
 

தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப்பல்கலைக்கழகம் 

தமிழியல் மற்றும் பண்பாட்டுப் புைம் 
சென்லை -15 

 

நநரடி ஒப்பலைப்பு 

Programme Code No     :  208 

Programme Name          :              (M.A. Tamil) 

Course Code & Name    :  MAT - 21 – ெங்க இைக்கியம் 

Batch                  :   CY 2019            ( 2nd year ) 

No of Assignment           :   One Assignment for Each 2 Credits (Ex. 6 Credits) 

Maximum CIA Marks      :   25 (Average of Total No. of Assignments) 

 

      ஒப்பலைப்பு - 1  

                                      மதிப்சபண்  : 25  

ஏநதனும் ஒரு விைாவிற்கு 1000 வார்த்லதகளுக்கு மிகாமல் விலை தருக. 

1. பத்துப்பாட்டில் திருமுருகாற்றுப்பலை சபறும் இைம். 

2. ெங்கஇைக்கியத்தின் : ெிறப்பியல்புகள். 

3. பத்துப்பாட்டில் பட்டிைப்பாலை. 

     

      ஒப்பலைப்பு - 2  

                                                  மதிப்சபண்  : 25  

ஏநதனும் ஒரு  விைாவிற்கு 1000 வார்த்லதகளுக்கு மிகாமல் விலை தருக. 

1. காிகாைைின் சவற்றிச் ெிறப்புகலை விைக்கி வருக. 

2. நற்றிலை : ெிறப்பியல்புகள். 

3. அம்மூவைார் காட்டும் தலைவைின் பண்புகலை விைக்கி வலரக. 

    

       ஒப்பலைப்பு - 3    

                                                                                                                             மதிப்சபண்  : 25  

 ஏநதனும் ஒரு விைாவிற்கு 1000 வார்த்லதகளுக்கு மிகாமல் விலை தருக. 

1. புறநானூற்றின் ெிறப்புகள் குறித்து விைக்குக. 

2. பூம்புகார் வாைிகாின் நநர்லமயாை சநஞ்ெம் குறித்து விைக்கம் தருக. 

3. குறுந்சதாலகத் நதாழியின் பண்பிலைச் ெிைொன்றுகளுைன் விைக்குக. 

 

 



 

தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப்பல்கலைக்கழகம் 

தமிழியல் மற்றும் பண்பாட்டுப் புைம் 
சென்லை -15 

 

நநரடி ஒப்பலைப்பு 

Programme Code No     :  208 

Programme Name          :              (M.A. Tamil) 

Course Code & Name    :  MAT - 22 – காப்பிய இைக்கியம் 

Batch                  :   CY 2019            ( 2nd year ) 

No of Assignment           :   One Assignment for Each 2 Credits (Ex. 6 Credits) 

Maximum CIA Marks      :   25 (Average of Total No. of Assignments) 

 

       ஒப்பலைப்பு - 1                

                   மதிப்சபண்  : 25  

ஏநதனும் ஒரு விைாவிற்கு 1000 வார்த்லதகளுக்கு மிகாமல் விலை தருக. 

1. காப்பியக் சகாள்லககலை எடுத்துலரக்க. 

2. காப்பிய உத்திகலைப் பற்றி விைக்குக. 

3. காப்பிய அலமப்லபப் பற்றி விைக்குக. 

 

         ஒப்பலைப்பு - 2          மதிப்சபண்  : 25  

 

ஏநதனும் ஒரு  விைாவிற்கு 1000 வார்த்லதகளுக்கு மிகாமல் விலை தருக. 

1. நதம்பாவைி அறிமுகம், கலதயலமப்பு குறித்து விைக்குக. 

2. கண்ைகியின் பண்புநைன்கலை விைக்குக. 

3. ெீறாப்புராைம் காட்டும் உமறுவின் பண்புகலை விைக்குக. 

    

           ஒப்பலைப்பு - 3          மதிப்சபண்  : 25  

 

ஏநதனும் ஒரு விைாவிற்கு 1000 வார்த்லதகளுக்கு மிகாமல் விலை தருக. 

1. கம்பராமாயைம் உலரயாைல் உத்திகலை விைக்குக. 

2. ெீவகெிந்தாமைியில் கூறப்படும் ெங்கமரபுகலை விைக்குக. 

3. மைிநமகலையின் ஆளுலம வைர்ச்ெி குறித்து விைக்குக. 

 

 



 

தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப்பல்கலைக்கழகம் 

தமிழியல் மற்றும் பண்பாட்டுப் புைம் 
சென்லை -15 

 

நநரடி ஒப்பலைப்பு 

Programme Code No     :  208 

Programme Name          :              (M.A. Tamil) 

Course Code & Name    :  MAT - 23 – சதால்காப்பியம்: சபாருைதிகாரம் 

Batch                  :   CY 2019            ( 2nd year ) 

No of Assignment           :   One Assignment for Each 2 Credits (Ex. 6 Credits) 

Maximum CIA Marks      :   25 (Average of Total No. of Assignments) 

 

       ஒப்பலைப்பு - 1                

                  மதிப்சபண்  : 25  

ஏநதனும் ஒரு விைாவிற்கு 1000 வார்த்லதகளுக்கு மிகாமல் விலை தருக. 

1. உள்ளுலற இலறச்ெி குறித்து கட்டுலர வலரக. 

2. பாவலககள் குறித்து எழுதுக. 

3. கைசவாழுக்கத்தில் நதாழியின் பங்குபற்றி ஆராய்க. 

 

        ஒப்பலைப்பு - 2           மதிப்சபண்  : 25  

 

ஏநதனும் ஒரு  விைாவிற்கு 1000 வார்த்லதகளுக்கு மிகாமல் விலை தருக. 

1.தலைமகைிைம் நிகழும் சமய்ப்பாடுகலை விைக்கி வலரக. 

2. அகப்சபாருள் மரபுகலை விைக்குக. 

3. புறத்திலையியல் விைக்குக. 

                 ஒப்பலைப்பு - 3                                  மதிப்சபண்  : 25  

 

 ஏநதனும் ஒரு விைாவிற்கு 1000 வார்த்லதகளுக்கு மிகாமல் விலை தருக. 

1. எண்வலக சமய்ப்பாடுகலை விைக்குக. 

2. ஐந்திலைக்குாிய கருப்சபாருள்கலை விைக்குக. 

3. இைலமப்சபயர்கள் குறித்து கட்டுலர வலரக. 

 

 



 

தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப்பல்கலைக்கழகம் 

தமிழியல் மற்றும் பண்பாட்டுப் புைம் 
சென்லை -15 

 

நநரடி ஒப்பலைப்பு 

Programme Code No     :  208 

Programme Name          :              (M.A. Tamil) 

Course Code & Name    :  MAT - 24 – ஒப்பிைக்கியம் 

Batch                  :   CY 2019            ( 2nd year ) 

No of Assignment           :   One Assignment for Each 2 Credits (Ex. 6 Credits) 

Maximum CIA Marks      :   25 (Average of Total No. of Assignments) 

        

ஒப்பலைப்பு – 1 

மதிப்சபண்  : 25 

ஏநதனும் ஒரு விைாவிற்கு 1000 வார்த்லதகளுக்கு மிகாமல் விலை தருக. 

1. இந்தியாவில் ஒப்பிைக்கிய வைர்ச்ெி குறித்து விவாிக்க. 

2. கவிலதகள் ஒப்பீடு குறித்து விைக்குக. 

3. இைக்கியமும் திலரப்பைமும் ஒப்பிடுக. 

 

       ஒப்பலைப்பு - 2          

                           மதிப்சபண்  : 25  

ஏநதனும் ஒரு  விைாவிற்கு 1000 வார்த்லதகளுக்கு மிகாமல் விலை தருக. 

1. இைக்கியத்தில் சபாதுக்கூறுகளும் ெிறப்புக் கூறுகளும். 

2. நமலைநாட்டு ஒப்பிைக்கிய வைர்ச்ெி. 

3. இந்திய முதல் நாவல்கைின் சபாதுப் பண்புகலை ஆராய்க. 

 

       ஓப்பலைப்பு - 3 

                    மதிப்சபண்  : 25  

 ஏநதனும் ஒரு விைாவிற்கு 1000 வார்த்லதகளுக்கு மிகாமல் விலை தருக. 

1. தமிழ் மலையாை நாவல்கைின் ஒப்பாய்வு பற்றி விைக்குக. 

2. ெீை செவ்வியல் இைக்கிய வரைாற்லறக் கூறுக. 

3. ஜப்பாைியக் கவிலதகைின் சபாதுவியல்புகலைச் சுட்டுக. 

 



 

 

தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப்பல்கலைக்கழகம் 

தமிழியல் மற்றும் பண்பாட்டுப் புைம் 

சென்லை -15 

 

நநரடி ஒப்பலைப்பு 

Programme Code No     :  208 

Programme Name          :              (M.A. Tamil) 

Course Code & Name    :  MAT - 25 – இைக்கியத் திறைாய்வும் பலைப்பிைக்கியமும் 

Batch                  :   CY 2019            ( 2nd year ) 

No of Assignment           :   One Assignment for Each 2 Credits (Ex. 6 Credits) 

Maximum CIA Marks      :   25 (Average of Total No. of Assignments) 

 

        ஒப்பலைப்பு - 1                 

                               மதிப்சபண்  : 25  

ஏநதனும் ஒரு  விைாவிற்கு 1000  வார்த்லதகளுக்கு  மிகாமல்  விலை  தருக. 

 

1. திறைாய்வு குறித்து நமலைநாட்ைார் கருத்துக்கலைக் சதாகுத்துக் கூறுக.   

2. இைக்கிய இயக்கங்கள் குறித்து விைக்குக. 

3. திறைாய்வு அணுகுமுலறகள் குறித்து விைக்குக.   

 

               ஒப்பலைப்பு - 2            மதிப்சபண்  : 25  

ஏநதனும் ஒரு  விைாவிற்கு 1000 வார்த்லதகளுக்கு மிகாமல் விலை தருக. 

1. திலைக் நகாட்பாடுகள் குறித்து விைக்குக. 

2. இைக்கியமும் கவின்கலைகளும். 

3. திறைாய்வாைாின் தகுதிகலை விைக்குக. 

  

      ஒப்பலைப்பு - 3                       

                                        மதிப்சபண்  : 25 

   ஏநதனும் ஒரு விைாவிற்கு 1000 வார்த்லதகளுக்கு மிகாமல் விலை தருக. 

1. தமிழில் புதுக்கவிலத வைர்ச்ெி குறித்து விைக்கிக் கூறுக. 

2. தமிழ் இைக்கிய ஆளுலமகள் குறித்து விைக்குக. 

3. அறிவியலுக்கும் கலைகளுக்கும் உள்ை நவறுபாடுகலை விைக்குக. 

 


