MISBAH GENERAL 2021
ANSWER KEY

1. സൂറ ഇബ്റാഹീമിൽ, നരകക്കാർക്ക് കുടിക്കാൻ കകാടുക്കകെടുന്ന
കെള്ളകെ പരിചയകെടുെിയത് എങ്ങകനയാണ്?
A. ചൂടടറിയ കെള്ളം
B. തിളച്ചു മറിയുന്ന കെള്ളം
C. ട

ാഹദ്രാെകം ടപാ

ുള്ള കെള്ളം

D. ചീഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഞ്െള്ളം

2. റബ്ബിൽ അെിശ്വസിച്ചെരുകട ദ്പെർെനങ്ങൾ കകാടുങ്കാറ്റ് അടിച്ചു
െീശ്ുന്ന രിെസെിൽ കാറ്റ് കഠിനമായി (അടിച്ചുെീശ്ി)കകാണ്ടിരിക്കുന്ന
ഒരു ----------- ടപാക യാകുന്നു.
A. ഞ്െണ്ണീർ

B. കരിയി

C. ചണ്ടികൾ

D. കപാടിക്കാറ്റ്

3.  وعيدഎന്ന ൊക്കിന്കറ ഭാഷാർത്ഥം.?
A. ആട

ാഷം

C. തൊക്കീത്

B. കപരുന്നാൾ
D. അടിമ

4.  من النور إلى الظلماتഇതിൽ ബഹുെചനം ഏതാണ്?
A. النور

B. الظلمات

C. النور & الظلمات

D. രണ്ടും അല്ല

5. മനുഷയകര അന്ധകാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ദ്പകാശ്െിട ക്ക് -------------ദ്പകാരം കകാണ്ടു െരാൻ ടെണ്ടി (നബിടയ) നിനക്ക് നാം അെതരിെിച്ച
ദ്രന്ഥമാണിത്.
A. അെരുകട ഇഷ്ടം
B. നിന്കറ അനുമതി
C. അെരുഞ്െ റബ്ബിന്ഞ്റ അനുമതി
D. അെരുകട അെസരം അനുസരിച്ച്

6. ടച

ാകർമ്മം എന്നതിന്കറ അറബി പരം?

A القتان

B الخاتم

C الختان

D الخطان

7. ഏത് നബിയുകട കാ

ം മുതൽക്കാണ് ടച

ാകർമ്മം നടെിൽ െന്നത്.?

A. ആരം നബി (അ)
B. ഇബ്റൊഹീം നബി (അ)
മ ഈൽ നബി (അ)
C. ഇസ്ാ
D. മുഹമ്മര് നബി (സവ)

മ ഈൽ നബി (അ) ജനിക്കുടപാൾ ഇബ്റാഹീം നബിക്ക് ------ െയസ്സ്
8. ഇസ്ാ
ആയിരുന്നു.
A. 68

B. 98

C. 86

D. 89

9. ടജാർരാനിക കസാടരാം, കരാടമാടറാ രാജയങ്ങകള കുറിച്ച് െിശ്ുദ്ധ
ഖുർആനിൽ െന്ന പരാമർശ്ം
A. المؤتفكة

B. الممتلكة

C. األزفة

D. األرض اللينة

10. ഇദ്ബാഹിം (അ) നബിയുകട സടഹാരര പുദ്തനായ ദ്പൊചകൻ?
A. ഇസ്ഹാഖ്

B. യഅ്ഖൂബ്

C. ലൂത്ത്വ്

D. ഹൂര്

11. 'കൻആൻ' എന്ന ടരശ്ം ഇന്ന് അറിയകെടുന്നത് എന്ത് ടപരിൽ ആണ്.?
A. ജറുസട ം
C. ഇറാഖ്

ത ൻ
B. ഫലസ്ീ
ദ ര്
D. ബാഗ്ാ

12. അശ്ശൂറ എന്നാൽ
A. ഇറൊഖിന്ഞ്റ ഉത്ത്ര ഭൊഗത്ത്് ഉണ്ടൊയിരുന്ന പ്രൊചീന രൊഷ്്പ്െം.
B. ഇറാഖിന്കറ രക്ഷിണ ഭാരെ് ഉണ്ടായിരുന്ന ദ്പാചീന രാഷ്ദ്ടം.
C. ഇറാഖിന്കറ കിഴക്ക് ഭാരെ് ഉണ്ടായിരുന്ന ദ്പാചീന രാഷ്ദ്ടം.
D. ഇറാഖിന്കറ പടിഞ്ഞാറ് ഭാരെ് ഉണ്ടായിരുന്ന ദ്പാചീന രാഷ്ദ്ടം.

ത െന കതരകഞ്ഞടുക്കുക.
13. കതറ്റായ ദ്പസ്ാ
A. ഇബ്റാഹീം (അ) കമസടൊകടാമയയിൽ താമസിച്ചിയുന്നു
B. പദ്ദൻഅരം ഉെര ഇറാഖിക

സ്ഥ

മാണ്

C. ചദ്രരാധന നടെിയിരുന്ന ടക്ഷദ്തങ്ങൾ ഊറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
D. നനൽ നദിയിൽനിന്നു രിരിയുന്ന ഒരു തതൊട്ടിന്ഞ്റ
കരയിലൊയിരുന്നു ഊർ രട്ടണം.

14. ദ്പാചീന ഇറാഖിന്കറ ടപര്.?
A രദ്ദൻഅരം

ദ ര്
B ബാഗ്ാ

C ശ്ാം

D എല്ലാം ശ്രിയാണ്

15. ഇദ്ബാഹിം (അ) --------ക

െിപ്ലെകരിയായ യുൊൊയിരുന്നു.

A ശ്ാം
Cഅ

B രദ്ദൻഅരം
സ രിയ
ക്ന്ത

D കൻആഅ്

16. ബബബിളിന്കറ കണക്ക് ദ്പകാരം നൂഹ് നബി (അ) യുകട ജനനെും
ഇബ്റാഹീം നബി (അ) യുകട ജനനെും തമ്മിൽ എദ്ത െർഷകെ
െയതയാസമാണുള്ളത്.?
A 980

B 908

C 809

D 890

17. മുഫസിറുകളുകടയും ചരിദ്തകാരന്മാരുടടയും അഭിദ്പായെിൽ
ഇബ്റാഹീം (അ) ന്കറ പിതാെിന്കറ ടപര് എന്തായിരുന്നു?
A ആസർ

B അബ്ദുല്ലാഹ്

C തൊറഹ്

D ഇെകയാന്നുമല്ല

18. മനുഷയ സൃഷ്ടിെികന സംബന്ധിച്ച ഖുർആനിക പരാമർശ്ങ്ങളിൽ
കപടാെത് ഏത്?
A.

من حمأ

B.

من تراب

C.

من سلسال كالفخار

D.

എല്ലാം ശ്രിയാണ്

19. സൂറ ഹിദ്ജിൽ എദ്ത െചനങ്ങൾ ഉണ്ട്?
A. 98

B. 99

C. 89

D. 88

20. " നിങ്ങളിട ക്ക് അയക്കകെട ഇൗ റസൂൽ ഒരു ദ്ഭാന്തൻ തകന്നയാണ്" ആര്
ആടരക്കുറിച്ചാണ് ഇദ്പകാരം പറഞ്ഞത്?
A. ഇബ്റാഹീം നബികയ കുറിച്ച് നദ്മൂര്
B. മൂസ നബിഞ്യ കുറിച്ച് ഫിർഔൻ
C. യുസുഫ് നബികയ കുറിച്ച് തന്കറ സടഹാരരങ്ങൾ
D. ഇെകയാന്നുമല്ല

21. ഖുർആനിന്കറ മാദ്തം ആയിടുള്ള ദ്പടതയകതകളിൽ ഒരു ദ്പടതയകത
രർശ്ിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആയെ്?
A. 14:40

B. 14: 8

C. 15: 9

D. 15:16

22. "ഒരു മിനുസമായ കെള്ള കല്ലിടന്മൽ ചങ്ങ
െ ിക്കുടപാക യായിരിക്കും അത്" ഏത് കാരയകെ കുറിച്ചാണ് ഇങ്ങകന
ദ്പൊചകൻ പറഞ്ഞത് ?
A. അല്ലാഹു ആയെ് ഇറക്കാൻ ഉടദ്ദശ്ിക്കുടപാൾ
B. മ

ക്കുകൾ ദ്പൊചകകന ദ്പകീർെിക്കുടപാൾ

C. മ

ക്കുകൾ അല്ലാഹുെികന ദ്പകീർെിക്കുടപാൾ

D. അല്ലൊഹുെിൻഞ്റ െചനങ്ങത ൊെുള്ള ഭക്തി നിമിത്ത്ം മലക്കുകൾ
ചിറകെിക്കുതപൊൾ

23. ആപൽക്കരമായ കാറ്റ് എന്നതിന് ഖുർആൻ ഉപടയാരിച്ച പരം?
A. ريحان

B. ريح

C. رياح

D. ഇെകയാന്നുമല്ല

ക ങ്കരായ നല്ല അടിയാൻമാകര ഇബി
24. അല്ലാഹുെിൻകറ നിഷ്ള
െഴിപിഴെിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നത് ഏത് ആയെിന്കറ
അടിസ്ഥാനെിൽ നമുക്ക് മനസ്സി ാക്കാം ?
A. 14: 38

B. 15: 50

C. 14: 44

D. 15: 40

ീസിന്

25. "എന്കറ കപൺമക്കകള ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് െിൊഹം കചയ്ത് തരാം "
ആര് ആടരാടാണ് ഇദ്പകാരം പറഞ്ഞത്?
A. ദ്പൊചകൻ മക്കാ മുദ്ശ്ിക്കുകടളാട്
B. ലൂത്ത്് നബി തന്ഞ്റ ജനതതയൊെ്
C. ഹൂര് നബി തന്കറ ജനതടയാട്
D. സവാ ിഹ് നബി തന്കറ അനുചടരാട്

26. ഇന്നകെ ഇറാഖിന്കറഉെര ഭാരെ് ഇദ്ബാഹിം നബിയുകട
കാ
ടെിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജെംശ്ം എദ്ത െർഷം ഭരണം നടെി?
A. 2100

B.1500

C.1000

D. 600

ക രെിന്കറ ഉത്ഭെ സ്ഥ
27. സംസ്ാ

മായി അറിയകെടുന്നത്?

A. ഇദ്ബാഹിം നബി യുകട ജന്മ സ്ഥ ം
B. നൂഹ് നബിയുകട ൊസ സ്ഥ

ം

C. ഇെ രണ്ടും
D. ഇെ രണ്ടുമല്ല

QUESTION DELETED
28. ദ്പൊചകൻ (സവ) യുകട കുടുംബ ബന്ധമുള്ള സ്ഥ
A. ശ്ാം
C. കൻരാൻ

ം?

B. മിദ്സ
D. ബാബിട ാൺ

QUESTION DELETED
29. സൂറ ഇബ്റാഹീമിൽ പരാമർശ്ിച്ച, മ
നൽകിയ സടന്താഷ ൊർെ ?

ക്കുകൾ ഇബ്റാഹീം നബിക്ക്

മ യി ികന കുറിച്ച്
A. ഇസ്ാ
B. ഇസ്ഹാഖ് നബികയ കുറിച്ച്
C.

ൂെ് നബികയ കുറിച്ച്

D. B and C

30. ഇബ്റാഹീം (അ) എദ്ത തെണ മക്കയിൽ െന്നു?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

31. തീജവാ

എന്നർത്ഥം െരുന്ന പരം ഏത്?

A.

سهاب

B.

شهاب

C.

شحاب

D.

شعاب

32.

ൂെ് നബി (അ)യുകട കുടുംബെിൽ ശ്ിക്ഷയിൽ അകകെടത് ആരാണ്

a) മകൾ

b)ഭൊരയ

c) പിതാെ്

d) ഇെകയല്ലാം

33. ഒരടിമ അല്ലാഹുെിടനാട് ഏറ്റെും അടുെമുള്ളത് എടൊഴാണ്?
a ) റുകൂഇൽ

ക രെിൽ
b) നമസ്ാ

c) സുജൂദിൽ

d) തഹജ്ജുരിൽ

34. അറബികൾക്കിടയിൽ കഴിഞ്ഞുടപായ യുദ്ധങ്ങൾ ടപാ ുള്ള ദ്പധാന
സംഭെങ്ങകള പറ്റി ദ്പടയാരിക്കുന്ന ബശ് ി ഏതാണ്?
A-അയ്യാമുൽ ഉസ്സ

B-അയ്യൊമുൽ അറബ്

C-അയ്യാമുൽ ജസീറ

D-അയ്യാമുൽ നാസ്

35. പഴക്കം കചന്ന മണെിൽ െയതയാസമുള്ള മണ്ണ്' എന്നർത്ഥം െരുന്ന പരം
താകഴ കകാടുെെയിൽ ഏതാണ് ?
A.

صلصال

B.

حمأ

C.

مسنون

D.

ഇെകയാന്നുമല്ല

36. ആെർെിത െചനങ്ങളിൽ ഉൾകെടാെത്?
A. ഫാതിഹ

B. ഉമ്മുൽ ഖുർആൻ

C. ഉമ്മുൽ കിതാബ്D. സൂ: ഹിപ്ജു

37.  إمامഎന്ന ൊക്കിന്കറ അർത്ഥം?
A. തുറന്ന െഴി

B. പിപൻ

C. അനുയായി

D. ഇെകയാന്നുമല്ല

38. സൂറ: ഇബ്റാഹീം എദ്താമകെ  جزءആണ് െരുന്നത്?
A. 16

B. 12

C. 15

D. 13

39. َسلُون
َ  لُوطٍ ٱ ْل ُم ْرഎങ്ങകനയാണ് പാരായണം കചയ്യുക?
A.

ൂതവിൻ അൽ മുർസ

B.

ൂതവിൽ മുർസ

ൂൻ

ൂൻ

C. ലൂതവിനിൽ മുർസലൂൻ
D.

ൂതവിൻ മുർസ

ൂൻ

40. ‘സഹനശ്ീ നായ ബാ
െിടശ്ഷിെിച്ചത്?

ൻ’ എന്ന് ആകരക്കുറിച്ചാണ് ഖുർആനിൽ

A. ഇബ്റാഹീം നബി (അ)
മ ഈൽ നബി (അ)
B. ഇസ്ൊ
C. യൂസുഫ് നബി (അ)
D. മുഹമ്മര് നബി നബി (സവ)

41. സവാ ിഹ് നബിയുകട ------------ ആയിരുന്നു ഹിജ്ർ
A. െീട്

B. ജനത

C. രൊജയം

D. ൊഹനം

42. "നിശ്ചയമായും നാം തകന്നയാണ് ജീെിെിക്കുകയും, മരണകെടുെുകയും
കചയ്യുന്നത്. നാം തകന്നയാണ് ............."
A. െിചാരണ കചയ്യുന്നെനും
B. അനന്തരഞ്മെുക്കുന്നെനും
C. മഴ െർഷിെിക്കുന്നെനും
D. ഉപജീെനം നൽകുന്നെനും

43. "ഇെികട നിന്ന് പുറെ് ടപാെുക" എന്ന് പറഞ്ഞതിന്കറ ഉടദ്ദശ്ം
ഉപരിട ാകെ് നിന്ന് എന്നും ........ ഉം ആകാെുന്നതാണ്.
A. സവർഗ്ഗെിൽ നിന്ന്

B. ആകാശ്െ് നിന്ന്

C. മലക്കുക ുഞ്െ കൂട്ടത്ത്ിൽ നിന്ന്
D. ജിന്നുകളുകട കൂടെിൽ നിന്ന്
44.  عالم حليمഎന്ന് ആടരക്കുരിച്ചാണ് ഖുർആൻ െിടശ്ഷിെിച്ചത്?
A. ഇസ്ഹാഖ് നബി
C. ഇെ രണ്ടും

മ യിൽ നബി
B. ഇസ്ാ
D. ഇെ ഒന്നും അല്ല

45."അെരുകട ടമൽ ഇഷ്ടിക കല്ല് െർഷിെിക്കുകയും കചയ്തു" ആരുകട?
A. ഹൂര് നബിയുകട സമുരായം

B. മക്കാ മുദ്ശ്ിക്കുകൾ

C. ലൂത്ത്് നബിയുഞ്െ സമുദൊയം

D. സവാ ിഹ് നബിയുകട ജനത

46. ഈ സൂറെിക ........... െചനെിൽ സവാ ിഹ് നബിയുകട രാജയമായ
ഹിജ്റികനക്കുറിച്ച് പരാമർശ്ം ഉള്ളതിൽ നിന്നാണ് ഇതിന് സൂറെുൽ ഹിദ്ജ്
എന്ന ടപര് െന്നത്.
A. 60 ആം െചനം

B. 70 ആം െചനം

C. 80 ആം െചനം

D. 90 ആം െചനം

47. " സതയെിശ്വാസിയുകട
ക്ഷണം നിങൾ സൂക്ഷിച്ചുകകാള്ളുെിൻ.
കാരണം, അെൻ അല്ലാഹുെിന്കറ...............കകാണ്ടാണ് ടനാക്കുന്നത്.
A. കണ്ണുകകാണ്ട്

B. സഹായംകകാണ്ട്

C. കാെൽകകാണ്ട്

D. പ്രകൊശം ഞ്കൊണ്ട്

48.  اليقينഎന്ന പരെിന്കറ അർഥെിൽ കപടാെത്?
A. ഉറെ്

D. രൃഢത

C. പ്ഗന്ഥം

D. ഉറച്ച െിശ്വാസം

49. "ഞാൻ നിങ്ങകള സഹായിക്കുന്നെൻ അല്ല, നിങൾ മുൻപ് എകന്ന പങ്ക്
ടചർെതികന ഞാൻ നിടഷധിച്ചിരിക്കുന്നു" ആരാണ് ഇദ്പകാരം പറയുക?
A. ഇബ്റാഹീം നബി

B. നശതവൊൻ

C. മക്കാ മുദ്ശ്ിക്കുകൾ െിളിച്ച് ടതടിയ മഹാന്മാർ
D. ഇെ ഒന്നുമല്ല

QUESTION DELETED
50. നരകക്കാർക്ക് നല്കകെടുന്ന പാനീയങ്ങകള പറ്റി ദ്പതിപാരിച്ച സൂറെ് ?
A. മുഹമ്മര്: 12
C. സൂറ രുഖാൻ 45

B. അൽ അഹ്കാഫ് : 27
D. ഇബ്റാഹീം 15

Part - B (2 marks each) (51-65)
51. സൂറ ഇബ്റാഹീമിക
രൂപെി ുള്ള പരം?

പ ാ
6ആം െചനെിൽ െന്ന ( )فعل أمرകല്ന

A. أنجىٰكم

B. يسومونكم

C. يستحيون

D. اذكروا

52. 'അെർ െിജയെിനടപക്ഷിച്ചു' എന്നർഥം െരുന്ന ദ്പടയാരം.?
A. استعانوا

B. استغاثوا

C. استفتوا

D. استفتحوا

53.
(a)  المقتصمينഭാരികച്ചടുെെർ
(b)  المكتسمينഅടനയാനയം സതയം കചയ്തെർ

A. (a) ശ്രിയാണ് (b) ശ്രിയാണ്

B. (a) ഞ്തറ്റൊണ് (b) ഞ്തറ്റൊണ്

C. (a) ശ്രിയാണ് (b) കതറ്റാണ്

D.(a) കതറ്റാണ് (b) ശ്രിയാണ്

54. കാ ിൽ മുള്ള് കുെുക,മൂക്കി ൂകട ച ം െരിക,കണ്ണിൽ കരട് െീണു
കാഴ്ച്ച നശ്ിക്കുക മുത ായ ഓടരാ കാരണങ്ങൾ ആയിരുന്നു അെരുകട
മരണങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നത്. ആരുകട?
A. ഇബ്റാഹീം നബികയ പരിഹസിച്ചെർ
B. മറിയം ബീെികയ പരിഹസിച്ച് നടന്നെർ
C. അല്ലാഹുെികനയും മ

ക്കുകകളയും നിടഷധിച്ചെർ

D. ഇെഞ്യൊന്നുമല്ല

55. (a) ഇബ്ുന അബ്ബാസ് (റ) ഉദ്ധരിക്കുന്നു : അടിയാൻ അെൻകറ റബ്ബിടനാട്
ഏറ്റെും അടുെം ഉള്ളെൻ ആയിരിക്കുന്നത് അെൻ സുജൂര്
കചയ്തുകകാണ്ടിരിക്കുടപാഴാണ്
(b) ഹുബരഫ (റ) പറയുന്നു : നബി (സവ) െല്ല രുുഃഖെും ബാധിച്ചാൽ അെിടുന്ന്
ക ിക്കുമായിരുന്നു
നമസ്ര
A. (a) ശ്രിയാണ് (b) ശ്രിയാണ്

B. (a) കതറ്റാണ് (b) കതറ്റാണ്

C. (a) ശ്രിയാണ് (b) കതറ്റാണ്

D.(a) ഞ്തറ്റൊണ് (b) ശരിയൊണ്

56. "ഞങ്ങൾക്ക് ഉറെു െരുന്നതുെകര ഞങ്ങൾ ദ്പതിഫ രിെസകെ
െയാജമാക്കി കകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു" ഏത് സൂറെിൽ ആണ് ഈ
ആയെ്?
A. ഇബ്റാഹീം 40

B. ഹിജർ 44

C. മുദ്ദസ്സിർ 46,47

D. അഹ്സാബ് 38,39

മ ന് ബിന് മളുരൂൻ (റ) മരണകെടടൊൾ നബി (സവ) .................. ടനാട്
57. ഉസ്ാ
പറഞ്ഞു: "എന്നാൽ അടദ്ദഹെിന് ഉറെ് െന്ന് കഴിഞ്ഞു"
A. അബൂബക്കർ (റ)

B. ഉമ്മുൽ അ ി

C. അ ി (റ)

D. ഇെഞ്യൊന്നുമല്ല

മ യിൽ (അ) െിൊഹം കചയ്തത്?
58. ഏത് ടരാദ്തക്കാരികയ ആണ് ഇസ്ാ
A. അബ്റാനി

B. جرحم

C. خرهم

D. جرهم

മ യിൽ നബി (അ) കാ ിടടിച്ചടൊൾ ഉണ്ടായതാണ് സംസം
59. (a) ഇസ്ാ
(b) ഹാജർ ബീെി അത് കകടി നിർെിയിടില്ല എങ്കിൽ അകതാരു കുളം
ആെുമായിരുന്നു.
A. (a) ശ്രിയാണ് (b) ശ്രിയാണ്

B. (a) ഞ്തറ്റൊണ് (b) ഞ്തറ്റൊണ്

C. (a) ശ്രിയാണ് (b) കതറ്റാണ്

D. (a) കതറ്റാണ് (b) ശ്രിയാണ്

60. "അെൻ പറഞ്ഞു" എന്ന ആശ്യം െരുന്ന അറബി പരം കകാണ്ട്
ആരംഭിക്കുന്ന തുടർച്ചയായ രണ്ട് ആയെുകൾ?
A.15: 10,11

B.14: 28,29

C. 14: 36,37

D. 15: 36,37

61.  خبيثةഎന്ന പരം ഒരു ആയെിൽ രണ്ട് തെണ െന്നിടുണ്ട്. ഏത് സൂറെ്,
ഏത് ആയത്?
A.സൂറെുൽ ഹിജ്ർ 33

B.സൂറെുൽ ഹിജ്ർ 58

C.സൂറ: ഇപ്ബൊഹിം 26

D. സൂറ: ഇദ്ബാഹിം 33

EITHER B or D
62. "അെരുകട കുതദ്ന്തദ്പകാരം പർവ്വതങ്ങൾ
നീങ്ങിടൊകുമാറായിരിക്കുന്നു" എന്ന അർത്ഥം ഏത് സൂറെിക
ആയതിനു സമമാണ്?
A. ഹിജർ
C. ഇസ്റാഅ്

B. ഇബ്റൊഹീം
D. മറിയം

63. (a)

ാഇ

ാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നത് ഒരു െിശ്വാസം മാദ്തമാണ്

(b)

ാഇ

ാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മനുഷയകന നിസവാർത്ഥനാക്കുന്നു

A. (a) യും (b) യും ശ്രിയാണ്, (b) (a) യുകട ശ്രിയായ െിശ്രീകരണമാണ്
B. (a) യും (b) യും ശ്രിയാണ്, (b) (a) യുകട ശ്രിയായ െിശ്രീകരണമല്ല
C. (a) ശ്രിയാണ് (b) കതറ്റാണ്
D. (a) ഞ്തറ്റൊണ് (b) ശരിയൊണ്

64. "ശ്ുദ്ധമായ മാെ് കകാണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ അെം ടപാക
തുടങ്ങുന്ന ഹരീസ് ആരാണ് റിടൊർട് കചയ്തത്?

ഭൂമികയ മാറ്റും" എന്ന്

A. ഇബ്ുന ഉമർ (റ)
B. അബുദ്ദർരാഅ് (റ)
C. ശ്ുഐബ് (റ)
D. ഇബ്ുന സഅദ് (റ)

65. ആയെും അത് ആരുകട ൊക്കാണ് എന്നും ടയാജിക്കുന്ന തരെിൽ
ടചരുംപടി ടചർക്കുക
A. َقَالُ ۤو ۟ا ِإ َّن ۤا أ ُ ۡرس ِۡلن َۤا ِإلَ ٰى قَ ۡو ࣲم ُّمجۡ ِرمِ ين
B. ی ُمسۡ تَ ِقيم
َ ص َر ٰ ط
ِ قَا َل َه ٰـذَا
َّ َعل
ࣱ
َ س ۡل
C. ط ٰـ ࣲن ُّم ِبي ࣲن
ُ ع َّما كَانَ َيعۡ بُ ُد َءا َب ۤا ُؤنَا فَ ۡأتُونَا ِب
ُ َقَالُ ۤو ۟ا إِ ۡن أَنتُمۡ إِ ََّّل َبشَر ِم ۡثلُنَا ت ُ ِريدُونَ أَن ت
َ صدُّونَا
ۡ قَا َل فَ َما خ
D. َسلُون
َ َطبُ ُكمۡ أ َ ُّي َها ٱ ۡل ُم ۡر

a. ഇബ്റാഹീം നബി (അ)
b. അെിശ്വാസികൾ
c. അല്ലാഹു
d. മ

ക്കുകൾ

A. A-a, B-d, C-b, D-c

B. A-d, B-c, C-b, D-a

C. A-d, B-c, C-a, D-b

D. A-b, B-d, C-a, D-C

66. "ആകാശ്ങ്ങകളയും ഭൂമികയയും സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ അല്ലാഹുെിന്കറ
കാരയെിൽ െല്ല സംശ്യെും ഉടണ്ടാ?" സംശ്യം എന്നതിന് ഈ ആയതിൽ
ഉപടയാരിച്ച ൊക്ക്?

A. شك

B. ريب

C. ظن

D. تهمة

67. സൂറ: ഇബ്റാഹീമിന്കറ െിശ്രീകരണെിൽ പരാമർശ്ിച്ച ആയെിക
െിട ഭാരം പൂരിെിക്കുക.
ُض ُّل ِب ِه إِ ََّّل
ِ  َو َما ي---------A. الفاسقون

B. الكاذبون

C. الفاسقين

D. الكاذبين

68.  قتِرانഎന്ന ൊക്കിന്കറ അർത്ഥം
A. പന്തം

B. കുെയങ്ങൾ

C. രണ്ടും ശ്രിയാണ്

D. രണ്ടും ഞ്തറ്റൊണ്

69. ين ﴿﴾ َحتَّ ٰى أَتَانَا ْال َيقِي ُن
ِ َو ُك َّنا نُ َك ِذبُ ِب َي ْو ِم ال ِد
ഏത് ആയതിന്കറ െിശ്രീകരെിൽ ആണ് അമാനി മ
നൽകിയിരിക്കുന്നത്?
A. സൂറ ഇബ്റാഹീം 31

B. സൂറ ഹിജ്ർ 97

C. സൂറ ഇബ്റാഹീം 34

D. സൂറ ഹിജ്ർ 99

െി ഈ ആയത്

70. "ഇൗ രാജയകെ നിർഭയമായതാടക്കണകമ" എന്നതിന്കറ ശ്രിയായ
അറബി എഴുതുക.
A. اجعل هذا البلد آمنا

B. اجعل هذا بلدا آمنا

C. اجعل هذا البل ُد آمنا

D. اجعل هذا بلد آمنا

71. കതറ്റായ അർത്ഥം നൽകിയത് തിരകഞ്ഞടുക്കുക
A.  شجرة طيبة- നല്ല െൃക്ഷം

B.  كلمة خبيثة- ചീെ ൊക്ക്

C.  كلمة طيبة- നല്ല െൊക്കുകൾ

D.  شجرة خبيثة- ചീെ െൃക്ഷം

72. കുടുംബ ബന്ധം പാ ിക്കുകയും, സാധുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുകയും
കചയ്തിരുന്ന ആകള കുറിച്ച് ദ്പൊചകൻ "അത് അയാൾക്ക് ഉപകരിക്കുകയില്ല,
കാരണം അയാൾ പരട ാകെിൽ െിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ലടല്ലാ" എന്ന്
പറയുകയുണ്ടായി. ആകര കുറിച്ചാണ് അങ്ങകന പറഞ്ഞത്?
A. ابن ُج ْدغَان

B. ابن َج ْدعَان

C. عان
َ ابن ُج ْد

D. ഇെകയാന്നുമല്ല

73. കൂടെിൽ കപടാെത് തിരകഞ്ഞടുക്കുക

A. കാടു കഴുത

മ യിൽ നബി
B. ഇസ്ാ

C. രുഷ്ട മനുഷയൻ

D. ഇബ്റൊഹീം നബി

74. إذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فان لهم ذمة ورحما
ആര് എന്തികന കുറിച്ചാണ് ഇദ്പകാരം പറഞ്ഞത്?
മ യിൽ നബിയുഞ്െ മൊതൃ കുെുംബഞ്ത്ത്
A. പ്രെൊചകൻ (സ) ഇസ്ൊ
കുറിച്ച്
മ യിൽ നബിയുകട പിതൃകുടുപകെ കുറിച്ച്
B. ദ്പൊചകൻ (സ) ഇസ്ാ
C. ഇെ രണ്ടും ശ്രിയാണ്
D. ഇെ രണ്ടും കതറ്റാണ്

75. ശ്രിയായ ടജാഡി ഏത്?
A. െൃക്ഷങ്ങൾ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന മരക്കൊെ് - ശുഐബ് നബി (അ)
B. പെിദ്തെും കൃഷിയുള്ളതുമായ രാജയം - ഹാജർ ബീെി
C. ചദ്രാരാധന - ബാബിട ാൺ
D. ഞങ്ങൾ നിങ്ങകള കുറിച്ച് ഭയമുള്ളെരാകുന്നു -

ൂെവ് നബി (അ)

