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ASSIGNMENT – 1 

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

مع اإلشارة إىل اإلعالل واإلبدال يف املاضي واملضارع واألمر املعتل .اكتب مقاال يف الفعل1  
.خلص أحكام "احلال" يف ضوء ما درست 2  
وأبوابه مع إيراد األمثلة  الثالثي املزيد فيه.اكتب مقاال يف الفعل 3  

 
ASSIGNMENT - 2 

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

قاال يف الضمائر املرفوعة واملنصوبة املتصلة واملنفصلة .اكتب م 1  
ت واجملرورات من األمساء  2 .حتدث عن مدرستك مع استعمال املرفوعات واملنصو  
أنواع املفعول مع التمثيل  يف .اكتب مقاال3  

 ASSIGNMENT – 3 
Max: 25 marks 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words  

.اكتب مقاال يف املمنوع من الصرف مع اإلشارة إىل أحكامه1  
ت واجملرورات من األمساء 2 .حتدث عن كليتك مع استعمال املرفوعات واملنصو  
.اكتب مقاال يف املبتدأ واخلرب وشروطهما مع التمثيل3  
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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 an essay on Agreed upon sources with evidences. 

ஒப்புக்ககாள்ளப்பட்ட மார்க்க ஆைாரங்கதளக் குறித்து ஒரு கட்டுதரதய எழுைவும். 
2. Write an essay on Taqleed and its ruling in contemporary Muslim world. 

சமகால முஸ்லீம் உலகில் ைக்லீத் மற்றும் அைன் சட்டத்தைப் பற்றி ஒரு கட்டுதர 
எழுைவும். 

3. Discuss Obligation and its categories with evidences.  
ஃபர்ழ் மற்றும் அைன் வதககதள ஆைாரங்களுடன் விவாைிக்கவும். 

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. Write on Prohibitions and its categories. 
ஹராம்  மற்றும் அைன் வதககதளக் குறித்து எழுைவும். 

2. Write an essay on “Analogy and its validity”. 
“கியாஸ் மற்றும் அது கசல்லுபடியாகுைல் ” என்ற ைதலப்பில்  கட்டுதரதய 
எழுைவும். 

3. Discuss the conditions of “Personal Reasoning” (Ijtehaad) in detail. 

“ைனிப்பட்ட பகுத்ைறிவு” (இஜ்ைிஹாத்)ைின்  நிபந்ைதனகதள விரிவாக விவாைிக்கவும். 
 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. Write on Islamic jurisdiction along with its categories.  
இஸ்லாமிய ைீர்ப்பு மற்றும்  அைன் வதககதள  எழுைவும். 



2. Write an essay on “Consensus and its validity”.  
“இஜ்மாஃ மற்றும்  அைன் கசல்லுபடியாகும் ைன்தம ” குறித்து ஒரு கட்டுதர 
எழுைவும். 

3. Write in detail on validity of “Personal Reasoning” (Ijtehaad). 
“ைனிப்பட்ட பகுத்ைறிவு” (இஜ்ைிஹாத்) கசல்லுபடியாகும் ைன்தம குறித்து விரிவாக 
எழுைவும். 
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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. Trace the history of Philosophy in Islamic Society. 
இஸ்லாமிய சமூகத்ைில்  ைத்துவவியல்  வரலாற்தைக் கண்டைியவும். 

2. Examine the cause of deviation from the creed of Ahl As-Sunnah wal Jamah. 
அஹ்லுஸ்-ஸுன்னா வல் ஜமாஆவின் ககாள்தகயிலிருந்து மற்ை இயக்கங்கள்   
விலகுவைற்கான காரணத்தை ஆராயவும். 

3. Examine and Explain how the Ideology differs from Philosophy and Fantasy. 
ைத்துவம் மற்றும் கற்பதனகளிலிருந்து அகீைா  எவ்வாறு தவறுபடுகிைது என்பதை 
ஆராய்ந்து விளக்கவும். 

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. Discuss in detail –Teachings and ideologies of  Jabrites & Qadarites. 
ஜபரிய்யாக்கள்  மற்றும் கைரிய்யாக்களின் தபாைதனகள் மற்றும் சித்ைாந்ைங்கதளக் 
குைித்து விரிவாக விவாைிக்கவும். 

2. Write an essay on teachings of Mu‘tazilites. 
முஃைஸிலாக்களின் தபாைதனகள் குைித்து ஒரு கட்டுதர எழுைவும். 

3. Write an essay on the contribution of Rashīd Riḍā. 
ரஷீத் ரிைா அவர்களின்  பங்களிப்தபக் குைித்து ஒரு கட்டுதர எழுைவும்.
 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. Describe the ideology of Al-Khawarij. 
கவாரிஜ்களின் சித்ைாந்ைத்தை விவரிக்கவும். 

2. Discuss-any 5 principles of Dawah. 
ைஃவாவின் ஏதைனும்  5 தகாட்பாடுகதள விவரிக்கவும்.  

3. Describe early life of Hasan Al-Banna and his political role. 
ஹசன் அல்-பன்னா அவர்களின்  ஆரம்பகால வாழ்க்தகதயயும் அவரது அரசியல் 
பங்களிப்தபயும் விவரிக்கவும். 
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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. Discuss Prohibition of Riba in Business Transaction with evidence and classify 

the transaction based on Hadeeth of Riba.  

வணிக பரிவர்த்ைதையில் ரிபா ைதை செய்யப்பட்டிருப்பதை ஆைாரங்களுைன் 
விவாைித்து, ரிபா வின் ஹைீஸின் அடிப்பதையில் பரிவர்த்ைதைதய 
வதகப்படுத்ைவும். 

2.  Define the following terms : 
பின்வரும் விைிமுதைகதள வதரயறுக்கவும்: 

• Shirkathul – Wujooh 

• Restricted Mudharabah(ைதைசெய்யப்பட்ை முைாராபா) 

• IjaratulAshkhas 

• Shirkatul – Abdaan 

3. Explain the Economic System-Islam and capitalism. 
இஸ்லாம் மற்றும் முைலாளித்துவத்துவம் ஆகியவற்ைின் பார்தவயில்  சபாருளடீ்டுைல் 
குைித்து விளக்கவும்.  

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.What are the integrals of Sales Transaction?  
விற்பதை பரிவர்த்ைதையின் ஒருங்கிதணப்புகள் யாதவ? 

2.Define Ijarah, its etiquettes and legality. 
இஜாரா , அைன் ஒழுங்குகள்,  மற்றும் ெட்ைபூர்வமாை ைன்தமதய வதரயறுக்கவும். 
3.Explain the term Pre-emption. Is it legal? Support your answer with evidence.  



ஷுஃப்ஆ  என்ை சொல்தல விளக்கவும்.  இது ெட்ைபூர்வமாைைா?  ஆைாரங்களுைன் 
பைிலளிக்கவும். 
 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. What are the conditions of a valid Sales Transaction?  
செல்லுபடியாகும் விற்பதை பரிவர்த்ைதையின் நிபந்ைதைகள் யாதவ? 

2. Define Salam transactions. Mention its etiquettes and legality. 
தபஉஸ் ஸலம் என்ைால் என்ை? வதரயறுக்கவும்.  அைன் ஒழுங்குகள்,மற்றும் 
ெட்ைபூர்வமாை ைன்தமதயக் குைிப்பிைவும். 

3. Explain the types of Rahn with examples. 
(அைகு)ரஹ்ைின் வதககதள எடுத்துக்காட்டுகளுைன் விளக்கவும். 
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ASSIGNMENT – 1 
Max :25 marks 

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

1. Discuss the stand of Muawiyah (RA) on the pledge to Ali (RA) along with 

your own comment on it – Substantiate your answer with evidence. 
அலி (ரலி) அவர்களின் தபஅத் குறித்ை முஆவியா (ரலி) அவர்களின் நிதலப்பாட்தைப் பற்றி உங்கள் ச ாந்ை கருத்தை  

ஆைாரங்களுைன் நிரூபிக்கவும். 

2. Which method would you like to implement while studying and teaching the 

history of rightly guided caliphs? Explain it with some examples.  
தேர்வழியில் ச ன்ற  கலீபாக்களின் வரலாற்தறப் படித்து கற்பிக்கும் தபாது எந்ை முதறதய ச யல்படுத்ை 

விரும்புகிறீர்கள்?  சில எடுத்துக்காட்டுகளுைன் அதை விளக்கவும். 

3. Discuss the key features of “Ruling System in Islam”. 
“இஸ்லாத்தில் ஆளும் முதற” இன் முக்கிய அம் ங்கதளப் பற்றி விவாதிக்கவும். 

ASSIGNMENT - 2 
Max : 25 marks 

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

1. Discuss the trail of Apostasy in the era of Abu Bakr R.A. 
அபூபக்கர் (ரலி) அவர்களின்  ஆட்சி காலத்தில்  இஸ்லாத்தை விட்டு சவளிதயறும் த ாைதைக் குறித்து விவாதிக்கவும். 

2. Write about Islamic conquest in Egypt in the era of Umar R.A.  
 உமர் (ரலி)அவர்களின் ஆட்சிக்  காலத்தில் எகிப்து  சவற்றிக் சகாள்ளப்பட்ைதைப்  பற்றி எழுைவும். 

3. Discuss the achievements of Waleed bin Abdul Malik in detail. 
வலீத் பின் அப்துல் மலிக்கின்  ாைதைகள் குறித்து விரிவாக விவாதிக்கவும். 

                                                         ASSIGNMENT – 3 
Max : 25 marks 

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

1. Discuss the achievements of Abdul Malik bin Marwan in detail. 
அப்துல் மலிக் பின் மர்வானின்  ாைதைகள் குறித்து விரிவாக விவாதிக்கவும். 

2. Write an essay on the establishment of Umayyad kingdom in Spain. 



ஸ்சபயினில் உதமயாக்களின்  இராஜ்ஜியம் நிறுவப்பட்ைது குறித்து ஒரு கட்டுதர எழுைவும். 

3. Write about Shah Jahan and his achievements while ruling in India. 
இந்தியாவில் ஆட்சி ச ய்ை ஷாஜகான் மற்றும் அவரது  ாைதைகள் பற்றி எழுைவும்.  


