OFFICERS IAS ACADEMY
TAMIL LITERATURE MAINS 2018
Crash Course Cum Test Schedule
Time Allowed: 3 hours

Marks: 250

Note : Flexi time also available
தேர்வு/
வகுப்பு

நாள்

பாடப் பகுேி

எண்

1

04.07.18
11.07.18

வகுப்பு
தாள் 1
ம ாழி வரலாறு
தாள் 2

கம்ப ரா ாயணம்

குறள் : மபரியாரரச் சேர்ந்மதாழுகுதல், ேிற்றினம் சேரார , தூது,
ன்னரரச் சேர்ந்மதாழுகுதல், விரனத் தூய்ர , விரனத்

திட்பம்,விரன மேயல் வரக

2

18.07.18
25.07.18

வகுப்பு
தாள் 1

இலக்கிய வரலாறு :மதால்காப்பியம், ேங்க இலக்கியம் , அகத்திரணக்
சகாட்பாடு, புறத்திரணக் சகாட்பாடு, ,

தச் ோர்பற்ற பண்புகள்

இலக்கிய உத்திகள் :உள்ளுரற, இரறச்ேி,

பண்பாட்டு வரலாறு : காதல், சபார் பற்றிய கருத்துகள், சபார் அறம்
தாள் 2

குறுந்மதாரக,
புறநானூறு

குறள் : இரற ாட்ேி, மேங்சகான்ர , மகாடுங்சகான்ர
கல்வி, கல்லார , சகள்வி, அறிவுரைர

3

01.08.18
01.08.18

வகுப்பு
தாள் 1

பண்பாட்டு வரலாறு : , ஐந்திரணகளில் நம்பிக்ரககள்,
ரபுகள்,ேைங்குகள், வழிபாட்டு முரறகள்

.....

இலக்கிய உத்திகள் :அங்கதம், மதான் ம்
திறனாய்வு, ஒப்பிலக்கியம்

தாள் 2

யாருக்கும் மவட்க ில்ரல,
ேித்திரப்பாரவ

குறள் :சுற்றம் தழால், ஒச்ோவார , ஊக்கமுரைர , டியின்ர ,

ஆள்விரன உரைர ,இடுக்கண் அழியார

4

08.08.18
08.08.18

வகுப்பு
தாள் 1
இலக்கிய வரலாறு:.நீதி இலக்கியங்கள், ேிலப்பதிகாரம்,

ணிச கரல

பண்பாட்டு வரலாறு : அறக் கருத்துகள்,ேங்க காலத்திற்குப் பிறகு

மதரியும் பண்பாட்டு

ாற்றங்கள், ே ணம் மபௌத்தம்,

தாள் 2

அறமும் அரேியலும்
ேிலப்பதிகாரம் - துரரக் காண்ைம்

குறள் : குற்றம் கடிதல், மவருவந்த மேய்யார , கண்சணாட்ைம்,

5

15.08.18
15.08.18

வகுப்பு
தாள் 1

இலக்கிய வரலாறு :பக்தி இலக்கியங்கள, நாயகன் நாயகி பாவரன
,ேிற்றிலக்கியங்கள்,
ம ய்ப்பாடு
தாள் 2

திருப்பாரவ, திருவாேகம், கண்ணன் பாட்டு
குறள் : வலியறிதல், இை றிதல், கால றிதல் சுற்றம் தழால்

6

22.08.18
22.08.18

வகுப்பு
தாள் 1
நாட்டுப்புறவியல், ம ாழி மபயர்ப்பு ,இதழியல்

பண்பாட்டு வரலாறு : தற்சபாரதய த ிழ்ச்ேமூகத்தின் காலாச்ோர
ாற்றங்களில் மவகுஜன ஊைகங்களின் பங்கு

தாள் 1

ரலயருவி, முத்துப் பட்ைன் கரத, குருபீைம்
குறள் :மதரிந்து மேயல் வரக, மதரிந்து மதளிதல், மதரிந்து
விரனயாைல்

7

29.08.18
29.08.18

வகுப்பு
தாள் 1

இலக்கிய வரலாறு :நவனத்
ீ
த ிழ் இலக்கிய வளர்ச்ேிக்கான ேமூகக்
காரணிகள்:புதினம்,ேிறுகரத,புதுக்கவிரத

நவன
ீ இலக்கியங்களில் பல்சவறு அரேிய்ல் மகாள்ரககளின் தாக்கம்
பண்பாட்டு வரலாறு : த ிழ்ச்ேமூகத்தின்

ீ தான பல்சவறு

அரேியல்,ேமூக, ே ய, பண்பாட்டு இயக்கங்களின் தாக்கம்
படி ம், குறியீடு, இருண்ர ,
கரல, கட்டிைக் கரல
தாள் 2
ஏ தாழ்ந்த த ிழகச , குடும்ப விளக்கு
கருப்பு

லர்கள்.

குறள் :குறிப்பறிதல், மோல்வன்ர , அரவ அறிதல், அரவ அஞ்ோர ,
அர ச்சு

8

05.09.18
12.09.2018
19.09.2018

9
10,11



ோள் 1 முழுவதும்
ோள் 2 முழுவதும்
ோள் 1 ோள் 2 முழுவதும்

சதர்வுக்கு முந்ரதய ஒவ்மவாரு வகுப்பிலும் முந்தேய 17 ஆண்டுகளின்
வினாக்களும் கலந்துரரயாைப்படும்.



சதரவப்படுகின்ற குறிப்பிட்ை பாைப்பகுதிகளுக்கு வகுப்பு எடுக்கப்படும்.



சதர்வு முடிந்தவுைன் அந்தத் சதர்வு பற்றிய கலந்துரரயாைல் நரைமபறும். அதரனத்
மதாைர்ந்து முந்ரதய சதர்வுக்கான விரைத் தாள்களுக்கான பின்னூட்ைம் (Feedback)
வழங்கப்படும்.



த ிழ் இலக்கியத்தில் ஒவ்மவாரு பாைப்பகுதியும் ஒன்றுக்மகான்று மதாைர்புரையரவ.
அதன் அடிப்பரையில் சதர்வுத் திட்ைம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது.

ாணவர்கள் இதரனப்

புரிந்து மகாண்டு அணுகினால் எளிர யாகவும் படிக்கலாம். ஒன்சறாமைான்று
மதாைர்பு படுத்தி தர ான பதில்கரளயும் எழுதலாம்.

