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றதள்லர்தல்லனக்ம் 
     THIRUVALLUVAR UNIVERSITY 

MASTER OF ARTS DEGREE COURSE 

MA Tamil under CBCS 

(with effect from 2020-2021) 
 

REGULATIONS 
CBCS PATTERN  

with effect from 2020-2021 
Definitions: 

Programme : “Programme” means a course of study leading to the award of a degree in a   

discipline. 

 

Course: “Course” refers to a paper / practical / subject offered under the degree 

programme.Each Course is to be designed variously under lectures / tutorials / laboratory 

or field work / seminar / practical training / Assignments / Term paper or Report writing 

etc., to meet effective teaching and learning needs.  

 

i) Core Courses 

“The Core Courses” related to the programme concerned including practicals offered 

in the programme”. 

 

ii) Elective Courses 

“Elective courses” related to the core courses of the programme concerned, offered in 

the programme”. 

 

iii) Open elective, Compulosory papers, Project, Field study are also are included in 

this programme.  

 

A detailed explanation of the above with relevant credits are given under “Scheme of 

Examination along with Distribution of Marks and Credits” 
 

Duration:  

This means the stipulated years of study to complete a programme as prescribed by 

the University from time to time. Currently for the postgraduate programme the duration 

of study is TWO years. These regulations shall apply to the regular course of study in 

approved institutions of the University. 

 

Credits:  

The weightage given to each course of study (subject) by the experts of the Board of 

Studies concerned. The term „Credit‟ refers to the weightage given to a course, usually in 

relation to the instructional hours assigned to it. For instance, a six hour course per week is 

assigned 6/5/4 credits, a five hour course per week is assigned 5/4/3 credits and a four hour 

course per week is given 4/3/2 credits. However, in no instance the credits of a course can 

be greater than the hours allotted to it. Two credits are given to all compulsory papers. 



Three credits to internal elective papers and two credits to open elective papers are given. 

The total minimum credits, required for completing a PG program is 94.  

 

Credit System:  

The course of study under this regulation, where weightage of credits are spread 

over to different semesters during the period of study and the Cumulative Grade Point 

Average shall be awarded based on the credits earned by the students. A total of 94 credits 

are prescribed for the Postgraduate Programme offered in two years. 

 

Choice Based:  

All Postgraduate Programmes offered by the University shall be under Choice 

Based Credit System. 
 

Choice Based Credit System (CBCS): 

This is to enhance the quality and mobility of the students within and between the 

Universities in the country and abroad. 

 

1.Eligibility for Admission to the Course 
A candidate who have passed the BA Tamil, BLitt Tamil, UG Part-I Tamil Degree 

Examinations in  this University or an Examination of any other University accepted by the 

Syndicate as equivalent thereto shall be permitted to appear and qualify for the Master of 

Arts(MA) Degree Examination of this University after a Course of two academic years in the 

University Department.  

 

No student shall be eligible for admission to a Master‟s degree programme in any of the 

faculties unless he/she has successfully completed a three year undergraduate degree or earned 

prescribed number of credits for an undergraduate degree through the examinations conducted 

by a University / autonomous institution or possesses such qualifications recognized by the 

Thiruvalluvar University as equivalent to an undergraduate degree. Provided that candidates 

for admission into the specific main subject of study shall also possess such other qualifying 

conditions as may be prescribed by the University in the Regulations governing respective 

courses of study. 
 

2.Duration of the Course 
The course shall extend over a period of two years comprising of four semesters 

with two semesters in one academic year. There shall not be less than 90 working days for 

each semester. Examination shall be conducted at the end of every semester for the 

respective subjects. Each semester have 90 working days consists of 6 teaching hours per 

working day. Five day order is followed. Thus, each semester has 450 teaching hours and 

the whole programme has 1800 teaching hours. However, sixth hour of working day is 

allotted to library reference, writing data base, preparing seminar, assignments and 

additional classes. A teacher will supervise the 6
th

 hour  activites of the students by rotation 

method. In this method 30 working hours are in a weak.  The odd semesters shall consist of 

the period from July to November and the even semesters from December to April.   
 

3.Course of Study 

4.Distribution of Credit Points and Marks  



The Minimum Credit Requirement for a two year Master‟s programme shall be 94 

(ninety four) Credits.  The break-up of credits for the programme is as follows: 

 

(a). Core Courses                        :64   credits 

 (b). Internal Elective Courses   :   12   credits 

 (c). Open Elective Courses   :  04   credits 

          (d) Project with viva-voce                   : 6 credits 

Compulsory Papers 

 (e).Documentation report with viva-voce USRR:     2  credits (f) Human Rights      : 2 

credits 

          (g) Value added course : 2 credits 

          (h) MOOC    :    2 credits 

 

5.Continuous Internal Assessment (C.I.A) Test 
The following assessment procedure will be followed for awarding the internal marks in 

the evaluation of the students performances. The best two C.I.A‟s test marks out of three 

C.I.A‟s  tests marks, will be taken for awarding the internal marks. 

 

         (a). C.I.A. Test Marks   :                10    marks 

 (b). Seminar             :               10    marks 

  (c). Assignment        :                05    marks 

      Total           :               25    marks 
 

6.Requirement to appear for the examinations 
a) A candidate shall be permitted to appear for the university examinations for any 

semester (theory as well as project/documentation ) if 

i. He/she secures not less than 75% of attendance in theory as well as in project 

(separate attendance registers shall be maintained for theory and project) in the 

number of working days during the semester. 

ii. In the case of married woman candidates the minimum attendance requirement 

shall be not less than 55% of the total instructional days in theory as well as in 

project. 

iii. His/her conduct shall be satisfactory. 

Provided that it shall be open to the Syndicate, or any authority delegated with such 

powers by the Syndicate, to grant exemption to a candidate who has failed to earn 

75% of the attendance in theory as well as in project, prescribed, for valid reasons, 

subject to usual conditions.  

 

b) A candidate who has secured less than 75% but 65% and above attendance in 

any semester separately for  theory and project, shall be permitted to take the examination 

on the recommendations of the Head of the Department to condone the lack of attendance 

on the payment of prescribed fees to the University, separately for  theory and project. 

 

c) A candidate who has secured less than 65% but 55% and above attendance in any 

semester in theory as well as in project, has to compensate the shortage in attendance in the 

subsequent semester (in the next year) besides earning the required percentage of 

attendance in that semester and appear for both semester papers together at the end of the 

later semester, on the payment of prescribed fees to the University, separately for theory 



and project. However, shortage of attendance in I-semester shall be compensated while 

studying in III semester, shortage of attendance in II-semester shall be compensated while 

studying in IV semester, shortage of attendance in III&IV-semesters shall be compensated 

after rejoining the course in the 3
rd 

year. Also, separate attendance registers shall be 

maintained in theory as well as project, for compensating the shortage of attendance. 

During the hours of compensation of attendance, the candidate shall not be given 

attendance for the regular semester classes. 

 

d) A candidate who has secured less than 55% of attendance in any semester 

separately for theory and project, shall not be permitted to appear for the regular 

examinations in that particular semester or in subsequent semesters. He/she has to rejoin/ 

re-do the semester in which the attendance is less than 55%, on the payment of prescribed 

fees to the University, separately for  theory and project, after getting prior approval of the 

University. 

 

e) A candidate who has secured less than 65% of attendance in the final semester 

separately for  theory and project, has to compensate his/her attendance shortage in a manner 

as decided by the concerned Head of the department, after getting prior approval of the 

University. The candidate shall be permitted to rejoin in the 4
th 

semester, after completing 

his/her regular 2 year course. 

 

7. Documentation and Research Project -USSR ( separately enclosed) 

7i)Guidelines for the Documentation programme with Viva-voce 
(i).    The  Topic   of   the  Documentation programme   shall   be assigned(with 

consult ation with concern candidate)  to the candidate  at the   end   of   the  2nd  semester   

and   a  copy  of  the same should be communicated to the University for approval. A convening 

committee of faculty members(minimum three members) to separate candidate shall supervise 

the documentation process from the planning stage.  

(ii).   The students should prepare three copies of the Documentation report and submit  

the   same in the end of  June  (3
rd

 semester) forthe evaluation by examiners. After evaluation 

one copy is to be retained in the University Library, one in the Department Library and theone 

with the student. 

(iii).   Format   for   the   preparation   of   project work: 

(a). Title Page 

(b). Bonafide Certificate 

(c). Acknowledgement 

(d). Table of contents 

Chapter No. Title Page No. 

1 Introduction  

2 Review   of   Literature  

3 Analysis in chapters  

4 Summary  

5 Results  

6 References  

 Annexures( video, audio,  

Printed documents) 

 

 



 
 

 

7ii) Guidelines for the Research Project with Viva-voce 
(i). The Topic of the project shallbe assigned to the candidate(with consultation with 

concern candidate) at the end of the third semester and a copy of  the same should be 

communicatedto the   universityfor approval. 

 

(ii).   The students should prepare three  copies of the project and submit the same for 

theevaluation  by  examiners.  After evaluation one copy is to be retained in the University 

Library, one in the Department Library and the one with the student. 

(iii).   Format   for   the   preparation   of   project work: 

(a). Title Page 

(b). Bonafide Certificate 

(c). Acknowledgement 

(d). Table of contents 

 

Chapter No. Title Page No. 

1 Introduction  

2 Review   of   Literature  

3 Analysis in chapters  

4 Summary  

5 Results  

6 References  

7 Annexures  

 

8.Scheme of Examination 
a. Any theory examination is conducted only for 3 hours irrespective of total marks 

allotted for the examinations.  

 

b. There shall be theory examinations at the end of each semester, for odd semesters in 

the month of October / November; for even semesters in April / May. A candidate 

who does not pass the examination in any course(s) shall be permitted to appear in 

such failed course(s) in the subsequent examinations to be held in October / 

November or April / May. 
 

c. All candidates admitted in first year, should get registered for the first semester 

examination, compulsorily. If registration is not possible owing to any reason 

including shortage of attendance beyond condonation limit, belated joining or on 

medical grounds, the candidates are permitted to rejoin the course in the next year. 
 

d. In case of research project work and documentation programme there will be a 

Viva-voce Examination: Each candidate shall be required to appear for Viva-Voce 

Examination. 

 

9.Restrictions to appear for the examinations 



 Any candidate having arrear paper(s) shall have the option to appear in any arrear 

paper along with the regular semester papers, in theory as well as in project, as long as the 

transitory provision is applicable. 

 

10.Medium of Instruction and Examinations 
The medium of instruction for the courses is Tamil only. The students may write 

examinations in Tamil for open elective papers. Questions should be prepared 

bilingually. 
 

11.Question Paper Pattern(External) 
The question paper pattern for the University theory examinations is as follows:               

Time:  Three   Hours                                                         Maximum    Marks  : 75 

Part – A ( 10 × 2 = 20 marks ) 

Answer ALL  questions 

( Two questions from each unit ) 

Part – B ( 5 × 𝟓 = 25 marks ) 

Answer ALL questions 

( Two questions from each unit with internal Choice [either or type] ) 

Part – C ( 3 × 𝟏𝟎 = 30 marks ) 

      Answer any Three questions out of Five questions 

( One question from each unit ) 
 

12.Guidelines for Evaluation of the Project with Viva-voce 
(i). The documentation report/research project report should be evaluated for 75 marks by an 

external examiner and 25 marks by the internal examiner. Both examiners may consult with 

others to provide both marks. 

 

     (ii). The body of the documentation report and research project report may consist of 75 to 

100 pages in print form,10 point letter and single space. Annexures may be required level. 

 

    (iii). The candidate has to submit the research project report 15 days before the 

commencement of the IV Semester examinations. Documentation report has to submit in the 

last working day of June in 3
rd

 semester.  

 

 (iv).  For the documentation/project work and viva-voce, a candidate should secure 50% of the 

marks for a pass. 

 

 (iv). A candidate who fails in the documentation report and research project, may resubmit the 

report (on the same topic) with necessary modification / correction / improvements in the 

subsequent semester examination for evaluation. 

 

13.Passing  Minimum 
a)  A candidate shall be declared to have passed the whole examination, if the 

candidate passes in all the theory papers, including project wherever prescribed as per the 

scheme of examinations by earning 94 credits in Core, Elective courses, including the 

project and compulsory papers. 

 



 b) A candidate should get not less than 50% in the University (external) Examination, 

compulsorily, in all papers, including the project. Also the candidate who secures not less than 

50% marks in the external as well as internal (C.I.A) examinations put together in any paper / 

practical shall be declared to have successfully passed the examination in the subject in theory 

as well as Project. There shall be no passing minimum for the C.I.A. The candidate who absents 

himself for CIA programmes, even after a repeated chance, will be awarded zero mark in the 

concerned subject. 

 

14. Distribution 
Table – 1(A): The following are the distribution of marks for external and internal 

for University (external) examination and continuous internal assessment and passing 

minimum marks for theory papers of PG programmes. 

 

Uni.Exam 

Total(E.S.

E) 

Passing 

Minimu

m For 

Uni.Exa

m 

C.I.

A 

Tota

l 

Passing 

Minimum 

For C.I.A 

Total 

Marks 

Allotte

d 

Passing 

Minimum  

(Uni.Exam+C.I.

A) 

75 38 25 0 100 50 
 

Note : E.S.E stands for End Semester Examination 

 

15.Grading 
Once the marks of the C.I.A and end-semester examinations for each of the course 

are available, they shall be added. The mark thus obtained shall then be converted to the 

relevant letter grade, grade point as per the details given below: 

 

Conversion of Marks to Grade Points and Letter Grade (Performance in a Course/Paper) 
 

RANGE OF 

MARKS 

GRADE 

POINTS 

LETTER 

GRADE 

DESCRIPTION 

90-100 9.0-10.0 O Outstanding 

80-89 8.0-8.9 D+ Distinction 

75-79 7.5-7.9 D 

70-74 7.0-7.4 A+ First Class 

60-69 6.0-6.9 A 

50-59 5.0-5.9 B Second Class 

00-49 0.0 U Re-appear 

Absent 0.0 AAA ABSENT 

 

Cі= Credits earned for course i in any semester 

Gi = Grade Point obtained for course i in any semester 

n = refers to the semester in which such course were credited 

 

Grade point average (for a Semester): 
 



Calculation of grade point average semester-wise and part-wise is as follows: 
 

GRADE POINT AVERAGE [GPA] = ΣiCiGi / ΣiCi 

Sum of the multiplication of grade points by the credits of the courses offered under 

each part 

GPA = -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sum of the credits of the courses under each part in a semester 

 

Calculation of Grade Point Average (CGPA) (for the entire programme): 

A candidate who has passed all the examinations prescribed is eligible for the 

following partwise computed final grades based on the range of CGPA. 

 

CUMULATIVE GRADE POINT AVERAGE [CGPA] = ΣnΣiCniGni / ΣnΣiCni 
 

Sum of the multiplication of grade points by the credits of the entire programme 

under each part 

CGPA = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---Sum of the credits of the courses of the entire programme under each part 

 
CGPA GRADE 

9.0 and above but below 10.0 O 

8.0 and above but below 9.0 D+ 

7.5 and above but below 8.0 D 

6.5 and above but below 7.5 A+ 

6.0 and above but below 6.5 A 

5.0 and above but below 6.0 B 

0.0 and above but below 5.0 U  

 

16.Improvement of Marks in the subjects already passed 

 
Candidates desirous of improving the marks awarded in a passed subject in their 

first attempt shall reappear once within a period of subsequent two semesters by paying the 

fee prescribed from time to time. The improved marks shall be considered for classification 

but not for ranking. When there is no improvement, there shall not be any change in the 

original marks already awarded. 

 

If candidate improves his marks, then his improved marks will be taken into 

consideration for the award of Classification only. Such improved marks will not be 

counted for the award of Prizes / Medals, Rank and Distinction. If the Candidate does not 

show improvement in the marks, his previous marks will be taken into consideration. No 

candidate will be allowed to improve marks in the Documentation report and Research 

Project and Viva-voce. 
 

17.Classification of Successful candidates  
A candidate who passes all the examinations including project securing following 

CGPA and Grades shall be declared as follows for Part I or Part II: 

 

CGPA GRADE CLASSIFICATION 



OF FINAL 

RESULT 

9.0 and above but 

below 10.0 

O First Class - 

Outstanding 

8.0 and above but 

below 9.0 

D+ First Class with 

Distinction  

7.5 and above but 

below 8.0 

D 

6.5 and above but 

below 7.5 

A+ First Class 

6.0 and above but 

below 6.5 

A 

5.0 and above but 

below 6.0 

B Second Class 

 

a. A candidate who has passed all the examination including project in the first 

appearance within the prescribed duration of the PG programme and secured a 

CGPA of 9 to 10 and equivalent grade “O” in Core and Elective subjects shall be 

placed in the category of “First Class – Outstanding”. 

 

b.  A candidate who has passed all the examination including project in the first 

appearance within the prescribed duration of the PG programmes and secured a 

CGPA of 7.5 to 9 and equivalent grades “D” or “D+” in Core and Elective shall be 

placed in the category of “First Class with Distinction”. 

 

c.  A candidate who has passed all the examination including project of the PG 

programme and secured a CGPA of 6 to 7.5 and equivalent grades “A” or “A+” 

shall be declared to have passed that parts in “First Class”. 

 

d.  A candidate who has passed all the examination including project of the PG 

programmes and secured a CGPA of 5.5 to 6 and equivalent grade “B” shall be 

declared to have passed that parts in “Second Class”. 

 

18.Conferment of the Degree 
No candidate shall be eligible for conferment of the Degree unless the candidate; 

 

i. has undergone the prescribed course of study for a period of not less than four 

semesters in Thiruvalluvar University or has been exempted from in the manner 

prescribed and has passed the examinations as have been prescribed therefor. 

 

ii. has completed all the components prescribed under core and elective subjects in 

the CBCS pattern to earn 90 credits. 

 



19.Ranking 
o A candidate who qualifies for the PG degree course passing all the examinations in 

the first attempt, within the minimum period prescribed for the course of study 

from the date of admission to the course and secures I or II class shall be eligible for 

ranking and such ranking shall be confined to 10 % of the total number of 

candidates qualified in that particular branch of study, subject to a maximum of 10 

ranks. 

 

o In the case of candidates who pass all the examinations prescribed for the course 

with a break in the first appearance due to the reasons as furnished in the 

Regulations 5(a) (iii) supra are eligible for classification / Distinction. 

 

The marks obtained in improvement examinations shall not be taken into consideration for 

ranking. 

20.Revision of Regulations and Curriculum 
The above Regulation and Scheme of Examinations will be in vogue without any change 

for a minimum period of two years from the date of approval of the Regulations. The 

University may revise /amend/ change the Regulations and Scheme of Examinations, if found 

necessary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

றழ்த்துலநDepartment of Tamil 

நரக்கு Vision 

றழ்க்ல்றலவீணத்றற்கும்உனத்நலலக்கும்ற்தஅலப்தது;  
செய்தொலநப்தறற்ெறத்ம்தல்துலநஅணுகுதொலநத்ம்சரண்டரஅலப்தது; 
நலனரய்ப்தைலபப்சதநவும்தைறநலனரய்ப்தைலபத்ணக்கும்ற்நதக்கும்உத
ரக்த்க்ரவும்அலப்தது. 

To design the Tamil curriculum to be ultra-modern, practical oriented, and multi-

disciplinary in accordance with global needs to procure employment opportunities swiftly 

and also to create new job opportunities for others. 

சரற, இனக்றம், லன, தண்தரட்டுறழ்வுலபஆப்தடுத்துது; 
றர்ரனத்லனதொலநறணதக்குப்தன்தடும்தொலநறல்டத்துது. 

To document the language, literature, art and cultural heritages in the library-archive with 

mission to transmit them for the access  to the future generations. 

ம்தொள்லம்இற்லத்டதம்க்ள்சரள்லம்உநலநலும்ெரறரணதைரறலுக்குநம்த
டுத்துது;  தக்குப்தட்டரரறத்லநரக்றச்ெதோம்ர்ற்குத்தூண்டுது 

To enhance the true understanding between Nature and of their selves; this symbiotic 

relationship in turn will inspire and instigate the society to march towards a healthy 

civilization  

 

History of the Department of Tamil 



The Department of Tamil has been started from the Academic Year 2010-11, 

with two guest lecturers and eight MA Tamil students. In the end of the 

academic year four regular faculty members were joined. MPhil and PhD 

degrees in the department were started   in 2012-13. Other two regular faculty 

members joined in the first semester  of 2013-14.   
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தரடத்றட்டஅநறதொம் 

 

றதள்லர்தல்லனக்த்றழ்த்துலநப்தரடத்றட்டம் 2014-

15தொனரஅநறதொப்தடுத்ப்தடுறநது. 

தொதுலனறழ்தறலும்ரர்ள்சரடர்ந்துஆரய்ச்ெறப்தடிப்தறல்ஈடுதடுற்கும்ந

லனரய்ப்தைத்நர்வுபறல்தங்நற்தசற்நறசததற்கும்ற்நலறல்இந்ப்தரடத்ற

ட்டம்அநறதொப்தடுத்ப்தட்டுள்பது.ததத்நர்வு றணரறல் குதம்தறல் றணரக்ள் 

லக்ப்தட்டுள்பண. அல எட்டி அறப்தேட்டுத் நர்றலும் எத றப்சதண்ணுக்குரற 

தைந றணரக்ள் லக்ப்தட்டுள்பண.  

 

ஆரய்ச்ெறக்ரணதொற்ெறலபரர்ள்தொதுலனதறலும்நதரதுசரடங்றறடுற்ர

ணதறற்ெறலபஇந்ப்தரடத்றட்டம்ங்குறநது. 

ரர்ள்ரம்ரலம்சூலில்உள்பதண்தரட்டுறழ்வுலபஉற்தநரக்றப்தைரறந்துசர

ள்பவும்அற்நறல்ஆக்ம்தம்லறல்ரக்ம்செலுத்வும்இந்ப்தரடத்றட்டம்தறற்ெற

ங்குறநது. 

றழ்ஆய்வுப்தப்லததொலலரப்தைரறந்துசரள்லம்லறல்இந்ப்தரடத்றட்டத்றன்

பம்அலந்துள்பது. தொடிந் ல அடிப்தலடப் தரடத்றற்குள் றழ் இனக்ற , 

இனக், தண்தரட்டுப் தப்தைலபக் சரண்டு தது , இல்லனசன்நரல் 

றதப்தப்தரடத்றனரது லத்துறடுது ன்த தொற்ெற செய்ப்தட்டுள்பது . ல்னரத் 

றறல் கூதலபத்ம் உள்நப சரண்டு தொடிரது ன்தது இல்தை.  

 

ரங்பரந ரர்ள்றறல்தப்லதஅணுகுற்ரணறரட்டுல்லபப் 

தரடத்றட்டம்சரண்டிதக்றநது. தரர்ல தல்பறன் தட்டிலனக் சரண்டு 

ரர்ள் சுற்நலன நற்சரள்பவும் அல ரர்ள் ங்லக்குள்லம் 

ஆெறரறர்லடதம் தைனலத்ள்பர்லடதம் தறர்ந்து நம்தடுத்றக்சரள்ற்கும் 

ற செய்ப்தட்டுள்பது . எத ரபறல் , தரடப்சதரதபறல் தைனலத்ள்பர்பறன் 

தட்டிலனத்ம் றதணங்பறன் தட்டிலனத்ம் ரர்ள் ரரறத்து ங்ள் ற்நல் 

பத்ல சுர றரறவுதடுத்றக்சரள்ப ற செய்ப்தட்டுள்பது . தல்லப ட்டும் 

சரண்டிதக்ரல் றதணங்ள் , ஆலலள், றழ்வுள் தொனரணவும் தரட 

அனகுபறல் நெர்க்ப்தட்டுள்பண . தரடத்றட்டம் சுறபக்ம் உள்பர அல 

நண்டும். ரர்ள் ஆெறரறர்லப ட்டுந ெரர்ந்றதக்ரல் ங்ள்ற்கும் 

செலனச் சுர அலத்துக் சரள்ற்குத் தூண்டப்தட்டுள்பது. குநறப்தறட்ட ரபறன் 

ெறநந் ல்லுர்பறன் , ஆய்வு இழ்பறன் , றதணங்பறன் தட்டிலனத்ம் தரர்ல 



தல்லப அடுத்துத்  நண்டும் ன்ந தத்து இதந்து . ற்நதரது ப்தடறல்லன. 

தரர்ல தல்லபக் சரண்டு ரர்ள் அற்லந இணம் ண்டு சரள்ப தொடித்ம் . 

எத தரடத்றட்டம் றநந் அலப்தர இதந்து , ரர்லபப் தரடத்றட்ட 

உனறலிதந்து தரடப்சதரதள் உனகுக்கு அலத்துச் செல்ர இதக் நண்டும் . 

தனம், இலம், ஆெறரறர் அல்னர தரடப்சதரதபறன் ஆலலள் , தரடப்சதரதள் 

சரடர்தரண றழ்வுள் ல்னரம் எத ரதக்குப் தரடத்றட்டத்றன் தோனம் 

அநறதொர தொடித்ம் . அநறதொப்தடுத் நண்டிது தரடத்றட்டக்குலறன் டல . 

ற்கும் ல்ற றதணத்றநணரடும் ற்தத்தம் ஆெறரறநரடும் தொடிந்துநதரய்றடுது 

அன்த தரடப்சதரதள்.  

 

தொதுறலன தடிக் தம் ரர்லப ஆரய்ச்ெறக்குத் குறரணர்பரக்குற்கு 

தொன் அர்ள் ஆரய்ச்ெற செய்ற்குத் குறரணர்ள் ன்த ம்த நண்டிது 

தரடத்றட்டத்றன் சதரதப்தை. இதறப் ததத்றல் ஆரய்ச்ெறத் ரலப லக்ரது தொல் 

ததத்றல் லப்தற்குக் ரம் தறற்ெறக் ட்டுல , தத்ங்க் ட்டுல தொனரண 

ஆய்வு தொற்ெறலப ரர்ள் தொல் ததத்றல் சரடங்ற றடுறநரர்ள் . ற்நல், 

தைரறல் ன்தண ஆரய்ல் ன்தறலிதந்து நததடுண அல்ன. வுத்சரகுப்தை ன்தது 

உற்த நரக்ல் ன்தறலிதந்து நநரணது அன்த . சதம் உற்த நரக்னரப் தடிப்தை 

இதக் தொடிரது . சரறறன் அலப்லத தொலில் றபங்றக் சரள்ப நண்டிது 

இனக்ற ரதக்கு தொன்லரணது. இனக்றம், இனக்ம் ன்ந தடிப்தைலக்கு 

அடிப்தலட சரறப்தடிப்தை . சதரதுசரறறல் தொல் ததத்றல் 

லக்ப்தட்டிதக்றநது. இனக்றம், லனக்நரட்தரடுபறன் லலந , லலப 

தொலில் றபக்றறட்டுப் தறநகு இனக்றப்தடிப்தறல் தல நண்டும் ன்ந எத தத்து 

தரடத்றட்டக்குலறல் றரறக்ப்தட்டது. இக்ரன இனக்றத்றலிதந்து சரடங்ற ெங் 

இனக்றத்றல் சென்த இனக்றப்தரடங்ள் இந்ப் தரடத்றட்டத்றல் தொடிறன்நண . 

பறலறலிதந்து டிணம் , தைரறந்றலிதந்து தைரறரலக்கு ன்ந தொலநறல்ள் 

தொன்தள்பண. ெரனப் தண்தரடு தைரறந்ரல் ரன் டந் ரனம் தைரறத்ம் ன்ந அடிப்தலட 

இற்குக் ரரகும் . ஆரய்ச்ெற அணுகுதொலநக்ர இத ரள்ள் 

தரடத்றட்டக்குலறல் றரறற்கு ந்ண. அல இனக்ற இக்ரவும் றநணரய்வு 

அணுகுதொலநரவும் ரற்நம் சதற்நண. 

 

 

வீணத்றழ் லத்துள், றழ் இனக் னரத, ரட்டுப்தைநறலும் ரதடறலும் 

ன்ந தோன்த லறனரண ரள்ள் றதப்தப்தரடம் ல -1 இல் றதப்தப் 



தரடங்பரத் சரடர்ந்து ரன்கு ததங்லக்கு லக்ப்தட்டுள்பண . எத ரர் 

குநறப்தறட்ட இந்த் துலநபறல் சரடர்ந்து ற்தப் தைனலத்தும் சததற்ர 

இவ்ரத செய்ப்தட்டுள்பது. றதப்தப் தரடம் ல-2 இல் ரள்ள் சவ்நத துலந 

ெரர்ந்து உள்பண . ல்சட்டு, சுடி, றல, அச்சு, றணற, இறல் ன்த தன 

துலநலபச்ெரர்ந் தரடங்ள் உள்பண.  

 

சரடர்ந்து குப்தை நரதம் ,  ரள் நரதம் ரர்ள்ற்தக்சரள்லம் தொலநல 

அடிப்தலடர லத்து அறப்தேடுள் அலக்ப்தட்டுள்பண . தறற்ததொலநபறல் 

ல்னர குப்தைபறலும் சநறப்தடுத்ப்தட்ட தொலந தறன்தற்நப்தட்டரல் ட்டுந 

ரர்லப குப்தை நரதம் உற்த நரக்ற ற்தறத்லன -ற்நலனப் தறநரல் 

டத்றச் செல்ன தொடித்ம் .  இனக்றப்தடிப்தர இதந்நதரதும் செய்தொலநப் 

தறற்ெறலக்கு றரட்டவும் ஊக்குறக்வும் இந்ப்தரடத்றட்டத்றல் தொற்ெறள் 

நற்சரள்பப்தட்டுள்பண. ஆப்தடுத்தும் றட்டம் தோன்நரம் ததத்றல் 

செய்தொலநப்தறற்ெறக்ரண ணற எத ரபர அலந்துள்பது. இது க்பறன் ரழ்றல், 

தண்தரட்டு, ரட்டுப்தைநறல் லடதொலநலபப் தறவு செய்ல நரக்ரக் 

சரண்டது. ரன்ரம் ததத்றல் ஆரய்ச்ெறத் றட்டம் நதம் எத அடிப்தலடப் 

தரடத்றன் சதரதலப ஆய்வுப் சதரதபரக் சரண்டரகும். 

 

         

        -தரடத்றட்டக்குல 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Thiruvalluvar University, Vellore – 632 115 

Department of Tamil  

MA TAMIL Syllabus 2020 – 2021 onwards 
 தைநறப்தேட்டுத்நர்வுக்ரணறணரத்ரள்அலப்தைம்உள்படக்தொம் 



நர்வுநம்: 3 றள், றப்சதண்ள்: 75 

தகுற-அ (10X2=20 றப்சதண்ள்) 

10 றணரக்லக்கும்றலடபறக்நண்டும். 

எவ்சரதறணரறற்கும் 50 
செரற்பறல்றலடபறக்நண்டும்.எவ்சரதஅனறலிதந்தும் 2 

றணரக்ள்தறர்ந்துநட்ப்தடநண்டும். றணரண்அனகுரரறரத்சரடர்ச்ெறரக் 
நட்ப்தடநண்டும்.  றணரண்: 1 தொல் 10 ல. 

தகுற-அ (5x5=25 றப்சதண்ள்) 

ந்துறணரக்லக்கும்றலடபறக்நண்டும்.எவ்சரதறணரறற்கும் 250 
செரற்பறல்றலடபறக்நண்டும்.எவ்சரதஅனறலிதந்தும்அல்னதுதொலநறல்இதற

ணரக்ள்நட்ப்தடநண்டும். 

றணர-11.  அனகு1; அ)அல்னதுஆ) 

றணர-12.  அனகு2; அ)அல்னதுஆ) 

றணர-13  அனகு3; அ)அல்னதுஆ) 

றணர-14  அனகு4; அ)அல்னதுஆ) 

றணர-15.  அனகு5; அ)அல்னதுஆ) 

தகுற- இ ( 3x10= 30 றப்சதண்ள்) 

லநதம்தோன்தறணரக்லக்கு றலடபறக் நண்டும்.எவ்சரதறணரறற்கும் 
500 

செரற்பறல்றலடபறக்நண்டும்.எவ்சரதஅனறலிதந்தும்எவ்சரதநள்றர 5 
நள்றள்நட்ப்தடநண்டும்.றணரண்: 16 தொல் 20 ல. 

குநறப்தை: 
நள்றள்லழ்தம்தல்நதலலபக்சரண்டரப்தறர்ந்துநட்ப்தடநண்டும். 
1. சரற- செரல், சரடர், ரக்றம், கூற்த, உலரடல்,றலபசரற, குறசரற 2. 
ரந்ர், குடும்தம், ெதோம், தண்தரட்டுஉநவுள், 3. தப்சதரதள்ள்- உறரறள், 
உறல்னரண, றனங்கு, ரம், தநல, உர்றல, அஃநறல, தைங்குசதரதள்  4. 
இடம், சபற, ரனம், 5. ரந்ர், அெறல்,சதரதபரஉநவுள், 6 தல்அலப்தை, 
லக்தத்து, தைனப்தரட்டுதொலந 7. தலின்ல்ற, ஆய்வு, தன்தரட்டுனரத 8. 
தலுடன்நரட்தரட்டு, அணுகுதொலநஎப்தேடு 9.ஆய்டங்ல், தனடங்ல், 
பஞ்ெறங்ள்சரகுப்தைள். 
எநலறனரணநள்றலண்டும்ரரதஇதந்ரல்சதரதத்ரஇதக்கும். 
இனக்றம்அல்னரரள்லக்குஇந்ப்சதரதள்தரகுதரட்டுள்சதரதத்ரணற்லநடுத்
துக்சரண்டுறணரக்ள்அலக்னரம்.  
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அறப்தேட்டுதொலநள் 

எவ்சரதரலக்கும்அறப்தேட்டிற்ரணசரத்றப்சதண்ள் 25. நர்வுக்கு 10, 

தறற்ெறக்ட்டுலக்கு(assignment) 5, தத்ங்றற்கு 10 

ன்நதொலநறல்அறப்தேட்டுறப்சதண்ள்தறரறத்துங்ப்தட்டுள்பண. 
ஆப்தடுத்ல் நரலடத்றட்டம், ஆய்வுத்றட்டம் ன்ந இத ஆய்வுத்றட்டங்லக்கும் 

அறப்தேட்டிற்கு  25 றப்சதண்பரகும். றப்சதண்ள் 10, 5,10 ன்ந அந 

தங்லட்டு தொலநறல் அலத்ம் . ஆப்தடுத்ல் றட்டத்றற்கு துலந அபறல் 

அலக்ப்தட்ட ஆெறரறர் குல றரட்டும் . ஆய்வுத்றட்டத்றற்குரற சதரது றறள் 

இற்கும் சதரதந்தும். ஆய்வுத்றட்டத்றற்கு சநறரபர் எதர் றரட்டுரர். 

அறப்தேட்டுத்றட்டம்எதங்றலந்றட்டரகும். 

எதரரறன்ற்கும்அலணத்துப்தரடங்லக்குரணஅறப்தேடுள்ஆெறரறர்பரல்தற

ர்ந்துசரள்பப்தட்டு, தறலஆய்வுசெய்ப்தட்டு(error 

analysis)ரரறடம்றரறக்கும்தொலநலக்சரண்டரகும். 

ரரறன்ல்றச்செல்தரட்டின் சரடர்ந் தறவுபறன் அடிப்தலடறல் அர் 

றரட்டப்தடுரர். ரந்நரதம் செவ்ரய் தறற்தல்  3 ற தொல்  4 ற ல 

ஆெறரறர், ரர் உலரடல் கூட்டம் இற்ர ற்தரடு செய்ப்தட நண்டும். 

நர்வுக்கு - 10 றப்சதண்ள் 

நர்வுதைநறணரத்நர்வு, றபக்தொலந றணரத் நர்வு ன்த இண்டரப் தகுத்துக் 

சரள்பப்தடுறநது. எவ்சரத நர்றற்கும் ந்து றப்சதண்ள். தைந றணரத்நர்வு 

அந்ந் குப்தை றலநவு செய்ப்தடும் நதரது , அல்னது தரடம் டத்ற தொடிக்ப்தட்ட 

உடன் லக்ப்தடும்நர்ரகும் . குப்தறல் ரரறன் ணத்றற்ரவும் , உடணடிப் 

தைரறலன ஊக்குறக்வும், அறப்தேடு சரடர்ந்து செய்ப்தடும் எத தொலநர இதக் 

நண்டும் ன்தற்ரவும் இந்த் நர்வு தொலந தறன்தற்நப்தடுறநது . தறன்தம் 

தொலநறல் அறப்தேடு அலத்ம். 

 

 

ரள்ல ததத்றற்கு

சரத்குப்

எதகுப்தைற

நத்றற்குக்நட்

எதததத்ற

ற்குக்நட்ப்

தைநத்

நர்றல்

சரத்

றப்சதண் 



தைநம் ப்தடநண்டி

நள்றள் 

தடநண்டி

நள்றள் 

ரர்

சததம்ற

ப்சதண் 

5 

அடிப்த

லடப்தரட

ம் 

50 றள் 12 600 

நள்றள்/ 

றப்சதண்

ள் 

a/600x5=  

 

 

அறதப்

தப்தரடம் 
40 றள் 15 600 

நள்றள்/

றப்சதண்ள் 

b/600x5 =   

தைநறதப்த

ப்தரடம் 
30 றள் 20 600 

நள்றள்/

றப்சதண்ள் 

c/600x5= 

 

 

 

a- எதததத்றல்ரர்எதஅடிப்தலடப்தரடத்றல்சதற்நசரத்றப்சதண். 
b- எதததத்றல்ரர்எதஅறதப்தப்தரடத்றல்சதற்நசரத்றப்சதண். 
c- எதததத்றல்ரர்எததைநறதப்தப்தரடத்றல்சதற்நசரத்றப்சதண்.  

எத ற ந குப்தை லடசததம் நதரது எத தைந றணரத்நர்வும் டத்ப்தடும் . 

றபக்தொலநத் நர்வு ன்தது ரரறன் தைரறல் , ஆரய்ச்ெற, றலணரற்நல், 

தலடப்தரற்நல் தொனரணற்லந சபறக்சரண்டு தம் நரக்றல் டத்ப்தட 

நண்டும். தல்லனக்த்றன் ததத்நர்வு றணரத்ரள் ரறரறஅடிப்தலடறல் 

அறப்தேட்டு றபக்தொலநத் நர்வு டத்ப்தட நண்டும் . தோன்த நர்வுள் 

ததத்றன் நலன ரள்பறல் நரரர 25 ஆது, 50 ஆது, 75 ஆது ரள்பறல் 

டத்ப்தட நண்டும். தோன்நறல் ெறநந் இண்டின் ெரெரற நர்வு றப்சதண்ரகும்.  

தறற்ெறக்ட்டுலக்கு- 5 றப்சதண்ள் 

தரடப்சதரதள் ம் (data base) உதரக்கும் தறற்ெற ரர்லக்கு ங்ப்தட 

நண்டும். அந்ச் செய்தொலநப் தறற்ெற குநறத் அநறக்லல ரர் லறச் 

ெர்ப்தறக் நண்டும் . ம் தறன்தம் சதரதள்பறன் அடிப்தலடறல் அல 

நண்டும். 

1. சரற- செரல், சரடர், ரக்றம், கூற்த, உலரடல்,றலபசரற, 

குறசரற 2. ரந்ர், குடும்தம், ெதோம், தண்தரட்டுஉநவுள், 3. 

தப்சதரதள்ள்- உறரறள், உறல்னரண, றனங்கு, ரம், தநல, 

உர்றல, அஃநறல, தங்குசதரதள்  4. இடம், சபற, ரனம், 5. ரந்ர், 



அெறல்,சதரதபரஉநவுள், 6 தல்அலப்தை, லக்தத்து, 

தைனப்தரட்டுதொலந 7. தலின்ல்ற, ஆய்வு, தன்தரட்டுனரத 8. 

தலுடன்நரட்தரட்டு, அணுகுதொலநஎப்தேடு 9. ஆய்டங்ல், தனடங்ல், 

பஞ்ெறங்ள்சரகுப்தைள் 

இலகுநறப்தறட்டதரடப்சதரதலடன்சரடர்தைலடணரஇதக்நண்டும்.ம் 

உதரக்கும் தறற்ெறலத்ம் சநறலபத்ம் குப்தறல் ஆெறரறர்ள் ரர்லக்குக் 

ற்தறக்நண்டு. நலும் த் சரகுப்தைச் செம்லப்தடுற்கு ஆெறரறர்ள் 

சரடர்ந்து உ நண்டும் . இந்ப் தறற்ெற குநறத் அநறக்ல தறற்ெறக் ட்டுலரச் 

ெர்ப்தறக்ப்தட நண்டும். 

தத்ங்க்ட்டுலக்கு- 10 றப்சதண்ள் 

தத்ங்க்ட்டுலஇதட்டுலபரங்ப்தடநண்டும்.எவ்சரன்தக்கும் 5 

றப்சதண்ள். தரடப்சதரதள் ெரர்ந் ஆய்வுக் ட்டுலக்குப் தறன்தம் தொலநறல் 

றப்சதண்ள் ங்ப்தட நண்டும் . ஆய்வுக் ட்டுல சநறதொலந அநறறல் 

தொலநக்கு ற்நர இதக் நண்டும் . தரணரவும் தலரணரவும் அலல் 

கூடரது. லறச் செம்லப்தடுத்ப்தட்ட தறநந தத்ங்றல் ங்ப்தட நண்டும் . 

1500  செரற்பறல் லப்தட்டிதக் நண்டும்.  

ண் றப்சதண்தறர்வுறபக்ம் றப்சதண் 

1 ட்டுலத்லனப்தைத்நர்வு, ததுநரள் 10 

2 தொன்ஆய்வுனரத 10 

3 அணுகுதொலநத்நர்ந்சடுப்தை, தன்தடுத்றதொலந 10 

4 தரர்லதல்,நற்நரள்தல்தன்தரடு, சதரதத்ம் 10 

5 ெரன்ததல், ெரன்நறன்ன்ல, சதரதத்றறபக்குல் 10 

6 தத்துலபத்சரகுத்து, தகுத்துறபக்கும்தொலந 10 

7 றறலபஉதரக்கும், சதரதுலப்தடுத்தும்றநன் 10 

8 ணறத்ன்ல- தைறதொற்ெற, தொன்தைசெய்ப்தடரஆய்வு 10 

9 தத்ங்றல்உலரங்கும்ன்ல 10 

10 ட்டுலஅச்ெரக்த்றற்குத்குறரஇதந்ரல் 10 

 சரத்றப்சதண் 100 

 5 றப்சதண்ணுக்குரற்தம்தொலந,  d- சதற்நறப்சதண் d/100x5 

 



ரர்பறன் சு றப்தேடு , சு ற்நல் தொற்ெறலப றபக்ற ற்சநரத தத்ங்க் 

ட்டுலல ரர்ள் தத்ங்றல் ெர்ப்தறக் நண்டும் . தறன்தம் தொலநறல் 

ரர்ள் தறற்ெறறல் ஈடுதட நண்டும்.  

1.தரடக்தத்துலபக் ரட்ெறபரக்குல் , றழ்ச்ெறபரக்குல், 2. ஊடத்றற்கு 

டுத்துச் செல்லுல், 3. ப ஆய்வு செய்து ல் றட்டி தல், 4. றணர ங்ற 

ரரறத்ல், 4.செரற்சதரறவு, 5.தத்ங்குலப ற்தரடு செய்து டத்துல் , 6. 

தல் சபறறடுல், இழ் சபறறடுல், 7. தல், இழ், அநறஞர், றதணங்லப 

றப்தேடு செய்து அநறக்ல தல் , நலும் 8.சுர தொன்த றநன்லப 

சபறப்தடுத்ல்.  

இற்தள் நதம் என்லந றழ்த்றக் தத்ங்றல் ட்டுலர ஆய்வுலல 

ங்குல். நற்ண்ட றப்சதண் தகுப்தைதொலந இந்க் தத்ங்க் ட்டுலக்கும் 

சதரதந்தும். 

- தரடத்றட்டக்குல 

 

 

 

 

 

 

Question Paper Setting Check List (Annexure –A) 

 

Revised Bloom Taxonomy by Anderson  2000 (Annexure-A) is given to question paper 

setter for preparing and checking question paper. This taxonomy should be followed by 

question paper setter and reviewer. Verbal content of the taxonomy should not be repeated 

in another question. Each units and subunits of the syllabus may be covered in the question 

paper setting. 5 or 6 various verbal contents from each category in Bloom taxonomy 2000 

should be distributed to all questions. 

 

 



Annexure A                                                                                                                                                          

Thiruvalluvar University, Vellore 632115                                                                         

Revised Bloom‟s Taxonomy- Anderson 2000:                                                                   

Code and Verbal Content 

Defiitions i.Remenberin

g 

ii.Understandi

ng 

iii.Applying iv.Analyzing v.Evaluating vi. Creating 

Bloom‟s 

Definition 

Exhibit 

memory of 

learned 

material by 

recalling 

facts, terms, 

basic, 

concepts, and 

answers. 

Demonstrate 

understanding 

of facts and 

ideas by 

organizing,co

mparing, 

translating, 

interpreting, 

giving, 

descriptions, 

and stating 

main ideas 

Solve 

problems to 

new situations 

by 

applying 

acquired 

knowledge, 

facts, 

techniques 

and 

rules in a 

different way 

 

Examine and 

breakinforma

tionintoparts 

by identifying 

motives or 

causes.Makei

nferencesand 

find evidence 

to support 

generalization

s 

Present and 

defend 

opinionsby 

making 

judgments 

aboutinformat

ion,validity of 

ideas,orqualit

y of 

workbased on 

a set of 

criteria 

Compile 

information 

together in a 

different way 

by 

combining 

elements in a 

new pattern 

or 

proposing 

alternative 

solutions 

 

Verbs 1.1: Choose 

1.2:Define 

1.3 Find 

1.4 How 

1.5 Label 

1.6 List 

1.7 Match 

1.8 Name 

1.9 Omit 

1.10 Recall 

1.11 Relate 

1.12 Select 

1.13 Show 

1.14 Spell 

1.15 Tell 

1.16 What 

1.17 When 

1.18 Where 

1.19 Which 

1.20 Who 

1.21 Why 

 

 

2.1 Classify 

2.2 Compare 

2.3 Contrast 

2.4 

Demonstrate 

2.5 Explain 

2.6 Extend 

2.7 Illustrate 

2.8 Infer 

2.9 Interpret 

2.10 Outline 

2.11 Relate 

2.12 Rephrase 

2.13 Show 

2.14 

Summarize 

2.15 Translate 

 

3.1 Apply 

3.2 Build 

3.4 Choose 

3.5 Construct 

3.6 Develop 

3.7 

Experiment 

with 

3.8 Identify 

3.9 Interview 

3.10 Make use 

of 

3.11 Model 

3.12 Organize 

3.13 Plan 

3.14 Select 

3.15 Solve 

3.16 Utilize 

 

4.1. Analyse 

4.2 Assume 

4.3 Categorize 

4.4 Classify 

4.5 Compare 

4.6 

Conclusion 

4.7 Contrast 

4.8 Discover 

4.9 Dissect 

4.10 

Distinguish 

4.11 Divide 

4.12 Examine 

4.13 Function 

4.14 Inference 

4.15 Inspect 

4.16 List 

4.17 Motive 

4.18 

Relationships 

4.19 Simplify 

4.20 Survey 

4.21 Take 

part in 

4.22 Test for 

4.23 Theme 

 

5.1 Agree 

5.2 Appraise 

5.3 Assess 

5.4 Award 

5.5 Choose 

5.6 Compare 

5.7 Conclude 

5.8 Criteria 

5.9 Criticize 

5.10 Decide 

5.11 Deduct 

5.12 Defend 

5.13 

Determine 

5.14 Disprove 

5.15 Estimate 

5.16 Evaluate 

5.17 Explain 

5.18 

Importance 

5.19 Influence 

5.20 Interpret 

5.21 Judge 

5.22 Justify 

5.23 Mark 

5.24 Measure 

5.25 Opinion 

5.26 Perceive 

5.27 Prioritize 

5.28 Prove 

5.29 Rate 

5.30 

Recommend 

5.31 Rule on 

5.32 Select 

6.1 Adapt 

6.2 Build 

6.3 Change 

6.4 Choose 

6.5 Combine 

6.6 Compile 

6.7 Compose 

6.8 Construct 

6.9 Create 

6.10 Delete 

6.11 Design 

6.12 Develop 

6.13 Discuss 

6.14 Elaborate 

6.15 Estimate 

6.16 

Formulate 

6.17 Happen 

6.18 Imagine 

6.19 Improve 

6.20 Invent 

6.21 Make up 

6.22 Maximize 

6.23 Minimize 

6.24 Modify 

6.25 Original 

6.26 Originate 

6.27 Plan 

6.28 Predict 

6.29 Propose 

6.30 Solution 

6.31 Solve 

6.32 Suppose 

6.33 Test 

6.34 Theory 



5.33 Support 

5.34 Value 
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COURSE  STRUCTURE 

Sem 
ரள் 

ண் 
Courses / Paper/ Code Hrs Credits 

Marks  

I 

In Ex Total 
 CO                               Core Papers 

CO 1/1 இக்ரன இனக்றம் 5 4 25 75 100 

CO 2/2 சரல்ரப்தறம் லத்றரம் 5 4 25 75 100 

CO 3/3 சதரது சரறறல் 5 4 25 75 100 

CO 4/4 றநணரய்வு அணுகுதொலநள் 5 4 25 75 100 

IE        Internal Elective Papers - Select any one  

IE 

1A/5 
அ)வீணத் றழ் லத்துள் -1   

5 3 25 75 100 
IE 

1B/6 
ஆ) லத்றனக் னரத  

IE 

1C/7 
இ)ரட்டுப்தைநறல் -சரறக்ரதள் 

CU 1/8             Value added Course : அடைவு (Index) 5 2 25 75 100 

  30 21 150 450 600 

 CO     Core Papers 

II 

CO 5/9 ெறற்நறனக்றம், ணறப்தரடல்ள் 6 4 25 75 100 

CO 

6/10 
சரல்ரப்தறம் செரல்னறரம் 5 4 25 75 100 

CO 

7/11 
இனக்ற இக்ங்ள் 5 4 25 75 100 

CO 

8/12  
அகபாதினினல் 5 4 25 75 100 

CU 

2/13 
ணற உரறல Human Rights 2 2 25 75 100 

IE                 Internal Elective Papers - Select any one   
IE 

2A/14 
அ)வீணத்றழ் லத்துள் - 2                                                   

5 3 25 75 100 
IE 

2B/15 
ஆ)செரல்லினக் னரத 

IE 

2C/16 
இ) ரட்டுப்தைநறல் றழ்த்து லனள் 

OE Open Elective Papers to other Major students      

OE 

1A/17 
வீத் தநிழ் இக்கின யபாறு 

2 2 25 75 100 OE 

1B/18 
தநிழ்ச்சதோகப்ண்ாட்டுயபாறு 

OE றர் ரணறடறல் 



 

1C/19 

   30 23 175 525 700 

              CO                                     Core Papers 

III 

CO 

9/20 
ரப்தறம், தைரம் 5 4 25 75 100 

CO 

10/21 

சரல்ரப்தறம்- சதரதபறரம்- இபம்தர் 

உலத்டன்(1-5 இல்ள்)                                                        
5 4 25 75 100 

CO 

11/22 
ஆரய்ச்ெற சநறதொலநள் 5 4 25 75 100 

CO 

12/23 
தக்ற இனக்றம் 5 4 25 75 100 

IE            Internal Elective Papers - Select any one   

IE 

3A/24 
17 அ)வீணத்றழ் லத்துள் -3  

5 3 25 75 100 
IE 

3B/25 
17 ஆ)அம்,தைநம் சதரதபறனக் னரத 

IE 

3C/26 
17  இ) ரட்டுப்தைநறல் ரழ்றல் தை 

OE Open Elective Papers to other Major students 

OE 

2A/27 
நபதைத்தநிழ்இக்கினயபாறு 

5 3 25 75 100 
OE 

2B/28 
கணிித்தநிழ் 

OE 

2C/29 
தநிமகஅபசினல்பாருாதாபயபாறு 

CU 

3/30 
USRR- University Social Responsibility Report - 2 25 75 

 

100 

 

CU 

4/31 
MOOC Course - 2 25 75 

 

100 

 

   30 26 200 600 800 

IV 

CO                         Core Papers 

Co 

13/32 

அந இனக்றங்ள் 
5 4 25 75 100 

CO 

14/33 

சரல்ரப்தறம் சதரதபறரம்-நதரெறரறர் 

உலத்டன்(6-9 இல்ள்)                                                    
5 4 25 75 100 

CO 

15/34 

அப்சதரதள் தைநப்சதரதள் இனக்றங்ள் 
5 4 25 75 100 

CO 

16/35 

உலரெறரறர்ள் 
5 4 25 75 100 

CO 

17/36 

ஆய்வுத்திட்ைம் 
6 5 25 75 100 

IE            Internal Elective Papers - Select any one   

IE 

4A/37 

அ) வீணத்றழ் லத்துள் - 4: றறல் சரற 

சதர்ப்தை இனக்றம் 

4 3 25 75 100 
IE 

4B/38 
ஆ)செய்த்பறல் னரத 

IE 

4C/39 
இ) தநிழ்ப்திப்ினல் 

  30 24 150 450 600 

Total   94   2700 



 

 

List of Abbreviations: 

Co – Core paper ,   IE- Internal Elective Paper , Cr- Credit, IN – Internal Examination, Ex- External 

Examination,  To- Total Marks, EH – Exam Hours, R-  Report Submission, Th- Total hours per semester, 

OE- Open Elective Paper, CU- Compulsory Paper 

Note : Extra hours for library, seminar,  workshop, group discussions, book/thesis reviews, examinations 

should be included in this pattern.  

 

 

ThiruvalluvarUniversity,Vellore – 632 115 

Department of Tamil 

MA TAMIL CBCS Course Pattern  2020 – 2021 Onwards 

Courses-Teaching/Training – Hours - Credits--Marks Allotment 

 
 
 
 
 
 

Semest

er 
Courses 

Teaching/Training 

 hours per Week,   
Credits Total Marks 

I 

Core – 4 

Internal Elective -1 

Library-1 

Value added  

4 x 5 = 20 

1 x 4 =4 

1 x 1 = 1 

1x5=5                 (30) 

4 x 4 = 16 

1 x 3 = 3 

1 x 2 = 2 

              (21)    

400 

100 

100        

                            (600) 

II 

Core – 4 

Internal Elective - 1 

Open Elective -1 

Human Rights-1  

Library 

4 x 5 = 20 

1 x 4 =4 

1 x 3 = 3 

1x2=2 

1x1=1    (30) 

4 x 4 = 16 

 1 x 3 =3 

1 x 2 = 2 

1 x 2 = 2   

               (23) 

400 

100 

100        

100                   (700) 

III 

Core – 4 

Internal Elective -1  

Open Elective -1  

USSR 

MOOC 

4 x 5 = 20 

1 x 4 =4 

1 x 3 = 3 

1x2=2 

1x1=1                 (30)            

4 x 4 = 16 

 1 x 3 =3 

1 x 2 = 2 

1 x 2 = 2 

1 x 2 = 2 

     (25) 

400 

100 

100 

 

 

 

                            (700) 

IV 

Core  – 4 

Internal Elective -1 

Research Project-1 

Library-1 

 

 

 

 

4 x 5 = 20 

1 x 4 =4 

1x4=4 

1 x 2 = 2       (30) 

 

 

 

 

4 x 4 = 16 

 1 x 3 =3 

1 x 2 = 6 

1x3=3     (25) 

 

 

 

 

400 

100 

100 

                       (600) 

Total 16+4+2+4= 26                     Per week  30 hours               94   2600 



 
 
 
 

ததம் -1 
 

றதள்லர்தல்லனக்ம், நலூர். 632 115 
றழ்த்துலந 

றழ்தொதுலன: தரடத்றட்டம் 2020-21தொதல் 
ததம்-1அடிப்தலடப்தரடம்-1  

 ரள் - 1.இக்ரனஇனக்றம் 
நரக்ம் (objectives) 

1. தற்காகயிஞாா்கின்கயிடதகள்அடநப்தைதொட, உட்கூறுகள், இக்கினஅடநப்தை, 
பநாமிஅடநப்தை, காச்சூமல்பான்யற்டஅிந்துபகாள்யது 

2. தற்காசிறுகடதகடஎழுதித்ள்ஆசிாினாா்கடப்ற்ிஅிந்துபகாள்யது 
3. தைதிங்கள்ற்ிஅிந்துபகாள்யது, 
தைதிங்கள்பதாற்ம்யாா்ச்சிற்ிதொழுயதுநாகஅிந்துபகாள்யது 

4. ாைகம்பதாற்ம்யாா்ச்சிடனப்ற்ிஅிந்துபகாள்யது, ாைகத்தின்யடககள், 
தநிழ்ாைகங்கள்ற்ிஅிந்துபகாள்யது 

5. கட்டுடபகள்எழுதுயது, தன்யபாறுஎழுதுயதுற்ிஅினச்பசய்யது 

ாைப்தைப்ாட்டுத்தின் (outcomes) 

அகு - 1  
 நாணயாா்கிடைபனதைதுக்கயிடதஎழுதும்திடபயிக்பகாணாா்தல். 
அகு - 2 
 வீதநிழ்ச்சிறுகடதகடநாணயாா்கின்யாசிப்தைத்திடத்ம் டைப்தைத்
 தித்டதத்ம்பநம்டுத்தல்.  
அகு - 3 
 நாணயாா்கிடைபனதைதிங்கள்குித்தசூமல்சார்ந்த யிமிப்தைணாா்டய
 ஏற்டுத்துதல். 
அகு - 4 
 தநிழ்ாைகயபாற்ிடத்ம்தொக்கினசிாைகஆசிாினாா்கடத்ம்அிந்து
 பகாள்லதல் 
அகு - 5 
னணக்கட்டுடபகள், 
தன்யபாறுற்ிஅிந்துபகாண்டுதாபநகட்டுடபகடஉருயாக்கப்மகுதல் 

 
 
அனகு-1. றல 

 (அ) தரறரர் றல -  நெ தக்றப் தரடல்ள் 

        தரறரென் -  அறன் ெறரறப்தை 

 (ஆ)  ரஜரர்த்ரண்டன்(சரகுப்தரெறரறர்),  

இந்த் சரகுப்தறல் இடம் சததம் தறன்தம் றஞர் றலள்:-   

.தறச்ெதோர்த்ற, தசுய்ர,  ஸ்.லத்லஸ்ன், அதற, ஞரணக்கூத்ன், னரப்தறரறர, 
நநன், நச்ென், ஆத்ரரம், றக்ரறத்ன், சுகுரன், தஷ்தைத்றன், 
உரநஸ்ரற, நஷ்-தறநம்,  தரரசுற, ரறரனன்,  சூத்ரரற, தச்ெறப்தன், 
அறசதரறன், ெல்ர, குட்டிநற, ெங் ர சுப்தறறன் , சஜ.தறரன்ெறஸ் 
றததர, ரனற லத்றரற,  சுறர்ரற 

அனகு-2. ெறதல 



(அ)அறனன் (சரகுப்தரெறரறர்),  றழ்ச் ெறதலள் சரகுற-2, 

 (ஆ) ெர. ந்ெரற, , வீணத் றழ்ச் ெறதலள் (1960-95),  

அனகு-3. தைறணம் 

  (அ) லந்றல்ள்- அநெரறத்றன் 

ெரரணம்- ெர. ந்ெரற 

  (ஆ) நரதல்ன றரம்- ற. ரஜரரன் 

செடல் - இலம் 

அனகு-4. ரடம் 

 (அ) தொ. இரசுரற (சரகுப்தரெறரறர்),  றறல் நெரலண ரடங்ள் , (ஆ)சபற. 
ங்ரஜன் (சரகுப்தரெறரறர்) , ற்ரனத் றழ் ரடங்ள் ,   ந. . குநென், 
அரறபம் சு. தத்ரதன் (சரகுப்தரெறரறர்ள்),   

அனகு-5. ட்டுல, ன் னரத 

 (அ) தக்ட்டுல; ஸ். ரறதஷ்ன்,  

  (ஆ) ன் னரத:  உ.ந. ெரறரலர்,  ன் ெரறத்றம்,  

தரடதல்ள் 

1. தரறரர் றல-  நெ தக்றப் தரடல்ள், றர தப்பறநன், 2016 
2. வீணத் றழ்ச் ெறதலள் (1960-95), ெரறத்ற அக்ரசற, குர தறல்டிங், 

 304-305, அண்ரெரலன, நணரம்நதட்லட, சென்லண 600018,  தௐ. 120, 
3. செடல் - இலம், க்ாினாப்ிபகரன், 2006 
4. தொ. இரசுரற (சரகுப்தரெறரறர்), 2001, றறல் நெரலண ரடங்ள் , 

ெரறத்ற அக்ரசற , குர தறல்டிங் , 304-305, அண்ர ெரலன , 
நணரம்நதட்லட, சென்லண 600018,  தௐ. 100,  

5. தக்ட்டுல; ஸ். ரறதஷ்ன் 2014, இனக்ற்ந தற , உறர்ல 
தறப்தம், 11-20, சுப்தறறம் சத, அதறரதைம், சென்லண- 600 018, தௐ. 
150. 

தரர்லதல்ள் 

ல்லிக்ண்ன், 2004, தைதுக்றலறன் நரற்நதொம் பர்ச்ெறத்ம் , அம், தறபரட் 
ண்.1, றர்னர ர், ஞ்ெரவூர்  613 007, தௐ. 180, தக்.152 

சுந் ஆவுலடப்தன் ,  2008, றழ்ப் தைதுக்றலபறல்நற்த்றத் ரக்ம் , 
றதரர்க்ர், 293, அது ற பரம் , 2ஆம் பம் , ரப்நதட்லட சடுஞ்ெரலன, 
சென்லண 600 014,, தௐ. 350, தக்.400 

ர. நரறந்ரசு, 2011, தைதுக்றலக் ட்டலப்தை , றத செஞ்சுரற தைக் யவுஸ் 
தறலநட் லிறசடட், 41-தற, ெறட்நர இண்டஸ்ட்ரறல் ஸ்நடட், அம்தத்தூர், சென்லண 
600 098, தௐ. 165, தக்.258, நதெற- 044- 26258410 

தூ. ெலணறச்ெரற,  2010, இததரம் தற்நரண்டுத் றழ்க் றல : தைற நதரக்குபறன் 
நரற்நம் - பர்ச்ெற, ெந்றர தறப்தம், 57, 53 ஆதுசத, 9 ஆது அசன்த, அநெரக் 
ர், சென்லண 600 083, தௐ. 200, தக். 384, நதெற. 044- 24896979 

இர. ெம்தத், 1992, தைதுக்றலறல் இனக்ற இக்ம், உர தறப்தம், 2-35, தள்பத் 
சத, நங்ரய்த்றட்டு, தரண்டிச்நெரற 605 004, தௐ.60, தக்292 



இந்றன், 2001, றலறன் அெறல் , அலனள் சபறதௌட்டம் , 25, சற்கு ெறன் 
நரறல் சத , நரடம்தரக்ம், சென்லண 600024,  தௐ. 40, தக்.120, நதெற 044- 
24714196 

. தச்ெந்றன், 2008, றலறல், உனத்றரரய்ச்ெற றதணம் , ெற  டி 
பரம்,  ற, சென்லண 600 113, தௐ. 50, தக்.158, நதெற. 044- 22542992 

ரஜரர்த்ரண்டன், 2003, தைதுக்றல னரத , த்லணசடட் லட்டர்ஸ் , 130-2 
அவ்ல ெண்தொம் ெரலன, நரதரனதைம், சென்லண 600 086, தௐ. 75,  

. தச்ெந்றன், 2012,  லறல், அலடரபம், 1205-1, தப்தர் ெரலன , 
தைத்ரத்ம்- 621310, றதச்ெற ரட்டம், நதெற- 04332-273444, தௐ. 140,  

தொ.செல்குரர், ெற. ணஜர, ெல. ெறரபர சௌரற (சரகுப்தரெறரறர்), 2012, றழ்ச் 
ெறதலபறன் ெரனச் செல் சநறள் , தத்துப்தட்டலந-2, தொல் பம் , றநசு 
பரம், 4 ஆது றதத்ம் , றத ர் , துல- 625 006, தௐ. 180, தக். 296, நதெற. 
9842265884 

ஆத. அப்தன், 2011, றழ் ரடத்றன் நரற்நதொம் பர்ச்ெறத்ம், தரரற றலனம், 90-
தறரட்ந, சென்லண 600 108, தௐ. 250,  தக். 496,  

. வீந்றன், 2000, றறல் தரனர் ெலத ரடங்ள், றழ்ப் தல்லனக் சபறதௌடு, 
றழ்ப் தல்லனக்ம், ஞ்ெரவூர், தௐ. 220, தக்.356 

ச.தொ. ரஜரன் ணற, 2010, றழ் ரட லத்ம் னரதம் , உனத்றரரய்ச்ெற 
றதணம், ெறடி பரம், சென்லண 600 113, தௐ.110, தக்244,  நதெற. 044-22542992 
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றழ்த்துலந 
றழ்தொதுலன: தரடத்றட்டம் 2020-21தொதல் 

ததம்-1அடிப்தலடப்தரடம்-2ரள்-2. சரல்ரப்தறம்லத்றரம் 

நரக்ம் (objectives) 
1. றழ்தறனக்ம்றழ்சரறஅலப்தைற்தம்செல்தரடுகுநறத்துத்சரறறக்கும்

தத்துலபஅநறந்துறப்தறடுது,  
2. ெஸ்றத இனக்ம் , சரறறல் தத்துலப றழ் தறனக்க் 

தத்துலடன் எப்தறட்டுப் தைரறந்து சரள்து,  
3. றழ் தறனக்க் தத்துலப நதச்சுத்றழ் , லத்துத்றழ் ன்ந 

இண்டுடதம் எப்தறட்டுப் தைரறந்து சரள்து.  
4. றழ் தறனக் தலின் அலப்லத அன் உள்படக்த்துடதம் சரறத்டதம், 

தைனப்தரட்டு தொலநத்டதம் சரடர்தைதடுத்ற அநறது. 
5. றழ்சரறறன்இனக்அலப்லதத்ம்றழ்சரறனரற்லநத்ம்நலும்செம்

லப்தடுத்றஉதரக்குற்ரணஅடிப்தலடலபப்சததது.  

ாைப்தைப்ாட்டுத்தின் (outcomes) 

அகு - 1  
 இக்கணயடபனடனின்டிதல்அடநத்ம்தொட, பநாமிஅடநத்ம்தொட, 
எழுத்துக்கள்ிக்கும்தொடகடநாணயாா்கள்அிதல். 
அகு - 2 
 எழுத்துக்கள்தைணாா்ச்சியிதி,  
உருினல்நற்றும்பதாடகநபிடத்ம்தைணாா்ச்சினினல்கருயிகடஇங்காணல்.  
அகு - 3 
 உனிர்நனங்கினல்நற்றும்தைள்ிநனங்கினல்யிதிகடதொழுயதுநாகஅிதல் 
அகு - 4 
 குற்ினலுகபங்கின்அடிப்டைஅடநப்தைதொடகடஅிந்துபகாள்லதல் 
அகு - 5 
 பதால்காப்ினம் - 
ன்தெல்ஆகினஇக்கணதல்கலைன்எழுத்ததிகாபத்திடப்தேடுபசய்துஅதன்உட்கூறுக
டபதாிந்துபகாள்லதல். 

 
அனகுள் 

அனகு-1.  லத்துள் 

 (அ)பதால்காப்ினம்எழுத்ததிகாபம் - தன்தை, சரறதை 

 (ஆ) பதால்காப்ினம்எழுத்ததிகாபம் -தறநப்தறல்,  

அனகு-2. தைர்ச்ெறறல்தறள் 

 (அ) பதால்காப்ினம்எழுத்ததிகாபம் -தைரறல்,  

 (ஆ) பதால்காப்ினம்எழுத்ததிகாபம் - உததறல், சரலதை 

அனகு-3 தைர்ச்ெறறல்ள் 

(அ) பதால்காப்ினம்எழுத்ததிகாபம் - உறர்ங்றல்,  

(ஆ) பதால்காப்ினம்எழுத்ததிகாபம் - தைள்பறங்றல்,  

 

அனகு-4.  

பதால்காப்ினம்எழுத்ததிகாபம் - குற்நறலுப்தைரறல். 



அனகு-5.பதால்காப்ினம்எழுத்ததிகாபம் - ன்தெல் லத்றரம் எப்தேடு 

 (அ) லத்றல்தத்துள்எப்தேடு 

  (ஆ) தைரறல்தத்துள்எப்தேடு 

தரடதல்ள் 

1.  சரல்ரப்தறம் லத்றரம், தன்தை, சரறதை, தறநப்தறல்  - 
இபம்தர் உல 

 2. சரல்ரப்தறம் லத்றரம், தைரறல், உததறல், சரல தை -  
ச்ெறணரர்க்றணறர் உல 

3.சரல்ரப்தறம் லத்றரம், உறர் ங்றல், தைள்பற ங்றல் 
ச்ெறணரர்க்றணறர் உல 

 4. சரல்ரப்தறம் லத்றரம், குற்நறலுப்தைரறல்,இபம்தர் உல. 

5. பதால்காப்ினம்எழுத்ததிகாபம் - ன்தெல் லத்றரம்  

தரர்லதல்ள் 

செ.லெண்தொம். லத்றனக்க்நரட்தரடு,உனத்றரரய்ச்ெற றதணம், ெறதறடி 
பரம், ற, சென்லண 600 113,  

த.நல்தொதன், 2006, லத்றனக்ரற்நம், ற தரர்க்ர், 293, அது ற 
பரம், 2 ஆது பம், இரப்நதட்லட சடுஞ்ெரலன,  இரப்நதட்லட, சென்லண 
600 014, தௐ. 170. 
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றழ்த்துலந 

றழ்தொதுலன: தரடத்றட்டம் 2020-21தொதல்ததம்-1 
அடிப்தலடப்தரடம்-3,ரள்- 3.சதரதுசரறறல் 



நரக்ம் (objectives)  

1. சரறறல் ல்றலத் றழ் இனக்ங்லபத்ம் றழ்சரறலத்ம் றழ் 
இனக்றங்லபத்ம் தைரறந்துசரள்பப் தன்தடுத்றக் சரள்து 

2. தர இதந்து தம் றழ் இனக் அடிப்தலடறனரண தைரறல்லப 
சரறறல் ல்ற தோனம் எப்தறட்டுப் தரர்த்துக்சரள்து. 

3. எழுத்துக்கின்லியடியங்கடத்ம், யாியடியங்கடத்ம்அிந்துபகாள்யது 
4. உருதைகள்நற்றும்உருன்கின்உவுதொடகடஅிந்துபகாள்யது 
5. பதாைாா்கின்அடநப்தைதொடகடத்ம்பநாமினினல்யடககடத்ம்கற்ித்தல் 

 

ாைப்தைப்ாட்டுத்தின் (outcomes) 

அகு - 1  
 லினின்யடககடத்ம், உறுப்தைகடத்ம், லினின்யடபனடத்ம், அதன்
 யடககடத்ம்நாணயாா்கள்தைாிந்துபகாள்லதல். 
அகு - 2 
 உருன்அடநத்ம்தொடத்ம், அதன்டயடககலம், 
அதடக்கண்ைித்ம்தொடத்ம்அிந்துபகாள்லதல்.  
அகு - 3 
 பதாைாினல்அடநப்தைதொடகள்நாணயாா்கள்டகனாலம்யிதத்டதஉணாா்ந்துபகாள்
லதல் 
அகு - 4 
 பாருண்டநனினல்ற்ிஅிதொகிடனிடத்ம், 
அதன்யடககடப்ற்ித்ம்கற்றுஉணாா்தல் 
அகு - 5 
 பநாமினினலின்அடிப்டையடககடஅிந்துபகாண்டுபநாய்வுக்குஉட்டுத்தல். 

 
அனகுள் 

அனகு-1.  எலி 

 (அ) எலிறல்:- எலி ன்தன் லலந ,  எலிறல் லள்நதச்சு உதப்தைள், 
உதப்தைபறன் செல்தரடுள்  (சரல்ரப்தறம், ன்தெல்பறல் உள்ப எலிறல் 
தத்துலப எப்தறடுல்) 

 (ஆ) எலிணறல் 

எலின் லலந, உறர், சய் எலின்பறன் லலந,  லள், எலின்லபக் 
ண்டநறற்ரண சரள்லள் - எலின்பறன் நெர்க்ல - சய்ம்க்ம், 
உறர்க்ம், (சரல்ரப்தறம், ன்தெல்பறல் உள்ப எலிணறல் தத்துலப 
எப்தறடுல்) 

அனகு-2. உததணறல் 

 (அ) உததணறல்:- உததன் லலந , றபக்ம், உததன்பறன் லள் -செரல் 
லப்தரடும் உததன் லப்தரடும் - உததன்பறன் நெர்க்ல  - உததன்பறன் 
சரடரறல் உநவும் அடுக்றல் உநவும்.  

 (ஆ) உதசதரலிணறல்:- உதசதரலின் லலந , றபக்ம். - ஏரறணரல்  -
லடரறன் உததன்லபக் ண்டநறற்ரண ஆத றறள் , (சரல்ரப்தறம், 
ன்தெலில் செரல்னப்தடும் தைர்ச்ெற இனக்த்றற்கும் லத்றனக்ம் , செரல், 
சரடர், சதரதண்ல, செய்த்ள் இனக்ங்லக்கும் உள்ப உநலப் தைரறந்து 
சரள்லல், ) 

அனகு-3 . சரடரறல் 



 (அ) அலப்தைதொலநத் சரடரறல் : அண்ல உதப்தைள்  - சரடர்லள் - 
சதர்த்சரடர், றலணத்சரடர், அலடத்சரடர், சதலடத்சரடர், 
றலணலடத்சரடர், நற்தலத்சரடர், தறன்தததைத்சரடர், சதசச்ெத்சரடர், 
றலணசச்ெத்சரடர்,  

 (ஆ) ரற்நறனக்தொலநத் சரடரறல் : அஅலப்தை- தைநஅலப்தைஉநவுள், 
ர்வுறறள் -செரற்பஞ்ெறம்.  

அனகு-4  சதரதண்லறல் 

அ) சதரதண்லலலந, றபக்ம், லள், சதரதள்-சதரதண்ல-
சரறஉநவுள், குநற- சதரதள்உநவுள்,  

ஆ)அடங்குசெரல்-அடக்குசெரல், றர்செரல், எத்செரல், தத்துப்சதரதள், 
ரட்ெறப்சதரதள், தல்சதரதள், தல்செரல், அடுக்குப்சதரதள்உநவுள் 

அனகு-5.  சரறறல்லள் 

 (அ) னரற்தசரறறல், ெதோசரறறல், றலபசரறறல், இதசரறம், 
ரணறடறல்சரறறல், அலப்தைசரறறல், ஆக்தொலநஇனக்ம்,  

 (ஆ)உபசரறறல், ம்தைசரறறல், தைள்பறறல் சரறறல் , 
றணறசரறறல், றசரறறல், எப்தேட்டுசரறறல்,  

தரடதல்ள் 

1. தெறம்கு., 2011,  இக்ரனசரறறல், அலடரபம், 1205-5, தப்தர்ெரலன, 
தைத்ரத்ம் 621 310, றதச்ெறரட்டம் 

2. ற.தரன்,  . சஜர,  சரறறல்,  குன் தறப்தம்,  சென்லண. 1997. 
3. ற.அங்ன், சரடரறல்:  ரற்நறனக் அணுகுதொலந ,   றழ்ப் 

தல்லனக்ம், ஞ்ெரவூர்,1985 
4. தெறம் கு., 2011,  இக்ரனசரறறல், அலடரபம், 1205-5, தப்தர்ெரலன, 

தைத்ரத்ம் 621 310, றதச்ெறரட்டம் 
5. சு.இரெரரம்,  எலிறல் ,  இந்ற சரறபறன் த்ற றதணம்,  லசூர், 

1981. 
தரர்லதல்ள் 

சு.இரெரரம்,  எலிறல்,  இந்ற சரறபறன் த்ற றதணம்,  லசூர், 1981. 
ெ.அத்றலிங்ம், சரறறல் செரல்லில், அலணத்றந்ற றழ் சரறறற்ம்,  
அண்ரலன ர்,  1982. 
ற.அங்ன், சரடரறல்:  ரற்நறனக் அணுகுதொலந ,   றழ்ப் தல்லனக்ம், 
ஞ்ெரவூர்,1985 
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றழ்த்துலந 

றழ்தொதுலன: தரடத்றட்டம் 2020-21தொதல்ததம்-1 
அடிப்தலடப்தரடம்-4. -  ரள்- 4. றநணரய்வுஅணுகுதொலநள் 

நரக்ம் (objectives) 

1. இனக்றம், சரற, தண்தரடுற்ிஅிந்துபகாள்லதல் 
2. தைதினதிாய்வுஅணுகுதொடகடஅிதொகப்டுத்துதல் 
3. இக்கினக்பகாட்ாடுகடக்பகாண்டுஇக்கினங்கடத்திாய்வுபசய்தல் 
4. பநாமிஅடிப்டைனில்இக்கினங்கடதிாய்வுபசய்தல் 
5. சதோகயினல்அடிப்டைனில்இக்கினங்கடநதிப்தேடுபசய்தல் 



ாைப்தைப்ாட்டுத்தின் (outcome) 

அகு - 1  
 அடநப்ினல்நற்றும்குினினல்அணுகுதொடகடகற்றுஉணர்தல் 
அகு - 2 
 வீத்துயம்நற்றும்சூமலினல்ற்ினஅியிடபறுதல் 
அகு - 3 
 பதான்நம்நற்றும்டிநயினல்ற்ிஅணுகுதொடகடபாருத்திப்ார்த்தல் 
அகு - 4 
 அமகினல்நற்றும்உயினல்யமிஇக்கினங்கடஆய்வுபசய்தல் 
அகு - 5 
 சதோகயினல்நற்றும்நதிப்தேடுபசய்யடதநாணயாா்உணர்தல் 
 
அனகுள் 

அனகு-1.  

  (அ) அலப்தறல், தறன்அலப்தறல், தகுப்தறல்ஆய்வு,  

 (ஆ) குநறறல் 

அனகு-2   

(அ)  வீணத்தும், தறன்வீணத்தும், தைதுத்றநணரய்வு,  

(ஆசூலில் 

அனகு-3  

 (அ) ரனறல்-னரற்நறல், சரன்ம்,  

  (ஆ) எப்தறல்- அடிக்தத்றல், சரறசதர்ப்தறல், ரக்ம், இலல,  
 செல்ரக்கு, றதட்டு, லல், சரல்தடிறல் 

அனகு-4   

(அ) சதரதள்நரபறல், றபக்தொலநத் றநணரய்வு, ெலணதொலநத் றநணரய்வு, 
 தரரட்டுதொலநத் றநணரய்வு, தொடிதைதொலநத் றநணரய்வு, றறதொலநத் றநணரய்வு, 

 (ஆ) சரறறல், தலடப்தைறத் றநணரய்வு, உபறல், டுத்துலப்தறல்,  

அனகு-5   

(அ)ெதோறல், றப்தேட்டுதொலநத் றநணரய்வு,  

(ஆ) தறப்தறல்- தோனதரடத்றநணரய்வு, லட்டுதரக்ம், செம்லரக்ம்,  

 

தரடதல்ள் 

1. கு.தற(த.ஆ), 2007, றநணரய்வு அணுகுதொலநள், உனத் றரரய்ச்ெற 
றதணம், 2, சறன் நரடு, ெற..டி பரம், ற, சென்லண 600 013, 
தௐ.120, த.416 

2. ற.சு.டரென், 2003, றநணரய்வுக் லன: சரள்லலம் அணுகுதொலநலம், 
றத செஞ்சுரற தைக் யவுஸ் (தற) லிட், 41, தற.ெறட்நர இண்டஸ்ட்ரறஸ் ஸ்நடட், 
சென்லண -600 098, தௐ.65, த.245 

3. .தஞ்ெரங்ம், 2011, இனக்றதொம் றநணரய்வுக் நரட்தரடுலம், அன்ணம் 
சபறதௌடு, லண ண் 1, றர்னர ர், ஞ்ெரவூர் 613 007, தௐ.230, த.368 



4. றர்.ரநன், 2008, சரன்ம், செல்னப்தரதறப்தம், 48, ரணப்ததொலிசத, 
துல 625 001, தௐ.30, த.96, நதரன்-2345971 

5. ஸ்.இத்றணம், 2009, ெதோறல்லக்ரண ஆய்வு தொலநள், றத செஞ்சுரற தைக் 
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சென்லண 600 098, தௐ.80, நதரன்-26359906 

தரர்லதல்ள் 
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இரப்நதட்லட, சென்லண 600 014, தௐ.120, த.208 
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.நணரன்(சரறரக்ம்), ரற்த சபறதௌட்டம், 96, சஜ.தறபரக் ல்வு சத, 
ம்.ம்.டி. ரனணற, அதம்தரக்ம், சென்லண 600 106, தௐ.200, த.336 

றன், 2008, அலப்தறலும் அன் தறநகும், அலடரபம், 1205/1, தப்தர் ெரலன, 
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றழ்தொதுலன: தரடத்றட்டம் 2020-21தொதல் 
ததம்-1அறதப்தப்தரடம்-1Aரள்- 5 . வீணத்றழ் லத்துள்-1: றல, ட்டுல, 

ஞ்ெரற, ரழ்க்லனரத 

நரக்ம் 

1. நாணயாா்கிடைபனகயிடதஎழுதும்திடயாா்த்தல் 
2. சதோகஏற்த்தாழ்வுகடகுடத்தல் 
3. இக்கினகட்டுடபகடஅிந்துபகாள்லதல் 
4. இக்கினஉகில்தைகழ்பற்யாா்கின்யபாறுகடஅிந்துபகாள்லதல் 
5. வீஇக்கினங்கின்ல்பயறுபகாணங்கடநாணயாா்கலக்குஅிதொகம்பசய்
தல் 

ாைப்தைப்ாட்டுத்தின் 

அகு - 1  
பண்டைப்ாிகின்டைப்தைகடகற்றுஉணாா்தல் 
அகு - 2 
சதோகத்தில்டுக்கப்ட்ைநக்கின்யாழ்யினடஅிந்துபகாள்ல் 
அகு - 3 
கட்டுடபகின்யமிநாணயாா்கிடைபனற்றுடநடனஏற்டுத்துதல் 
அகு - 4 



நஞ்சாிநற்றும்திடபபான்டயகடநாணயாா்கள்கற்ல் 
அகு - 5 
டைப்ாிகின்யாழ்க்டகயபாறுகடநாணயாா்கள்அிந்துபகாள்பசய்தல் 
 
அனகுள் 

அனகு-1. றல 

அ) க்தரங்றணற(சரகுப்தரெறரறர்), 2001, தநத்ல் அன் சுந்றம்,  

ஆ) . அ.ங்ல(சரகுப்தரெறரறர்), 2007, சதல் க்கும் சதரலது,  

அனகு-2. கயிடத 

ெறதறச்செல்ன்(சரகுப்தரெறரறர்), 2004, ரனச்சுடு றலள்,  

சுறர்ரற, ரறப்த, 2012,  

ஆ)    அற சதரறன், 2008, உணக்கும் ணக்குரண செரல்,  

அனகு-3 ட்டுல 

அ) அ. ரர்க்ஸ், 2009, லித்அெறல்,  

ஆ)   தறநம்,  2008, அற ணறர்லம் றர் ணறர்லம்,  

சததரள் தொதன் (ததிப்தரெறரறர்), 2013, ெரறத்ம் ரதம்,  

அனகு-4. ஞ்ெரற, றல 

அ) தொல்லனதற.ல். தொத்லர, 2013, ரெதற்தறணரள்- அலில: தல்நத 
நரங்பறல் 19 ெரன்நநரர்பறன் தத்துள்,  

ஆ) அறந்ன், 2013, நபறக்ல ணறர்ள்,  

அனகு-5 ரழ்க்ல னரத 

அ)  சர. தொ. ெறம்தகுரன் , தரற ரனதொம் தத்தும்,  

ஆ) . சஜரந்ன், எத இனக்றரறறன் லனத்ன அததங்ள்,  

தரடதல்ள் 

1. தநத்ல்அன்சுந்றம், க்தரங்றணற(சரகுப்தரெறரறர்), 2001, , ரவ்ர, 14- தொல் 
குதக்குத்சத, டிஸ்ட்தைம், நரடம்தரக்ம், சென்லண 600024, தௐ. 100, தக். 216,  
 

2. ரறப்த, சுறர்ரற, 2012, ரனச்சுடு, 669, ந.தற. ெரலன, ரர்நரறல் –      
629001, தௐ. 50, நதெற. 91-4652-278525,  

3. லித்அெறல்,  அ. ரர்க்ஸ், 2009, றர்சபறதௌடு, 305, ரல்றலனம்ெரலன, 
சதரள்பரச்ெற- 64 2001, தௐ.200,  நதெற. 04259226012 

4. ரெதற்தறணரள்- அலில: தல்நத நரங்பறல் 19 ெரன்நநரர்பறன் 
தத்துள்,தொல்லனதற.ல். தொத்லர, 2013, தொல்லனப்தறப்தம், 323-10, 
றன்ரனணற, அண்ரர்நற்கு, சென்லண 600040, தௐ . 100, தக்.192 

5. தரற ரனதொம் தத்தும், சர. தொ. ெறம்தகுரன் , ன்தறெறச்தறலிட், அம்தத்தூர் 
சரறல் நதட்லட, சென்லண 

தரர்லதல்ள் 



தர.றரன், உ.நென்(த.ஆ) , 2007, றழ் இணற 2000 ரரட்டுக் ட்டுலள் , 
ரனச்சுடு அநக்ட்டலப, 669 ந.தற.ெரலன, ரர் நரறல் 629 001, தௐ.750, த.1030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

றதள்லர்தல்லனக்ம், நலூர். 632 115  
றழ்த்துலந 

றழ்தொதுலன: தரடத்றட்டம் 2020-21தொதல் ருயம்-1 
அறதப்தப்தரடம்–1B 

ரள்-6.லத்றனக்னரத 

நரக்ம் (objectives) 

1. றழ்இனக்தல்ள்கூதம்லத்றனக்னரற்லநஅநறல், 
2. றழ்சரறனரற்தடன்அலஎப்தறட்டுப்தைரறந்துசரள்லல்,  
3. றழ்லத்றனக்தல்பறன்னரற்லநஅநறல். 
4. தைணாா்ச்சியடககடயடகப்டுத்திஅிதல் 
5. தநிழ்யாியடியயபாற்ிடஅிதல் 

ாைப்தைப்ாட்டுத்தின் (outcomes) 

அகு -1 
எழுத்துக்கின்ிப்தைப்ற்ிஅிந்துபகாண்ைடந 
அகு - 2 
தைணர்ச்சிக்குாினயிக்கதொம்யடகடநத்ம்அிந்துபகாண்ைடந 
அகு - 3 
உருதைதைணர்ச்சிஉனிாீற்றுப்ணர்ச்சிற்ிஅிந்துபகாள்லதல் 
அகு -4 
பநய்தௌற்றுப்தைணர்ச்சிகுற்ினலுகபப்தைணர்ச்சிற்ிஅிந்துபகாள்லதல் 
அகு - 5 
தநிழ்எழுத்துக்கள்பதான்ியர்ந்தயாியடியத்டதஅிந்துபகாள்ல் 
 



அனகுள் 

அனகு-1.    

(அ) லத்து லலந, றபக்ம், லத்துபறன்ண்றக்ல, லப்தரடு, றரறதை 

 (ஆ) லத்துபறன்தறநப்தைஇனக்ம் 

அனகு-2   

(அ) தைர்ச்ெறலலந, றபக்ம், ல 

 (ஆ) அப்தைர்ச்ெற 

அனகு-3   

அ)  உததைதைர்ச்ெற 

(ஆ) உறர்ஈற்தப்தைர்ச்ெற 

அனகு-4   

(அ)  சய்ஈற்தப்தைர்ச்ெற 

(ஆ) குற்நறலுஈற்தப்தைர்ச்ெற 

அனகு-5  

 (அ) லத்றனக்ஆய்வுனரத- றப்தேடு 

(ஆ) றழ்ரறடினரத 

தரடதல்ள் 

றழ்லத்றனக்தல்ள் அலணத்தும் 

ெ.ண்டதரற நெறர் , 2003, ன்தெல் றதத்றத்ல , தரரறறலனம், 184, தறரட்ந, 
சென்லண  600108, தௐ. 100, த.650 

ற.ந. நரதரலனர் (தறப்தரெறரறர்), 1971, லத்றர நெறர் இற்நற இனக் 
றபக்ம் செரல்னறரம், ஞ்லெ ெசுறயரல் தல் றலனம், ஞ்லெ, தௐ.30, த. 151 

ர.. நரறந்ரெ தொலிரர் (தறப்தரெறரறர்), 1970, வீநெரறம் சததந்நணரர் 
இற்நற உலத்டன்,  சபறதௌடு, சென்லண த. 493  

ர.. நரறந்ரெ தொலிரர் (தறப்தரெறரறர்), 1964, குவீ தண்டிர் நறரம் 
இற்நற உலத்டன்,  சபறதௌடு, சென்லணத. 136 

செ.ல. ெண்தொம் 1975, சுரற ரம் , சரறறல் துலந , அண்ரலனப் 
தல்லனக்ம், ெறம்தம், தௐ.10. த.308 

தொத்துவீப்த உதரத்றரர் , 1972, தொத்துவீரறம் தோனம் உலத்டன் ,  சபறதௌடு , 
சென்லண,  

கு.தெறம் 2011, இக்ரனத்றழ் தை , அலடரபம், 1205-1, தப்தர் ெரலன , 
தைத்ரத்ம், றதச்ெற 621 310, தௐ. 180, த.282 

சதரற்நர, இக்ரனத்றழ் இனக்ம் , தம்சதரறல் சபறதௌடு , ன் றறனர 
அடுக்ம், 16, ஆநரது குதக்குத் சத, ெரஸ்றரற ர், அலடரத, சென்லண 600020, 
தௐ. 400, த.414 



தரர்லதல்ள் 

செ.ல. ெண்தொம், 2001, லத்றனக்க் நரட்தரடு,  உனத்றரரய்ச்ெற றதணம், 
ெறதறடி பரம். ற, சென்லண 600113, தௐ. 70, த.314 

செ.ல. ெண்தொம், 2004, சரல்ரப்தறத் சரடரறல், உனத்றரரய்ச்ெற றதணம், 
ெறதறடி பரம். ற, சென்லண 600113, தௐ. 120, த.408 

ற.ந. நரதரலனர் (தறப்தரெறரறர்), 1979, சுப்தறற லக்றர் இற்நற தறநர 
றநம் தோனதொம் உலத்ம், ஞ்லெ ெசுற யரல் தல் றலனம் , ஞ்ெரவூர் தௐ. 80, 
த.474 

செ. ெலணற லணர தொம்து 2013, தைற றழ்ப் தைர்ச்ெற றறள், அலடரபம், 1205-1, 
தப்தர் ெரலன, தைத்ரத்ம், றதச்ெற 621 310, தௐ. 100, த.136 

த.நல் தொதன் , 2006, லத்றனக் ரற்நம் , ற தரர்க்ர் ,293, அது ற 
பரம், 2ஆது பம், ரப்நதட்லட சடுஞ்ெரலன, சென்லண 600014, தௐ.170, த.220 

செ.ல. ெண்தொம், 1992, செரல்லினக்க் நரட்தரடு சரகுற - 3, றரெர் 
தறப்தம், 55, லிங்றச்செட்டித் சத, சென்லண 600001,தௐ. 50, த. 292 

செ.ல. ெண்தொம், 1984, செரல்லினக்க் நரட்தரடு சரகுற - 1, அலணத்றந்றத் 
றழ் சரறறல் ம், ெறம்தம் தௐ. 22, த. 240 

செ.ல. ெண்தொம், 1986, செரல்லினக்க் நரட்தரடு சரகுற - 3, றரெர் 
தறப்தம், 55, லிங்றச் செட்டித் சத, சென்லண 600001,தௐ. 30, த. 246 
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றழ்த்துலந 

றழ்தொதுலன: தரடத்றட்டம் 2020-21தொதல் 
ததம்-1அறதப்தப்தரடம்-1Cரள்- 7.ரட்டுப்தைநறல்: சரறக்ரதள் 

நரக்ம் (objectives) 

1. க்ள்இனக்றரணரய்சரறஇனக்றத்லப்தைரறல் 
2. அலப்தை, சரற, உள்படக்ம்தொனரணற்லநஅநறல்,  
3. தைபறன்லரணறப்தேடுள்செய்தல் 
4. ாட்டுப்தைங்கில்யமங்கும்மபநாமிகள்யிடுகடதகடநதிப்ிடுதல் 
5. சதோரற்நத்றற்குஆரய்ச்ெறலப்ததலடரஆக்குல் 

ாைப்தைப்ாட்டுத்தின் (outcomes) 

அகு -1 
ாட்டுப்தைப்ாைல்கின்யடககடஅிந்துபகாண்ைடந 
அகு - 2 
ீதிக்கடதகள்பயடிக்டகக்கடதகள்தொதாகடதகடஅிந்துபகாண்ைடந 
அகு - 3  
கடதப்ாைல்கின்பதாற்ம்யடககள்மக்கயமக்கங்கள்பான்யற்டஅிந்துபகாண்
ைடந 
அகு -4 
மபநாமினின்கருப்பாருள், 
மபநாமிகுித்தடைனினல்அடநப்தைபான்டயஅிந்துபகாண்ைடந 
அகு - 5 
தைபாணக்கடதகள்எதிர்நடயிடுகடதகள்டகச்சுடயக்கடதகள்பான்யற்டஅிந்து
பகாண்ைடந 
அகுகள் 

அகு – 1 



ாட்டுப்தைாைல்கள் -  தாாட்டுப்ாைல்கள் -  குமந்டதப்ாைல்கள் -  
பயடிக்டகப்ாைல்கள் – கும்நிப்ாைல்கள் -  காதல்ாைல்கள் -  பதாமில்ாைல்கள் – 
ப்ாாிப்ாைல்கள். 

அகு – 2 

ீதிக்கடதகள் – தந்திபக்கடதகள் – பய்க்கடதகள் – யிங்குக்கடதகள் – 
டகச்சுடயகடதகள் – பயடிக்டகக்கடதகள் – குடும்க்கடதகள் – சாதினக்கடதகள் – 
நந்திபக்கடதகள். 

அகு – 3 

கடதப்ாைலின்பதாற்தொம்யர்ச்சித்ம் – கடதப்ாைலின்நபதைம்தன்டநத்ம் – 
கடதப்ாைலின்அடநப்தை – கடதப்ாைல்யடககள் – 
கடதப்ாைல்காட்டும்ம்ிக்டககலம்மக்கயமக்கங்கலம் – அடிக்கருத்துக்கள். 

அகு – 4 

மபநாமிகள் – மபநாமித்ம்தநிழ்இக்கினங்கலம் – மபநாமிகின்யடகப்ாடு – 
மபநாமித்ம்யிடுகடதத்ம் – மபநாமினின்தன்டந – மபநாமிகின்கருப்பாருள் -  
மபநாமிகுித்தடைனினல்ஆய்வு – அடநப்ினல்ஆய்வு 

அகு – 5 

யிடுகடதகள் – யிடுகடதகின்யடககள் – கருப்பாருள்கள் – 
யிடுகடதனின்அடநப்ினல்ஆய்வு – எதிர்நடயிடுகடதகள் – உைன்ாட்டுயிடுகடதகள் 
– தைபாணக்கடதகள் – யிக்கயிடுகடதகள் – டகப்தையிடுகடதகள் -
பாழுதுபாக்குயிடுகடதகள் – யாய்பநாமியபாறு.  

தரடதல்ள் 

பருநாள்,அ.ா,1987 தநிமில்கடதப்ாைல்கள், உகத்தநிமாபாய்ச்சிிறுயம், 
பசன்ட. சத்தினதோர்த்தி, அ.நா. 1997 தநிழ்ாட்டுப்தைக்கடதகள் – 
ஒர்ஆய்வு,நபகந்திபன்திப்கம், சாலினத்பதரு, அம்நாசத்திபம் – 612 103. 

இபாநாதன்,ஆறு., 2001 ாட்டுப்தைப்ாைல்கள்கஞ்சினம் (த்துபதாகுதிகள்), 
பநய்னப்ன்தநிமாய்யகம், சிதம்பம். 

சுந்தபபசன்,சி. .2005 ாட்டுப்தைக்கடதக்கஞ்சினம் பதாகுதி-14 பநய்னப்ன்திப்கம், 
சிதம்பம், 5 சுப்ிபநணினம். 

சுப்ிபநணினன்,ச.பய., தநிழ்யிடுகடதக்கஞ்சினம், பநய்னப்ன்திப்கம், சிதம்பம். 

திருாகலிங்கம்,ஆ., 2001 தைதுச்பசாியட்ைாபாட்டுப்தைக்கடதகள்காட்டும்சதொதானம், 109 
ஆாயதுகுறுக்குநத்பதரு, திருநகள்கர், தைதுச்பசாி – 4. 

தரர்லதல்ள் 

இபாநாதன்,ஆறு.,(தொ. ஆ.) 2004 
ாட்டுப்தைக்கடதக்கஞ்சினம்(திடந்துபதாகுதிகள்), பநய்னப்ன்தநிமாய்யகம், 
சிதம்பம். 

இபாநாதன்,ஆறு.,(தொ. ஆ.)2004 காதர்யிடுகடதகள், நணியாசகர்திப்கம், 
பசன்ட. 

இபாநாதன்,ஆறு.,(தொ. ஆ.)2001 தநிமில்தைதிர்கள்அன்னா, தஞ்சாவூர்-5. 
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றழ்தொதுலன: தரடத்றட்டம் 2020-21தொதல் 
ததம்-1 CU 1 

ரள்- 8. அடைவு (Value Added Course : Indexing) 

 
நரக்ம் (objectives) 

1. கற்ல், அிதல்தின்கடதொடப்டுத்துதல் 
2. ஆபாய்ச்சி, கல்யிஇபண்டைத்ம்தொடப்டுத்தல், யர்த்பதடுத்தல் 
3. பயடயாய்ப்தைகடஉருயாக்குதல் 
4. தபவுகடத்திபட்டுதல், யடகப்டுத்தல் 
5. ிறுயங்கடஉருயாக்குதல், நக்கலக்குப்னன்ைச்பசய்தல் 

தைப்ாட்டுத்தின்(Outcomes) 

1. சாினா, 
தொழுடநனாபநாமி,ிகழ்வுயமித்தபவுகடநாணயர்கள்கண்ைினக்கற்றுக்பகாள்
யார்கள். 

2. தபவுகடத்பதாகுத்து, யடகப்டுத்திபாதுயிதிகடக்கண்ைியார்கள். 
3. அபசு, 
தினார்ிறுயங்கின்பசனல்ாடுகடதபயாகத்பதாகுத்துயடகப்டுத்திிர்யா
கபநம்ாட்டுக்குயமிகாட்டுயார்கள். 

4. சுனநாகதபவுகடபநாண்டநபசய்த்ம்ிறுயங்கடஉருயாக்குயார்கள். 

அகுகள் 

அகு – 1 

பதாைாினல்உவு, அடுக்கினல்உவுதொடகில்உகப்பாருள்கள்பதாைர்தைடுதல். 
யாக்கினத்திலும், அகபாதிகிலும்உள்அடைவுதொடகள், நம், உணர்வு, எண்ணம், 
அிவுதொதாயற்ின்இனக்கத்தில்பதாைாினல், அடுக்கினல்உவுதொடகள்அடநதல். 

அகு – 2 



தபவுகலக்குாினகங்கடத்தீர்நாத்தல்,இக்கணம், இக்கினம், 
உடபதொதாபநாமியமிஆயணங்கிலிருந்துஅடைவுகடஉருயாக்குதல், 
தபயகங்கள்தனாாித்தல், ிகழ்த்துகடகள், கடப்பாருள்கள், சைங்குகள், 
யபாறுண்ாடுகிலிருந்துஅடைவுகடஉருயாக்குதல். 

அகு – 3 

கணிியமினில்அடைவுகடச்பசய்த்ம்யமிதொடகடகற்ல்,அடைவுகின்யடபனட
கட,யடககடஅிதல். நிததோடனில்உள்அடைவுபசய்த்ம்தின்கடஅிதல். 
பநன்பாருள்கடஉருயாக்குதல், உருயாக்குயதற்குயமிகாட்டுதல், 
தருக்கயிதிகடச்சிந்தித்தல். 

அகு – 4 

அியினல், கட, ண்ாடு, யணிகம், பாினினல், 
நருத்துயம்தொதாதுடகில்உள்அடைவுதொடகள்அிதல், நதிப்ிடுதல், 
பசம்டநப்டுத்தல், தைதுயமிதொடகட, பதடயகடஅிவுறுத்தல், 
ல்பயறுதுடகிலும்அடைவுகடஉருயாக்குயதற்காஅடிப்டைகடஅிதல், 
தொன்யடபனடகடஉருயாக்குதல். 

 

 

அகு – 5 

அடைவுகின்அடிப்டைனில்இனங்கும்யணிக, அியினல், கட, 
அபசினல்பதாைர்ாிறுயங்கடஉருயாக்குதல், 
அயற்ில்ணினாற்றுயர்கடஉருயாக்கிப்னிற்சிஅித்தல், னிபங்குகள்ைத்தல், 
ிறுயங்கின்,திர்கின்தின்கடபநம்டுத்தல். 

ாைதல்கள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ருயம்-2 

றதள்லர்தல்லனக்ம், நலூர். 632 115  
றழ்த்துலந 

றழ்தொதுலன: தரடத்றட்டம் 2020-21தொதல் 
ததம்-2,அடிப்தலடப்தரடம்-5, 

ரள்- 9.ெறற்நறனக்றம்,ணறப்தரடல் 
நரக்ம் (objectives) 

1. சிற்ிக்கினங்கள்உருயாதற்காகாபணங்கடஅிதல் 
2. சிற்ிக்கினயடககடஅிதல் 
3. ல்பயறுசநனத்திாிடைபனபதான்ினசிற்ிக்கினங்கள்ற்ிஅிதல் 
4. திப்ாைல்கள்ற்ிஅிதல் 
5. இடநீதாற்ிடயர்த்துக்பகாள்லதல் 

ாைப்தைப்ாட்டுத்தின் (outcomes) 

அகு - 1  
 உா, தூது, சதகம்தொதலினசிற்ிக்கினங்கடஆய்வுபாக்கில்
 தைாிந்துபகாள்லதல். 
அகு - 2 
 ிள்டத்தநிழ்குயஞ்சிநைல்சிற்ிக்கினங்கடஅிந்துபகாள்லதல். 
அகு - 3 
 ள்லகம்கம்பணிபான்இக்கினங்கின்தோம்தைாிந்துணாா்டய
 பநம்டுத்தல். 
அகு - 4 
 இசுாநினநற்றும்கிித்துயசிற்ிக்கினங்கடஅிந்துபகாள்லதல் 
அகு - 5 
 திப்ாைல்கடப்ற்ினதைாிதடஏற்டுத்தல். 
 
அனகுள் 

அனகு-1.  

  (அ) உனர; றதக்லனரஞரணஉனர 

  (ஆ) தூது: றழ்றடுதூது 



இ)  லறெம்; அநப்தபலசுெம்- தொல் 10 தரடல்ள் 

ஈ)  நரல; றதக்நரலரர்- தொல் 10 தரடல்ள் 

அனகு-2   

(அ) லணரட்ெறஅம்லதறள்லபத்றழ்; ரனப்ததம் 

(ஆ) குநஞ்ெற; றதக்குற்நரனக்குநஞ்ெற-லனபம் 

இ) டல்: ெறநறறதடல்- றதங்லரழ்ர் 

ஈ)  தள்பறலச்ெற; றதப்தள்பறலச்ெற- சதரறரழ்ர் 

 

அனகு-3   

(அ) தள்ல; தொக்கூடற்தள்ல- ரட்டுபம் 

(ஆ) னம்தம்- ந்றக் னம்தம்தொல்20தரடல்ள் 

இ) தறம்- ண்றதண்ெறதத்ரம்தை- துறரழ்ரர் 

ஈ) தற: லிங்த்துப்தற- ரடுதரடிது 

அனகு-4  றநறத்து, இசுனரம் ெறற்நறனக்றங்ள் 

(அ) அந்ரற: றததள்அந்ரற (தொல் 10 தரடல்ள்)- ரதம் நரம்தறள்லப,  

(ஆ)அம்ரலண: ெறலுலஅம்ரலண (தொல் 10 தரடல்ள்)- நஜ. ெற. சுந்ம் 

இ) ெல்: தற ரம் நதரறல் ெல் ண்றள் (தொல் 20 தரடல்ள்)- ெரகுல் 
 அலதுப்தைனர்  

ஈ) ெறந்து: தடிச்ெறந்து(தொல் 20 தரடல்ள்)- ரலப அென் தைனர் 

அனகு-5   ணறப்தரடல் 

அ. ரறக்ம் (உலரெறரறர்),  ணறப்தரடல்றட்டுசரகுற- 1, ன்ந சரகுப்தறல் 
உள்ப ணறப்தரடல்ள் தரத: 

(அ) றதள்லர் தொல் 10 தரடல்ள் 

(ஆ) ம்தர் தொல் 10 தரடல்ள் 

இ) ரபநம் தொல்10 தரடல்ள் 

ஈ) எப்தறனரறப் தைனர் தொல் 10 தரடல்ள் 

உ) சதரய்ரசரறப் தைனர் தொல் 10 தரடல்ள் 

ஊ) இட்லடர்ள் தொல் 10 தரடல்ள் 

) அவ்லரர் தொல் 10 தரடல்ள் 

தரடதல்ள் 

1. தர.அணறர, 2011, றழ் அங் தை: ெறற்நறனக்றங்ள், டுநட தறரறண்டர்ஸ், 
192,சதல்ஸ் ெரலன, நெப்தரக்ம், சென்லண 600 005, தௐ.100, த.176 



2. ரஞ்ெறல் ரடன், 2013, ெறற்நறனக்றங்ள், றறணற, 63, ரச்ெறம்ல ர், நெனரய், 
சென்லண 600 051, தௐ.300, த.398 

3. நர.இரெந்றன், 2008, தள்ல இனக்றத்றல் தள்லம் ரழ்றலும், ல்றனம் 
தறப்தம், சஜ 7/3ெற நட்ரற ெரலன, றரரர ர், சென்லண 600 017, தௐ.85, த.212 

4. சஜ.ஆர்.இனட்சுற, 2009, இசுனரறச் ெறற்நறனக்றங்ள், உனத் றரரய்ச்ெற 
றதணம், இண்டரம் தொன்ல ெரலன, லத் சரறல் தட்தம் தறனம் பரம், 
ற, சென்லண 600 113, தௐ.40, த.108 

5. அ. ரறக்ம் (உலரெறரறர்),  ணறப்தரடல்றட்டுசரகுற- 1, தம்தைரர்ப்தறசும், 
109, ன்ணரர்ெரறநரறல்சத, சென்லண 600013 

 

 

தரர்லதல்ள் 

ந.இர.ரன், 2004, றறல் தூது இனக்றம், அன்ணம் சபறதௌடு, லண ண் 1, 
றர்னர ர், ஞ்ெரவூர் 613 007, தௐ.90, த.176 

இர.ண்ன், 2002, ெறற்நறனக்ற ஆரய்ச்ெற, தொல் சத, அப்தர் தறப்தம், ெறணதள் 
றலனம், 3/401, ள்பனரர் சத, அண்ரர், ஆடி, ..ப், சென்லண 600 055, 
தௐ.120, த.392 

சு.செபந்தரண்டின், 2000, றறல் உனர இனக்றம், ந்றலப் தறப்தம், 279 
தரற ெரலன, றதல்லிக்நற, சென்லண 600 005, தௐ.65, த.277 

அ.ஆணந் டரென், 1997, றறல் தூது இனக்ற பர்ச்ெற, அண்ரலனப் 
தல்லனக் ம், அண்ரலன ர் 608 002, தௐ.60, த.283   

இர.ண்ன், 2002, ெறற்நறனக்ற ஆரய்ச்ெற இண்டரம் சரகுற, அப்தர் தறப்தம், 
ெறணதள் றலனம், 3/401, ள்பனரர் சத, அண்ரர், ஆடி, ..ப், சென்லண 
600 055, தௐ.120, த.392 

ர.ஈசுப்தறள்லப, 2005, றறல் ெறற்நறனக்ற னரத, தொற்தகுற, றழ்ப் 
தல்லனக் சள்பற றர ஆண்டு சபறதௌடு, 15, ஞ்ெரவூர், தௐ.140, த.413 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

றதள்லர்தல்லனக்ம், நலூர். 632 115  
றழ்த்துலந 

றழ்தொதுலன: தரடத்றட்டம் 2020-21 தொதல் 
ததம்-2.அடிப்தலடப்தரடம்-6, ரள்- 10.சரல்ரப்தறம்செரல்னறரம் 

நரக்ம் (objectives) 

1. பசால்யாா்ச்சிிடடனப்ற்ிஅிதல் 
2. பசால்லின்யடககள்ற்ிதைாிந்துபகாள்லதல் 
3. பசால்லிக்கணத்திலிருந்துிற்காத்தில்பதான்ினபசால்இக்கணங்கடநட்டும்
அிதல் 

4. றழ்தறனக்ம்றழ்சரறஅலப்தைற்தம்செல்தரடுகுநறத்துத்சரறறக்கும்
தத்துலபஅநறந்துறப்தறடுது,  

5. ெஸ்றத இனக்ம் , சரறறல் தத்துலப றழ் தறனக்க் 
தத்துலடன் எப்தறட்டுப் தைரறந்து சரள்து. 

ாைப்தைப்ாட்டுத்தின் (outcomes) 

அகு - 1  
 பசாற்கள்பதடயக்பகற்உருயாக்கிக்பகாள்லதல். 
அகு - 2 
 பயற்றுடநகடஅிந்துஎங்பகல்ாம்னன்டுத்தபயண்டும்என்டதத்ம்கற்று
ணாா்தல் 
அகு - 3 
 யிடச்பசாற்கடத்ம், 
இடைச்பசாற்கடத்ம்யரும்இைங்கள்அிந்துனன்டுத்தகற்றுக்பகாள்லதல் 
அகு - 4 
 உாிச்பசாற்கடத்ம்அடயனன்டும்யிதங்கடத்ம்ிஎச்சச்பசாற்கடத்ம்நா
ணயாா்கள்அிந்துபகாள்லதல் 
அகு - 5 
 பதால்காப்ினம்பசால்திகாபம்ன்தெல்பசால்திகாபம்இபண்டிற்கும்இடைபன
னாால்யடகச்பசாற்கடப்ிட்டுஅிதல் 
 

அகுகள் 

அனகு-1.  

அ) பதால்காப்ினஎழுத்ததிகாபம் - றபறரக்ம்,  

ஆ) பதால்காப்ினஎழுத்ததிகாபம் - நற்தலறல்,  

அனகு-2  

 (அ) பதால்காப்ினஎழுத்ததிகாபம் - நற்தலங்றல், றபறதை, 

  (ஆ)பதால்காப்ினஎழுத்ததிகாபம் - சதரறல் 

அனகு-3  



 (அ)பதால்காப்ினஎழுத்ததிகாபம் - றலணறல் 

  (ஆ) பதால்காப்ினஎழுத்ததிகாபம் - இலடறல் 

 

அனகு-4   

அ) பதால்காப்ினஎழுத்ததிகாபம் - உரறறல் 

ஆ) பதால்காப்ினஎழுத்ததிகாபம் - ச்ெறல் 

அனகு-5    

(அ) சரல்ரப்தறம் - ன்தெல் சதரறல், றலணறல்எப்தேடு 

  (ஆ) சரல்ரப்தறம் - ன்தெல் இலடறல், உரறறல், சதரதுறல்எப்தேடு 

தரடதல்ள் 

1 பதால்காப்ினம் - பசால்திகாபம், நெணரலர்உல, றதசல்நலித்   
 சன்ணறந்ற லெ ெறத்ரந் தற்தறப்தைக் ம் , சென்லண 

 2 .சள்லபரன்,  சரல்ரப்தறம் – ன்தெல், அண்ரலனப் 
 தல்லனக்ம், ெறம்தம்  

3 ெ. அத்றலிங்ம், . தொதலன் (தறப்தரெறரறர்), சரல்ரப்தற சரறறல், 
 அண்ரலனப் தல்லனக்ம், ெறம்தம்  

4  ஆததொரனர், ன்தெல் ரண்டில உல, றதசல்நலித் சன்ணறந்ற லெ 
 ெறத்ரந் தற்தறப்தைக் ம் , சென்லண 

5 .சள்லபரன்,  சரல்ரப்தறம் –ன்தெல், அண்ரலனப் தல்லனக்ம்,  
 ெறம்தம்  

தரர்லதல்ள் 

ெண்தொம்செ.ல. செரல்லினக்க்நரடுதரடு,அலணத்றந்றத் றழ் சரறறல் 
ம், அண்ரலன ர், ெறம்தம் 

இனக்குணரர், ெற. 1961, சரல்ரப்தற ஆரய்ச்ெற, ள்லர் தறப்தம், தைதுக்நரட்லட. 

ெண்தொ ரஸ் அ. 1989, றழ்சரற இனக் இல்தைள், தொத்றழ் சபறதௌட்டுக் 
ம், ரழ்ப்தரம். 

Israel M.  Treatment of Morphology in tholkaapiyam, MK University, Madurai 
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றழ்த்துலந 
றழ்தொதுலன: தரடத்றட்டம் 2020-21 தொதல்,ததம்-2 
அடிப்தலடப்தரடம்-7, ரள்-11. இனக்றஇக்ங்ள் 

நரக்ம் (objectives) 

1. இனக்றயடகடநகடஅநறதொப்தடுத்துல் 
2.  றழ்இனக்றப்தலடப்தைபறலும் றழ்இனக்றத்றநணரய்வுப்தலடப்தைபறலும் 

ரனந்நரதம் அல செலுத்ற ந் செல்ரக்றலண ரர்ள் 
அநறலத்ல்,  

3. ரர்ள்இக்கினக்நரட்தரடுள் ற்தம் இக்ங்ள் தற்நற அநறல்  
4. சதண்றம், லித்றம், ணற நம் நதரன்நற்லந எப்தறட்டு அநறல் 
5. ரந்ற, சதரறரர், சதரதுலடலக் சரள்லலபப் தற்நற அநறல் 

ாைப்தைப்ாட்டுத்தின் (outcomes) 

அகு - 1  
 கருத்துதொதல்யாதத்துைன்ிஇக்கினக்பகாள்டககடநாணயாா்கள்கற்றுணாா்தல் 
அகு - 2 
 ைப்ினல்இருத்தலினல்பகாள்டககடஅிந்துபகாள்லதல் 
அகு - 3 
 டிநம்குிதௌடுபயறுாடுகடத்ம்அமகினல்ற்ித்ம்அிந்துபகாள்லதல் 
அகு - 4 
 நிபனச்சிந்தடகடயாா்த்துக்பகாள்லதல் 
அகு - 5 
 அகிம்டச, பாதுவுடைடநக்பகாள்டககடநாணயாா்கள்கற்றுணாா்தல் 

அனகுள் 

அனகு-1.   

அ) தத்து தொல் ரம்  – றபக்ம், லள், அ றலனக் தத்து தொல் ரம் , தைந 
றலனக் தத்து தொல் ரம் . தத்து தொல் ரத்ல அடிப்தலடரக் சரண்ட தறந 
இனக்றக் சரள்லள்- ணறதர் ரம், றல டப்தறல், டரடரறெம், இதத்லில், 
இற்தண்தறல் ரம்,  

ஆ) ஆன்ல ரம், ெ அடிப்தலடபறல் ஆன்ற நததரடுள்,  ஊழ்றலண ரம், 
ெ அடிப்தலடபறல் ஊழ்றலண நததரடுள். ற்தணர ரம் 

அனகு-2  

அ) செவ்றல் ரம், தல ரம், தைலட்ெற ரம்,  த்நவு ரம், தைலணறல் 
ரம், டப்தறல் ரம்- றர்ெண ரர்த் ரம், நெரெலிெ ரர்த்ரம்,  

ஆ) சதரதள் தொல்ர லள் - இந்றப் சதரதள் தொல் ரம் , இக்றல் 
சதரதள் தொல் ரம், னரற்தப் சதரதள் தொல் ரம், நனரரய்ம் 

அனகு-3   

அ)அறல் ரம் , உத ரம் , சபறப்தரட்டிம்(Expressionism), 
தர்றம்(Epicureanism, Hedonism, Erotism), உபறல்ரம் 

ஆ) தடிம், குநறதௌடு, இதண்ல, சபறப்தரட்டுப் தரங்றல்,  

அனகு-4   



அ)லித்றம், ணறதர்ரம், ெலர்றதத்ரம்,  

ஆ) சதண்றம், ணறநம், ப்தறத்ல் ரம்,  

அனகு-5 

அ) ரந்றம், சதரறரரறம், தகுத்நறவு ரம்,   

ஆ)ரர்க்ெறம், நெரெலிெம்- ரற்ரலி நெரெலிெம், ஃநததறன் நெரெலிெம், ற்தணரர 
நெரெலிெம், தன்தரட்டு ரம்,   

தரடதல்ள் 

1. .தறச்ெதொத்து, 2006,  இனக்றஇக்ங்ள், ெக்றசபறதௌடு, ெக்றதைத்றலனம், 
11, தரறெரலன, றதல்லிக்நற, சென்லண 600 005. தௐ. 50. 

2. ம்.ஜற. சுநஷ், 2006, இமங்ள்ஆறம், தரதறப்தம், 226(188), 
தரறெரலன, ரப்நதட்லட, சென்லண 600 014, தௐ. 120. தக். 208 

3. நர. நென், இனக்றஇக்ங்ள் 
4. ஸ்.ற.ரஜதுல, 2011, இதத்லிதொம்ரர்க்வதொம், றடில்தறப்தம், 88, 

இந்றரரர்டன், 4துவீற, உப்தறலிதரலபம்அஞ்ெல், நரம்தைத்தூர் 641 015, 
தௐ.285 

5. தறநம், 2013, ரந்றலக்டந்ரந்றம், ரனச்சுடுதப்பறநன்ஸ் (தற) லிட், 
669, ந.தற.ெரலன, ரர்நரறல் 629 001, தௐ.240 

தரர்லதல்ள் 

நரல் நரெப் இதரஜ், 2013, நரட்தரடு றர்ெணத்ம் றர்ெணக் 
நரட்தரடுத்ம், அலடரபம், 1205/1, தப்தர் ெரலன, தைத்ர த்ம், றதச்ெற 621 310, 
தௐ.200, த.244 

ஆத.இரரன் (த.ஆ) ன்.தக்த்ெனசட்டி (சதரது.ஆ), 2003, ரட்டுப்தைநறல் 
நரட்தரட்டுப்தரர்லள், சன்ணறந்ற சரறபறன் ரட்டுப்தைநறல் ம், 12, 
ரறட்டம், றதணந்தைம் 695 581, றரெர் தறப்தம், 31, ெறங்ர் சத, 
சென்லண 600 018, தௐ.180, த.458 

செ.தரதைரநஜந்றன்(சரறசதர்ப்தை), 2005, ெறந்றர ஃப்ரலநனண்ட் லனக் நரட்தரடு, 
அலடரபம், 1205/1 தப்தர் ெரலன, தைத்ர த்ம், றதச்ெற 621 310, தௐ.90, த.212 

ஆர்.ெறகுரர்(சரறசதர்ப்தை), 2005, ஜரணன் ல்னர் இனக்றக் நரட்தரடு, 
அலடரபம், 1205/1 தப்தர் ெரலன, தைத்ர த்ம், றதச்ெற 621 310, தௐ.90, த.233 

தரனர, 2005, ெர்ரறலிமம், அன்ணம், தறபரட்ம்தர் 1, றர்னரர், ஞ்ெரவூர் 613 007, 
தௐ.65, த.144 

ஆெறரறர் இல்லன , 1978, இக்றல் சதரதள் தொல் ரதொம் னரற்தப் சதரதள் 
தொல் ரதொம் சரடக் தல், தொன்நணற்நப் தறப்தம், ரஸ்நர 

ஸ்.ன்.ரரஜன், 2008, லல ரர்க்வம் , னரத - அெறல் - சய்றல், 
ரவ்ர 16, இண்டரம் குதக்குத் சத , டிஸ்ட்தைம், நரடம்தரக்ம், சென்லண 600 
024, தௐ.350, த.350, நதரன்-044-23726882 
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றழ்த்துலந 



றழ்தொதுலன: தரடத்றட்டம் 2020-21 தொதல் 
   ருயம்-2,அடிப்தலடப்தரடம்-8 

ரள்12 .அரறறல் 

நரக்ம் (objectives) 

1. றழ்அரறகடநாணயாா்கலக்குஅிதொகப்டுத்துதல் 
2. றழ்அரறஉதரக்த்றன்னரற்லநரர்க்குற்தறத்ல் 
3. அரறறல்ஆய்வுதொற்ெறபறல்ரர்லபஈடுதடலத்ல்,  
4. அரறலபஉதரக்குல் 
5. றறல்உதரறத்ள்பஅரறலபறப்தறடுல் 

ாைப்தைப்ாட்டுத்தின் (outcomes) 

அகு - 1  
ரர்ள் அரறறன் செரல், றபக்ம்,   னரதபான்யற்டஅிந்துபகாள்ல் 
அகு - 2 
அகபாதிகின்யடககடஅிந்துஅதடஉருயாக்குதல் 
அகு - 3 
ரரா்ள் செரற்சதரதண்ல தற்நற உரா்ந்து சரள்பல் 
அகு - 4 
நாணயாா்கள்அகபாதிகடஉருயாக்கும்தின்பல் 
அகு - 5 
தநிமில்பதான்ினதொக்கினஅகபாதிகடப்ிடுபசய்னல் 
 
அகுகள் 
 
அனகு1.அரறறல், அரறக்லன 

அ)அரறறல்- செரல், றபக்ம்,   னரத,  
இனக்தொம்அரறறலும்அரறறலும் சரறறலும், றழ் அரற னரத , 
சரல் ரப்தறர் ரனம் , றண்டுக்ரனம்– றண்டுபறன் நரற்நம் , சதரது அலப்தை , 
பர்ச்ெற றலன, தறற்ரன றண்டுள்  

ஆ) நரப்தறர் அரறள்– றண்டுறப்தட்ட றழ் தை அரறள் (எத சரற 
அரறள்)இற்நறன் அலப்தை நததரடு, ற்ரன அரற தொற்ெறள். 

அனகு 2.அரற லள் 

அ) லனக்பஞ்ெறம்–லலந, நரற்நம், பர்ச்ெற ல , ரழ்றல் பஞ்ெறம் , 
அநறறல் பஞ்ெறம் , ெறநப்தைக் லனக்பஞ்ெறங்ள் ,அநறறல் பஞ்ெறம் , ெறநப்தைக் 
லனக்பஞ்ெறங்ள், ஆய்டங்ல்லள் 

ஆ) சதரது அரறள்– ெறநப்தை அரறள், சரற அரறள், எதசரற, இதசரற, 
தன்சரற அரறள் , ரனறல் அரறள் , குநறப்தறட்ட ரனறலன அரறள் , 
னரற்த அரறள் , குசரறறபக் அரற , செரல்னலடவு , செரற்சநரகுற , 
ஆய்டங்ள், தறற்நரற , ற்நதரர் அரற , ட்டரக்கு அரற , 
லனச்செரல்னரற, சரறற்லனச்செரல் அரற, றணற றறனரண அரறள். 

அனகு 3.செரற்சதரதண்லறலும் சரள்லலம் 

அ) செரல்– உனப்சதரதள் சரடர்தை : குநறறல் சரள்ல -சதரதள் தொக்நரக் 
சரள்ல, அலப்தை சரறக்சரள்ல , ரற்நறனக்க் சரள்ல , தன் றறல் 
சரள்ல, செரற்சதரதட் கூதள் , தத்துப்சதரதள் , குநறப்தைப்சதரதள் , 
செரற்தன்தரட்டு ல்லன , சதரதள் உநவும் செரல்லப்தரடும் , எப்தைதச்செரல், எத 
சதரதட் தனசெரல் , றர்ச்செரல் , லச்செரல், 
உட்சதரதட்செரல்.சதரதட்தன்லஅல்னதுதல்சதரதண்ல–ற்ரலிப்சதரதள் 



அறப்சதரதள், நர்ப்சதரதள் , சூற்சதரதள் , ெறநப்தைப்சதரதள், 
அடிப்தலடப்சதரதள், லனலப்சதரதள் , ரற்தப்சதரதள் , லவுசதரதள் தறந 
சதரதள்ள் 

ஆ) தைநப்சதரதள்சரள்ல, ண்க்சரள்ல, சரடர்தைக் சரள்ல , 
தூண்டல்சரள்ல, றலபவுக்சரள்ல, தன்தரட்டுக் சரள்ல , 
நதச்சுச்செல்சரள்ல, தன் றததக் சரள்ல, உண்ல றதந்லணக் சரள்ல, 
சூழ்றலனக் சரள்ல, சரறக்கூதத்சரடர்தைக்சரள்ல  

அனகு4.அரற உதரக்ம் 

அ) அரற உதரக்ப் தடிறலனள் –றட்டறடல், வுதோனங்ள் , செரல்சரறவு , 
தொற்தச்செரற்தறரறப்தை, தகுறச் செரற்தறரறப்தை   

ஆ) தறவுத் சரறவு –தஞ்செரல், தைதுச்செரல் , க்சரறசெரல் , லனச்செரல் , 
கூட்டுச்செரல், தைத்சரடர் 

அனகு 5.அரறப் தறவுக்கூதள், ஆய்வுள் 

அ) அரறப்தறவுக்கூதள்– லனச்செரல் தகுற , சதரதட்தகுற ,அடிப்தலட டிம் , 
லத்துப்சதர்ப்தை, எலிப்தைசநற, இனக்க்குநறப்தை , செரல்தோனம் , செரற்தறநப்தை , 
செரற்சதரதள், சதரதள்த தொலநள் , குதக்கு நரக்லடு , நற்நரள் , றபக்க் 
குநறப்தைள், குநறப்தரன்ள். 

ஆ) அரறள்றப்தேடு, றறல்உதரறத்ள்பஅரறலபறப்தறடுல், 
றரறரறன்ற்ரனத்றழ்அரற, 
றழ்சனக்ெறன்தொனரணஅரறலபஎப்தறட்டுஅநறல், அரறறல் றதணங்ள் , 
ல்லுர்பறன் றநன்லப தங்பறப்தைலபத் சரகுத்து றப்தறடுல் , அரறறல் 
ஆய்வுலபத் சரகுத்துஅநறல் 

தரடதல்ள் 

1. சஜநன்., றழ் அரறறல் பர்ச்ெற னரத, ந்றலப் தறப்தம், 

சென்லண, 1977 

2. ரலன்.சத, அரறறல், றழ் தல்லனக்ம், ஞ்ெரவூர், 1997சுந் 
ெண்தொணரர், றழ் அரறக்லன, தைதுலப் லதந்றழ்ப் தறப்த சபறதௌடு, 
தைதுல, 1965. 

3. ெண்தொம் தறள்லப. தொ, றண்டுச் செரற்சதரதட் நரல – சய்ப்சதர், 
துல ரரெர் தல்லனக்ம், துல, 1982. 

4. ெறத்றதைத்றன்.ச், றழ் அரறறல், அணன்ர சபறதௌடு, ஞ்ெரவூர், 2003. 
5. சுந் ெண்தொணரர், றழ் தல் சரகுப்தைக் லனக்பஞ்ெறம், றரெர் 

தறப்தம், ெறம்தம், 1990. 
தரர்ல தல்ள் 

ெறத்றதைத்றன்.ச், செரல்லும் சதரதலம், அன்ணம், ஞ்ெரவூர் 2004. 
லரதைரறப்தறள்லப.ஸ், ‘றண்டுள்’, ‘அரற’, றறன் தனர்ச்ெற தற்பஞ்ெறம் – 
சரகுற 2, லரதைரறப்தறள்லப றலணவு ன்நம், சென்லண, 1989, த.343-436. 
 
Singh,R.A., An Introduction to Lexicograpy, central Institute of Indian Languages, 
Mysore, 1978. 
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றழ்த்துலந 

றழ்தொதுலன: தரடத்றட்டம் 2020-21 தொதல், ததம்-2 
அறதப்தப்தரடம்–2A  - ரள்- 14. வீணத்றழ் லத்துள் -2. தைறணம், நதட்டி, 

அலப்தைனரத 



 
நரக்ம் (objectives) 

1. தைதித்தின்யபாறுதைதியடககள்தொதாயற்டஅிந்துபகாள்யது 
2. தைதித்தின்பதாற்ம்யர்ச்சிற்ிஅிந்துபகாள்யது 
3. தைதித்தின்ல்பயறுயடககடகண்ைிதல் 
4. பாா்காணல்அணுகுதொடகள்ற்ிபதாிந்துபகாள்லதல் 
5. ிகழ்ச்சியபாறுகுழுயபாறுற்ிஅிதல் 

ாைப்தைப்ாட்டுத்தின் (outcomes) 

அகு - 1  
தைதித்தின்பதாைக்ககாம்தநிமில்தொதல்தைதிம்ற்ிஅிந்துபகாண்ைடந 
அகு - 2 
தைதியடககில்குடும்ாங்காபசய்திகலம்ாத்திபங்கலம்ற்ிஅிந்துபகாள்லதல் 
அகு - 3 
தைதித்தின்டைநற்றும்அடநப்தைதொடகடப்ற்ிஅிந்துபகாள்லதல் 
அகு - 4 
கடிதஇக்கினம்எழுதும்தொடற்ிஅிந்துபகாள்யது 
அகு - 5 
தநிமககல்யிதொடகடஅிந்துபகாள்யது 
அனகுள் 

அனகு-1  தைறணம் 

அ)தற.ஆர். ரஜய்ர், னரம்தரள்ெரறத்றம்,   

ஆ)   ரஜம்றதஷ்ன், அலனரய்க்லள்,  

அனகு-2 தைறணம் 

அ)  ெறரற, ஆணந்ரற,  

ஆ) ஆன், ,  ரற னர்ள்,  

அனகு-3 தைறணம் 

அ)  ஆர். ெண்தொசுந்ம்,  ரம்ரள்,  

      ற. ஜரணறரன்,  அம்ரந்ரள்,  

ஆ) ண்றனன்,  டல்தைத்றல்,  

      ஜற. ரரென்,  ரலப ற்தசரத ரநப,  

அனகு - 4 நதட்டி, டிம், 

  அ)  ெண்தொரஜர, ெச்ெறரணந் பன் (சரகுப்தை), ெரல்: தறரன்ெறஸ் சஜதறத்டன் 12 
நர்ரல்ள்.  

ஆ) தொ.. அன்லணக்கு, 

அனகு-5 றழ்வு னரத, குல னரத 

அ) றரறடப்தறத்ன், தரநந்ன்,( தறப்தரெறரறர்ள்), 

 ஆ) ந. ெரெறன்,   றத்றல் நரெறள்,  

தரடதல்ள் 



1. தற.ஆர். ரஜய்ர், னரம்தரள் ெரறத்றம்,   2007, றத செஞ்சுரற தைக் யவுஸ் தறலிட், 
41-தற, ெறட்நர இண்டஸ்ட்ரறல் ஸ்நடட், அம்தத்தூர் சென்லண 600098, தௐ.100,  நதெற. 
044-26359906 

2. ெறரற, 2005, ஆணந்ரற, தர சபறதௌடு, 226(188), தரற ெரலன, 
ரப்நதட்லட, சென்லண 600014, தௐ. 120, தக். 232, நதெற. 9382116466 

3.  ஆர். ெண்தொசுந்ம், 2013, ரம்ரள், ற்நறலப் தறப்தம், 243, 
றதல்லிக்நற சடுஞ்ெரலன, றதல்லிக்நற, சென்லண, 600005, தௐ. 120 

4. ெண்தொரஜர, ெச்ெறரணந்பன் (சரகுப்தை), ெரல்: தறரன்ெறஸ் சஜதறத்டன் 12 
நர்ரல்ள். ரனச்சுடு தப்பறநன்ஸ் தறலிட். 669, ந.தற. ெரலன, ரர்நரறல், 
தௐ. 100. தக்.168 

5. றரறடப்தறத்ன், தரநந்ன்,( தறதரெறரறர்ள்), 2009, றரறட ரட்டுக்ல்ற 
னரத, ல்றன் தறப்தம், 16-25, 2ஆது தரர்ல ரர்டு ெரலன, ரல்லற ர், 
றதரன்றதர், சென்லண 600041, தௐ. 250, தக். 232, நதெற. 044-42020389 

தரர்லதல்ள் 

ர.இரலிங்ம், 1999 , ரல் இனக்றம், றத செஞ்சுரற தைக் யவுஸ் (தற) லிட் , 41 தற 
ெறட்நர இண்டஸ்டிரறஸ் ஸ்நடட், அம்தத்தூர், சென்லண 600 098, த.166 

சுத.நெதுப்தறள்லப, 2003 , றழ் ரல் பர்ச்ெற(1900-1940) , தைற எபறறல் ண்ட 
ரனம், ற தரர்க்ர், 293, அது ற பரம், இண்டரது பம், இரப்நதட்லட 
சடுஞ்ெரலன, சென்லண – 600 014, த.304, தௐ.150 

ஆ.இர.நங்டெரற, 2002 , ரலும் ரெறப்தைம் , ரனச்சுடு தறப்தம் , 669 
ந.தற.ெரலன, ரர் நரறல் 629 001, தௐ.60, த.135 

சஜநரன், 2009, ரல்(நரட்தரடு), றக்கு தறப்தம், 33/15, ல்டரம்ஸ் நரட், 
ஆல்ரர்நதட்லட, சென்லண 600 018, தௐ.100, த.144 

ெக் அதலரஜன், 2002, றழ் ரல்பறல் ெதொர ரற்நம் , உனத் றரரய்ச்ெற 
றதணம், ெற..டி பரம், ற, சென்லண 600 113, தௐ.20, த.83 

அ.தொத்துதொணறம்ரள், 2005, றழ் ரல்பறல் ரனக்கூத லரபப்தடும், ற தரர்க்ர், 
293, அது ற பரம், இண்டரது பம், இரப்நதட்லட, சென்லண 600 014, 
தௐ.160, த.320 

இர.தரனசுப்தறறன், 2004 , ரல் லனறல் , உனத் றரரய்ச்ெற றதணம் , 
ெற..டி பரம், ற, சென்லண 600 113, தௐ.50, த.168 

.லனரெதற, 1977 , றழ் ரல் இனக்றம் , குன் தப்பறர்ஸ் , 3, சய்ல 
றரர் சத, ற குன் ரனணற 7து சத, டதணற, சென்லண 600 025, தௐ.100, 
த.288 
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றழ்த்துலந 
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ருயம்-2  றதப்தப்தரடம்-2B  
ரள்-15. செரல்லினக்னரத 

நரக்ம் (objectives) 

1. றழ்இனக்தல்ள்கூதம்செரல்லினக்னரற்லநஅநறல் 
2. றழ்சரறனரற்தடன்அலஎப்தறட்டுப்தைரறந்துசரள்லல்,  



3. றழ்ச்செரல்லினக்தல்பறன்னரற்லநஅநறல். 
4. பதாைாா்பநாமிக்காஇக்கணயபாற்டஅிதல் 
5. பநாமிதைணாினல்தைற்ிஅிந்துபகாள்லதல் 

ாைப்தைப்ாட்டுதின் (outcomes) 

அகு -1 
பனாா்ச்பசால்யிடச்பசால்லுக்காஇக்கணத்டதத்ம்யபாற்டத்ம்அிந்துபகாள்யாா் 
அகு - 2 
பயற்றுடநநற்றும்உாிச்பசால்லுக்காஇக்கணத்டதத்ம்யபாற்டத்ம்அிந்துபகாள்
யாா் 
அகு - 3 
பதாைாா்பநாமிக்காஇக்கணத்டதத்ம்யபாற்டத்ம்அிந்துபகாள்யாா் 
அகு - 4 
இடைச்பசால்லுக்காஇக்கணத்டதத்ம்யபாற்டத்ம்அிந்துபகாள்யாா் 
அகு - 5 
பாருண்டநனிக்கணம்நற்றும்பதாைாா்பநாமிஇக்கணஆய்வுதல்கடநதிப்ிடுதல் 
 
அனகுள் 

அனகு-1  

(அ)  சதரறனக்னரத 

(ஆ)றலணறனக்னரத 

அனகு-2   

(அ) நற்தலஇனக்னரத 

 (ஆ) உரறச்செரல்இனக்னரத 

அனகு-3  

 (அ) சரடர்சரறஇனக்னரத 

 (ஆ) றல, தரல், இடம், ண்இனக்னரத 

அனகு-4  

 (அ)  சரறதைரறல்தைஇனக்னரத 

(ஆ) இலடச்செரல்இனக்னரத 

அனகு-5  

 (அ) சதரதண்லறனக்னரத 

 (ஆ) செரல்லினக், சரடர்சரற இனக் ஆய்வுதல்ள்றப்தேடு 

தரடதல்ள் 

(றழ்ச் செரல்லினக்தல்ள் அலணத்தும்) 

1. ெ.ண்டதரறநெறர், 2003, ன்தெல்றதத்றத்ல, தரரறறலனம், 184, 
தறரட்ந, சென்லண 600108, தௐ. 100, த.650 

2. ற.ந. நரதரலனர்(தறப்தரெறரறர்), 1971, 
லத்றரநெறர்இற்நறஇனக்றபக்ம்செரல்னறரம், 
ஞ்லெெசுறயரல்தல்றலனம், ஞ்லெ, தௐ.30, த. 151 



3. ர.. நரறந்ரெதொலிரர்(தறப்தரெறரறர்), 1970, 
வீநெரறம்சததந்நணரர்இற்நறஉலத்டன், சபறதௌடு, சென்லண. த. 
493  

4. ர.. நரறந்ரெதொலிரர்(தறப்தரெறரறர்), 1964, 
குவீதண்டிர்நறரம்இற்நறஉலத்டன், சபறதௌடு, சென்லணத. 
136 

தரர்லதல்ள் 

செ.ல. ெண்தொம், 2004, சரல்ரப்தறத் சரடரறல், உனத்றரரய்ச்ெற றதணம், 
ெறதறடி பரம். ற, சென்லண 600113, தௐ. 120, த.408 

ற.ந. நரதரலனர் (தறப்தரெறரறர்), 1979, சுப்தறற லக்றர் இற்நற தறநர 
றநம் தோனதொம் உலத்ம், ஞ்லெ ெசுற யரல் தல் றலனம் , ஞ்ெரவூர் தௐ. 80, 
த.474 

செ.ல. ெண்தொம், 1992, செரல்லினக்க் நரட்தரடு சரகுற - 3, றரெர் 
தறப்தம், 55, லிங்றச் செட்டித்சத, சென்லண 600001,தௐ. 50, த. 292 

செ.ல. ெண்தொம், 1984, செரல்லினக்க் நரட்தரடு சரகுற - 1, அலணத்றந்றத் 
றழ்சரறறல் ம், ெறம்தம். தௐ. 22, த. 240 

செ.ல. ெண்தொம், 1986, செரல்லினக்க்நரட்தரடுசரகுற- 3, 
றரெர்தறப்தம், 55, லிங்றச்செட்டித்சத, சென்லண 600001,தௐ. 30, த. 246 

செ.ல. ெண்தொம் 1975, சுரற ரம் , சரறறல் துலந , அண்ரலனப் 
தல்லனக்ம், ெறம்தம், தௐ.10. த.308 

தொத்துவீப்த உதரத்றரர் , 1972, தொத்துவீரறம் தோனம் உலத்டன் ,  சபறதௌடு , 
சென்லண,  

கு.தெறம் 2011, இக்ரனத் றழ் தை , அலடரபம், 1205-1, தப்தர் ெரலன , 
தைத்ரத்ம், றதச்ெற 621 310, தௐ. 180, த.282 

சதரற்நர, இக்ரனத்றழ் இனக்ம் , தம்சதரறல் சபறதௌடு , ன் றறனர 
அடுக்ம், 16, ஆநரது குதக்குத் சத, ெரஸ்றரறர், அலடரத, சென்லண 600020, 
தௐ. 400, த.414 
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றழ்த்துலந 

றழ்தொதுலன: தரடத்றட்டம் 2020-21 தொதல், 
ததம்-2,அறதப்தப்தரடம்-2C 

ரள்- 16. ரட்டுப்தைநறல்- றழ்த்துலனள் 

நரக்ம் (objectives) 

1. க்ள்லனதொற்ெறலபத்ம்ஆக்ங்லபத்ம்தறவுசெய்து 
2. ஆப்தடுத்திஅடுத்ததடதொடகலக்குயமங்குயது 
3. நபதையமிப்ட்ைகடகள்ஆட்ைங்கள், இடசத்தல்பான்யற்டஅியது 
4. ல்பயறுஆட்ைங்கள்கூத்துகள்பான்யற்டஅிந்துபகாள்யது 



5. தைபாணஇதிகாசகடதகின்அடிப்டைனில்ாைகங்கடஅியது 

ாைப்தைப்ாட்டுத்தின் (outcomes) 

அனகு-1   
 தரண தண்தரட்டுக் கூதலப ஆப்தடுத்துல்  
அனகு-2 தைறணம் 
 தரண தண்தரட்டுக் கூதலப றப்தேடு செய்வும் ஆரவும் செய்ரர்ள்  
அனகு-3 தைறணம் 
தரண தண்தரட்டுக் லனஞரா்லடன் உநரடி அரா்பது நம்தரட்டிற்கு 
உவுரர்ள் 
அனகு-4 
நபாகூறுயடியங்கடஅபசினல்ண்ாடுசதோகம்பாருினம்தொதாகாபணிகடக்
பகாண்டுயிக்குயார்கள் 
அனகு-5  
 தர இதந்துதம் றழ்வுலப வீண லன டித்றற்கு ற்தவும் வீண 
ரழ்றலுக்கு  ற்தவும் ரற்நறலப்தரர்ள் 

அனகுள் 

அனகு – 1 

சதோகநற்றும்வீபக்கடகள் – சநனம்சார்கடகள் – பதாமிற்சார்கடகள் – 
யமிாட்டுக்கடகள் – பர்த்திக்கைன்கடகள் – தைபாணங்கள்எடுத்தினம்தைம்கடகள் – 
கடதசார்ாட்டுப்தைக்கடகள் – கடதசார்ில்ாாட்டுதைக்கடகள். 

அகு – 2 

ாட்டுப்தைகடகில்இடசக்கருயிகள் – தப்தை - தயில் – ாதசுபம் – ம்டதுடும்தை. 

அகு – 3 

சிம்ாட்ைம் – காயடிஆட்ைம் – கபகாட்ைம் – நனிாட்ைம் – கும்நினாட்ைம் – 
னிாட்ைம் – பகாாட்ைம் – ின்ல்பகாாட்ைம் – பானக்கால்குதிடபஆட்ைம் – 
பதயபாட்ைம் – பசடயஆட்ைம் – சக்டகனாட்ைம் – கமினாட்ைம் – தப்ாட்ைம். 

அகு – 4 

சிம்ாட்ைம் - பயதாஆட்ைம் – பகாடிக்கமினாட்ைம் – கல்பயசம் – கபடினாட்ைம் – 
யர்ணபகாைாங்கினாட்ைம் – தைலினாட்ைம் – ததஆட்ைம் – பனாட்ைம் – கணினன்ஆட்ைம்– 
யில்லூப்ாட்டு – கூத்துகள் – பதருக்கூத்து - கடமக்கூத்து – ாடயக்கூத்து -
பதால்ாடயக்கூத்து. 

அகு – 5 

ாட்டுப்தைாைகங்கள் – தைபாணாைகங்கள் – ல்த்தங்காள்ாைகம் – 
சிறுத்பதாண்ைானார்ாைகம் – ட்ைாைகம் – யள்ித்திருநணம். 

தரடதல்ள் 

1. அநறவும்தற,ஆ., 2008, றரறன் கூத்றல், ெறத்றம், தைதுச்நெரற, தௐ.190.த.432. 
2. சததரள், .ன்., ற ரட்டுதைநக் லனள், உனத் றரரய்ச்ெற றதணம், 

சென்லண. 
3. குநென்,ந.., 1993, ரட்டுப்தைந றழ்லனள் – எத தரர்ல, றதசெஞ்சுரற 

தைக்யவுஸ், சென்லண. 
4. சததரள்,அ.ர., இரச்ெந்றன்,ர., 2001, ரட்டரர் றழ்த்து லனள் 

பஞ்ெறம், ரட்டரர் க்ரற்நறல் ஆய்வு லம், தரலபங்நரட்லட. 



5. ததுல,இர., 1993, ற ரட்டுப்தைந றப்தரட்டுக் கூத்துக்ள்,  அதர 
சபறதௌடு, தொெறநற. 

தரர்லதல்ள் 

இரரரன்,ஆத., 1997, ரட்டுப்தைநறல் ஆய்வுள், றரெர் தறப்தம், 
சென்லண. 

தொத்டதனா,ஒ., 2002 பசடயனாட்ைம், காந்திகிபாநகிபாநினப்ல்கடக்கமகம், 
காந்திகிபாநம். 

தொருபகசன்,கு., 2000, அடநப்ினல்பாக்கில்தநிமகாட்டுப்தைைங்கள், 
தநிழ்ப்ல்கடக்கமகம், தஞ்சாவூர். 
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றழ்த்துலந 

றழ்தொதுலன: தரடத்றட்டம் 2020-21தொதல், ருயம்-2, தைநறதப்தப்தரடம்- 1A 
ரள் 17. வீணத்றழ்இனக்றனரத 

நரக்ம் (objectives) 

1. தைதுக்கயிடதநற்றும்ிகயிடதகள்ற்ிஅிதல் 
2. சிறுகடதகள்அடயதொடத்ம்சூமல்கடப்ற்ிஅிதல் 
3. தநிழ்ப்ர்திஇக்கினயபாற்ிடஅிந்துபகாள்லதல் 
4. தநிழ்ாைகஇக்கினயபாற்ிடத்ம், ாைகயடககடத்ம்அிந்துபகாள்லதல் 
5. தநிழ்க்கட்டுடபஎழுதும்தொடற்ிஅிந்துபகாள்லதல் 

ாைப்தைப்ாட்டுதின் (outcomes) 

அகு -1 
ல்பயறுகயிடதகள்நதிப்தேடுபசய்துகயிடதஎழுதும்திடஉருயாக்குதல் 
அகு - 2 
சிறுகடதகள்எழுதும்ஆற்டஉருயாக்கியிைல் 



அகு - 3 
தைதியபாற்டத்ம்தைதித்தின்தன்டநகடத்ம்அிந்துபகாள்லதல் 
அகு - 4 
தநிழ்இக்கினாைகயபாற்டஅிந்துபகாள்லதல் 
அகு - 5 
கட்டுடபயடியஇக்கினங்கடநதிப்தேடுபசய்தல் 

 
அனகுள் 

அனகு-1 றல 

இனக்றஉள்படக்ம், தரடுசதரதள், ரந்ர், ண்ம், உர்வு, உடல்சரற, ெதோம், 
அெறல், சதரதபரர, தண்தரட்டுஉநவுள், சூல்ள்: சபற- வீடு, ஊர், ரடு, 
உனம், சதரதுசபற, ணறசபற, உலடலத்ம்உரறலத்ம், தப்சதரதள்ள்: 
இற்லப்சதரதள்ள்- உறர்உள்பல, உறர்அற்நல,  செற்லப்சதரதள்ள்-
தைங்குசதரதள்ள், ஆலட,அற, தறள்தொனரணல, ணறதுதத்றல்ள்: ெரற, 
ம், றப்தைள், தல்லல, அநறவு, சரற, 
தலடப்தைசநறதொனரணற்தடன்சரடர்தைதடுத்றறழ்க்றலஇனக்றனரற்லநஅநற
ல் 

அனகு-2 ெறதல 

இனக்றஉள்படக்ம், தரடுசதரதள், ரந்ர், ண்ம், உர்வு, உடல்சரற, ெதோம், 
அெறல், சதரதபரர, தண்தரட்டுஉநவுள், சூல்ள்: சபற- வீடு, ஊர், ரடு, 
உனம், சதரதுசபற, ணறசபற, உலடலத்ம்உரறலத்ம், தப்சதரதள்ள்: 
இற்லப்சதரதள்ள்- உறர்உள்பல, உறர்அற்நல,  செற்லப்சதரதள்ள்-
தைங்குசதரதள்ள், ஆலட,அற, தறள்தொனரணல, ணறதுதத்றல்ள்: ெரற, 
ம், றப்தைள், தல்லல, அநறவு, சரற, 
தலடப்தைசநறதொனரணற்தடன்சரடர்தைதடுத்றறழ்ச்ெறதலஇனக்றனரற்லநஅ
நறல் 

அனகு-3 தைறணம் 

இனக்றஉள்படக்ம், தரடுசதரதள், ரந்ர், ண்ம், உர்வு, உடல்சரற, ெதோம், 
அெறல், சதரதபரர, தண்தரட்டுஉநவுள், சூல்ள்: சபற- வீடு, ஊர், ரடு, 
உனம், சதரதுசபற, ணறசபற, உலடலத்ம்உரறலத்ம், தப்சதரதள்ள்: 
இற்லப்சதரதள்ள்- உறர்உள்பல, உறர்அற்நல,  செற்லப்சதரதள்ள்-
தைங்குசதரதள்ள், ஆலட,அற, தறள்தொனரணல, ணறதுதத்றல்ள்: ெரற, 
ம், றப்தைள், தல்லல, அநறவு, சரற, 
தலடப்தைசநறதொனரணற்தடன்சரடர்தைதடுத்றறழ்ப்தைறணஇனக்றனரற்லநஅநற
ல் 

அனகு-4 ரடம் 

இனக்றஉள்படக்ம், தரடுசதரதள், ரந்ர், ண்ம், உர்வு, உடல்சரற, ெதோம், 
அெறல், சதரதபரர, தண்தரட்டுஉநவுள், சூல்ள்: சபற- வீடு, ஊர், ரடு, 
உனம், சதரதுசபற, ணறசபற, உலடலத்ம்உரறலத்ம், தப்சதரதள்ள்: 
இற்லப்சதரதள்ள்- உறர்உள்பல, உறர்அற்நல,  செற்லப்சதரதள்ள்-
தைங்குசதரதள்ள், ஆலட,அற, தறள்தொனரணல, ணறதுதத்றல்ள்: ெரற, 
ம், றப்தைள், தல்லல, அநறவு, சரற, 
தலடப்தைசநறதொனரணற்தடன்சரடர்தைதடுத்றறழ்ரடஇனக்றனரற்லநஅநற
ல் 

அனகு-5 ட்டுல 

இனக்றஉள்படக்ம், தரடுசதரதள், ரந்ர், ண்ம், உர்வு, உடல்சரற, ெதோம், 
அெறல், சதரதபரர, தண்தரட்டுஉநவுள், சூல்ள்: சபற- வீடு, ஊர், ரடு, 
உனம், சதரதுசபற, ணறசபற, உலடலத்ம்உரறலத்ம், தப்சதரதள்ள்: 



இற்லப்சதரதள்ள்- உறர்உள்பல, உறர்அற்நல,  செற்லப்சதரதள்ள்-
தைங்குசதரதள்ள், ஆலட,அற, தறள்தொனரணல, ணறதுதத்றல்ள்: ெரற, 
ம், றப்தைள், தல்லல, அநறவு, சரற, 
தலடப்தைசநறதொனரணற்தடன்சரடர்தைதடுத்றறழ்க்ட்டுலனரற்லநஅநறல் 

தரடதல்ள் 

1. தர.றரன், உ.நென்(த.ஆ), 2007, றழ் இணற 2000 ரரட்டுக் ட்டுலள், 
ரனச்சுடு அநக்ட்டலப, 669 ந.தற.ெரலன, ரர் நரறல் 629 001, தௐ.750, 
த.1030 

2. ெறற்தற.தரனசுப்தறறம் லன.தத்ரதன் (தறப்தரெறரறர்) , 2013, தைற றழ் 
இனக்ற னரத , சரகுற 3 (வீண இனக்றம்) , ெரறத்ற அரசற 
இவீந்றன் தன்: 35, சதநரஸ்ர ெரலன, தைது றல்லி 110 001, தௐ.850 

3. ரஜரர்த்ரண்டன், 2003, தைதுக்றலனரத, த்லணசடட்லட்டர்ஸ், 130-2 
அவ்லெண்தொம்ெரலன, நரதரனதைம், சென்லண 600086, தௐ. 75,  

4. ஆத. அப்தன், 2011, றழ்ரடத்றன்நரற்நதொம்பர்ச்ெறத்ம், தரரறறலனம், 
90-தறரட்ந, சென்லண 600108, தௐ. 250,  தக். 496,  

5. சுத.நெதுப்தறள்லப, 2003 , றழ் ரல் பர்ச்ெற(1900-1940) , தைற எபறறல் 
ண்ட ரனம் , ற தரர்க்ர் , 293 , அது ற பரம் , இண்டரது பம் , 
இரப்நதட்லட சடுஞ்ெரலன, சென்லண – 600 014, த.304, தௐ.150 

தரர்லதல்ள் 

. ஈசுதறள்லப, 2006, தத்சரன்தரம் தற்நரண்டின் ெதொர ரற்நங்லம் றழ் 
இனக்றப் நதரக்குலம், றழ்ப் தல்லனக்ம் சள்பற றர ஆண்டு சபறதௌடு 23, 
ஞ்ெரவூர் 613 005, தௐ.100, த.250 

றலன.ெலணற.நங்டெரற, தத்சரன்தரம் தற்நரண்டில் றழ் இனக்றம் 1800-1900, 
தரறெல் தைத் றலனம் , த.ண்.96 , சஜ.தறபரக், ல்வு சத , ம்.ம்.டி. ரனணற , 
அதம்தரக்ம் சென்லண 600 106, தௐ.200, த.312 

ெ.ெறரற, 2010, றழ் ரழ்க்ல னரற்நறனக்றம், உனத் றரரய்ச்ெற றதணம், 
இண்டரது தொன்லச் ெரலன, ற, சென்லண 600 113, தௐ.170, த.376 

தண்ன், 1999, குந்ல இனக்ற னரத, றரெர் தறப்தம்,8/7 ெறங்ர் சத, 
தரரறதொலண, சென்லண 600 108, தௐ.60, த.288 

ெரலிணற இபந்றலன் , 2002, ரழ்க்ல னரற்த இனக்றம் , சய்ப்தன் 
றரய்ம், 53, தைதுத்சத, ெறம்தம் 608 001, தௐ.85, த.264 
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றழ்த்துலந 

றழ்தொதுலன: தரடத்றட்டம் 2020-21 தொதல், 
ததம்-2,தைநறதப்தப்தரடம்–1B.                                                                                          

ரள்-18.றழ்ச்ெதோப்தண்தரட்டுனரத 

நரக்ம் (objectives)  

1. திநிதன்தன்குடும்யபாற்ிடஅிந்துபகாள்யது 
2. அறுத்துான்குகடகடப்ற்ிஅிந்துபகாள்யது 
3. அறுயடகச்சநனங்கடப்ற்ித்ம்ிசநனக்பகாள்டககள்ற்ித்ம்அிந்துபகாள்
யது 

4. தநிழ்ாட்டில்ஆசிாினாா்நாணயாா்உவுதொடகடப்ற்ிஅிந்துபகாள்யது 
5. திநிதைத்டதகள்சதோகைத்டதகள்ற்ிஅிந்துபகாள்யது 

ாைப்தைப்ாட்டுத்தின் (outcomes) 
அகு - 1  
திநிதன்தன்தடைனஇருப்ிையபாற்டத்ம்குடும்உவுகடத்ம்அிந்துபகாண்ை
டந 
அகு - 2 
கட்டிைம், சிற்ம், ஒயினம்பான்அறுத்துான்குகடகள்ற்ிஅிந்துபகாள்லதல் 
அகு - 3 
அறுயடகச்சநனங்கள்டசயபயதாந்தஉட்குப்தைகள்யமிாட்டுைத்டதகள்பான்யற்
டஅிந்துபகாள்லதல் 
அகு - 4 
ஆசிாினாா்நாணயாா்க்குக்கற்ிக்கும்பிதொடகலம்இனற்டகப்ற்ினஅிடயத்ம்அிந்து
பகாள்யது 



அகு - 5 
திநிதசதோகைத்டதகள்ற்ித்ம்உணவுதொதாதகர்வுதொடகள்ற்ித்ம்அிந்து
பகாண்ைடந 
 
அனகுள் 

அனகு-1 ணறணற, குடும்தனரத, இணனரதள் 

ணறணறன்உடல்தற்நறசெய்றள்,  ஆலட, அற, 
தறதொனரணதைங்குசதரதள்தன்தரடுள்,  இதப்தறட, ரறடனரத, ணறன் –
இடஉநவுள், குடும்தஉநவுள், டலள், உரறலள், செரத்துலடல, 
இணங்பறன்அ, தைநஉநவுள், ணறன்இற்லஉநவுள், தறந 

அனகு-2 லனனரத 

ட்டிடம், ெறற்தம், ஏறம், இலெ, ரடம், கூத்து, தரட்டு, லறலணக்லனள்- 
தைங்குசதரதள்உற்தத்ற, எப்தலணப்சதரதள்உதரக்ம், ஆலட, அற, 
தறதொனரணதைங்குசதரதள்உற்தத்றக்லனள்,  றலபரட்டுள்தொனணல, 
லனள் 64 ன்நதத்ரக்ம் 

அனகு-3 ெனரத 

லெம், லம், சதௌத்ம், ெம், இசுனரம், றநறத்தும், வீலெம், 
லெத்றன்உட்தகுப்தைள், நரந்த்றன்உட்தகுப்தைள், இசுனரம், 
றநறத்துத்றன்உட்தகுப்தைள், றதரட்டுடத்லள், றதரடு, ெடங்கு, ம்தறக்ல, 
டவுள், 

அனகு-4 அநறவு, அறல், ெறந்லணனரத 

றழ்க்ல்றனரத: ஆெறரறர், ற்தறத்ல், ரர், ற்நல், தல், உல, 
ரய்சரறஇனக்றஆக்ங்ள், அகுர்ச்ெற: உடல், ணம், உநவு, 
தைங்குசதரதள்தொனரணடிலப்தை, வீடு, சத, ஊர்தொனரணரறடடிலப்தைள், 
இற்லதற்நறஅநறவு, ணறன்தற்நறஅநறவுதொனரணல 

அனகு-5 தக்க்னரத 

உவு, உலடதொனரணதர்வுதொலநள், ணறணறடத்லள், 
ெதோடத்லள்ற்தம்தறந 

தரடதல்ள் 

1. செ.லத்றலிங்ன், 1996தொல், றழ்ப் தண்தரட்டு னரத, சரகுற 1 தொல் 5 
ல, அண்ரலனப் தல்லனக்ம், அண்ரலன ர் 

2. து.ஆ.ணதரண்டின், 1994 , இலெத்றழ் னரத , தகுற-1, றழ்ப் 
தல்லனக்ம், ஞ்ெரவூர், தௐ.100, த.244 

3. து.ஆ.ணதரண்டின், 1994 , இலெத்றழ் னரத , தகுற-2, றழ்ப் 
தல்லனக்ம், ஞ்ெரவூர், தௐ.100, த.244 

4. நெ.இகுரன், 2006, றர் டண னரத, 30, ந்றணற தறப்தம், 3/111 எறட் 
யவுஸ் தறரண ெரலன, அண்ரர் றக்கு, சென்லண 600 102, தௐ.200, த.300 

5. இ.அஸ்.ற்ண்ற, இர.ரற(த.ஆ) , 2006, றறலெ சரன்லத்ம் 
சதரதலத்ம், சரகுற 1, றழ்ப்தல்லனக் ம், ஞ்ெரவூர் 

தரர்லதல்ள் 

செ.சுப்தைனட்சுறநரன், ம்தைக் தறள், உனத் றரரய்ச்ெற றதணம், இண்டரம் 
தொன்ல ெரலன, சரறல் தட்த தறன பரம் , ற சென்லண 600 113 , தௐ.70, 
த.150 



ர.சுப்தறற தறள்லப , 2009, றர் ெம் , தம்தைரர் தறப்தம் , 127 தறரெம் 
ெரலன, தறரட்ந, சென்லண 600 108, தௐ.33, த.176 

.ஸ்.இரன் (த.ஆ) , 2006, றழ்ரட்டு ஏறங்ள் , றழ்ப்தல்லனக்ம், 
ஞ்ெரவூர் 613 005, தௐ.70, த.141 

ந.நதரறன்தன் (த.ஆ), 2008, றர் ெறந்லண தை, சன்ண ஆய்வு லம், 142 ரணற 
ரன் ரன் ெரலன, இரப்நதட்லட, சென்லண 600 014, தௐ.70, த.129 

இ.அங்ற்ண்ற, இர.ரற(த.ஆ) , 2006, றறலெ சரன்லத்ம் சதரதலத்ம் 
சரகுற 2, றழ்ப் தல்லனக்ம், ஞ்ெரவூர், தௐ.190, த.584 

ஸ்.ரரஜன், 1989, அல் ரடுபறல் றர், றழ்ப் தல்லனக்ம், ஞ்ெரவூர் 613 
005, தௐ.74, த.446 

ெ.றதஷ்ண்தோர்த்ற, 2004 , டுற்ள், சய்ப்தன் தறப்தம், 53, தைதுத்சத, ெறம்தம் 
608 001, தௐ.200, த.517  

தர.சு.றன், 2009, ெறத்ர்ள் ண்ட றழ்தொலந ண் றம், றஜர தறப்தம், 20, 
இரஜவீற, நரம்தைத்தூர் 641 001. தௐ.45, த.136 

கு.றஜனட்சுற, றர் தண்தரட்டில் அபலள் , (ரட்டுப்தைநறல் ஆய்வுள்) , 
அன்ணம் சபறதௌடு, லண ண் 1, றர்னர ர், ஞ்ெரவூர் 613 007 

ந.றநணரதர, 2006 , றழ் ண் ற னரத , அம் லண ண் 1 , றர்னர ர், 
ஞ்ெரவூர் 613 007, தௐ.110, த.199 
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றழ்த்துலந 

றழ்தொதுலன: தரடத்றட்டம் 2020-21 தொதல், 
      ருயம்-2,தைறதப்தப்தரடம்– 1C 

ரள்–19. றர்ரணறடறல் 

 

நரக்ம் (objectives) 

1. றர்தண்தரட்லடரணறடறல்நரக்றல்உற்தநரக்றப்தைரறந்துசரள்யது 
2. றப்தங்குடிறணர், ரநடரடிறணர்தற்நறறங்லபத்சரகுத்துஅநறல் 
3. க்ள்தண்தரட்டுதொற்ெறலபத்ம்ஆக்ங்லபத்ம்தறவுசெய்துஆப்தடுத்துத
ல் 

4. தைபறன்லரணறப்தேடுள்செய்ல் 
5. ெதோரற்நத்றற்குஆரய்ச்ெறலப்ததலடரஆக்குல் 

ாைப்தைப்ாட்டுத்தின் (outcomes) 

அகு - 1  
 நாதைத்பதாற்ம்ற்ித்ம்ண்ாட்டின்டிிடற்ித்ம்அிந்துள்டந 
அகு - 2 
 தாய்யமிநபதை, ஆதிசதோகநபதை, தநிழ்த்திருநணதொடகள்ற்ிஅிந்து பகாண்ைடந 
அகு - 3 
 பதான்நங்கள்ற்ித்ம்சைங்குகின்தன்டநகள்ற்ித்ம்உணாா்ந்து பகாண்ைடந 
அகு - 4 
 பதய்யம்ிக்டககுபதய்யயமிாடுபான்யற்டஅிந்துபகாண்ைடந 
அகு - 5 



 தநிழ்ச்சதோகநக்கிடைபனடைபற்திருயிமா, ண்ாடுபான்யற்ட
 அிந்துபகாள்ல் 
 
அனகுள் 

அனகு 1  

 ரணறடறலின் நரற்நம் – றனங்குலம் ணறதம் –  தண்தரட்டின் ன்ல– 
லலநள் – லலந தற்நற   றரங்ள் – தரட்டின் தண்தைள். 

அனகு 2 

 ரய்ற தை – லள் – றத் ரய்றச் ெதொங்ள் – தறந ெதொத்றணர் – ஆற 
ெதோ அலப்தை – றழ்த் றததொலநள். 

அனகு 3 

  ெரறத் சரன்ங்ள், நரற்நத் சரன்ங்பறன் அர்த்த்பம்,  கூற்தள் – ெரறபறன் 
நரற்நத் சரன்ங்ள் – ெதோ ரற்நம்,  ெஸ்றதரலும் ெதொம் – தறந ெதோ 
அலப்தைள், தொண்தரடுள் – நரட்தரடுள் – ெடங்குபறன் ன்லள்    
நரட்தரட்டில் ெறந்லண – றர் ெடங்குபறன் தன்தொத்  ன்ல.   

 

 

அனகு 4 

  சய் உனம் – அணுகுதொலந நததரடுள் – றர் சய் உனம் – ெதோப் 
சதர்வும் குனசய்ம் றதரட்டுக் குலறன்  ரற்நங்ள் – ரத்றல ரணறடறல் – 
தேறல் தத்ரக்ம்  ரத்றல. 

அனகு 5  

றதறர, அலப்தறத் பரற்நங்ள் , லறலணக் லனஞதம் ெதொம் – தைங்கு 
சதரதள் தண்தரடு – சதரதலம்    தண்தரடும் – ற றரங்ள் – றக்றந்றக் 
ம்சதணறரரறன்    தரர்ல –ெரனத் றழ்ச் ெதோம் –சரக்றக் ரனப் தறவுள். 

தரடதல் 

1. தக்த்ெனதரற, 2013,  றர் ரணறடறல், அலடரபம், றதச்ெற 
2. தக்த்ென தரற, றப் தங்குடிள், அலடரபம், றதச்ெற 

தரர்ல தல்ள் 

தக்த்ெனதரற, 2013,  தண்தரட்டு ரணறடறல்,   அலடரபம், றதச்ெற  

தக்த்ெனதரற, 2004. ரணறடறல் நரட்தரடுள்,ல்லிணம், தைதுச்நெரற   
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றழ்த்துலந 
றழ்தொதுலன: தரடத்றட்டம் 2020-21 தொதல்,  

ததம்-3, அடிப்தலடப்தரடம்–9,                                                                                           
ரள்-20. ரப்தறம், தைரம் 

நரக்ம் (ojectives) 

1. இடைக்காத்தில்பதான்ினகாப்ினங்கள்ற்ிஅிதல் 
2. ஐம்பருங்காப்ினங்கள் - ஐஞ்சிறுகாப்ினங்கள்அிந்துபகாள்யது 
3. சநனசார்தைடைனகாப்ினங்கடகண்ைிந்துஉணர்தல் 
4. பருங்காப்ினங்கலக்கும், சிறுகாப்ினங்கலக்கும்உள்பயறுாடுகடஅிதல் 
5. இபட்டைக்காப்ினங்கள்ற்ிகற்றுஉணர்தல் 



 

ாைப்தைப்ாட்டுத்தின் (outcomes) 

அகு - 1  
 நணிபநகட, கம்பாநானணம், 
யில்லிாபதம்தொதலினகாப்ினங்கில்அச்பசனல்கடகற்றுஅதன்யமிைத்தல் 
அகு - 2 
 இல்யாழ்க்டகநற்றும்துவுயாழ்க்டகடனப்ற்ிகாப்ினங்கின்யமிநாணயர்கள்
கற்றுஅிந்துபகாள்லதல் 
அகு - 3 
 ஐஞ்சிறுங்காப்ினங்கள்ற்ிபதாிந்துபகாள்லதல் 
அகு - 4 
 இசுாம், டசயம், கிித்துயம்தொதலினசநனகாப்ினக்கூறுகடஅிதல் 
அகு - 5 
 சிப்திகாபத்தின்யமிசநனற்றுடநடனஅிந்துபகாள்லதல் 

 
அகுகள் 

அனகு 1  

1. றநலன : ெக்க்ர்றநம்நட்டரல 
2. றநலன : ெறலநக் நரட்டம் அநக்நரட்டரக்ற ரல  
3. ம்தரரம்  : ந்ல சூழ்ச்ெறப் தடனம்  
4. றல்லிதரம் : றதஷ்ன் தூதுச் ெதக்ம்  

 
அனகு 2  
 

1. ெல ெறந்ரற  : நரறந்லரர் இனம்தம்  
2. சததங்ல  : துநவுக்ரண்டம்  
3. பசண்தர : லி லங்கு ரண்டம்  
4. சூபரற : ரட்டுச் ெதக்ம்  

அனகு 3  

1. ரகுரரறம் : ரன்ரம் ெதக்ம் 
2. நெர ரறம்  : இண்டரம் ெதக்ம்  
3. ந் தைரம் -        றண்குடிநற்த தடனம் 
4. றதறலபரடற் தைரம் : தறக்குப் சதரற்றற அபறத் தடனம் 

 
அனகு 4  

1. ெலநரப்தைரம்  : தறப் தட்டம் சதற்ந தடனம்  
2. நம்தரற  : பன் ெணறத் தடனம்  
3. சதரற தைரம்   : இற்தல ரணரர் தைரம்  
4. இட்ெண்ரத்றரறம் : சய்த்ர்ச்ெறப்தடனம் 

அனகு 5   

      ெறனப்தறரம்- துலக்ரண்டம் 

தரடதல்ள் 

1.றழ்க் ரப்தறங்ள், ற.ர.சஜந்ரன், அதொ றலனம் லிறசடட், 46, 
இரப்நதட்லட  சடுஞ்ெரலன, சென்லண 600 014, 1991 
2.ரப்தறக் சரள்ல, சரகுற 1,2, து.ெறணறச்ெரற, றழ்ப் தல்லனக்ம், 
ஞ்ெரவூர். 
3.ரப்தறப் தைலணறநன், ெ.ந.சுப்தறறன், றழ்ப் தறப்தம், ரல்ரய்க் 
லச்ெரலன, ஸ்தூரறதர ர், அலடரத, சென்லண 600 020, 1979 



4. “லப்தரடல் ரப்தறம்” ரட்டரர் க்ரற்நறல் ெறன அடிப்தலடள் த.117-50 
ரட்டரர் க்ரற்நறல் ஆய்வு லம், தூ ெநரறரர் ல்லூரற, 
தரலபங்நரட்லட 627 002, தௐ.120  

 5. ரற ரனம்- , ஸ்.லரதைரறப்தறள்லப. 

தரர்ல தல்ள் 

றறல் தரக் லள் -  அ.றசுரன்.தைர இனக்ற னரத, 
அத.ததுல, ந்றலப் தறப்தம், 294, தரற ெரலன, றதல்லிக்நற, 
சென்லண 600 005, 1988, தௐ.12 
(குநறப்தை : இந் அனறல் அலந்துள்ப தரடதல்ள் தற்நற ரர்பறன் 
சதரதுரண தைரறலன சபறக்சரண்டு தம் தொலநறல் றணரக்ள் 
நட்ப்தடுல் நண்டும்.) 
 
றறல் லப்தரடல், அ.ர.சததரள், உனத் றரரய்ச்ெற றதணம், 
ற, சென்லண 600 113, 1987, தௐ.25 
 
உனத் றறனக்ற னரத, ற.தற.500 ல, றண்ல், உனத்  
றரரய்ச்ெற றதணம், ற, சென்லண 600 113, 2004, தௐ.45 
 
உனத்  றறனக்ற னரத, ற.தற. 501 தொல் 900 ல,நெர..ந்ெரற, 
உனத் றரரய்ச்ெற றதணம், ற, சென்லண 600 113, 2004, தௐ.70 
 
 “ரறதொம் ரலும்” றழ் ரல் இனக்றம், .லனரெதற.ரப்தறதொம் தறந 
இனக்ற லலலம்இததரம் தற்நரண்டுக் ரறங்ள், இர. 
ெரந்குரரற, ெந்ர தறப்தம், 9,16 நஜரெப் குடிறதப்தை, ஆம்தரக்ம், 
சென்லண 600 088, தௐ.110 
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றழ்த்துலந 

றழ்தொதுலன: தரடத்றட்டம் 2020-21 தொதல்,  
ததம்-3, அடிப்தலடப்தரடம்-10-   ரள்-21.சரல்ரப்தறம்சதரதபறரம் 

இபம்தர் உலத்டன் (1-5 இல்ள்)  

நரக்ம் (objectives) 
1. சரல்ரப்தறபாருதிகாபத்தின்அகப்தைஇக்கினங்கடஅிந்துபகாள்லதல் 

 
2. சரல்ரப்தறம் சதரதபறரம் பவு செய்றலப அநறந்து சரள்லல் 

 



3. சரல்ரப்தறம் சதரதபறரம் ற்தை செய்றலப அநறந்து சரள்லல் 
 

4. பறலிலும் ற்தறலிலும் றடுதட்ட செய்றலப அநறந்து சரள்லல் 
 

5. பதால்காப்ினம்பாருதிகாபம்தைத்திடணனினல்பசய்திகடஉணபச்பசய்தல் 

ாைப்தைப்ாட்டுத்தின்(outcomes) 

அகு - 1  

 பதால்காப்ினம்அகத்திடணனினல்யமிண்டைத்தநிமர்கின்அக
 யாழ்க்டகடனஉணர்ந்துபகாள்லதல். 

அகு - 2 

 பதால்காப்ினகயினல்யமிண்டைத்தநிமர்கின்திருநணத்திற்குதொந்டதன
 கவுயாழ்க்டகடனஅிந்துபகாள்லதல். 

அகு - 3 

 பதால்காப்ினகற்ினல்யமிண்டைத்தநிமர்கின்திருநணத்திற்குிந்டதன
 கற்தையாழ்க்டகடனஅிந்துபகாள்லதல். 

அகு - 4 

 பதால்காப்ினபாருினல்யமிகவு - கற்தையாழ்யினல்பசய்திகட
 அிந்துபகாள்லதல் 

அகு - 5 

 பதால்காப்ினதைத்திடணனினல்யமிண்டைத்தநிமாின்பார்நற்றும்
 பகாடைச்பசய்திகடஅிந்துபகாள்லதல் 

அனகுள் 

அனகு-1.   

சரல்ரப்தறம் சதரதபறரம் - அத்றலறல்,  

அனகு-2  

சரல்ரப்தறம் சதரதபறரம் -பறல் 

அனகு-3 

சரல்ரப்தறம் சதரதபறரம் -ற்தறல் 

அனகு-4 

சரல்ரப்தறம் சதரதபறரம் -சதரதபறல் 

அனகு-5  

சரல்ரப்தறம் சதரதபறரம் -தைநத்றலறல் 

தரடதல்ள் 

1. தொடயாா் ச. பய. சுப்ிபநணினன், பதால்காப்ினம்பதிவுடப, 
நணியாசகர்திப்கம், பசன்ட. 



2. .டிரெனம், ெ.ெறம்தற, 1999, சரல்ரப்தறப் தரறல் நரட்தரடுள், 
(..டி.ஸ்), தௐ.40, த.160 

3. ஞர.ஸ்டீதன், 2010, சரல்ரப்தறதொம் இணலறல் றலறலும், 
ன்.ெற.தற,ச், தௐ.40, த.80 

4. தொடயாா் ச. பய. சுப்ிபநணினன், பதால்காப்ினம்பதிவுடப, 
நணியாசகர்திப்கம், பசன்ட. 

5. கு.ச.தரனசுப்தறறன், 2007, ெங் இனக்றத்றல் தைநப்சதரதள், சய்ப்தர் 
தறப்தம், 53, தைதுத்சத, ெறம்தம் 608 001, தௐ.125,  

தரர்லதல்ள் 

ச்.ெறத்றதைத்றன், 2002, ெங்த்றழ் உநவுதொலநச் செரற்ள், (..டி.ஸ்), தௐ.45, 
த.196 

ெ.தற நரறந்ன், 2003, சரல்ரப்தறக் சரள்லலம் லித்சரலத்ம், தற 
தறப்தம், 1-தற, 246 (82), அங்ரதைம் ெரலன, நரடம்தரக்ம், சென்லண 24, தௐ.75, 
த.320 

றண்ல், 2012, சரல்ரப்தறரறன் இனக்றக் சரள்லள் தரம் 2, செல்னப்தர 
தறப்தம், தர பரம், 48, ரணப்த தொலி சத, துல 625 001, தௐ.150, த.264, 
நதரன்- 2345971 

 ெ.அத்றலிங்ம், 1999, சரல்ரப்தற றலறல், றரெர் தறப்தம், 8/7 
ெறங்ர் சத, தரரறதொலண, சென்லண 600 108, தௐ.50 

ற.கு.இறச்ெந்றன், 2011, சரல்ரப்தறதொம் ஃப்ரய்ெறதொம் அறல் 
இலறலனள், அலனள் சபறதௌட்டம், 4/9, 4து தொன்லச் ெரலன, த்லணசடட் 
இந்றர ரனணற, நரடம்தரக்ம், சென்லண 600 024, தௐ.120, த.192, நதரன்- 044-
24815474 

ரர்த்றநசு ெறம்தற, 2012, சரல்ரப்தறதொம் றலத்ம், ன்.ெற.தற.ச் தௐ.75, த.116 

ர.செல்ரசு, 2010, சரல்ரப்தறத்றல் தொலநள் ெதோ ரதடறல் ஆய்வு, 
(ரவ்ர - சென்லண), தௐ.220, த.302 

.சுப்தைசட்டிரர், 2002, சரல்ரப்தறம் ரட்டும் ரழ்க்ல, தணறப்தர தறர்ஸ், 
நரணரர் ரபறல, 25, தேட்டர்ஸ் நரடு, சென்லண 600 014, தௐ.96 

ரஜ் சபன், 2006, தரட்டும் சரலத்ம் சரல்ரப்தறதொம் றழ்ச் ெதோ 
உதரக்தொம், றறணற, 67, தேட்டர்ஸ் ெரலன, இரப்நதட்லட, சென்லண 14, தௐ.185 

செ.ஜலன் னரன்ஸ், கு,தற, 1998, சரல்ரப்தற இனக்றக் நரட்தரடுள், 
..டி.ஸ், தௐ.110, த.440 
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றழ்த்துலந 

றழ்தொதுலன: தரடத்றட்டம் 2020-21 தொதல், 
ததம்-3,அடிப்தலடப்தரடம்- 11ரள்-22. ஆரய்ச்ெறசநறதொலநள் 

நரக்ம் (objectives) 

1. றறல் ஆரய்ச்ெறச் சூலன அநறதொப்தடுத்துல்,  
2. தொதுலன றலனறல் ரர்லப ஆரய்ச்ெறரபர்பர இதக்த் 

குறத்ள்பர்பரக்குல்,  
3. தொதுலனறல் உள்ப தறநதரடங்லப ஆய்வுநரக்றல் ற்த்தூண்டுல்,  
4. றறல் ஆரய்ச்ெறல அநறதொப்தடுத்துல். 
5. ஆபாய்ச்சிஅணுகுதொடகடஇக்கினங்கலைன்ப்ிட்டுஆபாய்தல் 



ாைப்தைப்ாட்டுத்தின் (Outcomes) 

அகு - 1  
 ஆய்யாருக்குாினதகுதிகள்உண்டந, ஆபாய்ச்சிப்ண்ாடு, 
தொதாயற்டநாணயர்அிந்துபகாள்லதல் 
அகு - 2 
 ஆய்வுக்ம், ஆய்வுத்தடப்தை, 
ஆய்வுத்திட்ைநிைல்பான்யற்டநாணயாா்அிந்துபகாள்லதல்  
அகு - 3 
 ஆபாய்ச்சிக்பகாட்ாட்டுதொடகள், தபவுகடத்பதாகுத்தல், 
பான்யற்டநாணயாா்அிந்துபகாள்லதல் 
அகு - 4 
ஆய்பயட்டிதடைனஅடநப்தை, யடியம், உள்ைக்கம், 
ஆய்பயட்டிதடைனயர்ச்சிடிிடகள், 
ஆய்வுடைபான்யற்டஅிந்துபகாள்லதல்  
அகு - 5 
 தநிமினல்அய்வுகலம், 
தநிபமாடுபதாைாா்தைடைனிதுடகலைன்ஆய்வுபசய்யடதநாணயாா்கற்றுணாா்தல் 
 

அனகுள் 

அனகு-1 

அ) ஆரய்ச்ெறக்ரணசூல்ள்,ஆய்வுணப்தரன்ல - ஆய்ரபர்க்குரற குறள் - 
ஆரய்ச்ெறப் தண்தரடு - தைத்ரக்ம் 

ஆ) ஆரய்ச்ெற லலந, றபக்ம், அணுகுதொலந பறன் நல , ஆரய்ச்ெறறல் 
அணுகுதொலநலபப் சதரதத்றப் தரர்க்கும்றநன், லப்தடுத்ல் 

அனகு- 2 

அ) ஆய்வுக்பம், ரனம், சதரதள், லலநறபக்ம், ததுநரள் 

ஆ) ஆய்வுனரத - ஆய்வுச்ெறக்ல்ள்- ஆய்றன்நல- ஆய்வுத்றட்டறடல், ஆய்றன் 
றர்ரனம் 

அனகு- 3 

அ) ஆரய்ச்ெறக்நரட்தரடுள்- தக்ம் - ததுநரள்-வுத்சரகுப்தை 

ஆ)  ஆய்வுலள்: ஆய்வுப்சதரதள் லலரல்  - சூல்ள் லபரகுல் , 
அணுகுதொலநலரல்,   

அனகு- 4 

அ) ஆய்நட்டின்அலப்தை- உள்படக்ம் தொன்தல ,தொடிவுல, தறன்ணறலப்தைள், 
உட்கூதஉநவுள், அட்டல, தடம் 

ஆ) ஆய்நட்டின்டிம்ஆய்நடுலதுலின்பர்ச்ெறப்தடிறலனள், நற்நரள், 
சரறத்றநன்ள்- சரறப்தறலள்  - இல்தரணலட 

அனகு-5.  

அ)றரய்வுப்தப்தைஇனக்ற லலள் - தக்ற, ெறற்நறனக்ற, த்து, ணறப்தரடல் 
இனக்றங்ள் - ரட்டுப்தைந இனக்றங்ள்இனக் லள் 



ஆ) றரய்வு, தறநஆய்வுள்எப்தேடு: சரல்லில், னரற்நறல், ெதோறல், 
ரதடறல், ரட்டுப்தைநறல், ஊடறல், தண்தரட்டில், லனறல், தறப்தறல், 
றணறறல், சதரதபறல்.  

தரடதல்ள் 

1. கு.ச. தரனசுப்தறறன், ஆரய்ச்ெறசநறதொலநள்,  உர தல் சபறதௌட்டம்,  
156, ரரட்ெற அம்ன் நரறல் சத,  தத்துக்ல்லூரறச் ெரலன, ஞ்ெரவூர் – 4,  
2004. 

 2. றண்ல், னட்சுன், 2001,  ஆய்றல்அநறதொம், லணரட்ெறதைத்றலனம், 
துல 

      3. ெ.ந.சுப்தறறம் (த.ஆ.),  ஆரய்ச்ெற சநறதொலநள், உனத் றரய்ச்ெற 
 றதணம்,  ற, சென்லண, 1975. 
     4. ஈ.ெர.றசுரன், ஆய்வு சநறதொலநள், றழ்ப்தைத்ரனம்,சென்லண, 1986. 
     5. ன்.நென், ஆய்றல் நரட்தரடுலம் செல்தொலநலம்,தநரணறர் தைக் 
 ெர்வீஸ், சென்லண – 5, 1991. 

 
தரர்ல தல்ள் 

.தரஸ்ன், 2006, லெெறத்ரந்த்றல்அநறரரய்ச்ெறறல், றழ்ப்தல்லனக்ம், 
ஞ்ெரவூர், தௐ.80, த.214 

.ரரன், 2003, றர்அநறவுக்நரட்தரடு, ரரறதறப்தம், ெறலனஇல்னம், 
சரட்டுப்தரலபம், தைதுச்நெரற 605 008, தௐ.50  

டி.ம்.தற.ரநன், ந.ெண்தொசுந்ம், 1975, ர்க்றஞ்ஞரணதொலநள், 
றழ்ரட்டுப்தரடதல்றதணம், தௐ.8.75 

ெக்க்ர் றநம்நட்டரல- றநலன: ஐல சுதுலெரறஉல, 
சததலப்தைனர் நெரசுந்ணரர்உல 

சதரற்நர, ஆரய்ச்ெற சநறதொலநள்,  ந்றலப் தறப்தம்,  279, தரற ெரலன, 
றதல்லிக்நற,  சென்லண – 5, 2005. 
ந.ெறம்தரன்,ஆய்றல் தொலநள், சுதர தறப்தம்,  ரர்நரறல், 1987. 
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றழ்த்துலந 

றழ்தொதுலன: தரடத்றட்டம் 2020-21 தொதல், 
ததம்-3,  அடிப்தலடப்தரடம்–12, ரள்- 23. தக்றஇனக்றம் 

நரக்ம்  (objectives)  

1. டசயசநனத்தின்சிப்தைகடத்திருதொடகின்யமிஅிந்துபகாள்லதல் 
2. டயணயசநனத்தின்சிப்தைகடதிவ்னப்ிபந்தத்தின்யமிஅிந்துபகாள்லதல் 
3. பண்தையர்கள்ற்ித்ம்சந்தப்ாைல்கள்ற்ித்ம்அிந்துபகாள்லதல் 
4. சித்தர்கின்யாழ்யினல்பிகடஅிந்துபகாள்லதல் 
5. சர்யசநனசநபசற்ிகிித்துயஇக்கினங்கள்யமிஅிந்துபகாள்லதல் 

ாைப்தைப்ாட்டுத்தின் (outcomes) 

அகு - 1  
 தோயார்பதயாபநத்ற்ிஅிந்துபகாள்லதல் 



அகு - 2 
 ஆழ்யார்கின்இக்கினங்கள்ற்ிஅிதல் 
அகு - 3 
 சந்தப்ாைல்கள்கற்றுக்பகாள்லதல் 
அகு - 4 
 சித்தர்கின்சித்தினல்ற்ிஅிதல்  
அகு - 5 
 சர்யசநனசநபசண்ிடஅிதல் 
 
அனகுள் 

அனகு-1.   லெம் 

1. றதரவுக்ெர் : ரெறல் வீலத்ம் ன்த சரடங்கும் தறம் (10 தரடல்ள்) 
2. றதஞரணெம்தந்ர் : லபத்ம் ல்றலண (றததரடி 10 தரடல்ள்)  
3. சுந்ர் : றததொதன் தண்டி தறம் (10 தரடல்ள்)  
4. ரறக்ரெர் : றதசம்தரல (20 தரடல்ள்) 
5. றதரபறலத்நர்: உநரற நரம் (12 தரடல்ள்) 

அனகு- 2 லம் 

1. சதரறரழ்ரர்    : றதப்தல்னரண்டு – தொற்தத்து 
2. குனநெர்    : ஊநணத – 11 தரடல்ள் 
3. றதறலெரழ்ரர்   : றதச்ெந் றதத்ம் – தொற் தத்து தரடல்ள் 
4. சரண்டடிப் சதரடிரழ்ரர் : றதரலன (தொற்தத்து)  
5. ம்ரழ்ரர்    : எறறல் ரனம் 3 ஆம் தத்து (10 தரடல்ள்)  

அனகு-3 சதரது 

1. ரலக்ரனம்லரர்:றதரனங்ரட்டுதோத் றதப்தறம் (22 தரடல்ள்) 
2. ஆண்டரள்                   : றதப்தரல 
3. அதறரறரர் : சுரற லனலப் நதரற்நறப் தரடிது (1-10 தரடல்ள் ) 
4. நெந்ணரர்  : றதவீறறலன (12 தரடல்ள்)  
5. தவூர்த் நர் : றதறலட ததூர் தறம் (10 தரடல்ள்)  
 

அனகு-4, ெறத்ர், த்துப்தரடல்ள் 

1. ரத்ரணர்  : ெறத்ர் ம்  
2. இரலிங்ர்  : நண்டல்றண்ப்தம் 
3. ெறரக்றர்  : அநறவுறலன (33-44)  
4. தரம்தரட்டிச் ெறத்ர் : அப்தற்த லக்ல் (70-85)  

   ரலறன் இலன ஆற சதர்ந்ரலும் 
5. தட்டிணத்ரர்  : அன்லண இநப்தை (1-10)  

 
அனகு - 5 றநறத்தும், இஸ்னரம் 

1. ெ. நரம்தறள்லப, ெர்ெெெக்லர்த்லணள் (தொல் 50 தரடல்ள்) 
2. குங்குடிஸ்ரன்ெரறதைதரடல்ள்- தரதக்ண்றதொல் 100 ண்றள் 
 
தரடதல்ள் 

1. நெர.. ந்ெரற, 1995, றததொலந டிஇனக்றம், உனத்றரரய்ச்ெறறதணம், 
சென்லண 

2. தொ. இரலங்ரர், 1981, ஆழ்ரர்ள்ரனறலன, றரெர்தறப்தம், 
ெறம்தம், 

3. ஆ. நலுப்தறள்லப,1980,  றர் ெ னரத, றழ்ப்தைத்ரனம், சென்லண 
4. . ரரன், 1988, ெறத்ர்த்தும், ரரறதறப்தம், தைதுச்நெரற,  



5. . றஜனட்சுற, 1988, றத்றல்ஆெலர்ள், உனத்றரரய்ச்ெறறதணம், 
சென்லண 

தரர்லதல்ள் 

ரர்த்றநசு ெறத்ம்தற, 2001, றழ் இனக்றத்றல் தொம் ரதடதொம், க்ள் 
சபறதௌடு,  சென்லண 

நெர.. ந்ெரற, 1976, றலம்த்துதொம், றரெர் தனம், ெறம்தம் 

ர. ஈஸ்ப்தறள்லப, 2000, தக்ற இனக்றத்றல் ெதொரப் தரர்ல, 
றழ்ப்தல்லனக்ம், ஞ்ெரவூர்  

. சள்லப ரர், தன்ணறத றததொலந னரத (இத சரகுறள்), அண்ரலனப் 
தல்லனக்ம், ெறம்தம் 

.லனரெதற, 1978, தண்லடத்றர் ரழ்வும் றதரடும், க்ள் சபறதௌடு, சென்லண 

தர.அதரச்ெனம், 1969, தக்ற இனக்றம், தரரற றலனம், சென்லண 

அ.ெ. ஞரணெம்தந்ன்,1999.சதரறதைரம் ஏர் ஆய்வு,  ங்ல தைத் றலனம்,  13, 
லணரல சத, றரரர் ர்,  சென்லண 6000 17.  
 
ற. னஷ்ன்,  2000,  இந்ற த்து ஞரணம், தணறப்தர தறர்ஸ், சென்லண -14 

ற. இனட்சுன், இந்றத்துஞரணம், தணறப்தரதறர்ஸ், சென்லண – 600 014.    

செ. ஞரணம்,  த்துரறெணங்ள், றரெர் தறப்தம், சென்லண   

. சுப்தைசட்டிரர்,   லெெறத்ரந்ம்ஏர்அநறதொம், றதசல்நலித் சன்ணறந்ற லெ 
ெறத்ரந் தற்தறப்தைக் ம்,  சென்லண – 600 018. 
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றழ்த்துலந 
றழ்தொதுலன: தரடத்றட்டம் 2020-21 தொதல், 

ததம்-3, அறதப்தப்தரடம்– 3Aரள்-24. வீணத்றழ்லத்துள் -3;  ெறதல, 
ரடம், இனக்றக்ட்டுல,   ரட்குநறப்தை 

நரக்ம் (objectives)  

1. சிறுகடதனின்பதாற்ம்யர்ச்சிற்ிஅிந்துபகாள்யது 
2. சிறுகடதக்குாினஇக்கணம்சிறுகடதஆசிாினாா்கள்ற்ிஅிந்துபகாள்யது 
3. ாைகத்தின்பதாற்ம்யர்ச்சிதைதினாைகங்கள்ற்ிஅிந்துபகாள்யது 
4. கட்டுடபயடகஇக்கினங்கடஅிந்துபகாள்யது 
5. ாட்குிப்தைஇக்கினயடககடஅிந்துபகாள்யது 

ாைப்தைப்ாட்டுத்தின் (outcomes) 

அகு - 1  
 சிறுகடதயானிாகஅன்ாையாழ்யினல்டைதொடகடபதாிந்துபகாள்லதல் 
அகு - 2 
 சிறுகடதஆசிாினர்கள்சிறுகடதயானிாகபயிப்டுத்தும்சதோகஅயங்கட
 அிந்துபகாள்லதல் 
அகு - 3 
 ாைகங்கள்யானிாகசதோகசிக்கல்கடஅிந்துசீாா்திருத்ததொனன்டந 



அகு - 4 
 கட்டுடபஇக்கினங்கள்யானிாகஉடபடைசிப்ிடபயிப்டுத்துதல் 
அகு - 5 
 ாட்குிப்தையானிாகயபாற்றுச்பசய்திகடபதாகுத்துஅிதல் 
 
அனகுள் 

அனகு-1.  ெறதல 

 (அ)ற. ரஜரரன் ( சரகுப்தரெறரறர்)  . அறரறெரற லள்,  

(ஆ)சௌ. ெறத்றநனர, 
தரலனண்டுள்(இனங்லப்சதண்லத்ரபறபறன்ெறதலள்),  

அனகு-2 ெறதல 

 (அ)றட்டல்ரவ்(சரகுப்தரெறரறர்), ெறநந்றழ்ச்ெறதலள்,  

 (ஆ)அம்லத, எததப்தைச்ெறனந்றத்டன்ஏதஇவு, 

அனகு-3 ரடம் 

 (அ)சய்ல்றதஷ்ன், ெலஷ்ன்(சரகுப்தரெறரறர்),   குறலதொட்லட(சரகுப்தை),  

  (ஆ)ற.தரர்த்றதரஜர, சடும்தம்,  

அனகு-4 இனக்றக்ட்டுல 

  (அ) ர.தற. நெதுதறள்லப,  றழ்றதந்து,   

(ஆ)ணறதன், றலநசெம்தைலரறல்றலம்தக்ள்,  

அனகு-5  ரட்குநறப்தை 

இர. ஆனரனசுந்ம்(தறப்தரெறரறர்), ஆணந்ங்ப்தறள்லபரட்குநறப்தை- சரகுற 12,  

தரடதல்ள் 

1. ற. ரஜரரன்( சரகுப்தரெறரறர்)  . அறரறெரறலள், 
ெரறத்றஅக்ரசறசபறதௌடு, சென்லண. 
 

2. அம்லத, 2013, எததப்தைச்ெறனந்றத்டன்ஏதஇவு, ரனச்சுடு, 669, ந.தற.ெரலன, 
ரர் நரறல் 629 001, தௐ.135,  

     3. சய்ல் றதஷ்ன், ெலஷ்ன் (சரகுப்தரெறரறர்),  குறல தொட்லட (சரகுப்தை),  
 றழ் ரட லம், துல 625 014, தக். 240, தௐ. 175.  

     4. ர.தற. நெதுதறள்லப, 1970, றழ் றதந்து, தணறப்தர தறர்ஸ், நரணரர் 
 ரபறல , 25, தேட்டர்ஸ் ெரலன, சென்லண 600014,   

     5. இர. ஆனரனசுந்ம்(தறப்தரெறரறர்), 2005, ஆணந்ங்ப் தறள்லப ரட்குநறப்தை- 
 சரகுற 12, தைதுல சரறறல் தண்தரட்டு ஆய்வு றதணம், 112, 
 ரரட்ெற அம்ன் நரறல் வீற, தைதுச்நெரற 605 001, தக்.309 

தரர்லதல்ள் 

தர.றரன், உ.நென்(த.ஆ) , 2007, றழ் இணற 2000 ரரட்டுக் ட்டுலள் , 
ரனச்சுடு அநக்ட்டலப, 669 ந.தற.ெரலன, ரர் நரறல் 629 001, தௐ.750, த.1030 
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பரம், இண்டரது பம் , இரப்நதட்லட சடுஞ்ெரலன , இரப்நதட்லட, 
சென்லண 600 014, தௐ.80, த.208 

ஆத.அப்தன், 2011 , றழ் ரடத்றன் நரற்நதொம் பர்ச்ெறத்ம் , தரரற றலனம், 90, 
தறரட்ந, சென்லண 600 108, தௐ.250, த.496 

.இவீந்றன், 2000 , றறல் தரனர்ெலத ரடங்ள் , றழ்ப்தல்லனக்ம், 
ஞ்ெரவூர், 613 005, தௐ.220, த.356 

ச.தொ.ரஜரன் பற, 2010, றழ் ரட லத்ம் னரதம் , உனத் றரரய்ச்ெற 
றதணம், 11 சறன் நரடு , ெற..டி நம்தஸ் , சென்லண  600 113 , தௐ.110 , த.244, 
நதரன்- 22542992 

கு.தற, 2000 , றழ் ரடம் நற்தம் இன்தம் ,உனத் றரரய்ச்ெற றதணம் , 11 
சறன் நரடு, ெற..டி நம்தஸ், சென்லண  600 113, தௐ.30, த.134, நதரன்- 22542992 

ற.நர.சூரறரரர, ெரஸ்றரறரர்(தரறறரற்லனஞர்) , 2004, ரடறல், 11 
சறன் நரடு, ெற..டி நம்தஸ், சென்லண  600 113, தௐ.70, த.232, நதரன்- 22542992 

தொ.இரெரற, 1999, சதக்கூத்து டிப்தை, றழ்ப் தல்லனக்க்ம், ஞ்ெரவூர் 613 005, 
தௐ.120 

ஜலர, 2006 , றத்றல் வீண ரட இக்ங்ள் , ற தரர்க்ர் , 293, அது ற 
பரம், இண்டரது பம் , இரப்நதட்லட சடுஞ்ெரலன , இரப்நதட்லட, 
சென்லண 600 014, தௐ.170, த.224 

நெ.இரரதஜம், 1994 , ரடப் தலடப்தரக்ம் அடித்பங்ள் , றழ்ப் 
தல்லனக்ம், ஞ்ெரவூர் 613 001, தௐ.120 

ரர்த்றநசு ெறத்ம்தற , 2004, தண்லட றழ்ச் ெதோத்றல் ரடம் , குன் தைத் 
இல்னம், 201 ஆம் வீற, சரலம்தை 12, தௐ.250, த.452, நதரன்-2421388 
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றழ்த்துலந 

றழ்தொதுலன: தரடத்றட்டம் 2020-21 தொதல், 
ருயம்-3, அறதப்தப்தரடம்– 3B 

ரள்-25. அம், தைநம் சதரதள்இனக்னரத(அம், தைநம்) 
 

நரக்ம் (objectives) 

 

1. அப்சதரதள், தைநப்சதரதள்ன்நசதரதள்இனக்னரதலபஅநறல், 
2. சதரதள்இனக்தல்பறன்ெரன,டந்ரனஇனக்னரற்தர்லஅநற

ல்,  
3. இனக்தல்ள்யானிாகஇக்கினங்கடஅணுகுதல் 
4. தைப்பாருள்அகப்பாருள்ாடுபாருள்கின்யர்ச்சிற்ிஅிதல் 
5. இக்கணஅடநப்தைகின்பநாமினாப்தைபான்உத்திகடஅிதல் 

ாைப்தைப்ாட்டுத்தின் (outcomes) 

அகு - 1  
தொதல்கருஉாிப்பாருள்திடணநபதைகள்ற்ியிங்கிக்பகாள்லதல் 
அகு - 2 
கூற்றுக்குாினநாந்தாா்கள்பகட்கப்டும்நாந்தர்கள்சதோகப்ின்தைம்பான்யற்டஅிதல் 
அகு - 3 
இக்கணதல்கள்சுட்டித்ள்இக்கணங்கள்இக்கினங்கலக்குபாருந்துயடதப்ிடுத
ல் 
அகு - 4 
தைத்திடணாடுபாருள்கள்இக்கினயடககில்பதாைாா்ந்துயர்ச்சிபற்றுள்டதஅி
தல் 
அகு - 5 



தைப்பாருள்இக்கினங்கலக்குஇடைபனற்றுடநபயற்றுடநகடப்ிட்டுப்ார்த்தல் 

அகுகள் 

அனகு-1. அப்சதரதள்னரத-1 

 (அ)இனக் தல்பறல் தொல் , த, உரற தைபறன் உதரக்தொம் சரடர்ச்ெறத்ம் 
சதரதத்தொம், ல றல தை, ந்து றன தை, றபறம்தை றலனத் றலள்,  

(ஆ)இனக்றங்பறல் தொல் , த, உரற தொனரணற்நறன் சதரதத்ம் : இனக்ற 
லலபறன் பர்ச்ெறத்ம் தொப்சதரதள் தரகுதரட்டின் சதரதத்தொம் 
சதரதத்றன்லத்ம் அல்னது நலத்ம் , ெரனம், னரற்தப் தரர்லறல் 
தொப்சதரதள் தரகுதரடு கூதம் சதரதள் இனக் தல்பறன் லரண றப்தேடு. 

அனகு-2  அப்சதரதள் னரத-2 

(அ) இனக்ற ரந்ர் தற்நறப் சதரதள் இனக் தல்பறன் தத்துள் , கூற்தக்குரற 
ரந்ர், கூற்ததொலநள், நதெப்தடும் ரந்ர், நட்கும் ரந்ர் 

 (ஆ)சதரதள் இனக் தல்பறன் ெ ரன இனக்றங்பறல் ரந்ர், ெதோப் தறன்தைனம் 
எப்தேடு, னரற்த நரக்றல் ரந்ர் தலடப்தை சநற ; ெம், சதரதபரரம் தொனரண 
தறன்ணறபறல் ெரன ரந்ர் சதரதள் இனக் ரந்ரறடறதந்து நததடுறடங்ள், 
அப்தைநப்சதரதள் இனக்றப் தரடுசதரதலடன் தறந இனக்ற லப்தரடு சதரதள் 
என்ததடவும் நததடவும் செய்த்ம் நதரக்குள் 

அனகு-3 அப்சதரதள் னரத-3 

 (அ) அலப்தை, உத்ற, சரற, அற, ரப்தை, த தொனரண இனக்றக் கூதபறல் 
அப்சதரதள் இனக்றங்லக்கு இலடந உள்ப எற்தல , நற்தலள்; அல 
தற்நறப் சதரதள் இனக் தல்ள் லதத்துள்ப றறள் 

ஆ) சரர்ந்தும் ெ ரனத்றலும் தலடக்ப்தட்ட இனக்றங்பறன் அலப்தை , உத்ற, 
சரற, அற,  ரப்தை, த தொனரணற்நறல் ற்தட்ட நற்தலள் , பர்ச்ெறலப 
சதரதள் இனக் தல்பறன் பர்ச்ெறத்டன் எப்தறட்டுப் தரர்த்ல் 

 (ஆ)அனகு-4தைநப்சதரதள்னரத-1 

  (அ) தைநப்சதரதள் இனக் தல்பறல் தைநத்றலபறன் லலந , ல, 
ண்றக்ல, னரத, தைநத்றல தல்பறன் னரத 

 (ஆ)தைநப்சதரதள் தரடுசதரதள்ள் ரனந்நரதம் றழ் இனக்றங்பறல் ணறத்நர , 
னந்நர ந்துள்ப தொலநலப அநறல் , தைநப்சதரதள், அப்சதரதள் ன்ந 
ல்லனலபக் டந் , உள்படக்ற தந்துதட்ட தடுசதரதள்நர்வு . தைநப்சதரதள், 
அப்சதரதள் தரடுசதரதள்பறன் சரடர்ச்ெற தறநஇனக்ற லலபறல் சரடர்ந்து 
ந்துள்ப தொலநலப அநறல் 

அனகு-5 தைநப்சதரதள்னரத-2 

(அ) அலப்தை, உத்ற, சரற, அற, ரப்தை, த தொனரண இனக்றக் கூதபறல் 
தைநப்சதரதள் இனக்றங்லக்கு இலடந உள்ப எற்தல , நற்தலள்; அல 
தற்நறப் சதரதள் இனக் தல்ள் லதத்துள்ப றறள் 

ஆ) சரர்ந்தும் ெரனத்றலும் தலடக்ப்தட்ட இனக்றங்பறன் அலப்தை , உத்ற, 
சரற, அற, ரப்தை, ததொனரணற்நறல் ற்தட்ட நற்தலள் , பர்ச்ெறலப 
தைநப்சதரதள் இனக்தல்பறன் பர்ச்ெறத்டன் எப்தறட்டுப் தரர்த்ல் 

தரடதல்ள் 



1.  .சுந்தரண்டின், 2010, றறல்சதரதபறனக்பர்ச்ெற, அய்ணரர்தறப்தம், 
சென்லண 600088, தௐ. 250, த.612 
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றழ்த்துலந 

றழ்தொதுலன: தரடத்றட்டம் 2020-21 தொதல்,                                                                                 
ருயம்-3, அறதப்தப்தரடம்– 3C  

ரள்- 26.ரட்டுப்தைநறல்- ரழ்றல்தை   

நரக்ம் (objectives) 

1. ாட்டுப்தைங்கில்சதோகஉவுகள், குடும்உவுகள்சைங்குகள்ற்ிஅிதல் 
2. பருந்பதய்யங்கள், சிறுபதய்யங்கள், யிமாக்கள், ைப்டதஅிதல் 
3. நக்கள்யாழும்இைம், உவுதொட, 
ம்ிக்டககள்தொதாயற்டஅிந்துபகாள்யது 

4. யிடனாட்டுக்கள்நற்றும்ம்ிக்டககள்ற்ிஅிந்துபகாள்யது 
5. பாருள்உற்த்திஉடமப்தைற்ினகருத்தினல்கலம்உனிாிங்கின்ங்குற்ினபச
ய்திகலம்அிதல் 



ாைப்தைப்ாட்டுத்தின் (outcomes) 
அகு - 1  
குடும்உவுகள் , குருதிஉவுகள், ிப்தைச்சைங்குகள், 
திருநணயிமாக்கள்பான்யற்டஅிந்துபகாண்ைடந 
அகு - 2 
ல்பயறுபதய்யங்கலம்அயற்ின்யிமாக்கள்ற்ிஅிந்துபகாள்லதல் 
அகு - 3 
ம்ிக்டககள்கருத்தினல்கள்பான்யற்டாட்டுப்தைநக்கள்டைதொடப்டுத்தித்ள்
டந 
அகு - 4 
ல்பயறுயிடனாட்டுக்கள்ம்ிக்டககள்பான்யற்டஅிந்துபகாள்லதல் 
அகு - 5 
பாருள்சார்ந்தடைதொடகள்நபதைசார்ந்தஅிவுபான்யற்டபயிக்பகாணர்தல் 
 
அனகுள் 

அனகு-1.  

 (அ) ெதோஉநவுள்: குடும்த உநவுள் ன் -லணற,சதற்நநரர்-தறள்லபள், 
ரத்ர-தரட்டி, நதன்-நதத்ற, குதற உநவுள் ,  உநவுள் , தங்ரபற உநவுள் , 
தொலந உநவுள் ,  ெதோச் ெடங்குள் : தறநப்தைச் ெடங்குள் , தப்தைச் ெடங்குள் , இநப்தைச் 
ெடங்குள், ச்ெடங்குள், தறள்லபப்நதற்தச் ெடங்குள் , லட்டுக் றப்தைள் ,  
றரக்ள்: றதறர, றலணவு ரள்றர,    

(ஆ)உவு: இற்ல உவு, ெலத் உவுள், ரணறங்ள், ததள், இலனள், 
ண்டுள், றங்குள், அலெம், உவுஉண்ணும் நங்ள் , உவும்தந்தும்,  
உலட: றநம்,டிம், ண்றக்ல, உலட அறர நங்ள் , றர்ரம்,   அற: 
உநனரம், டிம், றப்தை, தைங்கு சதரதள்ள் : வீட்டுச்ெலல் தறள் , 
நபரண்லத் சரறல்தறள், ஊர்றக் தறள்,  

அனகு-2   

(அ) சய்ங்ள்: ஆண், சதண், ெரந், குதௐ, குந்லத்சய்ங்ள், 
சததந்சய்ங்லடன் ெறத சய்ம் உநவுதடுத்ப்தடல் , சய்த் நரற்நங்ள் , 
உதரண னரதள் , லள், சய்த்றன் ெறநப்தைள் , சய்றரக்ள், நரறல் 
அலப்தை, க்ள் ரறடத்துடன் சய் இதப்தறடத்றன் சரலனவும் சதக்தொம் , 
சய்த்றன் லரண ம்தறக்லள் , நண்டுல், நர்த்றக்டன் செலுத்துல்ள் , 
சய்ம் அதள் ரக்குத்தல்,   

 (ஆ)சய்றர: ஆண்டு, ரம், ரம் ன்த சய் றதரட்டுக்குரற ரனங்பறல் 
உள்பட்டுப்தரடுள், சவ்நத றரக்பறல் சவ்நத றதரடுள் டத்ப்தடுல், 
சய்த்றன் நலத்ம் க்லம் 

அனகு-3  

 (அ)இதப்தறடம்: வீட்டின் அபவு , வீட்டின் தோனப்சதரதள், க்ள் ரலறடத்றல் அன் 
இதப்தறடம், சத, ஊர், சரறலிடம் ன்ந சூலுடன் வீட்டுக்கு உள்ப உநவு , ெரற, 
ம் தொனரண நற்தலள் வீட்டு அலப்தறல் ற்தடுத்தும் நததரடுள் . ஊர் 
அலறடம், உம், ரழ்வுலபம், அனம் ன்ந அபறல் தொலநள் 

 (ஆ)உடலில்: உடல் தற்நற ம்தறக்ல , அநறவு, உதப்தைள் லரண றப்தைள் , 
நததரடுள், ணம், உடல் ன்ந இததொலண உநவுள் தற்நற தத்றல்ள் , உறர், 
ஆன்ர ன்ந தத்ரக்ங்ள், அறல், லில, உடல் உலப்தைம் நெரர்வும் தற்நற 
தத்றல்ள் 

அனகு-4   



(அ)  சதரலதுநதரக்கு: நதச்சு, சும்ர இதத்ல் , டலறல் ஈடுதடுல் , 
றலபரட்டுபறல் ஈடுதடுல் : ஆண், சதண், ெறதர், ெறதறர், அநறவுத்றநன், 
உடல்றநன் ன்த நததடும் றலபரட்டுள் 

(ஆ)ம்தறக்லள்: டவுள், நதய், நரய், ல்றலண, லறலண, னரதம், இப்தை, தறநற, 
ரனம், இடம் தொனரணல தற்நற ம்தறக்லள், நனரட்டரண அநறவு ம்தறக்லர 
ரதல் 

அனகு-5    

(அ) சதரதபறல் லடதொலநள்: தரய், செனறணம், டலத்ம் செனறணங்லம், 
உநவுலக்ரண ெலுலள் , ததை- சதரதபரரனன் ன்ந இண்டும் 
தொண்தடுறடங்ள். டன், றதட்டு, நெறப்தை, ரணம், றதந்நரம்தல், ஞ்ெத்ணம், 
செரத்து லலள் , ரம், தண்டரற்த, சதரதள் உற்தத்றத்ம் தர்வும் , 
உலப்தைம் கூலித்ம் தற்நற தத்றல்ள் 

 (ஆ)தை அநறவு : இற்ல அநறவு - ரம், றனங்கு, தநல, உறரறள் தற்நற 
தலடப்தரக்ம் தற்நற தத்துள், இடம், ரனம் தற்நற தத்றல்ள் , நரய், தந்து 
தொனரண தத்றல்ள் , சரறல், லன, ணறஉர்வு, உநவு, இற்ல இக்ம் 
தற்நற தத்துள்அநறறல்ன்லசததல். 

ாைதல்கள் 

1. பயலுசாநி,ந., 1988, யாழ்க்டகசுமற்சிச்சைங்குகள், தநிழ்க்கட, தநிழ்-6, கட 
3,4, .,10, தி  27, தநிழ்ப்ல்கடக்கமகம், தஞ்சாவூர்-5. 

2. சியசுப்ிபநணினன்,ஆ., 1999, நந்திபதொம்சைங்குகலம், நக்கள்பயிதௌடு, 23, 
உீசுசாகிப்பதரு, எல்லீசுசாட, பசன்ட-2. 

3. ஞாபசகபன்,பத., 2000, நந்திபம்சைங்குகள்சநனம், தைபர்த்தீன்திப்கம், ஏ12, 
எல்.ஐ.சி. காி, திருச்சி – 21. 

4. தநிமயன், 1976, ாட்டுப்தைம்ிக்டககள், சர்பயாதானஇக்கினப்ண்ட, 
நதுடப. 

5. ிபயந்திபன்,ச., 2001, தநிழ்ச்சிந்தட, நபதைதன்ாபதிப்கம், பசன்ட-24 
 

 

தரர்லதல்ள் 

இறச்ெந்ன்,ெற.ர., 2004, றரறன் சதததைம் ெறததைம், ெந்ர தறப்தம், 
சென்லண-88. 

இபாநசாநி, துசி., 1985, பல்டநாயட்ைாட்டுப்தைத்பதய்யங்கள், 
உகத்தநிமாபாய்ச்சிிறுயம், பசன்ட. 

சண்தொகம்,அ., 1999, தநிமர்நபதைகள், அன்னா, தஞ்சாவூர்–5. 

சத்தினதோர்த்தி,அநா., 1997, தநிழ்ாட்டுப்தைக்கடதகள் – ஒர்ஆய்வு, 
நபகந்திபன்திப்கம், சாலினத்பதரு, அம்ாசதொத்திபம்-612 103. 

சாந்தி.க., 2002, ாட்டுப்தைநருத்துயம் – ஒர்ஆய்வு, தநிழ்ல்கடக்கமகம், தஞ்சாவூர். 

சண்தொகம்., 2006, ாட்டுப்தைக்டகயிடப்பாருட்கள்(கும்பகாணம்யட்ைம்), 
தநிழ்ல்கடக்கமகம், தஞ்சாவூர். 

தஞ்பசனன்,ஆ., 1998, குக்குினினலும்நீயர்யமக்காறுகலம், 
அிதாப்ிபகசன்ஸ், ாடனங்பகாட்டை. 

ங்கிள்ி,அபங்க., 1992, இக்கினதொம்உப்குப்ாய்வும், யாணிதாசன்திப்கம். 
தைதுச்பசாி-14 



பநசியம்,பதா., 2002, ண்ாட்டுஅடசவுகள், காச்சுயடுதிப்கம், 669 பக.ி.சாட, 
ாகர்பகாயில். 

ாசுப்பநணினன்,இபா., 1980, தநிமர்ாட்டுயிடனாட்டுகள், 
உகத்தநிமாபாய்ச்சிிறுயம், பசன்ட. 

நபாகபன்,இபா., 2002, ாட்டுப்தைபயாண்டந, தன்ாபதிப்கம், பசன்ட. 

தொத்டதனா,இ., 1986 ாட்டுப்தைநருத்துயநந்திபச்சைங்குகள், அன்ம், சியகங்டக. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

றதள்லர்தல்லனக்ம், நலூர். 632 115  
றழ்த்துலந 

றழ்தொதுலன: தரடத்றட்டம் 2020-21 தொதல் 
ததம்-3,தைநத்துலந றதப்தப்தரடம்–2Aரள்- 27. 

தைத்றழ்இனக்றனரத 

நரக்ம் (objectives) 

1. சங்கஇக்கினங்கள்அஇக்கினங்கள்யமினாகநபார்ந்தபசனல்கடஅிந்துபகா
ள்யது 

2. காப்ினங்கள்தைபாணங்கள்யமினாகநபார்ந்தபசனல்கடஅிந்துபகாள்யது 
3. சிற்ிக்கினங்கள்திப்ாைல்கள்யமினாகநபார்ந்தபசனல்கடஅிந்துபகாள்ய
து 



4. சநனஇக்கினங்கள்யமினாகநபார்ந்தபசனல்கடஅிந்துபகாள்யது 
5. தநிழ்உடபநபதையபாற்டஅிதல் 

 

ாைப்தைப்ாட்டுத்தின் (outcomes) 

அனகு-1   
 ெங் இனக்றங்பறன் தரடுசதரதள்ள் க்நபரடு சரடரா்தைலடர 
 உள்பல அநறந்து சரண்டல  
அனகு-2  
 ரப்தறம் ற்தம் தைரம் னரற்லநத்ம் அநணரடு சரடரா்தைலட தைங்கு 
 சதரதள்லபத்ம் அநறந்து சரள்பல்  
அனகு-3  
 ெறற்நறனக்றங்ள் ரறனரவும் ணறப்தரடல்  ரறனரவும் தண்தரட்டு 
 உநவுள் ெதோ அெறல் சதரதபரர றலனல அநறந்து சரண்டல  
அனகு-4 
 சநனஇக்கினங்கள்தத்துயதல்கள்யபாற்டத்ம்கருத்துக்கடத்ம்அிந்து
 பகாள்லதல் 
அனகு-5  
 றழ் உலபறல் தை ெரர்ந் செரற்லப அநறந்து சரள்லல்  

அனகுள் 

அனகு-1 ெங்இனக்றங்ள்அநஇனக்றங்ள் 

இனக்றஉள்படக்ம், தரடுசதரதள், ரந்ர், ண்ம், உர்வு, உடல்சரற, ெதோம், 
அெறல், சதரதபரர, தண்தரட்டுஉநவுள், சூல்ள்: சபற- வீடு, ஊர், ரடு, 
உனம், சதரதுசபற, ணறசபற, உலடலத்ம்உரறலத்ம், தப்சதரதள்ள்: 
இற்லப்சதரதள்ள்- உறர்உள்பல, உறர்அற்நல,  செற்லப்சதரதள்ள்-
தைங்குசதரதள்ள், ஆலட,அற, தறள்தொனரணல, ணறதுதத்றல்ள்: ெரற, 
ம், றப்தைள், தல்லல, அநறவு, சரற, 
தலடப்தைசநறதொனரணற்தடன்சரடர்தைதடுத்ற 
றழ்ச்ெங்இனக்றங்ள்அநஇனக்றங்ள்னரற்லநஅநறல் 

அனகு-2 ரப்தறம், தைரம்,  

இனக்றஉள்படக்ம், தரடுசதரதள், ரந்ர், ண்ம், உர்வு, உடல்சரற, ெதோம், 
அெறல், சதரதபரர, தண்தரட்டுஉநவுள், சூல்ள்: சபற- வீடு, ஊர், ரடு, 
உனம், சதரதுசபற, ணறசபற, உலடலத்ம்உரறலத்ம், தப்சதரதள்ள்: 
இற்லப்சதரதள்ள்- உறர்உள்பல, உறர்அற்நல,  செற்லப்சதரதள்ள்-
தைங்குசதரதள்ள், ஆலட,அற, தறள்தொனரணல, ணறதுதத்றல்ள்: ெரற, 
ம், றப்தைள்,தல்லல, அநறவு, சரற, 
தலடப்தைசநறதொனரணற்தடன்சரடர்தைதடுத்றறழ்க்ரப்தறம், 
தைரம்னரற்லநஅநறல் 

அனகு-3 ெறற்நறனக்றங்ள், ணறப்தரடல்ள்,  

இனக்றஉள்படக்ம், தரடுசதரதள், ரந்ர், ண்ம், உர்வு, உடல்சரற, ெதோம், 
அெறல், சதரதபரர, தண்தரட்டுஉநவுள், சூல்ள்: சபற- வீடு, ஊர், ரடு, 
உனம், சதரதுசபற, ணறசபற, உலடலத்ம்உரறலத்ம், தப்சதரதள்ள்: 
இற்லப்சதரதள்ள்- உறர்உள்பல, உறர்அற்நல,  செற்லப்சதரதள்ள்-
தைங்குசதரதள்ள், ஆலட,அற, தறள்தொனரணல, ணறதுதத்றல்ள்: ெரற, 
ம், றப்தைள், தல்லல, அநறவு, சரற, 
தலடப்தைசநறதொனரணற்தடன்சரடர்தைதடுத்றச்ெறற்நறனக்றங்ள், 
ணறப்தரடல்ள்னரற்லநஅநறல் 

அனகு-4 தக்றஇனக்றம். ெஇனக்ற, த்துதல்ள் 



இனக்றஉள்படக்ம், தரடுசதரதள், ரந்ர், ண்ம், உர்வு, உடல்சரற, ெதோம், 
அெறல், சதரதபரர, தண்தரட்டுஉநவுள், சூல்ள்: சபற- வீடு, ஊர், ரடு, 
உனம், சதரதுசபற, ணறசபற, உலடலத்ம்உரறலத்ம், தப்சதரதள்ள்: 
இற்லப்சதரதள்ள்- உறர்உள்பல, உறர்அற்நல,  செற்லப்சதரதள்ள்-
தைங்குசதரதள்ள், ஆலட,அற, தறள்தொனரணல, ணறதுதத்றல்ள்: ெரற, 
ம், றப்தைள், தல்லல, அநறவு, சரற, 
தலடப்தைசநறதொனரணற்தடன்சரடர்தைதடுத்றறழ்ப்தக்றஇனக்றம். ெஇனக்ற, 
த்துதல்ள்னரற்லநஅநறல் 

அனகு-5  உலதை 

தல்உள்படக்ம், தரடுசதரதள், ரந்ர், ண்ம், உர்வு, உடல்சரற, ெதோம், 
அெறல், சதரதபரர, தண்தரட்டுஉநவுள், சூல்ள்: சபற- வீடு, ஊர், ரடு, 
உனம், சதரதுசபற, ணறசபற, உலடலத்ம்உரறலத்ம், தப்சதரதள்ள்: 
இற்லப்சதரதள்ள்- உறர்உள்பல, உறர்அற்நல,  செற்லப்சதரதள்ள்-
தைங்குசதரதள்ள், ஆலட,அற, தறள்தொனரணல, ணறதுதத்றல்ள்: ெரற, 
ம், றப்தைள், தல்லல, அநறவு, சரற, 
உலப்தலடப்தைசநறதொனரணற்தடன்சரடர்தைதடுத்றறழ்உலதைனரற்லநஅநற
ல் 

தரடதல்ள் 

1. ெறற்தற.தரனசுப்தறறம் லன.தத்ரதன் (தறப்தரெறரறர்) , 2013, தைற றழ் 
இனக்ற னரத , சரகுற-1, (தண்லட இனக்றம்) , தண்லடத் றழ் 
இனக்றம்,ெரறத்ற அரசற இவீந்றன் தன்: 35 , சதநரஸ்ர ெரலன , 
தைது றல்லி 110 001,  2.குர தறல்டிஸ்ஸ், 443 அண்ரெரலன, நணரம்நதட்லட, 
சென்லண 600 018, தௐ.450, த.432 

 2. ெறற்தற.தரனசுப்தறறம் லன.தத்ரதன் (தறப்தரெறரறர்), 2013, தைற றழ் 
 இனக்ற னரத , சரகுற-2 (இலடக்ரன இனக்றம்) , ெரறத்ற அரசற 
 இவீந்றன் தன்: 35, சதநரஸ்ர ெரலன, தைது றல்லி 110 001, தௐ.500, த.464 

 3. . ந்ெரற, 2004, உனத் றறனக்ற னரத (ற.தற.501-ற.தற.900), உனத் 
 றரரய்ச்ெற றதணம் , இண்டரது தொன்லச் ெரலன , ெற..டி பரம் , 
 ற, சென்லண 600 113, தௐ.70, த.284 

 4. றண்ல், 2004, உனத் றறனக்ற னரத (சரன்ல தொல் ற.தற.500 
 ல), உனத் றரரய்ச்ெற றதணம் , இண்டரம் தொன்ல ெரலன , ெற..டி 
 ற, சென்லண 600 113,தௐ.45, த.174 

 5. .சள்லபரணரர், 2002 , லெ ெறத்ரந் ச் ெரத்ற னரத , றழ்ப் 
 தல்லனக்ம், ஞ்ெரவூர் 613 005, தௐ.200, த.840 

தரர்லதல்ள் 

.சள்லபரன்,1994,தன்ணறத றததொலந னரத , தொற்தகுற, அண்ரலனப் 
தல்லனக்ம், தௐ.100, த.975 

.சள்லபரன், 1997 , தன்ணறத றததொலந னரத , இண்டரம் சரகுற , 
அண்ரலனப் தல்லனக்ம், தௐ.150, த.1338 

தொத்லர.சள்லபன் (சரகுப்தரெறரறர்), 2010, றழ் தல் சரகுப்தை னரத, ெங் 
ரனம் தொல் ெரனம் ல , தரற தைத்ரனம் , 7, இபங்நர ெரலன , 
நணரம்நதட்லட, சென்லண 600 018, தௐ.195, த.272 



.இரற, 2012 , ெங் இனக்றத் சரகுப்தை சநறதொலநள் , றத செஞ்சுரற தைக் யவுஸ் 
(தற) லிட் , 41-தற ெறட்நர , இண்டஸ்டிரறல் ஸ்நடட் , அம்தத்தூர், சென்லண 600 098 , 
தௐ.320, த.464 

இர. ரெறரென், 2008, ரப்தறத் நரற்நதொம் பர்ச்ெறத்ம்-2, ற தறப்தம், 2, தோட்டர 
நரட்டம், தோனக்ல, தசுலன, துல 625 004, தௐ.100, த.325 

இர. ரெறரென், 2008, ரப்தறத் நரற்நதொம் பர்ச்ெறத்ம்-1, ற தறப்தம், 2, தோட்டர 
நரட்டம், தோனக்ல, தசுலன, துல 625 004, தௐ.100, த.325 

ர. சுப்தறரறக்ணரர் , 1999, லெ ெ பர்ச்ெற , தங்சரடி தறப்தம் , 14, 
ெறத்றலக்குபம் நற்கு சத, றனரப்தர், சென்லண 600 004, தௐ.80, த.232 

றலன.ெலணற. நங்டெரற, 2006, லநந்து நதரண றழ் தல்ள், தம்தைரர் தறப்தம், 
127 த.ண்.63, தறரெம் ெரலன, தறரட்ந, சென்லண 600 108, தௐ.75, த.384 

தே.தொ.அஜ்ல்ரர், 1997 , இஸ்னரறத் றழ் இனக்ற னரத , சரகுற-4, சூதற 
சய்ஞ்ஞரண இனக்றங்ள் , துல ரரெர் தல்லனக்ம் , துல 625 021 , 
தௐ.90, த.664 

 .தொம்து உலஸ், தே.தொ.அஜ்ல்ரன், 1986, இஸ்னரறத் றழ் இனக்ற னரத 
சரகுற-1 (ற.தற.170 ல), துல ரரெர் தல்லனக்ம், துல 625 021, தௐ.40, 
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.தொம்து உலஸ், தே.தொ.அஜ்ல்ரன், 1994, இஸ்னரறத் றழ் இனக்ற னரத 
சரகுற-3 ெறற்நறனக்றங்ள் , துல ரரெர் தல்லனக்ம் , துல 625 021 , 
தௐ.70, த.606 

.தொம்து உலஸ், 1990, இஸ்னரறத் றழ் இனக்ற னரத சரகுற -2, 
ரப்தறங்ள்,  துல ரரெர் தல்லனக்ம், துல 625 021, தௐ.60, த.654 
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றழ்த்துலந 

றழ்தொதுலன: தரடத்றட்டம் 2020-21 தொதல், 
ததம்-3,தைநத்துலந றதப்தப்தரடம்– 2Bரள்- 28. றணறத்றழ் 

நரக்ம் (objectives) 

1. கணிித்தநிழ்னன்ாட்டுயபாற்டஅிதல் 
2. பநாமிக்கருயிகடஅிந்துநின்தெகங்கடஉருயாக்குதல் 



3. தநிழ்பநாமிகற்ல்கற்ித்தல்ஆகினபசனல்ாடுகலக்குகணிிடனப்னன்டுத்துத
ல் 

4. கணிியானிாகதுடசார்பநாமிபனாா்ப்தைகள்பசய்தல் 
5. கணிிிறுயங்கள்அயற்ின்ிகழ்வுகள்ற்ிஅிந்துபகாள்ல் 

 

ாைப்தைப்ாட்டுத்தின் (outcomes) 

அகு - 1  
கணிியமிதநிடமப்னன்டுத்துயதற்காஎழுத்துருக்கள்ற்ிஅிந்தடந 
அகு - 2 
தநிமில்தபவுத்பதாகுப்தைகடப்னன்டுத்திபநாமிஆய்யின்யபாற்ிடஅிந்தடந 
அகு - 3 
தநிழ்பநன்பாருள்கள்யானிாகபச்சுயடியத்டதயாியடியநாகவும்யாியடியத்டதலிய
டியநாகவும்நாற்தொடதல் 
அகு - 4 
பநாமினின்டைப்ாற்ல்தன்டநத்ம்கணிியமிபநாமிபனர்ப்தைம்பசய்னகற்டந 
அகு - 5 
இடணனக்கல்யிக்கமகம்பான்ிறுயங்கள்நற்றும்அயற்ின்பசனல்ாடுகள்ற்ிஅி
ந்துபகாண்ைடந 

அகுகள் 

அனகு 1: இற்ல சரற ஆய்வு 

இற்ல சரற ஆய்வு அநறதொம், சரள்ல சரறறலும் றணற சரறறலும்,  
இற்ல சரறலப் தைரறந்துசரள்லலும்உதரக்குலும், சரறத் சரறல் 
தட்தம்.றணற சரறறல் ஆய்வுக்ரண இனக் டிலப்தைள்: சூல் ெரர் 
இனக்ம், சூல்ெரர இனக்ம்  செரல் செல்தரட்டு இனக்ம், லனல இக் 
இனக்ம்,  தரறணற இனக்ம், நற்தல இனக்ம் , ஆக்தொலந இனக்ம் , 
சதரது சரடலப்தை இனக்ம் ; ரணறங்கும் சதரநறக் சரள்ல -  ெலரண 
சபறப்தரடுலம் தொற்தறலனத் ரணறங்றலம்  

றணறறல் றல உள்பறடுற்ரண தொற்ெறலம் தொடிந்லலம் 
தொடிரலலம், றழ்க் றணறரலில் ற னன்ள், றழ் ஆர்ம், அெறல் 
னன்ள், றழ் றணற ரன் நலள் , றலக் றணற றப் 
தன்தடுத்துற்ரண ரய்ப்தைள். லத்துத, தறப்தைதொற்ெற, இலம், றன் அஞ்ெல், 
அலனநதெற தொனரணற்நறல் றழ்ப்தன்தரட்டு னரத, எதங்கு குநற, றழ் லத்துத 
லள், டிங்ள்  

அனகு-2: ம் , றன் தனம் , றட்டம்லடதொலநறல் உள்ப றழ்த்  
வுத்சரகுப்தைலம் அற்நறன்  தன்தரடு ம்: றணறலப் தன்தடுத்றத் 
வுத்சரகுப்தைத் ரரறத்ல், வுத்சரகுப்தைலப அலடரபப்தடுத்ல், 
இனக்க்கூதபரப் தகுத்ல், வுத் சரகுப்தைலபப்தன்தடுத்ற ச் செய்ப்தட்ட 
றழ் சரற ஆய்றன் னரத,சரறக்தறள் ரரறத்ல்,  றழ் றன் தனங்ள் , 
றழ் றன் தனத் றட்டங்ள் , றழ் றன் தல் றற்தலணத் பங்ள் , றழ்த் நடு 
சதரநறள்,  துலத் றட்டம், றழ் றக்றதேடிர, , றன் றக் றலடக்கும் அச்சு இழ்ள், 
தறபரக்குள், ,   

அனகு 3: இனக் ஆய்வு, இனக்ற ஆய்வு 

  றணற சரண்டு றழ் எலிறல்/எலிணறல் ஆய்வு (உலறலிதந்து நதச்சு, 
நதச்ெறலிதந்து உல), உததணறல் ஆய்வு, சரடரறல் ஆய்வு, சதரதண்லறல் 
ஆய்வுன்தண செய்ப்தட்ட ன் னரத, செரல் ஆய்வு,செரல் தகுப்தற, சரடர்ப்தகுப்தற, 
செரல்னரக்ற, சரடரக்ற, தொனரண ஆய்வு தொற்ெறள் . லத்துத்றதத்ற, 
இனக்த்றதத்ற ஆற தன்தரட்டில் உள்ப தொற்ெறள் , அற்நறன் குலந றலநள், 
றணறலப் தன்தடுத்ற றழ்  சரற ற்நல் , ற்தறத்ல் ஆற செல்தரடு லக்கு 



இதுல செய்ப்தட்டுள்ப சன்சதரதள்பறன் சரகுப்தைம் அற்நறன் லரண 
றப்தேடுலம்.   றணற உறத்டன் றறல் செய்ப்தட்ட  அரற, செரற்பஞ்ெறம் 
தொனரண ஆக்ங்ள். நதச்லெ ரறடி லத்ரவும் ரறடி லத்லப் நதச்ெரவும் 
ரற்தற்குச் செய்ப்தட்ட றணறத்ற ழ்ஆய்வுள், 

றழ் இனக்றத்றன் லடறல் , செரல் நர்வு , றலபசரறப் தன்தரட்டு , 
தைள்பறறல்,  ரப்தறல் தொனரண ஆய்வுள் 

அனகு 4:சரற சதர்ப்தை 

  றணற உறத்டணரண சரறசதர்ப்தறன் ெரத்றக்கூதள் , றணற 
றறனரணஅநறறல்சரறசதர்ப்தைள்,துலநெரர் சரறசதர்ப்தைள் , 
ணறஉறத்டணரண றணறற சரறசதர்ப்தை , றணற சரறசதர்ப்தைக் 
சரள்லள், றணற சரறர்ப்தறன் ெறநப்தைலம் குலநலம் , சரறறன் 
தலடப்தரற்நல் ன்லத்ம் றணற சரறசதர்ப்தறன் செல்தொலநச் ெறக்ல்லம். 

அனகு-5. றதணங்ள், ஆலலள், றழ்வுள் 

றழ் இலக்ல்றக்ம் -சென்லண, றணறத்துலந-அண்ர தல்லனக்ம் , 
செம்சரறத் றரய்வு த்ற றதணம் -சென்லண, ன்ச்ம் லற , ன்ச்ம் 
லத்துத ரற்நற, தொசு அஞ்ெல், அற, இபங்நர, னரஸ்சடக்,                              

றன் குலக்ள், லனப்தக்ள்,  

றழ்வுள்: இலத் றழ் ரரடுள், உத்ம் தொனரணல 

இல இழ்ள்: கூடல், றண்ல, அம்தனம், அதம்தை, றழ்த் றல, ரணறல்,  

ஆலலள்: தொசு சடுரநன் , ெறங்ப்தர் நரறந்ெரற , றக்குப் தறப்தம் தத்ரற 
நெரத்ரற, சய் சுந்ம்,  தொனரணர்ள் 

தரட தல்ள் 

1. சுப்லதர தறள்லப, 2003, இற்ல சரற ஆய்வு-றழ், உனத்றரரய்ச்ெற 
றதணம், ெறதறடிபரம், ற, சென்லண 600113, தௐ. 70, த. 308 

2. ர. ஆண்நடரதேட்டர், 2002, றலம்றப்சதரநறத்ம், ற்தம்தைத்ரனம், 50-18, 
ரஜரதரர்சத, தரண்டிதஜரர்,றரரரர், சென்லண 600017, தௐ.65, த.160 

3. சுத. றண்ப்தன், 1995, றணறத்ம்றழ்ற்தறத்லும், தைனலசபறதௌடு, 38-
இதேண்த்நரட்டத்சத, ஆழ்ரர்ப்நதட்லட, சென்லண 600018, தௐ. 60, த. 
209 

4. தொ.சதரன்ணலக்நர, 2010, இலத்றழ்னரத, 
தரறரென்தல்லனக்ம், தல்லனப்நததௐர், றதச்ெறரப்தள்பற- 620 024, தௐ. 
150, த. 192 

5. தரஸ்ன், ெ. 2004. றறல் றப்சதரநறறல், றப்சதரநறறல் றழ், உர 
தறப்தம்.ஞ்ெரவூர் 

தரர்லதல்ள் 

தொ. இபங்நரன், 2009, இலம் ற்நதரம், ல்சபறப் தறப்தம், இலடக்ரட்டு 
உள்நரட்லட அஞ்ெல், ங்ல சரண்ட நெரதைம் ற, அரறலூர் ரட்டம், அஞ்ெல் 
குநற- 612 901 

துல. றண்டன், 2008, இலதொம் றலம், ல்றனம் தறப்தம், 7-3 ெறநட்லி 
ெரலன, றரர  ர், சென்லண 600 017, தௐ. 45, த.93 

ர. ஆண்நடர தேட்டர், 2006, ம்ப்தட்டரறல் றழ்லடப்தறங் தறற்ெற, ெரப்ட் றத 
தப்பறநன்ஸ், றழ்க்குடில், 178, சல்ென் ரறக்ம் ெரலன, சென்லண 600029, தௐ. 
22, த. 64 



தொ. சதரன்ணலக்நர, 2003, பர் றறல் அநறறல்- இலத்றழ், அலணத்றந்ற 
அநறறல் றழ்க்ம், ஞ்ெரவூர் 615 005, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

றதள்லர்தல்லனக்ம், நலூர். 632 115  
றழ்த்துலந 

றழ்தொதுலன: தரடத்றட்டம் 2020-21 தொதல், 
ததம்-3, தைந றதப்தப்தரடம்– 2Cரள் 29. றஅெறல்சதரதபரரனரத 

நரக்ம் (objectives) 

1. தநிமகிப்பப்தைகள்ீர்ிப்பப்தைகள்நன்ர்கின்யபாறுபான்யற்டஅி
தல் 

2. ண்டைத்தநிமாின்ிர்யாகஅடநப்தைதொடத்ம்கல்யிஅடநப்தைதொடத்ம்அிதல் 
3. ண்டைத்தநிமகநக்கின்பதாமில்கள்ற்ிஅிந்துபகாள்லதல் 
4. ண்டைத்தநிமகநக்கின்உடைடநகள்யாாிசுாிடநகள்ற்ிஅிந்துபகாள்லதல் 
5. ண்டைத்தநிழ்நக்கின்யணிகஉவுகள், 
ண்ாடுஉவுகள்ற்ிஅிந்துபகாள்லதல் 

ாைப்தைப்ாட்டுத்தின் (outcomes) 

அகு - 1  
தநிமகதையினினல்அடநப்தைதொடகடத்ம்அபசினல்யபாற்டத்ம்அிந்துபகாண்ைடந 
அகு - 2 
தநிமர்கின்அபசுிர்யாகஅடநப்தையாியிதிப்தைதொடகல்யிஅடநப்தைசநனஅடநப்தைபான்
யற்டஅிந்துபகாண்ைடந 
அகு - 3 
தநிமாின்பயாண்டநதொதாபதாமில்கள்ற்ிஅிந்துபகாண்ைடந 
அகு - 4 
ண்டைத்தநிமர்கள்யாாிசுாிடந, பசாத்துாிடநதொதாயற்டஅிந்துபகாண்ைடந 
அகு - 5 
மந்தநிமாின்பார்உவுகள், ண்ாட்டுஉவுகள், 
யணிகஉவுகள்தொதாயற்டஅிந்துபகாண்ைடந 
 

அனகுள் 

அனகு-1.  

தைறறல்னரத: றனப்தப்தை அபவு, தைறறல் அன் இடம், றன லள், ஆதள், லர் 
றலனள், ஊற்தள், டல்ள், டற்லள்,  லன லள், குன்தள், சரடர்ள், 
ர லள் , தநல லள் , றனங்கு லள் ,  தத ரனங்ள் , ரள் 
சதரலதுள், ரற்நறன் நதரக்குள், ல 

அெறல்னரத; ெங்ரனம்: தரண்டிர், நெரர், நெர், குதறன ன்ணர், லடசல 
ள்பல்ள், இணக்குலத் லனர்ள் , அர்லக்கு இலடறனரண நதரர்ள் , 
ட்தைநவுள்,  பப்தறர்ரனம்,  இலடக்ரனம்: தல்னர், நெரர், தரண்டிர், நெர், 
அனர் தல ; இசுனரறர், றநறத்துர், நரப்தறர் தல , றடுலனக்குப் 
தறன்தம் தொன்தம் ற அெறல் இக்ங்ள் 

அனகு-2  

றர்ரனரத;  அசு றர்ர அலப்தைள்- ரற, லற,தலட, எற்நர், தூது, றனப்தப்தை 
ல்லன,  அலப்தைள்னரத; ல்ற அலப்தைள் , ெ, இண அலப்தைலடன் 
அெறலுக்குள்ப உநவுள், தவூனம்,  



அனகு-3  

சரறல்னரத: நபரண்ல,  ச்சு,  ல், தற, அறனன்,  ண் உதரக்ம், 
றம், தத்ல, இலெ-தரட்டு, செவு,  சரத்து, தறந 

அனகு-4  

உலடலனரத; அலெத்ம் செரத்து , அலெரச் செரத்து , வீடு, றன உலடல , 
ரரறசுரறல, ரம், உநனரம், றதட்டு, சரள்லப,  

அனகு-5  

தைந னரத : அன உநவுள் , ற உநவுள் , நதரர் உநவுள் , தண்தரட்டு 
உநவுள், சரறசதர்ப்தை, அல்ரட்டுப்தறள் குநறப்தைள் , அல்ரட்டுக் 
குநறப்தைள், சரல்சதரதள் ெரன்தள் 

தரடதல்ள் 

1. ந.ந.தறள்லப, 2004 , ற னரதம் க்லம் தண்தரடும் , உனத் 
றரரய்ச்ெற றதணம், சென்லண, தௐ.125, த.594 

2. ந.ற.செல்ம், 2003, ற னரதம் தண்தரடும், றரெர் தறப்தம், 31, 
ெறங்ர் சத, தரரறதொலணம் சென்லண 600 108, தௐ.160 

3. றலன.ெலணற. நங்டெரற , 2008, சரங்குரட்டு னரத , ரம் றர் 
தறப்தம், 17/1 ரச்ெற அதரச்ெனம் சத , றனரப்தர், சென்லண 600 004 , 
தௐ.75, த.192, நதரன்-044 28443791 

4. றலன.ெலணற. நங்டெரற , 2006, ெங்ரன னரற்த ஆய்வுள் தொல் 
சரகுப்தை, ம்.சற்நறெற, லண ண்.9, வு ண்.26; குதக்குத்சத, நெரெப் 
குடிறதப்தை, ஆம்தரக்ம், சென்லண 600 088, தௐ.65, த.272, நதரன்.22530954 

5. இர.றதஷ்தோர்த்ற, 2010 , தரண்டின் சததலற ரங்ள் , 7/142, 
றரசணட் தப்பறர்ஸ், னரநெத்ர ரனணற, சதென்ட் ர் , சென்லண 600 090 , 
தௐ.30 

தரர்லதல்ள் 

இக்குர் (சபறறடுதர்) , றழ்ரட்டு னரத , நெரப் சததநந்ர் ரனம் -1, 
றழ்பர்ச்ெறத்துலந, குநபம், சென்லண 108.  

இக்குர் (சபறறடுதர்) , றழ்ரட்டு னரத , தரண்டிப் சததநந்ர் ரனம் , 
றழ்பர்ச்ெறத்துலந, குநபம், சென்லண 108. தௐ.80 

ந.ஜற.இரரரபன், 2007, றரறட இக் னரத, தரரற றலனம், 90 தறரட்ந, 
சென்லண 600 108, தௐ.300, த.624, நதரன்-25270795 

இர.இரய்ங்ரர், 1994 , றக் குதறன நந்ர்ள் , தரற தறப்தம் , 108, 
உஸ்ரன் ெரலன, றரர ர், சென்லண 600 017, தௐ.16, நதரன்-4340205 

இக்குர் (சபறறடுதர்) , றழ்ரட்டு னரத , நெரப் சததநந்ர் ரனம் ,தொல் 
சரகுற,  றழ்பர்ச்ெறத்துலந, குநபம், சென்லண 108 

இர.டிநனன், 2001 , ெங் ரனக் சரங்கு ரடு , அதநரம், 5/3 சபடி ல்ர 
டம் ெரலன, இரப்நதட்லட, சென்லண 600 014, தௐ.80, த.296 

றலன.ெலணற. நங்டெரற, 2006, ெங்ரன னரற்த ஆய்வுள் இண்டரம் சரகுப்தை, 
ம்.சற்நறெற, லண ண்.9 , வு ண்.26 ; குதக்குத்சத, நெரெப் குடிறதப்தை , 
ஆம்தரக்ம், சென்லண 600 088, தௐ.85, த.344, நதரன்.22530954 



இர.றதஷ்தோர்த்ற, 2011 , ெங்ரனச் நெரர் ரங்ள் , 7/142, றரசணட் 
தப்பறர்ஸ், ரநரற ெரலன , னரநெத்ர ரனணற , சதென்ட் ர் , சென்லண 600 090 , 
தௐ.30 

ர.அப்தரதுல, 2000, 1800 ஆண்டுட்கு தொற்தட்ட றம், ரலர தறப்தம், 10/14 
நரப்தை சங்டரெனம் சத , றதல்லிக்நற, சென்லண 600 005 , தௐ.150, நதரன் 
044-28443791 

ற.ல.ெரெறதண்டரத்ரர், 2008 , ெங்ரனச் நெரர் னரத , அண்ரலன 
தல்லனக்ம், தௐ.250, த.617 

ந.நதரறன்தன், 2008, க்ரதொம் உப்தங்லம், சன்ண ஆய்வு லம், 16 (142), 
ஜரணற ஜரன் ரன் ெரலன, இரப்நதட்லட, சென்லண-14, தௐ.75, நதரன்- 28482441 

அ.ற.தந்ரணரர், 2004 , துல ரக்ர் னரத , தரரறறலனம், 90, தறரெம் 
ெரலன, சென்லண 600 108, த.412, தௐ.150 

அ.ரெரற, 2009, ரக்ர் ரனம் னரதம் இனக்றதொம், உறர்ல தறப்தம், 11/29, 
சுப்தறணறம் சத, அதறரதைம், சென்லண 600 018, தௐ.130, நதரன்-91-44-24993448 

ரவ்ர.ெண்தொசுந்ம் (சரகுப்தை) , 2008, ஸ்.ம்.ரலின், நெதுதறள் ெரறத்றம் , 
ரவ்ர 16 , இண்டரது றரஸ் சத , டிஸ்ட்தைம், நரடம்தரக்ம், சென்லண 600 
024, தௐ.400, த.725 

Annie Thomas(Editor),2007, ECONOMIC HERITAGE OF THE TAMILS, , IITS, CPT 
Campus, Tharamani, Chennai 600 113, Rs.115, p.304 

றலன.ெலணற.நங்டெரற, 2008, பப்தறர் ஆட்ெறறல் றம், றடில் தறப்தம், 11 
சதரறரர் ர், ெக்ரபற தரலபம் (டக்கு), நரம்தைத்தூர் 641 015 , தௐ.75, நதரன்-
0422 2576772 

ஃசதர்ணரநர தணறவன்(னரற்த தறவுள்) , 2006, றஜப் நதசு(றறல் 
ெர.நரஸ்), தைது லத்து , 39, நஜ.ந.ெற சத , ரநரறப்தட்டிம் 635 112 , தௐ.50, 
த.184  

ஸ்.ர்க்லஸ் சஜரஜ் , 2010, றழ்ரட்டில் ஜலன்ரரறதொலந , துல ரட்டம் , 
(றறல் தசுப்ரஜர) , தரல தப்பறநன்ஸ் , 142, ஜரணற ஜரணற ரன் ெரலன , 
இரப்நதட்லட, சென்லண 600 014, தௐ.125, நதரன்-28482441 

ந.து.ரசுகுரர், 2004, நெரர் ரன றனவுலடலப் தறன்தைனத்றல் நரறல் சதரதபறல், 
க்ள் சபறதௌடு , 49 , உபறசு அலிெரறப் சத , ல்லீசு ெரலன , சென்லண 600 002 , 
நதரன்-28545532 

ன்.தொதரணந்ம்(த.ஆ), றழ்ரடு நற்த இன்த ரலப , 1997, றத சஜர்ெற 
றழ்ச்ெங்ம்(தொனரர் ன்.தொதரணந்ம்), (டிட்டர்), 

ந..லனண்டெரஸ்றரற, 2007, நெரர்ள்,  தைத்ம் 2, தௐ.600, ன்.ெற.தற.ச் 

னரற்தக்குல (தறப்தை) 1990 , றழ்ரட்டு னரத தல்னர் –  தரண்டிர் ரனம் , 
தொற்தகுற 2, றழ் பர்ச்ெற இக்ம், குநபம், சென்லண 600 108 

னரற்தக்குல(தறப்தை) 2000, றழ்ரட்டு னரத, தரண்டிப் சததநந்ர் 

ரனம்,றழ் பர்ச்ெற இக்ம், சென்லண 600 108 

  

றதள்லர்தல்லனக்ம், நலூர். 632 115  



றழ்த்துலந 
றழ்தொதுலன: தரடத்றட்டம் 2020-21 தொதல், 

ததம்-3,கட்ைானப்தரடம்– 3ரள் 30.  USRR Field StudyField Study and USRR 

(University Social Responsibility Report) 

The aim of the Field Study is to help students connect with the society in the 
respective discipline. Following are the important features of the Field Study and 
the USRR: 

1. Aim: The Field Study must aim at relating the subject of study with the society in 
so far as the application and the usefulness of the study are concerned  

2. Topic selection: The topic for the Field Study must be chosen by the student in the 
second semester in the month of February; the process for the same shall begin on 
1st February and shall end on the last working day of the month of February. 
Students are free to select the topic for the Field Study in consultation with the 
Experts and Faculty Members of their choice, both from within and outside the 
University  

3. Period and duration: The Field Study shall be undertaken for a duration of 15 
days in the summer vacation that falls immediately at the end of the second semester 
of the program and the same should be accounted for the Third Semester of the 
program 

4. USRR: The USSR (University Social Responsibility Report) must be prepared by 
every student of the program written in 50 to 75 pages. The report shall be written 
based on the standard research methodology.  

5. Review and evaluation schedule:  

a. Reviewing the Field work: First week of July  

b. Report Review: Second week of August 

c. Report submission: First week of September 

d. Report Evaluation: Third week of September  

6. Faculty Composition: The following members may be nominated for confirming 
the topic and for evaluating the USRR: 

a. Professor and Head of the concerned Department 

b. One Faculty member with related field of specialization from the concerned 
Department 

c. One senior faculty member from the Department of Sociology from other 
InstitutionField Study and USRR (University Social Responsibility Report) 
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றழ்த்துலந 
றழ்தொதுலன: தரடத்றட்டம் 2020-21 தொதல், 

ததம்-3,கட்ைானப்தரடம்– 4ரள் 31.  MOOC  
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றழ்த்துலந 



றழ்தொதுலன: தரடத்றட்டம் 2020-21 தொதல் 
ததம்-4,அடிப்தலடப்தரடம்-13.  ரள்- 32.அநஇனக்றங்கள் 

நரக்ம் (objectives)  

1. அஇக்கினங்கள்என்தற்காகாபணங்கடஅிதல் 
2. அத்தின்தோம்நட்டுபநபாருள்இன்ம்பதொடித்ம்என்டதஅிதல் 
3. நருந்துதல்கடப்ற்ிஅிந்துபகாள்லதல் 
4. ண்டைத்தநிமர்கின்ழுக்கபிகடஅிந்துபகாள்லதல் 
5. உகம்தழுயினீதிபிகடஅிந்துபகாள்லதல் 

ாைப்தைப்ாட்டுத்தின் (outcomes) 

அகு - 1  
அபிகடஅிந்துஅதன்டிழுகுதல் 
அகு - 2 
நருத்துயக்குிப்தைகபாடுயாழ்யினல்அங்கடஉணர்தல் 
அகு - 3 
நக்கள்யாழ்க்டகனில்ின்ற்க்கூடினயமிதொடகடஅிதல் 
அகு - 4 
அபிகடருசிபசாற்கில்பயிப்டுத்துதல் 
அகு - 5 
சநனநற்றும்சதோகயாழ்யினல்அங்கடஉணர்தல் 
 
அனகுள் 

அனகு-1.    

(அ)றதக்குநள் சதரதட்தரல் தொல் 3 அறரம், ரனடிரர் தொல் 10 தரடல்ள்,  

  (ஆ)தசரற தொல் 10 தரடல்ள், ரன்றக்டில தொல் 10 தரடனள் 

அனகு-2 

  (அ) றரறடும் தொல் 10 தரடல்ள், ெறததஞ்ெதோனம் தொல் 10 தரடல்ள் 

 (ஆ)ஆெரக்நரல தொல் 10 தரடல்ள், னரற தொல் 10 தரடல்ள் 

அனகு-3   

(அ) னரற தொல் 10 தரடல்ள், இன்ணர ரற்தது தொல் 10 தரடல்ள் 

 (ஆ)இணறல ரற்தது தொல் 10 தரடல்ள், தொதுசரறக்ரஞ்ெற தொல் 10 தரடல்ள்: 
சததம் சதரதள் றபக்ம் 

அனகு-4  

 (அ) ஆத்றசூடி, சரன்லந நந்ன் தொல் 10 தரடல்ள், சண்தர ரலன தொல் 10 
தரடல்ள்  

 (ஆ)ல்ற தொல் 10 தரடல்ள், ன்சணநற தொல் 10 தரடல்ள் 

அனகு-5   

 (அ)  ரக்குண்டரம் தொல் 10 தரடல்ள், சற்நறநற்ல தொல் 10 தரடல்ள் 

(ஆ)லறசண்தர தொல் 10 தரடல்ள், உனலற தொல் 10 தரடல்ள் 

தரடதல் 



1. அநரன்.த.,  அநஇனக்றக்பஞ்ெறம், றழ்க்நரட்டம், 2, 
தொணறத்றணம்சத, அய்ரவுகுடிறதப்தை, அலஞ்ெறல, சென்லண 600 029, தௐ. 
1000,  சரலனநதெற 044-23744568 

2. தொ.சதரன்தெரற, 2003,  றழ்லறஇனக்றனரத, இந்துதறப்தம், றதர், 
தத்ம்தட்டி, நரம்தைத்தூர்,தௐ. 120, தக். 299   

3. சு. ரன்,  றழ்அநஇனக்றங்லம்சதௌத்ெஅநங்லம்,  செம்சரற,          
4-1065, ம்ஜறஆர்ர், நனஸ்ரெரடி, ஞ்ெரவூர் 613 005, தௐ. 250, தக்.364 
அலன. 9751330855 

தரர்லதல்ள் 

ரஜ்சௌன், 2008, றழ்ச் ெதோத்றல் அநதொம் ஆற்நலும், றடில் தறப்தம், 11, 
சதரறரர் ர், ெக்ரபற தரலபம்(டக்கு), நரல- 641 045, தௐ. 260, தக்.416   
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றழ்த்துலந 

றழ்தொதுலன: தரடத்றட்டம் 2020-21 தொதல் 
ததம் -  4,அடிப்தலடப்தரடம்-14.ரள்- 33. சரல்ரப்தறம் 

சதரதபறரம்நதரெறரறர் உலத்டன் ( 6-9 இல்ள்)  

நரக்ம் (objectives) 

1. பதால்காப்ினம்பாருதிகாபபநய்ப்ாடுகடநாணயர்கலக்குஎடுத்துக்கூறுதல் 
2. பசய்த்ள்நற்றும்னாப்தையடககடஅிந்துபகாள்லதல் 
3. ாவும், ாயடககலம்அிந்துபகாள்லதல் 
4. உயடநத்தன்டநடனஉணர்ந்துபகாள்லதல் 



5. நபார்ந்தபசய்திகடஅிந்துபகாள்லதல் 

ாைப்தைப்ாட்டுத்தின் (outcomes) 

அகு - 1  
எண்யடகபநய்ப்ாடுகடத்ம்அதன்ிாிவுகடத்ம்அிந்துபதிதல் 
அகு - 2 
பசய்த்ள்இனற்றுயதுற்ித்ம்பசய்த்ள்உறுப்தைகள்ற்ித்ம்அிதல் 
அகு - 3 
பயண்ாஆசிாினப்ாதொதாாயடககடஅிந்துபகாள்லதல் 
அகு - 4 
உயடநஉருதைகடத்ம்அடயயரும்இைங்கடத்ம்பதிந்துபகாள்லதல் 
அகு - 5 
நபதைசார்ந்தபச்சுயமக்குகடநாணயர்கள்உணர்ந்துபகாள்லதல் 
 
அனகுள் 

அனகு-1.    

 சரல்ரப்தறம் - சதரதபறரம் - சப்தரட்டில் ,   

அனகு-2,  

 சரல்ரப்தறம் - சதரதபறரம் - செய்த்பறல்  

அகு - 3 

 சரல்ரப்தறம் - சதரதபறரம் - தரவும் தர லலம் 

அனகு-4  

 சரல்ரப்தறம் - சதரதபறரம் - உலறல்  

அனகு-5  

 சரல்ரப்தறம் - சதரதபறரம் - தறல்  

தரடதல்ள் 

1. சரல்ரப்தறம் - சதரதபறரம், நதரெறரறர்உல, குதி - 1 

2. சரல்ரப்தறம் - சதரதபறரம், நதரெறரறர்உலகுதி - 2 

3. கு.ச.தரனசுப்தறறன், 2007, ெங் இனக்றத்றல் தைநப்சதரதள், சய்ப்தர் 
தறப்தம், 53, தைதுத்சத, ெறம்தம் 608 001, தௐ.125,  

4. .சுப்தைசட்டிரர், 2002, சரல்ரப்தறம் ரட்டும் ரழ்க்ல, தணறப்தர தறர்ஸ், 
நரணரர் ரபறல, 25, தேட்டர்ஸ் நரடு, சென்லண 600 014, தௐ.96 

5. .டிரெனம், ெ.ெறம்தற, 1999, சரல்ரப்தறப் தரறல் நரட்தரடுள், 
(..டி.ஸ்), தௐ.40, த.160 

தரர்லதல்ள் 

ெ.தற நரறந்ன், 2003, சரல்ரப்தறக் சரள்லலம் லித்சரலத்ம், தற 
தறப்தம், 1-தற, 246 (82), அங்ரதைம் ெரலன, நரடம்தரக்ம், சென்லண 24, தௐ.75, 
த.320 



ஞர.ஸ்டீதன், 2010, சரல்ரப்தறதொம் இணலறல் றலறலும், ன்.ெற.தற,ச், 
தௐ.40, த.80 

றண்ல், 2012, சரல்ரப்தறரறன் இனக்றக் சரள்லள் தரம் 2, செல்னப்தர 
தறப்தம், தர பரம், 48, ரணப்த தொலி சத, துல 625 001, தௐ.150, த.264, 
நதரன்- 2345971 

 ெ.அத்றலிங்ம், 1999, சரல்ரப்தற றலறல், றரெர் தறப்தம், 8/7 
ெறங்ர் சத, தரரறதொலண, சென்லண 600 108, தௐ.50 

ற.கு.இறச்ெந்றன், 2011, சரல்ரப்தறதொம் ஃப்ரய்ெறதொம் அறல் 
இலறலனள், அலனள் சபறதௌட்டம், 4/9, 4து தொன்லச் ெரலன, த்லணசடட் 
இந்றர ரனணற, நரடம்தரக்ம், சென்லண 600 024, தௐ.120, த.192, நதரன்- 044-
24815474 

ரர்த்றநசு ெறம்தற, 2012, சரல்ரப்தறதொம் றலத்ம், ன்.ெற.தற.ச் தௐ.75, த.116 

ர.செல்ரசு, 2010, சரல்ரப்தறத்றல் தொலநள் ெதோ ரதடறல் ஆய்வு, 
(ரவ்ர - சென்லண), தௐ.220, த.302 

ரஜ் சபன், 2006, தரட்டும் சரலத்ம் சரல்ரப்தறதொம் றழ்ச் ெதோ 
உதரக்தொம், றறணற, 67, தேட்டர்ஸ் ெரலன, இரப்நதட்லட, சென்லண 14, தௐ.185 

செ.ஜலன் னரன்ஸ், கு,தற, 1998, சரல்ரப்தற இனக்றக் நரட்தரடுள், 
..டி.ஸ், தௐ.110, த.440 
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றழ்த்துலந 

றழ்தொதுலன: தரடத்றட்டம் 2020-21 தொதல் 
ததம்-4, அடிப்தலடப்தரடம்-15.  ரள்- 34.அப்சதரதள், தைநப்சதரதள் இனக்றங்ள்   

நரக்ம் (objectivies)  

1. அகப்பாருள்தைப்பாருள்ற்ிஅிந்துபகாள்லதல் 
2. எட்டுத்பதாடகஅகதல்கலள்மந்தநிமாின்அகஉணர்வுகடஅிந்துபகாள்லதல் 
3. எட்டுத்பதாடகதைதல்கலள்மந்தநிமாின்பார்தொடகள்நற்றும்பகாடைகள்ற்
ிஅிந்துபகாள்லதல் 

4. திடணயடககடத்ம்அயற்றுள்அடநந்தாைல்கடத்ம்அிந்துபகாள்லதல் 
5. திபண்கீழ்க்கணக்குதல்கலள்நக்கின்யாழ்யினல்பசய்திகடஅிதல் 

ாைப்தைப்ாட்டுத்தின் (outcomes) 

அகு - 1  



 அகஇக்கினங்கில்ஐந்திடணகள்ற்ினபசய்திகடஉணர்தல் 
அகு - 2 
 அகஇக்கினங்கில்காதல்ழுக்கங்கடஅிந்துபகாள்லதல் 
அகு - 3 
 சங்கதைஇக்கினங்கில்பார்நற்றும்பகாடைதொடகட அிந்துபகாள்லதல் 
அகு - 4 
 திடணயமிபடும்ாைல்கள்உணாா்த்தும்பசய்திகடஉணாா்தல் 
அகு - 5 
 மந்தநிமாா்கின்யாழ்யினல்பிகடஅிந்துைத்தல் 
 
அனகுள்:  

அனகு-1 

(அ) எட்டுத்பதாடக - ங்குததத - 1 தொல்20 தரடல்ள்,  

(ஆ) எட்டுத்பதாடக - எட்டுத்பதாடக - அரதெததொல் 10 தரடல்ள் 

இ) எட்டுத்பதாடக -  குதந்சரல - 1 தொல் 20 தரடல்ள் 

அனகு-2 

(அ) எட்டுத்பதாடக - லித்சரலஎவ்சரதலிறலும்தொல்2தரடல்ள்   
        (10தரடல்ள்) 

 (ஆ) எட்டுத்பதாடக -  ற்நறல - 1தொல் 10 தரடல்ள் 

இ) எட்டுத்பதாடக - தரறதரடல்: செவ்நள், லல, றதரல் தற்நற தொல் 2 தரடல்ள்  
          (6 தரடல்ள்) 

அனகு-3 

 (அ)  எட்டுத்பதாடக -  தைநரணரத தரடல்ள் 1-25,  

ஆ) எட்டுத்பதாடக -  தறற்தப்தத்து- தோன்நரம்தத்து 

அனகு-4 

தத்துப்தரட்டு - லனதடுடரம் 

தத்துப்தரட்டு -  குநறஞ்ெறப்தரட்டு, தொல்லனப்தரட்டு 

அனகு-5:  அ) திபண்கீழ்க்கணக்கு - ரர் ரற்தது- தொல் 10 தரடல்ள் 

ஆ) திபண்கீழ்க்கணக்கு - றலசரற ம்தது- தொல் 10 தரடல்ள் 

இ) திபண்கீழ்க்கணக்கு - றலரலன தற்லநம்தது- தொல் 10 தரடல்ள் 

ஈ) திபண்கீழ்க்கணக்கு - ந்றல லதது- தொல் 10 தரடல்ள் 

உ)  திபண்கீழ்க்கணக்கு -  பற ரற்தது தொலதும் 

தரடதல்ள் 

1. .சுத. ரறக்ம். 2005, றழ்க்ரல், சய்ப்தன் தறப்தம், 53, தைதுத்சத, 
ெறம்தம் 608 001, தௐ.120, த.386 

2. சத. ரலன், 2011, றழ்ச் செவ்றல் இனக்றங்ள் ரனதொம் தத்தும், 
ன்.ெற.தற.ச் 41-தற ெறட்நர, இண்டஸ்டிரறல் ஸ்நடட், அம்தத்தூர், சென்லண 
600 098, தௐ.130, த.286 



3. சத.ரலன், 2009, றழ்ச் செவ்றல் தலடப்தைள், றத செஞ்சுரற தைக் யவுஸ் 
(தற) லிட், ண்.41, தற.ெறட்நர இண்டஸ்டிரறல் ஸ்நடட்,  அம்தத்தூர்,  சென்லண 
600 098, தௐ.150, த.338 

4. ர. இரெரறக்ணரர், 2012, தத்துப்தரட்டு ஆரய்ச்ெற, ெரறத்ற அரற, 
இவீந்றன் தன், 35, சதநரஸ்டிர ெரலன, தைதுறல்லி 110 001, குர 
தறல்டிங்ஸ், 443, அண்ரெரலன, நணரம்நதட்லட, சென்லண 600 018, தௐ.365, 
த.688 

5. ந. தணறநலு, 2010, ெங் இனக்றம்: தரட்டு தைம் லத்து தைம், 
ன்.ெற.தற.ச்., 41-தற, ெறட்நர இண்டஸ்டிரறஸ் ஸ்நடட், அம்தத்தூர், சென்லண 
600 098, தௐ.90, த.196 
 

தரர்லதல்ள் 

செ. ெரரம்தரள், 1993, ெங்ச் செவ்றல் (ெங் இனக்றத்றல் செவ்றல் தண்தைள்), 
லணரட்ெற தைத் றலனம், 60, நனக்நரதை சத, துல 625 001, தௐ.55, த.358 

சு. ெண்தொசுந்ம் (சரகுப்தரெறரறர்), 2010, நதரெறரறர் ர. ெஞ்ெலறன் ெங் இனக்ற 
ஆய்வும் அட்டலத்ம், ரவ்ர, 16, இண்டரம் குதக்கு வீற, டிஸ்ட்தைம், 
நரடம்தரக்ம், சென்லண 600 024, தௐ.500, த.685 

தொ.ரென், 2006, தந்றழ் இனக்றத்றல் இற்ல, தரரற றலனம், 184 தறரட்ந, 
சென்லண 600 108, தௐ.150, த.464 

இர. ரஞ்ெணர, 1998, ெங் இனக்றத்றல் றலனறல் உறர்ள், தறப்தைத்துலந, 
துல ரரெர் தல்லனக்ம், துல 625 021, தௐ.75, த.345 

ரர்த்றநசு ெறம்தற, 2009, ெங் இனக்றம் றலத்ம் தத்தும், ..டி றதணம், 2 
சறன் நரடு, ெற..டி பரம், சென்லண 600 113, தௐ.60, த.192 

. ஜர், 2010, றலக்நரட்தரடும் றழ்க் றலறலும், ரவ்ர, 16, இண்டரம் 
குதக்குத் சத, டிஸ்ட்தைம் நரடம்தரக்ம், சென்லண 600 024, தௐ.250, த.336 

ந.து. ரசுகுரர் ர. ெந்ர (சதரதுப்தறப்தரெறரறர்), 2003, தண்லடத்றழ்ச் ெதோம் 
னரற்தப் தைரறலன நரக்ற, ர.ரணரலன அ.ெறசுப்தறறன், க்ள் 
சபறதௌடு, 49, உணறசு அலி ெரறப் சத, ல்லிசு ெரலன, சென்லண 600 002, தௐ. த.176   

ற.ரச்ெறதொத்து, 2004, ெங் இனக்ற ஆய்வுள் செய்ணவும் செய் நண்டுணவும், 
ெற.சுப்தறறதறள்லப(தொன்ல சரகுப்தரெறரறர்), றழ்த்துலந, நபப் 
தல்லனக்ம், ரரறட்டம், றதணந்தைம் 695 581, தௐ.75, த.234 

இந்றர தநல், 2009, செவ்றல் ஆய்வுக்பங்ள், றநஸ்-நம் தறப்தம், 27, 
ங்றர் குடிறதப்தை, தொன்லத் சத, குன் ர், றதச்ெறரப்தள்பற, தௐ.180, த.320 

றண்ல் இர.சதரற தப்தன், 2009, ெங் தை,  லணரட்ெற தைத் றலனம், 
தர பரம், 48 ரணப்த தொலி சத, துல 625 001, தௐ.175, த.396 

. டிரெனம் ெ.ெறரற (தறப்தரெறரறர்), 1998, ெங் இனக்றம், றலறல் நரக்கு 
ெறந்லணப் தறன்தைன லப்தேடு, ..டி.ஸ், ெறதறடி பரம், ற, சென்லண 600 013, 
தௐ.110, த.536 

கு.ச. தரனசுப்தறறன், 2008, ெங் இனக்றக் சரள்ல, லணரட்ெற தைத் 
றலனம், தர பரம், 48 ரணப்த தொலி சத, துல 625 001, தௐ.200, த.520 

சத. ரலன், 2009, அத்றலக் நரட்தரடும் ெங் அக்றல தைம், தரல 
தப்பறநன்ஸ், 142, ரணற ரன் ரன் ெரலன, இரதநதட்லட, சென்லண 600 014, 
தௐ.250, த.498 



. லனரெதற, 2006, றழ் வீறலனக் றல, சரறப்சதர்ப்தரபர் கு.ச. 
தரனசுப்தறறன், குன் தைத் இல்னம், 3, சய்ல றரர் சத, குன் ரனணற 
7 து சத, டதணற, சென்லண 600 026 

 அம்ன் றபற தொதரஸ், 2006, ெங்க் றலரக்ம் தைம் ரற்நதொம், குன் தைத் 
இல்னம், 3, சய்ல றரர் சத, குன் ரனணற, டதணற, சென்லண 600 026, 
தௐ.225, த.397 
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றழ்த்துலந 

றழ்தொதுலன: தரடத்றட்டம் 2020-21 தொதல் 
ததம்-4, அடிப்தலடப்தரடம்-16.  ரள்- 35. உலரெறரறர்ள் 

நரக்ம் (objectives) 

1. தல்லக்குஅபறக்ப்தட்டுதம்றபக்ங்பறன்னரற்லநஅநறல் 
2. உலபறல்தைனப்தடும்றழ்அநறவு, ஆரய்ச்ெறனரற்லநஅநறல் 
3. உலஅலப்தை, உலசரறதொனரணற்லநஅநறல் 
4. தோனத்துடன்உலலஎப்தறட்டுஉள்படக்ம்,சரற,அலப்தைதொனரணற்நறல்இத

தல்லம்என்ததடும்நததடும்தொலநலபஅநறல். 
5. உடபனாசிாினாின்ஆலடநத்தன்டநடனப்ிட்டுஅிதல் 

ாைப்தைப்ாட்டுத்தின் (outcomes) 

அகு - 1  
உடபகின்யடககடத்ம்உடபயபாடத்ம்நாணயாா்கள்அிந்துபகாள்யாா் 
அகு - 2 
ஐயடகஇக்கணஅடிப்டைனில்இக்கணஉடபகடஅிந்துபகாள்லதல் 
அகு - 3 
இக்கினயடககள்அடிப்டைனிலும்சநனஅடிப்டைனிலும்பதான்ினஉடபகடஅிந்து
பகாள்லதல் 
அகு - 4 
ருயாா்எழுதினஉடபடனநறுஆய்வுபசய்யடதஅிந்துபகாள்லதல் 
அகு - 5 
உடபனாசிாினாா்கின்தித்தன்டநகடத்ம்ஆலடநகடத்ம்உணாா்தல் 



அனகுள் 

அனகு-1. உல சதரது றபக்ம் 

அ) உல லலந, றபக்ம், உல லள்: இனக்- இனக்ற உலள், அன் 
உள் லள் ,  லத்துல-ரய்சரற உல , சதரறப்தைல-தவுல, குநறப்தைல-
றதத்றத்ல, செய்த்ள் உல - உலத்ல, தோன தனரெறரறர் உல - நத ஆெறரறர் 
உல, உடன்தரட்டுல-தப்தைல, உலக்கூதள்: தத்துல, தோனதரடம், 
அதஞ்செரற்சதரதள், டுத்துக்ரட்டு, தரடநதம், றபக்ம், எப்தறட்டு றபக்குல் , 
ர, ரரற றபக்ம் , தனசதரதள் செரல்க்குக் கூதல் , உல- உலலட 
நததரடு, உலக்கூத அடிப்தலடறல் லல : அதஞ்செரற்சதரதள் உல , 
றதத்றத்ல, சதரறப்தைல, தப்தைல, உல 

ஆ)உல னரத: உல இல்னரக்ரனம், உலறன் நல, தன்,  ரய்சரற உல, 
உலக்கூதள் நரற்நம் , உலக்கு உல , உல அலப்தை , உலரெறரறர்: குற, 
தண்தை, றநணரய்ரபர் ஆல், உல றநணரய்ரல், உல குநறத் ம்தறக்லள், உல 
லரல, உலரெறரறர் தம்தல, உலப் தள்பறள்,  

அனகு-2. இனக் உலள் 

அ)லல அடிப்தலடறல் உலரெறரறர் : லத்றனக், செரல்லினக், 
சதரதபறனக், ரப்தறனக், அறறனக் உலள்.  

ஆ) தல் அடிப்தலடறல் உல : சரல்ரப்தறம், ன்தெல் தொனர , இனக் 
உலறன் கூதள் , உல டிங்ள் , இனக் உலலக்கு இலடந உள்ப 
சதரதுத்ன்லள், இனக் உல னரத 

அனகு-3 இனக்ற உலள் 

அ)லல அடிப்தலடறல் உலள்: ெங் இனக்ற, அந இனக்ற, ரப்தற, தைர, 
தக்ற, ெறற்நறனக்ற உலள், லெ, ல, சதௌத், ெ இனக்ற உலள், தல் 
அடிப்தலட ல: தைநரதெத, ெறனப்தறரம், றதக்குநள்தொனரண உலள்,  

ஆ) உள்படக் அடிப்தலடறல் லல: ெ உல, த்து உல, றநறத்து உல, 
ெ உல, லெ உல, ல உல,   

அனகு - 4.  உலஆய்வுள் 

அ) உல பம் , உலக் சரத்து , சரகுப்தைலள், உலக்பஞ்ெறம் தொனரண 
சதர்பறல் ந்துள்பல குநறத் றப்தேடுள்,  உலறன் னரற்தப்தறன்ணற 

ஆ) உல ஆய்வு னரத : இனக், இனக்றம் தொனரண லல நரக்றல் 
ஆய்வுனரத, எத உலரெறரறரறன் தன உலள் தற்நற ஆய்வு னரத , 
எததலுக்கு லப்தட்டஉலபறன்ஆய்வுனரத ,  உல சரற , உல அலப்தை 
தற்நற ஆய்வுள் , உலலபப் தற்நற ஆரய்ந்ர்ள் , உல ஆரய்ச்ெறறன் 
லலள், உலறன் சரற குநறத் ஆய்வுள் , சரறக்னப்தை, றப்தறரபம் 
தொனரண தை உல ஆய்வுள் , தனலப்தை தற்நற உலக் தத்துலப ஆரய்ல் , 
தலின்ெதோ, அெறல் தறன்தைனத்றன் அடிப்தலடலப  உலள் சபறக்சரண்டு 
தல், லட்டுதரக்தொம் தோனதொம் உலத்ம், 

அனகு-5,. உல ஆலலள்- ணறத்ன்லள் 

அ) இனக் உலரெறரறர்ள் : இபம்தர், நதரெறரறர், ச்ெறணரர்க்றணறர், 
நெணரலர், ல்னரடணரர், றலனரர், ெறஞரணதொணறர், ஆததொரனர், கு. 
சுந்தோர்த்ற, ஆ. ெறலிங்ணரர், ஆ.தரம்தறள்லப, நநப்தரரர், 
தரனசுந்ம், தைலிதர்க்நெறன்,  க்லர், றண்ல் 



ஆ) இனக்ற உலரெறரறர்ள் : ச்ெறணரர்க்றணறர், அடிரர்க்கு ல்னரர் , தரறநல் 
அர், க்குடர், ரபறங்ர்,  ெற.ந. சுப்தறறம், உ.ந. ெரறரலர், 
சததலப்தைனர் நெர சுந்ணரர் , ஐல சு . துலெரறப்தறள்லப, தொ.. 
தைலிதர்க்நெறன்,  

தரடதல்ள் 

1. தொ.ல. அறந்ன், 1995, உலரெறரறர்ள், றரெர்தறப்தம், 8-7, 
ெறங்ர்சத, தரரறதொலண, சென்லண 600108, தௐ. 150, த.768 

2. இர.நரன், . செரக்லிங்ம், 2003, உலதைள், சய்ப்தன்தறப்தம், 53, 
தைதுத்சத,ெறம்தம் 608 001, தௐ. 125, தக்.376 

3. ெ. குதெரற, 2008, ச்ெறணரர்க்றணறர்உலசநற, ரறப்தறப்தம், 5,6 
றநரத்நரஅடுக்ம், 37, நரறந்ன்சத, அய்ரவுரனணற, அலந்ல, 
சென்லண 600029, தௐ.200, தக்.366 

4. த.இபரநன், 2011, றழ்ரப்தறனக்உலனரத, ரற்தசபறதௌட்டம், 
96, தறபரக்ல்வுசத, ம்ம்டிரனணற, சென்லண 600106, தௐ.200, தக். 320 

5. ெ.ந. சுப்தறறன், 2010, அடிரர்க்குல்னரர்உலத்றநன், 
சய்ப்தன்தறப்தம், 53, தைதுத்சத, ெறம்தம் 608001, தௐ.225, தக். 639 

தரர்லதல்ள் 

இர. அங்ரஜன், 2002, றதரய்சரறப் நததலரபர் ம்தறள்லப உலத்றநன், 
சய்ப்தன் றரய்ம், 53, தைதுத்சத, ெறம்தம், தௐ. 115, த. 368 

ஸ். ெறலிங்ரஜர, 2004, ஈத்துத்றழ் உல தை, குன் தைத் இல்னம், 201, 
டரம்வீற, சரலம்தை -12, 3-சய்ல றரர் சத, குன் ரனணற, டதணற, 
சென்லண 600026,  

ஆ. ற, 2011, குதந்சரல உல சநறள், றன்லண ஆய்ம், 56, அன்தை 
இல்னம், 4ஆம் குதக்குத்சத, அலற ர், அய்ங்குட்டிப்தரலபம், தைதுச்நெரற 605 
009, தௐ.300,  

ஆ.ரநரன், 2003, ெங் ச்ெறரர், உனத்றரரய்ச்ெற றதணம், 2ஆது 
சறன் நரடு, ெறதறடி பரம், ற, சென்லண 600113, தௐ. 60, தக்.190 

ஈ. சுந்தோர்த்ற, 2006, தரறநல் அர் றதக்குநள் உலத் றநன், சய்ப்தன்தறப்தம், 
53, தைதுத்சத, ெறம்தம் 608 001, தௐ. 160, த. 480 
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றழ்த்துலந 

றழ்தொதுலன: தரடத்றட்டம் 2020-21 தொதல் 
ருயம்-4, அடிப்தலடப்தரடம்-17 ரள்- 36.ஆரய்ச்ெறத் றட்டம்  

நரக்ம் 

ரர் ஆய்வுத் றநலண நம்தடுத்ல் , நலும் சரடர்ந்து ஆய்வுப் தறபறல் 
ஈடுதடப் தறற்ெற ங்குல் 

றட்டச்செல்தொலந 

எதஆெறரறர்சநறரபரறறக்ப்தடுரர்அல்னதுநர்ந்சடுக்ப்தடுரர். 
ரரறன் எப்தைலுடன் அதக்குரற லனப்தைத் நர்ந்சடுக்ப்தட நண்டும் . 
ஆரய்ச்ெற சநறதொலநப்தடி  75-100 தக் ஆய்நறக்லல ரர் ததத் நர்வு 
சரடங்கும் ரலக்கு 15 ரலக்கு தொன் ெர்ப்தறக்நண்டும். 10 தைள்பற அபறல் எற்லந 
இலடசபறறல் அநறக்ல அச்ெறடப்தட்டிதக் நண்டும். நல ணறல் எலி, எபற, எலி- 
எபறப்தறவுள் தறன்ணறலப்தறல் இலத்து ங்ப்தட நண்டும் . தைநறலனத் 
நர்ரபர் ரய்சரறத் நர்ல டத்துரர் . ற்ந ரள்லக்கு உள்ப றப்சதண் 
தறர்வு இற்கும் சதரதந்தும் . அறப்தேடும் தைநறப்தேடும் ணறத்ணறந  75+75 ஆ 
ங்ப்தடும். இற்நறன் சரத்த்றல்  50% றப்சதண் தைநறலனத்நர்வு 
றப்சதண்ரகும். ரய்சரறத்நர்வு றப்சதண்  25 சநறரபரலும் 
ரய்சரறத்நர்வு டத்தும் தைநறலனத் நர்ரபரலும் இலந்து தொடிவு 
செய்ப்தடும். 
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றழ்த்துலந 

றழ்தொதுலன: தரடத்றட்டம் 2020-21 தொதல் 
ததம்-4, அ றதப்தப்தரடம்–4Aரள்- 37. வீணத் றழ் லத்துள் -

4.றறல்சரறசதர்ப்தைஇனக்றம் 

நரக்ம் (objectives) 

1. பநாமிபனாா்ப்தைக்பகாள்டககடஅிந்துபகாள்லதல் 
2. பநாமிபனர்ப்தைக்கயிடதகில்பநாமிபனர்ப்தைச்சூமல்கடஆபாய்தல் 
3. சிறுகடதபநாமிபனர்ப்தைகில்டகனாப்டும்பநாமிபனர்ப்தைக்பகாள்டககட
அிதல் 

4. பநாமிபனர்ப்தைப்தைதிங்கில்ஆசிாினர்கள்டகனாலம்உத்திகடஅிதல் 
5. ாைகம்நற்றும்யாழ்க்டகயபாறுபான்பநாமிபனாா்ப்தைகில்இைம்நற்றும்சூம
ல்கடஅிந்துபகாள்லதல் 

ாைப்தைப்ாட்டுத்தின் (outcomes) 

அகு - 1  
பநாமிபனாா்ப்தைக்கயிடதகில்ஏற்டும்சிக்கல்கடத்ம்பநாமிபனர்ப்தைத்தன்டநகடத்
ம்அிந்துபகாள்லதல் 
அகு - 2 
சிறுகடதபநாமிபனர்ப்தைகில்சூமல்ிடகடடநனநிட்டுக்காட்டித்ள்டந 
அகு - 3 
தைதிப்ாத்திபங்கின்யமிபநாமிபனர்ப்தைஇக்கணம்அடநந்திருப்டதஉணர்ந்தடந 
அகு - 4 
பநாமிபனர்ப்ின்சானல்இன்ிாைகபநாமிபனர்ப்தைஅடநந்துள்டதஅிந்தடந 
அகு - 5 
சுனசாிடதயானிாகஉடபடைத்தன்டநபனாடுபநாமிபனர்ப்தைஅடநந்துள்டந 
 
அனகுள்  

அனகு 1 றல 

1. ண்ணும்செரல்லும்தோன்நரம்உனக்றலள், .லர, 
ஸ்.ற.ரஜதுல(சரறசதர்ப்தை), அண்ரஅக்நரரறலள்(ஷ்ர), 
னரரறதஷ்ன் (சரறசதர்ப்தை),  

2. சரலனறலிதக்கும்றலள்: சரறசதர்ப்தைக்றலள்(தனரடுள்),  
 

அனகு 2  - ெறதல 



 
1. யரஸ்நரநறறன்ெறதலள், ன்.ஸ். சஜரந்ன்(சரறசதர்ப்தை), 

 
2. தந்சன்நநனரரழ்க்ல (யலப்த), ரநயரப்நன்(சரகுப்தரெறரறர்),  

 

3. இறல்ரன்உன்குறல: ெறனநங்பறன்ெறனெறறுலள், 
ன்.ந.ரலிங்ம்(சரறசதர்ப்தை),  

 

அனகு 3 தைறணம் 
 

1. உதரர : அன்ணறன், னட்சுன்ரநண, (ரத்ற), ஸ்.தரனெந்றன் 
(சரறசதர்ப்தை),  

2. றெரல : ஃப்ன்ஸ்ரஃர, (சஜர்ணற), .ற.தஷ்நரடி (சரறசதர்ப்தை),  
3. ணறலறன் தத ஆண்டுள்: ரப்ரறநல் ரர்ெறர ரர்க்நஸ்(ஆெறரறர்), 

ஞரனன் சுப்தறறன், சுகுரன்(றரக்ம்),  
 

அனகு 4ரடம் 
 

1. சதரம்ல வீடு : இப்மன், த.சுப்தறறன்(சரறசதர்ப்தை), றறணற,  
2. றதச்ெ டிம் : ஸ்..தரனறதஷ் அய்ர் (சரறசதர்ப்தை),  
3. தலிதேடம்,   றரறஷ் ர்ணரட், 2002, தலிதேடம், தரண்ன்(றரக்ம்),  

 
அனகு 5 ரழ்க்ல னரத ற்தம் ட்டுல 

1. ரரத்ர ந்றறன் சுெரறல : ெத்ற நெரலண (இந்றர),  
2. நடரட்நடர – ெரன் : ென்ணலில் எத ெறதற, சடட்சுநர குநரரரற (ஜப்தரன்),  
3. அலடரள் லட்தை : ரனணற எர்ல அற்நல் , கூற ர றரங்நர 

(ஆப்தறரறக்ர), அ.ங்ல, (சரறசதர்ப்தை),  
தரடதல்ள் 

1. ண்ணும்செரல்லும்தோன்நரம்உனக்றலள், .லர, 
ஸ்.ற.ரஜதுல(சரறசதர்ப்தை), அலடரபம், 1205/1, தப்தர்ெரலன, 
தைத்ரந்ம் 621 310, 2006, தௐ.115 

2. யரஸ்நரநறறன்ெறதலள், 
ன்.ஸ்.சஜரந்ன்(சரறசதர்ப்தை), நணல்தைக்டிஸ்ட்,  இந்றர-5, 
றறன்தரர்க், தைதுறல்லி 110016, தௐ.55 

3 உதரர : அன்ணறன், னட்சுன்ரநண, (ரத்ற), ஸ்.தரனெந்றன்
 (சரறசதர்ப்தை), றடில்தறப்தம், 11, சதரறரர்ர், க்ரபற
 தரலபம், டக்குநரம்தைத்தூர் 641 015, 2001, தௐ.100 
4. ரரத்ர ந்றறன் சுெரறல : ெத்ற நெரலண (இந்றர), 

 றலடக்குறடம் : ரந்ற இனக்றச் ெங்ம், ரந்ற றதெறம், துல 625 
 020, தௐ.30 
5. நடரட்நடர – ெரன் : ென்ணலில் எத ெறதற, சடட்சுநர குநரரரற 
(ஜப்தரன்), சு.சள்பறரம், செர.தறதரன், (சரறசதர்ப்தை), நணல் தைக் 
டிஸ்ட், இந்றர, -5 றரலன்தரர்க், தைதுறல்லி, 110 016, 2005, தௐ.35 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

றதள்லர்தல்லனக்ம், நலூர். 632 115  
றழ்த்துலந 

றழ்தொதுலன: தரடத்றட்டம் 2020-21 தொதல் 
ததம்-4, அ றதப்தப்தரடம்– 4B, ரள் –38. செய்த்பறல் னரத  

நரக்ம் (objectives) 

1. றழ்ரப்தை, அற, தரட்டில், றண்டு, செய்த்ள்சரறனரற்லநஅநறல்,  
2. தோனதல்லபக்சரண்டும்ஆரய்ச்ெறதல்லபக்சரண்டும்இந்னரற்லநஅநற

ல்,  
3. இனக்றங்லடன்ரப்தைதொனரணஇனக்தல்லபஎப்தறட்டுப்தரர்த்ல், 

ஆரய்ல் 
4. ிகண்டுகடத்ம், அகபாதிகடத்ம்ப்ிட்டுப்ார்த்தல் 
5. பசய்த்ள்பநாமிபச்சுபநாமிக்குஇடைபனஉள்உவுகடஅிந்துபகாள்ல் 

ாைப்தைப்ாட்டுத்தின்  (outcomes) 

அகு - 1  
பசய்த்ள்உறுப்தைகள்ற்ித்ம்னாப்தையடககள்ற்ித்ம்அிந்துபகாண்ைடந 
அகு - 2 
அணிஇக்கணதொம்அயற்ின்யடககடத்ம்அிந்துபகாண்ைடந 
அகு - 3 
சிற்ிக்கினயடககலம்அயற்ின்யர்ச்சித்ம்உள்ைக்கதொம்ற்ிஅிந்துபகாண்ைடந 
அகு - 4 
ிகண்டுதல்யபாறுபசாற்பாருள்உவுதொடகள்ற்ிஅிந்துபகாள்லதல் 
அகு - 5 
ாைகயமக்கு, உகினல்யமக்கு, பசய்த்ள்யமக்கு, 
தகுதியமக்குதொதாயற்டஅிந்துபகாண்ைடந 

அனகுள் 

அனகு-1.  ரப்தை னரத 

 (அ) செய்த்ள் உதப்தைள் இனக் னரத: லத்து, ரத்றல, அலெ, ெலர், சரலட, 
அடி, அபசதலட, குதக்ம், லத்துத் றரறதைள், செய்த்பறல் இலெக் கூதள், ண்ம், 
சரலட தொனரணற்நறன் னரத 

 (ஆ)ரப்தை ல னரத : ஆெறரறப்தர, சண்தர, லிப்தர, ஞ்ெறப்தர,                         
தரறண னரத: ரப்தை லபறன் துலந, ரறலெ, றதத்ம் னரத. 

அனகு-2 அற னரத 

 (அ)சதரதபற னரத : ன்லற, உல, உதம், லம், தறன்தறலன, 
தொன்ணறனக்கு, நற்தப்சதரதள்லப்தை, நற்தல, றதரலண, எட்டு, அறெம், 
ற்குநறப்நதற்நம், து, தட்த அற , இநனசு, றணறலந, ஆர் சரற , சுல, ன் 



நம்தரட்டு உல , தரறரம், ெரறம், உரத்ம், அதற, ெறநனலட, றநெடம், 
எப்தைலக் கூட்டம், றநரம், ரததடு தைழ் றலன, தைரப்தைழ்ச்ெற, றரறெணம், தைர் 
றலன, தரறதத்லண, ரழ்த்து, ெங்லம், தரறம் ன்ந அற லபறன் 
பர்ச்ெறல இனக் தல்லபக் சரண்டு அநறல் 

 (ஆ)செரல்னற னரத : டக்கு, ெறத்றற னரதள் அநறல் . சரறதைரறல்தை 
தொலநலப இனக்ம், இனக்றம் ன்ந இண்லடத்ம் எப்தறடுன் தோனம் அநறல் 

அனகு-3 தரட்டில் னரத 

 (அ)இனக் தல்லபக் சரண்டு ெறற்நறனக்ற லலலப அநறல், ெறற்நறனக்ற 
லலபறன் நரற்நம் , பர்ச்ெற, தறந இனக்றங்லக்குள் அது னந்து தலன 
அநறல்,  தரட்டில் இனக் தல்பறன் உள்படக் னரற்லந அநறல், 

  (ஆ)சரலரக் னரத , இனக்ற ஆக் னரத , தனரக் னரத , செய்த்ள் 
குற்நம், செய்த்ள் அகு னரத அநறல் , இனக்ற லல னரத அநறல் , 
இனக் தல்ள் தம் இனக்ற லலலடன் எப்தறட்டு அநறல் , உலரக் 
னரத அநறல் 

அனகு-4 றண்டுனரத 

 (அ) உரறறல், தறல் னரத , றண்டு தல் அலப்தை னரத , செரற்சதரதள் 
உநவு தை னரத,   

 (ஆ)றண்டுபறல் அரறறல் கூதள் னரத , சதரதள்லப்தரட்டு னரத , 
க்ள், தைங்குசதரதள், தறந உறரற, சய்ம், உதப்தை, ரனம் தொனரணற்நறல் உள்ப 
லல னரத,  

அனகு-5இனக்றசரற னரத 

 (அ)சரற க்கு லள் னரத : உன க்கு, ரட க்கு, செய்த்ள் க்கு, 
குற க்குள், இற க்குள் தற்நற இனக் தல்ள் தம் செய்றள்,  

(ஆ)செய்த்ள் ஈட்டச்செரற்ள்னரத , செய்த்லக்கு ற்த சரறலக் ட்டலக்கும் 
னரத, செய்த்பறல் றலப சரற , இற சரற , நதச்சுசரறக் னப்தை னரத , 
தரடுசதரதலக்கும் சரறக்கும் உள்ப உநவு,   

தரடதல்ள் 

1. இர. இபங்குன்(தறப்தரெறரறர்), 1974, ரக்லப்தரடிணறம்தோனதொம்உலத்ம், 
சபறதௌடு, 1-140, தறரெம்ெரலன, சென்லண 600001 

2. ற.ந. நரதரலனர்(தறப்தரெறரறர்), 1974, 
லத்றரநெறர்இற்நறஇனக்றபக்ம்சதரதபறரம், செய்த்பறல், 
ஞ்லெெசுறயரல்சபறதௌடு, ெஸ்றயரல்தல்றலனம், ஞ்ெரவூர் 

       3. ந .வீ. நணுநரதரனப்தறள்லப (தறப்தரெறரறர்), 1998, அறெரணரர் 
 இற்நற ரப்ததங்னம் , உனத் றரரய்ச்ெற றதணம் , ெறடி பரம் , 
 ற, சென்லண  600113,  தௐ 170, த.788 

 4.  . றண்டன், 2001, றறல் ரப்தறனக் பர்ச்ெற, றறள் தறப்தம், 8-
 ம்139, 7ஆம் குதக்குச் ெரலன, றதரன்றதர் றரறரக்ம், சென்லண 600 041, 
 தௐ. 125, த. 300 

 5. ததூர் அங்ரென் , 2008, இனக் னரத - தரட்டில் தல்ள் , 
 றரெர் தறப்தம், 31, ெறங்ர் சத, தரரற தொலண, சென்லண 600108, தௐ. 150, 
 த. 423 

தரர்லதல்ள் 
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2ஆது பம், ரப்நதட்லட, சடுஞ்ெரலன, சென்லண 600014, தௐ. 150, த. 376 
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றழ்த்துலந 

றழ்தொதுலன: தரடத்றட்டம் 2020-21தொதல் 
ருயம்-4,அகறதப்தப்தரடம்- 4Cரள்- 39. றழ்ப்தறப்தறல் 

நரக்ம் (objectives) 

1. றறல்தறப்தைதொற்ெறறன்னரற்லநத்ம்நதரக்லத்ம்அநறல் 
2. திப்தைச்சூமல்நற்றும்பதடயற்ியிக்குதல் 
3. கல்பயட்டுக்கள்சுயடிகிலிருந்துதாக்கம்பசய்யடதஅிதல் 
4. அகமாய்வுசான்றுகள்பதால்லினல்சான்றுகள்ற்ிஅிதல் 
5. கணிிற்ித்ம்கணிிஎழுத்துருற்ித்ம்அிதல் 

ாைப்தைப்ாட்டுதின் (outcomes) 

அகு -1 
 தநிழ்பநாமிஎழுத்துக்கின்பதாற்யபாற்ிடஅிந்துபகாள்லதல் 
அகு - 2 
 ஒடச்சுயடிகிலிருந்துபப்ட்ைஆயணங்கடஅச்சுக்குக்பகாண்டுயப
 கற்றுக்பகாள்லதல் 
அகு - 3 
 பதால்லினல்சான்றுகள்பநாமியடகடநகள்ற்ிஆய்ந்தஆய்யார்கடப்
 ற்ிஅிதல் 
அகு - 4 
 கணிிதநிழ்பநன்பாருள்யானிாகதிப்தைகள்உருயாக்ககற்ிதல் 
அகு - 5 
 குறும்ைங்கள்ஆயணங்கள்யானிாகதநிமாின்யபாற்றுஉணாா்வுகட
 அிந்துபகாள்லதல் 

அனகுள் 

அனகு-1 றழ்சரறலத்றல்னரத 

றழ் ரற டிம்: டதறரற - சன் தறரற உநவு, இந்ற, சன்ணறந்ற ரறடி தை, 
ஏறங்லம் லத்தும் , ட்சடலத்து, நரல் லத்து , றழ் லத்து , றந் லத்து , 
லத்துச் ெலர்றதத்ம், ல், சுடி, ஏடு, செப்நதடு, இலன ன்த லப்தடும் சதரதலக்கு 
ற்த லத்து நததரடு; லத்ரற, ண்ம், உபற தொனரண தறபறன் ரம்,  

அெறல், ெத் ரக்தொம் சரறறன் குறப்தரடும், அெறல் றர்ர சரறள், றழ் 
நந்ர்பறன் ஆட்ெறப் தகுறள் , ஆட்ெறக் ரனங்ள் ன்ந நததரடுபரல் நரன்தம் 
றழ் லத்து நததரடு , ஆங்பறன் ரப்தை , உலலட, நதச்சுசரற ன்ந 
நததரடு, நரப்தறர் தல , லத்துச் ெலர்றதத்ம் , அச்சுப்சதரநறக்கு ற்தக் 
ரனந்நரதம் லத்துத ரற்நம், றணறறன் ரர லத்துத ரதல்ள். ெரெரற 
க்ள் ல்ற சததல், றழ் உலலடர ரதல் 

தறப்தைம் உண்லத் நடலும் : தறப்தை அநசநறள் , தறப்தை தொற்ெறக்ரண றட்டம் , 
உலப்தை, பப்தற,      

அனகு-2 சுடிப்தறப்தை 

றலடக்கும் றழ் சரறச்சுடிறன் இட , ரன ல்லனப் தப்தை : றழ்ரட்டுக்குள்லம் 
அனம் லறலும் உள்ப நெரறப்தைள் , சுடி அட்டலள்  , சுடிச் நெரறப்தை 



லங்ள், சுடிப்தரதுரப்தை, அச்ெறடல், ல் டுத்ல் சரறல்தட்தங்ள் ,  
சுடிபறன் உள்படக் லலப் தப்தை : இனக்றம், இனக்ம், தத்தும், 
றம், நஜரறடம், றர்ரக் க்குள் , ரட்குநறப்தை, டிம், அசு ஆங்ள் , 
நரறல் ஆங்ள் , க்ள் செரத்து ஆங்ள் , தறப்தறக்ப்தடரசுடிள், 
தறப்தறக்ப்தட்ட சுடிள் , சுடிப் தறப்தறன் றர்ரனத் றட்டங்ள் , சுடிப்தறப்தறல் 
சரற அடிப்தலடறனரண ெறக்ல்ள் : லத்துபறன் லநவு , றரறதை, லட்டுதரக் 
நண்டி நல, சுடிறல் தறரறத்ள்ப லத்து டி னரத, றழ், ெஸ்றதம், 
சலுங்கு, ரட்டிம் சுடிபறன் இதப்தை, லள் தறப்தைள், உல லதுல்- தறப்தறத்ல் 
உநவு,  

சுடிப்தறப்தை ஆலலள்: ஆததொ ரனர், ெற.ல.ர., .உ.ெற., றத.ற., உநெர, 
லரதைரறப்தறள்லப, ரண்டர தொலிரர் , ல ரலிங் ர் , 
ற.ந.நரதரலனர், நலெர்,  

அனகு-3 சரல்லில்தறப்தை 

ல்சட்டு, செப்நதடு, தரலண ஏடு , ரம், டுல் தொனரணற்நறல் உள்ப றழ் 
லத்துப் தறவுள் , இந்த்சரல்லில் ெரன்தபறன் நெரறப்தை , நலும் நெரறக்ப்தட 
நண்டி தறவுபறன் ரய்ப்தைள் , றழ்ரட்டிலும், றழ்ரட்டுக்கு சபறறலும் 
றலடக்கும் றழ்த் சரல்லில் ஆங்ள் , தறப்தறக்ப்தடர லத்துப்சதர்ப்தறல் 
உள்ப ல்சட்டுள் , சரல்லில் தறவுபறன் உள்படக்ம் : சய்க்லர்த்றள், 
நரறல்சரலடள், லற, ண்டலண றங்ள் , ரரறசுரறல ங்கும் தொலநள் ,  
சரற லலள் : செய்த்ள், உலலட, நதச்சுசரற டித் ரக்ம் , 
சரறக்னப்தைள், றெர்பறன் தறந சரறத்சரல்லில் தறவுள் , சரல்லில் 
துலந, ணறஆர்னர், ஆய்ரபர்பறன் தறப்தை தொற்ெறள் 

ல்சட்டுப் தறப்தை ஆலலள் : தொ. ரலங்ரர், நெரசுந்நெறர், ற.ல. 
ெரெறப்தண்டரத்ரர், ல. சுந்நெ ரண்லடரர் , ற.ர. சுப்தறறன், . 
ரநன், றலன ெலணற.நங்டெரற,   

அனகு-4 றணறப்தறப்தை 

றணறறல் றழ் லத்துத னரத , தல்நத றதணங்பறன் சன்சதரதபறல் றழ் 
லத்துத, நதக்நஜ்பறல் றழ் , தறப்தம், ணற ணறர் றழ்ப்தறப்தைலக்குக் 
றணறறன் தங்கு , றணறப்தறப்தைள், றணறப்தறப்தைத் றட்டங்ள் , தல் 
ஊடப்தறப்தைள், இழ், தல், இனக்றம், அநறறல், உல, அநறக்ல, அெரல 
தொனரண வீண உள்படக் சரறப்தறவு தொலநள்.  

அனகு-5 ரட்ெற, எலிப்தறவுள் 

றழ் இண , ெதோ, தண்தரட்டு, அெறல் றழ்வுபறன் எலி , எலி - எபறப்தறவுள், 
அற்நறல் சரறப்தறவுபறன் தங்கு , ரட்டுப்தைநறல், ரணறடறல், ெதோறல் 
ஆய்வு ற்தம் ஆப்தடுத்தும் தொற்ெறபறல் எலி - எபறப்தறவுள். அச்சுப்தடம், றன் 
ஊடப் தறவுப்தடங்ள், றறல் குநறத் ஆப்தடங்ள், குதம்தடங்ள், தைலணவுப் 
தடங்ள், றழ்ரடு இற்ல , அசு றர்ரம் தற்நற ரட்ெறப்தறவுள் , றரறன் 
னரற்த உர்வும் ெரனப் தறப்தை தொலநலம் , எலி, எலி - எபறப்தறவு நெறப்தை 
தனங்ள் தொனரணல  

தரடதல்ள் 

.நர. தெறம் (தறப்தரெறரறர்), 1989, சுடிப்தறப்தை சநறதொலநள் , 
றழ்ப்தல்லனக்ம், ஞ்ெரவூர், தௐ. 38, த. 347 
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னரத: ெங்ரனம் தொல் ெ ரனம் ல , தைற தைத்ம் நதசுது , 421, 
அண்ரெரலன, நணரம்நதட்லட, சென்லண 600018, தௐ. 195, த. 272 
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