
தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் ல்கலைக்கழகம் 
     தமிழியல் மற்றும் பண்பாட்டுப் புைம் 
                      சென்லை -15 
                      ஒப்பலைப்பு 

 

படிப்பு குறியீட்டு எண்    : 1108 
படிப்பின் சபயர்     : இளங்கலைத் தமிழ் (மூன்றாமாண்டு) 
பாைக்குறியீடு & பாைத்தின் சபயர்  : BTM-31 – ெங்க இைக்கியம் 
செர்க்லகப் பருவம்     : AY 2019-20 

சநரடி ஒப்பலைப்புகளின் எண்ணிக்லக : 3  
ஒவ்சவான்றிற்கும் மதிப்சபண்கள்  : 25 
கணக்கில் சகாள்ளப்படும் மதிப்சபண்  : மூன்று ஒப்பலைப்புகளின் ெராெரி  
 

 

ஒப்பலைப்பு – 1 
மதிப்சபண்கள்- 25 

கீழ்க்காணும் விைாக்களுள் ஏசதனும் ஒன்றிற்கு மட்டும் 1000 சொற்களில் விலையளிக்கவும். 
1. நற்றிணையின் வழி அகவவொழுக்கத்தில் ததொழியின் இடம் பற்றி விளக்குக. 
2. உள்ளுணற, இணறச்சி குறுந்வதொணகயில் இடம்வபற்றுள்ள பொங்ணக விளக்குக. 
3. பதிற்றுப்பத்து கொட்டும் வசங்குட்டுவனின் வகொணடச் சிறப்புகணள விளக்கியுணைக்க. 

   

ஒப்பலைப்பு – 2 
மதிப்சபண்கள்- 25 

கீழ்க்காணும் விைாக்களுள் ஏசதனும் ஒன்றிற்கு மட்டும் 1000 சொற்களில் விலையளிக்கவும். 
1. முல்ணைக்கைி கொட்டும் ஆயர் பண்பொடு 
2. திருக்குறள் கூறும் வொழ்வியல் அறங்கள் பற்றி விளக்குக.  
3. அகமொந்தர் பண்புநைன்கணள அகநொனூற்றுப் பொடல்கள் வழி விளக்குக. 

 

ஒப்பலைப்பு – 3 
மதிப்சபண்கள்- 25 

கீழ்க்காணும் விைாக்களுள் ஏசதனும் ஒன்றிற்கு மட்டும் 1000 சொற்களில் விலையளிக்கவும். 
1. சிறுபொைொற்றுப்பணட கொட்டும் வொழ்வியல்  
2. சங்க இைக்கியங்கள் கொட்டும் சமுதொய தமன்ணமகள் குறித்து விளக்குக.  
3. பரிபொடல் குறிப்பிடும் ணவணயயின் சிறப்புகள் யொணவ? 

 

 

 

 

தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் ல்கலைக்கழகம் 
     தமிழியல் மற்றும் பண்பாட்டுப் புைம் 



                      சென்லை -15 
                      ஒப்பலைப்பு 
 

 

படிப்பு குறியீட்டு எண்   : 1108 
படிப்பின் சபயர்    : இளங்கலைத் தமிழ் (மூன்றாமாண்டு) 
பாைக்குறியீடு & பாைத்தின் சபயர் : BTM-32 – யாப்பருங்கைக்காரிலக, தண்டியைங்காரம்  
செர்க்லகப் பருவம்    : AY 2019-20 

சநரடி ஒப்பலைப்புகளின் எண்ணிக்லக: 4 
ஒவ்சவான்றிற்கும் மதிப்சபண்கள் : 25 
கணக்கில் சகாள்ளப்படும் மதிப்சபண் : நான்கு ஒப்பலைப்புகளின் ெராெரி  
 

 

ஒப்பலைப்பு – 1 
மதிப்சபண்கள்- 25 

கீழ்க்காணும் விைாக்களுள் ஏசதனும் ஒன்றிற்கு மட்டும் 1000 சொற்களில் விலையளிக்கவும். 
1. வசய்யுள் உறுப்புகள் குறித்து விளக்குக. 
2. வவண்பொவின் வபொதுஇைக்கைம் கூறி, அதன் வணககணள விளக்குக. 
3. வஞ்சிப்பொவின் வபொது இைக்கைம் கூறி அதன் வணககணள விளக்குக. 

 
ஒப்பலைப்பு – 2 

மதிப்சபண்கள்- 25 
கீழ்க்காணும் விைாக்களுள் ஏசதனும் ஒன்றிற்கு மட்டும் 1000 சொற்களில் விலையளிக்கவும். 

1. உவணம அைி என்றொல் என்ன? அதன் வணககணள விளக்குக.  
2. வபொருள்தகொள் என்றொல் என்ன? அதன் வணககணள விளக்குக. 
3. எந்வதந்த எழுத்துக்கள் அணசக்கு உறுப்பொகும்? கொட்டுகளுடன் விளக்குக.  

   

ஒப்பலைப்பு – 3 
மதிப்சபண்கள்- 25 

கீழ்க்காணும் விைாக்களுள் ஏசதனும் ஒன்றிற்கு மட்டும் 1000 சொற்களில் விலையளிக்கவும். 
1. தவற்றுணம அைியின் வணககணளச் சொன்றுகளுடன் விளக்குக. 
2. வஞ்சிப்பொவின் இைக்கைம் கூறி அதன் இனங்கணள விளக்குக. 
3. கைிப்பொவின் இைக்கைம் கூறி அதன் இனங்கணள விளக்குக.  

 
 
 
 

ஒப்பலைப்பு – 4 
மதிப்சபண்கள்- 25 

கீழ்க்காணும் விைாக்களுள் ஏசதனும் ஒன்றிற்கு மட்டும் 1000 சொற்களில் விலையளிக்கவும். 
1. தண்டியைங்கொைத்தின் அணமப்ணப விளக்குக. 
2. யொப்பருங்கைக்கொரிணகயின் அணமப்ணப விளக்குக.  



3. அைி என்றொல் என்ன? அதன் வணககணளச் சுருக்கமொக விளக்குக.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் ல்கலைக்கழகம் 
     தமிழியல் மற்றும் பண்பாட்டுப் புைம் 
                      சென்லை -15 
                      ஒப்பலைப்பு 

 
 



படிப்பு குறியீட்டு எண்   : 1108 
படிப்பின் சபயர்    : இளங்கலைத் தமிழ் (மூன்றாமாண்டு) 
பாைக்குறியீடு & பாைத்தின் சபயர் : BTM-33 – தமிழ் சமாழி வரைாறும்  

   தமிழ் இைக்கிய வரைாறும்  
செர்க்லகப் பருவம்    : AY 2019-20 

சநரடி ஒப்பலைப்புகளின் எண்ணிக்லக: 3 
ஒவ்சவான்றிற்கும் மதிப்சபண்கள் : 25 
கணக்கில் சகாள்ளப்படும் மதிப்சபண் : மூன்று ஒப்பலைப்புகளின் ெராெரி  
 

 

ஒப்பலைப்பு – 1 
மதிப்சபண்கள்- 25 

கீழ்க்காணும் விைாக்களுள் ஏசதனும் ஒன்றிற்கு மட்டும் 1000 சொற்களில் விலையளிக்கவும். 
1. பிறவமொழிகளில் தமிழின் வசல்வொக்கு குறித்துக் விவரிக்க. 
2. தமிழ் வமொழி வைைொற்ணற அறிய உதவும் சொன்றொதொைங்கள் குறித்து விளக்குக. 
3. தமிழில் நீதி இைக்கியங்கள் குறித்து விளக்குக.  

 

ஒப்பலைப்பு – 2 
மதிப்சபண்கள்- 25 

கீழ்க்காணும் விைாக்களுள் ஏசதனும் ஒன்றிற்கு மட்டும் 1000 சொற்களில் விலையளிக்கவும். 
1. தமிழில் கொப்பிய இைக்கியங்கள் குறித்து விவரிக்க. 
2. சங்க இைக்கியத்தின் சிறப்பியல்புகள் யொணவ? 
3. தமிழில் பக்தி இைக்கியத்தின் ததொற்றம் குறித்து விவரிக்க.  

 
ஒப்பலைப்பு – 3 

மதிப்சபண்கள்- 25 
கீழ்க்காணும் விைாக்களுள் ஏசதனும் ஒன்றிற்கு மட்டும் 1000 சொற்களில் விலையளிக்கவும். 

1. ஐதைொப்பியர் வருணகயினொல் தமிழ் அணடந்த மொற்றங்கள் பற்றி விவரிக்க. 
2. தமிழில் புதின இைக்கியத்தின் ததொற்றமும் வளர்ச்சியும் குறித்து விவரிக்க. 
3. அண்ணமக்கொை தமிழ் இைக்கியத்தின் தபொக்குகள் குறித்து விளக்குக.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் ல்கலைக்கழகம் 
     தமிழியல் மற்றும் பண்பாட்டுப் புைம் 
                      சென்லை -15 
                      ஒப்பலைப்பு 

 
 

படிப்பு குறியீட்டு எண்   : 1108 
படிப்பின் சபயர்    : இளங்கலைத் தமிழ் (மூன்றாமாண்டு) 
பாைக்குறியீடு & பாைத்தின் சபயர் : BTM-34 இைக்கியத் திறைாய்வும் பலைப்பிைக்கியமும் 
செர்க்லகப் பருவம்    : AY 2019-20 

சநரடி ஒப்பலைப்புகளின் எண்ணிக்லக: 3 
ஒவ்சவான்றிற்கும் மதிப்சபண்கள் : 25 
கணக்கில் சகாள்ளப்படும் மதிப்சபண் : மூன்று ஒப்பலைப்புகளின் ெராெரி  
 

 

ஒப்பலைப்பு – 1 
மதிப்சபண்கள்- 25 

கீழ்க்காணும் விைாக்களுள் ஏசதனும் ஒன்றிற்கு மட்டும் 1000 சொற்களில் விலையளிக்கவும். 
1. திறனொய்வு என்பணத வணையணற வசய்து அதன் வணககள் பற்றி விளக்குக.  
2. இைக்கியமும் திறனொய்வு உத்திகளும்  
3. இைக்கிய உத்திகள் பற்றித் வதொல்கொப்பியரின் கருத்துக்கணள விளக்குக.  

 

ஒப்பலைப்பு – 2 
மதிப்சபண்கள்- 25 

கீழ்க்காணும் விைாக்களுள் ஏசதனும் ஒன்றிற்கு மட்டும் 1000 சொற்களில் விலையளிக்கவும். 
1. வாய்சமாழி இைக்கியம் பற்றி விவரிக்க. 
2. கவிலதயின் சதாற்றமும் வளர்ச்ெியும் குறித்து விவரிக்க.  
3. திறைாய்வாளர்களின் பணிகள் குறித்து விளக்குக.  

 

ஒப்பலைப்பு – 3 
மதிப்சபண்கள்- 25 

கீழ்க்காணும் விைாக்களுள் ஏசதனும் ஒன்றிற்கு மட்டும் 1000 சொற்களில் விலையளிக்கவும். 
1. திறனொய்வு அணுகுமுணறகளின் இன்றியணமயொணமகள் குறித்து விளக்குக.  
2. திணைப்படத் திறனொய்வு குறித்து விளக்குக.  
3. திறனொய்வொளரின் பண்புகள் குறித்து விளக்குக.  

 
 
 
 
 
 



 

தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் ல்கலைக்கழகம் 
     தமிழியல் மற்றும் பண்பாட்டுப் புைம் 
                      சென்லை -15 
                      ஒப்பலைப்பு 

 
 

படிப்பு குறியீட்டு எண்   : 1108 
படிப்பின் சபயர்    : இளங்கலைத் தமிழ் (மூன்றாமாண்டு) 
பாைக்குறியீடு & பாைத்தின் சபயர் : BTMAO-01 நாட்டுப்புறவியல்  
செர்க்லகப் பருவம்    : AY 2019-20 

சநரடி ஒப்பலைப்புகளின் எண்ணிக்லக: 3 
ஒவ்சவான்றிற்கும் மதிப்சபண்கள் : 25 
கணக்கில் சகாள்ளப்படும் மதிப்சபண் : மூன்று ஒப்பலைப்புகளின் ெராெரி  
 

 

ஒப்பலைப்பு – 1 
மதிப்சபண்கள்- 25 

கீழ்க்காணும் விைாக்களுள் ஏசதனும் ஒன்றிற்கு மட்டும் 1000 சொற்களில் விலையளிக்கவும். 
1. நொட்டுப்புறவியல் என்றொல் என்ன? விளக்குக.  
2. நொட்டுப்புறவியைின் கூறுகள் யொணவ? விளக்குக.  
3. நொட்டுப்புறவியைின் வைைொற்றிற்கு அடிப்பணடயொக அணமவன யொணவ? கொட்டுகளுடன் 
விளக்குக.  

 

ஒப்பலைப்பு – 2 
மதிப்சபண்கள்- 25 

கீழ்க்காணும் விைாக்களுள் ஏசதனும் ஒன்றிற்கு மட்டும் 1000 சொற்களில் விலையளிக்கவும். 
1. சடங்குகள் நொட்டுப்புற மக்களின் வொழ்வியைில் வபறும் இடம் யொது? கொட்டுடன் விளக்குக. 
2. நொட்டுப்புற வழக்கொறுகள் வமொழிவளர்ச்சிக்கு உதவுமொ? ஆைொய்க. 
3. நொட்டுப்புற திருவிழொக்களின் முக்கியத்துவம் யொது? விளக்குக. 

 
ஒப்பலைப்பு – 3 

மதிப்சபண்கள்- 25 
கீழ்க்காணும் விைாக்களுள் ஏசதனும் ஒன்றிற்கு மட்டும் 1000 சொற்களில் விலையளிக்கவும். 

1. பழவமொழிகளில் மக்கள் வொழ்வில் வபற்றுள்ள இடத்திணன சொன்றுகளுடன் விளக்குக.  
2. நொட்டுப்புறக் ணகவிணனப் வபொருள்கள் குறித்து விளக்குக.  
3. நொட்டுப்புற மக்களின் வபொருளொதொை தமம்பொடுகள் குறித்து விளக்குக.  


