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இள�கைல / இள� அறிவ�ய� / இள� வண�கவ�ய� 

j‹dh£á - ghl¤â£l« 
2018 - 2019 



I B.A./B.SC./B.Com./B.C.S. 
�த� ப�வ� 

பாட�தி�ட� 

PAPER CODE: TA18/1L/FCT          

 

�� 1 :  பாரதியா�      -   பாரத ேதச�    

பாரதிதாச�     –   ெப��ல� (எ��சி��ற 

ெப�க�)  

ப���ேகா�ைட க�யாண ��தர�  –    ந�� ெச�த ெதா��  

கவ�ஞ� க�ணதாச�   – ெப� வா�க 

 

�� 2 :  அ��� ர�மா�     – ர�த� ெவ�ேவ� நிற� 

ஆ�மாநா�         - நா�, மைழ 

கவ�ஞ� இள�ப�ைற    -  ஆைசக� 

தமிழ�சி த�கபா��ய�   – எ�ேசா��� ெப� 

     

      

�� 3: ��ைம�ப��த�    – கட��� க�தசாமி� 

ப��ைள�� 

�.அழகி�சாமி     - �ய�ப� 

  ெஜயகா�த�     – �கச�தி 

நா�சி� நாட�    – இ�நா�� ம�ன�க� 

  ச.தமி��ெச�வ�     - ெவய�ேலா� ேபா�… 

கிளாமிடா�     - தமி�மக� 

  

 �� 4: இல�கிய வரலா� 

      20 ஆ� ��றா��� கவ�ஞ�க� 

     மர�� கவ�ைத, ��� கவ�ைத  

               சி�கைதகள��  ேதா�ற�, வள��சி 

 

�� 5: அ. ேவைல�கான வ��ண�ப�க� வைரத� 

          �கா�� க�த�க� 

  ஆ.  கைல�ெசா�க� 

             ெபா� – அறிவ�ய�, ச�ட�,ம���வ� 

 

 

 

 

 
 
 



I B.A./B.Sc./B.Com./B.C.S. 
இர�டா� ப�வ� 

பாட�தி�ட� 

PAPER CODE: TA18/2L/FCT   

      

 �� 1 – ெச��� 

ேதவார�     -  ��தர� - தி�ைவயா�(11 

பாட�க�) 

ெப�ய தி�ெமாழி    -  ெப�யா�வா� (10 பாட�க�) 

சறீா��ராண�    –  மா���� ப�ைண நி�ற படல�  

(25 பாட�க�) 

ேத�பாவண�    –  மகவ�� படல� (15 பாட�க�) 

 

�� 2 

நளெவ�பா    –  �ய�வர கா�ட� (15 பாட�க�) 

���ட�ப��    –  ஆ��வள� (6 பாட�க�) 

அழக� கி�ைள வ�� ��  –  மா� ெகா�ட தைலவ� �த� 

    ம�மாைல வா�கி வா வைர  

�மேரச சதக�    -  8 பாட�க� (91,92,94,95,96,97,98,99) 

�� 3 இல�கிய வரலா� 

ப�தி இல�கிய�க� (ைசவ�, ைவணவ�) 

சி�றில�கிய�க� 

உைரநைடய�� வரலா�� வள��சி�� 

இ�லாமிய�, கிறி��வ� தமி�� ெதா�� 

 

�� 4 உைரநைட 

நி�வன� தி�. வ�.எ�. எதிராஜி� இறவா��க� 

ஔைவயா� எ��� ப���வ� – கி.வா.ெஜக�நாத� 

ஏ� ப��க��க� – ெவ. இைறய�� 

நா����ற வ�ைளயாட�க� – �. ச��க��தர� 

ப�ைழக� த�� ேப��ப� – கவ�ஞ� ம�ரா 

 

�� 5 ெபா��க��ைர 

  கைல�ெசா�க� (120)  

இதழிய� 

ச�கவ�ய� 

கண�ன�ய�ய� 

 

 



II B.A. / B.Sc.  
 ��றா� ப�வ� 

பாட�தி�ட� 

PAPER CODE: TA18/3L/FCT          

 

�� 1 

சில�பதிகார�  - ம�கல வா����பாட� 

மண�ேமகைல  - பா�திர மர� �றிய காைத 

சவீக சி�தாமண�  - நாமக� இல�பக� (20 பாட�க�) 

��டலேகசி            -  10 பாட�க�  

�� 2 

 

க�பராமாயண�  -    ம�தைர ���சி� படல� (30பாட�க�) 

ெப�ய�ராண�  - �சலா� நாயனா� �ராண� 

தி�ம�திர�   - 10 பாட�க� 

தன��பாட�க�  - 10 பாட�க� 

      

�� 3 

 இல�கிய வரலா�: 

இர�ைட� கா�ப�ய�க� 

ஐ�ெப��கா�ப�ய�க� 

ஐ�சி��கா�ப�ய�க� 

நாடக�தி� ேதா�ற� வள��சி 

�� 4 

நாடக� : ெபா�ம�காவ�� ��� ெப�க� – �ைனவ�. கா�திமதி 

�� 5 

   ெமாழிெபய��� – அ�வலக� ெதாட�பாக 

        கைல�ெசா�க� (120 )  

1. உளவ�ய� 

2. ேவளா�ைமய�� 

3. ஆ�சி / நி�வாக� 

 

 
 



   II B.A. / B.Sc. 
நா�கா� ப�வ� 

பாட�தி�ட� 

PAPER CODE: TA18/4L/FCT           

 

�� 1 

ஐ�����   -      தா��� உைர�த ப��(10 

பாட�க�) 

���ெதாைக  - 24,36,60,73,120 (பரண� பாட�க�) 

ந�றிைண   - 13,32,65,217,222 (கப�ல� பாட�க�) 

கலி�ெதாைக  - பாைல�கலி 9, �றி�சி�கலி 5 

�றநா��     - 206,231,232,235,286,311(ஔைவயா� பாட�க�)                             

 

�� 2 

ப�பாட�   - ெச�ேவ� (ஐ�தா� பா��) 

பதி���ப��            - இர�டா� ப�� (வள� அ� ைபதிர�)  

ஆறா� ப�� ((���� ப�த� ,  சி�வைள 

வ�றலி) 

      சி�பாணா���பைட -  கைடேய� வ�ள�க� 

தி���ற�   - ெச��ந�றிஅறித�,�ற��றாைம, 

     

 ெபாைற�ைடைம,அட�க�ைடைம  

நால�யா�    -      �டா ந�� 

 

�� 3 இல�கிய வரலா�: 

ப���பா�� 

எ���ெதாைக ��க� 

பதிென�கீ��கண�� ��க� 

�தின�தி� ேதா�ற� வள��சி 

 

�� 4: �தின�    ேதட� – ெபா�ன�ல� 

 

�� 5: ெமாழிெபய��� 

 

     கைல�ெசா�க� (120)  

1. ெபா� 

2. வண�கவ�ய� 

3. இல�கிய�, ெமாழி வரலா�, சமய� 

 



 

Gj§Wôw UL°o Lpí¬ 
(Ru]ôh£) 

ùNuû] 600 008 

 

 

 

 

 

 

அ��பைட� தமி� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.A. / B.Sc. / B. Com. / B. Com (C.S.) / B. Com (B.M.) / B.B.A. 

2018 - 2019 

RªrjÕû\ 
(Rªr LtLôR UôQYoLÞdÏ) 



 

அ��பைட�தமி� 

ØRt TÚYm - Rôs I 

 

Paper Code : UG18/1N/BTA        Hours : 2 

மதி�ெப�: 50 

úSôdLm  : RªûZd LtLôR UôQYoLÞdÏj Rªr GÝjûR                                                       

GÝRÜm ùNôtLû[ Yô£dLÜm T«tß®jRp. 

TôPlTÏ§: 

 

áß 1   GÝjÕLs - ùNôtLs  
E«o, ùUn, E«oùUn, BnRm 
Yp]m - ùUp]m - CûP«]m  
இன எ����க�  

  
áß 2  ஓெர���� ெசா�க� –  ஈெர���� ெசா�க�  

–  வ�ைன�ெசா�க� – ெபய��ெசா�க� 

 

áß 3  ¨\eLs - Sô�Ls - UôReLs 
T\ûYLs - ®XeÏLs ùTVoLs  

  உற��ைற� ெபய�க�  

 

 

TôoûY èpLs : 

Rªr AØÕ  ØRXôm YÏl×   

  CWiPôm YÏl×  RªrSôhÓl TôPèp ¨ßY]m, ùNuû], 2007. 

  êu\ôm YÏl×  

 

 
 
 
 



 
அ��பைட�தமி� 

இர�டா� TÚYm - Rôs II 

 

Paper Code : UG18/2N/BTA        Hours : 2 

மதி�ெப�: 50 

 

úSôdLm  : RªûZd LtLôR UôQYoLÞdÏj RªûZ Yô£dLÜm ×¬kÕ 

ùLôs[Üm T«tß®jRp. 

TôPlTÏ§: 

 

áß 1   Jj§\u XZ[/  W\/ SQ] úYßTôÓ   

  

áß 2   50 ùNôtLs - 20 FPLd LûXf ùNôtLs  

 édLs -  LônLs - TZeLs - UWeLs  

  

áß 3    பட� பா���� ெபய� எ��த�       

 

 

TôoûY èpLs : 

 

Rªr AØÕ  SôuLôm YÏl×   

RªúZôûN  IkRôm YÏl×, RªrSôhÓl TôPèp ¨ßY]m, ùNuû], 2007. 

Rªr   B\ôm YÏl×  

 
 
 
 



 
Gj§Wôw UL°o Lpí¬ 

(Ru]ôh£) 

ùNuû] 600 008 

 

 

 

 

 

RªrjÕû\ 
 

சிற���தமி� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.A. / B.Sc. / B. Com. / B. Com (C.S.) / B. Com (B.M.) / B.B.A. 

2018 - 2019 

RªrjÕû\ 



 

சிற���தமி� 

ØRt TÚYm - Rôs I 
 

Title of the Paper : ùNnÙs, CXdLQm, ùUô¯j§\u, £ßLûR, LûXfùNôtLs 
Paper Code : UG18/1N/ATA       Hours : 2 

மதி�ெப� : 50 

 

úSôdLm  : ùRôPokÕ Rªr ùUô¯l TôPjûRl T«XôR UôQYoLÞdLô] 

TôPj§hPm.  Rªr CXd¡VeLû[ A±ØLlTÓjÕRp, 

CXd¡V YWXôtû\d Lt©jRp, ùUô¯ BÞûUûV Y[ojRp, 

TôPlTÏ§: 

 

áß 1   : TôW§Vôo - க�ண� எ� ேசவக� 

 TôW§RôNu - அழகி� சி��� - ெத�ற�    

 

áß 2  : தன��பாட�க� (5 பாட�க�)     

    

áß 3   : த������வ� - பாமா 

 அ�பள��� – �. அழகி�சாமி 

 

 áß 4   : தி���ற� – ந�� 

 நால�யா� - க�வ� 

áß 5   : LûXfùNôtLs: ùTôÕ A±®Vp, NhPm 

 

 

 

 

  

 

 



 

சிற���தமி� 

இர�டா� ப�வ� - Rôs II 

 
Title of the Paper : ùNnÙs, CXdLQm, ùUô¯j§\u, £ßLûR, LûXfùNôtLs 
Paper Code : UG18/2N/ATA       Hours : 2 

மதி�ெப�: 50 

úSôdLm  : ùRôPokÕ Rªr ùUô¯l TôPjûRl T«XôR UôQYoLÞdLô] 

TôPj§hPm.  Rªr CXd¡VeLû[ A±ØLlTÓjÕRp, 

CXd¡V YWXôtû\d Lt©jRp, ùUô¯ BÞûUûV Y[ojRp, 

TôPlTÏ§: 

 

áß 1    சில�பதிகார�  - ம�கல வா���� பாட�    

 

áß 2  ÏßkùRôûL - 4 TôPpLs 

1. தாமைர…  

2. ெகா��ேத�…  

3. யா��…  

4. இளைம�பாரா�.. 

×\Sôòß - 2 TôPpLs 

1. யா�� ஊேர…  

2. உ�டால�ம…  

 

áß 3   ெகா�ைறேவ�த� (அகர வ�ைச – உய��, க, ச, த) 

��ைர (�த� 20 பாட�க�)  

        

áß 4   CXd¡V YWXôß  

NeLLôXm 

    

áß 5    LûXfùNôtLs:  

CR¯Vp 

NêL®Vp 


