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 සියලුම ප්රශ්නනවට  පිිතුරු සපයන්න. 

(01) නිවැරදි පිිතුරර යටින් ඉරක් අඳින්න. 

 

1) නබි (සල්) ුරමා ශ්වළඳාම් කිරීම සඳහා ශ්වළඳ ද්රවය ටාා ත්  සිටුවියය වන්ශ්න්  

1. ආයිෂා (රලි) 2. සෆීය්යා (රලි) 3. කදීජා (රලි) 

2) නබ් (සල්) ුරමා හැදූ මව 

1. හලීමා මාොව 2. ෆාතිමා බින්්  අසද් 3. ආමීනා මාොව 

3) සටාෙශ්ය් ෙහනමීද් වන්ශ්න්  

1. අල්හම්දුලිල්ටාහන 2. සුබ් හා නල්ටාහන 3. අල්ටාහු අක්ාර් 

4) ඉමාම් අබු හනීෆා (රහන) ුරමා කුඩා කාටශ්ය් හැදින් වූ නම  

1. මුහම්මද් 2. නුඃ මාන් 3. අහනමද් 

5) මටාඉකාවුන් මවා ඇ් ශ්්   

1. පසින් 2. ගින්ශ්නන් 3. ආශ්ටෝකශ්යන් 

6) හාලිකුනා යන්ශ්නහි අුෙ වන්ශ්න්  

1. කුස පිර වූ  2. යහමඟ  3. මැව්වාවූ 

7) සටාෙශ්ය් දී හිස ශ්පොශ්ළොශ්ව් ෙැබීම හඳුන්වන්ශ්න්  

1. ුකුඋ 2. සුජුද් 3. ඉුඃතිදාල් 

8) අබු ොලිබ් ුරමාශ්ේ බිියඳ  

1. උම්මු සල්මා 2. උම්මු හබ්ාා 3. ෆාතිමා බින්්  අසද් 

9) සටාෙශ්ය් දී පාරායනය කළ යුුරය. 

1. කලීමා 2. සුරුරල් ෆාතිහාව 3. දුආ 

10) අසනෙුඃ ෆිුල්ටාහන යන  

1. ඉසනතිුඃෆාර් 2. ෙසනබීහන 3. ෙක්බීර් 
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(02) පහෙ සඳහන් වාකය හිය නම් (  ) ටකුණ ද වැරදිනම් ( x ) ටකුණ ද වරහන් ුරළ ශ්යොදන්න. 

1) වුලුුඃ යන මුළු ශ්රීරයම  පිියසිදු කිරීමකි. (.............) 

2) මටා ඉකාවුන් අල්ටාහන  ශ්වනසනකම් කරති. (.............) 

3) නියම ශ්ව්ටාව  නියම කාර්යය වට ශ්යදිය යුුර ශ්නොශ්ව්. (.............) 

4) ඕනෑම ශ්දයක් ක්රමව් ව කළ යුුරය. (.............) 

5) අමු් ෙන්  සංග්රහ කළ යුුරය. (.............) 

(03) වරහන් ුරළ ඇති වචන වලින් හිසනෙැන  සුදුසු වචනය ශ්ෙෝරා ලියන්න. 

(අල් කුර් ආනය / අන්ෙහියා්  / වම් අෙ / වම්ියබ් / මුහුණ) 

1) සටාෙශ්ය් උසුියය යුුර වැදත්  උසුුමක් වන්ශ්න් ......................................................ය. 

2) සැන්දෑශ්ව් ඉර ාැස යාශ්මන් පසු ............................................................සටාෙය 
ඉටුකළ යුුරය. 

3) වුලුුඃ කරමි යන නිය්යෙය සමත .......................................................................ශ්සේදිය 
යුුරය. 

4) අපශ්ේ ආතමික ග්රන්යය ...............................................................ශ්ව්. 

5) අපවිත්ර දෑ ඉව්  කර පිියසිදු කිරීම සඳහා .............................................................ාාවිො 
කළ යුුරය. 

 
(04) ශ්කටි පිිතුරු සපයන්න. 

1) වුලුුඃ කරන අවසනයා හෙරක් ලියන්න. 

1. ........................................................................................... 

2. ........................................................................................... 

3. ........................................................................................... 

4. ........................................................................................... 

2) මුහම්මද් නබි (සල්) ුරමාශ්ේ යහගුණාංත ශ්දකක් ලියන්න. 

1. ........................................................................................... 

2. ........................................................................................... 

3) වුලුුඃ කිරීශ්ම් දී ඉටු කළ යුුර ක්රියා ශ්දකක් ලියන්න. 

1. ........................................................................................... 

2. ........................................................................................... 
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4) පියසරය පිියසිදුව ොා තැනීම  අප අනතමනය කළයුුර ක්රියාකාරකම් ශ්දකක් ලියන්න. 

1. .............................................................................................. 

2. .............................................................................................. 

5) ුරන්වන කලීමාව සිංහශ්ටන් ලියන්න. 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

(05) යා කරන්න. 

1)  අල්ටාහන ශ්තෞරව කිරීම    රසනසාක් ඔහුය. 

2) අල්ටාහන ප්රශ්ංසා කිරීම   අල්ටාහු අක්ාර් 

3) අල්ටාහන පාියශුද්ධ කිරීම   පාවහන් පැළඳිය යුුරය. 

4) අල්ටාහන ආහාර ටාා දී ශ්පෝෂණය කරන නිසා  සුබ්හා නල්ටාහන 

5) වැසිකිිතය  යාම  ශ්පර  අල්හම්දුලිල්ටාහන 

(06) මටාඉකාවුන් දහශ්දනා නම් කර කාර්යයන්ද ලියන්න. 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
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(07) අල් කුර් ආනය තැන වාකය පහක් ලියන්න. 

 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 


