
4 ශ්රේණිය - ශ්ෙවන වාර අවසාන නිපුණො අනාවරණ පරීක්ෂණය - 2019 පිටු අංක 1 
 

 

 

 

 

 

 සියලුම ප්රශ්නනවට  පිිතුරු ලියන්න. 

(01) නිවැරදි පිිතුරර යටින් ඉරක් අඳින්න. 

1) ඉමාම් බුහාරි (රහන) ුරමාශ්ේ මුල් නම වනුශ්ේ, 

1.ෂාෆිඊ 2. ය:කුබ් 3.මුහම්මද්  

2) සටාෙශ්ේ වොවන් ගණන අඩු කර ගන්නා ශ්ටස මුහම්මද් නබි (සල්) ුරමා  පැවසූ නබි වරයා 

වන්ශ්න්, 

1.දාවුල් (අලට) 2.මූසා (අලට) 3.යුසුෆන (අලට) 

3) “ අල්ටාහන ෙආටා ඔබ  සුවය ටබා ශ්ද්වි” යනුශ්වන් හඳුන්වන වචනය වන්ශ්න්, 

1.අසනෙ:ෆිුල්ටාහන 2.ෂෆාකල්ටාහන 3.කලීමුල්ටාහන 

4) “කවශ්රක් අල්ටාහන හා පරමාන්ෙ දිනය විශ්නවාස කරයි ද, ඔහු ෙම ආගන්ුරකයා ශ්ගෞරවය  

පත් කර සංග්රහ කරත්වා.” ශ්මය, 
 
1.හදීසයකි. 2.අල් කුර් ආන් වැකියකි. 3. ඉමාම් වදනකි. 

5) අල් කුර් ආනශ්ේ අවසාන සුරාව 

1.සුරුරන් නාසන  2. සුරුරන් ෆටක් 3.සුරුරන් ඉහනටාසන 

6) සීටාෙශ්ේ ුකූඋහි සි  ශ්කලින් නැගිටි සිටීම හඳුන්වන්ශ්න්, 

1.ඉ:තිදාල් 2.සුජුද් 3.ෙක්බීර් 

7) අල් කුර් ආනය ග්රන්යයක් ශ්ටස සංසනකරණය කිරීම  දායක ූ  පාටකයා 

1.අලි (රලි) 2.අබුබක්කර් (රලි) 3.සාබිත් (රලි) 

8) ආගමක් හා සුහුෆන යන ශ්දකම ටැබූ නබිවරයා 

1.ආදම් (අලට) 2.ඉබ්රාහීම් (අලට) 3.මූසා (අලට) 

9) වුට: කිරීම  සුදුසු පිරිසිදු ජටය ශ්සවීම. 

1.ෂර්ත් 2.ෆර්ලු 3.මක්රූහන 

10) පරශ්ටොශ්ේදී ප්රයමශ්යන් ප්රශ්නන කරන ඉබාදෙය වන්ශ්න්, 

1.හජ්. 2.සටාෙය 3.zසකාෙය 
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(02) පහෙ වාකය හරි නම් (  ) ටකුණ ද වැරදි නම් (  x  ) ටකුණ ද ශ්යොදන්න. 

1) ටැජ්ජාශීලීභාවය ඊමානශ්ේ බාහිර ටක්ෂණයකි.  (.........) 

2) නබි (සල්) ුරමාශ්ණෝ එුරමාශ්ේ වැඩ ක යුුර සියල්ට අනුන් ටවා කරවා ගත්ශ්ෙෝය (.........) 

3) මුසනලිම් ශ්නොවන ශ්රෝගීන්ශ්ේ සුව දුක් විමසීම සඳහා යාශ්මන් වැළකිය යුුරය. (.........) 

4) සීරෙල් මුසනෙකීම් යනු යහ මාර්ගය ශ්නොශ්ේ.  (.........) 

5) පංච මහා වගකීම් අෙර කලීමාව පළමු වැන්න ශ්ේ.  (.........) 

6) බිම වැටුනු ශ්දයක් අහුටා දීම කුසල් ශ්ගනන ක්රියාවකි.  (.........) 

7) අල් කුර් ආනය කාටය ගෙවීමත් සමග විනාශ් වන ආගමකි.  (.........) 

8) සෑම වි ම වුලු: සමග සිටීම යහපත් පුුද්දකි.  (.........) 

9) ෂයිොන්ශ්ේ උපායන් ජය ගන්න  අල්ටාහන අප  විචාර බුද්ධිය ටබා දුන්ශ්න්ය.  (.........) 

10) නබිවු හා රසුල්වුන් මිනිසුන් ශ්නොශ්ේ.  (.........) 

 

(03) ශ්කටි පිිතුරු සපයන්න. 

1) ‘‘මු අේවිදෙයින්” යනුශ්වන් හඳුන්වන සුරාවන් ශ්දකක් ලියන්න. 

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

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

 

2) ඉමාම් බුහාරිුරමා  ඉගැන්ූ  විද්වුරන් ශ්දශ්දශ්නකු නම් කරන්න. 

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

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

 

3) නජීසන වර්ග ුරනක් නම් කරන්න. 

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

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

3 ......................................................... 
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4) සටාෙශ්ේ ෂර්ත් පහක් ලියන්න. 

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

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

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

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

5 .......................................................................................................... 

5) වුට: හි ෂර්ත් ශ්දකක් ලියන්න. 

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

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

(04) වරහන් ුරළ ඇති වචන වලින් හිසනෙැන  සුදුසු වචනය ශ්යොදා හිසනෙැන් පුරවන්න. 

(ඉසනමාඊල් / ෙයම්මුම් / අසනසුන්නාහන / ෂීද්(අලට) / මුුඃ ජිසාත්) 

1) නබි (සල්) ුරමාශ්ේ වචන, ක්රියා හා අනුමෙ කිරීම් සියල්ට 

............................................... ශ්ටස හැඳින්ශ්ේ. 

2) අල්ටාහන නබිවුන්  හා රසුල්වුන්  ........................................................ටබා 

දුන්ශ්න්ය. 

3) වුට: කළ ශ්නොහැකි අවසනයාවටදී .................................................................කර 

සටාෙය ඉටුකළ යුුරය. 

4) ඉමාම් බුහාරි (රහන) ුරමාශ්ේ පියාශ්ේ නම ................................................ය. 

5) වැඩිම සුහුෆන සංඛාවක් ටැබූ නබිවරයා 

............................................................................ය. 

(05) යා කරන්න. 

1) නිවසින් පි වී යන වි    සුබ්හාන රබ්බියල්  අටාවබි හම්දිහි කිව  

        යුුරය. 

2) නිවසින් පි වී යන අය බටා     සටාත් කර දුආ ප්රාර්යනා කළ යුුරය. 

3) ගමන් ආරම්භකරන වි  උසුු වන්ශ්න්    සුබිහානල්ටදී සහනහරටනා  

                                                                                ප්රාර්යනාවය. 

4) ගමන ආරම්භ කිරීම  ශ්පර      ෆී අමානිල්ටාහන යැයි කිවයුුරය. 

5) සුජුද් කිරීශ්ම් දී     බිසනමිල්ටාහි ෙවක්කල්ුර අල්ටාහන  
     යැයි උසුරිය යුුරය. 
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(06) සටාෙශ්ේ ෆර්ලු 10 ක් ලියන්න. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(07) මුහම්මද් නබි (සල්) ුරමා ගැන වාකය අ ක් ලියන්න. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


