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# සියලුම ප්රශ්න වලට පිළිතුරු ලියන්න. 

# අංක1 සිට 40දක්වා ප්රශ්න සඳහා ලබා දී  සඳහා ලබාදී ඇති  (1),(2),(3),(4) පිළිතුරු වලින් නිවැරදි 

හහෝ වඩාත් ගැළහෙන පිළිතුර හ ෝරා ගන්න. 

01) අකීදා  නම් ෙදය මගින් සදහන් වන්හන් 

(1) විශ්වාස හා සම්බන්ධ කරුණු (2) වගකීම හා සම්බන්ධ කරුණු 

(3) කුබබාන් සම්බන්ධ කරුණු  (4) ෙවුල් ජීවි ය සම්බන්ධ කරුණු 

 

02) දදනික ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධ ඉබාදත්  අ රින්  ෆලබ ්දෛන්ූ  ඉබාද යකි 

(1) හරෝගීන්  සුවදුක් බැලීම  (2) හදමව්පපියන්ට ගරු කිරීම 

(3) ඉහගන ගැනීම         (4) ජනාසාවහි සහභාගි වීම 

 

03) සලා ය අනිවායබය කළ මාසය හා දිනය 

(1) රජබ් 27 (2) රමලාන් 27  (3) මුහරබම් 10   (4)රබීඋල් අව්පවල් 12 

 

04) සලා හයහි   වරබුක්  හිදුම සිටින අවස්ථාව 

(1) හදවැනි සුජූද්හහි          (2) ෙළමු අත් හිය්යාත්හි 

(3) මැද  හිඳුහමහි            (4) අවසන් අත් හිය්යාත්හි 

 

05) කුලෆාඋබ රාශිදුන් ොලනහයන් ෙසුව  ඉස්ලාමිය  ොලනය භාරගත් අයවන්හන්, 

(1) උදමයාවරු     (2) සහාබාවරු  (3) අබ්බාසියවරු  (4)උස්මානියවරු 

 

06) හදීස් කලාව ආරක්ෂා කිරීහම් ප්රයත්නහය් හයදුණු කලීෆාවරයා 

(1) අබූබක්කබ (රලි)  (2) උමබ (රලි) (3) උමබ ඉබ්ු අබ්දුල් අසීස ්(රලි). (4)ඉමාම් සුහ්රි (රහ්) 

 

07) හොහළාව සශ්රීක කිරීහම් ක්රියාව 

(1) කිලාෆත්  (2) ඉබාදත්  (3)රිසාලත්  (4)ඉමාරත් 

 

08) මදීනා වැසියන් දැන සිටි කෘෂිකාමබික  ාක්ෂණික  ක්රමය වන්හන් 

(1)  ෙරාගනය (2) ක්හලෝනිං ක්රමය (3) හොහහාර භාවි ා කිරීම   (4) වගාකිරීම 
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09) කඃබාවහි  ප්රදශබනය කළ කවි හගාුව 

(1) සකාහ්  (2)දුල්මජාස්  (3)සබ්උ මුඅල්ලකාත් (4) කසීදා 

 

10) අල්කුආබන්  ග්රන්ථාරූඪ කිරීමට හහ්තුව සටන 

(1)බද්හබ  (2) යමාමා   (3) උහද්හ   (4) අහ්සාබ් 

11)  සි  හා සම්බන්ධ සටන සඳහන් කරන අරාබි ෙදය 

    (1) කල්බ් (2) නෆ්සුල් අම්මාරා (3) මුජාහදතුන් නෆ්ස්  (4) සුහ්ද්හ 

12) (අ) හකාටස (ආ) හකාටස සමග සම්බන්ධ කිරීහමන් ලැහබන්හන් 

   (අ)                                                     (ආ) 

වරඋ                                   A- යහෙත් ගති ලක්ෂණ 

මකාරිමල් අහ්ලාක්               B- ලබාහදන්නා 

ඉහ්ලාස්                               C- රැකීම 

අල්මඃති                               D- පිවිතුරු හේ නාව 

(1) CDBA     (2) BCDA   (3) DCBA   (4) CADB 

13) (අ) හකාටස (ආ) හකාටස සමඟහකාටස සමග සම්බන්ධ කිරීහමන් ලැහබන්හන් 

(අ)                                                         (ආ) 

පිරිමින් හිස වැසීම                             A ෂ බ් 

මුස්ලිම් වීම                                       B ෆලබ් 

 වාෆුල් විදා ඉටුකිරීම                       C මහරබමාත් 

අරෆාවහි රැඳී සිටීම                            D වාජිබ් 

(1)ABCD    (2)BDCA    (3)CADB  (4) DCBA 

14) “ මා කුස පිහරන්න ආහාර අුභව කළහහාත් දුප්ෙතුන්හේ කුසගින්න අම ක විය හැකිය” 

යුහවන් ප්රකාශ කර උෙවාසහය්   නිර ූ නබිවරයා, 

(1)මසා (අදල) තුමා        (2) යූසුෆ් (අදල) තුමා 

(3) මුහම්මද්හ (සල්) තුමා     (4) දාූද්හ (අදල)තුමා 

15) නබි සල් තුමාට ප්රථම වහී ෙහළ ූ අවස්ථාහවහි  උෙහදස් ලබා ගැනීමට කැඳවාහගන ගිය 

පුද්හගලයා  

(1) උමබ(රලි)   (2) වරකත් බින් නවුෆල්   

(3) අබූබක්කබ (රලි)   (4) අබූ ාලිබ්  

16) විනාශ වන හමහලාව ජීවි ය සඳහන් කරන්හන් 

(1) දාරුල් මුකාම් (2) දාරුල් කුල්ද්හ (3) දාරුල් බකා  (4) දාරුල් ෆනා 

 



17.හකහනක් යහෙත් කායබයක් අල්ලාහ් හවුහවන් පිරිසුදු හේ නාහවන් ඉටුකරන අ ර, හසසු අය 

 මන්ව ප්රශංසා කළ යුතුබවට ද බලාහොහරාත්තු හවන හමම ක්රියාව, 

හකහනකි 

(1)  ාරික් බින් සියාද්හ       (2) මුහම්මද්හ බින් කාසිම් 

(3) සලාහුදීන් අයියූබි        (4) මුසා බින් ුදසබ 

 

23) කඃබාවහි පිළිම වන්දනාව ආරම්භ කළ පුද්හගලයා 

(1) අබූලහබ්  (2)අම්රිබ්ු ලුදහ (3) අබූජහ්ල්  (4) ඉක්රිමා 

 

24) ෆික්හ් කලාහව්ප  හා  අකීදා  ක්හෂ්ත්රහයහි දායකත්වය ලබාදුන් විද්හවහ කි, 

(1) ඉමාම් අබුල් හසන් අෂ්අරී      (2) ඉමාම්  හාවී 

(3) ඉමාම් තිමබිදී             (4) ඉමාම් අහ්මද්හ බින් හන්බල් 

 

 

 

(1) අල්ලාම්ට සමාන කිරීමකි  (2)යහෙත් ක්රියාවකි 

(3) අුම  කර ඇ           (4) පිළිග  හැකි ක්රියාවකි 

 

18) ෙරහලාවදී ෂුහදාවරුන් සමඟ සිටිති යුහවන් සඳහන් කළ අය වන්හන්, 

(1) වීරත්වහය් සිටින මුජාහිද්හ (2) සාධාරණීය ොලකයා 

(3) බියභක්තිකූ ධානෙතියා  (4) ස යවාදී වයාොරිකයා 

 

19) කිරුම් මිුම්වල වංචා කරන හකහනකුට ලැහබන නිරය 

(1) සකබ   (2) දවල්   (3) ජහන්නම්   (4) සකබ 

20) සවුම් ධාරීන් ස්වගබයට ඇතුල්වන හදාරටුව 

 

(1) බාබුබ දරයාන්   (2) බාබුස් සලාම්  (3) ජහන්නම්  (4) බාබුල් හුල්ද්හ 

21) සහීහ ්බුහාරි හි ඇතුළත් ූ හදීස් සංඛ්යාව 

(1) 4000   (2) 4800   (3)7275   (4)7260 

 

22) කුරුස වීරයන්හගන් මස්ජිදුල් අක්සාව හා ෙලස්ීනය නැව  ජයග්රහණය කළ අය අ රින් 



25) නබි (සල්) තුමාට ෙසුව  මස්ජිදුල් අක්සාවැහි සලා ය ඉටුකළ පුද්හගලයා 

(1) උමබ (රලි)                  (2) අබූබක්කබ (රලි)   

 (3) උස්මාන් (රලි)            (4) අලි (රලි) 

 

26) කබ්බ ජීවි ය සම්බන්ධ  කරුණු ඇතුළත් ූ අකීදා හකාටස 

(1) ඉලාහිය්යාත්   (2) අන්ුබූව්පවාත්  (3) රූහානිය්යාත්  (4) සම්ඉය්යාත් 

 

27)අුම  ූ ගමනක හයදී, අසරණ  ත්ත්වයට ෙත්ූ  සකාත් ලැබීමට  සුදුසුහකහනකි 

(1) මිස්කීන්   (2) ඉබ්ු සබීල්  (3)රිකාබ් (4)ගාරිමන් 

 

28) මක්කාහවහි ජම්රාවන් පිහිටා ඇති ස්ථානය 

(1) මුස් ලිෆා (2)අරෆා (3) මිනා   (4) සෆා 

 

29)හකහනක් සතුව ගවයන් හ ළිහක් තිහබ්නම් ඔහු සකාත් වශහයන් ලබාදිය යුතු ගවයන් හි 

ප්රමාණය 

(1) ගවයන් ෛකකි  (2) ගවයන් හදකකි (3) ෛක් ෛළහදන කි  (4) 

 

30) ෙහ  සඳහන් ඉමාම් වරුන්හේ නම්  හා ඹවුන්හේ සුවිහශ්ෂී නම් යා කිරීහමන් ලැහබන සුදුසු 

පිළිතුර 

ඉමාම් මාලික්(රහ්)          A -ආලිමුල් කුදරෂ් 

ඉමාම් අබූ හනීෆා(රහ්)     B- අසදුල්ලාහ ්

ඉමාම් ෂාෆිඊ (රහ්)            C- ඉමාමුල් අහ්ලම් 

අලි (රලි)                        D- ඉමාමුල්  මදීනා 

(1) ABCD   (2) DCBA   (3) ACDB    (4) BCAB 

31) සුන්නත් ූ සව්පම් රුකීමට අුම   හනාූ දවස 

(1) මුහරබම් 10 (2) ෂව්පවාල් 01  (3)රජබ් 27  (4) දුල්හජ් 01 

 

32) අල්ලාහ්හේ අලංකාර නම් අ රින් “අල්වදූද්හ” යු 

(1) අසීමි  කරුණාවන් යා  (2) දැඩි ොලකයා 

(3) ෙව්ප සමාව හදන්නා     (4) අසීමි   දයාලු වන් යා 

 



33) ඔබ සලා ය මඟින් අල්ලාහ්හගන්  උදව්ප ෙ නා හස්ම ,  ව  හදයක් මගින්ද උදව්ප ෙ න්න  

යුහවන්  අල්කුආබනය  සඳහන්  කරන්හන්, 

(1) උෙවාසය  (2) හජ්   (3) සදකා    (4) ඉවසීම 

 

34)  ෙහ  සඳහන් ඉ ා සමීෙ සමාන ෙදය සහි  වචන හදකවන්හන්,  

(1)කල්බුන් සලීම්- කල්බුල් මුත්ම ඉන්නා (2) සහීහ-් ලඊෆ්  (3) මුජ් හිද්හ - මුකල්ලිද්හ  (4) ජන්නා-

නාබ 

 

35) නබි සල් තුමාට ෙසුව කිලාෆ යට සුදුස්සා හ ෝරා ගැනීහම්දී කවුරුන්ද යන ගැටලුව  මගින් 

නිමබාණයූ වැරදි කණ්ඩායමකි 

(1) ජබරියියා  (2) මුජබිආ   (3) මුඃ සිලා  (4)ෂීආ 

 

36) ඊමාන්හි ඉ ාම ෙහත්  ත්වය යුහවන් හදීස්හි සඳහන් කරුණ 

(1) මාගබහයහි බාධා වන හදයක් ඉවත් කිරීම 

(2) ලැජ්ජාව  (3) සමාව දීම   (4)කලිමා ෙැවසීම 

 

37) ආදම් නබිතුමාහේ දරුවන්ූ හාබිල්, කාබීල්  හදදනාම  නිර වුුූ රැකියාවන් වන්හන් 

(1) හප්ෂ - සත්ව ොලනය (2)කෘෂිකමබය -සත්ව ොලනය  (3) හප්ෂ - ෛහේරු  (4) වඩු - හවළඳාම 

 

38) සකාත් හි ෆලබයන් හදකකි. ෛකක් නිය්ය ය  ැබීම හදවුව, 

(1) ගණන් බැලීම     (2) සුදුස්සාට ලබාදීම 

(3) ෛකමුතුහවන් ඉටුකිරීම (4) දබතුල් මාලයට ලබාදීම 

 

39) හවළඳාම සම්බන්ධ නීති රීති දන්නා අය හැර හසසු අය හවළඳාම් කිරීමට  හනම් කළ   කලීෆා 

(1) අලි (රලි)   (2) උසම්ාන් (රලි)  (3) උමබ (රලි)  (4) අබූබක්කබ (රලි) 

 

40) “සුබ්හානල්ලාහ්” යු සඳහන් කරන ෙදය කුමක්ද? 

(1)  හ්ලීල්   (2)  ම්ජීද්හ   (3)  හ්මීද්හ  (4)  ස්බීහ ්
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part 02 

# ෙළමු ප්රශ්නය හා  වත්  ප්රශ්න හ රක් ඇතුළුව ප්රශ්න ෙහකට පිළිතුරු සෙයන්න. 

# ෙළමු ප්රශ්නයට ලකුණු 20 ද අහනකුත් ෛක් ෛක් ප්රශ්නය සඳහා ලකුණු 10 බැගින් ද හිමි හව්ප. 

01) හකටි පිළිතුරු සෙයන්න. 

i) සුන්නත්වු උෙවාස හදකක් සඳහන් කරන්න. 

ii) ඉමාම් ෂාෆිඊ (රහ)් තුමාහේ ග්රන්ථ හදකක් නම් කරන්න. 

iii) ඉමාරත් ක්රියාවන් සඳහා නිදසුන් හදකක් සඳහන් කරන්න. 

iv) කියාස් යු කුමක්දැයි  නිවබචනය කරන්න. 

v) අල්කුආබනය ෙැහැදිලි වීමට සුන්නාහ්  වැදගත් හව්ප, හමයට හහ්තු කාරණා හදකක් 

සඳහන් කරන්න. 

vi) අවසන් නබිත්වය සනාථ කිරීමට  ාකබකි නියායන් හදකක් ලියන්න.( -II) 

vii) කලීෆා අබූබක්කබ (රලි) තුමාහේ හස්වාවන් හදකක් සඳහන් කරන්න. 

viii) සි  හා සම්බන්ධ ඉබාද යන් හදකක් සඳහන් කරන්න. 

ix) “ අරබුූහානියියාත්” යන අකීදා හකාටසහි ඇතුලත් හවන කරුණු  සඳහන් කරන්න. 

x) ඉස්ලාමීය නිවබචනය අුව ඉජ්තිහාද්හ යු කුමක්දැයි විස් ර කරන්න. 

 

02)  

I) වෂබයක් සම්ූණබ වීම යන හකාන්හද්හසිය හනාමැති සකාත් අනිවායබ වන ද්රවයයන් හදකක් සඳහන් 

කරන්න. 

ii) වැරදි අකීදා කණ්ඩායම් බිහිවීමට හහ්තුකාරණා තුනක් සඳහන් කරන්න. 

iii)  හජ් ඉටු කරන ආකාරය විස් ර කරන්න. 

 

03)  

I) යහෙත් ගුණාංගයන්හි වැදගත්කම සඳහන්කරන හදීසයක්  ලියන්න. 

ii) මස්ජිදුන් නබවිහි වැදගත්කම් තුනක් සඳහන් කරන්න. 

iii) උෙවාසහය්  වැදගත්කම විස් ර කරන්න. 
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06)  

 I) ඉස්ලාම්  ලබා දී ඇති මානව අයිතිවාසිකම් හදකක් සඳහන් කරන්න. 

ii)  අජ්නබිූ පිරිමින්  සමග කටයුතුකිරීහම්දි පිළිෙැදිය යුතු හකාන්හද්හසීන්  තුනක්  සඳහන්  කරන්න. 

iii) රුණ කාලය යහෙත්ව ග කිරීමට ඹබ ඉදිරිෙත් කරන හය්ජනාවන්  සඳහන් කරන්න. 

 

07)  ෙහ  සඳහන් මා ෘකා අතුරින් හදකකට ෙමණ හකටි සටහන් ලියන්න . 

i) ඉමාම් ෂාෆිඊ. 

ii) ශ්රී ලංකාහව්ප ඉස්ලාම් හඳුන්වාදීම. 

iii) කලීෆා උමබ   රලි   තුමාහේ හස්වාවන්. 

iv) නබි (සල්) තුමාට ආදරය දැක්වීම. 

 

 

 

04)  

I) දැඩි නජීස්  පිරිසිදු කරන්හන් හකහස්ද? 

ii) ෙරිසරයට  කළයුතු යුතුකම් තුනක් සඳහන් කරන්න. 

             iii) ජාහිලිය්යා කාල ෙවුල් ඒකක සම්බන්ධ  විස් ර කරන්න. 

 

05)  

I) සහායක මලාශ්රයන් හ රක් සඳහන් කරන්න. 

ii) නබි සල් තුමාහේ සීරාව ආරක්ෂා කිරීමට හහ්තු ූ කාරණා තුනක් සඳහන් කරන්න. 

iii) කියාස ්හි අකබානයන් නිදසුන් සමග සඳහන් කරන්න. 


