
IGNOU RC – MADURAI  
DIPLOMA IN EARLY CHILDHOOD CARE AND EDUCATION (DECE)  

 
ASSIGNMENTS 1 – 3 (TAMIL VERSION)  

January 2021 and July 2021 Sessions  
 

Note: Before writing your assignments, kindly refer the instructions given in the 
English version of the DECE assignments at the web link 
https://webservices.ignou.ac.in/assignments/soce/2020-
21/dece/DECE%20Assignment%20English%20Final%202021.pdf which is final 
 

ாடநறி குறினீடு: DECE-1 

நெனல்ணிக் குறினீடு: DECE-1 / /TMA-1/2021 

நநாத்த நதிப்நண்கள்: 100 

படிப்பு மநனத்திற்கு  ெநர்ப்ிக்கும் கமடெி தததி: 
[dthp 2021 Mk; gUtj;jpw;F rkh;g;gpf;f filrp Njjp : 30> nrg;lk;gh;> 2021 

[{iy 2021 Mk; gUtj;jpw;F; rkh;g;gpf;f filrp Njjp : 31> khh;r; 2022 

 
 

இதில் அமத்து குதிகளும் அ, ஆ   நற்றும் இ கட்டானநாகும் 
குதி -அ 

அமத்து  விாக்களுக்கும் விமடனளி                           (60 நதிப்நண்கள்) 

1. (m) ிப்ிலிருந்து 2 யனது யரப உள் மநொத்த மநொட்டொர் தின்கின் 

மதொற்த்தின் யொிரைகர மயிக்மகொணர்க. (500 யொர்த்ரதகள்)  (5) 
 

 (M) 4 யனது குமந்ரதனின் ின்யரும் தின்கின் மைனல்ொட்டிர அதிகடுத்த 

ஏமதனும் ஒரு மைனல் திட்டத்திர யியொிக்க. 

  (1) முன் யொைிப்பு தின்கள் 

  (2) 4 யனது குமந்ரதனின் ரடப்ொற்ல்.  

    (ஒரு மைனல் திட்டத்திற்கு 300 யொர்த்ரதகள்;)  (3+3=6) 

2. (m)  நொற்றுத்திொி நற்றும் ச்ைொத்தொம் என்ொல் என்? (200 யொர்த்ரதகள்)   

 (M) நொற்றுத்திொிகள் நற்றும் ச்ைொத்தொத்திர எந்த குடும் சூழ்ிர 

அம்ைங்கள் யர்க்க உதவும்? (600 யொர்த்ரதகள்)  (2+6=8) 

3. Muk;gfhy fy;tp epiyaj;jpDs; xU fy;tpahsuhf ,Ue;jhy;> 
  (m)  Foe;ijapd; tsH;r;rpapid kjpg;gPL nra;tjw;F cjTk; VjDk; 2 Kiwfis tptup. 

(400 யொர்த்ரதகள்)  (4+4=8) 
  (M) ikaj;jpd; cl;Gw ,lj;jpid kjpg;gPL nra;Ak;nghOJ kdjpy; nfhs;s Ntz;ba 

gjpTfs; ahit. (500 யொர்த்ரதகள்)   (5) 



4.  rpW Foe;ijfSf;fhd tpisahl;L nray;ghLfis NjHT nra;Ak;nghOJ kdjpy; nfhs;s 

Ntz;ba mk;rq;fs; vd;ndd;d? (500 யொர்த்ரதகள்)   (5)  

5.  ghyH fy;tpapd; #oy; vd;gJ>  

 - Foe;ijfs; jq;fSf;F Njitahdtw;iw fz;lwpe;J kw;Wk; Muha;tjw;F Rjejpuk; ju 
Ntz;Lk;  

 - ghyH gs;spapd; Foe;ijfSf;F nray;ghl;Lj; jpl;lq;fis topfhl;b mikf;f 
fy;tpahsUf;F cjTjy;  

 cq;fs; fUj;Jg;gb Nkw;$wpa 2 fUj;JfSk; xj;J Nghfpwjh my;yJ Kuzhf cs;sjh 
vd;gjid $Wf. cq;fs; gjpYf;F jf;f vLj;Jf;fhl;L kw;Wk; tpsf;fKk; $wp gFjha;e;J 
$Wf.  

 (800 யொர்த்ரதகள்)  (8) 

6. gpd;tUtdtw;iw gw;wp 500 thHj;ijfSf;F vOJf. 

 (m) tsh;r;rpapy; Kf;fpakhd fhyq;fs;  

 (M) gpwe;j Foe;ijapd; nray;ghl;Lj; jpwd;fs;  

 (,) Foe;ij guhkhpg;G ikaj;jpDs; ngw;NwhHfspd; <Lghl;bw;fhd topKiwfs;.  (3X5=15) 
 

குதி – ஆ  
20 நதிப்நண்கள் 

 
,e;j gFjpapy; Foe;ijfis fz;fhzpg;gJ njhlHghf VNjDk; xU nray;Kiw jpl;lj;jpid 
tpsf;Ff. gapw;rp 4> 6 kw;Wk; 7f;fhd DECE-1y; cs;s nray;Kiw jpl;l tpsf;f ifNal;bdgb 
VNjDk; xd;wpid NjHe;njLj;J kjpg;gPl;bw;F> MNyhrfhplk; (Academic Counsellor) rkh;g;gpf;fTk;. 
 
 
னிற்ெி 4                                                                                                                  நநாத்த நதிப்நண்கள்:  20 

kjpg;ngz;fspd; gfph;T 

Foe;ijfisAk; mjd; ngw;NwhHfisAk; ftdpj;J juTfis gjpT nra;f.   (10) 

mtjhdpg;Gfs;  kw;Wk; Kbtpd; gFg;gha;T (10) 

 
னிற்ெி 6                                                                                                                          நநாத்த நதிப்நண்கள்: 20 

 
kjpg;ngz;fspd; gfph;T.  

Foe;ijfis ftdpj;J juTfis gjpT nra;f.    (10) 

mtjhdpg;Gfs;  kw;Wk; Kbtpd; gFg;gha;T (10) 
  
  



னிற்ெி 7                                                                                                                         நநாத்த நதிப்நண்கள்: 20 

 
kjpg;ngz;fspd; gfph;T. 

nghUj;jk; kw;Wk; ghJfhg;G kw;Wk; gjpT mtjhdpg;Gfs; njhlHghd eltbf;iffis 
Nkw;nfhs;tJ (5+5) 

nghUj;jk; kw;Wk; ghJfhg;G kw;Wk; ghJfhg;G njhlh;ghd mtjhdpg;Gfs; kw;Wk; KbTfspd; 
gFg;gha;T. (5+5) 

 

குதி - இ 

(20 நதிப்நண்கள்) 
,e;j gFjpapy; Foe;ijfis fz;fhzpg;gJ njhlHghf VNjDk; xU nray;Kiw jpl;lj;jpid 
tpsf;Ff. gapw;rp 5> 8 kw;Wk; 9f;fhd DECE-1y; cs;s nray;Kiw jpl;l tpsf;f ifNal;bdgb 
VNjDk; xd;wpid NjHe;njLj;J kjpg;gPl;bw;F> MNyhrfhplk; (Academic Counsellor) rkh;g;gpf;fTk;. 
 
னிற்ெி 5                                                                                                                         நநாத்த நதிப்நண்கள்: 20 

kjpg;ngz;fspd; gfph;T. 

nra;ag;gl;l nghk;ikAld; Foe;ij tpisahLtJ kw;Wk; ftzpg;ig gjpT nra;f. (10) 

tpisahl;L nray;ghl;bid kjpg;gPL nra;J KbTiuapid gjpT nra;f. (10) 

னிற்ெி 8                                                                                                                         நநாத்த நதிப்நண்கள்: 20 

kjpg;ngz;fspd; gfph;T. 

,uz;L nray;ghl;L jpl;lq;fis tFf;f (5+5) 

mjid nray;gLj;jp Muha;e;J kjpg;gPL nra;f. (5+5) 

னிற்ெி 9                                                                                                                         நநாத்த நதிப்நண்கள்: 20 

kjpg;ngz;fspd; gfph;T. 

gz;bifia tpthp. (2) 

miwapid khw;wpaikf;f Nahrid $Wf.  (6) 

xU thuj;jpw;F nray;ghl;Lj; jpl;lj;jpid ml;ltizg;gLj;Jf. (6) 

ml;ltizg;gLj;jpaij tpthpf;f. (6) 

 

 

 

 



 

 

DIPLOMA IN EARLY CHILDHOOD CARE AND EDUCATION (DECE)  

 
ாடநறி குறினீடு: DECE-2 

நெனல்ணிக் குறினீடு: DECE-2 / /TMA-2/2021 

நநாத்த நதிப்நண்கள்: 100 

படிப்பு மநனத்திற்கு  ெநர்ப்ிக்கும் கமடெி தததி: 
[dthp 2021 Mk; gUtj;jpw;F rkh;g;gpf;f filrp Njjp : 30> nrg;lk;gh;> 2021 

[{iy 2021 Mk; gUtj;jpw;F; rkh;g;gpf;f filrp Njjp : 31> khh;r; 2022 

 
 

இதில் அமத்து குதிகளும் அ, ஆ   நற்றும் இ கட்டானநாகும் 
குதி -அ 

அமத்து  விாக்களுக்கும் விமடனளி                           (60 நதிப்நண்கள்) 

1. Cl;lr;rj;J kw;Wk; MNuhf;fpak; gw;wp tpsf;Ff. kw;Wk; ,e;j ,uz;bw;Fk; ,ilNa cs;s 

njhlHgpid tpthpf;f. (400 thHj;ijfs;)   (4) 

2. gpd;tUtdtw;wpd; gzpfSk; kw;Wk; 2 Mjhuq;fisAk; $Wf. (400 thHj;ijfs;);  (4+2=6) 

(m) khTr;rj;jf;fs;   (M) nfhOg;Gfs; 

3. (m) rhptpfpj czT vd;gjid tpsf;Ff. (400 thHj;ijfs;);  (3x2=6)  

   (M) rhptpfpj cztpid jahH nra;a gad;gLk; 2 fhuzpfis tpsf;Ff.  

  (400 thHj;ijfs;);  (4) 

    (,) fHg;gpzp ngz;;zpw;fhd kjpa czT rhptpfpjj;Jld; jahH nra;a MNyhrid $Wf. 

me;j cztpDs; cs;s rj;Jffis gw;wp $Wf.  (5;) 

4. (m) Foe;ij gUtj;jpy; Cl;lr;rj;J njhlHghd 4 NfhshWfis gl;baypLq;fs;.  (2) 

(M) tpthpf;f. (600 thHj;ijfs);  (6) 

 (m) mwpFwpfs;    (M) fhuzq;fs;    (,) VNjDk; xd;wpw;fhd jLg;G Kiwfs; 

5. tsHr;rp fz;fhzpg;G ,yf;fzk; jUf. ,sk; Foe;ijfspd; tsHr;rpiaf; fz;fhzpf;f 

tsHr;rp tpsf;fg;glj;jpd; gad;ghl;il tpsf;Fq;fs; (500 thHj;ijfs;);  (5) 

6. gpd;tUtdtw;Ws; VNjDk; 4 gw;wp vOJf. (400 thHj;ijfs;)  (4X4=16) 

(m)  czT FOf;fs; kw;Wk; mjd; gad;ghL 

(M) ghYhl;Ljypd; ed;ikfs; 

(,)  fHg;gj;jpy; Mgj;J fhuzpfs; 

(<)  ICDS ,d; gzpfs;  



 (c) jLg;G+rpfs; vt;thW Ntiy nra;fpd;wd kw;Wk; ve;j tpahjpfSf;fhf 

Foe;ijfSf;F jLg;G+rp Nghlg;gLfpd;wJ. 

 7. (m) ,iz czTfs; vd;why; vd;d? ve;j tajpypUe;J mjid Muk;gpf;f Ntz;Lk; 

kw;Wk; Vd;? (300 thHj;ijfs;)  (3) 

(M) 9 khj Foe;ijf;fhd VNjDk; 2 ,iz cztpid $Wf. NkYk; me;j cztpid 

NjHT nra;tjw;fhd fhuzq;fisAk; tpsf;Ff. (300 thHj;ijfs;);  (3) 
 

குதி - ஆ 

(20 நதிப்நண்கள்) 
இந்தப் குதினில் ீங்கள் DECE-2 நெனல்முமற மகதனட்டில் நகாடுக்கப்ட்ட னிற்ெி 2 

அல்லது னிற்ெி 3 நெய்ன தவண்டும். 
 

இந்த இரண்டு செயல்முறற பயிற்ெிகறளயும் செய்வது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக 

இருக்கும். நீங்கள் ெிறப்பாக செய்த  ஏததனும் ஓன்றிறை ததர்வு செய்து அதறை 
ஆதலாெகரிடம் மதிப்படீுவதற்கு ஒப்பறடக்கவும் . 

 

இந்த பயிற்ெிகளின் விவரங்கள்  செயல்முறற றகதயட்டில்  விவரிக்கப்பட்டுள்ளை.  

ஒவ்சவாரு பயிற்ெிறயயும் கவைமாக படித்து அதில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டபடி  பயிற்ெிறய 

செய்யுங்கள். பயிற்ெியின் பல்தவறு கூறுகளுக்காை மதிப்சபண்கள் றகதயட்டில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒரு பயிற்ெிக்காை சமாத்த மதிப்சபண்கள் செயல்முறற 

றகதயட்டில் 20க்கும்தமதல இருந்தால்  மதிப்படீ்டாளர் சமாத்த மதிப்சபண்கறள   
20க்கு மாற்றுவார் 

 
குதி - இ 

(20 நதிப்நண்கள்) 
இந்தப் குதினில்    ீங்கள் DECE-2  நெனல்முமற மகதனட்டில் நகாடுக்கப்ட்ட னிற்ெி 
5, 6 அல்லது 7 ல் ஏததனும் ஓன்றிம நெய்ன தவண்டும் 

இந்த அறைத்து செயல்முறற பயிற்ெிகறளயும் செய்வது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக 

இருக்கும். நீங்கள் ெிறப்பாக செய்த  ஏததனும் ஓன்றிறை ததர்வு செய்து அதறை 
ஆதலாெகரிடம் மதிப்படீுவதற்கு ஒப்பறடக்கவும் . 

 

இந்த பயிற்ெிகளின் விவரங்கள்  செயல்முறற றகதயட்டில்  விவரிக்கப்பட்டுள்ளை.  

ஒவ்சவாரு  பயிற்ெிறயயும் கவைமாக படித்து அதில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டபடி  

பயிற்ெிறய செய்யுங்கள். பயிற்ெியின் பல்தவறு கூறுகளுக்காை மதிப்சபண்கள் 
றகதயட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒரு பயிற்ெிக்காை சமாத்த மதிப்சபண்கள் 
செயல்முறற றகதயட்டில் 20க்கும்தமதல இருந்தால்  மதிப்படீ்டாளர் சமாத்த 
மதிப்சபண்கறள  20க்கு மாற்றுவார். 

 
 
 
 



 
 
 

DIPLOMA IN EARLY CHILDHOOD CARE AND EDUCATION (DECE)  

 
ாடநறி குறினீடு: DECE-3 

நெனல்ணிக் குறினீடு: DECE-3 / /TMA-3/2021 

நநாத்த நதிப்நண்கள்: 100 

படிப்பு மநனத்திற்கு  ெநர்ப்ிக்கும் கமடெி தததி: 
[dthp 2021 Mk; gUtj;jpw;F rkh;g;gpf;f filrp Njjp : 30> nrg;lk;gh;> 2021 

[{iy 2021 Mk; gUtj;jpw;F; rkh;g;gpf;f filrp Njjp : 31> khh;r; 2022 
 

இதில் அமத்து குதிகளும் அ, ஆ   நற்றும் இ கட்டானநாகும் 
 

குதி -அ 

அமத்து  விாக்களுக்கும் விமடனளி                            (60 நதிப்நண்கள்) 

1. Muk;gfhy Foe;ij guhkhpg;G kw;Wk; fy;tpf;fhd jpl;lq;fspd; gFj;jwpT kw;Wk; Njitia 

gw;wp tpthjpf;fTk;. (600 thHj;ijfs;)  (6) 

2. gy;NtW fy;tpahsHfspd; mbg;gil Nahridfisg; gw;wp ePq;fs; gbj;jpUg;gPHfs;. ,d;iwa 

ghyH fy;tpapd; #oypy; nghUj;jkhdjhf ePq;fs; fUJk; 3 NahridfisAk; tpthpf;fTk;. 

Xt;NthH NahridiaAk; Fwpf;Fk; tifapy; fy;tpahshpd; Nahrid vd;d vd;gjid 

$Wq;fs; (300 thHj;ijfs;;)  (3X3=9) 

3. kj;jpa thj Nehahy; ghjpf;fg;gl;l Foe;ijf;F Muk;gfhy jiyaPL Fwpj;J ngw;NwhUf;F 

vd;d mwpTiw $WfpwPHfs;. (500 thHj;ijfs;)  (5) 

4. nrtpj;jpwd; FiwghLs;s Foe;ijf;F kw;wtHfspd; Ngr;irg; Ghpe;J nfhs;s MrphpaH vt;thW 

cjt KbAk; vd;gjw;fhd 5 topfis gl;baypLq;fs;  (5;) 

5. (m) Foe;ijfspd; elj;ij rpf;fy;fis Vw;gLj;j$ba #w;Wr;#oy; fhuzpfisg; gw;wp 

tpthjpf;fTk;. (500 thHj;ijfs;)  (5) 

 (M) Mf;fpukpg;G elj;ij fhl;Lk; Foe;ijfis tFg;giw #o;epiyapy; fy;tpahsuhy; 

vt;thW epHtfpf;f KbAk;. (500 thHj;ijfs;)  (5) 

6.  ,uz;L jfty;fs; jug;gl;Ls;sd: 

 jfty; 1: ghyH fy;tpf;F tpisahl;L top mZFKiwia gad;gLj;jTk;. 

 jfty; 2: Foe;ijfspd; MNuhf;fpaj;ij cWjpg;gLj;j Neha;j;jLg;G mtrpak;. 

 ,e;j nra;jpfspy; xt;nthd;iwAk; nghUj;J tpsf;Ff 

 (m) ePq;fs; nra;jpia njhlHG nfhs;tjw;fhd ,yf;F FO.    (1X2=2)  
 (M) ePq;fs; gad;gLj;Jk; jfty; njhlHG cf;jp.   (2X2=4)  
 (,) ePq;fs; gad;gLj;Jk; jfty; njhlHG Kiw.   (2X2=4)  
 Nkw;$wpatw;Ws; cq;fs; tpUg;gj;jpw;fhd fhuzq;fis jUf. 

 



7.  gpd;tUtdtw;Ws; VNjDk; 2f;F Fwpg;G tiuf. (500 thHj;ijfs;)  (5+5=10) 

    (m) ngz;fSf;F ngz;fs; njhlHG nfhs;Sk; cf;jp. 

 (M) r%f mbg;gilapyhd kWtho;T vd;why; vd;d? 

 (,) CdKw;w Foe;ijfSf;F ngahpLtjd; jPikfs;. 

  

8.  Foe;ij guhkhpg;G ikaj;jpw;fhd gl;nIl;il jahhpf;Fk;NghJ vd;d mk;rq;fis kdjpy; 

nfhs;s Ntz;Lk;? (500 thHj;ijfs;)  (5) 
 

குதி - ஆ 

(20 நதிப்நண்கள்) 
இந்தப் குதினில் ீங்கள் DECE-3  நெனல்முமற மகதனட்டில் நகாடுக்கப்ட்ட னிற்ெி 
1, 2, 9 அல்லது 10 ல் ஏததனும் ஓன்றிம நெய்ன தவண்டும். 
 

இந்த இரண்டு செயல்முறற பயிற்ெிகறளயும் செய்வது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக 

இருக்கும். நீங்கள் ெிறப்பாக செய்த  ஏததனும் ஓன்றிறை ததர்வு செய்து அதறை 
ஆதலாெகரிடம் மதிப்படீுவதற்கு ஒப்பறடக்கவும் . 

 

இந்த பயிற்ெிகளின் விவரங்கள்  செயல்முறற றகதயட்டில்  விவரிக்கப்பட்டுள்ளை.  

ஒவ்சவாரு  பயிற்ெிறயயும் கவைமாக படித்து அதில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டபடி  

பயிற்ெிறய செய்யுங்கள். பயிற்ெியின் பல்தவறு கூறுகளுக்காை மதிப்சபண்கள் 
றகதயட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒரு பயிற்ெிக்காை சமாத்த மதிப்சபண்கள் 
செயல்முறற றகதயட்டில் 20க்கும்தமதல இருந்தால்  மதிப்படீ்டாளர் சமாத்த 
மதிப்சபண்கறள  20க்கு மாற்றுவார் 

 
குதி - இ 

(20 நதிப்நண்கள்) 
இந்தப் குதினில்    ீங்கள் DECE-3  நெனல்முமற மகதனட்டில் நகாடுக்கப்ட்ட னிற்ெி 
6, 7 அல்லது 8 ல் ஏததனும் ஓன்றிம நெய்ன தவண்டும் 

இந்த அறைத்து செயல்முறற பயிற்ெிகறளயும் செய்வது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக 

இருக்கும். நீங்கள் ெிறப்பாக செய்த  ஏததனும் ஓன்றிறை ததர்வு செய்து அதறை 
ஆதலாெகரிடம் மதிப்படீுவதற்கு ஒப்பறடக்கவும் . 

 

இந்த பயிற்ெிகளின் விவரங்கள்  செயல்முறற றகதயட்டில்  விவரிக்கப்பட்டுள்ளை.  

ஒவ்சவாரு  பயிற்ெிறயயும் கவைமாக படித்து அதில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டபடி  

பயிற்ெிறய செய்யுங்கள். பயிற்ெியின் பல்தவறு கூறுகளுக்காை மதிப்சபண்கள் 
றகதயட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒரு பயிற்ெிக்காை சமாத்த மதிப்சபண்கள் 
செயல்முறற றகதயட்டில் 20க்கும்தமதல இருந்தால்  மதிப்படீ்டாளர் சமாத்த 
மதிப்சபண்கறள  20க்கு மாற்றுவார். 

 
 


