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     Answer any one of the question not exceeding 1000 words  

   1000 லார்த்தைகளுக்கு ிகால் ஏதைனும் ஒரு தகள்லிக்கு பைியரிக்கவும். 

 

1. Write a note on the different school of Tafseer in the era of the companions 

of the Prophet(ملسو هيلع هللا ىلص). 

        நபித்தைாறர்கரின் காயத்ைில் குர்ஆன் லிாிவுதின் வலவ்தலறு        

      பாடசாதயகதரக் குமித்து ஓர் குமிப்பு எழுைவும்.  

2. Discuss, in detail, the different meaning in which the word WAHY has 

been used in the Qur’an. 

  ைிருக்குர்ஆனில் பன்படுத்ைப்பட்ட லஹீ எனும் வசால்லுக்கான வலவ்தலறு    

     அர்த்ைங்கதர லிாிலாக லிலாைிக்கவும்.  

 

3. Discuss the features of Madinan revelations in detail       

ைனீ அத்ைிாங்கரின் சிமப்புத் ைன்தகதரக் குமித்து லிாிலாக 

லிலாைிக்கவும்.  
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Answer any one of the question not exceeding 1000 words 

   1000 லார்த்தைகளுக்கு ிகால் ஏதைனும் ஒரு தகள்லிக்கு பைியரிக்கவும். 

   

1. Write a detailed note on the contributions of Sahaabah in the evolution of  

Tafseer. 
ைிருக்குர்ஆன்  லிாிவுதின் லரர்ச்சிில் நபித்தைாறர்கரின் பங்கரிப்தபக் 

குமித்து லிாிலான ஓர் குமிப்பு எழுைவும்.  

2. Explain Tafseer bi-riwaayah and Tafseer bi-diraayah with examples. 

ைஃப்ஸீர் பிர் ாிலாா ற்றும் ைஃப்ஸீர் பித் ைிாா தல  

உைாணங்களுடன்லிரக்கவும்.  

3. Discuss the literary significance of “JADAL”(debate) in Quran 

 

குர்ஆனில் ஜைல் என்பைன் இயக்கி முக்கித்துலத்தைப் பற்மி லிலாைிக்கவும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

     TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 

Chennai – 15 

School of Social Science 

HOME / SPOT ASSIGNMENT -3 

 

Programme Code No  : 116 

Programme Name       : Bachelor’s in Islamic Studies (BAIS) – Second Year 

Course Code & Name : BAIS-21 – Quran Exegesis 

Batch  :  BEFORE CY 2020 
No. of Assignment  : One Assignment for Each 2 Credits  

Maximum CIA Marks : 25 (Average of Total No. of Assignment) 

 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 

 

1. Explain in detail the various expressions of the Arabic language used in the 

Quran 

குர்ஆனில் பன்படுத்ைப்படும் அபு வாறிின் பல்தலறு நங்கதர  

லிாிலாக லிரக்கவும். 

2. Explain the role of Uthmaan (RA) in the compilation and preservation of the 

Qur’an. 

குர்ஆனின் வைாகுப்பு ற்றும் பாதுகாப்பில் உத்ான் (லி) அலர்கரின் 

பங்கரிப்தபக் குமித்து  லிரக்கவும். 

3. Mention the lessons for a Daa’ee that can be derived from the Surah 

‘Yaseen’. 

ஒரு அதறப்பாரருக்கு சூா ாஸீனிலிருந்து கிதடக்கும் பாடங்கள் ற்றும் 

படிப்பிதனகதர லிலாிக்கவும்.  
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Answer any one of the question not exceeding 1000 words. 

1000 வார்த்தைகளுக்கு ிகால் ஏதைனும் ஒரு தகள்விக்கு பைியரிக்கவும். 

 

 
1. Explain the differences between the sunnah divorce and the innovated divorce.  

சுன்னத்ைான ற்றும் பித்அத்ைான ையாகிற்கு த்ைிிலுள்ர தவறுபாட்தை விரக்கவும். 
 
2. Explain in detail the different types of vows and their rulings along with the evidences.  

சத்ைித்ைின் வவவ்தவறு வதககள், ற்றும் அைன் சட்ைங்கதரக்குமித்து 

ஆைாங்களுைன் விரக்கவும்.  

 
3. Explain the conditions, pillars and impediments of inheritance along with evidences and 
the two possible prescribed shares for the wife upon the death of her husband.  

வசாத்துாிதின் நிபந்ைதனகள், காணங்கள், ற்றும் ைதைகள் குமித்தும்,  

கணவன் இமந்துவிட்ைால் தனவிக்கு கிதைக்கும் 2 பங்குகள் குமித்தும் விரக்கவும்.  
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Answer any one of the question not exceeding 1000 words . 

1000 வார்த்தைகளுக்கு ிகால் ஏதைனும் ஒரு தகள்விக்கு பைியரிக்கவும். 

 
 

1. Explain in detail the conditions of valid nikah with the different types of bridal-gifts (mahr) 
that are acceptable  

வசல்லுபடிாகும் நிக்காஹ்வின் நிபந்ைதனகதரக்குமித்தும் , இன்னும் ஹாக 

எதவகதரவல்யாம் ஏற்றுக்வகாள்ரப்படும் என்ம வதககதரக் குமித்தும் விாிவாக 

விரக்கவும்.  

 
2. Elucidate the different types of foods that aren’t permissible in Islam.  

இஸ்யாத்ைில் அனுைிக்கப்பைாை பல்தவறு உணவு வதககதரக் குமிப்பிைவும்.  

3. Explain the different conditions that have to be fulfilled for the validity of slaughtering in 
Islam.  

இஸ்யாத்ைில் பலிிடுைலுக்காக வதறுக்கப்பட்டுள்ர பல்தவறு வதகான 

நிபந்ைதனகதர விவாிக்கவும்.  
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Answer any one of the question not exceeding 1000 words . 
1000 வார்த்தைகளுக்கு ிகால் ஏதைனும் ஒரு தகள்விக்கு பைியரிக்கவும். 

 
 
1. Discuss the rulings of the scholars related to the divorce issued by a drunkard.   

தபாதைிலுள்ரவர் விடுத்ை ையாக் குமித்து ார்க்க அமிஞர்கரின் ார்க்கத் 

ைீர்ப்புகதரக் குமித்து விவாைிக்கவும்.  

 
2. Explain the shares of the individuals who can obtain 2/3rd of the wealth left behind by the 
deceased.  

இமந்ைவர் விட்டுச்வசன்ம வசாத்ைில் 2/3பங்கு வபறுபவர்கதரக் குமித்து விரக்கவும்.  

 
3. Explain the rulings related to hunting of game animals in Islam.  

இஸ்யாத்ைில் வனவியங்குகதர தவட்தைாடுவைன் சட்ைங்கதரக் குமித்து 

விரக்கவும். 
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Answer any one of the question not exceeding 1000 words  

1000 வார்த்தைகளுக்கு ிகால் ஏதைனும் ஒரு தகள்விக்கு பைியரிக்கவும். 

 

1. Write an essay on Importance of Hadeeth with evidences.  

ஹைீஸின் முக்கித்துவம் குமித்து ஆைாங்களுடன் ஒரு கட்டுத எழுைவும். 

 

2. Write about the literature in the field of Hadeeth. 

ஹைீஸ் துதமில் உள்ர இயக்கிங்கதரப் பற்மி எழுைவும். 

 

3. Explain the Hadeeth regarding “introducing new things in the religion”. 

"ார்க்கத்ைில் புைி அனாச்சாங்கதர அமிமுகப்படுத்துவது" குமித்து வந்துள் ர 

ஹைீதை விரக்கவும். 
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Answer any one of the question not exceeding 1000 words  

1000 வார்த்தைகளுக்கு ிகால் ஏதைனும் ஒரு தகள்விக்கு பைியரிக்கவும். 

 

1. Write an essay on Muatta Imam Malik in detail.  

முஅத்ைா - இாம் ாலிக் குமித்து விாிவாக ஓர் கட்டுத எழுைவும் .  

 

2. Write about the contribution of Imam Zuhri to the compilation of Hadeeth. 

ஹைீஸ்கதர தைாகுப்பைில் இாம் ஜுஹ்ாி அவர்கரின் பங்கரிப்தபக் குமித்து 

எழுைவும்.  

 

3. Explain the Hadeeth regarding “Importance of Intention”. 

எண்ணத்ைின் முக்கித்துவம் குமித்ை ஹைீதை விரக்கவும். 
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Answer any one of the question not exceeding 1000 words  

1000 வார்த்தைகளுக்கு ிகால் ஏதைனும் ஒரு தகள்விக்கு பைியரிக்கவும். 

 

 

1. Write an essay on the compilation of Hadeeth in 3rd century in detail.  

மூன்மாம் நூற்மாண்டில் ஹைீஸ்கரின் தைாகுப்தபக் குமித்து விாிவாக எழுைவும். 

 

2. Write about Imam Bukhari and his book Saheeh Bukhari in detail. 

இாம் புகாாிதக் குமித்தும், அவர் தைாகுத்ை ைஹீஹுல் புகாாி குமித்தும் 

விாிவாக எழுைவும். 

 

3. Explain the Hadeeth regarding “Lawful is clear and unlawful is clear”. 

ஹயால் தைரிவானது, ற்றும் ஹாம் தைரிவானது என்ம ஹைீதை விரக்கவும்.  
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Answer any one of the questions not exceeding 1000 words  

1000 வர்த்தைகளுக்கு மகமல் ஏதைனும் ஒரு தகள்வக்கு பைலளக்கவும். 

 

 

1. Explain in Detail Edward’s Thorndike Theory of Learning (Trial&Error)with 

Experiment and Implementation. 

 (த ைதைமற்றும்பதழ) 

பத ைதைமற்றும்ச யல்படுத்ைலுடன்எட்வர்டின்தைர்ன்தடக்கற்றல்தகட்

பட்தடவவகவளக்கவும். 

2. Explain in detail the different types of Mental Disorders with examples. 

பல்தவறுவதகயைமைநலதகளறுகதளஎடுத்துக்கட்டுகளுடன்வவகவ

ளக்கவும். 

3. Explain the Role of Home,School, Environment and age related problems 

uringAdolescence stage.  

இளதமபருவத்ைல்வீடு, பள்ள, 

பள்ளசுற்றுச்சூழல்மற்றும்வயதுசைடர்பைபரச் தைகளன்பங்தகக்குறத்து

வளக்கவும். 
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I ) Answer any one  of the questions not exceeding 1000 words  

1000 வர்த்தைகளுக்கு மகமல் ஏதைனும் ஒரு தகள்வக்கு பைலளக்கவும். 

 

1. Write about the Teaching techniques of our beloved Prophet Muhammad 
(sallalahoalaihiwasalam). 

நமது தந த்ைற்குறய இதறத்தூைர் முஹம்மத் ஸல் அவர்களன் 

தபைதைமுதறகதளக் குறத்து எழுைவும்.  

2. What is Curriculum Designing and its components?  

படத்ைட்டவடிவதமப்புமற்றும்அைன்கூறுகள்என்றல்என்ை? 

3. Role of Teacher in student Emotional Development Process. 

மணவர்களன்உணர்வுகதளதமம்படுத்துவைல்ஆ யன்பங்குஎன்ை ? 
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I) Answer any one  of the questions not exceeding 1000 words (1x 15 = 15 Marks)  

1000 வர்த்தைகளுக்கு மகமல் ஏதைனும் ஒரு தகள்வக்கு பைலளக்கவும். 

 

1. Explain in detail the Branches/Fields of Psychology with examples? 

உளவயலின்கதளகள் / 

புலங்கதளஎடுத்துக்கட்டுகளுடன்வவகவளக்கவும்.  

2. What is Guidance and Counselling list the differences with examples? 

வழகட்டுைல்மற்றும்ஆதல தைஎன்றல்என்ை? இரண்டிற்கும் மத்ையலுள்ள 

தவறுபட்தட உைரணங்களுடன் வத ப்படுத்ைவும்.  

3. Explain the theories of Conditioning in Learning with Experiment and 

Implementation. 

பத ைதைமற்றும்ச யல்படுத்ைலுடன்கற்றலில்நபந்ைதைகதள வைப்பைன் 

தகட்படுகதளவளக்கவும். 
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Answer any one of the question not exceeding 1000 words  

1000 லார்த்தைகளுக்கு ிகால் ஏதைனும் ஒரு தகள்லிக்கு பைியரிக்கவும். 

 

1. Explain in detail   الفعل المضارع with suitable sentences 

 .என்மால் என்ன ? உைாணங்கதராடு லிரக்கவும்الفعل المضارع 

2. Discuss- the difference between  الفاعل and المفعول 

 .க்கு த்ைிில் உள்ர தலறுபாட்தை குமிப்பிைவும் المفعول ற்றும் الفاعل 

3.Translate into English. (ترمج ما ييل ابلإجنلزيية) 

பின் லருபலற்தம மாறிாக்கம் மெய்வும்.  

أبواهبا مفتوحة اآلن . ىي مدرسة كبرية هلا ثالثة أبواب . ىي قريبة من املسجد . ىذه مدرسيت  .1
 .
وفيو مكاتب . فيو نافذتان كبريتان . وىو فصل واسع . ىذا فصلنا . يف املدرسة فصول كثرية  .2

. ىذا مكتب املدرِّس وذاك كرسيُّو وتلك مكاتب الطالب وكراسيُّهم . وفيو سبورة كبرية . وكراسيُّ 
مكتب املدّرس كبري ومكاتب الطالب صغرية  

وىذا خالد وىو . ىذا حممد وىو من اليابان . وىم من بالد خمتلفة . يف فصلنا عشرة طالب  .3
وىذا إمساعيل وىو من نيجرييا . وىذا إبراىيم وىو من غانا. وىذا أمحد وىو من اهلند . من الصني 

. وىذا يوسف وىو من إنكلرتا . 
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Answer any one of the question not exceeding 1000 words 

1000 லார்த்தைகளுக்கு ிகால் ஏதைனும் ஒரு தகள்லிக்கு பைியரிக்கவும். 

 الزجلين اللذين دخال في السجن مع يىسف عليه السالم۔ اكتب قصة 1
நபி யூசுஃப் அலர்களுைன் ெிதமில் நுதறந்ை இரு நபர்களுதை 

ெம்பலத்தை எழுைவும்.  

  (Translate into English):ترمج ما ييل ابلإجنلزيية۔2

பின் லருபலற்தம மாறிாக்கம் மெய்வும்.  

ِهم ، مخسىف ، رائق ، هاضزة ، الّسز ق ، الُبنُّ ، الجّزة ، إلاوّس ، النَّ
ّ

حّداد ، مختبئة ،  الحال

 ضّيق ، مفترس , االة ،  ااملدة ،  يىو ،  حزق ، ييصاد ، ييثن ، الللَص 

3.Translate into English. (ترمج ما ييل ابلإجنلزيية) 

பின் லருபலற்தம மாறிாக்கம் மெய்வும்.  

. ورأوا بئرا فأرسلوا إهلا رجال ليأيت هلم باملاء .وعطشوا يف الطريق وحبثوا عن بئر . كانت مجاعة تسافر يف ىذه الغابةو
دىش الرجل ونادى يابشرى . جاء الرجل إىل البئر وأدىل دلوه ونزع الدلو فإذا الدلو ثقيلة وأخرجها فإذا يف الدلو غالم 

ووصلوا إىل مصر وقاموا يف السوق ونادوا من يشرتي ىذا الغالم ؟ من يشرتي . وفرح الناس جدا وأخفوه ! ىذاغالم
وذىب بو العزيز إىل قصره وقال . ىذا الغالم ؟ اشرتى العزيز يوسف بدراىم معدودة وباعو التجار وماعرفوا يوسف

  .المرأتو أكرمي يوسف ، إنو ولد رشيد
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Answer any one of the question not exceeding 1000 words 

1000 லார்த்தைகளுக்கு ிகால் ஏதைனும் ஒரு தகள்லிக்கு பைியரிக்கவும். 

1. Write about نَّ وأ خوا هتااإ . 

نَّ وأ خواهتا  குமித்து எழுைவும்اإ

2. Give Examples of the followings:  

பின் லருபலற்மிற்கு அபிில் உைாணங்கதர மகாடுக்கவும்.  

 

 الاسم –الجار وااجزور -  الضمير اانفيل – الضمير ااتيل – اانملىت والنملت –ااضاف وااضاف إليه 

 . جمع التكسير – اسم إلاشارة – النكزة – ااملزفة –ااىصىل 

3. Write about “رؤاي املكل” 

 .பற்றிஎழுதவும் ”رؤاي املكل“


