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புனித நூல்ேள் 
1.* 

ேடவுளின் வாரத்்தத நித்தியமானது மற்றும் 

மாறாதது என்பதத ஏற்றுே்ஹோள்ளப்படுகிறதா? 

(Lev-i Mahfuz) 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

2.* 
பரிசுத்த கவதாேமம் மடட்ுகம கதவனுதடய 

வாரத்்தத என்று ஏற்றுே்ஹோள்ளப்படுகிறதா? (Tevrat, 
Zebur & Injil) 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

3. 
ேடவுள் தபபிளில் எழுதிய தீரே்்ேதரிசனங்ேதள 

ஹசால்வதற்கு குறிப்பாே யூதரே்தள 

கதரந்்ஹதடுத்தாரா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

4.* 
ேடவுளால் அனுப்பப்படட்வரே்ள் என்பதத உறுதி 

ஹசய்ய ஹதளிவான அற்புதங்ேதளச ்ஹசய்வதற்ோன 

திறதமதய  கவதாேமத்தில் தீரே்்ேதரிசிேளுே்கு 

ேடவுள் ஹோடுத்தாரா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

5.* 
ேடவுள் தனது புனித நூல்ேதள அதனதத்ு 

மாற்றங்ேளிலும் ஊழல்ேளிலுமிருந்து பாதுோே்ே 

“விரும்புகிறாரா”? (கநாே்ேம் / நிகயட)் 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
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6.* 
ேடவுள் தனது புனித நூல்ேதள அதனதத்ு 
மாற்றங்ேளிலும் ஊழல்ேளிலுமிருந்து பாதுோே்ே 
“முடியுமா”? (சே்தி/குடஹ்ரட)் 
   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

7.* 
ேடவுள் அவர ்அனுப்பிய புனித நூல்ேளின் 
உண்தமயான வசனத்தத மாற்றி தனது ஹசாந்த 
"கநாே்ேம்" மற்றும் "அதிோரத்தத" முறியடிே்ே 
சாத்தான், கபய்ேள் அல்லது மனிதகுலத்தத 
அனுமதித்தாரா? (தஹ்ரப்ீ பி’ல்-ே்ளாப்ஸ்) 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

8. 
தவறாேப் புரிந்துஹோள்வதன் மூலம் அல்லது தவறாே 
கமற்கோள் ோடட்ுவதன் முலம் புனித நூல்ேதள 
வாரத்்ததயால் சிததே்ே மனிதரே்ளால் வாய்ப்பு 
உள்ளதா? (தஹ்ரப்ீ பி’ல்-ம’ந) 
   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

9. 
பரிசுத்த கவதாேமம் புரடட்ப்படட்ு, சீரழிந்து அதில் 
வரும் ஒவ்ஹவாரு முே்கிய நபரும் அவதூறு 
ஹசய்யப்படட்ும் ேடவுதள தூஷிப்பதும் அததன 
ேடவுள் அறியமாடட்ார,் ேவனிே்ேமாடட்ார ்என்றும் 
மே்ேள் ஹசால்வது ஏற்றுே்ஹோள்ளப்படட்தா? (El-Alim, 
Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kadir) 
   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

10. 
கவதாேமம் மாற்றப்படட்ு, புரடட்ப்படட்ுள்ளது 
எனே்கூறி சாத்தான் கவதாேமப்கபாரில் 
ஹவற்றிஹபற்றான் என்று சாத்தாதன ேடவுதளவிட  
மகிதமப்படுதத்ும் மே்ேள் குற்றவாளிேளா? (El-Aziz, 
El-Galib, El-Jebbar, El-Muktedir) 
   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
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11. 
ேடவுளுே்கு தம் புனித நூல்ேளில் எல்கலாதரயும் 

அன்றி சிலதர மடட்ும் பாதுோப்பது என்ற இரடத்ட 

நிதல உண்டா? (El-Adl, El-Hadi, El-Mumim, El-Muksit) 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

12. 
கதவனுதடய வாரத்்ததயின் மூலம் ேடவுள் 

நியாயத்தீரப்்பு நாளில் அதனதத்ு மனிதரே்தளயும் 

நியாயந்தீரே்்ே அது மாறாததும் மற்றும் உலேளாவிய 

தரமாநதா? (El-Hakem, El-Hakk,    El-Hafiz, El-Hasib) 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

13.* 
விசுவாசிேள் கவதாேமத்தின் ஒரு பகுதிதய 

விசுவாசிதத்ு மற்ஹறாரு பகுதிதய விசுவாசியாமல் 

இருே்ே அனுமதிே்ேப்படுகிறாரே்ளா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

14. 
ேடவுள் அனுப்பிய எல்லா புனித நூல்ேதளயும் 

விசுவாசிேள் வாசிதத்ு கீழ்ப்படியும்படி ேடவுள் 

இன்று விரும்பிகிறாரா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

15. 
ேடவுளின் வாரத்்தததய மதிப்பவரே்ள் மடட்ுகம 

ேடவுளின் ஆசிரவ்ாதத்தத தங்ேள் வாழ்வில் 

ஹபறுவர ்என்பது ததலயாய ேடட்தளயா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
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16.* 
கவதத்தத வாசிே்ேவும் அதன் நீதிதய 

ேதடபிடிே்ேவும் மறுப்பவரே்ள் சபிே்ேப்படட் 

அவிசுவாசிேளாே தங்ேதள நிதலப் 

படுதத்ுகிறாரே்ளா? (Kâfir) 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

17. 
கவதாேம் ஹவளிப்படுத்தினவிகசஷதத்ுடன் 

முற்றுப்ஹபறுகிறது என்பது ஏற்றுே் 

ஹோள்ளப்படட்தா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

18.* 
குரான் தான் ேடவுளின் வாரத்்தத எனில் 

கவதாேமத்தில் பதிவு ஹசய்யப்படட் வரலாற்று 

சம்பவங்ேகளாடு அதவ ஒதத்ுகபாகிறதா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

19. 
கவதத்தின் அடிப்பதட ஆதாரமாகிய பிதா-குமாரன்-

பரிசுத்த ஆவி பற்றியும், சில எதிரே்்ேப்படட் 

வரலாற்று தவறுேளும் குரானில் ஹசால்ல 

படட்ுள்ளதா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

20. 
ஹவளிப்படுத்தின விகஷத்தில் ஹோடுே்ேப்படட்ுள்ள 

ேருதத்ுே்ேள் குராகனாடு ஒதத்ுப்கபாகிறதா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
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21. 
யூதரே்ள் அல்லது கிறிஸ்துவரே்ள் குராதன புனித 

நூலாே ஏற்றுே் ஹோள்வாரே்ளா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

22. 
ேடவுள் புனித நூதல ஹோடுத்தபிறகு அதில் சில 

வசனங்ேளுே்ோன ஐயப்பாடு அவருே்கு இருந்துதா? 
(Mensuh & Nesih) 
   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

23.* 
குரான் அண்டசராசரங்ேளுே்ோன ேடவுளால் 

பூமிே்கு வந்தஹதன்றும் அதவ ஒரு சாத்தான் 

கூடட்த்தால் சரியானது என ேருதப்படுகிறது எனகவ 

அது ேடவுளால் வந்ததற்ோன சரியான 

அதடயாளமா?   

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

24. 
ஒரு புனித நூல் சாத்தானால் அனுப்பப்படட்து 

என்பது பலமுதற மறுே்ேப்படுவதன் கததவ என்ன?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

ேடவுள் மற்றும் அல்லாஹ் 

25.* 
யூதரே்ள், கிறிஸ்துவரே்ள், மற்றும் இஸ்லாமியர ்

உண்தமயான ேடவுள் ஒருவகர என்பதத 

நம்புகிறாரே்ளா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 



f 

26.* 
குரானில் ஹோடுே்ேப்படட்ுள்ள அல்லாவின் 

பாத்திரங்ேள் கவதாேமத்தில் ஹோடுே்ேப்படட் 

ேடவுளின் பத்திரங்ேகளாடு ஒதத்ுப் கபாகிறதா?  
(Esmaül-Husna) 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

27. 
கவதப்புத்தேத்தில் வரும் ேடவுளும் குரானில் வரும் 

அல்லாவும் ஒகர விதமான பதடப்பா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

28. 
அழிவில்லாத, ஒருகபாதும் மாறாத ேடவுளின் ஹபயர ்

“யாகவ” என்பதா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

29. 
புனித நூல்ேளில் ேடவுள் புனிதமானவர ்

என்பதற்ோன வசனங்ேள் உண்டா? (el-Kuddus) 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

30. 
ேடவுள் தனது பண்புேளில் எப்கபாதாகிலும் 

பிதாவாே ோடட்ியது உண்டா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
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31.* 
ேடவுள் தன்தன ஹபருதம படுத்தியது உண்டா?  
(el-Mütekebbir) 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

32.* 
ேடவுள் தன்தன எப்கபாதாவது இரடச்ேர ்என 

ஹவளிப்படுத்தினாரா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

33.* 
புனித நூல்ேளில் ேடவுள் தன்தன 

ஹவளிப்படுதத்ும்கபாது தன்தன எப்கபாதாவது 

“நாங்ேள்” என ஹவளிப்படுத்தியது உண்டா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

34.* 
பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவி என்ற மூவரும் ஒன்கற 

என்ற சித்தாந்தம் ஏற்றுே் ஹோள்ளப்படட்தா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

35.* 
ேடவுள் எப்கபாதாவது இகயசுதவ தவறாே 

ேண்டித்கதா அல்லது இகயசு தான் தவறு ஹசய்து 

அதத மதறே்ே ஹபாய் உதரத்தது உண்டா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
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36.* 
ஆவியானவர ்ஹதாதலவில் இருந்து எப்கபாதாவது 

தன்னுதடய வல்லதமதய ோண்பிப்பார ்அல்லது 

மனித வரலாற்றில் தன்தன பதிதத்ு ஹசன்றாரா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

37. 
பூமியில் வசிே்கும் மனிதரிடம் ேடவுள் தன்தன 

கநரடியாே ோண்பித்தாரா? (Theophany or Ru’yetullah) 
   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

38.* 
ஹவளிப்படுத்தின விகசஷம் தவிர ேடவுள் மனிதரிடம் 

இன்று கநரடியாே கபசியது உண்டா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

 

39.* 
அழிவில்லாத ேடவுள் அழிந்து கபாகும் மனிதனிடம் 

ஹநருே்ேமான அன்பான உறதவ தவதத்ுே் ஹோள்ள 

விரும்புகிறாரா? அவரே்ள் ேடவுளின் குழந்ததேள் 

என அதழே்ேப்படுவாரே்ளா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

40.* 
ேடவுளின் அன்பு நிபந்ததன அற்றதா? (el-Vedud) 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
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41.* 
விசுவாசிேதள ேடவுள் தனது அடிதமேளாேகவா 

அல்லது கவதலயாடே்ளாேகவா பாரே்்கிறாரா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

42.* 
ேடவுள் படச்பாதம் உள்ளவரா? சிலரிடம் 

அன்பாேவும் சிலதர அதிஉயரவ்ாே அன்பு 

ஹசலுதத்ுகிறாரா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

43.* 
சில பாவிேதள ஹவறுதத்ு அவரே்தள நரேதத்ுே்கு 

அனுப்புவதத விரும்புகிறாரா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

44. 
நன்தம, தீதம இவ்விரண்தடயும் நிரண்யிப்பதும், 

அதத உண்டாே்குவதும் ேடவுளா? (Hayır & Sher) 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

45. 
ேடவுள் ஒரு மிேசச்ிறந்த திடட்மிடுபவர ்என 

விவரிே்ேலாமா? (Makara) 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
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46. 
பதேயுணரச்ச்ிதயயும் ஹவறுப்தபயும் ஹவவ்கவறு 

மதத்தினரிதடகய உண்டாே்குவது ேடவுளின் 

ஹசயலா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

47.* 
சில மனிதரின் இருதயத்தத ேடினமாே்கி 

அவரே்தள கேடான வழியில் ஹசலுதத்ுவது ேடவுளின் 

கநாே்ேமா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

48. 
ேடவுளின் ஹசயல்பாடுேள் 

விதளயாடட்ுத்தன்தமயான அல்லது சலன 

புத்தியுள்ளதா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

49.* 
ேடவுதளத் தவிர பிறரிடம் ததல வணங்குவது ததட 

ஹசய்யப்படட்தா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

50.* 
ஆதாமுே்கு முன் ததல வணங்ேச ்ஹசால்லி தமது 

தூதரே்ளுே்கு ேடட்தளயிடட்து ேடவுள் தமே்கு தாகம 

இடட் அழிவில்லாத விதிேளுே்கு அப்பாற்படட்தா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
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பரிசுத்த ஆவியானவர,் 

கதவதூதரே்ள், சாத்தான்ேள் 

51.* 
பரிசுத்த ஆவியானவர ்ேடவுளாே ஏற்றுே் 

ஹோள்ளப்படட்ாரா? (Ruh-ül Kudüs) 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

52.* 
பரிசுத்த ஆவியானவருே்கு பதடே்கும் திறன் 

உண்டா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

53. 
பரிசுத்த ஆவியானவரும் கேப்ரியல் தூதனும் 

ஒன்றானவரே்ளா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

54.* 
பரிசுத்த ஆவியானவதர, தூஷிப்பது அல்லது 

அவதூறாே கபசுவது மன்னிே்ேமுடியாத பாவமா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

55. 
புனித நூல்ேள் பரிசுதத் ஆவியானவதர 

தமயப்படுதத்ுகின்றதா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
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56.* 
பரிசுத்த ஆவியானவதர ஏற்றுே் ஹோண்டவரே்ள் 

ஆவியின் வரங்ேதள ஹபற்ற்றவரே்ளா? அல்லது 

வல்லதமதய பயன்படுதத்ுபவரா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

57. 
ஆவியின் வரன்ேள் ஒரு விசுவாசியிடமிருந்து 

மற்றவரிடம் ேரங்ேதள தவப்பதன் மூலம் ஹோண்டு 

ஹசல்லப்படுமா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

58. 
பரிசுத்த ஆவியின் வரங்ேதள ஹபற்றவரே்ள் இகயசு 

கிறிஸ்துதவ கபால் அற்புதங்ேள் ஹசய்யும் வல்லதம 

பதடத்தவரே்ளா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

59. 
பரிசுத்த ஆவியின் ஆளுதம ஹபற்றவரே்ளுே்கு 

மறுப்பாதஷ கபசும் திறன் ேடவுள் 

ஹோடுத்திருே்ேறா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

60.* 
தூதரே்ள் ேடவுளின் கசவேரே்ள் என்றும், பிசாசுேள் 

சாத்தானின் கசவேரே்ள் என்றும் ஏகதனும் 

ஹதளிவான கவறுபாடு உண்டா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
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61. 
சாத்தான் மனம்திரும்பி நல்லவனாே வாழ வழி 

உண்டா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

62. 
சில கபய்ேள் மனம்திரும்பி நல்லவனாே வாழ வழி 

உண்டா? (Jinn) 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

63.* 
சாத்தாதன மனிதனிடத்திலிருந்து விலே்கி 

கபாடுவதற்ோன வசனங்ேள் புனித நூல்ேளில் 

உள்ளதா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

64. 
சாத்தானின் தந்திரங்ேள் வலுவற்றது அல்லது 

ஒன்றுே்கும் உதவாதது என விளே்ேப்படட்ுள்ளதா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

65.* 
சாத்தாதன ஒரு இளவரசனாேகவா அல்லது 

இவ்வுலதே ஆளும் ஒரு ஆடச்ியாளனாேகவா ஏற்று 

ஹோள்ள முடியுமா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
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கிறிஸ்து மற்றும் ஹஹச.்முஹம்மது 

66.* 
இகயசு கிறிஸ்து ேன்னியின் வயிற்றில் பிறந்தவர ்

என்பது ஏற்றுே்ஹோள்ளப்படட்தா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

67.* 
கிறிஸ்து பாவமில்லாதவர ்என்பது 

ஏற்றுே்ஹோள்ளப்படட்தா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

68.* 
இகயசு கிறிஸ்து இயற்தேே்கு அப்பாற்பட்ட அறிவும், 

ஞானமும் கபட்டரிே்கிறார ்என்பதத ஏற்று 

ஹோள்ளப்பட்டதா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

69.* 
மரித்கதாதர உயிரப்்பிே்கும் இயற்தேே்கு 

அப்பாற்படட் அற்புதங்ேதள இகயசு கிறிஸ்துவால் 

ஹசய்யமுடியும் என்பது ஏற்றுே்ஹோள்ளப்படட்தா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

70.* 
அதனதத்ு மனிதரே்ளிடமிருந்தும் விசுவாசம் மற்றும் 

கீழ்ப்படிததலே் ேடட்ும்படி கிறிஸ்துவுே்கு உரிதம 

உள்ளது என்பது ஏற்றுே்ஹோள்ளப்படட்தா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
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71.* 
கமசியா தான் இகயசு கிறிஸ்து என 

ஏற்றுே்ஹோள்ளப்படட்தா?(the Anointed One) 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

72.* 
ேடவுளின் வாரத்்தத தான் இகயசு கிறிஸ்து என 

ஏற்றுே்ஹோள்ளப்படட்தா?  (Logos / Kalimullâh) 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

73.* 
இகயசு கிறிஸ்து பிறப்பிற்கு முன்கப அவர் ேடவுளின் 

வார்த்ததயால் உண்டாே்ேப்பட்டவர ்என்பது 

ஏற்றுே்ஹோள்ளப்பட்டதா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

74.* 
ேடவுளின் நித்திய வாரத்்தத இகயசு கிறிஸ்துவாே 

மனு உருவானதா?  (Kenosis or Hûlul) 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

75.* 
இகயசு கிறிஸ்துகவ ேடவுள் அல்லது ேடவுள் 

மனுஉருவானார ்என்பது ஏற்றுே்ஹோள்ளப்படட்தா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
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76.* 
இகயசு கிறிஸ்து இவ்வுலதே பதடத்தார ் என்பது 

ஏற்றுே் ஹோள்ளப்படட்தா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

77.* 
இகயசு கிறிஸ்து ஒருவகர, ஒருவர ்மடட்ுகம 

ேடவுதளயும், மனிததரயும் இதணப்பவரா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

78.* 
இகயசு கிறிஸ்து ேடவுளின் தமந்தன் என ஏற்றுே் 

ஹோள்ளப்படட்ாரா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

79. 
புனித நூல்ேளில் "ேடவுளுதடய மேன்" என்ற 

வாரத்்தத பயன்படுத்தப்படட்ால், அது ஒரு பாலியல் 

ஹதாழிற்சங்ேத்திலிருந்து பிறந்த ஒரு புருஷனின் 

ேருத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறதா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

80. 
இகயசு கிறிஸ்து மே்ேளால் வணே்ேப்படுகிறர? 

ஆண்டவர ்அததன சரியானது என 

ஏற்றுே்ஹோள்ளுகிறாரா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
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81.* 
இகயசு கிறிஸ்து மனிதனின் பாவங்ேதள மன்னிே்ே 

முடியும் என்பது ஏற்றுே் ஹோள்ளப்படட்தா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

82. 
இகயசு கிறிஸ்துவினிடம் மரணம் மற்றும் நரேத்தின் 

திறவு கோல் உள்ளது என்பது ஏற்றுே் 

ஹோள்ளப்படட்தா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

83.* 
இகயசு கிறிஸ்து உலே இரட்சேர் என்பது ஏற்றுே் 

ஹோள்ளப்பட்டதா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

84.* 
இகயசு கிறிஸ்துதவ இரட்சேர ்என்றும் அவரால் 

அழியாத மீட்பு உண்ஹடன்றும் ஏற்றுே் ஹோள்ளப்பட்டதா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

85.* 
உலே மே்ேளின் பாவங்ேளுே்ோே இகயசு 

கிறிஸ்துவின் இரத்தம் சிந்தப்படட்ு அதனால் 

மீடப்ுண்டு என்பது ஏற்றுே் ஹோள்ளப்படட்தா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
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86. 
புனித நூல்ேளில் கமசியா இறப்பார ்என 

தீரே்்ேதரிசிேளால் ஹசால்லப்படட்தா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

87. 
இகயசு கிறிஸ்து தாகம யூதரே்ளால் 

ஹோல்லப்படுவார ்என்பதத முன்குறித்தாரா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

88.* 
இகயசு கிறிஸ்து சிலுதவயில் அதறயப்படட்ு மரிதத்ு 

அடே்ேம் பண்ணப்படட்ு உயிரத்்தார ்என்பது ஏற்றுே் 

ஹோள்ளப்படட்ாதா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

89.* 
இகயசு கிறிஸ்து இன்றும் உயிகராடு இருே்கிறார ்

மீண்டும் வருவார ்என்பது ஏற்றுே் 

ஹோள்ளப்படட்ாதா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

90.* 
கவதத்தில் எதாவது வசனங்ேளில் முஹம்மது 

வருவார ்என முன் குறிே்ேப் படட்ுள்ளதா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

 



f 

91.* 
கதவவாே்தே தீரே்்ேதரிசனமாே ஹசால்லும் திறதம 

ஹபற்றவராே முஹம்மது தன்தன ஹசால்வாரானால் 

அவர ்ஒரு ேல்வியறிவு ஹபற்ற யூதனாே 

இருே்ேகவண்டுமல்லவா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

92. 
தன்தனத்தான் தீரே்்ேதரிசியாே பதறசாற்றும் 

முஹம்மது அதற்ோன அத்தாடச்ி உள்ளதா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

93.* 
முஹம்மதின் வாரத்்ததேள் இகயசு கிறிஸ்து அல்லது 

பிற தீரே்்ேதரிசிேளின் வாரத்்ததகயாடு ஒத்துப் 

கபாகிறதா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

94.* 
ேடவுள் முஹம்மதுே்கு இயற்தேே்கு கமற்பட்ட அற்புதம் 

ஹசய்யும் சே்திதய இகயசுவுே்கும் பிற 

தீரே்்ேதரிசிேளுே்கும் ஹோடுத்தது கபால் 

ஹோடுத்துள்ளாரா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

95.* 
இகயசு அல்லது பிற தீரே்்ேதரிசிேதளப் கபால 

எதிரே்ாலம் குறித்த தீரே்்ேதரிசனேதள 

முன்னறிவிே்கும் பண்பு  முஹம்மதுே்கு உள்ளதா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
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96. 
முஹம்மது  ேருப்பு தூதண முத்தம் ஹசய்வததகயா, 

பாோல் வணங்குவததகயா ஆபிரோமின் ேடவுள் 

ஏற்றுே்ஹோள்ளாமல் இருந்தாரா? 
   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

97. 
முஹம்மது  ஒரு சாதாரண மனிததன கபால் அவர ்

தனது பாவங்ேதள உணரந்்து ேடவுளிடம் மன்னிப்பு 

கேடக்ும் நபராே ேருதப்படலாமா? 
   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

98. 
முஹம்மது  தீரே்்ேதரிசிேளில் ேதடசியாளராேவும், 

மிேசச்ிறந்தவராேவும் ேருதப்படலாமா? 
   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

மனிதன் மற்றும் பாவம்  
99. 

ஆதாம், ஏவாள் பாவம் ஹசய்தகபாது அது ஒரு நிரந்தர 

பிரிவாே ேடவுளுே்கும் மனிதனுே்கும் இதடகய 

ேருதப்படட்ு அதுகவ மனிதன் பாவத்திற்ோன 

நியாத்தீரப்்பிலிருந்து விடுபடுவதற்ோன பதிலாே 

அதமந்ததா? 
   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

100. 
மனிதரே்ள் பாவசுபாவத்தால் பிறந்தவரே்ள் 

என்பதற்கு ஏகதனும் வசனங்ேள் உண்டா? 

(உண்தமயான பாவம்) 
   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
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101. 
எல்லா மனிதரும் தீரே்்ேதரிசிேள் உட்பட பாவம் 

ஹசய்த்தவரே்ள் என்ற குற்ற உணரவ்ு உண்டா? (இகயசு 

ஒருவதர தவிர) 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

102. 
இகயசுவின் தாய் மரியாள்; ேடவுளின் தாய் என்ற 

உயர ்அந்தஸ்ததயும் புனித தன்தமதயயும் 

உதடயவரா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

103. 
மனிதனின் பாவங்ேள் அவதன ேடவுளிடம் இருந்து 

பிரித்ததா? அதனால் வரும் ஹதாடர ்நிேழ்வுேள் 

பாவிேள் நரேத்திற்கு தள்ளப்படுவர ்என்பதத புரிய 

தவே்கிறதா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

104.* 
பரிசுத்த ேடவுள் சிறிய பாவங்ேதளயும் மிேவும் 

ேடுதமயாே எடுதத்ுே் ஹோள்வாரா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

105.* 
திருடனின் தேேதள துண்டாே்குவது சரியான 

தண்டதனயா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
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106. 
சில கநரங்ேளில் ஒரு விசுவாசி ஹபாய் ஹசால்வகதா 

அல்லது பிறதர ஏமாற்றுவது தன்தன 

ோதத்ுே்ஹோள்ள ஹசய்ய நிதனே்கும் பண்பாே 

ேருதப்படுமா? (Taqiyya or Kitman) 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

107. 
ஓரினச ்கசரே்்தே ஹபருங் குற்றமாேவும், 

தண்டிே்ேப்பட கவண்டியதாேவும், விலே்கிே்ஹோள்ள 

படகவண்டிய ஒன்றாகுமா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

108. 
ேருச ்சிததவு ஹசய்தல் மற்றும் ஹோதல 

பாவங்ேளாேவும் தண்டிே்ேப்படத்தே்ேதாேவும் 

ேருதப்படுகிறதா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

109.* 
பாவத்திற்ோன தண்டதனேள், நல்லோரியங்ேள் 

ஹசய்வதால் அழிே்ேப்படட்ுவிடுமா? (Sevap)  
   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

இரட்சிப்பு  

110. 
ஒரு மனிதன் பிறே்கும் கபாகத கிறிஸ்தவனாேகவா, 

இஸ்லாமியனாேகவா பிறே்கிறானா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
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111.* 
ஒரு மனிதனின் இரடச்ிப்பு அவரே்ளின் 

நற்கிரிதயேளால் சரி ஹசய்யப்படுமா?  (Ameller)  
   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

112. 
பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்பதற்ோே 

தன்தனகய இரத்தப்பழியாே ஹோடுத்த ேடவுளால் 

இரடச்ிப்பு அல்லது மீடப்ு மனிதனுே்கு கிதடத்ததா? 
(Kefaret) 
   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

113. 
ஆடட்ுே்குடட்ியானவர ்தன்தனகய ஜீவ பலியாே 

ஒப்புவிதத்ு அதனால் மனிதன் ஹபற்ற மீடப்ு 

கிருதபயாே விசுவாசத்தின் அடிப்பதடயில் 

கிதடே்ேப்படட்தா? (இகயசு கிறிஸ்து) 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

114. 
ஒருவன் நித்திய வாழ்தவ ஹபற்றுே்ஹோள்ள இகயசுவின் 

வாரத்்ததேதள கேட்டும், புரிந்து ஹோண்டும் மற்றும் 

ேடவுள் தாகம இகயசு கிறிஸ்துதவ இவ்வுலகிற்கு 

கமசியாவாே அனுப்பி, அவகர உலகின் இரட்சேர ்

என்பது நம்பப்படுகிறதா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

115.* 
இகயசு கிறிஸ்து ஒருவகர இரடச்ேர ்அவராகல மனித 

பாவங்ேதள மன்னிதத்ு நித்திய வாழ்வு தர முடியும் 

என்பது ஏற்றுே்ஹோள்ளப்படட்தா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
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116. 
இந்நாளில் விசுவாசிேளுே்கு முழுே்கு ஞானஸ்நானம் 

கததவயா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

117. 
ஆண் விசுவாசிேளுே்கு விருத்த கசதனம் இந்நாளில் 

கததவயா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

118. 
பரகலாே இராஜ்ஜியத்தத சுதந்தரிே்ே பரிசுத்தமும், 

பரிசுத்த அலங்ோரமும் கததவ என்பதத ஏதாவது 

வசனங்ேள் குறிே்கின்றனவா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

119. 
மே்ேள் தம் சுய விருப்பத்தின் படி தங்ேதள 

ேடவுளின் பிள்தளேளாே கதரவ்ு ஹசய்யலாமா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

120.* 
மனிதனின் விதி முழுவதாோ முன்கப ேடவுளால் 

நிரண்யிே்ேப்படட்தா?   (Kader or Kısmet) 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
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121. 
மனிதன் ஹசய்யும் நன்தம தீதம  ஹசயல்ேளால் 

அவன் ஹசாரே்்ேம்/நரேம் ஹசல்வதத ேடவுள் 

ஏகதனும் அளவுகோலால் நிரண்யிே்கிறாரா? (Terazi) 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

122.* 
ேடவுளின் ராஜ்ஜியத்திற்கு மனிதன் உடப்ிரகவசிே்ே 

மறுபிறப்பு அல்லது மனம்திரும்புதல் அவசியமா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

123.* 
ேடவுதள விசுவாசிப்பவரே்ளுே்கு நித்திய வாழ்வு 

நிசச்யம் என்ற     
   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

எதிரே்ால விஷயங்ேள் 
124.* 

தீரே்்ேதரிசி மற்றும் தீரே்்ேதரிசனம் என்ற 

வாரத்்ததேள் எதிரே்ாலம் குறித்த நிேழ்வுேதள 

முன்னறிவிே்ே ேடவுளால் மனிதனுே்கு 

ஹோடுே்ேப்படட் வரம் என்று ஏற்றுே் 

ஹோள்ளப்படட்தா? (Nebi) 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

125.* 
உலகின் முடிவுபரியந்தம் நடே்கும் நிேழ்வுேள் 

குறித்த விளே்ேம் தரப்படட்ுள்ளதா?  (Eschatology / Gayb 

Haber) 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
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126. 
இறுதி நாடே்ளில் சாத்தானின் வல்லதம ஆடச்ி 

நதடஹபறும் என்பதற்ோன தீரே்்ேதரிசன வாரத்்தத 

ஹோடுே்ேப்படட்ுள்ளதா?  (Antichrist / Mehdi) 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

127.* 
இறுதி நாடே்ளில் ேடவுள் மரித்கதாதர உயிரத்ஹ்தளச ்

ஹசய்து நியாயத்தீரப்்பின் நாளில் கமாடச்ம் / நரேம் 

ஹசல்ல நியாயம் தீரே்்ேப்படுவாரே்ளா? (Ahiret Günü) 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

128.* 
ஒவ்ஹவாரு மனிதரும் ஒரு குறிப்பிடட் ோலம் 

நரேத்தில் துயரப்பட கவண்டிய நிதல உண்டா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

129.* 
ஒருவன் நரேத்திற்குள் தள்ளப்படுவாகனயாகில், 

பிற்பாடு அவனுே்கு கமாட்சம் ஹசல்லும் பாே்கியம் 

உண்டா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

130. 
மரிதத்ுஉயிரத்ஹ்தழுந்த உடல் மாமிசம், எலும்பு, 

ரத்தம் கசரந்்ததா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
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131.* 
கமாடச்த்தில் ஆண் ஹபண் உறவு மற்றும் திருமண 

நிேழ்வுேள் உண்டா? (Houris) 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

132. 
உலேளாவிய திருசச்தப என்பது இகயசுவின் 

மணவாடட்ி என ஏற்றுே்ஹோள்ளப்படுமா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

நதடமுதற வாழ்ே்தே 

சிே்ேல்ேள்  

133. 
இன்தறய விசுவாசிேள் சடட்த்தின் அடிப்பதடயில் 

வாழகவண்டும் என்பது ேடவுளின் விருப்பமா? (Shariah) 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

134. 
விசுவாசி திராடச்ரசம் பருகுவது தீடட்ானதா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

135. 
பன்றி இதறசச்ி சாப்பிடுவது விசுவாசிே்கு தீட்டானதா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
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136. 
விசுவாசி உபவாசிே்ே கவண்டும் என்பது ேடவுளின் 

எதிரப்ாரப்்பா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

137. 
ஹஜபிப்பதும், உபவாசிப்பதும் எல்கலார ்

முன்னிதலயிலும் ோண்பிப்பது ேடவுள் 

விரும்புகிறாரா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

138.* 
மே்ேள் ோதலயில் உபவாசிப்பதும் இரவில் 

விருந்துண்பதுமாகிய  இததன ஒவ்ஹவாரு வருடமும் 

ஒருமாதம் முழுவதும் ஹசய்வதத ேடவுள் 

விரும்புகிறாரா? (Ramadan) 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

139. 
விசுவாசிேள் தசமமாேம் ஹசலுதத்ுவததயும், 

தசமபாேம்  ஹசய்வததயும் ேடவுள் 

எதிரப்ாரே்்கிறாரா? (Zekat) 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

140. 
ஒகர நாளில், ஒகர கநரத்தில் ஐந்து முதற ஒகர ஹஜபம் 

ஹசால்லப்படுவதத ேடவுள் விரும்புகிறாரா? (Namaz) 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
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141. 
மே்ேள் தம் வாழ்நாளில் ஒரு முதறயாகிலும் புனித 

பூமிே்கு புனிதப்பயணம் ஹசல்வதத ேடவுள் 

விரும்புகிறாரா? (Hajj) 
   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

142. 
வருடம் ஒருமுதற மே்ேள் மிருேபலி ஹோடுப்பதத 

ேடவுள் விரும்புகிறாரா? (Kurban) 
   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

143. 
ஒரு இஸ்லாமியருே்கு பரிசுத்த கவதாேமத்திலிருந்து 

எதாவது கேள்விேள் கேட்ேப்பட கவண்டுகமயாயின் 

அவர ்ஒரு கிறிஸ்துவரிடகமா அல்லது யூதரிடகமா 

கேட்பது சரியா? 
   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

144. 
ஏதாவது ஒரு புனித நூல்ேளில் ஒரு மனிதன் ஒரு 

ோரியம் குறித்த சந்கதேம்  இருந்து அவன் அதற்ோன 

பதில் விரும்பத்தோததாேவும் இருே்கும் ஹபாருடட்ு 

அதத குறிதத்ு கநரத்மயான கேள்வி கேடே் 

அந்தவிசுவாசி தவிரப்்பானா? 
   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

145. 
ஹதய்வீே ஹவளிப்பாடு ஒருபுறம் இருே்ே, பாரம்பரிய  

வாரத்்ததேளும் அததன மனிதரே்ள் விவரிப்பது 

நம்பே்கூடியதாயும் மற்றும் பரிசுத்த நூல்ேள் புரிந்து 

ஹோள்ளப் படுவதாகும் உள்ளதா? (Hadith) 
   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
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146. 
விசுவாசிேள் யாவரும் ஒன்று கசரந்்து ேடவுதள 

ஹதாழுது ஹோள்வதால் கதவநாமம் மகிதமப்படும் 

என்பதத ேடவுள் எதிரப்ாரே்்கிறாரா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

147. 
விசுவாசிேள் ஒவ்ஹவாரு பிரிவாேவும், 

சதபேளாேவும் ஹசயல்படுவதத ேடவுள் 

விரும்புகிறாரா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

148. 
மே்ேள் மகிழ்சச்ியாேவும் ேளிப்பாேவும் தங்ேள் 

வாழ்ே்தேதய இவ்வுலகில் வாழ கவண்டும் 

என்பதற்ோன உற்சாேமூடட்ும் வசனங்ேள் புனித 

நூல்ேளில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளதா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

149.* 
ேடவுள் மனிததன குணமாே்கும் பண்பு ஏகதனும் 

புனித நூல்ேளில் எடுதத்ுே் ோடட்ுடன் 

ஹோடுே்ேப்படட்ுள்ளதா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

150.* 
விசுவாசிேள் ஆடிப் பாடி நடனமாடி கதவதன 

ஹதாழுவதத ேடவுள் ஆதரிே்கிறார ்என்பதற்ோன 

வசனங்ேள் ஏகதனும் உண்டா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
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151.* 
ேடவுளின் கமலான திடட்த்தின்படி ஒரு மனிதன்  

ஒன்றுே்கும் கமற்படட் மதனவிேதள ஒகர கநரத்தில் 

தவதத்ு இருப்பது சரியா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

152. 
ஒரு மனிதனால் ஒன்றுே்கும் கமற்படட் 

மதனவிேதள ஒகர கநரத்தில் சரியாே நடத்த 

முடியுமா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

153. 
தற்ோலிே திருமணம் அனுமதிே்ேப்படட்தா? (Mut’ah / 

Law of Desire)  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

154. 
புனித நூல்ேளில் ஹபண்ேள் ஒரு கமாே 

ஹபாருளாேகவா, ஒரு ஹபாருளாேகவா அல்லது 

ேணவனின் உதடதமயாே ேருத்தப்படட்தா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

155.* 
ஒரு மனிதன் அடிதம ஹபண்ேதள தேப்பற்றி 

அவரே்களாடு உறவு தவப்பது ஆதரிே்ேப்படட்தா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
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156.* 
வீடட்ிற்கு ஹவளிகய ஹசல்லும்கபாது ஹபண்ேள் 

முே்ோடிடட்ு ஹோள்வது கததவயா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

157. 
ஹபண்ேளின் உரிதமேள் ஆண்ேளுே்கு சரிசமமாே 

இருந்ததா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

158.* 
ஒரு மனிதன் தன் மதனவிதய அடிப்பது 

எப்கபாதாவது அனுமதிே்ேப்படட்தா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

159.* 
ஒரு கிருஸ்துவகரா அல்லது இஸ்லாமியகரா பிற 

சமயம் சாரந்்தவதர திருமணம் ஹசய்வது 

அனுமதிே்ேப்படட்தா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

160. 
விபசச்ாரம் தவிர பிற ோரணங்ேளுே்ோே ஒரு 

ேணவகனா அல்லது மதனவிகயா விவாேரதத்ு 

ஹபற்றிந்தால் அவர ்மறுமணம் ஹசய்வது 

அனுமதிே்ேப்படட்தா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
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161. 
ஒரு கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்தத்ுதவப்கபாலவும், ஒரு 
இஸ்லாமியர ்முஹம்மது கபாலவும் தன்தன 

ோடட்ிே்ஹோள்ளகவண்டுமா?  
   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

எதிரிேள் மற்றும் கபார ்
162. 

புனித நூல்ேளில் ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தினர ்அல்லது 
மதத்தினர ்பிற மதத்தவதர ேட்டாயப்படுத்தி ஆதிே்ேம் 

ஹசலுத்த கவண்டும் என்பது ஒரு முே்கியகுறிே்கோளாே 

உள்ளதா? 
   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

163.* 
மதம் சாரந்்த ோரியங்ேளில் ஒருவதர 

ேடட்ாயப்படுதத்ுவது ஒப்புே்ஹோள்ளப்படட்தா?  
   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

164.* 
இன்றய நாளில் தனது மதம் ஹவற்றி ஹபற்று நிதலே்ே 

கவண்டும் என்பதற்ே்ோே பிற மத விசுவாசிேகளாடு 

சண்தடயிட கவண்டும் என்பதில் ேடவுள் 

உற்சாேமூடட்ுகிறாரா? (Holy War / Jihad) 
   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

165. 
ஒருவன் தன் தாய் மதத்திற்கு விசுவாச துகராேம் 
ஹசய்கதா அல்லது அவரே்தள மதமாற்றம் 

ஹசய்வதால் அவரே்ள் ஹோல்லப்படகவண்டுமா?  
   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
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166. 
தங்ேள் குடும்பத்தாரிடகமா, நண்பரே்ளிடகமா 

அல்லது ஹசாந்த சகோதரிடகமா எதிரத்த்ு 

கபாராடுவது சில சமயங்ேளில் 

பரிந்துதரே்ேப்படுகிறதா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

167. 
விசுவாசிேள் புறமதத்தாதர தன் மனசாட்சிப்படி தவறு 

என்று ஹதரிந்தும் அவரே்தள ஹோள்வது ேடவுள் 

விரும்புகிறாரா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

168. 
பிற மத விசுவாசிேகளாடு கபாராடுவதும், 

சண்தடயிடுவதும் அடிப்பதடயில் சரியான ஒன்றா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

169. 
இஸ்லாமிய மதத்தத பரப்புவதற்ோன ஆே்கிரமிப்பு 

கபாரே்தள ஹதாடங்ே ேடவுள் முேம்மது மூலம் 

ஊே்குவிே்கிறாரா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

170. 
புனித நூல்ேளில் கவதாேமங்ேளுே்கு எதிராே 

கபாரிடுவது ஊே்குவிே்ேப்படுகிறதா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
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171. 
அவிசுவாசிேதள ஆே்கிரமிே்ேவும் அவரே்தள 

துன்புறுத்தவும் ஏற்படுத்தப்படும் சண்தடேள் 

விசுவாசிேளின் புனித நூல்ேளில் ஊே்குவிே்ேப்பட்டதா?  

(Jihad) 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

172. 
பிற விசுவாசிேதள அழிதத்ு அவரே்ள் உதடதமேள் 

இன்று திருடப்படுவது இன்றய விசுவாசிேளிதடகய 

ேடவுள் ஊே்குவிே்கிறாரா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

173. 
விசுவாசிேள் தங்ேள் பதேவரிடம் மிே ேடுதமயாேவும் 

ஹோடுதமயாேவும் நடே்ே கவண்டும் என்பதத ேடவுள் 

விரும்புகிறாரா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

174.* 
இன்தறய விசுவாசிேள் ேண்ணுே்கு ேண் பல்லுே்குப் 

பல் என்ற ேடுதமயான சட்டத்தத ேதடபிடடிே்ே 

விரும்பினாரா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

175.* 
பரிசுத்த ேடவுள் விசுவாசிேள் பழிே்குப்பழி 

வாங்குவதத தங்ேள் தேயில் எடுே்ே கவண்டும் 

என்பதத ஊே்குவிே்கிறாரா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
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176. 
பரிசுத்த ேடவுள் விசுவாசிேள் தங்ேள் பதேவரே்தள 

சபிே்ே கவண்டும் என்பதத ஊே்குவிே்கிறாரா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

177.* 
யூதரே்ள் சாபத்திற்கு உடப்டட்வரே்ள் என ேடவுள் 

ேருதினரா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

178. 
கபாராடுபவரே்ள், கபாராடாதவரே்தள ோடட்ிலும் 

கமம்படட்வரே்ளா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

179. 
புனித நூல்ேளில் கபாராடாதவரே்ளுே்கு தண்டதன 

நரேம் என்றும், கபாரிடுபவரே்ளுே்கு 

கமாடச்த்தின்வாசல் நிசச்யம் அது ேடவுளுே்ோே 

அவரே்ள் கபாரடிமரிப்பதற்ோன பரிசு என்பதாே 

ஊே்குவிே்ேப்படுகிறதா? (Jihad) 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

வரலாற்று நிேழ்வுேள் 
180.* 

உலதே பதடத்த ேடவுள் ஏழாம் நாளில் 

ஓய்ந்திருந்தார ்என்பது மனிதகுலத்திற்கு ஒரு 

எடுதத்ுே்ோடட்ாே விடட்ு ஹசல்லப்படட்தா? (Sabbath or 

Shabbat) 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
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181. 
ேடவுள் மனிததன அவரது விருப்பதின்படிகய தனது 

சாயலில் பதடத்தாரா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

182. 
ேடவுள் ஆதாதமயும், ஏவாதளயும் ஏகதன் 

கதாட்டத்திலிருந்து ஹவளிகயற்றியதும் ஆணுே்கும், 

ஹபண்ணிற்கும் இதடகய பதே உண்டாே்குகவன் என்று 

கூறினாரா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

183.* 
ஹபரு ஹவள்ளத்தின் ஹபாது கநாவாவின் குமாரர ்

மூழ்கி மரித்தபின் கநாவாவின் கபதழ மவுண்ட ்

ஜூடியில் வந்து நிதலயானதா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

184. 
ேடவுள் வாே்ேளித்த ஆசிரவ்ாதம் ஆபிரோமின் 

சந்ததியாகிய ஈசாே்குே்கு மடட்ுகம ஹசல்லும் 

இஸ்மாயிலுே்கு இல்தல என ேடவுள் ஹசான்னாரா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

185. 
ஆபிரோம் தன் பலிதய ஹசலுத்த  ஹமே்ோ வழியாே 

பிரயாணம் ஹசய்தாரா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
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186. 
ஆபிரோம் தனது ஒகர முதறயான தமந்தன் 

ஈசாே்தே பலியிடுவதற்கு தயாராே இருந்தாரா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

 

187. 
ஆபிரோமின் மேன் இஸ்மாயில் ஒரு 

தீரே்்ேதரிசியாே ேருதப்படட்ாரா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

188. 
விே்கிரேங்ேதள வணங்ே மறுத்ததன் ோரணமாே 

ஆபிரோம் ஹநருப்பில் எறியப்படட்ாரா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

189. 
ேடவுளின் மகிதமதய கமாகச ோண கவண்டும் 

என்று கேடட்கபாது, ேடவுள் தன் பின்புறத்தத மனித 

வடிவில் பாரே்்ே அனுமதித்தாரா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

190.* 
கமாகச, பாரக்வான் வாழ்ந்த சமயம் ஆமான் 

வாழ்ந்தாரா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
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191. 
எகிப்தில் ேடவுள் அனுப்பிய 10 உடன்படிே்தேேளில் 

ேதடசியாே இஸ்ரகவலின் மூத்த குமாரரே்தள மரண 

கதவதூதனிடமிருந்து ோப்பாற்றுவதற்ோே  பஸ்ோ 

பண்டிதேதய ேடவுள் ஏற்பாடு ஹசய்தாரா? 

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

192. 
கபாருே்கு ஹசல்லும் ஹபாது சவுல் தனது கபாரவ்ிரரே்ள் 

எவ்வாறு  தண்ணீர ் குடிே்கிறாரே்ள் என்பதத 

கசாதித்தாரா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

193. 
இகயசு ஹபத்லகேம் ஊரின் மாடட்ு ஹதாழுவத்தில் 

பிறந்தாரா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

194. 
ஹபத்லகேமில் இகயசு பிறந்தகபாது கிழே்கிகல 

அவருதடய நடச்த்திரத்தத ேண்டு மூன்று 

சாஸ்திரிேள் அவதர பணிந்து ஹோள்ள 

வந்தாரே்ளா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

195. 
புனித நூதல எழுதிய எழுத்தாளரே்ள் யூதரின் 

நீதிே்ேததேதள அதவ உண்தமயான வரலாற்று 

நிேழ்வாே இருந்தாலும் அதத 

குறிப்பிடட்ுள்ளாரே்ளா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
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196.* 
இகயசு குழந்தத பருவத்தில் ஏகதனும் அற்புதம் 

ஹசய்தது உண்டா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

197. 
முந்நூற்று ஒன்பது ஆண்டுேள் குதேயில் தூங்கிய 

ஏழு மனிதரும் ஒரு நாயும் உண்தமயாே 

விழித்தனரா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

198. 
சாலகமான் கபாருே்ோே ஒருகூடட்ம் சாத்தான்ேள், 

மனிதரே்ள் மற்றும் பறதவேதள ஒன்று கசரத்்தாரா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

199. 
ஏழாம் நாள் ஓய்ந்திருத்ததல முடிே்ே ேடவுள் 

மனிததன குரங்ோே மாற்றினாரா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
 

200. 
பலஸ்தீனிய கதசம் யூதருே்கே குறிப்பிடட்ு ேடவுள் 

வாே்ேளித்தாரா?  

   பைைிள் ைடி:        ஆம்    இல்பை   

   குர்ஆனின் ைடி:      ஆம்    இல்பை  

   என் ைார்பையில் ைடி:       ஆம்    இல்பை 
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ைிபைக்குறிப்பு 

 

1. ஆம்  /  ஆம்      26 ஆம்  /  ஆம் 

2  ஆம்  /  ஆம்.      27 இல்பை / ஆம் 

3. ஆம்  /  ஆம்.      28 ஆம் / இல்பை 

4  ஆம்  /  ஆம்.      29 ஆம்  /  ஆம் 

5. ஆம்  /  ஆம்.      30 ஆம் / இல்பை 

6. ஆம்  /  ஆம்.  31 இல்பை / ஆம் 

7. இல்பை / இல்பை 32 ஆம் / இல்பை 

8. ஆம்  /  ஆம் 33 ஆம்  /  ஆம் 

9. ஆம்  /  ஆம் 34 ஆம் / இல்பை 

10. ஆம்  /  ஆம் 35 இல்பை / ஆம 

11. இல்பை / இல்பை 36 இல்பை / ஆம் 

12. ஆம்  /  ஆம் 37 ஆம் / இல்பை 

13. இல்பை / இல்பை 38 ஆம் / இல்பை 

14. ஆம்  /  ஆம் 39 ஆம் / இல்பை 

15. ஆம்  /  ஆம்  40 ஆம் / இல்பை 

16. ஆம்  /  ஆம் 41 இல்பை / ஆம் 

17. ஆம் / இல்பை    42 இல்பை / ஆம 

18. ஆம் / இல்பை.    43 இல்பை / ஆம் 

19. ஆம் / இல்பை.    44 இல்பை / ஆம் 

20. இல்பை / ஆம்.    45 இல்பை / ஆம் 

21. இல்பை / ஆம்.    46 இல்பை / ஆம் 

22. இல்பை / ஆம்     47 இல்பை / ஆம் 

23. இல்பை / ஆம்.  48 இல்பை / ஆம் 

24. இல்பை / ஆம்.  49 ஆம்  /  ஆம் 

25. ஆம்  /  ஆம் 50 இல்பை / ஆம் 
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ைிபைக்குறிப்பு 

 
51. ஆம் / இல்பை  76 ஆம் / இல்பை  

52. ஆம் / இல்பை  77 ஆம் / இல்பை  

53. இல்பை / ஆம்  78 ஆம் / இல்பை  

54. ஆம் / இல்பை  79 இல்பை / ஆம்  

55. ஆம் / இல்பை  80 ஆம் / இல்பை  

56. ஆம் / இல்பை  81  ஆம் / இல்பை  

57. ஆம் / இல்பை  82 ஆம் / இல்பை  

58. ஆம் / இல்பை  83 ஆம் / இல்பை  

59. ஆம் / இல்பை  84 ஆம் / இல்பை  

60. ஆம் / இல்பை  85 ஆம் / இல்பை  

61. இல்பை / இல்பை  86 ஆம்  /  ஆம் 

62. இல்பை / ஆம்  87 ஆம் / இல்பை  

63. ஆம் / இல்பை  88 ஆம் / இல்பை  

64. இல்பை / ஆம்  89 ஆம்  /  ஆம் 

65. ஆம் / இல்பை  90 இல்பை / ஆம்  

66. ஆம்  /  ஆம்  91 ஆம் / இல்பை  

67. ஆம்  /  ஆம்  92 இல்பை / ஆம்  

68. ஆம்  /  ஆம்  93 இல்பை / ஆம்  

69. ஆம்  /  ஆம்  94 இல்பை / இல்பை 

70. ஆம்  /  ஆம்  95 இல்பை / இல்பை 

71. ஆம்  /  ஆம்  96 இல்பை / ஆம்  

72. ஆம்  /  ஆம்  97 ஆம்  /  ஆம் 

73. ஆம் / இல்பை  98 இல்பை / ஆம்  

74. ஆம் / இல்பை  99 ஆம் / இல்பை  

75. ஆம் / இல்பை  100 ஆம் / இல்பை 
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ைிபைக்குறிப்பு 

 

101. ஆம்  /  ஆம்  126 ஆம் / இல்பை  

102. இல்பை / இல்பை 127 ஆம்  /  ஆம் 

103. ஆம்  /  ஆம்  128 இல்பை / ஆம்  

104. ஆம் / இல்பை  129 இல்பை / ஆம்  

105. இல்பை / ஆம்  130 இல்பை / ஆம்  

106. இல்பை / ஆம்  131 இல்பை / ஆம்  

107. ஆம்  /  ஆம்  132 ஆம் / இல்பை  

108. ஆம்  /  ஆம்  133 இல்பை / ஆம்  

109. இல்பை / ஆம்  134 இல்பை / ஆம்  

110. இல்பை / ஆம்  135 இல்பை / ஆம்  

111. இல்பை / ஆம்  136 ஆம்  /  ஆம் 

112. ஆம் / இல்பை  137 இல்பை / ஆம்  

113. ஆம் / இல்பை  138 இல்பை / ஆம்  

114. ஆம் / இல்பை  139 ஆம்  /  ஆம் 

115. ஆம் / இல்பை  140 இல்பை / ஆம்  

116. ஆம் / இல்பை  141 இல்பை / ஆம்  

117. இல்பை / ஆம்  142 இல்பை / ஆம்  

118. ஆம் / இல்பை  143 ஆம்  /  ஆம் 

119. ஆம் / இல்பை  144 இல்பை / ஆம்  

120. இல்பை / ஆம்  145 இல்பை / ஆம்  

121. இல்பை / ஆம்  146 ஆம்  /  ஆம் 

122. ஆம் / இல்பை  147 இல்பை / இல்பை 

123. ஆம்  /  ஆம்  148 ஆம் / இல்பை  

124. ஆம் / இல்பை  149 ஆம் / இல்பை  

125. ஆம் / இல்பை  150 ஆம் / இல்பை  
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ைிபைக்குறிப்பு 

 

151. இல்பை / ஆம்  176 இல்பை / ஆம் 

152. இல்பை / இல்பை 177 இல்பை / ஆம் 

153. இல்பை / ஆம்  178 இல்பை / ஆம்  

154. இல்பை / ஆம்  179 இல்பை / ஆம்  

155. இல்பை / ஆம்  180 ஆம் / இல்பை  

156. இல்பை / ஆம்  181 ஆம் / இல்பை  

157. ஆம் / இல்பை  182 இல்பை / ஆம்  

158. இல்பை / ஆம்  183 இல்பை / ஆம்  

159. இல்பை / ஆம்  184 ஆம் / இல்பை  

160. இல்பை / ஆம்  185 இல்பை / ஆம்  

161. ஆம்  /  ஆம்  186 ஆம் / இல்பை  

162. இல்பை / ஆம்  187 இல்பை / ஆம்  

163. இல்பை / இல்பை 188 இல்பை / ஆம்  

164. இல்பை / ஆம்  189 ஆம் / இல்பை  

165. இல்பை / ஆம்  190 இல்பை / ஆம்  

166. இல்பை / ஆம்  191 ஆம் / இல்பை  

167. இல்பை / ஆம்  192 இல்பை / ஆம்  

168. இல்பை / ஆம்  193 ஆம் / இல்பை  

169. இல்பை / ஆம்  194 ஆம் / இல்பை  

170. இல்பை / ஆம்  195 இல்பை / ஆம்  

171. இல்பை / ஆம்  196 இல்பை / ஆம்  

172. இல்பை / ஆம்  197 இல்பை / ஆம்  

173. இல்பை / ஆம்  198 இல்பை / ஆம்  

174. இல்பை / ஆம்  199 இல்பை / ஆம்  

175. இல்பை / ஆம்  200 ஆம்  /  ஆம் 
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புனித நூல்களின் ைசனங்களளாடு இந்த 
ளகள்ைிகளுக்கான ைதில்கள் காணப்ைைைாம்: 

www.danwickwire.com 

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: 
danwickwire@gmail.com 

 1. அல்ளைனியன்  26. ககாரியன்  

 2. அமீர்   27. மைாய்   

 3. அரைி   28. மபையாளம்  

 4. அசாளர   29. மராத்தி   
 5. கைங்காரி   30. ள ார்ளை   

 6. ளைாஸ்னியா   31. ைாஸ்தா   

 7. ைல்ளகரியன்   32. ளைாைிஷ்   

 8. ைர்மா   33. ளைார்த்துக்ளகயம்   

 9. சீன    34. ைஞ்சாைி  
10. குளராஷியா   35. ருளமனிய  

11. ளைனிஷ்   36. ரஷியன்  

12. ைச்சு,   37. கசர்ைியன்  

13. ஆங்கிைம்   38. ளசாமாைி  
14. ைார்சி   39. ஸ்ைானிஷ்  

15. ைின்னிஷ்   40. சுைாஹிைி  
16 ைிகரஞ்சு   41. ஸ்ைடீிஷ்  

17. கெர்மன்   42. தகைாக்  

18. கிளரக்க   43. தமிழ்  

19. ஹூசா   44. கதலுங்கு  

20. ஹபீ்ரு   45. துருக்கியர்  

21. ஹிந்தி   46. உக்ளரனியன்  

22. இர்ளகா   47. உருது  

23. இந்ளதாளனசியா  48. உஸ்கைக்  

24 இத்தாைியன்   49. ைியட் ாம்  

25. காஷாக்   50. யூளராைா 
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குறிப்புக்கள் 

 

 

 

 


