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Answer any one of the question not exceeding 1000 words  

   1000 வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல் ஏதைனும் ஒரு தகள்விக்கு பைிலளிக்கவும். 

 

1. Write an essay on the origin and evolution of Islamic Civilization. 

   இஸ்ாநின ாகரிகத்தின் ததாற்ம் நற்றும் ரிணாநம் குித்து ஒரு   

   கட்டுரப எழுதவும். 

 

2. Write an essay on the muslim contribution to development in various fields 

ல்தேறு துரகில் ஏற்ட்ட ேர்ச்சிக்கு முஸ்ிம்கின்     

ங்கிப்ரக் குித்து ஒரு கட்டுரப எழுதவும். 

 

3. Write an essay current issues facing the muslim world  

   முஸ்ிம் உகம் எதிர்ககாள்ளும் தற்தாரதன சிக்கல்கரக் குித்து     

    ஒரு கட்டுரப எழுதவும். 
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Answer any one of the question not exceeding 1000 words  

   1000 வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல் ஏதைனும் ஒரு தகள்விக்கு பைிலளிக்கவும். 

 

1. Write an essay on the Muslims Educational role in the Indian subcontinent 

with a special emphasis on muslims in Bangladesh and Nepal. 

இந்தின துரணக் கண்டத்தில் முஸ்ிம்கள் ஆற்ின கல்ேிச்தசரேக் 

குித்தும்  குிப்ாக ங்காததஷ் நற்றும் தாத்தில் உள் 

முஸ்ிம்கின் ங்கிப்ரக் குித்தும்  ஒரு கட்டுரப எழுதவும். 

2. Enumerate the factors for the weakness of the muslim world  

   முஸ்ிம் உகின் ேீத்திற்கா காபணிகர 

ட்டினிடவும். 

3. Write an essay on the reality of Islamic civilization 

  இஸ்ாநின ாகரிகத்தின் உண்ரநத்தன்ரநக்  குித்து ஒரு கட்டுரப 

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

   1000 வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல் ஏதைனும் ஒரு தகள்விக்கு பைிலளிக்கவும். 

 

1. Write an essay on theconcept and significance of the Contemporary Muslim 
world  

சநகா முஸ்ிம் உகின் முக்கினத்துேம் குித்து ஒரு கட்டுரப 

எழுதவும். 

2.Compare and contrast current civilizations with the Islamic civilization 

தற்தாரதன ாகரிகங்கர இஸ்ாநின ாகரிகத்துடன் ஒரு 

ஒப்ீடு கசய்னவும். 

3. Write an essay on the Muslims in the Indian subcontinent with a special 

emphasis on muslims in China and sri lanka 

இந்தின துரணக் கண்டத்தில் உள் முஸ்ிம்கள் குித்தும் குிப்ாக 

சீாேிலும், இங்ரகனிலும் உள் முஸ்ிம்கரக் குித்தும் ஒரு 

கட்டுரப எழுதவும். 
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Answer any one of the following not exceeding 1000 words 

   1000 வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல் ஏதைனும் ஒரு தகள்விக்கு பைிலளிக்கவும். 

 

1. Justify the evolution of Quranic sciences, in particular Quranic exegesis. Weigh the 

dimensions of Tafsir (Quranic exegesis) in its various phases starting from the time of 

Prophet Muhammad (PBUH). 

உலூமுல் குர்ஆணின் தரிரத்தக் குநறத்து ிபக்கவும், 

குநறப்தரக திகள் ரகம் ( மல்) அர்கபின் கரனத்றனறருந்து 
தரடங்கற அன் தல்வறு கட்டங்கபில் ப்ஸீர் ( குர்ஆன் 
ிபக்கவுத) தரிரங்கதப ிபக்கவும். 
2. Expound on various types of Tafsir (Quranic exegesis) highlighting merits and 

demerits of each with examples. Account for the reasons for the disagreement in the 

Quranic exegesis. 

ஃப்ஸீரின் தல்வறு தககதப வ்தரன்நறன் குறகதபயும் 
குதநதரடுகதபயும் எடுத்துக்கரட்டுகளுடன்  ிபக்கற, குர்ஆணி 
ஆய்வுகபில் கருத்து வறுதரடு ஏற்தட்டற்கரண கரங்கதபயும் 
ிபக்கவும். 

3. Present five examples of various commentaries of Qur’an starting from the Tafsir 

(Quranic exegesis) of Muhammad Ibn Jarir At-Tabari (d 310 AH). Discuss merits and 

demerits of each Tafsir and feature the author’s abridged biography introducing his 

teachers and students briefly. 



முயம்து இப்னு ஜரிர் அத்-தரி ( யறஜ்ரி310 ) அர்கபின்  
ஃப்ஸீரினறருந்து  ஐந்து எடுத்துக்கரட்டுகதப 
முன்தக்கவும்.அது ஃப்ஸீரீன் சறநப்புகள் ற்றும் 
குதநதரடுகதபப் தற்நற ிரறக்கவும், அது  சுருக்கரண 
சுசரித, அது ஆசறரிர்கள் ற்றும் ரர்கதபக் குநறத்து 
சுருக்கரக அநறமுகப்தடுத்வும். 
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Answer any one of the following not exceeding 1000 words 

   1000 வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல் ஏதைனும் ஒரு தகள்விக்கு பைிலளிக்கவும். 

 

1. Discuss the importance of the science of Asbab An Nuzul (Reasons for revelation) vis-

à-vis Quranic Sciences. Highlight the focus of Islamic scholars in relation to this science 

and explain the benefits of knowing the contexts of the texts of Shari’ah (Islamic 

Legislation). 

உலூமுல் குர்ஆணில் அஸ்தரப் அன் நுமூனறன்  
முக்கறத்துத்தப் தற்நற ிரறக்கவும். இந் கதனத் தரடர்தரக 
இஸ்னரற அநறஞர்கள் கரட்டி அக்கதநத 
முன்ணிதனப்தடுத்வும், இன்னும் இஸ்னரற சட்ட நூல்கபின் 
சூல்கதப அநறந்து தகரள்ன் ன்தகதப ிபக்கவும். 
 

2. What is the significance of the different Qira’at (recitations)? Explain the historic and 

jurisprudent dimensions of the various recitations. 

தவ்வறு கறரஅத்துகபின் முக்கறத்தும் என்ண? தவ்வறு 
கறரஅத்துகபின் னரறு ற்றும் சட்ட தரிரங்கதப 
ிபக்கவும். 
3. Explain the difference between Al- Muhkam (clear texts)and Al-Mutashabih (unclear 

texts) vis-à-vis Quranic sciences. Focus on the differences amongst the scholars when it 

comes to knowing what Al-Mutashabihis from the verses of Qur’an. 

 



உலூமுல் குர்ஆணில் அல்-முஹ்கம் ற்றும் அல்-முத்ரதிஹ் 
இற்நறற்கு இதடினரண வறுதரட்தட ிபக்கவும். குர்ஆணின் 
சணங்கபினறருந்து அல்-முரரதிஹ் என்ண என்தத 
அநறயும்வதரது அநறஞர்கபிதடவ றனவும் வறுதரடுகதப 
சுட்டிக்கரட்டவும். 
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Answer any one of the following not exceeding 1000 words 

   1000 வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல் ஏதைனும் ஒரு தகள்விக்கு பைிலளிக்கவும். 

 

1. Explain the evolution in the Quranic sciences and discuss the difference between 

Qur’an, Hadith and Al-Hadith Al-Qudsi. 

உலூமுல் குர்ஆன் அதடந் பர்ச்சறத ிபக்கற, குர்ஆன், யீஸ் 
ற்றும் அல்-யீஸ் அல்-குத்மற ஆகறற்றுக்கு இதடினரண 
வறுதரட்தடப் தற்நற ிரறக்கவும். 
 

2. Discuss the meaning of revelation in Islamic theology. Shed light on the different 

forms of revelation and answer at least two of the doubts raised by the orientalists with 

regards to it. 

ய ீ என்தன் துதநப் ததரருதப ிபக்கவும். யீின் 
தககதப ிபக்கற, ஒரிண்டனறஸ்டுகள் எழுப்தி 
குற்நச்சரட்டுகபில்  குதநந்து இண்டு குற்நச்சரட்டுகளுக்கு 
றுப்பு தரிிக்கவும். 
 

3. What is the difference between Makki and Madani chapters in Qur’an? What 

significance does this classification carry? Discuss the broad themes covered in the 

Qur’an in these two different forms of chapters. 

 

குர்ஆணில் க்கல ற்றும் ண ீஅத்றரங்களுக்கறதடிள் உள்ப 
ித்றரசம் என்ண ? இந் தகப்தரடு என்ண முக்கறத்துத்தக் 
தகரண்டுள்பது?  குர்ஆணில் இந் இண்டு தகரண 



அத்றரங்கபில் ிரிக்கப்தட்டுள்ப தந் கருப்ததரருள்கதபப் 
தற்நற ிரறக்கவும். 
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I) Answer any one of the questions not exceeding 1000 words 

   1000 வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல் ஏதைனும் ஒரு தகள்விக்கு பைிலளிக்கவும். 

 

1. Explain the various preventive & precautionary measures enforced during COVID-

19 scenario throughout the globe and map them to the Qawaid al-Fiqhiyyah 

உகெங்ெழலும் உள் COVID-19 சூழ்ழலனில் கெனல்டுத்தப்ட்ட 
ல்வயறு தடுப்பு நற்றும் முன்கச்ெரிக்லெ டயடிக்லெெல 
யிக்ெழ அயற்ல அல்- ெயளஇதுல் ஃிக்லழய்னள உடன் கதளடர்பு 
டுத்தவும். 
 

2. Write an essay outlining the comprehensive, accommodative, practical & 

considerate nature of the Shareeah 

ரரீஆயின் யிரியள தன்லந, கெழழ்வுத் தன்லந நற்றும் 
எதளர்த்தநள லடமுலெளுக்கு யலந்துக் தன்லநெலக் 
குழத்து ஒரு ெட்டுலபலன எளதவும். 
 

3. It is not permissible for the Groom and his family to demand Dowry from the 

Bride’s family. However, this is a commonly noticed practice in the society across 

people of all faiths. How can the Qaidah Al-Adah Muhakkamah be applied in this 

case? 

நணநெனும் அயபது குடும்த்தழரும் நணநெின் குடும்த்தழடம் 
இருந்து யபதட்ெலண வெளருயது அனுநதழக்ெப்டளது. இருப்ினும், 

இது அலத்து நத நக்ெிடமும் ெமூெத்தழல் களதுயளெ 
ெயிக்ெப்டும் ஒரு லடமுலனளகும். இதல அல்- ஆதஹ் 
அல் முலக்ெநள எனும் ெளனிதளயில் எவ்யளறு னன்டுத்தளம்? 
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I ) Answer any one  of the questions not exceeding 1000 words  

   1000 வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல் ஏதைனும் ஒரு தகள்விக்கு பைிலளிக்கவும். 

 

1. Al-Umooru bi Maqaasidiha- If a person adopts a wrong means to earn money and 

thereby help the really needy people of the society, is it acceptable? If not, why? 

Explain the conditions on which a deed’s permissibility depend. 

 

அல்-உமூரு ி நக்ெளறழதழலள- ஒருயர் ணம் ெம்ளதழக்ெ ஒரு தயள 
யமழலனக் ெலடப்ிடித்து அதன் மூம் ெமூெத்தழன் உண்லநனிவவன 
வதலயப்டும் நக்ெளுக்கு உதயிளல், அது ஏற்ெத்தக்ெதள? 

இல்லகனன்ளல், ஏன்? ஒரு கெனல் ஏற்றுக்கெளள்ப்டுயதற்ெள 
ழந்தலெல யிக்ெவும். 

2. Why is QawaidFiqhiyyah needed? Was such a branch of science existent during the 

time of the Sahaabah? Elaborate on its need, history & evolution 

அல்- ெயளஇதுல்ஃிக்லழய்னளக்ெள் ஏன் வதலயப்டுெழன்? 

ெலளளக்ெின் ெளத்தழல் இதுவளன் ெட்டங்ெள் இருந்ததள? அதன் 
வதலய, யபளறு நற்றும் ரிணளநம் குழத்து யிரியளெக் கூவும். 
 

 

3. Al Yaqeen La Yazoolu bis shak. Explain the application of this principle by citing 

atleast 2 examples each from Wudhu, Salaah, Sawm, Zakah, Hajj & Umrahஅல் 
னெவன் ள னறூலு  ிஷ்ரக். உளூ, கதளளலெ, வளன்பு, ஜெளத், லஜ் 
நற்றும் உம்பளயிழருந்து தள 2 எடுத்துக்ெளட்டுெல வநற்வெளள் ெளட்டி 
இந்த ெட்டத்தழன் னன்ளட்லட யிக்ெவும். 
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I ) Answer any one  of the questions not exceeding 1000 words (1x 15 = 15 Marks)  

   1000 வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல் ஏதைனும் ஒரு தகள்விக்கு பைிலளிக்கவும். 

 

1. Al MashaqqahTajlibu At-Tayseer: Define Mashaqqah&Tayseer. Also explain the 

types of Rukhsah. 

அல் நரக்ெள தஜ்ழபு அத்-தய்ஸீர்: நரக்ெள & தய்ஸீலப 
யலபனறுக்ெவும். ருக்றளயின் யலெெலமம் யிக்ெவும். 
 

2. Can Qawaaid Al-Fiqhiyyah be used as basis while issuing a Fatwa? Justify your 

answer. Also Elaborate the various sources of legislation 

அல்ெயளஇத் அல்-ஃிக்லழய்னளலய அடிப்லடனளெ லயத்து 
ஃத்யளலய கயினிட முடிமநள? உங்ெள் தழல 
ழனளனப்டுத்தவும். ெட்டத்தழன் ல்வயறு ஆதளபங்ெலமம் 
யிரியளெக் கூவும். 
 

3. Explain the difference between Qawaaid&Dhawabit Al-Fiqhiyyah with examples 

ெயளஇத் & தயளித் அல்-ஃிெழய்னள இலடவனனள 
யித்தழனளெத்லத எடுத்துக்ெளட்டுெளுடன் யிக்ெவும். 
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     Answer any one of the question not exceeding 1000 words  

   1000 வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல் ஏதைனும் ஒரு தகள்விக்கு பைிலளிக்கவும். 

 

1. Trace the history and basic beliefs in Judaism. 

யூத தத்தின் லயாறு ற்றும் அடிப்படை நம்பிக்டைைடரக் 
ைண்ைமிவும். 

2. Discuss the main groups of Christianity and its concept of God. 

ைிமிஸ்தலத்தின் முக்ைி பிரிவுைள் ற்றும் அதன் ைைவுள் பற்மி 
கைாட்பாடுைடரப் பற்மி லிலாதிக்ைவும். 

3. Trace the history of Hinduism and shed light on its sacred books. 
 இந்து தத்தின் லயாற்டமக் குமித்து சுட்டிக்ைாட்டி அதன் புனித            

நூல்ைடரக் குமித்தும் குமிப்பிைவும். 
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     Answer any one of the question not exceeding 1000 words  

   1000 வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல் ஏதைனும் ஒரு தகள்விக்கு பைிலளிக்கவும். 

     1. Trace the history and basic beliefs of sikkism 

   சகீ்ைி தத்தின் லயாறு ற்றும் அடிப்படை நம்பிக்டைைடரக்    
ைண்ைமிவும் 

      2. Critically examine the main beliefs of the Asharis  

அஷ்அரிய்ாக்ைரின் முக்ைி நம்பிக்டைைடர லிர்சன ரீதிாை   

ஆாவும். 

      3.   Explain the origin of Qatariya and elucidate the differences between                  

           them and  Jabriya, 

ைதரிாலின் கதாற்மம் குமித்து லிரக்ைி, அலர்ைளுக்கும் 
ஜப்ரிாலிற்கும் இடைியான கலறுபாடுைடர ததரிவுபடுத்தவும், 
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     Answer any one of the question not exceeding 1000 words  

   1000 வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல் ஏதைனும் ஒரு தகள்விக்கு பைிலளிக்கவும். 

 

1. Discuss the concept of prophet in the light of religious scripture. 

 இடமகலதத்தின் தலரிச்சத்தில் இடமத்தூதர் என்மால்   

   என்படத லிலாதிக்ைவும். 

2. List important religious ceremonies with brief explanation  

முக்ைிான தம் சார்ந்த  லிறாக்ைடர சுருக்ைான 
லிரக்ைத்துைன் பட்டியிைவும். 

 

3. Discuss the role and contributions of missionaries in India 
இந்திாலில் ிளனரிைரின் தனித்தன்ட ற்றும் பங்ைரிப்பு 
பற்மி லிலாதிக்ைவும். 


