
 

 

 

 

 

 

 

 

   

» fldgi 

වඩාත් නිවeරදි පිළිතුර යටින් ඉරක් අ¢න්න.  

1. අර්රයියාන් නම් දදොරටුදවන් ස්වර්ගයට යාමට ඉටු කළ යුතු අමලය. 

( Zසකාත්  / සලාත් / සව්ම් / හජ් ) 

2. ජබීරත් යනු 

( තුවාලයයි / අවයවයකි / මහා කිල්ලයි / දවලුම් පටිය ) 

3. ජිබ්රීල් (අලල) තුමාට පියාපත් --------ක් විය. හිස්තැනට සුදුසු පිළිතුර වනුදේ 

( 600 /  400 /  250 /  300 ) 

4. ‘ සිෆතුල්ලාහ්‘ යනු 

( අනිවාර්යය ුණාංා ග / අල්ලාහ්ද  ුණාංා ග / ්රතිවවිරු්ධධ ුණාංා ග / අනිවාර්යය දනොවන 

ුණාංා ග) 

5. නබිවරු , ආගම් , මලායිකාවරුන් පිළිබද විස්වාස අන්තර්ගත දකොටස 

(මආ්ධ / තව්හී්ධ / රිසාලත් / ඊමාන්  මුජ්මල් ) 

(ල; 3X5 =15) 

01)  පහත ්රකා  වලට ‘√ ‘  දහෝ  ‘ X‘ වරහන් තුළ දයොදන්න. 

1. අපද  මුල්ම රසුල්වරයා මුහම්ම්ධ නබි (සල්) තුමාය. (   ) 

2. අල්ලාහ්ද  ශු්ධධ ව නාම ඔහුද  ුණාංා ග වලින් දවනස් ඒවාය. (    ) 

3. ‘ සම්උන්‘ යන ුණාංා ගයට ්රතිවවිරු්ධධ අල්ලාහ්ද  සිෆාතය ‘සමමුන් ‘ ය. (    ) 

4. සිකුරාදා සුන්නත් සව්ම් ඉටු කළ හැකිය. (    ) 

5. ලයිලතුල් ක්ධර් රාත්රිය මාස 1000 කට වඩා උතුම්ය. (    ) 

       (ල; 3X5 =15) 

02)  නිවeරදි වචන දයොදා හිස්තැන් පුරවන්න. 

1. වුලු  කළ දනොහැකි අවස්ථා වලදී ---------- කළ හැකිය. 

2. කබ්රදේ ්රශ්නන අසනුදේ -------------- හා ------------ (අලල) සලාම්වරු යි. 

3. මහා කිල්ල --------------- යනුදවන් අරාබිදයන් හදුන්වනු ලබයි. 

4. අල්ලාහ් සලාතය ්රධානය කද  ------------- මාසදේය. 

5. යුධ පිටිදේ සටන් කරන අවස්ථාදව් පවා ------------ අතහැර දැමීමට ඉස්ලාම් අවසර 

දනොදදයි. 

 (ල; 2X5 =10) 
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්රශ්නන 05 කට පමාංක් දතෝරා පිළිතුරු සපයන්න. 

01)  සව්ම් සම්බන්ධව පහත සදහන් ්රශ්නන වලට පිළිතුරු සපයන්න. 

I. සව්ම් යනු කුමක්ද? 

II. එම කාලදේදී කළ යුතු සුන්නත් ක්රියා 3 ක් ලියන්න. 

III. සව්මය ගැන කියදවන හදීසයක් ලියන්න. 

IV. සුන්නත් සව්ම් 4 කට උදාහරාං ලියන්න. 

( ල: 12) 

02)  

I. ඊමාන් දබදදන ්රධාන දකොටස් නම් කරන්න. 

II. ඊමාන් ්රධාන දකොටස්  2 දකටිදයන් විස්තර කරන්න. 

III. ඊමාන් ඉක්තිවයාරි මගින් මු#මින් තුළ ඇතිවවන ුණාංා ග 5 ක් නම් කරන්න. 

( ල : 12) 

03) අල්ලාහ්ද  ුණාංා ග සම්බන්ධව පහත ්රශ්නන වලට පිළිතුරු සපයන්න. 

I. අල්ලාහ්ද  ුණාංා ග වර්ග 3 නම් කර ඒවාදයහි අර්ථයද ලියන්න. 

II. අල්ලාහ්ද  ුණාංා ග වර්ග 2 කට උදාහරාං 2 බැගින් ලියන්න. (අරාබි 

උච්චාරාංදයන් ලියන්න) 

( ල : 12) 

04)  

I. දික්ර් යනු කුමක්ද?  

II. දික්ර් ගැන සදහන් හදීසයක් ලියන්න. 

III. දික්ර්හි වර්ග 2 ලියන්න. 

IV. අපද  දුආ ඉටුවීමට අව යය දකොන්ද්ධසි වලින් 3 ක් ලියන්න. 

( ල: 12) 

05)  

I. ජමාඅන් සලාතය ඉටු කිරීදමන් ලැදබන ්රදයෝජන 3 ක් ලියන්න. 

II. සලාතය මගින් අත්වන ්රදයෝජන 4 ක් ලියන්න. 

III. සලාතය ගැන කියදවන හදීසයක් ලියන්න. 

( ල: 12) 

06)  

I. තයම්මුම් යනු කුමක්ද? 

II. තයම්මුම් කරන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න. 

III. තයම්මුම් සදහා අව යය දකොන්ද්ධසි 3 ක් ලියන්න. 

IV. තයම්මුම් බිදදන කරුණු 2 ක් ලියන්න. 

( ල : 12 ) 


