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TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 

B.ED.Spl.Ed. – BATCH 2017-19 CY (Semester Pattern) 

ASSIGNMENT 

SEMESTER-III 

SEHI-31: ASSESSMENT AND IDENTIFICATION OF NEEDS   

(Hearing Impairment) 

(Answer Assignment 01 or 02; Assignment 03 is compulsory) 

(ஒப்படைப்பு 01 அல்லது 02-ற்கு விடைளிக்கவும்;  ஒப்படைப்பு 03 கட்ைாானது.) 

 

Assignment 01 

Answer each of the following questions in about 500 words. 

1. Describe the various methods of assessment and explain the Audiological assessment. 

அயிடுதின் ல்வயறு முறகற யியரி, நற்றும் ியுணர் அயிடுதற யிக்குக. 

 

2. Describe the need and importance of Early Identification of Hearing Impairment. 

செயித்தின் குறாட்றை சதாைக்க ிறனிவவன கண்ைியதன் வதறய நற்றும் 

முக்கினத்றத யியரி. 

 

3. Explain the role of various techniques and team members in screening for Hearing loss. 

செயித்தின் இமத்தற கண்ைின உதவும் ல்வயறு தட்ங்கள் நற்றும் குழு உறுப்ிர்கின் 

ங்றக யிக்குக. 

 

(OR) 

 

Assignment 02 

Answer each of the following questions in about 500 words. 

1. Elaborately give an account on the Tools and Techniques of Educational assessment. 

கல்யி அயடீ்டிற்கா கருயிகள் நற்றும் தட்ங்கற யிரியாக தருக. 

 

2. What is meant by Speech?  List out the factors affect speech and how to overcome them? 

வசுதல் என்ால் என்? வசுதற ாதிக்கும் காபணிகற யரிறெப்டுத்துக 

நற்றும் அயற்ிிருந்து நீழ்யது எப்டி? 

 

3. What is meant by Communication?  How the deafness effects the communication and language of a 

child with hearing impairment. 

தகயல் சதாைர்பு என்ால் என்? செயித்தின் குறாடுள்யர்கின் தகயல் சதாைர்பு நற்றும் 

சநாமிறன காதுவகாறந எவ்யாறு ாதிக்கிது? 

 

 

 



Practical Oriented Assignment 03 (Compulsory) 

Answer the following question in about 1500 words. 

Explain the importance of Audiometer in assessing hearing impairment and suggest the educational 

implications as per the degree of hearing impairment. 

செயித்தின் குறாட்றைக் கண்ைியதில் ிச்செிவுநாினின் முக்கினத்துயத்றத யிக்குக 
நற்றும் ல்வயறு அவுறைன செயித்தின் குறயுள்யர்களுக்கா கல்யிப் னன்ாட்றை 

ரிந்துறபக்க.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 

B.ED.Spl.Ed. – BATCH 2017-19 CY (Semester Pattern) 

ASSIGNMENT 

SEMESTER-III 

SEHI – 32: CURRICULUM DESIGNING, ADAPTATION AND 

EVALUATION (Hearing Impairment) 

   

(Answer Assignment 01 or 02; Assignment 03 is compulsory) 

(ஒப்படைப்பு 01 அல்லது 02-ற்கு விடைளிக்கவும்;  ஒப்படைப்பு 03 கட்ைாானது.) 

 

Assignment 01 

Answer each of the following questions in about 500 words. 

1. How best the Curriculum Adaptation can be done for the students with Hearing Impairment? 

செயித்தின் குறயுள் நாணயர்களுக்கா கறத்திட்ை நாற்ினறநத்தற எவ்யவு 

ெிப்ாக செய்ன முடியும்? 

 

2. What is the need to do curricular evaluation? What are the factors associated with this? 

கறத்திட்ைம் ொர்ந்த நதிப்டீ்டின் வதறய னாது? இவதாடு சதாைர்புறைன காபணிகள் னாறய? 

 

3. What are the various methods and tools involved in Curricular Evaluation? 

கறத்திட்ைம் ொர்ந்த நதிப்டீ்டின் ல்வயறு முறகள் நற்றும் கருயிகள் னாறய? 

 

 

 

(OR) 

 

Assignment 02 

Answer each of the following questions in about 500 words. 

1. Give an account on the Principles of Curricular Adaptation. 

கறத்திட்ைம் நாற்ினறநத்தின் சகாள்றககற யியரி. 

 

2. Explain the various approaches and steps in Curriculum designing. 

கறத்திட்ை யடியறநத்தின் அணுகுமுறகள் நற்றும் டிிறகற யிக்குக. 

 

3. Mention the concept of Curriculum and describe the various types of Curriculum. 

கறத்திட்ைம் என்ால் என் என்றதக் குிப்ிட்டு, கறத்திட்ைத்தின் ல்வயறு யறககற 

யியரி. 

 

 

 



Practical Oriented Assignment 03 (Compulsory) 

Answer the following question in about 1500 words. 

Explain the challenges in developing reading and writing skills among Hearing Impaired students and 

suggest some remedial strategies. 

செயித்தின் குறயுள் நாணயர்கள் நத்தினில் யாெித்தல் நற்றும் எழுதுதல் தின்கற 

வநம்டுத்துயதில் உள் ெயால்கற யிக்கி, ெி குறதீர் யுத்திகற ரிந்துறப. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 

B.ED.Spl.Ed. – BATCH 2017-19 CY (Semester Pattern) 

ASSIGNMENT 

SEMESTER-III 

SEHI – 33: INTERVENTION AND TEACHING STRATEGIES  

(Hearing Impairment) 

  (Answer Assignment 01 or 02; Assignment 03 is compulsory) 

(ஒப்படைப்பு 01 அல்லது 02-ற்கு விடைளிக்கவும்;  ஒப்படைப்பு 03 கட்ைாானது.) 

 

Assignment 01 

Answer each of the following questions in about 500 words. 

1. What type of effect will have the late identification on children with hearing impairment? 

செயித்தின் குறயுள் குமந்றதகளுக்கு தாநதநாகக் கண்ைிதல் எவ்யறகனா 

ாதிப்புகற ஏற்டுத்தும்? 

 

2. Explain the various approaches to teach speech to the children with hearing impairment. 

செயித்தின் குறயுள் குமந்றதகளுக்கா வசுதறக் கற்ித்தில் உள் ல்வயறு 

அணுகுமுறகற யிக்குக. 

 

3. Explain about Auditory Verbal Therapy to the students with Hearing Impairment? 

செயித்தின் குறயுள் குமந்றதகளுக்கா சநாமி ொர்ந்த ியுணர் ெிகிச்றெ ற்ி 
யிக்குக. 

 

(OR) 

 

Assignment 02 

Answer each of the following questions in about 500 words. 

1. Describe the role of Home and School in facilitation language and communication of hearing impaired 

children. 

செயித்தின் குறயுள் குமந்றதகளுக்கு சநாமி நற்றும் தகயல் சதாைர்றக் கற்ித்தில் 

யடீு நற்றும் ள்ினின் ங்றக யியரி. 

 

2. Why the Auditory Training to be provided to children with hearing impairment.  Mention your views. 

செயித்தின் குறயுள் குமந்றதகளுக்கு ியுணர் னிற்ெி ஏன் யமங்கப்ை வயண்டும். உநது 

கருத்துக்கறக் குிப்ிடுக. 

 

3. Describe the need for pre-school training programmes of Hearing Impaired children. 

செயித்தின் குறயுள் குமந்றதகளுக்கா ள்ி முன்ருயப் னிற்ெினின் வதறயறன 

யியரி. 

 



 

Practical Oriented Assignment 03 (Compulsory) 

Answer the following question in about 1500 words. 

Prepare a Lesson Plan for Hearing Impaired children on correct production of vowels and consonants 

செயித்தின் குறயுள் குமந்றதகளுக்கு உனிர் நற்றும் சநய்சனழுத்துக்கறக் கற்ிப்தற்கா 

ரு ாைத்திட்ைத்திற தனாரிக்க. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 

B.ED.Spl.Ed. – BATCH 2017-19 CY (Semester Pattern) 

ASSIGNMENT 

SEMESTER-III 

SEVI-31: ASSESSMENT AND IDENTIFICATION OF NEEDS  

(Visual Impairment)     

(Answer Assignment 01 or 02; Assignment 03 is compulsory) 

(ஒப்படைப்பு 01 அல்லது 02-ற்கு விடைளிக்கவும்;  ஒப்படைப்பு 03 கட்ைாானது.) 

 

Assignment 01 

Answer each of the following questions in about 500 words. 

1. Explain the functional assessment of vision. 

ார்றயனின் செனல்ாட்டு அயடீ்றை யிக்குக. 

 

2. Discuss the impact of VIMD on learning and development. 

கற்ல் நற்றும் முன்வற்த்தின் நீது  VIMD -ன் தாக்கத்றத யியாதி. 
 

3. Discuss the psychological implications of visual impairment. 

ார்றயக் குறாட்டின் உயினல் யிறவுகற யியாதி. 
 

 

(OR) 

 

Assignment 02 

Answer each of the following questions in about 500 words. 

1. Explain the terms ‘Visual Acuity’ and ‘Visual Field’. 

'ார்றயக் கூர்றந' நற்றும் 'ார்றயப் பப்பு' ஆகின தங்கற யிக்குக. 

 

2. Describe the causes of visual impairment. 

ார்றயக் குறாட்டின் காபணிகற யியரி. 

 

3. Describe the structure and function of human eye. 

நித கண்ணின் அறநப்பு நற்றும் செனல்ாட்றை யியரி. 

 

 

Practical Oriented Assignment 03 (Compulsory) 

Answer the following question in about 1500 words. 

Explain the need for Assessment, and enumerate the assessment techniques for visual impairments. 

அயிடுதின் வதறயறன யிக்குக, வநலும் ல்வயறு ார்றயக்குறாடுகற அயிடும் 

தட்ங்கற யிக்குக. 



TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 

B.ED.Spl.Ed. – BATCH 2017-19 CY (Semester Pattern) 

ASSIGNMENT 

SEMESTER-III 

SEVI – 32: CURRICULUM DESIGNING, ADAPTATION AND 

EVALUATION (Visual Impairment) 

  (Answer Assignment 01 or 02; Assignment 03 is compulsory) 

(ஒப்படைப்பு 01 அல்லது 02-ற்கு விடைளிக்கவும்;  ஒப்படைப்பு 03 கட்ைாானது.) 

Assignment 01 

Answer each of the following questions in about 500 words. 

1. Describe the pedagogical strategies for the visually impaired. 

ார்றயக் குறயுள்யர்களுக்கா கற்ித்தல் அணுகுமுறகற யியரி. 

 

2. Discuss the role of teachers in the implementation of curriculum adaptation. 

கறத்திட்ைத்றத நாற்ினறநத்தற றைமுறப்டுத்துயதில் ஆெிரினர்கின் ங்றக 

யியாதி. 
 

3. Discuss the techniques of teaching Braille. 

ிசபய்ல்-ஐ கற்றுக் சகாடுப்தில் உள் தட்ங்கற யியாதி. 
 

(OR) 

Assignment 02 

Answer each of the following questions in about 500 words. 

1. Explain, how you will teach daily living skills to the visually impaired. 

ார்றயக் குறயுள்யர்களுக்கு அன்ாை யாழ்க்றக தின்கற எவ்யாறு கற்ிப்ரீ் , 

யிக்குக. 

 

2. Suggest some creative arts for children with visual impairment. 

ார்றயக் குறயுள் குமந்றதகளுக்கா ெி புதுறநனா கறகற ரிந்துறப. 

 

3. Explain the types of curriculum for the visually impaired. 

ார்றயக் குறயுள்யர்களுக்கா கறத்திட்ை யறககற யிக்குக. 

 

Practical Oriented Assignment 03 (Compulsory) 

Answer the following question in about 1500 words. 

By defining Curriculum Adaptation, explain the need and importance of curriculum adaptation for 

the visually impaired. 

கறத்திட்ைத்றத தகயறநத்தற யறபனறு, ார்றயக் குறயுள்யர்களுக்கா 
கறத்திட்ைத்றத தகயறநத்தின் வதறய நற்றும் முக்கினத்துயத்றத யிக்குக. 



TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 

B.ED.Spl.Ed. – BATCH 2017-19 CY (Semester Pattern) 

ASSIGNMENT 

SEMESTER-III 

SEVI – 33: INTERVENTION AND TEACHING STRATEGIES  

(Visual Impairment) 
(Answer Assignment 01 or 02; Assignment 03 is compulsory) 

(ஒப்படைப்பு 01 அல்லது 02-ற்கு விடைளிக்கவும்;  ஒப்படைப்பு 03 கட்ைாானது.) 

Assignment 01 

Answer each of the following questions in about 500 words. 

1. Explain the advantages of organising field trips for students with visual impairment. 

நாணயர்களுக்காக கப்னணம் ஏற்ாடு செய்யதன் ன்றநகற யிக்குக. 

 

2. Describe the term visual stimulation. 

ார்றயத் தூண்டுதல் என் ாதத்றத யியரி. 

 

3. Describe the mental arithmetic abilities. 

நக்கணக்குத் தின்கற யியரி. 

 

 

(OR) 

Assignment 02 

Answer each of the following questions in about 500 words. 

1. Brief out the science teaching skills for the visually impaired. 

ார்றயக் குறயுள்யர்களுக்கா அியினல் கற்ித்தல் தின்கற சுருக்கநாக எழுதுக. 

 

2. Explain the role of special educators in the intervention for lately blinded students. 

ெநீத்தில் ார்றய இமந்தயர்களுக்கா இறைனடீ்டில் ெிப்பு கல்யினார்கின் ங்றக 

யிக்குக. 

 

3. How will you convert visual concepts into assessable experiences? 

ார்றய சதாைர்ா கருத்துக்கற எவ்யாறு அயிைக்கூடின அனுயங்காக நாற்றுயரீ்? 

 

 

Practical Oriented Assignment 03 (Compulsory) 

Answer the following question in about 1500 words. 

What do you mean by Orientation and Mobility? Suggest the ways to orient on mobility for various 

types of visual impairment. 

வாக்குிற நற்றும் இனக்கப் னிற்ெி என்தன் சாருள் னாது? ல்வயறு 

ார்றயக்குறாடுகளுக்கா வாக்குிற நற்றும் இனக்கப் னிற்ெி யமங்குயது குித்து 

ரிந்துறபக்கவும்.   



TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 

B.ED.Spl.Ed. – BATCH 2017-19 CY (Semester Pattern) 

ASSIGNMENT 

SEMESTER-III 

SEID-31: ASSESSMENT AND IDENTIFICATION OF NEEDS  

(Intellectual Disabilities / Mental Retardation) 
 (Answer Assignment 01 or 02; Assignment 03 is compulsory) 

(ஒப்படைப்பு 01 அல்லது 02-ற்கு விடைளிக்கவும்;  ஒப்படைப்பு 03 கட்ைாானது.) 

Assignment 01 

Answer each of the following questions in about 500 words. 

1. Write brief notes on various tools of assessment of Intellectual Disabilities. 

அிதின் யர்ச்ெி குறாடுகற அயிடுதலுக்கா ல்வயறு கருயிகறப் ற்ி குிப்புகள் 

எழுதுக. 

 

2. Justify the purpose of Educational Assessment of children with Intellectual Disabilities. 

அிதின் யர்ச்ெி குறயுள் குமந்றதகளுக்கா கல்யிொர் அயிடுதின் வாக்கத்றத 

ினானப்டுத்துக. 

 

3. Describe the merits of MDPS. 

MDPS- ன் ன்றநகற யியரி. 

 

(OR) 

Assignment 02 

Answer each of the following questions in about 500 words. 

1. Justify why is ‘assessment of family needs’ important. 

'குடும் வதறயகற அயிடுதின்' முக்கினத்துயத்றத ினானப்டுத்துக்க. 

 

2. Describe the various causes of Intellectual Disabilities. 

அிதின் யர்ச்ெி குறாடுகளுக்கா ல்வயறு காபணிகற யியரி. 

 

3. Explain the ways to prevent Intellectual Disabilities. 

அிதின் யர்ச்ெி குறாடுகற தடுப்தற்கா யமிகற யிக்குக. 

 

Practical Oriented Assignment 03 (Compulsory) 

Answer the following question in about 1500 words. 

By mentioning the status of Intellectual Disabilities in India, explain the importance of Early 

Identification of Intellectual Disabilities. 

இந்தினாயில்  அிதின் யர்ச்ெி குறாடுகின் ிறறநறன குிப்ிட்டு, அிதின் யர்ச்ெி 
குறாடுள்யர்கற ஆபம்காக் கண்ைிதின் முக்கினத்துயத்றத யிக்குக. யபாற்று 

ார்றயறன திாய்வு செய்க.  



TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 

B.ED.Spl.Ed. – BATCH 2017-19 CY (Semester Pattern) 

ASSIGNMENT 

SEMESTER-III 

SEID – 32: CURRICULUM DESIGNING, ADAPTATION AND 

EVALUATION (Intellectual Disabilities / Mental Retardation) 
(Answer Assignment 01 or 02; Assignment 03 is compulsory) 

(ஒப்படைப்பு 01 அல்லது 02-ற்கு விடைளிக்கவும்;  ஒப்படைப்பு 03 கட்ைாானது.) 

Assignment 01 

Answer each of the following questions in about 500 words. 

1. Justify the need for Curriculum Adaptation for children with Intellectual Disabilities. 

அிதின் யர்ச்ெி குறயுள் குமந்றதகளுக்கா கறத்திட்ை நாற்ினறநத்தலுக்கா 

வதறயறன ினானப்டுத்துக. 

 

2. Describe the significance of Early Childhood Education. 

முன் குமந்றதப்ருய கல்யினின் இன்ினறநனாறநறன யியரி. 

 

3. Explain the types and approaches of Curriculum Designing for children with Intellectual 

Disabilities. 

அிதின் யர்ச்ெி குறயுள் குமந்றதகளுக்கா கறத்திட்ைம் யடியறநத்தின் யறககள் 

நற்றும் அணுகுமுறகற யிக்குக. 

 

(OR) 

Assignment 02 

Answer each of the following questions in about 500 words. 

1. Explain the curriculum domains at vocational level. 

 சதாமில் ிறக்கா கறத்திட்ை எல்றகற யிக்குக. 

 

2. Explain the curriculum domains at Secondary level. 

இறைிறக் கல்யிக்கா கறத்திட்ை எல்றகற யிக்குக. 

 

3. Discuss the types and approaches of Curriculum Evaluation. 

கறத்திட்ை நதிப்டீ்டின் யறககள் நற்றும் அணுகுமுறகற யியாதி. 

 

Practical Oriented Assignment 03 (Compulsory) 

Answer the following question in about 1500 words. 

Explain how the IEP is useful in educating the children with Intellectual Disabilities. 

அிதின் யர்ச்ெி குறயுள் குமந்றதகளுக்கு கற்ித்தில் தினாள் கல்யி ிகழ்வுகள் (IEP) 
எவ்யாறு உதவுகின் என்றத யிக்குக.  



TAMIL NADU OPE N UNIVERSITY 

B.ED.Spl.Ed. – BATCH 2017-19 CY (Semester Pattern) 

ASSIGNMENT 

SEMESTER-III 

SEID – 33: INTERVENTION AND TEACHING STRATEGIES  

(Intellectual Disabilities / Mental Retardation) 
(Answer Assignment 01 or 02; Assignment 03 is compulsory) 

(ஒப்படைப்பு 01 அல்லது 02-ற்கு விடைளிக்கவும்;  ஒப்படைப்பு 03 கட்ைாானது.) 

Assignment 01 

Answer each of the following questions in about 500 words. 

1. Explain briefly the various multi-sensory approaches of teaching children with Intellectual 

Disabilities. 

அிதின் யர்ச்ெி குறயுள் குமந்றதகளுக்கா ல்புன் கற்ித்தல் அணுகுமுறகற 

சுருக்கநாக யிக்குக. 

 

2. Describe the importance of documentation of early intervention. 

ஆபம்கா இறைனடீ்டில் ஆயணப்டுத்துயதன் முக்கினத்துயத்றத யியரி. 

 

3. How will you apply IEP for inclusion of children with Intellectual Disabilities? 

அிதின் யர்ச்ெி குறயுள் குமந்றதகற உள்ைங்கின கல்யிக்குள் அனுநதிப்தற்கு IEP 

-ஐ எவ்யாறு னன்டுத்துயரீ்? 

 

(OR) 

Assignment 02 

Answer each of the following questions in about 500 words. 

1. Discuss the ethical issues in behaviour management of children with Intellectual Disabilities. 

அிதின் யர்ச்ெி குறயுள் குமந்றதகின் ைத்றத வநாண்றநனிலுள் சிமுற 

ெிக்கல்கற யியாதி. 
 

2. Describe the mal-adaptive behaviours of persons with Intellectual Disabilities. 

அிதின் யர்ச்ெி குறயுள்யர்கின் சாருத்தநற் ைத்றதகற யியரி. 

 

3. Discuss why early intervention is needed. What are the advantages of early intervention? 

ஆபம்கா இறைனடீ்டின் வதறயறன யியாதி. ஆபம்கா இறைனடீ்டின் ன்றநகள் னாறய? 

 

Practical Oriented Assignment 03 (Compulsory) 

Answer the following question in about 1500 words. 

What is meant by Inclusive Education? Explain your views on implementation of Inclusion of children with 

Intellectual Disabilities. 

உள்ைங்கின கல்யி என்ால் என்? அிதின் யர்ச்ெி குறயுள் குமந்றதகளுக்கா 
உள்ைங்கின கல்யிறன றைமுறப்டுத்துதல் ற்ின உநது கருத்துக்கறப் தியிடுக.  


