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Programme Code No
Programme Name
Course Code & Name
Batch
No.of Assignment
Maximum CIA Marks

: 222
: Master’s in Islamic Studies – Second Year
:MAIS-11 Quranic Science
: AY-2021-2022
: One Assignment for Each 2 Credits
: 15 (Average of Total No. of Assignment)

Answer any one of the question not exceeding 1000 words
1000 ச ொற் களுக்கு மிகொமல் ஏதேனும் ஒரு வினொவிற் கு
விடையளிக்கவும் .

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 குர்ஆனின் பரிணொமே்டேக் குறிே்து விளக்கவும் , குறிப்பொக
நபிகள் நொயகம் (ஸல் ) அவர்களின் கொலே்திலிருந்து சேொைங் கி அேன்
பல் தவறு கை்ைங் களில் ேப்ஸீர் (குர்ஆன் விளக்கவுடர) பரிமொணங் கடள
விளக்கவும் .

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 பல் தவறு வடககடள ஒவ் சவொன் றின் ேகுதிகடளயும்
குடறபொடுகடளயும் எடுே்துக்கொை்டுகளுைன் விளக்கி, குர்ஆனிய
ஆய் வுகளில் கருே்து தவறுபொடு ஏற் பை்ைேற் கொன கொரணங் கடளயும்
விளக்கவும் .
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.
முஹம் மது இப்னு ஜரிர் அே்-ேபரி (ஹிஜ் ரி310 ) அவர்களின்
ேஃப்ஸீரிலிருந்து ஐந்து எடுே்துக்கொை்டுகடள முன் டவக்கவும் .அவரது
ேஃப்ஸீரீன் சிறப்புகள் மற் றும் குடறபொடுகடளப் பற் றி விவொதிக்கவும் ,
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அவரது சுருக்கமொன சுய ரிடே, அவரது ஆசிரியர்கள் மற் றும்
மொணவர்கடளக் குறிே்து சுருக்கமொக அறிமுகப்படுே்ேவும் .
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Programme Code No
Programme Name
Course Code & Name
Batch
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: 222
: Master’s in Islamic Studies – Second Year
:MAIS-11 Quranic Science
: AY-2021-22
: One Assignment for Each 2 Credits
: 15 (Average of Total No. of Assignment)

Answer any one of the question not exceeding 1000 words
1000 ச ொற் களுக்கு மிகொமல் ஏதேனும் ஒரு வினொவிற் கு
விடையளிக்கவும் .

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 குர்ஆனில் அஸ்பொப் அன் நுஸூலின்
முக்கியே்துவே்டேப்
பற் றி விவொதிக்கவும் . இந்ே கடலே் சேொைர்பொக இஸ்லொமிய அறிஞர்கள்
கொை்டிய அக்கடறடய முன் னிடலப்படுே்ேவும் , இன் னும் இஸ்லொமிய
ை்ை

நூல் களின்

சூழல் கடள

அறிந்து

சகொள் வேன்

நன் டமகடள

விளக்கவும் .
2. What is the significance of the different Qira’at (recitations)? Explain the historic and
jurisprudent dimensions of the various recitations.
சவவ் தவறு

கிரொஅே்துகளின்

முக்கியே்துவம்

கிரொஅே்துகளின் வரலொறு மற் றும்

என் ன?

சவவ் தவறு

ை்ை பரிமொணங் கடள விளக்கவும் .

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
இவற் றிற் கு

குர்ஆனில்

அல் -முஹ்கம்

இடையிலொன

மற் றும்

தவறுபொை்டை

அல் -முே்ேஷொபிஹ்

விளக்கவும் .

குர்ஆனின்
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வ னங் களிலிருந்து அல் -முேொஷொபிஹ் என் ன என் படே அறியும் தபொது
அறிஞர்களிடைதய நிலவும் தவறுபொடுகடள சுை்டிக்கொை்ைவும் .
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: 222
: Master’s in Islamic Studies – Second Year
:MAIS-11 Quranic Science
: AY-2021-22
: One Assignment for Each 2 Credits
: 15 (Average of Total No. of Assignment)

Programme Code No
Programme Name
Course Code & Name
Batch
No.of Assignment
Maximum CIA Marks

Answer any one of the question not exceeding 1000 words
1000 ச ொற் களுக்கு மிகொமல் ஏதேனும் ஒரு வினொவிற் கு
விடையளிக்கவும் .

1. Explain the evolution in the Quranic sciences and discuss the difference between Qur’an,
Hadith and Al-Hadith Al-Qudsi.
உலூமுல் குர்ஆன்
மற் றும்

அடைந்ே வளர் சி
் டய விளக்கி, குர்ஆன் , ஹதீஸ்

அல் -ஹதீஸ்

அல் -குே்ஸி

ஆகியவற் றுக்கு

இடையிலொன

தவறுபொை்டைப் பற் றி விவொதிக்கவும் .

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.
வஹீ என் பேன் துடறப் சபொருடள விளக்கவும் . வஹீயின் வடககடள
விளக்கி, ஓரியண்ைலிஸ்டுகள் எழுப்பிய குற் ற ் ொை்டுகளில் குடறந்ேது
இரண்டு குற் ற ் ொை்டுகளுக்கு மறுப்பு சேரிவிக்கவும் .
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.
குர்ஆனில்

மக்கீ மற் றும்

மேனீ அே்தியொயங் களுக்கிடையிள்

உள் ள

விே்தியொ ம் என் ன ? இந்ே வடகப்பொடு என் ன முக்கியே்துவே்டேக்
சகொண்டுள் ளது?
அே்தியொயங் களில்
பற் றி விவொதிக்கவும் .

குர்ஆனில்

இந்ே

விவரிக்கப்பை்டுள் ள

இரண்டு

பரந்ே

வடகயொன

கருப்சபொருள் கடளப்
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Programme Name : Masters in Islamic Studies (MAIS) – First Year
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: AY-2021-2022
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Answer any one of the question not exceeding 1000 words
1000 ச ொற் களுக்கு மிகொமல் ஏதேனும் ஒரு வினொவிற் கு
விடையளிக்கவும் .

1. Discuss the compilation of Sunnah in the era of the Prophet (s.a.w.) with examples.
நபி (ஸல் ) அவர்கபின் கொலே்தில் சுன் னொ சேொகுக்கப்ப ை்ைடேக்
குறிே்து எடுே்துக்கொை்டுகளுைன் விவொதிக்கவும் .
2. Write an essay on in the defence of Sunnah.
சுன் னொவின் ேற் பொதுகொப்பு குறிே்து ஒரு கை்டுடர எழுேவும் .
3. Explain the reasons for fabrication in Hadeeth in with examples.
ஹதீஸ்கள் இை்டுக்கை்ைப்பை்ைேற் கொன
கொரணங் கடள எடுே்துக்கொை்டுகளுைன்
விவரிக்கவும் .
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Programme Code No : 222
Programme Name : Masters in Islamic Studies (MAIS) – First Year
Course Code & Name : MAIS-12 - Sciences of Hadeeth (Prophetic Narrations)
Batch
: AY-2021-2022
No.of Assignment
: One Assignment for Each 2 Credits
Maximum CIA Marks : 15 (Average of Total No. of Assignment)

Answer any one of the question not exceeding 1000 words
1000 ச ொற் களுக்கு மிகொமல் ஏதேனும் ஒரு வினொவிற் கு
விடையளிக்கவும் .

1. Summarize the work of scholars on “Biographies” with examples.
“சுய ரிடேகள் ” சேொைர்பொக அறிஞர்கபின்
அறப்பணிகடள எடுே்துக்கொை்டுகளுைன் சுருக்கமொக
எழுேவும் .

2. Write an essay on Saheeh Muslim its status among other books.
மற் ற சேொகுப்புகடள ஒப்பிடும் தபொது ஸஹஹ் முஸ்லீம்
எனும் நூலின் அந்ேஸ்து குறிே்து ஒரு கை்டுடர எழுேவும் .

3. Write an essay on Shikh al-Albani and contribution in detail.
தஷக் அல் -அல் பொனி (ரஹ்) குறிே்தும் அவரது பங் களிப்புகடளக்
குறிே்தும் ஓர் கை்டுடர எழுேவும் .
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Programme Code No : 222
Programme Name : Masters in Islamic Studies (MAIS) – First Year
Course Code & Name : MAIS-12 - Sciences of Hadeeth (Prophetic Narrations)
Batch
: AY-2021-2022
No.of Assignment
: One Assignment for Each 2 Credits
Maximum CIA Marks : 15 (Average of Total No. of Assignment)

Answer any one of the question not exceeding 1000 words
1000 ச ொற் களுக்கு மிகொமல் ஏதேனும் ஒரு வினொவிற் கு
விடையளிக்கவும் .

1. Write a note on the origin and development of chain system in detail.
ஹதீஸ் கடலயில் ங் கிலிே் சேொைர் அடமப்பின் தேொற் றம் மற் றும்
வளர் சி
் பற் றிய குறிப்டப விரிவொக எழுேவும் .
2. Write an essay on Musnad works in the field of Hadeeth.
ஹதீஸ் துடறயில் முஸ்னது சேொகுப்பு பணிகள் குறிே்து ஒரு
கை்டுடர எழுேவும் .

3. Refute the doubts raised by orientlists against Hadeeth.
ஹதீஸுக்கு எதிரொக ஓரியண்ைலிஸ்டுகள் எழுப்பும்
ந்தேகங் களுக்கு மறுப்பு சேரிக்கவும் .
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Programme Code No : 222
Programme Name : Masters in Islamic Studies (MAIS) – First Year
Course Code & Name : MAIS - 13, Islamic Jurisprudence
Batch
: AY-2021-2022
No. of Assignment : One Assignment for Each 2 Credits
Maximum CIA Marks : 15 (Average of Total No. of Assignment)

Answer any one of the questions not exceeding 1000 words
1000 ச ொற் களுக்கு மிகொமல் ஏதேனும் ஒரு வினொவிற் கு
விடையளிக்கவும் .

1. Write a detailed note on agency contract.
ச யலொண்டம ஒப்பந்ேம் பற் றிய விரிவொன குறிப்டப எழுேவும்
2. Mention the rules and the criteria for the appointment and removal of judges
in Islam.
இஸ்லொே்தில் நீ திபதிகடள நியமனம் மற் றும் நீ க்குவேற் கொன
விதிகள் மற் றும் அளவுதகொல் கடளக் குறிப்பிைவும் .
3. Write a detailed note on Salaat al-Kusoof. Mention the difference of the scholars
concerning it along with their evidences.
ஸலொே்துல் குஸூஃப் பற் றிய விரிவொன குறிப்டப எழுதி, இது
சேொைர்பொக
அறிஞர்களின் கருே்துதவறுபொடுகடள அவர்கள் முன்
டவக்கும் ஆேொரங் களுைன் குறிப்பிைவும் .
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Answer any one of the questions not exceeding 1000 words
1000 ச ொற் களுக்கு மிகொமல் ஏதேனும் ஒரு வினொவிற் கு
விடையளிக்கவும் .

1. What is the Islamic ruling concerning limited liability company? Give some

examples of limited liability in the classical fiqh books.
வடரயறுக்கப்பை்ை சபொறுப்புகடளக் சகொண்ை நிறுவனம் பற் றி
இஸ்லொமிய
தீர்ப்பு என் ன? ஃபிக்ஹ் உடைய ேொய் நுற் களிலிருந்து
வடரயறுக்கப்பை்ை
சபொறுப்புகளுக்கொன சில
உேொரணங் கடளக் சகொடுக்கவும் .

2. What is ambiguity contract? Give any five examples from the pre-Islamic
transactions that contained uncertainty.
சேளிவின் டம ஒப்பந்ேம் என் றொல் என் ன? நி ் யமற் ற
ேன் டமடயக் சகொண்ை

இஸ்லொே்திற் கு முந்டேய

பரிவர்ே்ேடனகளிலிருந்து ஏதேனும் ஐந்து

உேொரணங் கடளக்

சகொடுக்கவும் .
3. Write the etiquettes of selecting the bride in the light of Quran and Sunnah.

குர்ஆன் மற் றும் சுன் னொவின் வழிகொை்ைலில் மணமகடளே்
தேர்ந்சேடுப் பேற் கொன சநறிமுடறகடள
எழுேவும் .
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Programme Code No : 222
Programme Name : Masters in Islamic Studies (MAIS) – First Year
Course Code & Name : MAIS - 13, Islamic Jurisprudence
Batch
: AY-2021-2022
No. of Assignment : One Assignment for Each 2 Credits
Maximum CIA Marks : 15 (Average of Total No. of Assignment)
Answer any one of the questions not exceeding 1000 words
1000 ச ொற் களுக்கு மிகொமல் ஏதேனும் ஒரு வினொவிற் கு
விடையளிக்கவும் .

1. What is corporate personality? Explain its validity in Islam with examples.
Corporate personality எனப்படும் கொர்ப்பதரை் ஆளுடம என் றொல்
என் ன? இஸ்லொே்தில் அேன் ச ல் லுபடிடய
எடுே்துக்கொை்டுகளுைன் விளக்குங் கள் .

2. Explain the pillars and conditions on Tahaarah in the famous four school of fiqh.
ஃபிக்ஹின் புகழ் சபற் ற நொன் கு சிந்ேடனப் பள் ளிகளில்
ேஹொரொவின் முேல் நிடலக் கைடமகள் மற் றும்
நிபந்ேடனகடள விளக்கவும் .

3. Write a detailed note on the different types of divorce and there legal status in Islam?
விவொகரே்தின் வடககடளயும் மற் றும் இஸ்லொே்தில் அேன்
ை்ைப்பூர்வ
அந்ேஸ்து குறிே்தும் விரிவொன குறிப் டப எழுேவும் .
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Answer any one of the question not exceeding 1000 words
1000 ச ொற் களுக்கு மிகொமல் ஏதேனும் ஒரு வினொவிற் கு
விடையளிக்கவும் .

اشرح املرفوعات واجملرورات يف ضوء سورة احلجرات.1

சூரொ அல் ஹீஜீரொே்டே டமயப்படுே்தி மர்ஃபூஆே் மற் றும்
மஜ் ரூரொே்துகடள விளக்கவும் .

اذكر قصتني من القصص اليت درستهما يف أسلوبك العرب.2

நீ ங் கள் படிே்ே ம் பவங் களிலிருந்து இரண்டு
அரபு நடையில் எழுேவும் .

ம் பவங் கடள உங் களது

 حتدث عن بعض صفات اجلنة يف ضوء القصيدة النونية.3

அல் கஸீேொ அன் நூனிய் யொ டவ டமயப்படுே்தி ச ொர்க்கே்தின் சில
ேன் டமகடள விளக்கவும் .
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Answer any one of the question not exceeding 1000 words
1000 ச ொற் களுக்கு மிகொமல் ஏதேனும் ஒரு வினொவிற் கு
விடையளிக்கவும் .

""أبشر خبري يوم

" اشرح املرفوعات والتوابع يف ضوء الكتاب "أبشر خبري يوم.1
என் ற நூலிலிருந்து மர்ஃபூஆே் மற் றும் ேவொபிஃகடள

விளக்கவும் .

خلص قصة استشهاد عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه. 2
உமர் (ரலி) அவர்கள் ஷஹீேொக்கப்பை்ை

ம் பவே்டே சுறுக்கமொக

எழுேவும் .

: اكتب نبذة حول املواضيع التالية. 3
பின் வரும் இலக்கியங் கடளக் குறிே்து எழுேவும் .

 اجملاز.الكناية د.االستعارة ج. التشبيه ب.أ
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Answer any one of the question not exceeding 1000
words
1000 ச ொற் களுக்கு மிகொமல் ஏதேனும் ஒரு வினொவிற் கு
விடையளிக்கவும் .

اذكر مخسة من األشعار املختارة يف النيب صلى هللا عليه وسلم مع شرح موجز.1
நபி(ஸல் ) அவர்கடளக் குறிே்து ஐந்து கவிடேகடள சுறுக்கமொன
விளக்கே்துைன் எழுேவும் .

: اشرح قوله تعاىل شرحا حنواي وصرفيا.2
பின் வரும் வ னங் கடள நஹூ மற் றும் ஸர்ஃப் ரீதியொக விளக்கவும் .

ِ َّ
ِ اَّلل اَِس
ِ
ِ َّ
ين
َّ اَّللِ اوار ُسولِِه اواتَّ ُقوا
َّ ني يا اد ِي
ين اآمنُوا اال تُ اقد ُموا بان ا
ٌ اَّللا إِ َّن َّا
) اايأايُّ اها الذ ا1( يع اعل ٌيم
اايأايُّ اها الذ ا
ِ آمنُوا اال تارفاعوا أاصواتا ُكم فاو اق
ِ َّيب واال انَتهروا لاه ِِبلن اقوِل اكجه ِر ب ع
ٍ ض ُك نم لِبا نع
ط
ض أا نن انحتبا ا
ص نوت النِ ِ ا ا ُ ُ ن ا ن ا ن
ن ُ نا ن ن ا
ا
ِ َّ ِاَّللِ أُولائ
ِ َّ ِ
ِ اصو ااَتُم ِعن اد رس
َّ ين نامتا اح ان
َّ ول
ا
ُا
ُاَّلل
ين ياغُضُّو ان أ ن ا ن
ك الذ ا
) إ َّن الذ ا2( أ ناع امالُ ُك نم اوأاننتُ نم اال تا نشعُُرو ان
ِ
ِ ُقُل
)3( اجٌر اع ِظ ٌيم
ا
وَبُنم للتَّ نق اوى اَلُنم ام نغفارةٌ اوأ ن
حتدث عن علم البديع مع اإلشارة إىل استعماله يف القرآن واحلديث الشريف.3

البديع

علم

குறிே்தும்

குர்ஆன்

மற் றும்

பயன் படுே்ேப்பை்ைடேக் குறிே்தும் எழுேவும் .

சுன் னொவில்

அது
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I) Answer any one of the questions not exceeding 1000 words (1x 15 = 15 Marks)
1000 ச ொற் களுக்கு மிகொமல் ஏதேனும் ஒரு வினொவிற் கு
விடையளிக்கவும் .

1. List the Pillars of Da’wah and explain each of them in detail.
ேஃவொவின் தூண்கடள பை்டியலிை்டு அடவ ஒவ் சவொன் டறயும்
விரிவொக விளக்கவும் .
2. Explain the various stages of human life and the corresponding methods of
Tarbiyyah to be adopted during each stage.
மனிே வொழ் க்டகயின் பல் தவறு கை்ைங் கடளயும் , ஒவ் சவொரு
கை்ைே்திலும் பின் பற் ற தவண்டிய ேர்பியொவின் முடறகடளயும்
விளக்கவும் .
3. Describe the meaning of Az-Zuhd and list the examples of Az-Zuhd from the lives
of the pious predecessors.
 الزهدஎன் பேன் சபொருடள விவரிே்து, முன் ச ன் ற
இடறய ் முள் ள
ஸலஃப்களின் வொழ் விலிருந்து
அேற் கொன முன் னுேொரணங் கடள
பை்டியலிைவும் .
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I ) Answer any one of the questions not exceeding 1000 words (1x 15 = 15 Marks)
1000 ச ொற் களுக்கு மிகொமல் ஏதேனும் ஒரு வினொவிற் கு
விடையளிக்கவும் .

1. 1. Explain with examples how to use Social Media in Da’wah &Tarbiyyah.
ேஃவொ மற் றும் ேர்பியொவில் ஊைகே்டே எவ் வொறு
பயன் படுே்துவது என் படே எடுே்துக்கொை்டுகளுைன் விளக்கவும் .
2. Explain with examples from the Seerah the relationship between Akhlaaq and
Da’wah.
நற் குணங் கள் மற் றும் ேஃவொ இடைதயயொன சேொைர்டப
நபியின் வொழ் விலிருந்து எடுே்துக்கொை்டுகளுைன் விளக்கவும் .
3. Explain the current day mistakes committed in the name of Da’wah.
இன் டறய சூழலில் ேஃவொவின் சபயரில் அரங் தகறும்
ேவறுகடள சுை்டிக்கொை்ைவும் .
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Programme Code No : 222
Programme Name : Masters in Islamic Studies – First Year
Course Code & Name : MAIS15 – Principles of Islamic Morals and the Methodology of
Propagating
Batch
: AY 2021-2022
No. of Assignment : One Assignment for Each 2 Credits
Maximum CIA Marks : 15 (Average of Total No. of Assignment)

I ) Answer any one of the questions not exceeding 1000 words (1x 15 = 15 Marks)
1000 ச ொற் களுக்கு மிகொமல் ஏதேனும் ஒரு வினொவிற் கு
விடையளிக்கவும் .

1. Is Da’wah an act of Ibaadah? If yes, explain the principles of Da’wah
அடழப்பு பணி வணக்க வழிபொை்டின் ஓர் அங் கமொ ஆம் எனில்
அடழப்பு பணியின் தகொை்பொடுகடள விளக்கவும் .
2. List & explain the roles of Prophet Muhammad Sallallaahualaihiwasallam which
are mentioned in the beginning of Surah Al-Jumuah
அல் - ஜுமுஆ அே்தியொயே்தின் ஆரம் ப வ னங் களில்
குறிப்பிைப்பை்டுள் ள நபி (ஸல் ) அவர்களின் பொே்திரங் கடள
பை்டியலிை்டு விளக்கவும் .
3. Explain the relationship between Sabr& Da’wah with examples from the lives of
the prophets before Muhammad Sallallaahualaihiwa sallam.
முஹம் மது (ஸல் ) அவர்களுக்கு முன் னொல் வொழ் ந்ே
நபிமொர்களின் வொழ் விலிருந்து எடுே்துக்கொை்டுகளுைன்
சபொறுடம மற் றும் ேஃவொவிற் கும் இடையிலொன உறடவ
விளக்கவும் .
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Answer any one of the question not exceeding 1000 words
1000 ச ொற் களுக்கு மிகொமல் ஏதேனும் ஒரு வினொவிற் கு
விடையளிக்கவும் .

1. Write a detailed note on how Muraabahah along with ‘Bay Bi Thaman al Ajal’ can
be used as a mode of financing.
முரொபொஹொவுைன் ‘அல் டபஉ பிே்ேொமன் அல் அஜல் ’ எவ் வொறு
நிதியளிப்பு முடறயொகப் பயன் படுே்ேப்பைலொம் என் பது
பற் றிய விரிவொன குறிப்டப எழுேவும் .
2. Discuss the profit sharing mechanism available in Islamic banks.
இஸ்லொமிய வங் கிகளில் கிடைக்கும் லொபப் பகிர்வு
வழிமுடறடயப் பற் றி விவொதிக்கவும் .
3. Elaborate how Sukuk is to be used as a permissible alternative to conventional
bonds in Islamic capital market.
இஸ்லொமிய மூலேன ் ந்டேயில் வழக்கமொன பே்திரங் களுக்கு
மொற் றொக சுக்கூக்கி எவ் வொறு பயன் படுே்ேப்படுகிறது என் படே
விரிவொகக் கூறவும் .

TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY
Chennai – 15
School of Social Science
HOME / SPOT ASSIGNMENT - 2

Programme Code No : 222
Programme Name : Masters in Islamic Studies (MAIS) – First Year
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Answer any one of the question not exceeding 1000 words
1000 ச ொற் களுக்கு மிகொமல் ஏதேனும் ஒரு வினொவிற் கு
விடையளிக்கவும் .

1. Write an essay on the sources of Islamic law.
இஸ்லொமிய ை்ை ஆேொரங் கள் பற் றி ஒரு கை்டுடர எழுேவும் .
2. Discuss in detail the trading of stocks from Islamic perspective.
இஸ்லொமிய கண்தணொை்ைே்தில் பங் குகளின் வர்ே்ேகம் பற் றி
விரிவொக விவொதிக்கவும் .
3. Write an essay on the development and growth of Takaful.
ேக்கொஃபுலின் உயர்வு மற் றும் வளர் சி
் குறிே்து ஒரு கை்டுடர
எழுேவும் .
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Answer any one of the question not exceeding 1000 words
1000 ச ொற் களுக்கு மிகொமல் ஏதேனும் ஒரு வினொவிற் கு
விடையளிக்கவும் .

1. Discuss Tawarruq, its legality and the differences of opinion among the various
schools of fiqh.
ேவர்ருக் என் றொல் என் ன? அேன் ை்ைபூர்வமொன ேன் டம என் ன?
மற் றும் இது குறிே்து பல் தவறு ஃபிக்ஹ்
சிந்ேடனப் பள் ளிகளுக்கு இடைதய உள் ள கருே்து தவறுபொடுகள்
பற் றி விவொதிக்கவும் .
2. Mention the Shari’ah standards and guidelines for Islamic capital market.
இஸ்லொமிய மூலேன ந்டேக்கொன ஷரீஆவின் நிடலகள்
மற் றும் வழிகொை்டுேல் கடளக் குறிப்பிைவும் .
3. Write a detailed note on different types of Takaful.
ேக்கொஃபுல் என் பேன் வடககடளப் பற் றிய விரிவொன குறிப்டப
எழுேவும் .

