
 
27TH അന്താരാഷ്ട്ര ഖുർആൻ വിജ്ഞാന പരീക്ഷ 2023 

NOTIFICATION 
(26/02/2023) 

ആമുഖം 

ല ോകത്തിനു മോർഗ്ഗദർശനമോയ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിച്ച മോസമോണലലോ 
റമദോൻ. ഖുർആൻ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നതിനുും ആശയങ്ങൾ 
ഉൾക്ക്കോള്ളുന്നതിനുും ഓലരോ വിശവോസീ മനസുും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദിനരോഗ്തങ്ങൾ. 
ഖുർആൻ പഠനും തോല്പരയലത്തോക്ട കോണുന്നവർക്ക് അതിനു ലഗ്പോത്സോഹനും 
നൽകുക എന്ന ഉലേശലത്തോക്ട 26 വർഷമോയി MSM സുംസ്ഥോന സമിതി 
സുംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഖുർആൻ വിജ്ഞോന പരീക്ഷയോണ് 'മിസ്ബോഹ്'. ഏക്റ 
പുതുമകല ോക്ട ഈ വർഷക്ത്ത മിസ്ബോഹ് ഏഗ്പിൽ  16 ന് 
സുംഘടിപ്പിക്കക്പ്പടുകയോണ്. തോങ്ക ുും ഈ അവസരും ഏക്റ തോല്പരയലത്തോക്ട 
ഉപലയോരക്പ്പടുത്തുക്മന്ന് ഗ്പതീക്ഷിക്കുന്നു.  

Category 
• 15 വയസ്സിൽ തോക്െ ഗ്പോയമുള്ളവർക്ക ്ജൂനിയർ 15 വയസ്സിനു മുക ിൽ 

ഗ്പോയമുള്ളവർക്ക ് ജനറൽ എന്നിങ്ങക്ന രണ്ട ് കോറ്റരറിക ി ോയോണ് 
പരീക്ഷ നടക്കുന്നത്. 

• 01/01/2007 ന് ശേഷം ജനിച്ചവരാണ് ജൂനിയർ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുക. 

Mode of Exam 
• ഓൺലൈൻ & ഓഫ് ലൈൻ എന്ന രണ്ടു രീതിയിൈും ഇത്തവണ പരീക്ഷ 

സംഘടിെിക്കപ്പെടുന്നുണ്്ട. അനുശയാജയമായത് പരീക്ഷാർത്ഥിക്ക് 
പ്പതരപ്പെടുക്കാം. പ്പതരപ്പെടുത്ത ശമാഡ് ആവേയപ്പമങ്കിൽ ഏപ്പിൽ 9 ന് 
മുമ്പായി മാറ്റാവുന്നതാണ്.  

• രജിസ്ശപ്ടഷൻ വരുന്നത് അനുസരിച്ച് അനുശയാജയമായ ശകപ്രങ്ങളിൽ 
ഓഫ് ലൈൻ പ്പസന്റർ അനുവദിക്കുന്നതാണ്. 

• ഓഫ് ലൈൻ പരീക്ഷ OMR സിസ്റ്റം ഉപശയാഗിച്ചാണ് നടത്തുന്നത്. 
• ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ സംഘടിെിക്കുന്നത് ഗ്പലതയകും സുംവിധോനിച്ച 

ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ പ്ലാറ്്റശഫാം ഉപശയാഗിച്ചാണ്. വിവിധ 
ശലാട്ടുകളായിതിരിച്ച് ഒരു ദിവസം തപ്പന്ന പരീക്ഷ 
പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ്.  

• സുരമമോയ നടത്തിപ്പിന് ലവണ്ടി ഓൺല ൻ പരീക്ഷ വിവിധ 
ലലോട്ടുക ോയിട്ടോണ് നടത്തുന്നത്. അനുലയോജയമോയ ലലോട്്ട 
പരീക്ഷോർത്ഥിക്ക ് രജിസ്റ്റർ ക്െയ്യുലപോൾ തക്ന്ന 
ക്തരക്െടുക്കോവുന്നതോണ്. 

• ഓെൺ ബുക്ക ് എക്സാം ആയിരിക്കും. ഓഫ് ലൈൻ 
പരീക്ഷാർത്ഥികൾക്കും ശനരപ്പത്ത തയ്യാറാക്കിയ ശനാട്ടുകൾ, 
തഫ്സീറുകൾ എന്നിവ ഉപശയാഗിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതാം.  

 

 



 

Registration 
• MSM ഔശദയാഗിക പ്പവബ്ലസറ്്റ വഴി രജിസ്റ്റർ പ്പെയ്യുന്നവർക്കാണ് പരീക്ഷ 

എഴുതാൻ അവസരമുണ്ടാവുക.  
• ഏപ്പിൽ 9 രാപ്തി 12 മണിക്ക ് മുമ്പായി രജിസ്ശപ്ടഷൻ 

പൂർത്തിയാശക്കണ്ടതുണ്്ട. 
• Link: www.msmkerala.org/misbah  

Syllabus 
• General: സൂറ: അത്തൗബ (അമാനി മൗൈവിയുപ്പട തഫ് സീർ). 
• Junior: സൂറ: അൽ അ'അ  മുതൽ സൂറ: അന്നോസ് വക്ര (അമാനി 

മൗൈവിയുപ്പട തഫ് സീർ). 

Exam Fee 
• ജനറൽ കാറ്റഗറി: 70 രൂപ. 
• ജൂനിയർ കാറ്റഗറി: 50 രൂപ. 
• ഓൺലൈൻ സംവിധാനം വഴിയാണ് ഫീ അടശക്കണ്ടത്. രജിസ്ശപ്ടഷൻ 

ശഫാമിൽ വിവരങ്ങൾ നൽകിയ ശേഷം പരീക്ഷാ ഫീ അടക്കാനുള്ള 
സംവിധാനം ഉണ്ട്. അത് ഉപശയാഗിശക്കണ്ടതാണ്. 

Exam Date and Timing 

• Offline: 

General: 16/04/2023 Sunday; IST 10.00 AM to 11.00 AM 

Junior: 16/04/2023 Sunday; IST 10.00 AM to 11.00 AM 

• Online: 

General:  

Slot 1: 16/04/2023 Sunday; IST 10.00 AM to 11.00 AM 

Slot 2: 16/04/2023 Sunday; IST 12.00 PM to 01.00 PM 

Slot 3: 16/04/2023 Sunday; IST 02.00 PM to 03.00 PM 

Junior: 

Slot 1: 16/04/2023 Sunday; IST 11.00 AM to 12.00 PM 

Slot 2: 16/04/2023 Sunday; IST 03.00 PM to 04.00 PM 

• ഓഫ് ലൈൻ പരീക്ഷ കൃതയം 10.10 ന് തുടങ്ങി 11 മണിക്ക ്
അവസാനിക്കുന്നതാണ്. 

• ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ നിേെയിച്ച ശലാട്ടിനുള്ളിൽ അറ്റൻഡ് 
പ്പെശയ്യണ്ടതാണ്. 45 മിനുട്്ട ആണ് നിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷാ സമയം. ഒരു 
പരീക്ഷാർത്ഥിക്ക് 45 മിനുട്്ട അപ്പെങ്കിൽ ആ ശലാട്്ട അവസാനിക്കുന്നത് 
വപ്പരയുള്ള സമയം (ഇതിൽ ഏതാശണാ കുറവ്) ആണ് ൈഭിക്കുക. 

 

 

 

http://www.msmkerala.org/misbah


 

Question Pattern 
• എൊ ശൊദയങ്ങളും MULTIPLE CHOICE QUESTIONS (MCQs) ആയിരിക്കും.  
• 4 ഓപ് ഷനുകളിൽ നിന്നും ഒരു േരിയുത്തരം പ്പതരപ്പെടുക്കുകയാണ ്

ശവണ്ടത്. 
• പ്പതറ്റായ ഉത്തരങ്ങൾക്ക് -1/3rd  മാർക്കും  (മൂന്നിപ്പൈാന്നു പ്പനഗറ്റീവ് മാർക്ക്) 

ൈഭിക്കുന്നതാണ്. ഉത്തരം നൽകാപ്പത വിടുന്ന ശൊദയങ്ങൾക്ക് മാർക്ക ്
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെ. 

• ആപ്പക 60 ശൊദയങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. 

Exam Levels 
• ഏഗ്പിൽ 16 ന് നടക്കുന്ന ഒന്നോും ഘട്ട പരീക്ഷയിൽ നിശ്ചിത മോർക്ക് ലനടുന്ന 

മത്സരോർത്ഥികൾക്ക് ഗ്രോൻഡ് ഫിനോക് യില ക്ക് അവസരും 
 ഭിക്കുന്നതോണ്. 

• ഇരു വിഭോരങ്ങൾക്കുും പ്ഗാൻഡ് ഫിനാപ്പൈ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.  

Prices 
• Total prices worth 1,50,000 rupees. 

• General: 

1st: Umrah (for 1 person) 

2nd: INR 10000 

3rd: INR 5000 

4th – 10th: INR 2000 

• Junior:  

1st: INR 15000 

2nd: INR 10000 

3rd: INR 5000 

4th – 10th: INR 1000 

Important Dates: 
• Notification & Registration : 24/02/2023 

• Last Date of registration : 09/04/2023 

• Last Date for Mode change : 10/04/2023 

• Exam Date   : 16/04/2023 

• Result Date   : 30/04/2023 

• Grand Finale   : 28/05/2023 

പരീക്ഷയുമോയി ബന്ധക്പ്പട്ട മുെുവൻ കോരയങ്ങ ുക്ടയുും അന്തിമ തീരുമോനും 
MSM സുംസ്ഥോന സമിതിയുലടതോയിരിക്കുും. 

Important Contacts 
• Helpline: 7034000909 (Call & WhatsApp), 99462 99472(WhatsApp) 

• General Convener: Mr. Shafeeq Azhari: 9539477434 

• Offline Coordinator: Mr. Shaheem: 9495855260 

• Online Coordinator: Mr. Jaseem Sajidh: 8921267819   
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