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ASSIGNMENT – 1 
Max :25 marks 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words. 
1000 வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல் இருக்கும் வதகயில் பின் வரும் ஏதைனும் ஒரு தகள்விக்கு  
பைிலளிக்கவும்.  

1. Write a note on the different types of trials mentioned in Surah al-Kahf. 
சூரா அல்-கஹ்ஃபில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பல்தவறு வதகயான த ாைதனகள் குறித்து ஒரு 
குறிப்தப எழுைவும். 

2. Write an essay on Tafseer Bir-riwayah with examples. 
ைஃப்ஸீர் பிர்-ரிவாயா பற்றிய கட்டுதரதய எடுத்துக்காட்டுகளுடன் எழுைவும். 

3. Discuss the“Qasam” in Quran with examples. 

குர்ஆனில் உள்ள “க ம்” ( த்ைியம்) குறித்து  எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விவாைிக்கவும். 

ASSIGNMENT - 2 
Max : 25 marks 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words. 
1000 வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல் இருக்கும் வதகயில் பின் வரும் ஏதைனும் ஒரு தகள்விக்கு  
பைிலளிக்கவும்.  

1. What is “WAHY”? What are the different methods by which “Wahy” were 

conveyed? 
“ வஹி” என்றால் என்ன?  "வஹி" அருளப்பட்ட வவவ்தவறு முதறகள் யாதவ? 

2. Write a brief note on the collection of Quraan in the era of Uthmaan. 
உஸ்மான்(ரல) அவர்களின் ஆட் ி காலத்ைில் குர்ஆனின் வைாகுப்பு குறித்து ஒரு 
சுருக்கமான குறிப்தப எழுைவும். 

3.Explain the features of Makkan revelations in detail.  
மக்கி வ னங்களின்   ிறப்பம் ங்கதள விரிவாக விளக்கவும். 
 ASSIGNMENT – 3 

Max : 25 marks 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words. 



 1000 வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல் இருக்கும் வதகயில் பின் வரும் ஏதைனும் ஒரு தகள்விக்கு  
பைிலளிக்கவும்.  

1. Explain the different schools of Tafseer that were prevalent at the time of Sahaabah, 

Tabi’oon and the early Muslim generations. 
 ஹாபாக்கள், ைாபியீன்கள் மற்றும் ஆரம்பகால முஸ்லிம்கள் காலத்ைில் நதடமுதறயில் 
இருந்ை ைஃப்ஸீரின் வவவ்தவறு பள்ளிகதளக் குறித்து  விளக்கவும். 

2. Discuss in detail the collection of Quraan in the era of the caliph Abu Bakr. 
கலீஃபா அபூபக்ர்(ரலி) அவர்களின் காலத்ைில்  குர்ஆனின் வைாகுப்தபக் குறித்து  விரிவாக 
விவாைிக்கவும். 

3. Mention the significance of segmented revelations.  
 ிறிது  ிறிைாக வ னங்கள்  இறக்கப்பட்டைன்   முக்கியத்துவத்தைக் குறிப்பிட வும். 
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ASSIGNMENT – 1 
Max :25 marks 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 
 1000 வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல் இருக்கும் வதகயில் பின் வரும் ககள்விகளுக்கு  பைிலளிக்கவும்.  

1. Write about Valid and Invalid marriage. 
செல்லுபடியாகின்ற மற்றும் செல்லாை ைிருமணம் குறித்து  எழுைவும். 

2. Discuss in detail about “The maintenance of poor Parents and relatives”. 
"ஏதை சபற்கறார் மற்றும் உறவினர்களின் பராமரிப்பு" பற்றி விரிவாக விவாைிக்கவும். 

3. Define Polygamy in the light of Quran and Sunnah and mention the conditions for its 

validity.  
குர்ஆன் மற்றும் சுன்னாதவ கமற்ககாள்காட்டி   பலைார ைிருமணத்தை  
வதரயறுக்கவும், இன்னும் அது செல்லுபடியாகுவைற்கான நிபந்ைதனகதளக் 
குறிப்பிடவும். 

ASSIGNMENT - 2 
Max : 25 marks 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words  
1000 வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல் இருக்கும் வதகயில் பின் வரும் ககள்விகளுக்கு  பைிலளிக்கவும். 

1. Explain the expiation for an oath which is broken and list out in detail the different 

types of oaths.   
ெத்ைிய முறிவிற்கான பரிகாரத்தை  விளக்கி, பல்கவறு வதகயான ெத்ைியங்கதள 
விரிவாக பட்டியலிடவும். 

2. Define the irrevocable divorce, mention its types and does it happen? 
ைிரும்பவும் கெர முடியாை விவாகரத்து குறித்து  வதரயறுக்கவும், அைன் 
வதககதளக் குறிப்பிடவும், அது நிகழுமா? என்பதையும் விளக்கவும்.  

3. Mention the conditions, the reasons and the impediments of inheritance in 

detail. 
 சொத்துரிதமயின்  காரணங்கள், நிபந்ைதனகள்,  மற்றும் ைதடகதள விரிவாகக் 
குறிப்பிடவும். 

 ASSIGNMENT – 3 



Max : 25 marks 
Answer any one of the question not exceeding 1000 words  

1000 வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல் இருக்கும் வதகயில் பின் வரும் ககள்விகளுக்கு  
பைிலளிக்கவும். 

1.Discuss – Khula and its rulings.  
குலா மற்றும் அைன் ெட்டங்கதளக் குறித்து விவாைிக்கவும். 
2. List out of women who are forbidden for men to marry. 
ஆண்கள் ைிருமணம் செய்ய ைதட விைிக்கப்பட்ட சபண்களின் பட்டியதல பட்டியலிடவும். 
3.In inheritance, who are termed as ‘ashab-ul-furud’? Also discuss the shares of the 

husband, the wife and daughter.  
வாரிசுகளில் யார் யார்  ‘அஸ்ஹாபுல்-ஃபுருத்’ என்று அதைக்கப்படுகிறார்கள்?  இன்னும் கணவன், 
மதனவி மற்றும் மகளின் பங்குகதளயும் விவாைிக்கவும். 
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ASSIGNMENT – 1 
Max :25 marks 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words. 
1000 வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல் இருக்கும் வதகயில் பின் வரும் ஏதைனும் ஒரு தகள்விக்கு  
பைிலளிக்கவும்.  

1. Write an essay on “Peaceful Society” using five different examples from the Ahaadith of 

Arbauoon of Imam of Nawawi.  
இமாம் நவவியின் அர்பஊன ஹைீஸிலிருந்து ஐந்து வவவ்தவறு எடுத்துக்காட்டுகதளப் 
பயன்படுத்ைி “அதமைியான சமூகம்” பற்றி ஒரு கட்டுதை எழுைவும்.  

2. Write a detailed note on Steadfastness (Istiqamah). Substantiate your answer with 

evidence. 
உறுைியான ைன்தமதய (இஸ்ைிகாமா)  குறித்து விரிவான குறிப்தப ஆைாைங்களுடன் 
எழுைவும். 

3. Discuss the compilation of Hadith in the era of the companions of Prophet 

(SAW). 
நபி (ஸல்) அவர்களின் தைாழர்களின் காலத்ைில் ஹைீஸின் வைாகுப்தபப் பற்றி 
விவாைிக்கவும். 

ASSIGNMENT - 2 
1. Max : 25 marks 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words. 
1000 வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல் இருக்கும் வதகயில் பின் வரும் ஏதைனும் ஒரு தகள்விக்கு  
பைிலளிக்கவும். 

1. Write an essay on “changing the evil and its levels” using some evidences from 

Arbauoon of Imam of Nawawi. 
 இமாம்  நவவியின் அர்பஊனின் சில ஆைாைங்கதளப் பயன்படுத்ைி “ைீதமதய விட்டு 
ைடுப்பது மற்றும் அைன் படித்ைைங்கள் ” பற்றி ஒரு கட்டுதை எழுைவும். 

2. Write a detailed note on “Austerity”; substantiate your answer with evidence 

from Arbauoon of Imam Nawawi. 
இமாம் நவவியின் அர்பாவூனின் ஆைாைங்கதள பயன்படுத்ைி  “பற்றற்ற நிதல ” குறித்து 
விரிவான குறிப்தப எழுைவும்.  



3. Discuss the compilation of Hadeeth in 3rd century. 
3 ஆம் நூற்றாண்டில் ஹைீஸ் வைாகுப்தபப் பற்றி விவாைிக்கவும். 

 ASSIGNMENT – 3 
Max : 25 marks 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words. 
1000 வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல் இருக்கும் வதகயில் பின் வரும் ஏதைனும் ஒரு தகள்விக்கு  
பைிலளிக்கவும்.  

1. Discuss the compilation of Hadeeth in the era of the Prophet ( s. a. w.). 
நபிகள் நாயகத்ைின் காலத்ைில் ஹைீஸின் வைாகுப்தபப் பற்றி விவாைிக்கவும். 

2. Discuss the origin and development of “criticism” in detail. 
"விமர்சனத்ைின்" தைாற்றம் மற்றும் வளர்ச்சிதய விரிவாக விவாைிக்கவும். 

3. Write in detail about “Al-Hadith Al-Daeef” including its categories. 
"அல்-ஹைீஸ் அழ்ழஈஃப்" பற்றி அைன் பிரிவுகள் உட்பட விரிவாக எழுைவும். 
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ASSIGNMENT – 1 

Max : 25 marks 
Answer any one of the question not exceeding 1000 words  

ا" مع إيراد األمثلة 1 . حتدث عن "كان وأخوا  
. حتدث عن "النعت واملنعوت " مع إيراد األمثلة 2  
السجن.حتدث عن موعظة يوسف يف 3  

 
ASSIGNMENT - 2 

Max : 25 marks 
Answer any one of the question not exceeding 1000 words  

سلوبك العريبمدرستك واملدرس حول  الطالب.اكتب حوارا جيري بني 1  
ا" مع إيراد األمثلة 2 .حتدث عن "إن وأخوا  
الطعام مع اإلشارة إىل حسن العاقبة إخوته الذين جاؤوا يطلبون و .حتدث عن معاملة يوسف 3  

 ASSIGNMENT – 3 
Max : 25 marks 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words  

" مع إيراد األمثلة جوازم الفعل املضارع. حتدث عن "1  
" مع إيراد األمثلة النواصب. حتدث عن "2  
تعبريمها رؤ يوسف وامللك مع اإلشارة إىل .حتدث عن 3  



 

 

 

TAMILNADUOPENUNIVERSITY 

Chennai – 15 
 

School of ......................................... 
 

  HOME  /   SPOT  ASSIGNMENT 
 
Programme Code No  :116 

Programme Name       :Islamic Studies                                                     

Course Code & Name :(BAIS – 24)PSYCHOLOGY&TEACHING METHODOLOGY 

Batch  : AY 2018 -2019  

No.ofAssignment : One Assignment for Each 2 Credits( Ex. 6 Credits )  

Maximum CIA  marks: 25  ( Average of  Total No. of  Assignments )  
 

ASSIGNMENT – 1 
Max :25 marks 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words. 
1000 வார்த்தைகளுக்கு மிகாை வதகயில் பின் வரும் ஏதைனும் ஒரு தகள்விக்கு பைிலளிக்கவும்.  

1. Write in detail about the different stages of life of a human being. 
மனிைனின் வாழ்க்தகயில் காணலாகும் வவவ்தவறு படிநிதலகள் குறித்து விரிவாக எழுைவும்  

2. Explain Thorndike Theory of Learning with its 3 Laws, Implication and suitable diagram.  
தைர்ன்தைக் கற்றல் தகாட்பாட்தையும், அைன்  3 சட்ைங்கள், உட்குறிப்புகள் மற்றும் வபாருத்ைமான 
வதைபைத்துைன் விளக்கவும்.  

3. Role of Home, School, Family and Society in solving Adolescent Problems. 

இளம்பருவப்  பிைச்சதனகதளத் ைீர்ப்பைில் குடும்பம், பள்ளி, சமூகத்ைின் பங்கு குறித்து எழுதுக. 

ASSIGNMENT - 2 
Max : 25 marks 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words. 
1000 வார்த்தைகளுக்கு மிகாை வதகயில் பின் வரும் ஏதைனும் ஒரு தகள்விக்கு பைிலளிக்கவும்.  

1. Explain in detail the Mental and Physical stages of Growth and Development of a Human 

Being. 
ஒரு மனிைனின் வளர்ச்சிதயக் குறித்தும், அவனது மன, மற்றும் உைல் வளர்ச்சியின் நிதலகதளக் 
குறித்தும் விரிவாக விளக்கவும். 

2 What are the characteristics of Learning and Factors affecting it? Discuss both Internal and 

External. 
கற்றலின் சிறப்புக்  குறித்தும்அைதனப்  பாைிக்கும் உள் மற்றும் வவளிப்  புறக்காைணிகள் குறித்தும் 
விவாைிக்கவும்.  

3 Explain the Role of Home, School, Family and Society in solving Adolescent problems – 

Need of the hour. 
இளம்பருவப்  பிைச்சதனகதளத் ைீர்ப்பைில் குடும்பம், பள்ளி, சமூகத்ைின் பங்கு குறித்து எழுதுக.
 Assignment – 3 

Max : 25 marks 



Answer any one of the question not exceeding 1000 words. 
1000 வார்த்தைகளுக்கு மிகாை வதகயில் பின் வரும் ஏதைனும் ஒரு தகள்விக்கு பைிலளிக்கவும். 

1. Explain the role of a teacher in developing the personality of the child.  
 குழந்தைகளின் ஆளுதமத் ைிறதன வளர்ப்பைில் ஆசிரியரின் பங்கு குறித்து விளக்கியுதைக்கவும்.  

2. Write in detail on the factors affecting emotional development.  
உணர்வின் தமம்பாட்தைப் பாைிக்கும் காைணிகள் பிரித்து எழுதுக.  

3. Write in detail the Mental and Physical stages of Growth and Development of a Human Being. 
மனிைனின் வளர்ச்சி குறித்தும், அவனது மன, உைல் வளர்ச்சியின் நிதலகதளக் குறித்தும் விரிவாக 
விளக்கவும். 


