
GOVERNMENT ARTS COLLEGE (AUTONOMOUS), KARUR – 639 005 
M.A., TAMIL COURSE STRUCTURE UNDER CBCS SYSTEM  

(For the candidates admitted from the year 2015-2016 onwards) 
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INT ESE 

I 

Core Course – I bjhy;fhg;gpak; ? vGj;J P15TA1C1 6 5 3 25 75 100 

Core Course – II ,f;fhy ,yf;fpak;  P15TA1C2 6 5 3 25 75 100 

Core Course – III 
jkpH;,izak; g’;fspg;g[k; 
gad;ghLk; 

P15TA1C3 6 5 3 25 75 100 

Core Course – IV xg;gpyf;fpak; P15TA1C4 6 5 3 25 75 100 

Elective Course – I rK:ftpaYk; ,yf;fpaKk; P15TA1E1 6 5 3 25 75 100 

 30 25    500 

II 

Core Course – V bjhy;fhg;gpak; ? brhy; P15TA2C5 6 5 3 25 75 100 

Core Course – VI gf;jp,yf;fpak; P15TA2C6 6 5 3 25 75 100 

Core Course – VII rpw;wpyf;fpak; P15TA2C7 6 5 3 25 75 100 

Core Course – VIII 
jpuhtplbkhHpfspd; 
xg;gpyf;fzk;; 

P15TA2C8 6 5 3 25 75 100 

Elective Course – II ciuahrpupah;fs; P15TA2E2 6 5 3 25 75 100 

 30 25    500 

III 

Core Course – IX bjhy;fhg;gpak; ?bghUs; P15TA3C9 6 5 3 25 75 100 

Core Course – X fhg;gpa’;fs; P15TA3C10 6 5 3 25 75 100 

Core Course – XI ePjp ,yf;fpa’;fs;; P15TA3C11 6 5 3 25 75 100 

Core Course - XII 
Ma;tpay; bewpfs;; 

P15TA3C12 6 5 3 25 75 100 

Elective Course – III may;ehl;Lj; jkpH; 
,yf;fpak;  

P15TA3E3 6 5 3 25 75 100 

 30 25    500 

IV 

Core Course – XIII r’;f ,yf;fpak; P15TA4C13 6 5 3 25 75 100 

Elective Course – IV 
gjpbdd; fPH;f;fzf;F 
E}y;fs; P15TA4E4 6 5 3 25 75 100 

Project  Work  jpl;lf; fl;Liu P15TA4PW 18 5 3 ** ** 100 

 30 15    300 

TOTAL  120 90    1800 

** Dissertation – 80 Marks and Viva Voce Examinations – 20 Marks 
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Sl. No.:                                                                                                  Subject Code: 

muR fiyf; fy;Y}hp (jd;dhl;rp) ? fU:h; ? 5 
KJfiyj; jkpH;; ? Kjy; gUtk; ? Kjd;ikj;jhs;? 1 

(2015 ? 2016 Mk; fy;tpahz;L Kjy; gapYk; khzth;fSf;FupaJ) 
 

ெதா�கா�ப�ய� – எ��� 

அல� 1 

 ��மர�, ெமாழிமர� 

அல� 2 

 ப�ற�ப�ய�, �ண�ய� 

அல� 3 

 ெதாைகமர�, உ�ப�ய� 

அல� 4 

 உய��மய�கிய�  

அல� 5 

 ��ள� மய�கிய�, ��றிய�கர� �ண�ய� 

பாட ��  

 ெதா�கா�ப�ய� எ��ததிகார�, இள��ரண� உைர 

ஐ�� அல�கள��� சம அளவ�� வ�னா�க� அைமத� ேவ���. 

வ�னா�தா� அைம�� �ைற 

ப�தி அ (ஒ� மதி�ெப� வ�னா - 20) 

அ) ெபா��தமான வ�ைடைய� ேத��ெத��த�  5*1=5 

ஆ) ேகா��ட இட�கைள நிர��த�    5*1=5 

இ) ெபா���த�       5*1=5 

ஈ) ஓ�� ெசா�கள�� வ�ைடயள��த�   5*1=5 

ப�தி ஆ (ஐ�� மதி�ெப� வ�னா ) 

இ� அ�ல� அ� எ�ற வைகய�� அைமத� ேவ��� 5*5=25 

ப�தி இ (ப�� மதி�ெப� வ�னா) 

ஐ�தி� எைவேய�� ��ற��� ம��� க��ைர வ�வ�� வ�ைட எ�த ேவ���. 

        3*10=30 

       ெமா�த மதி�ெப� -75 

 

CHAIRMAN-BOS                                                 COE 

 P15TA1C1 



 

 

Sl. No.:                                                                                                  Subject Code: 

muR fiyf; fy;Y}hp (jd;dhl;rp) ? fU:h; ? 5 
KJfiyj; jkpH;; ? Kjy; gUtk; ? Kjd;ikj;jhs; ? 2 

(2015 ? 2016 Mk; fy;tpahz;L Kjy; gapYk; khzth;fSf;FupaJ) 
 

இ�கால இல�கிய� 

அல� 1  மர�� கவ�ைதக� 

  பாரதியா�  - த�வரலா�� ப�ற பாட�க�� 

  பாரதிதாச�  - தமிழ�சிய�� க�தி 

  கவ�மண�  - உம�கயா� பாட�க� 

  க�ணதாச� - மா�கன� 

  வாண�தாச�  - ெகா���ைல 
 

அல� 2          ���கவ�ைதக� 

  சி�ப�   - ஒ� கிராம�� நதி 

  அ��� ர�மா�  – ப��த� 

  �.ேம�தா  - க�ண�����க� 

  ஆ�டா� ப��யத�ஷின�- நா� வ�லின� 

  �ஜாதா  - ைஹ�� ஒ� �திய அறி�க� 
 

அல� 3          உைரநைட 

  உ.ேவ.சாமிநாத�ய�- எ� ச�த� ���க� 

  வ.�ப.மாண��க� - தமி��காத� 

 

அல� 4  நாவ� 

  க�கி   - அைலேயாைச 

 

அல� 5 

 சி�கைத, நாடக� 

  ப�� எ�.�பதி - சிற�த உலக� சி�கைதக� 

   ��தர�ப��ைள - மேனா�மண�ய�(நாடக�) 

 

ஐ�� அல�கள��� சம அளவ�� வ�னா�க� அைமத� ேவ���. 

வ�னா�தா� அைம�� �ைற 

ப�தி அ (ஒ� மதி�ெப� வ�னா - 20) 

அ) ெபா��தமான வ�ைடைய� ேத��ெத��த�    5*1=5 

ஆ) ேகா��ட இட�கைள நிர��த�     5*1=5 

இ) ெபா���த�       5*1=5 

ஈ) ஓ�� ெசா�கள�� வ�ைடயள��த�     5*1=5 

ப�தி ஆ (ஐ�� மதி�ெப� வ�னா ) 

இ� அ�ல� அ� எ�ற வைகய�� அைமத� ேவ��� 5*5=25 

ப�தி இ (ப�� மதி�ெப� வ�னா) 

ஐ�தி� எைவேய�� ��ற��� ம��� க��ைர வ�வ�� வ�ைட எ�த ேவ���. 3*10=30 

       ெமா�த மதி�ெப� -75 

 

CHAIRMAN-BOS                                                 COE 

 P15TA1C2 



 

 

Sl. No.:                                                                                                  Subject Code: 

muR fiyf; fy;Y}hp (jd;dhl;rp) ? fU:h; ? 5 
KJfiyj; jkpH;; ? Kjy; gUtk; ? Kjd;ikj;jhs; ? 3 

(2015 ? 2016 Mk; fy;tpahz;L Kjy; gapYk; khzth;fSf;FupaJ) 
 

தமி� இைணய� – ப�கள���� பய�பா�� 

அல� 1 

 க�வ��� க�ற��- அ��� இ���- ெபா�� த�ைமக�- பாட 

அைம��� பய�பா��- கண�ன�ய�� பய�பா�- கண�ன�- ேதா�ற�- மி�ன�ச�- 

பய�க�- இைணய�- இைணய வழி� க�ற�- ப� ஊடக�கள�� பய�பா�- 

இைணயவழி� கல��ைரயாட�- ஒலி,ஒள� ச�தி�� வசதி- இைணய வ��பைற 

அல� 2 

இைணய வழி� க�வ�- பாட உ�வா�க�� ேகா�பா�க��- மி� க�ற�- 

வசதி�� வா����- த�ைம�� ெசய�பா�க��- இைணயவழி� க�வ��� �லக��- 

மி� �லக�- வசதிக�� வா���க��- கைல�ெசா� ெதா���க�- தன�யா� மி� 

�லக�- ஈழ ��கள�� மி� �லக�- தமி�ேதச� மி� �லக�- மி� பதி��� தமி� 

இல�கிய�� 

அல� 3 

தமி� இைணய� ப�கைலகழக அகராதிக�- ஆ�கில�- ெஜ�ம� தமி� அகராதி- 

மி� பதி��� ஓைல��வ�க��- தமி� ��கள�� தகவ� தள�க�- இைணய�� 

ேத�த� ெபாறி��- ���- யாஹூ- தமி�� ேத�த� ெபாறி��- தமி�வழி� ேத�த� 

அல� 4 

இைணய�� தமி��- இல�கிய� பாட அைம��- தமி� இல�கிய� பாட 

அைம��- த� மதி�ப��� வ�னா�க�- வ�னாவ�கி- ெதாட�க� க�வ��� தமி��- மி� 

இத�� தமி��- தமி� மி� இத�க�- ப�.ப�.சி.ய�� தமி� மி� இத�க� 

அல� 5 

 தமி� எ�����க�- க���� ப�மா�ற�க�- தமிழி� ��ேனா� �ய�சிக�� 

��க��- தமி� ெம�ெபா��- கண�ன�ய�� அறிஞ�கள�� ப�கள���- தமி� வழி 

��க�- இைணய மாநா�க�- ஒ��கிைண��� தர�ப���த��- உலக�ேதா� ஒ�ட 

ஒ�க� 

பாட �� 

 தமி� இைணய�- தமி� வைல� தள�க�: ப�கள���� பய�பா�க�� 

  ேபராசி�ய� டா�ட� ம.ெச. இரப�சி�, ந�மதா பதி�பக�, மா��,2009 

பா�ைவ ��க� 

1) இைணய�� இன�ய தமி�� 

�ைனவ� க. �ைரயரச�, 

 இைச பதி�பக�. 

2) இ�ட�ெந� (INTERNET) 

ேக. ��தரராஜ�, க�ணதாச� பதி�பக�, 

3) கண��ெபாறிய�� அ��பைட- ந.கா��திேகய�, க�ணதாச� பதி�பக� 

 

     CHAIRMAN-BOS                                                          COE 
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Sl. No.:                                                                                                  Subject Code: 

muR fiyf; fy;Y}hp (jd;dhl;rp) ? fU:h; ? 5 
KJfiyj; jkpH;; ? Kjy; gUtk; ? Kjd;ikj;jhs; ? 4 

(2015 ? 2016 Mk; fy;tpahz;L Kjy; gapYk; khzth;fSf;FupaJ) 
 

ஒ�ப�ல�கிய� 

அல� 1 

 ச�க இல�கிய� ெகா�ைகக�- தமிழி� திறனா��� �ைற- அ��பைட� 

ெகா�ைகக�- திைண இல�கிய� ெகா�ைகக� 

அல� 2 

தமி� இல�கிய� ேகா�பா�க�- ��ன�- மர�- உவைம அ�ல� அண�- 

உ��ைற- இைற�சி- ெம��பா�- வ�ண�- ேநா��- வன��- யா�� 

அல� 3 

ச�க இல�கிய� ெபா��ப��க�- வா�ெமாழி இல�கிய� ப��- யா�� வ�வ�- 

இல�கிய வைகக�- உளவ�ய�- உ�- ப�ம�- ெதா�ம� 

அல� 4 

ச�க இல�கிய� ெகா�ைக ஒ�ப��- அல�கார� ேகா�பா� ேநா��� 

அ�சி�திய��- நாடக வழ��� வ�கிேரா�தி��- இரச� ேகா�பா�- ெதா�கா�ப�ய�� 

ெம��பா��ய�� பரத �ன�வ�� இரச� ேகா�பா��- ெநறி(�தி�) ேகா�பா�- ெதான�� 

ேகா�பா� 

அல� 5 

உலக இல�கிய அறி�க�- ச�க இல�கிய�- வடெமாழி இல�கிய�- கிேர�க 

இல�கிய�- இல�த�� இல�கிய� 

பாட �� 

ச�க இல�கிய ஒ�ப��- இல�கிய� ெகா�ைகக� - தமிழ�ண� ம�னா�சி ��தக 

நிைலய�, ம�ைர 

பா�ைவ ��க� 

1. க.ைகலாசபதி  - ஒ�ப�ல�கிய� 

2. அ.அ.மணவாள� - இல�கிய ஒ�பா��� கா�ப�ய�க� 

ஐ�� அல�கள��� சம அளவ�� வ�னா�க� அைமத� ேவ���. 
வ�னா�தா� அைம�� �ைற 

ப�தி அ (ஒ� மதி�ெப� வ�னா - 20) 

அ) ெபா��தமான வ�ைடைய� ேத��ெத��த�   5*1=5 

ஆ) ேகா��ட இட�கைள நிர��த�    5*1=5 

இ) ெபா���த�       5*1=5 

ஈ) ஓ�� ெசா�கள�� வ�ைடயள��த�    5*1=5 

ப�தி ஆ (ஐ�� மதி�ெப� வ�னா ) 

இ� அ�ல� அ� எ�ற வைகய�� அைமத� ேவ��� 5*5=25 

ப�தி இ (ப�� மதி�ெப� வ�னா) 

ஐ�தி� எைவேய�� ��ற��� ம��� க��ைர வ�வ�� வ�ைட எ�த ேவ���. 3*10=30 

       ெமா�த மதி�ெப� -75 

 

CHAIRMAN-BOS                                                          COE 

 P15TA1C4 



 

 

Sl. No.:                                                                                                  Subject Code: 

muR fiyf; fy;Y}hp (jd;dhl;rp) ? fU:h; ? 5 
KJfiyj; jkpH;; ? Kjy; gUtk; ? tpUg;gg;ghlk;; ? 1 

(2015 ? 2016 Mk; fy;tpahz;L Kjy; gapYk; khzth;fSf;FupaJ) 
 

ச�கவ�ய�� இல�கிய�� 

அல� 1 

   ச�கவ�ய�� இல�கிய�� 

அல� 2 

  த��ண��சி� பாட�க�� தன� மன�த வாத�� 

அல� 3 

  தமிழில�கிய மரப�� வள��த ெபா�ைம� சி�தைனக� 

அல� 4 

  இைச�தமி� வள��சிய�� நா�டா� பாட�கள�� ப�� 

அல� 5 

   இல�கிய� திறனா��� உண��� நல�� 

பாட�� 

 ச�கவ�ய�� இல�கிய�� - க.ைகலாசபதி, 

       �மர� ப�ள�ஷ��, ெச�ைன. 

பா�ைவ ��க� 

1) ச�கவ�ய�� இல�கிய�� - சி.இ.மைறமைல 

2) இல�கிய�� ச�கவ�ய�� - ெதா.�.சி.இர�நாத� 

ஐ�� அல�கள��� சம அளவ�� வ�னா�க� அைமத� ேவ���. 

வ�னா�தா� அைம�� �ைற 

ப�தி அ (ஒ� மதி�ெப� வ�னா - 20) 

அ) ெபா��தமான வ�ைடைய� ேத��ெத��த�  5*1=5 

ஆ) ேகா��ட இட�கைள நிர��த�    5*1=5 

இ) ெபா���த�      5*1=5 

ஈ) ஓ�� ெசா�கள�� வ�ைடயள��த�   5*1=5 

ப�தி ஆ (ஐ�� மதி�ெப� வ�னா ) 

இ� அ�ல� அ� எ�ற வைகய�� அைமத� ேவ��� 5*5=25 

ப�தி இ (ப�� மதி�ெப� வ�னா) 

ஐ�தி� எைவேய�� ��ற��� ம��� க��ைர வ�வ�� வ�ைட எ�த ேவ���. 3*10=30 

       ெமா�த மதி�ெப� -75 

 

CHAIRMAN-BOS                                                          COE 

 P15TA1E1 



 

 

Sl. No.:                                                                                                  Subject Code: 

muR fiyf; fy;Y}hp (jd;dhl;rp) ? fU:h; ? 5 
KJfiyj; jkpH;; ? ,uz;lhk; gUtk; ? Kjd;ikg;;; ghlk; ? 5 

(2015 ? 2016 Mk; fy;tpahz;L Kjy; gapYk; khzth;fSf;FupaJ) 
 

ெதா�கா�ப�ய� - ெசா� 

அல� 1 

  கிளவ�யா�க� 

அல� 2 

  ேவ��ைமய�ய�, ேவ��ைம மய�கிய�, வ�ள�மர� 

அல� 3 

  ெபய�ய�, வ�ைனய�ய� 

அல� 4 

  இைடய�ய�, உ�ய�ய� 

அல� 5 

   எ�சவ�ய� 

பாட�� 

 ெதா�கா�ப�ய� ெசா�லதிகார�- ேசனாவைரய� உைர 

 

ஐ�� அல�கள��� சம அளவ�� வ�னா�க� அைமத� ேவ���. 

 

வ�னா�தா� அைம�� �ைற 

ப�தி அ (ஒ� மதி�ெப� வ�னா - 20) 

அ) ெபா��தமான வ�ைடைய� ேத��ெத��த�  5*1=5 

ஆ) ேகா��ட இட�கைள நிர��த�    5*1=5 

இ) ெபா���த�       5*1=5 

ஈ) ஓ�� ெசா�கள�� வ�ைடயள��த�   5*1=5 

ப�தி ஆ (ஐ�� மதி�ெப� வ�னா ) 

இ� அ�ல� அ� எ�ற வைகய�� அைமத� ேவ��� 5*5=25 

ப�தி இ (ப�� மதி�ெப� வ�னா) 

ஐ�தி� எைவேய�� ��ற��� ம��� க��ைர வ�வ�� வ�ைட எ�த ேவ���.    

     3*10=30 

       ெமா�த மதி�ெப� -75 

 

 

CHAIRMAN-BOS                                                          COE 

 P15TA2C5 



 

 

Sl. No.:                                                                                                  Subject Code: 

muR fiyf; fy;Y}hp (jd;dhl;rp) ? fU:h; ? 5 
KJfiyj; jkpH;; ? ,uz;lhk; gUtk; ? Kjd;ikg;;; ghlk; ? 6 

(2015 ? 2016 Mk; fy;tpahz;L Kjy; gapYk; khzth;fSf;FupaJ) 
 

ப�தி இல�கிய� 

அல� 1 

  தி�ஞான ச�ப�த�   - தி�����பலா 

  தி�நா��கரச�   - தி��காள�தி 

  ��தர�     - தி�ெவ�சமா��ட� 

  மாண��கவாசக�   - தி�வாசக�- சிவ�ராண� 

அல� 2 

  ந�மா�வா�     – தி�வா�ெமாழி(��றா� ப��) 

  தி�ம�ைகயா�வா�   - சிறிய தி�மட� 

அல� 3 

  வ�ளலா� - தி�வ��பா- அ�� வ�ள�க மாைல (��வ��) 

  தா�மானவ�   - ைப�கிள��க�ண� (��வ��) 

அல� 4 

  தி�மாள�ைக�ேதவ� - தி�வ�ைச�பா 

  காைர�கால�ைமயா� - அ��த� தி�வ�தாதி 

  தி��ல�   - தி�ம�திர�- ெச�வ�, இளைம,  

        உய�� நிைலயாைம 

அல� 5 

  இர�சண�ய மேனாகர� - ந�ல மனசா�சி, ெஜப�, ப�ைழ  

    நிைன�� இர��த�, வ��வாச� கா�சி 

 �ண��� ம�தா� சாகி� பாட�க� - நிராமய� க�ண� 

ஐ�� அல�கள��� சம அளவ�� வ�னா�க� அைமத� ேவ���. 

வ�னா�தா� அைம�� �ைற 

ப�தி அ (ஒ� மதி�ெப� வ�னா - 20) 

அ) ெபா��தமான வ�ைடைய� ேத��ெத��த�   5*1=5 

ஆ) ேகா��ட இட�கைள நிர��த�    5*1=5 

இ) ெபா���த�       5*1=5 

ஈ) ஓ�� ெசா�கள�� வ�ைடயள��த�    5*1=5 

ப�தி ஆ (ஐ�� மதி�ெப� வ�னா ) 

இ� அ�ல� அ� எ�ற வைகய�� அைமத� ேவ���  5*5=25 

ப�தி இ (ப�� மதி�ெப� வ�னா) 

ஐ�தி� எைவேய�� ��ற��� ம��� க��ைர வ�வ�� வ�ைட எ�த ேவ���. 3*10=30  

      ெமா�த மதி�ெப� -75 

 

 

CHAIRMAN-BOS                                                                                  COE 

           

 

 P15TA2C6 



 

 

Sl. No.:                                                                                                  Subject Code: 

muR fiyf; fy;Y}hp (jd;dhl;rp) ? fU:h; ? 5 
KJfiyj; jkpH;; ? ,uz;lhk; gUtk; ? Kjd;ikg;;; ghlk; ? 7 

(2015 ? 2016 Mk; fy;tpahz;L Kjy; gapYk; khzth;fSf;FupaJ) 
 

சி�றில�கிய� 

அல� 1 

  அழக� கி�ைள வ�� �� 

  சர�வதி அ�தாதி 

அல� 2 

  தி�வ���ைச ��க� ப��ைள�தமி� 

  வ��கிரம ேசாழ�லா 

அல� 3 

  �மேரச சதக� 

  ம�ைர� கல�பக� 

அல� 4 

  சரேப�திர �பாள� �றவ�சி 

  ��ெதா�ளாய�ர� 

அல� 5 

   த�ைசவாண� ேகாைவ 

ஐ�� அல�கள��� சம அளவ�� வ�னா�க� அைமத� ேவ���. 

வ�னா�தா� அைம�� �ைற 

ப�தி அ (ஒ� மதி�ெப� வ�னா - 20) 

அ) ெபா��தமான வ�ைடைய� ேத��ெத��த�  5*1=5 

ஆ) ேகா��ட இட�கைள நிர��த�    5*1=5 

இ) ெபா���த�       5*1=5 

ஈ) ஓ�� ெசா�கள�� வ�ைடயள��த�   5*1=5 

ப�தி ஆ (ஐ�� மதி�ெப� வ�னா ) 

இ� அ�ல� அ� எ�ற வைகய�� அைமத� ேவ��� 5*5=25 

ப�தி இ (ப�� மதி�ெப� வ�னா) 

ஐ�தி� எைவேய�� ��ற��� ம��� க��ைர வ�வ�� வ�ைட எ�த ேவ���.    

     3*10=30 

       ெமா�த மதி�ெப� -75 

 

CHAIRMAN-BOS                                                                                  COE 

 P15TA2C7 



 

 

 

Sl. No.:                                                                                                  Subject Code: 

muR fiyf; fy;Y}hp (jd;dhl;rp) ? fU:h; ? 5 
KJfiyj; jkpH;; ? ,uz;lhk; gUtk; ? Kjd;ikg;;; ghlk; ? 8 

(2015 ? 2016 Mk; fy;tpahz;L Kjy; gapYk; khzth;fSf;FupaJ) 
 

திராவ�ட ெமாழிகள�� ஒ�ப�ல�கண� 

அல� 1 

 ேதா��வா�- திராவ�ட� எ�ற ெபா��ெசா� ஆ�சி- திராவ�ட ெமாழிவ�ைச- வட 

இ�திய ெமாழிகள�� திராவ�ட �ல�- திராவ�ட ெமாழிக� வடெமாழி� ���ப�தி� 

ேச��க�த�கனவா?- திராவ�ட ெமாழிகள�� இல�கிய நைடக�- ெச�தமி� இல�கிய�தி� நைடக�, 

ெதா�ைம- ஆ�ய�தி��  ��ப�ட திராவ�ட நாக�க�- திராவ�ட நாக�க�ேதா� ஆ�ய நாக�க� 

கல�த கால� 

அல� 2 

ஒலி- திராவ�ட ஒலிகள�� �ைற- உய�ெர���க�- ெம�ெய���க�- 

��ெகாலி�ப��த�- உட�ப�ெம� ேதா�ற�- உய�ெர���கள�� இ�ேனாைச வ�ைச- அைச 

ப���தலி� வழி �ைறக�- எ��தேலாைச- வ�ைன�ெசா�லி� ேவ�க�- ெபய��ெசா�லி� 

ேவ�க� 

அல� 3 

ெபய�- எ�- ேவ��ைம- சா�ையக�- ெபயரைடக�- இட�ெபய�- �வ�ட�ெபய� 

அல� 4 

வ�ைன�ெசா�- த�வ�ைன�� ப�றவ�ைன��- இர�ைட�கிளவ�- ெசய�பா�� வ�ைன- 

எதி�மைற வ�ைன- �றி�� வ�ைன- வ�ைன�ெசா�கால�கள�� ேதா�ற�- நிக�கால�, இற�த 

கால�, எதி�கால�- கலைவ�கால�க�- ெபயெர�ச�- வ�ைனய�� ெபய�க�- வ�ைனய�க� 

அல� 5 

 திராவ�ட�தி��� சம�கி�த�தி� கடைம�பா�- ேமைல இ�ேதா ஐேரா�ப�ய ெமாழி 

ஒ�ைம�பா�க�- ெசமி�� ெமாழி ஒ�ைம�பா�க�- சி�திய ெமாழி ஒ�ைம�பா�க� 

பாட�� 

திராவ�ட  ெமாழிகள�� ஒ�ப�ல�கண� - டா�ட� கா��ெவ� 

பா�ைவ ��க� 

ெமாழி ��    - �.வ. 

ெமாழி வரலா�    - �.வ. 

ஐ�� அல�கள��� சம அளவ�� வ�னா�க� அைமத� ேவ���. 

வ�னா�தா� அைம�� �ைற 

ப�தி அ (ஒ� மதி�ெப� வ�னா - 20) 

அ) ெபா��தமான வ�ைடைய� ேத��ெத��த�   5*1=5 

ஆ) ேகா��ட இட�கைள நிர��த�    5*1=5 

இ) ெபா���த�       5*1=5 

ஈ) ஓ�� ெசா�கள�� வ�ைடயள��த�    5*1=5 

ப�தி ஆ (ஐ�� மதி�ெப� வ�னா ) 

இ� அ�ல� அ� எ�ற வைகய�� அைமத� ேவ���  5*5=25 

ப�தி இ (ப�� மதி�ெப� வ�னா) 

ஐ�தி� எைவேய�� ��ற��� ம��� க��ைர வ�வ�� வ�ைட எ�த ேவ���. 3*10=30     

    

       ெமா�த மதி�ெப� -75 

 

 

CHAIRMAN-BOS                                                                                  COE 

 P15TA2C8 



 

 

 

Sl. No.:                                                                                                  Subject Code: 

muR fiyf; fy;Y}hp (jd;dhl;rp) ? fU:h; ? 5 
KJfiyj; jkpH;; ? ,uz;lhk; gUtk; ? tpUg;gg;ghlk;;;; ? 2 
(2015 ? 2016 Mk; fy;tpahz;L Kjy; gapYk; khzth;fSf;FupaJ) 

 

உைரயாசி�ய�க� 

அல� 1 

 உைர வள��த கைத- உ�ய�� வைகக�- உைர ெச��� உதவ�- உைர�� 

உைரநைட��- உைர�� ஆரா��சி��- உைரயாசி�ய�க� 

அல� 2 

இல�கண உைரயாசி�ய�க�- இைறயனா� அக�ெபா�� உைரயாசி�ய�- 

இள��ரண�- ேசனாவைரய�- ந�சினா��கின�ய�- ேபராசி�ய�- ெத�வ� சிைலயா�- 

க�லாட�- ந��� உைரயாசி�ய�க�- யா�ப��கல உைரக�- த��யல�கார உைர- 

ந�ப�யக�ெபா�� வ�ள�க உைர- பா��ய�- ேநமிநாத�- ஐ�தில�கண உைரக� 

அல� 3 

இல�கிய உைரயாசி�ய�க�- ப���பா��, எ���ெதாைக உைரக�- பதிென� 

கீ��கண�� உைரக�- கா�ப�ய உைரக�- அ��பத உைரயாசி�ய�க�- அ�யா��� 

ந�லா�- தி���ற� உைரயாசி�ய�க�- ந�தி ��கள�� உைரக�- க�பராமாயண 

உைரக� 

அல� 4 

சமய �� உைரயாசி�ய�க�- தி��ைறகள�� உைரக�- நாலாய�ர� தி�வ�ய� 

ப�ரப�த வ�யா�கியான�க�- ைசவ சி�தா�த உைர- ைசவ சா�திர உைரக�- சிவஞான 

ேபாத�- �ராண, இதிகாச உைரக�- த�கயாக�பரண�- �வ�லா 

அல� 5 

 19,20 ஆ� ��றா�� உைரயாசி�ய�க�- பதி�பாசி�ய�க�- உைரயாசி�ய�கள�� 

பர�பைர- ேம�ேகா� பாட�க�-  

பாட��  

 உைரயாசி�ய�க�  - அரவ��த�, மண�வாசக� பதி�பக� 

 

ஐ�� அல�கள��� சம அளவ�� வ�னா�க� அைமத� ேவ���. 

வ�னா�தா� அைம�� �ைற 

ப�தி அ (ஒ� மதி�ெப� வ�னா - 20) 

அ) ெபா��தமான வ�ைடைய� ேத��ெத��த�  5*1=5 

ஆ) ேகா��ட இட�கைள நிர��த�    5*1=5 

இ) ெபா���த�       5*1=5 

ஈ) ஓ�� ெசா�கள�� வ�ைடயள��த�   5*1=5 

ப�தி ஆ (ஐ�� மதி�ெப� வ�னா ) 

இ� அ�ல� அ� எ�ற வைகய�� அைமத� ேவ��� 5*5=25 

ப�தி இ (ப�� மதி�ெப� வ�னா) 

ஐ�தி� எைவேய�� ��ற��� ம��� க��ைர வ�வ�� வ�ைட த�க 3*10=30  

       ெமா�த மதி�ெப� -75 

 

CHAIRMAN-BOS                                                                                  COE 

 P15TA2E2 



 

 

 

Sl. No.:                                                                                                  Subject Code: 

muR fiyf; fy;Y}hp (jd;dhl;rp) ? fU:h; ? 5 
KJfiyj; jkpH;; ? K:d;whk; gUtk; ? Kjd;ikg;;; ghlk; ? 9 
(2015 ? 2016 Mk; fy;tpahz;L Kjy; gapYk; khzth;fSf;FupaJ) 

 

ெதா�கா�ப�ய�-ெபா�� 

அல� 1 

 அக�திைணய�ய� 

அல� 2 

 �ற�திைணய�ய� 

அல� 3 

 களவ�ய�, க�ப�ய�, ெபா�ள�ய� 

அல� 4 

ெச��ள�ய� 

அல� 5 

  ெம��பா��ய�, உவைமய�ய�, மரப�ய� 

 பாட �� 

  ெதா�கா�ப�ய� – ெபா�ளதிகார�- இள��ரண� உைர 

 

ஐ�� அல�கள��� சம அளவ�� வ�னா�க� அைமத� ேவ���. 

வ�னா�தா� அைம�� �ைற 

ப�தி அ (ஒ� மதி�ெப� வ�னா - 20) 

அ) ெபா��தமான வ�ைடைய� ேத��ெத��த�  5*1=5 

ஆ) ேகா��ட இட�கைள நிர��த�    5*1=5 

இ) ெபா���த�       5*1=5 

ஈ) ஓ�� ெசா�கள�� வ�ைடயள��த�   5*1=5 

ப�தி ஆ (ஐ�� மதி�ெப� வ�னா ) 

இ� அ�ல� அ� எ�ற வைகய�� அைமத� ேவ��� 5*5=25 

ப�தி இ (ப�� மதி�ெப� வ�னா) 

ஐ�தி� எைவேய�� ��ற��� ம��� க��ைர வ�வ�� வ�ைட எ�த ேவ���. 

        3*10=30 

       ெமா�த மதி�ெப� -75 

 

 

 

CHAIRMAN-BOS                                                                                  COE 

 

 

 P15TA3C9 



 

 

 

Sl. No.:                                                                                                  Subject Code: 

muR fiyf; fy;Y}hp (jd;dhl;rp) ? fU:h; ? 5 
KJfiyj; jkpH;; ? K:d;whk; gUtk; ? Kjd;ikg;;; ghlk; ? 10 
(2015 ? 2016 Mk; fy;tpahz;L Kjy; gapYk; khzth;fSf;FupaJ) 

 

கா�ப�ய�க� 

அல� 1 

 சில�பதிகார�  - ம�ைர�கா�ட� ��வ�� 

 மண�ேமகைல  - மண�ப�லவ��� �ய��ற காைத 

       ப��ைக க�� ப�ற��ண��த காைத 

அல� 2 

 க�பராமாயண�  - ���பனைக� படல�(ஆர�ய கா�ட�) 

     ��பக�ண� வைத� படல� (��தகா�ட�) 

 ெப�ய �ராண�  - �க��ேசாழ நாயனா� �ராண� 

       �சலா� நாயனா� �ராண� 

அல� 3 

 வ��லிபாரத�  - ��ேபா��ச��க� (சபா ப�வ�) 

 ெப��கைத   - கர� ெபய��த�, மாைல� �ல�ப�  

       (உ�ைச� கா�ட�) 

அல� 4 

 சீவக சி�தாமண�  - கா�த�வத�ைதயா� இல�பக� 

 நளெவ�பா   - கலிந���ெவ�பா 

அல� 5 

  ேத�பாவண�   - தி�மண�படல� 

  சீறா��ராண�  - ஃபா�திமா தி�மண� படல� 

ஐ�� அல�கள��� சம அளவ�� வ�னா�க� அைமத� ேவ���. 

வ�னா�தா� அைம�� �ைற 

ப�தி அ (ஒ� மதி�ெப� வ�னா - 20) 

அ) ெபா��தமான வ�ைடைய� ேத��ெத��த�   5*1=5 

ஆ) ேகா��ட இட�கைள நிர��த�    5*1=5 

இ) ெபா���த�       5*1=5 

ஈ) ஓ�� ெசா�கள�� வ�ைடயள��த�    5*1=5 

ப�தி ஆ (ஐ�� மதி�ெப� வ�னா ) 

இ� அ�ல� அ� எ�ற வைகய�� அைமத� ேவ���  5*5=25 

ப�தி இ (ப�� மதி�ெப� வ�னா) 

ஐ�தி� எைவேய�� ��ற��� ம��� க��ைர வ�வ�� வ�ைட எ�த ேவ���. 3*10=30 

             

  ெமா�த மதி�ெப� -75 

 

 

CHAIRMAN-BOS                                                                                  COE 

 P15TA3C10 



 

 

 

Sl. No.:                                                                                                  Subject Code: 

muR fiyf; fy;Y}hp (jd;dhl;rp) ? fU:h; ? 5 
KJfiyj; jkpH;; ? K:d;whk; gUtk; ? Kjd;ikg;;; ghlk; ? 11 
(2015 ? 2016 Mk; fy;tpahz;L Kjy; gapYk; khzth;fSf;FupaJ) 

 

ந�தி இல�கிய�க� 

அல� 1 

 தி���ற�  - அற���பா� (��ைம��) 

அல� 2 

 நால�யா�  - க�வ�, ���ப�ற��, ேம�ம�க�, ெப�யாைர�  

  ப�ைழயாைம, ந�லின� ேச�த�, ெப�ைம, தாளா�ைம,   

            அறி�ைடைம, அறிவ��ைம, ந�றிய�� ெச�வ� 

அல� 3 

 உலகந�தி 

 ெவ�றி ேவ�ைக 

அல� 4 

 ��ைர 

 அறெநறி�சார�(1-100)- �ைன�பா�யா� 

அல� 5 

  ந�தி��  - ேவதநாயக� ப��ைள 

      அரசிய��, ��கள�ய��, தா�, த�ைதயைர  

      வண�க�, ெந���ய��, �க�� இக��  

      மதியாைம, அற�ெசய�, ப�ெனறி, �ற��ற�,   

                                இன�ய ெசா� �ற� 

ஐ�� அல�கள��� சம அளவ�� வ�னா�க� அைமத� ேவ���. 

வ�னா�தா� அைம�� �ைற 

ப�தி அ (ஒ� மதி�ெப� வ�னா - 20) 

அ) ெபா��தமான வ�ைடைய� ேத��ெத��த�  5*1=5 

ஆ) ேகா��ட இட�கைள நிர��த�    5*1=5 

இ) ெபா���த�       5*1=5 

ஈ) ஓ�� ெசா�கள�� வ�ைடயள��த�   5*1=5 

ப�தி ஆ (ஐ�� மதி�ெப� வ�னா ) 

இ� அ�ல� அ� எ�ற வைகய�� அைமத� ேவ��� 5*5=25 

ப�தி இ (ப�� மதி�ெப� வ�னா) 

ஐ�தி� எைவேய�� ��ற��� ம��� க��ைர வ�வ�� வ�ைட எ�த ேவ���.    

     3*10=30 

       ெமா�த மதி�ெப� -75 

 

 

 

CHAIRMAN-BOS                                                                                  COE 

 P15TA3C11 



 

 

 

Sl. No.:                                                                                                  Subject Code: 

muR fiyf; fy;Y}hp (jd;dhl;rp) ? fU:h; ? 5 
KJfiyj; jkpH;; ? K:d;whk; gUtk; ? Kjd;ikg;;; ghlk; ? 12 
(2015 ? 2016 Mk; fy;tpahz;L Kjy; gapYk; khzth;fSf;FupaJ) 

 

ஆ�வ�ய� ெநறிக� 

அல� 1 

 ஆரா��சி ஒ� வ�ள�க�- ஆ�வாள����ய த�திக�- ஆ��� சி�க�க�- 

ஆரா��சி �ைறக� 

அல� 2 

 ஆ�வ�ய� உ�திக�- க��ேகா�- கள ஆ�� 

அல� 3 

 ேந�காண�- வ�னாநிர�- �லக� பய�பா� 

அல� 4 

 ஆ�ேவ��� அைம�� 

அல� 5 

  ேம�ேகா�� அ���றி���- �றிய��க�- ப�ைழகைள அக���க� 

பாட �� 

 �ைனவ� �.ெவ.பால��ப�ரமண�ய�, உமா �� ெவள�ய��டக�,த�சா�� 

  

ஐ�� அல�கள��� சம அளவ�� வ�னா�க� அைமத� ேவ���. 

வ�னா�தா� அைம�� �ைற 

ப�தி அ (ஒ� மதி�ெப� வ�னா - 20) 

அ) ெபா��தமான வ�ைடைய� ேத��ெத��த�  5*1=5 

ஆ) ேகா��ட இட�கைள நிர��த�    5*1=5 

இ) ெபா���த�       5*1=5 

ஈ) ஓ�� ெசா�கள�� வ�ைடயள��த�   5*1=5 

 

ப�தி ஆ (ஐ�� மதி�ெப� வ�னா ) 

இ� அ�ல� அ� எ�ற வைகய�� அைமத� ேவ��� 5*5=25 

 

ப�தி இ (ப�� மதி�ெப� வ�னா) 

ஐ�தி� எைவேய�� ��ற��� ம��� க��ைர வ�வ�� வ�ைட எ�த ேவ���. 

        3*10=30 

       ெமா�த மதி�ெப� -75 

 

 

 

CHAIRMAN-BOS                                                                                  COE 

 P15TA3C12 



 

 

Sl. No.:                                                                                                  Subject Code: 

muR fiyf; fy;Y}hp (jd;dhl;rp) ? fU:h; ? 5 
KJfiyj; jkpH;; ? K:d;whk; gUtk; ? tpUg;gg;ghlk;;;; ? 3 
(2015 ? 2016 Mk; fy;tpahz;L Kjy; gapYk; khzth;fSf;FupaJ) 

 

அய�நா��� தமி� இல�கிய� 

அல� 1:  அயலக� தமிழ� பரவ� 

 �� காலன�ய கால�- இல�ைக- காலன�ய கால�- ேதா�ட� ெதாழி�- 

இல�ைக மைலயக�- மேலசியா, சி�க���, தா�லா��, க�ப�ய� நா�க�, 

ஆ�திேரலியா, ெத�னா�ப���கா- ப�� காலன�ய கால�- கனடா,ெஜ�மன�, ப�ரா��, 

ல�ட�, அெம��கா 

அல� 2: அயலக� தமி�� கவ�ைதக� 

ஈழ� தமி�� கவ�ைதக�- மேலசிய� தமி�� கவ�ைதக�- சி�க���� தமி�� 

கவ�ைதக�- �கலிட� தமி�� கவ�ைதக� 

அல� 3: அயலக� தமி�� �தின�க� 

வா��� பா��கலா� வா, ைவகைற� ��க�, நிைன�கள�� ேகால�க�, வ�ட� 

�, ெகா��லா, உ�ைம கல�த நா��றி��, ெவ�ளாவ� 

அல� 4: அயலக� தமி�� சி�கைதக� 

ச�கரவ��தி(கனடா), ேஷாபா ச�தி (ப�ரா��) , அ.���லி�க� (அெம��கா), 

ெச�ைக ஆழியா� (இல�ைக) 

அல� 5:  அயலக� திறனா��� ெமாழிய�ய�� 

க.ைகலாசபதி- கா��திேக� சிவ�த�ப�- அ.ேவ��ப��ைள- வ�.ெச�வநாயக� 

(இல�கிய வரலா�), M.A.ந�மா� 

பாட ��: அய�நா��� தமி� இல�கிய�, ெத.ெவ�றி�ெச�வ�, ���ட� 

பதி�பக�, தி�வா�� 

ஐ�� அல�கள��� சம அளவ�� வ�னா�க� அைமத� ேவ���. 

 

வ�னா�தா� அைம�� �ைற 

ப�தி அ (ஒ� மதி�ெப� வ�னா - 20) 

அ) ெபா��தமான வ�ைடைய� ேத��ெத��த�  5*1=5 

ஆ) ேகா��ட இட�கைள நிர��த�    5*1=5 

இ) ெபா���த�       5*1=5 

ஈ) ஓ�� ெசா�கள�� வ�ைடயள��த�   5*1=5 

 

ப�தி ஆ (ஐ�� மதி�ெப� வ�னா ) 

இ� அ�ல� அ� எ�ற வைகய�� அைமத� ேவ��� 5*5=25 

 

ப�தி இ (ப�� மதி�ெப� வ�னா) 

ஐ�தி� எைவேய�� ��ற��� ம��� க��ைர வ�வ�� வ�ைட எ�த ேவ���.    

     3*10=30 

       ெமா�த மதி�ெப� -75 

 

CHAIRMAN-BOS                                                                                  COE 

 P15TA3E3 



 

 

 

Sl. No.:                                                                                                  Subject Code: 

muR fiyf; fy;Y}hp (jd;dhl;rp) ? fU:h; ? 5 
KJfiyj; jkpH;; ? ehd;fhk;; gUtk; ? Kjd;ikg;;; ghlk; ? 13 
(2015 ? 2016 Mk; fy;tpahz;L Kjy; gapYk; khzth;fSf;FupaJ) 

 

ச�க இல�கிய� 

அல� 1 

 ���ெதாைக -  �த� 50 பாட�க� 

 ஐ�����  - பாைல� திைண� பாட�க� 

அல� 2 

 ந�றிைண  - ��ைல� திைண� பாட�க� 

 கலி�ெதாைக - �றி�சி�கலி 

அல� 3 

 அகநா��  - ம�த�திைண� பாட�க� 

 �றநா��  -  ஔைவயா� பாட�க� 

அல� 4 

 பதி���ப�� - ஆறா� ப�� 

 ப�பாட�  - தி�மா� 6 பாட�க� 

அல� 5 

  மைலப�கடா� 

 

ஐ�� அல�கள��� சம அளவ�� வ�னா�க� அைமத� ேவ���. 

வ�னா�தா� அைம�� �ைற 

ப�தி அ (ஒ� மதி�ெப� வ�னா - 20) 

அ) ெபா��தமான வ�ைடைய� ேத��ெத��த�  5*1=5 

ஆ) ேகா��ட இட�கைள நிர��த�    5*1=5 

இ) ெபா���த�       5*1=5 

ஈ) ஓ�� ெசா�கள�� வ�ைடயள��த�   5*1=5 

 

ப�தி ஆ (ஐ�� மதி�ெப� வ�னா ) 

இ� அ�ல� அ� எ�ற வைகய�� அைமத� ேவ��� 5*5=25 

 

ப�தி இ (ப�� மதி�ெப� வ�னா) 

ஐ�தி� எைவேய�� ��ற��� ம��� க��ைர வ�வ�� வ�ைட எ�த ேவ���. 

        3*10=30 

       ெமா�த மதி�ெப� -75 

 

 

 

CHAIRMAN-BOS                                                                                  COE 

 P15TA4C13 



 

 

Sl. No.:                                                                                                  Subject Code: 

muR fiyf; fy;Y}hp (jd;dhl;rp) ? fU:h; ? 5 
KJfiyj; jkpH;; ? ehd;fhk; gUtk; ? tpUg;gg;ghlk;;;; ? 4 
(2015 ? 2016 Mk; fy;tpahz;L Kjy; gapYk; khzth;fSf;FupaJ) 

 

பதிெண� கீ��கண�� ��க� 

அல� 1 

 இன�யைவ நா�ப� 

கா� நா�ப� 

அல� 2 

 ��ெமாழி� கா�சி 

 சி�ப�ச�ல� (41-90 பாட�க�) 

அல� 3 

 ஏலாதி 

 தி�க�க�(51-100 பாட�க�) 

அல� 4 

 களவழி நா�ப� 

 ைக�நிைல 

அல� 5 

  ஐ�திைண ஐ�ப� 

  திைணமாைல ��ைற�ப� 

 

 

 

ஐ�� அல�கள��� சம அளவ�� வ�னா�க� அைமத� ேவ���. 

 

வ�னா�தா� அைம�� �ைற 

ப�தி அ (ஒ� மதி�ெப� வ�னா - 20) 

அ) ெபா��தமான வ�ைடைய� ேத��ெத��த�  5*1=5 

ஆ) ேகா��ட இட�கைள நிர��த�    5*1=5 

இ) ெபா���த�       5*1=5 

ஈ) ஓ�� ெசா�கள�� வ�ைடயள��த�   5*1=5 

 

ப�தி ஆ (ஐ�� மதி�ெப� வ�னா ) 

இ� அ�ல� அ� எ�ற வைகய�� அைமத� ேவ��� 5*5=25 

 

ப�தி இ (ப�� மதி�ெப� வ�னா) 

ஐ�தி� எைவேய�� ��ற��� ம��� க��ைர வ�வ�� வ�ைட எ�த ேவ���.  

       3*10=30 

       ெமா�த மதி�ெப� -75 

 

CHAIRMAN-BOS                                                                                  COE 

 P15TA4E4 



 

 

Sl. No.:                                                                                                  Subject Code: 

muR fiyf; fy;Y}hp (jd;dhl;rp) ? fU:h; ? 5 
KJfiyj; jkpH;; ? ehd;fhk; gUtk; 

 (2015 ? 2016 Mk; fy;tpahz;L Kjy; gapYk; khzth;fSf;FupaJ) 
 

தி�ட�க��ைர 

வ.எ� தி�ட�க��ைர� பண� அதிகப�ச 

மதி�ெப�க� 

1 தி�ட�க��ைர 

(அ) தி�ட�க��ைர� தி�டமிட� 

20 

 (ஆ) தி�ட�ைத� ெசய�ப���த�/ தகவ�க� ேசக��த�/ 

தர�க� அைம�த�/ெச��ைற� பய��சி/ க��ேகா� ம��� 

பல 

45 

 (இ) தன���வ� 15 

2 வா�ெமாழி� ேத�� 20 

 ெமா�த மதி�ெப�க� 100 

ேத��சி���ய �ைற�தப�ச மதி�ெப�க� : 50/100 

 

�ைற�தைலவ�                                             ேத�� ெநறியாள� 

 P15TA4PW 




