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TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 
B.Ed.Spl.Ed. – Batch 2019-21 

ASSIGNMENT 

SEMESTER – II 
 

SED – 23: Learning, Teaching and Assessment 
 

 

(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 theories of Intelligence. 

 நுண்ணமிலின் ககோட்போடுகளர லிலரி. 

2.   Describe the factors affecting attention. 

கலனத்ளை போைிக்கும் கோணிகளர லிலரி. 

3.   Discuss the leadership role of teacher in classroom. 

 லகுப்பளமில் ஆசிரிரின் ைளயளத்துல பண்பின் பங்ளக லிலோைி. 
 

 

Assignment 02 

Answer each of the following questions in 500 words. 

1.   Differentiate ‘Assessment of Learning’ from ‘Assessment for Learning’. 

கற்மலுக்கோன அரலிடயியிருந்து கற்மயின் அரலிடளய கலறுபடுத்துக. 

2.   Explain the laws of learning given by Thorndike. 

 ைோர்ண்ளடக்கின் கற்மல் லிைிகளர லிரக்குக. 

3.   Discuss the implications of Behaviouristic theory of learning. 

 கற்மயின் நடத்ளைில் ககோட்போட்டின் பன்போட்ளட லிலோைி. 
 

 

Assignment 03 

Practical Oriented Assignment 03 (Compulsory) Answer the following 

question in about 1500 words 

 

1. Discuss as a teacher how you will enhance the creativity among school children. 

ஒரு ஆசிரிோக, ோணலர்கரிளடக ஆக்கத்ைிமளன எவ்லோறு கம்படுத்துலோய் 

என்பளை லிலோைி. 
 

 

 

 

 



TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 
B.Ed.Spl.Ed. – Batch 2019-21 

ASSIGNMENT 

SEMESTER – II 
 

SED – 211: சிமப்பு திழ் கற்பித்தல் 

(ஒப்படைப்பு 01,02-ல் ஏததனும் ஒன்று எழுதவும். ஒப்படைப்பு 03 கட்ைாாக 

எழுதப்பை தேண்டும்) 

 

ஒப்படைப்பு 01 

கீழ் காணும் ஒவ்வோரு ேினாேிற்கும் 500 வசாற்களுக்கு ிகால் 

ேிடைளிக்கவும். 

 

1. பண்ளடக்கோய இயக்கி லயோற்ளம லிலரித்தைளதுக. 

2. ைிறின் கிளர தோறிகள் பற்மி ஒரு கட்டுள எளதுக. 

3. பள்ரிகரில் அமிலில் ைிறின் பன்போட்ளட லிலோைி. 
 

 
ஒப்படைப்பு 02 

கீழ் காணும் ஒவ்வோரு ேினாேிற்கும் 500 வசாற்களுக்கு ிகால் 

ேிடைளிக்கவும். 

 

1. தபோருத்ைோன எடுத்துக்கோட்டுடன் தசய்மள் நம் போோட்டுைளய லிரக்குக. 

2. பண்ளடக்கோய சங்கங்கரின் ைிழ்த் தைோண்ளட லிரிலோக லிலோைி. 
3. தோறித்கைோற்ம தகோள்ளககளர தைோகுத்தைளதுக. 

 

 
வசய்முடமசார் ஒப்படைப்பு 03 (கட்ைாானது) 

கீழ் காணும் ேினாேிற்கு 1500 வசாற்களுக்கு ிகால் ேிடைளிக்கவும். 

 

இத்தைோறில்நுட்ப கோயகட்டத்ைில் புைி நுட்பங்களர பன்படுத்ைி ைிளற லரர்க்க 

உது பரிந்துளகளர பைிவுதசய்க. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 
B.Ed.Spl.Ed. – Batch 2019-21 

ASSIGNMENT 

SEMESTER – II 
 

SED – 212: Pedagogy of Teaching Special English 

(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 significance of a Second Language in the Multilingual Society like 

India. 

2. Narrate the usage of multimedia in teaching English language.  

3. Explain the qualities of a Best English Teacher. 
 

 

Assignment 02 

Answer each of the following questions in 500 words. 

1. Explain the aims and objectives of teaching English . 

2. Describe the Micro and Macro functions of a Language. 

3. What is meant by Speech Mechanism? How will you develop it?  

 

Assignment 03 

Practical Oriented Assignment 03 (Compulsory) Answer the following 

question in about 1500 words 

 

1. Explain the prosodic features of English language with examples of your own. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 
B.Ed.Spl.Ed. – Batch 2019-21 

ASSIGNMENT 

SEMESTER – II 
 

SED – 213: Pedagogy of Teaching Science 

 

(Answer any one assignment out of 01 & 02; Assignment 03 is compulsory) 

 

Assignment 01 

Answer each of the following questions in 500 words. 

1.   Which method do you consider as the best method to teach Science and 

 why? 

 அமிலில் கற்பித்ைலுக்கு எது சிமந்ை முளம என்று நீலிர் கருதுகிமரீ், ஏன்? 

2.   List out the principle of curriculum construction. 

 களயத்ைிட்ட லடிலளப்பின் தகோள்ளககளர பட்டியிடுக. 

3.   Briefly explain about the tools and techniques of Evaluation. 

 ைிப்பிடுையின் கசோைளனகள் ற்றும் நுட்பங்களர சுருக்கோக லிரக்கவும். 

 

 

Assignment 02 

Answer each of the following questions in 500 words. 

1.   Explain the instructional objectives of teaching Science. 

 அமிலில் கற்பித்ையின் கநோக்கங்களர லிரக்குக. 

2.   Discuss the Merits and Limitations of Heuristic approach of Science teaching. 

 அமிலில் கற்பித்ையில் கண்டமி முளமின் நன்ளகள் ற்றும் குளமகளர லிலோைி. 
3.   Describe the need for Laboratory in Science teaching. Suggest some ways 

 to improve Laboratory. 

அமிலில் கற்பித்ையில் ஆய்லகத்ைின் கைளலள லிலரி. ஆய்லகத்ளை கம்படுத்ை 

சிய லறிகளர பரிந்துள.  

 

Assignment 03 

Practical Oriented Assignment 03 (Compulsory) Answer the following 

question in about 1500 words 

 

1. Prepare a Lesson plan for a topic of your choice in Science subject and mention the 

Advantages of preparing a Lesson plan. 

ஏகைனும் ஒரு அமிலில் போடத்ைிற்கு ஓர் போடத்ைிட்டம் ைோரித்து கலும் போடத்ைிட்டம் 

ைோரிப்பைன் நன்ளகளரக் குமிப்பிடுக. 

 

 



TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 
B.Ed.Spl.Ed. – Batch 2019-21 

ASSIGNMENT 

SEMESTER – II 
 

SED – 214: Pedagogy of Teaching Mathematics 

 

(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 Instructional objectives of Teaching Mathematics. 

அமிலில் கற்பித்ையின் கநோக்கங்களர லிலரி . 

2. Explain the Advantages of preparing a Lesson plan. 

போடத்ைிட்டம் ைோரிப்பைன் நன்ளகளரக் லிரக்குக. 

3. Differentiate the Analytic and Synthetic methods of teaching 

Mathematics. 

கணிைம் கற்பித்ையில் பகுப்பு ற்றும் தைோகுப்பு முளமகளர கலறுபடுத்துக்க. 

 
 

Assignment 02 

Answer each of the following questions in 500 words. 

1.   Briefly explain the principles and approaches of Curriculum development in 

Mathematics. 

 கணிைக் களயத்ைிட்ட லடிலளப்பின் தகோள்ளககளர ற்றும் அணுகுமுளமகளர 

சுருக்கோக லிலரி. 

2.   Explain the characteristics of a Good test in Mathematics.  

 ஒரு நல்ய கணிைச் கசோைளனின் பண்புகளர லிரக்குக. 

3. Describe the use of Teaching Learning Material in teaching of 

Mathematics. 

 கணிைம் கற்பித்ையில் துளணக் கருலிகரின் பன்போடு பற்மி லிலரி. 

 

Assignment 03 

Practical Oriented Assignment 03 (Compulsory) Answer the following 

question in about 1500 words 

 

1. Explain with an example how the Problem solving skills can be developed among 

students. 

ோணலர்கரிடம் சிக்கல் ைீர்த்ைல் ைிமன்களர எவ்லோறு லரர்க்க முடிமம் என்பளை 

உைோணத்துடன் லிரக்குக. 

 



TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 
B.Ed.Spl.Ed. – Batch 2019-21 

ASSIGNMENT 

SEMESTER – II 
 

SED – 215: Pedagogy of Teaching Social Science 

(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 Instructional Objectives of Teaching Social Science . 

 சமூக அமிலில் கற்பித்ையின் கநோக்கங்களர லிலரி. 

2.  “Lecture method is very effective for teaching Social Science at Higher level”.

 Discuss. 

"உர்கல்லி நிளயில் சமூக அமிலில் கற்பிப்பைற்கு லிரிவுள முளமக கசர்ந்ைது" 

என்பளை லிலோைி. 
3.   Describe the various approaches in organising Social Science Curriculum. 

சமூக அமிலில் களயத்ைிட்டம் உருலோக்குையில் உள்ர பல்கலறு அணுகுமுளமகளர 

லிலரி. 

 

 

Assignment 02 

Answer each of the following questions in 500 words. 

1.   Discuss the values and instructional objectives of teaching Social Science. 

 சமூக அமிலில் கற்பித்ையின் லிளங்கள் ற்றும் கநோக்கங்களர லிலோைி. 
2.  Discuss the significance of Social Science subject at Secondary level 

 curriculum. 

இளடநிளயக் கல்லிக் களயத்ைிட்டத்ைில் சமூக அமிலியின் முக்கித்துலத்ளை 

லிலோைி. 
3.   Describe the role of TLM in effective teaching of Social Science. 

 சமூக அமிலில் கற்பித்ைலுக்கு துளணக்கருலிகரின் பங்ளக லிலரிக்க. 

 

Assignment 03 

Practical Oriented Assignment 03 (Compulsory) Answer the following 

question in about 1500 words 

 

1. Prepare a Unit plan of your choice along with Question paper and Blue print 

ஒரு அயகுத்ைிட்டம் ைோர் தசய்து அைற்கோன லினோத்ைோள் ற்றும் லினோ ைிட்டப்படிலம் ைோர் 

தசய். 

 

 



TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 
B.Ed.Spl.Ed. – Batch 2019-21 

ASSIGNMENT 

SEMESTER – II 
 

SED – 216: Pedagogy of Teaching Commerce  

(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 Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. 

ப்ளூின் கற்பித்ைல் கநோக்கங்கரின் லளகப்போட்ளட லிலரி. 

2. Give an account of the qualities of a Commerce Teacher. 

லணிகலில் ஆசிரிரின் ைப்பண்புகளர பற்மி லிரக்கவுள ைருக. 

3. Explain about Problem solving approach in teaching commerce with an example. 

லணிகலில் கற்பித்ையில் சிக்கல் ைீர்க்கும் முளமள ஒரு உைோணத்துடன் 

லிரக்குக. 

 

Assignment 02 

Answer each of the following questions in 500 words. 

1. Describe the various approaches of Curriculum construction. 

களயத்ைிட்டம் உருலோக்குையின் பல்கலறு அணுகுமுளமகளர லிலரி. 

2. Compare and contrast the Commerce with other subjects. 

லணிகலில் போடத்ளை ற்ம போடங்களுடன் ஒப்பிட்டு கலறுபடுத்துக்க. 

3. Enumerate the advantages of linear programme learning in teaching of Commerce. 

லணிகலில் கற்பித்ையில் கநர்லறித் ைிட்டிட்டு கற்மயின் நன்ளகளர எளதுக. 

 

 

Assignment 03 

Practical Oriented Assignment 03 (Compulsory) Answer the following 

question in about 1500 words 

 

1. Discuss the role of Educational technology in Commerce teaching with examples. 

லணிகலில் கற்பித்ையில் கல்லி நுட்பலியின் பங்ளக உைோணங்களுடன் லிலோைி. 
 

 

 

 

 

 

 



TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 
B.Ed.Spl.Ed. – Batch 2019-21 

ASSIGNMENT 

SEMESTER – II 
 

SED – 217: Pedagogy of Teaching Economics 

(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 relationship of Economics with other subjects . 

தபோருரோைோம்  போடத்ளை ற்ம போடங்களுடன் ஒப்பிட்டு கலறுபடுத்துக்க. 

2. Explain the uses of community resources in teaching Economics of Secondary level 

students. 

கநிளயப் பள்ரிகரில் தபோருரோைோம் கற்பித்ைலுக்கு சமூக லரங்கரின் 

பன்போட்ளட லிரக்குக. 

3. Describe the modern methods of teaching Economics. 

தபோருரோைோம் கற்பித்ைலுக்கோன நலனீ முளமகளர லிலரி. 

 
 

Assignment 02 

Answer each of the following questions in 500 words. 

1. Explain the role of Educational Technology in teaching Economics. 

தபோருரோைோம் கற்பித்ையில் கல்லி நுட்பலியின் பங்ளக லிரக்குக. 

2. Mention the importance and types of Evaluation in Economics with special 

reference to Higher Secondary level. 

கநிளயப் பள்ரிகரில் தபோருரோைோம் போடத்ைிற்கோன ைிப்படீு லளககள் ற்றும் 

முக்கித்துலத்ளை குமிப்பிடுக. 

3. Enumerate the Instructional objectives of teaching Economics. 

தபோருரோைோம் கற்பித்ைலுக்கோன கநோக்கங்களர லரிளசப்படுத்ைி லிரக்குக. 

 

Assignment 03 

Practical Oriented Assignment 03 (Compulsory) Answer the following 

question in about 1500 words 

 

1. Construct an Achievement Test for 100 marks for Economics of 8th standard and 

differentiate NRT from CRT. 

தபோருரோைோம் போடத்ைில் 100 ைிப்தபண்களுக்கு ஒரு அளடவுத்கைர்ளல ைோரித்து, 

கலும் லிைிசோர் ற்றும் அரவுசோர் கசோைளனகளர கலறுபடுத்துக. 

 

 



TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 
B.Ed.Spl.Ed. – Batch 2019-21 

ASSIGNMENT 

SEMESTER – II 
 

SED – 218: Pedagogy of Teaching Computer Science 
 

(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 generations of Computer. 

கணிப்தபோமிின் ைளயமுளமகளர லிலரி. 

2. Explain the Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. 

3. ப்ளூின் கற்பித்ைல் கநோக்கங்கரின் லளகப்போட்ளட லிலரி. 

4. Justify the needs and values of teaching and learning Computer Science. 

கணிப்தபோமி அமிலில் கற்பித்ையின் கைளலகள் ற்றும் லிளங்களர 

நிோப்படுத்துக. 

 

Assignment 02 

Answer each of the following questions in 500 words. 

1. Explain in detail the Computer learning strategies. 

கணிப்தபோமி கற்மல் நுண்முளமகளர லிரக்குக. 

2. Describe about the Teacher resources of teaching Computer Science. 

கணிப்தபோமி அமிலில் கற்பித்ைலுக்கோன ஆசிரிர் லரங்களர பற்மி லிலரி. 

3. Write an essay on large group strategies of teaching Computer Science. 

கணிப்தபோமி அமிலிளய தபரி குளலிற்கு கற்பித்ைலுக்கோன நுண்முளமகள் பற்மி 
கட்டுள எளதுக. 

 

Assignment 03 

Practical Oriented Assignment 03 (Compulsory) Answer the following 

question in about 1500 words 

 

1. Mention the needs of Computer Laboratory; record your views on utility of computer 

to the Visually Impaired students. 

கணிப்தபோமி ஆய்லகத்ைின் கைளலகளர குமிப்பிடுக; போர்ளலற்ம ோணலர்களுக்கு 

கணிப்தபோமிின் பன்போடுகள் பற்மி உது கருத்துக்களர பைிவுதசய். 

 

 

 

 



TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 
B.Ed.Spl.Ed. – Batch 2019-21 

ASSIGNMENT 

SEMESTER – II 

 
பி.எட். சிமப்புக் கல்ேி - இண்ைாம் பருேம் 

 

SED-219: திழ் கற்பித்தல் 
 

(ஒப்படைப்பு 01,02-ல் ஏததனும் ஒன்று எழுதவும். ஒப்படைப்பு 03 கட்ைாாக 

எழுதப்பை தேண்டும்) 

 

ஒப்படைப்பு 01 

கீழ் காணும் ஒவ்வோரு ேினாேிற்கும் 500 வசாற்களுக்கு ிகால் 

ேிடைளிக்கவும். 

 
1. தோறி கற்பித்ையில் லோய்தோறிப் பிற்சிின் கநோக்கங்கள் ற்றும் நன்ளகளர 

லிலரிக்க. 

2. ைிழ் இயக்கணம் கற்பித்ைல் முளமகளர லிரக்குக. 

3. ோணலர்ளக் கற்பித்ைல் முளமகள் பற்மி ஒரு கட்டுள லளக. 

 

ஒப்படைப்பு 02 

கீழ் காணும் ஒவ்வோரு ேினாேிற்கும் 500 வசாற்களுக்கு ிகால் 

ேிடைளிக்கவும். 

 

1. உளநளட ற்றும் தசய்மள் கற்பித்ைளய அலற்மின் கநோக்கங்கள் அடிப்பளடில் 

கலறுபடுத்துக. 

2. தோறி கற்பித்ையின் அடிப்பளட லிைிகளர லிரக்குக. 

3. ஆசிரிர்ளக் கற்பித்ைல் முளமகள் பற்மி ஒரு கட்டுள லளக. 

 

வசய்முடமசார் ஒப்படைப்பு 03 (கட்ைாானது) 

கீழ் காணும் ேினாேிற்கு 1500 வசாற்களுக்கு ிகால் ேிடைளிக்கவும். 

ஆங்கிய லறிில் கல்லி பிலும் பள்ரி ோணலர்களுக்கு ைிழ் தோறி கற்பிப்பைில் 

உள்ர சலோல்களுக்கு உது பைிலுளள கட்டுளோகத் ைோரி. 
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SED – 220: Pedagogy of Teaching English 

 

(Answer any one assignment out of 01 & 02; Assignment 03 is compulsory) 

 

Assignment 01 

Answer each of the following questions in 500 words. 

1. Prepare a lesson plan for a piece of poetry from 9 th Std text book. 

2. Explain the teacher cantered methods of teaching.  

3. Justify the use of technology to teach phonetics at primary level. 
 

 

Assignment 02 

Answer each of the following questions in 500 words. 

1. Describe the learner centred methods of teaching.  

2. Justify the influence of micro teaching in pre-service teacher training. 

3. Discuss the present status of English Language Teaching in India.  

 

 

Assignment 03 

Practical Oriented Assignment 03 (Compulsory) Answer the following 

question in about 1500 words 

 

1. Draft your opinions in detail regarding the importance of knowledge of Bloom’s 

Taxonomy of Educational Objectives for all English Teachers. 


