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Virudhunagar – 626 001.
முதுகலைத்தமிழ்
முதலாமாண்டு
முதல்பருவம்

- பாடத்தின் பயன்

இைக்கணமும் மமொழியியலும் மதொல் - எழுத்து

CO1:
CO2:
CO3:
CO4:
CO5:

தமிழ் எழுத்துக்களும் அவற்றின் வகக, ததாககயும் ததரியும்.
எழுத்துக்களின் ஒலிப்பிடங்கள் மற்றும் பிறப்பு முகறகள் புரியும்.
இரண்டு த ாற்கள் புணரும் முகறயும் அங்கு ஏற்படும் மாற்றங்களும் புரியும்.
புணர்ச் ியில்

ாரிகயகளின் பயன்பாடு புரியும்.

உயிதரழுத்துகளும்
காணத்ததரியும்.

CO6:

P1TAC11

தமய்தயழுத்துகளும் மயங்கி

வரும்

இடங்ககள அகடயாளம்

வழக்கில் உள்ள அகைத்துச் த ாற்களுமம இலக்கண மரபுப்படிமய அகமந்துள்ளது என்பது
புரியும்

இக்கொை இைக்கியம்

CO1:

எளிகமயாகக்

P2TAC12

கருத்கத

த ய்கின்றது என்பது புரியும்

CO2:

தவளிப்படுத்துவதற்குப்

புதுக்கவிகத

வடிவம்

இருபதாம் நூற்றாண்டுப் பகடப்பாளர்களின் கருத்து தவளிப்பாடு மற்றும்
உத்திமுகறககள அறிய முடியும்.

CO3:
CO4:
CO5:

புகைவு வடிவத்தில் வரலாற்கற அறிய முடியும்
உகரநகடயின் படிநிகல மாற்றங்ககள அறிய முடியும்.

P2TAC13

ிற்றிலக்கியங்களின் காலப்பின்ைணி புரியும்.
பக்தி இலக்கிய இகற கமயத்திலிருந்து விலகி, தைிமைிதத் துதியில்
பயணித்த வரலாற்றுப் பின்புலம் ததரியும்.

CO3:
CO4:

ிற்றிலக்கியம்

புலவர்களின் புலகமகயயும் அவர்களின் இலக்கியச் சுகவகயயும் அறியமுடியும்
முன்கைய

இலக்கியங்களின்

தன்கமகய அறிய முடியும்.

CO5:

குறியீட்டு

கதாப்பாத்திரங்களின் வழிமய பகடப்பாளியின் மைத்கத அறியும் திறன் கிகடக்கும்.

சிற்றிைக்கியம்

CO1:
CO2:

துகண

ாரம்

ிற்றிலக்கியங்களில்

தவளிப்பட்டிருக்கும்

காலந்மதாறும் ிற்றிலக்கியப் பாடுதபாருள்களில் ஏற்பட்ட மாற்றங்ககளக் காணமுடியும்.
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தமிழர் சமூகமும் பண்பொடும்

CO1:
CO2:

P2TAC14

அதிகாரக் குவியலாகத் திகழும் மபரரசுகள் உருவாைச் சூழல் புரியும்.
மபரரசுகளால்

ாகல மற்றும் நீர்வழிப் மபாக்குவரத்து விரிவாக்கம் தபற்று அயல்நாட்டு

வாணிகத்தின் எல்கல பரவலாைதன் பின்ைணி ததரியும்.

CO3:

பிறதமாழி, மய மன்ைர்களின் வருககயால் தமிழ்ச் மூகத்தில் மயம், தபாருளாதாரம்,
ககல, உணவு மற்றும் உகடகளில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களும் திரிபுகளும் புரியும்.

CO4:

தமிழகத்தின் ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதிப் மபாக்கால் வணிகச்

ந்கதயாக மாறியதன்

பின்ைணி ததரியும்.

CO5:

தமிழகத்தின் தற்மபாகதய நிர்வாக முகறயில் அர ர் காலம் முதல் ஆங்கிமலயர் காலம்
வகரயிலாை பல நிர்வாக முகறகமயின் தாக்கத்கத அகடயாளம் காணும் திறன்
கிகடக்கும்.

CO6:

நிலவுகடகம ஆதிக்கத்திலிருந்து தமிழகம் வர்க்க ஆதிக்கத்திற்கு உள்ளாைதன் பின்ைணி
புரியும்.

மக்கள் தகவல் மதொடர்பியல்

CO1:
CO2:

தகவல் ததாடர்பு என்பதன் விளக்கம் ததரியும்.
பண்கடக் காலம் ததாட்டு இன்றுவகர மைிதைின் பயன்பாட்டில் இருந்த/இருக்கின்ற
தகவல் ததாடர்புச்

CO3:

P2TAE1

ாதைங்கள் குறித்துத் ததரிந்து தகாள்ளமுடியும்.

அச்சு ஊடகத்தின் த யல்பாடு

மற்றும் ஊடகங்களுக்குச் த ய்தி வழங்கும், த ய்தி

நிறுவைங்களின் த யல்பாடு ததரியும்.

CO4:
CO5:

அச்சு ஊடகங்ககள தநறிப்படுத்தும்

ட்டங்கள் குறித்த அடிப்பகட அறிவு கிகடக்கும்.

மூக & தமாழி வளர்ச் ியில் அச்சு ஊடகத்தின் பங்களிப்பும் மக்களின் பகடப்புத் திறகை
ஊக்குவிக்கும் மபாக்கும் விளங்கும்.

CO6:

மின்ைணு ஊடகங்களின் வளர்ச் ி, மக்களின் ஏற்பு மற்றும் அகவகளால் மக்கள் தபறும்
தாக்கத்கதயும் ததரிந்து தகாள்ளமுடியும்.

CO7:

இவ்வூடகங்களின்

நிகழ்ச் ித்

தயாரிப்கபயும்

முகறககளயும் ததரிந்து தகாள்ளமுடியும்.

CO8:

அச்சு

மற்றும்

மின்ைணு

மக்களிடம்

ஊடகங்களில்

தகாண்டு

இடம்தபறும்

ம ர்க்கும்

உத்தி

விளம்பரங்களின்

உள்ளடக்கத்கதயும் கருத்து தவளிப்பாட்கடயும் அறிந்து தகாள்ள முடியும்.

CO9:

விளம்பரங்களால்
முடியும்.

மூகம்

எதிர்தகாள்ளும்

ாதக, பாதகங்ககளப்

புரிந்து

தகாள்ள
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முதலாமாண்டு
இரண்டாம்பருவம் - பாடத்தின் பயன்
மதொல்கொப்பியம் - மசொல்ைதிகொரம்

CO1:
CO2:
CO3:

எழுத்துகளின் கூட்டுச் ம ர்க்கக த ால்லாகின்ற தன்கம புரியும்.
த ாற்தபாருள் மாற்றத்தில் மவற்றுகமயின் பங்கிகை அறிந்து தகாள்ள முடியும்.
உருபு மயக்கங்களின்
முடியும்.

CO4:
CO5:
CO6:

P2TAC21

விளிமரபு

வாயிலாக

தமாழி ஆளுகக

ார்ந்து தமாழி அகமப்புச்

உத்திககள

அறிந்து

தகாள்ள

ாரங்ககள அறிந்து தகாள்ள முடியும்.

தபயர் மற்றும் விகைச் த ாற்கள் குறித்து

அறிந்து தகாள்ள முடியும்.

இகடச் த ாற்களின் பங்கிகைக் தகாண்டு அக நிகல, இக

நிகறககளத் துல்லியமாக

அறிய முடியும்.

CO7:

த ாற்களின் வககககளயும், தபாருள் தகாள்கின்ற முகறககளயும்

அறிந்து தகாள்ள

முடியும்.

உலரயொசிரியர்களும் உலரமரபுகளும்

CO1:
CO2:

P2TAC22

உகரயின் மதகவகயயும் பயன்பாட்கடயும் அறிந்து தகாள்ள முடியும்.
பழகமயாை

இலக்கண , இலக்கிய உகரயா ிரியர்களின்

தகாள்ள முடியும்.

CO3:

இன்கறக்கும்

மபாற்றப்படும்

பரிமமலழகர்

ிறப்கப அறிந்து தகாள்ள முடியும்.

CO4:
CO5:

உகர நுட்பத்கதத் ததரிந்து

மற்றும் அடியார்க்கு நல்லாரின் உகரச்

மய இலக்கிய உகரயில் பின்பற்றப்பட மவண்டிய மற்றும் மவண்டாத காரணிகள் புரியும்.
மூல

நூலா ிரியரின்

பகடப்பாற்றகலயும்

ககதப் புகைகவயும் உகரயா ிரியர்கள்

நுட்பமாகவும் விரிவாகவும் தவளிப்படுத்தியிருப்பகத அறிந்து தகாள்ள முடியும்.

CO6:

உகரயின்

பயன்பாட்கட

அறிந்து

வட்டாரச்

த ாற்ககளயும்

உலகியல்

வழக்காறுககளயும் ததாகுத்து ஆய்வடங்கல் பதிப்பித்தலின் மதகவ ததரியும்.

அற இைக்கியம்

CO1:
CO2:
CO3:

தமிழர்

P2TAC23

ிந்தகையில் உருவாை அறப்பண்புககள

அகடயாளம் காணமுடியும்.

அறத்தின் மதகவகய வரலாற்றுப் பின்புலத்மதாடு அறிந்து தகாள்ளலாம்.
மவளாளர்களின் ஆளுகமகய

அறிந்து தகாள்ள முடியும்.
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CO4:
CO5:

அறச்

ிந்தகையில்

மணர்களின் பங்களிப்கப அறிந்து தகாள்ள முடியும்.

பிற்கால அற இலக்கியத்தின் வழிப் தபண்ணடிகமச்

ிந்தகையின் ததாடக்க நிகலகயப்

புரிந்து தகாள்ள முடியும்.

CO6:

த ய்யுள் வடிவ மாற்றத்கதயும்

மூகக்

குறியீட்கடயும் உணரும் திறன் கிகடக்கும்.

இைக்கியத் திறனொய்வும் அணுகுமுலறயும்

CO1:

இலக்கியத்கதத்

திறைாய்வதன்

திறகமகளும் ததரியும்.

CO2:

P2TAC24

பயனும்

திறைாய்வாளருக்குத்

மதகவயாை

மூல நூகலப் பல்மவறு மகாணத்தில் மநாக்குவதற்குப் பயன்படும் பல திறைாய்வு
முகறகள் ததரியும்.

CO3:

நூலா ிரியர் ககதக்களம் மற்றும் ககதப்பாத்திரங்ககள வா கர் மைத்தில் ஆழப்பதியச்
த ய்ய உள்ளடக்கம், புறவடிவத்கதக் கட்டகமத்திருக்கும் முகறகய அறியும் திறன்
கிகடக்கும்.

CO4:

பயின்ற திறைாய்வு முகறகளால் இலக்கியத்கத

அணுகி, பகடப்பாளரின் பகடப்புத்

திறகையும் பகடப்புக் களம் குறித்த அவரது பட்டறிகவயும் அகடயாளம் காணும் திறன்
கிகடக்கும்.

CO5:

அழகியல் உணர்மவாடு இலக்கிய இன்பத்கத நுகரும் திறன் கிகடக்கும்.

சமய இைக்கியம்

CO1:
CO2:
CO3:

மய

இலக்கியங்களில் உள்ள

மயம் தழுவிய அர
உலகியல்

கிகடக்கும்.

CO4:
CO5:
CO6:

P2TAC25

மதாற்றக்

இலக்கியச் சுகவகய அறிந்து தகாள்ள முடியும்.

அடக்குமுகறககள உணர்ந்து தகாள்ள முடியும்.
தகாள்கககயச்

மயங்களின்

பார்கவயில்

அறியும் திறன்

மயங்களின் படிநிகலககள அறிந்து தகாள்ளும் ஆற்றல் கிகடக்கும்.
பிற்கால

மய இலக்கியங்களின் வளர்ச் ிப் மபாக்கிகை அறிந்து தகாள்ளமுடியும்.

தமிழ் தமாழிக்குச்

மயங்களின் பங்களிப்பு குறித்துத் ததரிந்து தகாள்ள முடியும்.

பபச்சுக்கலை

CO1:
CO2:
CO3:
CO4:

P1TAN2

மபச்சு எங்ஙைம் ககலயாகின்றது என்பகத அறிந்து தகாள்ள முடியும்.
மபச் ிற்காை மூலத்கதத் மதர்ந்ததடுத்துத் தரவுககளத் ததாகுக்கும் திறன் கிகடக்கும்.
பல வககயாை உகரககள
உடல்தமாழிகயயும்

அறிந்து தகாள்ள முடியும்.

இகடயூறுககள

எதிர்தகாள்ளுதகலயும்

அறிந்து

தகாள்ள

முடியும்.

CO5:
CO6:

மபச் ில் மதகவப்படும் நககச்சுகவ உணர்வுகளின் இன்றியகமயாகம ததரியும்.
பட்டிமன்றங்கள் மற்றும் வழக்காடு மன்றங்களின் மரபு ததரியும்.
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CO7:

ஊடகத்திற்மகற்பப் மபச்சு முகறயில் மதகவப்படும் மாற்றங்கள் புரியும்.

இரண்டொமொண்டு
மூன்றொம் பருவம்

-

பாடத்தின் பயன்

மதொல்கொப்பியம் - மபொருளதிகொரம் - I

CO1:
CO2:
CO3:
CO4:
CO5:
CO6:

உலக தமாழிகளில் இல்லாத

P1TAC31

ிறப்பாை வாழ்வியல் இலக்கணம் ததரியும்.

தமிழரின் நில அடிப்பகடயிலாை வாழ்வியகல அறிந்து தகாள்ள முடியும்.
உளவியல் தன்கமயில் ஆண்-தபண் பாலுறவு குறித்த அறிகவப் தபறமுடியும்.
தமிழர் மபார்மரபுககள அறிந்து தகாள்ள முடியும்.
களகவயும் ஒழுக்கமாகக் கருதும் தமிழர்களின் மைவளம் புரியும்.
மண வாழ்வில்

இரு மைங்களின் த யல்பாடு, வாழ்வு த ம்கமதபற

வாயில்களின்

பங்களிப்பு மற்றும் மதகவ புரியும்.

கொப்பிய இைக்கியம்

CO1:

இலக்கியம்
முடியும்..

CO2:

மயப்

P2TAC32

நீண்ட

பரப்புகரக்கு

தகாள்ள முடியும்

CO3:

ககத

மரபு

உத்தியாக

நிகலக்களைாக

மாறியது குறித்து

இலக்கியங்கள் அகமயப்

அறிந்து தகாள்ள
தபற்றகத அறிந்து

கதாப்பாத்திரங்களின் வாயிலாக வாழ்வியல் இலட் ியவாதங்ககள அறிந்து தகாள்ள
முடியும்.

CO4:
CO5:

பிற்காலக் காப்பியங்களின் கட்டகமப்புககள உணர்ந்து தகாள்ள முடியும்.
காப்பிய இலக்கிய வடிவிற்குச்

மண, தபளத்த

மயங்களின் பங்களிப்பிகை

அறிந்து

தகாள்ள முடியும்.

ஆய்வு மெறிமுலறகள்

CO1:
CO2:

ஆய்வு

என்பதன் தபாருகள

P2TAC33

அறிந்து தகாள்ள முடியும்.

ஆய்வுத் தளங்ககள அகடயாளம் காணமுடியும்.
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CO3:

காலந்மதாறும் தமிழில் தவளிப்படும் ஆய்வுப் தபாருள் வகககமககள அறிந்து தகாள்ள
முடியும்.

CO4:

ஆய்வில் தகலப்புத்
முடியும்.

CO5:
CO6:

மதர்வில்

அடிப்பகடககள

அறிந்து

முன்னுகர,

முடிவுகர,

ஆய்மவட்டின்

ஆய்வு உடற்பகுதி மபான்ற ஆய்மவட்டின் கட்டகமப்புககள

பின்ைிகணப்புகளில்

என்பது ததரியும்.

இடம்

தபறமவண்டிய

தகவல்கள்

தமிழ் இைக்கிய வரைொறு

CO1:
CO2:

தகாள்ள

களஆய்வு மமற்தகாள்ளும் முகறகம குறித்து அறிந்து தகாள்ளமுடியும்.
அறிந்து தகாள்ளமுடியும்.

CO7:

பின்பற்றப்படும்

என்தைன்ை

P2TAC34

இலக்கியம் மதாற்றம் தபற்றதன் காலப் பின்ைணிகய அறியமுடியும்.
காலந்மதாறும் இலக்கிய வடிவங்களில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களும் அதற்காை காரணங்களும்
புரியும்.

CO3:

இலக்கியப்

தபாருண்கமகளுக்கும்

அந்தந்தக்

ததாடர்கப அறிந்து தகாள்ளும் திறன் கிகடக்கும்.

CO4:
CO5:
CO6:

தமிழ்தமாழியின்

கால

வருக்க முரண்களுக்குமாை

ததான்கமகய அறிந்து தகாள்ள முடியும்.

இலக்கியங்கள் பண்பாட்டுப் பதிவாக அகமயும் பாங்கிகைப் புரிந்து தகாள்ள முடியும்.
புத்திலக்கிய

வகககமகளின்

வளர்ச் ிக்கு

இதழ்கள்

ஆற்றிய

பங்ககத்

ததரிந்து

தகாள்ள முடியும்..

CO7:

மத

விடுதகலக்கும்

அறியமுடியும்.

மூக விடுதகலக்கும் புத்திலக்கியங்கள் காரணமாக இருந்தகத

ெொட்டுப்புறவியல்

CO1:
CO2:

P2TAE3

நாட்டார் என்பவர் யார் என்பகதத் ததரிந்து தகாள்ள முடியும்.
வாழ்வியல் எதார்த்தப் பார்கவயில் தன்ைிகறவு தபற்ற/தபறாத
அறியமுடியும்

CO3:

முதாயப் மபாக்கிகை

பாமர மக்களின் மரபுகள், வாழ்வியல் மற்றும் பழங்காலப் பண்பாட்டு எச் ங்ககள
அகடயாளங்காணும் திறன் கிகடக்கும்

CO4:
CO5:

புழங்குதபாருள் ார் பண்பாடாக, நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் இருப்பது புரியும்.
முதாயத்தில்

நிகலத்துவிட்ட

தகாள்ள முடியும்.

CO6:
CO7:
CO8:

ககலமரபுகளின்

மதாற்றப்

பின்புலத்கத

அறிந்து

காலந்மதாறும் ககலமரபுகளில் ஏற்பட்ட மாற்றங்ககளக் கண்டறியமுடியும்.
நாட்டுப்புற விகளயாட்டுகள் மரபார்ந்த கற்றலில் தபற்ற
நாட்டுப்புறச்
முடியும்.

ிறப்பிகை அறியமுடியும்.

டங்குகள் மற்றும் நம்பிக்கககளின் அடிப்பகடககள

அறிந்து தகாள்ள
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¾Á¢ú þÄì¸¢Âî º¢üÀ¢¸û
CO1:
CO2:
CO3:
CO4:
CO5:

PTASL3

þÄì¸¢Â ¯Ä¸¢ø µÇ¨ÅÂ¡Ã¢ý À¨¼ôÒ¸û ¦ÀÚõ þ¼í¸¨Ç «È¢Â ÓÊÔõ.
¦ÀÃ¢Â¡úÅ¡Ã¢ý ºÁÂ ¬Ù¨Á¨Â «È¢Â ÓÊÔõ.
¿¡ð¼¡÷ ÁÃÀ¢ø ¿¡.Å¡ÉÁ¡Á¨ÄÂ¢ý Àí¸¢¨É «È¢Â ÓÊÔõ.
Ó.Å.Å¢ý þÄì¸¢Âô ÀñÀ¡ðÎì ÜÚ¸¨Ç «È¢Â ÓÊÔõ.
Ì.«Æ¸¢Ã¢º¡Á¢Â¢ý þÄì¸¢Â ¯ò¾¢¸¨Ç «È¢Â ÓÊÔõ.

இரண்டொமொண்டு
நான்காம் பருவம்

-

பாடத்தின் பயன்

மதொல்கொப்பியம் - மபொருளதிகொரம் - II

CO1:
CO2:
CO3:
CO4:
CO5:
CO6:

P2TAC41

த ய்யுள் உறுப்புககளயும் அதன் வககககளயும் அறிந்து தகாள்ள முடியும்.
த ய்யுள் பாக்களின்

ிறப்பிகை அறிந்து தகாள்ள முடியும்.

பண்கட இலக்கியங்ககள ஓக
உவகமச்

நயத்துடன் வா ித்து இன்புறும் திறன் கிகடக்கும்.

ிறப்புககள அறிந்து தகாள்ள முடியும்.

இலக்கியப் பகடப்பில் தமய்ப்பாட்டின் மதகவகய அறிந்து தகாள்ள முடியும்.
உயிர்களின் வககககளயும் அதன்

ிறப்புப் தபயர்ககளயும் அறிந்து தகாள்ள முடியும்..

பண்லடய இைக்கியம்

CO1:
CO2:
CO3:
CO4:
CO5:

P2TAC42

பழந்தமிழரின் வாழ்வியகல அறிந்து தகாள்ள முடியும்.
தமிழர்களின் அறம் தழுவிய களகவயும் கற்கபயும் அறிந்து தகாள்ள முடியும்.
தகலவன் தகலவியின் உளவியல் நிகலககள உணரமுடியும்.
கூற்று மற்றும் துகறயின் மதகவகயத் ததரிந்து தகாள்ள முடியும்.
பண்கடத்

தமிழரின்

மபார்

தநறிமுகறககளயும்,

பா கற

மற்றும்

அரண்

அகமப்புககளயும் ததரிந்து தகாள்ள முடியும்.

CO6:

மன்ைர்களின் வரம்,
ீ
ஆட் ிச்

ிறப்பு மற்றும் விருந்மதாம்பல் பண்புககளத் ததரிந்து தகாள்ள

முடியும்.

CO7:

பழந்தமிழரின்

துகறமுகங்ககளயும்,

பன்ைாட்டு

வாணிகச்

ிறப்கபயும்

அறிந்து

தகாள்ள முடியும்.

இந்திய இைக்கியம்

CO1:

இந்திய தமாழிகளில்

P2TAC43

உள்ள

பகடப்பாளர்ககளத் ததரிந்து தகாள்ள முடியும்.
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CO2:

பகடப்பாளர்கள் ககதக்கரு மற்றும் ககதக் களத்திற்கு முக்கியத்துவம் தரும் பாங்கிகை
அறிந்து தகாள்ள முடியும்.

CO3:

பகடப்பாளர்கள்
இலக்கியத்தில்

ககதக்

கருவிற்கு

இருந்து

அகவ

உருவம்

தகாடுக்கும்

மவறுபடும்

விதத்கதயும்

தமிழ்

தன்கமகயயும்/தளங்ககளயும்

அகடயாளம் காணமுடியும்.

CO4:

மதம்/இைம்/தமாழி/பண்பாடு
கதாப்பாத்திரங்களின்

முதலாைகவ

ிந்தகைப்

மபாக்கில்

மவறுபட்ட

நிகலயிலும்

எவ்வித

இலக்கியக்

மாற்றமுமின்றி

ஒருமித்தத்

தன்கமயுடன் இருப்பகதக் காணமுடியும்.

CO5:

ககதக் களங்கள் வாழ்க்கககய
எழும்

இடர்ப்பாடுககள

உணரமுடியும்.

CO6:

க

மைிதர்களிடம்

தநறிப்படுத்துவதாகவும்

எதிர்தகாள்ளும்

இருந்து

கற்றுக்

ஆற்றகல

தகாள்ள

ககதச் ிக்கல்கள்

வழங்குவதாகவும்

மவண்டிய

கதாப்பாத்திரங்கள் வழிமய அகடயாளம் காணமுடியும்.

CO7:

வாழும் முகறமய, ஒரு மைிதகைச்

/

வாழ்வில்
இருப்பகத

மவண்டாதவற்கறக்

மூகத்தில் தைித்துவம் தபறச் த ய்கிறது என்பகதச்

சுய ரிகத வழிமய அறியமுடியும்.

இைக்கியங்களும் இயக்கங்களும்

CO1:

P2TAC44

‘இயக்கம்’ என்பதன் தபாருகளயும் பல இயக்கங்களின் தகாள்ககககளயும் அறிந்து
தகாள்ளமுடியும்.

CO2:

பகடப்பாளர்கள், ஆட் ியாளர்களுக்கு உகந்த கருப்தபாருகளமய பகடப்பாக்குகிறார்கள்
என்பகத அறியமுடியும்.

CO3:

இலக்கியத்தில் கவிச்சுகவ, கற்பகை என்பகதக் கடந்து பகடப்பாளரின் தைிப்தபரும்
தகாள்கக மகற தபாருளாகப் தபாதிந்திருப்பகத அறியமுடியும்.

CO4:

பகடப்பாளர்கள்

தமது

சுய

தகாள்ககயிமலமய

மூகத்கதக்

காண்கிறார்கள்;

பதிவு

த ய்கிறார்கள் என்பகதத் ததரிந்து தகாள்ளமுடியும்.

CO5:

பகடப்பாளர்களால் மக்களின்

மூகப் பார்கவயில் அதிர்வுககள ஏற்படுத்த முடியும்

என்பகத அறிந்து தகாள்ள முடியும்.

CO6:

மூகத்தின் நிகழ்கால இருப்பும் மபாக்குமம பகடப்பிலக்கியத்தின் உள்ளடக்கத்கதத்

தீர்மாைிக்கின்றை என்பகத அறியமுடியும்.

CO7:

மூக மற்றும் இலக்கிய வடிவ மாற்றத்திற்குக் காரணமாை பல இயக்கங்ககளயும்

அதன் காலப் பின்ைணிகயயும் அறிந்து தகாள்ள முடியும்.

VIRUDHUNAGAR HINDU NADARS’ SENTHIKUMARA NADAR COLLEGE
(An Autonomous Institution Affiliated to Madurai Kamaraj University)
[Re-accredited with ‘A’ Grade by NAAC]
Virudhunagar – 626 001.
ஆய்பவடு – வொய்மமொழித்பதர்வு

CO1:
CO2:
CO3:

தமது தமாழியறிகவயும் தமாழிநகடகயயும் அகடயாளம் காணமுடியும்.
ததாடக்கநிகல ஆய்வு முயற் ிக்கு வடிகாலாக இருக்கும்.
இலக்கிய

ஆய்வுகளில்

தபறமுடியும்.

CO4:

P1TA4PV

புத்திலக்கிய

பயன்படுத்தப்படும்

ஆய்வுகளில்

புதிய

இலக்கியக்

ம ாதகைப் பயிற் ிகயப் தபறமுடியும்.

CO5:
CO6:

விளக்கமுகறத்

மகாட்பாட்டிகைப்

தமிழாய்வுக் களங்ககள அறிந்து தகாள்ள முடியும்.
ஆய்வியல்

ிந்தகைககளப் தபறமுடியும்.

திறைாய்வில்
புகுத்திப்

பயிற் ி
பார்க்கும்

