
த ழ்த் ைற. 
 

கற்றல் ெவளிப்பா  (COURSE OUTCOME) 
 

ப வம் -  ஒன்  ( LA11A ), (இலக் யம், பாடம் சார்ந்த இலக் ய வரலா , ெமா ப்ப ற் ) 

 

CO1. க ைத இலக் ய வைகைமகளான மர  மற் ம் க்க ைதைள ம் அவற்ைறப் 
பயன்ப த் ம் ைறகைள ம் மாணவரக்ள் ெதரிந் ெகாள் ன்றனர.் 

CO2. நாட் ப் ற இலக் யங்கள் (நாட் ப் றப் பாடல்கள், கைதகள், கைதப்பாடல்கள், 
பழெமா கள், கைதகள்) உணரத்் ம் ெபா ண்ைமகள் அவ் லக் ய 
பைடப்பாளரக்ளின் ஆ ைமகள் த்  மாணவரக்ள் அ ந்  ெகாள் ன்றனர.் 

CO3.  கைத, உைரநைட வரலாற் ைனக் கற்பதன் வா லாக வாழ் யல் த்த 
ம ப் ட் ைனக் கற்ற ன்றனர.் 

CO4.  நாடக இலக் யத் ைனக் கற்பதன் லம் ந ப் த் றைன ம் அவற் ன் 
பயன்பாட் ைன ம் மாணவரக்ள் அ ந்  ெகாள் ன்றனர.் 

CO5.  க ைத, கைத, நாட் ப் ற இலக் யம், நாடகம் சாரந்்த இலக் ய வைகைமகைளக் 
கற்  அவற் ன் ம ப் கைள ம் மாண் கைள ம் ப த்த ன்றனர.் 

CO6.  ெமா ப்ப ற் ையக் கற்பதன் லம் ெமா ையத் றம்படப் பயன்ப த் ம் ஆற்றைல 
மாணவரக்ள் ெப ன்றனர.் 

 

கற்றல் ெவளிப்பா  (COURSE OUTCOME) 
 

ப வம் -  இரண்  (LA12A), (இலக் யம், பாடம் சார்ந்த இலக் ய வரலா , ெமா ப்ப ற் ) 

 

CO1.  சங்க இலக் யத் ன் ேதாற்றம், வளரச்் , வைகைமகைள பற்  மாணவரக்ள் 
அ ந் ெகாள் ன்றனர.்  

CO2.  அற இலக் யங்கள் உணரத்் ம் யங்கைள ம் அவற் ன் பயன்பாட் ைன ம் 
மாணவரக்ள் கற்ற ன்றனர.் 

CO3.  சங்க இலக் யச ் றப் யல் கைள ம் அக்கால மக்கறளின் வாழ் யல் ைறகைள ம் 
மாண் ைன ம் அ ந்  ெகாள் ன்றனர.் 

CO4.  சங்கம், சங்கம் ம ய கால இலக் ய வரலாற் ைன ம் அந்தந்த கால இலக் ய 
பைடப்பாற்றைல ம் கற் க்ெகாள் ன்றனர.் 

CO5. ெமா ப்ப ற் ையக் கற்பதன் லம் ெமா ையத் றம்படப் பயன்ப த் ம் 
ஆற்றைல ம் றன்கைள ம் மாணவரக்ள் ெப ன்றனர.் 

CO6.  இலக் யப் பைடப்பாளரக்ளின் ஆ ைமகள் அவரத்ம் பைடப் ன் ஊடான வாழ் யல் 
ைறகைள ம் பைடப் த் றைன ம் மாணவரக்ள் ெப ன்றனர.் 

 
 

 



கற்றல் ெவளிப்பா  (COURSE OUTCOME) 
 

ப வம் -  ன்  (CLA3M), (இலக் யம், பாடம் சார்ந்த இலக் ய வரலா , ெமா ப்ப ற் ) 

 

CO1.  பல்லவரக்ால பக்  இலக் யங்கள், பக்  இலக் ய ன்னணி, அவ் லக் யங்கைளப்  
பா யவரக்ளின் பக்  மாண் ைன ஆ யன த்  மாணவரக்ள் கற்ற ன்றனர ்

CO2.  ேசாழர ்கால இலக் யங்கள் அைவ ேதான் ய காலச் ழல், க ப் ெபா ள்கள் பற்  
மாணவரக்ள் ெதரிந்  ெகாள் ன்றனர.் 

CO3.  காப் ய, ராண இலக் யங்களின் இயல் கள், ேதான் ய காலச ் ழல் காப் ய 
வைககள், ஆ யவற் ைன மாணவரக்ள் ப த்  அ ன்றனர.்  

CO4.  பக்  இலக் யங்க ள் பன்னி ைறகள், நாலா ர வ்யப் ரபந்தம்  பற் ம் 
சமய ஒ ைமப்பாட் ைன ம் மாணவரக்ள் ளங் க் ெகாள் ன்றனர.் 

CO5.  நீ  இலக் யங்களின் மாண் கள் அவற் ன்வ  நீ கைளப் ன்பற் ம் வ ைறகள் 
த்  மாணவரக்ள் ம ப் ட்  ைற ல் அ ந்  ெகாள் ன்றனர.்  

CO6.  ெமா ப் ப ற் ன் வா லாக ெமா ெபயரப்் ம், ெசால்லற்றல், ெசாற்களஞ் ய 
ெப க்கம், க தம் வைரதல் உள்ளிட்ட ெபா ண்ைமகைளத் ெதரிந்  ெகாள் ன்றனர ்

 

கற்றல் ெவளிப்பா  (COURSE OUTCOME) 
 

ப வம் -  நான்  (CLA4K), (இலக் யம், பாடம் சார்ந்த இலக் ய வரலா , ெமா ப்ப ற் ) 

CO1.  சங்க இலக் யங்கள்-வைகைமகள்- ல்- லா ரியர ் ப் - ைண- ைற- தல், க , 
உரிப்ெபா ள்களின் ெபா ண்ைமகள் உள்ளிட்டைவகைள மாணவரக்ள் ப த்  
கற்ற ன்றனர.் 

CO2.  அற இலக் யங்கள் உணரத்் ம் ெபா ண்ைம- ேதான் யதற்கான காரணங்கள்- 
அறச் ந்தைனைய வளரத்் க்ெகாண்  வாழ் ல் கைடப் க்க ேவண் ெமன் ற 
அறத் ைன அ ந் ெகாள் தல் 

CO3.  சங்க இலக் யங்கள் மற் ம் அற இலக் யங்கள் வரலா  – ன்னணிகைளக் 
கற்ற ன்றனர.் 

CO4.  காப் ய இலக் யங்களின் ேதாற்றம் - வைககள் அவற் ன் பா ெபா ள்கள் - 
பயன்பா கள் த யவற் ைனக் கற்ற ன்றனர.் 

CO5.  காப் ய இலக் யங்களின் வரலாற் ச ் றப் கைள ம் அவற் ன் ம ப் கைள ம்  
மாணவரக்ள் ளங் க்ெகாள் ன்றனர.் 

CO6.  ெமா ப்ப ற் ன் வா லாக ெமா ெபயரப்் ம் மற் ம் ெமா ப் லைமைய ம் 
றம்படப் பயன்ப த் ம் ஆற்றைல ம் மாணவரக்ள் ெப ன்றனர.் 

  

 
 

  


