
தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகம் 
தமிழியல் மற்றும் பண்பாட்டுப் புைம், 

சென்லை -15 
ஒப்பலைப்பு 

 

படிப்பு குறியீட்டு எண்    : 1108 
படிப்பின் சபயர்     : இளநிலை முதைாமாண்டு 
பாைக்குறியீடு & பாைத்தின் சபயர்  : BFTMN-11 – தமிழ் (சமாழிப்பாைம்) 
செர்க்லகப் பருவம்     : AY 2021-22 

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. ஆழ்வார்களின் பக்தித் திறந்தினைச் சான்றுகளுடன் விவரி. 
2. நாயன்மார்களின் பாடல்களில் புலப்படும் சிவபபருமாைின் சிறப்புகள் பற்றி விவரிக்க. 
3. பாரதிதாசைின் அனமதி நாடகத்னதத் திறைாய்வு பசய்க. 

 
ஒப்பலைப்பு – 2 

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

1. தமிழில் சமய இலக்கியக் காலம் குறித்து விவரிக்க. 
2. சிற்றிலக்கியம் என்றால் என்ை? அதன் வனககனளப் பற்றி விவரிக்க. 
3. தமிழ்ச் சிறுகனதயும் பெயகாந்தனும் என்னும் தனலப்பில் கட்டுனர வனரக. 

 
ஒப்பலைப்பு – 3 

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

1. தமிழ் இலக்கிய, இலக்கணங்களுக்கு உனரயாசிரியர்களின் பங்களிப்பு குறித்து கட்டுனர 
வனரக. 

2. புத்திலக்கியக் கால இலக்கியங்கள் குறித்து விளக்குக. 
3. பமாழினயத் திறம்படக் னகயாளும் முனறகள் பற்றிச் சான்றுகளுடன் விளக்குக. 

 
 



தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகம் 
தமிழியல் மற்றும் பண்பாட்டுப் புைம், 

சென்லை -15 
ஒப்பலைப்பு 

 

படிப்பு குறியீட்டு எண்    : 1108 
படிப்பின் சபயர்     : இளநிலை முதைாமாண்டு 

(முதல் பருவம்) 
பாைக்குறியீடு & பாைத்தின் சபயர்  : BFTMS-11 – தமிழ் (சமாழிப்பாைம்) 
செர்க்லகப் பருவம்     : AY 2021-22 

சநரடி ஒப்பலைப்புகளின் எண்ணிக்லக : 2 
ஒவ்சவான்றிற்கும் மதிப்சபண்கள்  : 15 
கணக்கில் சகாள்ளப்படும் மதிப்சபண்  : இரண்டு ஒப்பலைப்புகளின் ொராெரி 
 

 

ஒப்பலைப்பு – 1 
மதிப்சபண்கள்-15 

கீழ்க்காணும் விைாக்களுள் ஏசதனும் ஒன்றிற்கு மட்டும் 1000 சொற்களில் 
விலையளிக்கவும்.  

1. பன்ைிரு திருமுனறகள் குறித்து விளக்குக. 
2. நாலாயிரத் திவ்யப்பிரபந்தங்கள் குறித்து விளக்குக. 
3. இஸ்லாமியக் காப்பியங்கள் பற்றி அறிமுகம் பசய்து சீறாப்புராணம் குறித்து விளக்குக. 

 
ஒப்பலைப்பு – 2 

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

1. இக்கால மரபுக் கவினதகள் குறித்து விளக்குக. 
2. மு.வ. எவற்றிற்பகல்லாம் முதலிடம் தரவவண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறார்? சான்றுடன் 
விளக்குக. 

3. தமிழில் உனரநனட இலக்கியம் என்பது குறித்து விளக்குக. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகம் 
தமிழியல் மற்றும் பண்பாட்டுப் புைம், 

சென்லை -15 
ஒப்பலைப்பு 

 

படிப்பு குறியீட்டு எண்    : 1108 
படிப்பின் சபயர்     : இளநிலை முதைாமாண்டு 

(இரண்ைாம் பருவம்) 
பாைக்குறியீடு & பாைத்தின் சபயர்  : BFTMS-21 – தமிழ் (சமாழிப்பாைம்) 
செர்க்லகப் பருவம்     : AY 2021-22 

சநரடி ஒப்பலைப்புகளின் எண்ணிக்லக : 2 
ஒவ்சவான்றிற்கும் மதிப்சபண்கள்  : 15 
கணக்கில் சகாள்ளப்படும் மதிப்சபண்  : இரண்டு ஒப்பலைப்புகளின் ொராெரி 
 

 

ஒப்பலைப்பு – 1 
மதிப்சபண்கள்-15 

கீழ்க்காணும் விைாக்களுள் ஏசதனும் ஒன்றிற்கு மட்டும் 1000 சொற்களில் 
விலையளிக்கவும். 
1. தமிழில் சிறுகனதயின் வதாற்றமும் வளர்ச்சியும் குறித்து விவரிக்க. 
2. அறிவியல் தமிழின் வளர்ச்சி குறித்து விளக்குக.  
3. தமிழில் சமய இலக்கியக் காலம் குறித்து விவரிக்க. 

 
ஒப்பலைப்பு – 2 

மதிப்சபண்கள்-15 
கீழ்க்காணும் விைாக்களுள் ஏசதனும் ஒன்றிற்கு மட்டும் 1000 சொற்களில் 
விலையளிக்கவும். 
1. தமிழில் உனரநூல்கள் குறித்து விளக்கி எழுதுக.  
2. சிற்றிலக்கியங்களின் வதாற்றமும் வளர்ச்சியும் பற்றி விவரிக்க. 
3. மடல்கள் என்றால் என்ை? அதன் வனககனளச் சான்றுகளுடன் விளக்குக. 


