
                           21. நபிமார்கள் இருவர்      

            மூஸா (நபி) 
01. மூஸா அலைஹிஸ்ஸைாம் அவர்கள் பிறந்த ஆண்டு எது? எங்கக 

பிறந்தார்?                                                 

●              கி.மு 1250                          ●         எகிப்தில்  

02. மூஸா (அலை) அவர்களின் காைத்தில் வாழ்ந்த பிர்அவ்னின் பபயர் என்ன?                                                        

●            2ம் ராம்ஸீஸ் 

03. மூஸா (அலை) அவர்கள் யாருலைய மகலள திருமணம் பெய்தார்கள்?                                                          

●            ஸுஐப் (அலை) அவர்களின் மகலள 

04. முஃஜிஸா என்பதன் பபாருள்?        

 ●        அற்புதம் 

05. மூஸா (அலை) அவருக்கு வழங்கப்பட்ை அற்புதம் என்ன?           

●         லகத்தடி பாம்பாக மாறுதல்.                ●        லககள் பிரகாெித்தல்  

06.  மூஸா (அலை) அவர்கள் எங்கு மரணித்தார்கள்?   

 ●         பைஸ்தீனில் 

                            

                                ஈஸா (நபி) 
07. மர்யம் (அலை) அவர்களின் தந்லதயின் பபயர்?  

 ●         இம்ரான்          

08. மர்யம் (அலை) அவர்கள்  ெிறுவயதாக இருந்த கபாது வளர்த்பதடுப்பதற்கு  

பபாறுப்கபற்ற நபி 

●          ஸகரிய்யா (அலை) 

09. ஈஸா (அலை) அவர்கள் எங்கு பிறந்தார்கள்?  

●         பைஸ்தீனில் 

10. ஈஸா (அலை) அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ை அற்புதங்கள்? 



●      மரணித்தவர்கலள உயிர்ப்பித்தல்.                                               

●      பிறவிக் குருைலரயும் பவண்குஷ்ைகராகிகலளயும் குணப்படுத்தல்.                                                 

●       வடீ்டில் மலறவாக லவக்கப்பட்டுள்ள பபாருட்கலள ெரியாக பொல்ைல்.         

11. “ஹவாரிய்யூன்கள்” எனப்படுபவர்கள் யார்?     

●      ஈஸா (அலை) அவர்களின் அலழப்லப ஏற்ற ெீைர்கள். 

12. ஈஸா (அலை) அவர்கலள பகாலை பெய்வதற்கு முயன்ற மன்னர்கள்?                                                           

●       பைஸ்தீனத்லத ஆட்ெி பெய்த ஏகராத் மன்னன்.    

●       கராமானிய ெிற்றரென். 

 

    22. உம்மஹாதுல் முஃமினனீ் 

01. உம்மஹாதுல் முஃமினனீ் (விசுவாெிகளின் அன்லனயர்) எனப்படுபவர் 

யார்?                                          

                            நபி (ஸல்) அவர்களின் மலனவிமார்கள்.   

         1.  லஸனப் பின்த் ஹுலஸமா(ரழி) 
●   இவர் அப்துல்ைாஹ் இப்னு ஜஹ்ஸ் என்பவரின் மலனவியாவார்.                                                

●   அன்லன லமமூனா ரழி அவர்களின் தாய்வழி ெககாதரியும் ஆவார்.                                                                   

●    நபி (ஸல்) அவர்கலள ஹிஜ்ரி 3 இல் திருமணம் முடித்தார்கள்.                 

●   400 திர்ஹம்கள் மஹராக வழங்கப்பட்ைது.     

●  அப்துல்ைாஹ் இப்னு ஜஹஸ் (ரழி) அவர்கள் உஹத் கபாரில் 

ஷஹிதாக்கப்பட்ைார்கள்.                            

●    இவரது ெிறப்புப் பபயர் உம்முல் மஸாகீன் (ஏலழகளின் அன்லன) 

           2.     லஸனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் (ரழி) 
●    இவர் நபி (ஸல்) அவர்களின் தந்லதயின் ெககாதரியான உலமமா பின்த் 

அப்துல் முத்தைிப் அம்லமயாரின் மகளாவார்.                  

●     நபி (ஸல்) அவர்கள் தனது வளர்ப்பு மகனாகிய லஸத் (ரழி) அவர்களுக்கு 

மணமுடித்துக் பகாடுத்தார்கள்.          



●     ெிை காைம் பென்றதும் லஸத் (ரழி) விவாகரத்து பெய்து விட்ைார்கள்.    

●     அல்ைாஹ்வின் கட்ைலளக்கிணங்க நபி (ஸல்) அவர்கள் ஹிஜ்ரி 5இல் 

திருமணம் முடித்தார்கள்.            

 ●       மார்க்க விையங்களில் ெிறந்தவராகவும், இலறயச்ெம் உலையவராகவும், 

உண்லம கபசுபவராகவும், குடும்ப உறலவப் கபணுபவராகவும், அதிகம் தர்மம் 

பெய்பவராகவும், உைக பற்றற்றவராகவும், ஏலழகலள கநெிப்பவராகவும் 

காணப்பட்ைார்கள்.                                          

●      நீண்ை லகலய உலையவர் என்ற ெிறப்புப் பபயலர உலையவர்.     

●      நீண்ை லக என்பது அதிக தர்மம் பெய்வது என்று பபாருள்படும்.  

●     ஹிஜ்ரி 20ஆம் ஆண்டு 53 ஆவது வயதில் வபாத்தானார்கள்.      

●     ஜன்னதுல் பகியில் அைக்கம் பெய்யப்பட்ைது. 

        3. அன்லன மய்மூனா (ரழி) 
●    இவர் உம்முல் பழ்ை (ரழி) அவர்களின்  ெககாதரி ஆவார்.          

●    இவரது முதல் கணவர் மஸ்உத் என்பவர் இவலர விட்டு பிரிந்தார்.    

●    பின் அபூ ருஹ்ம் என்பவலர மணம் முடித்து அவரும் மரணித்தார்.                                                         

●   பின்னர் விதலவயாக வாழ்ந்த இவர் நபி (ஸல்) அவர்கலள திருமணம் 

முடித்தார்.         

●    இவர் ஏறத்தாழ 76 ஹதீஸ்கலள ரிவாயத் பெய்தார்.        

●   இவர் ஸஹாபாக்களுக்கும், தாபியனீ்களுக்கும் கற்றுக் பகாடுத்தார்.                                                       

●   அதிக ஞானம் உலையவராகவும், இலறயச்ெம் உலையவராகவும், குடும்ப 

உறலவ கபணுபவராகவும் காணப்பட்ைார்கள்.           

●  ஹிஜ்ரி 51 இல் 80 ஆவது வயதில் வபாத்தானார்கள். 

              4. உம்மு ஹபபீா (ரழி) 
●   இவரது இயற் பபயர் ரம்ழா.         

●    அபூ ஸுப்யான் என்பவரின் மகளாவார்.            

●    ரம்ழா இஸ்ைாத்லத ஏற்று இருவருமாக அப ீஸினியாவிற்கு ஹிஜ்ரத் 

பென்றார்கள் அங்கு கணவர் மதம் மாறி விட்ைார்.         



 ●   இவருக்கு ஹபபீா என்பறாரு குழந்லதயும் உண்டு.      

 ●    நபி (ஸல்) அவர்களின் கவண்டு ககாளுக்கிணங்க நஜ்ஜாெி மன்னன்  உம்மு  

ஹபபீா (ரழி) அவர்கலள திருமணம் முடித்துக் பகாடுத்தார்கள்.  

 ●   நஜ்ஜாெி மன்னன் நபி (ஸல்) அவர்களின் ொர்பில் 400 தீனார்கலள உம்மு 

ஹபபீாவிற்கு மஹராக பகாடுத்தார்கள்.       

 ●   இது உம்மு ஹபபீா (ரழி) அவர்களின் 36 வது வயதில் ஹிஜ்ரி 7ல் நிகழ்ந்தது.      

 ●    உம்மு ஹபபீா (ரழி) தனது 72 ஆவது வயதில் மரணம் பநருங்கிய கபாது 

ஆயிஷா (ரழி), உம்மு ஸல்மா (ரழி) ஆகிகயாரிைம் ெிை விையங்கலள ககாரி 

மன்னிப்புக் ககாரினார்கள்.          

  ●    ஆயிஷா (ரழி) அவர்கள் என்லன ெந்கதாஷப்படுத்தினரீ்கள் என 

கூறினார்கள்.  

 

          23. இரு முஸ்ைிம் வரீர்கள்                

   பவற்றி வரீர் ஸைாஹுத்தீன் ஐய்யூபி 
01. ஸைாஹுத்தின் ஐய்யூபி பிறந்த ஆண்டு எது?    

  ●       கி.பி 532 

02. பிறந்த இைம் யாது?      

  ●       ஈராக்கிலுள்ள திக்ரித் 

03. இனம் யாது?       

   ●      குர்திஷ் 

04. விகஷை திறலமகள்? 

  ●      இராணுவ துலறயில் ெிறப்புத் கதர்ச்ெி.      

 05. igJy; Kfj;j]; ifg;gw;wg;gl;l Mz;L? 

 ●   கி.பி 1187 ஹிஜ்ரி 583 இல் ஹித்தீன் எனுமிைத்தில் கபாரிைப்பட்   

       ெிை மாதங்களில் லபதுல் முகத்தஸ் லகப்பற்றப்பட்ைது. 

06. சுல்தான் ஸைாஹுத்தீனின் மனித கநய பண்புகள் யாலவ? 



●      எதிரிப்பலை தளபதி கநாய்வாய்பட்ை கபாது தனது லவத்தியலர அனுப்பி 
ெிகிச்லெ பெய்தார்.   

●     உயர்தரமான குதிலரலய அன்பளிப்பு பெய்தார். 

07. சுல்தான் ஸைாஹுத்தீன் எப்கபாது வபாத்தானார்?  

●     கி.பி 1193 ஹிஜ்ரி 589 ஸபர் மாதம்.   

           ஸுல்தான் முஹம்மத் அல் பாதிஹ் 

08. பிறந்த ஆண்டு எது?  

●     கி.பி 1432 மார்ச் 30  

09. தந்லதயின் பபயர் யாது?  

●     முராத்  

10. ெிறப்புப் பபயர் யாது?    

●     அல் பாதிஹ் (பவற்றியாளர்)   

11. இவர் கற்றுக் பகாண்ை பமாழிகள் யாலவ?    

●     அரபு, பாரெீகம், துருக்கி, இைத்தீன், கிகராக்கம். 

12. இவர் எப்பகுதிக்கு ஆளுனராக நியமிக்கப்பட்ைார்?  

●     மக்னதீிய்யா என்ற பகுதிக்கு. 

 13. my;fu;D]; ஸஹபி என்பது யாது?    

●    பபரியபதாரு நீர்ப்பரப்பு. 

14. பகான்ஸ்தாந்து கநாபிைின் புதிய பபயர் என்ன?   

●    ஸ்தான்புல் 

15. முஹம்மத் அல் பாதிஹ் மரணித்த ஆண்டு?   

●    கி.பி 1481 ஹிஜ்ரி 886 

 

              

 



                24.ெிக்கனமும் கெமிப்பும் 

01. ெிக்கனமாக வாழ்தல் என்றால் என்ன?   

●    இருப்பலதக் பகாண்டு கதலவலய கட்ெிதமாய் நிலறகவற்றல் ஆகும். 

02. கெமிப்பு என்றால் என்ன?   

●      வணீ் விரயம் பெய்யாமல் ெிக்கனமாக பயன்படுத்திய பின் மீதமானவற்லற 

பாதுகாப்பகத கெமிப்பு ஆகும். 

03. நலைமுலற வாழ்வில் வணீ் விரயம் பெய்யப்படும் வளங்கள் யாலவ?                                                                 

●     நீர், மின்ொரம், பணம், பபாதுச் பொத்துக்கள். 

04. ெிக்கனம், கெமிப்பு மூைம் கிலைக்கும் நன்லமகள் யாலவ?  

●    கைன் பிரச்ெிலன நீங்கும்.                ●     பபாருளாதார பநருக்கடிகள் நீங்கும்.                                                                  

●    மற்றவரிைம் தங்கி வாழ்வலத தடுக்கைாம். 

 

                25.ஹைால் ஹராம் 

01. ஹைால் என்றால் என்ன?   

●     மார்க்கத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ை விையங்கள் ஹைால் ஆகும். 

02. ஹராம் என்றால் என்ன?   

●    மார்க்கத்தில் தடுக்கப்பட்ை விையங்கள் ஹராம் ஆகும். 

03. அல்ைாஹ் ஹராமாக்கப்பட்ை உணவுவிற்கு 2 உதாரணம் தருக? 

●    உைலுக்கும்,  உயிருக்கு ஆபத்லத தரக் கூடியலவ.  

●    தங்கம்,பவள்ளி பாத்திரங்களில் உண்ணல் பருகல். 

04. உலையுைன் பதாைர்புலைய ஹராமான விையத்திற்கு 2 உதாரணம் தருக.                                                

●    ஆண்கள் பட்ைாலை தங்க ஆபரணங்கள் அணிதல்.       

●    ஆண்கள் பபண் கவைத்திலும் பபண்கள் ஆண் கவைத்திலும் உலை 

அணிதல்.                                             

05. நைத்லதயுைன் பதாைர்பான ஹராமானவற்றிற்கு 2 உதாரணம் தருக?                                                                

●    தீய வார்த்லத கபசுதல்.                              ●     பபாய் ொட்ெி கூறுதல். 



 

                  26.இன நல்லுறவு 

01. ெமூகங்களுக்கிலையில் நீதமாக நைப்பதற்குரிய அல்குர்ஆன் வெனம்?                                                           

“ஈமான் பகாண்ைவர்ககள நீங்கள் நீதம் பெலுத்தி அல்ைாஹ்வுக்கு 

ொட்ெியாளர்களாக இருங்கள். நீங்கள் பெலுத்தும் நீதி உங்களுக்ககா, உங்கள் 

பபற்கறாருக்ககா, பநருங்கிய உறவினருக்ககா எதிராக இருந்தாலும் ெரிகய.” 

(4;35) 

02. மதீனா ொெனம் எப்கபாது நலைபபற்றது?  

●      கி.பி 622 இல்  

03. மதீனா ொெனம் யார் யாருக்கு இலையில் நலை பபற்றது?   

●      நபி (ஸல்) அவர்களுக்கும் யூதர்களுக்கும் இையில். 

04. ெமூக நல்ைிணக்கத்லத ஏற்படுத்துவதற்கான வழிகள் யாலவ?                                                                   

●    அலனத்து மக்களும் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸைாம் அவர்களின் ெந்ததியினர்                                                  

●     இக்கட்ைான ெந்தர்ப்பங்களின் கபாது உதவி ஒத்தாலெ வழங்கள்.   

●    பிரகதெ கதெிய நைன் அபிவிருத்தி நைவடிக்லககளில் பங்ககற்றல். 

 

        27.பிற ெமயங்கலள மதித்தல்  

01. மனிதர்கள் யாவரும் ெககாதரர்கள் என்பலத வைியுறுத்தும் ஹதீஸ் 

ஒன்று?   

        “மண்ணில் உள்ள மனிதர்கலள நீங்கள் கநெித்தல் விண்ணில் உள்ள 

இலறவன் உங்கலள கநெிப்பான்.”  

02. பிற ெமயங்கலள மதித்தல் பதாைர்பாக அல்குர்ஆன் வெனம்? “ஈமான் 

பகாண்ைவர்ககள நீங்கள் நீதி பெலுத்தி அல்ைாஹ்விற்கு ொட்ெியாளர்களாக 

இருங்கள். நீங்கள் பெலுத்தும் நீதி உங்களுக்ககா உங்கள் பபற்கறாருக்ககா, 

பநருங்கிய உறவினருக்ககா, எதிரானதாக இருந்தாலும் ெரிகய.”       

  

 

 



28.இைங்லகயில் உள்ள ஏலனய  

ெமயங்கள்                                     

01. இைங்லக மக்கள் பின்பற்றும் ெமயங்கள் 4 தருக?   

●   பபௌத்தம்            ●   இந்து                       ●   இஸ்ைாம்              ●    கிறிஸ்தவம் 

02. மகாமாயா கதவிக்கு பிறந்த குழந்லதக்கு இைப்பட்ை பபயர் என்ன?                                                                     

●    ெித்தார்த்தன்  

03. புத்தர் பிறந்ததும், ஞானம் பபற்றதும், உயிர் நீத்தலும் எத்தினத்தில் இைம் 

பபற்றது?    

●    பவொக் தினம்  

04. புத்த பிராணின் வாழ்வில் கலை பிடித்த முக்கிய அம்ெங்கள் யாலவ?                                                               

●   அகிம்லெ                                                         ●அன்பு             

●   கருலண                                                           ●பிறருக்கு பதாண்டு பெய்தல்.   

●    அவர்களின் நல் வாழ்விலன கருதுதல்.         

●    கநாயாளலர கபணல். 

05. இைங்லகயின் இந்து ெமயத்திற்குரிய ெரியான பபயர் என்ன?                                                                  

●    ெனாதனதர்மம் 

06. இந்து ெமயத்தின் கவத நூல்கள் யாலவ?  

●  இருக்கு              ●  யசுர்                 ● ொமம்                 ●  அதர்வம்   

07. லெவர்களின் முழு முதற் கைவுள் யார்?      

●   ெிவன் 

08. லவணவர்களின் முழு முதற் கைவுள் யார்?   

●   விஷ்ணு 

09. கிறிஸ்தவர்கள் என்பவர் யார்?  

●   ,கயசு கிறுஸ்Jலவ பின்பற்றகவார் கிறிஸ்தவர்கள். 

 



10. ,கயசு பிரான் எங்கு பிறந்தார்?   

●   பபத்கைகம் எனும் ெிற்றூரில் மாட்டுத் பதாழுவத்தில் யூத குைத்தில் 

பிறந்தார். 

11. ,கயசு ெிலுலவயில் அலறயப்பட்ை இைம் யாது?    

●    பகால்கத்தா எனும் குன்று. 

12. பபரிய பவள்ளி கிறிஸ்தவர்கள் மூைம் எவ்வலகயில் முக்கியத்துவம் 

பபறுகிறது? 

●   ,கயசு பவள்ளிக்கிழலம அன்று உயிர் விட்ைபடியால் கிறிஸ்தவர்கள் 

ஆண்டு கதாறும் பவள்ளியன்று வழிபடுகின்றனர். 

13. கிறிஸ்தவர்கள் பகாண்ைாடும் பபருநாள்?    

●   நத்தார்             

14. ,கயசு நாதரின் தாயார் பபயர்?   

●    மரியாள்  

 

 29.கதெத்தின் மீது பற்று பகாள்ளல் 

01. நபி (ஸல்) அவர்களின் நாட்டுப் பற்லற வைியுறுத்தும் ெம்பவம்?    

●     நபியவர்கள் மக்காலவ விட்டு புறப்படும் கபாது இவ்வாறு கூறினார்கள். 

“மக்காகவ இந்த உைகத்திகைகய எனக்கு விருப்பமான பூமி 
அல்ைாஹ்விைத்தில் மிகவும் கண்ணியமான இைம். உன் ெமூகம் உன்லன 

விரட்டி அடிக்காவிட்ைால் உன்லன விட்டு பென்றிருக்க மாட்கைன்.”  

02. நாட்டுப்பற்று என்றால் என்ன?  

●     நாட்டுப்பற்று என்பது ஒரு மனிதன் தான் பிறந்த பூமிலய கநெிப்பதும் நாட்டு 

மக்கலள கநெிப்பதும். நாட்டு மக்ககளாடு இணக்கமாக வாழ்வதும் 

அவர்களுக்காக உலழப்பதும் உண்லமயான கதெப்பற்றாகும். 


