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Answer any one of the question not exceeding 1000 words  

1000 வர்த்தகளுக்கு கல் ஏதனும் ஒரு தகள்விக்கு 
தனபிக்கவும். 

 

1. Discuss the compilation of Sunnah in the era of the Prophet (s.a.w.) with examples.  

தி (ஸல்) அவர்கபின் த்ல் கனத்ல் சுன்ணவின் தகுப்ததக் 
குநத்து எடுத்துக்கட்டுகளுடன் விவக்கவும். 

2. Write an essay on in the defence of Sunnah.   

சுன்ணவின் ததுகப்புக் குநத்து ஒரு கட்டுத எழுவும். 
3. Explain the reasons for fabrication in Hadeeth in with examples.  

ஹீஸ்கதப இட்டுக்கட்டற்கண கங்கதப 
எடுத்துக்கட்டுகளுடன் விபக்கவும். 
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Answer any one of the question not exceeding 1000 words  

1000 வர்த்தகளுக்கு கல் ஏதனும் ஒரு தகள்விக்கு 
தனபிக்கவும். 

 

1. Summarize the work of scholars on “Biographies” with examples.   

“சுசரிதகள்”குநத் அநஞர்கபின் தித 
எடுத்துக்கட்டுகளுடன் சுருக்கக எழுவும். 

2. Write an essay onSaheeh Muslim its status among other books. 

இ நூல்களுக்கதடில் ஸஹஹீ் முஸ்லீம் என்ந நூனன் 
அந்ஸ்து தற்ந ஒரு கட்டுதத எழுவும். 

3. Write an essay on Shikh al-Albani and contribution in detail.  

தேக் அல்-அல்தணி ற்றும் அவது தங்கபிப்பு குநத்து விரிவக 
ஒரு கட்டுத எழுவும். 
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Answer any one of the question not exceeding 1000 words  

1000 வர்த்தகளுக்கு கல் ஏதனும் ஒரு தகள்விக்கு 
தனபிக்கவும். 

 

1. Write a note on the origin and development of chain system in detail. 

வத்துர் முதநின் தற்நம் ற்றும் வபர்ச்ச குநத்து விரிவக 
ஒரு குநப்தத எழுவும். 

2. Write an essay on Musnad works in the field of Hadeeth. 

ஹீஸ் துதநில் முஸ்ணத் தகுப்புகள் குநத்து ஒரு கட்டுத 
எழுவும். 

3. Refute the doubts raised by orientlists against Hadeeth.  

ஹீஸுக்கு எக ஓரிண்டனஸ்டுகள் எழுப்தி சந்தகங்கதப 
றுக்கவும். 
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    Answer any one of the questions not exceeding 1000 words  

   1000 ர்த்தகளுக்கு கல் ஏதனும் ரு தகள்க்கு தனபக்கவும். 

 

 

1. Write a detailed note on agency contract. 

       று ப்தந்ம் குநத்து ண குநப்தத எழுவும். 

 

2. Mention the rules and the criteria for the appointment and removal of 

judges in Islam. 

இஸ்னத்ல் தகதப த்ல் ற்றும் க்குல் குநத் முதநகள்      

     ற்றும் அபவுதகல்கதபக் குநப்தடவும். 

 

3.Write a detailed note on Salaat al-Kusoof. Mention the difference of the 

scholars concerning it along with their evidences. 

 ஸனத்துல் குஸூஃப் குநத்து ண குநப்தத எழுவும். இதக் குநத்து     

     ர்க்க அநஞர்கபன் கருத்து தறுதடுகள் ற்றும்  ஆங்கதபக்   

     குநப்தடவும்.  
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Answer any one  of the questions not exceeding 1000 words 

   1000 ர்த்தகளுக்கு கல் ஏதனும் ரு தகள்க்கு தனபக்கவும். 

   

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

examples of limited liability in the classical fiqh books. 

குறுக பதறுப்பு ற்றும் பெல்தடுகள் பகண்ட றுணம் படர்தண 

இஸ்ன ர்ப்பு என்ண? ஸனஃப்கபன் நூல்கபல்  குறுக பதறுப்புக்கு ென 

எடுத்துக்கட்டுகதபக் பகடுக்கவும். 

 

2.What is ambiguity contract? Give any five examples from the pre-Islamic      

transactions that contained uncertainty. 

பபற்ந ப்தந்ம் என்நல் என்ண? இஸ்னத்ற்கு முந்த   

தர்த்தணகபல் இருந்து ச்ெற்ந ன்ததக் பகண்ட ஐந்து   

எடுத்துக்கட்டுகதபக் பகடுக்கவும். 

 

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

குர்ஆன் ற்றும் சுன்ணன் கட்டதன முன்ணதனப்தடுத்             

கதபத் தர்ந்படுப்தற்கண ழுங்குகதப குநப்தடவும்.  
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Answer any one of the questions not exceeding 1000 words   

   1000 ர்த்தகளுக்கு கல் ஏதனும் ரு தகள்க்கு தனபக்கவும். 

 

1. What is corporate personality? Explain its validity in Islam with examples. 

 

     corporate personality என்நல் என்ண ?  

     இஸ்னத்ல் அது பெல்லுதடிகுன்   ன்தக் குநத்து உங்களுடன்   

    எழுவும். 

  

2.  Explain the pillars and conditions on Tahaarah in the famous four school of fiqh. 

புகழ்பதற்ந ன்கு த்ஹபுகபல்  ஹ குநத் முல்தனக் கடதகள் ற்றும் 

தந்தணகதப பக்கவும். 

 

3.   Write a detailed note on the different types of divorce and there legal status in Islam? 

    இஸ்னத்ல் கத்ன் தல்தறு தககள் ற்றும் அன் ெட்ட     

      தனகதபக்குநத்து எழுவும்.  
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     Answer any one of the question not exceeding 1000 words  

   1000 வர்த்தைகளுக்கு கல் ஏதைனும் ரு தகள்விக்கு பையரிக்கவும். 

 اشرح ادلرفوعات واجملرورات يف ضوء سورة احلجرات.1
1. சூ அல் ஹஜீீத்தை தப்படுத்ை ர்ஃபூஆத் ற்றும் 
ஜ்ரூத்துகதர விரக்கவும்.  

  العريب اذكر قصتني من القصص اليت درستهما يف أسلوبك.2
2. நீங்கள் படித்ை சம்பவங்கரியருந்து இண்டு சம்பவங்கதர உங்கரது 
அபு நதைில் எழுைவும்.  

 حتدث عن بعض صفات اجلنة يف ضوء القصيدة النونية. 3
3. அல் கஸீை அன் நூனிய் தவ தப்படுத்ை சசர்க்கத்ைன் சய 
ைன்தகதர விரக்கவும்.  
 

 

 

 

 



 
 

 

TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 
  Chennai – 15  
 School of Social Science 

HOME / SPOT ASSIGNMENT - 2 
 

Programme Code No  : 222 

Programme Name       : Master’s in Islamic  Studies  – First Year 

Course Code & Name : MAIS-13 Arabic Language 

Batch  : For those Candidates Admitted in AY 2019-2020  

   and Before 

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  

   1000 வர்த்தைகளுக்கு கல் ஏதைனும் ரு தகள்விக்கு பையரிக்கவும்.  

 

  "أبشر خبري يوم"اشرح ادلرفوعات والتوابع يف ضوء الكتاب  .1
"أبشر خبري يوم"  என்ம நூயயருந்து ர்ஃபூஆத் ற்றும் ைவபிஃகதர 

விரக்கவும்.  

 خلص قصة استشهاد عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه .2

  உர் (ய) அவர்கள் ஷஹைீக்கப்பட்ை சம்பவத்தை 
சுறுக்கக எழுைவும்.  

 :اكتب نبذة حول ادلواضيع التالية  .3 
பின் வரும் இயக்கங்கதரக் குமத்து எழுைவும்.  

 اجملا. الكناية  د.االستعارة ج.التشبيه  ب.                       أ
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     Answer any one of the question not exceeding 1000 words  

   1000 வர்த்தைகளுக்கு கல் ஏதைனும் ரு தகள்விக்கு பையரிக்கவும். 

 

 اذكر مخسة من األشعار ادلختارة يف النيب صلى اهلل عليه وسلم مع شرح موجز .1
நபி ஸல்  அவர்கதரக் குமத்து ஐந்து கவிதைகதர சுறுக்கன 
விரக்கத்துைன் எழுைவும்.
.                

 :اشرح قوله تعاىل شرحا حنويا وصرفيا .2
பின் வரும் வசனங்கதர நஹூ ற்றும் ஸர்ஃப் ரீைக விரக்கவும்.  

ُموا بَ ْيَن َيَدِي اللَِّه َوَرُسوِلِه َوات َُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم   يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تُ َقدِّ
يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَ ْرفَ ُعوا َأْصَواَتُكْم فَ ْوَق َصْوِت النَِّبيِّ َوََل َتْجَهُروا َلُه بِاْلَقْوِل  (1)

ِإنَّ الَِّذيَن يَ ُغضُّوَن  (2)َكَجْهِر بَ ْعِضُكْم لِبَ ْعٍض َأْن َتْحَبَط َأْعَماُلُكْم َوأَنْ ُتْم ََل َتْشُعُروَن 
ْقَوى َلُهْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر  َأْصَواتَ ُهْم ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه ُأولَِئَك الَِّذيَن اْمَتَحَن اللَُّه قُ ُلوبَ ُهْم ِللت َّ

 (3)َعِظيٌم 



 
 

   

 حتدث عن علم البديع مع اإلشارة إىل استعماله يف القرآن واحلديث الشريف.3

 குமத்தும் குர்ஆன் ற்றும் சுன்னவில் அது علم البديع
பன்படுத்ைப்பட்ைதைக் குமத்தும் எழுைவும். 
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I) Answer any one f the questions not exceeding 1000 words  

   1000 லர்த்தைகளுக்கு கல் தைனும் ஒரு தகள்லக்கு பையரக்கவும். 

  

1. List the Pillars of Da’wah and explain each of them in detail.  

ைஃலலன் தூண்கதர பட்டிலிட்டு அதல ஒவ்வலன்தமயும் லலக 

லரக்கவும். 

2. Explain the various stages of human life and the corresponding methods of 

Tarbiyyah to be adopted during each stage. 

னை லழ்க்தகன் பல்தலறு கட்டங்கதரயும், ஒவ்வலரு கட்டத்ைலும் 

பன்பற்ம தலண்டி ைர்பலன் முதமகதரயும் லரக்கவும். 

3. Describe the meaning of Az-Zuhd and list the examples of Az-Zuhd from the lives of 

the pious predecessors. 

           Az-Zuhd ன்பைன் வபருதர லலக்கவும், இன்னும் இதமச்சமுள்ர      

          ஸயஃப்கரன் லழ்லலிருந்து Az-Zuhd ற்கன உைணங்கதர                         

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

     1000 லர்த்தைகளுக்கு கல் தைனும் ஒரு தகள்லக்கு பையரக்கவும். 

  

1. Explain with examples how to use Social Media in Da’wah &Tarbiyyah. 
ைஃல ற்றும் ைர்பலல்  ஊடகத்தை வ்லறு பன்படுத்துலது ன்பதை 

டுத்துக்கட்டுகளுடன் லரக்கவும். 

2. Explain with examples from the Seerah the relationship between Akhlaaq and 

Da’wah. 
நற்குணங்கள் ற்றும் ைஃல இதடதன உமதல சலலிருந்து 

டுத்துக்கட்டுகளுடன் லரக்கவும். 

3. Explain the current day mistakes committed in the name of Da’wah. 
இன்தம சூறலில் ைஃலலன் வபல் அங்தகறும் ைலறுகதர லரக்கவும். 
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I ) Answer any one of the questions not exceeding 1000 words  

     1000 லர்த்தைகளுக்கு கல் தைனும் ஒரு தகள்லக்கு பையரக்கவும். 

  

1. Is Da’wah an act of Ibaadah? If yes, explain the principles of Da’wah 

அதறப்பு பண லணக்க லறபட்டின் ஓர் அங்க ஆம் னல் அதறப்பு 

பணன் தகட்படுகதர லரக்கவும்.  

2. List & explain the roles of Prophet Muhammad Sallallaahualaihiwasallam which 

are mentioned in the beginning of Surah Al-Jumuah 

அல்- ஜமுஆ அத்ைத்ைன் ஆம்ப லசனங்கரல் குமப்படப்பட்டுள்ர நப 

(ஸல்) அலர்கரன் பத்ைங்கதர பட்டிலிட்டு லரக்கவும்.  

3. Explain the relationship between Sabr& Da’wah with examples from the lives of 

the prophets before Muhammad Sallallaahualaihiwa sallam. 
முஹம்து (ஸல்) அலர்களுக்கு முன்னல் லழ்ந்ை நபர்கரன் 

லழ்லலிருந்து டுத்துக்கட்டுகளுடன் வபறுத ற்றும் ைஃலலற்கும் 

இதடயன உமதல லரக்கவும்.  
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     Answer any one of the question not exceeding 1000 words  

1000 லார்த்தைகளுக்கு ிகால் ஏதைனும் ஒரு தகள்லிக்கு பைியரிக்கவும். 

 

1. Define research. Explain the strength and limitations of historical context of  

    research. 

        ஆாய்ச்சி என்மால் என்ன? லதறுக்கவும். ஆாய்ச்சிின் லயாற்று சூறலின்    

        லலித ற்றும் லம்புகதர லிரக்கவும். 

 

2. Discuss survey method and highlight advantages and disadvantages of    

   survey. 

        கணக்ககடுப்பு முதமதப் பற்மி லிலாைிக்கவும், கணக்ககடுப்பின் சாைகங்கள்   

        ற்றும் பாைகங்கள் ஆகிலற்தம முன்னிதயப்படுத்ைவும். 

 

3. Explain the purpose of Research in detail. 

ஆாய்ச்சிின் த ாக்கத்தை லிாிலாக லிரக்கவும். 
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Answer any one of the question not exceeding 1000 words  

1000 லார்த்தைகளுக்கு ிகால் ஏதைனும் ஒரு தகள்லிக்கு பைியரிக்கவும். 

 

1. What are the problems faced by researcher while doing research. 

   ஆாய்ச்சி கசய்யும் தபாது ஆாய்ச்சிாரர் எைிர்ககாள்ளும் பிச்சிதனகள் என்ன. 
  

2. Discuss the significance of case study as an approach to social research. 

    சமூக ஆாய்ச்சிக்கான அணுகுமுதமாக லறக்கு ஆய்லின் முக்கித்துலத்தைப் 

பற்மி லிலாைிக்கவும். 

3. Write a detailed note on the graphical presentation of data. 

  ஒரு ைகலலின் லதகதய லிரக்க காட்சி குமித்து லிாிலான குமிப்தப எழுைவும்.  
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Answer any one of the question not exceeding 1000 words 

1000 லார்த்தைகளுக்கு ிகால் ஏதைனும் ஒரு தகள்லிக்கு பைியரிக்கவும். 

  

1. Discuss research design in detail. Highlight various types of design  

 ஆாய்ச்சி லடிலதப்தப லிாிலாக லிலாைிக்கவும். பல்தலறு லதகான 

லடிலதப்புகதர முன்னிதயப்படுத்ைவும். 

 

2. Explain the technical procedure involved in the research work. 

ஆாய்ச்சி பணிில் ஈடுபட்டுள்ர கைாறில்நுட்ப  தைமுதமகதர லிரக்கவும்.  

 

3. Write a detailed note on data collection and sources of data. 

  ைவு தசகாிப்பு ற்றும் ைவு மூயங்கள் குமித்து லிாிலான குமிப்தப எழுைவும். 

 

 

 

 

 


