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

(For the candidates admitted from the year 2016-2017 onwards) 
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INT ESE 

I 

Core Course – I bjhy;fhg;gpak; ? vGj;J P16TA1C1 6 5 3 25 75 100 

Core Course – II ,f;fhy ,yf;fpak; P16TA1C2 6 4 3 25 75 100 

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

P16TA1C3 6 5 3 25 75 100 

Core Course – IV xg;gpyf;fpak; P16TA1C4 6 5 3 25 75 100 

Elective Course – I rK:ftpaYk; ,yf;fpaKk; P16TA1E1 6 4 3 25 75 100 

 30 23    500 

II 

Core Course – V bjhy;fhg;gpak; ? brhy; P16TA2C5 6 5 3 25 75 100 

Core Course – VI gf;jp,yf;fpak; P16TA2C6 6 5 3 25 75 100 

Core Course – VII rpw;wpyf;fpak; P16TA2C7 6 4 3 25 75 100 

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

P16TA2C8 6 5 3 25 75 100 

Elective Course – II ciuahrpupah;fs; P16TA2E2 6 4 3 25 75 100 

 30 23    500 

III 

Core Course – IX bjhy;fhg;gpak; ?bghUs; P16TA3C9 6 5 3 25 75 100 

Core Course – X fhg;gpa’;fs; P16TA3C10 6 5 3 25 75 100 

Core Course – XI ePjp ,yf;fpa’;fs;; P16TA3C11 6 4 3 25 75 100 

Core Course - XII 
Ma;tpay; bewpfs;; 

P16TA3C12 6 5 3 25 75 100 

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

P16TA3E3 6 5 3 25 75 100 

 30 23    500 

IV 

Core Course – XIII r’;f ,yf;fpak; P16TA4C13 6 5 3 25 75 100 

Core Course – XIV ,yf;fpaf; bfhs;iffSk; 
jpwdha;t[k; 

P16TA4C14 5 4 3 25 75 100 

Elective Course – IV gjpbdd; fPH;f;fzf;F 
E}y;fs; 

P16TA4E4 6 4 3 25 75 100 

Elective Course – V bgz;zpak; P16TA4E5 5 4 3 25 75 100 

Project  Work  jpl;lf; fl;Liu P16TA4PW 18 4 3 ** ** 100 

 30 21    500 

TOTAL  120 90    2000 

** Dissertation – 80 Marks and Viva Voce Examinations – 20 Marks 

  

 

 CHAIRMAN-BOS                                                 COE 

 



Sl. No.:                                                                                                  Subject Code: 

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

(2016 ? 2017Mk; 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 - ஓ�� ெசா�கள�� வ�ைடயள��த�    10x2=20 

ப�தி ஆ (ஐ�� மதி�ெப� வ�னா ) 

     (இ� அ�ல� அ� எ�ற வைகய�� அைமத� ேவ���)         5x5=25 

     ப�தி இ (ப�� மதி�ெப� வ�னா)                                  3x10=30  

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

    ேவ���).                  

        ெமா�த மதி�ெப�க� -75 

 

 

 

CHAIRMAN-BOS                                                 COE 

 

 

 

 

 P16TA1C1 



Sl. No.:                                                                                                  Subject Code: 

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

(2016 ? 2017 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 - ஓ�� ெசா�கள�� வ�ைடயள��த�    10x2=20 

ப�தி ஆ (ஐ�� மதி�ெப� வ�னா ) 

     (இ� அ�ல� அ� எ�ற வைகய�� அைமத� ேவ���)         5x5=25 

     ப�தி இ (ப�� மதி�ெப� வ�னா)                                  3x10=30  

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

    ேவ���).                  

        ெமா�த மதி�ெப�க� -75 

 

 

 

CHAIRMAN-BOS                                                 COE 

 

 

 

 P16TA1C2 



Sl. No.:                                                                                                  Subject Code: 

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

(2016 ? 2017 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� 

வ�னா�தா� அைம�� �ைற 

ப�தி அ - ஓ�� ெசா�கள�� வ�ைடயள��த�    10x2=20 

ப�தி ஆ (ஐ�� மதி�ெப� வ�னா ) 

     (இ� அ�ல� அ� எ�ற வைகய�� அைமத� ேவ���)  5x5=25 

     ப�தி இ (ப�� மதி�ெப� வ�னா)                                  3x10=30  

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

    ேவ���).                          

ெமா�த மதி�ெப�க� -75 

 

     CHAIRMAN-BOS                                            COE 

 P16TA1C3 



 

Sl. No.:                                                                                                  Subject Code: 

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

(2016 ? 2017 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 - ஓ�� ெசா�கள�� வ�ைடயள��த�    10x2=20 

ப�தி ஆ (ஐ�� மதி�ெப� வ�னா ) 

     (இ� அ�ல� அ� எ�ற வைகய�� அைமத� ேவ���)         5x5=25 

     ப�தி இ (ப�� மதி�ெப� வ�னா)                                  3x10=30  

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

    ேவ���).                  

        ெமா�த மதி�ெப�க� -75 

 

 

CHAIRMAN-BOS                                                 COE 

 

 P16TA1C4 



 

Sl. No.:                                                                                                  Subject Code: 

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

(2016 ? 2017 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 - ஓ�� ெசா�கள�� வ�ைடயள��த�    10x2=20 

ப�தி ஆ (ஐ�� மதி�ெப� வ�னா ) 

     (இ� அ�ல� அ� எ�ற வைகய�� அைமத� ேவ���)         5x5=25 

     ப�தி இ (ப�� மதி�ெப� வ�னா)                                  3x10=30  

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

    ேவ���).                  

        ெமா�த மதி�ெப�க� -75 

 

 

CHAIRMAN-BOS                                                 COE 

 

 

 P16TA1E1 



 

 

Sl. No.:                                                                                                  Subject Code: 

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

(2016 ? 2017 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 - ஓ�� ெசா�கள�� வ�ைடயள��த�    10x2=20 

ப�தி ஆ (ஐ�� மதி�ெப� வ�னா ) 

     (இ� அ�ல� அ� எ�ற வைகய�� அைமத� ேவ���)         5x5=25 

     ப�தி இ (ப�� மதி�ெப� வ�னா)                                  3x10=30  

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

    ேவ���).                  

        ெமா�த மதி�ெப�க� -75 

 

 

CHAIRMAN-BOS                                                 COE 

 

 

 

 P16TA2C5 



 

Sl. No.:                                                                                                  Subject Code: 

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

(2016 ? 2017 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 - ஓ�� ெசா�கள�� வ�ைடயள��த�    10x2=20 

ப�தி ஆ (ஐ�� மதி�ெப� வ�னா ) 

     (இ� அ�ல� அ� எ�ற வைகய�� அைமத� ேவ���)         5x5=25 

     ப�தி இ (ப�� மதி�ெப� வ�னா)                                  3x10=30  

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

    ேவ���).                  

        ெமா�த மதி�ெப�க� -75 

 

 

 

 

CHAIRMAN-BOS                                                                                  COE 

           

 

 

 

 

 P16TA2C6 



 

Sl. No.:                                                                                                  Subject Code: 

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

(2016 ? 2017 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 - ஓ�� ெசா�கள�� வ�ைடயள��த�    10x2=20 

ப�தி ஆ (ஐ�� மதி�ெப� வ�னா ) 

     (இ� அ�ல� அ� எ�ற வைகய�� அைமத� ேவ���)         5x5=25 

     ப�தி இ (ப�� மதி�ெப� வ�னா)                                  3x10=30  

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

    ேவ���).                  

        ெமா�த மதி�ெப�க� -75 

        

 

 

 

CHAIRMAN-BOS                                                                                  COE 

 

 

 

 

 

 

 

 P16TA2C7 



 

Sl. No.:                                                                                                  Subject Code: 

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

(2016 ? 2017 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 - ஓ�� ெசா�கள�� வ�ைடயள��த�    10x2=20 

ப�தி ஆ (ஐ�� மதி�ெப� வ�னா ) 

     (இ� அ�ல� அ� எ�ற வைகய�� அைமத� ேவ���)         5x5=25 

     ப�தி இ (ப�� மதி�ெப� வ�னா)                                  3x10=30  

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

    ேவ���).                  

        ெமா�த மதி�ெப�க� -75 

 

CHAIRMAN-BOS                                                                                  COE 

 

 

 

 

 P16TA2C8 



 

Sl. No.:                                                                                                  Subject Code: 

muR fiyf; fy;Y}hp (jd;dhl;rp) ? fU:h; ? 5 
KJfiyj; jkpH;; ? ,uz;lhk; gUtk; ? tpUg;gg;ghlk;;;; ? 2 
(2016 ? 2017 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 - ஓ�� ெசா�கள�� வ�ைடயள��த�    10x2=20 

ப�தி ஆ (ஐ�� மதி�ெப� வ�னா ) 

     (இ� அ�ல� அ� எ�ற வைகய�� அைமத� ேவ���)         5x5=25 

     ப�தி இ (ப�� மதி�ெப� வ�னா)                                  3x10=30  

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

    ேவ���).                  

        ெமா�த மதி�ெப�க� -75 

 

 

CHAIRMAN-BOS                                                                                  COE 

 

 

 P16TA2E2 



 

 

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 
(2016 ? 2017 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 - ஓ�� ெசா�கள�� வ�ைடயள��த�    10x2=20 

ப�தி ஆ (ஐ�� மதி�ெப� வ�னா ) 

     (இ� அ�ல� அ� எ�ற வைகய�� அைமத� ேவ���)         5x5=25 

     ப�தி இ (ப�� மதி�ெப� வ�னா)                                  3x10=30  

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

    ேவ���).                  

        ெமா�த மதி�ெப�க� -75 

 

 

 

 

CHAIRMAN-BOS                                                                                  COE 

 

 

 

 

 

 

 

 P16TA3C9 



 

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 
(2016 ? 2017 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 - ஓ�� ெசா�கள�� வ�ைடயள��த�    10x2=20 

ப�தி ஆ (ஐ�� மதி�ெப� வ�னா ) 

     (இ� அ�ல� அ� எ�ற வைகய�� அைமத� ேவ���)         5x5=25 

     ப�தி இ (ப�� மதி�ெப� வ�னா)                                  3x10=30  

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

    ேவ���).                  

        ெமா�த மதி�ெப�க� -75 

 

 

 

 

 

CHAIRMAN-BOS                                                                                  COE 

 

 

 

 

 

 P16TA3C10 



 

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 
(2016 ? 2017 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 - ஓ�� ெசா�கள�� வ�ைடயள��த�    10x2=20 

ப�தி ஆ (ஐ�� மதி�ெப� வ�னா ) 

     (இ� அ�ல� அ� எ�ற வைகய�� அைமத� ேவ���)         5x5=25 

     ப�தி இ (ப�� மதி�ெப� வ�னா)                                  3x10=30  

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

    ேவ���).                  

        ெமா�த மதி�ெப�க� -75 

 

 

 

 

CHAIRMAN-BOS                                                                                  COE 

 

 

 

 

 P16TA3C11 



 

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 
(2016 ? 2017 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 - ஓ�� ெசா�கள�� வ�ைடயள��த�    10x2=20 

ப�தி ஆ (ஐ�� மதி�ெப� வ�னா ) 

     (இ� அ�ல� அ� எ�ற வைகய�� அைமத� ேவ���)         5x5=25 

     ப�தி இ (ப�� மதி�ெப� வ�னா)                                  3x10=30  

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

    ேவ���).                  

        ெமா�த மதி�ெப�க� -75 

 

 

CHAIRMAN-BOS                                                                                  COE 

 

 

 

 

 

 

 P16TA3C12 



 

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 
(2016 ? 2017 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 - ஓ�� ெசா�கள�� வ�ைடயள��த�    10x2=20 

ப�தி ஆ (ஐ�� மதி�ெப� வ�னா ) 

     (இ� அ�ல� அ� எ�ற வைகய�� அைமத� ேவ���)         5x5=25 

     ப�தி இ (ப�� மதி�ெப� வ�னா)                                  3x10=30  

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

    ேவ���).                  

        ெமா�த மதி�ெப�க� -75 

 

 

 

 

CHAIRMAN-BOS                                                                                  COE 

 

 

 

 

 P16TA3E3 



 

Sl. No.:                                                                                                  Subject Code: 

muR fiyf; fy;Y}hp(jd;dhl;rp) ? fU:h; ? 5 
KJfiyj; jkpH;; ? ehd;fhk;; gUtk; ? Kjd;ikg;;; ghlk; ? 13 
(2016 ? 2017 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 - ஓ�� ெசா�கள�� வ�ைடயள��த�    10x2=20 

ப�தி ஆ (ஐ�� மதி�ெப� வ�னா ) 

     (இ� அ�ல� அ� எ�ற வைகய�� அைமத� ேவ���)         5x5=25 

     ப�தி இ (ப�� மதி�ெப� வ�னா)                                  3x10=30  

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

    ேவ���).                  

        ெமா�த மதி�ெப�க� -75 

 

 

 

CHAIRMAN-BOS                                                                                  COE 

 

 

 

 

 

 

 P16TA4C13 



Sl. No.:                                                                                                  Subject Code: 

muR fiyf; fy;Y}hp (jd;dhl;rp) ? fU:h; ? 5 
KJfiyj; jkpH;; ? ehd;fhk;; gUtk; ? Kjd;ikg;;; ghlk; ?14 

(2016 ? 2017 Mk; fy;tpahz;L Kjy; gapYk; khzth;fSf;FupaJ) 
 

Þô‚Aò‚ ªè£œ¬èèÀ‹ Føù£Œ¾‹ 
«ï£‚è‹: å¼ ªñ£NJ¡ CøŠ¬ð»‹ ðö¬ñ¬ò»‹ õ÷¬ñ¬ò»‹ è£†´õ¶ Ü‹ªñ£N ªðŸP¼‚°‹ Þô‚Aòƒè«÷ Ý°‹. Ü‰îõ¬èJ™ 
îI›ªñ£NJ™ àœ÷ Þô‚Aò Þô‚èíƒè¬÷ˆ Føù£Œ¾ ªêŒõîŸ° ñ£í£‚è˜è¬÷ˆ É‡´õ«î «ï£‚èñ£°‹.   
Üô° - 1 
 Þô‚Aò‚«è£†ð£´ - Þô‚Aòˆ Føù£Œ¾ - Þô‚Aò õóô£Á - ¹¶ˆFøù£Œ¾ - «î£Ÿøº‹ õ÷˜„C»‹, ¹¶ˆFøù£Œ¾‚ 
«è£†ð£†ì£÷˜èœ, Þô‚Aò à‡¬ñ»‹ ÜPMò™ à‡¬ñ»‹ - èM¬î °Pˆî Í¡Á îõø£ù è¼ˆ¶‚èœ - °PŠ¹‹ ºóµ‹ - ¹¶ˆFøù£Œ¾‚ 
«è£†ð£´èœ -Þô‚AòŠ ð¬ìŠð£O °Pˆî «è£†ð£´ -Þô‚AòŠªð£¼œ °Pˆî «è£†ð£´ - ¹¶ˆFøù£Œ¾‹ îI› Þô‚Aò„ Åö½‹. 
Üô° - 2 
õóô£ŸPò™ Føù£Œ¾ - «î£Ÿøº‹ õ÷˜„C»‹ - Þô‚Aòˆ¬î õóô£ŸÁŠ H¡ùEJ™ è£µî™ - õóô£ŸPò™ Føù£Œ¾‹ 
ñ£˜‚Cò ÜPë˜èÀ‹ - õóô£Á‹ è¬î õ®õƒèÀ‹ - 20-Ý‹ ËŸø£‡®™ õóô£ŸÁ Ë™èœ - Þô‚Aò õóô£Ÿªø¿Fò™ - 
Þô‚Aòˆ¬î õóô£ŸÁ Íôñ£è‚ ªè£œÀî™ - ªñ£NJò™ Føù£Œ¾ - ñóð£˜‰î ªñ£NJò™ Üµ°º¬ø - ñ‚èœ ªñ£Nò£? 
Þô‚Aò ªñ£Nò£? - Íôð£ì ÝŒ¾‹ ªñ£NJò™ Üµ°º¬ø»‹ - Þô‚Aòº‹ õóô£ŸÁ ªñ£NJò½‹ - åŠHô‚Aòˆ Føù£Œ¾ - 
åŠHô‚Aòˆ Føù£ŒM¡ Ü®Šð¬ì - ïiù åŠHô‚Aòˆ Føù£ŒM¡ º¡«ù£®èœ - î£‚è‚ «è£†ð£´ - Þ¬íõ¬ó - «ð£ô„ªêŒî™ - 
Þô‚Aòˆ F¼†´ - î¿õ™ - ï¬ìŠð£ƒ° - å†´„«ê˜‚¬è - î£‚è‚ªè£œ¬è»‹ îQˆî¡¬ñ»‹ - Ü®‚è¼ˆ¶‹ °PŠ¹Š ªð£¼À‹ - Hªó…² - 
ÜªñK‚è‚ «è£†ð£´èœ. 
Üô°- 3 
êÍèMò™ Føù£Œ¾ - êºî£òŠH¡ùE Ü™ô¶ è÷‹ - âF˜«è£œ Ü™ô¶ ãŸ¹ - êºî£ò„ CˆFKŠ¹ - êºî£ò ñFŠ¹èœ - êºî£ò„ 
C‚è™èœ - ñ£˜‚Còˆ Føù£Œ¾ - ÞòƒAò™ ªð£¼œ ºî™ õ£î‹ - ºó‡ð£´èO¡ åˆF¬ê¾‹ «ð£ó£†ìº‹ - õóô£ŸÁŠ 
ªð£¼œ ºî™ õ£î‹ - êñî˜ñ„ êÍè‹ Ü™ô¶ «ê£êLê êÍè‹ - ñ£˜‚Còˆ Føù£ŒM¡ õ÷˜„C - à¼õº‹ àœ÷ì‚èº‹ -  HóFðLŠ¹‚ 
ªè£œ¬è - ð¬ìŠH™ ê£˜¹G¬ô - «ê£êLê òî£˜ˆî õ£î‹ - îIN™ ñ£˜‚Còˆ Føù£Œ¾. à÷Šð°Šð£Œ¾ˆ Føù£Œ¾ - 
åˆ¶í˜¾ - ªê£™½‹ àˆF»‹ - ïù«õ£¬ì àˆF. ªî£¡ñˆ Føù£Œ¾ - ªî£¡ñƒèÀ‹ ñîƒèÀ‹ - ªî£¡ñº‹ Þô‚Aòº‹ - ªî£¡ñº‹ ªñ£N»‹. 
Üô° - 4 
Ü¬ñŠHò™ - H¡Ü¬ñŠHò™ - C¬îõ£‚èˆ Føù£Œ¾ - ªñ£N‚Aìƒ° - «ð„²ªñ£N - °PŠð£¡, °PŠd´ - Þ¬í ºó‡èœ - 
î÷Šð£˜¬õ, è£ôŠð£˜¬õ - ðÂõ½‹ Ü¬ñŠHò™ Føù£Œ¾‹ - ðÂõ½‹ õ£CŠ¹‹ - Ü¬ñŠHò½‹ M÷£FI˜ Hó£Š¹‹ - 
H¡Ü¬ñŠHò™ - C¬îõ£‚èˆ Føù£Œ¾ - êÅ¼‹ ªîKî£¾‹ -  Ièf™ çÌ‚«è£¾‹ C¬îõ£‚èˆ Føù£Œ¾‹ - â´ˆ¶¬óŠHò™ 
Føù£Œ¾ - Þ¬íîL¡ õNº¬øèœ - H¡ïiùˆ¶õˆ Føù£Œ¾ - H¡ïiùˆ¶õ‹ - ªð¼ƒè¬îò£ì™, °Áƒè¬îò£ì™ - H¡ ïiùˆ¶õº‹ 
ÜFè£óº‹ - ïiùˆ¶õ‹, H¡ ïiùˆ¶õ‹ - æ˜ åŠd´ - îI›„ ÅöL™ H¡ïiùˆ¶õ‹. 
Üô° - 5 
ªð‡Eòˆ Føù£Œ¾ - ªð‡EòˆF¡ «î£Ÿøº‹ õ÷˜„C»‹ - ªð‡Eò‹ õ¬èèœ - è™M ªïPŠ ªð‡Eò‹, Iîõ£îŠ ªð‡Eò‹, ñ£˜‚CòŠ 
ªð‡Eò‹ - ÜóCò™ ÜFè£óº‹ ªð‡Eòº‹ - bMóõ£îŠ ªð‡Eò‹ - à÷Mò™ ªð‡Eò‹ Ü™ô¶ Hªó…²Š ªð‡Eòˆ Føù£Œ¾ -  
îLˆ ªð‡Eò‹ - îLˆ Þô‚Aòˆ Føù£Œ¾ - îLˆ Þô‚AòˆF¡ «î£Ÿøº‹ õ÷˜„C»‹ - îLˆ Þô‚AòˆF¡ ªè£œ¬èèœ - H¡è£ôQˆ¶õˆ 
Føù£Œ¾ - è£ôQˆ¶õ‹, ãè£FðˆFò‹, ïõè£ôQˆ¶õ‹, H¡è£ôQˆ¶õ‹ - õ¬óò¬øèÀ‹ ªð£¼œ å¿ƒè¬ñ¾‹ - Þ¼ºèˆî¡¬ñ 
ñŸÁ‹ «ð£ô„ªêŒî™ - Þó†¬ì‚ è£ôQˆ¶õ‹ - H¡è£ôQˆ¶õˆ Føù£Œõ£÷˜èœ - ¹ô‹ªðò˜ Þô‚Aòˆ Føù£Œ¾ - ÅöLò™ 
Føù£Œ¾.   
ð£ìË™:  Þô‚Aòº‹ Føù£Œ¾‚ «è£†ð£´èÀ‹ - «ðó£.è.ð…ê£ƒè‹ 
ð£˜¬õ Ë™èœ:  
1. Þô‚AòˆFøù£Œ¾ - î£.ã.ë£ùÍ˜ˆF 
2. Þô‚AòˆFøù£Œ¾ Þêƒèœ ªè£œ¬èèœ- Üóƒè ²Š¬ðò£ 

 வ�னா�தா� அைம�� �ைற 

ப�தி அ - ஓ�� ெசா�கள�� வ�ைடயள��த�             10X2=20 

ப�தி ஆ (ஐ�� மதி�ெப� வ�னா )                         5X5=25 

     (இ� அ�ல� அ� எ�ற வைகய�� அைமத� ேவ���)         

 ப�தி இ (ப�� மதி�ெப� வ�னா)                          3X10=30 

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

      ெமா�த மதி�ெப�க� -75 

 

CHAIRMAN-BOS                                                                                  COE 

 

Sl. No.:                                                                                                  Subject Code: 

muR fiyf; fy;Y}hp (jd;dhl;rp) ? fU:h; ? 5 
KJfiyj; jkpH;; ? ehd;fhk; gUtk; ? tpUg;gg;ghlk;;;; ? 4 
(2016 ? 2017 Mk; fy;tpahz;L Kjy; gapYk; khzth;fSf;FupaJ) 

 

பதிெண� கீ��கண�� ��க� 

அல� 1 

 P16TA4E4 

 P16TA4C14 



 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 - ஓ�� ெசா�கள�� வ�ைடயள��த�    10x2=20 

ப�தி ஆ (ஐ�� மதி�ெப� வ�னா ) 

     (இ� அ�ல� அ� எ�ற வைகய�� அைமத� ேவ���)         5x5=25 

     ப�தி இ (ப�� மதி�ெப� வ�னா)                                  3x10=30  

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

    ேவ���).                  

        ெமா�த மதி�ெப�க� -75 

 

 

 

 

CHAIRMAN-BOS                                                                                  COE 

 

 

 

 

 

 

Sl. No.:                                                                                                  Subject Code: 

muR fiyf; fy;Y}hp (jd;dhl;rp) ? fU:h; ? 5 
KJfiyj; jkpH;; ? ehd;fhk; gUtk; ? tpUg;gg;ghlk;;;; ? 5 
(2016 ? 2017 Mk; fy;tpahz;L Kjy; gapYk; khzth;fSf;FupaJ) 

 

ªð‡Eò‹ 
 

«ï£‚è‹: Þ‚è£ôˆF™ ªðK¶‹ «ð£ŸøŠð´‹ ªð‡Eò‹ ðŸP»‹, ªð‡ Þù«ñ‹ð£†®Ÿ°Kò ê†ìƒèœ, «õ¬ô 
õ£ŒŠ¹èœ, Þô‚AòˆF™ ªð‡èœ ÝAòõŸ¬ø ñ£íõ˜‚° ÜPºè‹ ªêŒî™. 

 P16TA4E5 



 
Üô° -1. ªð‡Eò‹ M÷‚è‹ - ªð‡Eò‹ «î£Ÿø‹ õ÷˜„C. 

 

Üô° -2. ªð‡Eò‚ «è£†ð£´èœ- Iîõ£îŠ ªð‡Eò‹ -  
     ñ£˜‚CòŠ ªð‡Eò‹ - bMóõ£îŠ ªð‡Eò‹. 

 

Üô° -3: Ý¡eèŠ ªð‡Eò‹ -èô£„ê£óŠªð‡aò‹ -  
     APv¶õŠ ªð‡Eò‹-Þ‰FòŠ ªð‡Eò‹ -  
     ªðKò£˜ ªð‡Eò‹. 
 
Üô° -4.: ªð‡èÀ‹ ê†ìƒèÀ‹ - ªð‡èÀ‹ Üó²ˆ  
      F†ìƒèÀ‹-ñèO˜ Ü¬ñŠ¹èœ. 
 
Üô° -5: ªð‡ ð¬ìŠð£÷˜èœ-ªð‡ CÁè¬î ÝCKò˜èœ  
     ªð‡ ï£õô£CKò˜èœ- ªð‡ ¹¶‚ èMë˜èœ. 

 

(Ü¬ùˆ¶ Üô°èO½‹ Mù£‚èœ êññ£è Ü¬ñî™ «õ‡´‹) 
 

ð£ìË™èœ: 
1. ªð‡Eò‹ «î£Ÿøº‹ õ÷˜„C»‹ - ºˆ¶„Cî‹ðó‹,    

îI›Š¹ˆîè£ôò‹ -ªê¡¬ù 1997 
2. ªð‡Eò‹ - H«óñ£, îI›Š ¹ˆîè£ôò‹ - ªê¡¬ù     

2000 
 

ð£˜¬õ Ë™èœ: 
1. ªð‡ ñóH½‹ Þô‚èíˆF½‹ - H«óñ£- îI›Š¹ˆîè£ôò‹  

-ªê¡¬ù 2001 
2. è£ô‰«ï£Á‹ ªð‡ - ó£ü‹ A¼wí¡, î£è‹,  
  ªê¡¬ù 2001 

 

வ�னா�தா� அைம�� �ைற 

ப�தி அ - ஓ�� ெசா�கள�� வ�ைடயள��த�    10x2=20 

ப�தி ஆ (ஐ�� மதி�ெப� வ�னா ) 

     (இ� அ�ல� அ� எ�ற வைகய�� அைமத� ேவ���)         5x5=25 

     ப�தி இ (ப�� மதி�ெப� வ�னா)                                  3x10=30  

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

    ேவ���).                  

        ெமா�த மதி�ெப�க� -75 

 

 

 
CHAIRMAN-BOS                                                                                  COE 

 

 

Sl. No.:                                                                                                  Subject Code: 

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

 (2016 ? 2017 Mk; fy;tpahz;L Kjy; gapYk; khzth;fSf;FupaJ) 
 

தி�ட�க��ைர 

 P16TA4PW 



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� 




