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கற்கம் உனா்கல்யிக் கலக்கமகம் 

ககோவய- 21. 

                                                       

கல, அியினல் நற்றும் நானுடயினல் பும் 

    தநிழ்த்துவ 

       (2018-2019)  

  குதி – I, தநிழ்ப் ோடத்திட்டம்  

        இபண்டாம் ருயம்:18LSU201   

                     

             (முதோநோண்டு இிவ அியினல் ட்ட யகுப்புகளுக்குோினது) 

  (For I-UG Science Degree Classes) 
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கற்கம் உனா்கல்யிக் கலக்கமகம்  

தநிழ்த்துவ 

குதி - I தநிழ்ப் ோடத்திட்டம் (2018 - 2019) 

(இிவ அியினல் ட்ட யகுப்புகளுக்குோினது) 

(For I-UG Science Degree Classes) 

 

போது கோக்கம் 

- கற்ல் யமி கருத்து பயிப்ோட்டுத் திவ அதிகோித்தலும், சிந்தித்தவ 

கநம்டுத்துதல். 

- இக்கினங்கள் உணர்த்தும் யோழ்யின் நுட்நோ குதிகவ உணர்த்துதல். நித 

நத்திவப் க்குயப்டுத்துதலில் இக்கினம் தரும் ங்கிவ உணர்த்துதல். 

- யர்ந்து யரும் சமூகத்தில் அஉணர்வு, ண்ோடு கோன்வய குித்து 

 அிவூட்டல்.  

- அபசுத் கதர்வுகளுக்கு நோணயர்கவ ஆனத்தநோக்குதல். 

    

தோள்கள் யோிவசமம் கதர்வுச் பசனல்திட்டமும் 

       

குதி-I தநிழ்  

                           இிவப் ட்ட அியினல் யகுப்புகள் 

 

ருயம்      தோள்    கற்ிக்கும்  

கபம்/யோபம்     

கதர்வு  

நணிகள்   

நதிப்பண் 

அக/எழுத்து 

பநோத்தம் நதிப்பீடு 

இபண்டு I 4 3 40   /  60      100 4 
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கற்கம் உனா்கல்யிக் கலக்கமகம்   

தநிழ்த்துவ 

    குதி - I தநிழ்ப் ோடத்திட்டம் (2018-2019) 

குதி – I, தநிழ்                                                                     இபண்டாம் ருயம்  

I18LSU201 :          தநிழ் இபண்டாம் தோள்               4-H,4-C  

      (இில அியினல் ட்ட யகுப்புகளுக்குாினது)    

               (For I-UG Science Degree Classes) 

__________________________________________________________ 

அகு – I :  க்தி இக்கினம்                 (7 நணிகபம்) 

   லைய, லயணய இக்கினங்கள் - ததாற்ம் ,யர்ச்ைி, யபாறு. 

       1. வசயம் - பாினபுபாணம் - திருபானார் புபாணம்.  

     2. வயணயம் - பாினாழ்யார் திருபநாமி: 10 ாடல்கள். 

அகு – II : சங்க இக்கினம்  :                (14 நணிகபம்) 

   ைங்க இக்கினங்கள் அிபகம்  

அ). எட்டுத்பதோவக 

ற்ிவண : ிபைம் கந்த – ால -110               

குறுந்பதோவக : கருங்கட்டாக் கல – குிஞ்ைி- 69     

ஐங்குறுநூறு : பய்தல்-பதாண்டிப்த்து:  

                          திலபஇநிழ் இன்ிலை-171 

                           திற்றுப்த்து : ைிலதந்தது நன் - 27 

ோிோடல்: ாிாடல் திபட்டு-நதுலப கா்ச்ைிப்பு – 

உகம் ஒரு ிலனாத்தான்-6, நாதனான் பகாப்பூழ்-7, பைய்னாட்கு  

இலமத்த-9, கார்த்திலக காதில்-10, ஈயாலபக் பகாண்டாடி-11.  

கலித்பதோவக : சுடா்பதாடீ தகாய்: குிஞ்ைிக்கலி- 36   

அகோனூறு  :  அன்ாய் யாமி தயண்டன்ல - குிஞ்ைி - 48    

புோனூறு  :  னாதும் ஊதப னாயருங் தகிர் –பாதுயினல்- 192 

 ஆ). த்துப்ோட்டு   

திருபருகாற்றுப்லட  -    மபதிர்ச்தைாலனின்  ைிப்பு 
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                     பருகன் இருப்ிடங்கள் – ‘ைிறுதில நபபாடு’ ன்திலிருந்துபதாடங்கி, 

‘அிந்தயாத’ ன்து யலபனிா பதாடர்கள்: 218-249. 

                    பருகன் அருள்புாிதல் – ‘பதய்யம் ைான்’ ன்திலிருந்து பதாடங்கி,  

‘ல்குநதி’ ன்து யலபனிா பதாடர்கள்: 286-295. 

 

அகு - III : கோப்ினம்                                   (6 நணிகபம்) 

               ைிப்திகாபம்:  

                       நங்க யாழ்த்துப் ாடல்: (21-29) – கண்ணகினின் ைிப்பு:  

‘ாகீள் கபபாடு’   ன்திலிருந்து பதாடங்கி,   

‘கண்ணகி ன்ாண் நன்தா’ ன்து யலபனிா பதாடர்கள்.    

டுகற்காலத: (207-234) - தைபன் பைங்குட்டுயன் கண்ணகிக்குக் தகானில் 

டுத்தல்: ‘அருந்திபைர்’ ன்திலிருந்து பதாடங்கி, ‘நன்யதபபன்’ ன்து 

யலபனிா பதாடர்கள்.     

யாழ்த்துக்காலத: (482-485) - பைங்குட்டுயனுக்குக் கண்ணகி 

காட்ைினித்தல்: ‘ன்த’ ன்திலிருந்து பதாடங்கி, ‘யிசும்ில் ததான்றுநால்’ 

ன்து யலபனிா பதாடர்கள். 

யமக்குலப காலத: த்திிப் பண்டிர் ழுயர் கலத: ‘ீர்யார் கண்லண’     

ன்திலிருந்து பதாடங்கி, ‘புகாபபன் திதன’ ன்து யலபனிா பதாடர்கள். 

யஞ்ைிநால: ‘யன்ி நபபம்’  ன்திலிருந்து பதாடங்கி, 

‘திப்ிந்ததன்’ ன்து யலபனிா பதாடர்கள். 

 

அகு – IV : சிறுகவத                  (8 நணிகபம்) 

1. குத்தங்கலப அபைநபம் – ய.தய.சு.ஐனர் 

2. காட்டில் ஒரு நான்  - அம்ல   

3. ாற்காலி – கி.பாஜாபானணன் 

4. கபம் – சுஜாதா 

அகு- V : பநோமிப்னிற்சி                  (5 நணிகபம்) 

 வடப்ிக்கினப் னிற்சிகள்  (கவத, கயிவத,  கட்டுவப, உவபவட ழுதுதல்) 

பநோமிபனர்ப்பு  

ோட நூல்: கற்கச்கசோவ – தநிழ் ஏடு. கற்கம் ல்கவக்கமகத் தநிழ்த்துவ பயிமடு. 

_____________________________________________________________________________________ 
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