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  HOME  /   SPOT  ASSIGNMENT 
 
Programme Code No  : 116 

Programme Name       : Islamic Studies                                                     

Course Code & Name : ((BAIS – 11) ISLAMIC DOCTRINES)   
Batch  :  AY 2019 - 20 – I Year 

No.of Assignment  : 3 (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 மிகாமல் இருக்கும் வதகயில் ஏதைனும் ஒரு  தகள்விக்கு பைிலளிக்கவும்.  

1. Write in detail about Islamic rulings on Astrology, Horoscope and Magic. 
த ாைிடம்,  ாைகம் மற்றும் தம ிக் பற்றி இஸ்லாம் கூறுவது என்ன?  விரிவாக 

எழுைவும். 
2. Write in detail about categories of Tawheed. 

ைவ்ஹதீ்ைின் வதககதளப் பற்றி விரிவாக எழுைவும். 
3. Write on “Means of Misguidance”. Support your answer with evidence from 

Quran and Hadith. 
“வழிககடுப்பைற்கான வழிகள்  ” குறித்து  குர்ஆன் மற்றும் ஹைீஸின் ஆைாரங்களுடன் 
எழுைவும். 

 

ASSIGNMENT - 2 
Max : 25 marks 

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

1. Write an essay on “Belief in Attributes of Allah” according to Ahlus sunnah wal 

Jamah. 
அஹ்லுஸ் ஸுன்னா  வல்  மாஆவின் ககாள்தகயின் படி “அல்லாஹ்வின் பண்புகதள  
நம்புைல்” என்ற ைதலப்பில் ஒரு  கட்டுதரதய எழுைவும். 

2. Write a detailed note on “Belief in Destiny”. 
“விைிதய நம்புைல் ” குறித்து விரிவான குறிப்தப எழுைவும். 

3. Discuss -The dreadful consequences of Shirk with evidences. 
ஷிர்க்கின் பயங்கரமான விதளவுகதள ஆைாரங்களுடன் விவாைிக்கவும். 
 

ASSIGNMENT - 3 



 
Max : 25 marks 

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

1. Write an essay on Allah’s Highness with evidence. 
அல்லாஹ்வின் தமன்தம (உயர்ைதல)க்குறித்து ஒரு கட்டுதரதய ஆைாரங்களுடன் 
எழுைவும். 

2. Write a detailed note on seeing Allah here and hereafter. 
உலகிலும்,மறுதமயிலும் அல்லாஹ்வின் ைரிசனம் குறித்து விரிவான குறிப்தப எழுைவும். 

3. Discuss the “Rights of the Prophet” with evidences. 
"நபியின் உரிதமகள்" குறித்து  ஆைாரங்களுடன் விவாைிக்கவும். 
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ASSIGNMENT – 1 
Max :25 marks 

Answer any One of the question not exceeding 1000 words.  
ஒவ்வ ொரு கேள் ிக்கும்  1000 வ ொற்ேளை மிேொத   ளேயில்   பதிலைிக்ேவும். 

1. Write in detail about Importance of Salah.  
வதொழுளேயின்  முக்ேியத்து ம் குறித்து   ிரி ொே எழுதவும். 

2. Illustrate the rulings of wiping over socks with evidence.   
ேொலுளறயின் மீது மஸ்ஹ் வ ய் தற்ேொன  ட்டங்ேளை ஆதொரங்ேளுடன்  ிைக்ேவும். 

3. Write about the Importance of Zakah and its conditions.  
ஜேொத்தின் முக்ேியத்து ம் மற்றும் அதன் நிபந்தளனேள் குறித்து  எழுதவும். 

 

ASSIGNMENT - 2 
Max : 25 marks 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words  
ஒவ்வ ொரு கேள் ிக்கும்  1000 வ ொற்ேளை மிேொத   ளேயில்   பதிலைிக்ேவும். 
 

1. What should be done when someone dies? support your answer with evidence.  
ஒரு ர் இறக்கும் கபொது அ ருக்கு  வ ய்ய க ண்டிய ேடளமேள் என்ன ?  
ஆதொரங்ேளுடன் பதிலைிக்ேவும். 

2. Explain the types of water and their rulings. 
நீரின்  ளேேள் மற்றும் அ ற்றின்  ட்டங்ேளை  ிைக்ேவும். 

3. Write an essay on “Shafi Madhab” and its principles. 
“ஷொஃபிஈ மத்ஹப்” மற்றும் அதன் கேொட்பொடுேள்  குறித்து ஒரு ேட்டுளர எழுதவும். 

 

ASSIGNMENT - 3 
Max : 25 marks 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words. 
ஒவ்வ ொரு கேள் ிக்கும்  1000 வ ொற்ேளை மிேொத   ளேயில்   பதிலைிக்ேவும். 

1. Describe the Haj of the Prophet briefly. 
நபி(ஸல்) அ ர்ேைின்  ஹஜ்ளஜக்  குறித்து சுருக்ேமொே  ி ரிக்ேவும். 



2. Discuss in detail –Zakat and its rulings. 
ஜேொத் மற்றும் அதன்  ட்டங்ேளைக் குறித்து  ிரி ொே  ி ொதிக்ேவும். 

3. Write an essay on “Hanafi Madhab” and its principles. 
“ஹனஃபீ மத்ஹப்” மற்றும் அதன் கேொட்பொடுேள்  குறித்து ஒரு ேட்டுளர எழுதவும். 
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ASSIGNMENT – 1 
Max :25 marks 

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

1. Write an essay on the sufferings of Muslims in Makkah. 
மக்காவில் முஸ்லிம்களுக்கு ஏற்பட்ட துன்பங்கதளக்  குறித்து ஒரு கட்டுதை எழுைவும்.  

2. Describe in detail the Migration of Prophet Muhammad (Peace be upon him) to 

Madeena. 
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் மைீனாவுக்கு இடம்பபயர்ந்ைதை விரிவாக விவரிக்கவும். 

3. How Muslims won the battle of Badr? Mention the entire scenario. 
பத்ர் தபாரில் முஸ்லிம்கள் எவ்வாறு பவன்றார்கள்?  முழு காட்சிதயயும் குறிப்பிடவும். 
 

ASSIGNMENT - 2 
Max : 25 marks 

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

1. Write an essay on Brotherhood between Ansaar and Mujhajereen. 
அன்சாரிகளுக்கும் முஹாஜிரீன்களுக்கும் இதடயிலான சதகாைைத்துவம் குறித்து கட்டுதை 
எழுைவும். 

2. Discuss the event of slandering Aayesha R.A. and highlight some lessons and 

morals from it. 
ஆயிஷா(ைலி) அவர்கள் மீது பழி சுமத்ைப்பட்ட நிகழ்விலிருந்து  சில பாடங்கதளயும், 

படிப்பிதனகதளயும் முன்னிதலப்படுத்ைவும். 
3. Discuss the Prophet (s. a. w.) as a leader; substantiate your answer with some 

examples. 
நபி (ஸல்) அவர்கதள ஒரு ைதலவைாக  ஆைாைங்களுடன் வர்ணிக்கவும். 



ASSIGNMENT - 3 
 

Max : 25 marks 

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

1. Write an essay on treaty with Jews in Madeenah. 
மைீனாவில் யூைர்களுடனான ஒப்பந்ைம் குறித்து ஒரு கட்டுதை எழுைவும். 

2. Discuss the treaty of Hudaibiya in detail. 
ஹுதைபியா ஒப்பந்ைத்தை விரிவாக விவாைிக்கவும். 

3. Discuss the teaching methodology of Prophet (s. a. w.); substantiate your answer 

with some examples. 
நபி (ஸல்) அவர்களின் கற்பித்ைல் முதறதயப் பற்றி ஆைாைங்களுடன் விவாைிக்கவும். 
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ASSIGNMENT – 1 

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

  .خلص احلوار الذي جرى بني إبراهيم وامللك1
  .حتدث عن الضمائر املنفصلة وحروف اجلر مع التمثيل 2
  الرجل املسلم.حتدث عن خلق 3

 
ASSIGNMENT - 2 

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

.اكتب مقاال مفصال يف هللا وقدرته على السماوات واألرض1  
.حتدث عن اجلملة االمسية مع بيان أجزائها2  
سلوبك العريب. 3 اكتب الدرس "من ريب "   

 Assignment – 3 
Max : 25 marks 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words  

دكان الفاكهاين  .حتدث عن1  
.اكتب مقاال يف أقسام اجلمع مع التمثيل 2  
مع التمثيل.أمساء اإلشارة .حتدث عن 3  


