
பகுதி -1 தமிழ் 

இக்கால இலக்கியம் 

       

அகமதிப்பெண்  : 25 

புறமதிப்பெண்    : 75 

பமொத்த மதிப்பென்  : 100 

ெருவம்                : முதற்ெருவம் 

ெயிற்றுமணிகள்/வொரம் : 6 

தரப்புள்ளிகள்          : 3 

           

பாட ந ாக்கம் 

1. இக்கொல இலக்கிய வடிவங்களையும் எடுத்துளரப்பு முளறகளையும் 

அறிமுகப்ெடுத்தல். 

2. தமிழ்ச் சமூகத்தில் தற்கொலத்தில் நிலவிவரும் விழுமியங்களைப் புரிந்துபகொள்ைச் 

பசய்தல் . 

3. இக்கொல இலக்கிய மரபுகள் குறித்த விமசனப் ெொர்ளவ பெறல் . 

4. ெளைப்ெொக்க முயற்சியில் ஈடுெை ஆர்வம் பகொள்ைச் பசய்தல் . 

5. ெயன்ெொட்டுத்தமிழ் பமொழிெயிற்சிளய மொணவர்கள் அறியச் பசய்தல் . 

 

அலகு 1                                ; 

ெொரதியொர்     - பசந்தமிழ்நொடு, புதுளமப்பெண் 

ெொரதிதொசன்     - அழகு, தமிழனுக்கு வீழ்ச்சியில்ளல 

கவிமணி ததசிக விநொயகம் பிள்ளை - 

சுகொதொரக்கும்மி,பதொழிலொளியின்முளறயீடு 

சுரதொ      - கலப்ளெ, தெொலி உடும்பு 

(உள்ளடக்கம்  15 மணிகள் மதிப்பீடு 3) 18மணிகள் 

அலகு 2                                    

நொமக்கல் கவிஞர்    - தருணம் இதுதவ 

கவிகொமு ஷர்ப்    - தமிதழ!, நிலதவ பசொல் 

கண்ணதொசன்    - அனுெவம், நட்பு 

வொணிதொசன்     - உயிர்வொட்டும்கொலம் 

(உள்ளடக்கம்  15 மணிகள் மதிப்பீடு 3) 18மணிகள்  

அலகு 3                                     

நொட்டுப்புறப் ெொைல்கள்   - தொலொட்டுப்ெொைல், பதொழில்ெொைல் 

புதுக்கவிததகள் 

1.அப்துல் ரகுமொன்    - பவற்றி 

2.அரங்கமல்லிகொ    - அக்குளுக்கு அல்ல இளைத்துண்டு 

3.அறிவுமதி     - நட்புக்கொலம் 

4.ஆண்ைொள் பிரியதர்ஷினி   - நிலொச்தசொறு 

5.தொமளர     - தீர்ப்பு 

6.ளவரமுத்து     - ருசி 

 

ஐக்கூ கவிததகள்   

1. அரிமதி இைம்ெரிதி  

2. அரிமதி பதன்னவன் 

3. கொர்முகில் 



4. பசந்தமிழன் 

5. புதுளவ இைதவனில் 

(உள்ைைக்கம்  15 மணிகள் மதிப்பீடு 3) 18மணிகள்  

அலகு 4                                          

சிறுகளத  - பிரமொதம் (ததர்ந்பதடுக்கப்ெட்ை ெத்து சிறுகளதகள்) 

பதொகுப்ெொசிரியர்  -  முளனவ பத.வொசுகி. 

(உள்ைைக்கம்  15 மணிகள் மதிப்பீடு 3) 18மணிகள்  

அலகு 5                                    

இலக்கிய வரலொறும் ெயன்ெொட்டுத்தமிழும் 

அ.இலக்கிய வரலொறு 

 கவிளத வைச்சி (ெொரதியொர் கவிளத முதல்) 

 சிறுகளத வைொ;ச்சி 

ஆ.ெயன்ெொட்டுத்தமிழ் 

 அகரவரிளசப்ெடுத்துதல் 

 வழூஉச்பசொல் திருத்தம் 

 நூல்களின் சிறப்பு பெயர்கள் 

 ஆசிரியர்களின் சிறப்பு பெயர்கள் 

(உள்ளடக்கம்  15 மணிகள் மதிப்பீடு 3) 18மணிகள்  

ெொைநூல்கள் 

1. பசய்யுள் திரட்டு - பவளியீடு- ெொரதிதொசன் ெல்களலக்கழகம், 

திருச்சிரொப்ெள்ளி 

2. முளனவர் பத.வொசுகி சிறுகளத   - பிரமொதம் (ததர்ந்பதடுக்கப்ெட்ை ெத்து 

களதகள்),  பதொகுப்ெொசிரியர் -  ,நியூ பசஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்(பி) லிட்., 41-பி, சிட்தகொ 

இண்ைஸ்டிரியல் எஸ்தைட்,அம்ெத்தூர், பசன்ளன-600098. 

3. முளனவர் பத.வொசுகி தமிழ் இலக்கிய வரலொறு -.நியூ பசஞ்சுரி புக் 

ஹவுஸ்(பி) லிட்., 41-பி, சிட்தகொ இண்ைஸ்டிரியல் எஸ்தைட்,அம்ெத்தூர், பசன்ளன-

600098. 

 

 

 

ெொர்ளவ நூல்கள் 

1. சு.ஆனந்தன், மொருதி தமிழ் இலக்கிய வரலொறு - ெதிப்ெகம்,எண்:5, முதல் 

மொடி, பிஷப் ஹீெர்ெள்ளி வணீக வைொகம், புத்தூர், திருச்சி-620017. 

2. முளனவர் ச. சுெொஷ் சந்திரதெொஸ்,தமிழ் இலக்கிய வரலொறு - ெொளவ 

ெப்ளிக்தகஷன்ஸ் 

இரொயப்தெொட்ளை, பசன்ளன-600014. 

இளணய முகவரி : 

  www.tamilvu.org 

www.chennainoolagam.com   

குறிப்பு :-   

அலகு 5 - ெயன்ெொட்டுத்தமிழ் என்ற பிரிவில்  ெகுதி அ, ஆ வில் (2 மதிப்பெண் & 5 

மதிப்பெண்) வினொக்கள் கட்ைொயமொக அளமதல் தவண்டும். 

http://www.tamilvu.org/
http://www.chennainoolagam.com/


 

மொணவர் பெறும் திறன் : 

• தமிழ்பமொழி மீதும், இலக்கியங்கள் மீதும் ஆர்வம் பெறல். 

• நற்கருத்துக்களையும் வொழ்வியல் விழுமியங்களையும் அறிதல். 

• பமொழித்பதொைர்புத்திறன் ெளைப்ெொற்றல்திறன், கருத்தியல், புரிதல் திறன், 

ஆகியவற்ளறப் பெறல். 

•தமிழக அரசொல் நைத்தப்ெடும் ததர்வொணயத் ததர்வில் ெங்தகற்ெதற்கொன 

தகுதிளயப் பெறுதல். 

கவிஞரொக, சிறுகளத ஆசிரியரொக உருவொகுதல்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ெகுதி - தமிழ் 

இளைக்கொல இலக்கியமும் புதினமும் 

 

 

அகமதிப்பெண்  : 25 

புறமதிப்பெண்    : 75 

பமொத்த மதிப்பென்  : 100 

ெருவம்               : இரண்ைொம் ெருவம் 

ெயிற்றுமணிகள்/வொரம் : 6 

தரப்புள்ளிகள்          : 3 

 

    

ெொை தநொக்கம்: 

1.சமய இலக்கியத் ததொற்றத்திற்கொன வரலொற்றுப் பின்புலத்ளத அறிவித்தல். 

2 தமிழ் ளசவ, ளவணவ இலக்கியங்களை அறிமுகப்ெடுத்துதல். 

3.தமிழ் பமொழியின் பசம்பமொழிப்ெண்புகளை அறியச் பசய்தல். 

4.தமிழ்ச் சிற்றிலக்கியங்களின் இலக்கியச் சிறப்ளெக் கற்பித்தல். 

5.மொனிை மதிப்புக்களின் சிறப்புகளை அறியச் பசய்தல். 

அலகு 1 

ென்னிரு திருமுளறகள் 

 

1.திருநொவுக்கரசர் ததவொரம் - திருப்பூந்துருத்தி - திருஅங்கமொளல 



2.சுந்தரர்   ததவொரம் - திருளவயொற்றுப் ெதிகம் 

3.மொணிக்கவொசகர் திருவொசகம் - சிவபுரொணம் 

                      (உள்ைைக்கம்  15 மணிகள் மதிப்பீடு 3) 18மணிகள் 

அலகு 2 

 நொலொயிரதிவ்வியப் பிரெந்தம் 

 

1.பெரியொழ்வொர் திருபமொழி - நற்றொய் புலம்ெல் 

2.பதொண்ைரடிப்பெொடியொழ்வொர் - திருமொளல 

3.மதுரகவியொழ்வொர் - கண்ணிநுண்சிறுத்தொம்பு. 

                     (உள்ைைக்கம்  15 மணிகள் மதிப்பீடு 3) 18மணிகள்  

அலகு 3                           

(அ) முத்துக்குமொரசொமி பிள்ளைத்தமிழ்: 

1.பசங்கீளரப்ெருவம் - ெொைல் எண் 8 - ‘விரல்சுளவ உண்டு’ 

(ஆ) நந்திக்கலம்ெகம்: 

1.வொளைதநொக வீசுமொல்.என பதொைங்கும்ெொைல் 2 .உளரவரம்பு இகந்த 

2.மயில்கண்ைொல் 

(இ) தமிழ்விடுதூது: 

 17 முதல் 46 வளர - 30 கண்ணிகள் 

(ஈ) குற்றொலக் குறவஞ்சி : குறத்திமளலவைம் கூறல் 

1. வொனரங்கள் கனிபகொடுத்து 

2. முழங்குதிளர புனலருவி 

(உ) கலிங்கத்துப் ெரணி : கைம் ெொடியது 

 1. ஆைல் துரங்கம். 

 2. பநருங்கு ஆகவம். 

 3. வொய்மடித்துக் கிைந்தளல 

 4. தளரமகளும் தன் பகொழுநன் 

                        (உள்ைைக்கம்  15 மணிகள் மதிப்பீடு 3) 18மணிகள் 

அலகு 4 

 கொயம் - தி.பவ. இரொதசந்திரன், என்.சி.பி.எச், பசன்ளன. 

                        (உள்ைைக்கம்  15 மணிகள் மதிப்பீடு 3) 18மணிகள் 

 

அலகு 5 அ.இலக்கிய வரலொறு ென்னிரு திருமுளறகள், ென்னிரு ஆழ்வொர்கள்,  

           சிற்றிலக்கியங்கள் (பிள்ளைத்தமிழ், கலம்ெகம், தூது, குறவஞ்சி, ெரணி) 

 

 ஆ. ெயன்ெொட்டுத்தமிழ்: 

  வல்பலழுத்து மிகும் இைங்கள் 

  ஒலி தவறுெொடு அறிதல் (ண ந ன, ல ை ழ, ர ற, கர தவறுெொடுகள்) 

  பெொருந்தொச் பசொற்களைக் கண்ைறிதல். 

           (உள்ைைக்கம்  15 மணிகள் மதிப்பீடு 3) 18மணிகள் 

ெொைநூல்கள்: 

1. பசய்யுள் திரட்டு -பவளியீடு, ெொரதிதொசன் ெல்களலக்கழகம், 

திருச்சிரொப்ெள்ளி. 



2. தி.பவ.இரொதசந்திரன், புதினம் - கொயம், - நியூபசஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், 

பசன்ளன. 

3. முளனவர் பத.வொசுகி தமிழ் இலக்கிய வரலொறு , ஆசிரியர்- , நியூபசஞ்சுரி புக் 

ஹவுஸ் (பி) லிட், 41 - பி, சிட்தகொ இண்ைஸ்பிரியல் எஸ்தைட், அம்ெத்தூர், பசன்ளன 

600098. 

ெொர்ளவநூல்கள்: 

1. ஸ்ரீ.சந்திரன், எம்.ஏ தமிழ் இலக்கிய வரலொறு, , வர்த்தமொனன் ெதிப்ெகம், தியொகரொய 

நகர், பசன்ளன - 17. 

2. முளனவர்.ெொக்யதமரி, வளகளம தநொக்கில் தமிழ் இலக்கிய வரலொறு , 

நியூபசஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்,அம்ெத்தூர், பசன்ளன 600098 

குறிப்பு: 

 

அலகு 5 ெயன்ெொட்டுத்தமிழ் என்ற பிரிவில் ெகுதி அ மற்றும் ஆ வில்                     (2 

மதிப்பெண் & 5 மதிப்பெண்) வினொக்கள் கட்ைொயமொக இைம் பெறுதல் தவண்டும். 

 

இளணய முகவரி: 

 

 www.ta.wikipedia.org 

 www.tamilmanam.net 

 

மொணவர் பெறும் திறன்: 

 

• தமிழ்ப் ெக்தி இலக்கியங்கள் ெற்றி அறிவர். 

• நொயன்மொர், ஆழ்வொர்களின் ெக்தியில் விளைந்த கவிச்சுளவ உணரவர். 

• சிற்றிலக்கியங்களின் இலக்கியச்சுளவளயயும் கட்ைளமப்ளெயும் அறிவர் 

• தமிழ்பமொழி, பசம்பமொழி என்ெளதயும் அதன் ெண்புகளையும் அறிவர். 

• சிறுகளத, புதினம் எழுதும் ஆற்றல் பெறுவர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ta.wikipedia.org/
http://www.tamilmanam.net/


பகுதி - தமிழ் 

தாள் 3 - காப்பியமும்  ாடகமும் 

 

அகமதிப்பெண்  : 25 

புறமதிப்பெண்    : 75 

பமொத்த மதிப்பென்  : 100 

ெருவம்               : மூன்றொம் ெருவம் 

ெயிற்றுமணிகள்/வொரம் : 6 

தரப்புள்ளிகள்          : 3  

 

 

ெொை தநொக்கம்: 

 1.கொப்பிய இலக்கியங்களின் ெொவிகப்ெண்பிளன அறியச் பசய்து, 

நற்ெண்புகளை பெறச் பசய்தல். 

 2.கொப்பியக்களதகள் வழி பதொன்ளமச் பசய்திகளை அறிதல். 

 3.கொப்பிய இலக்கியங்களின் இலக்கியச் சுளவளயப் ெயிற்றுவித்தல். 

 4.ெளைப்ெொற்றளல வைர்த்தல் 

 5. கொப்பிய இலக்கியங்களின் வொயிலொக வொழ்வியல் அறங்களை அறியச் 

பசய்தல் 

அலகு 1    

1. சிலப்ெதிகொரம் –  அளைக்கலக் கொளத 

2. மணிதமகளல – சிளறக்தகொட்ைம் அறக்தகொட்ைமொக்கிய கொளத 

3. சீவகசிந்தொமணி – விமளலயொர் இலம்ெகம் 

                    (உள்ைைக்கம்  15 மணிகள் மதிப்பீடு 3) 18மணிகள் 

அலகு 2            

1. கம்ெரொமொயணம் –  குகப்ெைலம் 

2. வில்லிெொரதம் –  உலூகன் தூதுச் சருக்கம் 

                    (உள்ைைக்கம்  15 மணிகள் மதிப்பீடு 3) 18மணிகள் 

அலகு 3         

1. பெரிய புரொணம் –  திருநொளைப்தெொவொர் நொயனொர் புரொணம் 

2. சீறொப்புரொணம் –  ஈத்தங்குளல வரவளழத்த ெைலம் 

3. ததம்ெொவணி – நீர் வரம் அளைந்த ெைலம். 

                   (உள்ைைக்கம்  15 மணிகள் மதிப்பீடு 3) 18மணிகள் 

அலகு 4   நொைகம்  

       நொபமல்லொம் ஒன்னுதொன்   கவிஞர் மு.அன்புமணி             

   

   நியூ பசஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்(பி) லிட்., அம்ெத்தூர், பசன்ளன. 

                  (உள்ைைக்கம்  15 மணிகள் மதிப்பீடு 3) 18மணிகள் 

 

அலகு 5   இலக்கிய வரலொறும், ெயன்ெொட்டுத்தமிழும்      

அ. இலக்கிய வரலொறு (கொப்பியங்களும்,பிறகொப்பியங்களும்) 

   (ஐம்பெருங்கொப்பியங்கள், ஐஞ்சிறுகொப்பியங்கள், கம்ெரொமொயணம்,  

   வில்லிெொரதம், பெரியபுரொணம், சீறொப்புரொணம், ததம்ெொவணி, தமிழில் நொைக  

   வைர்ச்சி)  

ஆ. ெயன்ெொட்டுத்தமிழ் 

   கடிதம் எழுதுதல், அலுவல், உறவுமுளறக்கடிதங்கள்,  



   களலச்பசொல்லொக்கம், பமொழிபெயப்பு 

                (உள்ைைக்கம்  15 மணிகள் மதிப்பீடு 3) 18மணிகள் 

ெொைநூல்கள் 

1. பசய்யுள் திரட்டு - பவளியீடு- ெொரதிதொசன் ெல்களலக்கழகம்      

திருச்சிரொப்ெள்ளி 

2. நொபமல்லொம் ஒன்னுதொன் .  கவிஞர் மு.அன்புமணி,          

  நியூ பசஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்(பி) லிட்., அம்ெத்தூர், பசன்ளன. 

ெொர்ளவ நூல்கள் 

1- சு.ஆனந்தன், .தமிழ் இலக்கிய வரலொறு;மொருதி ெதிப்ெகம்,எண்:5, முதல் 

மொடி, பிஷப் ஹீெர் ெள்ளி வணிக வைொகம்,புத்தூர், திருச்சி-620017. 

2. - முளனவர் ச. சுெொஷ் சந்திரதெொஸ் தமிழ் இலக்கிய வரலொறு, ெொளவ 

ெப்ளிக்தகஷன்ஸ்,  இரொயப்தெொட்ளை, பசன்ளன-60001 

இளணய முகவரி: 

www.chennailibrary.com  

 

குறிப்பு:- 

 அலகு 5 ஆ. ெயன்ெொட்டுத்தமிழ் என்ற பிரிவில் ெகுதி அ மற்றும் ஆ வில்              

(2 & 5 மதிப்பெண்) வினொக்கள் கட்ைொயமொக இைம் பெறுதல் தவண்டும். 

 

மொணவர்பெறும் திறன்: 

 • கொப்பிய இலக்கியத்தின் வொயிலொக வொழ்வியல் அறங்களை அறியச ்

சசய்வர். 

 • கற்ெளனத் திறனின் வொயிலொகப் ெளைப்ெொற்றளல தமம்ெடுத்துவர்.  

 • ெல்தவறு கொப்பிய வடிவங்களைப் ெற்றிய அறிவு பெறுவர். 

 • நொைகக் கூறுகளையும் , ெளைப்ெொக்கத் தூண்டுதளலயும் பெறுவர். 

 • தமிழ்ச் சமூக வைொ;ச்சியில் நொைகக் களலயின் ெங்களிப்பிளன அறிவர். 

 

 

பகுதி - தமிழ் 

பண்தடய இலக்கியமும், உதை தடயும் 

 

அகமதிப்பெண்  : 25 

புறமதிப்பெண்    : 75 

பமொத்த மதிப்பென்  : 100 

ெருவம்               : நொன்கொம் ெருவம் 

ெயிற்றுமணிகள்/வொரம் : 6 

தரப்புள்ளிகள்          : 3  

 

ெொை தநொக்கம்: 

1. சங்க இலக்கியங்களின் வொயிலொக இல்லறம் மற்றும் வொழ்வின் 

அகமொண்புகளை அறியச் பசய்தல் . 

2. புறவொழ்வு ெற்றிய அறம், பகொளை, வீரம் முதலியனவற்ளறத் பதளிவுறுத்தல் . 

3. ெழந்தமிழ் இலக்கியங்களி;ல் அரசியல் அறிவு குறித்த பசய்திகளை அறியச் 

பசய்தல் . 

http://www.chennailibrary.com/


4. உளரநளையின் மூலம் எழுத்தொற்றல் மற்றும் பமொழிப்புலளமளய 

உருவொக்குதல் . 

5. திருக்குறள் வழி வொழ்வியல் அறங்களை உணொ;த்துதல் . 

அலகு 1                          

1.குறுந்பதொளக 

1. ‘வில்தலொன்’ எனத் பதொைங்கும் ெொைல் )ெொ.எ . 07( 

2. ‘அகவன்’ எனத் பதொைங்கும் ெொைல் )ெொ.எ . 23( 

3. ‘கொன’ எனத் பதொைங்கும் ெொைல் )ெொ.எ . 38( 

4. ‘தளலப்புளண’ எனத் பதொைங்கும் ெொைல் )ெொ .எ . 222( 

5. ‘ெொலும்’ எனத் பதொைங்கும் ெொைல் )ெொ.எ . 396( 

2.நற்றிளண 

1. ‘நின்றபசொல்லொ;’ எனத் பதொைங்கும் ெொைல் )ெொ.எ . 01( 

2. ‘தைமருப்பு’ எனத் பதொைங்கும் ெொைல் )ெொ.எ . 120( 

3.ஐங்குறுநூறு 

1. ெொளலத்திளண – தளலவி இரங்கு ெத்து (331 முதல் 340 வளர) – 10 ெொைல்கள் 

4.அகநொனூறு 

1. ‘அகல்அளற’ எனத் பதொைங்கும் ெொைல் (ெொ.எ. 105) 

2. ‘தநொதகொ’ எனத் பதொைங்கும் ெொைல் (ெொ.எ. 153) 

                         (உள்ைைக்கம்  15 மணிகள் மதிப்பீடு 3) 18மணிகள் 

அலகு 2            

5.கலித்பதொளக 

1. குறிஞ்சிக்கலி 

‘சுைர்த்பதொடீஇ’ எனத் பதொைங்கும் ெொைல் (ெொ.எ. 15) 

2. பநய்தல்கலி 

‘மொமலர்’’ எனத் பதொைங்கும் ெொைல் (ெொ.எ. 16) 

 

6.சிறுெொணொற்றுப்ெளை  சிறுெொணொற்றுப்ெளை முழுவதும் 

7.புறநொனூறு 

1. ‘வள்ளிதயொர்’ எனத் பதொைங்கும் ெொைல் (ெொ.எ. 47) 

2. ‘நின்னயந்து’ எனத் பதொைங்கும் ெொைல் (ெொ.எ. 163) 

3. ‘உண்ைொலம்ம’ எனத் பதொைங்கும் ெொைல் (ெொ.எ. 182) 

4. ‘ஈபயன’ எனத் பதொைங்கும் ெொைல் (ெொ.எ. 204) 

5. ‘நிளனக்குங்கொளல’ எனத் பதொைங்கும் ெொைல் (ெொ.எ. 217) 

                     (உள்ைைக்கம்  15 மணிகள் மதிப்பீடு 3) 18மணிகள்  

அலகு  3         

8.திருக்குறள் 

1. புறங்கூறொளம (அதிகொரம் 19) 

2. மொனம் (அதிகொரம் 97) 

3. பநஞ்பசொடு கிைத்தல் (அதிகொரம் 125) 

 

9.நொலடியொர் 

1. ‘அரும்பெறல்’ எனத் பதொைங்கும் ெொைல் (ெொ.எ. 34) 

2. ‘கல்லொதுதெொகிய’ எனத் பதொைங்கும் ெொைல் (ெொ.எ. 169) 



3. ‘தகொட்டுப்பூப்தெொல’ எனத் பதொைங்கும் ெொைல் (ெொ.எ. 215) 

4. ‘நன்னிளலக்கண்’ எனத் பதொைங்கும் ெொைல் (ெொ.எ. 248) 

5. ‘ஒரு நன்றி’ எனத் பதொைங்கும் ெொைல் (ெொ.எ. 357) 

 

10.ெழபமொழி நொனூறு 

1. ‘புலமிக்கவளர’ எனத் பதொைங்கும் ெொைல் (ெொ.எ. 07) 

2. ‘முல்ளலக்கு’ எனத் பதொைங்கும் ெொைல் (ெொ.எ. 74) 

3. ‘பூத்தொலும்’ எனத் பதொைங்கும் ெொைல் (ெொ.எ. 93) 

4. ‘பசயல்தவண்ைொ’ எனத் பதொைங்கும் ெொைல் (ெொ.எ. 263) 

5. ‘நொடிநமபரன்று’ எனத் பதொைங்கும் ெொைல் (ெொ.எ. 346) 

                         (உள்ைைக்கம்  15 மணிகள் மதிப்பீடு 3) 18மணிகள்    

அலகு 4  

 உளரநளைத்திரட்டு – தமிழ்த்துளற பவளியீடு . 

                                 (உள்ைைக்கம்  15 மணிகள் மதிப்பீடு 3) 18மணிகள் 

 

அலகு 5  (இலக்கிய வரலொறும், ெயன்ெொட்டுத் தமிழும்)    

அ. இலக்கிய வரலொறு 

 எட்டுத்பதொளக, ெத்துப்ெொட்டு, ெதிபனண் கீழ்க்கணக்கு, தமிழில் உளரநளை  

வைர்ச்சி) 

ஆ. ெயன்ெொட்டுத்தமிழ்: பெொதுக்கட்டுளரகள் , ஓபரழுத்து ஒருபமொழி. 

                  (உள்ைைக்கம்  15 மணிகள் மதிப்பீடு 3) 18மணிகள் 

ெொைநூல்கள் 

7. பசய்யுள் திரட்டு - பவளியீடு- ெொரதிதொசன் ெல்களலக்கழகம்         

திருச்சிரொப்ெள்ளி 

8. உளரநளைத்திரட்டு – தமிழ்த்துளற பவளியீடு (எட்டு கட்டுளரகள் மட்டும்) 

   

3- முளனவர் பத.வொசுகி.தமிழ் இலக்கிய வரலொறு - நியூ பசஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்(பி) 

லிட்., 

அம்ெத்தூர், பசன்ளன-600098 

ெொர்ளவ நூல்கள் 

1- சு.ஆனந்தன.தமிழ் இலக்கிய வரலொறு மொருதி ெதிப்ெகம்    

     புத்தூர், திருச்சி-620017. 

2. முளனவர் ச. சுெொஷ் சந்திரதெொஸ் தமிழ் இலக்கிய வரலொறு -  

      ெொளவ ெப்ளிக்தகஷன்ஸ் 

      இரொயப்தெொட்ளை, பசன்ளன-600014. 

இளணய முகவரி: 

www.chennailibrary.com  

 

குறிப்பு:- அலகு 5 ஆ. ெயன்ெொட்டுத்தமிழ் என்ற பிரிவில் ெகுதி அ மற்றும் ஆ வில் (2 

& 5 மதிப்பெண்) வினொக்கள் கட்ைொயமொக இைம் பெறுதல் தவண்டும். 

மொணவர் பெறும் திறன்: 

• வொழ்வியல் அறங்கள் மற்றும் வரலொற்றுச் பசய்தகளை அறிவர் 

http://www.chennailibrary.com/


• சங்க இலக்கியங்களில் உள்ை அழகியல் கூறுகளை உணர்வர்’. 

• ெண்ளைத்தமிழரின் ஈளகத்திறம் அறிவர்’. 

• உளரநளையின் மூலம் எழுத்தொற்றல் மற்றும் பமொழிப்புலளமளய 

தமம்ெடுத்துவர்’. 

• சங்க அகப்புற ெொைல் மரபுகளை அறிவர்’. 


