MISBAH JUNIOR 2021
ANSWER KEY

1-സൂറത്തുൽ അഹ്ഖാഫ് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ എത്രാമലത്ത അദ്ധയായമാണ് ?
a) 40

b) 43

c) 46

d) 49

2- ആകാശങ്ങളുും ഭൂമിയുും അവയ്കിടയിെുള്ളരുും അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചര് കാര്യ
ഗൗര്വത്ത്താലടയുും,............ ആണ്.
a) അവധി നിർണ്ണയികാലരയുും

b) അവധി നിർണ്ണയിച്ചും

c) അത്ശദ്ധമായിട്ുും.

d) ഇവലയാന്നുമല്ല

3. അല്ലാഹുവിനു പുറലമ വിളിച്ചു ത്പാർഥികലെടുന്നവയ്ക്, ആകാശങ്ങളുലട
സൃഷ്ടിെിൽ..........
A. ബന്ധമില്ല

B. പങ്കില്ല

C. ബെും ഇല്ല

D. ഇവലയാന്നുമല്ല

4. ആദ് ത്ഗാത്രത്തിന്ലറ വാസസ്ഥെും ?
A. അഹ്ഖാഫ്

B. സദൂും

C. സമൂദ്

D. ആദ്

5. യമനിന്ത്റയുും ഹദവർ മൗത്തിന്ത്റയുും ഇടയ്ക് അത്റബയയുലട ലരത്ക കടത്ൊര്
ത്പത്ദശങ്ങളിൽ പാറ കുന്നുകൾകിടയിെൂലട സ്ഥിരിലെയ്യുന്ന മണൽ ഭൂമികളാണ്
------------------- .
A. അറ്റ്ൊന്റിക്

B. അഹ്ഖാഫ്.

C. രവാഇഫ്

D. ഇവലയാന്നുമല്ല

6. അവര്ുും അല്ലാഹുവിന്ലറ നിയമങ്ങൾകുും ശാസനകൾകുും
ബാധയസ്ഥര്ാണ്.ആര്്?
A. അത്ശദ്ധര്ായവർ

B. മുഖും രിര്ിഞ്ഞവർ

C. മെക് വർഗ്ഗത്തിെുള്ളവർ

D. ജിന്ന് വർഗ്ഗത്തിലചള്ളവർ

7. പത്തിൽ കുറഞ്ഞ സുംഘത്തിനാണ്-------------എന്ന വാക് അധികവുും
ഉപത്യാഗികാറുള്ളര്.
A. نثر

B. نقر

C. نظر

D. نفر

8. അവശിഷ്ടും എന്ന് അർത്ഥും വര്ുന്ന പദത്മര്?
a) أنارة

b) ارة
َ َ أَث

c) عثارة

d)ഇവലയാന്നുമല്ല

9. അധികും വഴിപിഴച്ചവർ എന്ന് അല്ലാഹു വിത്ശഷിെിച്ചര് ആലര്കുറിച്ചാണ്?
a) അല്ലാഹുവിന് പുറലമ മറ്റുള്ളവലര് സഹായികുന്നവർ
ക ര്വുും, ത്നാമ്ുും നിർവ്വഹികാത്തവർ
b) നമസ്ാ
c) ആര്ാധികലെടുന്നവർ
d) ഇവയയാന്നചമല്ല

10. അല്ലാഹുവിന് പുറലമ ആര്ാധികലെടുന്നവർ, അവത്ര്ാടുള്ള ആര്ാധനലയ
അന്ത്യനാളിൽ
a) ത്കാപികുും

b) നിഷേധിക്ചും

c) അത്ശദ്ധര്ാവുും

d) ഇവലയാന്നുമല്ല

11. -മുഹമ്മദ് നബി(സ)കുും അവിശവാസികൾകുമിടയിൽ സാക്ഷിയായുള്ളവൻ
ആര്ാണ്?
a) അബൂബകർ (റ)

b) മെക്

c) അല്ലാഹച

d) അെി (റ)

12- രാലഴ രന്നരിൽ .لرحِ يم
َّ َ  اഎന്നരിന്ലറ അർത്ഥമായി വര്ുന്നത്രര്?
a) കരചണാനിധി

b) പര്മ കാര്ുണയവാൻ

c) കാര്ുണയവാൻ

d) ഇവലയാന്നുമല്ല

ദ
13) "നിന്ലറ നാശും! നീ വിശവസിത്ച്ചകുക! രീർച്ചയായുും അല്ലാഹുവിന്ലറ വാഗ്ത്ത
ും
സരയമാകുന്നു." ഇര് ആര്് ആത്ര്ാട് പറയുന്നരാണ്?
a) അവിശവാസികളായ മാരാപിരാകൾ വിശവാസിയായ മകത്നാട്
b) വിശ്വാസികളായ മാതാപിതാക്ൾ അവിശ്വാസിയായ മകഷനാട്
c) അവിശവാസികളായ മാരാപിരാകൾ അവിശവാസിയായ മകത്നാട്
d) ഇവലയാന്നുമല്ല

14) മര്ണ ത്ശഷും പര്ത്ൊക ജീവിരമുലെന്ന് വിശവസികാത്തവര്ാണ് .................
a) ജിന്നുകൾ

b) സരയവിശവാസികൾ

c) കപട വിശവാസികൾ

d)ഇവയയാന്നചമല്ല

15.'ത്പവർത്തനങ്ങൾ' എന്നർത്ഥും വര്ുന്ന പദത്മര്?
a) آمال

b) ساطِ ير
َ َأ

c) أ َ ْع َمال

d)ഇവലയാന്നുമല്ല

16. മൂസാ നബി(അ) യുലട ത്ശഷും അവരര്ിെികലെട് ത്ഗന്ഥും എന്ന് പറഞ്ഞരിൽ
നിന്ന് ആ ജിന്നുകൾ--------------- അനുയായികളായിര്ുന്നു എന്ന് അനുമാനികാൻ
നയായമുെ്.
A. ഇഞ്ചിെിന്ലറ

B. ഖുർആനിന്ലറ

C. സബൂറിന്ലറ

D. തൗറാത്തിന്യറ

17.പിശാെുകൾ ആകാശത്തുനിന്ന് കട്് ത്കൾകുന്നര്-----------മൂെും
രടയലെട്ിട്ുൊയിര്ുന്നു
A. മെകുകൾ

B. ശക്തമായ ഇടിമിന്നൽ

C. അഗ്നിജവാല

D. കാറ്റ്

ത വിച്ചര്
18. ര്െുത്പാവശയും നബി (സ) ലട അടുകൽ ജിന്നുകൾ ലെന്നിട്ുലെന്ന് ത്പസ്ാ
ആര്ാണ്?
A. ഇബ്ുന മാന്ജ

B. അെി (റ)

C. ഇബ്ചന അബ്ബാസ് ( റ )

D. ഇബ്ുന ഉമർ (റ)

19. ആകയാൽ ,-------------- ക്ഷമിച്ചരു ത്പാലെ (നബിലയ) നീ ക്ഷമ കകലകാള്ളുക,
അവർകുത്വെി നീ ധൃരിലെടുകയുും ത്വെ.
A. സരയവിശവാസികൾ

ക മാർ
B. റസൂലചകളാകചന്ന ദൃഢ മനസ്ൻ

C. മുൻഗാമികൾ

D. ഇവലയാന്നുമല്ല

ക ര്ത്തിൽ നബിരിര്ുത്മനി ഖുർആൻ ഓരുന്നര് ജിന്നുകൾ ത്കട്ര്
20. നമസ്ാ
എവിലടവച്ചാണ്?
A. മകയിൽ ലവച്ച്

B. നഖ്ല ()نخلةയിൽ യവച്്

C. കബത്തുൽ മുഖദസ്സിൽ ലവച്ച്

D. മസ്ിജ ദുന്നബവിയിൽ ലവച്ച്

Since B and C was same during the exam either of the option selected is considered as correct option.
21. അഹ്ഖാഫിൽ ലവച്ച് ഹൂദ് നബി ( അ) രന്ലറ ജനരലയ എന്ത്ു പറഞ്ഞാണ്
രാകീര് ലെയ്തര?്

A. അല്ലാഹു നിങ്ങളുലട ലെയ്തികൾ എല്ലാും അറിയുന്നവനവുന്നു. നിങ്ങൾ
ശിക്ഷികലെടുക രലന്ന ലെയ്യുും.
B. തന്യറ മചമ്പിലചും പിമ്പിലചും പല താക്ീതചകാർ കഴിഞ്ഞചഷപായിട്ടചമചണ്ട്,
നിങ്ങൾ അല്ലാഹചവിയനയല്ലായത ആരാധിക്രചത് , നിശ്ചയമായചും ഞാൻ
നിങ്ങളചയട ഷമൽ വമ്പിച് ഒരച ദിവസയത്ത ശ്ിക്ഷയയ ഭയയെടചന്നച എന്ന്.
C. നിങ്ങൾകുള്ള രാകീരുകാര്നാണ് ഞാൻ എന്ലറ വാകുകൾ നിങ്ങൾ
ത്കൾകുക. നാഥൻ നിങ്ങലള കഠിനമായി ശിക്ഷികുക രലന്ന ലെയ്യുും
D. ഇവലയാന്നുമല്ല.

22. അഞ്ചു ത്പര്ാലണന്ന അഭിത്പായ ത്പകാര്ും  اولوا العزمആലര്ല്ലാും?
A. നൂഹ് (അ), ഇബ്രാഹീും (അ ), മൂസാ(അ), ഈസ (അ), മചഹമ്മദ് നരി (സ)
B. നൂഹ് (അ), ഇത്ബാഹീും (അ), ഹാറൂൺ(അ), ഈസ (അ), മുഹമ്മദ് നബി (സ)
C. ഷുകഹബ് (അ),ഇത്ബാഹീും (അ), മൂസാ(അ), ഈസ (അ), മുഹമ്മദ് നബി(സ)
D. നൂഹ്(അ), ഇസ്ഹാഖ്(അ), മൂസാ(അ), ഈസ (അ), മുഹമ്മദ് നബി(സ)

ക െടുന്നര് ( ശിക്ഷ ) അവർ ത്നര്ിൽ കാണുന്ന ദിവസും
23. അവർക് രാകീര് നല്ല
……….. രാമസിച്ചിട്ുള്ളു എന്ന ത്പാലെ അവർകു ത്രാന്നുും.
A. പകലിൽ നിന്നചള്ള ഒരച നാഴിക ഷനരും മാബ്തഷമ ( ഇഹഷലാകത്ത് )
B. ഒര്ു പകെുും ഒര്ു ര്ാത്രിയുും മാത്രും
C. ഒര്ു പകൽ മാത്രും

D. ഒര്ു ര്ാത്രി മാത്രും.

24. അവര്ുലട ത്കൾവിയാകലട് , കാഴ്ചകളാകലട്, ഹൃദയങ്ങളാകലട് ഒട്ുും രലന്ന
അവർക് ഉപകര്ിച്ചില്ല.കാര്ണലമന്ത്്?
A. അല്ലാഹചവിന്യറ ആയത്തചകയള അവർ നിഷേധിച്ച
യകാണ്ടിരചന്നതിനാൽ
B. അല്ലാഹുവിന്ലറ ദൃഷ്ടാന്ത്ങ്ങലള രള്ളികളഞ്ഞരിനാൽ
C. കൽെനകലള ധികര്ിച്ചരിനാൽ
D. ആര്ാധനകളിൽ നിന്ന് വിട്് നിന്നരിനാൽ

25. --------------------- ത്ശദ്ധിച്ചു ത്കട്ു ലകാെ് -------------കളിൽ നിന്നുള്ള ഒര്ു കൂട്ലര് (
ലെറു സുംഘലത്ത ) നിന്ലറ അടുകത്െക് രിര്ിച്ചുവിട് സന്ദർഭും.
A. ഖുർആൻ, മെക്

B. ഖചർആൻ , ജിന്ന്

C. ഖുർആൻ, മനുഷയൻ

D. ഖുർആൻ, ത്പവാെകന്മാർ

26. ആലര്ങ്കിെുും അല്ലാഹുവിന്ലറ ക്ഷണകർത്താവിന് ഉത്തര്ും ലെയ്യാരിര്ുന്നാൽ
അവൻ-------------- ലവച്ച് ( അല്ലാഹുവിലന ) ത്രാൽെികുന്നവലനാന്നുമല്ല;
അരിനുപുറത്മ യാലരാര്ു ര്ക്ഷാകർത്താകളുും രനിക് ഉൊവുകയില്ലരാനുും.
A. ആകാശത്ത്

B. ഭൂമിയിൽ

C. പര്ത്ൊകത്ത്

D. നര്കത്തിൽ

27. ആദ് ത്ഗാത്രത്തിനു അള്ളാഹു നൽകിയ ശിക്ഷ എന്ത്ായിര്ുന്നു ?
A. എട്് ര്ാവുും ഏഴ് പകെുും നീെുനിന്ന അരയുത്ഗമായ ലകാടുങ്കാറ്റ്.
B.ഏഴ് രാവചും എട്ട് പകലചും നീണ്ടച നിന്ന അതയചബ്രമായ യകാടചങ്കാറ്റ്.
C. ലവള്ളലപാകും ലകാെ്
D. ശക്തമായ കാറ്റു ലകാെ്

28. ഥമൂദ് ത്ഗാത്രത്തിന്ലറ വാസസ്ഥെും?
A. അൽ അഖബ

B. അൽ ഫര്ഹ്

C. അൽ ഹിജ്ർ

D. അൽ ഐകത്ത്

29. അർത്ഥും എഴുരുക ما حولك
A. നിങ്ങളുലട അടുത്തള്ളവർ
B. നിങ്ങലള വിട്് ത്പായവർ
C .നിങ്ങളചയട ചചറ്റചപാടിലചള്ളവർ
D. നിങ്ങലള കെു മുട്ുന്നവർ

30. സൂറത്തുൽ അഹ്ഖാഫിൽ ആലക എത്ര ആയത്തുകളുെ്?
a) 46.

b) 38

c) 37

d) 35

31. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലനകുറിച്ച് അവിശവാസികൾകുൊയിര്ുന്ന ഒര്ു
വാദമായിര്ുന്നു, അര്
a) ബ്പവാചകൻ യകട്ടിച്മച്ചണ്ടാക്ിയതാണ്
b) അല്ലാഹു ത്പവാെകന് ഇറകി ലകാടുത്തരാണ്.
c) അല്ലാഹുവിന്ലറ വാകയമാണ്
d) ഇവലയാന്നുമല്ല

32- സൂറ അഹ്കാഫ് അവസാനികുന്നര് അറബി ഭാഷയിലെ ഏര് അക്ഷര്ത്തിൽ?
A. ن

B. م

C. ق

D. ل

33- വര്ാനിര്ികുന്ന കാര്യങ്ങലളകുറിച്ച് മുഹമ്മദ് നബി(സവ)ക് ........
a) രീലര് അറിയില്ല

b) പൂർണ്ണമായി അറിയാും

c) അല്ലാഹച അറിയിച്ച യകാടചത്തത് മാബ്തും അറിയാും
d) ഇവലയാന്നുമല്ല

34- ത്പവാെകൻമാർക് െഭികുന്ന ദിവയത്ബാധനത്തിന് പറയുന്ന ത്പലര്ന്ത്്?
a) വഹ്യ്

b) മുഅ്ജിസത്ത്

c) കറാമത്ത്

d) ഇവലയാന്നുമല്ല

35- മുഹമ്മദ് നബി(സ) ഒര്ു..........
a) കദവ പുത്രനാണ്

b) ദിവയനാണ്

c) മനുഷയനല്ല

d)താക്ീതചകാരനാണ്.

36- "ഇലരാര്ു നല്ല കാര്യമായിര്ുന്നുലവങ്കിൽ,ഇരിത്െക് ഇവർ ഞങ്ങലള മുൻകടന്ന്
വര്ികയില്ലായിര്ുന്നു".
ഇര് ആര്് ആലര്കുറിച്ച് പറഞ്ഞരാണ്?
a) അവിശ്വസിച്വർ വിശ്വസിച്വയരക്ചറിച്്
b) വിശവസിച്ചവർ അവിശവസിച്ചവലര് കുറിച്ച്
c) വിശവസിച്ചവർ മറ്റുളളവലര് കുറിച്ച്
d) ഇവലയാന്നുമല്ല

37- നുണ,കള്ളും എന്നീ അർത്ഥും വര്ുന്ന പദും?
a) َحق

b) إِ ْفك

c) قَ ْوم

d) ഇവലയാന്നുമല്ല

38.............ലന (ശര്ിലവച്ച്) സരയമാകുന്ന,അറബി ഭാഷയിെുള്ള ഒര്ു ത്ഗന്ഥമലത്ര
ഖുർആൻ?
a) കബബിളിലന

b) തൗറാത്തിയന

c) ഗീരലയ

d) ഇവലയാന്നുമല്ല

39. സവർഗ്ഗും െഭികുന്നരാർക്?
a) രിന്മ ലെയ്യുന്നവർക്
b) സതയവിശ്വാസിയായി നന്മ യചയ്യചന്നവർക്്

c) അവിശവാസിയായി നന്മ ലെയ്യുന്നവർക്
d) ഇവലയാന്നുമല്ല

40- കുഞ്ഞിന്ലറ ഗർഭകാെവുും മുെകുടി കാെവുും കൂടി എത്ര മാസമാണ്?
a) 6 മാസും

b) 10 മാസും

c) 30 മാസും

d) ഇവലയാന്നുമല്ല

41.സ്ത്രീകളിലെ ഗർഭത്തിന്ലറ ഏറ്റവുും െുര്ുങ്ങിയ കാെും എത്ര മാസമാണ്?
a) 12 മാസും

b) 10 മാസും

c) 6 മാസും

d) 1 വർഷും

42- മനുഷയന്ലറ വിത്വകബുദ്ധികു പകവരയുും പാകരയുും
എത്തുകയുും,...........വയസ്സ് ആകുകയുും ലെയ്താൽ അവൻ രനിക് െഭിച്ച
അനുത്ഗഹങ്ങൾക് നന്ദി ത്പകടിെിച്ച് ത്പാർത്ഥന നടത്ത്തെരാണ്.
a) 15 വയസ്സ്

b) 18 വയസ്സ്

c) 25 വയസ്സ്

d) 40 വയസ്സ്

43- സവർഗ്ഗകാർ എന്ന് അർത്ഥും വര്ുന്നത്രര്?
a) ص َحابُ ْال َم َّنة
ْ َأ

b) أَلعاب ال َج َّنة

c)ص َحابُ ال َجحيم
ْ َأ

d) ഇവയയാന്നചമല്ല

44) മനുഷയ വർഗ്ഗത്തിന് അറബിയിൽ പറയുന്ന ത്പലര്ന്ത്്?
a) ِجن

b) َح َي َوان

c) إِنس

d)مالئكة

45.രാലഴ രന്ന ത്പാർത്ഥന ആര്് ആർകുത്വെി നടത്ത്തെ ത്പാർത്ഥനയാണ്?
ِيرا
ْ ب
ً صغ
ِ َّر
َ ار َح ْم ُه َما َك َما َر َّب َيانِي
a) മാരാപിരാകൾ മകൾക് ത്വെി
b) മക്ൾ മാതാപിതാക്ൾക്് ഷവണ്ടി
c) നാും നമ്മുലട കൂട്ുകാർക് ത്വെി

d) ഭാര്യമാർ ഭർത്താകന്മാർക് ത്വെി

46. ഹിജാസിലെ പടിഞ്ഞാത്റ കടത്ൊര് ത്പത്ദശങ്ങളാണ്--------A. യത്സിബ്

B. എത്രയാപയ

C. സൂയസ്

D. തിഹാമഃ

47. കയ്യൂക്, ലമയ്യൂക്, സാമ്ത്തികാഭിവൃദ്ധി മുരൊയ പെരിെുും നിങ്ങലളകാൾ
മികച്ചവര്ായിര്ുന്നു അവർ. ആര്്?
A. ആദ് ഷരാബ്തും

B. ഇറും ത്ഗാത്രും

C. സദൂും ത്ഗാത്രും

D. സമൂദ് ത്ഗാത്രും

48. സരയനിത്ഷധികൾ നര്കത്തിനു മുമ്ിൽ ത്പദർശിെികലെടുന്ന ദിവസും.
(അവത്ര്ാട്) എന്ത്ാണ് ത്ൊദികലെടുക?
A. ഇര് എന്ത്ാണ് എന്ന് നിനക് അറിയുത്മാ.
B. ഇലൊ നീ കെിത്ല്ല എന്ന്
C. ഇതച സതയും തയന്നയഷല്ല എന്ന്.
D. നിങ്ങൾ നിത്ഷധിച്ചുലകാെിര്ികുന്ന നര്ഗാഗ്നിയത്ല്ല ഇര്

49. യമനിെുും മദ് യനിെുും വസിച്ചിര്ുന്ന ത്ഗാത്രങ്ങൾ?
A. അഹ്ഖാഫ്

B. സദൂും

C. സരഉ ഷരാബ്തങ്ങൾ.

D. സമൂദ്

50. ---------------- നിവാസികൾ ആയിര്ുന്നു െൂരവ് നബി ( അ) യുലട ജനര.
ത നിയല ഷസാഷദാും ഷരാബ്തക്ാർ ( സദൂും ).
A. ഫലസ്ീ
B. ഐകത്തുകാർ
C. ഇറും ത്ഗാത്രകാർ
D. ആദ് ത്ഗാത്രകാർ

Part - B (2 marks each) (51-65)
51 'ഇലരാര്ു നല്ല കാര്യമായിര്ുലന്നങ്കിൽ ഇരിത്െക് ഇവർ ഞങ്ങലള
മുൻകടകില്ലായിര്ുന്നു', ഏര് കാര്യലത്തകുറിച്ചാണ് ഈ വെനും സൂെിെികുന്നര്?
A ഇസ്ലാും
B ഇസ്ൊമിന് ത്വെിയുള്ള യുദ്ധും
C ദാനധർമ്മങ്ങൾ

D ഇസ്ൊമിന് ത്വെിയുള്ള ദാനധർമ്മങ്ങൾ

52- ദുൻയാവിൽ ലവച്ച് വിശിഷ്ട വസ്ുത കലളല്ലാും പാഴാകിയ അവിശവസികത്ളാട്
പറയലെടുും: 'ഇന്ന് നിങ്ങൾക് നിന്ദയരയുലട ശിക്ഷ ത്പരിഫെും നൽകലെടുും',
അരിന് കാര്ണും?
(a) അനയായമായി അഹുംഭാവും നടിച്ചു
(b) ത്രാന്നിയ വാസും ത്പവർത്തിച്ചു

A. (a) ശ്രിയാണ്; (b) ശ്രിയാണ്
B. (a) ലരറ്റാണ് ; (b) ലരറ്റാണ്
C. (a) ശര്ിയാണ്, (b) ലരറ്റാണ്
D. (a) ലരറ്റാണ്, (b) ശര്ിയാണ്

53- ....سمعا وأبصارا وأفئدة.... ഇരിൽ ഏകവെനും ഏരാണ്?
A سمعا

B أبصارا

C أفئدة

D മൂന്ന് വാകുകളുും ഏകവെനമാണ്

DELETED QUESTION
54- അഹ്കാഫിൽ  هللاഎന്ന പദും എത്ര ആയത്തുകളിൽ വന്നിട്ുെ്?
A. 10

B.13

C. 15

D. 17

55- സൂറ അഹ്കാഫിലെ അറബിയിലെ ആറാമലത്ത അക്ഷര്ും ലകാെ്
ആര്ുംഭികുന്ന ആയത്തുകളുലട എണ്ണും
A. 1

B.2

C. 4

D. ഇവലയാന്നുമല്ല

56- "ഞങ്ങളുലട ര്ക്ഷിരാവ്" എന്ന അർത്ഥും വര്ുന്ന പദും എത്രാമലത്ത യത്തിൽ
ആണ് ആദയമായി വര്ുന്നര്
A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

57- സൂറ അൽബഖറ 233 ആും ആയത്തിൽ ത്പരിപാദിച്ചിട്ുള്ള വിഷയത്തിന്
ത വികുന്ന സൂറ അഹ്ഖാഫിലെ വെനും.?
സമാനമായ വിഷയും ത്പസ്ാ
A 14

B 15

C 30

D 24

58- പിരാവിലന അത്പക്ഷിച്ച് മാരാവിത്നാടാണ് മനുഷയനു കൂടുരൽ
ബാധയരയുള്ളലരന്നു സൂറ അഹ്ഖാഫിൽ സൂെിെിച്ചത്പാലെ മറ്റു സ്ഥെങ്ങളിെുും
ത്പരിപാദിച്ചിട്ുെ്. അരിനുദാഹര്ണും
A 31:18

B 49:16

C 31:14

D 4:12

59-  سبقوناഎന്നരിന്ലറ ഭാഷർത്ഥും.?
A അവർ ഞങ്ങയള മചൻകടന്നച
C അവലര് ഞങ്ങൾ മുൻകടന്നു

B ഞങ്ങൾ അവലര് മുൻകടന്നു
D ഇവയിൽ ഒന്നുമല്ല

60- ശര്ിയായ വാകയും രിര്ലഞ്ഞടുകുക
A. നബി (സ) യുലട അടുകൽ ര്െ് ത്പാവശയും ജിന്നുകൾ ലെന്നിട്ുലെന്ന് രവബ്റാനി
ത വിച്ചരായി ഇബ്ുന അബ്ബാസ് ഉദ്ധര്ിച്ചിട്ുെ്
(റ) ത്പസ്ാ
B. നരി (സ) യചയട അടചക്ൽ രണ്ട് ബ്പാവശ്യും ജിന്നചകൾ യചന്നിട്ടചയണ്ടന്ന്
ത വിച്തായി തവര്റാനി (റ) ഉദ്ധരിച്ിട്ടചണ്ട്.
ഇബ്ചന അബ്ബാസ് ബ്പസ്ാ
C. മൂന്ന് രവണ ത്പവാെകൻലറ അടുകൽ ജിന്നുകൾ ലെന്നി ട്ുലെന്ന് രവബ്റാനി
ത വിച്ചരായി ഇബ്ുന അബ്ബാസ് ഉദ്ധര്ിച്ചിട്ുെ്
ത്പസ്ാ
D. ഇവ മൂന്നുും ശര്ിയല്ല

61- രാലഴ ലകാടുത്തവയിൽ ശര്ിയായര് കലെത്തുക
A. قالوا- അവർ പറഞ്ഞു

B. അവൻ പറഞ്ഞു - قال

C. A യചും B യചും ശ്രിയാണ്

D. A യുും B യുും ലരറ്റാണ്

62- اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به أغوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به
ഈ ത്പാർത്ഥന അമാനി മൗെവി ഏര് ആയത്തിന്റ വിശദീകര്ണത്തിൊണ്
ത്പരിപാദിച്ചര് ?
A. 24,25

B. 28,29

C. 31,32

D. 33,34

ത വനകൾ വായിച്ചരിന് ത്ശഷും ശര്ിയായ നിഗമനും
63-രാലഴ ലകാടുത്തിട്ുള്ള ത്പസ്ാ
ലരര്ലഞ്ഞടുകുക.
(a).സൂറ അഹ്കാഫിലെ 10,15 വെനങ്ങൾ മദനിയ്യാ ആലണന്ന് അഭിത്പായമുെ്
(b). സൂറ അഹ്കാഫിലെ 10,35 വെനങ്ങൾ മദനിയ്യാ ആലണന്ന് അഭിത്പായമുെ്

A. (a) ശ്രിയാണ്; (b) ശ്രിയാണ്
C. (a) ശര്ിയാണ്, (b) ലരറ്റാണ്

B. (a) ലരറ്റാണ് ; (b) ലരറ്റാണ്
D. (a) ലരറ്റാണ്, (b) ശര്ിയാണ്

64- അറബികളിൽ വര്ുവാനിര്ികുന്ന ത്പവാെകലന സുംബന്ധിച്ച് രൗറാത്തിൽ
ത വിച്ചിട്ുള്ള കാര്യങ്ങൾ നബി (സ) വഴി യഥാർത്ഥമായി പുെർന്നു കെര്
ത്പസ്ാ
ലകാൊണ് യഹൂദി പണ്ഡിരന്മാര്ിൽ ത്ത്ശഷ്ഠനായ അത്േഹും നബി (സ) യിൽ
വിശവസിച്ചര്', ആര്്?
A അബ്ദുല്ലാഹിബ്ുന സബഅ്

B അബ്ദചല്ലാഹിബ്ചന സലാും

C ഇക് ര്ിമര്ബ്ുന അബീജഹൽ D സാെിമുബ്ുന അബ്ദുല്ല

65- പിരാവിലന അത്പക്ഷിച്ച് മാരാവിത്നാടാണ് മനുഷയനു കൂടുരൽ
ബാധയരയുള്ളലരന്നു സൂറ അഹ്ഖാഫിൽ സൂെിെിച്ചത്പാലെ സൂറ െുഖ്ാമ നിെുും
ത്പരിപാദിച്ചിട്ുെ്, സൂറ െുഖ്ാമ നിൽ എത്രാമലത്ത ആയരിൽ ആണ്?
A 18

B 16

C 14

D 12

66.ത്പവാെകത്നാട് അല്ലാഹു ക്ഷമികാൻ കൽെികുന്ന ആയത്ത് രുടങ്ങുന്ന
അക്ഷര്ും
A. الواو

B.الفاء

C. الف

D. الباء

67- സൂറ അഹ്ഖാഫിൽ 'ജനങ്ങൾക് ത്നരൃരവും നൽകുന്നരുും കര്ുണയമായരുും' എന്ന്
വിത്ശഷിെിച്ചര് എന്ത്ിലന കുറിച്ചാണ്?
A ത്പവാെകലന കുറിച്ച്

B ഖുർആൻ

C തൗറാത്

D ഇഞ്ചിൽ

68- അല്ലാഹു അറിയിച്ച് ലകാടുത്തര് മാത്രത്മ ത്പവാെകൻ (സ) ക് അറിയുകയുള്ളൂ.
അരിനെുറും ത്പവാെകൻ (സ) ക് അറിവില്ല എന്ന് സൂറത്തുൽ അഹ്കാഫിന്ലറ
ഏര് ആയത്തിന്ലറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിൊകാും?
A. 9

B.15

D. ഇവലയാന്നുും അല്ല.

C. 18

69- മദീനയിൽ ലവച്ച് മര്ണലെട് ഒന്നാമലത്ത സവഹാബി ?.
A. عثمان بن مضعون

B. عثمان بن عفوان

C. عثمان بن مظعون

D. عثمان بن مظغون

70- സൂറ അഹ്കാഫിൽ ഏറ്റവുും വെിയ ആയത്ത്
A. 4

B. 7

C. 15

D. 28

ക ഉള്ളവർ" എന്ന പദത്തിന്ലറ ശര്ിയായ അറബി?
71- "ദൃഢ മനസ്ര
A. ألو العزم

B. أولو الغزم

C. أولو الحزم

D. أولو العزم

72- ത്പരാപശാെി എന്നരിന്ലറ അറബി പദും
A. الحكيم

B الغزير

C. المجيد

D. ഇവയയാന്നചമല്ല

73- സൂറത്തുൽ അഹ്കാഫിൽ മീമിൽ അവസാനികുന്ന ആയത്തുകളുെ്?
A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

74- വളലര് ലപാറുകുന്നവൻ എന്നർത്ഥമുള്ള പദത്മര്?
a) لرحِ يم
َّ َ ا.

b) ا َ ْلعَفُور

c) ا َ ْلمالِك

d) ഇവയയാന്നചമല്ല

75-  الناس أعداء ما جهلواഎന്നര് .............. ആകുന്നു.
A ഖുർആൻ വെനും

B നബി വെനും

C ഹദീസ്

ത ാകയും
D ആപ്വ

