
 

தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப்பல்கலைக்கழகம் 

தமிழியல் மற்றும் பண்பாட்டுப் புைம் 
சென்லை -15 

 

நநரடி ஒப்பலைப்பு 

Programme Code No     :  208 

Programme Name          :              (M.A. Tamil) 

Course Code & Name    :  MAT - 11 - இக்காை இைக்கியம் 

Batch                  :   CY 2020           (1st  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. இன்லறய புதுக்கவிலதயின் நபாக்குகலைத் திறைாய்வு செய்க. 

2. நாஞ்ெில்  நாைன் ''தலைகீழ் விகிதங்கள்'' - புதிைத்லத மதிப்பிடுக. 

3. அறிஞர் அண்ணாவின் ''ஓர் இரவு'' நாைகத்லத மதிப்பிடுக. 

 

      ஒப்பலைப்பு - 2          

       :25 

ஏநதனும் ஒரு  விைாவிற்கு 1000 வார்த்லதகளுக்கு மிகாமல் விலை தருக. 

1. மீராவின் - ''ஊெிகள்'' கவிலதகலை மதிப்பிடுக. 

2. கட்டுலர இைக்கியத்தின் ெிறப்பியல்புகலை  விைக்குக. 

3. வண்ணதாென் - ''கிருஷ்ணன் லவத்த வீடு'' மதிப்பிடுக. 

 

      ஒப்பலைப்பு - 3          மதிப்சபண்  : 25  

 

ஏநதனும் ஒரு விைாவிற்கு 1000 வார்த்லதகளுக்கு மிகாமல் விலை தருக. 

1. செயகாந்தைின்  ெிறுகலதகலைத் திறைாய்வு செய்க. 

2. ''அழகின்  ெிாிப்பின்''  உவலம  நயங்கள்  பற்றி  விைக்குக. 

3. ''கணிைித்தமிழ்'' 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 - 12 - இலைக்காை இைக்கியம் 

Batch                  :   CY 2020           (1st  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. திருவண்ணாமலைப் பதிகப் பாைல்கலை விைக்குக. 

2. சபாியதிருசமாழிப்  பாசுரங்கைின் ெிறப்புகலை  விைக்குக. 

3. ெிற்றிைக்கியங்களுள்  திருக்குற்றாைக் குறவஞ்ெி சபறும் இைம்.  

 

                     ஒப்பலைப்பு - 2                  

                   மதிப்சபண்  : 25 

ஏநதனும் ஒரு  விைாவிற்கு 1000 வார்த்லதகளுக்கு மிகாமல் விலை தருக.               

1. தாயுமாைசுவாமிகைின்  ெமயவாழ்வும்,  ெமயத்  சதாண்டு  குறித்தும் விைக்குக. 

2. தூது இைக்கியங்களுக்காை அலமப்பியல் முலறலய விவாிக்க. 

3. சொக்கநாதாின் கவிப்புைலமலய எடுத்துலரக்க. 

 

       ஒப்பலைப்பு - 3                       

                                                                 மதிப்சபண்  : 25 

 ஏநதனும் ஒரு விைாவிற்கு 1000 வார்த்லதகளுக்கு மிகாமல் விலை தருக. 

1. பாலவ நநான்பு நநாற்கும் முலறலமயிலைக் கூறுக. 

2. திருமங்லகயாழ்வாாின் பக்திச் ெிறப்பிலை விைக்குக. 

3. ெித்தர் இைக்கியப் பண்புகலை விவாிக்க. 

 



 

 

தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப்பல்கலைக்கழகம் 

தமிழியல் மற்றும் பண்பாட்டுப் புைம் 

சென்லை -15 

 

நநரடி ஒப்பலைப்பு 

Programme Code No     :  208 

Programme Name          :              (M.A. Tamil) 

Course Code & Name    :  MAT - 13  சதால்காப்பியம் : எழுத்ததிகாரம் 

Batch                  :   CY 2020           (1st  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. சதால்காப்பியத்திற்கு முன்நப பை இைக்கண நூல்கள் இருந்தை என்பதலை  விவாிக்க. 

2. ொர்சபழுத்துக்கள் எலவ என்பலத விவாிக்க.   

3. சொல்லுக்கு முதலில் வரும் உயிசரழுத்துக்கலை விைக்குக.      

 

       ஒப்பலைப்பு - 2           மதிப்சபண்  : 25  

ஏநதனும் ஒரு  விைாவிற்கு 1000 வார்த்லதகளுக்கு மிகாமல் விலை தருக. 

1. அகர ஈற்றுப் புணர்ச்ெிலய விைக்குக. 

2. ரகர ஈற்றுப் புணர்ச்ெிலய விைக்குக.      

3. எண்ணுப் சபயர்களுைன் அைலவப் சபயர்கள் எவ்வாறு புணரும்? 

 

                  ஒப்பலைப்பு - 3                       

                  மதிப்சபண்  : 25  

ஏநதனும் ஒரு விைாவிற்கு 1000 வார்த்லதகளுக்கு மிகாமல் விலை தருக. 

1. புணர்ச்ெி வலககலை விைக்குக. 

2. நவற்றுலமப் புணர்ச்ெிலய விைக்கி வலரக. 

3. சமல்சைாற்றுகள் எவ்வாறு புணரும் என்பலத விைக்குக. 

    



 

தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப்பல்கலைக்கழகம் 

தமிழியல் மற்றும் பண்பாட்டுப் புைம் 
சென்லை -15 

 

நநரடி ஒப்பலைப்பு 

Programme Code No     :  208 

Programme Name          :              (M.A. Tamil) 

Course Code & Name    :  MAT - 14 – சதால்காப்பியம் : சொல்ைதிகாரம் 

Batch                  :   CY 2020           (1st  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. வழுவலமதிகள் மற்றும் சதாைாியல் :  விைக்குக.   

2. உயர்சொல் இைக்கணம் :  விைக்குக.  

3. பைசபாருள் தரும் ஒரு சொல் சதாைாில் ஏற்படுத்தும் சபாருள் மயக்கங்கலை விைக்கி    

      எழுதுக. 

                  ஒப்பலைப்பு - 2            மதிப்சபண்  : 25  

 

ஏநதனும் ஒரு  விைாவிற்கு 1000 வார்த்லதகளுக்கு மிகாமல் விலை தருக. 

1. ஓடு உருபு உயர்சபாருள் வழி வருவலத எடுத்துக் கூறுக.   

2. ஆகு சபயர் பற்றிக் கட்டுலர வலரக. 

3. சதாிநிலை விலை, குறிப்பு விலை ஆகியவற்லறச் ொன்று காட்டி விைக்குக. 

 

                           ஒப்பலைப்பு - 3           

                   மதிப்சபண்  : 25  

ஏநதனும் ஒரு விைாவிற்கு 1000 வார்த்லதகளுக்கு மிகாமல் விலை தருக. 

1. உாிச்சொல்லின் சபாது இைக்கணத்லதக் கூறி விைக்குக. 

2. நவற்றுலம மயக்கத்தின் வலககலைச் ொன்று தந்து விைக்குக. 

3. சதாலக சமாழிகள் பற்றிய சதால்காப்பியர் கருத்துக்கலை விைக்குக. 

    



 

தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப்பல்கலைக்கழகம் 

தமிழியல் மற்றும் பண்பாட்டுப் புைம் 
சென்லை -15 

 

நநரடி ஒப்பலைப்பு 

Programme Code No     :  208 

Programme Name          :              (M.A. Tamil) 

Course Code & Name    :  MAT - 15 – தமிழ் சமாழி வரைாறும் தமிழ் இைக்கிய வரைாறும் 

Batch                  :   CY 2020           (1st  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. அற இைக்கிய வரைாற்லற எடுத்துக் கூறுக. 

2. இக்காை இைக்கியப் நபாக்குகலை மதிப்பிடுக. 

3. தமிழ் சமாழியின் அக வரைாலற விவாிக்க. 

   

       ஒப்பலைப்பு - 2              

                         மதிப்சபண்  : 25  

ஏநதனும் ஒரு  விைாவிற்கு 1000 வார்த்லதகளுக்கு மிகாமல் விலை தருக. 

1. திராவிை சமாழிகள் குறித்துக் கட்டுலர வலரக. 

2. புதுக்கவிலதக் குறித்துக் கட்டுலர வலரக. 

3. காப்பிய வரைாற்லற விவாிக்க. 

 

       ஒப்பலைப்பு - 3          மதிப்சபண்  : 25  

ஏநதனும் ஒரு விைாவிற்கு 1000 வார்த்லதகளுக்கு மிகாமல் விலை தருக. 

1. இைக்கிய இயக்கங்கள் குறித்து விைக்கிக் கூறுக. 

2. தமிழ் சமாழியின் அக வரைாற்லற விைக்குக. 

3. இருபதாம் நூற்றாண்டுத் தமிழ் :  கட்டுலர வலரக. 

 

 


