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அண்ணாமலை பை்கலைக்கழகம் 
த ாலைதூர கை்வி இயக்ககம்   

இளங்கலை கை்வியியை் 

இரண்டாம்ஆண்டு 

கை்வியாண்டு 2020-2022 

இயை்பறி  ாள்  லைப்புகள் 

   இக்ககயேட்டில் இேல்பறி தாளுக்குரிே  தகலப்புகள் உள்ளன. நான்கு தாள்களுக்கும் உரிே 

இேல்பறிதாள்ககள  ககாடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவுகரப்படி மாணவரக்ள் எழுத யவண்டும். 

 சமரப்்பிப்பதற்குரிே ககடசி நாள்      : 15.01.2022 

 காலதாமதக் கட்டணமாக ரூ. 300/- கசலுத்தி சமரப்ிப்பதற்குரிே ககடசி நாள்: 31.01.2022 

குறிப்பு 

 

இயை்பறி  ாள் வழிமுலைகள் 

ஓவ்கவாரு  தாளுக்கும் ககாடுக்கப்பட்டுள்ள எல்லா வினாக்களுக்கும் 30 (முப்பது) பக்கங்களுக்கு மிகாமல் 

விகடேளிக்க யவண்டும். ஓவ்கவாரு இேல்பறி தாளும் 25 மதிப்கபண்கள் ககாண்டது ஆகும் 

1. 31-01-2022 க்கு பிறகு அனுப்பப்படும் இேல்பறிதாள்கள் மதிப்பீடு கசே்ேப்பட மாட்டாது. 

2. இேல்பறிதாள்கள்  மாணவரின் கககேழுத்தில் அகமே யவண்டும். தட்டசச்ு கசே்ேப் பட்டதாகயவா , 

அசச்ிட கபற்றதாகயவா புககப்பட நகல் எடுக்கப்பட்டதாகயவா இருத்தல் கூடாது. 

3. இேல்பறிதாள்கள் முழு நீல கவள்கள தாளின் ஒரு பக்கத்தில் மட்டும் எழுத கபற்றிருக்க யவண்டும். 

4. இேல்பறிதாள்கள் (ஓவ்கவாரு பக்கத்தின் யமல்புறத்து வலதுபக்க மூகலயில் யசரக்்கக எண் குறிக்கப் 

கபறுவதுடன்) உகறயினுள் கவக்க கபற்று , இேக்குனர,் கதாகலதூர கல்வி இேக்ககம், அண்ணாமகல 

பல்ககலக்கழகம், அண்ணாமகல நகர ்– 608 002 என்ற முகவரிக்கு பதிவு அஞ்சலில் அனுப்ப கபற 

யவண்டும். 

5. யசரக்்கக எண், எந்த தாளுக்குரிேது, என்ன தகலப்பு முதலிேன முகறோக குறிப்பிடப்கபறாத 

இேல்பறிதாள்கள் கவனத்திற்கு ககாள்ள பட மாடட்ா. 

யபராசிரிேர ்இரா.சிங்காரயவல்    

இேக்குனர ்

 

 



 

 

CC4-S-கலை ்திட்டமும் பள்ளியும் 

 

1. ககலத்திட்டம் - வகரேறு, ககலத்திட்டத்தின் வககககள விவரி. 

2. ககலத்திட்ட மாற்றத்திற்கு பள்ளிச ் சூழகல எவ்வாறு மாற்றி அகமப்கப என்பதகன 

விளக்குக. 

3. கல்விக் குறிக்யகாள், யநாக்கங்கள் பற்றி எழுதி, பாடத்துகணச ் கசேல்ககளப் பற்றி 

விளக்குக.  

4. ககலத்திட்ட கசேல்முகறக்கு யநாக்கங்ககள அகமத்தல் மற்றும் கற்றல் அனுபவம், 

பாடப்கபாருள் யதரவ்ு கசே்தல் பற்றி விளக்குக. 

5. ககலத்திட்ட வடிவகமப்பு வககககள விவரி. 

6. கசேல் வழி கற்றல் மற்றும் குகறந்தபட்ச கற்றல் நிகலகே விவரி.  

7. ககலத்திட்ட பரிமாற்கறத்கத விவரி.  

8. ககலத்திட்ட மதிப்பீடு என்றால் என்ன? ககலத்திட்ட அணுகுமுகறககள விவரி.   

9. ககலத்திட்ட வளரச்ச்ியின் முககமகளான NCERT, SCERT, UNESCO மற்றும் DTERT -  ஐ 

விளக்குக. 

10. ககலத்திட்ட வளரச்ச்ிக்கான எதிரக்ால கசேல் திகசககள விளக்குக. 
 

CC4 – S – CURRICULUM AND SCHOOL 

 

1. Define the term curriculum, add a note on the scope and types of curriculum. 

2. Describe how to create a supportive school environment for curriculum change. 

3. Give an account on the aims and objectives of Education and add a note on the co-curricular 

activities. 

4. Explain the formulation of objectives, selection of learning experience and content organization in 

curriculum process. 

5. Give an account on the activity learning method and minimum level of learning method. 

6. Explain the different types of curriculum Designs. 

7. Describe the curriculum transaction. 

8. Define the term curriculum evaluation, add a note in the approaches to evaluation. 

9. Explain the NCERT, SCERT, UNESCO and DTERT. 

10. Describe the future directions for curriculum development. 

 

CC5 – S - இந்தியக்கை்வியின் த ாலைநநாக்கு பார்லவயிை் கரு ்திை் தகாள்ள 

நவண்டியலவகளும், பிரசச்லனகளும். 

அலன ்து நகள்விகளுக்கும் விலடயளிக்கவும் 

 

1. உலகமேமாக்கப்பட்ட பள்ளி கல்விகே பற்றி விவரிக்கவும். 

2. இந்திோவில் நிலவும் பாலின சமத்துவமின்கம, அதற்கான காரணங்கள் மற்றும் அதற்கான 

நடவடிக்கககள் பற்றி கதாகுத்து எழுதவும். 

3. கல்வியின் தரம் நிகலப்பதற்கான படிககள விவரிக்கவும். 

4. தரமான கல்வியில் உள்ள நிறுவன உத்திககள கதாகுத்து விவரிக்கவும். 

5. மனித உரிகமக் கல்வியின் முக்கிேத்துவத்கத விவரிக்கவும். 

6. அகமதிக்கல்விக்கான முக்கிேத்துவத்கத விவரிக்கவும். 

7. சுற்றுசச்ூழல் மாசகடதல் மற்றும் அதனால் வரும் ஆபத்துககள விவரிக்கவும். 

8. சுற்றுசச்ூழல் கல்வியின் அவசிேத்கத விளக்கவும். 

9. மதிப்பீட்டு கல்வி என்றால் என்ன?மற்றும் விளக்கவும். 

10. நவீன இந்திோவிற்கு யதகவோன வாழ்க்ககத் திறன்கள் ோகவ? 

 

 



CC5 – S : Vision of Education in India – Concerns and Issues 

 

1. Write the constitutional provisions need to our society. 

2. Whether the current Educational provisions are enough to attain the Future India? Justify your 

answer. 

3. Describe and suggest steps to retain the quality in education. 

4. Analyse the organizational strategies of quality in education. 

5. Describe the importance of the role of education in safeguarding Human Rights. 

6. Describe the need, importance and emergence of Peace Education. 

7. Describe the steps to be taken for protection and conservation of environment for the future 

generation. 

8. Describe the role of Teacher in promoting conservation of environment. 

9. Explain in detail about the Value Education. 

10. Write the steps to retain the Life Skill Education. 

 

சிைப்பு ் மிழ் 

1. உயிர,் கமே் ஒலிகளின் பிறப்பு மற்றும் வககப்பாடுககள விளக்குக. 

2. 'யகட்டல் திறனின் முக்கிேத்துவமும், வளரக்்கும் வாயில்களும்' பற்றி விரிவாக எழுதவும். 

3. வகுப்பகற கற்பித்தல் மற்றும் யமற்பாரக்வப் படிப்பு - விளக்கமும் குகற நிகறகள் 

பற்றியும் விளக்குக. 

4. பள்ளிக் கல்விக்கும் கல்வியின் இலக்கிற்கும் இகடயேோன கதாடரப்ுகள் ோகவ? 

5. யபசச்ுப் பயிற்சி - வகககள் - குகறகள் - தவிரக்்கும் நடவடிக்ககககளக் கூறுக. 

6. இலக்கிேத் திறனாே்வின் வககயும், தமிழாசிரிேருக்கு அதன் யதகவகள் பற்றியும் எழுதுக. 

7. கதால்காப்பிேம் மற்றும் நாட்டுப்புறப் பாடல்களில் இகச குறித்த கசே்திககளக் கூறுக. 

8. சிறுககத இலக்கிே வரலாறு - கட்டுகர வகரக. 

9. புதின இலக்கிே வரலாறு - கட்டுகர வகரக. 

10. கன்னித்தமிழ் கற்பித்தலில் கணிப்கபாறியின் பங்களிப்புகள் ோது? 

 

தபாது ் மிழ் 

1. 'அன்கன கமாழி வழிக் கல்வியும், அன்னிே கமாழிவழிக் கல்வியும்' - விளக்குக. 

2. பண்கடே கால கற்பித்தல் முகறகள் - குகற நிகறகள் - ஒரு குறிப்பு வகரக. 

3. விகளோட்டு, நடிப்பு, ஒப்பகடப்பு, பகடப்பாரக்வ முகறகளில் தமிழ் கற்பித்தலின் 

பங்களிப்கப விளக்குக. 

4. வரலாற்று மற்றும் விளக்க முகற கட்டுகரகள் கற்பிக்கும் முகறகள் பற்றி விளக்குக. 

5. ஒலிப்புப் பிகழகள் ஏன் ஏற்படுகின்றன? குகற தீரக்்கும் நடவடிக்கககள் ோகவ? 

6. கமாழி கபேரப்்பின் வககககளயும், சிக்கல்கள் பற்றியும் விளக்குக. 

7. வாசித்தகல யநசிக்கச ்கசே்யும் துகணப்பாடக் ககதகள் பற்றிக் கூறுக. 

8. வாசித்தல் பயிற்சிகே வளரக்்கும் வழிமுகறகள் ோகவ? 

9. யபசச்ாற்றகல வளரக்்கும் வழிமுகறககள விரிவாக விளக்குக. 

10. நல்ல யதரவ்ின் பண்புகளும், யதரவ்ு முகறயில் கசே்ேப்பட யவண்டிே சீரத்ிருத்தித்தங்கள் 

விளக்குக. 

 



PC2 – S – PEDAGOGY OF ENGLISH – I [PART – B] 
1. Write an essay on advantages and features of a lesson plan. 

2. Write down the aims and objectives of teaching prose. 

3. Explain the need and importance of audio-visual aids in teaching English. 

4. Write an essay on Reference materials. 

5. Describe the need and importance of communication and draw the communication cycle. 

6. Explain the innovative trends in English language teaching. 

7. List down the characteristics of a good test. 

8. Discuss in detail about the causes for common errors in English usage. 

9. How will you develop the professional growth of English teachers? 

10. Write an essay on recent research in English language education. 

PC13 – S – PEDAGOGY OF ENGLISH – II [PART – B] 

1. Write an essay on the development of receptive skills. 

2. Describe the types of drills and strategies to improve speaking skill. 

3. Write an essay on speech organs and their role. 

4. Describe the use of conventional formulae to express our feelings and ideas to others. 

5. Explain word formation with special reference to affixation, conversion, compounding, clipping etc., 

6. What do you understand by SQ3R method of reading? Explain. 

7. Write an essay on co-curricular activities to improve the English language skills. 

8. Describe the need and importance of reviewing. 

9. Write an essay on the role of Information Communication Technology (ICT) in English language 

teaching. 

10. Write an essay on recent research in language education. 

PC17 – S – PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE – [PART – B] 

1. What is the importance of lesson planning in the teaching of social science? 

2. Define Audio – Visual aids and give main reasons for their use. 

3. Bring out the importance of text – books in teaching of social science. 

4. Write an essay on Parent – Teacher Association (PTA). 

5. What is the need of a social science room? 

6. Discuss the importance of evaluation in social science. 

7. Define Diagnostic test and Remedial teaching. 

8. What are the various characteristics and qualities of an ideal social science teacher? 

9. Write your views about Gifted and Backward learners. 

10. Write your views of recent developments in teaching of social science. 

PC3 – S – PEDAGOGY OF MATHEMATICS – 1 [PART – B] 

1. Describe lesson planning and stages of planning. 

2. Explain the factors affecting media selection to make learning success. 

3. Write the uses of ICT based learning and teaching. 

4. Explain purposes of and sources for evaluation of teaching. 

5. What are the diagnostic difficulties in teaching? 

6. Distinguish between creativity and imagination and mention their uses in learning mathematics. 

7. Write the characteristics of a Good Review of a mathematics lesson. 

8. Explain the aims and types of assignments in mathematics. 

9. Describe action research and its uses in teaching of mathematics. 

10. Write the need for research in mathematics education. 



PC14 – S – PEDAGOGY OF MATHEMATICS – II [PART – B] 

1. Write the suggestions for Learning Resources for teaching of mathematics. 

2. Explain – Instructional Materials and Media. 

3. Enumerate objectives and procedure of learning resources help to teaching and learning. 

4. Prepare a list of exhibits that you would call for a mathematics exhibition and fair. 

5. Explain the need for organizing mathematics laboratory. 

6. Discuss in detail the sources for the Evaluation of mathematics. 

7. Explain the process of the construction of a diagnostic test 

8. Write in detail the purpose for the professional development of Mathematics teachers 

9. Write in detail the purpose for the teaching gifted and backward learners in Mathematics 

10. Explain the recent developments in Mathematics education 

ECONOMICS – I 

1. Describe the preparation of good Lesson Plan. 

2. Explain the types, levels, procedures of organizing learning experiences. 

3. Write the necessary for objective based evaluation and preparation of blue print. 

4. Differentiate and justify the diagnostic and achievement test. 

5. Explain the significance of specific approaches of Economics. 

6. Describe the characteristics of Reniencing in Economics. 

7. What are the types of assignments? Write the principles of assignment in Economics. 

8. Write in brief the aspects of pedagogical analysis and content analysis of Higher Secondary 

Economics syllabus. 

9. Explain the teaching and learning resources of Economics. 

10. Describe the characteristics of a good text book. 

ECONOMICS – II 

1. Explain selective modern approaches in Economics. 

2. What are the merits and demerits of system approaches in Economics? 

3. Explain Flanders’ System of Interaction Analysis. 

4. Write the uses of Co-operative Stores, Economic Labs and Economics Room as Teacher support 

system. 

5. What are the co-curricular activities in Economics Teaching and their uses? 

6. Describe the preparation and uses of Instructional materials in commerce. 

7. Describe the uses of computerization in Economics. 

8. Explain the responsibilities of Economics Teacher. 

9. Write the need and conducting and evaluating research in Economics Education. 

10. Describe the objectives of Educational and Vocational services and the role of Economics teacher in 

guidance programme. 

COMMERCE – I 

1. Write the purposes of demonstration and criticism classes. 

2. Explain cone of experiences. 

3. Explain the significance and purpose of formative evaluation and summative evaluation. 

4. Describe the construction of test. 

5. Write the principles of book – keeping approaches of teaching book. 

6. What are the different types of review in commerce? Explain them shortly. 

7. Write the characteristics of a good assignment and its types. 

8. Explain the pedagogical analysis and content analysis of higher secondary commerce syllabus. 

9. How can we develop interest in commerce and related activities? 

10. Write the characteristics of good commerce and accountancy text book. 



COMMERCE – II 

1. What are the educational purposes of seminar, symposium and panel discussion? Explain them. 

2. Write the merits and demerits of systems approach. 

3. Explain the classroom climate types of a teacher based on leadership styles. 

4. Describe the role of organization of some co-curricular activities in teaching of commerce. 

5. Explain in detail about commerce lab. 

6. Describe the instructional materials. 

7. Write the computerization in commerce. 

8. Explain about the traits required for a good commerce teacher. 

9. Describe the functions of educational and vocational guidance services in school. 

10. What are the practical roles of commerce teacher in school society and also their duties and 

responsibilities? 


