
தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் ல்கலைக்கழகம் 
     தமிழியல் மற்றும் பண்பாட்டுப் புைம் 
                      சென்லை -15 
                      ஒப்பலைப்பு 

 

படிப்பு குறியீட்டு எண்    : 1108 
படிப்பின் சபயர்     : இளங்கலைத் தமிழ் (இரண்ைாமாண்டு) 
பாைக்குறியீடு & பாைத்தின் சபயர்  : BFTM-21 – தமிழ் (சமாழிப்பாைம்) 
செர்க்லகப் பருவம்     : AY 2020-21 

சநரடி ஒப்பலைப்புகளின் எண்ணிக்லக : 3  
ஒவ்சவான்றிற்கும் மதிப்சபண்கள்  : 15 
கணக்கில் சகாள்ளப்படும் மதிப்சபண்  : மூன்று ஒப்பலைப்புகளின் ெராெரி  
 

 

ஒப்பலைப்பு – 1 
மதிப்சபண்கள்-15 

கீழ்க்காணும் விைாக்களுள் ஏசதனும் ஒன்றிற்கு மட்டும் 1000 சொற்களில் 
விலையளிக்கவும். 

1. பத்துப்பாட்டு நூல்கள் குறித்து எழுதுக. 
2. திருக்குறள் கூறும் அற்சநறிகள் குறித்து விளக்குக.  
3. ெிைப்பதிகார காப்பியத்லத அறிமுகம் செய்க. 

 

ஒப்பலைப்பு – 2 

மதிப்சபண்கள்-15 
கீழ்க்காணும் விைாக்களுள் ஏசதனும் ஒன்றிற்கு மட்டும் 1000 சொற்களில் 
விலையளிக்கவும். 

1. சங்கப் புலவர் மேன்மேமை புறநானூறு வழி விளக்குக. 
2. தேிழ் இலக்கிை வரலாற்றில் காப்பிைக் காலம் குறித்து விளக்குக. 
3. உங்கள் பகுதிைில் புழக்கத்திலுள்ள ேரபுத்ததாடர்கள், இமைதோழிகமளப் பற்றி 
சான்றுகளுடன் விளக்குக.  

 

ஒப்பலைப்பு – 3 

மதிப்சபண்கள்-15 
கீழ்க்காணும் விைாக்களுள் ஏசதனும் ஒன்றிற்கு மட்டும் 1000 சொற்களில் 
விலையளிக்கவும். 

1. பதிதெண்கீழ்க்கைக்கு நூல்கள் குறித்து விளக்குக. 
2. கம்பராோைைத்தின் இலக்கிை நைம் குறித்து நும் பாடப்பகுதி வழி விளக்குக.  
3. தேிழ் இலக்கிைத்திற்கு சேைர்களின் பங்களிப்புகள் குறித்து விளக்குக.  

 



 
தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் ல்கலைக்கழகம் 
     தமிழியல் மற்றும் பண்பாட்டுப் புைம் 
                      சென்லை -15 
                      ஒப்பலைப்பு 

 

படிப்பு குறியீட்டு எண்    : 1108 
படிப்பின் சபயர்     : இளங்கலைத் தமிழ் (இரண்ைாமாண்டு) 
பாைக்குறியீடு & பாைத்தின் சபயர்  : BTM-21 – இலைக்காை இைக்கியம் 
செர்க்லகப் பருவம்     : AY 2020-21 

சநரடி ஒப்பலைப்புகளின் எண்ணிக்லக : 3  
ஒவ்சவான்றிற்கும் மதிப்சபண்கள்  : 15 
கணக்கில் சகாள்ளப்படும் மதிப்சபண்  : மூன்று ஒப்பலைப்புகளின் ெராெரி  
 

 

ஒப்பலைப்பு – 1 
மதிப்சபண்கள்-15 

கீழ்க்காணும் விைாக்களுள் ஏசதனும் ஒன்றிற்கு மட்டும் 1000 சொற்களில் 
விலையளிக்கவும். 

1. தேிழில் பக்தி இலக்கிைம் என்ற தமலப்பில் கட்டுமர வமரக. 
2. மதவாரத்தின் சிறப்புகள் குறித்து விவரிக்க. 
3. குைங்குடி ேஸ்தான் சாகிப்பின் பாடல்களின் சிறப்புகமள விவரிக்க.  

 

ஒப்பலைப்பு – 2 
மதிப்சபண்கள்-15 

கீழ்க்காணும் விைாக்களுள் ஏசதனும் ஒன்றிற்கு மட்டும் 1000 சொற்களில் 
விலையளிக்கவும். 

1. சிலப்பதிகார வரிப்பாடல்களின் சிறப்புகள் குறித்து விளக்குக.  
2. கம்பராோைைம் காட்டும் மபார் குறித்து நும் பாடப்பகுதி வழி விளக்குக.  
3. தாவதீு – மகாலிைாத் மபார் குறித்து விளக்குக. 

 

ஒப்பலைப்பு – 3 
மதிப்சபண்கள்-15 

கீழ்க்காணும் விைாக்களுள் ஏசதனும் ஒன்றிற்கு மட்டும் 1000 சொற்களில் 
விலையளிக்கவும். 

1. சிலப்பதிகாரத்தின் காப்பிை அமேப்பு குறித்து விளக்குக.  
2. கம்பர் பார்மவைில் வாலி குறித்து எழுதுக.  
3. வளன் செித்த படலம் வழி சூமசைின் வராலாற்மற விளக்குக. 

 



தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் ல்கலைக்கழகம் 

தமிழியல் மற்றும் பண்பாட்டுப் புைம் 
சென்லை -15 

             ஒப்பலைப்பு 
 

படிப்பு குறியீட்டு எண்   : 1108 
படிப்பின் சபயர்    : இளங்கலைத் தமிழ் (இரண்ைாமாண்டு) 
பாைக்குறியீடு & பாைத்தின் சபயர் : BTM-22 – நம்பியக்சபாருள், புறப்சபாருள் 

   சவண்பா மாலை 
செர்க்லகப் பருவம்    : AY 2020-21 

சநரடி ஒப்பலைப்புகளின் எண்ணிக்லக: 4  
ஒவ்சவான்றிற்கும் மதிப்சபண்கள் : 15 
கணக்கில் சகாள்ளப்படும் மதிப்சபண் : நான்கு ஒப்பலைப்புகளின் ெராெரி  
 

 

 
ஒப்பலைப்பு – 1 

மதிப்சபண்கள்-15 
கீழ்க்காணும் விைாக்களுள் ஏசதனும் ஒன்றிற்கு மட்டும் 1000 சொற்களில் 
விலையளிக்கவும். 

1. கருப்தபாருள்கள் என்பது ைாது? விளக்குக. 
2. பிரிவு என்பது ைாது? அதன் வமககமள விளக்குக. 
3. மதாழி தமலவமெ வமரவு கடாவும் திறத்மத விளக்குக. 

 

 
ஒப்பலைப்பு – 2 

மதிப்சபண்கள்-15 
கீழ்க்காணும் விைாக்களுள் ஏசதனும் ஒன்றிற்கு மட்டும் 1000 சொற்களில் 
விலையளிக்கவும். 

1. பாங்கற் கூட்டம் என்மபார் ைாவர்? அதன் வமககமள விளக்கியுமரக்க. 
2. அறத்ததாடு நிற்றமலச் சான்றுகளுடன் விளக்குக.  
3. காஞ்சிப் படலச் தசய்திகமளத் ததாகுத்ததழுதுக.  

 

 
ஒப்பலைப்பு – 3 

மதிப்சபண்கள்-15 
கீழ்க்காணும் விைாக்களுள் ஏசதனும் ஒன்றிற்கு மட்டும் 1000 சொற்களில் 
விலையளிக்கவும். 

1. புறப்தபாருள் தவண்பாோமலைின் அமேப்பு பற்றி விளக்குக. 
2. பண்மடக்கால மபார் அறங்கள் பற்றி புறப்தபாருள் தவண்பாோமல வழி விளக்குக.  
3. பாடாண் படலச் தசய்திகமளத் ததாகுத்ததழுதுக.  

 

 
 



 
ஒப்பலைப்பு – 4 

மதிப்சபண்கள்-15 
கீழ்க்காணும் விைாக்களுள் ஏசதனும் ஒன்றிற்கு மட்டும் 1000 சொற்களில் 
விலையளிக்கவும். 

1. புறப்தபாருள் தவண்பாோமல காட்டும் ேறக்குடி ேகளிர் இைல்புகமள விளக்குக. 
2. வாமகப் படலச் தசய்திகமளத் ததாகுத்ததழுதுக.  
3. பண்மடக்காலப் மபார் முமறகள் குறித்து நும் பாடப்பகுதி வழி விளக்குக.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் ல்கலைக்கழகம் 

தமிழியல் மற்றும் பண்பாட்டுப் புைம் 
சென்லை -15 

             ஒப்பலைப்பு 
 

படிப்பு குறியீட்டு எண்   : 1108 
படிப்பின் சபயர்    : இளங்கலைத் தமிழ் (இரண்ைாமாண்டு) 
பாைக்குறியீடு & பாைத்தின் சபயர் : BTMAN-21 – இதழியல்  
செர்க்லகப் பருவம்    : AY 2020-21 

சநரடி ஒப்பலைப்புகளின் எண்ணிக்லக: 3  
ஒவ்சவான்றிற்கும் மதிப்சபண்கள் : 15 
கணக்கில் சகாள்ளப்படும் மதிப்சபண் : மூன்று ஒப்பலைப்புகளின் ெராெரி  
 

 

 
ஒப்பலைப்பு – 1 

மதிப்சபண்கள்-15 
கீழ்க்காணும் விைாக்களுள் ஏசதனும் ஒன்றிற்கு மட்டும் 1000 சொற்களில் 
விலையளிக்கவும். 

1. தேிழில் இதழ்களின் மதாற்றம் வளர்ச்சி குறித்து விவரிக்க. 
2. ேக்களாட்சிைில் இதழ்களின் பைிகள் ைாமவ? 
3. ததாடக்க கால தசய்திப் பரிோற்ற முமறகள் குறித்து விளக்குக. 

 

ஒப்பலைப்பு – 2 
மதிப்சபண்கள்-15 

கீழ்க்காணும் விைாக்களுள் ஏசதனும் ஒன்றிற்கு மட்டும் 1000 சொற்களில் 
விலையளிக்கவும். 

1. இந்திைாவில் இதழிைலாளர்களுக்கு உள்ள சுதந்திரம் குறித்து விளக்குக.  
2. தசய்தி என்றால் என்ெ? அதன் வமககமள விளக்குக.  
3. இந்திை விடுதமலக்கு இதழ்கள் ஆற்றிை பைிகள் ைாமவ? 

 

ஒப்பலைப்பு – 3 
மதிப்சபண்கள்-15 

கீழ்க்காணும் விைாக்களுள் ஏசதனும் ஒன்றிற்கு மட்டும் 1000 சொற்களில் 
விலையளிக்கவும். 

1. இதழ்களின் வடிவமேப்பு குறித்து விளக்குக.  
2. இதழ்களின் சமூதாைப் பைிகள் குறித்து விளக்குக. 
3. இதழிைலின் இன்மறை வளர்ச்சிப் மபாக்குகள் குறித்து விளக்குக.  


