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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”.
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. The total minimum credits, required for completing a PG
program is 90.
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 90 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 5 teaching hours per working day.
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 6th hour activite3s 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
The course of study for Masters Degree Course in Tamil shall consist of Core, Elective
subjects and a Documentation Programmein third semester(2nd semester vacation period) and a
Research Project in the fourth semester.

4.Distribution of Credit Points and Marks
The Minimum Credit Requirement for a two year Master’s programme shall be 90 (ninety)
Credits. The break-up of credits for the programme is as follows:
(a). Core Courses
:64 credits
(b). Elective Courses- type I
: 12 credits
(c). Elective Courses- type II
: 08 credits
(d).Documentation report with viva-voce
: 03 credits
(d). Research Project with Viva-voce
: 03 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 2 C.I.A’s test marks out of 3 C.I.A’s tests marks,
will be taken for awarding the internal marks.
(a). C.I.A Test Marks :
(b). Seminar
:
(c). Assignment
:
Total
:
25

10 marks
marks
05 marks
marks
10

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
3rd 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 4th semester, after completing his/her regular 2 year course.

7. Documentation and Research Project
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 (3rd 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
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.
1
2
3
4
5
6
7

Title
Introduction
Review of Literature
Analysis in chapters
Summary
Results
References
Annexures

Page No.

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.

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
= 25 marks )
Answer ALL questions
( Two questions from each unit with internal Choice [either or type] )
Part – C ( 3
= 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 75 marks by the internal examiner, 50% the total marks of both is the external mark,
and the Viva-voce should be conducted for 25 marks by the external examiner and the internal guide
concerned.
(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
3rd 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 90 credits in Core and Elective courses, including the project.
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)
75

Passing
Minimum For
Uni.Exam
38

C.I.A
Total
25

Passing
Minimum For
C.I.A
0

Total
Marks
Allotted
100

Passing Minimum
(Uni.Exam+C.I.A)
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
90-100
80-89
75-79

GRADE
POINTS
9.0-10.0
8.0-8.9
7.5-7.9

LETTER
GRADE
O
D+
D

DESCRIPTION

70-74
60-69

7.0-7.4
6.0-6.9

A+
A

First Class

50-59
00-49
Absent

5.0-5.9
0.0
0.0

B
U
AAA

Second Class
Re-appear
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

Outstanding
Distinction

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
9.0 and above but below 10.0
8.0 and above but below 9.0
7.5 and above but below 8.0
6.5 and above but below 7.5
6.0 and above but below 6.5
5.0 and above but below 6.0
0.0 and above but below 5.0

GRADE
O
D+
D
A+
A
B
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

9.0 and above but below 10.0
8.0 and above but below 9.0
7.5 and above but below 8.0
6.5 and above but below 7.5
6.0 and above but below 6.5
5.0 and above but below 6.0

O
D+
D
A+
A
B

CLASSIFICATION OF
FINAL RESULT
First Class - Outstanding
First Class with Distinction
First Class
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.

தமிழ்த்துலை Department of Tamil ந ோக்கு Vision
தமிழ்க் கல்விலை வீனத்திற்கும் உைகத் நதலவகளுக்கும் ஏற்பஅலமப்பது; செய்முலைப்
பைிற்ெியும் பல்துலை அணுகுமுலையும் சகோண்டதோக அலமப்பது; நவலைவோய்ப்புகலைப்
சபைவும் புதிை நவலைவோய்ப்புகலைத் தனக்கும் மற்ைவருக்கும் உருவோக்கத்தக்கதோகவும்
அலமப்பது.
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.
சமோழி, இைக்கிைம், கலை, பண்போட்டு ிகழ்வுகலை ஆவணப்படுத்துவது; எதிர்கோைத்
தலைமுலைைினருக்குப் பைன்படும் முலைைில் கடத்துவது.
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.
தம்முள்ளும் இைற்லகயுடனும் மக்கள் சகோள்ளும் உைலவ நமலும் ெோிைோன புோிதலுக்கு
நமம்படுத்துவது; பக்குவப்பட்ட ோகோிகத்லத ந ோக்கிச் ெமூகம் கர்வதற்குத் தூண்டுவது
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. 94 students are joined in the Department of Tamil
until November 2014. Six regular faculty members are working in the department
now.
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போடத்திட்ட அைிமுகம்
திருவள்ளுவர்

பல்கலைக்கழகத்

தமிழ்த்துலைப்

போடத்திட்டம்

2014-15

முதைோக

அைிமுகப்படுத்தப்படுகிைது. முதுகலை தமிழ்பைிலும் மோணவர்கள் சதோடர்ந்து ஆரோய்ச்ெிப்
படிப்பில்

ஈடுபடுவதற்கும்

நவலைவோய்ப்புத்

நதர்வுகைில்

பங்நகற்று

சவற்ைி

சபறுவதற்கும் ஏற்ை வலகைில் இந்தப் போடத்திட்டம் அைிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ைது.
பருவத்நதர்வு வினோவில் குறும்பதில் வினோக்கள் லவக்கப்பட்டுள்ைன. அலத ஒட்டி
அகமதிப்பீட்டுத்

நதர்விலும்

ஒரு

மதிப்சபண்ணுக்குோிை

புைவை

வினோக்கள்

லவக்கப்பட்டுள்ைன.
ஆரோய்ச்ெிக்கோன

முைற்ெிகலை

மோணவர்கள்

முதுகலை

பைிலும்நபோது

சதோடங்கி

விடுவதற்கோன பைிற்ெிகலை இந்தப் போடத்திட்டம் வழங்குகிைது. மோணவர்கள் தோம்
வோழும் சூழலில் உள்ை பண்போட்டு ிகழ்வுகலை உற்றுந ோக்கிப் புோிந்து சகோள்ைவும்
அவற்ைில் ஆக்கம் தரும் வலகைில் தோக்கம் செலுத்தவும் இந்தப் போடத்திட்டம் பைிற்ெி
வழங்குகிைது. தமிழ் ஆய்வுப் பரப்லப முழுலமைோகப் புோிந்து சகோள்ளும் வலகைில்
இந்தப்போடத்திட்டத்தின் கைம் அலமந்துள்ைது. முடிந்த வலர அடிப்பலடப் போடத்திற்குள்
தமிழ்

இைக்கிை,

இல்லைசைன்ைோல்

இைக்கண,

பண்போட்டுப்

பரப்புகலைக்

விருப்பப்போடத்திைோவது

லவத்துவிடுவது

சகோண்டு

வருவது,

என்று

முைற்ெி

செய்ைப்பட்டுள்ைது. எல்ைோத் தமிழிைல் கூறுகலையும் உள்நை சகோண்டுவர முடிைோது
என்பது இைல்பு.
தோங்கைோகநவ மோணவர்கள் தமிழிைல் பரப்லப அணுகுவதற்கோன வழிகோட்டுதல்கலைப்
போடத்திட்டம்

சகோண்டிருக்கிைது.

போர்லவ

நூல்கைின்

பட்டிைலைக்

சகோண்டு

மோணவர்கள் சுைகற்ைலை நமற்சகோள்ைவும் அலத மோணவர்கள் தங்களுக்குள்ளும்
ஆெிோிைர்களுடனும் புைலமயுள்ைவர்களுடனும் பகிர்ந்து நமம்படுத்திக்சகோள்வதற்கும்
வழி

செய்ைப்பட்டுள்ைது.

பட்டிைலையும்

ஒரு

தோைில்,

போடப்சபோருைில்

புைலமயுள்ைவர்கைின்

ிறுவனங்கைின் பட்டிைலையும் மோணவர்கள் தைோோித்து தங்கள் கற்ைல்

கைத்லத சுைமோக விோிவுபடுத்திக்சகோள்ை வழி செய்ைப்பட்டுள்ைது. நூல்கலை மட்டும்
சகோண்டிருக்கோமல்
அைகுகைில்
நவண்டும்.

ிறுவனங்கள்,

நெர்க்கப்பட்டுள்ைன.
மோணவர்கள்

ஆளுலமகள்,
போடத்திட்டம்

ஆெிோிைர்கலை

ிகழ்வுகள்
சுைவிைக்கம்

மட்டுநம

முதைோனவும்
உள்ைதோக

ெோர்ந்திருக்கோமல்

போட

அலமை

தங்கள்கற்கும்

செைலைச் சுைமோக அலமத்துக் சகோள்வதற்குத் தூண்டப்பட்டுள்ைது. குைிப்பிட்ட தோைின்
ெிைந்த வல்லு ர்கைின், ஆய்வு இதழ்கைின்,

ிறுவனங்கைின் பட்டிைலையும் போர்லவ

நூல்கலை அடுத்துத் தர நவண்டும் என்ை கருத்து இருந்தது. தற்நபோது தரப்படவில்லை.
போர்லவ நூல்கலைக் சகோண்டு மோணவர்கள் அவற்லை இனம் கண்டு சகோள்ை முடியும்.
ஒரு

போடத்திட்டம்

திைந்த

அலமப்போக

இருந்து,

மோணவர்கலைப்

போடத்திட்ட

உைகிலிருந்து போடப்சபோருள் உைகுக்கு அலழத்துச் செல்வதோக இருக்க நவண்டும்.
நூைகம், இலணைம், ஆெிோிைர் அல்ைோத போடப்சபோருைின் ஆளுலமகள், போடப்சபோருள்
சதோடர்போன

ிகழ்வுகள்

எல்ைோம்

ஒரு

மோணவனுக்குப்

போடத்திட்டத்தின்

மூைம்

அைிமுகமோக முடியும். அைிமுகப்படுத்த நவண்டிைது போடத்திட்டக்குழுவின் கடலம.
கற்கும் கல்வி

ிறுவனத்திநனோடும் கற்றுத்தரும் ஆெிோிைநரோடும் முடிந்துநபோய்விடுவது

அன்று போடப்சபோருள்.
முது ிலை படிக்க வரும் மோணவர்கலை ஆரோய்ச்ெிக்குத் தகுதிைோனவர்கைோக்குவதற்கு
முன் அவர்கள் ஆரோய்ச்ெி செய்வதற்குத் தகுதிைோனவர்கள் என்று ம்ப நவண்டிைது
போடத்திட்டத்தின் சபோறுப்பு. இறுதிப் பருவத்தில் ஆரோய்ச்ெித் தோலை லவக்கோது முதல்
பருவத்தில் லவப்பதற்குக் கோரணம் பைிற்ெிக் கட்டுலர, கருத்தரங்கக் கட்டுலர முதைோன
ஆய்வு முைற்ெிகலை மோணவர்கள் முதல் பருவத்தில் சதோடங்கி விடுகிைோர்கள். கற்ைல்,
புோிதல் என்பன ஆரோய்தல் என்பதிலிருந்து நவறுபடுவன அல்ை. தரவுத்சதோகுப்பு என்பது
உற்று ந ோக்கல் என்பதிலிருந்து நவைோனது அன்று. சவறும் உற்று ந ோக்கைோகப் படிப்பு
இருக்க முடிைோது. சமோழிைின் அலமப்லப முதலில் விைங்கிக் சகோள்ை நவண்டிைது
இைக்கிை மோணவனுக்கு முதன்லமைோனது. இைக்கிைம், இைக்கணம் என்ை படிப்புகளுக்கு
அடிப்பலட சமோழிப்படிப்பு. சபோதுசமோழிைிைல் முதல் பருவத்தில் லவக்கப்பட்டிருக்கிைது.
இைக்கிைம், கலைக்நகோட்போடுகைின் வலரைலை, வலககலை முதலில் விைக்கிவிட்டுப்
பிைகு இைக்கிைப்படிப்பில் நுலழை நவண்டும் என்ை ஒரு கருத்து போடத்திட்டக்குழுவில்
விவோதிக்கப்பட்டது. இக்கோை இைக்கிைத்திலிருந்து சதோடங்கி ெங்க இைக்கிைத்தில்
சென்று இைக்கிைப்போடங்கள் இந்தப் போடத்திட்டத்தில் முடிகின்ைன. எைிலமைிலிருந்து
கடினம், புோிந்ததிலிருந்து புோிைோலமக்கு என்ை முலைைிைல்கள் முன்னுள்ைன. ெமகோைப்
பண்போடு புோிந்தோல் தோன் கடந்த கோைம் புோியும் என்ை அடிப்பலட இதற்குக் கோரணமோகும்.
ஆரோய்ச்ெி அணுகுமுலைக்கோக இரு தோள்கள் போடத்திட்டக்குழுவில் விவோததிற்கு வந்தன.
அலவ இைக்கிை இைக்கமோகவும் திைனோய்வு அணுகுமுலைைோகவும் மோற்ைம் சபற்ைன.

வீனத்தமிழ் எழுத்துகள், தமிழ் இைக்கண வரைோறு,
என்ை

மூன்று

வலகைிைோன

போடங்கைோகத் சதோடர்ந்து

தோள்கள்

ோட்டுப்புைவிைலும் மோனுடவிைலும்

விருப்பப்போடம்

வலக-1

இல்

விருப்பப்

ோன்கு பருவங்களுக்கு லவக்கப்பட்டுள்ைன. ஒரு மோணவர்

குைிப்பிட்ட இந்தத் துலைகைில் சதோடர்ந்து கற்றுப் புைலமத்துவம் சபறுவதற்கோக
இவ்வோறு செய்ைப்பட்டுள்ைது. விருப்பப் போடம் வலக-2 இல் தோள்கள் சவவ்நவறு துலை
ெோர்ந்து உள்ைன. கல்சவட்டு, சுவடி, திலர, அச்சு, கணினி, இதழிைல் என்று பை
துலைகலை ெோர்ந்த போடங்கள் உள்ைன.
சதோடர்ந்து வகுப்பு நதோறும்,

ோள் நதோறும் மோணவர்கள் கற்றுக்சகோள்ளும் முலைலை

அடிப்பலடைோக லவத்து அகமதிப்பீடுகள் அலமக்கப்பட்டுள்ைன. பைிற்றுமுலைகைில்
எல்ைோ

வகுப்புகைிலும்

ச ைிப்படுத்தப்பட்ட

முலை

பின்பற்ைப்பட்டோல்

மட்டுநம

மோணவர்கலை வகுப்பு நதோறும் உற்று ந ோக்கி கற்பித்தலை-கற்ைலைப் பிைழோமல்
டத்திச்

செல்ை

பைிற்ெிகளுக்கு

முடியும்.

இைக்கிைப்படிப்போக

வழிகோட்டவும்

நமற்சகோள்ைப்பட்டுள்ைன.

ஊக்குவிக்கவும்

இருந்தநபோதும்

இந்தப்போடத்திட்டத்தில்

ஆவணப்படுத்தும்

திட்டம்

மூன்ைோம்

செய்முலைப்
முைற்ெிகள்
பருவத்தில்

செய்முலைப்பைிற்ெிக்கோன தனி ஒரு தோைோக அலமந்துள்ைது. இது மக்கைின் வோழ்விைல்,
பண்போட்டு,

ோட்டுப்புைவிைல்

லடமுலைகலைப்

பதிவு

செய்வலத

ந ோக்கமோகக்

சகோண்டது.

ோன்கோம் பருவத்தில் ஆரோய்ச்ெித் திட்டம் ஏநதனும் ஒரு அடிப்பலடப்

போடத்தின் சபோருலை ஆய்வுப் சபோருைோகக் சகோண்டதோகும்.

-போடத்திட்டக்குழு
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புைமதிப்பீட்டுத் நதர்வுக்கோன வினோத்தோள் அலமப்பும் உள்ைடக்கமும்
நதர்வு ந ரம்: 3 மணிகள், மதிப்சபண்கள்: 75
பகுதி - அ (10X2=20 மதிப்சபண்கள்)
10 வினோக்களுக்கும்விலடைைிக்க நவண்டும். ஒவ்சவோரு வினோவிற்கும் 50 செோற்கைில்
விலடைைிக்க நவண்டும். ஒவ்சவோரு அைகிலிருந்தும் 2 வினோக்கள் பகிர்ந்து நகட்கப்பட
நவண்டும். வினோ எண் அைகு வோோிைோகத் சதோடர்ச்ெிைோகக் நகட்கப்பட நவண்டும்.
வினோ எண் : 1 முதல் 10 வலர.
பகுதி - அ (5x5=25 மதிப்சபண்கள்)
ஐந்து வினோக்களுக்கும் விலடைைிக்க நவண்டும். ஒவ்சவோரு வினோவிற்கும் 250
செோற்கைில் விலடைைிக்க நவண்டும். ஒவ்சவோரு அைகிலிருந்தும் அல்ைது முலைைில் இரு
வினோக்கள் நகட்கப்பட நவண்டும்.
வினோ-11. அைகு1; அ) அல்ைதுஆ)
வினோ-12. அைகு2; அ) அல்ைதுஆ)
வினோ-13 அைகு3; அ) அல்ைதுஆ)
வினோ-14 அைகு4; அ) அல்ைதுஆ)
வினோ-15. அைகு5; அ) அல்ைதுஆ)
பகுதி - இ ( 3x10= 30 மதிப்சபண்கள்)
எலவநைனும் மூன்று வினோக்களுக்கு விலடைைிக்க நவண்டும். ஒவ்சவோரு வினோவிற்கும்
500 செோற்கைில் விலடைைிக்க நவண்டும். ஒவ்சவோரு அைகிலிருந்தும் ஒவ்சவோரு
நகள்விைோக 5 நகள்விகள்நகட்கப்பட நவண்டும். வினோ எண்: 16 முதல் 20 வலர.
குைிப்பு: நகள்விகள் கீழ்வரும் பல்நவறு வலககலைக் சகோண்டதோகப் பகிர்ந்து நகட்கப்பட
நவண்டும். 1. சமோழி- செோல், சதோடர், வோக்கிைம், கூற்று, உலரைோடல், கிலைசமோழி,
தகுதி சமோழி 2. மோந்தர், குடும்பம், ெமூகம், பண்போட்டு உைவுகள், 3. கருப்சபோருள்கள்உைிோிகள், உைிரல்ைோதன, விைங்கு, தோவரம், பைலவ, உைர்திலண, அஃைிலண,
புழங்குசபோருள் 4. இடம், சவைி, கோைம், 5. மோந்தர், அரெிைல்,சபோருைோதர உைவுகள், 6
நூல் அலமப்பு, லமைக்கருத்து, புைப்போட்டு முலை 7. நூலின் கல்வி, ஆய்வு, பைன்போட்டு
வரைோறு 8. நூலுடன் நகோட்போட்டு, அணுகுமுலை ஒப்பீடு 9.ஆய்வடங்கல், நூைடங்கல்,
கைஞ்ெிைங்கள் சதோகுப்புகள். ஒநர வலகைிைோன நகள்வி மீண்டும் வரோதவோறு இருந்தோல்
சபோருத்தமோக இருக்கும். இைக்கிைம் அல்ைோத தோள்களுக்கு இந்தப் சபோருள் போகுபோட்டுள்
சபோருத்தமோனவற்லை எடுத்துக் சகோண்டு வினோக்கள் அலமக்கைோம்.
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அக மதிப்பீட்டுமுலைகள்
ஒவ்சவோரு தோளுக்கும் அகமதிப்பீட்டிற்கோன சமோத்த மதிப்சபண்கள் 25. நதர்வுக்கு 10,
பைிற்ெிக் கட்டுலரக்கு (assignment) 5, கருத்தரங்கிற்கு 10 என்ை முலைைில் அகமதிப்பீட்டு
மதிப்சபண்கள்

பிோித்து

ஆய்வுத்திட்டம்

என்ை

வழங்கப்பட்டுள்ைன.
இரு

ஆவணப்படுத்தல்

ஆய்வுத்திட்டங்களுக்கும்

நகோலடத்திட்டம்,

அகமதிப்பீட்டிற்கு

25

மதிப்சபண்கைோகும். மதிப்சபண்கள் 10, 5,10 என்ை அநத பங்கீட்டு முலைைில் அலமயும்.
ஆவணப்படுத்தல்
வழிகோட்டும்.

திட்டத்திற்கு

துலை

ஆய்வுத்திட்டத்திற்குோிை

அைவில்
சபோது

அலமக்கப்பட்ட
விதிகள்

ஆெிோிைர்

இதற்கும்

குழு

சபோருந்தும்.

ஆய்வுத்திட்டத்திற்கு ச ைிைோைர் ஒருவர் வழிகோட்டுவோர்.
அகமதிப்பீட்டுத் திட்டம் ஒருங்கிலணந்த திட்டமோகும்.
அலனத்துப்

போடங்களுக்குமோன

ஒரு

மோணவோின்

அகமதிப்பீடுகள்

கற்கும்

ஆெிோிைர்கைோல்

பகிர்ந்துசகோள்ைப்பட்டு, பிலழ ஆய்வு செய்ைப்பட்டு (error analysis) மோணவோிடம்
விவோதிக்கும்

முலைலைக்

சகோண்டதோகும்.

மோணவோின்

கல்விச்

சதோடர்ந்த பதிவுகைின் அடிப்பலடைில் அவர் வழிகோட்டப்படுவோர்.

செைல்போட்டின்
வோரந்நதோறும்

செவ்வோய் பிற்பகல் 3 மணி முதல் 4 மணி வலர ஆெிோிைர், மோணவர் உலரைோடல் கூட்டம்
இதற்கோக ஏற்போடு செய்ைப்பட நவண்டும்.
நதர்வுக்கு - 10 மதிப்சபண்கள்
நதர்வு புைவை வினோத்நதர்வு, விைக்க முலை வினோத் நதர்வு என்று இரண்டோகப் பகுத்துக்
சகோள்ைப்படுகிைது. ஒவ்சவோரு நதர்விற்கும் ஐந்து மதிப்சபண்கள். புைவை வினோத்நதர்வு
அந்தந்த வகுப்பு

ிலைவு செய்ைப்படும் நபோது, அல்ைது போடம்

டத்தி முடிக்கப்பட்ட

உடன் லவக்கப்படும் நதர்வோகும். வகுப்பில் மோணவோின் கவனத்திற்கோகவும், உடனடிப்
புோிதலை ஊக்குவிக்கவும், அகமதிப்பீடு சதோடர்ந்து செய்ைப்படும் ஒரு முலைைோக இருக்க
நவண்டும் என்பதற்கோகவும் இந்தத் நதர்வு முலை பின்பற்ைப்படுகிைது.
முலைைில் அகமதிப்பீடு அலமயும்.

பின்வரும்

தோள் வலக பருவத்திற்கு
ஒரு வகுப்பு மணி
சமோத்த
ந ரத்திற்குக்
வகுப்பு ந ரம் நகட்கப்பட
நவண்டிை
நகள்விகள்
அடிப்ப
50 மணிகள்
12
லடப்
போடம்

ஒரு
பருவத்திற்குக்
நகட்கப்பட
நவண்டிை
நகள்விகள்

புைவைத்
சமோத்த
நதர்வில்
மதிப்சப
மோணவர்
ண்
சபறும்
5
மதிப்சபண்

600

a/600x5=

அகவிருப்
பப் போடம்

600

40 மணிகள்

15

நகள்விகள்

/

மதிப்சபண்க
ள்
b/600x5 =

நகள்விகள்/ம
திப்சபண்கள்

புைவிருப்ப
ப் போடம்

30 மணிகள்

20

600

c/600x5=

நகள்விகள்/ம
திப்சபண்கள்

a- ஒரு பருவத்தில் மோணவர் ஒரு அடிப்பலடப்போடத்தில் சபற்ை சமோத்த மதிப்சபண்.
b- ஒரு பருவத்தில் மோணவர் ஒரு அகவிருப்பப்போடத்தில் சபற்ை சமோத்த மதிப்சபண்.
c- ஒரு பருவத்தில் மோணவர் ஒரு புைவிருப்பப்போடத்தில் சபற்ை சமோத்த மதிப்சபண்.
ஒரு மணி ந ர வகுப்பு

லடசபறும் நபோது ஒரு புைவை வினோத்நதர்வும்

விைக்கமுலைத்

நதர்வு

என்பது

பலடப்போற்ைல்

முதைோனவற்லை

நவண்டும்.

பல்கலைக்கழத்தின்

அகமதிப்பீட்டு

விைக்கமுலைத்

மோணவோின்

புோிதல்,

சவைிக்சகோண்டு
பருவத்நதர்வு

நதர்வு

ஆரோய்ச்ெி,

வரும்

வினோத்தோள்

டத்தப்பட

டத்தப்படும்.
ிலனவோற்ைல்,

ந ோக்கில்

டத்தப்பட

மோதிோிஅடிப்பலடைில்

நவண்டும்.

மூன்று

நதர்வுகள்

பருவத்தின் நவலை ோள்கைில் நதோரோைமோக 25 ஆவது, 50 ஆவது, 75 ஆவது ோள்கைில்
டத்தப்பட நவண்டும். மூன்ைில் ெிைந்த இரண்டின் ெரோெோி நதர்வு மதிப்சபண்ணோகும்.
பைிற்ெிக் கட்டுலரக்கு- 5 மதிப்சபண்கள்
போடப்சபோருள் தரவகம்(data base) உருவோக்கும் பைிற்ெி மோணவர்களுக்கு வழங்கப்பட
நவண்டும்.

அந்தச் செய்முலைப் பைிற்ெி குைித்த அைிக்லகலை மோணவர் எழுதிச்

ெமர்ப்பிக்க நவண்டும். தரவகம் பின்வரும் சபோருள்கைின் அடிப்பலடைில் அலமை
நவண்டும்.
1. சமோழி - செோல், சதோடர், வோக்கிைம், கூற்று, உலரைோடல், கிலைசமோழி, தகுதி
சமோழி

2.

மோந்தர்,

குடும்பம்,

ெமூகம்,

பண்போட்டு

உைவுகள்,

3.

கருப்சபோருள்கள்- உைிோிகள், உைிரல்ைோதன, விைங்கு, தோவரம், பைலவ,
உைர்திலண, அஃைிலண, பழங்குசபோருள் 4. இடம், சவைி, கோைம், 5. மோந்தர்,
அரெிைல்,

சபோருைோதர

உைவுகள்,

6

நூல்

அலமப்பு,

லமைக்கருத்து,

புைப்போட்டுமுலை 7. நூலின் கல்வி, ஆய்வு, பைன்போட்டு வரைோறு 8. நூலுடன்
நகோட்போட்டு,

அணுகுமுலை

ஒப்பீடு

9.

ஆய்வடங்கல்,

நூைடங்கல்,

கைஞ்ெிைங்கள் சதோகுப்புகள்
இலவ குைிப்பிட்ட போடப்சபோருளுடன் சதோடர்புலடைனவோக இருக்க நவண்டும்.தரவகம்
உருவோக்கும் பைிற்ெிலையும் ச ைிகலையும் வகுப்பில் ஆெிோிைர்கள் மோணவர்களுக்குக்
கற்பிக்கநவண்டும.

நமலும் தரவகத் சதோகுப்புச் செம்லமப்படுவதற்கு ஆெிோிைர்கள்

சதோடர்ந்து உதவ நவண்டும். இந்தப் பைிற்ெி குைித்த அைிக்லக பைிற்ெிக் கட்டுலரைோகச்
ெமர்ப்பிக்கப்பட நவண்டும்.
கருத்தரங்கக் கட்டுலரக்கு- 10 மதிப்சபண்கள்
கருத்தரங்கக்கட்டுலர இரு கட்டுலரகைோக வழங்கப்பட நவண்டும்.ஒவ்சவோன்றுக்கும் 5
மதிப்சபண்கள். போடப்சபோருள் ெோர்ந்த ஆய்வுக் கட்டுலரக்குப் பின்வரும் முலைைில்
மதிப்சபண்கள் வழங்கப்பட நவண்டும்.

ஆய்வுக் கட்டுலர ச ைிமுலை அைிவிைல்

முலைக்கு ஏற்ைதோக இருக்க நவண்டும். மரபோனதோகவும் பழலமைோனதோகவும் அலமதல்
கூடோது. எழுதிச் செம்லமப்படுத்தப்பட்ட பிைநக கருத்தரங்கில் வழங்கப்பட நவண்டும்.
1500 செோற்கைில் எழுதப்பட்டிருக்க நவண்டும்.
எண்

மதிப்சபண் பகிர்வு விைக்கம்

மதிப்சபண்

1

கட்டுலரத் தலைப்புத் நதர்வு, கருதுநகோள்

10

2

முன் ஆய்வு வரைோறு

10

3

அணுகுமுலைத் நதர்ந்சதடுப்பு, பைன்படுத்திை முலை

10

4

போர்லவ நூல்,நமற்நகோள் நூல் பைன்போடு, சபோருத்தம்

10

5

ெோன்று தருதல், ெோன்ைின் தன்லம, சபோருத்தி விைக்குதல்

10

6

கருத்துகலைத் சதோகுத்து, பகுத்து விைக்கும் முலை

10

7

விதிகலை உருவோக்கும், சபோதுலமப்படுத்தும் திைன்

10

8

தனித்தன்லம- புதிை முைற்ெி, முன்பு செய்ைப்படோத ஆய்வு

10

9

கருத்தரங்கில் உலரைோக வழங்கும் தன்லம

10

10

கட்டுலர அச்ெோக்கத்திற்குத் தகுதிைோக இருந்தோல்

10

சமோத்த மதிப்சபண்

100

5 மதிப்சபண்ணுக்கு மோற்றும் முலை, d- சபற்ை மதிப்சபண்

d/100x5

மோணவர்கைின் சுை மதிப்பீடு, சுை கற்ைல் முைற்ெிகலை விைக்கி மற்சைோரு கருத்தரங்கக்
கட்டுலரலை மோணவர்கள் கருத்தரங்கில் ெமர்ப்பிக்க நவண்டும். பின்வரும் முலைைில்
மோணவர்கள் பைிற்ெிைில் ஈடுபட நவண்டும்.
1.போடக்கருத்துகலைக் கோட்ெிகைோக்குதல்,

ிகழ்ச்ெிகைோக்குதல், 2. ஊடகத்திற்கு

எடுத்துச் செல்லுதல், 3. கை ஆய்வு செய்து தகவல் திரட்டி வருதல், 4. வினோ வங்கி
தைோோித்தல், 4.செோற்சபோழிவு, 5.கருத்தரங்குகலை ஏற்போடு செய்து
நூல் சவைிைிடுதல், இதழ் சவைிைிடுதல், 7. நூல், இதழ், அைிஞர்,

டத்துதல், 6.
ிறுவனங்கலை

மதிப்பீடு செய்து அைிக்லக தருதல், நமலும் 8.சுைமோக முைன்று திைன்கலை
சவைிப்படுத்தல்.
இவற்றுள் ஏநதனும் ஒன்லை

ிகழ்த்திக் கருத்தரங்கில் கட்டுலரைோக ஆய்வுலரலை

வழங்குதல். நமற்கண்ட மதிப்சபண் பகுப்புமுலை இந்தக் கருத்தரங்கக் கட்டுலரக்கும்
சபோருந்தும்.
-போடத்திட்டக்குழு

;.
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Course structure

Sem

தோள்
எண்

Coures/ Paper/ Code

Hrs

Marks

T

Th

Cr

In

Ex

To

Eh

4

50

4

25

75

100

3

Core Papers
1
2
3
4
I
5

6

7
8
9
10
II
11

12

13
14
III

15
16
17

இக்கோை இைக்கிைம்-

PDTA 11

சதோல்கோப்பிைம் எழுத்ததிகோரம்- PDTA 12
4 50 4
25
சபோது சமோழிைிைல்
PDTA 13
4 50 4
25
ஆரோய்ச்ெி ச ைிமுலைகள்
PDTA 14
4 50 4
25
Elective type-1:Select any one from the same group அ,ஆ,இupto
5 அ) வீனத் தமிழ் எழுத்துகள் -1 PDTA 15A 3 40 3
25
5 ஆ) எழுத்திைக்கண வரைோறு
PDTA 15B
3 40 3
25
5 இ) ோட்டுப்புைவிைல் -சமோழிவழக்கோறுகள்
3 40 3
25
PDTA 15C
Elective type-2: select any one
6 அ) வீனத்தமிழ் இைக்கிை வரைோறு
2 30 2
25
PDTA 16A
6 ஆ)தமிழ்ப் பதிப்பிைல்
PDTA 16B
2 30 2
25
Core Papers
ெிற்ைிைக்கிைம், தனிப்போடல்கள்PDTA 21 4 50 4
25
சதோல்கோப்பிைம் செோல்ைதிகோரம் PDTA 22 4 50 4
25
இைக்கிை இைக்கங்கள்
PDTA 23
4 50 4
25
ோட்டுப்புைவிைல்
PDTA 24
4 50 4
25
Elective type-1 Select any one from the same group அ, ஆ,இupto 4th
11 அ) வீனத்தமிழ் எழுத்துகள்-2 PDTA 25A 3 40 3
25
11 ஆ)செோல்லிைக்கண வரைோறு; PDTA 25B 3 40 3
25
11 இ) ோட்டுப்புைவிைல் ிகழ்த்து கலைகள்;
25
PDTA 25C 3 40 3
Elective type-2: select any one
12 அ)மரபுத்தமிழ் இைக்கிை வரைோறு
25
PDTA 26A 2 30 2
12 ஆ) தமிழ்த்திலரைிைல்
PDTA 26B
2 30 2
25
Core Papers
கோப்பிைம், புரோணம் PDTA 31
4 50 4
25
சதோல்கோப்பிைம்- சபோருைதிகோரம்இைம்பூரணர் உலரயுடன்(1-5 இைல்கள்)
4 50 4
25
PDTA 32
திைனோய்வு அணுகுமுலைகள்
PDTA 33 4 50 4
25
பக்தி இைக்கிைம்
PDTA 34 4 50 4
25
Elective type-1: Select any one from the same group அ, ஆ,இupto 4th
17 அ) வீனத்தமிழ் எழுத்துகள் -3 PDTA 35A 3 40 3
25
17 ஆ)அகம்,புைம் சபோருைிைக்கண வரைோறு;
25
PDTA 35B 3 40 3
17 இ) ோட்டுப்புைவிைல் வோழ்விைல் மரபு;
3 40 3
25

75 100 3
75 100 3
75 100 3
4th semester
75 100 3
75 100 3
75

100

3

75

100

3

75

100

3

75 100
75 100
75 100
75 100
semester
75 100
75 100

3
3
3
3
3
3

75

100

3

75

100

3

75

100

3

75

100

3

75

100

3

75 100
75 100
semester
75 100

3
3
3

75

100

3

75

100

3

PDTA 35C
Elective type-2: - select any one
18

19
20
21
22
IV

23

24
25

18 அ) தமிழ்ச்ெமூகப் பண்போட்டு வரைோறு
PDTA 36 A
18 ஆ) கணினித் தமிழ்
PDTA 36B

2

30

2

25

75

100

3

2

30

2

25

75

100

3

75

100

3

75

100

3

75

100

3

75 100
semester

3

Core Papers
அை இைக்கிைங்கள்
PDTA 41
4 50 4
25
சதோல்கோப்பிைம் சபோருைதிகோரம்நபரோெிோிைர் உலரயுடன்(6-9 இைல்கள்)
4 50 4
25
PDTA 42
அகப்சபோருள் புைப்சபோருள் இைக்கிைங்கள்
4 50 4
25
PDTA 43
உலரைோெிோிைர்கள்
PDTA 44
4 50 4
25
Elective type-1: Select any one from the same group அ, ஆ,இupto 4th
23 அ) வீனத்தமிழ் எழுத்துகள் - 4: தமிழில்
சமோழி சபைர்ப்பு இைக்கிைம் ;
PDTA 45A
23 ஆ)செய்யுைிைல் வரைோறு ;
PDTA 45B
23 இ) தமிழர் மோனிடவிைல்;
PDTA 45C
Elective type-2: - select any one
24அ) தமிழக அரெிைல் சபோருைோதோரவரைோறு
PDTA 46A
24ஆ)அகரோதிைிைல்
PDTA 46B
Research ProjectPDTA 47

Total

25

3

40

3

25

75

100

3

3
3

40
40

3
3

25
25

75
75

100
100

3
3

2

30

2

25

75

100

3

2

30

2

25

R

90

650

75 100
195 260
0
0

List of Abbreviations
C – Core paper , E- Elective Paper , Cr- Credit, In – Internal, Ex- External, , To- Total marks,
Eh – Exam hours, R- Report submission, Th- Total hours per semester,
கற்பித்தல் ந ரப் பகிர்வு
அடிப்பலடப் போடங்கைின் அைகு ஒவ்சவோன்றும் பருவத்திற்கு 10 மணி ந ரங்கள்
டத்தப்பட நவண்டும். விருப்பப் போட வலக-1இன் அைகு ஒவ்சவோன்றும் ஒரு
பருவத்திற்கு 8 மணி ந ரங்கள் டத்தப்பட நவண்டும். விருப்பப்போட வலக-2 இன் அைகு
ஒவ்சவோன்றும் ஒரு பருவத்திற்கு 6 மணி ந ரங்கள் டத்தப்பட நவண்டும்.
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Courses-Teaching/Training – Hours - Credits--Marks Allotment
Semest
Courses
er

I

II

III

IV

Total

Teaching/Training
Credits

Total Marks

hours per Week,

Core – 4
Elective Type-1
Elective Type-2
Seminar-1
Review-1
Library-5
Core – 4
Elective Type-1
Elective Type-2
Seminar-1
Review-1
Library-2

4 x 4 = 16
1 x 4 =4
1x2=2
1x2=2
1x1=1
1x5=5
4 x 4 = 16
1 x 4 =4
1x2=2
1x2=2
1x1=1
1x5=5

Core – 4
Elective Type-1
Elective Type-2
Seminar-1
Review-1
Library-5
Documentation
Report-1(Vacation)
Core – 4
Elective Type-1
Elective Type-2
Seminar-1
Review-1
Library-5
Research Project-1
16+4+4+1+1= 26

4 x 4 = 16
1 x 4 =4
1x2=2
1x2=2
1x1=1
1x5=5
1x3=3
4 x 4 = 16
1 x 4 =4
1x2=2
1x2=2
1x1=1
1x2=2
1x3=3
Per month

4 x 4 = 16
1x3=3
1x2=2

(30)

(21)
4 x 4 = 16
1 x 3 =3
1x2=2

(30)

(600)
400
100
100

(21)
4 x 4 = 16
1 x 3 =3
1x2=2

(30)

400
100
100

1x3=3

400
100
100

(700)

(24)

4 x 4 = 16
1 x 3 =3
1x2=2

(30) 1x3=3
120

(600)

(24)
90

400
100
100

100

Core papers- 1-16,
Elective Type-1 papers-4, Elective Type-2 papers- 4,
Core-17: Documentation report- 1,
Core-18: Research Project report- 1

(700)
2600

பருவம் -1
திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகம், நவலூர். 632 115,
தமிழ்த்துலை
தமிழ் முதுகலை: போடத்திட்டம் 2014-15,
பருவம்-1 அடிப்பலடப் போடம்-1
தோள்- 1 இக்கோை இைக்கிைம் (PDTA 11)
ந ோக்கம் (objectives)
1.
,
,
,
2.
3.
,
4.

,

,

5.

,

,
(outcomes)
-1

.

-2
.

-3
-4
-5

.

,

Skill Development

அைகு-1. கவிலத
(அ) போரதிைோர் கவிலத - நதெ பக்திப் போடல்கள்
போரதிதோென் - அழகின் ெிோிப்பு
(ஆ) ரோஜமோர்த்தோண்டன் (சதோகுப்போெிோிைர்),
இந்தத் சதோகுப்பில் இடம் சபறும் பின்வரும் கவிஞர் கவிலதகள்:.பிச்ெமூர்த்தி, பசுவய்ைோ, எஸ்.லவத்தீஸ்வரன், அபி, ஞோனக்கூத்தன், கைோப்பிோிைோ,
நதவநதவன், நதவதச்ென், ஆத்மோ ோம், விக்ரமோதித்ைன், சுகுமோரன், மனுஷ்ைபுத்திரன்,
உமோமநகஸ்வோி, ரநமஷ்-பிநரம்,
யூமோவோசுகி, கோிகோைன்,
சூத்ரதோோி, பச்ெிைப்பன்,
அழகிைசபோிைவன், ெல்மோ, குட்டிநரவதி, ெங்கர ரோம சுப்பிரமணிைன், சஜ.பிரோன்ெிஸ்
கிருபோ, மோைதி லமத்திோி, சுகிர்தரோணி

அைகு-2. ெிறுகலத
(அ)அகிைன் (சதோகுப்போெிோிைர்), தமிழ்ச் ெிறுகலதகள் சதோகுதி-2,
(ஆ) ெோ. கந்தெோமி, , வீனத் தமிழ்ச் ெிறுகலதகள் (1960-95),
அைகு-3. புதினம்
(அ) கலரந்த ிழல்கள்- அநெோகமித்திரன்
ெோைோவனம்- ெோ. கந்தெோமி
(ஆ) நகோபல்ை கிரோமம்- கி. ரோஜ ோரோைணன்
செடல் - இலமைம்
அைகு-4. ோடகம்
(அ) மு. இரோமசுவோமி (சதோகுப்போெிோிைர்), தமிழில் நெோதலன
ரங்கரோஜன் (சதோகுப்போெிோிைர்) , தற்கோைத் தமிழ் ோடகங்கள்,
அோிமைம் சு. பத்ம ோபன் (சதோகுப்போெிோிைர்கள்),

ோடகங்கள், (ஆ)சவைி.
நக. ஏ. குணநெகரன்,

அைகு-5. கட்டுலர, தன் வரைோறு
(அ) பைணக்கட்டுலர; எஸ். ரோமகிருஷ்ணன்,
(ஆ) தன் வரைோறு: உ.நவ. ெோமி ோலதைர், என் ெோித்திரம்,
போட நூல்கள்
1. போரதிைோர் கவிலத- நதெ பக்திப் போடல்கள், கவிதோ பப்ைிநகஷன், 2016
2. வீனத் தமிழ்ச் ெிறுகலதகள் (1960-95), ெோகித்திை அக்கோசதமி, குணோ பில்டிங்,
304-305, அண்ணோெோலை, நதனோம்நபட்லட, சென்லன 600018, ரூ. 120,
3. செடல் - இலமைம்,
, 2006
4. மு. இரோமசுவோமி (சதோகுப்போெிோிைர்), 2001, தமிழில் நெோதலன ோடகங்கள்,
ெோகித்திை அக்கோசதமி, குணோ பில்டிங், 304-305, அண்ணோ ெோலை,
நதனோம்நபட்லட, சென்லன 600018, ரூ. 100,
5. பைணக்கட்டுலர; எஸ். ரோமகிருஷ்ணன் 2014, இைக்கற்ை பைணி, உைிர்லம
பதிப்பகம், 11-20, சுப்பிரமணிைம் சதரு, அபிரோமபுரம், சென்லன- 600 018, ரூ.
150.
போர்லவ நூல்கள்
வல்லிக்கண்ணன், 2004, புதுக்கவிலதைின் நதோற்ைமும் வைர்ச்ெியும், அகரம், பிைோட்
எண்.1, ிர்மைோ கர், தஞ்ெோவூர் 613 007, ரூ. 180, பக்.152
சுந்தர ஆவுலடைப்பன்,
2008, தமிழ்ப் புதுக்கவிலதகைில் நமற்கத்திைத் தோக்கம்,
திபோர்க்கர், 293, அகமது வணிக வைோகம், 2ஆம் தைம், ரோைப்நபட்லட ச டுஞ்ெோலை,
சென்லன 600 014,, ரூ. 350, பக்.400
மோ. நகோவிந்தரோசு, 2011, புதுக்கவிலதக் கட்டலமப்பு,
ியூ செஞ்சுோி புக் ஹவுஸ்
பிலரநவட் லிமிசடட், 41-பி, ெிட்நகோ இண்டஸ்ட்ோிைல் எஸ்நடட், அம்பத்தூர், சென்லன
600 098, ரூ. 165, பக்.258, நபெி- 044- 26258410
தூ. ெீனிச்ெோமி, 2010, இருபதோம் நூற்ைோண்டுத் தமிழ்க் கவிலத: புதிை நபோக்குகைின்
நதோற்ைம் - வைர்ச்ெி, ெந்திைோ பதிப்பகம், 57, 53 ஆவதுசதரு, 9 ஆவது அசவன்யூ, அநெோக்
கர், சென்லன 600 083, ரூ. 200, பக். 384, நபெி. 044- 24896979

இரோ. ெம்பத், 1992, புதுக்கவிலதைில் இைக்கிை இைக்கம், உமோ பதிப்பகம், 2-35, பள்ைத்
சதரு, நதங்கோய்த்திட்டு, போண்டிச்நெோி 605 004, ரூ.60, பக்292
இந்திரன், 2001, கவிலதைின் அரெிைல், அலைகள் சவைியீட்டகம், 25, சதற்கு ெிவன்
நகோவில் சதரு, நகோடம்போக்கம், சென்லன 600024,
ரூ. 40, பக்.120, நபெி 04424714196
க. பூரணச்ெந்திரன், 2008, கவிலதைிைல், உைகத்தமிழோரோய்ச்ெி ிறுவனம், ெி ஐ டி
வைோகம், தரமணி, சென்லன 600 113, ரூ. 50, பக்.158, நபெி. 044- 22542992
ரோஜமோர்த்தோண்டன், 2003, புதுக்கவிலத வரைோறு, யுலனசடட் லரட்டர்ஸ், 130-2
அவ்லவ ெண்முகம் ெோலை, நகோபோைபுரம், சென்லன 600 086, ரூ. 75,
க. பூரணச்ெந்திரன், 2012,
கலதைிைல், அலடைோைம், 1205-1, கருப்பூர் ெோலை,
புத்தோ த்தம்- 621310, திருச்ெி மோவட்டம், நபெி- 04332-273444, ரூ. 140,
மு.செல்வகுமோர், ெி. வனஜோ, ெீ. ெிைோமைோ சகௌோி (சதோகுப்போெிோிைர்), 2012, தமிழ்ச்
ெிறுகலதகைின் ெமகோைச் செல் ச ைிகள், கருத்துப்பட்டலை-2, முதல் தைம், மிநதசு
வைோகம், 4 ஆவது ிறுத்தம், திரு கர், மதுலர- 625 006, ரூ. 180, பக். 296, நபெி.
9842265884
ஆறு. அழகப்பன், 2011, தமிழ் ோடகத்தின் நதோற்ைமும் வைர்ச்ெியும், போோி ிலைைம், 90பிரோட்நவ, சென்லன 600 108, ரூ. 250, பக். 496,
க. ரவீந்திரன், 2000, தமிழில் போைர் ெலப ோடகங்கள், தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக சவைியீடு,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்ெோவூர், ரூ. 220, பக்.356
சவ.மு. ஷோஜகோன் கனி, 2010, தமிழ் ோடக வலகயும் வரைோறும், உைகத்தமிழோரோய்ச்ெி
ிறுவனம், ெிஐடி வைோகம், சென்லன 600 113, ரூ.110, பக்244, நபெி. 044-22542992

பருவம்-1அடிப்பலடப்போடம்-2, (PDTA 12)
தோள்-2. சதோல்கோப்பிைம் எழுத்ததிகோரம்
ந ோக்கம் (objectives)
1. தமிழ் மரபிைக்கணம் தமிழ்சமோழி அலமப்பு மற்றும் செைல்போடு குைித்துத்
சதோிவிக்கும் கருத்துகலை அைிந்து மதிப்பிடுவது,
2. ெமஸ்கிருத இைக்கணம், சமோழிைிைல் கருத்துகலை தமிழ் மரபிைக்கணக்
கருத்துகளுடன் ஒப்பிட்டுப் புோிந்து சகோள்வது,
3. தமிழ்
மரபிைக்கணக்
கருத்துகலை
நபச்சுத்தமிழ்,
எழுத்துத்தமிழ்
என்ை
இரண்டுடனும் ஒப்பிட்டுப் புோிந்து சகோள்வது.
4. தமிழ் மரபிைக்கண நூலின் அலமப்லப அதன் உள்ைடக்கத்துடனும் சமோழியுடனும்,
புைப்போட்டு முலையுடனும் சதோடர்புபடுத்தி அைிவது.
5. தமிழ்சமோழிைின் இைக்கண அலமப்லபயும் தமிழ்சமோழி வரைோற்லையும் நமலும்
செம்லமப்படுத்தி உருவோக்குவதற்கோன அடிப்பலடகலைப் சபறுவது.
(outcomes)
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Skill Development

அைகுகள்

அைகு - 1. எழுத்துக
(அ)

- நூன் மரபு, சமோழி மரபு

(ஆ)

-பிைப்பிைல்,

அைகு - 2. புணர்ச்ெிைிைல் கருவிகள்
(அ)

-புணோிைல்,

(ஆ)

- உருபிைல், சதோலக மரபு

அைகு - 3 புணர்ச்ெிைிைல்கள்
(அ)

- உைிர்மைங்கிைல்,

(ஆ)

- புள்ைிமைங்கிைல்,

,

அைகு - 4.
- குற்ைிைலுகரப்புணோிைல்.
அைகு - 5.

- ன்னூல் எழுத்ததிகோரம் ஒப்பீடு

(அ) எழுத்திைல் கருத்துகள் ஒப்பீடு
(ஆ) புணோிைல் கருத்துகள் ஒப்பீடு
போட நூல்கள்
1. சதோல்கோப்பிைம் எழுத்ததிகோரம், நூன்மரபு, சமோழிமரபு, பிைப்பிைல் இைம்பூரணர் உலர
2. சதோல்கோப்பிைம் எழுத்ததிகோரம், புணோிைல், உருபிைல், சதோலக மரபு ச்ெினோர்க்கினிைர் உலர
3. சதோல்கோப்பிைம் எழுத்ததிகோரம், உைிர் மைங்கிைல், புள்ைி மைங்கிைல்
ச்ெினோர்க்கினிைர் உலர
4. சதோல்கோப்பிைம் எழுத்ததிகோரம், குற்ைிைலுகரப்புணோிைல், இைம்பூரணர் உலர.
5.

- ன்னூல் எழுத்ததிகோரம்

போர்லவநூல்கள்
செ.லவ ெண்முகம். எழுத்திைக்கணக் நகோட்போடு,உைகத்தமிழோரோய்ச்ெி ிறுவனம், ெிபிடி
வைோகம், தரமணி, சென்லன 600 113,
ப.நவல்முருகன், 2006, எழுத்திைக்கணமோற்ைம், தி போர்க்கர், 293, அகமது வணிக
வைோகம், 2 ஆவது தைம், இரோைப்நபட்லட ச டுஞ்ெோலை, இரோைப்நபட்லட, சென்லன
600 014, ரூ. 170.

பருவம் - 1 அடிப்பலடப்போடம் - 3, PDTA13
தோள்- 3.சபோதுசமோழிைிைல்
ந ோக்கம்

(objectives)

1. சமோழிைிைல் கல்விலைத் தமிழ் இைக்கணங்கலையும் தமிழ்சமோழிலையும் தமிழ்
இைக்கிைங்கலையும் புோிந்துசகோள்ைப் பைன்படுத்திக் சகோள்வது
2. மரபோக இருந்து வரும் தமிழ் இைக்கண அடிப்பலடைிைோன புோிதல்கலை
சமோழிைிைல் கல்வி மூைம் ஒப்பிட்டுப் போர்த்துக்சகோள்வது.
3.
,
4.
5.
(outcomes)
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அைகுகள்

அைகு-1. ஒலி
(அ) ஒலிைிைல்:- ஒலி என்பதன் வலரைலை, ஒலிைிைல் வலககள் நபச்சு உறுப்புகள்,
உறுப்புகைின் செைல்போடுகள் (சதோல்கோப்பிைம்,
ன்னூல்கைில் உள்ை ஒலிைிைல்
கருத்துகலை ஒப்பிடுதல்)
(ஆ) ஒலிைனிைல்
ஒலிைன் வலரைலை, உைிர், சமய் ஒலிைன்கைின் வலரைலை, வலககள், ஒலிைன்கலைக்
கண்டைிவதற்கோன சகோள்லககள் - ஒலிைன்கைின் நெர்க்லக- சமய்ம்மைக்கம்,
உைிர்மைக்கம், (சதோல்கோப்பிைம்,
ன்னூல்கைில் உள்ை ஒலிைனிைல் கருத்துகலை
ஒப்பிடுதல்)
அைகு-2. உருபனிைல்
(அ) உருபனிைல்:- உருபன் வலரைலை, விைக்கம், உருபன்கைின் வலககள் - செோல்
வலகப்போடும் உருபன் வலகப்போடும் உருபன்கைின் நெர்க்லக - உருபன்கைின்
சதோடோிைல் உைவும் அடுக்கிைல் உைவும்.

(ஆ) உருசபோலிைனிைல்:- உருசபோலிைன் வலரைலை, விைக்கம். - ஓோினமோதல் ல டோவின் உருபன்கலைக் கண்டைிவதற்கோன ஆறு விதிகள், (சதோல்கோப்பிைம்,
ன்னூலில் செோல்ைப்படும் புணர்ச்ெி இைக்கணத்திற்கும் எழுத்திைக்கணம், செோல்,
சதோடர், சபோருண்லம, செய்யுள் இைக்கணங்களுக்கும் உள்ை உைலவப் புோிந்து
சகோள்ளுதல், )
அைகு-3 . சதோடோிைல்
(அ) அலமப்புமுலைத் சதோடோிைல்: அண்லம உறுப்புகள் - சதோடர்வலககள் சபைர்த்சதோடர்,
விலனத்சதோடர்,
அலடத்சதோடர்,
சபைரலடத்சதோடர்,
விலனைலடத்சதோடர், நவற்றுலமத்சதோடர், பின்னுருபுத்சதோடர், சபைசரச்ெத்சதோடர்,
விலனசைச்ெத்சதோடர்,
(ஆ)
மோற்ைிைக்கணமுலைத் சதோடோிைல்:
கர்வுவிதிகள் - செோற்கைஞ்ெிைம்.

அகஅலமப்பு-

புைஅலமப்புஉைவுகள்,

வலககள்,

சபோருள்-சபோருண்லம-

அைகு-4 சபோருண்லமைிைல்
அ)
சபோருண்லமவலரைலை,
விைக்கம்,
சமோழிஉைவுகள், குைி- சபோருள்உைவுகள்,

ஆ)அடங்குசெோல்-அடக்குசெோல்,
எதிர்செோல்,
ஒத்தசெோல்,
கோட்ெிப்சபோருள், பல்சபோருள், பல்செோல், அடுக்குப்சபோருள்உைவுகள்

கருத்துப்சபோருள்,

அைகு-5. சமோழிைிைல்வலககள்
(அ) வரைோற்றுசமோழிைிைல், ெமூகசமோழிைிைல், கிலைசமோழிைிைல், இருசமோழிைம்,
மோனிடவிைல்சமோழிைிைல், அலமப்புசமோழிைிைல், ஆக்கமுலைஇைக்கணம்,
(ஆ)உைசமோழிைிைல்,
ரம்புசமோழிைிைல்,
புள்ைிைிைல்
கணினிசமோழிைிைல், கணிதசமோழிைிைல், ஒப்பீட்டுசமோழிைிைல்,

சமோழிைிைல்,

போடநூல்கள்
1. பரமெிவம்கு., 2011, இக்கோைசமோழிைிைல், அலடைோைம், 1205-5, கருப்பூர்ெோலை,
புத்தோ த்தம் 621 310, திருச்ெிமோவட்டம்
2. கி.கருணோகரன், வ. சஜைோ, சமோழிைிைல், குமரன் பதிப்பகம், சென்லன. 1997.
3. கி.அரங்கன், சதோடோிைல்:
மோற்ைிைக்கண அணுகுமுலை,
தமிழ்ப்
பல்கலைக்கழகம், தஞ்ெோவூர்,1985
4. பரமெிவம் கு., 2011, இக்கோைசமோழிைிைல், அலடைோைம், 1205-5, கருப்பூர்ெோலை,
புத்தோ த்தம் 621 310, திருச்ெிமோவட்டம்
5. சு. இரோெோரோம், ஒலிைிைல், இந்திை சமோழிகைின் மத்திை ிறுவனம், லமசூர்,
1981.
போர்லவநூல்கள்
சு.இரோெோரோம், ஒலிைிைல், இந்திை சமோழிகைின் மத்திை ிறுவனம், லமசூர், 1981.
ெ.அகத்திைலிங்கம், சமோழிைிைல் செோல்லிைல், அலனத்திந்திை தமிழ் சமோழிைிைற்கழகம்,
அண்ணோமலை கர், 1982.
கி.அரங்கன், சதோடோிைல்: மோற்ைிைக்கண அணுகுமுலை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்ெோவூர்,1985

பருவம் - 1 அடிப்பலடப் போடம்-4, PDTA 14
தோள்-4 ஆரோய்ச்ெி ச ைிமுலைகள்
ந ோக்கம் (objectives)
1. தமிழிைல் ஆரோய்ச்ெிச் சூழலை அைிமுகப்படுத்துதல்,
2. முதுகலை
ிலைைில்
மோணவர்கலை
ஆரோய்ச்ெிைோைர்கைோக
இருக்கத்
தகுதியுள்ைவர்கைோக்குதல்,
3. முதுகலைைில் உள்ை பிைபோடங்கலை ஆய்வுந ோக்கில் கற்கத்தூண்டுதல்,
4. தமிழிைல் ஆரோய்ச்ெிலை அைிமுகப்படுத்துதல்.
5.
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அைகுகள்
அைகு-1

அ) ஆரோய்ச்ெிக்கோன சூழல்கள், ஆய்வுமனப்போன்லம - ஆய்வோைர்க்குோிை தகுதிகள்ஆரோய்ச்ெிப் பண்போடு - மரபுத்தோக்கம்
ஆ) ஆரோய்ச்ெி வலரைலை, விைக்கம், அணுகுமுலைகைின் நதலவ, ஆரோய்ச்ெிைில்
அணுகுமுலைகலைப் சபோருத்திப் போர்க்கும்திைன், வலகப்படுத்தல்
அைகு- 2
அ) ஆய்வுக்கைம், கோைம், சபோருள், வலரைலை விைக்கம், கருதுநகோள்
ஆ) ஆய்வுவரைோறு - ஆய்வுச்ெிக்கல்கள்- ஆய்வின்நதலவ- ஆய்வுத்திட்டமிடல், ஆய்வின்
எதிர்கோைம்
அைகு- 3
அ) ஆரோய்ச்ெிக் நகோட்போடுகள் - தருக்கம் - கருதுநகோள்-தரவுத்சதோகுப்பு
ஆ) ஆய்வுவலககள்: ஆய்வுப்சபோருள் வலகலமைோதல் - சூழல்கள் வலககைோகுதல்,
அணுகுமுலைவலகைோதல்,
அைகு- 4

அ) ஆய்நவட்டின்அலமப்பு- உள்ைடக்க
உட்கூறுஉைவுகள், அட்டவலண, படம்

முன்னுலர,முடிவுலர, பின்னிலணப்புகள்,

ஆ) ஆய்நவட்டின் வடிவம் ஆய்நவடுஎழுதுதலின் வைர்ச்ெிப்படி ிலைகள், நமற்நகோள்,
சமோழித்திைன்கள்- சமோழிப்பிலழகள் - இைல்போன லட
அைகு-5.
அ)தமிழோய்வுப்பரப்பு இைக்கிை வலகலமகள் - பக்தி, ெிற்ைிைக்கிை, தத்துவ, தனிப்போடல்
இைக்கிைங்கள் - ோட்டுப்புை இைக்கிைங்கள் இைக்கண வலககள்
ஆ) தமிழோய்வு, பிை ஆய்வுகள் ஒப்பீடு: சதோல்லிைல், வரைோற்ைிைல், ெமூகவிைல்,
மோனுடவிைல், ோட்டுப்புைவிைல், ஊடகவிைல், பண்போட்டிைல், கலைைிைல், பதிப்பிைல்,
கணினிைிைல், சபோருைிைல்.
போடநூல்கள்
1. கு.சவ. போைசுப்பிரமணிைன், ஆரோய்ச்ெி ச ைிமுலைகள், உமோ நூல் சவைியீட்டகம்,
156, கோமோட்ெி அம்மன் நகோைில் சதரு, மருத்துவக்கல்லூோிச் ெோலை, தஞ்ெோவூர் – 4,
2004.
2. தமிழண்ணல், ைட்சுமணன், 2001, ஆய்விைல்அைிமுகம், மீனோட்ெிபுத்தக ிலைைம்,
மதுலர
3. ெ.நவ.சுப்பிரமணிைம் (ப.ஆ.), ஆரோய்ச்ெி ச ைிமுலைகள், உைகத் தமிழோய்ச்ெி
ிறுவனம், தரமணி, சென்லன, 1975.
4. ஈ.ெோ.விசுவ ோதன், ஆய்வு ச ைிமுலைகள், தமிழ்ப்புத்தகோைைம்,சென்லன, 1986.
5. என்.கநணென், ஆய்விைல் நகோட்போடுகளும் செைல் முலைகளும்,பநைோனிைர் புக்
ெர்வீஸ், சென்லன – 5, 1991.
போர்லவ நூல்கள்
க.போஸ்கரன், 2006, லெவெித்தோந்தத்தில் அைிவோரோய்ச்ெிைிைல், தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்ெோவூர், ரூ.80, ப.214
க. ோரோைணன், 2003, தமிழர் அைிவுக்நகோட்போடு, மோோிபதிப்பகம், ெிவகலை இல்ைம்,
சகோட்டுப்போலைைம், புதுச்நெோி 605 008, ரூ.50
டி.எம்.பி.மகோநதவன், நவ.ெண்முகசுந்தரம்,
தமிழ் ோட்டுப் போடநூல் ிறுவனம், ரூ.8.75

1975,

தர்க்க

விஞ்ஞோன

முலைகள்,

ெமைக்கணக்கர் திைம்நகட்டகோலத- மணிநமகலை: ஔலவ சுதுலரெோமிஉலர,
சபருமலழப்புைவர் நெோமசுந்தரனோர்உலர
சபோற்நகோ, ஆரோய்ச்ெி ச ைிமுலைகள், ஐந்திலணப் பதிப்பகம், 279, போரதி ெோலை,
திருவல்லிக்நகணி, சென்லன – 5, 2005.
நவ.ெிதம்பர ோதன்,ஆய்விைல் முலைகள், சுபோ பதிப்பகம், ோகர்நகோவில், 1987.
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தோள்- 5 அ). வீனத்தமிழ் எழுத்துகள்-1: கவிலத, கட்டுலர, மஞ்ெோி, வோழ்க்லக வரைோறு
ந ோக்கம்
1.
2.
3.
4.
5.

-1
-2
-3
-4
-5
Skill Development

அைகுகள்

அைகு-1. கவிலத
அ) க்ருஷோங்கினி(சதோகுப்போெிோிைர்), 2001, பைத்தல் அதன் சுதந்திரம்,
ஆ) . அ.மங்லக(சதோகுப்போெிோிைர்), 2007, சபைல் மணக்கும் சபோழுது,
அைகு-2.
ெிபிச்செல்வன்(சதோகுப்போெிோிைர்), 2004, கோைச்சுவடு கவிலதகள்,
சுகிர்தரோணி, கோமதிப்பூ, 2012,
ஆ)

அழகிை சபோிைவன், 2008, உனக்கும் எனக்குமோன செோல்,

அைகு-3 கட்டுலர
அ) அ. மோர்க்ஸ், 2009, தலித்அரெிைல்,
ஆ) பிநரம், 2008, அதி மனிதர்களும் எதிர் மனிதர்களும்,
சபருமோள் முருகன் (ப ப்போெிோிைர்), 2013, ெோதியும் ோனும்,
அைகு-4. மஞ்ெோி, திலர
அ) முல்லை பி.எல். முத்லதைோ, 2013, மோெறு கற்பினோள்- அகலிலக: பல்நவறு
நகோணங்கைில் 19 ெோன்நைோர்கைின் கருத்துகள்,

ஆ) அரவிந்தன், 2013, நகைிக்லக மனிதர்கள்,
அைகு-5 வோழ்க்லக வரைோறு
அ) சதோ. மு. ெிதம்பரரகு ோதன் , போரதி கோைமும் கருத்தும்,
ஆ) த. சஜைகோந்தன், ஒரு இைக்கிைவோதிைின் கலையுைக அனுபவங்கள்,
போடநூல்கள்
1. பைத்தல் அதன் சுதந்திரம், க்ருஷோங்கினி (சதோகுப்போெிோிைர்), 2001, , கோவ்ைோ, 14முதல் குறுக்குத்சதரு, டிரஸ்ட்புரம், நகோடம்போக்கம், சென்லன 600024, ரூ. 100, பக்.
216,
2. கோமதிப்பூ, சுகிர்தரோணி, 2012, கோைச்சுவடு, 669, நக.பி. ெோலை, ோகர்நகோவில் –
629001, ரூ. 50, நபெி. 91-4652-278525,
3. தலித்அரெிைல், அ. மோர்க்ஸ், 2009, எதிர்சவைியீடு, 305, கோவல் ிலைைம்ெோலை,
சபோள்ைோச்ெி- 64 2001, ரூ.200, நபெி. 04259226012
4. மோெறு கற்பினோள்- அகலிலக: பல்நவறு நகோணங்கைில் 19 ெோன்நைோர்கைின்
கருத்துகள், முல்லை பி.எல். முத்லதைோ, 2013, முல்லைப் பதிப்பகம், 323-10, கதிரவன்
கோைனி, அண்ணோ கர் நமற்கு, சென்லன 600040, ரூ . 100, பக்.192
5. போரதி கோைமும் கருத்தும், சதோ. மு. ெிதம்பரரகு ோதன் , என்பிெிஎச்பிலிட், அம்பத்தூர்
சதோழில் நபட்லட, சென்லன
போர்லவநூல்கள்
போ.மதிவோணன், உ.நெரன்(ப.ஆ), 2007, தமிழ் இனி 2000 மோ ோட்டுக் கட்டுலரகள்,
கோைச்சுவடு அைக்கட்டலை, 669 நக.பி.ெோலை, ோகர் நகோவில் 629 001, ரூ.750, ப.1030
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தோள்-5 ஆ) எழுத்திைக்கண வரைோறு
ந ோக்கம் (objectives)
1. தமிழ் இைக்கண நூல்கள் கூறும் எழுத்திைக்கண வரைோற்லை அைிதல்,
2. தமிழ்சமோழி வரைோற்றுடன் அலத ஒப்பிட்டுப் புோிந்து சகோள்ளுதல்,
3. தமிழ் எழுத்திைக்கண நூல்கைின் வரைோற்லை அைிதல்.
4.
5.
(outcomes)
-1
-2
-3
-4
-5
Skill Development

அைகுகள்
அைகு-1.

(அ) எழுத்து வலரைலை, விைக்கம், எழுத்துகைின் எண்ணிக்லக, வலகப்போடு, திோிபு
(ஆ) எழுத்துகைின் பிைப்பு இைக்கணம்
அைகு-2
(அ) புணர்ச்ெி வலரைலை, விைக்கம், வலக
(ஆ) அகப்புணர்ச்ெி
அைகு-3
அ) உருபு புணர்ச்ெி
(ஆ) உைிர் ஈற்றுப் புணர்ச்ெி
அைகு-4
(அ) சமய்ஈற்று ப்புணர்ச்ெி
(ஆ) குற்ைிைலுகர ஈற்றுப்புணர்ச்ெி
அைகு-5
(அ) எழுத்திைக்கண ஆய்வு வரைோறு- மதிப்பீடு
(ஆ) தமிழ் வோிவடிவ வரைோறு

போடநூல்கள்
தமிழ் எழுத்திைக்கண நூல்கள் அலனத்தும்
ெ.தண்டபோணி நதெிகர், 2003, ன்னூல் விருத்தியுலர, போோி ிலைைம், 184, பிரோட்நவ,
சென்லன 600108, ரூ. 100, ப.650
தி.நவ. நகோபோலைைர் (பதிப்போெிோிைர்), 1971, லவத்திை ோத நதெிகர் இைற்ைிை இைக்கண
விைக்கம் செோல்ைதிகோரம், தஞ்லெ ெரசுவதிமஹோல் நூல் ிலைைம், தஞ்லெ, ரூ.30, ப. 151
கோ.ர. நகோவிந்தரோெ முதலிைோர் (பதிப்போெிோிைர்), 1970, வீரநெோழிைம் சபருந்நதவனோர்
இைற்ைிை உலரயுடன், கழக சவைியீடு, சென்லன ப. 493
கோ.ர. நகோவிந்தரோெ முதலிைோர் (பதிப்போெிோிைர்), 1964, குணவீர பண்டிதர் ந மி ோதம்
இைற்ைிை உலரயுடன், கழக சவைியீடு, சென்லனப. 136
செ.லவ. ெண்முகம் 1975, சுவோமி
ோதம்,
பல்கலைக்கழகம், ெிதம்பரம், ரூ.10. ப.308

சமோழிைிைல் துலை,

அண்ணோமலைப்

முத்துவீரப்ப உபோத்திைோைர், 1972, முத்துவீோிைம் மூைம் உலரயுடன், கழக சவைியீடு,
சென்லன,
கு.பரமெிவம் 2011, இக்கோைத்தமிழ் மரபு, அலடைோைம், 1205-1, கருப்பூர் ெோலை,
புத்தோ த்தம், திருச்ெி 621 310, ரூ. 180, ப.282
சபோற்நகோ, இக்கோைத்தமிழ் இைக்கணம், பூம்சபோழில் சவைியீடு, மதன் மிதிைோ
அடுக்ககம், 16, ஆைோவது குறுக்குத் சதரு, ெோஸ்திோி கர், அலடைோறு, சென்லன 600020,
ரூ. 400, ப.414
போர்லவநூல்கள்
செ.லவ. ெண்முகம், 2001, எழுத்திைக்கணக் நகோட்போடு, உைகத்தமிழோரோய்ச்ெி ிறுவனம்,
ெிபிடி வைோகம். தரமணி, சென்லன 600113, ரூ. 70, ப.314
செ.லவ. ெண்முகம், 2004, சதோல்கோப்பிைத் சதோடோிைல், உைகத்தமிழோரோய்ச்ெி ிறுவனம்,
ெிபிடி வைோகம். தரமணி, சென்லன 600113, ரூ. 120, ப.408
தி.நவ. நகோபோலைைர் (பதிப்போெிோிைர்), 1979, சுப்பிரமணிை தீக்கிதர் இைற்ைிை பிரநைோக
விநவகம் மூைமும் உலரயும், தஞ்லெ ெரசுவதி மஹோல் நூல் ிலைைம், தஞ்ெோவூர் ரூ. 80,
ப.474
செ. ெீனி ல னோ முகம்மது 2013, புதிை தமிழ்ப் புணர்ச்ெி விதிகள், அலடைோைம், 1205-1,
கருப்பூர் ெோலை, புத்தோ த்தம், திருச்ெி 621 310, ரூ. 100, ப.136
ப.நவல் முருகன், 2006, எழுத்திைக்கண மோற்ைம், தி போர்க்கர்,293, அகமது வணிக
வைோகம், 2ஆவது தைம், ரோைப்நபட்லட ச டுஞ்ெோலை, சென்லன 600014, ரூ.170, ப.220
செ.லவ. ெண்முகம், 1992, செோல்லிைக்கணக் நகோட்போடு சதோகுதி- 3, மணிவோெகர்
பதிப்பகம், 55, லிங்கிச்செட்டித் சதரு, சென்லன 600001,ரூ. 50, ப. 292
செ.லவ. ெண்முகம், 1984, செோல்லிைக்கணக் நகோட்போடு சதோகுதி- 1, அலனத்திந்திைத்
தமிழ் சமோழிைிைல் கழகம், ெிதம்பரம் ரூ. 22, ப. 240
செ.லவ. ெண்முகம், 1986, செோல்லிைக்கணக் நகோட்போடு சதோகுதி- 3, மணிவோெகர்
பதிப்பகம், 55, லிங்கிச் செட்டித் சதரு, சென்லன 600001,ரூ. 30, ப. 246

பருவம்-1 அக விருப்பப்போடம்-1இ PDTA15C
தோள்- 5 இ) ோட்டுப்புைவிைல்: வோய்சமோழி வழக்கோறுகள்
ந ோக்கம் (objectives)
1. மக்கள் இைக்கிைமோன வோய்சமோழி இைக்கிைத்லதப் புோிதல்
2.
லமப்பு, சமோழி, உள்ைடக்கம் முதைோனவற்லை அைிதல்,
3. மரபுகைின் மீதோன மதிப்பீடுகள் செய்
4.
5. மூக மோற்ைத்திற்கு ஆரோய்ச்ெிலைப் பைனுலடைதோகஆக்குதல்
(out comes)
-1
-2
-3
-4

,

-5

Skill Development

அைகுகள்

myF – 1
ehl;Lg;Gw ghly;fs; - jhyhl;Lg; ghly;fs; - Foe;ijg; ghly;fs; - Ntbf;ifg;ghly;fs; Fk;kpg; ghly;fs; - fhjy; ghly;fs; - njhopy; ghly;fs; - xg;ghhpg; ghly;fs;.
myF – 2
ePjpf; fijfs; - je;jpuf; fijfs; - Nga;f;fijfs; - tpyq;Ff; fijfs; - eifr;Rit
fijfs; - Ntbf;iff; fijfs; - FLk;gf; fijfs; - rhjpaf; fijfs; - ke;jpuf;
fijfs;.
myF – 3
fijg;ghlypd; Njhw;wKk; tsHr;rpAk; - fijg;ghlypd; kuGk; jd;ikAk; - fijg;ghlypd;
mikg;G – fijg;ghly; tiffs; - fijg;ghly; fhl;Lk; ek;gpf;iffSk; gof;f
tof;fq;fSk; - mbf;fUj;Jf;fs;.
myF – 4

gonkhopfs; - gonkhopAk; jopo; ,yf;fpaq;fSk; - gonkhopfspd; tifg;ghL –
gonkhopAk; tpL fijAk; - gonkhopapd; jd;ik – gonkhopfspd; fUg; nghUs; gonkhop Fwpj;j eilapay; Ma;T – mikg;gpay; Ma;T
myF – 5
tpLfijfs; - tpLfijfspd; tiffs; - fUg; nghUs;fs; - tpLfijapd; mikg;gpay;
Ma;T – vjpH kiw tpLfijfs; - cld;ghl;L tpLfijfs;.Guhzf; fijfs; - tpsf;f
tpLfijfs; - eifg;G tpLfijfs; - nghOJ Nghf;F tpLfijfs;வோய்சமோழிவரைோறு,
போடநூல்கள்
ngUkhs;>m.eh>1987jkpopy; fijg; ghly;fs;cyfj; jkpohuha;rr
; p epWtdk;>
nrd;id. rj;jpaKh;j;jp> m.kh. 1997 jkpoehl;Lg;Gwf; fijfs; -xh; ma;TkNfe;jpud;
gjpg;gfk;>rhypaj; njU>mk;khrj;jpuk;-612 103
,uhkehjd;>MW.> 2001 ehl;Lg;Gwg; ghly;fs; fsQ;rpak; (gj;J njhFjpfs;) nka;ag;gd;
jkpoha;tfk;> rpjk;guk;.
Re;jNurd;,rp. ;g.,. 2005 ehl;Lg;Gwf; fijf; fsQ;rpak; njhFjp-14nka;ag;gd; gjpg;gfk;
rppjk;guk;.5.Rg;gpukzpak;>
ெ.நவ. சுப்பிரமணிைன், jkpo; tpLfijf; fsQ;rpak; nka;ag;gd;gjpg;gfk;

rpjk;guk;.

jpUehfypq;fk;>M. 2001 GJr;Nrhp tl;lhu ehl;Lg;Gwf; fijfs; fhl;Lk; rKjhak;109
MwhtJ FWf;Fkj; njU>jpUkfs; efh;>GJr;Nrhp-4.
போர்லவ நூல்கள்
,uhkehjd;>MW.>(K.g M.) 2004 ehl;Lg;Gwf; fijf; fைQ;rpak;(gjpide;J njhFjpfs;)
nka;ag;gd; jkpoha;tfk;> rpjk;guk;.
,uhkehjd;>MW.>(K.g M.)2004 fhjyh; tpLfijfs; kzpthrfh; gjpg;gfk;>nrd;id
,uhkehjd;>MW.>(K.g M.)2001 jkpopy; Gjph;fs;mdd;ah>jQ;rhT+h;-5

தோள் 6 அ) - வீனத் தமிழ் இைக்கிை வரைோறு (PDTA 16 A)
ந ோக்கம் (objectives)
1.
2.
3.
4.

,

5.
(outcomes)
-1
-2
-3
-4
-5
Skill Development

அைகுகள்

அைகு-1 கவிலத
இைக்கிை உள்ைடக்கம், போடுசபோருள், மோந்தர், எண்ணம், உணர்வு, உடல் சமோழி,
ெமூகம், அரெிைல், சபோருைோதோர, பண்போட்டு உைவுகள், சூழல்கள்: சவைி- வீடு, ஊர்,
ோடு, உைகம், சபோது சவைி, தனி சவைி, உலடலமயும் உோிலமயும், கருப்சபோருள்கள்:
இைற்லகப் சபோருள்கள்- உைிர் உள்ைலவ, உைிர் அற்ைலவ, செைற்லகப் சபோருள்கள்புழங்கு சபோருள்கள், ஆலட, அணி, கருவிகள் முதைோனலவ, மனிதரது கருத்திைல்கள்:
ெோதி, மதம், மதிப்புகள், நூல்வலகலம, அைிவு, சமோழி, பலடப்பு ச ைி முதைோனவற்றுடன்
சதோடர்புபடுத்தி தமிழ்க் கவிலத இைக்கிை வரைோற்லை அைிதல்
அைகு-2 ெிறுகலத
இைக்கிை உள்ைடக்கம், போடுசபோருள், மோந்தர், எண்ணம், உணர்வு, உடல்சமோழி, ெமூகம்,
அரெிைல், சபோருைோதோர, பண்போட்டு உைவுகள், சூழல்கள்: சவைி- வீடு, ஊர், ோடு,
உைகம், சபோதுசவைி, தனி சவைி, உலடலமயும்உோிலமயும், கருப்சபோருள்கள்:
இைற்லகப் சபோருள்கள்- உைிர் உள்ைலவ, உைிர் அற்ைலவ, செைற்லகப் சபோருள்கள்புழங்கு சபோருள்கள், ஆலட,அணி, கருவிகள் முதைோனலவ, மனிதரது கருத்திைல்கள்:
ெோதி, மதம், மதிப்புகள், நூல்வலகலம, அைிவு, சமோழி, பலடப்பு ச ைி முதைோனவற்றுடன்
சதோடர்புபடுத்திதமிழ்ச்ெிறுகலத இைக்கிை வரைோற்லை அைிதல்
அைகு-3 புதினம்
இைக்கிை உள்ைடக்கம், போடுசபோருள், மோந்தர், எண்ணம், உணர்வு, உடல்சமோழி, ெமூகம்,
அரெிைல், சபோருைோதோர, பண்போட்டு உைவுகள், சூழல்கள்: சவைி- வீடு, ஊர், ோடு,
உைகம், சபோது சவைி, தனி சவைி, உலடலமயும் உோிலமயும், கருப்சபோருள்கள்:
இைற்லகப் சபோருள்கள்- உைிர் உள்ைலவ, உைிர் அற்ைலவ, செைற்லகப் சபோருள்கள்புழங்கு சபோருள்கள், ஆலட, அணி, கருவிகள் முதைோனலவ, மனிதரது கருத்திைல்கள்:

ெோதி, மதம், மதிப்புகள், நூல் வலகலம, அைிவு, சமோழி, பலடப்பு ச ைி முதைோனவற்றுடன்
சதோடர்புபடுத்தி தமிழ்ப் புதின இைக்கிை வரைோற்லை அைிதல்
அைகு-4 ோடகம்
இைக்கிை உள்ைடக்கம், போடுசபோருள், மோந்தர், எண்ணம், உணர்வு, உடல் சமோழி,
ெமூகம், அரெிைல், சபோருைோதோர, பண்போட்டுஉைவுகள், சூழல்கள்: சவைி- வீடு, ஊர்,
ோடு, உைகம், சபோது சவைி, தனி சவைி, உலடலமயும் உோிலமயும், கருப்சபோருள்கள்:
இைற்லகப் சபோருள்கள்- உைிர் உள்ைலவ, உைிர் அற்ைலவ, செைற்லகப் சபோருள்கள்புழங்கு சபோருள்கள், ஆலட, அணி, கருவிகள் முதைோனலவ, மனிதரது கருத்திைல்கள்:
ெோதி, மதம், மதிப்புகள், நூல் வலகலம, அைிவு, சமோழி, பலடப்பு ச ைி முதைோனவற்றுடன்
சதோடர்புபடுத்தி தமிழ் ோடக இைக்கிை வரைோற்லை அைிதல்
அைகு-5 கட்டுலர
இைக்கிை உள்ைடக்கம், போடுசபோருள், மோந்தர், எண்ணம், உணர்வு, உடல் சமோழி,
ெமூகம், அரெிைல், சபோருைோதோர, பண்போட்டுஉைவுகள், சூழல்கள்: சவைி- வீடு, ஊர்,
ோடு, உைகம், சபோதுசவைி, தனிசவைி, உலடலமயும் உோிலமயும், கருப்சபோருள்கள்:
இைற்லகப் சபோருள்கள்- உைிர் உள்ைலவ, உைிர் அற்ைலவ, செைற்லகப்சபோருள்கள்புழங்கு சபோருள்கள், ஆலட, அணி, கருவிகள்முதைோனலவ, மனிதரது கருத்திைல்கள்:
ெோதி, மதம், மதிப்புகள், நூல் வலகலம, அைிவு, சமோழி, பலடப்பு ச ைி முதைோனவற்றுடன்
சதோடர்புபடுத்தி தமிழ்க்கட்டுலர வரைோற்லை அைிதல்
போடநூல்கள்
1. போ.மதிவோணன், உ.நெரன்(ப.ஆ), 2007, தமிழ் இனி 2000 மோ ோட்டுக் கட்டுலரகள்,
கோைச்சுவடு அைக்கட்டலை, 669 நக.பி.ெோலை, ோகர் நகோவில் 629 001, ரூ.750,
ப.1030
2. ெிற்பி.போைசுப்பிரமணிைம் ீை.பத்ம ோபன் (பதிப்போெிோிைர்), 2013, புதிை தமிழ்
இைக்கிை வரைோறு, சதோகுதி 3 ( வீன இைக்கிைம்), ெோகித்திை அகோசதமி
இரவீந்திரன் பவன்: 35, சபநரோஸ்ஷோ ெோலை, புது தில்லி 110 001, ரூ.850
3. ரோஜமோர்த்தோண்டன், 2003, புதுக்கவிலதவரைோறு, யுலனசடட்லரட்டர்ஸ், 130-2
அவ்லவெண்முகம்ெோலை, நகோபோைபுரம், சென்லன 600086, ரூ. 75,
4. ஆறு. அழகப்பன், 2011, தமிழ் ோடகத்தின்நதோற்ைமும்வைர்ச்ெியும், போோி ிலைைம்,
90-பிரோட்நவ, சென்லன 600108, ரூ. 250, பக். 496,
5. சுப.நெதுப்பிள்லை, 2003, தமிழ் ோவல் வைர்ச்ெி(1900-1940), புதிை ஒைிைில் கண்ட
கோைம், தி போர்க்கர், 293, அகமது வணிக வைோகம், இரண்டோவது தைம்,
இரோைப்நபட்லட ச டுஞ்ெோலை, சென்லன – 600 014, ப.304, ரூ.150
போர்லவ நூல்கள்
த. ஈசுவரபிள்லை, 2006, பத்சதோன்பதோம் நூற்ைோண்டின் ெமுதோை மோற்ைங்களும் தமிழ்
இைக்கிைப் நபோக்குகளும், தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் சவள்ைி விழோ ஆண்டு சவைியீடு 23,
தஞ்ெோவூர் 613 005, ரூ.100, ப.250
மைிலை.ெீனி.நவங்கடெோமி, பத்சதோன்பதோம் நூற்ைோண்டில் தமிழ் இைக்கிைம் 1800-1900,
போிெல் புத்தக ிலைைம், ப.எண்.96, சஜ.பிைோக், ல்வரவு சதரு, எம்.எம்.டி.ஏ கோைனி,
அரும்போக்கம் சென்லன 600 106, ரூ.200, ப.312
ெ.ெிவகோமி, 2010, தமிழ் வோழ்க்லக வரைோற்ைிைக்கிைம், உைகத் தமிழோரோய்ச்ெி ிறுவனம்,
இரண்டோவது முதன்லமச் ெோலை, தரமணி, சென்லன 600 113, ரூ.170, ப.376
பூவண்ணன், 1999, குழந்லத இைக்கிை வரைோறு, மணிவோெகர் பதிப்பகம்,8/7 ெிங்கர் சதரு,
போோிமுலன, சென்லன 600 108, ரூ.60, ப.288

ெோலினி இைந்திலரைன், 2002, வோழ்க்லக வரைோற்று இைக்கிைம்,
தமிழோய்வகம், 53, புதுத்சதரு, ெிதம்பரம் 608 001, ரூ.85, ப.264

சமய்ைப்பன்

புை விருப்பப் போடம்- 2ஆ. (PDTA 16B)
தோள்- 6 ஆ)தமிழ்ப் பதிப்பிைல்
ந ோக்கம் (objectives)
1. தமிழில் பதிப்புமுைற்ெிைின் வரைோற்லையும் நபோக்லகயும் அைிதல்
2.
3.
4.
5.
(outcomes)
-1
-2
-3
-4
-5

Skill Development

அைகுகள்

அைகு-1 தமிழ்சமோழிஎழுத்திைல்வரைோறு
தமிழ் வோி வடிம்: வடபிரோமி - சதன் பிரோமி உைவு, இந்திை, சதன்னிந்திை வோிவடிவ மரபு,
ஓவிைங்களும் எழுத்தும், வட்சடழுத்து, நகோல் எழுத்து, தமிழ் எழுத்து, கிரந்த எழுத்து,
எழுத்துச் ெீர்திருத்தம், கல், சுவடி, ஓடு, செப்நபடு, இலை என்று எழுதப்படும் சபோருளுக்கு
ஏற்ப எழுத்து நவறுபோடு; எழுத்தோணி, வண்ணம், உைி முதைோன கருவிகைின் கோரணம்,
அரெிைல், ெமைத் தோக்கமும் சமோழிைின் தகுதிப்போடும், அரெிைல் ிர்வோக சமோழிகள், தமிழ்
நவந்தர்கைின் ஆட்ெிப் பகுதிகள், ஆட்ெிக் கோைங்கள் என்ை நவறுபோடுகைோல் நதோன்றும்
தமிழ் எழுத்து நவறுபோடு, ஆவணங்கைின் ைோப்பு, உலர லட, நபச்சுசமோழி என்ை
நவறுபோடு, ஐநரோப்பிைர் வருலக, எழுத்துச் ெீர்திருத்தம், அச்சுப்சபோைிக்கு ஏற்பக்
கோைந்நதோறும் எழுத்துரு மோற்ைம், கணினிைின் கோரணமோக எழுத்துரு மோறுதல்கள். ெரோெோி
மக்கள் கல்வி சபறுதல், தமிழ் உலர லடைோக மோறுதல்
பதிப்பும் உண்லமத் நதடலும்: பதிப்பு அைச ைிகள், பதிப்பு முைற்ெிக்கோன திட்டம்,
உலழப்பு, கைப்பணி,
அைகு-2 சுவடிப்பதிப்பு
கிலடக்கும் தமிழ் சமோழிச்சுவடிைின் இட, கோை எல்லைப் பரப்பு: தமிழ் ோட்டுக்குள்ளும்
அைைகம் வலரைிலும் உள்ை நெகோிப்புகள், சுவடி அட்டவலணகள் , சுவடிச் நெகோிப்பு
லமைங்கள், சுவடிப்போதுகோப்பு, அச்ெிடல்,
கல் எடுத்தல் சதோழில்நுட்பங்கள்,
சுவடிகைின் உள்ைடக்க வலகலமப் பரப்பு: இைக்கிைம், இைக்கணம், மருத்துவம்,
கணிதம், நஜோதிடம், ிர்வோகக் கணக்குகள், ோட்குைிப்பு, கடிதம், அரசு ஆவணங்கள்,
நகோைில் ஆவணங்கள், மக்கள் செோத்து ஆவணங்கள், பதிப்பிக்கப்படோதசுவடிகள்,

பதிப்பிக்கப்பட்ட சுவடிகள், சுவடிப் பதிப்பின் எதிர்கோைத் திட்டங்கள், சுவடிப்பதிப்பில்
சமோழி அடிப்பலடைிைோன ெிக்கல்கள்: எழுத்துகைின் மலைவு, திோிபு, மீட்டுருவோக்க
நவண்டிை நதலவ, சுவடிைில் பதிவோகியுள்ை எழுத்து வடிவ வரைோறு, தமிழ், ெமஸ்கிருதம்,
சதலுங்கு, மரோட்டிைம் சுவடிகைின் இருப்பு, மீள் பதிப்புகள், உலர எழுதுதல்- பதிப்பித்தல்
உைவு,
சுவடிப்பதிப்பு ஆளுலமகள்: ஆறுமுக ோவைர், ெி.லவ.தோ., வ.உ.ெி., திரு.வி.க, உநவெோ,
லவைோபுோிப்பிள்லை,
தோண்டவரோை
முதலிைோர்,
மழலவ
மகோலிங்க
ஐைர்,
தி.நவ.நகோபோலைைர், கநணலெைர்,
அைகு-3 சதோல்லிைல் பதிப்பு
கல்சவட்டு, செப்நபடு, போலன ஓடு, ோணைம், டுகல் முதைோனவற்ைில் உள்ை தமிழ்
எழுத்துப் பதிவுகள், இந்தத்சதோல்லிைல் ெோன்றுகைின் நெகோிப்பு, நமலும் நெகோிக்கப்பட
நவண்டிை பதிவுகைின் வோய்ப்புகள், தமிழ் ோட்டிலும், தமிழ் ோட்டுக்கு சவைிைிலும்
கிலடக்கும் தமிழ்த் சதோல்லிைல் ஆவணங்கள், பதிப்பிக்கப்படோத எழுத்துப்சபைர்ப்பில்
உள்ை கல்சவட்டுகள், சதோல்லிைல் பதிவுகைின் உள்ைடக்கம்: சமய்க்கீர்த்திகள்,
நகோைில்சகோலடகள், ீதி, தண்டலன விவரங்கள், வோோிசுோிலம வழங்கும் முலைகள்,
சமோழி வலகலமகள்: செய்யுள், உலர லட, நபச்சுசமோழி வடிவத் தோக்கம்,
சமோழிக்கைப்புகள், தமிழரெர்கைின் பிை சமோழித்சதோல்லிைல் பதிவுகள், சதோல்லிைல்
துலை, தனிஆர்வைர், ஆய்வோைர்கைின் பதிப்பு முைற்ெிகள்
கல்சவட்டுப் பதிப்பு ஆளுலமகள்: மு. ரோகலவைங்கோர், நெோமசுந்தரநதெிகர், தி.லவ.
ெதோெிவப்பண்டோரத்தோர், லவ. சுந்தநரெ வோண்லடைோர், தி. ோ. சுப்பிரமணிைன், ஐ.
மகோநதவன், மைிலை ெீனி.நவங்கடெோமி,
அைகு-4 கணினிப் பதிப்பு
கணினிைில் தமிழ் எழுத்துரு வரைோறு, பல்நவறு ிறுவனங்கைின் சமன்சபோருைில் தமிழ்
எழுத்துரு, நபக்நகஜ்கைில் தமிழ், பதிப்பகம், தனி மனிதர் தமிழ்ப்பதிப்புகளுக்குக்
கணினிைின்
பங்கு,
கணினிப்பதிப்புகள்,
கணினிப்பதிப்புத்
திட்டங்கள்,
பல்
ஊடகப்பதிப்புகள், இதழ், நூல், இைக்கிைம், அைிவிைல், உலர, அைிக்லக, அரெோலண
முதைோன வீன உள்ைடக்க சமோழிப்பதிவு முலைகள்.
அைகு-5 கோட்ெி, ஒலிப்பதிவுகள்
தமிழ் இன, ெமூக, பண்போட்டு, அரெிைல் ிகழ்வுகைின் ஒலி, ஒலி - ஒைிப்பதிவுகள்,
அவற்ைில் சமோழிப்பதிவுகைின் பங்கு,
ோட்டுப்புைவிைல், மோனிடவிைல், ெமூகவிைல்
ஆய்வு மற்றும் ஆவணப்படுத்தும் முைற்ெிகைில் ஒலி - ஒைிப்பதிவுகள். அச்சுப்படம், மின்
ஊடகப் பதிவுப்படங்கள், தமிழிைல் குைித்த ஆவணப்படங்கள், குறும்படங்கள், புலனவுப்
படங்கள், தமிழ் ோடு இைற்லக, அரசு ிர்வோகம் பற்ைிை கோட்ெிப்பதிவுகள், தமிழோின்
வரைோற்று உணர்வும் ெமகோைப் பதிப்பு முலைகளும், ஒலி, ஒலி - ஒைிப்பதிவு நெமிப்பு
நூைகங்கள் முதைோனலவ
போடநூல்கள்
த.நகோ.
பரமெிவம்
(பதிப்போெிோிைர்),
1989,
தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், தஞ்ெோவூர், ரூ. 38, ப. 347

சுவடிப்பதிப்பு

ச ைிமுலைகள்,
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ெந்திைோ பதிப்பகம், 57, 53ஆவதுசதரு, அநெோக் கர், சென்லன 600082, ரூ. 70, ப. 136
கி. இைட்சுமணன், 2011, சுவடிப் பதிப்போெிோிைர்கள், உைகத்தமிழோரோய்ச்ெி
ெிபிடிவைோகம், தரமணி, சென்லன 600113, ப.96, ரூ. 45

ிறுவனம்,

ெ.ெிவகோமி(பதிப்போெிோிைர்)
2009, சதோல்கோப்பிைம் ெங்க இைக்கிைம் பதிப்பும்
பதிப்போைரும், உைகத்தமிழோரோய்ச்ெி ிறுவனம், ெிபிடி வைோகம், தரமணி, சென்லன
600113, ப.160, ரூ.440
ம.நைோநகஸ்வரன், 2010, போிபோடல் பதிப்பு வரைோறு (1918-2010), கோவ்ைோ, 16, 2ஆம்
குறுக்குத் சதரு, டிரஸ்ட்புரம், நகோடம்போக்கம், சென்லன 600024, ரூ. 90, ப.120

போ. மதுநகஸ்வரன், 2006, ன்னூல் பதிப்புகள், .ஆனந்தி, 1-2-121, பிள்லைைோர்
நகோைில் சதரு, கீழ்ப்பள்ைிப்பட்டு, கண்ணமங்கைம், 632 311, ரூ. 50, ப. 144
போ. மதுநகஸ்வரன், 2008, சதோல்கோப்பிைப் பதிப்பு வரைோறு, ெந்திைோ பதிப்பகம், ியூசடக்
லவபவ்ர 57, 53ஆவது சதரு, அநெோக் கர், சென்லன 600 083, ரூ. 50, ப. 96
மு. ெதோெிவம், 1991, பதிப்பு ச ைிமுலைகள், ெரசுவதி மஹோல் சவைியீடு-307, தஞ்ெோவூர்,
ரூ. 10, ப.72
ஆ.நவலுப்பிள்லை, 2011, ெோெனமும் தமிழும், குமரன் புத்தக இல்ைம், 3, சமய்லக
விைோகர் சதரு, குமரன் கோைனி, வட பழனி, சென்லன 600026, ரூ. 175
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பருவம்-2
பருவம் - 2 அடிப்பலடப் போடம்-5, (PDTA 21) தோள்- 7.
ெிற்ைிைக்கிைம் தனிப்போடல்
ந ோக்கம் (objectives)
1.
2.
3.
4.
5.
(outcomes)
-1

,

,

-2

.
.

-3
-4

.

-5
Skill Development

அைகுகள்
அைகு-1.

(அ) உைோ; திருக்லகைோை ஞோனஉைோ
(ஆ) தூது: தமிழ்விடு தூது
இ)

ீதி ெதகம்; அைப்பைீசுர ெதகம்- முதல் 10 போடல்கள்

ஈ) நகோலவ; திருக்நகோலவைோர்- முதல் 10 போடல்கள்
அைகு-2
(அ) மீனோட்ெி அம்லம பிள்லைத்தமிழ்; தோைப்பருவம்
(ஆ) குைவஞ்ெி; திருக்குற்ைோைக் குைவஞ்ெி-மலை வைம்
இ) மடல்: ெிைிை திருமடல்- திருமங்லகைோழ்வர்
ஈ) பள்ைி எழுச்ெி; திருப்பள்ைி எழுச்ெி- சபோிைோழ்வர்
அைகு-3
(அ) பள்ளு; முக்கூடற்பள்ளு- ோட்டு வைம்

.

(ஆ) கைம்பகம்- ந்திக் கைம்பகம் முதல்20போடல்கள்
இ) பதிகம்- கண்ணிநுண்ெிறுத்தோம்பு- மதுரகவிைோழ்வோர்
ஈ) பரணி: கலிங்கத்துப்பரணி- கோடுபோடிைது
அைகு-4 கிைித்துவ, இசுைோம் ெிற்ைிைக்கிைங்கள்
(அ) அந்தோதி: திருவருள்அந்தோதி (முதல் 10 போடல்கள்)- மோயூரம் நவத ோைகம்பிள்லை,
(ஆ)அம்மோலன: ெிலுலவஅம்மோலன (முதல் 10 போடல்கள்)- நஜ. ெி. சுந்தரம்
இ) ஏெல்: பி ோைகம் நபோில் ஏெல் கண்ணிகள் (முதல் 20 போடல்கள்)- ெோகுல்
அமீதுப்புைவர்
ஈ) ெிந்து: பூவடிச்ெிந்து(முதல் 20 போடல்கள்)- கோலை அென் புைவர்
அைகு-5 தனிப்போடல்
அ. மோணிக்கம் (உலரைோெிோிைர்), தனிப்போடல் திரட்டு சதோகுதி- 1, என்ை சதோகுப்பில்
உள்ை தனிப்போடல்கள் வருமோறு:
(அ) திருவள்ளுவர் முதல் 10 போடல்கள்
(ஆ) கம்பர் முதல் 10 போடல்கள்
இ) கோைநமகம் முதல்10 போடல்கள்
ஈ) ஒப்பிைோமணிப் புைவர் முதல் 10 போடல்கள்
உ) சபோய்ைோசமோழிப் புைவர் முதல் 10 போடல்கள்
ஊ) இரட்லடைர்கள் முதல் 10 போடல்கள்
எ) அவ்லவைோர் முதல் 10 போடல்கள்
போடநூல்கள்
1. போ.அனிதோ, 2011, தமிழ் அரங்க மரபு: ெிற்ைிைக்கிைங்கள், டுநட பிோிண்டர்ஸ்,
192,சபல்ஸ் ெோலை, நெப்போக்கம், சென்லன 600 005, ரூ.100, ப.176
2. ோஞ்ெில் ோடன், 2013, ெிற்ைிைக்கிைங்கள், தமிழினி, 63, ோச்ெிைம்லம கர், நெைவோய்,
சென்லன 600 051, ரூ.300, ப.398
3. நகோ.இரோமெந்திரன், 2008, பள்ளு இைக்கிைத்தில் பள்ளும் வோழ்விைலும், ல் ிைம்
பதிப்பகம், சஜ 7/3ெி நமட்ோி ெோலை, திைோகரோைோ கர், சென்லன 600 017, ரூ.85, ப.212
4. சஜ.ஆர்.இைட்சுமி, 2009, இசுைோமிைச் ெிற்ைிைக்கிைங்கள், உைகத் தமிழோரோய்ச்ெி
ிறுவனம், இரண்டோம் முதன்லம ெோலை, லமைத் சதோழில் நுட்பம் பைிைகம் வைோகம்,
தரமணி, சென்லன 600 113, ரூ.40, ப.108
5. அ. மோணிக்கம் (உலரைோெிோிைர்), தனிப்போடல்திரட்டுசதோகுதி- 1, பூம்புகோர்ப்பிரசுரம்,
109, மன்னோர்ெோமிநகோைில்சதரு, சென்லன 600013

போர்லவநூல்கள்
நவ.இரோ.மோதவன், 2004, தமிழில் தூது இைக்கிைம், அன்னம் சவைியீடு, மலன எண் 1,
ிர்மைோ கர், தஞ்ெோவூர் 613 007, ரூ.90, ப.176
இரோ.கண்ணன், 2002, ெிற்ைிைக்கிை ஆரோய்ச்ெி, முதல் சதரு, அப்பர் பதிப்பகம், ெிவனருள்
ிலைைம், 3/401, வள்ைைோர் சதரு, அண்ணோ கர், ஆவடி, ஐ.ஏ.எப், சென்லன 600 055,
ரூ.120, ப.392
சு.செைந்தரபோண்டிைன், 2000, தமிழில் உைோ இைக்கிைம், ஐந்திலணப் பதிப்பகம், 279
போரதி ெோலை, திருவல்லிக்நகணி, சென்லன 600 005, ரூ.65, ப.277
அ.ஆனந்த
டரோென், 1997, தமிழில் தூது இைக்கிை வைர்ச்ெி, அண்ணோமலைப்
பல்கலைக் கழகம், அண்ணோமலை கர் 608 002, ரூ.60, ப.283
இரோ.கண்ணன், 2002, ெிற்ைிைக்கிை ஆரோய்ச்ெி இரண்டோம் சதோகுதி, அப்பர் பதிப்பகம்,
ெிவனருள் ிலைைம், 3/401, வள்ைைோர் சதரு, அண்ணோ கர், ஆவடி, ஐ.ஏ.எப், சென்லன
600 055, ரூ.120, ப.392
தோ.ஈசுவரப்பிள்லை, 2005, தமிழில் ெிற்ைிைக்கிை வரைோறு, முதற்பகுதி,
பல்கலைக்கழக சவள்ைி விழோ ஆண்டு சவைியீடு, 15, தஞ்ெோவூர், ரூ.140, ப.413

தமிழ்ப்

பருவம் - 2 அடிப்பலடப் போடம்-6, (PDTA 22 )
தோள்- 8 சதோல்கோப்பிைம் செோல்ைதிகோரம்
ந ோக்கம் (objectives)
1.
2.
3.
4. தமிழ் மரபிைக்கணம் தமிழ் சமோழி அலமப்பு மற்றும் செைல்போடு குைித்துத்
சதோிவிக்கும் கருத்துகலை அைிந்து மதிப்பிடுவது,
5. ெமஸ்கிருத இைக்கணம், சமோழிைிைல் கருத்துகலை தமிழ் மரபிைக்கணக்
கருத்துகளுடன் ஒப்பிட்டுப் புோிந்து சகோள்வது.
(outcomes)
-1

.

-2
-3

,

-4
-5

Skill Development

அைகு-1.
அ)

- கிைவிைோக்கம்,

ஆ)

- நவற்றுலமைிைல்,

அைகு-2
(அ)
(ஆ)

- நவற்றுலம மைங்கிைல், விைி மரபு,
- சபைோிைல்

அைகு-3
(அ)
(ஆ)

- விலனைிைல்
- இலடைிைல்

அைகு-4
அ)

- உோிைிைல்

ஆ)

- எச்ெவிைல்

அைகு-5
(அ) சதோல்கோப்பிைம் - ன்னூல் சபைோிைல், விலனைிைல் ஒப்பீடு
(ஆ) சதோல்கோப்பிைம் - ன்னூல் இலடைிைல், உோிைிைல், சபோதுவிைல் ஒப்பீடு
போட நூல்கள்
1

, நெனோவலரைர் உலர, திருச ல்நவலித்
சதன்னிந்திை லெவ ெித்தோந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்லன

2 க.சவள்லைவோரணன், சதோல்கோப்பிைம் – ன்னூல், அண்ணோமலைப்
பல்கலைக்கழகம், ெிதம்பரம்
3 ெ. அகத்திைலிங்கம், க. முருலகைன் (பதிப்போெிோிைர்), சதோல்கோப்பிை சமோழிைிைல்,
அண்ணோமலைப் பல்கலைக்கழகம், ெிதம்பரம்
4 ஆறுமுக ோவைர், ன்னூல் கோண்டிலக உலர, திருச ல்நவலித் சதன்னிந்திை லெவ
ெித்தோந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்லன
5 க.சவள்லைவோரணன், சதோல்கோப்பிைம் – ன்னூல், அண்ணோமலைப் பல்கலைக்கழகம்,
ெிதம்பரம்
போர்லவநூல்கள்
ெண்முகம் செ.லவ. செோல்லிைக்கணக் நகோடுபோடு, அலனத்திந்திைத் தமிழ் சமோழிைிைல்
கழகம், அண்ணோமலை கர், ெிதம்பரம்
இைக்குவனோர், ெி. 1961, சதோல்கோப்பிை ஆரோய்ச்ெி, வள்ளுவர் பதிப்பகம், புதுக்நகோட்லட.
ெண்முக தோஸ் அ. 1989, தமிழ்சமோழி இைக்கண இைல்புகள், முத்தமிழ் சவைியீட்டுக்
கழகம், ைோழ்ப்போணம்.
Israel M. Treatment of Morphology in tholkaapiyam, MK University, Madurai

பருவம்-2
அடிப்பலடப் போடம்-7, தோள்-9
இைக்கிை இைக்கங்கள் (PDTA 23)
ந ோக்கம் (objectives)
1. இைக்கிை
அைிமுகப்படுத்துதல்
2. தமிழ் இைக்கிைப்பலடப்புகைிலும் தமிழ் இைக்கிைத் திைனோய்வுப் பலடப்புகைிலும்
கோைந்நதோறும்
அலவ
செலுத்தி
வந்த
செல்வோக்கிலன
மோணவர்கள்
அைிைலவத்தல்,
3. மோணவர்கள்
நகோட்போடுகள் மற்றும் இைக்கங்கள் பற்ைி அைிதல்
4. சபண்ணிைம், தலித்திைம், மனித ந ைம் நபோன்ைவற்லை ஒப்பிட்டு அைிதல்
5. கோந்தி, சபோிைோர், சபோதுலடலமக் சகோள்லககலைப் பற்ைி அைிதல்
(outcomes)
-1
-2
-3
-4
-5

,
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அைகுகள்
அைகு-1.

அ) கருத்து முதல் வோதம் – விைக்கம், வலககள், அக ிலைக் கருத்து முதல் வோதம், புை
ிலைக் கருத்து முதல் வோதம். கருத்து முதல் வோதத்லத அடிப்பலடைோகக் சகோண்ட பிை
இைக்கிைக் சகோள்லககள்- தனி பர் வோதம், மிலக டப்பிைல், டோடோைிெம், இருத்தலிைல்,
இைற்பண்பிைல் வோதம்,
ஆ) ஆன்மீக வோதம், ெமை அடிப்பலடகைில் ஆன்மிக நவறுபோடுகள், ஊழ்விலன வோதம்,
ெமை அடிப்பலடகைில் ஊழ்விலன நவறுபோடுகள். கற்பனோ வோதம்
அைகு-2
அ) செவ்விைல் வோதம், பழலம வோதம், மரபுமீட்ெி வோதம், ஐயுைவு வோதம், புலனவிைல்
வோதம், டப்பிைல் வோதம்- விமர்ென எதோர்த்த வோதம், நெோெலிெ எதோர்த்தவோதம்,
ஆ) சபோருள் முதல்வோத வலககள்- இைந்திரப் சபோருள் முதல் வோதம், இைக்கவிைல்
சபோருள் முதல் வோதம், வரைோற்றுப் சபோருள் முதல் வோதம், நைோகோய்தம்
அைகு-3
அ)அழகிைல் வோதம், உருவ வோதம், சவைிப்போட்டிைம்(Expressionism),
(Epicureanism, Hedonism, Erotism), உைவிைல் வோதம்

நுகர்விைம்

ஆ) படிமம், குைியீடு, இருண்லம, சவைிப்போட்டுப் போங்கிைல்,
அைகு-4
அ)தலித்திைம், தனி பர்வோதம், ெீர்திருத்தவோதம்,
ஆ) சபண்ணிைம், மனிதந ைம், தப்பித்தல் வோதம்,
அைகு-5
அ) கோந்திைம், சபோிைோோிைம், பகுத்தைிவு வோதம்,
ஆ)மோர்க்ெிைம், நெோெலிெம்- ோற்கோலி நெோெலிெம், ஃநபபிைன் நெோெலிெம், கற்பனோவோத
நெோெலிெம், பைன்போட்டு வோதம்,
போடநூல்கள்
1.
2.
3.
4.
5.

.பிச்ெமுத்து, 2006,
இைக்கிை இைக்கங்கள், ெக்தி சவைியீடு, ெக்தி
புத்தக ிலைைம், 11, போரதி ெோலை, திருவல்லிக்நகணி, சென்லன 600 005. ரூ. 50.
எம்.ஜி. சுநரஷ், 2006, இஸங்கள் ஆைிரம், மருதோ பதிப்பகம், 226(188), போரதி
ெோலை, ரோைப்நபட்லட, சென்லன 600 014, ரூ. 120. பக். 208
நகோ. நகெவன், இைக்கிை இைக்கங்கள்
எஸ். வி.ரோஜதுலர, 2011, இருத்தலிைமும் மோர்க்ஸிைமும், விடிைல் பதிப்பகம், 88,
இந்திரோ கோர்டன், 4வது வீதி, உப்பிலி போலைைம் அஞ்ெல், நகோைம்புத்தூர் 641
015, ரூ.285
பிநரம், 2013, கோந்திலைக் கடந்த கோந்திைம், கோைச்சுவடு பப்ைிநகஷன்ஸ் (பி) லிட்,
669, நக.பி.ெோலை, ோகர்நகோவில் 629 001, ரூ.240

போர்லவநூல்கள்
ந ோைல் ந ோெப் இருதைரோஜ், 2013, நகோட்போடு விமர்ெனயுகம் விமர்ெனக்
நகோட்போடுயுகம், அலடைோைம், 1205/1, கருப்பூர் ெோலை, புத்தோ த்தம், திருச்ெி 621 310,
ரூ.200, ப.244
ஆறு. இரோம ோதன் (ப.ஆ) என். பக்தவத்ெை சரட்டி (சபோது.ஆ), 2003, ோட்டுப்புைவிைல்
நகோட்போட்டுப் போர்லவகள், சதன்னிந்திை சமோழிகைின் ோட்டுப்புைவிைல் கழகம், 12,
கோிைவட்டம், திருவனந்தபுரம் 695 581, மணிவோெகர் பதிப்பகம், 31, ெிங்கர் சதரு,
சென்லன 600 018, ரூ.180, ப.458
செ. போபுரோநஜந்திரன் (சமோழிசபைர்ப்பு), 2005, ெிந்திைோ ஃப்ோீநைண்ட் கலைக்
நகோட்போடு, அலடைோைம், 1205/1 கருப்பூர் ெோலை, புத்தோ த்தம், திருச்ெி 621 310, ரூ.90,
ப.212
ஆர்.ெிவகுமோர்(சமோழிசபைர்ப்பு), 2005, ஜோனதன் கல்ைர் இைக்கிைக் நகோட்போடு,
அலடைோைம், 1205/1 கருப்பூர் ெோலை, புத்தோ த்தம், திருச்ெி 621 310, ரூ.90, ப.233
போைோ, 2005, ெர்ோிைலிஸம், அன்னம், பிைோட் ம்பர் 1,
ரூ.65, ப.144

ிர்மைோ கர், தஞ்ெோவூர் 613 007,

ஆெிோிைர் இல்லை, 1978, இைக்கவிைல் சபோருள் முதல் வோதமும் வரைோற்றுப் சபோருள்
முதல் வோதமும் சதோடக்க நூல், முன்நனற்ைப் பதிப்பகம், மோஸ்நகோ
எஸ்.என். ோகரோஜன், 2008, கீலழ மோர்க்ஸிைம், வரைோறு - அரெிைல் - சமய்ைிைல்,
கோவ்ைோ 16, இரண்டோம் குறுக்குத் சதரு, டிரஸ்ட்புரம், நகோடம்போக்கம், சென்லன 600
024, ரூ.350, ப.350, நபோன்-044-23726882

பருவம் - 2
அடிப்பலடப் போடம்-8, (PDTA 24) தோள்- 10,
ோட்டுப்புைவிைல்
ந ோக்கம் (objectives)
1.தமிழ் மக்கள் வழக்கோறுகலைஅைிந்து சகோள்ளுதல்,
2. செவ்விைல் மரபுகளுடன் ஒப்பிட்டுப் போர்த்தல்,
3. மக்கள் வழக்கோறுகலை ஆவணப்படுத்துதல், ஆரோய்தல், புை உைக்குக்குத்
சதோிைப்படுத்துதல்.
4.

,

,

5.
(outcomes)
-1
-2
-3

,

,

-4
-5

.

Skill Development

அைகுகள்

அைகு-1. அைிமுகம்
(அ)
ோட்டுப்புைவிைல் வலரைலை, விைக்கம், வலககள், ோட்டுப்புை உைவுகள், ோட்டுப்புைவிைலில் வீனத்தின் தோக்கம், உைகமைமோதலின் விலைவு
(ஆ) தமிழ் ோட்டுப்புைவிைல் வரைோறு: தனித்துலைைோக வைர்தல்,
ஆய்வுக் கைங்கள்

ோட்டுப்புைவிைல்

அைகு-2 . வோய்சமோழி வழக்கோறுகள்
(அ) போடல், போடல் நதோன்றுவதற்கோன சூழல், போடலின் பைன், வட்டோரக் கூறுகள், கலதப்போடல் வலககள் - சதய்வப் போடல், சகோண்டோட்டப் போடல், குழந்லதப்போடல்,
(ஆ) உலர லட வலககள்- விடுகலத, வோய்சமோழி வரைோறு,
பழசமோழி, புரோணக் கலதகள், குடும்ப வரைோறுகள்.

ோட்டுப்புைக் கலதகள்,

அைகு-3 கலை
(அ) ெமூகக் கலைகள் ஆட்டக் கலைகள், கூத்துக் கலைகள் விலைைோட்டுக்கள்

ோட்டுப்புை இலெகள் -

(ஆ) சதோழில் கலைகள், லகவிலனப்சபோருள்கள், ஒப்பலனக் கலை, அணிகைன் கலை,
அைகு-4 வோழ்விைல் மரபு
(அ) ெமூக மரபு: தனிமனிதன் உைவு, ெமூக உைவு, இன உைவுகள்
(ஆ) ெமை மரபு: ெிறு சதய்வம், குை சதய்வம், ஊர்த் சதய்வம், கோவல் சதய்வம், விழோ,
வழிபோடு, ெடங்கு, ந ர்த்திக்கடன் செலுத்துதல், கடவுள் ெோர்ந்த ம்பிக்லககள்
அைகு-5 மரபு அைிவு
(அ) இைற்லக ெோர் அைிவு, மரபுெோர் அைிவு விைக்கம், கட்டிடக்கலை உருவோக்க அைிவு,
மண் பற்ைிை அைிவு,
(ஆ) பைன் அைிவு:
ோட்டுப்புைவிைல், சதோழில் நுட்பங்கள்,
மரபு மருத்துவம்,
நவைோண்லமத் சதோழில், ோட்டுப்புைவிைல், மருத்துவம், சபோருள்கள் அைிவு, உணவு
அைிவு.
போடநூல்கள்
1. நத. லூர்து, 1997, ோட்டோர் வழக்கோற்ைிைல் ெிை அடிப்பலடகள், ோட்டோர்
வழக்கோற்ைிைல் ஆய்வு லமைம், போலைைங்நகோட்லட
2. அ.அைிவு ம்பி, 2008, தமிழோின் கூத்திைல், ெித்திரம், போண்டிச்நெோி, ரூ. 190, ப.432
3. சு. ெக்திநவல்,2002, ோட்டுப்புைவிைல் ஆய்வு, மணிவோெகர் பதிப்பகம், சென்லன
4. அறு. ரோம ோதன்(பதிப்போெிோிைர்), 1990, ோட்டுப்புைவிைல் ஆய்வு முலைகள்,
தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், தஞ்ெோவூர்
5. ஆறு. ரோம ோதன், 2007, தமிழர்கலை இைக்கிை மரபுகள், சமய்ைப்பன் பதிப்பகம்,
53, புதுத்சதரு, ெிதம்பரம் 608001
6. சு. ெண்முகசுந்தரம், 2003, ோட்டுப்புை இைல், கோவ்ைோ, சென்லன
7. .ngUkhs;>m.eh>1987 jkpopy; fijg; ghly;fs; cyfj; jkpohuha;r;rp epWtdk;>
சென்லன
8. நத. லூர்து, 1986, ோட்டோர் வழக்கோற்ைிைல் கைஆய்வு, போோிநவள் பதிப்பகம், 56பி,
2எஸ்டிெி ெோலை, சபருமோள்புரம், திருச ல்நவலி
போர்லவ நூல்கள்
ெரசுவதி நவணுநகோபோல், 1991, ோட்டுப்புைவிைல் நகோட்போட்டு ஆய்வுகள், தோமலர
சவைியீடு, மதுலர
நகோ. நகெவன், 1986, ோட்டுப்புைவிைல் ஒரு விைக்கம், புதுலமப் பதிப்பகம், திருச்ெி
அகமதிப்பீட்டுமுலைப் பகுப்புகள்
ெி.மோ. ரவிச்ெந்திரன், 2004, தமிழோின் சபரு மரபும் ெிறு மரபும், வெந்தோ பதிப்பகம், 26,
நஜோெப் குடிைிருப்பு, ஆதம்போக்கம், சென்லன 600 088,
ெோந்திகோ., 1980, தமிழர் பழக்கவழக்கங்களும் ம்பிக்லககளும், உைகத்தமிழோரோய்ச்ெி
ிறுவனம், தரமணி, சென்லன 600 113,
ெோந்திகோ., 2002, ோட்டுப்புை மருத்துவம், ஓர்ஆய்வு, தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், தஞ்ெோவூர்

ஆ. ெிவசுப்பிரமணிைன், 1988, மந்திரம் ெடங்குகள், ீயூ செஞ்சுோி புக் ஹவுஸ் பிலிட்.,
சென்லன
நத. ஞோனநெகரன், 1987, மக்கள் வோழ்வில் மந்திரச் ெடங்குகள், போர்த்திபன் பதிப்பகம்,
12, கமோண்டிங் ஆபிஸர் சதரு, மதுலர
இ. முத்லதைோ, 1996, ோட்டுப்புைச் ெடங்குகளும் மனித உைவுகளும், அரசுப் பதிப்பகம்,
மதுலர
ஓ. முத்லதைோ, 2003, நதவரோட்டம், கோவ்ைோ, டிரஸ்ட்புரம், நகோடம்போக்கம், சென்லன
600024.

பருவம் - 2
அக விருப்பப்போடம் - 2 அ - தோள்- 11
அ) வீனத்தமிழ் எழுத்துகள் -2. புதினம், நபட்டி, அலமப்பு வரைோறு (PDTA 25 A)
ந ோக்கம் (objectives)
1.
2.
3.
4.
5.
(outcomes)
-1
-2
-3
-4
-5
Skill Development

அைகுகள்
அைகு-1 புதினம்
அ)பி.ஆர். ரோஜமய்ைர், கமைோம்போள்ெோித்திரம்,
ஆ) ரோஜம்கிருஷ்ணன், அலைவோய்க்கலரகள்,
அைகு-2 புதினம்
அ) ெிவகோமி, ஆனந்தோைி,
ஆ) ஆதவன், , கோகித மைர்கள்,
அைகு-3 புதினம்
அ) ஆர். ெண்முகசுந்தரம்,

ோகம்மோள்,

தி. ஜோனகிரோமன், அம்மோவந்தோள்,
ஆ) வண்ண ிைவன், கடல்புரத்தில்,
ஜி. ோகரோென்,

ோலை மற்றுசமோரு ோநை,

அைகு - 4 நபட்டி, கடிதம்,
அ) ெண்முகரோஜோ, ெச்ெிதோனந்த வைன் (சதோகுப்பு), ெோல்: பிரோன்ெிஸ் சஜைபதியுடன் 12
ந ர்கோணல்கள்.

ஆ) மு.வ. அன்லனக்கு,
அைகு-5 ிகழ்வு வரைோறு, குழு வரைோறு
அ) திரோவிடப்பித்தன், போநவந்தன்,( பதிப்போெிோிைர்கள்),
ஆ) நக. ெதோெிவன், தமிழகத்தில் நதவதோெிகள்,
போட நூல்கள்
1. பி.ஆர். ரோஜமய்ைர், கமைோம்போள் ெோித்திரம், 2007, ியூ செஞ்சுோி புக் ஹவுஸ் பிலிட்,
41-பி, ெிட்நகோ இண்டஸ்ட்ோிைல் எஸ்நடட், அம்பத்தூர் சென்லன 600098, ரூ.100, நபெி.
044-26359906
2. ெிவகோமி, 2005, ஆனந்தோைி, மருதோ சவைியீடு, 226(188), போரதி ெோலை,
ரோைப்நபட்லட, சென்லன 600014, ரூ. 120, பக். 232, நபெி. 9382116466
3. ஆர். ெண்முகசுந்தரம், 2013, ோகம்மோள், ற்ைிலணப் பதிப்பகம், 243ஏ,
திருவல்லிக்நகணி ச டுஞ்ெோலை, திருவல்லிக்நகணி, சென்லன, 600005, ரூ. 120
4. ெண்முகரோஜோ, ெச்ெிதோனந்தவைன் (சதோகுப்பு), ெோல்: பிரோன்ெிஸ் சஜைபதியுடன் 12
ந ர்கோணல்கள். கோைச்சுவடு பப்ைிநகஷன்ஸ் பிலிட். 669, நக.பி. ெோலை, ோகர்நகோவில்,
ரூ. 100. பக்.168
5. திரோவிடப்பித்தன், போநவந்தன்,( பதிபோெிோிைர்கள்), 2009, திரோவிட ோட்டுக்கல்வி
வரைோறு, கைல்கவின் பதிப்பகம், 16-25, 2ஆவது போர்லவ வோர்டு ெோலை, வோல்மீகி கர்,
திருவோன்மியூர், சென்லன 600041, ரூ. 250, பக். 232, நபெி. 044-42020389
போர்லவ நூல்கள்
மோ.இரோமலிங்கம், 1999, ோவல் இைக்கிைம், ியூ செஞ்சுோி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், 41 பி
ெிட்நகோ இண்டஸ்டிோிைஸ் எஸ்நடட், அம்பத்தூர், சென்லன 600 098, ப.166
சுப.நெதுப்பிள்லை, 2003, தமிழ் ோவல் வைர்ச்ெி(1900-1940), புதிை ஒைிைில் கண்ட
கோைம், தி போர்க்கர், 293, அகமது வணிக வைோகம், இரண்டோவது தைம், இரோைப்நபட்லட
ச டுஞ்ெோலை, சென்லன – 600 014, ப.304, ரூ.150
ஆ.இரோ.நவங்கடெோமி, 2002,
ோவலும் வோெிப்பும்,
நக.பி.ெோலை, ோகர் நகோவில் 629 001, ரூ.60, ப.135

கோைச்சுவடு

பதிப்பகம்,

669

சஜைநமோகன், 2009, ோவல்(நகோட்போடு), கிழக்கு பதிப்பகம், 33/15, எல்டமோம்ஸ் நரோட்,
ஆல்வோர்நபட்லட, சென்லன 600 018, ரூ.100, ப.144
ஐெக் அருலமரோஜன், 2002, தமிழ் ோவல்கைில் ெமுதோை மோற்ைம், உைகத் தமிழோரோய்ச்ெி
ிறுவனம், ெி.ஐ.டி வைோகம், தரமணி, சென்லன 600 113, ரூ.20, ப.83
அ.முத்துமுனிைம்மோள், 2005, தமிழ் ோவல்கைில் கோைக்கூறு லகைோைப்படும், தி போர்க்கர்,
293, அகமது வணிக வைோகம், இரண்டோவது தைம், இரோைப்நபட்லட, சென்லன 600 014,
ரூ.160, ப.320
இரோ.போைசுப்பிரமணிைன், 2004, ோவல் கலைைிைல், உைகத் தமிழோரோய்ச்ெி
ெி.ஐ.டி வைோகம், தரமணி, சென்லன 600 113, ரூ.50, ப.168

ிறுவனம்,

க.லகைோெபதி, 1977, தமிழ் ோவல் இைக்கிைம், குமரன் பப்ைிஷர்ஸ், 3, சமய்லக
வி ோைகர் சதரு, வழி குமரன் கோைனி 7வது சதரு, வடபழனி, சென்லன 600 025, ரூ.100,
ப.288

விருப்பப்போடம்-2 தோள்-11
ஆ) செோல்லிைக்கணவரைோறு (PDTA 25 B)
ந ோக்கம் (objectives)
1. தமிழ் இைக்கணநூல்கள் கூறும் செோல்லிைக்கண வரைோற்லை அைிதல்
2. தமிழ் சமோழி வரைோற்றுடன் அலத ஒப்பிட்டுப்புோிந்து சகோள்ளுதல்,
3. தமிழ்ச் செோல்லிைக்கண நூல்கைின் வரைோற்லை அைிதல்.
4.
5.
(outcomes)
-1
-2
-3
-4
-5

Skill Development

அைகுகள்
அைகு-1.

(அ) சபைோிைக்கண வரைோறு
(ஆ)விலனைிைக்கண வரைோறு
அைகு-2
(அ) நவற்றுலம இைக்கண வரைோறு
(ஆ) உோிச்செோல் இைக்கண வரைோறு
அைகு-3
(அ) சதோடர்சமோழி இைக்கண வரைோறு
(ஆ) திலண, போல், இடம், எண்இைக்கண வரைோறு
அைகு-4
(அ) சமோழி புணோிைல்பு இைக்கண வரைோறு
(ஆ) இலடச்செோல் இைக்கண வரைோறு
அைகு-5

(அ) சபோருண்லமைிைக்கண வரைோறு
(ஆ) செோல்லிைக்கண, சதோடர்சமோழி இைக்கண ஆய்வு நூல்கள் மதிப்பீடு
போட நூல்கள்
(தமிழ்ச் செோல்லிைக்கண நூல்கள் அலனத்தும்)
1. ெ.தண்டபோணிநதெிகர், 2003,
ன்னூல் விருத்தியுலர, போோி
ிலைைம், 184,
பிரோட்நவ, சென்லன 600108, ரூ. 100, ப.650
2. தி.நவ. நகோபோலைைர் (பதிப்போெிோிைர்), 1971, லவத்திை ோத நதெிகர் இைற்ைிை
இைக்கண விைக்கம் செோல்ைதிகோரம், தஞ்லெ ெரசுவதி மஹோல் நூல் ிலைைம்,
தஞ்லெ, ரூ.30, ப. 151
3. கோ.ர.
நகோவிந்தரோெ
முதலிைோர்
(பதிப்போெிோிைர்),
1970,
வீரநெோழிைம்
சபருந்நதவனோர் இைற்ைிை உலரயுடன், கழக சவைியீடு, சென்லன. ப. 493
4. கோ.ர. நகோவிந்தரோெ முதலிைோர் (பதிப்போெிோிைர்), 1964, குணவீர பண்டிதர்
ந மி ோதம் இைற்ைிை உலரயுடன், கழக சவைியீடு, சென்லனப. 136
போர்லவ நூல்கள்
செ.லவ. ெண்முகம், 2004, சதோல்கோப்பிைத் சதோடோிைல், உைகத்தமிழோரோய்ச்ெி ிறுவனம்,
ெிபிடி வைோகம். தரமணி, சென்லன 600113, ரூ. 120, ப.408
தி.நவ. நகோபோலைைர் (பதிப்போெிோிைர்), 1979, சுப்பிரமணிை தீக்கிதர் இைற்ைிை பிரநைோக
விநவகம் மூைமும் உலரயும், தஞ்லெ ெரசுவதி மஹோல் நூல் ிலைைம், தஞ்ெோவூர் ரூ. 80,
ப.474
செ.லவ. ெண்முகம், 1992, செோல்லிைக்கணக் நகோட்போடு சதோகுதி- 3, மணிவோெகர்
பதிப்பகம், 55, லிங்கிச் செட்டித்சதரு, சென்லன 600001,ரூ. 50, ப. 292
செ.லவ. ெண்முகம், 1984, செோல்லிைக்கணக் நகோட்போடு சதோகுதி- 1, அலனத்திந்திைத்
தமிழ்சமோழிைிைல் கழகம், ெிதம்பரம். ரூ. 22, ப. 240
செ.லவ.
ெண்முகம்,
1986,
செோல்லிைக்கணக்நகோட்போடுசதோகுதிமணிவோெகர்பதிப்பகம், 55, லிங்கிச்செட்டித்சதரு, சென்லன 600001,ரூ. 30, ப. 246
செ.லவ. ெண்முகம் 1975, சுவோமி
ோதம்,
பல்கலைக்கழகம், ெிதம்பரம், ரூ.10. ப.308

சமோழிைிைல் துலை,

3,

அண்ணோமலைப்

முத்துவீரப்ப உபோத்திைோைர், 1972, முத்துவீோிைம் மூைம் உலரயுடன், கழக சவைியீடு,
சென்லன,
கு.பரமெிவம் 2011, இக்கோைத் தமிழ் மரபு, அலடைோைம், 1205-1, கருப்பூர் ெோலை,
புத்தோ த்தம், திருச்ெி 621 310, ரூ. 180, ப.282
சபோற்நகோ, இக்கோைத்தமிழ் இைக்கணம், பூம்சபோழில் சவைியீடு, மதன் மிதிைோ
அடுக்ககம், 16, ஆைோவது குறுக்குத் சதரு, ெோஸ்திோி கர், அலடைோறு, சென்லன 600020,
ரூ. 400, ப.414

அகவிருப்பப்போடம்-2இ
தோள்- 11
இ) ோட்டுப்புைவிைல்- ிகழ்த்து கலைகள் (PDTA 25 C)
ந ோக்கம் (objectives)
1. மக்கள் கலை முைற்ெிகலையும் ஆக்கங்கலையும் பதிவுசெய்து
2. ஆவணப்படுத்
3.
,
4.
5.
(outcomes)
அைகு-1
மரபோன பண்போட்டுக் கூறுகலை ஆவணப்படுத்துதல்
அைகு-2 புதினம்
மரபோன பண்போட்டுக் கூறுகலை மதிப்பீடு செய்ைவும் ஆரோைவும் செய்வோர்கள்
அைகு-3 புதினம்
மரபோன பண்போட்டுக் கலைஞோா்களுடன் உைவோடி அவோா்கைது நமம்போட்டிற்கு
உதவுவோர்கள்
அைகு-4
அைகு-5
மரபோக இருந்துவரும் ிகழ்வுகலை வீன கலை வடிவத்திற்கு ஏற்பவும்
வோழ்விைலுக்கு ஏற்பவும் மோற்ைிைலமப்போர்கள்
Skill Development

அைகுகள்

myF – 1
r%f kw;Wk; tPuf;fiyfs; - rkak; rhHfiyfs; - njhopw;rhH fiyfs; - topghl;Lf;
fiyfs; - Neh;j;jpf; fld; fiyfs; - Guhzq;fs; vLj;jpak;Gk; fiyfs; - fij rhH
ehl;Lg;Gwf; fiyfs; - fijrhHgpy;;yh ehl;LGwf; fiyfs;.
myF – 2
ehl;Lg;Gw fiyfspy; ,irf;fUtpfs; - jg;G – jtpy; - ehjRuk; - gk;ig JLk;G
myF – 3
rpyk;ghl;lk; - fhtb Ml;lk; - fufhl;lk; - kapyhl;lk; - Fk;kpahl;lk; - xapyhl;lk; Nfhyhl;lk; - gpd;dy; Nfhyhl;l
; k; - nghaf;fhy;Fjpiu Ml;lk; - Njtuhl;lk; - Nrit
Ml;lk; - rf;ifahl;lk; - fopayhl;lk;. jg;ghl;lk;.

வீன

myF – 4
rpyk;ghl;lk; - Ntjhs Ml;lk; nfhbf; fopahl;lk; - gfy; Ntrk; - fubahl;lk; - tHz
Nfhlhq;fpahl;lk; - Gypahl;lk; - G+j Ml;lk; - Ngahl;lk; - fzpad; Ml;lk; - tpy;Y}g;
ghl;L - $j;Jfs; - njUf; $j;J fiof; $j;J – ghitf; $j;J – Njhy; ghitf; $j;J.
myF – 5
ehl;Lg;Gw ehlfq;fs; - Guhz ehlfq;fs; - ey;yj; jq;fhs; ehlfk; - rpWத்njhz;l
ehadhH ehlfk; - xl;l ehlfk; - ts;spj; jpUkzk; போடநூல்கள்
1. அ.அைிவு ம்பி, 2008, தமிழோின் கூத்திைல், ெித்திரம், புதுச்நெோி, ரூ.190. ப. 432
2. ngUkhs;> V.vd; jkpof ehl;LGwf; fiyfs ;cyfj; jkpohuha;rp epWtdk;>
nrd;id.
3. FzNrfud;> Nf.V.>1993ehl;Lg;Gw epfo;fiyfs; - xU ghh;it epA+nrQ;Rhp
Gf;`T];>nrd;id.
4. ngUkhs;> m.fh> ,uhkr;re;jpud;> eh. 2001 ehl;lhh; epfo;j;J fiyfs; fsQ;rpak;
ehl;lhh; tof;fhw;wpay; Ma;T ikak;> ghisaq;Nfhl;il.
5. kUjJiu> ,uh.1993jkpof ehl;Lg;Gw topg;ghl;Lf; $j;Jf;fs; mUzh ntspaPL>
Krpwp.
போர்லவநூல்கள்
,uhkehjd;> MW.1997 ehl;Lg;Gwtpay; Ma;Tfs; kzpthrfh; gjpg;gfk;>nrd;id.
Kj;ijah>X.2002 Nritahl;lk; fhe;jp fpuhk fpuhkpag; gy;fiyf ;fofk;>fhe;jpfpuhkk;.
KUNfrd;>F. 2000 mikg;gpay; Nehf;fpy; jkpof ehl;Lg;Gw eldq;fs;
jkpo;g; gy;fiyf;fofk; jQ;rhT+h;.

தோள்- 12
அ) மரபுத்தமிழ் இைக்கிை வரைோறு (PDTA 26 A)
ந ோக்கம் (objectives)
1.
2.
3.
4.
5.
(outcomes)
அைகு-1
ெங்க இைக்கிைங்கைின் போடுசபோருள்கள் மக்கநைோடு சதோடோா்புலடைதோக
உள்ைலத அைிந்து சகோண்டலம
அைகு-2
கோப்பிைம் மற்றும் புரோணம் வரைோற்லையும் அதநனோடு சதோடோா்புலடை புழங்கு
சபோருள்கலையும் அைிந்து சகோள்ைல்
அைகு-3
ெிற்ைிைக்கிைங்கள் வோைிைோகவும் தனிப்போடல்
வோைிைோகவும் பண்போட்டு
உைவுகள் ெமூக அரெிைல் சபோருைோதோர ிலைலை அைிந்து சகோண்டலம
அைகு-4
அைகு-5
தமிழ் உலரகைில் மரபு ெோர்ந்த செோற்கலை அைிந்து சகோள்ளுதல்
Skill Development

அைகுகள்
அைகு-1 ெங்க இைக்கிைங்கள் அை இைக்கிைங்கள்
இைக்கிை உள்ைடக்கம், போடுசபோருள், மோந்தர், எண்ணம், உணர்வு, உடல் சமோழி,
ெமூகம், அரெிைல், சபோருைோதோர, பண்போட்டுஉைவுகள், சூழல்கள்: சவைி- வீடு, ஊர்,
ோடு, உைகம், சபோதுசவைி, தனிசவைி, உலடலமயும் உோிலமயும், கருப்சபோருள்கள்:
இைற்லகப் சபோருள்கள்- உைிர் உள்ைலவ, உைிர் அற்ைலவ, செைற்லகப் சபோருள்கள்புழங்கு சபோருள்கள், ஆலட, அணி, கருவிகள்முதைோனலவ, மனிதரது கருத்திைல்கள்:
ெோதி, மதம், மதிப்புகள், நூல்வலகலம, அைிவு, சமோழி, பலடப்பு ச ைி முதைோனவற்றுடன்
சதோடர்புபடுத்தி தமிழ் ெங்க இைக்கிைங்கள் அை இைக்கிைங்கள் வரைோற்லைஅைிதல்
அைகு-2 கோப்பிைம், புரோணம்,
இைக்கிை உள்ைடக்கம், போடுசபோருள், மோந்தர், எண்ணம், உணர்வு, உடல் சமோழி,
ெமூகம், அரெிைல், சபோருைோதோர, பண்போட்டு உைவுகள், சூழல்கள்: சவைி- வீடு, ஊர்,
ோடு, உைகம், சபோது சவைி, தனி சவைி, உலடலமயும் உோிலமயும், கருப்சபோருள்கள்:
இைற்லகப் சபோருள்கள்- உைிர் உள்ைலவ, உைிர் அற்ைலவ, செைற்லகப் சபோருள்கள்புழங்கு சபோருள்கள், ஆலட, அணி, கருவிகள்முதைோனலவ, மனிதரது கருத்திைல்கள்:

ெோதி, மதம், மதிப்புகள், நூல்வலகலம, அைிவு, சமோழி, பலடப்பு ச ைி முதைோனவற்றுடன்
சதோடர்புபடுத்தி தமிழ்க்கோப்பிைம், புரோணம் வரைோற்லைஅைிதல்
அைகு-3 ெிற்ைிைக்கிைங்கள், தனிப்போடல்கள்,
இைக்கிை உள்ைடக்கம், போடுசபோருள், மோந்தர், எண்ணம், உணர்வு, உடல் சமோழி,
ெமூகம், அரெிைல், சபோருைோதோர, பண்போட்டு உைவுகள், சூழல்கள்: சவைி- வீடு, ஊர்,
ோடு, உைகம், சபோது சவைி, தனி சவைி, உலடலமயும் உோிலமயும், கருப்சபோருள்கள்:
இைற்லகப் சபோருள்கள்- உைிர் உள்ைலவ, உைிர் அற்ைலவ, செைற்லகப் சபோருள்கள்புழங்கு சபோருள்கள், ஆலட, அணி, கருவிகள் முதைோனலவ, மனிதரது கருத்திைல்கள்:
ெோதி, மதம், மதிப்புகள், நூல் வலகலம, அைிவு, சமோழி, பலடப்புச ைி முதைோனவற்றுடன்
சதோடர்புபடுத்திச் ெிற்ைிைக்கிைங்கள், தனிப்போடல்கள் வரைோற்லை அைிதல்
அைகு-4 பக்தி இைக்கிைம். ெமை இைக்கிை, தத்துவ நூல்கள்
இைக்கிை உள்ைடக்கம், போடுசபோருள், மோந்தர், எண்ணம், உணர்வு, உடல் சமோழி,
ெமூகம், அரெிைல், சபோருைோதோர, பண்போட்டு உைவுகள், சூழல்கள்: சவைி - வீடு, ஊர்,
ோடு, உைகம், சபோது சவைி, தனி சவைி, உலடலமயும்உோிலமயும், கருப்சபோருள்கள்:
இைற்லகப் சபோருள்கள்- உைிர்உ ள்ைலவ, உைிர்அற்ைலவ, செைற்லகப் சபோருள்கள்புழங்கு சபோருள்கள், ஆலட, அணி, கருவிகள் முதைோனலவ, மனிதரது கருத்திைல்கள்:
ெோதி, மதம், மதிப்புகள், நூல் வலகலம, அைிவு, சமோழி, பலடப்பு ச ைி முதைோனவற்றுடன்
சதோடர்புபடுத்தி தமிழ்ப் பக்தி இைக்கிைம். ெமை இைக்கிை, தத்துவ நூல்கள் வரைோற்லை
அைிதல்
அைகு-5 உலர மரபு
நூல் உள்ைடக்கம், போடுசபோருள், மோந்தர், எண்ணம், உணர்வு, உடல்சமோழி, ெமூகம்,
அரெிைல், சபோருைோதோர, பண்போட்டு உைவுகள், சூழல்கள்: சவைி- வீடு, ஊர், ோடு,
உைகம், சபோது சவைி, தனி சவைி, உலடலமயும் உோிலமயும், கருப்சபோருள்கள்:
இைற்லகப் சபோருள்கள்- உைிர் உள்ைலவ, உைிர் அற்ைலவ, செைற்லகப் சபோருள்கள்புழங்கு சபோருள்கள், ஆலட , அணி, கருவிகள் முதைோனலவ, மனிதரது கருத்திைல்கள்:
ெோதி, மதம், மதிப்புகள், நூல் வலகலம, அைிவு, சமோழி, உலரப்பலடப்பு
ச ைிமுதைோனவற்றுடன் சதோடர்புபடுத்தி தமிழ் உலர மரபு வரைோற்லை அைிதல்
போடநூல்கள்
1. ெிற்பி.போைசுப்பிரமணிைம் ீை.பத்ம ோபன் (பதிப்போெிோிைர்), 2013, புதிை தமிழ்
இைக்கிை வரைோறு, சதோகுதி-1, (பண்லடை இைக்கிைம்), பண்லடத் தமிழ்
இைக்கிைம்,ெோகித்திை அகோசதமி இரவீந்திரன் பவன்: 35, சபநரோஸ்ஷோ ெோலை,
புது தில்லி 110 001, 2.குணோ பில்டிஸ்ஸ், 443 அண்ணோெோலை, நதனோம்நபட்லட,
சென்லன 600 018, ரூ.450, ப.432
2. ெிற்பி.போைசுப்பிரமணிைம் ீை.பத்ம ோபன் (பதிப்போெிோிைர்), 2013, புதிை தமிழ்
இைக்கிை வரைோறு, சதோகுதி-2 (இலடக்கோை இைக்கிைம்), ெோகித்திை அகோசதமி
இரவீந்திரன் பவன்: 35, சபநரோஸ்ஷோ ெோலை, புது தில்லி 110 001, ரூ.500, ப.464
3. . கந்தெோமி, 2004, உைகத் தமிழிைக்கிை வரைோறு (கி.பி.501-கி.பி.900), உைகத்
தமிழோரோய்ச்ெி ிறுவனம், இரண்டோவது முதன்லமச் ெோலை, ெி.ஐ.டி வைோகம்,
தரமணி, சென்லன 600 113, ரூ.70, ப.284
4. தமிழண்ணல், 2004, உைகத் தமிழிைக்கிை வரைோறு (சதோன்லம முதல் கி.பி.500
வலர), உைகத் தமிழோரோய்ச்ெி ிறுவனம், இரண்டோம் முதன்லம ெோலை, ெி.ஐ.டி
தரமணி, சென்லன 600 113,ரூ.45, ப.174

5. க.சவள்லைவோரணனோர், 2002, லெவ ெித்தோந்தச் ெோத்திர வரைோறு, தமிழ்ப்
பல்கலைக்கழகம், தஞ்ெோவூர் 613 005, ரூ.200, ப.840

போர்லவ நூல்கள்
க.சவள்லை வோரணன்,1994, பன்னிரு திருமுலை வரைோறு, முதற்பகுதி, அண்ணோமலைப்
பல்கலைக்கழகம், ரூ.100, ப.975
க.சவள்லை வோரணன், 1997, பன்னிரு திருமுலை வரைோறு, இரண்டோம் சதோகுதி,
அண்ணோமலைப் பல்கலைக்கழகம், ரூ.150, ப.1338
முத்லதைோ.சவள்லைைன் (சதோகுப்போெிோிைர்), 2010, தமிழ் நூல் சதோகுப்பு வரைோறு, ெங்க
கோைம் முதல் ெமகோைம் வலர, போரதி புத்தகோைைம், 7, இைங்நகோ ெோலை,
நதனோம்நபட்லட, சென்லன 600 018, ரூ.195, ப.272
.இரோணி, 2012, ெங்க இைக்கிைத் சதோகுப்பு ச ைிமுலைகள், ியூ செஞ்சுோி புக் ஹவுஸ்
(பி) லிட், 41-பி ெிட்நகோ, இண்டஸ்டிோிைல் எஸ்நடட், அம்பத்தூர், சென்லன 600 098,
ரூ.320, ப.464
இரோ. கோெிரோென், 2008, கோப்பிைத் நதோற்ைமும் வைர்ச்ெியும்-2, மதி பதிப்பகம், 2, மூட்டோ
நதோட்டம், மூைக்கலர, பசுமலை, மதுலர 625 004, ரூ.100, ப.325
இரோ. கோெிரோென், 2008, கோப்பிைத் நதோற்ைமும் வைர்ச்ெியும்-1, மதி பதிப்பகம், 2, மூட்டோ
நதோட்டம், மூைக்கலர, பசுமலை, மதுலர 625 004, ரூ.100, ப.325
மோ. சுப்பிரமோணிக்கனோர், 1999, லெவ ெமை வைர்ச்ெி, பூங்சகோடி பதிப்பகம், 14,
ெித்திலரக்குைம் நமற்கு சதரு, மைிைோப்பூர், சென்லன 600 004, ரூ.80, ப.232
மைிலை.ெீனி. நவங்கடெோமி, 2006, மலைந்து நபோன தமிழ் நூல்கள், பூம்புகோர் பதிப்பகம்,
127 ப.எண்.63, பிரகோெம் ெோலை, பிரோட்நவ, சென்லன 600 108, ரூ.75, ப.384
பீ.மு.அஜ்மல்கோர், 1997, இஸ்ைோமிைத் தமிழ் இைக்கிை வரைோறு, சதோகுதி-4, சூபி
சமய்ஞ்ஞோன இைக்கிைங்கள், மதுலர கோமரோெர் பல்கலைக்கழகம், மதுலர 625 021,
ரூ.90, ப.664
ம.முகம்மது உலவஸ், பீ.மு.அஜ்மல்கோன், 1986, இஸ்ைோமிைத் தமிழ் இைக்கிை வரைோறு
சதோகுதி-1 (கி.பி.170 வலர), மதுலர கோமரோெர் பல்கலைக்கழகம், மதுலர 625 021, ரூ.40,
ப.611
ம.முகம்மது உலவஸ், பீ.மு.அஜ்மல்கோன், 1994, இஸ்ைோமிைத் தமிழ் இைக்கிை வரைோறு
சதோகுதி-3 ெிற்ைிைக்கிைங்கள், மதுலர கோமரோெர் பல்கலைக்கழகம், மதுலர 625 021,
ரூ.70, ப.606
ம.முகம்மது உலவஸ், 1990, இஸ்ைோமிைத் தமிழ் இைக்கிை வரைோறு சதோகுதி-2,
கோப்பிைங்கள், மதுலர கோமரோெர் பல்கலைக்கழகம், மதுலர 625 021, ரூ.60, ப.654

புை விருப்பப்போடம் - 2 ஆ,
தோள்-12
ஆ) தமிழ்த் திலரைிைல்
ந ோக்கம்

(PDTA 26 B)

(objectives)

1. தமிழ்த்திலர ஊடகத்தின் வழித் தமிழ்ச் ெமூகத்லதப் புோிந்து சகோள்ளுதல்,
2. சபோழுது
நபோக்கும்
வோழ்விைநைோடும்
ோட்டின்
அரெிைநைோடும்
இலணந்திருப்பலத
3. திலர ஊடகத்லத மக்கள் விழிப்புணர்நவோடு அணுகு
4.
வழிகலைஆரோய்ந்து
5.
ெமூகத்திற்கு
(outcomes)
அைகு-1
அைைகத் தோக்கம், சுை பண்போட்டு ெமூக மரபுகைின் போர்லவைில் தமிழ்
திலரப்படங்கைின் வரைோற்லை விைக்குவோர்கள்
அைகு-2 புதினம்
தமிழ் திலரப்படங்கைின் வழி கலதக்கரு, கலதபோத்திரங்கள், வோழ்விைல்
முதைோனவற்ைின் சபோக்குகலை தீோா்மோனிப்போர்கள்
அைகு-3
அைகு-4
தமிழ் திலர வழி அகலை தமிழோின் ெமூக சபோருைோதோர பண்போட்டு அரெிைல்
வைர்ச்ெிக்கும் பைன்பட்டலதயும் தோக்கம் செலுத்தைிலதயும் விைக்குவோர்கள்
அைகு-5
தமிழ்த்திலரயுைகின் வரைோற்லை
ிறுவனங்ககள், கலைஞர்கள், ரெிகர்கள்
முதைோன பிோிவுகைின் கீழ் விைக்குவோர்கள்
Employability

அைகுகள்
அைகு-1

தமிழ்த் திலர வரைோறு; ஐநரோப்பிை, அசமோிக்கத் சதோடர்புகள், அச்சு, வோசனோலி
ஊடகங்கைின் சதோடர்ச்ெி, ோடகம், கூத்து மரபுகளும் திலரப்படமும், ெமூக, பண்போட்டு,
அரெிைல், வணிகச்சூழலின் துலணயும் திலரப்பட வைர்ச்ெியும், உைகத் திலர, இந்திைத்
திலர, தமிழ்த் திலர
திலரத் சதோழில்நுட்ப வரைோறு: திலரப்படத் சதோழில்நுட்ப வரைோறு, ஒலி-ஒைிப்பதிவுக்
கருவிகள், கோட்ெிப்படுத்தும் முலைகள், துலணக் கருவிகள், இடம், கோைம் என்ை
சூழல்களும் பதிவு முலைகளும், பதிவுகலைத் சதோகுக்கும் சதோழில்நுட்பமும் அைிவு
நுட்பமும் கோட்ெிைின் ெிைப்பும், சமௌனப்பதிவு முதல் கணினி நுட்பம் வலர, திலரைின்
ஒலி, ஒைி, படக்கருவிைின் நகோணமும் ச ருக்கமும், கோட்ெி ிகழ்வின் சூழல் பற்ைிை
நதர்வு, மனிதரும் மனிதர் அல்ைோதனவும் இலணந்து செல்லும் முலைகள்
அைகு-2 தமிழ்ச் ெமூகச் சூழலும் கலதத் சதோிவும்: புரோணம், ெமூகம் - குடும்பம் - சதோழில்ெோதி- போல்-வைது முதைோன போர்லவைில் படங்கள், வரைோறு, அரெிைல் கலதகள்,
உண்லம, புலனவு, தழுவல் கலதகள், ெமூக ீதி, விடுதலை, ெமூக ெீர்திருத்தம், சபண்
கல்வி, சபண்ணிைம், விடுதலை முதைோன கலதகள், இைக்கிை ஆளுலமகள், கலை

ஆளுலமகள் பற்ைிை கலதப்படங்கள், ட்பு, கற்பு, ந ர்லம, கடலம, கருலண, அன்பு,
கோதல் முதைோன மதிப்பீடுகைில் அலமயும் படங்கள்
அைகு-3. திலரயும் பிை கலைகளும்: சமோழி, இைக்கிைம், ோடகம், ஓவிைம், படம்
முதைோனவற்ைிற்கும் திலரக்கலைக்கும் உள்ை உைவுகள், திலரக் கலதயும் சமௌன
சமோழியும், உடல் சமோழியும் படக்கருவி சமோழியும்,
குறும்படங்களும் ஆவணப்
படங்களும், சமோழி சபைர்ப்பும் திலரத்துலையும், தழுவலும் திலரத் துலையும், இலெபோடல் இலெயும் பின்னணி இலெயும், ஆலட, ஒப்பலனக் கலைகள், கணனிக்கலைகள்,
அைகு-4
ிறுவனங்கள்: படத் தைோோிப்பு
ிறுவனங்கள், விற்பலன
ிறுவனங்கள்,
திலரைரங்குள், சதோலைக்கோட்ெி- வோசனோலி ஊடகங்களும் திலரயும் முதைோனவற்ைின்
வரைோறு
ஆளுலமகள்: டிகர்- டிலகைர், இைக்கு ர், இலெைலமப்போைர், படத்சதோகுப்போைர்,
படப்பிடிப்போைர், போடைோெிோிைர், ஒப்பலனக் கலைஞர்கள்,
டனக் கலைஞர்கள்,
ெண்லடப் பைிற்ெிைோைர்கள் வரைோறு
அைகு-5
திலரக்கும் அரெிைலுக்கும் உள்ை உைவு, மக்கைின் உைவிைல், அரெிைல் வோதிகள்
உைவிைல், திலர டிகர், தைோோிப்போைர் முதைோனவர்கைின் உைவிைல், தமிழகத்தற்
கோைப்பண்போட்டு வரைோறும் தமிழ்த் திலர வரைோறும், ெமூகத்தில் தமிழ்த்திலரைின்
தோக்கம்,
போடநூல்கள்
1. அைந்லத ோரோைணன், 2008, தமிழ் ெினிமோவின் கலத, ியூசெஞ்சுோி புக்ஹவுஸ்
பிலிட், 41-பி, ெிட்நகோ இண்டஸ்டிோிைல் எஸ்நடட், அம்பத்தூர், சென்லன 600098,
ரூ. 350, ப. 184
2. எஸ். ரோமகிருஷ்ணன், நூைோண்டுத் தமிழ் ெினிமோ வரைோறு
3. ோ. ெந்திரநெகரன், 2007, ெினிமோ சமோழிக் கட்டுலடப்பு, போலவபப்ைிநகைஷன்ஸ்,
142, ஜோனி ஜோன்கோன் ெோலை, ரோைப்நபட்லட, சென்லன 600 014, ரூ. 65, ப. 154
4. தி. ெிவக்குமோர், 1995, உடநை திலரைோக, கோவ்ைோ, 16, 17ஆவதுசதரு,
இந்திரோ கர், சபங்களூர், ரூ. 30, ப. 148
5. சு. திைநடோர் போஸ்கரன், 2010, எம் தமிழர் செய்த படம், உைிர்லமபதிப்பகம், 1129, சுப்பிரமணிைம் சதரு, அபிரோமபுரம், சென்லன 600018, ரூ. 100, ப. 176.
போர்லவ நூல்கள்
நபைசபைோஸ், 2010, ெினிமோக் நகோட்போடு, எம். ெிவக்குமோர் (தமிழில்), புதிை நகோணம்,
421, அண்ணோ ெோலை, நதனோம்நபட்லட, சென்லன 600018, ரூ. 190, ப. 362
ெிநைோன் விஜநைந்திரன், மைக்கு முடிைோத திலரப்படப் போடைோெிோிைர்கள்
ஆர்.நக. அழநகென், சவற்ைித் திலரப்படங்கள் நூறு
வோமனன், திலரைிலெ அலைகள்

பருவம்-3
அடிப்பலடப்போடம் - 9 - தோள்-13.
கோப்பிைம், புரோணம் (PDTA 31)
ந ோக்கம் (ojectives)
1.
2.
3.
4.

,

5.
(outcomes)
-1

,

,

-2
-3
-4
-5

,

,

Employability

அைகு 1
1.
2.
3.
4.

மணிநமகலை
மணிநமகலை
கம்பரோமோைணம்
வில்லிபோரதம்

: ெமைக்கணக்கர்திைம்நகட்டகோலத
: ெிலைக் நகோட்டம் அைக்நகோட்டமோக்கிை கோலத
: மந்தலர சூழ்ச்ெிப் படைம்
: கிருஷ்ணன் தூதுச் ெருக்கம்

அைகு 2
1. ெீவக ெிந்தோமணி
2. சபருங்கலத
3. ைசவண்போ
4. சூைோமணி
அைகு 3

: நகோவிந்லதைோர் இைம்பகம்
: துைவுக்கோண்டம்
: கலி ீங்கு கோண்டம்
: ோட்டுச் ெருக்கம்

1. ோககுமோரகோவிைம் : ோன்கோம் ெருக்கம்
2. ைநெோதர கோவிைம் : இரண்டோம் ெருக்கம்
3. கந்த புரோணம் விண்குடிநைற்று படைம்
4. திருவிலைைோடற் புரோணம் : தருமிக்குப் சபோற்கிழி அைித்த படைம்

அைகு 4
1.
2.
3.
4.

ெீைோப்புரோணம்
நதம்போவணி
சபோிை புரோணம்
இரட்ெண்ைைோத்திோிகம்

: பிப் பட்டம் சபற்ை படைம்
: வைன் ெனித்த படைம்
: இைற்பலக ோைனோர் புரோணம்
: சமய்யுணர்ச்ெிப்படைம்

அைகு 5
ெிைப்பதிகோரம்- மதுலரக்கோண்டம்
போட நூல்கள்
1.தமிழ்க் கோப்பிைங்கள், கி.வோ.சஜகந் ோதன், அமுத ிலைைம் லிமிசடட், 46,
இரோைப்நபட்லட ச டுஞ்ெோலை, சென்லன 600 014, 1991
2.கோப்பிைக் சகோள்லக, சதோகுதி 1,2, து.ெினிச்ெோமி, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்ெோவூர்.
3. கோப்பிைப் புலனதிைன், ெ.நவ.சுப்பிரமணிைன், தமிழ்ப் பதிப்பகம், கோல்வோய்க்
கலரச்ெோலை, கஸ்தூோிபோ கர், அலடைோறு, சென்லன 600 020, 1979
4. “கலதப்போடல் கோப்பிைம்” ோட்டோர் வழக்கோற்ைில் ெிை அடிப்பலடகள் ப.117-50
ோட்டோர்
வழக்கோற்ைில்
ஆய்வு
லமைம்,
தூை
ெநவோிைோர்
கல்லூோி,
போலைைங்நகோட்லட 627 002, ரூ.120
5. கோவிை கோைம்- , எஸ்.லவைோபுோிப்பிள்லை.
போர்லவ நூல்கள்
தமிழில் போரதக் கலதகள்- அ.விசுவ ோதன். புரோண இைக்கிை வரைோறு, அரு.
மருததுலர, ஐந்திலணப் பதிப்பகம், 294, போரதி ெோலை, திருவல்லிக்நகணி,
சென்லன 600 005, 1988, ரூ.12
(குைிப்பு : இந்த அைகில் அலமந்துள்ை போடநூல்கள் பற்ைிை மோணவர்கைின்
சபோதுவோன
புோிதலை
சவைிக்சகோண்டு
வரும்
முலைைில்
வினோக்கள்
நகட்கப்படுதல் நவண்டும்.)
தமிழில் கலதப்போடல், அ. ோ.சபருமோள், உைகத் தமிழோரோய்ச்ெி ிறுவனம், தரமணி,
சென்லன 600 113, 1987, ரூ.25
உைகத் தமிழிைக்கிை வரைோறு, கி.பி.500 வலர, தமிழண்ணல், உைகத்
தமிழோரோய்ச்ெி ிறுவனம், தரமணி, சென்லன 600 113, 2004, ரூ.45
உைகத் தமிழிைக்கிை வரைோறு, கி.பி. 501 முதல் 900 வலர,நெோ. .கந்தெோமி,
உைகத் தமிழோரோய்ச்ெி ிறுவனம், தரமணி, சென்லன 600 113, 2004, ரூ.70
“கோவிைமும் ோவலும்” தமிழ் ோவல் இைக்கிைம், க.லகைோெபதி.கோப்பிைமும் பிை
இைக்கிை வலகலமகளும் இருபதோம் நூற்ைோண்டுக் கோவிைங்கள், இரோ.
ெோந்தகுமோோி, வெந்தோ பதிப்பகம், 9,16 நஜோெப் குடிைிருப்பு, ஆதம்போக்கம்,
சென்லன 600 088, ரூ.110

பருவம்-3
அடிப்பலடப்போடம்-10- தோள்-14. சதோல்கோப்பிைம் சபோருைதிகோரம்
இைம்பூரணர் உலரயுடன் (1-5 இைல்கள்) (PDTA 32)
ந ோக்கம் (objectives)
1. சதோல்கோப்பிை
2. சதோல்கோப்பிைம் சபோருைதிகோரம் கைவு செய்திகலை அைிந்து சகோள்ளுதல்
3. சதோல்கோப்பிைம் சபோருைதிகோரம் கற்பு செய்திகலை அைிந்து சகோள்ளுதல்
4. கைவிைலிலும் கற்பிைலிலும் விடுபட்ட செய்திகலை அைிந்து சகோள்ளுதல்
5.
(outcomes)
-1
.
-2
.
-3
.
-4
-5

Skill Development

அைகுகள்
அைகு-1.

சதோல்கோப்பிைம் சபோருைதிகோரம் - அகத்திலணைிைல்,

அைகு-2
சதோல்கோப்பிைம் சபோருைதிகோரம் -கைவிைல்
அைகு-3
சதோல்கோப்பிைம் சபோருைதிகோரம் -கற்பிைல்
அைகு-4
சதோல்கோப்பிைம் சபோருைதிகோரம் -சபோருைிைல்
அைகு-5
சதோல்கோப்பிைம் சபோருைதிகோரம் -புைத்திலணைிைல்
போடநூல்கள்
1.
2.
3.
4.
5.

.
.
,
,
,
.
.கடிகோெைம், ெ.ெிவதம்பி, 1999, சதோல்கோப்பிைப் போவிைல் நகோட்போடுகள்,
(ஐ.ஐ.டி.எஸ்), ரூ.40, ப.160
ஞோ.ஸ்டீபன், 2010, சதோல்கோப்பிைமும் இனவலரவிைல் கவிலதைிைலும்,
என்.ெி.பி,எச், ரூ.40, ப.80
.
.
,
,
,
.
கு.சவ.போைசுப்பிரமணிைன், 2007, ெங்க இைக்கிைத்தில் புைப்சபோருள், சமய்ைப்பர்
பதிப்பகம், 53, புதுத்சதரு, ெிதம்பரம் 608 001, ரூ.125,

போர்லவநூல்கள்
எச்.ெித்திரபுத்திரன், 2002, ெங்கத்தமிழ் உைவுமுலைச் செோற்கள், (ஐ.ஐ.டி.எஸ்), ரூ.45,
ப.196
ெ.பகவதி நகோவிந்தன், 2003, சதோல்கோப்பிைக் சகோள்லககளும் கலித்சதோலகயும், பகவதி
பதிப்பகம், 1-பி, 246 (82), அரங்கரோபுரம் ெோலை, நகோடம்போக்கம், சென்லன 24, ரூ.75,
ப.320
தமிழண்ணல், 2012, சதோல்கோப்பிைோின் இைக்கிைக் சகோள்லககள் போகம் 2, செல்ைப்போ
பதிப்பகம், மயூரோ வைோகம், 48, தோனப்ப முதலி சதரு, மதுலர 625 001, ரூ.150, ப.264,
நபோன்- 2345971
ெ.அகத்திைலிங்கம், 1999, சதோல்கோப்பிை கவிலதைிைல், மணிவோெகர் பதிப்பகம், 8/7
ெிங்கர் சதரு, போோிமுலன, சென்லன 600 108, ரூ.50
தி.கு.இரவிச்ெந்திரன்,
2011,
சதோல்கோப்பிைமும்
ஃப்ரோய்ெிைமும்
அழகிைல்
இலண ிலைகள், அலைகள் சவைியீட்டகம், 4/9, 4வது முதன்லமச் ெோலை, யுலனசடட்
இந்திைோ கோைனி, நகோடம்போக்கம், சென்லன 600 024, ரூ.120, ப.192, நபோன்- 04424815474
கோர்த்திநகசு ெிவதம்பி, 2012, சதோல்கோப்பிைமும் கவிலதயும், என்.ெி.பி.எச் ரூ.75, ப.116
ோ.செல்வரோசு, 2010, சதோல்கோப்பிைத்தில் மணமுலைகள் ெமூக மோனுடவிைல் ஆய்வு,
(கோவ்ைோ - சென்லன), ரூ.220, ப.302
.சுப்புசரட்டிைோர், 2002, சதோல்கோப்பிைம் கோட்டும் வோழ்க்லக, பழனிைப்போ பிரதர்ஸ்,
நகோனோர் மோைிலக, 25, பீட்டர்ஸ் நரோடு, சென்லன 600 014, ரூ.96

ரோஜ் சகைதமன், 2006, போட்டும் சதோலகயும் சதோல்கோப்பிைமும் தமிழ்ச் ெமூக
உருவோக்கமும், தமிழினி, 67, பீட்டர்ஸ் ெோலை, இரோைப்நபட்லட, சென்லன 14, ரூ.185
செ.ஜீன் ைோரன்ஸ், கு,பகவதி,
ஐ.ஐ.டி.எஸ், ரூ.110, ப.440

1998,

சதோல்கோப்பிை

இைக்கிைக்

நகோட்போடுகள்,

பருவம்-3
அடிப்பலடப்போடம்-11. - தோள்- 15.
திைனோய்வு அணுகுமுலைகள் (PDTA 33)
ந ோக்கம் (objectives)
1. இைக்கிைம், சமோழி, பண்போடு
2.
3.
4.
5.
(outcome)
-1
-2
-3
-4
-5
Skill Development

அைகுகள்
அைகு-1.

(அ) அலமப்பிைல், பின்அலமப்பிைல், பகுப்பிைல்ஆய்வு,
(ஆ) குைிைிைல்
அைகு-2
(அ)

வீனத்துவம், பின் வீனத்துவம், புதுத்திைனோய்வு,

(ஆசூழலிைல்
அைகு-3
(அ) கோைவிைல் - வரைோற்ைிைல், சதோன்மம்,
(ஆ) ஒப்பிைல்- அடிக்கருத்திைல், சமோழிசபைர்ப்பிைல், தோக்கம், இலணவலர,
செல்வோக்கு, திருட்டு, தழுவல், சதோல்படிமவிைல்
அைகு-4
(அ) சபோருள்நகோைிைல், விைக்கமுலைத் திைனோய்வு, ரெலனமுலைத் திைனோய்வு,
போரோட்டுமுலைத் திைனோய்வு, முடிபுமுலைத் திைனோய்வு, விதிமுலைத் திைனோய்வு,
(ஆ) சமோழிைிைல், பலடப்புவழித் திைனோய்வு, உைவிைல், எடுத்துலரப்பிைல்,
அைகு-5

(அ)ெமூகவிைல், மதிப்பீட்டுமுலைத் திைனோய்வு,
(ஆ) பதிப்பிைல்- மூைபோடத்திைனோய்வு, மீட்டுருவோக்கம், செம்லமைோக்கம்,
போடநூல்கள்
1. கு.பகவதி(ப.ஆ), 2007, திைனோய்வு அணுகுமுலைகள், உைகத் தமிழோரோய்ச்ெி
ிறுவனம், 2, சமைின் நரோடு, ெி.ஐ.டி வைோகம், தரமணி, சென்லன 600 013,
ரூ.120, ப.416
2. தி.சு. டரோென், 2003, திைனோய்வுக் கலை: சகோள்லககளும் அணுகுமுலைகளும்,
ியூ செஞ்சுோி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், 41, பி.ெிட்நகோ இண்டஸ்ட்ோிைஸ் எஸ்நடட்,
சென்லன -600 098, ரூ.65, ப.245
3. க.பஞ்ெோங்கம், 2011, இைக்கிைமும் திைனோய்வுக் நகோட்போடுகளும், அன்னம்
சவைியீடு, மலன எண் 1, ிர்மைோ கர், தஞ்ெோவூர் 613 007, ரூ.230, ப.368
4. கதிர்.மகோநதவன், 2008, சதோன்மம், செல்ைப்போபதிப்பகம், 48, தோனப்பமுதலி
சதரு, மதுலர 625 001, ரூ.30, ப.96, நபோன்-2345971
5. எஸ்.இரத்தினம், 2009, ெமூகவிைல்களுக்கோன ஆய்வு முலைகள், ியூ செஞ்சுோி புக்
ஹவுஸ்(பி) லிட், 41 பி, ெிட்நகோ இண்டஸ்டிோிைஸ் எஸ்நடட், அம்பத்தூர்,
சென்லன 600 098, ரூ.80, நபோன்-26359906
போர்லவநூல்கள்
தோ.ஏ.ஞோனமூர்த்தி, 2011, இைக்கிைத் திைனோய்விைல், ஐந்திலணப் பதிப்பகம், 279, போரதி
ெோலை மோடிைில், திருவல்லிக்நகணி, சென்லன 600 005, ரூ.175, ப.396
எம்.ஜீ.சுநரஷ், 2006, இஸங்கள் ஆைிரம், மருதோ
இரோைப்நபட்லட, சென்லன 600 014, ரூ.120, ப.208

226(188),

போரதி

ெோலை,

சக.அய்ைப்ப பணிக்கர், 2012, இந்திை இைக்கிைக் நகோட்போடுகள் சூழல் சபோருத்தம்,
.மநனோகரன்(சமோழிைோக்கம்), மோற்று சவைியீட்டகம், 96, சஜ.பிைோக் ல்வரவு சதரு,
எம்.எம்.டி.ஏ கோைனி, அரும்போக்கம், சென்லன 600 106, ரூ.200, ப.336
தமிழவன், 2008, அலமப்பிைலும் அதன் பிைகும், அலடைோைம், 1205/1, கருப்பூர் ெோலை,
புத்தோ த்தம், திருச்ெி 621 310, ரூ.250, நபோன்-04332 273444
.முத்துநமோகன், 1998, அலமப்பிைல் பின் அலமப்பிைல், கோவ்ைோ, 16, 17 த் இ கிரோஸ்,
இந்திர ோதன் 11 ஸ்நடஜ், சபங்களூர் 560 038, ரூ.50, நபோன் – 080-5251095
நகதோின் சபல்ஸி (தமிழில் அழகரெர்), 2008, பின் அலமப்பிைல் மிகச் சுருக்கமோன
அைிமுகம், அலடைோைம், 1205/1, கருப்பூர் ெோலை, புத்தோ த்தம், திருச்ெி 621 310, ரூ.90,
நபோன்-914332 273444
க.பூரணெந்திரன், 1991, அலமப்பு லமை வோதமும் பின் அலமப்பு வோதமும்,
சவைியீடு, 123, கோைீசுவரர் கர், நகோலவ 641 009, ரூ.20

ிகழ்

ஈ.எச்.கோர், 2004, வரைோறு என்ைோல் என்ன?, (சமோழிசபைர்ப்பு,
ோ.தர்மரோஜன்),
அலைகள் சவைியீட்டகம், 25, சதற்கு ெிவன் நகோைில் சதரு, நகோடம்போக்கம், சென்லன
600 024, ரூ.70, ப.176, நபோன்-24815474
.சஜகதீென், 1987, வரைோறு வலரவிைலும் முலைைிைலும், என்.எஸ், பப்ைிநகஷன்ஸ்,
மதுலர 625 019
க.பஞ்ெோங்கம், 2005, சதோன்மத் திைனோய்வு, அன்னம், மலனஎண் 1,
தஞ்ெோவூர் 613 007, ரூ.65, ப.128

ிர்மைோ கர்,

சப.மோலதைன், 2001, வரைோற்று ந ோக்கில் ெங்க இைக்கிைப் பழமரபுக் கலதகளும்
சதோன்மங்களும், தமிழ்பல்கலைக்கழகம், தஞ்ெோவூர் 5, ரூ.320, ப.362
ோ.செல்வரோசு, 2013, கண்ணகி சதோன்மம் ெமூக மோனுடவிைல் ஆய்வு, கோைச்சுவடு
பப்ைிநகஷன்ஸ் (பி) லிட், 669, நக.பி.ெோலை, ோகர்நகோவில் 629 001, ரூ.75
க.பஞ்ெோங்கம்,
2003,
வீனக்
கவிலதைிைல்:எடுத்துலரப்பிைல்,
கோவ்ைோ
குறுக்குத்சதரு, டிரஸ்ட்புரம், நகோடம்போக்கம், சென்லன 600 024, ரூ.75, ப.158
தமிழவன்,
2009,
பழந்தமிழில் அலமப்பிைல்
(உைகத்தமிழோரோய்ச்ெி ிறுவனம்), ரூ.45, ப.136

மற்றும்

குைிைிைல்

14,

ஆய்வுகள்,

சமோ.இைம்போிதி, 2006, குைிைிைல் ஒரு ெங்க போர்லவ, கோவிைோ 16, 2வது குறுக்குத்சதரு,
டிரஸ்ட்புரம், நகோடம்போக்கம், சென்லன 600 024, ரூ.120, ப.234, நபோன்-23726882
அ.லவ.சுப்பிரமணிைன், 2000, ெங்கப்போட்டில் குைியீடு,
ோகரோஜன் பதிப்பகம், 19
கண்ணதோென் ெோலை, திைோகரோை கர், சென்லன 600 017, ரூ.75, நபோன்-28572957
க.முத்துெோமி, 2006, ெங்கத்தமிழ்க் குைிப்புப்சபோருள்,
ிர்மைோ கர், தஞ்ெோவூர் 613 007, ரூ.110, ப.262

அன்னம்,

பிைோட் ம்பர்

1,

தமிழவன், 1992, தமிழும்குைிைிைலும், உைகத்தமிழோரோய்ச்ெி ிறுவனம், ரூ.17, ப.100
ரோஜ்சகைதமன்,
2011,
கலித்சதோலக
–
போிபோடல்ஒருவிைிம்பு ிலைந ோக்கு,
விடிைல்பதிப்பகம்,
88
இந்திரோகோர்டன்,
4வதுவீதி,
உப்பிலிபோலைைம்அஞ்ெல்,
நகோைம்புத்தூர் 641 015, ரூ.165, நபோன்.0422 2576772
தி.சு. டரோஜன், அ.ரோமெோமி (சதோகுப்போெிோிைர்), 1998, பின்லன
வீனத்துவம்
நகோட்போடுகளும் தமிழ்ச் சூழலும், விடிைல்பதிப்பகம், 3 மோோிைம்மன் நகோைில்சதரு,
உப்பிலிப்போலைைம், நகோைம்புத்தூர் 641 015, ரூ.55, நபோன்-0422-570778
ஞோனி, 1997, தமிழில் வீனத்துவம் பின் வீனத்துவம், ைட்சுமி சுந்தரம், கோவ்ைோ, 16
17வது குறுக்குத் சதரு, இந்திரோ கர், 2வது தைம், சபங்களூர் 560 038, ரூ.50, ப.172
தமிழவன், 2007, பின் வீனத்துவ அரெிைல், போிெல் 1, இந்திைன் வங்கி கோைனி,
வள்ைைோர் சதரு, பத்ம ோபோ கர், சூலைநமடு, சென்லன 94, ரூ.25, செல்-9382853646
அஸ்வநகோஷ், 2002, பின் வீனத்துவம் பித்தும் சதைிவும், மங்லக பதிப்பகம், 700,
எம்.ஐ.ஜி தமிழ் ோட்டு வீட்டு வெதி குடிைிருப்பு, நவைச்நெோி, சென்லன 600 042, ரூ.80,
ப.248, நபோன்-22440983
பின்
வீனத்துவம் (சதோ.ஆ), சவ.கிருஷ்ணமூர்த்தி, 1998, பின்
வீனத்துவத்தின்
அடிப்பலடக் கூறுகள் முதலிை கட்டுலரகள், ஆய்வு வட்ட சவைியீடு, டி7/13 டி.என்.எச்.பி
கோைனி, சதற்கு ெிவன் நகோைில் சதரு, நகோடம்போக்கம், சென்லன 24, ரூ.42, நபோன்-0444815958
மட்ஸ் அல்சவென், 2008, பின் வீனத்துவம், வோன் முகிைன்(சமோழிசபைர்ப்பு), அலைகள்
சவைியீட்டகம், 4/9, 4வது முதன்லமச் ெோலை, யுலனசடட் இந்திைோ கோைனி,
நகோடம்போக்கம், சென்லன 600 024, ரூ.40, ப.80, நபோன்-24815474
எம்.ஜி.சுநரஷ், 2004, பின் வீனத்துவம் என்ைோல் என்ன?, புதுப்புனல் 5/1 பழனி
ஆண்டவர் நகோைில் சதரு, முதல்மோடி, அைனோவரம், சென்லன 23, ரூ.100, ப.192
ஜ.கிருஷ்ணமூர்த்தி,
2000,
ெமூகவிைல்
பல்கலைக்கழகம், அண்ணோ கர், ரூ.65

நகோட்போடுகள்,

அண்ணோமலைப்

து.செல்வரோசு முதைோனவர், ெமூகவிைல் சகோள்லககள்,
பல்கலைக்கழகம், அண்ணோமலை கர், ரூ.100
கிருபோகரன் ெோமுநவல், 2000, ெமூக
பல்கலைக்கழகம், அண்ணோ கர், ரூ.48

ஆரோய்ச்ெி

2000,

அண்ணோமலைப்

முலைகள்,

அண்ணோமலைப்

க. லகைோெபதி, 2009, ெமூகவிைலும் இைக்கிைமும், முதன்லம பப்ைிஷர்ஸ், 12(3),
சமய்லக வி ோைகர் சதரு, வழி குமரன் கோைனி, 7ஆம் சதரு, வடபழனி, சென்லன 600
026, ரூ.80, ப.236

பருவம் - 3
அடிப்பலடப்போடம் - 12. - தோள் - 16.
பக்தி இைக்கிைம் (PDTA 34)
ந ோக்கம்

(objectives)

1.
2.
3.
4.
5.
(outcomes)
-1
-2
-3
-4
-5
Skill Development

அைகுகள்

அைகு-1. லெவம்
1.
2.
3.
4.
5.

திரு ோவுக்கரெர்
: மோெில் வீலணயும் என்று சதோடங்கும் பதிகம் (10 போடல்கள்)
திருஞோனெம்பந்தர் : கலையும் வல்விலன (திருமழபோடி 10 போடல்கள்)
சுந்தர்
: திருமுருகன் பூண்டி பதிகம் (10 போடல்கள்)
மோணிக்கவோெகர்
: திருசவம்போலவ (20 போடல்கள்)
திருமோைிலகத்நதவர்: உைவோகிை நைோகம் (12 போடல்கள்)

அைகு- 2 லவணவம்
1.
2.
3.
4.
5.

சபோிைோழ்வோர்
குைநெகரர்
திருமழிலெைோழ்வோர்
சதோண்டரடிப் சபோடிைோழ்வோர்
ம்மோழ்வோர்

: திருப்பல்ைோண்டு – முதற்பத்து
: ஊநனறு – 11 போடல்கள்
: திருச்ெந்த விருத்தம் – முதற் பத்து போடல்கள்
: திருமோலை (முதற்பத்து)
: ஒழிவில் கோைம் 3 ஆம் பத்து (10 போடல்கள்)

அைகு-3 சபோது
1.
2.
3.
4.
5.

கோலரக்கோைம்லமைோர் :திருவோைங்கோட்டு த்த திருப்பதிகம் (22 போடல்கள்)
ஆண்டோள்
: திருப்போலவ
அருணகிோி ோதர்
: சுவோமி மலைலைப் நபோற்ைிப் போடிைது (1-10 போடல்கள்)
நெந்தனோர்
: திருவீழிமிழலை (12 போடல்கள்)
கருவூர்த் நதவர்
: திருவிலட மருதூர் பதிகம் (10 போடல்கள்)

அைகு-4, ெித்தர், தத்துவப்போடல்கள்

1.
2.
3.
4.

தோயுமோனவர்
இரோமலிங்கர்
ெிவவோக்கிைர்
போம்போட்டிச் ெித்தர்

5. பட்டினத்தோர்

: ெித்தர் கணம்
: நவண்டல்விண்ணப்பம்
: அைிவு ிலை (33-44)
: அகப்பற்று ீக்கல் (70-85)
தோமலரைின் இலை ஆழி சபைர்ந்தோலும்
: அன்லன இைப்பு (1-10)

அைகு - 5 கிைித்துவம், இஸ்ைோம்
1. ெ. நவத ோைகம்பிள்லை, ெர்வ ெமை ெமரெக் கீர்த்தலனகள் (முதல் 50 போடல்கள்)
2. குணங்குடி மஸ்தோன் ெோகிபு போடல்கள்- பரோபரக்கண்ணி முதல் 100 கண்ணிகள்
போட நூல்கள்
1. நெோ. . கந்தெோமி, 1995, திருமுலை டிஇைக்கிைம், உைகத்தமிழோரோய்ச்ெி ிறுவனம்,
சென்லன
2. மு. இரோகலவைங்கோர், 1981, ஆழ்வோர்கள் கோை ிலை, மணிவோெகர்பதிப்பகம்,
ெிதம்பரம்,
3. ஆ. நவலுப்பிள்லை,1980, தமிழர் ெமை வரைோறு, தமிழ்ப் புத்தகோைைம், சென்லன
4. க. ோரோைணன், 1988, ெித்தர் தத்துவம், மோோி பதிப்பகம், புதுச்நெோி,
5. ர. விஜைைட்சுமி, 1988, தமிழகத்தில் ஆெீவகர்கள், உைகத்தமிழோரோய்ச்ெி ிறுவனம்,
சென்லன
போர்லவ நூல்கள்
கோர்த்திநகசு ெிவத்தம்பி, 2001, தமிழ் இைக்கிைத்தில் மதமும் மோனுடமும், மக்கள்
சவைியீடு, சென்லன
நெோ. . கந்தெோமி, 1976, தமிழும்தத்துவமும், மணிவோெகர் நூைகம், ெிதம்பரம்
தோ. ஈஸ்வரப்பிள்லை, 2000, பக்தி இைக்கிைத்தில் ெமுதோைப் போர்லவ,
தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், தஞ்ெோவூர்
க. சவள்லை வோரணர், பன்னிரு திருமுலை வரைோறு (இரு சதோகுதிகள்), அண்ணோமலைப்
பல்கலைக்கழகம், ெிதம்பரம்
க.லகைோெபதி, 1978, பண்லடத்தமிழர் வோழ்வும் வழிபோடும், மக்கள் சவைியீடு, சென்லன
போ.அருணோச்ெைம், 1969, பக்தி இைக்கிைம், போோி ிலைைம், சென்லன
அ.ெ. ஞோனெம்பந்தன்,1999.சபோிை புரோணம் ஓர் ஆய்வு, கங்லக புத்தக ிலைைம், 13,
தீனதைோளு சதரு, திைோகரோைர் கர், சென்லன 6000 17.
கி. ைஷ்மணன், 2000, இந்திை தத்துவ ஞோனம், பழனிைப்போ பிரதர்ஸ், சென்லன -14
கி. இைட்சுமணன், இந்திைதத்துவஞோனம், பழனிைப்போபிரதர்ஸ், சென்லன – 600 014.
செ. ஞோனம், தத்துவ தோிெனங்கள், மணிவோெகர் பதிப்பகம், சென்லன
. சுப்புசரட்டிைோர், லெவ ெித்தோந்தம் ஓர் அைிமுகம், திருச ல்நவலித் சதன்னிந்திை
லெவ ெித்தோந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்லன – 600 018.

பருவம்-3
அக விருப்பப் போடம் -3 - தோள்-17
அ) வீனத்தமிழ்எழுத்துகள் -3; ெிறுகலத, ோடகம், இைக்கிைக்கட்டுலர,
(PDTA 35 A)

ோட்குைிப்பு

ந ோக்கம் (objectives)
1.
2.
3.
4.
5.
(outcomes)
-1
-2
-3
-4
-5
Skill Development

அைகுகள்

அைகு-1. ெிறுகலத
(அ)கி. ரோஜ ோரோைணன் ( சதோகுப்போெிோிைர்) க. அழகிோிெோமி கலதகள்,
(ஆ)சமௌ. ெித்திரநைகோ,
போலை ண்டுகள்(இைங்லகப்சபண்எழுத்தோைிகைின்ெிறுகலதகள்),
அைகு-2 ெிறுகலத
(அ)விட்டல்ரோவ்(சதோகுப்போெிோிைர்), ெிைந்ததமிழ்ச்ெிறுகலதகள்,
(ஆ)அம்லப, ஒருகறுப்புச்ெிைந்தியுடன்ஓருஇரவு,
அைகு-3 ோடகம்
(அ)ச ய்தல்கிருஷ்ணன், ெதீஷ்வரன்(சதோகுப்போெிோிைர்), குதிலரமுட்லட(சதோகுப்பு),
(ஆ)கி.போர்த்திபரோஜோ, ச டும்பைணம்,
அைகு-4 இைக்கிைக்கட்டுலர
(அ) ரோ.பி. நெதுபிள்லை, தமிழ்விருந்து,
(ஆ)கழனியூரன், ிலைசெம்பு ீோில்விழும்பூக்கள்,

அைகு-5

ோட்குைிப்பு

இரோ. ஆைோைசுந்தரம்(பதிப்போெிோிைர்), ஆனந்தரங்கப்பிள்லை ோட்குைிப்பு- சதோகுதி 12,
போடநூல்கள்
1. கி. ரோஜ ோரோைணன் ( சதோகுப்போெிோிைர்) க. அழகிோிெோமி கலதகள், ெோகித்திை
அக்கோசதமி சவைியீடு, சென்லன.
2. அம்லப, 2013, ஒரு கறுப்புச் ெிைந்தியுடன் ஓரு இரவு, கோைச்சுவடு, 669,
நக.பி.ெோலை, ோகர் நகோவில் 629 001, ரூ.135,
3. ச ய்தல் கிருஷ்ணன், ெதீஷ்வரன் (சதோகுப்போெிோிைர்), குதிலர முட்லட (சதோகுப்பு),
ிகழ் ோடக லமைம், மதுலர 625 014, பக். 240, ரூ. 175.
4. ரோ.பி. நெதுபிள்லை, 1970, தமிழ் விருந்து, பழனிைப்போ பிரதர்ஸ், நகோனோர்
மோைிலக, 25, பீட்டர்ஸ் ெோலை, சென்லன 600014,
5. இரோ. ஆைோைசுந்தரம்(பதிப்போெிோிைர்), 2005, ஆனந்தரங்கப் பிள்லை ோட்குைிப்புசதோகுதி 12, புதுலவ சமோழிைிைல் பண்போட்டு ஆய்வு ிறுவனம், 112,
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சென்லன 600 014, ரூ.80, ப.208
ஆறு.அழகப்பன், 2011, தமிழ் ோடகத்தின் நதோற்ைமும் வைர்ச்ெியும், போோி
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ிலைைம், 90,

ோடகங்கள், தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம்,

சவ.மு.ஷோஜகோன் கைி, 2010, தமிழ் ோடக வலகயும் வரைோறும், உைகத் தமிழோரோய்ச்ெி
ிறுவனம், 11 சமைின் நரோடு, ெி.ஐ.டி நகம்பஸ், சென்லன 600 113, ரூ.110, ப.244,
நபோன்- 22542992
கு.பகவதி, 2000, தமிழ் ோடகம் ந ற்றும் இன்றும்,உைகத் தமிழோரோய்ச்ெி ிறுவனம், 11
சமைின் நரோடு, ெி.ஐ.டி நகம்பஸ், சென்லன 600 113, ரூ.30, ப.134, நபோன்- 22542992
வி.நகோ.சூோிை ோரோைணோ, ெோஸ்திோிைோர்(போிதிமோற்கலைஞர்), 2004, ோடகவிைல், 11
சமைின் நரோடு, ெி.ஐ.டி நகம்பஸ், சென்லன 600 113, ரூ.70, ப.232, நபோன்- 22542992
மு.இரோமெோமி, 1999, சதருக்கூத்து டிப்பு, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக்ம், தஞ்ெோவூர் 613 005,
ரூ.120
ஜீவோ, 2006, தமிழத்தில் வீன ோடக இைக்கங்கள், தி போர்க்கர், 293, அகமது வணிக
வைோகம், இரண்டோவது தைம், இரோைப்நபட்லட ச டுஞ்ெோலை, இரோைப்நபட்லட,
சென்லன 600 014, ரூ.170, ப.224

நெ.இரோமோனுஜம்,
1994,
ோடகப்
பலடப்போக்கம்
பல்கலைக்கழகம், தஞ்ெோவூர் 613 001, ரூ.120

அடித்தைங்கள்,

தமிழ்ப்

கோர்த்திநகசு ெிவத்தம்பி, 2004, பண்லடை தமிழ்ச் ெமூகத்தில் ோடகம், குமரன் புத்தக
இல்ைம், 201 ஆம் வீதி, சகோழும்பு 12, ரூ.250, ப.452, நபோன்-2421388
நக.ஏ.குணநெகரன், 2002,
ோட்டுப்புைக் கலதகளும்
ோடக ஆக்கமும்,
தமிழோரோய்ச்ெி ிறுவனம், ெி.பி.டி நகம்பஸ், சென்லன 600 113, ரூ.30, ப.125

உைகத்

எடிட்டர் 3 எம்.இரோமெோமி, நக.முருநகென், பி.நகோவிந்தெோமி, 1999, இருபதோம்
நூற்ைோண்டுத் தமிழ் ோடகங்கள், உைகத் தமிழோரோய்ச்ெி ிறுவனம், ெி.ஐ.டி வைோகம்,
தரமணி, சென்லன 600 013, ரூ.75, ப.330

தோள் - 17
ஆ) அகம், புைம் சபோருள் இைக்கண வரைோறு (அகம், புைம்) (PDTA 35B)
ந ோக்கம் (objectives)
1. அகப்சபோருள், புைப்சபோருள் என்ை சபோருள்இைக்கண வரைோறுகலை அைிதல்,
2. சபோருள் இைக்கண நூல்கைின் ெம கோை,கடந்த கோை இைக்கண வரைோற்றுணர்லவ
அைிதல்,
3. இைக்கண நூல்கள்
அணுகு
4.
5.
(outcomes)
-1
-2
-3
-4
-5

Skill Development

அைகு-1. அகப்சபோருள்வரைோறு-1
(அ)இைக்கண நூல்கைில் முதல், கரு, உோி மரபுகைின் உருவோக்கமும் சதோடர்ச்ெியும்
சபோருத்தமும், ஏழு திலண மரபு, ஐந்து ிை மரபு, விைிம்பு ிலைத் திலணகள்,
(ஆ)இைக்கிைங்கைில் முதல், கரு, உோி முதைோனவற்ைின் சபோருத்தம்: இைக்கிை
வலகலமகைின்
வைர்ச்ெியும்
முப்சபோருள்
போகுபோட்டின்
சபோருத்தமும்
சபோருத்தமின்லமயும் அல்ைது நதலவயும், ெமகோைம், வரைோற்றுப் போர்லவைில்
முப்சபோருள் போகுபோடு கூறும் சபோருள் இைக்கண நூல்கைின் மீதோன மதிப்பீடு.
அைகு-2 அகப்சபோருள் வரைோறு-2
(அ) இைக்கிை மோந்தர் பற்ைிப் சபோருள் இைக்கண நூல்கைின் கருத்துகள், கூற்றுக்குோிை
மோந்தர், கூற்றுமுலைகள், நபெப்படும் மோந்தர், நகட்கும் மோந்தர்
(ஆ)சபோருள் இைக்கண நூல்கைின் ெம கோை இைக்கிைங்கைில் மோந்தர், ெமூகப் பின்புைம்
ஒப்பீடு, வரைோற்று ந ோக்கில் மோந்தர் பலடப்பு ச ைி; ெமைம், சபோருைோதோரம் முதைோன
பின்னணிகைில் ெமகோை மோந்தர் சபோருள் இைக்கண மோந்தோிடமிருந்து நவறுபடுமிடங்கள்,

அகப்புைப்சபோருள் இைக்கிைப் போடுசபோருளுடன் பிை இைக்கிை வலகப்போடு சபோருள்
ஒன்றுபடவும் நவறுபடவும் செய்யும் நபோக்குகள்
அைகு-3 அகப்சபோருள் வரைோறு-3
(அ) அலமப்பு, உத்தி, சமோழி, அணி, ைோப்பு, கரு முதைோன இைக்கிைக் கூறுகைில்
அகப்சபோருள் இைக்கிைங்களுக்கு இலடநை உள்ை ஒற்றுலம, நவற்றுலமகள்; அலவ
பற்ைிப் சபோருள் இைக்கண நூல்கள் வலரைறுத்துள்ை விதிகள்
ஆ) சதோர்ந்தும் ெம கோைத்திலும் பலடக்கப்பட்ட இைக்கிைங்கைின் அலமப்பு, உத்தி,
சமோழி, அணி, ைோப்பு, கரு முதைோனவற்ைில் ஏற்பட்ட நவற்றுலமகள், வைர்ச்ெிகலை
சபோருள் இைக்கண நூல்கைின் வைர்ச்ெியுடன் ஒப்பிட்டுப் போர்த்தல்
(ஆ)அைகு-4 புைப்சபோருள்வரைோறு-1
(அ) புைப்சபோருள் இைக்கண நூல்கைில் புைத்திலணகைின்
எண்ணிக்லக, வரைோறு, புைத்திலண நூல்கைின் வரைோறு

வலரைலை,

வலக,

(ஆ)புைப்சபோருள் போடுசபோருள்கள் கோைந்நதோறும் தமிழ் இைக்கிைங்கைில் தனித்நதோ,
கைந்நதோ வந்துள்ை முலைகலை அைிதல், புைப்சபோருள், அகப்சபோருள் என்ை
எல்லைகலைக் கடந்த, உள்ைடக்கிை பரந்துபட்ட படுசபோருள்நதர்வு. புைப்சபோருள்,
அகப்சபோருள் போடுசபோருள்கைின் சதோடர்ச்ெி பிைஇைக்கிை வலகலமகைில் சதோடர்ந்து
வந்துள்ை முலைகலை அைிதல்
அைகு-5 புைப்சபோருள்வரைோறு-2
(அ) அலமப்பு, உத்தி, சமோழி, அணி, ைோப்பு, கரு முதைோன இைக்கிைக் கூறுகைில்
புைப்சபோருள் இைக்கிைங்களுக்கு இலடநை உள்ை ஒற்றுலம, நவற்றுலமகள்; அலவ
பற்ைிப் சபோருள் இைக்கண நூல்கள் வலரைறுத்துள்ை விதிகள்
ஆ) சதோர்ந்தும் ெமகோைத்திலும் பலடக்கப்பட்ட இைக்கிைங்கைின் அலமப்பு, உத்தி,
சமோழி, அணி, ைோப்பு, கருமுதைோனவற்ைில் ஏற்பட்ட நவற்றுலமகள், வைர்ச்ெிகலை
புைப்சபோருள் இைக்கணநூல்கைின் வைர்ச்ெியுடன் ஒப்பிட்டுப் போர்த்தல்
போடநூல்கள்
1. க.சுந்தரபோண்டிைன், 2010, தமிழில் சபோருைிைக்கணவைர்ச்ெி, அய்ைனோர் பதிப்பகம்,
சென்லன 600088, ரூ. 250, ப.612
2. த. வெந்தோள், 1990, தமிழிைக்கிைத்தில் அகப்சபோருள் மரபுகள்- ஒரு வரைோற்றுப்
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625021, ரூ. 40, ப. 283
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நஜோெப் குடிைிருப்பு குறுக்குத்சதரு, ஆதம்போக்கம், சென்லன 600088, ரூ. 150, ப. 416,
தி.நவ. நகோபோலைைர், 1972, லவத்திை ோத நதெிகர் இைற்ைிை இைக்கணவிைக்கம்- ,
பிற்பகுதி, தஞ்லெ ெரசுவதி மஹோல் நூல் ிலைைம், தஞ்லெ, ரூ. 60, ப. 1042
கோ.ர.
நகோவிந்தரோெ
முதலிைோர்(பதிப்போெிோிைர்),
1979,
ம்பிைகப்சபோருள்,
திருச ல்நவலித் சதன்னிந்திை லெவெித்தோந்த நூற்பதிப்புக்கழகம், 79, பிரகோெம்ெோலை,
சென்லன 600001

தோள்- 17 இ) ோட்டுப்புைவிைல்- வோழ்விைல் மரபு ( PDTA35C)
ந ோக்கம் (objectives)
1.
2.
3.

,

,
,

,

,

,

4.
5.

-1

(outcomes)
,

,

,

-2
-3
-4
-5
Skill Development

அைகுகள்
அைகு-1.

(அ) ெமூகஉைவுகள்: குடும்ப உைவுகள் கணவன்-மலனவி,சபற்நைோர்-பிள்லைகள்,
தோத்தோ-போட்டி, நபரன்-நபத்தி, குருதி உைவுகள், மண உைவுகள், பங்கோைி உைவுகள்,
முலை உைவுகள், ெமூகச் ெடங்குகள்: பிைப்புச் ெடங்குகள், பூப்புச் ெடங்குகள், இைப்புச்
ெடங்குகள், மணச்ெடங்குகள், பிள்லைப்நபற்றுச் ெடங்குகள், தீட்டுக் கழிப்புகள்,
விழோக்கள்: திருமணவிழோ, ிலனவு ோள்விழோ,
(ஆ)உணவு: இைற்லக உணவு, ெலமத்த உணவுகள், தோனிைங்கள், பைறுகள், இலைகள்,
தண்டுகள், கிழங்குகள், அலெவம், உணவுஉண்ணும் ந ரங்கள், உணவும்மருந்தும்,
உலட: ிைம்,வடிவம், எண்ணிக்லக, உலட அணிைோத ந ரங்கள், ிர்வோணம், அணி:
உநைோகம், வடிவம், மதிப்பு, புழங்கு சபோருள்கள்: வீட்டுச்ெலமைல் கருவிகள்,
நவைோண்லமத் சதோழில்கருவிகள், ஊர்திக் கருவிகள்,
அைகு-2
(அ)
சதய்வங்கள்:
ஆண்,
சபண்,
ெோந்த,
குரூர,
குழந்லதத்சதய்வங்கள்,
சபருந்சதய்வங்களுடன் ெிறு சதய்வம் உைவுபடுத்தப்படல், சதய்வத் நதோற்ைங்கள்,
உருவோன வரைோறுகள், கலதகள், சதய்வத்தின் ெிைப்புகள், சதய்வவிழோக்கள், நகோைில்
அலமப்பு, மக்கள் வோழிடத்துடன் சதய்வ இருப்பிடத்தின் சதோலைவும் ச ருக்கமும்,
சதய்வத்தின் மீதோன
ம்பிக்லககள், நவண்டுதல், ந ர்த்திக்கடன் செலுத்துதல்கள்,
சதய்வம் அருள் வோக்குத்தருதல்,

(ஆ)சதய்வவிழோ: ஆண்டு, மோதம், வோரம் என்று சதய்வ வழிபோட்டுக்குோிை கோைங்கைில்
உள்ைகட்டுப்போடுகள், சவவ்நவறு விழோக்கைில் சவவ்நவறு வழிபோடுகள் டத்தப்படுதல்,
சதய்வத்தின் நதலவயும் மக்களும்
அைகு-3
(அ)இருப்பிடம்: வீட்டின் அைவு, வீட்டின் மூைப்சபோருள், மக்கள் வோழுமிடத்தில் அதன்
இருப்பிடம், சதரு, ஊர், சதோழிலிடம் என்ை சூழலுடன் வீட்டுக்கு உள்ை உைவு, ெோதி,
மதம் முதைோன நவற்றுலமகள் வீட்டு அலமப்பில் ஏற்படுத்தும் நவறுபோடுகள். ஊர்
அலமவிடம், உைரம், தோழ்வு ீைம், அகைம் என்ை அைவிைல் முலைகள்
(ஆ)உடலிைல்: உடல் பற்ைிை ம்பிக்லக, அைிவு, உறுப்புகள் மீதோன மதிப்புகள்,
நவறுபோடுகள், மனம், உடல் என்ை இருமுலன உைவுகள் பற்ைிை கருத்திைல்கள், உைிர்,
ஆன்மோ என்ை கருத்தோக்கங்கள், அழகிைல், வலிலம, உடல் உலழப்பும் நெோர்வும் பற்ைிை
கருத்திைல்கள்
அைகு-4
(அ)
சபோழுதுநபோக்கு: நபச்சு, சும்மோ இருத்தல்,
விலைைோட்டுகைில் ஈடுபடுதல்: ஆண், சபண், ெிறுவர்,
உடல்திைன் என்று நவறுபடும் விலைைோட்டுகள்

கடலமைில் ஈடுபடுதல்,
ெிறுமிைர், அைிவுத்திைன்,

(ஆ) ம்பிக்லககள்: கடவுள், நபய், ந ோய், ல்விலன, தீவிலன, ைோபம், இழப்பு, பிைவி,
கோைம், இடம் முதைோனலவ பற்ைிை ம்பிக்லககள், நமைோட்டமோன அைிவு ம்பிக்லகைோக
மோறுதல்
அைகு-5
(அ) சபோருைிைல் லடமுலைகள்: வருவோய், செைவினம், கடலமயும் செைவினங்களும்,
உைவுகளுக்கோன
ெலுலககள்,
பணபுசபோருைோதோர ைன்
என்ை
இரண்டும்
முரண்படுமிடங்கள். கடன், திருட்டு, நெமிப்பு, தோனம், விருந்நதோம்பல், கஞ்ெத்தனம்,
செோத்து வலகலமகள்,
ோணைம், பண்டமோற்று, சபோருள் உற்பத்தியும் நுகர்வும்,
உலழப்பும் கூலியும் பற்ைிை கருத்திைல்கள்
(ஆ)மரபு அைிவு: இைற்லக அைிவு- தோவரம், விைங்கு, பைலவ, உைிோிகள் பற்ைிை
பலடப்போக்கம் பற்ைிை கருத்துகள், இடம், கோைம் பற்ைிை கருத்திைல்கள், ந ோய், மருந்து
முதைோனக ருத்திைல்கள், சதோழில், கலை, மனிதஉணர்வு, உைவு, இைற்லக இைக்கம்
பற்ைிை கருத்துகள்அைிவிைல்தன்லமசபறுதல்.
போடநூல்கள்
1. NtYrhkp>k 1988 ‘tho;f;if Row;rpr; rlq;Ffs;’jkpo;f;fiy>jkpo;-6>fiy 3>4 g-s;.>10gjpg27jkpo;g;gy;fiyf;fofk;>jQ;rhT+h;-5
2. rptRg;gpukzpad;> M. 1999 ke;jpuKk; rlq;FfSk; kf;fs; ntspaPL> 23> cdPR
rhfpg; njU> vy;yPR rhiy>nrd;id-2
3. QhdNrfud;> Nj>2000ke;jpuk; rlq;Ffs;rkak; Ghh;j;jPgd;gjpg;gfk; V12> vy;.I.rp.
fhydpjpUr;rp-21
4. jkpotd; 1976 ehl;Lg;Gw ek;gpf;iffs;rHNthjha ,yf;fpag; gz;id> kJiu.
5. gpyNte;jpud;>r. 2001 jkpo;r; rpe;jid kuGjd;dhNd gjg;gfk;>nrd;id-24

போர்லவநூல்கள்
,utpr;re;jud;> rp.kh.2004 jkpohpd; ngUkuGk; rpWkuGk; tre;jh gjpg;gfk;>nrd;id.-88
,uhkrhkp> Jsrp.1985 ney;iy khtl;l ehl;Lg;Gwj; nja;tq;fs cyfj; jkpohuha;rr
; p
epWtdk;> nrd;id. rz;Kfk;; m1999 jkpoh; kuGfs; mdd;ah> jQ;rhT+h;.-5
rj;jpaKh;j;jp> mkh.1997 jkpo;ehl;Lg;Gwf; fijfs; -xh; ma;T kNfe;jpud; gjpg;gfk;>
rhypaj; njU>அம்போெமுத்திரம்-612 103
rhe;jp;;.f. 2002 ehl;Lg;Gw k&j;Jtk;.–xh; Ma;T jkpo; gy;fiyf;fofk;jQ;rhT+h;.
rz;Kfk; 2006 ehl;Lg;Gwf; iftpidg; nghUl;fs;(Fk;gNfhzk; tl;lk;) jkpo;g;
gy;fiyf;fofk;> jQ;rhT+h;
jdQ;nrad;> M. 1998 Fyf;FwpapaYk; kPdth; tof;fhWfSk; mgpjh gg;spNfrd;];>
ghisaq;Nfhl;il.
eyq;fps;sp> muq;f.1992,yf;fpaKk; csg;gFg;gha;Tk; thzpjhrd; gjpg;gfk;> GJr;Nrhp-14
Gukrptk;>njh. 2002 gz;ghl;L mirTfs ;fhyr;RtL gjpg;gfk;669 Nf.gp.rhiy>
ehfh;Nfhtpy;
ghyRg;gukzpad;>.,uh. 1980 jkpoh; ehl;L tpisahl;Lfs; cyfj; jkpohuha;r;rp epWtdk;>
nrd;id.
kNdhfud;>,uh. 2002

ehl;Lg;Gw Ntshz;ik jd;dhNd gjpg;gfk ;nrd;id.

Kj;ijah>,. 1986 ehl;Lg;Gw kUj;Jt ke;jpur; rlq;Ffs ;md;dk;> rptfq;if.

புைவிருப்பப்போடம்-3அ. PDTA 36 A
தோள்- 18 அ) தமிழகச் ெமூகப் பண்போட்டு வரைோறு
ந ோக்கம்

(objectives)

1.
2.
3.
4.
5.
(outcomes)

-1

-2
,

,

-3
-4
-5

Skill Development

அைகுகள்

அைகு-1 தனிமனித, குடும்பவரைோறு, இனவரைோறுகள்
தனிமனிதன் உடல் பற்ைிை செய்திகள், ஆலட, அணி, கருவி முதைோன புழங்குசபோருள்
பைன்போடுகள், இருப்பிட, வோழிட வரைோறு, மனிதன் –இடஉைவுகள், குடும்ப உைவுகள்,
கடலமகள், உோிலமகள், செோத்துலடலம, இனங்கைின்அக, புைஉைவுகள், மனிதன்
இைற்லகஉைவுகள், பிை
அைகு-2 கலைவரைோறு
கட்டிடம், ெிற்பம், ஓவிைம், இலெ, ோடகம், கூத்து, போட்டு, லகவிலனக்கலைகள்புழங்குசபோருள் உற்பத்தி, ஒப்பலனப் சபோருள்உருவோக்கம், ஆலட, அணி, கருவி
முதைோன புழங்குசபோருள் உற்பத்திக்கலைகள், விலைைோட்டுகள் முதைனலவ, கலைகள்
64 என்ைகருத்தோக்கம்
அைகு-3 ெமைவரைோறு
லெவம், லவணவம், சபௌத்தம், ெமணம், இசுைோம், கிைித்துவம், வீரலெவம், லெவத்தின்
உட்பகுப்புகள், நவதோந்தத்தின் உட்பகுப்புகள், இசுைோம், கிைித்துவத்தின் உட்பகுப்புகள்,
வழிபோட்டு டத்லதகள், வழிபோடு, ெடங்கு, ம்பிக்லக, கடவுள்,

அைகு-4 அைிவு, அழகிைல், ெிந்தலனவரைோறு
தமிழ்க்கல்வி வரைோறு: ஆெிோிைர், கற்பித்தல், மோணவர், கற்ைல், நூல், உலர, வோய்சமோழி
இைக்கிை ஆக்கங்கள், அழகுணர்ச்ெி: உடல், மனம், உைவு, புழங்குசபோருள் முதைோன
வடிவலமப்பு, வீடு, சதரு, ஊர்முதைோன வோழிட வடிவலமப்புகள், இைற்லக
பற்ைிைஅைிவு, மனிதன் பற்ைிை அைிவு முதைோனலவ
அைகு-5 பழக்கவழக்கவரைோறு
உணவு, உலட முதைோன நுகர்வு முலைகள், தனிமனித
மற்றும் பிை

டத்லதகள், ெமூக

டத்லதகள்

போடநூல்கள்
1. செ.லவத்திைலிங்கன், 1996 முதல், தமிழ்ப் பண்போட்டு வரைோறு, சதோகுதி 1 முதல் 5
வலர, அண்ணோமலைப் பல்கலைக்கழகம், அண்ணோமலை கர்
2. து.ஆ.தனபோண்டிைன்,
1994,
இலெத்தமிழ்
வரைோறு,
பகுதி-1,
தமிழ்ப்
பல்கலைக்கழகம், தஞ்ெோவூர், ரூ.100, ப.244
3. து.ஆ.தனபோண்டிைன்,
1994,
இலெத்தமிழ்
வரைோறு,
பகுதி-2,
தமிழ்ப்
பல்கலைக்கழகம், தஞ்ெோவூர், ரூ.100, ப.244
4. நெ.இரகுமோரன், 2006, தமிழர் டன வரைோறு, 30, ந்தினி பதிப்பகம், 3/111 ஒைிட்
ஹவுஸ் பிரதோன ெோலை, அண்ணோ கர் கிழக்கு, சென்லன 600 102, ரூ.200, ப.300
5. இ.அஸ்.கைற்கண்ணி, இரோ.மோதவி(ப.ஆ), 2006, தமிழிலெ சதோன்லமயும்
சபோருலமயும், சதோகுதி 1, தமிழ்ப்பல்கலைக் கழகம், தஞ்ெோவூர்

போர்லவநூல்கள்
செ.சுப்புைட்சுமிநமோகன், ரம்புக் கருவிகள், உைகத் தமிழோரோய்ச்ெி ிறுவனம், இரண்டோம்
முதன்லம ெோலை, சதோழில் நுட்ப பைிைக வைோகம், தரமணி சென்லன 600 113, ரூ.70,
ப.150
கோ.சுப்பிரமணிை பிள்லை, 2009, தமிழர் ெமைம், பூம்புகோர் பதிப்பகம், 127 பிரகோெம்
ெோலை, பிரோட்நவ, சென்லன 600 108, ரூ.33, ப.176
இரோசு.பவுன்துர, 2004, தமிழக ஓவிைக்கலை மரபும் பண்போடும், சமய்ைப்பன் பதிப்பகம்,
53, புதுத்சதரு, ெிதம்பரம் 608 001, ரூ.150, ப.439
ஏ.எஸ்.இரோமன் (ப.ஆ), 2006,
தஞ்ெோவூர் 613 005, ரூ.70, ப.141

தமிழ் ோட்டு

ஓவிைங்கள்,

தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம்,

நத.நபோின்பன் (ப.ஆ), 2008, தமிழர் ெிந்தலன மரபு, சதன்னக ஆய்வு லமைம், 142 ோனி
ோன் கோன் ெோலை, இரோைப்நபட்லட, சென்லன 600 014, ரூ.70, ப.129
இ.அங்கைற்கண்ணி, இரோ.மோதவி(ப.ஆ), 2006, தமிழிலெ சதோன்லமயும் சபோருலமயும்
சதோகுதி 2, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்ெோவூர், ரூ.190, ப.584
எஸ். ோகரோஜன், 1989, அைல் ோடுகைில் தமிழர், தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்ெோவூர் 613
005, ரூ.74, ப.446

ெ.கிருஷ்ண்மூர்த்தி, 2004,
608 001, ரூ.200, ப.517

டுகற்கள், சமய்ைப்பன் பதிப்பகம், 53, புதுத்சதரு, ெிதம்பரம்

போ.சு.மணிைன், 2009, ெித்தர்கள் கண்ட தமிழ்முலை எண் கணிதம், விஜைோ பதிப்பகம், 20,
இரோஜவீதி, நகோைம்புத்தூர் 641 001. ரூ.45, ப.136
கு.விஜைைட்சுமி, தமிழர் பண்போட்டில் அைலவகள், ( ோட்டுப்புைவிைல் ஆய்வுகள்),
அன்னம் சவைியீடு, மலன எண் 1, ிர்மைோ கர், தஞ்ெோவூர் 613 007
நவ.விநனோபோ, 2006, தமிழ் எண் கணித வரைோறு, அகரம் மலன எண் 1,
தஞ்ெோவூர் 613 007, ரூ.110, ப.199

ிர்மைோ

கர்,

புை விருப்பப் போடம்-3 - ஆ - தோள்-18
ஆ) கணினித் தமிழ் (PDTA 36 B)
ந ோக்கம் (objectives)
1.
2.
3.
4.
5.
(outcomes)
-1
-2
-3
-4
-5

Skill Development

அைகு 1: இைற்லக சமோழி ஆய்வு
இைற்லக சமோழி ஆய்வு அைிமுகம், சகோள்லக சமோழிைிைலும் கணினி சமோழிைிைலும்,
இைற்லக சமோழிலைப் புோிந்து சகோள்ளுதலும் உருவோக்குதலும், சமோழித் சதோழில் நுட்பம்.
கணினி சமோழிைிைல் ஆய்வுக்கோன இைக்கண வடிவலமப்புகள்: சூழல் ெோர் இைக்கணம்,
சூழல் ெோரோ இைக்கணம்
செோல் செைல்போட்டு இைக்கணம், தலைலம இைக்க
இைக்கணம், போணினி இைக்கணம், நவற்றுலம இைக்கணம், ஆக்க முலை இைக்கணம்,
சபோது சதோடரலமப்பு இைக்கணம்; தோனிைங்கும் சபோைிக் சகோள்லகெீரோன
சவைிப்போடுகளும் முற்று ிலைத் தோனிைங்கிகளும்
கணினிைில்
தமிலழ
உள்ைிடுவதற்கோன
முைற்ெிகளும்
முடிந்தலவகளும்
முடிைோதலவகளும், தமிழ்க் கணினிமைமோதலில் வணிக ைன்கள், தமிழ் ஆர்வம், அரெிைல்
ைன்கள், தமிழ் கணினி மைமோவதன் நதலவகள், தமிலழக் கணினி வழிப்
பைன்படுத்துவதற்கோன வோய்ப்புகள். எழுத்துரு, பதிப்புமுைற்ெி, இலணைம், மின் அஞ்ெல்,
அலைநபெி முதைோனவற்ைில் தமிழ்ப்பைன்போட்டு வரைோறு, ஒருங்கு குைி, தமிழ் எழுத்துரு
வலககள், வடிவங்கள்
அைகு-2: தரவகம், மின் நூைகம், திட்டம்
லடமுலைைில் உள்ை தமிழ்த் தரவுத் சதோகுப்புகளும் அவற்ைின் பைன்போடும்:
கணினிலைப் பைன்படுத்தித் தரவுத் சதோகுப்புத் தைோோித்தல், தரவுத் சதோகுப்புகலை

அலடைோைப்படுத்தல், இைக்கணக் கூறுகைோகப் பகுத்தல், தரவுத் சதோகுப்புகலைப்
பைன்படுத்திச் செய்ைப்பட்ட தமிழ் சமோழி ஆய்வின் வரைோறு, சமோழிக் கருவிகள்
தைோோித்தல், தமிழ் மின் நூைகங்கள், தமிழ் மின் நூைகத் திட்டங்கள், தமிழ் மின் நூல்
விற்பலனத் தைங்கள், தமிழ்த் நதடு சபோைிகள், மதுலரத் திட்டம், தமிழ் விக்கிபீடிைோ, ,
மின் வழிக் கிலடக்கும் அச்சு இதழ்கள், பிைோக்குகள், ,
அைகு 3: இைக்கண ஆய்வு, இைக்கிை ஆய்வு
கணினி சகோண்டு தமிழ் ஒலிைிைல் / ஒலிைனிைல் ஆய்வு (உலரைிலிருந்து நபச்சு,
நபச்ெிலிருந்து உலர), உருபனிைல் ஆய்வு, சதோடோிைல் ஆய்வு, சபோருண்லமைில் ஆய்வு
என்பன செய்ைப்பட்ட தன் வரைோறு, செோல் ஆய்வு,செோல் பகுப்பி, சதோடர்ப்பகுப்பி,
செோல்ைோக்கி, சதோடரோக்கி, முதைோன ஆய்வு முைற்ெிகள். எழுத்துத் திருத்தி, இைக்கணத்
திருத்தி ஆகிை பைன்போட்டில் உள்ை முைற்ெிகள், அவற்ைின் குலை
ிலைகள்,
கணினிலைப் பைன்படுத்தி தமிழ் சமோழி கற்ைல், கற்பித்தல் ஆகிை செைல்போடுகளுக்கு
இதுவலர செய்ைப்பட்டுள்ை சமன்சபோருள்கைின் சதோகுப்பும் அவற்ைின் மீதோன
மதிப்பீடுகளும். கணினி உதவியுடன் தமிழில் செய்ப்பட்ட அகரோதி, செோற்கைஞ்ெிைம்
முதைோன ஆக்கங்கள். நபச்லெ வோிவடிவ எழுத்தோகவும் வோிவடிவ எழுத்லதப் நபச்ெோகவும்
மோற்றுவதற்குச் செய்ைப்பட்ட கணினித்தமி ழ்ஆய்வுகள்,
தமிழ் இைக்கிைத்தின்
லடைிைல், செோல்
புள்ைிைிைல், ைோப்பிைல் முதைோன ஆய்வுகள்

நதர்வு,

கிலைசமோழிப்

பைன்போட்டு,

அைகு 4:சமோழி சபைர்ப்பு
கணினி உதவியுடனோன சமோழி சபைர்ப்பின் ெோத்திைக் கூறுகள், கணினி வழிைிைோன
அைிவிைல் சமோழிசபைர்ப்புகள், துலைெோர் சமோழிசபைர்ப்புகள், மனித உதவியுடனோன
கணினி வழி சமோழிசபைர்ப்பு, கணினி சமோழிசபைர்ப்புக் சகோள்லககள், கணினி
சமோழிைர்ப்பின் ெிைப்புகளும் குலைகளும், சமோழிைின் பலடப்போற்ைல் தன்லமயும் கணினி
சமோழிசபைர்ப்பின் செைல்முலைச் ெிக்கல்களும்.
அைகு-5. ிறுவனங்கள், ஆளுலமகள், ிகழ்வுகள்
தமிழ் இலணைக்கல்விக்கழகம்-சென்லன, கணினித்துலை-அண்ணோ பல்கலைக்கழகம்,
செம்சமோழித் தமிழோய்வு மத்திை ிறுவனம்-சென்லன, என்எச்எம் எழுதி, என்எச்எம்
எழுத்துரு மோற்ைி, முரசு அஞ்ெல், அழகி, இைங்நகோ, ைோஸ்சடக்,
மின் குழுக்கள், வலைப்பூக்கள்,
ிகழ்வுகள்: இலணைத் தமிழ் மோ ோடுகள், உத்தமம் முதைோனலவ
இலணை இதழ்கள்: கூடல், திண்லண, அம்பைம், அரும்பு, தமிழ்த் திலண, வோனவிைல்,
ஆளுலமகள்: முரசு ச டுமோைன், ெிங்கப்பூர் நகோவிந்தெோமி, கிழக்குப் பதிப்பகம் பத்ோி
நஷெோத்ோி, சதய்வ சுந்தரம், முதைோனவர்கள்
போட நூல்கள்
1. சுப்லபைோ பிள்லை, 2003, இைற்லக சமோழி ஆய்வு - தமிழ், உைகத்தமிழோரோய்ச்ெி
ிறுவனம், ெிபிடி வைோகம், தரமணி, சென்லன 600113, ரூ. 70, ப. 308
2. மோ. ஆண்நடோபீட்டர், 2002, தமிழும் கணிப்சபோைியும், கற்பகம் புத்தகோைைம், 5018, ரோஜோ போதர் சதரு, போண்டிபஜோர், திைோகரோைோ கர், சென்லன 600017, ரூ.65,
ப.160
3. சுப. திண்ணப்பன், 1995, கணினியும் தமிழ் கற்பித்தலும், புைலம சவைியீடு, 38இபீ மண்ணத்நதோட்டத் சதரு, ஆழ்வோர்ப்நபட்லட, சென்லன 600018, ரூ. 60, ப.
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4. மு.சபோன்னலவக்நகோ, 2010, இலணைத் தமிழ் வரைோறு, போரதிதோென்
பல்கலைக்கழகம், பல்கலைப் நபரூர், திருச்ெிரோப்பள்ைி- 620 024, ரூ. 150, ப. 192
5. போஸ்கரன், ெ. 2004. தமிழில் கணிப்சபோைிைிைல், கணிப்சபோைிைில் தமிழ், உமோ
பதிப்பகம்.தஞ்ெோவூர்
போர்லவநூல்கள்
மு. இைங்நகோவன், 2009, இலணைம் கற்நபோம், வைல்சவைிப் பதிப்பகம், இலடக்கோட்டு
உள்நகோட்லட அஞ்ெல், கங்லக சகோண்ட நெோழபுரம் வழி, அோிைலூர் மோவட்டம், அஞ்ெல்
குைி- 612 901
துலர. மணிகண்டன், 2008, இலணைமும் தமிழும், ல் ிைம் பதிப்பகம், 7-3 ெிநமட்லி
ெோலை, திைோகரோை கர், சென்லன 600 017, ரூ. 45, ப.93
மோ. ஆண்நடோ பீட்டர், 2006, கம்ப்யூட்டோில் தமிழ்லடப்பிங் பைிற்ெி, ெோப்ட் வியூ
பப்ைிநகஷன்ஸ், தமிழ்க்குடில், 178, ச ல்ென் மோணிக்கம் ெோலை, சென்லன 600029, ரூ.
22, ப. 64
மு. சபோன்னலவக்நகோ, 2003, வைர் தமிழில் அைிவிைல்- இலணைத்தமிழ், அலனத்திந்திை
அைிவிைல் தமிழ்க்கழகம், தஞ்ெோவூர் 615 005,

பருவம்-4
பருவம்-4
அடிப்பலடப்போடம்-13. தோள்- 19.
அை இைக்கிைம் (PDTA 41)
ந ோக்கம்

(objectives)

1.
2.
3.
4.
5.
(outcomes)
-1
-2
-3
-4
-5
Skill Development

அைகுகள்
அைகு-1.

(அ)திருக்குைள் சபோருட்போல் முதல் 3 அதிகோரம், ோைடிைோர் முதல் 10 போடல்கள்,
(ஆ)பழசமோழி முதல் 10 போடல்கள், ோன்மணிக்கடிலக முதல் 10 போடைகள்
அைகு - 2
(அ) திோிகடுகம் முதல் 10 போடல்கள், ெிறுபஞ்ெமூைம் முதல் 10 போடல்கள்
(ஆ)ஆெோரக்நகோலவ முதல் 10 போடல்கள், ஏைோதி முதல் 10 போடல்கள்
அைகு - 3
(அ) ஏைோதி முதல் 10 போடல்கள், இன்னோ ோற்பது முதல் 10 போடல்கள்
(ஆ)இனிைலவ ோற்பது முதல் 10 போடல்கள், முதுசமோழிக்கோஞ்ெி முதல் 10 போடல்கள்:
சபரும் சபோருள் விைக்கம்
அைகு - 4

(அ) ஆத்திசூடி, சகோன்லை நவந்தன் முதல் 10 போடல்கள், சவண்போ மோலை முதல் 10
போடல்கள்
(ஆ) ல்வழி முதல் 10 போடல்கள், ன்சனைி முதல் 10 போடல்கள்
அைகு-5
(அ) வோக்குண்டோம் முதல் 10 போடல்கள், சவற்ைிநவற்லக முதல் 10 போடல்கள்
(ஆ) ீதிசவண்போ முதல் 10 போடல்கள், உைக ீதி முதல் 10 போடல்கள்
போட நூல்
1. அைவோணன் க.ப., அை இைக்கிைக் கைஞ்ெிைம், தமிழ்க்நகோட்டம், 2, முனிரத்தினம்
சதரு, அய்ைோவு குடிைிருப்பு, அலமஞ்ெி கலர, சென்லன 600 029, ரூ. 1000,
சதோலைநபெி 044-23744568
2. மு. சபோன்னுெோமி, 2003, தமிழ் ீதி இைக்கிை வரைோறு, இந்து பதிப்பகம், கணியூர்,
கருமத்தம்பட்டி, நகோைம்புத்தூர்,ரூ. 120, பக். 299
3. சு. மோதவன், தமிழ் அை இைக்கிைங்களும் சபௌத்த ெமண அைங்களும்,
செம்சமோழி,
4-1065, எம்ஜிஆர் கர், நமை வஸ்தோ ெோவடி, தஞ்ெோவூர் 613
005, ரூ. 250, பக்.364 அலை. 9751330855
போர்லவநூல்கள்
ரோஜ்சகௌதமன், 2008, தமிழ்ச் ெமூகத்தில் அைமும் ஆற்ைலும், விடிைல் பதிப்பகம், 11,
சபோிைோர் கர், மெக்கோைி போலைைம்(வடக்கு), நகோலவ- 641 045, ரூ. 260, பக்.416

பருவம் - 4
அடிப்பலடப்போடம்-14.-

தோள்- 20.

சதோல்கோப்பிைம் சபோருைதிகோரம் நபரோெிோிைர் உலரயுடன் (
(PDTA 42)
ந ோக்கம் (objectives)
1.
2.
3.
4.
5.

,

(outcomes)
-1
-2
-3
-4
-5
Skill Development

அைகுகள்
அைகு-1.

சதோல்கோப்பிைம் - சபோருைதிகோரம் - சமைப்போட்டிைல்,
அைகு-2,
சதோல்கோப்பிைம் - சபோருைதிகோரம் - செய்யுைிைல்
-3
சதோல்கோப்பிைம் - சபோருைதிகோரம் - போவும் போ வலககளும்
அைகு-4
சதோல்கோப்பிைம் - சபோருைதிகோரம் - உவலமைிைல்
அைகு-5
சதோல்கோப்பிைம் - சபோருைதிகோரம் - மரபிைல்
போடநூல்கள்

6-9 இைல்கள்)

1. சதோல்கோப்பிைம் - சபோருைதிகோரம், நபரோெிோிைர்உலர,

-1

2. சதோல்கோப்பிைம் - சபோருைதிகோரம், நபரோெிோிைர் உலர

-2

3. கு.சவ.போைசுப்பிரமணிைன், 2007, ெங்க இைக்கிைத்தில் புைப்சபோருள், சமய்ைப்பர்
பதிப்பகம், 53, புதுத்சதரு, ெிதம்பரம் 608 001, ரூ.125,
4. .சுப்புசரட்டிைோர், 2002, சதோல்கோப்பிைம் கோட்டும் வோழ்க்லக, பழனிைப்போ பிரதர்ஸ்,
நகோனோர் மோைிலக, 25, பீட்டர்ஸ் நரோடு, சென்லன 600 014, ரூ.96
5.
.கடிகோெைம், ெ.ெிவதம்பி,
(ஐ.ஐ.டி.எஸ்), ரூ.40, ப.160

1999,

சதோல்கோப்பிைப்

போவிைல்

நகோட்போடுகள்,

போர்லவநூல்கள்
ெ.பகவதி நகோவிந்தன், 2003, சதோல்கோப்பிைக் சகோள்லககளும் கலித்சதோலகயும், பகவதி
பதிப்பகம், 1-பி, 246 (82), அரங்கரோபுரம் ெோலை, நகோடம்போக்கம், சென்லன 24, ரூ.75,
ப.320
ஞோ.ஸ்டீபன், 2010, சதோல்கோப்பிைமும் இனவலரவிைல் கவிலதைிைலும், என்.ெி.பி,எச்,
ரூ.40, ப.80
தமிழண்ணல், 2012, சதோல்கோப்பிைோின் இைக்கிைக் சகோள்லககள் போகம் 2, செல்ைப்போ
பதிப்பகம், மயூரோ வைோகம், 48, தோனப்ப முதலி சதரு, மதுலர 625 001, ரூ.150, ப.264,
நபோன்- 2345971
ெ.அகத்திைலிங்கம், 1999, சதோல்கோப்பிை கவிலதைிைல், மணிவோெகர் பதிப்பகம், 8/7
ெிங்கர் சதரு, போோிமுலன, சென்லன 600 108, ரூ.50
தி.கு.இரவிச்ெந்திரன்,
2011,
சதோல்கோப்பிைமும்
ஃப்ரோய்ெிைமும்
அழகிைல்
இலண ிலைகள், அலைகள் சவைியீட்டகம், 4/9, 4வது முதன்லமச் ெோலை, யுலனசடட்
இந்திைோ கோைனி, நகோடம்போக்கம், சென்லன 600 024, ரூ.120, ப.192, நபோன்- 04424815474
கோர்த்திநகசு ெிவதம்பி, 2012, சதோல்கோப்பிைமும் கவிலதயும், என்.ெி.பி.எச் ரூ.75, ப.116
ோ.செல்வரோசு, 2010, சதோல்கோப்பிைத்தில் மணமுலைகள் ெமூக மோனுடவிைல் ஆய்வு,
(கோவ்ைோ - சென்லன), ரூ.220, ப.302
ரோஜ் சகைதமன், 2006, போட்டும் சதோலகயும் சதோல்கோப்பிைமும் தமிழ்ச் ெமூக
உருவோக்கமும், தமிழினி, 67, பீட்டர்ஸ் ெோலை, இரோைப்நபட்லட, சென்லன 14, ரூ.185
செ.ஜீன் ைோரன்ஸ், கு,பகவதி,
ஐ.ஐ.டி.எஸ், ரூ.110, ப.440

1998,

சதோல்கோப்பிை

இைக்கிைக்

நகோட்போடுகள்,

பருவம்-4
அடிப்பலடப்போடம்-15. - தோள்- 21.
அகப்சபோருள், புைப்சபோருள் இைக்கிைங்கள் (PDTA 43)
ந ோக்கம்

(objectivies)

1.
2.
3.
4.
5.
(outcomes)
-1
-2
-3
-4
-5
அைகுகள்:
அைகு-1
(அ)

- ஐங்குறுநூறு - 1 முதல் 20 போடல்கள்,

(ஆ)

-

இ)

- அக ோனூறு முதல் 10 போடல்கள்

- குறுந்சதோலக - 1 முதல் 20 போடல்கள்

அைகு-2
(அ)

- கலித்சதோலக ஒவ்சவோரு கலிைிலும் முதல் 2 போடல்கள்
(10 போடல்கள்)

(ஆ)

-

இ)

ற்ைிலண - 1முதல் 10 போடல்கள்

- போிபோடல்: செவ்நவள், லவலை, திருமோல் பற்ைிை முதல் 2 போடல்கள்
(6 போடல்கள்)

அைகு-3
(அ)

- புை ோனோறு போடல்கள் 1-25,

ஆ)

- பதிற்றுப்பத்து- மூன்ைோம்பத்து

அைகு-4
பத்துப்போட்டு - மலைபடுகடோம்
பத்துப்போட்டு - குைிஞ்ெிப்போட்டு, முல்லைப்போட்டு
அைகு-5: அ)

- கோர் ோற்பது- முதல் 10 போடல்கள்

ஆ)

- திலணசமோழி ஐம்பது- முதல் 10 போடல்கள்

இ)

- திலணமோலை நூற்லைம்பது- முதல் 10 போடல்கள்

ஈ)

- ஐந்திலண எழுபது- முதல் 10 போடல்கள்

உ)

- கைவழி ோற்பது முழுவதும்

போடநூல்கள்
1. வ.சுப. மோணிக்கம். 2005, தமிழ்க்கோதல், சமய்ைப்பன் பதிப்பகம், 53, புதுத்சதரு,
ெிதம்பரம் 608 001, ரூ.120, ப.386
2. சப. மோலதைன், 2011, தமிழ்ச் செவ்விைல் இைக்கிைங்கள் கோைமும் கருத்தும்,
என்.ெி.பி.எச் 41-பி ெிட்நகோ, இண்டஸ்டிோிைல் எஸ்நடட், அம்பத்தூர், சென்லன
600 098, ரூ.130, ப.286
3. சப.மோலதைன், 2009, தமிழ்ச் செவ்விைல் பலடப்புகள், ியூ செஞ்சுோி புக் ஹவுஸ்
(பி) லிட், எண்.41, பி.ெிட்நகோ இண்டஸ்டிோிைல் எஸ்நடட், அம்பத்தூர், சென்லன
600 098, ரூ.150, ப.338
4. மோ. இரோெமோணிக்கனோர், 2012, பத்துப்போட்டு ஆரோய்ச்ெி, ெோகித்திை அகோதமி,
இரவீந்திரன் பவன், 35, சபநரோஸ்டிரோ ெோலை, புதுதில்லி 110 001, குணோ
பில்டிங்ஸ், 443, அண்ணோெோலை, நதனோம்நபட்லட, சென்லன 600 018, ரூ.365,
ப.688
5. நக. பழனிநவலு, 2010, ெங்க இைக்கிைம்: போட்டு மரபும் எழுத்து மரபும்,
என்.ெி.பி.எச்., 41-பி, ெிட்நகோ இண்டஸ்டிோிஸ் எஸ்நடட், அம்பத்தூர், சென்லன
600 098, ரூ.90, ப.196
போர்லவநூல்கள்
செ. ெோரதோம்போள், 1993, ெங்கச் செவ்விைல் (ெங்க இைக்கிைத்தில் செவ்விைல் பண்புகள்),
மீனோட்ெி புத்தக ிலைைம், 60, நமைக்நகோபுர சதரு, மதுலர 625 001, ரூ.55, ப.358
சு. ெண்முகசுந்தரம் (சதோகுப்போெிோிைர்), 2010, நபரோெிோிைர் ோ. ெஞ்ெீவின் ெங்க இைக்கிை
ஆய்வும் அட்டவலணயும், கோவ்ைோ, 16, இரண்டோம் குறுக்கு வீதி, டிரஸ்ட்புரம்,
நகோடம்போக்கம், சென்லன 600 024, ரூ.500, ப.685
மு.வரதரோென், 2006, பழந்தமிழ் இைக்கிைத்தில் இைற்லக, போோி ிலைைம், 184 பிரோட்நவ,
சென்லன 600 108, ரூ.150, ப.464
இரோ. கோஞ்ெனோ, 1998, ெங்க இைக்கிைத்தில் ிலைைிைல் உைிர்கள், பதிப்புத்துலை,
மதுலர கோமரோெர் பல்கலைக்கழகம், மதுலர 625 021, ரூ.75, ப.345
கோர்த்திநகசு ெிவதம்பி, 2009, ெங்க இைக்கிைம் கவிலதயும் கருத்தும், ஐ.ஐ.டி ிறுவனம், 2
சமைின் நரோடு, ெி.ஐ.டி வைோகம், சென்லன 600 113, ரூ.60, ப.192

க. ஜவகர், 2010, திலணக்நகோட்போடும் தமிழ்க் கவிலதைிைலும், கோவ்ைோ, 16, இரண்டோம்
குறுக்குத் சதரு, டிரஸ்ட்புரம் நகோடம்போக்கம், சென்லன 600 024, ரூ.250, ப.336
நம.து. ரோசுகுமோர் ரோ. வெந்தோ (சபோதுப்பதிப்போெிோிைர்), 2003, பண்லடத்தமிழ்ச் ெமூகம்
வரைோற்றுப் புோிதலை ந ோக்கி,
ோ.வோனமோமலை அ.ெிவசுப்பிரமணிைன், மக்கள்
சவைியீடு, 49, உனிசு அலி ெோகிப் சதரு, எல்லிசு ெோலை, சென்லன 600 002, ரூ. ப.176
கி. ோச்ெிமுத்து, 2004, ெங்க இைக்கிை ஆய்வுகள் செய்தனவும் செய்ை நவண்டுவனவும்,
ெி.சுப்பிரமணிைபிள்லை
(முதன்லம
சதோகுப்போெிோிைர்),
தமிழ்த்துலை,
நகரைப்
பல்கலைக்கழகம், கோோிைவட்டம், திருவனந்தபுரம் 695 581, ரூ.75, ப.234
இந்திரோ மனுநவல், 2009, செவ்விைல் ஆய்வுக்கைங்கள், கிநரஸ் - நவதம் பதிப்பகம், 27,
வங்கிைர் குடிைிருப்பு, முதன்லமத் சதரு, குமரன் கர், திருச்ெிரோப்பள்ைி, ரூ.180, ப.320
தமிழண்ணல் இரோம.சபோிை கருப்பன், 2009, ெங்க மரபு, மீனோட்ெி புத்தக
மயூரோ வைோகம், 48 தோனப்ப முதலி சதரு, மதுலர 625 001, ரூ.175, ப.396

ிலைைம்,

. கடிகோெைம் ெ.ெிகோமி (பதிப்போெிோிைர்), 1998, ெங்க இைக்கிைம், கவிலதைிைல் ந ோக்கு
ெிந்தலனப் பின்புை மதீப்பீடு, ஐ.ஐ.டி.எஸ், ெிபிடி வைோகம், தரமணி, சென்லன 600 013,
ரூ.110, ப.536
கு.சவ. போைசுப்பிரமணிைன், 2008, ெங்க இைக்கிைக் சகோள்லக, மீனோட்ெி புத்தக
ிலைைம், மயூரோ வைோகம், 48 தோனப்ப முதலி சதரு, மதுலர 625 001, ரூ.200, ப.520
சப. மோலதைன், 2009, அகத்திலணக் நகோட்போடும் ெங்க அகக்கவிலத மரபும், போலவ
பப்ைிநகஷன்ஸ், 142, ோனி ோன் கோன் ெோலை, இரோைபநபட்லட, சென்லன 600 014,
ரூ.250, ப.498
க. லகைோெபதி, 2006, தமிழ் வீர ிலைக் கவிலத, சமோழிப்சபைர்ப்போைர் கு.சவ.
போைசுப்பிரமணிைன், குமரன் புத்தக இல்ைம், 3, சமய்லக வி ோைகர் சதரு, குமரன் கோைனி
7 வது சதரு, வடபழனி, சென்லன 600 026
அம்மன் கிைி முருகதோஸ், 2006, ெங்கக் கவிலதைோக்கம் மரபும் மோற்ைமும், குமரன் புத்தக
இல்ைம், 3, சமய்லக வி ோைகர் சதரு, குமரன் கோைனி, வடபழனி, சென்லன 600 026,
ரூ.225, ப.397

பருவம்-4
அடிப்பலடப்போடம்-16. - தோள்- 22.

உலரைோெிோிைர்கள் (PDTA 44)
ந ோக்கம் (objectives)
1.
2.
3.
4.
5.

நூல்களுக்கு அைிக்கப்பட்டு வரும் விைக்கங்கைின் வரைோற்லை அைிதல்
உலரகைில் புைப்படும் தமிழ் அைிவு, ஆரோய்ச்ெி வரைோற்லை அைிதல்
உலரஅலமப்பு, உலர சமோழி முதைோனவற்லை அைிதல்
மூைத்துடன் உலரலை ஒப்பிட்டு உள்ைடக்கம், சமோழி, அலமப்பு முதைோனவற்ைில்
இரு நூல்களும் ஒன்றுபடும் நவறுபடும் முலைகலைஅைிதல்.
(outcomes)
-1
-2
-3
-4
-5

Skill Development

அைகுகள்

அைகு-1. உலர சபோது விைக்கம்
அ) உலர வலரைலை, விைக்கம், உலர வலககள்: இைக்கண- இைக்கிை உலரகள், அதன்
உள் வலககள்,
எழுத்துலர-வோய்சமோழி உலர, சபோழிப்புலர-பதவுலர, குைிப்புலரவிருத்தியுலர, செய்யுள் உலர- உலரயுலர, மூை நூைோெிோிைர் உலர- நவறு ஆெிோிைர்
உலர,
உடன்போட்டுலர-மறுப்புலர,
உலரக்கூறுகள்:
கருத்துலர,
மூைபோடம்,
அருஞ்செோற்சபோருள், எடுத்துக்கோட்டு, போடநபதம், விைக்கம், ஒப்பிட்டு விைக்குதல்,
கோரண, கோோிை விைக்கம், பைசபோருள் செோல்வழக்குக் கூறுதல், உலர- உலர லட
நவறுபோடு, உலரக்கூறு அடிப்பலடைில் வலகலம: அருஞ்செோற்சபோருள் உலர,
விருத்தியுலர, சபோழிப்புலர, மறுப்புலர, ைஉலர
ஆ)உலர வரைோறு: உலர இல்ைோக்கோைம், உலரைின் நதலவ, பைன், வோய்சமோழி உலர,
உலரக்கூறுகள் நதோற்ைம், உலரக்கு உலர, உலர அலமப்பு, உலரைோெிோிைர்: தகுதி,
பண்பு, திைனோய்வோைர் ஆதல், உலர திைனோய்வோதல், உலர குைித்த ம்பிக்லககள், உலர
எழுதோலம, உலரைோெிோிைர் பரம்பலர, உலரப் பள்ைிகள்,
அைகு-2. இைக்கண உலரகள்
அ)வலகலம அடிப்பலடைில் உலரைோெிோிைர்: எழுத்திைக்கண,
சபோருைிைக்கண, ைோப்பிைக்கண, அணிைிைக்கண உலரகள்.

செோல்லிைக்கண,

ஆ) நூல் அடிப்பலடைில் உலர: சதோல்கோப்பிைம்,
ன்னூல் முதைோக, இைக்கண
உலரைின் கூறுகள், உலர வடிவங்கள், இைக்கண உலரகளுக்கு இலடநை உள்ை
சபோதுத்தன்லமகள், இைக்கண உலர வரைோறு
அைகு-3 இைக்கிை உலரகள்
அ)வலகலம அடிப்பலடைில் உலரகள்: ெங்க இைக்கிை, அை இைக்கிை, கோப்பிை, புரோண,
பக்தி, ெிற்ைிைக்கிை உலரகள், லெவ, லவணவ, சபௌத்த, ெமண இைக்கிை உலரகள், நூல்
அடிப்பலட வலக: புை ோனூறு, ெிைப்பதிகோரம், திருக்குைள்முதைோன உலரகள்,
ஆ) உள்ைடக்க அடிப்பலடைில் வலகலம: ெமை உலர, தத்துவ உலர, கிைித்துவ உலர,
ெமண உலர, லெவ உலர, லவணவ உலர,
அைகு - 4. உலரஆய்வுகள்
அ) உலர வைம், உலரக் சகோத்து, சதோகுப்புலரகள், உலரக்கைஞ்ெிைம் முதைோன
சபைர்கைில் வந்துள்ைலவ குைித்த மதிப்பீடுகள், உலரைின் வரைோற்றுப்பின்னணி
ஆ) உலர ஆய்வு வரைோறு: இைக்கண, இைக்கிைம் முதைோன வலகலம ந ோக்கில்
ஆய்வுவரைோறு, ஒரு உலரைோெிோிைோின் பை உலரகள் பற்ைிை ஆய்வு வரைோறு,
ஒருநூலுக்கு எழுதப்பட்டஉலரகைின்ஆய்வுவரைோறு, உலர சமோழி, உலர அலமப்பு
பற்ைிை ஆய்வுகள், உலரகலைப் பற்ைிை ஆரோய்ந்தவர்கள், உலர ஆரோய்ச்ெிைின்
வலகலமகள், உலரைின் சமோழி குைித்த ஆய்வுகள், சமோழிக்கைப்பு, மணிப்பிரவோைம்
முதைோன மரபு உலர ஆய்வுகள், நூைலமப்பு பற்ைிை உலரக் கருத்துகலை ஆரோய்தல்,
நூலின்ெமூக, அரெிைல் பின்புைத்தின் அடிப்பலடகலை
உலரகள் சவைிக்சகோண்டு
வருதல், மீட்டுருவோக்கமும் மூைமும் உலரயும்,
அைகு-5,. உலர ஆளுலமகள்- தனித்தன்லமகள்
அ) இைக்கண உலரைோெிோிைர்கள்: இைம்பூரணர், நபரோெிோிைர்,
ச்ெினோர்க்கினிைர்,
நெனோவலரைர், கல்ைோடனோர், மைிலை ோதர், ெிவஞோனமுனிவர், ஆறுமுக ோவைர், கு.
சுந்தரமூர்த்தி,
ஆ.
ெிவலிங்கனோர்,
ஆ.பூவரோகம்பிள்லை,
நதவந ைப்போவோணர்,
போைசுந்தரம், புலியூர்க்நகெிகன், க்கீரர், தமிழண்ணல்
ஆ) இைக்கிை உலரைோெிோிைர்கள்: ச்ெினோர்க்கினிைர், அடிைோர்க்கு ல்ைோர், போிநமல்
அழகர், மணக்குடவர், கோைிங்கர்,
ெி.நக. சுப்பிரமணிைம், உ.நவ. ெோமி ோலதைர்,
சபருமலழப்புைவர் நெோம சுந்தரனோர், ஔலவ சு. துலரெோமிப்பிள்லை, மு.வ.
புலியூர்க்நகெிகன்,
போடநூல்கள்
1. மு.லவ. அரவிந்தன், 1995, உலரைோெிோிைர்கள், மணிவோெகர் பதிப்பகம், 8-7,
ெிங்கர்சதரு, போோிமுலன, சென்லன 600108, ரூ. 150, ப.768
2. இரோ.நமோகன், . செோக்கலிங்கம், 2003, உலர மரபுகள், சமய்ைப்பன் பதிப்பகம்,
53, புதுத்சதரு, ெிதம்பரம் 608 001, ரூ. 125, பக்.376
3. ெ. குருெோமி, 2008, ச்ெினோர்க்கினிைர் உலர ச ைி, ரோணிப்பதிப்பகம், 5,6
விந ோத்நவதோஅடுக்ககம், 37, நகோவிந்தன்சதரு, அய்ைோவுகோைனி, அலமந்த கலர,
சென்லன 600029, ரூ.200, பக்.366
4. ப.இைமோைன், 2011, தமிழ் ைோப்பிைக்கண உலர வரைோறு, மோற்று சவைியீட்டகம்,
96, பிைோக் ல் வரவு சதரு, எம்எம்டிஏ கோைனி, சென்லன 600106, ரூ.200, பக். 320
5. ெ.நவ. சுப்பிரமணிைன், 2010, அடிைோர்க்கு ல்ைோர் உலரத்திைன், சமய்ைப்பன்
பதிப்பகம், 53, புதுத்சதரு, ெிதம்பரம் 608001, ரூ.225, பக். 639

போர்லவ நூல்கள்
இரோ. அரங்கரோஜன், 2002, திருவோய்சமோழிப் நபருலரைோைர் ம்பிள்லை உலரத்திைன்,
சமய்ைப்பன் தமிழோய்வகம், 53, புதுத்சதரு, ெிதம்பரம், ரூ. 115, ப. 368
எஸ். ெிவலிங்கரோஜோ, 2004, ஈழத்துத்தமிழ் உலர மரபு, குமரன் புத்தக இல்ைம், 201,
டோம்வீதி, சகோழும்பு -12, 3-சமய்லக வி ோைகர் சதரு, குமரன் கோைனி, வடபழனி,
சென்லன 600026,
ஆ. மணி, 2011, குறுந்சதோலக உலர ச ைிகள், தமிழன்லன ஆய்வகம், 56, அன்பு
இல்ைம், 4ஆம் குறுக்குத்சதரு, அலமதி கர், அய்ைங்குட்டிப்போலைைம், புதுச்நெோி 605
009, ரூ.300,
ஆ.தோநமோதரன், 2003, ெங்கர மச்ெிவோைர், உைகத்தமிழோரோய்ச்ெி ிறுவனம், 2ஆவது
சமைின் நரோடு, ெிபிடி வைோகம், தரமணி, சென்லன 600113, ரூ. 60, பக்.190
ஈ. சுந்தரமூர்த்தி, 2006, போிநமல் அழகர் திருக்குைள் உலரத் திைன், சமய்ைப்பன்பதிப்பகம்,
53, புதுத்சதரு, ெிதம்பரம் 608 001, ரூ. 160, ப. 480

தோள்- 23
அ) வீனத் தமிழ் எழுத்துகள் - 4. தமிழில் சமோழிசபைர்ப்பு இைக்கிைம்
(PDTA 45 A)
ந ோக்கம் (objectives)
1.
2.
3.
4.
5.
(outcomes)
-1
-2
-3
-4
-5
Skill Development

அைகுகள்

அைகு 1 கவிலத
1. மண்ணும் செோல்லும் மூன்ைோம் உைகக் கவிலதகள், வ.கீதோ, எஸ்.வி.ரோஜதுலர
(சமோழிசபைர்ப்பு), அண்ணோ அக்கம ந ோவோ கவிலதகள் (ரஷ்ைோ), ைதோ
ரோமகிருஷ்ணன் (சமோழிசபைர்ப்பு),
2. சதோலைவிலிருக்கும் கவிலதகள்: சமோழிசபைர்ப்புக் கவிலதகள் (பை ோடுகள்),
அைகு 2 - ெிறுகலத
1. மஹோ
ஸ்நவதோ
(சமோழிசபைர்ப்பு),

நதவிைின்

ெிறுகலதகள்,

என்.எஸ்.

சஜைகோந்தன்

2. பூந்சதன்ைநைோ வோழ்க்லக (ஹீப்ரு), ஷைோநஹோப்நமன் (சதோகுப்போெிோிைர்),
3. இரவில்
ோன்
உன்
குதிலர:
ெிை
என்.நக.மகோலிங்கம் (சமோழிசபைர்ப்பு),
அைகு 3 புதினம்

ந ரங்கைின்

ெிை

ெி கலதகள்,

1. உபோரோ : அன்னிைன், ைட்சுமணன் மோநன, (மரோத்தி), எஸ்.போைெந்திரன்
(சமோழிசபைர்ப்பு),
2. விெோரலண : ஃப்ரன்ஸ்கோஃகோ, (சஜர்மனி), ர.வி.தனுஷ்நகோடி (சமோழிசபைர்ப்பு),
3. தனிலமைின் நூறு ஆண்டுகள்: கோப்ோிநைல் கோர்ெிைோ மோர்க்நகஸ்(ஆெிோிைர்),
ஞோைன் சுப்பிரமணிைன், சுகுமோரன் (தமிழோக்கம்),
அைகு 4 ோடகம்
1. சபோம்லம வீடு : இப்ஸன், ப.சுப்பிரமணிைன் (சமோழிசபைர்ப்பு), தமிழினி,
2. மிருச்ெ கடிகம் : எஸ்.ஏ.போைகிருஷ்ண அய்ைர் (சமோழிசபைர்ப்பு),
3. பலிபீடம், கிோிஷ் கர்னோட், 2002, பலிபீடம், போவண்ணன் (தமிழோக்கம்),
அைகு 5 வோழ்க்லக வரைோறு மற்றும் கட்டுலர
1. மோகோத்மோ கந்திைின் சுைெோிலத : ெத்திை நெோதலன (இந்திைோ),
2. நடோட்நடோ – ெோன் : ென்னலில் ஒரு ெிறுமி, சடட்சுநகோ குநரோைோ ோகி (ஜப்போன்),
3. அலடைோள் மீட்பு : கோைனிை ஒர்லம அகற்ைல் , கூகி வோ திைோங்நகோ
(ஆப்பிோிக்கோ), அ.மங்லக, (சமோழிசபைர்ப்பு),
போடநூல்கள்
1. மண்ணும் செோல்லும் மூன்ைோம் உைகக் கவிலதகள், வ.கீதோ, எஸ்.வி. ரோஜதுலர
(சமோழிசபைர்ப்பு) , அலடைோைம், 1205/1, கருப்பூர் ெோலை, புத்தோ ந்தம் 621
310, 2006, ரூ.115
2. மஹோ
ஸ்நவதோ
நதவிைின்
ெிறுகலதகள்,
என்.எஸ்.சஜைகோந்தன்
(சமோழிசபைர்ப்பு), ந ஷனல் புக்டிரஸ்ட், இந்திைோஏ-5, கிழின்போர்க், புதுதில்லி
110016, ரூ.55
3
உபோரோ : அன்னிைன், ைட்சுமணன்மோநன, (மரோத்தி), எஸ்.போைெந்திரன்
(சமோழிசபைர்ப்பு), விடிைல்பதிப்பகம், 11, சபோிைோர் கர், மக்கோைி
போலைைம், வடக்கு நகோைம்புத்தூர் 641 015, 2001, ரூ.100
4.
மோகோத்மோ கந்திைின் சுைெோிலத : ெத்திை நெோதலன (இந்திைோ),
கிலடக்குமிடம் : கோந்திை இைக்கிைச் ெங்கம், கோந்தி மியூெிைம், மதுலர 625
020, ரூ.30
5.
நடோட்நடோ – ெோன் : ென்னலில் ஒரு ெிறுமி, சடட்சுநகோ குநரோைோ ோகி
(ஜப்போன்), சு.சவள்ைி ோைகம், செோ.பிரபோகரன், (சமோழிசபைர்ப்பு), ந ஷனல் புக்
டிரஸ்ட், இந்திைோ, ஏ-5 கிோீன்போர்க், புதுதில்லி, 110 016, 2005, ரூ.35

தோள்- 23
ஆ) செய்யுைிைல் வரைோறு
(PDTA 45 B)
ந ோக்கம் (objectives)
1. தமிழ் ைோப்பு, அணி, போட்டிைல், ிகண்டு, செய்யுள் சமோழி வரைோற்லை அைிதல்,
2. மூை நூல்கலைக் சகோண்டும் ஆரோய்ச்ெி நூல்கலைக் சகோண்டும் இந்த வரைோற்லை
அைிதல்,
3. இைக்கிைங்களுடன் ைோப்பு முதைோன இைக்கண நூல்கலை ஒப்பிட்டுப் போர்த்தல்,
ஆரோய்தல்
4.
,
5.
(outcomes)
-1
-2
-3
-4
-5

,

,

,

Skill Development

அைகுகள்

அைகு-1. ைோப்பு வரைோறு
(அ) செய்யுள் உறுப்புகள் இைக்கண வரைோறு: எழுத்து, மோத்திலர, அலெ, ெீர், சதோலட,
அடி, அைசபலட, குறுக்கம், எழுத்துத் திோிபுகள், செய்யுைில் இலெக் கூறுகள், வண்ணம்,
சதோலட முதைோனவற்ைின் வரைோறு
(ஆ)ைோப்பு வலக வரைோறு:
ஆெிோிைப்போ,
சவண்போ,
கலிப்போ,
போவின வரைோறு: ைோப்பு வலககைின் துலை, தோழிலெ, விருத்தம் வரைோறு.

வஞ்ெிப்போ,

அைகு-2 அணி வரைோறு
(அ)சபோருைணி வரைோறு: தன்லமைணி, உவலம, உருவகம், தீவகம், பின்வரு ிலை,
முன்னவிைக்கு, நவற்றுப்சபோருள்லவப்பு, நவற்றுலம, விபோவலன, ஒட்டு, அதிெைம்,
தற்குைிப்நபற்ைம், ஏது, நுட்ப அணி, இநைசு, ிரனிலை, ஆர்வ சமோழி, சுலவ, தன்
நமம்போட்டு உலர, போிைோைம், ெமோகிதம், உதோத்தம், அவநுதி, ெிநைலட, விநெடம்,
ஒப்புலமக் கூட்டம், விநரோதம், மோறுபடு புகழ் ிலை, புகழோப்புகழ்ச்ெி, ிதோிெனம், புணர்
ிலை, போிவருத்தலன, வோழ்த்து, ெங்கீரணம், போவிகம் என்ை அணி வலககைின்
வைர்ச்ெிலை இைக்கண நூல்கலைக் சகோண்டு அைிதல்
(ஆ)செோல்ைணி வரைோறு: மடக்கு, ெித்திரகவி வரைோறுகள் அைிதல். சமோழிபுணோிைல்பு
முலைகலை இைக்கணம், இைக்கிைம் என்ை இரண்லடயும் ஒப்பிடுவதன் மூைம் அைிதல்

அைகு-3 போட்டிைல் வரைோறு
(அ)இைக்கண நூல்கலைக் சகோண்டு ெிற்ைிைக்கிை வலகலமகலை அைிதல், ெிற்ைிைக்கிை
வலகலமகைின் நதோற்ைம், வைர்ச்ெி, பிை இைக்கிைங்களுக்குள் அது கைந்து வருதலை
அைிதல், போட்டிைல் இைக்கண நூல்கைின் உள்ைடக்க வரைோற்லை அைிதல்,
(ஆ)சதோலகைோக்க வரைோறு, இைக்கிை ஆக்க வரைோறு, நூைோக்க வரைோறு, செய்யுள்
குற்ைம், செய்யுள் அழகு வரைோறு அைிதல், இைக்கிை வலகலம வரைோறு அைிதல்,
இைக்கண நூல்கள் தரும் இைக்கிை வலகலமகளுடன் ஒப்பிட்டு அைிதல், உலரைோக்க
வரைோறு அைிதல்
அைகு-4 ிகண்டு வரைோறு
(அ) உோிைிைல், மரபிைல் வரைோறு,
உைவு மரபு வரைோறு,

ிகண்டு நூல் அலமப்பு வரைோறு, செோற்சபோருள்

(ஆ) ிகண்டுகைில் அகரோதிைிைல் கூறுகள் வரைோறு, சபோருள்வலகப்போட்டு வரைோறு,
மக்கள், புழங்குசபோருள், பிை உைிோி, சதய்வம், உறுப்பு, கோைம் முதைோனவற்ைில் உள்ை
வலகலம வரைோறு,
அைகு-5 இைக்கிைசமோழி வரைோறு
(அ)சமோழி வழக்கு வலககள் வரைோறு: உைக வழக்கு, ோடக வழக்கு, செய்யுள் வழக்கு,
தகுதி வழக்குகள், இழி வழக்குகள் பற்ைிை இைக்கண நூல்கள் தரும் செய்திகள்,
(ஆ)செய்யுள் ஈட்டச்செோற்கள்வரைோறு, செய்யுளுக்கு ஏற்ப சமோழிலைக் கட்டலமக்கும்
வரைோறு, செய்யுைில் கிலை சமோழி, இழி சமோழி, நபச்சுசமோழிக் கைப்பு வரைோறு,
போடுசபோருளுக்கும் சமோழிக்கும் உள்ை உைவு,
போடநூல்கள்
1. இரோ. இைங்குமரன் (பதிப்போெிோிைர்), 1974, கோக்லகப்போடினிைம் மூைமும்
உலரயும், கழக சவைியீடு, 1-140, பிரகோெம் ெோலை, சென்லன 600001
2. தி.நவ. நகோபோலைைர் (பதிப்போெிோிைர்), 1974, லவத்திை ோத நதெிகர் இைற்ைிை
இைக்கண விைக்கம் சபோருைதிகோரம், செய்யுைிைல், தஞ்லெ ெரசுவதி மஹோல்
சவைியீடு, ெரஸ்வதி மஹோல் நூல் ிலைைம், தஞ்ெோவூர்
3.

நம.வீ. நவணுநகோபோைப்பிள்லை (பதிப்போெிோிைர்), 1998, அமிதெோகரனோர்
இைற்ைிை ைோப்பருங்கைம், உைகத் தமிழோரோய்ச்ெி ிறுவனம், ெிஐடி வைோகம்,
தரமணி, சென்லன 600113, ரூ 170, ப.788
4. ை. மணிகண்டன், 2001, தமிழில் ைோப்பிைக்கண வைர்ச்ெி, விழிகள் பதிப்பகம், 8எம்139, 7ஆம் குறுக்குச் ெோலை, திருவோன்மியூர் விோிவோக்கம், சென்லன 600 041,
ரூ. 125, ப. 300
5. மருதூர் அரங்கரோென், 2008, இைக்கண வரைோறு- போட்டிைல் நூல்கள்,
மணிவோெகர் பதிப்பகம், 31, ெிங்கர் சதரு, போோி முலன, சென்லன 600108, ரூ. 150,
ப. 423

போர்லவ நூல்கள்
செ.லவ. ெண்முகம், 2006, ைோப்பும் ந ோக்கும்- சதோல்கோப்பிைோின் இைக்கிைக்
நகோட்போடுகள், சமய்ைப்பன் பதிப்பகம், 53, புதுத் சதரு, ெிதம்பரம் 608001, ரூ. 75, ப.224

நெோ. . கந்தெோமி, 1989, தமிழ் ைோப்பிைலின் நதோற்ைமும் வைர்ச்ெியும்- சதோகுதி-1
முதற்போகம், தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், தஞ்ெோவூர், 613 005, ரூ. 100, ப. 847
நெோ. .
கந்தெோமி,
1989,
தமிழ்ைோப்பிைலின்நதோற்ைமும்வைர்ச்ெியும்2ஆம்போகம், தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், தஞ்ெோவூர், 613 005, ரூ. 70, ப. 582

சதோகுதி-1

நெோ. . கந்தெோமி, 2004, தமிழ் ைோப்பிைலின் நதோற்ைமும் வைர்ச்ெியும்- சதோகுதி-2, தமிழ்ப்
பல்கலைக்கழகம், தஞ்ெோவூர், 613 005, ரூ. 160, ப. 682
அ. ெிதம்பர ோதனோர், 2009, தமிழ் ைோப்பிைல் உைரோய்வு, இரோம. குரு ோதன்(தமிழோக்கம்),
விழிகள் பதிப்பகம், 8எம்- 139, 7ஆவது குறுக்குத் சதரு, திருவள்ளுவர்
கர்,
திருவோன்மியூர், சென்லன 600041, ரூ. 120, ப.152
அ.ெண்முகதோஸ், 1998, தமிழில் போவடிவங்கள், உைகத்தமிழோரோய்ச்ெி
வைோகம், தரமணி, சென்லன 600113, ரூ. 35, ப.156

ிறுவனம், ெிஐடி

இரோ. கண்ணன், 2003, அணிைைக்கண வரைோறு, கூத்தன் பதிப்பகம், 50, ஒன்பதோவது
சதரு, போரதி கர், முத்தோ புதுப்நபட்லட, ஆவடி, ஐஏஎஃப், சென்லன 600055, ரூ. 130.
ப.224
.வீ. செைரோமன், போட்டிைலும் இைக்கிை வலககளும், இைக்கிைப் பதிப்பகம், 12,
அப்போத்துலரைோர்சதரு, நதனோம்நபட்லட, சென்லன 600 018, ரூ. 30, ப.438
எஸ். ெிவமணி, 2008, ெித்திர வண்ணக்கவிகள் - ஆய்வுத் சதோகுப்பு, ெிவோ பதிப்பகம், 1-ஏ,
ஹோிஸ்ரீ அடுக்ககம், புதிைஎண் 13, 18 ஆவது அசவன்யூ, அநெோக் கர், சென்லன 600083,
ரூ. 300, ப. 283
சுந்தர ெண்முகனோர் 2001, தமிழ் அகரோதிக் கலை, சமய்ைப்பன் தமிழோய்வக சவைியீடு,
53, புதுத்சதரு, ெிதம்பரம் 608 001, ரூ . 100, ப. 368
போ.ரோ. சுப்பிரமணிைன், 2009, செோல் வலை நவட்டுவன், கைல் கவின் புக்ஸ், 16-25, 2
ஆம் கடல் நபோக்குச் ெோலை, வோல்மீகி கர், திருவோன்மியூர், சென்லன 600 041, ரூ.450, ப.
400
சகோ. இரோமலிங்கத் தம்பிரோன், 2004, தண்டிைைங்கோரம்- சுப்பிரமணிை நதெிகர்
உலரயுடன், கழக சவைியீடு, 79, பிரகோெம்ெோலை, பிரோட்நவ. சென்லன 600108, ரூ. 72,
இரோ. அைநவந்தன், 2004, தமிழ் அணி இைக்கண மரபும் இைக்கண மறு வோெிப்பும்,
ெபோ ோைகம் பதிப்பகம், 176, கீழ ரத வீதி, ெிதம்பரம் 608 001, ரூ. 120, ப.312 .
மோ. ெற்குணம், 2002, தமிழ் ிகண்டுகள் ஆய்வு, திபோர்க்கர், 293, அகமது வணிக வைோகம்,
2ஆவது தைம், ரோைப்நபட்லட, ச டுஞ்ெோலை, சென்லன 600014, ரூ. 150, ப. 376

தோள்- 23 இ) தமிழர் மோனிடவிைல்
(PDTA 45 C)
ந ோக்கம் (objectives)
1. தமிழர் பண்போட்லட மோனிடவிைல் ந ோக்கில் உற்று ந ோக்கிப் புோிந்து சகோள்
2. தமிழகப் பழங்குடிைினர், ோநடோடிைினர் பற்ைிை விவரங்கலைத் சதோகுத்து அைிதல்
3. மக்கள்
பண்போட்டு
முைற்ெிகலையும்
ஆக்கங்கலையும்
பதிவு
செய்து
ஆவணப்படுத்
4. மரபுகைின் மீதோன மதிப்பீடுகள் செய்த
5. ெமூகமோற்ைத்திற்கு ஆரோய்ச்ெிலைப் பைனுலடைதோக ஆக்குதல்
(outcomes)
-1
-2

,

,

-3
-4
-5

,

Skill Development

அைகுகள்
அைகு 1

மோனிடவிைலின் நதோற்ைம் – விைங்குகளும் மனிதனும் – பண்போட்டின் தன்லம–
வலரைலைகள் – வலரைலை பற்ைிை விவோதங்கள் – போட்டின் பண்புகள்.
அைகு 2
தோய்வழி மரபு – வலககள் – தமிழகத் தோய்வழிச் ெமுகங்கள் – பிை ெமுகத்தினர் – ஆதி
ெமூக அலமப்பு – தமிழ்த் திருமண முலைகள்.
அைகு 3
ெோதித் சதோன்மங்கள், நதோற்ைத் சதோன்மங்கைின் அர்த்தத்தைம், கூற்றுகள் – ெோதிகைின்
நதோற்ைத் சதோன்மங்கள் – ெமூக மோற்ைம், ெமஸ்கிருத வைமோதலும் ெமைமும் – பிை ெமூக
அலமப்புகள், முரண்போடுகள் – நகோட்போடுகள் – ெடங்குகைின் தன்லமகள்
நகோட்போட்டிைல் ெிந்தலன – தமிழர் ெடங்குகைின் பன்முகத் தன்லம.
அைகு 4
சதய்வ உைகம் – அணுகுமுலை நவறுபோடுகள் – தமிழர் சதய்வ உைகம் – ெமூகப்
சபைர்வும் குைசதய்வம் வழிபோட்டுக் குழுவின் மோற்ைங்கள் – ைோத்திலர மோனிடவிைல் –
பீைிைல் கருத்தோக்கம் ைோத்திலர.

அைகு 5
திருவிழோ, அலமப்பிைத் தைமோற்ைங்கள் , லகவிலனக் கலைஞரும் ெமைமும் – புழங்கு
சபோருள் பண்போடு – சபோருளும்
பண்போடும் – தமிழக கிரோமங்கள் – கிழக்கிந்திைக்
கம்சபனிைோோின் போர்லவ – ெமகோைத் தமிழ்ச் ெமூகம் – சகோக்கிக் கோைப் பதிவுகள்.
போடநூல்
1. பக்தவத்ெை போரதி, 2013, தமிழர் மோனிடவிைல், அலடைோைம், திருச்ெி
போர்லவ நூல்கள்
பக்தவத்ெைபோரதி, 2013, பண்போட்டு மோனிடவிைல், அலடைோைம், திருச்ெி
பக்தவத்ெைபோரதி, 2004. மோனிடவிைல் நகோட்போடுகள்,வல்லினம், புதுச்நெோி

தோள் 24 அ) தமிழக அரெிைல் சபோருைோதோர வரைோறு
(PDTA 46 A)
ந ோக்கம் (objectives)
1.
2.
3.
4.
5.

,
(outcomes)
-1
-2
-3
-4
-5

,
,

,

Skill Development

அைகுகள்
அைகு-1.

புவிைிைல் வரைோறு: ிைப்பரப்பு அைவு, புவிைில் அதன் இடம், ிை வலககள், ஆறுகள்,
ீர் ிலைகள், ஊற்றுகள், கடல்கள், கடற்கலரகள்,
மலை வலககள், குன்றுகள்,
சதோடர்கள், தோவர வலககள், பைலவ வலககள், விைங்கு வலககள், பருவ கோைங்கள்,
ோள் சபோழுதுகள், கோற்ைின் நபோக்குகள், மலழ
அரெிைல் வரைோறு; ெங்ககோைம்: போண்டிைர், நெோழர், நெரர், குறு ிை மன்னர், கலடசைழு
வள்ைல்கள், இனக்குழுத் தலைவர்கள், அவர்களுக்கு இலடைிைோன நபோர்கள்,
ட்புைவுகள், கைப்பிரர்கோைம், இலடக்கோைம்: பல்ைவர், நெோழர், போண்டிைர், நெரர்,
அைைவர் வருலக; இசுைோமிைர், கிைித்துவர், ஐநரோப்பிைர் வருலக, விடுதலைக்குப்
பின்னும் முன்னும் தமிழக அரெிைல் இைக்கங்கள்

அைகு-2
ிர்வோக வரைோறு; அரசு ிர்வோக அலமப்புகள்- வோி, ீதி,பலட, ஒற்ைர், தூது, ிைப்பரப்பு
எல்லை, அலமப்புகள் வரைோறு; கல்வி அலமப்புகள், ெமை, இன அலமப்புகளுடன்
அரெிைலுக்குள்ை உைவுகள், கருவூைம்,
அைகு-3
சதோழில் வரைோறு: நவைோண்லம, தச்சு, கல், கருவி, அணிகைன், வண்ண உருவோக்கம்,
வணிகம், பரத்தலம, இலெ-போட்டு, ச ெவு, சகோத்து, பிை
அைகு-4
உலடலம வரைோறு; அலெயும் செோத்து, அலெைோச் செோத்து, வீடு,
வோோிசுோிலம, ோணைம், உநைோகம், திருட்டு, சகோள்லை,

ிை உலடலம,

அைகு-5
புை வரைோறு: அைைக உைவுகள், வணிக உைவுகள், நபோர் உைவுகள், பண்போட்டு
உைவுகள், சமோழிசபைர்ப்பு, அைல் ோட்டுப்பைணிகள் குைிப்புகள், அைல் ோட்டுக்
குைிப்புகள், சதோல்சபோருள் ெோன்றுகள்
போடநூல்கள்
1. நக.நக.பிள்லை, 2004, தமிழக வரைோறும் மக்களும் பண்போடும், உைகத்
தமிழோரோய்ச்ெி ிறுவனம், சென்லன, ரூ.125, ப.594
2. நவ.தி.செல்வம், 2003, தமிழக வரைோறும் பண்போடும், மணிவோெகர் பதிப்பகம், 31,
ெிங்கர் சதரு, போோிமுலனம் சென்லன 600 108, ரூ.160
3. மைிலை.ெீனி. நவங்கடெோமி, 2008, சகோங்கு ோட்டு வரைோறு,
ோம் தமிழர்
பதிப்பகம், 17/1 தோச்ெி அருணோச்ெைம் சதரு, மைிைோப்பூர், சென்லன 600 004,
ரூ.75, ப.192, நபோன்-044 28443791
4. மைிலை.ெீனி. நவங்கடெோமி, 2006, ெங்ககோை வரைோற்று ஆய்வுகள் முதல்
சதோகுப்பு, எம்.சவற்ைிைரெி, மலன எண்.9, கதவு எண்.26; குறுக்குத்சதரு, நெோெப்
குடிைிருப்பு, ஆதம்போக்கம், சென்லன 600 088, ரூ.65, ப.272, நபோன்.22530954
5. இரோ.கிருஷ்ணமூர்த்தி, 2010, போண்டிைன் சபருவழுதி
ோணைங்கள், 7/142,
கிரோசனட் பப்ைிஷர்ஸ், கைோநெத்ரோ கோைனி, சபென்ட் கர், சென்லன 600 090,
ரூ.30
போர்லவ நூல்கள்
இைக்கு ர் (சவைிைிடுபவர்), தமிழ் ோட்டு வரைோறு, நெோழப் சபருநவந்தர் கோைம்-1,
தமிழ்வைர்ச்ெித்துலை, குைைகம், சென்லன 108.
இைக்கு ர் (சவைிைிடுபவர்), தமிழ் ோட்டு வரைோறு, போண்டிைப் சபருநவந்தர் கோைம்,
தமிழ்வைர்ச்ெித்துலை, குைைகம், சென்லன 108. ரூ.80
நக.ஜி.இரோதோமணோைன், 2007, திரோவிட இைக்க வரைோறு, போோி ிலைைம், 90 பிரோட்நவ,
சென்லன 600 108, ரூ.300, ப.624, நபோன்-25270795
இரோ.இரோகவய்ைங்கோர், 1994, தமிழகக் குறு ிை நவந்தர்கள், போரதி பதிப்பகம், 108,
உஸ்மோன் ெோலை, திைோகரோை கர், சென்லன 600 017, ரூ.16, நபோன்-4340205

இைக்கு ர் (சவைிைிடுபவர்), தமிழ் ோட்டு வரைோறு, நெோழப் சபருநவந்தர் கோைம், முதல்
சதோகுதி, தமிழ் வைர்ச்ெித் துலை, குைைகம், சென்லன 108
இரோ.வடிநவைன், 2001, ெங்க கோைக் சகோங்கு ோடு, அருநணோதைம், 5/3 சகைடில்ைோ
மடம் ெோலை, இரோைப்நபட்லட, சென்லன 600 014, ரூ.80, ப.296
மைிலை.ெீனி. நவங்கடெோமி, 2006, ெங்க கோை வரைோற்று ஆய்வுகள் இரண்டோம்
சதோகுப்பு, எம்.சவற்ைிைரெி, மலன எண்.9, கதவு எண்.26; குறுக்குத் சதரு, நெோெப்
குடிைிருப்பு, ஆதம்போக்கம், சென்லன 600 088, ரூ.85, ப.344, நபோன்.22530954
இரோ.கிருஷ்ணமூர்த்தி, 2011, ெங்க கோைச் நெோழர் ோணைங்கள், 7/142, கிரோசனட்
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புை விருப்பப் போடம்- 4ஆ
தோள் 24
ஆ) அகரோதிைிைல்
ந ோக்கம் (objectives)
1.
2.
3.
4.
5.

தமிழ் அகரோதி
தமிழ் அகரோதி உருவோக்கத்தின் வரைோற்லை மோணவர்க்குகற்பித்தல்
அகரோதிைிைல் ஆய்வு முைற்ெிகைில் மோணவர்கலை ஈடுபடலவத்தல்,
அகரோதிகலை உருவோக்குதல்
தமிழில் உருவோகியுள்ை அகரோதிகலை மதிப்பிடுதல்
(outcomes)

-1
மோணவர்கள் அகரோதிைின் செோல், விைக்கம்,

வரைோறு

-2
-3
மோணவோா்கள் செோற்சபோருண்லம பற்ைி உணோா்ந்து சகோள்ைல்
-4
-5
Skill Development

அைகு1. அகரோதிைிைல், அகரோதிக் கலை
அ)அகரோதிைிைல் - செோல், விைக்கம்,
வரைோறு, இைக்கணமும் அகரோதிைிைலும்
அகரோதிைிைலும் சமோழிைிைலும், தமிழ் அகரோதி வரைோறு, சதோல் கோப்பிைர் கோைம்,
ிகண்டுக் கோைம்– ிகண்டுகைின் நதோற்ைம், சபோது அலமப்பு, வைர்ச்ெி ிலை, பிற்கோை
ிகண்டுகள்
ஆ) ஐநரோப்பிைர் அகரோதிகள்– ிகண்டு வழிப்பட்ட தமிழ் மரபு அகரோதிகள் (ஒரு சமோழி
அகரோதிகள்) இவற்ைின் அலமப்பு நவறுபோடு, தற்கோை அகரோதி முைற்ெிகள்.
அைகு 2.அகரோதி வலககள்
அ) கலைக்கைஞ்ெிைம்–வலரைலை, நதோற்ைம், வைர்ச்ெி வலக, வோழ்விைல் கைஞ்ெிைம்,
அைிவிைல் கைஞ்ெிைம், ெிைப்புக் கலைக் கைஞ்ெிைங்கள்,அைிவிைல் கைஞ்ெிைம், ெிைப்புக்
கலைக்கைஞ்ெிைங்கள், ஆய்வடங்கல் வலககள்
ஆ) சபோது அகரோதிகள்– ெிைப்பு அகரோதிகள், சமோழி அகரோதிகள், ஒரு சமோழி, இரு
சமோழி, பன்சமோழி அகரோதிகள், கோை ிரல் அகரோதிகள், குைிப்பிட்ட கோை ிலை
அகரோதிகள், வரைோற்று அகரோதிகள், தகுசமோழி விைக்க அகரோதி, செோல்ைலடவு,
செோற்சைோகுதி, ஆய்வடங்கள், பைிற்ைகரோதி, கற்நபோர் அகரோதி, வட்டோர வழக்கு அகரோதி,
கலைச்செோல்ைகரோதி, சதோழிற்கலைச்செோல் அகரோதி, கணினி வழிைிைோன அகரோதிகள்.
அைகு 3.செோற்சபோருண்லமைிைலும் சகோள்லககளும்

அ) செோல் – உைகப்சபோருள் சதோடர்பு: குைிைிைல் சகோள்லக-சபோருள் முக்நகோணக்
சகோள்லக, அலமப்பு சமோழிக்சகோள்லக, மோற்ைிைக்கணக் சகோள்லக, பைன் வழிைிைல்
சகோள்லக,
செோற்சபோருட்
கூறுகள்,
கருத்துப்சபோருள்,
குைிப்புப்சபோருள்,
செோற்பைன்போட்டு எல்லை, சபோருள் உைவும் செோல் வலகப்போடும், ஒப்புருச்செோல், ஒரு
சபோருட் பை செோல், எதிர்ச்செோல், மீச்செோல், உட்சபோருட்செோல். சபோருட்பன்லம
அல்ைது பல்சபோருண்லம – தற்கோலிகப்சபோருள் அணி ைப்சபோருள், ந ர்ப்சபோருள்,
சூழற்சபோருள்,
ெிைப்புப்சபோருள்,
அடிப்பலடப்
சபோருள்,
தலைலமப்சபோருள்,
மோற்றுப்சபோருள், தழுவுசபோருள் பிை சபோருள்கள்
ஆ)
புைப்சபோருள்சகோள்லக,
எண்ணக்சகோள்லக,
சதோடர்புக்
சகோள்லக,
தூண்டல்சகோள்லக,
விலைவுக்சகோள்லக,
பைன்போட்டுக்
சகோள்லக,
நபச்சுச்செைல்சகோள்லக, பைன் ிருபணக் சகோள்லக, உண்லம ிபந்தலனக் சகோள்லக,
சூழ் ிலைக் சகோள்லக, சமோழிக்கூறுத்சதோடர்புக்சகோள்லக
அைகு 4.அகரோதி உருவோக்கம்
அ) அகரோதி உருவோக்கப் படி ிலைகள் – திட்டமிடல், தரவு மூைங்கள், செோல் சதோிவு,
முற்றுச்செோற் பிோிப்பு, பகுதிச் செோற்பிோிப்பு
ஆ) பதிவுத் சதோிவு–பழஞ்செோல்,
கூட்டுச்செோல், மரபுத்சதோடர்

புதுச்செோல்,

வழக்சகோழி

செோல்,

கலைச்செோல்,

அைகு 5. அகரோதிப் பதிவுக் கூறுகள், ஆய்வுகள்
அ) அகரோதிப் பதிவுக்கூறுகள்– தலைச்செோல் பகுதி, சபோருட்பகுதி,அடிப்பலட வடிவம்,
எழுத்துப்சபைர்ப்பு, ஒலிப்புச ைி, இைக்கணக்குைிப்பு, செோல்மூைம், செோற்பிைப்பு,
செோற்சபோருள், சபோருள்தரு முலைகள், குறுக்கு ந ோக்கீடு, நமற்நகோள், விைக்கக்
குைிப்புகள், குைிப்போன்கள்.
ஆ) அகரோதிகள் மதிப்பீடு, தமிழில் உருவோகியுள்ை அகரோதிகலை மதிப்பிடுதல்,
கிோிைோவின் தற்கோைத்தமிழ் அகரோதி, தமிழ் சைக்ெிகன் முதைோன அகரோதிகலை ஒப்பிட்டு
அைிதல், அகரோதிைிைல் ிறுவனங்கள், வல்லு ர்கைின் திைன்கலை பங்கைிப்புகலைத்
சதோகுத்து மதிப்பிடுதல், அகரோதிைிைல் ஆய்வுகலைத் சதோகுத்துஅைிதல்
போடநூல்கள்
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5. சுந்தர ெண்முகனோர், தமிழ் நூல் சதோகுப்புக் கலைக்கைஞ்ெிைம், மணிவோெகர்
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போர்லவ நூல்கள்
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ஆரோய்ச்ெித் திட்டம்
(PDTA 47)
ந ோக்கம்
மோணவர் ஆய்வுத் திைலன நமம்படுத்தல், நமலும் சதோடர்ந்து ஆய்வுப் பணிகைில்
ஈடுபடப் பைிற்ெி வழங்குதல்
திட்டச் செைல்முலை
ஒரு ஆெிோிைர் ச ைிைோைரோக
ிைமிக்கப்படுவோர் அல்ைது நதர்ந்சதடுக்கப்படுவோர்.
மோணவோின் ஒப்புதலுடன் அவருக்குோிை தலைப்புத் நதர்ந்சதடுக்கப்பட நவண்டும்.
ஆரோய்ச்ெி ச ைிமுலைப்படி 75-100 பக்க ஆய்வைிக்லகலை மோணவர் பருவத் நதர்வு
சதோடங்கும் ோளுக்கு 15 ோளுக்கு முன் ெமர்ப்பிக்கநவண்டும். 10 புள்ைி அைவில் ஒற்லை
இலடசவைிைில் அைிக்லக அச்ெிடப்பட்டிருக்க நவண்டும். நதலவ எனில் ஒலி, ஒைி, ஒலிஒைிப்பதிவுகள் பின்னிலணப்பில் இலணத்து வழங்கப்பட நவண்டும். புை ிலைத்
நதர்வோைர் வோய்சமோழித் நதர்லவ டத்துவோர். மற்ை தோள்களுக்கு உள்ை மதிப்சபண்
பகிர்வு இதற்கும் சபோருந்தும். அகமதிப்பீடும் புைமதிப்பீடும் தனித்தனிநை 75+75 ஆக
வழங்கப்படும்.
இவற்ைின்
சமோத்தத்தில்
50%
மதிப்சபண்
புை ிலைத்நதர்வு
மதிப்சபண்ணோகும்.
வோய்சமோழித்நதர்வு
மதிப்சபண்
25
ச ைிைோைரோலும்
வோய்சமோழித்நதர்வு
டத்தும்
புை ிலைத்
நதர்வோைரோலும்
இலணந்து
முடிவு
செய்ைப்படும்.

