
மேல் ோகாண கல்வித் திணணக்களே் 

 மூன்றாே் தவணண பரீடண்ை 20 21  

தரே் 9 இஸ்லாே்  

 பகுதி I  

 

(1)  தரத்ீபுத் திலாவத் என்பது  

i. அல் குரஆ்ன் ஓதப்படுே்   ஒழுங்கு    

ii. ததாழுணகணை நிணறமவற்றுே் ஒழுங்கு   

iii. அல்குரஆ்ன் இறக்கப்பட்ட ஒழுங்கு  

iv. ஹஜ் கடணேணை நிணறமவற்றுே் ஒழுங்கு 

2) ேறுணே நாளில் முஸ்லீே்களின் தைைல்கள் நிறுக்குே் தராசு எப்தபைர ்தகாண்டு 

அணைக்கப்படுே்  

i. ஹிஸாப்                         ii  ஸிராத்                      iii. மீஸான்                      iv.   பஃஸ்  

(3)  அலட்சிைோக எத்தணன ஜுே்ோ ததாழுணகணை  விடட்ுவிடுபவரின் 

உள்ளங்கணள  அல்லாஹ் முத்திணர இடுகின்றான் என ஹதீஸ் குறிப்பிடுகின்றது.   

i. 4                                 ii.         3                         iii.  5                                iv.  6 

4) ஒருவரிடே் 60 ஆடுகள் காணப்படின் அவர ்ஸக்காத்தாக வைங்கமவண்டிை 

ஆடுகளின் எண்ணிக்ணக ைாது? 

 i.  ஆறு தபண் ஆடுகள்    ii. ஏழு தபண் அடுகள்    iii. ஒரு தபண் ஆடு iv. இரண்டு 

தபண் ஆடுகள் 

5) ஹஜ் கடணே எந்த  நபியின் திைாகத்ணத ஞாபகப்படுத்துவதற்காக 

மேற்தகாள்ளப்படுகின்றது  

 i.   முஹே்ேது நபி (ஸல்)   அவரக்ணள                   ii. மூஸா அணலஹிஸ்ஸலாே் 

அவரக்ணள  

 iii. இப்ராஹீே் அணலஹிஸ்ஸலாே் அவரக்ணள           iv.ஆதே் அணலஹிஸ்ஸலாே்  

அவரக்ணள  

6) ஹஜ்ணஜ ோத்திரே்  நிணறமவற்றுவதற்காக நிை்ைத்து ணவக்குே் முணற எவ்வாறு 

அணைக்கப்படுே்? 

   i. அல் கிரான்          ii. அல் இப்றாத்            iii. அல் இபாலா          iv. அத்தேத்துஉ 

(7)  அல் குரஆ்ணன ேனனே் தைை்த ஹாபில்கள் அதிகோக ஷஹீதாக்கப்படட் 

யுத்தே் எது  ? 

 i. பத்ர ்யுத்தே்           ii. ணகபர ்யுத்தே்           iii. ைோோ யுத்தே்        iv. உஹத் யுத்தே்  

(8)” ஜாமீஉல் குரஆ்ன் “ எனுே்  சிறப்புப் தபைரால் அணைக்கப் பட்டவர ்ைார?் 

 i. அபூபக்கர ்(ரழி)      ii.    உேர ்(ரழி)            iii. உஸ்ோன் (ரழி)      iv. நபி (ஸல்) 

அவரக்ள்  



(9) அல் குரஆ்ன் முழுணேைாக எத்தணன வருடங்கள் அருளப்பட்டது ? 

 i. 33                   ii. 23                    iii.    43                  iv.  53 

10) நபி மூஸா அணலஹிஸ்ஸலாே் அவரக்ள் அல்லாஹ்வின் தூதராக ததரிவு 

தைை்ைப்பட்ட இடே் ைாது? 

 i. உஹத் ேணல           ii. தூரஸ்ினா ேணல        iii. ஹிரா குணக         iv. ஸவ்ர ்குணக  

(10×2=20 புள்ளிகள்) 

 

 

 ததாடரப்ு படுதத்ுக 

11)  ஈஸா (அணல) அவரக்ளின் சீடரக்ள்                                     (1) லவ்ஹூல் ேஹ்பூல்  

12)  ேனிதரக்ளின் அணனத்து                                                     (2) ஹவ்லுல் கவ்ஸர ் 

    தைைற்பாடுகளுே் பதிைப்பட்ட ஏடு 

13) நபி (ஸல்) அவரக்ளின் ஒட்டணகயின் தபைர ்                     (3) ஹவாரிை்யூன்கள்  

14) ேறுணே நாளில் நபி (ஸல்) அவரக்ளுக்கு                             (4) ேஃவா 

    வைங்கப்படுே் தடாகே் 

15) சுவனத்தின் தபைரக்ளில் ஒன்று                                           (5) கஸ்வா                                 

(1×5=5 புள்ளிகள்) 

 

 இணடதவளி நிரப்புக  

16) தவவ்மவறு பிரமதைங்கணள மைரந்்த முஸ்லிே்கள் தேது தோழி வைக்கிமலமை 

அல்குரஆ்ணன ஓதுவணத அவதானித்த  ஸஹாபி............................................    அவரக்ள் 

அதணன உஸ்ோன் (ரழி) அவரக்ளிடே் முணறயிட்டார.் 

17) ஜனாைா ததாழுணகயின்.........................தக்பீரில் நபி (ஸல்) அவரக்ள் மீது ஸலவாத்  

தைால்லப்படுே். 

18) ஸூரா ழுஹா...............................................................வாக்கிைங்கணள  தகாண்டது.  

19) நபி (ஸல்) அவரக்ளின் ேரணத்ணத ததாடரந்்து உே்ேஹாத்துல் முஃமினீன்களில் 

முதலில் ேரணித்தவர ்

 அன்ணன..................................................................... அவரக்ள் ஆவார ். 

20)”அல் ேஸீஹ் “எனுே் சிறப்பு தபைரால் அணைக்கப்படுபவர.்................................ 

(1×5=5புள்ளிகள்) 

 

 

 



 

பகுதி 11 

 விரும்பிய ஐந்து வினாக்களுக்கு விடை தருக 

(1)   1. “காதமுன் நபிை்யீன் “என்பதன் தபாருள்  ைாது?                                                                    

(2புள்ளிகள்) 

       2. அதிகோன ேக்கள் அலட்சிைோக நடந்து தகாள்ளுே் அல்லாஹ்வின் இரண்டு   

       நிஃேத்துக்கள் பற்றி ஹதீஸ் குறிப்பிடுகின்றது. அவ் இரண்டுே் ைாணவ?                                    

(4புள்ளிகள்) 

       3. கைாகத்ர ்ததாடரப்ான நே்பிக்ணகயின் மூலே் அணடயுே் பைன்கள் 

மூன்றிணன  எழுதுக            (6புள்ளிகள்) 

                                                               

     

                                                    

2)   1. “ஜுனூப் “என்பதன் தபாருள் ைாது?                                                                                       

(2புள்ளிகள்) 

      2. ஜனாபணத ஏற்படுத்துே் காரணிகள் 4 தருக                                                                                       

(4புள்ளிகள்) 

      3. ஸக்காத்ணத தபற தகுதியுணடை கூட்டத்தவரக்ளுள்  6 கூட்டத்தினரக்ணளக்  

குறிப்பிடுக 

                                  (6புள்ளிகள்) 

3)   1. ஜே்உ தக்தீமிற்கான  உதாரணே் ஒன்று தருக                                   (2புள்ளிகள்) 

      2. ஹஜ்ஜின் பரள்ுகள் (அரக்ான்)  நான்கிணன எழுதுக                                                                         

(4புள்ளிகள்) 

      3. அஸ் ஸிஹாஹுஸ் ஸித்தா ததாகுப்பாசிரிைரக்ளின் தபைரக்ணள எழுதுக                                

(6புள்ளிகள்) 

 

4)  1.  ஹதீஸ் அறிவிப்பின்படி  ேறுணேயில் நான்கு விடைங்களுக்கு பதிலளிக்காத 

வணரயில் எந்த ஒரு 

            ேனிதனாலுே் நகர முடிைாது .அவ்வாறான நான்கு விடைங்களில் 

இரண்டிணன எழுது.           (2புள்ளிகள்) 

  2. நபி ஈஸா (அணல) அவரக்ளுக்கு தகாடுக்கப்பட்ட முஃஜிஸாத்துக்கள் 

நான்கிணன குறிப்பிடுக    (4புள்ளிகள்) 

  3. நபி (ஸல்) அவரக்ளுக்கு முதல் வஹீ அருளப்பட்ட ைே்பவத்ணத சுருக்கோக 

விளக்குக               (6புள்ளிகள்) 

 



5) 1.  சுவனத்தில் ஹூருல்ஈன்கணள  ேஹராகப் தபறுவதற்காக தைை்ைமவண்டிை 

தைைற்பாடு ைாது?   

                                                                                                                                                          

(2புள்ளிகள்) 

  2. உணவுடன் ைே்பந்தப்பட்ட ஹராோக்கப்பட்ட விடைங்கள் நான்கிணன எழுதுக                         

(4புள்ளிகள்) 

  3. ஸக்காத்ணத  முணறைாக நிணறமவற்றுவதன்மூலே் அணடக்கக்கூடிை பைன்கள் 

ஆறிணன  எழுதுக   

                                                                                                                                                         

(6புள்ளிகள்) 

     

6)  1. வீண்விரைத்துக்கான உதாரணங்கள் இரண்டிணன எழுதுக                                                       

(2புள்ளிகள்) 

   2. சிக்கனே் ேற்றுே் மைமிப்புகளினூடாக தபற்றுக்தகாள்ள கூடிை நன்ணேகள் 

நான்கிணன குறிப்பிடுக 

                                                                                                                                                        

(4புள்ளிகள்) 

 3. ஜுே்ோ நாளில் கணடபிடிக்க மவண்டிை ஒழுங்குகள் ஆறு எழுதுக                                             

(6புள்ளிகள்) 

7) கீழுள்ள தணலப்புகளில்  இரணணவமைனுே் இரண்டிணன  ததரிவுதைை்து ஆறு 

வாக்கிைங்கள் எழுதுக 

 1.  மதைத்தின் மீது பற்று  

 2. பிற ைேைங்கணள ேதித்தல் 

 3.  ஹஜ்ஜத்துல் விதா 

 4.  ேஹப்பதுர ்ரஸூல்                                                                                                          

(6×2=12புள்ளிகள்) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

மேல் ோகாண கல்வித் திணணக்களே் 

மூன்றாே் தவணண பரீடண்ை 20 21 

தரே் 9 இஸ்லாே் 

 விணடகள் 

1) 1. இறுதி நபித்துவே்  

  2.ஆமராக்கிைமுே் ஓை்வுே்  

  3. 

 அல்லாஹ் அளித்தவற்றில் திருப்தி கண்டு வாை  

 ஆக்க மவணலகளில் ஈடுபடுவதற்கு அது தூண்டல் தைை்யுே். 

 அபாைகரோன ைந்தரப்்பங்களில் துணிைை்மலாடு தைைல்பட 

தூண்டுதலாக  

     அணேயுே். 

 தீணேகணள எதிரப்்பதில் உறுதிைாக இருக்கை ்தைை்யுே். 

 துன்பங்கள், துைரங்களின் மபாது தபாறுணேணைக் ணகக்தகாள்ள 

தைை்யுே்  

 விரக்தி நீங்குே். 

2. 1. ஜனாபத் உணடமைார.் 

  2.  

 ஒரு முஸ்லிே் ேரணே் அணடதல் 

 தூக்கத்தில் அல்லது விழிப்பில் இந்திரிைே் தவளிைாதல். 

 ஆண் தபண் உடலுறவு தகாள்ளல்  

 ணஹல் ஏற்படல்  

 நிபாஸ் ஏற்படல்  

  3.  

 வறிைவரக்ள், 

 ஏணைகள், 

 தானே் வசூல் தைை்யுே் ஊழிைரக்ள்,  

 புதிதாக இஸ்லாத்ணத தழுவிைவரக்ள்,  

 அடிணேகணள விடுதணல தைை்வதற்கு, 

 கடனில் மூை்கிைவருக்கு, 



 அல்லாஹ்வின் பாணதயில் ஈடுபடுமவாருக்கு, 

 வழிப்மபாக்கரக்ள். 

3) 1. 

 ழுஹருணடை மநரத்தில் ளுஹர ்ததாழுதுவிடட்ு அதணனத் 

ததாடரந்்து 

      அஸணரயுே்,  

 ேஃரிபுணடை மநரத்தில் ேஃரிணப ததாழுதுவிடட்ு 

அணதத்ததாடரந்்து 

         இஷாணவயுே் மைரத்்துத் ததாழுதல் 

2.  

 நிை்ைதத்ு ணவத்தல். 

 துல் ஹஜ் 9ஆே் நாள் அரஃபாவில் தரித்தல் 

 தவாபுல் இபாைாணவ நிணறமவற்றல், 

 ஸஃயு தைை்தல் 

 தணல முடி கணளதல் 

 ஒழுங்கு முணறைாக தைை்தல். 

3.  

 இோே் புகாரி (ரஹ்), 

 இோே் முஸ்லிே் (ரஹ்), 

 இோே் அபூதாவூத் (ரஹ்) 

 இோே் திரம்ிதி  (ரஹ்) 

 இோே் நஸஹீ (ரஹ் 

 இோே் இப்னு ோஜா (ரஹ்) 

 

4) 1.  

 உனது வைணத எவ்வாறு கழித்தாை்? 

 அறிணவ எவ்வாறு பைன்படுத்தினாை்? 

 தைல்வத்ணத எவ்வாறு ைே்பாதித்து எவ்வாறு தைலவு தைை்தாை்? 

 வாை்நாணள எவ்வாறு பைன்படுத்தினாை்.? 

  2.  

 ேரணித்தவரக்ணள உயிரப்்பித்தல்  

 பிறவிக் குருடரக்ணளக் குணப்படுத்தல் 

 குஷ்டமராகிகணளக் குணப்படுத்தல்  



 வீட்டில் ேணறவாக ணவக்கப்படட்ுள்ள தபாருடக்ணள ைரிைாக 

அறிவித்தல். 

3. நபி (ஸல்) அவரக்ளுக்கு முதல் வஹி இறக்கப்பட்ட ைே்பவத்ணத 

விளக்கி 

  இருந்தால் புள்ளிகணள வைங்கவுே் 

 

5) 1. ேஸ்ஜிதுகணள துப்பரவு தைை்தல். 

   2.  

 பன்றி இணறைச்ி,  

 இறந்தணவ,  

 இரத்தே், 

 உடலுக்குே் உயிருக்குே் ஆபத்ணத ஏற்படுத்தக்கூடிைணவ,  

 மபாணதணை ஏற்படுத்தக்கூடிைணவ, 

 தங்கே் தவள்ளி பாத்திரங்களில் உண்ணலுே் பருகலுே்  

  3.  

 ைமூகத்தின் தபாருளாதார ஏற்றத்தாை்வு குணறதல். 

 தைல்வே் தபருகுதல். 

 வறுணே நீங்குதல் 

 குற்றைத்ைைல்கள் குணறதல். 

 பரக்கத் ஏற்படுதல். 

 ேறுணேயில் ஈமடற்றே் கிணடத்தல் மபான்ற தபாருத்தோன 

விணடகள் 

      எழுதியிருந்தாள் புள்ளிகணள வைங்கவுே்.  

 

6) 1. 

 வீணாகவுே் மகளிக்ணககளிலுே் மநரத்ணத கழித்தல்  

 தபாருத்தேற்ற வழியில் பணத்ணத தைலவிடுதல்  

 அளவுக்கு அதிகோக ைாப்பிடல்  

 மதணவக்கதிகோக ஆணட அணிகலன்கணள தகாள்வனவு 

தைை்தல்  

2.    

 இே்ணேயிலுே் ேறுணேயிலுே் நன்ணேணை தபற்றுத்தருே் 

 கடன் பிரைச்ிணனயில் இருந்து பாதுகாக்குே் 



 தபாருளாதார தநருக்கடிகணள சீரத்ைை்யுே் 

 ேற்றவரக்ளிடே் தங்கி வாழுே் நிணலணை இல்லாேல் ஆக்குே் 

 ேனநிணறவான வாை்விற்கு வழிவகுக்குே் 

 

 3.  

 ஜுே்ோவின்கான சுன்னத்தான புளிப்ணப குளித்தல் 

 ஸூரா கஃப் ஓதல்,  

 பள்ளிக்கு வருே்மபாது தணலக்கு எண்ணண ேற்றுே் நறுேணே் 

பூசிக் தகாள்ளுதல்,  

 அைகான ஆணடணை அணிந்து தகாள்ளுதல். 

 பள்ளிக்கு மநரத்திற்கு ைமூகேளித்தல்.  

 பள்ளியில் இருக்கின்ற ேனிதரக்ணள கடந்து தைல்லாேல் 

தன்னால்  

      முடியுோன அளவு ததாழுதுவிடட்ு தேௌனோக இருத்தல். 

 கதீபின் உணரணை தைவிேடுத்தல் 

 

 

 

7. தணலப்புகணள தபாருத்தோக விளக்கி இருந்தால் புள்ளிகணள 

வைங்கவுே் 


