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கற்தகம் உா்கல்ிக் கலனக்ககம் 

ககோவ- 21. 

 

                                                       

கலன, அநிில் ற்றும் ானுடில் புனம் 

    ிழ்த்துவந 

       (2018-2019)  

  தகுி – I, ிழ்ப் தோடத்ிட்டம்  

        முல் தரும்:18LSU101   

                     

             (முனோோண்டு இபிவன அநிில் தட்ட குப்புகளுக்குோிது) 

  (For I-UG Science Degree Classes) 
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கற்தகம் உா்கல்ிக் கலனக்ககம்  

ிழ்த்துவந 

தகுி - I ிழ்ப் தோடத்ிட்டம் (2018 - 2019) 

(இபிவன அநிில் தட்ட குப்புகளுக்குோிது) 

(For I-UG Science Degree Classes) 

 

பதோது கோக்கம் 

- கற்நல் ி கருத்து பபிப்தோட்டுத் ிநவண அிகோித்லும், சிந்ித்வன 

கம்தடுத்துல். 

- இனக்கிங்கள் உர்த்தும் ோழ்ின் நுட்தோண தகுிகவப உர்த்துல். ணி 

ணத்ிவணப் தக்குப்தடுத்துலில் இனக்கிம் ரும் தங்கிவண உர்த்துல். 

- பர்ந்து ரும் சமூகத்ில் அநஉர்வு, தண்தோடு கதோன்நவ குநித்து 

அநிவூட்டல்.  

- அசுத் கர்வுகளுக்கு ோர்கவப ஆத்ோக்குல். 

    

ோள்கள் ோிவசமம் கர்வுச் பசல்ிட்டமும் 

       

தகுி-I ிழ்  

                           இபிவனப் தட்ட அநிில் குப்புகள் 

 

தரும்      ோள்    கற்திக்கும்  

கம்/ோம்     

கர்வு  

ிகள்   

ிப்பதண் 

அக/எழுத்து 

போத்ம் ிப்பீடு 

ஒன்று  I 4 3 40   /  60      100 4 
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கற்தகம் உா்கல்ிக் கலனக்ககம்   

ிழ்த்துவந 

    தகுி - I ிழ்ப் தோடத்ிட்டம் (2018-2019) 

           தகுி – I, ிழ்             முல் தரும்    18LSU101 :           

                          ிழ் முல் ோள்  4-H,4-C   

     (இபிலன அநிில் தட்ட குப்புகளுக்குாிது)   

           (For I-UG Science Degree Classes)  

__________________________________________________________ 

அனகு – I : இக்கோன இனக்கிம்:           (10 ிகம்) 

கல்ி :  கோகி தோிோர் – சுசாில  -  ஆங்கினக் கல்ி. 

இன்வந ிவன : கிி தசிக ிாகம்திள்லப–ஒற்றுலத உிர்ிலன. 

ணிகம் :  கிஞர் சிற்தி தோனசுப்திின் –லனாபக் காற்று. 

சூலில் :  கிஞர் லீஸ்ன் - ில் ீட்டி ல. 

பதண்ிம் :  கிஞர் சுகந்ி சுப்திிம் – புலயுண்ட ாழ்க்லக. 

 

அனகு – II : அந இனக்கிம்:                               (8 ிகம்) 

    ககான்லந தந்ன்: 1-50 தாடல்கள் 

    ிருக்குநள்: தண்புலடல, ிலணத்ிட்தம் – 20 குநள்கள் 

    தகாி ானூறு: 5 தாடல்கள் 

அனகு - III : சிற்நினக்கிம்:              (8 ிகம்) 

    மூருனா: 1-26 கண்ிகள் 

    ிருச்கசந்தூர் முருகன் திள்லபத்ிழ்: 2 தாடல்கள் 

    கலிங்கத்துப் தி: ததார்தாடிது - 9 தாடல்கள் 

அனகு – IV : கட்டுவ:              (8 ிகம்) 

1. உர்ணிச் கசம்காி - தாிிாற்கலனஞர் 

2. கட்டிடக்கலன  - அ. இாசாிக்கணார் 

3. ாழ்க்லக  - இபகணார் 

4. ஆளுலத்ிநன் அநிதாம் - ஸ்ரீகண்ன் 

5. ற்தகி - க.து.சுந்டிதலு 
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அனகு- V : போிப்திற்சி:              (6 ிகம்) 

1. கதாருத்ாண ிழ்ச் கசாற்கலபப் தன்தடுத்துல் 

2. கசய்யுள் கதாருளுர் ிநன் 

3. போிபதர்ப்புப் திற்சிகள் 

4.  கடிங்கள் ற்றும் ிண்ப்தங்கள் எழுதுல் 

 

தோட நூல்: கற்தகச்கசோவன – ிழ் ஏடு.  

கற்தகம் உோ்கல்ி கவனக்ககத் ிழ்த்துவந கபிமடு. 

_____________________________________________________________________________________ 

  

Part I TAMIL 2018.  Science        Karpagam Academy of Higher  Education,   Coimbatore – 21. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                


