
 

Assignment Topics & Instructions 

M.A. Tamil  (Final Year) 

Third Semester 

Paper IX   - Study of Tamil Epics 

 கீழ்காண்பனவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றனுக்குப்  பேினனந்து பக்க அளவிற்கு  
குனறால் வினை எழுதுக 

 

1. நணிமநகலக் காப்ினத்தின் அலநப்ில் ஊர் அர் உலபத்த காலத பறுநிடம் 
ற்ிக் கட்டுலப யலபக. 
                அல்து 
 

இபாயண காயினத்தில் தநிழ் உணர்லய  பயிப்டுத்த டுத்தாப்ட்ட 
கதாாத்திபங்கள் குித்து யியாதிக்க. 

 

Paper  X-  Akam  puram Theories of Tolkappiyam 

         

கீழ்காண்பனவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றனுக்குப்  பேினனந்து பக்க அளவிற்கு  

குனறால் வினை எழுதுக 

 

1.கற்ின்கண் தலயி கூற்று ிகழும் இடங்கள் குித்து யிக்குக 

                 அல்து 

 ிரிவு யலககள் குித்த பெய்திகள் குித்துக் கட்டுலப யலபக 

Paper  XI  -Tolkappiyam -Col 

 கீழ்காண்பனவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றனுக்குப் பேினனந்து பக்க அளவிற்கு  

 குனறால் வினை எழுதுக 

1.பொல்திகாப லயப்பு முல ற்ி மொயலபனர் கூறும்  

  கருத்துக்கல ழுதுக 

            அல்து 



 

 பாருள்மகாள் ன்ால் ன் ? அதன் யலககலச்சுட்டி ொன்றுடன் 

  யிக்குக 

                   Paper  XII -Research Methodology and Translation  

கீழ்காண்பனவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றனுக்குப் பேினனந்து பக்க அளவிற்கு  குனறால் 
வினை எழுதுக 

 

1. ஆய்மயட்டின் கட்டலநப்பு முலலன யிக்குக 

                          அல்து 

    பநாமி பனர்ப்புக் பகாள்லககள் குித்துக் கட்டுலப யலபக 

 

Fourth Semester 

Paper  XIII  - Ancient Literature 

கீழ்காண்பனவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றனுக்குப் பேினனந்து பக்க அளவிற்கு 

 குனறால் வினை எழுதுக 

 

1.குறுந்பதாலகப் ாடல்கள் யமி அினாகும் தலயினின் ண்பு ன்கல ழுதுக 

               அல்து 

 ீதிநூல்கள் நக்கல ல்யமிப்டுத்துகின் ன் கூற்ல ஆபாய்க 

                                                  

                      Paper  XIV-   Genaral Linguistics and History of Tamil Language 

                             கீழ்காண்பனவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றனுக்குப் பேினனந்து 
பக்க அளவிற்கு  குனறால் வினை எழுதுக 

1.ஒி, ஒிபனன், நாற்பாி ஆகினயற்ிற்கு இலடமன காணப்டும் உயிலப் 
புப்டுத்துக 

                    அல்து 

திபாயிட பநாமிகில் காணப்டும் ால்ாகுாடு ற்ி யிக்கி யலபக. 

 



 

 

Paper  XV - Study of Folklore 

  கீழ்காண்பனவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றனுக்குப் பேினனந்து பக்க அளவிற்கு  

குனறால் வினை எழுதுக 

1.ாட்டுப்புப் ாடல்கலப் குத்தாபானப் னன்டும் ாட்டுப்புக் மகாட்ாடுகல 
யியரிக்க 

          அல்து 

ாட்டுப்புயினில் க ஆய்யின் முக்கினத்துயம் குித்து ஆபாய்க 

 

  Paper  XVI - Tamil Journalism and Mass Communication 

   

கீழ்காண்பனவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றனுக்குப் பேினனந்து பக்க அளவிற்கு 

குனறால் வினை எழுதுக 

 

1.பெய்தினார் ணி, பாறுப்பு, ண்புகள் குித்துக் கட்டுலப யலபக 

           அல்து 

தநிழ் இதழ்கின் அலநப்பும் மாக்கும் குித்து யியரிக்க 

 

 

Instructions 

1. All students are requested to submit one assignment for each paper. 

2. The assignment must be neatly handwritten by the concerned student and 

should contain not less than 15 Pages with Title, introduction, Contents (subtitles) 

and conclusion. 

3. Page numbers, foot notes and references/bibliography should also be included. 

4. The downloaded facing sheet must be filled and attached with each assignment. 



 

5. Write in your own sentences with the help of autherised books and do not copy 

from SDE study materials. 

6. Assignment fee of Rs. 100/- should be paid in the university cash 

Counter /friends / DD as assignment fee .The photocopy of the receipt should be 

attached along with the assignments.The original receipt should be submit in 

the ACII section of School of Distance Education. 

7. The mark list of assignments (Internal Marks/Continuous Assessment) will be 

published in the official website of SDE for 15 days after valuation for student 

scrutiny. Complaints regarding assignment marks should be communicated to 

the co-ordinator during these 15 days. It is not possible to change the final 

assignment marks once it is submitted to the University. 

8. The assignment must be submitted to Dr.Suja S., Assistant Professor, School of Distance 

Education, University of Kerala on or before 20
th

  March 2015. Those who 

submit their assignments after the specified date has to pay a late fee to the 

University. 

9. Students are requested to write the correct Phone number in the facing sheet. 
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