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  ELECTIVE- I: PERCEPTIVE IN INCLUSIVE EDUCATION
Time: Three hours                    Maximum: 70 marks

PART – A (2x 15 = 30 marks)

Answer the questions, each in not more 800 words:

1. a) Define visually impairment. Explain its types and causes.
  பபார்வவை குவறைபபாடு வைவரையற, அதன் வைவகைகைள் மற்றம்  
   கைபாரைணங்கைவளை விளைக்குகை.
                                (OR)

         b) How well you identify the mental retardation? Describe the
   Characteristic features of mental retardation.
   மன நல வைளைர்ச்சியின்வமவய ந எவ்வைபாற கைண்டறிவைபாய? 
   மனவைளைர்ச்சி குன்றியவைரின் பண்புகைவளை விவைரி.

2. a) Explain the types and causes of learning disabilities.
  கைற்றைல குவறைபபாட்டின் வைவகைகைள் மற்றம் அதற்கைபான  
   கைபாரைணங்கைவளை விவைரி.

                                                (OR)
         b) Describe the concept of multiple disabilities. Explain the 
             procedure of early intervention of multiple disabilities.

   பலவைவகை குவறைபபாட்டின் பபபாருவளை விளைக்குகை. பலவைவகை
   குவறைபபாட்வட ஆரைம்பநிவலயில தவலயிடுவைதற்கைபான 
   பசெயலமுவறைவய விவைரி.

.                                            PART – B (10 x 4 = 40 marks)

Answer any TEN questions, each in not more than 400 words: 

3. Explain the objectives and special need of inclusive education.
உள்ளைடக்கிய கைலவியின் நநபாக்கைங்கைள் மற்றம் அதன் சிறைப்பு நநபாக்கைங்கைவளை விவைரி.

4. Distinguish between Disability and Impairment.
ஊறபபாடு மற்றம் பசெயலபாற்றைல குவறைபபாட்வட நவைறபடுத்துகை.

5. What are the causes for hearing impairment?
கைபாது நகைட்கும் திறைன் இழப்பிற்கைபான கைபாரைணங்கைள் யபாவவை?

6. Write about the educational programmes of hearing impairment.
கைபாது நகைட்கும் திறைன் குவறைபபாடு உவடயவைருக்கைபான கைலவி பசெயலபபாடுகைவளை 
எழுதுகை.
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7. How will you identify the mental illness?
மனநநபாவய ந எவ்வைபாற அவடயபாளைம் கைபாண்பபாய?



8. Explain the characteristics and prevention of Autism.
     ஆட்டிசெம் உவடநயபாரின் பண்பு நலன்கைள் மற்றம் தடுக்கும்   

வைழிமவறைகைவளை விவைரி.
9. Define loco motor disability. Mention its type.

இடப்பபயர்ச்சி இயலபாவமவய வைவரையற. அதன் வைவகைகைவளை குறிப்பிடுகை.
10.Write about educational programmers and assistive devices of loco 

motor disabilities.
இடப்பபயர்ச்சி இயலபாவமக்கைபான கைலவிச்பசெயலபபாடுகைள் மற்றம் அதற்கு துவண 
பசெயயும் செபாதனங்கைள் பற்றி எழுதுகை.

11.List down the characteristics of Juvenile delinquency.
 இளைம் குற்றைவைபாளியின் பண்பு நலன்கைவளை பட்டியலிடுகை.

12.Describe the problems of Alcohol and Drug addiction.
 மது மற்றம் நபபாவத மருந்து அடிவமயின் பிரைச்செவனகைவளை  
 விளைக்குகை.

13.Explain Antisocial and Character disorder.
செமூகை எதிர்ப்பு மற்றம் பண்பு நலன் குவறைபபாட்வட விவைரி.

14.Briefly explain the role of teachers in managing students with 
multiple disability.
மபாணவைர்கைளின் பலவைவகை குவறைபபாட்வட நிர்வைகிப்பதில ஆசிரியரின் பங்கிவன 
சுருக்கைமபாகை விவைரி.
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