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

۔ اذمر هصيحة ابراهمي ألبيه وقومه1
நபி இப்ராஹீம் ைன் ைந்தை மற்றும் ைன் சமூகத்ைிற்கு சசய்ை உபதைசத்தை
விவாிக்கவும்.

۔ التب مقا ًال يف اسامء االإشارة مع اًمتثيو2

அஸ்மாஉல் இஶாராதவக் குறித்து உைாரணங்களுடன் ஓர் கட்டுதர எழுைவும்.

)Translate into English(:۔ ترمج ما ييل ابالإجنٌزيية3
பின் வருபவற்தற சமாழியாக்கம் சசய்யவும்.

،يه متواضعة،ويه مثو أآيم أآحرتهما، ويه ماهرة يف اىتدريس، يه معٌميت ثدرس نا اىقرآن واحلديث
ايعائشة هو حترتمني معٌمتك؟واي اسامعيو هو حترتم معٌمتك ؟،ويه حارضة يف اىفصو قبو اىوقت
.ااب
ا أل د و ٌب
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Answer any one of the question not exceeding 1000 words
1000 வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல் ஏதைனும் ஒரு தகள்விக்கு பைிலளிக்கவும்.

۔ التب قصة اإىقاء ابراهمي يف اىنار1
நபி இப்ராஹீம் சநருப்பில் வீசப்பட்ட சம்பவத்தை எழுைவும்.

)Translate into English(:۔ترمج ما ييل ابالإجنٌزيية2
பின் வருபவற்தற சமாழியாக்கம் சசய்யவும்.
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۔ اكتب مقاالً في "مدرستي" باسلوبك العربي3
""مدرستيஎன்ற ைதலப்பில் அரபியில் ஓர் கட்டுதர எழுைவும்.
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Answer any one of the question not exceeding 1000 words
1000 வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல் ஏதைனும் ஒரு தகள்விக்கு பைிலளிக்கவும்.

۔ التب عن برئ زمزم1
ஜம்ஜம் கிணறு குறித்து எழுைவும்

)Translate into English(:۔ ترمج ما ييل ابالإجنٌزيية2
பின் வருபவற்தற சமாழியாக்கம் சசய்யவும்.

، يذهب اىل املدرسة يف اىصباح، هو طاىب ذ ٌّيك، امسه حام ٌبد،ابن املدير طاىب يف املدرسة اىصغرية
إختبار مث يقر أآ ِق َّصة
َ  بعد ذكل يهتب اال، يهتب ادلرس اجلديد من اىس بورة،يدرس فهيا ايٌغة اىعربية
 بعد ادلرس يشهر املعمل و يراع اإىل بيته،قصرية من لتاد مفيد
۔حتدث عن اكن اىفانهاين3
 اكن اىفانهاينகுறித்து எழுைவும்.
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Answer any one of the question not exceeding 1000 words
1000 வர்த்தைகலக்கு கல் ஏதைனும் ஒரு தகள்வக்கு பையரக்கவும்.

1) 1. Explain the Towheedul Uloohiyya by supporting your answer with Quranic verses
and Hadiths.
குர்ஆன் ற்றும் ஹைஸின் ஆைங்கதர சுட்டிக்கட்டி தைௌஹதுல்
உலூஹய் தவ வரக்கவும்.
.
2. Write an essay on “Rights of the Prophet”
இதமத்தூைன் உதகள் குமத்து ஓர் கட்டுத எழுைவும்.
3. Elucidate “Belief in Pre-Destiny”
ஏற்கணதவ ைர்ணக்கப்பட்ட வைத க் குமத்து வவக்கவும்.
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Answer any one of the question not exceeding 1000 words
1000 வர்த்தைகலக்கு கல் ஏதைனும் ஒரு தகள்வக்கு பையரக்கவும்.
2) 1. Explain the Towheaded Uloohiyya by supporting your answer with Quranic verses
and Hadiths
குர்ஆன் ற்றும் ஹைஸின் ஆைங்கதர சுட்டிக்கட்டி தைௌஹதுல்
உலூஹய் தவ வரக்கவும்.
2. Illustrate “Innovations in Islam” by referring its harmful effects.
இஸ்யத்ைல் புை அனச்சங்கதர புகுத்துவது குமத்தும் அைன் தசன
வதரவுகதரக் குமத்தும் எழுைவும்.
3. Elucidate “Belief in the Messengers of Allah”
இதமத்தூைர் து நம்பக்தகக் தகள்வது குமத்து வரக்கவும்.
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Answer any one of the question not exceeding 1000 words

1.

Illustrate Few Acts of Minor Shirk with evidences from Quran and Hadith.
சம இதணதவத்ைதயச் சரும் சய கங்கதர குர்ஆன் ற்றும்
சுன்னவன் ஆைங்கதரக் தகண்டு வவக்கவும்.

2. Trace the History of Shirk and its causes.
இதணதவத்ைலின் வயறு ற்றும் அைற்கன கணங்கதர
சுட்டிக்கட்டவும்.
3. Write a short note on “Eeman” in accordance with creed of Ahlussunah.
அஹ்லுஸ்ஸன்ன வன் தகள்தகன் பகம் ஈதனக் குமத்து ஓர் சம
குமப்தப எழுைவும்.
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Answer any one of the question not exceeding 1000 words .
1000 வார்த்தைகளுக்கு ிகால் ஏதைனும் ஒரு தகள்விக்கு பைியரிக்கவும்.

1. Explain the rulings of zakaah on sheep, cows and camels by explaining the nisaab amount
for each and the amount of zakaah obligatory for each of the animals.
ஆடுகள், ாடுகள் ற்றும் ஒட்டகங்கள் ீைான ஜகாத்ைின் சட்டங்கதரக் குமித்தும்
ஒவ்வவான்மிற்கும் நிற்ணிக்கப்பட்டுள்ர நிசாப் அரவு ற்றும் ஒவ்வவாரு
வியங்குகளுக்கும் கட்டாாகப்பட்ட ஜகாத்ைின் அரவு ஆகிவற்தம விரக்கவும்.
2. Explain the in detail the description of Hajj and Umrah while mentioning its pillars and
obligations.
ஹஜ், ற்றும் உம்ா வின் வசல்முதமகதர அைன் முைல்நிதயக் கடதகள் ற்றும்
நிபந்ைதனகளுடன் விாிவாக விரக்கவும்.
3. Discuss in detail the six stages of the growth and development of Islamic jurisprudence.
இஸ்யாி சட்டவிலின் வரர்ச்சி ற்றும் வரர்ச்சிின் ஆறு நிதயகதர விாிவாக
விவாைிக்கவும்.
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Answer any one of the question not exceeding 1000 words
1000 வார்த்தைகளுக்கு ிகால் ஏதைனும் ஒரு தகள்விக்கு பைியரிக்கவும்.

1. Explain the various voluntary prayers which are offered by muslims by mentioning the

virtues and reward for each of them.
முஸ்லிம்கள் நிதமதவற்றும் பல்தவறு உபாிான வைாழுதககதர அைன்
சிமப்புகதரயும், அைற்கு கிதடக்கும் நன்தகதரயும் குமிப்பிட்டு விரக்கவும்.
2. Explain in detail the basic principles of the Hanafi Madhhab
ஹனஃபி த்ஹபின் அடிப்பதடான தகாட்பாடுகதர விாிவாக விரக்கவும்.
3. Explain in detail the rulings related to menstruation (haydh) and post-natal bleeding
(nifas)
ாைவிடாய், ற்றும் பிமப்பு இத்ைப்தபாக்கின் சட்டங்கதர விாிவாக எழுைவும்.
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Answer any one of the question not exceeding 1000 words
1000 வார்த்தைகளுக்கு ிகால் ஏதைனும் ஒரு தகள்விக்கு பைியரிக்கவும்.

1. Discuss the conditions of the prayer, obligatory acts of the prayer and the recommended
acts of the prayer.
வைாழுதகின் நிபந்ைதனகள், முைல் நிதயக்கடதகள் , ற்றும் சுன்னத்துகதரக்
குமித்து விவாைிக்கவும்.
2. Explain the different nullifiers of fasting and the ruling related to expiation with
evidences.
தநான்தப முமிக்கும் பல்தவறு காாிங்கள் , ற்றும் அைற்கான பாிகாங்கள்
வைாடர்பான சட்டங்கதரக் குமித்து விரக்கவும்
3. Explain the basic principles of the Shafiee madhhab
ஷாஃபிஈ த்ஹபின் அடிப்பதடக் தகாட்பாடுகதர விாிவாக விரக்கவும்.
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Answer any one of the question not exceeding 1000 words
1000 வர்த்தைகளுக்கு மகமல் ஏதைனும் ஒரு தகள்வக்கு பைலளக்கவும்.

1. Write an essay on brother-hood between Ansaar and Mujhaajereen.
அன்ஸகள் மற்றும் முஹஜன்களுக்கு மத்ையல் ஏற்படுத்ைப்பட்ட
சதகைரத்துவத்தைக் குறத்து ஓர் கட்டுதர எழுைவும்.
2. Write about the journey of the Prophet (s. a. w.) to Taif along with its result and impact.
நப (ஸல்)அவர்கள் ையஃப் நகரத்ைற்கு தமற்ககண்ட பயணம் குறத்தும் , அைன்
ைக்கம் மற்றும் வதளவுகதளக் குறத்தும் எழுைவும்.
3. Discuss the treaty of Hudaibiya in detail.
ஹதைபய்ய உடன்படிக்தகக் குறத்து வவக வவைக்கவும்.
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Answer any one of the question not exceeding 1000 words
1000 வர்த்தைகளுக்கு மகமல் ஏதைனும் ஒரு தகள்வக்கு பைலளக்கவும்.

1. Write about Religious condition of Arabia before Islam.
இஸ்லத்ைற்கு முன் அதரபயர்களன் மைநதலகதளக் குறத்து எழுைவும்.
2. Write about the event of social boycott in the life of the Prophet (s.a.w.).
முஹம்மத் நப

(ஸல்)அவர்களன் வழ்வல் சமூக புறக்கணப்பு சம்பவத்தைக்

குறத்து எழுைவும்.
3. Discuss the conquest of Makkah in detail.
மக்க கவற்றக் குறத்து வவக எழுைவும்.
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Answer any one of the question not exceeding 1000 words .
1000 வர்த்தைகளுக்கு மகமல் ஏதைனும் ஒரு தகள்வக்கு பைலளக்கவும்.

1. Write about suffering of early Muslims with some examples.
ஆரம்ப கல முஸ்லிம்களன் பைப்புகதள உைரணங்களுடன் எழுைவும்.
2. Write about Masjid and its importance in Islam.
இஸ்லத்ைல் பள்ளவசல் மற்றும் அைன் முக்கயத்துவத்தைக் குறத்து எழுைவும்.
3. Write about Conquest of Khaibar in detail.
தகபர் கவற்றக் குறத்து வவக எழுைவும்.

