
இஸ்லாம் பாட மாணவர் கையேடு 

வடக்கு மாைாணம் 

தரம் - 7 

 

01 - ததௌஹீத், ரிஸாலத், மஆத் 

1. ஈமான் என்பதன் மமாழிக் கருத்து யாது? 

நம்பிக்கக 

 

2. ஈமான் எத்தகை வககப்படும். அகவ யாகவ? 

இரண்டு (02) வககப்படும். 

1. ஈமான் முஜ்மல்  (சுருக்கமாை ஈமான்) 

2. ஈமான் முபஸ்ஸல்  (விரிவாை ஈமான்) 

 

3. “லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ்” என்பதன் கருத்து யாது? 

வணக்கத்துக்குரியவன் அல்லாஹ்கவத் தவிர வவறு யாரும் இல்கல, முஹம்மது 

நபி (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதராவார். 

 

4. ஈமான் முபஸ்ஸல் எத்தகை அம்சங்ககை உள்ைடக்கியதாகும். அகவ யாகவ? 

ஆறு (06) அம்சங்ககை உள்ைடக்கியதாகும். 

1) அல்லாஹ்கவ ஈமான் மகாள்ைல் 

2) மலக்குமார்ககை ஈமான் மகாள்ைல் 

3) வவதங்ககை ஈமான் மகாள்ைல் 

4) ரஸூல்மார்ககை ஈமான் மகாள்ைல் 

5) மறுகம நாகை ஈமான் மகாள்ைல் 

6) கலா கத்கர ஈமான் மகாள்ைல். 

 

5. தவ்ஹீத் என்றால் என்ை? 

ஏகத்துவம் 

 

6. ரிஸாலத் என்றால் என்ை? 

தூதுத்துவம் 

 

7. மஆத் என்றால் என்ை? 

மறுகமயுடன் மதாடர்புகடயகவ 

 

8. இறுதியாக அனுப்பப்பட்ட நபி யார்? அவருக்கு வழங்கப்பட்ட வவதம் யாது? 

• முஹம்மது நபி ஸல் அவர்கள் 

• புர்கான் வவதம். 



02 - அல்லாஹ் வணக்ைத்துக்குரிேவன் 

1. அல்லாஹ் இவ்வுலகக பகடக்க பயன்படுத்திய மசாற்பிரவயாகம் யாது? 

• குன்  (ஆகுக) 

 

2. அல்லாஹ் மனிதகைப் பகடத்த வநாக்கத்கத அல்குர்ஆனில் எவ்வாறு 

குறிப்பிடுகின்றான்? 

• இகறவகை வணங்குவதற்காக என்று 

 

3. அல்லாஹ் ஒரு வபாதும் மன்னிக்காத பாவம் எது? 

• இகணகவப்பு (ஷிர்க்) 

 

4. வணக்கத்துக்குரியவன் அல்லாஹ் மட்டுவம என்பதற்கு அல்குர்ஆன் முன்கவக்கும் 

ஆதாரம் ஒன்று தருக? 

• உமக்கு முன்ைர் நாம் அனுப்பிய தூதர்களுக்மகல்லாம், நிச்சயமாக என்கைத் 

தவிர வவறு நாயன் இல்கல ஆகவவ என்கைவய நீங்கள் வணங்குங்கள் என்று 

வஹீ அறிவித்வதாம். (21 : 25) 

 

5. வணக்ைத்துக்குரிேவன் என்பதன் மபாருள் யாது? 

• உதவி வதட தகுதியாைவன் அல்லாஹ் மாத்திரவம என்பதாகும். 

 

6. எமது சகல வதகவககையும் நாம் யாரிடம் முன்கவக்க வவண்டும்? 

• அல்லாஹ்விடம் 

 

7. முக்காலத்கதயும் அறிந்தவன் யார்? 

• அல்லாஹ் மாத்திரவம 

 

 

 

 

 

 



03 - அல்லாஹ்வின் பண்புைள் 

1. ஸிபதுல்லாஹ் என்றால் என்ை? 

அல்லாஹ்வின் பண்புககை குறிக்கும். 

 

2. அல்லாஹ்வின் பண்புகள் எத்தகை வககப்படும் . அகவ எகவ? 

மூன்று (03) வககப்படும். 

1) வாஜிபாத் 

2) முஸ்தஹிலாத் 

3) ஜாயிஸ். 

 

3. வாஜிபாத் என்றால் என்ை? 

அல்லாஹ்விற்கு கட்டாயம் இருக்க வவண்டிய பண்புககைக் குறிக்கும். 

 

4. வாஜிபாை பண்புகள் எத்தகை? 

20 

 

5. முஸ்தஹிலாத் என்றால் என்ை? 

அல்லாஹ்வுக்கு இருக்க முடியாத பண்புகள். 

 

6. முஸ்தஹிலாதாை பண்புகள் எத்தகை? 

20 

 

7. ஜாயிஸ் என்றால் என்ை? 

அல்லாவுக்கு இருக்கவும் இல்லாது இருக்கவும் முடியுமாை பண்புகள். 

 

8. வாஜிபாை பண்புகள் 5 தருக? 

1. உஜூதுன்  (உள்ைகம) 

2. கிதமுன் (ஆரம்பமில்லாகம) 

3. ஹயாதுன் (சீவித்தல்/சீவன்) 

4. இல்முன் (அறிவு) 

5. இராததுன் (நாட்டம்) 

6. குத்ரதுன் (சக்தி) 

 

 



04 - மலக்குைகை விசுவாசம் தைாள்யவாம் 

1. ஈமானின் இரண்டாவது அம்சம் எது? 

• மலக்குககை ஈமான் மகாள்ைல் 

 

2. மலக்குகள் எதைால் பகடக்கப்பட்டார்கள்? 

• ஒளியிைால் 

 

3. ஜின்கள் பகடக்கப்பட்ட மூலப்மபாருள் எது? 

• மநருப்பு 

 

4. ஜிப்ரீல் அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு எத்தகை இறக்கககள் உண்டு? 

• 600 இறக்கககள் 

 

5. மலக்குகளின் கடகமகள் மற்றும் மபாறுப்புகள் 5 தருக? 

1. அல்லாஹ்கவ சதாவும் துதி மசய்துமகாண்டிருத்தல் 

2. அர்கை சுமத்தல் 

3. மனிதர்ககைப் பாதுகாத்தல் 

4. நன்கம தீகமகய பதிவு மசய்தல் 

5. சுவர்க்கத்கத அலங்கரித்தல் 

6. நல்லடியார்களுக்கு உதவுதல் 

7. உயிர்ககை ககப்பற்றல் 

 

6. மலக்குகளின் தகலவர் யார்? 

• ஜிப்ரீல் அகலஹிஸ்ஸலாம் 

 

7. மலக்குகளின் மபயர்களும் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட மபாறுப்புகளும் யாகவ? 

1. ஜிப்ரில் அகல :- நபிமார்களுக்கு வஹி மகாண்டுவருதல் 

2. மீக்காஈல் அகல :- உணவு, காற்று, நீர், மநருப்பு என்பவற்றுக்கு மபாறுப்பாய் 

இருத்தல் 

3. இஸ்ராஃபீல் அகல :-  சூர் ஊதுதல் இருமுகற 

4. இஸ்ராயீல் அகல (மலக்குல் மமௌத்) :- உயிர்ககைக் ககப்பற்றுதல் 

5. முன்கர், நகீர் அகல :-  கப்ரில் வகள்வி கணக்குகள் வகட்டல் 

6. ரகீப், அதீத் (அகல) :- மனிதர்கள் மசய்யும் நன்கம தீகமககை பதிவு மசய்தல் 

7. மாலிக் அகல :-  நரகின் அதிபதி 

8. ரில்வான் அகல :- சுவர்க்கத்தின் அதிபதி 

 

 

 



05 - நஜீஸின் வகைைள் 

1. நஜீஸ் என்பதன் கருத்து யாது? 

• அசுத்தம் 

 

2. நஜீஸ் எத்தகை வககப்படும். அகவ எகவ? 

மூன்று (03) வககப்படும் 

1. சாதாரண நஜீஸ் 

2. இலகுவாை நஜீஸ் 

3. கடுகமயாை நஜீஸ் 

 

3. சாதாரண நஜீஸுக்காை உதாரணங்கள் ஐந்து தருக? 

1. மலம்  

2. சிறுநீர்  

3. இரத்தம்  

4. வாந்தி  

5. மதி,வதி 

 

4. சாதாரண நஜீகஸ சுத்தம் மசய்யும் முகறகய தருக? 

• குறிப்பிட்ட நஜீஸ் உடலிவலா ஆகடயிவலா படிந்து விட்டால் முதலில் 

அதகை அவ்விடத்திலிருந்து நீக்கி விட வவண்டும். பின்ைர் சுகவ, நிறம், 

மணம் ஆகிய மூன்றும்  நீங்கும்வகர கழுவ வவண்டும். நீரால் மாத்திரம் 

நஜீகஸ நீக்க முடியாத வபாது சவர்க்காரம் அல்லது சலகவத்தூள் 

பயன்படுத்த வவண்டும். 

 

5. இலகுவாை நஜீஸ் என்றால் என்ை? 

• தாய்ப்பாகல மட்டும் உணவாக உட்மகாள்ளும் இரண்டு வயதுக்குட்பட்ட 

ஆண் குழந்கதயின் சிறுநீர். 

 

6. இலகுவாை நஜிகச சுத்தம் மசய்யும் முகறகய தருக? 

• தாய்ப்பாகல மட்டும் உணவாக உட்மகாள்ளும் இரண்டு வயதுக்குட்பட்ட 

ஆண் குழந்கதயின் சிறுநீர் ஆகடயில் பட்டால் பிளிந்து அகற்றிய பின்ைர் 

அவ்விடத்தில் சுத்தமாை நீகர வபாதிய அைவு மதளித்து விடுவது 

வபாதுமாைதாகும். 

 

7. கடுகமயாை நஜீஸில் அடங்குபகவ எகவ? 



• நாய், பன்றி என்பவற்றின் மலம், சலம், உமிழ்நீர், வியர்கவ, இரத்தம் 

வபான்றகவ இவற்றில் அடங்கும். 

 

8. கடுகமயாை நஜீகஸ சுத்தம் மசய்யும் முகறகய தருக? 

• இந்த நஜீஸ் பட்ட இடத்கத விட்டு நஜீகஸ அகற்றிவிட்டு ஏழு தடகவகள் 

நீரூற்றி கழுவுதல் வவண்டும். அதில் ஒரு தடகவ மண் ககரசகல 

உபவயாகித்து கழுவுதல் வவண்டும். 

 

9. உகறந்த மநய், உகறந்த பால், பட்டர், சீஸ் வபான்ற கட்டியாை நிகலயில் 

விழுந்தால் அதகை எவ்வாறு பயன்படுத்த வவண்டும்? 

• நஜீஸ் விழுந்த பகுதிகய எடுத்து விட்டு எஞ்சியகத பயன்படுத்த வவண்டும். 

 

 

 

 

06 - ததாழுகைக்கு ஆேத்தமாயவாம் 

1. வுழுச் மசய்பவர் மறுகமயில் எவ்வாறு எழுப்பப்படுவார்? 

• முகம், இரு கககள், இரு கால்கள் பிரகாசம் மிக்கவர்கைாக 

எழுப்பப்படுவார்கள். ( ஹுர்ரதன் முஅஜ்ஜலின் ) 

 

2. தயம்மும் என்றால் என்ை? 

• தயம்மும் என்பது கடகமயாை குளிப்பு அல்லது வுழுவிற்காக தண்ணீகர 

பயன்படுத்த முடியாத வபாது அதற்கு பதிலாக சுத்தமாை மண்கணப் 

பயன்படுத்தி முகம் மற்றும் இருககககையும் மஸ்ஹு மசய்வகத குறிக்கும். 

 

3. தயம்மும் மசய்ய முடியுமாை சந்தர்ப்பங்கள் மூன்கற தருக? 

1. சிரமப்பட்டு வதடியும் தண்ணீர் கிகடக்காகம 

2. தண்ணீகர உபவயாகிப்பதால் வநாய் ஏற்படலாம் அல்லது வநாய் 

அதிகரிக்கலாம் எனும் நிகலகம வரும்வபாது 

3. ககயிருப்பில் உள்ை நீகர பயன்படுத்திைால் அத்தியாவசியத் வதகவக்கு நீர் 

வபாதாமல் வபாகும் என்ற நிகல ஏற்படும் வபாது. 

 

4. தயம்முமிற்கு உட்படுத்தப்படும் உறுப்புக்கள் எகவ? 

• முகமும் இரு கககளும் 



 

5. தயம்முகம முறிக்கும் காரியங்கள் எகவ? 

1. முன் பின் துவாரங்களில் இருந்து ஏதாவது மவளிவயறுதல் 

2. புத்தி நீங்குதல் (மயக்கம், தூக்கம்  வபாகத என்பவற்றால்) 

3. அஜ்ைபியாை ஆண்கள், மபண்கள் திகரயின்றி இச்கசயுடன் மதாடுதல் 

4. எவ்வித திகறயுமின்றி அகத்கத மதாடுதல் 

5. தண்ணீரின்றி தயம்மும் மசய்து குறிப்பிட்ட மதாழுகககய மதாழுவதற்கு 

முன்ைர் தண்ணீகரப் மபற்றுக் மகாள்ைல் 

6. வநாயின் காரணமாக தயம்மும் மசய்து மதாழுவதற்கு முன் வநாய் 

குணமகடதல் 

 

6. ஜபீரத் என்றால் என்ை? 

• உறுப்புகளில் காயம் ஏற்பட்டதற்காக வபாடும் கட்டு மபண்வடஜ் ஆகும். 

 

 

 

07 - உடல் சுத்தம் 

1. சுத்தம் என்பதன் அரபுப் பதம் யாது? 

• அத்தஹாரத் 

 

2. சுத்தமாக இருப்பதன் மூலம் ஏற்படும் நன்கமகள் 5 தருக? 

1. சுவர்க்கம் மசல்ல முடியும் 

2. ஆவராக்கியமாை வாழ்க்ககக்கு வழிவகுக்கும் 

3. மலக்குகளும் மனிதர்களும் விரும்புவார்கள் 

4. உள்ைத்திற்கு புத்துணர்ச்சி ஏற்படும் 

5. உடலுக்கு புது மதம்பு கிகடக்கும் 

 

3. குளிப்பு எத்தகை வககப்படும். அகவ யாகவ? 

• இரண்டு வககப்படும் 

1. பர்ைாை குளிப்பு 

2. சுன்ைத்தாை குளிப்பு 

 

4. ஜைாபத் என்றால் என்ை? 

• மபருந் மதாடக்கு 

 



5. ஜைாபத் உகடயவர் மசய்யக் கூடாத மூன்று காரியங்கள் எகவ? 

1. மதாழுதல் 

2. கஅபாகவ தவாஃப் மசய்தல் 

3. மஸ்ஜிதினுள் தங்குதல் 

 

6. சுன்ைத்தாை குறிப்புகள் 5 தருக? 

1. ஜும்மாவுக்காக குளித்தல் 

2. இரு மபருநாள் திைங்களில் குளித்தல் 

3. இஹ்ராமுக்காக குளித்தல் 

4. கிரகண மதாழுககக்காக குளித்தல் 

5. ஜைாஸாகவ குளிப்பாட்டியவர் குளித்தல் 

 

7. குளிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் நீரின் வகக எது? 

• மிகச் சுத்தமாை நீர் (அல் மாவுத் தஹூர்) 

 

8. சுத்தம் கட்டாயமாக வதகவப்படும் மூன்று இபாதத்துக்ககை தருக? 

1. மதாழுகக 

2. ஹஜ் 

3. இஃதிகாஃப் 

4. கஃபாகவ தவாஃப் மசய்தல் 

 

9. சிறு மதாடக்கு என்றால் என்ை. அகத நீக்குவதற்காை வழிமுகறகள் யாது? 

1. சிறு மதாடக்கு என்பது வுழு இல்லாத நிகலயாகும் 

2. உளுச் மசய்தல் வவண்டும் 

 

10. மபருந்மதாடக்கு என்றால் என்ை? 

• மபருந்மதாடக்கு என்பது குளிப்புக் கடகமயாக உள்ை சந்தர்ப்பமாகும். 

• உதாரணமாக  : மாதவிடாய், நிபாஸ் 

 

11. மபருந்தடக்கில் இருந்து நீங்குவதற்காை வழிமுகற யாது? 

• குளித்து சுத்தமாகுதல். 

 

12. உளூச் மசய்தால் கிகடக்கும் பயன்கள் 2 தருக.? 

• உளூச் மசய்யும் உடல் உறுப்புக்கள் சுத்தமாக இருத்தல் 

• உளூச் மசய்யும் வபாது நகைந்த உறுப்புக்கள் மறுகம நாளில் பிரகாசம் 

அளிக்கும். 



08 - ததாழுகையின் முக்கிேத்துவம் 

1. மறுகமயில் முதல் முதலில் விசாரிக்கப்படும் அமல் எது? 

• மதாழுகக 

 

2. மதாழுகக எந்த சந்தர்ப்பத்தில் கடகமயாக்கப்பட்டது? 

• மிஃராஜ் பயணத்தின் வபாது 

 

3. மிஃராஜ் பயணம் எந்த மாதத்தில் நகடமபற்றது? 

• ரஜப் மாதத்தில் 

 

4. ஜமாஅத்தாகத் மதாழுவதன் மூலம் எமக்கு கிகடக்கும் நன்கமககை 5 தருக? 

1. ஐக்கியம் ஏற்படும் 

2. சமத்துவம் ஏற்படும் 

3. பரஸ்பர அன்பு, சவகாதரத்துவம் சமூக உணர்வு தகலகமக்கு கட்டுப்படுதல் 

4. கூட்டுச் மசயற்பாடு  

 

5. சுபஹுத் மதாழுகககய மதாழாதவர் எவ்வாறு இருப்பான்? 

1. சுபஹு மதாழாதவனின் முகத்கத கைத்தான் அசிங்கப்படுத்துவான். 

2. அன்கறய திைம் உற்சாகம் இழந்து காணப்படுவான் 

3. அல்லாஹ்வின் பாதுகாப்கப இழந்துவிடுவான். 

 

6. மதாழுகக மூலம் தடுக்கப்படும் விடயங்கள் யாகவ? 

1. மாைக்வகடாை காரியங்ககை விட்டும் தடுக்கின்றது 

2. தீய காரியங்ககை விட்டும் தடுக்கின்றது 

3. பாவங்கள் மசய்வகத விட்டும் தடுக்கின்றது 

 

7. பிறருக்கு காண்பிப்பதற்காக மதாழுபவர்கைது நிகல எவ்வாறு இருக்கும்? 

1. முகஸ்துதிகய உண்டாக்கும் 

2. நரகம் மசல்வதற்கு வழிவகுக்கும் 

 

 

 

 



09 - யநான்பின் முக்கிேத்துவம் 

1. ரமலான் மாதம் இஸ்லாமிய மாதங்களில் எத்தகையாவது மாதமாகும்? 

• ஒன்பதாவது மாதம் ஆகும் 

 

2. அஸ்ஸவ்ம் என்பதன் தமிழ் பதம் யாது? 

• வநான்பு 

 

3. வநான்பு ஹிஜ்ரி எத்தகையாம் ஆண்டு கடகமயாக்கப்பட்டது? 

• ஹிஜ்ரி 2 ஆம் ஆண்டு 

 

4. வநான்பின் பர்ளுகள் எத்தகை. அகவ யாகவ? 

• இரண்டு (02) 

1. நிய்யத்து கவத்தல் 

2. சஹர் முதல் இப்தார் வகர வநான்கப முறிக்கும் காரியங்களில் ஈடுபடாது 

தவிர்த்தல். 

 

5. வநான்பு வநாற்பதில் இருந்து சலுகக வழங்கப்பட்டவர்கள் யார்? 

1. வநாயாளிகள் 

2. வவயாதிபர்கள் 

3. கர்ப்பிணி மபண்கள் 

4. பாலூட்டும் தாய்மார்கள் 

5. மாதவிடாய் ஏற்பட்ட மபண்கள் 

6. பயணிகள் 

 

6. வநான்பாளிகள் எந்த வாசலிைால் மசார்க்கம் நுகழவார்கள்? 

• ரய்யான் எனும் வாசலிைால் 

 

7. வநான்பின் மூலம் ஏற்படக்கூடிய நற்குணங்கள் யாகவ? 

1. மைக்கட்டுப்பாடு 

2. மபாறுகம 

3. சகிப்புத்தன்கம 

4. வறிய மக்கள் மீது அனுதாபம் ஏற்படும் 

5. இபாதத்களில் ஆர்வம் 

6. பாவங்களிலிருந்து தூரம் ஆகுதல் 



 

8. வநான்பாளிகளுக்கு ஏற்படும் இரு மகிழ்ச்சிகளும் எகவ? 

1. வநான்பு திறக்கும் வபாது ஏற்படும் மகிழ்ச்சி 

2. தைது ரப்கப சந்திக்கும் வபாது ஏற்படும் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி 

 

9. ரமலான் பாதத்தில் காணப்படும் சிறப்புக்குரிய இரவு யாது? 

• கலலத்துல் கத்ர்  (இரவு) 

 

10. இஃதிகாஃப் என்றால் என்ை? 

• பள்ளிவாசலில் தரித்தல் 

 

11. அய்யாமுல் பீழ் என்றால் என்ை? 

• ஒவ்மவாரு மாதமும் பிகற 13, 14, 15 

 

12. சுன்ைத்தாை வநான்புகள் வநாக்கப்படும் காலங்கள் எகவ? 

1. வாராந்தம் : திங்கள், வியாழன் 

2. மாதாந்தம் : பிகற 13 14 15 

3. வருடாந்தம் : தாஸூஆ , ஆைூரா (முஹர்ரம் மாதம் பிகற 9, 10) 

4. ைவ்வால் மாதத்தின் ஆறு நாட்கள் 

5. துல்ஹஜ் மாதம் பிகற 1 மதாடக்கம் 8 வகர 

6. யவ்முல் அரபா 

 

10 - துஆவும் திக்ரும் 

1. துஆ என்றால் என்ை? 

• பிரார்த்தகை 

 

2. பிரார்த்தகைகள் அங்கீகரிக்கப்படுவதற்காை நிபந்தகைகள் யாகவ? 

1. அல்லாஹ்விடம் மாத்திரவம பிரார்த்தித்தல் 

2. அல்லாஹ் தைது பிரார்த்தகைக்கு பதிலளிப்பான் என்ற உறுதியுடன் 

பிரார்த்தித்தல் 

3. எல்லா விவகாரங்களிலும் ஹலாகல வபணுதல் 

4. உறவுககை துண்டிக்காதிருத்தல் 

5. நல்ல காரியங்களுக்காக பிரார்த்தித்தல் 

6. பதிலுக்கு அவசரப்படாதிருத்தல் 



 

3. பிரார்த்திப்பவர் பின்பற்ற வவண்டிய ஒழுங்குகள் 5 தருக? 

1. உள்ைச்சத்துடனும் பணிவுடனும் மன்றாடி பிரார்த்தித்தல் 

2. இஹ்லாஸுடனும் விருப்புடன் பிரார்த்தித்தல் 

3. பிரார்த்திக்கும் முன் நற்மசயல் ஒன்கற புரிதல் 

4. குரகலத் தாழ்த்தி இரு ககககையும் உயர்த்தி பிரார்த்தித்தல் 

5. மிஸ்வாக் மசய்து உழுவுடனும் தூய்கமயுடனும் பிரார்த்தித்தல் 

 

4. பிரார்த்தகையின் நிபந்தகைகள் யாகவ? 

1. தான் மசய்து வந்த பாவத்கத விட்டும் முற்றுமுழுதாக நீங்க வவண்டும் 

2. ஒரு மனிதனுடன் மதாடர்பு பட்ட பாவமாக இருந்தால் உரிய மனிதரிடம் 

முதலில் மன்னிப்பு வகட்க வவண்டும் 

3. மசய்த பாவத்கத எண்ணி வருந்தி பிரார்த்திக்க வவண்டும். 

 

5. திக்ரு என்றால் என்ை? 

• அல்லாஹுகவ நிகைவு கூறுதல் 

 

6. திக்ரு எத்தகை வககப்படும். அகவ எகவ? 

• இரண்டு (02) வககப்படும் 

1. திக்ரு கல்பி 

2. திக்ரு லிசனி 

 

 

7. திக்ரு கல்பி என்றால் என்ை? 

• அல்லாஹ்கவ உள்ைத்தால் நிகைவு கூறுதல் 

 

8. திக்ரு லிசானி என்றால் என்ை? 

• நாவிைால் மமாழிந்து அல்லாஹ்கவ நிகைவு படுத்தல் 

 

9. திக்ரின் மூலம் கிகடக்கும் பயன்கள் மூன்று தருக? 

1. உள்ைங்கள் அகமதி அகடகின்றை. 

2. இம்கம , மறுகம மவற்றி கிகடக்கின்றை 

3. அல்லாஹ் பற்றிய சிந்தகையுடன் வாழ வழி வகுக்கின்றது. 

 



11 - நல்ல நட்பு 

1. இஸ்லாம் கூறும் நட்பு எந்த அடிப்பகடயில் அகமய வவண்டும்? 

1. நட்பு மகாள்ைப்படுபவன் இகற விசுவாசியாக இருத்தல் வவண்டும் 

2. அல்லாஹ்வுக்காக வநசித்தல் 

3. இகறயச்சம் காணப்படுதல் 

4. நன்ைடத்கத காணப்படுதல் 

5. நன்கமகய ஏவி தீகமகய தடுத்தல் 

 

2. நட்பு நீடிப்பதற்கு இஸ்லாம் காட்டித்தந்த வழிமுகறகள் யாது? 

• நண்பகை முழுகமயாக புரிந்து மகாள்ைல் 

• நட்கப மவளிப்படுத்தல் 

• அன்பளிப்புககை பரிமாறுதல் 

• வாழ்த்துக் கூறல், முசாபஹா, முஆைகா மசய்தல் 

 

3. முஸாபஹா என்றால் என்ை? 

• ககலாகு மசய்தல் 

 

4. முஆைகா என்றால் என்ை? 

• ஆரத் தழுவுதல் 

 

5. சிறந்த நட்பின் பயன்கள் யாகவ? 

• மறுகமயில் நிழவல இல்லாத மஹ்ைரில் இந்த நட்பு எமக்கு நிழல் மபற்றுத் 

தரும் 

• அல்லாஹ்வுக்காக வநசித்தவர் மறுகமயில் உயர் அந்தஸ்கத மபறுவர் 

• நட்பு எமது ஆளுகமயில் மசல்வாக்குச் மசலுத்தும் 

• தீயநட்பு இழிகவத் தரும் 

 

6. நல்ல நண்பனுக்கும் தீய நண்பனுக்கும் இகடயிலாை வவறுபாடு யாது? 

• நல்ல நண்பன் கஸ்தூரி வியாபாரிகயப் வபான்றவன் 

• மகட்ட நண்பன் மகால்லகைப் வபான்றவன் 

 

 

 



12 - பிறருக்கு உதவுயவாம் 

1. மனிதர்களில் சிறந்தவர் யார்? 

• மனிதர்களுக்கு அதிகம் பயைளிப்பவர் 

 

2. அல்லாஹ்வின் அன்கபப் மபற்றுத் தரும் மசயல்கள் 5 தருக? 

1. நன்கமகய ஏவி தீகமகய தடுத்தல் 

2. குருடர், மசவிடர், ஊகமயர் வபான்வறாருக்கு உதவுதல் 

3. தாகத்வதாடு இருப்பவருக்கு நீர் புகட்டுவது 

4. பசித்தவருக்கு உணவளிப்பது 

5. பலவீைருக்கு வதாள் மகாடுப்பது 

6. ஒரு முஸ்லிமின் கஷ்டத்கத நீக்குவதும் அவைது கடகை அகடப்பது 

 

3. சமூகத்தால் பராமரிக்கப்படவவண்டிய நலிவுற்வறாகர தருக? 

• அைாகதகள் 

• விதகவகள் 

• அங்கவீைர்கள் 

• ஏகழகள் 

• மபண்கள் 

• சிறிவயார் 

• முதிவயார் 

 

 

13 - பிறர் தபாருட்ைகை அனுமதியுடன் பேன்படுத்துயவாம். 

1. பிறர் வீட்டுக்கு மசல்லும்வபாது நாம் ககடப்பிடிக்க வவண்டிய ஒழுங்குகள் எகவ? 

• சலாம் கூறுதல் 

• வாசலின் ஒரு பக்கமாக நிற்றல் 

 

2. பிறர் மபாருகை அனுமதியின்றி பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் விகைவுகள் ஐந்து 

தருக? 

1. குவராதம் வைரும் 

2. வகாபம் ஏற்படும் 



3. தப்மபண்ணம் ஏற்படும் 

4. ஒருவர் மற்மறாருவர் மீது சந்வதகம் மகாள்ை வநரிடும் 

5. உறவுகளில் விரிசல் ஏற்படும் 

6. அகமதி இன்கமயும் குழப்பமாை சூழலும் வதான்றும் 

 

3. மபாது இடங்களில் கண்மடடுக்கப்பட்ட மபாருகை என்ை மசய்ய வவண்டும்? 

• அவ்விடத்திவல விட்டுவிட வவண்டும் அல்லது அதன் உரிகமயாைகர 

கண்டுபிடித்து அதகை ஒப்பகடக்க வவண்டும். 

 

 

14 - அல்லாஹ்வின் யவதங்ைள் 

1. ஈமான் மகாள்ை வவண்டிய விடயங்களில் வவதங்ககைக் மகாண்டு ஈமான் 

மகாள்வது எத்தகையாவது அம்சமாகும்? 

• மூன்றாவது அம்சமாகும் 

 

2. அல்லாஹுத்தஆலா அருளிய வவதங்களின் எண்ணிக்கக எத்தகை? 

• (4) நான்கு 

 

3. உலகுக்கு அருைப்பட்ட பின்வரும் வவதங்கள் நான்கும் எத் தூதர்களுக்கு 

அருைப்பட்டை ? 

1. தவ்றாத் - மூசா அகலஹிஸ்ஸலாம் 

2. சபூர் - தாவூத் அகலஹிஸ்ஸலாம் 

3. இஞ்சீல் - ஈஸா அகலஹிஸ்ஸலாம் 

4. புர்கான் - முஹம்மது நபி சல்லல்லாஹு அகலஹி வசல்லம் 

 

4. நான்கு வவதங்களும் அருைப்பட்ட மமாழிகள் யாது? 

• அபரானி 

• யூைானி 

• சுரியானி 

• அரபாணி  

 

5. ஸுஹுபுகள் என்றால் என்ை? 



• ஆகமம் அல்லது ஏடு அல்லது இகறக் கட்டகைகள் 

 

6. ஸுஹுபுகள் மகாடுக்கப்பட்ட நபிமார்களும் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட 

எண்ணிக்ககககையும் குகுறிப்பிடு 

1. ஆதம் அகல - 10 ஸுஹுபுகள் 

2. ஷீத் அகல -  50 ஸுஹுபுகள் 

3. இத்ரீஸ் அகல - 30 ஸுஹுபுகள் 

4. இப்ராஹீம் அகல - 10 ஸுஹுபுகள் 

5. மூஸா அகல - 10 ஸுஹுபுகள் 

 

7. வவதமும் ஸுஹுபுகளும் வழங்கப்பட்ட நபி யார்? 

• நபி மூஸா அகலஹிஸ்ஸலாம் 

 

8. இறுதியாக அருைப்பட்ட வவதம் எது 

• அல்குர்ஆன்  

 

 

15 - ஸூறா அல்ைத்ர் 

1. சூரா அல்கத்ர் அல்குர்ஆனின் எத்தகையாவது அத்தியாயம்? 

• 97 வது அத்தியாயம் 

 

2. சூரா அல்கத்ர் அருைப்பட்ட இடம் எது? 

• மக்கா (மக்கி சூரா) 

 

3. அல்குர்ஆன் எந்த இரவில் இறக்கி அருைப்பட்டது? 

• புனித கலலத்துல் கத்ர் எனும் இரவில் 

 

4. சூரா அல் கத்ரில் எத்தகை ஆயத்துக்கள் உண்டு? 

• ஐந்து ஆயத்துக்கள் 

 

 



5. கலலத்துல் கத்ர் இரவு எத்தகை மாதங்ககை விட சிறந்தது? 

• ஆயிரம் மாதங்ககை விடச் சிறந்தது 

 

6. கலலத்துல் கத்ர் இரவு எந்த நாட்களில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது? 

• ரமலான் மாதத்தின் பிகற 21, 23, 25, 27, 29 ஆகிய ஒற்கறப்பட இரவுகளில் 

 

7. கலலத்துல் கத்ர் இரவில் நாம் மசய்யக்கூடிய நற்மசயல்கள் 5 தருக? 

• வணக்க வழிபாடுகளில் ஈடுபடல் 

• பாவமன்னிப்புக் வகாருதல் 

• அத்திக்காய் இருத்தல் 

• குர்ஆன் ஓதுதல் 

• திக்ருகளில் ஈடுபடல் 

 

16 - ஸூறா அல் அலக் 

1. சூறா அல் அலக் அல்குர்ஆனின் எத்தகையாவது அத்தியாயம்? 

• 96 வது அத்தியாயம் 

 

2. அல்குர்ஆனில் முதல் ஐந்து வசைங்கள் இறக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பத்கத சுருக்கமாக 

குறிப்பிடுக. 

• நபி (ஸல்) அவர்கள் ஹிரா குககயில் தனிகமயில் இருக்கின்றவபாது ஜிப்ரீல் 

அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் திடீமரை அங்கு வதான்றி ஓதுவீராக! என்று 

கூறிைார்கள். அப்வபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் தைக்கு ஓதத் மதரியாது என்று 

பதிலளித்தார்கள். பின்ைர் ஜிப்ரீல் அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் நபி (ஸல்) 

அவர்ககை கட்டி அகணத்து ஓதுவீராக! எை கூறிைார்கள். தைக்கு ஓதத் 

மதரியாது எை மீண்டும் பதிலளிக்க, அவ்வாறு மூன்று தடகவகள் 

இடம்மபற்றை. அதகைத் மதாடர்ந்து ஜிப்ரீல் அகலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் 

சூறா அல் அலகின் முதல் ஐந்து வசைங்ககையும் ஓதிக் காட்டிைார்கள். 

 

3. இவ்வசைங்கள் முன்கவக்கும் கருத்துக்கள் 2 தருக? 

1. அல்லாஹ்தான் பகடப்பாைன் 

2. எழுது வகாகலக் மகாண்டு மனிதனுக்கு கற்பித்துக் மகாடுத்தான். 



 

4. நபி ஸல் அவர்கள் ஹிராக் குககக்குச் மசல்வகத வழகமயாக்கிக் 

மகாண்டகமக்காை காரணங்கள் 2 தருக? 

1. ஜாஹிலியா சமூகம் அைாச்சாரங்களில் ஈடுபட்டகத மவறுத்தகமயிைால் 

2. இந் நிகல மாற்றமகடய வவண்டும் என்ற சிந்தகையில் 

 

5. அல்லாஹ்வின் பண்புகள் 2 தருக? 

1. பகடப்பாைன் 

2. சங்ககக்குரிய வன் 

 

6. பின்வரும் தமிழ் பதத்தின் அரபு பதத்கத தருக? 

• இரட்சகன் - ரப்பு 

• மனிதன்  - இன்சான் 

• எழுதுவகால்  - கலம் 

• கற்பித்தான்  - அல்லம 

 

 

17 - சுன்னாவின் முக்கிேத்துவம் 

1. சுன்ைா என்பதன் மமாழிக் கருத்து யாது? 

• வழிமுகற 

 

2. சுன்ைா என்பதன் வகரவிலக்கணம் யாது? 

• நபிஸல் அவர்களின் மசால், மசயல், அங்கீகாரம 

 

3. சுன்ைா என்ற கருத்தில் பயன்படுத்தப்படும் இன்மைாரு மசால்கல தருக. 

• அல் ஹதீஸ் 

 

4. வஹீ மத்லுவ் என்றால் என்ை? 

• ஓதிக் காண்பிக்கப்பட்ட வஹி 

 

5. வஹி ககறு மத்லுவ் என்றால் என்ை? 

• ஓதி காண்பிக்கப்படாத வஹி 



 

6. இஸ்லாத்தின் இரண்டாவது மூலாதாரம் எது? 

• சுன்ைா 

 

7. அல்குர்ஆனுக்கும் சுன்ைாவுக்கும் இகடயிலாை மதாடர்பு யாது? 

• அல் குர் ஆன் வஹீ மத்லுவ் 

• சுன்ைா வஹி ககறு மத்லுவ் 

• அல்குர்ஆன் கூறும் விடயங்ககை சரியாக புரிந்து மகாள்ைவும் அதகை உரிய 

முகறயில் நகடமுகறப்படுத்தவும் சுன்ைா இன்றியகமயாததாகும். 

 

8. “நான் உங்களுக்கு இரண்டு விடயங்ககை விட்டுச் மசல்கின்வறன். அவற்கற 

இறுகப்பற்றி மசயல்படுவீர்கைாயின் வழிதவற மாட்டீர்கள்” எை நபி ஸல் அவர்கள் 

கூறிைார்கள் அவ்விரண்டும் எகவ 

1. அல்குர்ஆன்  

2. ஹதீஸ் 

 

 

9. சுன்ைாவின் மீதாை எமது கடகமகள் யாகவ? 

• சுன்ைாகவ கற்பது 

• மைைம் இடுவது 

• அதகை மசயற்படுத்துவது 

• பிறருக்கு எத்தி கவப்பது 

 

 

18 - தவட்ை உணர்வு 

1. ஈமான் எத்தகை கிகைககை மகாண்டது? 

• 70க்கும் வமற்பட்ட கிகைககைக் மகாண்டது. 

 

2. அதில் உயர்ந்தது எது? தாழ்ந்தது எது? 

• உயர்ந்தது - லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் 

• தாழ்ந்தது - பாகதயில் இகடயூறு தருபவற்கற அகற்றுவதாகும். 



 

3. மவட்கம் எந்த கிகைகயச் சார்ந்த ஒன்றாகும்? 

• ஈமானின் கிகைகய 

 

4. மவட்கம் மதாடர்பாை நபிமமாழி 2 தருக? 

• நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறிைார்கள். மவட்க உணர்வு எப்மபாழுதும் 

நன்கமகயக் மகாண்டுவரும். (ஆதாரம் : புகாரி , முஸ்லிம்) 

• நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறிைார்கள். எந்த ஒரு விடயத்தில் மவட்கம் 

வபணப்படுகிறவதா அது அச்மசயகல அழகாக்கி விடும். வமலும் எந்த ஒரு 

விடயத்தில் மவட்கம் நீங்கி விடுகிறவதா அது அச்மசயகல கைங்கப்படுத்தி 

விடும்.  

(ஆதாரம் : திர்மிதி) 

 

19 - ஸீறத்துன் நபி சல்லல்லாஹு அகலஹிவசல்லம் 

1. இஸ்லாமிய வருட கணிப்பு எந்த நிகழ்கவ கவத்து வமற்மகாள்ைப்படுகின்றது. 

• ஹிஜ்ரத் நிகழ்கவ கவத்து 

 

2. மதீைாவின் பகழய மபயர் யாது? 

• யத்ரிப் 

 

3. மக்காவின் பகழய மபயர் யாது? 

• பக்கா 

 

4. நபி ஸல் அவர்களும் அபூபக்கர் ரலி அவர்களும் ஹிஜ்ரத் மசல்லும் வபாது எந்த 

குககயில் தங்கிைார்கள். 

• தவ்ர் குககயில் 

 

5. நபி ஸல் அவர்கள் மதிைாவில் நிர்மாணித்த பள்ளிவாசல் எது? 

• மஸ்ஜிதுன் நபவி 



 

6. மதிைாவில் ஐங்காலத் மதாழுககக்காக அதான் கூறி மக்ககை மதாழுககக்கு 

அகழத்த நபித்வதாழர் யார்? 

• பிலால் ரலியல்லாஹு அன்ஹு 

 

7. மஸ்ஜிதுன் நபவியில்  நிகறவவற்றப்பட்ட பணிகள் யாகவ? 

1. ஜமாஅத் மதாழுகக 

2. சமூகத்தில் ஏற்படும் பிரச்சிகைககை தீர்த்துகவக்கும் நிகலயமாக 

மசயற்பட்டது 

3. மவளிநாட்டு தூதுவர்கள் அங்குதான் வரவவற்று உபசரிக்கப்பட்டைர். 

4. வறியவர்கள் அவசரத்வதகவ உகடயவர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கும் 

இடமாகவும் அது மசயற்பட்டது 

5. இஸ்லாமிய கலாச்சார நிகலயமாகவும் காணப்பட்டது 

6. அறிகவப் புகட்டும் பல்ககலக்கழகமாகவும்  காணப்பட்டது. 

 

8. மக்காவாசிகள் எவ்வாறு அகழக்கப்பட்டைர்? 

• முஹாஜிரீன்கள் 

 

9. மதீைாவாசிகள் எவ்வாறு அகழக்கப்பட்டைர்? 

• அன்சாரியின்கள் 

 

10. முஸ்லிம்கள் மக்காவிலிருந்து மதீைாவுக்கு ஹிஜ்ரத் மசன்றகமக்காை காரணங்கள் 

இரண்டு தருக? 

1. மக்காவில் முஸ்லிம்கள் மீதாை எதிரிகளின் மதாந்தரவும் மகாடுகமகளும் 

அதிகரித்து காணப் பட்டை. 

2. இஸ்லாத்கத சுதந்திரமாக பின்பற்றுவதற்காக 

 

11. முஹாஜிர் சவகாதரர் அப்துர் ரஹ்மான் இப்னு அவ்ஃப் (ரலி) அவர்களுக்கு தைது 

மசாத்தில் பாதிகய வழங்க முன்வந்த அன்சாரித் வதாழர் யார்? 

• ஸஃத் இப்னு றபீஆ ரலியல்லாஹு அன்ஹு 

 

 

 

 



20 - ஸீறத்துன் நபி - 11 

1. மதிைாவில் பல வருடங்கள் தமக்கிகடவய வபாரிட்டுக் மகாண்டிருந்த 

வகாத்திரங்கள் எகவ? 

• அவ்ஸ், கஸ்ரஜ் 

 

2. மதிைாவில் கடகமயாக்கப்பட்ட கூட்டு கடகமகள் எகவ? 

• ஜமாஅத் மதாழுகக 

• ஜும்ஆத் மதாழுகக 

• வநான்பு 

• ஸக்காத் 

 

3. நபி ஸல் அவர்கள் மதிைாவில் யூதர்களுடன் வமற்மகாண்ட உடன்படிக்கக 

எவ்வாறு அகழக்கப்படுகின்றது? 

• கபஅது மதிைா 

 

4. நபி (ஸல்) அவர்கள் கலந்து மகாண்ட வபார்கள் எவ்வாறு அகழக்கப்படுகின்றை? 

• கஸவாத் 

 

5. நபி (ஸல்) அவர்கள் கலந்து மகாண்ட வபார்கள் 5 தருக? 

1. பத்ரு யுத்தம் 

2. உஹது யுத்தம் 

3. அஹ்ஸாப் யுத்தம் 

4. ககபர் யுத்தம் 

5. ஹுகைன் யுத்தம் 

 

6. இஸ்லாம் கூறும் யுத்த தர்மங்கள் 5 தருக? 

1. அத்துமீறி அநியாயம் அகழத்தவருடன் மாத்திரவம யுத்தம் புரிய அனுமதி 

உண்டு. மபாது மக்ககை ஒருவபாதும் தாக்கக் கூடாது. 

2. வபாரின்வபாது மபண்ககையும் குழந்கதககையும் முதியவர்ககையும் தாக்க 

அனுமதி கிகடயாது. 

3. பசுந் தாவரங்கள் மரங்கள் பயிர் நிலங்கள் வபான்றவற்கற வசதப்படுத்த 

கூடாது. 

4. எதிரிகய சித்திரவகத மசய்யவவா உருக்குகலக்கவவா எரிக்கவவா கூடாது. 

5. வழிபாட்டுத் தைங்ககையும் மத வபாதகர்ககையும் இலக்குகவத்து தாக்கக் 

கூடாது. 



 

7.  மதீைா சமூகத்தின் சிறப்பு பண்புகள் 3 தருக? 

1. விருந்வதாம்பல் 

2. வநர்கம 

3. பரஸ்பர உதவி 

4. புரிந்துணர்வு 

 

21 - உம்மஹாத்துல் முஃமினீன் 

1. உம்மஹாதுல் மூமினீன் என்வபார் யார்? 

• விசுவாசிகளின் தாய்மார்கள் (நபி ஸல் அவர்களின் மகைவிமார்கள்) 

 

2. அன்கை ஹப்ஸா ரலி அவர்களின் தந்கதயின் மபயர் என்ை? 

• உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு 

 

3. அன்கை ஹப்ஸா ரலி அவர்கள் கலந்து மகாண்ட யுத்தமமான்று தருக? 

• பத்ரு யுத்தம் 

 

4. அன்கை ஹப்ஸா ரலி அவர்களின் முதல் கணவனின் மபயர் என்ை? 

• ஹானிஸ் பின் ஹதபா ஸஹ்மி (ரலி) 

 

5. நபி ஸல் அவர்களுக்கும் அன்கை ஹப்ஸா ரலி அவர்களுக்கும் திருமணம் 

எப்மபாழுது நகடமபற்றது? 

• ஹிஜ்ரி இரண்டில் (02) 

 

6. ஹப்ஸா ரலி அவர்கள் எத்தகை வயதில் மரணித்தார்கள்? 

• 63 வயதில் 

 

7. அன்கை உம்மு சல்மா ரழி அவர்களின் இயற்மபயர் யாது? 

• ஹிந்த் 

 

8. அன்கை உம்மு சல்மா ரழி அவர்களின் தந்கதயின் மபயர் யாது? 

• அபூ உகமயா 



 

9. அன்கை உம்மு சல்மா ரழி அவர்ககை நபி ஸல் அவர்கள் எத்தகையாம் ஆண்டு 

திருமணம் முடித்தார்கள்? 

• ஹிஜிரி 4 இல் 

 

 

10. அன்கை உம்மு சல்மா ரழி அவர்கள் கலந்து மகாண்ட யுத்தம் 2 தருக? 

• கந்தக் யுத்தம் 

• ககபர் யுத்தம் 

 

11. அன்கை உம்மு சல்மா ரழி அவர்கள் அறிவித்த ஹதீஸ்களின் எண்ணிக்கக யாது? 

• 378 ஹதீஸ்கள் 

 

12. அன்கை உம்மு சல்மா ரழி மரணித்த ஆண்டு யாது? 

• ஹிஜ்ரி 63 

 

13. அன்கை உம்மு சல்மா ரழி மரணிக்கும் வபாது வயது எத்தகை? 

• வயது 84 

 

 

22 - ஹஸன் ஹுகசன் ரலிேல்லாஹு அன்ஹுமா 

1. சுவை வாலிபர்களின் தகலவர்கள் எை நபி ஸல் அவர்கள் யாகர கூறிைார்கள்? 

• ஹஸன் ஹுகசன் ரலியல்லாஹு அன்ஹுமா 

 

2. ஹஸன் ரலி அவர்கள் பிறந்த ஆண்டு எது? 

• ஹிஜ்ரி 3  

• ரமலான் மாதம் 

 

3. ஹஸன் ஹுகஸன் ரழி ஆகிய இரு வரின் மபற்வறார் யார்? 

• அலி ரலி, பாத்திமா ரலி 

 



4. ஹஸன் ரலி ஹிஜ்ரி எத்தகையாம் ஆண்டு, தைது எத்தகையாவது வயதில் 

மரணித்தார்? 

• ஹிஜ்ரி 49, வயது 46 

 

5. ஹுகசன் ரழி பிறந்த ஆண்டு எது? 

• ஹிஜிரி 4  

• ைாபான் மாதம் 

 

6. ஹுகசன் ரழி அவர்கள் கலந்து மகாண்ட யுத்தம் 3 தருக? 

1. ஜமல் யுத்தம் 

2. சிப்பீன் யுத்தம்  

3. நகர்வான் யுத்தம் 

 

7. ஹுகசன் ரலி அவர்கள் சஹீதாக்கப்பட்ட இடம் எது? 

• கர்பலா 

 

8. ஹுகஸன் ரலி ஹிஜ்ரி  எத்தகையாம் ஆண்டு, எத்தகையாம் வயதில் 

மரணித்தார்கள்? 

• ஹிஜ்ரி 61  

• முஹர்ரம் மாதம்  

• 56வது வயதில் 

 

9. இவ்விருவர் குறித்து நபி ஸல் அவர்கள் கூறிய இரண்டு கூற்றுகள் தருக? 

• “இவ்விருவரும் இவ்வுலகில் உள்ை எைது இரு கறஹான் பூக்கள்” 

• “சுவை வாலிபர்களின் தகலவர்கள்” 

 

10. ஹுகசன் ரலி அவர்களிடம் காணப்பட்ட நட்பண்புகள் 4 தருக? 

1. அகமதி 

2. எளிகம 

3. துணிவு 

4. சத்தியம் 

 

 



23 - சஹாபாக்ைள் 

1. சஹாபா என்பதன் மமாழி கருத்து யாது? 

• நண்பர்கள் , வதாழர்கள் 

 

2. சஹாபா என்பதன் வகரவிலக்கணம் யாது? 

• நபி ஸல்லல்லாஹு அகலஹி அவர்களின் வதாழர்ககை குறிக்கும் 

 

3. சஹாபா என்று அகழப்பதற்காை வகரயகற யாது? 

• நபி ஸல் அவர்களின் காலத்தில் வாழ்ந்து அவர்ககை வநரடியாக தமது 

கண்கைால் பார்த்து அவர்ககை விசுவாசம் மகாண்டு ககடசிவகர 

முஸ்லிமாகவவ வாழ்ந்து மரணித்தவர்ககை சஹாபாக்கள் எைப்படுவர். 

 

4. பிலால் ரலி அவர்களின் மபற்வறாரின் மபயர் யாது? 

• ரபாஹா , ஹமாமா 

 

5. பிலால் ரலி அவர்களின் வதாற்றம் யாது? 

• கருப்பு நிறம்  

• மமலிந்த உடல்  

• சுருட்கட முடி  

• தடித்த உதடுகள் 

 

6. எந்தக் வகாத்திரத்தாரின் ஒட்டகங்ககையும் ஆடுககையும் பிலால் ரலி 

வமய்த்தார்கள்? 

• ஜுமஹ் வகாத்திரத்தாரின் 

 

7. பிலால் ரலி அவர்களின் எஜமான் யார்? 

• உகமயா இப்னு கலப் 

 

8. அஹதுன் , அஹதுன் என்பதன் மபாருள் யாது? 

• அல்லாஹ் ஒருவன், அல்லாஹ் ஒருவன் 

 



9. 10 மபாற்காசுககைக் மகாடுத்து பிலால் ரலி அவர்ககை விடுதகல மசய்த 

நபித்வதாழர் யார்? 

• அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு 

 

10. இஸ்லாமிய வரலாற்றில் முதல் முஅத்தின் என்ற மபருகம யாருக்குரியது? 

• பிலால் ரலியல்லாஹு அன்ஹு 

 

11. பிலால் ரலி எத்தகையாம் ஆண்டு தைது எத்தகையாவது வயதில் மரணித்தார்கள்? 

• ஹிஜ்ரி 20ல்  

• டமஸ்கஸ்ஸில் தைது 70ஆவது வயதில் 

 

12. அம்மார் ரலி அவர்களின் மபற்வறார் யார்? 

• யாஸிர் ரலி  

• சுகமயா ரலி 

 

13. யாஸிர் ரலி அவர்களின் குடும்பத்திற்கு நபி ஸல் அவர்கள் கூறிய ஆறுதல் வார்த்கத 

யாது? 

• யாஸிரின் குடும்பவம! மபாறுகமயாக இருங்கள். உங்களுக்கு 

வாக்களிக்கப்பட்ட இடம் சுவைவம ஆகும். 

 

14. சுகமயா ரலி அவர்ககை மகாகல மசய்த காபிர் யார்? 

• அபூஜஹ்ல் 

 

15. அம்மார் ரலி அவர்கள் யாருகடய ஆட்சிக்காலத்தில் எப்பகுதிக்கு கவர்ைராக 

அனுப்பப்பட்டார்கள். 

• உமர் ரலி அவர்களின் ஆட்சிக்காலத்தில் 

• கூபாவின் கவர்ைராக நியமிக்கப்பட்டார் 

 

16. அம்மார் ரலி அவர்கள் எந்த யுத்தத்தில் எத்தகையாம் வயதில் ைஹீதாைார்கள்? 

• ஸிப்பீன் யுத்தத்தின் வபாது 

• 93 ஆவது வயதில் 

 



17. அம்மார் ரலி அவர்கள் ஹிஜ்ரி எத்தகையில் மரணித்தார்கள். 

• ஹிஜிரி 37  

 

 

24 - நபி நூஹ் அகலஹிஸ்ஸலாம் 

1. நபி நூஹ் அகல அவர்களின் சிறப்பு மபயர் என்ை? 

• அபுல் பைர் அத்தானி 

 

2. ஷீது அகல அவர்களுக்குப் பிறகு இகற மார்க்கத்கத மக்களுக்கு கற்றுக் மகாடுத்த 5 

மார்க்க அறிஞர்கள் யார்? 

1. வத்து  

2. யஊஸு  

3. பஸ்டர் 

4. சுவாஉ 

5. யஊகு 

 

3. நபி நூஹ் அகல அவர்கள் எத்தகை வருடங்கள் பிரச்சாரம் மசய்தார்கள்? 

• 950 வருடங்கள் 

 

4. நபி நூஹ் அகல அவர்களின் கப்பல் எந்த மகலயில் தகர நட்டியது? 

• ஜூதி மகல 

 

5. நூஹ் அகல அவர்களின் காலத்தில் ஏற்பட்ட மவள்ைத்தின் மபயர் யாது? 

• தூபான் மவள்ைம் 

 

 

 



25 - அவ்ரத்கதப் யபணி நடப்யபாம் 

1. அவ்ரத் என்றால் என்ை? 

• கட்டாயம் மகறக்க வவண்டிய பகுதிகள் 

 

2. அல்லாஹ் வகரயகற மசய்த ஆண் மபண்களுக்காை அவ்ரத் யாது? 

• ஆண்களின் அவ்ரத் : மதாப்புளுக்கும் முழங்காலுக்கும் இகடப்பட்ட பகுதியில் 

• மபண்களின் அவ்ரத் : முகம், மணிக்கட்டு தவிர்ந்த ஏகைய பகுதிகள் 

 

3. மபண்களுக்கு அனுமதிக்கப் பட்ட ஆபரணம் யாது? 

• தங்கம், மவள்ளி 

 

4. ஆண்களுக்கு தகட மசய்யப்பட்ட ஆகட ஆபரணங்கள் எது? 

• தங்கம், பட்டாகட 

 

5. அஜ்ைபி , மஹ்ரமி என்வபார் யார்? 

• அஜ்ைபி என்றால் திருமணம் முடிக்க அனுமதிக்கப்பட்டவர்கள் 

• மஹ்ரமி என்றால் திருமணம் முடிக்க அனுமதிக்கப்படாதவர்கள் 

 

6. பிறர் வீட்டில் நுகழவதற்கு இஸ்லாம் காட்டித்தந்த விதிமுகறகள் யாது? 

• மூன்று முகற ஸலாம் கூற வவண்டும் 

• மூன்று முகற கதவில் தட்ட வவண்டும் 

• திடீமரை வீட்டுக்குள் நுகழவகத தவிர்த்துக் மகாள்ை வவண்டும் 

• மணிகய அழுத்திவயா வாயால் அகழத்வதா அனுமதி மபறலாம் 



• அனுமதி கிகடக்காவிட்டால் அல்லது வீட்டில் யாரும் இல்கல என்று மதரிந்தால் 

திரும்பிச் மசன்றுவிட வவண்டும். 

 

7. மபற்வறாரின் அகறயில் நுகழவதற்கு மூன்று சந்தர்ப்பங்களில் அனுமதி வகார 

வவண்டும் எை இஸ்லாம் கூறுகின்றது. அந்த மூன்று சந்தர்ப்பங்கள் எகவ? 

1. ஃபஜர் மதாழுககக்கு முன்ைரும் 

2. பகல் மபாழுதிலும் 

3. இைாத் மதாழுககக்குப் பின்ைரும் 

 

 

26 - இஸ்லாமிே இல்லம் 

1. இகற இல்லங்கள் எப்படி அகமய வவண்டும்? 

1. இகறவகை நிகைவு கூறும் இல்லமாக இருக்க வவண்டும் 

2. அங்கு இகறவசைங்கள் ஓதப்பட வவண்டும் 

3. மார்க்கம் வபாதிக்கப்பட வவண்டும் 

 

2. அல்லாஹ்கவ நிகைவு கூறப்படும் இல்லத்திற்கும் இகற நிகைகவ இழந்த 

இல்லத்திற்கும் இகறத்தூதர் காட்டும் உவகம  யாது? 

• அல்லாஹுகவ நிகைவு கூறப்படும் இல்லத்தின் நிகல உயிர் 

உள்ைவர்களின் நிகலக்கும் 

• அல்லாஹ்கவ நிகைவு கூறப்படாத இல்லத்தின் நிகல உயிரற்றவரின் 

நிகலக்கும் ஒத்ததாகும். 

 

3. எந்த வீட்டில் கசத்தான் நுகழய மாட்டான்? 

• சூரத்துல் பகரா ஓதப்படும் வீட்டில் 

 

4. இஸ்லாமிய வீடு எவ்வாறு அகமய வவண்டும்? 

• அகமதியின் அடித்தைமாக இருக்க வவண்டும் 

• கல்விக் கூடமாக அகமய வவண்டும் 

• குழந்கதகளுக்கு இஸ்லாமிய பழக்க வழக்கங்ககை கற்றுக் மகாடுக்கும் 

இடமாக இருக்க வவண்டும். 

 



5. வீட்டுச் சூழலில் ககடபிடிக்க வவண்டிய விடயங்கள் 5 தருக? 

a. வீட்டில் நுகழயும் முன் ஸலாம் கூறிக் மகாள்ை வவண்டும் 

b. வீட்டில் நுகழயும் வபாது நபி ஸல் அவர்கள் கற்றுத்தந்த துஆகவ ஓத 

வவண்டும் 

c. குடும்பத்தில் அகைத்து உறவிைர்களுடனும் சவகாதரத்துடன் வசர்ந்து நடந்து 

மகாள்ை வவண்டும் 

d. விட்டுக்மகாடுத்தல், தர்மம் மசய்தல், விருந்வதாம்பல், இங்கிதமாக வபசுதல் 

வபான்ற பழக்கங்ககை ககடப் பிடித்தல் வவண்டும் 

e. மபாய், மபாறாகம வகாள், புறம் வபான்ற குடும்ப உறவுககை பாதிக்கும் 

வமாசமாை பண்புககை விட்டும் தவிர்ந்து மகாள்ைல் 

f. எப்மபாழுதும் வீட்கடயும் வீட்டுச் சூழகலயும் சுத்தமாகவும் அழகாகவும் 

கவத்திருத்தல் 

g. வீட்டுப் பாவகைப் மபாருட்ககை ஒழுங்காகவும் வநர்த்தியாகவும் 

சுத்தமாகவும் கவத்திருத்தல். 

 

 

27 - தபாதுச் தசாத்துக்ைகை பாதுைாப்யபாம் 

1. மபாதுச் மசாத்துக்கள் 5 தருக? 

1. வகுப்பகற கட்டிடங்கள் 

2. வபருந்து நிகலயம் 

3. காரியாலயம் 

4. கமதாைம் 

5. கடற்ககர 

 

2. நாம் காணும் மசாத்துக்ககை இரண்டாகப் பிரிக்கலாம் .அகவ எகவ? 

1. தனியார் மசாத்து 

2. மபாதுச்மசாத்து 

 

3. வக்ஃப் என்றால் என்ை? 

• தனியுடகம மபாது உடகம ஆக்கப்படுதல் 

 

4. மபாதுச் மசாத்துக்ககை பாதுகாப்பது மதாடர்பாக நபிமமாழி ஒன்று தருக. 



• நீங்கள் ஒவ்மவாருவரும் மபாறுப்பாைர்கள் உங்களுகடய மபாறுப்புகள் 

பற்றி மறுகமயில் விசாரிக்கப்படுவீர்கள். (ஹதீஸ்) 

 

5. மபாதுச் மசாத்துக்கள் துஷ்பிரவயாகம் மசய்யப்படும் சந்தர்ப்பங்கள் 4 தருக? 

1. பாகத ஓரங்களில் மலம் கழித்தல் 

2. வீட்டு முற்றங்களில் கழிவுப்மபாருட்ககை மகாட்டுதல் 

3. வாகைத்தில் மசல்லும்வபாது ஏதாவது உணவு பண்டங்ககை சாப்பிட்டு 

விட்டு அதன் கழிவுககை வாகைத்தின் மவளிவய வீசுதல் 

4. நீர்நிகலகளில் குப்கபககை மகாட்டுதல் 

5. பாடசாகல மபாதுச் மசாத்துக்ககை உகடத்தல் 

 

28 யதசப்பற்றும் முஸ்லிம்ைளும் 

1. 400 ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர் கண்டிகய ஆட்சி மசய்த மன்ைன் யார்? 

• மசைரத் மன்ைன் 

 

2. தன்கை காட்டிக் மகாடுக்காமல் உயிர்நீத்த முஸ்லிம் மபண்மணிகய பார்த்த 

இைவரசன் கூறிய வார்த்கத யாது? 

• மா மரகவல (என்கை காத்த இரத்தவம) 

 

3. இரண்டாம் இராஜசிங்க மன்ைன் தைக்காக உயிர் நீத்த முஸ்லிம் மபண்ணின் 

நிகைவாக அவைது உறவிைருக்கு வழங்கிய கிராமத்தின் மபயர் என்ை? 

• பங்கர கம்மண 

 

4. நபி ஸல் அவர்கள் மக்காகவ விட்டும் ஹிஜ்ரத் மசன்ற வபாது மக்காகவ வநாக்கி 

கூறிய வார்த்கத யாது? 

• “இந்த பூமியில் உள்ை அகைத்து ஊர்களிலும் நீதான் எைக்கு மிக 

விருப்பமாை ஊராக இருக்கின்றாய். 



நிச்சயமாக எைது சமூகத்தார் என்கை மவளிவயற்றி இருக்காவிட்டால் நீ 

அல்லாத ஓர் ஊரில் நான் வசித்து இருக்க மாட்வடன்” எை கவகலயுடன் 

குறிப்பிட்டார் 

 

5.  நாட்டுப்  மபயருடன் வசர்த்து மபயர் குறிப்பிடப்படும் நான்கு சஹாபாக்களின் 

மபயர்ககை தருக? 

1. சல்மான் அல்பாரிஸி 

2. பிலால் பின் ரபாஹ் 

3. சுகஹப் அர்ரூமி 

4. ஹுகதபதுல் யமானி 

 

 

 

6. வதசத்திற்கு என் மீது உள்ை மபாறுப்புகள் யாகவ? 

• நாட்டின் சுதந்திரம் 

• கல்வி  

• பாதுகாப்பு  

• ஆவராக்கியம்  

• சக வாழ்வு வபான்ற வைர்ச்சிக்கு உதவிட வவண்டும். 

• நாடு ஆபத்துக்வகா வறுகமக்வகா பஞ்சத்திற்வகா உள்ைாகும் வபாது நாடு 

எதிர்மகாள்ளும் வசாதகைகய விடுவிக்க பாடுபடுவதும் வதசப்பற்றின் 

அகடயாைமாகும். 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


