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குதி I
Part I
அகு 1:
மநாமி நற்றும் மநாமினினல் அிபகம் – மநாமி

– மநாமி ற்ின அியினல்

அடிப்லடனிா ஆய்வு – மநாமி ஆய்யின் தாக்கங்களும் குிக்தகாள்களும் – மநாமினின்
இனல்புகள் – தச்சு மநாமிபெம் எழுத்து மநாமிபெம் – மநாமினினலின் ிாிவுகள்.

Unit 1:
Introduction to language and linguistics- language teaching and learning- scientific
research on language- aims and objectives of language study- language features- spoken
language and written language- branches of linguistics.
அகு 2:
ஒலினினல்: மநாமி ஆய்யில் ஒலினின் பக்கினத்துயம் – பயலக ஒலினினல் ஆய்வுகள் –
தச்மசாலினினல் ற்ின யிாியா யிக்கம் – தச்மசாலிகல ஒலிப்பு அடிப்லடனில்
ாகுாடு மசய்தல்; ஒலினினல்: ஒலினன்கள் ற்ின யிக்கம் – ஒலினன்கலக் கண்டுிடிக்கும்

1

யமிபலகள் – ஒலினன் தகாட்ாட்டு யிக்கம்; உருினல்: உருன்கள் ற்ின யிக்கம் –
உருன்கலக் கண்டுிடிக்கும் யமிபலகள் – உருன்கின் யலகப்ாடு – உருன்கின்
யருலக பல ற்ின யிக்கம் – மசால்திாிபும் மசால்ாக்கபம் – உருமாலினினல் ற்ின
யிக்கம்.

Unit 2:
Phonetics: importance of sounds in language study- types of phonetics- description of
speech sounds- classification of speech sounds on the basis of production. Phonology:
description of phonemes- methods to identify the phonemes- theories of phonemes.
Morphology: description of morpheme- identification of morpheme- types of morphemesinflection and derivation- morphophonemic.
அகு 3:
மதாடாினல்: யாக்கினங்கல அண்லந உறுப்புகாகப் குப்ாய்வு மசய்தல் – அண்லந
உறுப்பு குப்ாய்வு ற்ின யிக்கபம் அதன் ன்லநகளும் – மதாடபலநப்பு இக்கணம் –
யாக்கினங்கலத்

மதாடர்காகப்

குப்ாய்வு

மசய்தல்,

மதாடபலநப்பு

இக்கணத்தின்

எல்லகள் – நாற்ிக்கணம் அிபகம் (சாம்ஸ்கி 1965 பன்நாதிாி): மசால் யலகப்ாடுகள்
(மனர்,

யில,

யிலத்மதாடர்,

யிலனலட,

மனபலட),

ின்உருபுத்மதாடர்,

மதாடர்

யலகப்ாடுகள்

பன்உருபுத்மதாடர்,

(மனர்த்மதாடர்,

மனமபச்சத்மதாடர்,

யிலமனச்சத்மதாடர்) – மதாடர் அலநப்பு யிதிகள் – மசாற்கஞ்சினம் நற்றும் மசால் மசருகல்
யிதிகள் – அக அலநப்பும் பு அலநப்பும் – நாற்று யிதிகள்.

Unit 3:
Syntax: IC analysis from sentences- merits IC analysis – grammar of syntactic structureclassifications of syntactic structure-

boundaries of syntactic grammar- introduction to

Transformational grammar(Chomsky:1950) – classification of lexeme (noun, verb, adjectives
and adverb)- classification of phrases (noun phrase, verb phrase)- rules in sentence makingdeep and surface structure.
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அகு 4:
மாருண்லநனினல்: மாருண்லந ற்ின கருத்து யிக்கம் – மசாற்மாருண்லநனினல் –
மசாற்களுக்கிலடதன உள் அடுக்குப் மாருண்லந உவுகள் (paradigmatic relations) (ஒத்தல்,
உள்டங்கல்,

தநலுல்,

தயறுடல்)

–

மசாற்களுக்கிலடதன

உள்

உறுப்லநவுப்

மாருண்லந உவுகள் (syntaxmatic relations), தர்க்கக் கருத்துக்கள்: ங்மகடுப்தாரும்
னிலகளும் (arguments and predicates), அர்த்தம் (sense), குிமாருள் (denotation) குிப்பு (reference), யாக்கினம், மநாமிபு (utterance), கூற்று (statement) - ததற்க்கூற்று
(proposition), யாக்கினங்கின் தர்க்கப் ண்புகள், தர்க்க யகுப்புகள், தர்க்க உவுகள்.

Unit 4:
Semantics: definition and meaning of semantics- lexical meaning- paradigmatic relationssyntagmatic relations- arguments and predicates- sense- denotation- reference- utterancestatement and proposition.
அகு 5:
னாக்க மநாமினினல்: மநாமி கற்ல் கற்ித்தல்: மநாமிலன புாிந்து மகாள்ளுதல்- பதல்,
இபண்டாம், அனல்மநாமிலன கற்ல் நற்றும் கற்ித்தல்- கற்ிக்கும் பலகள்- கருயிகள்நதிப்ிடுதல்; கணிி மநாமினினல்: இனற்லக மநாமி ஆய்வு- தபயகம்- குப்ாய்வு மசய்தல்;
நருத்துய மநாமினினல்: மநாமிபெம் நித பலபெம்- பம்பு மநாமினினல்- குலாடுகல
கண்டிதல்
மநாமினினல்:

(தகட்டல்,

தச்சுதல்,

யமக்கு–

தநிமின்இபட்லடயமக்கு;

டித்தல்,

எழுதுதல்)-

யட்டாப/சபககில

னிற்சிகள்-

யமக்குகள்

தீர்வுகள்;

–

காஅடிப்லடனிாநாற்ங்கள்

சபதான

கிலமநாமிகள்–

யபாற்றுமநாமினினலும்யர்ணலமநாமினினலும் – ஒலினினல், உருினல், மதாடாினல்,
மாருண்லநனினல்ஆகினிலகில்ஏற்டும்நாற்ங்கலஅிதல்;

நாிட

மநாமினினல்:

ண்ாடு,மக்கயமக்கம்- யாழ்க்லகபல; மநாமிமனர்ப்பு: ிகபன்கள்- தகாட்ாடுகள்- இனந்திப
3

மநாமிமனர்ப்பு; அகபாதினினல்: அலநப்பு- அகதாதி தனாாித்தல்- அகபாதினின் யலககள்அகபாதினில் மநாமினினல் கூறுகள்- லடனினல்- தடன மநாமினினல்.

Unit 5:
Applied Linguistics: Language Teaching and Learning: language

Acquisition- first

language, second language, foreign language teaching and learning- teaching methods- teaching
Aids- assessing and evaluation; Computational Linguistics: Natural language processing and
understanding- corpus- annotation- analyses; Clinical Linguistics- language and brain- Neuro
linguistics- disorders (LSRW)- practices and counseling-remedies; Socio Linguistics: dialect- :
regional and social dialect- dual systems in Tamil- synchronic and diachronic changes historical linguistics and descriptive linguistics- knowledge about language changes in
phonology, morphology, syntax, semantics; Anthropological Linguistics: cultural habits- life
style; Translation: equivalents – theories- machine translation- Lexicography: Structure of
dictionary- dictionary compilation- types of dictionary- linguistic features of a dictionary Stylistics- forensic linguistics.
குதி II

Part II
அகு: 6. ஆய்வுபல:
ஆய்வுக்கா யிக்கம் – ஆய்யின் னன்கள் – ஆய்வு எல்ல – ஆய்வுச் சிக்கல் –
கருதுதகாள் – ஆய்வு பலகள்:

யபாற்று பல, ஒப்பீட்டு பல, தருக்க பல,

உய்த்துணர் பல, யிக்க பல, அியினல் ஆய்வுபல, யிாிில, மதாிில. –
தபவுகலத்

திபட்டுதல்,

பதன்லநச்

சான்றுகள்,

இபண்டாம்ிலச்

சான்றுகள்,

யலகப்டுத்துதல், மதாிந்மதடுத்தல், ஆய்வு உத்திகள், உற்றுதாக்கல், தர்காணல்,
யிாிபல், அயிடுதல்,
மநாமிலட,

குத்துஆய்தல் – ஆய்தயட்டின் அலநப்பு: இனல் குப்பு,

நூகப் னன்ாடு, தநற்தகாள் குிபடு, அடிக்குிப்பு,

நூல்கள், துலணநூற்ட்டினல், ின்ிலணப்பு.
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தாக்கீட்டு

Unit 6. Research Method
Research - Explanation – Uses of Research – Scope of Research -Research Problem Hypothesis – Research Methods: Historical Method- Comparative Method, Logical Method,
Observation, Explanatory Method, Scientific Method, Inductive Method, Deductive Method Data Collection -Primary Sources – Secondary Sources, Classification – Selection of Data,
Research Techniques – Observation- Interview – Questionnaire method – Evaluation – Analysis
– Structure of a Dissertation – Chapterization, Language, and style- Use of Library –quotes -foot
notes - References and Bibliography – Appendix

குதி III

Part III
Unit 7 - Research Aptitude
Mathematic Aptitude- Reading Comprehension - Reasoning: Deductive Reasoning & Inductive reasoning,
Evaluation and distinguishing, Verbal Classification - Logical Reasoning: Venn diagram, Reasoning
Logical Diagrams: Simple and multi- diagrammatic relationship- Data Interpretation: Qualitative data,
Quantitative Data, Acquisition, and interpretation of data, Mapping and graphical representation of the
data.
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