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

PSO1:
PSO2:

தமிழில் எழுத்துப் பிழழகளும் ததொடர் பிழழகளும் இல்லொமல் எழுத முடியும்.
தழலப்பிற்ககற்றத் தரவுகழைச் கேகரித்து அவற்ழற நிரல்படுத்திக்
கட்டுழரயொக்கும் திறன் கிழடக்கும்.

PSO3:
PSO4:
PSO5:

ேங்கப் பொடல்கழைப் பிரித்து வொேித்துப் தபொருள் தகொள்ை முடியும்.
அகரொதி மற்றும் கைஞ்ேியங்கழைப் பயன்படுத்தத் ததரியும்.
பழங்கொலம்

முதல் இக்கொலம் வழரயிலொன தமிழர்கைின் ஆட்ேி, வொழ்க்ழக

முழறகள், மொற்றங்கள் புரியும்.

PSO6:
PSO7:
PSO8:
PSO9:
PSO10:
PSO11

இலக்கிய வொேிப்பு முழறயும் தபொருள் தகொள்ளும் முழறயும் ததரியும்.
இலக்கியங்கைின் கதொற்றப் பின்னணி, பழடப்பொைர்கைின் உைப்பொங்கு ததரியும்.
தமிழ் தமொழிகயொடு ததொடர்புழடய பிற தைங்கள் புரியும்.
இலக்கியப் பழடப்பொைிக்குத் கதழவயொன அடிப்பழடகள் ததரியும்.
இலக்கியங்கள் பழடக்கும் திறன் கிழடக்கும்.
ேமூக ஊடகப் பயன்பொட்ழட அறியலொம்.

முதலொமொண்டு
முதல்பருவம்

- பொடத்தின் பயன்

இைக்கணமும் மமாழியியலும் மதால் - எழுத்து

CO1:
CO2:
CO3:
CO4:
CO5:

தமிழ் எழுத்துக்களும் அவற்றின் வழக, ததொழகயும் ததரியும்.
எழுத்துக்கைின் ஒலிப்பிடங்கள் மற்றும் பிறப்பு முழறகள் புரியும்.
இரண்டு தேொற்கள் புணரும் முழறயும் அங்கு ஏற்படும் மொற்றங்களும் புரியும்.
புணர்ச்ேியில் ேொரிழயகைின் பயன்பொடு புரியும்.
உயிதரழுத்துகளும்
கொணத்ததரியும்.

CO6:

P1TAC11

தமய்தயழுத்துகளும் மயங்கி

வரும்

இடங்கழை அழடயொைம்

வழக்கில் உள்ை அழனத்துச் தேொற்களுகம இலக்கண மரபுப்படிகய அழமந்துள்ைது என்பது
புரியும்
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இக்காை இைக்கியம்

CO1:

எைிழமயொகக்

P2TAC12

கருத்ழத

தேய்கின்றது என்பது புரியும்

CO2:

தவைிப்படுத்துவதற்குப்

புதுக்கவிழத

வடிவம்

இருபதொம் நூற்றொண்டுப் பழடப்பொைர்கைின் கருத்து தவைிப்பொடு மற்றும்
உத்திமுழறகழை அறிய முடியும்.

CO3:
CO4:
CO5:

குறியீட்டு

கதொப்பொத்திரங்கைின் வழிகய பழடப்பொைியின் மனத்ழத அறியும் திறன் கிழடக்கும்.
புழனவு வடிவத்தில் வரலொற்ழற அறிய முடியும்
உழரநழடயின் படிநிழல மொற்றங்கழை அறிய முடியும்.

சிற்றிைக்கியம்

CO1:
CO2:

துழண

P2TAC13

ேிற்றிலக்கியங்கைின் கொலப்பின்னணி புரியும்.
பக்தி இலக்கிய இழற ழமயத்திலிருந்து விலகி, தனிமனிதத் துதியில் ேிற்றிலக்கியம்
பயணித்த வரலொற்றுப் பின்புலம் ததரியும்.

CO3:
CO4:

புலவர்கைின் புலழமழயயும் அவர்கைின் இலக்கியச் சுழவழயயும் அறியமுடியும்
முன்ழனய

இலக்கியங்கைின்

தன்ழமழய அறிய முடியும்.

CO5:

ேொரம்

ேிற்றிலக்கியங்கைில்

தவைிப்பட்டிருக்கும்

கொலந்கதொறும் ேிற்றிலக்கியப் பொடுதபொருள்கைில் ஏற்பட்ட மொற்றங்கழைக் கொணமுடியும்.

தமிழர் சமூகமும் பண்பாடும்

CO1:
CO2:

P2TAC14

அதிகொரக் குவியலொகத் திகழும் கபரரசுகள் உருவொனச் சூழல் புரியும்.
கபரரசுகைொல் ேொழல மற்றும் நீர்வழிப் கபொக்குவரத்து விரிவொக்கம் தபற்று அயல்நொட்டு
வொணிகத்தின் எல்ழல பரவலொனதன் பின்னணி ததரியும்.

CO3:

பிறதமொழி, ேமய மன்னர்கைின் வருழகயொல் தமிழ்ச் ேமூகத்தில் ேமயம், தபொருைொதொரம்,
கழல, உணவு மற்றும் உழடகைில் ஏற்பட்ட மொற்றங்களும் திரிபுகளும் புரியும்.

CO4:

தமிழகத்தின் ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதிப் கபொக்கொல் வணிகச் ேந்ழதயொக மொறியதன்
பின்னணி ததரியும்.

CO5:

தமிழகத்தின் தற்கபொழதய நிர்வொக முழறயில் அரேர் கொலம் முதல் ஆங்கிகலயர் கொலம்
வழரயிலொன பல நிர்வொக முழறழமயின் தொக்கத்ழத அழடயொைம் கொணும் திறன்
கிழடக்கும்.

CO6:

நிலவுழடழம ஆதிக்கத்திலிருந்து தமிழகம் வர்க்க ஆதிக்கத்திற்கு உள்ைொனதன் பின்னணி
புரியும்.
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மக்கள் தகவல் மதாடர்பியல்

CO1:
CO2:

P2TAE1

தகவல் ததொடர்பு என்பதன் விைக்கம் ததரியும்.
பண்ழடக் கொலம் ததொட்டு இன்றுவழர மனிதனின் பயன்பொட்டில் இருந்த/இருக்கின்ற
தகவல் ததொடர்புச் ேொதனங்கள் குறித்துத் ததரிந்து தகொள்ைமுடியும்.

CO3:

அச்சு ஊடகத்தின் தேயல்பொடு

மற்றும் ஊடகங்களுக்குச் தேய்தி வழங்கும், தேய்தி

நிறுவனங்கைின் தேயல்பொடு ததரியும்.

CO4:
CO5:

அச்சு ஊடகங்கழை தநறிப்படுத்தும் ேட்டங்கள் குறித்த அடிப்பழட அறிவு கிழடக்கும்.
ேமூக & தமொழி வைர்ச்ேியில் அச்சு ஊடகத்தின் பங்கைிப்பும் மக்கைின் பழடப்புத் திறழன
ஊக்குவிக்கும் கபொக்கும் விைங்கும்.

CO6:

மின்னணு ஊடகங்கைின் வைர்ச்ேி, மக்கைின் ஏற்பு மற்றும் அழவகைொல் மக்கள் தபறும்
தொக்கத்ழதயும் ததரிந்து தகொள்ைமுடியும்.

CO7:

இவ்வூடகங்கைின்

நிகழ்ச்ேித்

தயொரிப்ழபயும்

மக்கைிடம்

தகொண்டு

கேர்க்கும்

உத்தி

முழறகழையும் ததரிந்து தகொள்ைமுடியும்.

CO8:

அச்சு

மற்றும்

மின்னணு

ஊடகங்கைில்

இடம்தபறும்

விைம்பரங்கைின்

உள்ைடக்கத்ழதயும் கருத்து தவைிப்பொட்ழடயும் அறிந்து தகொள்ை முடியும்.

CO9:

விைம்பரங்கைொல்
முடியும்.

ேமூகம்

எதிர்தகொள்ளும்

ேொதக, பொதகங்கழைப்

புரிந்து

தகொள்ை

முதலொமொண்டு
இரண்டொம்பருவம் - பொடத்தின் பயன்
மதால்காப்பியம் - மசால்ைதிகாரம்

CO1:
CO2:
CO3:

எழுத்துகைின் கூட்டுச் கேர்க்ழக தேொல்லொகின்ற தன்ழம புரியும்.
தேொற்தபொருள் மொற்றத்தில் கவற்றுழமயின் பங்கிழன அறிந்து தகொள்ை முடியும்.
உருபு மயக்கங்கைின்
முடியும்.

CO4:
CO5:
CO6:
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வொயிலொக

தமொழி ஆளுழக

உத்திகழை

அறிந்து

தகொள்ை

விைிமரபு ேொர்ந்து தமொழி அழமப்புச் ேொரங்கழை அறிந்து தகொள்ை முடியும்.
தபயர் மற்றும் விழனச் தேொற்கள் குறித்து

அறிந்து தகொள்ை முடியும்.

இழடச் தேொற்கைின் பங்கிழனக் தகொண்டு அழேநிழல, இழே நிழறகழைத் துல்லியமொக
அறிய முடியும்.

CO7:

தேொற்கைின் வழககழையும், தபொருள் தகொள்கின்ற முழறகழையும்
முடியும்.

அறிந்து தகொள்ை
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உலரயாசிரியர்களும் உலரமரபுகளும்

CO1:
CO2:

P2TAC22

உழரயின் கதழவழயயும் பயன்பொட்ழடயும் அறிந்து தகொள்ை முடியும்.
பழழமயொன

இலக்கண , இலக்கிய உழரயொேிரியர்கைின்

உழர நுட்பத்ழதத் ததரிந்து

தகொள்ை முடியும்.

CO3:

இன்ழறக்கும்

கபொற்றப்படும்

பரிகமலழகர்

மற்றும் அடியொர்க்கு நல்லொரின் உழரச்

ேிறப்ழப அறிந்து தகொள்ை முடியும்.

CO4:
CO5:

ேமய இலக்கிய உழரயில் பின்பற்றப்பட கவண்டிய மற்றும் கவண்டொத கொரணிகள் புரியும்.
மூல

நூலொேிரியரின்

பழடப்பொற்றழலயும்

கழதப் புழனழவயும் உழரயொேிரியர்கள்

நுட்பமொகவும் விரிவொகவும் தவைிப்படுத்தியிருப்பழத அறிந்து தகொள்ை முடியும்.

CO6:

உழரயின்

பயன்பொட்ழட

அறிந்து

வட்டொரச்

தேொற்கழையும்

உலகியல்

வழக்கொறுகழையும் ததொகுத்து ஆய்வடங்கல் பதிப்பித்தலின் கதழவ ததரியும்.

அற இைக்கியம்

CO1:
CO2:
CO3:
CO4:
CO5:
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தமிழர் ேிந்தழனயில் உருவொன அறப்பண்புகழை

அழடயொைம் கொணமுடியும்.

அறத்தின் கதழவழய வரலொற்றுப் பின்புலத்கதொடு அறிந்து தகொள்ைலொம்.
கவைொைர்கைின் ஆளுழமழய

அறிந்து தகொள்ை முடியும்.

அறச் ேிந்தழனயில் ேமணர்கைின் பங்கைிப்ழப அறிந்து தகொள்ை முடியும்.
பிற்கொல அற இலக்கியத்தின் வழிப் தபண்ணடிழமச் ேிந்தழனயின் ததொடக்க நிழலழயப்
புரிந்து தகொள்ை முடியும்.

CO6:

தேய்யுள் வடிவ மொற்றத்ழதயும்

ேமூகக்

குறியீட்ழடயும் உணரும் திறன் கிழடக்கும்.

இைக்கியத் திறனாய்வும் அணுகுமுலறயும்

CO1:

இலக்கியத்ழதத்

திறனொய்வதன்

பயனும்

P2TAC24
திறனொய்வொைருக்குத்

கதழவயொன

திறழமகளும் ததரியும்.

CO2:

மூல நூழலப் பல்கவறு ககொணத்தில் கநொக்குவதற்குப் பயன்படும் பல திறனொய்வு
முழறகள் ததரியும்.

CO3:

நூலொேிரியர் கழதக்கைம் மற்றும் கழதப்பொத்திரங்கழை வொேகர் மனத்தில் ஆழப்பதியச்
தேய்ய உள்ைடக்கம், புறவடிவத்ழதக் கட்டழமத்திருக்கும் முழறழய அறியும் திறன்
கிழடக்கும்.

CO4:

பயின்ற திறனொய்வு முழறகைொல் இலக்கியத்ழத

அணுகி, பழடப்பொைரின் பழடப்புத்

திறழனயும் பழடப்புக் கைம் குறித்த அவரது பட்டறிழவயும் அழடயொைம் கொணும் திறன்
கிழடக்கும்.

CO5:

அழகியல் உணர்கவொடு இலக்கிய இன்பத்ழத நுகரும் திறன் கிழடக்கும்.

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

CO1:
CO2:
CO3:

ேமய

P2TAC25

இலக்கியங்கைில் உள்ை

இலக்கியச் சுழவழய அறிந்து தகொள்ை முடியும்.

ேமயம் தழுவிய அரே அடக்குமுழறகழை உணர்ந்து தகொள்ை முடியும்.
உலகியல்

கதொற்றக்

தகொள்ழகழயச்

ேமயங்கைின்

பொர்ழவயில்

அறியும் திறன்

கிழடக்கும்.

CO4:
CO5:
CO6:

ேமயங்கைின் படிநிழலகழை அறிந்து தகொள்ளும் ஆற்றல் கிழடக்கும்.
பிற்கொல

ேமய இலக்கியங்கைின் வைர்ச்ேிப் கபொக்கிழன அறிந்து தகொள்ைமுடியும்.

தமிழ் தமொழிக்குச் ேமயங்கைின் பங்கைிப்பு குறித்துத் ததரிந்து தகொள்ை முடியும்.

பபச்சுக்கலை

CO1:
CO2:
CO3:
CO4:

P1TAN2

கபச்சு எங்ஙனம் கழலயொகின்றது என்பழத அறிந்து தகொள்ை முடியும்.
கபச்ேிற்கொன மூலத்ழதத் கதர்ந்ததடுத்துத் தரவுகழைத் ததொகுக்கும் திறன் கிழடக்கும்.
பல வழகயொன உழரகழை
உடல்தமொழிழயயும்
முடியும்.

CO5:
CO6:
CO7:

அறிந்து தகொள்ை முடியும்.

இழடயூறுகழை

எதிர்தகொள்ளுதழலயும்

அறிந்து

தகொள்ை

கபச்ேில் கதழவப்படும் நழகச்சுழவ உணர்வுகைின் இன்றியழமயொழம ததரியும்.
பட்டிமன்றங்கள் மற்றும் வழக்கொடு மன்றங்கைின் மரபு ததரியும்.
ஊடகத்திற்ககற்பப் கபச்சு முழறயில் கதழவப்படும் மொற்றங்கள் புரியும்.

இரண்டாமாண்டு
மூன்றாம் பருவம்

-

பொடத்தின் பயன்

மதால்காப்பியம் - மபாருளதிகாரம் - I

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

P1TAC31

உலக தமொழிகைில் இல்லொத ேிறப்பொன வொழ்வியல் இலக்கணம் ததரியும்.
தமிழரின் நில அடிப்பழடயிலொன வொழ்வியழல அறிந்து தகொள்ை முடியும்.
உைவியல் தன்ழமயில் ஆண்-தபண் பொலுறவு குறித்த அறிழவப் தபறமுடியும்.
தமிழர் கபொர்மரபுகழை அறிந்து தகொள்ை முடியும்.
கைழவயும் ஒழுக்கமொகக் கருதும் தமிழர்கைின் மனவைம் புரியும்.
மண வொழ்வில்

இரு மனங்கைின் தேயல்பொடு, வொழ்வு தேம்ழமதபற

பங்கைிப்பு மற்றும் கதழவ புரியும்.

வொயில்கைின்

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

CO1:

P2TAC32

இலக்கியம்

நீண்ட

கழத

மரபு

உத்தியொக

மொறியது குறித்து

அறிந்து தகொள்ை

முடியும்..

CO2:

ேமயப்

பரப்புழரக்கு

தகொள்ை முடியும்

CO3:

நிழலக்கைனொக

இலக்கியங்கள் அழமயப்

தபற்றழத அறிந்து

கதொப்பொத்திரங்கைின் வொயிலொக வொழ்வியல் இலட்ேியவொதங்கழை அறிந்து தகொள்ை
முடியும்.

CO4:
CO5:

பிற்கொலக் கொப்பியங்கைின் கட்டழமப்புகழை உணர்ந்து தகொள்ை முடியும்.
கொப்பிய இலக்கிய வடிவிற்குச்

ேமண, தபைத்த ேமயங்கைின் பங்கைிப்பிழன

அறிந்து

தகொள்ை முடியும்.

ஆய்வு மெறிமுலறகள்

CO1:
CO2:
CO3:

ஆய்வு

P2TAC33

என்பதன் தபொருழை

அறிந்து தகொள்ை முடியும்.

ஆய்வுத் தைங்கழை அழடயொைம் கொணமுடியும்.
கொலந்கதொறும் தமிழில் தவைிப்படும் ஆய்வுப் தபொருள் வழகழமகழை அறிந்து தகொள்ை
முடியும்.

CO4:

ஆய்வில் தழலப்புத்

கதர்வில்

பின்பற்றப்படும்

அடிப்பழடகழை

அறிந்து

தகொள்ை

முடியும்.

CO5:
CO6:

கைஆய்வு கமற்தகொள்ளும் முழறழம குறித்து அறிந்து தகொள்ைமுடியும்.
முன்னுழர,

முடிவுழர,

அறிந்து தகொள்ைமுடியும்.

CO7:

ஆய்கவட்டின்

ஆய்வு உடற்பகுதி கபொன்ற ஆய்கவட்டின் கட்டழமப்புகழை

பின்னிழணப்புகைில்

இடம்

தபறகவண்டிய

தகவல்கள்

என்தனன்ன

என்பது ததரியும்.

தமிழ் இைக்கிய வரைாறு

CO1:
CO2:

P2TAC34

இலக்கியம் கதொற்றம் தபற்றதன் கொலப் பின்னணிழய அறியமுடியும்.
கொலந்கதொறும் இலக்கிய வடிவங்கைில் ஏற்பட்ட மொற்றங்களும் அதற்கொன கொரணங்களும்
புரியும்.

CO3:

இலக்கியப்

தபொருண்ழமகளுக்கும்

அந்தந்தக்

கொல

வருக்க முரண்களுக்குமொன

ததொடர்ழப அறிந்து தகொள்ளும் திறன் கிழடக்கும்.

CO4:
CO5:
CO6:

தமிழ்தமொழியின்

ததொன்ழமழய அறிந்து தகொள்ை முடியும்.

இலக்கியங்கள் பண்பொட்டுப் பதிவொக அழமயும் பொங்கிழனப் புரிந்து தகொள்ை முடியும்.
புத்திலக்கிய

வழகழமகைின்

தகொள்ை முடியும்..

வைர்ச்ேிக்கு

இதழ்கள்

ஆற்றிய

பங்ழகத்

ததரிந்து

VIRUDHUNAGAR HINDU NADARS’ SENTHIKUMARA NADAR COLLEGE
(An Autonomous Institution Affiliated to Madurai Kamaraj University)
[Re-accredited with ‘A’ Grade by NAAC]
Virudhunagar – 626 001.
CO7:

கதே விடுதழலக்கும் ேமூக விடுதழலக்கும் புத்திலக்கியங்கள் கொரணமொக இருந்தழத
அறியமுடியும்.

ொட்டுப்புறவியல்

CO1:
CO2:

P2TAE3

நொட்டொர் என்பவர் யொர் என்பழதத் ததரிந்து தகொள்ை முடியும்.
வொழ்வியல் எதொர்த்தப் பொர்ழவயில் தன்னிழறவு தபற்ற/தபறொத ேமுதொயப் கபொக்கிழன
அறியமுடியும்

CO3:

பொமர மக்கைின் மரபுகள், வொழ்வியல் மற்றும் பழங்கொலப் பண்பொட்டு எச்ேங்கழை
அழடயொைங்கொணும் திறன் கிழடக்கும்

CO4:
CO5:

புழங்குதபொருள் ேொர் பண்பொடொக, நொட்டுப்புறப் பொடல்கள் இருப்பது புரியும்.
ேமுதொயத்தில்

நிழலத்துவிட்ட

தகொள்ை முடியும்.

CO6:
CO7:
CO8:

கழலமரபுகைின்

கதொற்றப்

பின்புலத்ழத

அறிந்து

கொலந்கதொறும் கழலமரபுகைில் ஏற்பட்ட மொற்றங்கழைக் கண்டறியமுடியும்.
நொட்டுப்புற விழையொட்டுகள் மரபொர்ந்த கற்றலில் தபற்ற ேிறப்பிழன அறியமுடியும்.
நொட்டுப்புறச் ேடங்குகள் மற்றும் நம்பிக்ழககைின் அடிப்பழடகழை

அறிந்து தகொள்ை

முடியும்.

இரண்டாமாண்டு
நொன்கொம் பருவம்

-

பொடத்தின் பயன்

மதால்காப்பியம் - மபாருளதிகாரம் - II

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

தேய்யுள் உறுப்புகழையும் அதன் வழககழையும் அறிந்து தகொள்ை முடியும்.
தேய்யுள் பொக்கைின் ேிறப்பிழன அறிந்து தகொள்ை முடியும்.
பண்ழட இலக்கியங்கழை ஓழே நயத்துடன் வொேித்து இன்புறும் திறன் கிழடக்கும்.
உவழமச் ேிறப்புகழை அறிந்து தகொள்ை முடியும்.
இலக்கியப் பழடப்பில் தமய்ப்பொட்டின் கதழவழய அறிந்து தகொள்ை முடியும்.
உயிர்கைின் வழககழையும் அதன் ேிறப்புப் தபயர்கழையும் அறிந்து தகொள்ை முடியும்..

பண்லடய இைக்கியம்

CO1:
CO2:
CO3:
CO4:

P2TAC41

P2TAC42

பழந்தமிழரின் வொழ்வியழல அறிந்து தகொள்ை முடியும்.
தமிழர்கைின் அறம் தழுவிய கைழவயும் கற்ழபயும் அறிந்து தகொள்ை முடியும்.
தழலவன் தழலவியின் உைவியல் நிழலகழை உணரமுடியும்.
கூற்று மற்றும் துழறயின் கதழவழயத் ததரிந்து தகொள்ை 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.
CO5:

பண்ழடத்

தமிழரின்

கபொர்

தநறிமுழறகழையும்,

பொேழற

அழமப்புகழையும் ததரிந்து தகொள்ை முடியும்.

CO6:

மற்றும்

அரண்

மன்னர்கைின் வரம்,
ீ
ஆட்ேிச் ேிறப்பு மற்றும் விருந்கதொம்பல் பண்புகழைத் ததரிந்து தகொள்ை
முடியும்.

CO7:

பழந்தமிழரின்

துழறமுகங்கழையும்,

பன்னொட்டு

வொணிகச்

ேிறப்ழபயும்

அறிந்து

தகொள்ை முடியும்.

இந்திய இைக்கியம்

CO1:
CO2:

P2TAC43

இந்திய தமொழிகைில்

உள்ை

பழடப்பொைர்கழைத் ததரிந்து தகொள்ை முடியும்.

பழடப்பொைர்கள் கழதக்கரு மற்றும் கழதக் கைத்திற்கு முக்கியத்துவம் தரும் பொங்கிழன
அறிந்து தகொள்ை முடியும்.

CO3:

பழடப்பொைர்கள்

கழதக்

இலக்கியத்தில்

இருந்து

கருவிற்கு
அழவ

அழடயொைம் கொணமுடியும்.

CO4:

மதம்/இனம்/தமொழி/பண்பொடு
கதொப்பொத்திரங்கைின்

உருவம்

கவறுபடும்

முதலொனழவ

ேிந்தழனப்

கபொக்கில்

தன்ழமயுடன் இருப்பழதக் கொணமுடியும்.

CO5:

கழதக் கைங்கள் வொழ்க்ழகழய
எழும்

இடர்ப்பொடுகழை

தகொடுக்கும்

கவறுபட்ட

நிழலயிலும்

எவ்வித

ஆற்றழல

தமிழ்

தன்ழமழயயும்/தைங்கழையும்
இலக்கியக்

மொற்றமுமின்றி

தநறிப்படுத்துவதொகவும்

எதிர்தகொள்ளும்

விதத்ழதயும்

ஒருமித்தத்

கழதச்ேிக்கல்கள்

வழங்குவதொகவும்

வொழ்வில்

இருப்பழத

உணரமுடியும்.

CO6:

ேக

மனிதர்கைிடம்

இருந்து

கற்றுக்

தகொள்ை

கவண்டிய

கதொப்பொத்திரங்கள் வழிகய அழடயொைம் கொணமுடியும்.

CO7:

/

கவண்டொதவற்ழறக்

வொழும் முழறகய, ஒரு மனிதழனச் ேமூகத்தில் தனித்துவம் தபறச் தேய்கிறது என்பழதச்
சுயேரிழத வழிகய அறியமுடியும்.

இைக்கியங்களும் இயக்கங்களும்

CO1:

P2TAC44

‘இயக்கம்’ என்பதன் தபொருழையும் பல இயக்கங்கைின் தகொள்ழககழையும் அறிந்து
தகொள்ைமுடியும்.

CO2:

பழடப்பொைர்கள், ஆட்ேியொைர்களுக்கு உகந்த கருப்தபொருழைகய பழடப்பொக்குகிறொர்கள்
என்பழத அறியமுடியும்.

CO3:

இலக்கியத்தில் கவிச்சுழவ, கற்பழன என்பழதக் கடந்து பழடப்பொைரின் தனிப்தபரும்
தகொள்ழக மழற தபொருைொகப் தபொதிந்திருப்பழத அறியமுடியும்.

CO4:

பழடப்பொைர்கள்

தமது

சுய

தகொள்ழகயிகலகய

ேமூகத்ழதக்

தேய்கிறொர்கள் என்பழதத் ததரிந்து தகொள்ைமுடியும்.

CO5:

கொண்கிறொர்கள்;

பதிவு

பழடப்பொைர்கைொல் மக்கைின் ேமூகப் பொர்ழவயில் அதிர்வுகழை ஏற்படுத்த 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.
என்பழத அறிந்து தகொள்ை முடியும்.

CO6:

ேமூகத்தின் நிகழ்கொல இருப்பும் கபொக்குகம பழடப்பிலக்கியத்தின் உள்ைடக்கத்ழதத்
தீர்மொனிக்கின்றன என்பழத அறியமுடியும்.

CO7:

ேமூக மற்றும் இலக்கிய வடிவ மொற்றத்திற்குக் கொரணமொன பல இயக்கங்கழையும்
அதன் கொலப் பின்னணிழயயும் அறிந்து தகொள்ை முடியும்.

ஆய்பவடு – வாய்மமாழித்பதர்வு

CO1:
CO2:
CO3:

தமது தமொழியறிழவயும் தமொழிநழடழயயும் அழடயொைம் கொணமுடியும்.
ததொடக்கநிழல ஆய்வு முயற்ேிக்கு வடிகொலொக இருக்கும்.
இலக்கிய

ஆய்வுகைில்

தபறமுடியும்.

CO4:

P1TA4PV

புத்திலக்கிய

பயன்படுத்தப்படும்

ஆய்வுகைில்

புதிய

விைக்கமுழறத்

இலக்கியக்

ககொட்பொட்டிழனப்

கேொதழனப் பயிற்ேிழயப் தபறமுடியும்.

CO5:
CO6:

தமிழொய்வுக் கைங்கழை அறிந்து தகொள்ை முடியும்.
ஆய்வியல் ேிந்தழனகழைப் தபறமுடியும்.

திறனொய்வில்
புகுத்திப்

பயிற்ேி
பொர்க்கும்

