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புதுச்சேரி மத்தியப் பல்கறைக்கழகத்தின் இறைப்புக் கல்லூரிகளுக்கான 

இளங்கறைத்தமிழ் பட்டப் படிப்பிற்கான புதிய பாடத்திட்டத்தின் படி 2020-21 

ஆண்டிற்கான பாடத்திட்டக்குழு ஒப்பதுலுக்காகச் ேமர்ப்பிக்கபட்ட பாடத்திட்டம்.இது. 

புதுச்சேரி மத்திய பல்கறைfகழகம் 2017-2018 ஆம் கல்வியாண்டு முதைாக மாைவர் 

விருப்ப அடிப்பறடயிைான தகுதிக்குைியடீ்டு முறைக்கல்வி (CBCS)றய அைிமுகம் 

சேய்தது. அக்கல்வி முறைக்குத் தகுந்தாற்  சபான்று பாடங்கறள பகுப்படீு சேய்து ேிை 

வழிகாட்டு செைிகறளயும் பாடத்திட்டக் குழுக்களுக்கு வழங்கியது. அதன்படி புதிய 

கல்வி முறையில் பாட்த்திட்டங்கள் வடிவறமக்கப் பட்டுப் பல்கறைக்கழக 

கைவிக்குழுவின் ஒப்பதசைாடு பாடத்திட்டங்கள் ெடத்தப்பட்டு வந்தன.. கடந்த 2020-21 

ஆம் ஆண்டிற்கான பாடத்திட்டக்குழுக் கூட்டம் பறழய பாடத்திற்கான காை வரம்பு 

ெிறைவுறுவதால் புதிய பாடத்திட்டங்கறள வடிவறமத்துத்துருமாறு சகட்டுக்சகாள்ளப் 

பட்டது. அதன்படி 2020-21 கல்வியாைடிற்கான புதிய பாடத்திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுக் 

கல்விக்குழு ஒப்புதலுக்காகச் ேமர்ப்பிக்கப்படுகிைது. 

பாடத்திட்டத்தின் அலமப்பும் ச ாக்கமும் 

 ஒரு ெிைத்தின் சமாழி அங்கு வாழும் மக்களின் தாய்சமாழி என்சை அறழக்கப் 

படுகிைது..இவ்வறகயில் ஒருேிைப்பு மிக்க இைக்கை இைக்கிய வளறமயுறடய 

சமாழியின் சபருறமறயப் ஒருபட்டப் படிப்பாக அறமத்துப் படிப்பசதன்பது மிகச்ேிைந்த 

சேயைாகும். அவ்வாைானசதாரு வாய்ப்றபப் புதுச்சேரி மத்தியப் பைகறைக்கழகம் 

புதுச்சேரி மக்களுக்கு வழங்கியுள்ளது சபருறமயான விடயமாகும். அதற்குத் தகுந்தாற் 

சபான்சை மாைவர்களின் ெைறனயும் சமாழியின் ேிைப்றபயும் மாைவர்களின் திைன் 

சமம்பாட்றடயும் கருத்திற் சகாண்டு இப்பாடத்திட்டம் வடிவறமக்கட்டுள்ளது. 

பாடத்திட்டத்தின் ேிறப்பியல்புகள் 

1. சதான்றமச் ேிைப்புமிக்க தமிழ் சமாழியின் இைக்கிய இைக்கைங்கறள 

வறகப்படுத்திக் கற்பித்தறையும் அதன்வழியாக மாைவர்களின் 
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சமாழியாற்ைறைச் ேரியான முறையில் வளர்த்து கருத்துப் பரிமாற்ைத்திறனப் 

பிறழயின்ைி ெிகழ்த்துவதற்கான வழிகறள ஏற்படுத்தும் வறகயில் பாடங்கள் 

சதர்வு சேய்யப் பட்டுள்ளன. 

2. காைவறகறமயிறன அடிப்பறடயாகக் சகாண்டு பாடத்திட்டம் ஒவ்சவாரு 

ஆண்டிலும் புதிய சேய்திகறள மாைவர்கள் அைிந்து சகாள்வது சபான்று 

பாடத்திட்டம்  ஒழுங்கு சேய்யப் பட்டுள்ளது. 

3. தமிழ் சமாழி, தமிழர்பண்பாடு, வாழ்வியல் சூழல், ேமயங்கள், அைம் சபான்ை 

பல்சவறு சகாைங்கறள ஆராய்ந்து இப்பாடத்திட்டம் மாைவர்களின் திைன் 

சமம்பாடு ஒன்ைிறன மட்டுசம சொக்கமாகக் சகாண்டு ெிறுத்தப்படுகிைது. 

4. சமாழியைிசவாடு தற்காைத் திைன் சமம்பாட்டுக் கல்வியான தகவல் சதாடர்பு 

ோதனங்கறளப் பற்ைியதும் கைினி சபான்ைவற்றைப் பற்ைிய ெவனீக்கல்வி 

முறைகறளயும் கற்றுக்சகாள்ள வாய்ப்பாக பாடத்திட்டம் அறமத்துக் சகாடுக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

5. சமாழியைிசவாடு நுண்கறை அைிவு வளர்வதற்கான சூழறை  அைியும் 

வறகயில் ொடகம் திறரப்படம் சபான்ை கறைத்துறைக் கல்விறயயும் 

அடிப்பறடயாக்க் சகாண்டு வடிவறமக்கப்புட்டுள்ளது. 

6. மாைவர்களின் எதிர்காைத்றத சொக்கிய சேயல்முறை இறையக்  

கல்விமுறைறயயும் சவறைவாய்ப்புக்கான திைன்சமம்பாட்டு வழிகாட்டுதல் 

பயிற்ேிகறள அறமப்பது சபான்ை கல்சவட்டு சுவடியியல் சபான்ை 

துறைகறளயும் பாடத்திட்டத்தில் இடம் சபைச் சேய்யபட்டுள்ளது. 

பட்டப் படிப்பில் சேர்க்லககான தகுதி 

 பள்ளி சமல்ெிறைப் படிப்பில்(+2) தமிறழ சமாழிப்பாடமாக எடுத்து அதில் 

சதர்ச்ேி அறடந்திருக்க சவண்டும் என்பது அடிப்பறடத் தகுதியாகக் 

கருதப்படுகிைது. 
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பட்டப்படிப்பிற்கான காைம் 

இளங்கறைத் தமிழ்ப்பாடத்தில்  பட்டம் சபறுவதற்கான இப்படிப்பின் காை அளவு 

மூன்று ஆண்டுகள் ஆகும். அது ஆறு பருவங்கறள உள்ளடக்கியதாகும். 

சதர்வு முலறகள் 

புதுச்சேரி மத்தியப் பல்கறைக் கழகத்தின் வழிகாட்டுதல் றகசயட்டின் 

விதிகளின் படி சதர்வு இரண்டு ெிறைகளில் ெறடசபறும் அகமதிப்படீ்டுத் சதர்வு 

வழியல் 25 மதிப்சபண்களும் புைத்சதர்வு எனப்படும் பல்கறைக்கழகத்  சதர்வு 

முறையில் 75 மதிப்சபண்களுக்குத் சதர்வுகள் ெடத்தப்சபறும் 

அகமதிப்படீ்டு மதிப்சபண்கள் வகுப்புத்சதர்வுக்கு 5 மாதிரித்சதர்வுக்கு 10 

திட்டக்கட்டுறரக்கு 5 வருறகப் பதிவுக்கு 5 எனப் பகுக்கபட்டு சமாத்தம் 25 

மதிப்சபண்களில் மாைவர்களின் தகுதிகள் முடிவு சேய்யப்படும். 

வினாத்தாள் அலமப்பு முலற (20+25+30=75) 

பகுதி-அ 10X2=20 ( ஓரிரு வரிகளில் விறடதருதல்(அ) சுருக்கமான விறடதருதல். 

பகுதி-ஆ 5X5 =25 (8 வினாக்களில் 5 வினாக்களுக்கு ஒருபக்க அளவில் விறட தருதல் 

சவண்டும்). 

பகுதி-இ 3X10=30 (5 வினாக்களில் 3 வினாக்களுக்கு விரிவாகவும் விளக்கங்களுடன் 

ஆய்வு சொக்கில் மூன்று பக்க அளவில் விறட எழுத சவண்டும். 

 
COURSE SUBJECT CODE TITTLE OF THE PAPER CREDITS ALLOTED 

 

   CREDIT LECTURES 
AND 

TUTORIALS 

  SEMESTER-I   

MIL -I LTAM 111 TAMIL 3 5 

ENGLISH - I ENGL 112 ENGLISH 3 5 

DSC - I A TAML -111 Literature -1 Modern Literature - I 4 6 

DSC - 2 A TAML -112 Grammar -1 Nannool Ezhuthathigaram 4 6 

DSC - 3 A TAML - 113 Oodagaviyal 4 6 

AECC - I PADM 114 Public Administration  2 2 
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  SEMESTER - II   

MIL -II LTAM 121 TAMIL 3 5 

ENGLISH - II ENGL 122 ENGLISH 3 5 

DSC - I B TAML -121 Literature -II- Modern Literature - II 4 6 

DSC - 2 B TAML -122 Grammar -II- Nannol Sollathigaram 4 6 

DSC - 3 B TAML - 123 Payanpattuth Thamizh. 4 6 

AECC -2 PADM 124 Environmental Studies 2 2 

  SEMESTER-III   

MIL -III LTAM 231 TAMIL 3 5 

ENGLISH - III ENGL 232 ENGLISH 3 5 

DSC - I C TAML -231 Literature -III - Samaya Ilakkiyam-Sitrilakkiyam 4 6 

DSC - 2 C TAML -232 Grammar -III- Yappu 4 6 

DSC - 3 C TAML - 233 Thamizhaga  Varalarum Panpadum 4 6 

SEC-1 TAML 235 Mozhipeyarpiyal 2 2 

  SEMESTER-IV   

MIL -IV LTAM 241 TAMIL 3 5 

ENGLISH - IV ENGL 242 ENGLISH 3 5 

DSC - I D TAML -241 Literature -IV-Kappiyangal 4 6 

DSC - 2 D TAML -242 Grammar -IV- Thandiyalankaram 4 6 

DSC - 3 D TAML - 243 Padaippukkalai 4 6 

SEC-2 TAML 244 Inaiyath thamizh 2 2 

  SEMESTER -  V   

SEC - 3 TAML- 351 Mozhiyiyal 3 5 

DSE -1 A TAML- 352 Literature -V - Sangailakkiyam (Puram) 4 6 

DSE- 2 A TAML- 353 Grammar -V- Purapporul venbamalai 4 6 

DSE -3 A TAML -354 Nattuppuraviyal 4 6 

DSE -4 A TAML -355 Suvadiyiyal/Kalvettiyal 3 5 

GE - I TAML -356 Nadagaviyal-(Modern) 2 2 

  SEMESTER -  VI   

SEC - 4 TAML -361 Petchukkalai/periyariam 3 5 

DSE -1 B TAML -362 Literature- VI- Sanga Ilakkiyam -Agam 4 6 

DSE- 2 B TAML -363 Grammar-VI- Nambi Agapporul 4 6 

DSE -3 B TAML -364 Azhnilai padippu- Thirukkural 4 6 

DSE -4 B TAML -365 Pulampeyar.Ilakkiyam/Puduvai varalarum 
Panpadum 

3 5 

GE -II TAML -366 Kurum Pada Aakkam/Kavithaiakkam 2 2 

 
சமசை குைிப்பிட்டது சபாை ஒவ்சவாரு பருவமும் 20(credits) தகுதிப்புள்ளிகளுடனும் 
30(Conduct Classes) சதாடர்பு வகுப்புகளுடனும் இயங்கும். இதில் கிழ்க்கண்ட 
பல்கறைக்கழக 2017-18 செைிகாட்டுதல் றகசயட்டின் விதிகளின் படி பாடத்திட்டம் 
அறமக்கப்பட்டுள்ளது 
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Course Course Name Credits 

MIL  Modern Indian Language  1-4 SEMESTERS 3x4 12 
ENGLISH  English  1-4 SEMESTERS 3x4 12 
AECC I & II  Ability Enhancement 

Compulsory Course  2 SEMESTERS 2x2 4 

DSC    Discipline Specific Course 4 SEMESTERS  4x12 48 
DSE   Discipline Specific Elective  2 SEMESTERS  2x15 30 
SEC   Skill Enhancement Course  4 SEMESTERS  2+2+3+3 10 
GE   General Specific Elective  2 SEMESTERS  2x2 4 
DSC and DSE course credits:         78  
MIL, English, AECC, SEC and GE course credits:  42  
Total credits               120  

முதற்பருவத்திற்கான பாடங்கள் 

சமாழிப்பாடம் 1    தமிழ் -1 

சமாழிப்பாடம் 2    ஆங்கிைம் -1 

தாள் 1     இக்காை இைக்கியம் -1 

தாள் 2     ென்னூல் எழுத்ததிகாரம் 

தாள் 3     ஊடகவியல் 

தாள் 4     சபாதுெிர்வாகம் ஓர் அைிமுகம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Kjyhz;L Kjw;gUtk;;  

 ,yf;fpak; I  

     TAML 111(DSC –1 A)   

     ,f;fhy ,yf;fpak; - I 

 

myF: 1 rpWfij – Njhw;wk; tsu;r;rp- mikg;G –cj;jpfs;- NgRnghUs; ( ghlj;;jpy;  

 mike;Js;s gig;ghsu; top tuyhW kl;Lk; NghJkhdJ) 

myF: 2 rpWfijfs; - 

1. GJikg;gpj;jd; - tpehafu; rJu;j;jp 
2. F.mofpuprhkp – fhw;W 
3. fp.uh[ehuhazd; - nfhj;ijg; gUj;jp 
4. nksdp- FLk;;gj;Nju; 
5. mz;zh – nrt;thio 
6. n[afhe;jd; - nghk;ik 
7. gpugQ;rd; - gpUk;kk; 
8. ghtz;zd; - Ks; 
9. mk;ig – rpwFfs; KwpAk; 
10. ghkh – typ 

myF: 3  ehty; ,yf;fpak; Njhw;wk; tsu;r;rp -,yf;fzk; - mikg;G – cj;jpfs; 
  (ghlj;;jpy; mike;Js;s gig;ghsu; top tuyhW kl;Lk; NghJkhdJ) 
 
myF:4   fy;fp – fs;tdpd;fhjyp 
 
myF:5   jpyftjp – fy;kuk; 
 
 ghu;it E}y;fs;: 

1. jkpo;r; rpWfijAk; Njhw;wk; tsu;r;rp   fh.rptj;jk;gp>jkpo;Gj;jfyhak;>nrd;id. 
2. jkpo; ehty; ,yf;fpak;        -  fh.ifyhrgjp>jkpo;Gj;jfhyak;>nrd;id. 
3. jkpo; ehty;fs; Xu; mwpKfk;;  - Nfh.nt.fPjh>mzpafk;>nrd;id- 
4. ehty; ,yf;fpak;               -kh.,uhkypq;fk;> jkpo;Gj;jfyhak;>nrd;id. 

 

 

****** 

 

 

 

 

 



8 
 

Kjyhz;L Kjw;gUtk;;  

,yf;fzk;; I  

TAML 112 (DSC –2 A) 

ed;D}y; vOj;jjpfhuk; (tlnkhopahf;fk; ePq;fyhf) 

 

myF: 1 

ghapuapay; - 

  nghJg; ghapuk; - rpwg;Gg; ghapuk;  - 

  vOj;jpay; 

myF: 2  

gjtpay;; 

myF: 3 

capuPw;Wg; Gzu;r;rp 

myF:4 

nka;aPw;Wg;Gzu;r;rp 

myF:5 

 cUGg; Gzu;rp 

 

ghl E}y;fs;: 

1. ed;D}y; fhz;bifAiu-       fof ntspaPL 

 

                                     ****** 
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Kjyhz;L Kjw;gUtk;;  

jhs; 1 

TAML 113(DSC- 3A) 

Clftpay; (Jizg;ghlk;) 

myF: 1 

jfty; njhlu;gpay;: 

jfty; tpsf;fk;- jfty; njhlu;gpd; mbg;gilfs;- kuGtopj; jfty; njhlu;G- 

tpisTfs;- Clfq;fs;- tiffs;- mr;R top>kpd;top>kuG top-  gzpfs;. 

fzpg;nghwpAk; jftypay; tsu;r;rpAk;: 

fzpg;nghwp top mwptpay; njhopy;El;gtsu;r;rpAk; Clfq;fSk; 

,izak;: ,izak;->kpd; mQ;ry;- kpd; ,jo;fs;- kpd; E}yfq;fs;- tiyj; 

jsq;fSk; tiyg; gjpTfSk;- ,izaKk; r%ftpisTfSk;. 

myF: 2 

mr;RClfk;:  

mr;R ,ae;jpuj;jpd; tUifAk; tpisTfSk; - jkpo; ,jo;fspd; Njhw;wKk; 

tsu;r;rpAk;- jkpo; ,jo;fspd; tiffs;- ,yf;fpa ,jo;fSk; mtw;wpd; gzpAk;- jkpo; 

,jo;fspd; Kd;NdhbfSk; mtu;fspd; gzpfSk;- nra;jpj;jhs;- nra;jptpsf;fk;- 

nra;jpvOJk; Kiwfs;- nrk;ikahf;fk;- Mrpupau;- Mrpupau; FO- gzpfs;- jkpo; 

,jo;fspd; mz;ikf;fhyg; Nghf;F- ,jo;r; rl;lq;fs;- 

myF: 3. 

kpd;dZ Clfq;fs;: 

thndhyp: ,e;jpahtpy; thndhypxypgug;G- tuyhWk; tsu;r;rpAk;- thndhypapy; 

nra;jpxypgug;G- thndhypepfo;r;rpj; jahupg;G- nkhopeil- rpj;jpuq;fs;- thndhypAk; 

kf;fs; njhlu;Gk;.- gz;giythndhypfs;  

myF: 4  

njhiyf;fhl;rp: ,e;jpahtpy; njhiyf;fhl;rpxspgug;G- tuyhWk; tsu;r;rpAk;- 

njhiyf;fhl;rpnra;jpxspgug;G- fhl;rpfis ,izj;jy;- njhiyf;fhl;rpepfo;r;rpj; 

jahupg;G- nkhopeil- njhiyf;fhl;rpehlfq;fs;- Ngl;bfs;- Neubxspgug;Gfs;- 

njhiyf;fhl;rpapd; Mjpf;fk;- tpsk;guq;fs;. 

myF: 5. 

jpiug;glk;: jpiug;glj;jpd; nry;thf;F- njhiyf;fhl;rpAk; jpiug;glq;fSk;- 

jpiug;glj;jpd; nkhop- Nfkpuh- glj;njhFg;G- ,ir- jpiuf;fij- jpiug;glcj;jpfs;- 

jpiug;gl tiffs;- nra;jpg;glq;fs;- FWk;glq;fs;-  
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ghu;it E}y;fs;: 
 

1. fp.,uhrh>    kf;fs; jfty; njhlu;gpay;> 

ghitgg;spNf\d;];>nrd;id. 2003 

 
2. m.rhe;jh>tP.Nkhfd; (gjp.M.)  kf;fs; Clfj; njhlu;gpay; mbg;gilfs;> 

      kPbahgg;spNf\d;];>kJiu.  %.g. 2007 

 
3. m.rhe;jh>tP.Nkhfd; (gjp.M.)  kf;fs; Clfj; njhlu;gpay; Gjpa   

    gupkhzq;fs;>  

kPbahgg;spNf\d;];>kJiu. 2001 

 
4. RNu\;ghy;>    kPbahcyfk;>jPgpfh>nrd;id. 1999 

 
5. khgh. FUrhkp>   ,jopay; fiy> 

FU–Njnkhop>jpUr;nre;J}u;. M.g. 1999 

 
6. gth.rkj;Jtd;>   njhiyf;fhl;rpcyfk;> 

GJAfk; nra;Kiw 

nrk;ikahf;fk;>nrd;id. 2007 

 

****** 

 

 

இரண்டாம்பருவத்திற்கான பாடங்கள் 

 

சமாழிப்பாடம் 1    தமிழ் -2 

சமாழிப்பாடம் 2    ஆங்கிைம் -2 

தாள் 1     இக்காை இைக்கியம் -2 

தாள் 2     ென்னூல் சோல்ரதிகாரம் 

தாள் 3     பயன்பாட்டுத் தமிழ் 

தாள் 4     சுற்றுச்சூழைியல் கல்வி 
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Kjyhz;L ,uz;lhk; gUtk;  

,yf;fpak; II  

TAML 121 (DSC 1B) 

,f;fhy ,yf;fpak; - II 

 

myF: 1 kuGf; ftpijAk; GJf; ftpijAk; 

  kuGf; ftppij ghtifAk; ,yf;fzKk; - Gjf;ftpij mikg;Gk; Nghf;Fk; -   

cs;slf;fk; - cj;jpfs; - tiffs; 

myF: 2 ftpijfs;  

vopy; tpUj;jk; - thzpjhrd; -kuG 

#upaidr; Rkg;gtu;fs; - ,d;Fyhg; ftpijfs; GJf;ftpij 

myF: 3  ehlfk;- Njhw;wk; tsu;r;rp -  kuG ehlfk; eTpd ehlfk; xw;Wik       

Ntw;Wik- mikg;Gk; nray;ghLk;- ehlf cWg;Gfs;- 

myF: 4  gprpuhe;ijahu; - ghujpjhrd; 

myF: 5  xsuq;frPg; -,e;jpuh ghu;j;jrhujp 

  

ghu;it E}y;fs;: 

1. GJf; ftpijAk; Njhw;wKk; tsu;r;rpAk; - eh.ty;ypf; fz;zd;>   

                 mfuk;ntspaPL> jQ;ir(rptfq;if) 

2. jkpo; ehlfk;  - V.vd; ngUkhs;> mzpafk;> epiyak;> 

3. etPd ehlf cUthf;fk;   - Nfh.goep.jkpo;g gyfiyf;fofk;> jQ;rhT+u;;. 

 

****** 
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Kjyhz;L ,uz;lhk; gUtk; 

,yf;fzk;; II  

TAML 122(DSC 2B) 

ed;D}y; nrhy;yjpfhuk;;  

 

myF: 1 ngaupay; 

 

myF: 2 tpidapay; 

 

myF: 3 nghJtpay; 

 

myF: 4 ,ilapay; 

 

myF: 5 cupapay; 

 

ghl E}y;fs;: 

1. ed;D}y; fhz;bifAiu-       fof ntspaPL.nrd;id 

 

 

****** 
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Kjyhz;L ,uz;lhk; gUtk; 

TAML 123(DSC 3B) 

gad;ghl;Lj; jkpo;  

 

myF: 1 

nrhw;fis vOj;Jg; gpioePf;fp vOjg; goFjy;> Jiwrhu; fiyr;nrhy;yhf;fk; - typkpFk; 
,plq;fs; typkpfh ,lq;fs;- re;jptpjpfisg; gapYjy;;>- epWj;jw;FwpaPLfs;- thf;fpaq;fs; 
mikj;jy;. gpwnkhopf; fyg;G ePf;fpj; jdpj;jkpopy; vOjg; goFjy 

myF:2 

njhlu;fSk; tiffSk;- Mf;fepiyapy; vOJjy;-(flLiu Nghd;wtw;iw jhNd vOjg; 
gof;Fjy;- - 

myF: 3 

gbtq;fs; tpz;zg;gq;fs; vOJjy; -Ratptuf;Fwpg;Gfs; -Nfhupf;if kDf;fs;- Gfhu; 
kDf;fs; jahupj;jy;- 

myF:4 

Mtzg;gLj;jy;- tiffSk; eilKiwAk;- juTfs; jpul;Ljy;- E}w;Fwpg;Gfisj; 
njhFj;jy; 

myF:5 

gj;jpupf;if thndhyp njhiyf;fhl;rp; nra;jpfis tbtikj;jy; jahupj;jYk;. 

ghu;it E}y;fs;: 

ey;yjkpo; vOj Ntz;Lkh–m.fp.gue;jhkdhu; - ghupepiyak;>nrd;id 

nkhopg; gad;ghL–f.gl;lhgpuhkd; - epA+nrQ;Rup Gf; `T];>nrd;id> 

jkpo;eilf; ifNaL–gh.uh.Rg;gpukzpad;>milahsk;>Gj;jej;jk;. 

ePq;fSk; vOj;jhsuhfyhk; - kfuk;>godpag;gh gpuju;];.nrd;id. 

vOJtJ vg;gb? (njhFjp-1) – kfuk;.(njh.M)>godpag;gh gpuju;];.nrd;id. 

 

****** 
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மூன்ைாம் பருவத்திற்கான பாடங்கள் 

 

சமாழிப்பாடம் 1   தமிழ் 3 

சமாழிப்பாடம் 2   ஆங்கிைம் -3 

தாள்: 1    ேமய இைக்கியம், ேிற்ைிைக்கியம் 

தாள்: 2    யாப்பிைக்கைம் 

தாள்: 3    தமிழக வரைாறும் பண்பாடும் 

தாள்: 4    சமாழிசபயர்ப்பியல் 

 

 

,uz;lhkhz;L-%d;whk; gUtk;;  

,yf;fpak; III  

TAML 231(DSC -1C) 

rka ,yf;fpak; - rpw;wpyf;fpak;. 

 

myF: 1 

1) jpUQhd rk;ge;ju; - 3 Mk; jpUKiw-377 jpUtPop kpoiy -10 ghly;fs; 

1- Gs;spj;Njhy; Mil G+z;gJ 

10- fQ;rpNgh Jilahu; ifapw;Nfh… 

2.) Re;juu; (7 Mk; jpUKiw) 13) jpUj;JiwA+u; (jtnewp Ntz;Ljy; -10 ghly;fs;-

(1-kiyahu; mUtpj;jpus;khu;… 

10- khtha; gpse;;jhDk; kyu;kpirahDk;) 

myF: 2  

1) ek;kho;thu; - Mwhk; gj;J - Vohk; jpUtha; nkhop- 10 ghly;fs; 

       1- cz;ZQ; NrhW gUFePu;…… Kjy; 

   10- khw;wq;fs; Ma;e;J nfhz;L.. tiu 

1) Mz;lhs; ehr;rpahu; jpUnkhop – 4 Mk; jpUnkho-p$lypioj;jy; 

 -10 ghly;fs; 

1- njs;spahu; gyu;… 

10 -..goF ehd;kiwapd; nghUsha;.. 
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myF: 3 

1) gps;isj;jkpo; - Nrf;fpohu; gps;isj; jkpo; 

  jpuprpuGuk; kPdhl;rp Re;juk; gps;is 

  jhyg;gUtk; -1-10 ghly;fs; 

2) guzp – fypq;fj;Jg; guzp- nraq;nfhz;lhu;> 

  gFjp: Nghu; ghbaJ- ghly; 1 Kjy; 25 tiu. 

myF: 4 

1) khiy – Nfhapy; ehd;kzpkhiy> gl;bdj;jhu; ghly;fs; -Kjy;10 ghly;fs; 

J}J –mofu; fps;is tpL J}J> - gyg;gl;lilr; nrhf;fehjg; gps;is 

140- ez;zpa nja;tj;ij… Kjy; 

187 jgrhuQ;; rPgjpiar; rhu;e;jhd; .. tiu. 

myF : 5  

1) vr;.V. fpU\;zgps;is - ,ul;rzpa kNdhfuk; 

 20- fpwpj;JNt vdf;F vy;yhkha; ,Uf;fpwuh; -10 ghly;fs;   

2) Fzq;Fb k];jhd; rhaG ghly;fs; - epuhakf; fz;zp(Nehaw;wJ- guk;nghUs;;) 

   Kjy; 25 fz;zpfs;. 

ghlE}y;fs;: 

1.) Njthuk;>   _ jpUQhdrk;ge;ju;-1>2>3 jpUKiwfs; 

     fof ntspaPL-  

2.      -( Re;juu; Njthuk; 7 Mk; jpUKiw 

Fof ntspaPL. Nrd;id  

3. ehyhapue; jpt;agpuge;jk; gFjp-1>2 Ky;iy epiyak;>nrd;id. 

4. Nrf;fpohu; gps;isj; jkpo;  jpuprpuGuk; kPdhl;rp Re;juk; gps;is 

F.Re;ju%u;j;jp ciu> ckh gjpg;gfk;. nrd;id. 

   5) fypq;fj;Jg; guzp  nraq; nfhz;lhu;>fof ntspaPL. nrd;id. 

   6) gl;bdj;jhu; ghly;fs; tu;j;jkhdd; gjpg;gfk;> nrd;id- 17. 

   7) mofu; fps;is tpLJ}J gyg;gl;lilr; nrhf;fehjg; gps;is> fof ntspaPL. 

   8) ,ul;rzp;a kNdhfuk; - vr;.V. fpU\;zg;gps;is> Ky;iy epiyak;> nrd;id 

   9) Fzq;Fb k];jhd; rhfpG ghly;fs; - Ky;iy epiyak;> nrd;id. 

 

 

****** 
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,uz;lhkhz;L %d;whk; gUtk; 

,yf;fzk;; III  

TAML 232(DSC-2C) 

ahg;gUq;fyf; fhupif (xopgpay; ePq;fyhf) 

 

myF: 1 cWg;gpay;-( vOj;J mir rPu; jis mb) 

 

myF: 2 cWg;gpay; ( njhil- njhiltpfw;gk;) 

 

myF: 3 nra;Aspay; -( ghf;fspd; mbAk; XirAk; -ntz;gh tiffs; -,dq;fs;) 

 

myF:4 nra;Aspay;(Mrpupag;gh tiffs; ,dq;fs; - fypg;gh tiffs; ,dq;fs;)); 

 

myF:5 nra;Aspay; -(tQ;rpg;gh tiffs; ,dq;fs; - kUl;gh) 

 

ghl E}y;fs;: 

1. ahg;gUq;fyf; fhupifAiu -       fof ntspaPL>nrd;id 

 

****** 
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,uz;lhkhz;L %d;whk; gUtம் 

,sq;fiyj; jkpo;  
TAML 233 

 

jkpof tuyhWk; gz;ghLk; 
 
myF – 1  
 jkpof tuyhw;W %yq;fs; – tuyhw;Wf;fhd fhyg;ghFghL – jkpofj;jpd; ,aw;if 
mikg;gGfs; – tuyhw;Wf;Ff; fhyj;Jf;F Kw;gl;l jkpofk; – Gjpa fw;fhyk;> gioa fw;fhyk; –

rpe;Jntsp ehfhpfk; – gz;ilaj; jkpohpd; may;ehl;Lj; njhlh;Gfs;.  
 

myF – 2  

 jkpo; tsh;j;j rq;fk; – rq;f ,yf;fpak; – rq;ffhy Nru> Nrho> ghz;ba kd;dh;fs;– 

gz;ilj; jkpohpd; tho;f;if – fsg;gpuh; fhyk; – fsg;gpuh; fhy ,yf;fpaq;fs; 
 
myF – 3 

  gy;yth;fs; ahh;? – gy;yt kd;dh;fs;–  gy;yt kd;dh;fspd; fiyg;gzp – thhpR 
chpikg;Nghh; – gy;yth; fhyj;jkpo;r; rKjhak; – Nudhz;Lr; Nrhoh;fs;  – gpw;fhy Nrho murpd; 
Njhw;wk;> tsh;r;rpAk; tPo;r;rpAk; –  Nrhoh; fhyj;jkpo;r; rKjhak;;;– gpw;fhy ghz;bah;fs; – thhpR 
chpikg;Nghh; – khypf;fhg+h; gilnaLg;G – ghz;bah; fhyj;jkpo;r; rKjhak;. 
 
myF – 4 

 tpra efug; NguuR – ehaf;fuhl;rpapd; tsh;r;rp – INuhg;gpah; tUif – fpof;fpe;jpa fk;ngdp 
– fUehlfg;Nghh;fs; – rpg;gha; fyfk; – NtY}h; Gul;rp – fhq;fpuR ,af;fk; – ,e;jpa tpLjiyg; 
Nghuhl;lj;jpy; jkpofk; – gj;njhd;gjhk; E}w;whz;by; jkpofk;. 
 
myF – 5 

 tpLjiyf;Fg;gpd; jkpofk; – fhkuhrh; Ml;rp – Rakhpahij ,af;fk; – jpuhtpl 
fofq;fspd; Ml;rp – fy;tp> nghUshjhuk;> njhopy;> ,yf;fpak; ,tw;wpy; Vw;gl;l tsh;r;rp– jkpofk;; 
mile;j r%fKd;Ndw;wk;  
 
ghh;it E}y;fs;: 

1. jkpof tuyhW kf;fSk; gz;ghLk;> Nf.Nf.gps;is (2011)> cyfj;jkpohuha;r;rp 
epWtdk;. 

2. jkpoh; tuyhWk; gz;ghLk; (2004)> M.,uhkfpUl;bzd;> rh;Nthjah ,yf;fpag; 
gz;iz. 

3. jkpof tuyhWk; gz;ghLk;. R.jpy;iytdk;. Ghit gjpg;gfk;, GJr;Nrup. 
 
 

****** 
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,uz;lhkhz;L %d;whk; gUtk; 

TAML 235(SEC-1) 

nkhopngau;g;gpay; 

 

myF: 1 

nkhopngau;g;gpay; tpsf;fk; - Nehf;fk; - gad; - ,ay;Gfs; - NkiyehL kw;Wk; 

,e;jpa nkhopngau;g;gpd; tuyhW – jkpo; nkhop ngau;g;gpd; Njhw;wk;- tsu;r;rp - 

,d;iwa epiy –nkhop ngau;g;ghsupd; jFjpfSk; flikfSk; 

myF: 2 

nkhopngau;g;G Kiwfs; - nrhy;Yf;Fr; nrhy; - RUf;fk; -tpupT –KOik –

jOty; nkhopahf;fq;fs; - nkhopngau;g;G cj;jp Kiwfs;- nrhy;yhf;fg; 

nghJnewpfs;. 

myF: 3 

nkhopngau;g;Gf; nfhs;iffs; -nkhopngau;g;Gr; rpffy;fs; - nrhy;Yk; nghUSk; 

-gonkhop – tpLfij – kuGr;nrhy; tof;Fr; nrhy; - cwTKiwr; nrhw;fs; - 

nghUs;Nfhs; -rpNyil –Fwpg;Gg; nghUs; - ,ul;ilf; fpstp – mLf;Fj; njhlu; 

- fiyr; nrhw;fs;. 

myF:4 

nkhopngau;g;G tifg;ghLfs; -xypngau;g;G –mwptpay; nkhopngau;g;G –gj;jpupif 

nkhopngau;g;G –thndhyp nkhopngau;g;G –fzpg;nghwp nkhopngau;g;G. 

myF:5 

nkhopngau;g;Gg; gapw;rpfs; -jkpopypUe;J Mq;fpyk; Mq;fpyj;jpypUe;J jkpo; - 

ciueil – ftpij –  Jiwrhu; nkhopngau;g;Gfs;-mYtyff; fbjq;fs; 

  

ghu;it E}y;fs;: 
1. R. rz;Kf NtyhAjk;    - nkhopngau;g;gpay;> 

 cyfj; jkpo; Muha;r;rp epWtdk;> 
 nrd;id. 

2. K.,sq;Nfhtd;  - nkhopngau;g;gpay; Nghf;Fk; NehfFk;> 
  Ghit gg;spNf\d;];>nrd;id. 

3. tP.re;jpud;   - nkhopngau;g;Gf; nfhs;iffs;  
  ghupepiyak;. 

 

****** 
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ொன்காம்பருவத்திற்கான பாடங்கள் 

சமாழிப்பாடம் 1   தமிழ் 4 

சமாழிப்பாடம் 2   ஆங்கிைம் 4 

தாள்: 1    காப்பியங்கள் 

தாள்: 2    தண்டியைங்காரம் 

தாள்: 3    பறடப்புக்கறை 

தாள்: 4    இறையத்தமிழ் 

 

,uz;lhkhz;L ehd;fhk gUtk; 
,yf;fpak IV  

TAML 241(DSC-1D) 

fhg;gpaq;fs; 
myF: 1.   

 fhg;gpak; – fhg;gpa ,yf;fzk; - fhg;gpa tuyhW – fhg;gpa tifik- 

myF: 2 

m) rpyg;gjpfhuk; Gfhu;f; fhz;lk; -fhdy;tup KOtJk; 

M) kzpNkfiy –rpiwf;Nfhl;lk; - mwf;Nfhl;lkhf;fpa fhij 

myF: 3 

rPtf rpe;jhkzp –Kj;;jp ,yk;gfk; (2707Kjy; -2748 tiu 42 ghly;fs;) 

ngupa Guhzk; -,isahd;Fbkhw ehadhu; Guhzk;(KOtJk;) - 

myF:4 

fk;guhkhazk; - Aj;j fhzlk; -  Fk;gfUzd; tijg;glyk; 

(43-73-30 ghly;fs;) 

myF:5   rPwhg;Guhzk; -  tpyhj;;Jf;  fhz;lk; Kjy;ghfk; -fuk; nghUj;Jg; glyk;  

  (KOtJk;) 

Njk;ghtzp -%d;whk; fhz;lk; -Kg;gjhtJ glyk; -kPl;rpg;; glyk;(115-160) 

ghu;it E}y;fs;: 

1. jz;bayq;fhuk;      - fof ntspaPL 

2. jkpo;f; fhg;gpaq;fs;;  - fp.th,[fehjd; 

3. jkpo;f; fhg;gpa tiffs; - Jiu rPdprhkp. 

 

****** 
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,uz;lhkhz;L ehd;fhk gUtk; 

,yf;fzk; IV  

TAML 242(DSC-2D) 

jz;bayq;fhuk; 

myF: 1.   

 nghJtzpapay; 

myF: 2 

nghUszpapay; ( Kjy; vl;L mzpfs;) 

myF: 3 

nghUszpapay; ( 9tJ mzp Kjy; 25tJ mzptiu) 

myF:4 

nghUszpapay; ( 26 Kjy; 35 mzptiu) 

myF:5   ntspg;gilahd cUG Kjypa FwpaPl;Lr; nrhw;fs; vt;thW mike;J 

tUfpd;wd vd;gij tpsf;Ff. 

cUG my;yhky; tUk;;  xl;lzp >jw;Fwpg;Ngw;w mzp>Gfohg; Gfor;rp mzp khW ghL 

Gfo; epiy kjypa mzpfis tpsf;Ff. 

 

ghu;it E}y;fs;: 

1. jz;bayq;fhuk;      - fof ntspaPL 

2. jz;bayq;fhuk;  - K.rz;Kfk; gps;is> (g.M) 

 Ky;iy epiyak; > nrd;id. 

3. jz;bayq;fhuk;;  - jkpoz;zy;(c.M) 

 kPdhl;rp Gj;jf epiyak;kJiu. 

 

****** 
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,uz;lhkhz;L ehd;fhk; gUtk; 

TAML 243(DSC-3D) 

gilg;Gf; fiy 

 

myF: 1 

kuGf; ftpij -GJf;ftpij - Jspg;gh ,yf;fzKk; tiffSk; 

myF: 2 

gilg;Gj;jpwd; - ftpijvOJjy; -gapw;rpAk; nray;KiwAk; - 

ntz;gh>Mrpupag;gh>tpUj;jq;fs; - GJf;ftpij>Jspg;gh -gapw;rpAk; goFjYk; 

myF: 3 

rpWfij - ,yf;fzk; - mikg;G -cj;jpfs; - gapw;rp -goFjy; 

myF: 4 

ehlfk; tiffs; -Xuq;fehlfk; - ,yf;fzk; -mikg;G - cj;jp -
thndhypehlfq;fs; 

myF: 5 

Xuq;fehlfk; gapw;rpAk; goFjYk; 

 

gilg;Gf; fiy 

ftpQuhfm.fp.gue;jhkdhu; - ghupepiyak;>nrd;id 

rpWfijvOJtJvg;gb– R[hjh>fpof;Fg; gjpg;gfk;>nrd;id 

vOJtJvg;gb–kfuk; (gjp) –godpag;ghgpuju;];>nrd;id 

 

****** 
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,uz;lhkhz;L ehd;fhk gUtk; 

TAML 244(SEC-2) 

,izaj; jkpo; 

myF: 1 

 fzpdp–td;nghUs; - nkd;nghUs; 

nkd;nghUs; tiffs; - mwpKfk; - fzpg;nghwpnkhopfs; -  

gad;ghl;Lnkd;nghUl;fs; - ,aq;Fjsq;fs; 

jkpo; ,aq;Fjsq;fs; - tpz;Nlh];- mikg;Gk; nray;ghLk; 

myF: 2 

 jkpo;topmYtyfg; gad;ghL 

 jkpo;topikf;Nuhrhg;LMgP];.  

 jkpo;topr; nrhy;yhsu;fs;.  

 Nfhg;GcUthf;fk; - nray;ghL 

myF: 3. 

 ,izak; 

 kpd;mQ;ry; - ,izatopciuahly; -  

 jkpo;j; NjLnghwp 

 jkpo; vOj;JUf;fs; - jkpo; cs;sPL–vOj;JUkhw;wp–AdpNfhl;  

 ifg;Ngrpfspy; jkpo;g; gad;ghL 

myF: 4. 

 ,izatopMf;fKk; Ma;Tk; 

 kpd;E}y;fs; - kpd;,jo;fs; - kpd;E}yfk; 

 tiyg;gjpTfs; 

 jkpo; tpf;fpgPbah 

myF: 5 

 jpwd;Ngrpfspy; jkpo; -jpwd;Ngrpfspy; jkpo;g; gad;ghL>jkpo; cs;sPl;Lr;nraypfs;> 

Fuy;topcs;sPL>jkpo;r; nraypfs; (,yf;fpa ,yf;fz E}y;fs;) mwpKfk; 

ghu;it E}y;fs;: 
1. jkpo; ,izak; jkpo; tiyj;jsq;fs;  kh.nr.,ugprpq;  
gq;fspg;Gk; gad;ghLfSk; -    eu;kjhgjpg;gfk;>nrd;id 
2. fzpg;nghwpapy; jkpo;    j.gpufh~;ngupfhk;> nrd;id-6 
3. ,d;lu;nel;      Nf.Re;juuh[d;> 
4. ,izak; fw;Nghk;          K.,sq;Nfhtd;>tay;ntspgjpg;gfk;>GJr;Nrup. 

****** 
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ஐந்தாம் பருவத்திற்கான பாடங்கள் 

 

தாள்: 1   சமாழியியல் 

தாள்: 2   ேங்க இைக்கியம் புைம் 

தாள்: 3   புைப்சபாருள் சவண்பாமாறை 

தாள்: 4   ொட்டுப்புைவியல்  

தாள்: 5    கல்சவட்டியல் (அ) சுவடியியல்( வி.பா) 

தாள்: 6   ொடகவியல் (ெவனீம்) 

 

 

%d;whkhz;L Ie;jhk;gUtk; 

TAML 351(SEC-3) 

nkhopapay; 

 

அைகு-1 

மமாழி விளக்கம் - சமாழியும் ேமூகமும் – சமாழியியல் வரைாறு – 

பண்றடக்காைம்- இறடக்காைம் – 19, 20-ம் நூற்ைாண்டு – சமாழியியைின் 

இன்றைய வளர்ச்ேிெிறைகள் – மாற்ைிைக்கைம்- விளக்கம், 

மாற்ைிைக்கைவிதிகள், மாற்ைிைக்கைக்சகாட்பாடுகள்  

 

அைகு-2 

ஒைியனியல் – ஒைி, ஒைியன், ஒைியனியல் விளக்கம் - ஒைியுறுப்புகள் – 

பிைப்பிடம் - உயிர்ஒைிகள் பிைப்பு –அதன் வறககள்( உயிர் முக்சகாைம்) – சமய் 

ஒைிகள் பிைப்பு- அதன் வறககள்( மூக்சகாைி, உரசோைி, அறடப்சபாைி, 
மருங்சகாைி, ஆசடாைி, ஒைிப்பிைா ஒைி, ஒைிப்புறட ஒைி) – தமிழில் 

ஒைியன்கறளக் காணும் முறைகள் -  மாற்சைாைியன்கள்  

அைகு-3 

உருபனியல் – உருபு, உருபன், உருபனியல் விளக்கம்  - உருபன்கறளக் காணும் 

முறைகள் - றெடா கூறும் விதிகள் – உருபுகளின் வறககள் – மாற்றுருபுகள் – 

அதன்வறககள் (ஒைியனால் கட்டுண்ட மாற்றுருபு, உருபனால் கட்டுண்ட 

மாற்றுருபு, உருவிைா மாற்றுருபு  ) 
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அைகு-4 

உருமபாைியனியல்- அதன் வறகள் ( தனிஉருபு, கட்டுருபு, சவர்ச்சோல்,   

அடிச்சோல், ஒட்டுகள்( முன்சனாட்டு, பின்சனாட்டு, இறடசயாட்டு அல்ைது 

உள்சளாட்டு) –சோற்களின் புைர்ச்ேி ெிறைகள் - அதன் வறககள்(அகப்புைர்ச்ேி, 
புைப்புைர்ச்ேி, ஓரினமாதல், சவற்ைினமாதல், அடுக்கு, சகடுதல்,இடமாற்ைம், 

மாற்றுச்சோல்) தமிழில் சோல் வறககள் - சபயர், விறன-விறனயின் வறககள், 

இறடச்சோல். 

 

அைகு-5  

 

மதாடரியல் – விளக்கம் - அதன் வறககள் (ஒளிவட்டத்சதாடர், 

சவளிவட்டத்சதாடர், பைிெிறைத்சதாடர்,  ேமெிறைத்சதாடர்) 

அண்றமயுறுப்புகள் - அதன் வறககள் (மயக்கும் அண்றமயுறுப்பு, பன்றம 

அண்றமயுறுப்பு, சதாடரா அண்றமயுறுப்பு, ஒத்தியல் அண்றமயுறுப்பு) தமிழில் 

சதாடர் அறமப்பு முறைகள் - எழுவாய், பயனிறை, சேயப்படுசபாருள் 

விளக்கங்கள். 

 

பாா்லவ நூல்கள் 

1. டாக்டர் மா.சு. திருமறை மற்றும் டாக்டர் கி. கருைாகரன், 

 சமாழியியல், பாரிெிறையம், சேன்றன, 1970. 

2. முறனவர் எஸ் ஆசராக்கியொதன்- சமாழியியல் 

 ேிந்தறனகள், மைியன் பதிப்பகம்,குைிஞ்ேிப்பாடி,1992 

3. டாக்டர். முத்துச் ேண்முகம் – இக்காை சமாழியியல்,முல்றை 

 ெிறையம்,    சேன்றன,1998 

4. முறனவர் எஸ் ஆசராக்கியொதன்- சமாழியியல் சொக்கில் 

 சதால்காப்பிய, ேங்க  இைக்கிய ஆய்வுகள், உைகத்  தமிழ் 

ஆராய்ச்ேி ெிறுவனம், சேன்றன, 2009. 

   

****** 
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%d;whkhz;L Ie;jhk; gUtk;  

,yf;fpak; V 

TAML 352(DSE-1A) 

rq;f,yf;fpak; - Gwk;. 

myF: 1 

1) ntl;rpj;jpiz – GwehD}W -5 ghly;fs; -257>258>262>269>297. 

2) tQ;rpj;jpiz – GwehD}W -5 ghly;fs; - 4>7>45>46>292. 

myF: 2 

3) copiQj;jpiz -2 ghly;fs;- GwehD}W -109-gjpw;Wg;gj;J -8Mk;gj;J -

7Mk;ghly; copiQ mutk; Jiwapy; mike;jJ.( njhy;fhg;gpak; Gwg;nghUs; 

ntz;ghkhiy –Fwpj;j jpizf;fUj;Jf;fis ,izj;J elj;Jjy; Ntz;Lk;) 

4) Jk;igj;jpiz –GwehD}W 5 ghly;fs;-63>89>278>294>303. 

myF: 3 

5) thifj;jpiz – GwehD}W -5 ghly;fs; -19>178>279>296>335. 

6) fhQ;rpj;jpiz – GwehD}W – 5 ghly;fs;- 72> 281>336>351>359. 

myF:4 

7) ghlhz;jpiz – gjpw;Wg; gj;J -5 ghly;fs;- xd;gjhk; gj;J-Kjy; Ie;J 

ghly;fs; (1.epoy; tpLfl;b >2. tpidetpy; ahid.3. g/Nwhu;nwhOjp 4. njhopy; 

etpy; ahid. 5.ehLfhnzLtiu ) gjpw;Wg; gj;J E}w; rpwg;Gfs; Nru;jJ 

elj;Jjy;  Ntz;Lk;. 

myF:5  

8) gj;Jg; ghl;L – kiygL flhmk; tupfs; -90 -144  

  90 - ,iu Nju;e;J ,tUk; Kjy;-144 KuQ;R nfhz;L ,iwQ;rpd; tiu. 

gj;Jg; ghl;Lj; njhFg;gpd; rpwg;Gfs;> kiygL flhk; E}y; mwpKfk; - E}ypy; ,lk; 

ngw;w rpwg;Gr; nra;jpfs; Nghd;wtw;iwAk; fw;gpj;jy;Ntz;Lk;. 

ghlE}y;fs; ;  

1) GwehD}W> xsit R. Jiurhkpgps;is ciu> fof ntspaPL> nrd;id. 

2) gjpw;Wg;gj;J> NkyJ. 

3) gj;Jg;ghl;L> ngUkiog;Gytu; ngh.Nt. NrhkRe;judhu;. ciu fof ntspaPL> 

nrd;id. 

 

****** 
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%d;whkhz;L Ie;jhk; gUtk; 

,yf;fzk; V  

TAML 353(DSE-2A) 

Gwg;nghUs; ntz;ghkhiy 

myF: 1 

flTs; tho;j;J rpwg;Gg; ghapuk;  

myF: 2 

ntl;rpj;jpiz - fue;ijj; jpiz- tQ;rpj; jpiz 

myF: 3 

fhQ;rpj; jpiz nehr;rpj;jpiz - 

myF: 4 

copiQj; jpiz – Jk;igj; jpiz. 

myF: 5 

thifj;jpiz – ghlhz; jpiz 

 

ghlE}y;; 

Gwg;nghUs; ntz;ghkhiy –  fof ntspaPL. 

 

 

****** 
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%d;whkhz;L Ie;jhk; gUtk; 

TAML 354(DSE-3A) 

ehl;Lg;Gwtpay; 

myF:1  

ehl;Lg;Gw ,yf;fpak; :ehl;Lg;Gwtpay; nrhy; tpsf;fKk; tuyhWk;>tifg;ghL 

ehl;Lg;Gwg;  ghly;fs;> fijfs;> fijg;ghly;fs;>gonkhop>tpLfij. 

ehl;Lg;Gwg; ghly;fs; - Foe;ijg;ghly;fs;–njhopw; ghly;fs; - nfhz;lhl;lg; ghly;fs; 

- ,oTg;ghly;fs;. 

myF: 2 

ehl;Lg;Gwf; fijfs;: Guhzf; fijfs; (Myth) –gokuGf;fijfs; (Legend) -

ehl;Lg;Gwf; fijfs; (Folktales) 

ehl;Lg;Gwf; fijg;ghly;fs;: Njhw;wKk; tsh;r;rpAk; -fijg;ghly;fspd; kuGk; 

jd;ikAk; -fijg;ghly;fspd; mikg;G–r%fKk; fijg;ghly;fSk;. 

myF: 3 

ehl;Lg;Gwg; gonkhopfs;:  jdpj;jd;ikfs; -mikg;Gk;  tbtKk; -tiffs;.  

ehl;Lg;GwtpLfijfs;: tpLfijfs; $wg;gLk; R+oy; -gad;ghLfs; -r%fKk; 

tpLfijfSk;. 

myF: 4  

ehl;Lg;Gwf; fiyfs;:ehl;Lg;Gwf; fiy (Folk art) –nrt;tpay;fiy 

 (classical art) xw;WikNtw;Wik.nghUl;fiyfs; (Material arts): 

epfo;j;Jfiyfs;(Performingarts)- -fufhl;lk;> fhtbahl;lk; >rpyk;ghl;lk;> 

Fk;kpahl;lk;> xapw;Fk;kp> njUf;$j;J> tpy;Yg;ghl;L–r%fKk; fiyAk;. 

myF:5  

ehfhpfKk; gz;ghLk;: ehfhpfk;:  tpsf;fk; -czT>cil>ciwAs; njhlu;ghdit-

gz;ghL:tpsf;fk; -gof;ftof;fk;- rlq;F  -ehl;Lg;Gw ek;gpf;iffs; -ehl;Lg;Gwj; 

nja;tq;fs; -topghl;LKiwfs; -jpUtpohf;fs;. 

ghh;it E}y;fs;: 

1. rf;jpNty; R. (gjp.M.) 1996. ehl;Lg;Gwtpay; Xh; mwpKfk;> 
     jQ;rhT+h;:>jkpo;g; gy;fiyf;fofk;. 

2. rf;jpNty; R.         2004. ehl;Lg;Gwtpay; Ma;T>kWgjpg;G> 
     nrd;id: kzpthrfh; gjpg;gfk;. 

3. rz;KfRe;juk; R.   1985. ehl;Lg;Gwtpay; rpe;jidfs;> 
     nrd;id:kzpthrfh; gjpg;gfk;. 

4. KUNfrd; F.         1989. jkpofehl;Lg;GwMl;lf; fiyfs;> nrd;id: 

                                       ****** 



28 
 

%d;whkhz;L Ie;jhk; gUtk; 
TAML 355(DSE-4A) 

fy;ntl;bay; (Epigraphy) 
 

myF 1: vOj;Jfs; 

Njhw;wk;: glvOj;J(Pictography)>vz;zvOj;J(Ideography)>mirvOj;JKiw( 

Eylatonic writing)>xypvOj;JKiw(Phonetic writing) 

myF: 2 jkpo; vOj;Jf;fs;: 

jkpo; vOj;Jf;fs;: gpuhkp >njd;gpuhkp – jkpoptl;nlOj;J> fpue;jk;> jkpo; 

(,d;iwavOj;J) 

vOj;Jr; rPu;jpUj;jk;: tPukhKdptu;>ngupahu; 

myF: 3 jkpo;f; fy;ntl;Lf;fSk; eLfw;fSk; 

jkpo;f; fy;ntl;Lf;fs; - fy;ntl;bd; mikg;G–fpilj;Js;s ,lq;fs; - 

fy;ntl;by; fhZk; nra;jpfs; - ghly; fy;ntl;Lf;fs; - tlnkhopf; 

fy;ntl;Lf;fs;. 

myF: 4 eLfw;fs; 

eLfw;fs; - eLfy; ,yf;fzk; - fhZk; ,lq;fs; - mikg;G–nra;jpfs;. 

myF:5 jkpo;r; nrg;NgLfSk; nka;f;fPu;j;jpfSk; 

nrg;NgLfs; - nrg;Ngl;bd; ,yf;fzk; - mikg;G–msT–nra;jp nka;f;fPu;j;jp–

nka;f;fPu;j;jp ,yf;fzk; mikg;G–nra;jpfs;. 

 

ghu;it E}y;fs; 

1. ehfrhkp. ,uh.  -  nrq;fk; eLfw;fs; 

2. ghz;bau; nrg;NgLgj;J  jkpo; tsu;r;rpf; fofk;. 

3. Rg;gpukzpad; jp.eh.  -  2004 gz;ilj; jkpo; vOj;Jf;fs;> 

     kWgjpg;G> nrd;id. 

cyfj; jkpouha;r;rp epWtdk;. 

4. ,uhrNtY R. kw;Wk; gyu; - 2004 jkpo; vOj;jpay; tuyhW> 

      nrd;id>jkpo; Kof;fk;. 

5. fpU~;z%u;j;jp ,uh.   jkpo; tl;nlOj;J 

6. fpU~;z%u;j;jp ,uh.   gpw;fhyj; jkpo; tl;nlOj;J> nrd;id. 

7. Issac Taylor    The Alphabet, Vol. I & II 

****** 
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%d;whkhz;L Ie;jhk; gUtk; 
TAML 355(DSE-4A) 

Rtbapay; 
myF – xd;W 

Rtbapay; nrhw;nghUs; tpsf;fk;: Nehf;fk; - gad; - Njhw;wKk; tsh;r;rpAk; - 
Rtbfspd; fhyk; mwpAk; Kiwfs; - Rtbfspd; mikg;Gk; tifAk;;- VL jahupf;Fk; 
Kiwfs;- gjg;gLj;Jk; Kiwfs;- goq;fhy vOJnghUl;fs;-- vOj;jhzp tiffs;- Rtb 
vOJk; Kiwfs;- Rtb jpul;Ljy;- Rtb jpul;Ljypd; Nehf;fk;- gad;- Kiwfs;- ghJfhf;Fk; 
Kiwfs;. 

myF - ,uz;L 

Rtbfisg; ghjpf;Fk; fhuzpfs;: capupay; fhuzpfs;- Rw;Wg;Gwg; fhuzpfs-; Ntjpkf; 
fhuzpfs;- gpw mopTfs;- Rtbfisr; nrg;gdpLk; Kiw- Rtbfs; moptjw;fhdf; 
fhuzq;fs;-kdpjj; jtWfs;-goikahd ek;gpf;iffs;- eilKiwr; rpf;fy;fs;. 

myF - %d;W 

mwptpay; Kiwapy; Rtbg; ghJfhg;G Kiwfs;: Rtbfs; ghJfhg;gpw;Fg; gad;gLk; 
fUtpfSk; kUe;Jg;nghUl;fSk;- fhw;W Gfhj ngl;b- <ug;gjk; rkd;gLj;Jk; fUtp- yf;]; 
kPl;lu;- PH kPl;lu;- nju;Nkh kPl;lu;- nju;Nkh i`f;Nuh fpuhgu;- <ug;gjk; rkd;gLj;Jk; fUtp- 
Fspu; rhjdg; ngl;b- jPaizg;Gf; fUtp- kzg;nghUs; Kbr;R- nykd;fpuh]; vz;nza;-
[hth rpl;bNuhney;yh vz;nza;-Ntg;ngz;nza;- Ntjpkg; nghUs;fs;- NguhilFNshNuh 
ngd;rpd;- rpypf;fh n[y; 

myF - ehd;F 

Rtb E}yfq;fs;: muR - jdpahu; - may;ehl;L E}yfq;fs; - Rtb gbnaLj;jy; - 
Rtb gjpg;G - gjpg;G Kiwfs; - gjpg;G tif - Rtbg; gjpg;gpd; fhyk; - kPl;LUthf;fk; - 
xg;gpLk; gzp - rpf;fy;fs; Njhd;Wtjw;fhdf; fhuzq;fs;> Kiwfs;. 

myF - Ie;J 

%yghl Ma;Tk; gjpg;ghrpupau;fSk;: nrhw;nghUs; tpsf;fk; - ghl NtWghLfs; 
mwpKfk; - gjpg;G Kd;Ndhbfs; - Rtb gjpg;ghsu; tuyhW (rp.it.jhNkhjuk;gps;is> 
MWKfehtyu;> c.Nt.rhkpehijau;> r.itahGupg;gps;is>K.rz;Kfk; gps;is)  

ghlE}y;fs;: 
1. gjpg;gpay;> md;dpjhkR> mKj epiyak;> nrd;id>1997. 
2. Rtbf;fiy>,uh.,sq;Fkud;> mupkh gjpg;gfk;. Nryk;. 
3. Rtbg;gjpg;gpay;> Nt.,uh.khjtd;> ghit ntspaPl;lfk;> jQ;ir>2001. 
4. Rtbg;gjpg;gpay; tuyhW>,uh.,sq;Fkud;> nka;ag;gd; gjpg;gfk;> rpjk;guk;>2001. 
5. Rtbg;gjpg;G newpKiwfs;> j.Nfh>gukrptk;(gjpg;.)> jkpo;g;gy;fiyf;fofk;> jQ;rhT+u;. 
6. Rtbg;ghJfhg;G tuyhW> g. ngUkhs;> NfhtpY}u; klhya ntspaPL> NfhtpY}u;> fhiuf;Fb>2012. 

 

****** 
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%d;whkhz;L Ie;jhk; gUtk; 

GE-1-TAML 356 

ehlftpay;(etPdk;) 

 

myF: 1 

 ehlfj;jpd; Njhw;wKk; kuGk; 

myF: 2 

kuGehlf mikg;Gk; NghF;Fk; 

myF: 3 

etPd ehlfk; Njhw;wk; kuG 

myF: 4 

etPd ehlfg; gpujpcUthf;fk; 

myF: 5 

etpPdehlf muq;fKk; epfo;jjYk; 

 

gilg;Gf; fiy 

1. 20 Mk; E}w;whz;bd; jkpo; ehlfk; - V.vd;. ngUkhs; 
Njd;nkhopgjpg;gfk;> nrd;id. 

2. ehlftpay; - tp.Nfh.#upaehuhazrh];j;jpupfs; 
     cyfj;jkpo; Muha;r;rp epWtdk;. 
3. jkpo;ehlfk; New;W ,d;W ehis – K.uhkrhkp Uj;uh gjpg;gfk; jQ;rhT+u; 

 
 

 

****** 
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ஆைாம் பருவத்திற்கான பாடங்கள் 

 

தாள்: 1  சபச்சுக்கறை(அ) சபரியாரியம் 

தாள்: 2  ேங்க இைக்கியம் அகம் 

தாள்: 3  ெம்பியகப்சபாருள் 

தாள்: 4  திருக்குைள் ஆழ்ெிறைப் படிப்பு 

தாள்: 5   புைம்சபயர்ந்சதார் இைக்கியம் (அ) புதுச்சேரி வரைாறும்    

 பண்பாடும்(வி.பா) 

தாள்: 6  குறும்பட ஆக்கம் (அ) கவிறதயாக்கம். (வி.பா) 

 

 

 

%d;whkhz;L Mwhk; gUtk; 

TAML 361(SEC-4) 

Ngr;Rf;fiy 

 

myF: 1  

nrhw;nghopTf; fiy -rpwg;gpay;Gfs; -nrhw;nghopTf; fiyapd; tuyhW -

Gfo;ngw;wnrhw;nghopthsu;fs; -nrhw;nghopTf; fiyapd; gad;ghLfs; -

MSikNkk;ghl;by; Ngr;Rf;fiyapd; gq;F. 

 
myF: 2  

jkpopy; nrhw;nghopTf; fiy -,yf;fpaq;fspy; nrhw;nghopTgw;wpaFwpg;Gfs; -

jpUf;Fwspy; nrhw;nghopT -ghl;Ltpsf;fk; (gpurq;fk;) -fhyl;Nrgk; -mwTiu -

nrhw;Nghu; -vOj;Jiufs;. 

 
myF: 3  

nrhw;nghoptpd; tiffs; murpay; ,yf;fpa>Muha;r;rpr; nrhw;nghopTfs; -

jiyikAiu>tho;j;Jiu>rpwg;Giu>tuNtw;Giu>ed;wpAiu-

gl;bkd;w>tof;fhLkd;wciufs;. 
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myF: 4  

nrhw;nghopTf; fiycj;jpfs; -mitar;rk; -mitar;rj;ijePf;Fk; topKiwfs; -

rpwe;jnrhw;nghoptpd; ,yf;fzk; -nrhw;nghoptpd; njhlf;fk; -cj;jpfs; -

nrhw;nghoptpd; Kbg;G-cj;jpfs; -nrhw;nghopTg; nghUistptupf;Fk; topKiwfs; -

nkhopeil. 

myF: 5 

nrhw;nghopTf; fiyAk; MSikNkk;ghLk; -epu;thfj; jpwd; - jiyikg;gz;G–

fye;JiuahlYk; Ngr;Rj; jpwDk; - gzpaplr; #oYk; Ngr;rhw;wYk; 

 
ghu;it E}y;fs;: 
 
1. Ngr;rhsuhf    m.fp.gue;jhkdhu;> 

      ghupepiyak;>nrd;id> 

      kWgjpg;G 2006 

2. ePq;fSk; Nkilg; Ngr;rhsuhfyhk; b.vk;.fhspag;gh 

      gpNukhgpuRuk; 

      nrd;id> 2004 

2. ePq;fSk; Ngr;rhsuhfyhk;  Fkupmde;jd;> 

      thdjpgjpg;gfk;> 

      nrd;id> 2005 

 

****** 
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%d;whkhz;L Mwhk; gUtk; 

TAML 361(SEC-4) 

ngupahupak; 

myF: 1 

jkpou; jj;Jtk; - NyhfhAjKk; NtjkWg;Gk; - rpj;ju;fspd; vjpu;f;Fuy; - Md;kPfg; 
Gul;rpahsu; ts;syhu; - jkpofj;jpy; ePjpf;fl;rp–Rakupahij ,af;fk; - jpuhtpl 
,af;fk; - gzpfSk; jhf;fq;fSk; 

myF: 2 

ngupahupd; tho;f;if- RUf;fkhdtuyhW–fhq;fpurpy; ngupahu; - ePjpf;fl;rpapy; 
ngupahu; - ngupahu; fz;lRakupahij ,af;fk; - jpuhtpl ,af;fk; - ngupahupd; 
,jo;g;gzpfs;. 

myF: 3 

ngupahupd; Nghuhl;lq;fs; - NtjMupaMjpf;fvjpu;g;G– ,e;jpvjpu;g;G - flTs; kWg;G–
Guhz ,jpfhrvjpu;g;G–rhjpkjvjpu;g;G 

myF: 4 

ngupahupd; rpe;jidfs; - Rakupahij - tFg;Gthupg; gpujpepjpj;Jtk; –
Rakupahijj; jpUkzk; - ngupahupd; rkju;kr; rpe;jidfs; - jpuhtplehL -vOj;Jr; 
rPu;jpUj;jk; - ngz;zpar; rpe;jidfs; - jpUf;Fws; khehL 

myF: 5 

 je;ijg; ngupahu; E}y;fs; 

1. ngz; Vd; mbikahdhs;? 
2. gFj;jwpTVd;? Vjw;fhf? 

 

ghu;it E}y;fs;: 

1. ngupahu; xUrfhg;jk; -    -mwpQu; mz;zh 

2. jkpou; jiytu; -     -rhkprpjk;gudhu; 

3. ngupahu; <.nt.uhkrhkp 

(nkhop>fiy>gz;ghL> ,yf;fpak;> 
jj;Jtk; gw;wpanjhFg;G– 
Ie;JnjhFjpfs;)     -gR.fTjkd; (njh.M) 
 
 

                                       ****** 
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%d;whkhz;L; Mwhk; gUtk; 

,yf;fpak; VI 

TAML 362(DSE-1B) 

  rq;f ,yf;fpak; - mfk; 

 

myF: 1 

 ew;wpiz- FwpQ;rpj;jpizg; ghly;fs; -5.32>44>51>77> 36>146>255>292>317 

myF: 2 

FWe;njhif- nea;jy; jpiz – 5>51>92>118>125>205>246>269>303>320. 

myF: 3 

Iq;FEW}W –kUjj;jpizg;ghly;fs;- 1. Ntog;gj;J 

3. fs;td; gj;J – Xuk; Nghfpahu; 

myF: 4 

fypj;njhif – Ky;iyf; fyp 101-110 tiu 10 ghly;fs; 0-pNrhod; ey;YUj;jpud; 

myF: 5 

mfehD}W- ghiyj;jpizgg; ghly;fs; - fspw;W ahid epiw -5>17>47 

kzpkpilg; gtsk; 127>139> 153>175. epj;jpyf;nfhit 317> 335> 339. 

 

 

gilg;Gf; fiy 

1. ew;wpiz -   fofntspaPL  
2. FWe;njhif 
3. Iq;Fw;E}W 
4. Fypj;njhif 
5. mfehD}W  

 

****** 
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%d;whkhz;L Mwhk; gUtk; 

,yf;fzk ;-; VI  

TAML 363(DSE-2B) 

 
ek;gpafg;nghUs; (xopgpay; ePங்fyhf) 

myF: 1 

ghapuk; - ehw;ftpuhrek;gp tuyhW 

myF: 2 

mfj;jpizapay; 1-54 E}w;ghtiu 

myF: 3 

mfj;jpizapay; -53-116 E}w;gh tiu 

myF: 4 

fstpay;  

myF: 5 

tiutpay;-fw;gpay; 

 

gilg;Gf; fiy 

1. ek;gpfg; nghUs; - fofntspaPL  
2. jQ;irthzd Nfhit -  
3. ek;gpafg;nghUs; - g.G+q;fhtd;> Ky;iy gjpg;gfk; GJr;Nrup 

  

****** 
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%d;whkhz;L Mwhk;; gUtk; 

TAML 364(DSE-3B) 

jpUf;Fws; (Mo;epiyg; gbg;G) 
 

myF: 1   

cyfnkhopfspy; ePjp E}y;fs;- fpNuf;fk;> ,yj;jPd;>rPdnkhopePjp E}y;fs; 

RUf;fkhdmwpKfk; - ePjp ,yf;fpak; mwpKfk; - ePjp ,yf;fpa ,ay;Gfs; -–

jpUf;Fws; ePjp ,yf;fpak;. 

myF : 2 

mwj;Jg;ghy; mwpKfk; - jdpkdpjmwk; -r%fmwk; - thd;rpwg;G–xOf;fKilik- 

xg;Gutwpjy;- mUSilik- jtk; - Kjypamjpfhuf; fUj;Jf;fs;. 

myF: 3 

nghUl;ghy; mwpKfk; - murpaywk; -  ,iwkhl;rp–mwpTilik- tpidj;J}a;ik- 

nghUs; nray;tif -  el;G - Kjypamjpfhuf; fUj;Jf;fs;. 

myF: 4  

fhkj;Jg;ghy; mwpKfk; -mfg;nghUs; kuG- jifazq;FWj;jy; - Fwpg;gwpjy; - 

myu;mwpTWj;jy; - neQ;nrhLfpsj;jy;- GytpkWj;jy; - Kjypamjpfhuf; 

fUj;Jf;fs;. 

myF: 5 

1) jpUf;Fwspd;; jdpj;jd;ikfs; - nka;awpTr; rhu;Gilik- nghJikNehf;F- 

mwptpay; mZFKiw-  kdpjKaw;rpapd; khz;igg; Nghw;wy; -,yf;fpay; 

,ize;j ,ay;gpay; fhzy;. 

ghlE}y;fs;: 

1) jpUf;Fws; ePjp ,yf;fpak;>f.j.jpUehTf;fuR>nrd;idg; gy;fiyf; fofntspaPL>nrd;id. 

2) jpUf;FwSk; ,e;jpamwE}y;fSk;>f.j.jpUehTf;fuR>kzpafk; nrd;id-5 

3) jkpo;r; r%fj;jpy; mwKk; Mw;wYk;> uh[; nfsjkd;>tpbay; gjpg;gfk;>Nfhit. 

4) thOk; ts;Stk;- th.nr. Foe;jrhkp>ghujpgjpg;gfk;>nrd;id 1989. 

5) jpUf;Fws; gupNkyofu; ciu>fofntspaPL>nrd;id. 

****** 
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%d;whkhz;L Mwhk;; gUtk; 
TAML 365(DSE- 4B) 

Gyk;ngau;e;Njhu;; ,yf;fpak;. 

myF: 1  

jkpoupd; jhafk;- Fkupf; fz;lk; gw;wpaFwpg;Gfs;- jkpou;fs; ,e;jpahkw;Wk; 

,yq;ifapd; g+u;tFbfs;- jkpou;fspd; Gyk;;ngau;T- Gyk;;ngau;Tf;fhd r%f>murpay;. 

nghUshjhuf; fhuzq;fs;- Gyg;ngau;tpd; tuyhW. 

myF: 2  

njd;fpof;F MrpaehLfspy; Gyk; ngau;e;j jkpou;fs;>Fwpg;ghf ,yq;if> kNyrpah> 

rpq;fg;g+u;. ,e;ehLfspy; jkpou;fspd;; fy;tp>rkak;>nghUshjhuk;>murpay;- 

tho;f;ifepiy. 

myF: 3 

,yq;ifj; jkpou;fspd; Gyk;;ngau;T- murpay; gpd;dzp- NgupdthjKk; Gyg;ngau;Tk;- 

Gyk;ngau; ehLfspy; ,yq;ifj; jkpou;fspd; fy;tp>rkak;>nghUshjhuk;>murpay;- 

tho;f;ifepiy 

myF: 4 

Gyk;ngau; ,yf;fpak;- tpsf;fk;- tiuaiw- Gyg;ngau;Tk; GfyplKk;- cyfg; 

Gyk;ngau; ,yf;fpaq;fs;- jkpou;fspd; Gyk;ngau; ,yf;fpaq;fs;- ngz;zpak;- 

cstpay;.  

myF: 5 

Gyk; ngau;e;jjkpou;fspd; gilg;gpyf;fpaq;fs;- gilg;gpyf;fpaq;fspy; jkpou;fspd; 

kdg;Nghuhl;lKk; tho;f;ifg; Nghuhl;lq;fSk;- kz;rhu; epidTfs;-  

ghu;it E}y;fs;;: 

1. may; ehLfspy; jkpou; -Kidtu; v];. ehfuh[d;  jkpo;g; gy;fiyf; fofk;> 

2. <oj;jkpou; Gfypltho;Tk; gilg;Gk;–Kidtu; nj.ntw;wpr;nry;td;> 

Nrhod; gilg;gfk;>nrd;id -78 (2009) 

3. mayfj; jkpo; ,yf;fpak; -rh.fe;jrhkp (njh.M.)>rhfpj;amfhlkp> nrd;id-18. 

4. Gyk; ngau;e;Njhu; ftpijfs; - g.jpUehTf;fuR (njh.M.)>epoy; gjpg;gfk;>nrd;id. 

                                ****** 
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%d;whkhz;L – Mwhk; gUtk; 
TAML 365 

GJr;Nrhp tuyhWk; gz;ghLk; 
 

myF – 1  tuyhw;W %yq;fs; –  GJr;Nrhp ,aw;if mikg;gGfs; – tuyhw;Wf;Ff; 
fhyj;Jf;F Kw;gl;l fhyg; GJr;Nrhp – gh$h; –  Rw;Wf;Nfzp –  MNuhtpy; –  CRL 
mfo;tha;T.  
 

myF – 2    rq;ffhyg; GJr;Nrhp – nghJfh> nghJNf – mhpf;fNkL – tPiu – 
tPuhk;gl;bdk; ngah;f;fhuzk; – mhpf;fNkL mfo;tha;T tuyhW – gd;dhl;L tzpfr; 
re;ij – ehzaq;fs; – fsg;gpuh; fhyg; GJr;Nrhp. 
 
myF – 3   gy;yth; fhyg; GJr;Nrhp – epUgJq;f th;kd; nrg;NgL – gh$h; tlnkhopf; 
fy;Y}hp – fd;duNjtd; fy;ntl;L – gpw;fhyr; Nrhouhl;rpapy; GJr;Nrhp – kjfbgl;L – 
jpUGtid – jpUtz;lhh;Nfhtpy; – jpUGtid tlnkhopf; fy;Y}hp – NtjGuk;> 
NtjGhPRtuk; Nfhtpy; – fy;ntl;by; Ch; ngah;fs; – gpw;fhyg; ghz;bauhl;rpay; GJr;Nrhp 
 
myF – 4  tpraefug; NguuR – ehaf;fuhl;rpapy; GJr;Nrhp – tpy;ypaD}h; jpUf;Nfhtpy; –  

INuhg;gpah; tUif – tzpf epWtdq;fs; – GJr;Nrhp gpuQ;rpah; trkhjy; – gpuhd;Rth 
kh;j;Njd; – nrapd;l; Y}ap Nfhl;il – fhiuf;fhy; tptrhapfs; Nghuhl;lk; – Ja;g;Nsf;R 
– fUehlfg;Nghh;fs; – Jgh~ ; – Mq;fpNyah; Ml;rpapy; GJr;Nrhp– gpuQ;R Gul;rpapd; 

jhf;fk; – gpuQ;rpah; Ml;rpapy; GJr;Nrhp> fhiuf;fhy;> khfp> Vdhk;.  
 
myF – 5  gpuQ;rpe;jpa tpLjiyg; Nghuhl;lk; – th.Rg;igah murpay; EioT – fhe;jp> 
jpyfh;> mutpe;jh;> ghujp tUif –GJr;Nrhp> fhiuf;fhy; > khfp> Vdhk; tpLjiyg; 
Nghuhl;lq;fs; – fPOh; thf;nfL;g;G –Vdhk; tzpf xg;ge;jk; – tur;re;ij – tpLjiyf;Fg; 
gpd; GJr;Nrhup> fhiuf;fhy; > khfp> Vdhk;. – mjpfhu khw;W xg;ge;jk; –  GJr;Nrhup rl;l 
rig> ghuhSkd;wj; Njh;jy;fs; – FNgh;> V.v].gf;fphprhkpgps;is ntq;flRg;gnul;bah; – 

efuhl;rp Kiw. 
 
ghh;it E}y;: 

1. GJr;Nrhp khepy tuyhWk; gz;ghLk;> R.jpy;iytdk; (2007)> rptrf;jp gjpg;gfk;> 
GJr;Nrhp. 

2. பிசரஞ்ேிந்திய வரைாறு –முறனவர் ொ.ராஜசேல்வம்.,  

3. GJr;NruptpLjiyg; Nghuhl;ltuyhW –m.,uhkrhkp> G+q;Fd;wd; gjpg;gfk;>kJiu> 1991 

4. tpLjiyNts;tpapy; GJr;Nrup-rp.v];. KUNfrd;>rq;fu; gjpg;gfk;> nrd;id-49>2004 

5. kf;fs; jiytu; t.Rg;igah– eh.,sq;Nfh>tpopfs ; gதிg;gfk;>nrd;id> 2013  

                                        ****** 
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      மூன்றாமாண்டு ஆறாம் பருவம்  

GE -2-TAML 366  
குறும்படஆக்கம் 

 
அைகு-1   

குறும்படம் -வரைாறு -அறமப்பு-வறகறமகள் - கறத – திறரக்கறத-உறரயாடல்-
அறமத்தல் – உத்திகளும் சேயல்முறையும். 

அைகு-2 

தயாரிப்புப்பைிகள் –இடத்சதர்வு- காட்ேிப்பின்னைி- 
சூழைியலும்அணுகுமுறைகளும்- துறைப்சபாருள்சதடல்- -பாத்திரங்கள் -ெடிகர் 
ெடிறக- உறட –ஒப்பறன. 

அைகு-3  

ஒளிப்பதிவு – ஒளிப்பதிவுக்கருவி- வறககளும்சேயல்முறையும்- 
காட்ேிப்படுத்தல்-தன்றமகளும்உத்திகளும் –ெிகழ்த்துதலும்- பின்னைி- 
ஒளிஅறமப்பு – படப்பதிவுமுறைகளில்சகாைங்களின்பங்களிப்பு – ேட்டகம் –
ெகர்வு- தறட-நுட்பம் 

அைகு-4  
படத்சதாகுப்பு – முறைகளும் உத்திகளும். சதாடக்காைமுறை- ெவனீமுறை- 
டிஜிட்டல் முறை.  

அைகு-5 
ஒைிப்பதிவு- காட்ேியும்பாத்திரமும் –உறரயாடல்- ேிைப்புஓறே- பின்னைிஇறே-
பாடல்-தன்றமயும்இறயபும்.- 
 

பார்றவநூல்கள் 
1. திறரக்சகாட்பாடு – அமேன்குமார், காைச்சுவடு பதிப்பகம் 
2. ேிைகுகள் தரும் ேின்னத்திறர – றவ.மு.ோஷஹான்கனி 
3. திறரக்கறதஆக்கம்.-சே.சபான்னுச்ோமி,கறைஞன் பதிப்பகம்,சேன்றன. 
4. ெீங்களும் இயக்குெராகைாம்- ெவனீ், ெககீரன் பப்ளிசகஷன்ஸ், சேன்றன 
5. டிஜிட்டல் ேினிமாசடாகிராபி- ஆர் பாைாஜி, கண்ைதாேன் பதிப்பகம்,சேன்றன 

 

****** 
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       கவிலதயாக்கம் 
 

அைகு -1  
மரபுக்கவிறத – அடிப்பறடஇைக்கைம் – பாவறககளும் –விருத்தமும்-  

அைகு - 2  
மரபுக்கவிறத எழுதுதல் -  

அைகு -3  
புதுக்கவிறத அறமப்பும் – இைக்கைமும் –வறககள்-  

அைகு -4  
புதுக்கவிறதயாக்கம் 

அைகு -5  
கவிறதயின் பாடுசபாருளும் வாேகனும் – திைனாய்வும்-  

 
பரிந்துறர நூைகள்  

1. ெிங்களும் கவிஞராகைாம் - அ..கி.பரந்தாமனார் ,பாரிெிறையம் சேன்றன, 
2. கவிறதபாடைாம்- கிவா.சஜகொதன், மைிவாேகர் பதிப்பகம்,சேன்றன 
3. புதுக்கவிறத புதிய பார்றவ- பாைா,அறைகள் பதிப்பகம்,சேன்றன.. 

 
****** 


