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# සියලුම ප්රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න. 

# අංක 01 සිට 40 දක්වා ප්රශ්න සඳහා ලබාදී ඇති(1), (2),(3),(4) පිළිතුරුවලින් නිවැරදි හහෝ වඩාත් 

ගැළහපන පිළිතුර හ ෝරා ගන්න. 

01.ඉස්ලාමිය අකීදාවැහි “ අන්ුබුව්වාත්” යු  

    (1) අල්ලාහ් සම්බන්ධ කරුණු  (2) අවසන් දිනය සම්බන්ධ කරුණු 

    (3) නබිවරුන් සම්බන්ධ කරුණු (4) මලාඉකාවරුන් සම්බන්ධ කරුණු 

 

02.‘ සීරතුර් රසූලුල්ලාහ් ‘ යන ග්රන්ථහේ ක ර්ෘ වරයා 

   (1)  ඉබ්නු හිෂාම් (2)ඉබ්නු කසීර් (3) ඉබ්නු සඅද් (4)ඉබ්නු ඉස්හාක් 

 

03.  ඉස්ලාමීය අකීදාව ආරක්ෂා කිරීමට දායකත්වය ලබා දුන් ඉමාම් හකහනකි, 

   (1)ඉමාම් සුහ්ි (රහ්)  (2) ඉමාම් අබු හනීෆා (රහ්) 

   (3)ඉමාම් ෂව්කානි (රහ්) (4) ඉමාම් අබුල්හසන් අල්අෂ්අරී(රහ්) 

 

04. ‘  ක්ීර්  හ්රීමා ’යු, 

 (1) අල්ලාහු අක්බර්        (2) නබි සල් තුමා එදිහනදා පාරායනය කළ දුආ 

 (3) සලා ය  සඳහා වූ සමාරම්භක  ක්ීරය     (4) හජ් කාලහේ උසුරන  ල්බියා 

05. ‘වරඋ යු පිළිහවත් සුරැකීම වන්හන්ද ‘ ඉහ්ලාස් ’ යන පදය  මගින් සඳහන් කරන්හන්,  

   (1) පව්සමාව                          (2) වගකීම් පැවරීම  

(3) ඇල්මක් හනාමැති ජීවි ය     (4) පිවිතූරැ හේ නාව 

06. ඉස්ලාමයට හපර අරාභිකර හේ හගෝත්ර සමාජ ක්රමයක් දක්නට තිබුණි. පහ  අරාබි පදයන්හි හගෝත්ර 

යන වචනය සඳහන් වන්හන්, 

(1) ෂූඌබ්න  (2)ෂෂකූ  (3) අසබිේයා  (4) කීලා 
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07. ඉස්ලාමීය නීති මූලාශ්රයන්හගන් හදවැනි මූලාශ්රය 

  (1) ඉජ්මා   (2) හදීස ්  (3) අල්ුආර්න්   (4) කියාස ්

 

08. මූූඃමින් හකහනු සතුව  තිබිය හනාහැකි යුහවන් නබි(සල්) තුමා සඳහන් කළ ගුණාංග හදක 

වන්හන්, 

  (1) හපාලිය හා සූදුව    (2) හබාරුව හා අවිශ්වාස කම 

  (3) සඟවා  ැීම හා හබාරුව (4)හබාරුව හා හසාරකම 

 

09. මා කවුද? හකාහි සිට පැමිණිහයමි ද? යන්හන් හකායි හදසටද? යන ප්රශ්නයන් හට නිවැරදි පිළිතුර 

ලබා හදන්හන්, 

  (1)ඉන්ිය ඥානය (2) විචක්ෂණ ඥානය  

(3)වහී දැුම      (4) ාක්ෂණ දැුම 

 

10. කලීෆා අබූබක්කර් රලි තුමාහේ හයෝජනා මගින්  අල්- ුරානය පිටපත් කිරීහම් හස්වාහව් නිර වූ 

නබි මිතුරා, 

  (1)ඉබ්නු අබ්නබාස් (රලි)    (2) මුආද් ඉබ්නු ජබල් (රලි) 

  (3) ඉබ්නු මස්ඌද් (රලි)   (4) ෂසද් ඉබ්නු සාබිත් (රලි) 

 

11.නිහඬ ඉජ්මාව සඳහන් කරන්හන්, 

   (1) ඉජ්මාඋස් සරීහ්     (2) ඉජ්මාඋස් සුකූති 

   (3) ඉජ්මාඋල් මුරක්කබ්න  (4)ඉජ්මාඋල් අක්සිේයා 

 

12. ෆලර්්වූ සලා හයන් පසු පහ  සඳහන්  ුමක්  පාරායනා කහළාත් ඔහුට මීළඟ සලා ය දක්වා 

අල්ලාහ්හේ රැකවරණහේ සිටින බවට නබි සල් තුමා සඳහන් කළ පාරායනය, 

  (1)ුල් සූරාවන් පාරායනය කිරීම (2) සූරා යාසීන් පාරායනය කිරීම 

  (3) සූරා කාෆිරූන් පාරායනය කිරීම (4)ආයතුල් ුසර් ීපාරායනය කිරීම 

 

13.‘යහපත් ගති ලක්ෂණය තිහබන්නා මුූඃමින්වරුන් අ හරන් හශ්ර්ෂ්ඨ වන්හන්ය’ යු,  

  (1)  ඉමාම්වරුන්හේ වදනකි     (2) අල් හදීස් වදනකි 

  (3) සහාබි  වදනකි                    (4) අල්ුආර්න් වැකියකි 

 



14. නීති මූලාශ්රයන්හගන් වහී මත්ූ මගින් ලබාගත් නීති මූලාශ්රයකි, 

 (1) අල්ුආර්න් (2) අල් ඉජ්මා (3) අල් කියාස්  (4)අල් හදීස් 

 

15. ඉද්රීස් (අෂල) තුමාට ලැබූ සුහුෆ් ගණන, 

  (1) 50   (2) 20   (3) 30    (4) 10 

 

16.‘දාරුල් බකා’ යන පදහයන් හැහඟන්හන්, 

  (1)  නිමාවක් හනාමැති පරහලාව ජීවි ය (2)ඇල්මක් හනාමැති හමහලාව ජීවි ය 

  (3) විනාශ වී යන හමහලාව ජීවි ය   (4) කබ්නර් ජීවි ය 

 

17. ඉමාරත් යු,  

  (1)  හලාව පාලනය කිරීම      (2) අල්ලාහ් නැමදීම 

 (3) හපාහළාව ශශ්රීක කිරීම      (4) අල්ලාහ්හේනිහයෝජි යා  

 

18.නබි සල් තුමාහේ පවුහල් අය සමාජය විසින් ප්රතික්හෂ්ප කළ අවස්ථාහව්දී එම උදවිය සිර ග  කල 

ස්ථානය වන්හන්, 

  (1) දාරුල් අකර්ම්            (2) දාරුන් නද්වා 

  (3) නම්ලා නම් නිම්නය    (2) අබූ ාලිබ්න නිම්නය 

 

19. ඉස්ලාම් පවසන පිිසිදුකම පැහැදිලි කරන හකාටස, 

  (1) අල් අකාඉද් (2) අන්නජාසත්  (3) අල් ඉබාදත්  (4) අත් හාරත් 

 

20.ව ර්මානහේ හිජ්ි වෂර්ය 

  (1) 1442   (2) 1443   (3) 1441  (4) 1444  

 

21.පහ  සඳහන් හද්වල් අ හරන් සැහැල්ලු නජීසය 

  (1) නින්හද්දි මුවින් පිටවන හකළ 

  (2) මවුකිි පමණක් ආහාරයට ගන්නා පිිමි දරුවාහේ මුත්රා 

  (3) වමනය 

  (4) අුභව කිරීමට අුමැතිය හනාලත් සතුන්හේ කිි 



22. ුල්ලෂ න්  ප්රමාණයට අඩු ජලහයහි නජීසයක් එක් වී ඇ . නමුත් එහි වණර්ය, සුවඳ, රසය 

යන ගුණාංග අ ින් කිසිවක් හවනස් හනාවිය. එම ජලය වුූ කිරීමට 

  (1) හපාදුහව් භාවි ා කළ හැකිය. (2) භාවි ා කළ හනාහැකිය 

  (3) භාවි ා හනාකිරීම යහපත්ය (4)අවශය අවස්ථාව හි පමණක් භාවි ා කළ හැකිය 

 

23. මුූඃමින් හකහනුහේ අනනය ාව සඳහන් කරණ ක්රියාවක් 

  (1)   හිස ආවරණය කිරීම   (2) ජුබ්නබා  ඇඳීම 

  (3)රැවුල තිීම   (4) සලා ය ඉටුකිරීම 

 

24. කියාස් නම් නීති මූලාශ්රයහි අඩංගු හනාවන අකර්ාන්වලින්  එකකි 

 (1) අල්කිල්ලත්  (2) අස්ල් (3) අල්ඉල්ලත් (4)අල්හුුම් 

 

25. මිූඃරාජ් ගමහන්දී  පිිහනමූ අනිවායර්වූ ඉබාද යකි, 

  (1) සකාත් (2) උපවාසය (3) පස්හව්ල් සලා ය (5)හජ් 

 

26. හිදායත් යු, 

  (1)යහමග (2)නබිත්වය (3)හද්ව ක්රියාව (4)දූ භාවය 

 

27.‘රබ්නබුන්නාස් ’ යන පදහයහි හත්රුම, 

  (1) මිනිසුන්හේ පාලකයා (2)මුෂයයන්හේ ස්වාමියා 

  (3)මිනිසුන්හේ නායකයා (4)මිනිසුන්හේ හදවියන් 

28. ෆලර්් කිෆායා හනාවන කරුණකි 

  (1) ෂවදයවරු බිහිකිරීම 

  (2) ඉංජිහන්රු බිහිකිරීම 

  (3) ජනාසා සඳහා වගකීම් ඉටුකිරීම 

  (4) හදමව්පියන්ට ගරු කිරීම 

29.මිනිස් සිත් වගර්යන් අ ින් “අයහප ට හපාලඹවන සි ” යු 

  (1) නෆ්සුල් ලව්වාමා හව්         (2) නෆ්සුල් අම්මාරා බිස්සූූඃ 

  (3) නෆ්සුල් මුත්ම ඉන්නා හව්  (4)කල්බුන් සලීම් හව් 

30. ුල්ලහ න් ප්රමාණය යු 

  (1)ලීටර් 210 (2) ලීටර් 200 (3) ලීටර් 220 (4)ලීටර්300 



  

 

31. නබි සල් තුමා සතුව තිබූ ස යවන් භාවය නිසා ුහරයිෂ්වරුන්  ඹවුන්හට  ැබූ සුවිහශ්ෂී නම 

(1)අරර්සූල්     (2) අස්සාදික්  (3) අල් අමීන්   (4) අල්වලී 

 

32.අරාබිකරහේ උතුරු මායිමය 

  (1) සිිය කාන් ාරය   (2) රතු මුහුද 

   (3)පසර්ියාව     (4) අරාබි මුහුද 

 

33.නබි සල්  තුමා හට ප්රථමහයන් පහළ වූ වාකය 

   (1)නූන් වල්කලමි වමා යස්තුරූන්... 

   (2) ඉක්රූඃ බිස්මි රබ්නබිකල්ලදී කලක්... 

   (3) යා අේුහල් මුසස්ම්මිල්... 

   (4) අල්හම්දුලිල්ලාහි රබ්නබිල් ආලමීන්... 

 

34.පළමු අකබා ගිවිසුහමන් පසුව නබි සල් තුමා විසින් මදීනාවට  ඉස්ලාම් ආගම ඉගැන්වීම් සඳහා 

පිටත් කළ සහාබිවරයා 

  (1) උස්මාන් ඉබ්නු අෆ්ෆාන් (රලි) 

  (2) මුස්අබ්න ඉබ්නු උෂමර් (රලි) 

  (3) ෂසද් ඉබ්නු සාබිත් (රලි) 

  (4) මුආද් ඉබ්නු ජබල් (රලි) 

 

35.හදිස්හි මුූඃමින් හා කාෆිර් අ ර තිහබන හවනස්කම සඳහන් කර ඇත්හත් 

  (1)සලා ය අත්හැරීමහව් (2)අරාබි භාෂා දැුම 

  (3) සලාම් පැවසීම       (4)යහප  පැනවීම 

 

36.ස්වගර්හේ යතුර සලා ය වන අ ර සලා හේ යතුර   

(1) වුළු කිරීම  (2) අදාන් පැවසීම  (3)පිිසිදු කිරීම  (4) මුස්ලිම් වීම 

 
10 fY%AKsh 
juk; 10 

 

ඉස්ලාම් -I,II 

,];yhk; I,II 

 
10 fY%AKsh 



 (3)පාිශුද්ධ කිරීම       (4)ඇල්මක් හනාමැති ජීවි ය 

 

38.අල්ලාහ්හේ අලංකාර නම් අ ින් ‘අරර්හීම්' යන වචනහයහි අථර්ය 

  (1) අසීමි  දයාලු වන් යා   (2)ඉ ා පාිශුද්ධ වන් යා 

 (3)අසීමි  කරුණාවන් යා (4)ඉ ා හසහනහහවන් යා 

 

39.ුත් ාබුල් වහී යන අයවන්හන්, 

   (1)වහී ලියා සටහන් කරන අය 

   (2)අල් ුරානය කටපාඩම් කළ අය 

   (3)අල් ුරානය නිවැරදිව පාරායණා කරන්නන් 

   (4)අල්ුරානයට විවරණ  ලියූ අය 

40.මුජාහදතුන් නෆ්ස් යු 

   (1)කායික සටන    (2)හද්ශපාලන සටන 

   (3)සි  හා සම්බන්ධ සටන (4)ආුධ සටන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. ස්කියා යු, 

  (1)රැකීම                   (2)පිවිතුරු හේ නාව 



ඉස්ලාම් - II 

# පළමු ප්රශ්නය හා  වත් ප්රශ්න හ රක් ඇතුළුව ප්රශ්න පහකටප්රශ්න 5කට පිළිතුරු සපයන්න. 

01). 

1.සලා ය මගින් මුසල්ිම් හකහනක් ආරක්ෂාව ලැීමට හැකි පාප කමර් හදකක් සඳහන් 

කරන්න. 

2.ජාහිලියා ුගහේ  පැවති  යහපත් ගතිලක්ෂණ හදකක් 

ලියන්න. 

3.කලීෆාවරුන්වන අබූබක්කර් (රලි), උස්මාන් (රලි) යන අයට  අල්ුආර්නය හගාු කිරීමට 

හයෝජනා කළ සහාබිවරුන් හදහදනා නම් කරන්න. 

4.පරහලාව ජීවි ය සම්බන්ධ විශ්වාස කළුතු කරුණු හදකක් සඳහන් කරන්න. 

5.නබි සල් තුමාහේ කාල  වකවාුව තුළ අල්ුආර්න්  ආරක්ෂා කළ ක්රමහව්ද හදකක් සඳහන් 

කරන්න. 

6.අල්මාඋත්  ාහිහර්ි හත්රුම යු ුමක්ද?  නිදසුනක්  ද ලියන්න. 

7. පස්හව්ල් සලා හයන් පසුව අපි පාරායනය කළ ුතු සුරාවන් අ ින්  හදකක් සඳහන් 

කරන්න. 

8.‘ ඉජ්මාඋ' යන අරාබි පදහයහි හත්රුම් හදකක් ලියන්න. 

9.සුන්නත්වූ නැමදුම් මගින් ලැහබන ප්රහයෝජන හදකක් ලියන්න. 

10.ඉස්ලාමීය අකීදාවට පදනම් වූ ප්රධාන නීති මූලාශ්ර  හදකක් සඳහන් කරන්න. 

 

02. (I)අකීදාව පදනමින් බිහිවූ වැරදි  අකීදා කණ්ඩායම් හ රක් සඳහන් කරන්න. 

    (II) අකීදාවට පටහැනිව කණ්ඩායම් බිහි වීමට හහත්ු වූ කරුණු තුනක් සඳහන් කරන්න. 

    (III) ඉස්ලාමීය අකීදාහි අන් ගර් ය සඳහන්කර ‘අරරූ්හානිේයාත්' යු ුමක්දැයි විස් ර  

කරන්න. 
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05. (I) පව් සමාව අයදීම සඳහා හකහනක් පිළිපැදිය ුතු හකාන්හද්සි හදකක් සඳහන් කරන්න. 

   (II) දරුවන් හදමව්පියන්ට කළුතු ුතුකම්  තුනක් සඳහන් කරන්න. 

   (III) ආධයාත්මික දිුණුව ඇති කිරීමට අදාළ ක්රියාමාගර් පහක් සඳහන් කරන්න. 

 

06.(I) නබි (සල්) තුමාහේ මක්කා කාල දූඃවාහි  එතුමන් හට  සහහයෝගහයන් සිටි අය කවුරුන්ද? 

   (II) නබි සල් තුමාහේ දූඃවා හස්වය න ර කිරීමට ුෂරෂ් වරුන්  ක්රියා කළ  ආකාරය විස් ර 

කරන්න. 

  (III) සුන්නා හි වැදගත්කම අල් ුආර්න්, අල් හදීස් මගින් විස් ර කරන්න. 

 

07.  පහ  සඳහන් මා ෘකා වලින් හදකක් හ ෝරා හකටි සටහන් ලියන්න; 

  (I)දන්දීහමහි ප්රහයෝජනයන්. 

  (II)ඉස්ලාමයට හපර අරාබියහි ආගමික සථ්ාවරය. 

  (III) සුහ්ද්. 

  (IV) අල්-ුආර්න් පහළ කිරීම. 

 

 

 

 

 

 

 

03.(I) නජීස්හි වගර් හදකක් නිදසුන් සමග සඳහන් කරන්න. 

    (II) ජලය  වගර් හා විස් ර එහි ප්රහයෝජනයන්  හකටිහයන් විස් ර කරන්න. 

    (III) ජීරත් (හවළුම)දැමූ පුද්ගලහයක් සලා ය ඉටුකිරීම සඳහා  මන්ව හකහස් පිිසිදු 

කරන්හන්ද යන්න  විස් ර කරන්න. 

 

04. (I) ඉබාදත් යු ුමක්දැයි නිවර්චනය කරන්න. 

     (II) සුබහ් සලා හයන් පසු පාරායනය කිරීමට නබි සල් තුමා ඉගැන්වූ දුආවන් සඳහන් කරන්න. 

    (III) සලා හේ  වැදගත්කම සඳහන් කර,  සලා ය මගින් ලැහබන ප්රහයෝජනයන් තුනක් ද විස් ර 

කරන්න. 

 

 

 


