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அல் –ஜுபைல் தஃவா நிபையம்  (தமிழ் ைிாிவு ) ஏற்ைாடு செய்து நபைசைறவுள்ள ... 

21 வது ஒரு நாள் இஸ்ைாமிய மாநாடு பைாட்டிக்கான வினாத்தாள் 
 

 

05-04-2019 சவள்ளிக்கிழபம காபை 8.00 மணி முதல் மஃாிப் வபை  
 

சையர் :    
நிறுவனம் :    
சதாபைபைெி எண்    
ஈசமயில் முகவாி    
முகவாி (ெவூதி ) :    

 

பைாட்டியின் விதிமுபறகள்  
 

1) ஒருவர் ஒரு வினாத்தாளுக்கு மட்டுபம விபை அளிக்க முடியும் 

2) வினாத்தாள் பூர்த்தி செய்யப்ைட்டு 22 – 03 – 2019 க்கு முன்னதாக ெமர்ைிக்க 

பவண்டும். இதற்குப் ைிறகு வரும் வினாத்தாள் எக்காைணத்பதக் 

சகாண்டும் ஏற்றுக் சகாள்ளப்ைை மாட்ைாது 

3) விபைகள் சதளிவாக எழுதப்ைை பவண்டும் நடுவர் தீர்ப்பை இறுதி 

முடிவாக சகாள்ளப்ைடும் 

4) ைதில்கபள அனுப்ை பவண்டிய Email : tamiljdgc@gmail.com 

5) ைாிசு சைறத் தகுதி சைறுைவர்கள் (05-04-2019) சவள்ளிக்கிழபம மாநாட்டில் 

கைந்து சகாள்ளும் ைட்ெத்தில் மாத்திைம் ைாிசுகள் வழங்கப்ைடும் 

6) இப்பைாட்டியின் பநாக்கம் ைாிசுகபள சவன்சறடுப்ைது மட்டுமல்ை. 

மார்க்க அறிபவ சைருக்கிக் சகாள்வபத! 

7) பகள்விகள் அபனத்தும் திருக்குர் ஆன் ைகுதி (30) அம்ம ஜுஸ்பவாடு 

சதாைர்புபையது 
 

 பமைதிக விைைங்களுக்கு : சமௌைவி S.யாஸிர் ஃைிர்சதௌஸி - சமாபைல் 
+966555988967. 

 தமிழ் ைிாிவு ொர்ைாக நபைசைறும் அபனத்து நிகழ்ெிகளின் ைதிவுகபள 

கீழ்க்கண்ை இபணயதளங்களின் வாயிைாக அறிந்து சகாள்ளைாம் .  
 

          

  www.jubaildawahtamil.com      www.suvanacholai.com      www.qurankalvi.com 
 

Jubaildawah1 JubaildawahTamilSection   Tami Live  Jubaildawah.tamilsection@gmail.com 
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ொியான விபைபய பதர்வு செய்யவும் 
  

1) குர்ஆனில் மூன்றில் ஒரு ைகுதி என்று வர்ணிக்கப்ைட்ை சூைா எது? 

a) ஸூைத்துல் ஃைைக் 

b) ஸூைத்துந் நாஸ் 

c) ஸூைத்துல் இஃக்ைாஸ் 
 

2) அல்ைாஹ்வின் தூதர் அவர்கபள, நான் இந்த சூைாபவ 

விரும்புகிபறன்  என்று ஒரு நைித்பதாழர் கூறினார். அது எந்த சூைா? 

a) ஸூைத்துல் கவ்ஸர் 

b) ஸூைத்துல் இஃக்ைாஸ் 

c) ஸூைத்துந் நாஸ் 
 

3) ஒரு சூைாபவ ஓதக் பகட்ை மனிதாிைம் நைி (ஸல்) அவர்கள் சுவனம் 

கைபமயாகிவிட்ைது" என்று கூறினார்கள் அது எந்த சூைா ? 

a) ஸூைத்துல் இஃக்ைாஸ் 

b) ஸூைத்துந் நஸ்ர் 

c) ஸூைத்துல் ஃைைக் 
 

4) யார் இந்த சூைாபவ 10 முபற ஓதுகின்றாபைா அவருக்கு சுவனத்தில் ஒரு 

பகாட்பை கட்ைப்ைடும்" என்று நைியவர்கள் கூறினார்கள். அது எந்த 

சூைா ? 

a) ஸூைத்துல் புரூஜ் 

b) ஸூைத்துல் கவ்ஸர் 

c) ஸூைத்துல் இஃக்ைாஸ் 

5) நைியவர்களுக்கு இறுதியாக அனுப்ைப்ைட்ை முழு சூைா எது ?   

a) ஸூைத்துல் கவ்ஸர் 

b) ஸூைத்துந் நஸ்ர் 

c) ஸூைத்துல் மாஊன் 
 

6) தவாஃப் முடிந்து மகாமு இப்ைாஹீமில் சதாழும்பைாது ஓத பவண்டிய 

இைண்டு சூைாக்கள் என்ன ? 

a) ஸூைத்துல் காஃைிரூன், ஸூைத்துல் இஃக்ைாஸ்  

b) ஸூைத்துல் காஃைிரூன், ஸூைத்துன் நாஸ் 

c) ஸூைத்துல் இஃக்ைாஸ், ஸூைத்துன் நாஸ் 
 

7) மஃாிப் சதாழுபகயின் ைின் சுன்னத்தில் ஓத பவண்டிய இைண்டு 

சூைாக்கள் என்ன ? 
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a) ஸூைத்துல் காஃைிரூன், ஸூைத்துன் நாஸ் 

b) ஸூைத்துல் காஃைிரூன், ஸூைத்துல் இஃக்ைாஸ் 

c) ஸூைத்துல் அஃைா, ஸூைத்துல் காஃைிரூன் 

8) ஃைஜ்ர்  சதாழுபகயின் முன் சுன்னத்தில் ஓத பவண்டிய இைண்டு 

சூைாக்கள் என்ன ? 

a) ஸூைத்துல் ஃைைக், ஸூைத்துல் இஃக்ைாஸ் 

b) ஸூைத்துன் நஸ்ர், ஸூைத்துல் காாியா 

c) ஸூைத்துல் காஃைிரூன், ஸூைத்துல் இஃக்ைாஸ்  
 

9) வித்ரு சதாழுபகயில் ஓத பவண்டிய மூன்று சூைாக்கள் என்ன ? 

a) ஸூைத்துல் அஃைா, காஃைிரூன், இஃக்ைாஸ் 

b) ஸூைத்துல் அஃைா, ஸூைத்துல் ஆதியாத், ஸூைத்துல் இஃக்ைாஸ் 

c) ஸூைத்துல் அைக், ஸூைத்துல் ைய்யினா, ஸூைத்துல் 

இஃக்ைாஸ்  
 

10) "முஅவ்விதத்பதன்" என்று அபழக்கப்ைடும் இைண்டு சூைாக்கள் 

என்ன? 

a) ஸூைத்துல் இஃக்ைாஸ், ஸூைத்துன் நாஸ் 

b) ஸூைத்துல் ஃைைக், ஸூைத்துன் நாஸ் 

c) ஸூைத்துத் தீன் , ஸூைத்துல் இஃக்ைாஸ்  
 

11) ஜும் ஆ சதாழுபகயில் ஓத பவண்டிய இைண்டு சூைாக்கள் 

என்ன? 

a) ஸூைத்துஷ் ஷம்ஸ், ஸூைத்துல் ஸல்ஸைா 

b) ஸூைத்துல் அஃைா, ஸூைத்துல் காஷியா 

c) ஸூைத்துல் ஆதியாத், ஸூைத்துல் ைய்யினா 

12) நைியவர்கள் கண் திருஷ்டி , மற்றும் பஷத்தானின் தீங்கிலிருந்து 

ைாதுகாப்பு பதடி வந்த இைண்டு சூைாக்கள் என்ன? 

a) ஸூைத்துல் கவ்ஸர், ஸூைத்துல் இஃக்ைாஸ்  

b) ஸூைத்துல் மஸத், ஸூைத்துந் நஸ்ர்  

c) ஸூைத்துல் ஃைைக், ஸூைத்துன் நாஸ் 
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கீழ்காணும் பகள்விகளுக்கு  ைதிைளிக்கவும் 
(ஒபை சையர் ைைமுபற வந்திருப்ைின் ஒரு முபற எழுதினால் பைாதுமானது) 

 

13) நல்பைார்கள் மற்றும் தீபயார்களின் ைதிபவடுகளின் சையர்கபள எழுதுக ? 

 

 

 

14) ஜுஸ்வு அம்ம"வில்  இைம் சைறும் காய், கனிகளின் சையர்கபள எழுதுக ? 

 

 

 

15) ஜுஸ்வு அம்ம"வில்  இைம் சைறும் சுவனத்தின் சையர்கபள எழுதுக ?  

 

 

 

16)  ஜுஸ்வு அம்ம"வில் இைம் சைறும் நைகத்தின் சையர்கபள எழுதுக ?            

 

 

 

17) ஜுஸ்வு அம்ம"வில் இைம் சைறும் விைங்கினங்களின் சையர்கபள எழுதுக ?  

 

 

 

18) மனிதர்களின் இதயங்களில் வீண் ெந்பதகங்கபள உண்ைாக்கும் இரு ொைார் யார் ? 

 

 

 

19) ெைிக்கப்ைடும் குடும்ைம் குறித்த செய்தி எந்த சூைாவில் இைம்சைற்றுள்ளது ? 

 

 

 

20) அல்ைாஹ்வின் உதவியும், சவற்றியும் வரும்பைாது செய்யபவண்டிய இைண்டு 

அமல்கள் என்ன?  

 

 

 

 

 

அபைகைசைன அணிதிைண்டு வருமாறு 

அன்பைாடு அபழக்கின்றது அல் –ஜுபைல் தஃவா நிபையம். 


