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TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 
B.Ed.Spl.Ed. – Batch 2017-19 

ASSIGNMENT 
SEMESTER – V 

SED – 51: Reading and Reflecting on Texts 
(Answer any one assignment out of 01 & 02; Assignment 03 is compulsory) 

 

Assignment 01 

Answer each of the following questions in 500 words. 
 

1. Describe the role of Literacy on career and Social life. 

த ொழில் மற்றும் சமூக வொழ்வில் ழுத் றிவின் பங்கக விவரி. 

2. Explain how will you develop good reading skills in primary level students. 

ஆரம்பப்பள்ளி மொணவர்களிகையே நல்ல வொசிப்புத்  ிறகை நீவிர் 

வ்வொறு வளர்ப்பரீ்கள் ன்பக  விளக்குக. 

3. Explain in detail on the indicators of Text comprehension. 

நூகலப் புரிந்துதகொள்வ ில் உள்ள குறிகொட்டிககள விரிவொக விளக்குக. 

 
 

(OR) 
 

Assignment 02 

Answer each of the following questions in 500 words. 
1. Describe the “Basic Braille Literacy 

"அடிப்பகை பிதரய்ல் அறிவு" பற்றி விவரி. 

2. How will you motivate your students to develop reading habit? 

வொசிப்புப் பழக்கத்க  உமது மொணவர் மத் ிேில் வளர்க்க நீவிர் வ்வொறு 

ஊக்கப்படுத்துவரீ்? 

3. Narrate the role of content, language, and surface mechanics in understanding 
the writing. 

ழுதுவ ில் கருத்து, தமொழி மற்றும் பரப்பு இேங்குவிேலின் பங்கக கூறுக. 

 
 

Practical Oriented Assignment 03 (Compulsory) Answer the following question in 
 about 1500 words  

1. Prepare a report on independently written essays on present political system of 
India and reflect with your views. 

இந் ிே அரசிேல் அகமப்பு பற்றிே ஒரு சுேமொக ழு ப்பட்ை கட்டுகர 

ஒன்கற பற்றி ஒரு அறிக்கக  ேொரித்து உமது மீள்சிந் கைகே 

ப ிவுதசய். 

 
 

 



TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 
B.Ed.Spl.Ed. – Batch 2017-19 

ASSIGNMENT 
SEMESTER – V 

SED – 52: Drama and Art in Education 
(Answer any one assignment out of 01 & 02; Assignment 03 is compulsory) 

 

Assignment 01 
Answer each of the following questions in 500 words. 

 
1. Describe the influence of electronic media for the growth of special education.  

சிறப்புக் கல்விேின் வளர்ச்சிேில் மின்ைணு ஊைகங்களின்  ொக்கத்க  விவரி. 

2. Discuss the need and importance of art education to the field of special education.  

சிறப்புக் கல்விக்கு ககல கல்விேின் ய கவ மற்றும் முக்கிேத்துவத்க  

விவொ ி. 
3. “A teacher is a multifaceted artist” – Justify the assertion with valid reasons.  

"ஆசிரிேர் ஒரு பன்முகத் ன்கம தகொண்ை ககலஞர்" ன்பக   குந்  

கொரணங்களுைன் நிேொேப்படுத்துக. 

 
 

(OR) 
 

Assignment 02 
Answer each of the following questions in 500 words. 

1. How will you enhance learning through visual arts in the inclusive set up schools? 

உள்ளைக்கிே பள்ளிகளில் கொட்சி ஊைகங்கககளக் தகொண்டு கற்றகல வ்வொறு 

யமம்படுத்துவொய்? 

2.  Record your views on using dance and music as teaching tools in special education? 

சிறப்புக் கல்விேில் நைைம் மற்றும் இகசகே கற்பித் ல் கருவிகளொக 

பேன்படுத்து ல் பற்றிே உமது பொர்கவகே ப ிவுதசய். 

3. Give a detailed note on art and art education. 

ககல மற்றும் ககல கல்வி பற்றி விரிவொை குறிப்பு  ருக. 

 
 

Practical Oriented Assignment 03 (Compulsory) 
Answer the following question in about 1500 words 

1. Write a self reflective essay on how this course on art will make you a better teacher. 

ககலகள் பற்றிே இப்பொைம் உம்கம வ்வொறு ஒரு யமம்பட்ை ஆசிரிேரொக 

மொற்றும் ன்பது பற்றிே உமது மீள்சிந் கைகே ஒரு கட்டுகரேொகத் 

த ொகுத் ளி. 


