
தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகம் 
தமிழியல் மற்றும் பண்பாட்டுப் புைம், 

சென்லை -15 
ஒப்பலைப்பு 

 

படிப்பு குறியீட்டு எண்    : 1108 
படிப்பின் சபயர்     : இளங்கலைத் தமிழ் - 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    : இளங்கலைத் தமிழ் (முதைாமாண்டு) 
பாைக்குறியீடு & பாைத்தின் சபயர் : BTMN-11 இக்கால இலக்கியம் 
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. பாரதியாரும் அவர் பனடப்புகளும் குறித்து விவரிக்க. 
2. எனவபயல்லாம் நம் வாழ்க்னக முனறகனள மமம்படுத்தும் என்றும் மு.வ. 
குறிப்பிடுகின்றார்.? 

3. பாமவந்தரின் இருண்ட வடீ்டின் கனதயனமப்பு பற்றி விளக்குக.  
 

ஒப்பலைப்பு – 2 
மதிப்சபண்கள்-15 

கீழ்க்காணும் விைாக்களுள் ஏசதனும் ஒன்றிற்கு மட்டும் 1000 சொற்களில் 
விலையளிக்கவும். 

1. திரு.வி.க. குறிப்பிடும் முருகைின் இயல்புகள் யானவ? 
2. கண்ணதாசனும் அவரது பனடப்புகளும் குறித்து விவரிக்க. 
3. புதுனமப்பித்தைின் பனடப்புத் திறன் குறித்து விளக்குக. 

 

 ஒப்பலைப்பு – 3 
மதிப்சபண்கள்-15 

கீழ்க்காணும் விைாக்களுள் ஏசதனும் ஒன்றிற்கு மட்டும் 1000 சொற்களில் 
விலையளிக்கவும். 

1. தமிழ்ப் புதிை இலக்கிய முன்மைாடிகள் குறித்து விளக்குக. 
2. பபண் புதிைம் காட்டும் சமுதாயம் குறித்து விளக்குக. 
3. தமிழில் சிறுகனத இலக்கியத்தின் மதாற்றம் வளர்ச்சி குறித்து விவரிக்க.  

 

 
 
 



தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகம் 
தமிழியல் மற்றும் பண்பாட்டுப் புைம், 

சென்லை -15 
ஒப்பலைப்பு 

 

படிப்பு குறியீட்டு எண்   : 1108 
படிப்பின் சபயர்    : இளங்கலைத் தமிழ் (முதைாமாண்டு) 
பாைக்குறியீடு & பாைத்தின் சபயர் : BTMN-12  நன்னூல் 
செர்க்லகப் பருவம்    : AY 2021-22 

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. நூல் குறித்து நன்னூலார் குறிப்பிடுவை யானவ? 
2. எழுத்துக்கள் பற்றிய நன்னூலார் கருத்துக்கனளத் பதாகுத்பதழுதுக. 
3. சார்பபழுத்துக்கள் என்பனவ எனவ? அனவ குறித்து நன்னூலார் குறிப்பிடுவை யானவ? 

 

ஒப்பலைப்பு – 2 
மதிப்சபண்கள்-15 

கீழ்க்காணும் விைாக்களுள் ஏசதனும் ஒன்றிற்கு மட்டும் 1000 சொற்களில் 
விலையளிக்கவும். 

1. புணர்ச்சி என்றால் என்ை? அதன் வனககனளப் பற்றி விளக்குக. 
2. எண்ணுப்பபயர்கள் என்றால் என்ை? அனவ புணரும் முனறகள் குறித்து விளக்குக. 
3. மகர ஈற்றுப் புணர்ச்சினய சான்றுகளுடன் விளக்குக. 
 

ஒப்பலைப்பு – 3 
மதிப்சபண்கள்-15 

கீழ்க்காணும் விைாக்களுள் ஏசதனும் ஒன்றிற்கு மட்டும் 1000 சொற்களில் 
விலையளிக்கவும். 

1. பதாடர்கள் என்றால் என்ை? அவற்றின் வனககனள விளக்குக. 
2. மவற்றுனம என்றால் என்ை? அவற்றின் வனககனள விளக்குக. 
3. ஆகுபபயர்கள் என்றால் என்ை? காட்டுகளுடன் விளக்குக. 
 

ஒப்பலைப்பு – 4 
மதிப்சபண்கள்-15 

கீழ்க்காணும் விைாக்களுள் ஏசதனும் ஒன்றிற்கு மட்டும் 1000 சொற்களில் 
விலையளிக்கவும். 

1. நன்னூல் எழுத்ததிகார அனமப்பினை விளக்குக.  
2. நன்னூல் பசால்லதிகார அனமப்பினை விளக்குக.  
3. தமிழ் இலக்கண வரலாற்றில் நன்னூல் பபறும் இடம் யாது?விளக்குக.  



தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகம் 
தமிழியல் மற்றும் பண்பாட்டுப் புைம், 

சென்லை -15 
ஒப்பலைப்பு 

 

படிப்பு குறியீட்டு எண்   : 1108 
படிப்பின் சபயர்    : இளங்கலைத் தமிழ் (முதைாமாண்டு) 
பாைக்குறியீடு & பாைத்தின் சபயர் : BTMAN-11  தமிழக வரைாறும் பண்பாடும் 
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. தமிழகத்தின் இயற்னகயனமப்பு குறித்து விளக்குக. 
2. சங்க கால தமிழ் அரசுகள் குறித்து விவரிக்க. 
3. களப்பிரர்கள் குறித்து விளக்குக. 

 
ஒப்பலைப்பு – 2 

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

1. பல்லவர் கால மபார்கள் குறித்து விவரிக்க. 
2. மசாழர்கால நிர்வாக அனமப்பு குறித்து விவரிக்க. 
3. நாயக்கர் கால தமிழகம் குறித்து விவரிக்க. 

 
ஒப்பலைப்பு – 3 

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

1. ஐமராப்பியர் ஆதிக்கத்திைால் தமிழகத்தில் நிகழ்ந்த வினளவுகள் குறித்து விளக்குக. 
2. பிற்கால பாண்டியர் கால ஆட்சி முனற குறித்து விவரிக்க. 
3. விடுதனலக்குப் பின்ைர் தமிழகத்தின் வளர்ச்சிப் மபாக்குகள் குறித்து விவரிக்க. 

 

 


