி வரலாறு பற்ைி அைிந்துசகாள்ளும் திைன்
அலகு 1 கணினி பதாற்றம் வைர்ச்சி வரைாறு
CO2: கணினி சமன்சபாருள் வன்சபாருள் குைித்து அைியும் திைன்
அலகு 2 மமன்மபாருள் – வன்மபாருள் பாகுபாடுகள்
CO3: கணினியின் உட்பாகங்கறை அைிந்துசகாள்ளுதல்
அலகு 3 கணினி அலமப்பு – உறுப்புகள்
CO4: கணினி வழி சதாழில் நுட்ப அைிறவ வைர்த்துசகாள்ளுதல்
அலகு 4 இலணயம் – இலணய தைம்
CO5: மின் அஞ்சல் முறைறயப் பற்ைி அைிந்து சகாள்ளுதல்
அலகு 5 மின் அஞ்சல் குறித்துப் மபாதுவான மசய்திகள்

