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ది హో లీ బుక్స్ 
1. 

అది దేవుని వాకాము శాశ్ేత్మ ైనది మరియు మలర్పులవనిది అని అంగీకరిసాు రా? (లవవ్-
మహఫేజ్) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

2. 
ఇది ప్విత్ర బ ైబిల్స దేవుని వాకాము అంగీకరిసాు రా? (తేర్ేత్, జెబూర్ & ఇనిిల్స)  
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

3. 
బ ైబిలులో యూదతల ఏజెన్స్ దాేరా ప్రతేాక్టంచి బ ైబిలులో వరా యబడిన దేవుని వాక్ాాలనత 
మలట్లా డట్లనిక్ట దేవుడు ఎనతనకున్ానడా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

4. 
బ ైబిలోా ని ప్రవకులు, వార్ప దేవుని దాేరా ప్ంప్బడిన నిరాా ర్ణకు స్ుషిమ ైన అదతుతాలు 
చేయగల సామరాయ ానిన దేవుడు ఇచాాడా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

5. 
మలర్పు మరియు అవిన్సతి నతండి త్న ప్విత్ర ప్ుస్ుక్ాలనినటి్న్స క్ాప్ాడాలని దేవుడు 
క్ోర్పకుంట్ున్ానడా? (ప్ర్ుస్ / నయాట్స) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 
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6. 
త్న ప్విత్ర గీంథాలనినటి్ని మలర్పు మరియు అవిన్సతి నతండి క్ాప్ాడట్లనిక్ట దేవుడు 
"చేయగలడు"? (ప్వర్ / కుదేరట్స) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

7. 
సాతానత, రాక్షస్తలు లవదా మలనవాళిని అత్నత త్న ప్విత్ర గంీథాల యొకక అస్లు ప్ాఠానిన 
మలర్ాడం మరియు ప్ాడుచేస్యు  అత్ని స ంత్ "ప్రయోజనం" మరియు "శ్క్టు" లనత 
అడుు కున్ ందతకు అనతమతించాలల? (తాహిిఫ్ బలయిల్స-లలఫి్జ) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

8. 
ప్ుర్పషులు వారిక్ట త్ప్ుుగా అర్యం చేస్తక్ోవడం దాేరా లవదా త్ప్ుుగా అరా్ం చేస్తక్ోవడం 
దాేరా ప్విత్ర గీంథాలనత వక్రీకరించడం సాధ్ామల? (త్హిఫ్ బలయిల్స-మలన్ా) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

9. 
బ ైబిల్స మలర్ాబడింది లవద  ాప్ాడైెపో్ త్ుందని చెప్ుుకున్  వాకుు లు దేవుని యొకక ప్ాత్ర మరియు 
స్ేభలవ లక్షణాలనత దయషించే న్ ర రాోప్ణ చేశ రా్ని, లవద  ాదేవునిక్ట తెలియదత, లవదా అత్నత బ ైబిలు 
గురించి ఏమీ చేయలవదని మలర్ాబడింది? (ఎల్స-అలాిమ్, ఎర్-రెహమలన్స, ఎర్-ర్హ ం, ఎల్స కదీర్) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

10. 
బ ైబిలు దేవుడిప ైన సాతానతనత ఎతిు  చయప్ుత్ునన అప్రాధిగా బ ైబిలు మలర్ాబడిందని లవదా 
ప్ాడైెనట్ుా  చెప్ుుకున్ వార్ప దేవుని-స్ర్ేశ్క్టుప ై బ ైబిలు క్ోస్ం యుదాా నిన గెలిచాడని 
స్యచిస్తు న్ానరా? (ఎల్స-అజీజ్, ఎల్స-గాలిబ్, ఎల్స-జెబబర్, ఎల్స-ముకె్దిర్) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 
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11. 
వాటి్లో క్ొనినంటి్ని క్ాప్ాడట్లనిక్ట దేవుడు త్న ప్విత్ర ప్ుస్ు క్ాలకు డబుల్స ప్రమలణం కలిగి 
ఉన్ానడా? (ఎల్స-అదా్, ఎల్స-హడి, ఎల్స-ముమిమ్, ఎల్స-ముక్ట్ట్స) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

12. 
దేవుని వాకాము మలర్పులవని మరియు సార్ేతిరక ప్రమలణం అయినది, తీర్పు దిన్ాన దేవుడు 
మనతషుాలందరిక్ట తీర్పు తీర్పసాు డు? (ఎల్స-హకకమ్, ఎల్స-హకక, ఎల్స-హఫీజ్, ఎల్స-హసిబ్) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

13. 
సిరిప్ార్ యొకక మరొక భలగంలో అవిశాేస్తల ైనప్ుుడే నమిమన గంీథం యొకక ఒక భలగంలో 
నమమమవార్ప? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

14. 
దేవుడు ప్ంపిన ప్విత్ర గంీథాలనినంటి్న్స అధ్ాయనం మరియు ప్ాటి్ంచట్లనిక్ట ఈన్ాడు 
విశాేస్తలనత దేవుడు క్ోర్పత్ున్ానడా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

15. 
ఒక వాక్టు త్న జీవిత్ంలో "ఆశీరాేదానిన" సీేకరించడానిక్ట దేవుని వాకాము యొకక ప్రా ధ్మిక 
సియతిక్ట విధేయత్ ఉందా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 
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16. 
బ ైబిలు చదివి వినిపించట్ంలో తిర్స్కరించే ప్రజలు, అవిశాేసిగా ఉండట్ం యొకక శాప్ముతో 
త్మనత తాము నిలబ ట్లి రా? (క్ాఫిర్) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

17. 
గంీథం యొకక ప్ుస్ు కము ముగియడంతో లవఖనం యొకక మూలలంశ్ం మూసివ యబడిందని 
అది అంగీకరిస్తు ంది 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

18. 
ఖతరాన్స దేవుని వాకామని ప్రిగణ ంచబడాలంటే్ అది ముందతగా బ ైబిలోా  నమోదత చేయబడిన 
చారిత్రక గంీథంతో ప్యరిుగా సామర్స్ాంగా ఉండాలి. 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

19. 
ఖతరాన్లా  బ ైబిలులో కనతగొనబడినదానిక్ట వాతిరఫకత్ లవని ప్ రా థమిక సిదాద ంత్ప్ర్మ ైన మరియు 
చారిత్రక వాతాాసాలు ఉన్ానయల? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

20. 
ఇది బ ైబిలోా  ఉనన విధ్ంగా "పరరర్ణ" లవదా "ప్రకట్న గీంథం" ఖతరాన్లా  అదేదా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 
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21. 
యూదతలు లవదా కె్రైస్ు వులు ఖతరాన్స నత ప్విత్ర గీంథంగా అంగీకరిసాు రా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

22. 
దేవుడు ఒక ప్విత్ర గీంథానిన ప్ంపిన త్ర్పవాత్, దానిలోని క్ొనిన వచన్ాలనత ర్దతద  చేయట్ం 
లవదా ర్దతద  చేయవలసిన అవస్రానిన ఆయన ఎప్ుుడైెన్ా అనతభవిసాు డా? (మ నతు  & న్ సి) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

23. 
ఖతరాన్స "లలర్ు ఆఫ్ ది వర్ల్సు్" నతండి వచిానప్ుుడు మరియు దెయలాల బ ందంతో 
ధ్ వీకరించబడినది ఇది దేవుని నతండి వచిాన మంచి స్ంక్ఫత్ం. 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

24. 
ప్విత్ర గంీథం సాతానత నతండి ప్దేప్దే తిర్స్కరించాలి్న అవస్ర్ం ఉందా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

దేవుడు మర యు అలలా హ్ 
25. 

యూదతలు, కె్రైస్ువులు, ముసాింలు ఒక్ఫ ఒకక "నిజమ ైన" దేవుడు మలత్రమమ ఉన్ానర్ని 
విశ్ేసిస్తు న్ానరా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 
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26. 
ఖతరాన్లా  బ ైబిలోా  కనిపించే దేవుని గుణాలతో ఒప్ుుకునన అలలా హ్ యొకక స్ేభలవం మరియు 
స్ేభలవం గల లక్షణాలవ? (ఎస్తమల్స -హఫసాన) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

27. 
బ ైబిల్స యొకక "దేవుడు" మరియు ఖతరాన్స యొకక "అలలా హ్" మరియు ఒక్ఫ స్ంస్య? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

28. 
దేవుని శాశ్ేత్మ ైన మరియు మలర్ాలవని పరర్ప "యిెహోవా"? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

29. 
దేవుని ప్విత్ర గంీథములలో ప్విత్ర గంీథాలు ఉన్ానయల? (ఎల్స-Kuddus) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

30. 
దేవుని ప్ తా్ర మరియు స్ భేలవం లక్షణ లాు మధ్ ,ా దేవుని త్ననత త నాత "త్ండిర" గ  ాబహిర్గత్ం చేస్తు ంది? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 
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31. 
దేవుని గరిేత్ుడు మరియు గర్ేం దేవుని లక్షణం లక్షణం?(El-Mütekebbir) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

32. 
దేవుని స్ేభలవం మరియు ప్రక తి లక్షణాలు మధ్ా, దేవుడు త్ననత తానత "ర్క్షకుని" గా 
బహిర్గత్ం చేస్తు న్ానడా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

33. 
దేవుడు త్ననత తానత ప్రసాు వించినప్ుుడు ప్విత్ర గంీథాలలో, అత్నత మొదటి్ వాక్టు 
బహఫవచనం "మమము" లో మలట్లా డతాడా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

34. 
తిరత్ేము" భలవన ఆమోదయోగామ ైనదేన్ా? (త్ండిర, క్ొడుకు & ప్వితరా త్మ) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

35. 
యిేస్త ఏదో త్ప్ుు చేయడo గురిoచి నిర్ూపిoచినప్ుుడు లవదా త్ప్ుు చేయడo గురిoచి 
యిేస్త ఎప్ుుడయ దేవునిక్ట అబదామలడతాడని మోస్గించాలల? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 
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36. 
దేవుని అర్పదతగా త్న గొప్ు శ్క్టు చయపిస్తు ంది లవదా మలనవ చరిత్రలో అత్ని వ లిముదరలు 
ఆకులు ఒక స్తదయర్, అతీందిరయ దేవుడు? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

37. 
దేవుడు భూమీమద ప్రజలకు ప్రత్ాక్షంగా చయపించాడా? (థియోఫాన్స లవదా ర్పత్ులలా హ్) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

38. 
దేవుడు ఇప్ుటి్వర్కు ప్రజలకు ప్రత్ాక్షంగా మలట్లా డట్ం లవదత. ఆయన వరా సిన ప్రకట్న 
గంీథము నతండి? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

39. 
అనంత్మ ైన దేవుడు ప్రిమిత్ మనిషితో దగగ రి మరియు పరరమగల స్ంబంధానిన కలిగి 
ఉండాలని క్ోర్పకుంట్ున్ానడా, అలలంటి్ ప్ుర్పషులు "దేవుని పిలాలు" అని పిలువబడాు రా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

40. 
దేవుని పరరమనత షర్త్ులుగా ఉందా? (el-Vedud) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

 

 

 

 



f 

41. 
దేవుడు త్న బలనిస్లు లవదా సరవకులుగా ఉననట్ుా  నమిమనవారిప ై ద షిిసాు డా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

42. 
దేవుడు ప్రజలలో ఏ ప్క్షప్ాత్తాేనిన చయపిస్తు న్ానడు మరియు మరిక్ొందర్ప ఇత్ర్పలకు 
ప్రా ధానాత్నిస్తు న్ానరా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

43. 
దేవుడు ప్రతేాకంగా ప్ాప్ులనత దేేషిసాు డని మరియు వారిలో క్ొందరిని నర్కమునకు 
ప్ంప్ుతాడా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

44. 
దేవుని "మంచి" మరియు "చెడు" ర్చయిత్ మరియు రెండు చేయడం బలధ్ాత్? (హేరీ్ & షరర్) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

45. 
వారిలో అనినటి్ని గొప్ు "ప్న్ానగం" లవదా "సరేచాగా" వరిిస్తు న్ానరా? (మకర్) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 
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46. 
వ రఫేర్ప విశాేసాల ప్రజలలో శ్త్ుర త్ేం మరియు దేేషానిన ప్ంచతక్ోవడానిక్ట దేవుడు బలధ్ాత్ 
వహిస్తు న్ానరా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

47. 
క్ొoదర్ప మనతషుాల హ దయలలనత గట్ిి oచేలల వారిని నడిపిo చడo దేవుని ఉదేదశ్మల? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

48. 
దేవుని ప్ాత్ర మరియు ప్రవర్ున ఎప్ుుడయ మోజుకనతగుణంగా లవదా విచిత్రమ ైనదా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

49. 
అలలా హ్ త్ప్ు మరెవేర్ూ ముందే స్న్ామర్గం చయప్డం నిషరధించబడిందా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

50. 
దేవదయత్లందరిని ఆలలగు చేయమని దేవుడు త్న శాశ్ేత్మ ైన ధ్ర్మశాసాు ా నిక్ట 
విర్పదాంగా ఒక ఆదేశ్ం విధిసాు డా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 
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ప్రిశుదాా త్మ, దేవదయత్లు, రాక్షస్తలు & సాతానత 
51. 

"ప్రిశుదాా త్మ" దేవునిగా అంగీకరించబడిందా? (Ruh-ül Kudüs) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

52. 
ప్విత్ర ఆత్మ స్ షిిక్ట శ్క్టు ఉందా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

53. 
"ప్విత్ర ఆత్మ" మరియు దేవదయత్ "గాబిరయిేల్స" ఒకట్ి మరియు అదే? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

54. 
"ప్రిశుదాా త్మ" కు వాతిరఫకంగా దెైవమల? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

55. 
ప్రిశుదా గీంథాలు సిురిట్స విషయలల మీద ద షిి  ప ట్లి యల? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 
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56. 
దేవుని "ప్రిశుదాా త్మ" ఆధాాతిమక బహఫమత్ులతో వారిని బలప్ర్పస్తు ంది 
మరియు వారిని బలప్ర్పస్తు ందా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

57. 
చేత్ులోా  ప్డుక్ోవడం దాేరా ఒక నమిమక నతండి మరొకదానిక్ట ఆధాాతిమక 
బహఫమత్ులు ఇవేగలరా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

58. 
యిేస్త త్న అనతచర్పలకు యిేస్త లోప్ల చేసిన ప్రిశుదాా త్మ యొకక శ్క్టు దాేరా 
అదే విధ్మ ైన అదతుతాలనత చేయగల సామరాయ ానిన ఇసాు రా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

59. 
ప్రిశుదాా త్మ యొకక శ్క్టు దాేరా తెలియని భలష లవదా భలషలో మలట్లా డే 
బహఫమతిని దేవుడు క్ొందర్ప విశాేస్తలనత ఇవేగలరా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

60. 
ఏంజిల్స్ (మమలవక్స) దేవుని మరియు దెయలాల (జిన్స) యొకక సరవకులుగా 
సాతానత సరవకులుగా ఉననట్ుా  స్ుషింగా-వ ర్ప వాతాాస్ం ఉందా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 
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61. 

సాతానత ప్శాాతాు ప్ం మరియు మంచి మలరింది క్ోస్ం అది సాధ్ామవుత్ుందా? 

     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

62. 

క్ొనిన "డెమన్స్" ప్శాాతాు ప్ం మరియు మంచి మలరింది సాధ్ామమన్ా? (భూత్ము) 

     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

63. 
ప్రజల నతండి బయట్ ప్డట్ం గురించి హో లీ ప్ుస్ుక్ాలలో వచన్ాలు ఉన్ానయల? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

64. 
మోస్ప్ు సాతానత శ్క్టు బలహ నమ ైన లవదా అస్మర్యమ ైనదిగా చితీరకరించబడిందా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

65. 
ఈ ప్రప్ంచం యొకక "పిరన్స్" లవదా "ప్ాలకుడు" అని సాతానత భలవిస్తు న్ానరా? 

     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 
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కీ్రస్తు  మరియు ముహమమద్ 

66. 
అద ిక్రీస్తు  కనాకు జనిమంచినట్ుా  అంగీకరించబడిందా? 

     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

67. 
క్రీస్తు  ప్ాప్ములవదని అది అంగీకరించబడిందా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

68. 
అది క్రీస్తు  అతీందిరయ వివ క్ానిన, జఞా న్ానిన కలిగి ఉన్ానడా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

69. 
అదతుతాలు చేయలలని క్రీస్తు  అతీందిరయ శ్క్టుని కలిగి ఉన్ానడని మరియు 
చనిప్ో యినవారిక్ట జీవితానిన ఇసాు నని అది అంగకీరించబడిందా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

70. 
అనిన ప్ుర్పషులు నతండి విశాేస్ం మరియు విధేయత్లనత న్ ర్ుట్లనిక్ట క్రీస్తు కు 
అర్హమ ైనదేనని అంగీకరించారా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 
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71. 
యిేస్తక్రీస్తు  "మ సీ్య" అని గురిుంచబడాు డా? (అభిషరకం) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

72. 
క్రీస్తు  దేవుని వాకామని ప్రసాు వించబడాు డా? (లోగోస్ / క్ాలిములలా ) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

73. 
క్రీస్తు  జనిమo చకముoదత దేవుని వాకాముగా ముoదే ఉనిక్టలో ఉన్ానడా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

74. 
ఇది దేవుని శాశ్ేత్మ ైన వర్ు, యిేస్త క్రీస్తు  యొకక అవతార్ం లో ఒక మలనవ 
శ్రీర్ం ప్ట్ిింది అంగీకరించారా? (Kenosis or Hûlul) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

75. 
క్రీస్తు  "దెైవిక" లవదా మలంసానిక్ట దేవుడు ఉన్ానడా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 
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76. 
క్రీస్తు  ఈ ప్రప్ంచానిన స్ షిిoచాడా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

77. 
క్రీస్తు  దేవుడు మరియు మనతషుల మధ్ా ఒక్ఫ మధ్ావరిు మలత్రమమ ఉన్ానడా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

78. 
క్రీస్తు  దేవుని కుమలర్పడని అది అంగకీరిస్తు ందా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

79. 
హోలీ బుక్ోలో "దేవుని కుమలర్పడు" అన్  ప్దానిన ఉప్యోగించినప్ుుడు, ల ైంగకి 
యూనియన్స నతండి జనిమంచిన భౌతిక కుమలర్పడి భలవనల  ోఇద ిఉప్యోగించబడుత్ుంద ?ా 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

80. 
క్రీస్తు  నిజఞనిక్ట ప్రజలచే ప్యజిoచబడాు డా, ఆయన వారి ఆరాధ్ననత చెలుా బలట్ు  
అoగీకరిస్తు న్ానడా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 
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81. 
క్రీస్తు  ప్రజల ప్ాప్ాలనత క్షమిసాు డా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

82. 
మర్ణానిక్ట, నర్క్ానిక్ట క్రీస్తు  క్రలనత కలిగి ఉన్ానడా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

83. 
క్రీస్తు  ప్రప్ంచప్ు "ర్క్షకుడని" అoగీకరిoచబడాు డా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

84. 
క్రీస్తు లో ర్క్షకునిగా మరియు ప్రభువు నందత నమమకం శాశ్ేత్ జీవితానిన 
ప్ ందట్లనిక్ట మలత్రమమ మలర్గమని అది అంగీకరించబడిందా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

85. 
క్రీస్తు  ర్క్ాు నిన ప్రప్ంచ ప్ాప్ాలకు తాాగప్యరిత్మ ైన ప్రా యశ్చాత్ు ంగా క్ొట్ుి కున్ానడా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 
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86. 
ప్రిశుదా గీంథాలలో, మ సీ్య (యిేస్త) చనిప్ో తాడని ప్రవకులు పరరొకన్ానరా?. 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

87. 
తానత యూదతలచేత్ చంప్బడతానని యిేస్త తానత ముందే తెలుసా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

88. 
క్రీస్తు  భౌతికంగా సిలువప ై చనిప్ో యలడని, ఆయన చనిప్ో యినప్ుట్ి నతండి 
చనిప్ో యలడా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

89. 
న్ డు క్రీస్తు  బరతిక్ట ఉన్ానడని, ఆయన మళా్ల వసాు డని అది అంగీకరించబడిందా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

90. 
ముహమమద్ రాబో యిే "ఊహిoచడo" లవదా "ప్రవచిoచడo" బ ైబిలోా ని ఏవ ైన్ా 
శలా క్ాలు ఉన్ానయల? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 
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91. 
Hz కీమంలో. ప్రవకుగా ప్రవకుగా ఉండట్లనిక్ట ముహమమద్ దేవుని లిఖిత్ 
ప్రస్ంగాలనత తెలియజఫయడానిక్ట, అత్డు అక్షరాస్తాడెైన ఒక యూదతడు క్ావాలో? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

92. 
హజ్ ఉంది. ముహమమద్ యొకక ప్రవకుగా ప్రవకుగా ఉండట్ం అన్ ది ఒక 
చెలుా బలట్ు అయిేా ప్రీక్ష లవదా ప్రవకు యొకక ర్పజువు? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

93. 
Hz యొకక స్ందేశ్ం. ప్రవకు ముహమమద్ స్లాలలా హఫ అల ైహి వస్లాం యిేస్త 
మరియు ఇత్ర్ ప్రవకుల స్ందేశ్ంలో ప్యరిు ఒప్ుందం కుదతర్పాకున్ానడా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

94. 
దేవుడు హజుక ఇచాాడా. యిేస్త మరియు ఇత్ర్ ప్రవకుల వంట్ి స్ుషిమ ైన 
అదతుతాలు చేయడానిక్ట ముహమమద్ అతీందిరయ శ్క్టు అత్నత దేవుని ప్ంపిన ఒక 
నిరాా ర్ణ వంట్ి? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

95. 
Hz తెలుసా. ముహమమద్ ప్రవచన్ార్యక బహఫమలనం యిేస్త మరియు ఇత్ర్ 
ప్రవకులు వంట్ి భవిషాత్ుు నత "ఊహించత" లవదా "ప్రవచిస్తు ంది" అని? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 
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96. 
అబలర హాము దేవుడు ఎప్ుుడెైన్ా హెచ్.జె. ముహమమద్ కబబ వదద బలా క్స సోి నతన 
ముదతద  ప ట్ుి కున్ానడా లవదా అత్ని గౌర్వించే అర్బ్ అనా దేవత్లనత క్షమిసాు డు? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

97. 
Hz.Mahhammad త్న ప్ాప్ాలకు క్షమలప్ణ అడగాలని అవస్ర్మ ైన ఒక 
సాధార్ణ మలనవుడిగా భలవిసాు రా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

98. 
Hz.Muhammad చివరి మరియు ప్రవకులలో గొప్ు భలవిసాు ర్ప అనతకుంట్ున్ానరా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

మలన్ మర యు సిన్ 
99. 

ఆదాము హవేలు ప్ాప్ము చేయగ ,ా దేవుడు మరియు మలనవులకు మధ్  ాఒక ప్రా థమిక 
విభజన క్ రా్ణం ప్ాప్ం వాతిరఫకంగ  ాదేవుని తీర్పు నతండి ర్క్ింప్బడ లాి మనిషి అవస్ర్ం? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

100. 
ప్రజలు "ప్ాప్ స్ేభలవం" తో జనిమంచిన గురించి శలా క్ాలు ఉన్ానయల? (అస్ల ైన ప్ాప్ం) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 
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101. 
ప్రవకులత ోస్హా అనిన ప్ుర్పషులు ప్ాప్ం చేసిన న్ రానిన ఉన్ానయి? (యిేస్త త్ప్ు) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

102. 
యిేస్త యొకక త్లాి అయిన మమరీ, ఏ దెైవిక క షిని కలిగి ఉననట్ుా  భలవిసాు ర్ప 
మరియు ఆమ  దేవుని త్లాిగా గౌర్వించబడాలల? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

103. 
ఒక వాక్టు యొకక ప్ాప్ం ప్విత్ర దేవుడి నతండి వ ర్ప చేస్తు ందా? మరియు నర్క్ానిక్ట 
వ ళ్ళట్లనిక్ట ప్ాప్ులు ఖండించబడతాయో స్హజమ ైన ప్ర్ావసానంగా అర్యం 
చేస్తక్ోబడిందా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

104. 
ప్విత్ర దేవుడు చినన ప్ాప్ాలనత తీవరంగా తీస్తకుంట్లరా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

105. 
ఒక ద ంగ చేతిని తొలగించడం ద ంగ స్రెరన శ్చక్ష? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 
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106. 
త్మనత తాము క్ాప్ాడుక్ోవడానిక్ట ఇత్ర్పలనత అబదామలడడానిక్ట లవదా 
మోస్గించడానిక్ట క్ొనినసార్పా  వ రా్ప క్ొనినసార్పా  స్రఫ ఉంట్లరా?   (Taqiyya or Kitman)  
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

107. 
స్ లేింగ స్ంప్ర్కం నిషరధించబడింది మరియు ఖండించ రా్ప ఇది ఒక ప్ాప్ం గ  ాభలవిసాు రా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

108. 
గర్ుసరా వం మరియు హత్  ానిషరధించబడింది మరియు ఖండించ రా్ప ఇవి ప్ పా్ లాు భలవిసాు ర ?ా 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

109. 
"మoచి క్టీయలు" చేయడo దాేర  ాప్ాప్o చేసర శ్చక్షనత న్ాశ్నo చేయవచాా? (Sevap) 

     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

సాలవైషన్ 
110. 

ఒక వాక్టు "క్ెరైస్ువుడు" లవదా "ముసిా ం" గా జనిమంచాడా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 
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111. 
ఒక వాక్టు యొకక మోక్షం మీద ఆధార్ప్డి ఉంట్ుందా? 
వారి స ంత్ మంచి ర్చనలు? (Ameller) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

112. 
ర్కుప్ు బలి యొకక విమోచన కీయధ్నంప ై ఎలాప్ుుడయ ప్ాప్ ప్రిహార్ం నతండి 
మోక్షం యొకక దేవుని ఏరాుట్ు క్ాదా? (Kefaret) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

113. 
దేవుని గొరెీపిలా యొకక తాాగప్యరిత్ ప్రా యశ్చాత్ు ంలో విశాేస్ం దాేరా మలత్రమమ 
దేవుని ర్క్షణ మోక్షం ప్ ందగలరా? (యిేస్త ప్రభవు) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

114. 
యిేస్తక్రీస్తు  స్తవార్ు వినడానిక్ట మరయిు అరా్ం చేస్తక్ోవడానిక్ట వారిక్ట 
మొటి్మొదట్ అవస్ర్ం మరియు దేవుని దయత్, ప్రప్ంచ ర్క్షకుడిగా ఆయననత 
ప్ంపినట్ుా  విశ్ేసించట్ం అన్ ది ఒక వాక్టుక్ట మొదటి్గా అవస్ర్ం. 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

115. 
యిేస్తక్రీస్తు నత ర్క్షకునిగా నమమకం మరియు లలర్ు ఒక వాక్టు యొకక ప్ాప్ాలనత 
క్షమించట్లనిక్ట మరియు శాశ్ేత్ జీవితానిన ప్ ందట్లనిక్ట ఏక్ెరక మలర్గమని అది 
అంగీకరించబడిందా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 
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116. 
న్సట్ి బలపిిజం నమిమనవారిక్ట న్ డు అవస్ర్మల? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

117. 
మగ నమమమవాడిక్ట స్తన్సు  అవస్ర్మల? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

118. 
"ప్విత్రమ ైన" ప్రజలు మరియు ప్ర్లోకంలోక్ట ప్రవ శ్చంచడానిక్ట "ప్విత్రత్" 
ముందతగా అవస్ర్మ ైనవార్ని ఏ ఆజాలు ఉన్ానయి? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

119. 
ప్రజలు వారి స్ేంత్ సరేచాా చితాు నిన మరియు స్ేచాత్ యొకక వాాయలమం 
దాేరా దేవుని పిలాలు క్ావాలని ఎనతనక్ోగలరా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

120. 
ఒక వాక్టు యొకక విధి ప్యరిుగా ముందతగా నిరి్యింప్బడినది లవదా ముందతగా 
నిరి్యించబడిందా? (క్ాదర్ లవదా క్టస మట్స) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 
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121. 
దేవుడు స్ేరాగ నిక్ట లవదా నర్క్ానిక్ట వ ళ్తు డో  లవదో  నిరి్యిoచేoదతకు ఒక వాక్టు యొకక 
మoచి చెడు ప్నతలనత క్ొలిచడానిక్ట స్మత్ులాత్లనత దేవుడు 
ఉప్యోగిస్తు న్ానడా? (Terazi) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

122. 
ఒక వాక్టు దేవుని రాజాంలోక్ట ప్రవ శ్చంచగలగడానిక్ట, మొదటి్గా "ఆధాాతిమక 
ప్ునరి్నమ" మరయిు "మళ్లళ జనిమంచినది" క్ావాలి్న అవస్ర్ం ఉందా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

123. 
దేవుడు క్రీస్తు లో ఉనన నిజమ ైన విశాేస్తలకు శాశ్ేత్ జీవితానిన ఇచిాన వాగాద నం 
లవదా హామీ ఇచేాదా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

ఫ్యూచర్ థిింగ్స్ 
124. 

దేవుని బహఫమలనo దాేరా భవిషాత్ుు  విషయలల గురిoచిన జఞా న్ానిన కలిగి ఉనన 
వాక్టుక్ట ప్రసాు విoచబడిన "ప్రవకు", "ప్రవచనo" (న్ బి) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

125. 
భవిషాత్ స్ంఘట్నల గురించి ప్రప్ంచంలోని చివర్లో ఇవేబడిన వివర్ణాత్మక 
స్మలచార్ం ఉందా?(Eschatology / Gayb Haber) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 
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126. 
అoత్ాదిన్ాలోా  వచిాన ఒక శ్క్టువంత్మ ైన స ైతానత ప్రప్oచ ప్ాలకుడు రాబో యిే 
ప్రవచన్ార్యక వచన్ాలు ఉన్ానయల?  (Antichrist / Mehdi) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

127. 
మర్ణం నతండి దేవుడు ప్రతి వ కా్టుని లవచినప్ుుడు మరియు వ రా్ప ప్ర్ల కో్ానిక్ట లవద  ాహెల్స 
వదదకు వసాు ర  ాఅని నిరి్యించినప్ుుడు "తీర్పు దినము" ఉంట్ుంద ?ా   (Ahiret Günü) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

128. 
ప్రతి ఒకకర్ూ నర్కంలో క్ొంత్ క్ాలం గడప్ాలని అనతకుంట్ున్ానరా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

129. 
ఒక వాక్టు నర్క్ానిక్ట వ ళితే, అప్ుుడప్ుుడు మరయిు స్ేరాగ నిక్ట 
 వ ళా్డానిక్ట అవక్ాశ్ం ఉందా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

130. 
ప్ునర్పజిీవం శ్రీర్ం భౌతిక శ్రరీ్మల? ఎముక మరియు ర్కుం యొకక శ్రరీ్మల? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 
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131. 
ప్ర్లోకంలో ల ైంగిక స్ంబంధాలు మరియు వివాహం ఉందా? (Houris) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

132. 
సార్ేతిరక చరిా "క్రీస్తు  యొకక వధ్తవు" గా భలవిస్తు న్ానరా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

ప్ార కటికల్ ల ైఫ్ ఇషయూస్ 
133. 

దేవుని ధ్ర్మశాస్ు రంల  ోజీవించాలని న్ డు విశాేస్తలనత క్ోర్పకుంట్ున్ానరా?   (Shariah) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

134. 
ఒక నమిమన దార క్ార్సానిన తాగడానిక్ట అది నిషరధించబడిందా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

135. 
ఒక నమిమన ప్ంది మలంస్ం తినడానిక్ట నిషిదాం క్ాదా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 
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136. 
దేవుని న్ డు నమిమన నమిమన ఆశ్చంచే లవదత? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

137. 
దేవుడు ఆ ప్రా ర్యననత, ఉప్వాస్మునత బహిర్ంగముగా చేయలలని క్ోర్పత్ున్ానడా, 
ఇత్ర్పలనత చయడవచతాన్ా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

138. 
ప్రతి స్ంవత్్ర్ం ఒక న్ లలో ఒకరోజు రాతిర ప్రజలు మరియు రాతిర వ ళ్లోా  ప్రజలు 
ఉప్వాస్ం ప్ాట్ించాలని దేవుడు క్ోర్పత్ున్ానడా? (Ramadan)  
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

139. 
దేవుడు నమిమన దెవైప్రవకులు మరియు దెైవభీతి ఇవాేలని క్ోర్పకుంట్ున్ానడా?  (Zekat) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

140. 
ప్రా ర్యనలనత దేవుడు వినడించాలనతకుంట్ున్ానరా? ప్రతిరోజు ఐదత రోజులు ఒక్ఫసారి 
ఐదత రోజులు ఒకసారి మలట్లా డుత్ున్ానరా?   (Namaz) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 
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141. 
దేవుడు త్మ నమమక్ాలకు ఒక ప్విత్ర స్యలలనిక్ట యలతిరకులు క్ావాలంట్ే, వారి 
జీవిత్క్ాలంలో ఒకకసారి కూడా ప్విత్ర స్యలలనిన చేయలలని దేవుడు 
క్ోర్పత్ున్ానడా?(Hajj) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

142. 
ఒక స్oవత్్ర్oలోన్  జoత్ు బలులనత అరిుoచేoదతకు న్ డు దేవుడు 
క్ోర్పత్ున్ానడా? (Kurban)  
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

143. 
ఒక ముసిా ంనిక్ట బ ైబిలోా  ఏదో  ఒక ప్రశ్న ఉంట్ే, దాని గురించి ఒక క్ెరైస్ువుని లవదా ఒక 
యూదతడిని ప్రశ్చనంచడం స్ముచిత్ం క్ాదా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

144. 
ఒక వాక్టు ప్రిశుదా గీంథాలలో ఒకదాని గురించి ఏదెైన్ా అభాంత్ర్ం వాకుం చేసరు , 
అత్నత ఆ స్మలధాన్ాలనత ఇషిప్డకప్ో తే నిజఞయితీ గల ప్రశ్నలనత అడగకుండా 
ఉండకూడదా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

145. 
క్ాకుండ  ాదెైవ ప్రకట్న గీంథం నతండి, నమమదగిన భలవిసాు ర్ప ప్ుర్పషులు స్ంప్రదాయ 
స్యకుు లు మరియు వివర్ణలు మరయిు హోలీ బుక్స  ్స్రగి  ాఅర్యం అవస్ర్ం?(Hadith)  
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 
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146. 
దేవుని నమిమన చతర్పకుగా కలిసి ప్యజలు మరియు న్ డు వారి విశాేస్ం ప్రచార్ం 
ఆశ్చస్తు న్ానడా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

147. 
దేవుని నమిమన వివిధ్ శాఖలు, తెగలు మరయిు ప్ుడక స్మూహాలు లోక్ట 
విచిాననం క్ావాలల? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

148. 
భూమిప ై ఈ జీవిత్ంలో ప్రజలు ఆనందదాయకంగా మరియు ఆనందంగా ఉండాలని 
ప్ోర త్్హించే ప్విత్ర గీంథాలోా  వచన్ాలు ఉన్ానయల? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

149. 
దేవుడు ప్రజలకు శారీర్క స్ేస్యత్ ఇచేా ప్విత్ర గీంథాలల  ోఉదాహర్ణలు ఉన్ానయల? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

150. 
దేవుడు నమిమనవారిని స్ంగీత్ం, న త్ాం మరియు వారి ఆరాధ్నలో ప్ాడట్లనిక్ట 
ప్ోర త్్హిస్తు నన ప్దాాలు ఉన్ానయల? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 
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151. 
దేవుని మలనిఫ సి్ ఉదేదశ్ాం ప్రక్ార్ం, అదే స్మయంలో ఒక ప్ుర్పషునిక్ట ఒకట్ి కంట్ే 
ఎకుకవ భలర్ాలు కలిగి ఉండట్ం స్రెరనదా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

152. 
అదే స్మయంలో ఒక్ఫ మనిషిక్ట ఒకట్ి కంట్ే ఎకుకవ భలర్ాలు ఉంట్ే అత్డు త్న 
భలర్ాలతో స్మలనంగా వావహరించవచతాన్ా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

153. 
తాతాకలిక లవదా తాతాకలిక వివాహం అనతమతించదగినదా? 

 (Mut’ah / Law of Desire)  

     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

154. 
ప్విత్ర ప్ుస్ుక్ాలలో భలర్ాలు స క్స్ ఆబ ి కి్స, ఒక వస్తు వు లవదా వారి భర్ుల సాేధీనం 
అని భలవిసాు రా? 

     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

155. 
బలనిస్ సీు రలనత క్ొనడానిక్ట లవదా ప్ట్ుి క్ోవట్లనిక్ట మరియు వారితో ల ైంగిక స్ంబంధ్ం 
కలిగి ఉండట్లనిక్ట ఒక వాక్టుక్ట ఇది అనతమతించబడుత్ుందా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 
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156. 
మహిళ్లకు ఇంట్ి వ లుప్ల వీల్స ధ్రించడం అవస్ర్మల? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

157. 
మహిళ్ల హకుకలు ప్ుర్పషులు స్మలనంగా ఉన్ానయల? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

158. 
ఒక వాక్టు త్న భలర్ానత ఓడించట్లనిక్ట ఎప్ుుడెైన్ా అనతమతించగలరా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

159. 
ఒక క్ెరైస్ువుడు లవదా ఒక ముసిా ంకు వ రొక విశాేస్ం యొకక ప్రజలనత వివాహం 
చేస్తక్ోవట్లనిక్ట అనతమతి ఉందా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

160. 
ఒక వాక్టు వారి భలర్ా నతండి విడాకులు ప్ ందినటా్యితే వాభిచార్ం క్ాకుండా మరొక 
క్ార్ణం వార్ప తిరిగి వివాహం చేస్తకున్  అవక్ాశ్ం ఉందా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 
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161. 
ఒక క్టీసిియన్స క్రీస్తు  వంట్ి ప్ని మరియు ఒక ముసిా ం మత్ం వస్తు వు ముహమమద్ 
వంట్ి నటి్ంచడానిక్ట ఉదేదశ్ాం? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

162. 
ప్రిశుదా గీంథాలలో, ఒక ప్రతేాక విశాేస్ం అనిన ఇత్ర్ మతాలు బలవంత్ంగా 
ఆధిప్త్ాం చేయలలన్  లక్షాంగా ఉంట్ుందా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

163. 
మత్ప్ర్మ ైన వావహారాలోా , బలవంత్ం మరియు బలవంత్ంగా ఉప్యోగించడం 
అనతమతించబడాలల? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

164. 
త్మ స ంత్ మత్ం విజయలల వర్కు వ రఫ రే్ప విశా సేాల ప్రజలత ోప్ో రాడట్లనిక్ట, యుదాంల  ో
ప్ో రాడట్లనిక్ట దేవుడు న్ డు విశాేస్తలనత ప్ోర త్్హిస్తు న్ానరా?   (Holy War / Jihad) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

165. 
ఒక వాక్టు త్మ స ంత్ మత్ం నతండి మత్భరషుి డు అవుత్ుందా లవదా వారి మతానిన 
మలర్పాక్ోవాలనతకుంట్ే వార్ప చంప్బడతారా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 
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166. 
కుట్ుంబలనిక్ట వాతిరఫకంగా ప్ో రాడుత్ున్ానరా, సరనహిత్ులు లవదా సో దర్పలు కూడా 
క్ొనినసార్పా  స్యచించబడతార్ప? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

167. 
త్మ స ంత్ మనసా్క్ిక్ట విర్పదాంగా ఉననప్ుట్ిక్ర, వ రొక విశాేసానిన ఇత్ర్పలనత 
చంప్డానిక్ట దేవుడు న్ డు విశాేస్తలనత క్ోర్పత్ున్ానడా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

168. 
భిననమ ైన విశాేస్ంతో ప్ో రాడుత్య ప్ో రాడుత్ున్ానర్ప మరియు ప్రధానంగా 
మంచిదిగా భలవించేది?  
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

169. 
ఇసాా ంనత వాాపిు  చేయట్లనిక్ట ముహమమద్ అన్ క యుదాా లు మొదలుప టిి్నట్ుా  
దేవుడు ప్ోర త్్హించాడా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

170. 
ప్విత్ర గీంథాలోా  ప్రజలకు వాతిరఫకంగా ప్ో రాడుత్ున్ానరా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 
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171. 
దయకుడు మరియు ప్రమలదకర్ యుదాం మరయిు నమిమన వాతిరఫకంగా పో్ రాట్ం 
న్ డు నమిమన క్ోస్ం హో లీ బుక్స్ ప్ోర త్్హించింది?  (Jihad) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

172. 
వ రొక విశాేస్ం యొకక ప్రజలనత దోచతక్ోవట్లనిక్ట మరియు క్ొలాగొటి్డానిక్ట న్ డు 
విశాేస్తలనత దేవుడు ప్ోర త్్హిసాు డా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

173. 
త్మ శ్త్ుర వులప ై తీవరవాదం మరియు కఠినత్ేం ఉప్యోగించాలని న్ డు 
విశాేస్తలనత దేవుడు క్ోర్పత్ున్ానడా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

174. 
ఈ రోజున విశాేస్తలందర్ూ ప్రతీక్ార్ం తీర్పాక్ోవాలని దేవుడు క్ోర్పత్ుందా? (ఒక 
కనతన క్ోస్ం కనతన, మరయిు ప్ంట్ిక్ట / కసిస్ క్ొర్కు ప్ళ్ళళ) 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

175. 
ప్విత్ర దేవుడు విశాేస్తలనత త్మ చేత్ులోా  ప్గ తీర్పాక్ోవాలని ప్ోర త్్హిసాు డా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 
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176. 
ప్రిశుదా దేవుడు వారి శ్త్ుర వులనత శ్పించతట్కు విశాేస్తలనత ప్ోర త్్హిసాు డా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

177. 
యూదతలు యూదతలనత ఒక శాప్oలో ఉoడాలని లవదా జన్ాoగoగా నశ్చoప్డానిన 
ప్రిశీలిస్తు oదా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

178. 
ప్ో రాడని వారి కంట్ే మ ర్పగెరన భలవనతో ప్ో రాడుత్ున్ానరా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

179. 

ప్విత్ర ప్ుస్ుక్ాలు నర్కంలో శ్చక్షనత ప్రకట్ించట్ం దాేరా యుదాా నిన ప్ోర త్్హిసాు రా? 

క్ాని ప్ో రాట్క్ార్పలకు వాగాద నం చేయబడట్ం మరియు ప్ర్లోక్ానిక్ట ప్రవ శ్చంచ ే

హామీని ఇవేడం దాేరా దేవుడు లవదా అలలా హ్ యొకక క్ార్ణంతో ప్ో రాడట్లనిక్ట 
మరియు చనిప్ోయిే వారకి్ట బహఫమలనంగా? (Jihad)  

     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

హిసా్టరికల్ ఈవెంట్స 

180. 
ప్రప్oచమునత స్ షిిoచిన త్రాేత్, మలనవాళిని అనతస్రిo చడానిక్ట ఒక 

ముఖామ ైన మలదిరిని వదిలవయడానిక్ట ఏడవ రోజున దేవుడు విశాీ ంతి 

తీస్తకున్ానడు? (Sabbath or Shabbat) 

     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 
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181. 
దేవుడు త్న స్ేంత్ ప్రతిమ మరియు ప్ో లికలో ప్రజలనత స్ షిించాడు? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

182. 
ఏదెనత గారెున్స నతండి ఆదాము హవేలనత దేవుడు బహిషకరించినప్ుుడు అత్నత 
మనిషి మరియు సీు ర మధ్ా శ్త్ుర త్ేం ఉంట్ుందని ఎప్ుుడు చెప్ాు డు? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

183. 
వర్ద కథ, న్లహ్ యొకక కుమలర్పలు మునిగిప్ో యలర్ప త్రాేత్, న్లహ్ యొకక 
మంద Mt మీద విశాీ ంతి వచిాంది. జుడి? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

184. 
అబలర హాము స్ంత్తివారిప ై దీవ న వాగాద నం ప్రతేాకంగా ఇసా్కుకు చెందిన 
ఇషామయిేలు క్ాదత, ఇషామయిేలు క్ాదత. దేవుడు చెప్ాుడా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

185. 
క్ాబలలో ఒక బలి అరిుంచడానిక్ట అబలర హాము మక్ాకకు ప్రయలణ ంచారా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 
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186. 
అబలర హాము త్న ఏక్ెరక న్ాాయమ ైన కుమలర్పడెైన ఇసా్కు దేవునిక్ట బలిగా 
అరిుసాు డా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

187. 
అబలర హాము కుమలర్పడు ఇషామయిేలు ప్రవకుగా ఉన్ానడా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

188. 
అత్నత విగీహాలనత ప్యజించడానిక్ట నిరాకరించినందతన అబలర హాము అగినలో 
ప్డవ యబడాు డా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

189. 
మోషర దేవుని మహిమనత చయడమని అడిగినప్ుుడు, దేవుడు మోషరనత 
మలనవజఞతి ర్ూప్ంలో దేవుని వ నకనత చయడడానిక్ఫ అనతమతించాడు? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

190. 
హామలనత మోషర, ఫ్రోలల అదే స్మయoలో జీవిoచాడా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

 

 

 



f 

191. 
దేవుని ఈజిప్ుి  మీద ప్ంపిన 10 తెగుళ్ళళ చివరిలో మర్ణం దేవదయత్ వాటి్ని ప ైగా 
ఆమోదించింది గా సరవ్ ఇజఞర యిెల్స యొకక firstborn జఞా ప్క్ారా్ం ప్ాస్ ఓవర్ విందత 
ఏరాుట్ు చేసింది? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

192. 
యుదాా నిక్ట వ ళాినప్ుుడు సాల్స (ట్లలుట్స) వార్ప త్న స ైనికులనత ఎలల తాగార్ప? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

193. 
యిేస్త బేతాెహేములో సియర్ంగా జనిమంచాడా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

194. 
త్యర్పు నతoడి వచిాన ముగుగ ర్ప జఞా నతలు బేతెా హేముకు మ సీ్య నక్షతార నిన 
అనతస్రిoచార్ప, అకకడే వార్ప యిేస్తనత కనతగొన్ానర్ప, ఆరాధ్నలో ఆయనకు 
ముoదతగా సాగిలప్డాు రా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

195. 
ప్విత్ర గీంథాల ర్చయిత్లు అస్లు చారిత్రక స్ంఘట్నలుగా యూదత కలిుత్ 
కథలనత క్ోట్స చేసాు రా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 
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196. 
యిేస్త ఎప్ుుడెైన్ా పిలావాడిగా రకి్ార్పు  చేయబడిన అదతుతాలనత చేశాడు? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

197. 
ఏడు ప్ుర్పషులు మరియు ఒక కుకక వాస్ువానిక్ట 309 స్ంవత్్రాలు నిదిరస్తు నన 
త్రాేత్ ఒక గుహలో మమలకకన్ానవా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

198. 
స లకమోనత వాస్ువానిక్ట యుదాం చేయట్లనిక్ట రాక్షస్తలు (జిన్స), మలనవులు 
మరియు ప్క్షులు ఒక స ైన్ాానిన స్మకూరాారా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

199. 
నిజఞనిక్ట దేవుడు విశాీ oతిని విడన్ాడకుoడ  ాప్రజలనత కుమలర్పలుగ  ామలరిప్ోయలడా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 

200. 
యూదతలకు ప్రతేాకంగా ప్ాలసీున్ా దేశానిన దేవుడు వాగాద నం చేసాడా? 
     బైబిల్ ప్ర కారం:       అవును   కాదు  

     ఖుర్ఆన్ ప్ర కారం:       అవును      కాదు  

     నా అభిప్రర యం ప్ర కారం:   అవును   కాదు 
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జవాబు 
క్ర 1. అవునత / అవునత  26 అవునత / అవునత  
2 అవునత / అవునత   27 లవదత / అవునత  
3 అవునత / అవునత   28 అవునత / లవదత  
4 అవునత / అవునత   29 అవునత / అవునత  
5 అవునత / అవునత   30 అవునత / లవదత  
6 అవునత / అవునత   31 లవదత / అవునత  
7 లవదత / లవదత   32 అవునత / లవదత  
8 అవునత / అవునత   33 అవునత / అవునత  
9 అవునత / అవునత   34 అవునత / లవదత  
10 అవునత / అవునత   35 లవదత / అవునత  
11 లవదత / లవదత   36 లవదత / అవునత  
12 అవునత / అవునత   37 అవునత / లవదత  
13 లవదత / లవదత   38 అవునత / లవదత  
14 అవునత / అవునత   39 అవునత / లవదత  
15 అవునత / అవునత   40 అవునత / లవదత  
16 అవునత / అవునత   41 లవదత / అవునత  
17 అవునత / క్ాదత   42 లవదత / అవునత  
18 అవునత / క్ాదత   43 లవదత / అవునత  
19 అవునత / క్ాదత   44 లవదత / అవునత  
20 లవదత / అవునత   45 లవదత / అవునత  
21 లవదత / అవునత   46 లవదత / అవునత  
22 లవదత / అవునత   47 లవదత / అవునత  
23 లవదత / అవునత   48 లవదత / అవునత  
24 లవదత / అవునత   49 అవునత / అవునత  
25 అవునత / అవునత   50 లవదత / అవునత 
 

 



f 

జవాబు 
క్ర 51 అవునత / క్ాదత   76 అవునత / లవదత  
52 అవునత / స్ంఖా   77 అవునత / లవదత  
53 క్ాదత / అవునత   78 అవునత / లవదత  
54 అవునత / క్ాదత   79 స్ంఖా / అవునత  
55 అవునత / క్ాదత   80 అవునత / లవదత  
56 అవునత / స్ంఖా   81 అవునత / లవదత  
57 అవునత / క్ాదత   82 అవునత / లవదత  
58 అవునత / క్ాదత   83 అవునత / లవదత  
59 అవునత / క్ాదత   84 అవునత / లవదత  
60 అవునత / స్ంఖా   85 అవునత / లవదత  
61 స్ంఖా / స్ంఖా   86 అవునత / అవునత  
62 లవదత / అవునత   87 అవునత / లవదత  
63 అవునత / లవదత   88 అవునత / లవదత  
64 క్ాదత / అవునత   89 అవునత / అవునత  
65 అవునత / క్ాదత  90 లవదత / అవునత  
66 అవునత / అవునత   91 అవునత / లవదత  
67 అవునత / అవునత   92 క్ాదత / అవునత  
68 అవునత / అవునత   93 స్ంఖా / అవునత  
69 అవునత / అవునత   94 లవదత / లవదత  
70 అవునత / అవునత   95 లవదత / లవదత  
71 అవునత / అవునత   96 లవదత / అవునత  
72 అవునత / అవునత   97 అవునత / అవునత  
73 అవునత / క్ాదత   98 లవదత / అవునత  
74 అవునత / క్ాదత   99 అవునత / లవదత  
75 అవునత / లవదత   100 అవునత / లవదత 
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జవాబు 
101 అవునత / అవునత  126 అవునత / లవదత  
102 స్ంఖా / స్ంఖా   127 అవునత / అవునత  
103 అవునత / అవునత  128 స్ంఖా / అవునత  
104 అవునత / క్ాదత   129 లవదత / అవునత  
105 లవదత / అవునత   130 లవదత / అవునత  
106 లవదత / అవునత   131 లవదత / అవునత  
107 అవునత / అవునత  132 అవునత / లవదత  
108 అవునత / అవునత  133 లవదత / అవునత  
109 లవదత / అవునత  134 లవదత / అవునత  
110 స్ంఖా / అవునత   135 అవునత / అవునత  
111 లవదత / అవునత  136 అవునత / అవునత  
112 అవునత / క్ాదత   137 అవునత / అవునత  
113 అవునత / క్ాదత   138 అవునత / అవునత  
114 అవునత / క్ాదత   139 అవునత / అవునత  
115 అవునత / క్ాదత   140 స్ంఖా / అవునత  
116 అవునత / స్ంఖా   141 క్ాదత / అవునత  
117 అవునత / అవునత  142 క్ాదత / 
118  అవునత / క్ాదత   143 అవునత / అవునత  
119 అవునత / క్ాదత   144 స్ంఖా / అవునత  
120 స్ంఖా / అవునత   145 స్ంఖా / అవునత  
121 క్ాదత / అవునత   146 అవునత / అవునత  
122 అవునత / స్ంఖా   147 క్ాదత / లవదత  
123 అవునత / అవునత  148 అవునత / లవదత  
124 అవునత / స్ంఖా   149 అవునత / లవదత  
125 అవునత / క్ాదత   150 అవునత / లవదత 
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జవాబు క్ర 
151 స్ంఖా / అవునత  176 క్ాదత / అవునత 
152 స్ంఖా / స్ంఖా  177 క్ాదత / అవునత 
153 స్ంఖా / అవునత  178 క్ాదత / అవునత 
154 క్ాదత / అవునత  179 క్ాదత / అవునత 
155 లవదత / అవునత  180 అవునత / లవదత 
156 స్ంఖా / అవునత  181 అవునత / లవదత 
157 అవునత / స్ంఖా  182 క్ాదత / అవునత 
158 స్ంఖా / అవునత  183 క్ాదత / అవునత 
159 అవునత / అవునత  184 అవునత / లవదత 
160 లవదత / అవునత  185 లవదత / అవునత 
161 అవునత / అవునత  186 అవునత / లవదత 
162 న్ల / అవునత  187 క్ాదత / అవునత 
163 స్ంఖా / స్ంఖా  188 క్ాదత / అవునత 
164 న్ల / అవునత  189 అవునత / లవదత 
165 క్ాదత / అవునత  190 అవునత / అవునత 
166 స్ంఖా / అవునత  191 అవునత / లవదత 
167 న్ల / అవునత  192 క్ాదత / అవునత 
168 క్ాదత / అవునత  193 అవునత / లవదత 
169 న్ల / అవునత  194 అవునత / లవదత 
170 క్ాదత / అవునత  195 క్ాదత / అవునత 
171 స్ంఖా / అవునత  196 క్ాదత / అవునత 
172 క్ాదత / అవునత  197 క్ాదత / అవునత 
173 న్ల / అవునత  198 అవునత / అవునత 
174 న్ల / అవునత  199 క్ాదత / అవునత 
175 లవదత / అవునత  200 అవునత / అవునత 
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ప్రిశుదా గీంథముల నతండి వచిాన ఈ ప్రశ్నలకు స్మలధాన్ాలు చయడవచతా:  
www.danwickwire.com ర్చయిత్  

ఇ-మ యిల్స: danwickwire@gmail.com 

 
1. అలవబనియన్స   27. మలయ్   

2. అమమరకి్స    28. మలయలళ్ం   
3. అర్బిక్స    29. మరాఠీ   
4. అజెరి    30. న్ారఫేజియన్స   

5. బ ంగాలీ    31. ఒరోమో   

6. బో సినయన్స   32. ప్ాషోి    
7. బలవగ రియన్స   33. ప్ో లిష్   

8. బరీమస్    34. ప్ో ర్పాగీస్   

9. చెైన్సస్    35. ప్ంజఞబీ  

10. క్ొీయిేషయిన్స   36. రొమమనియన్స  

11. డానిష్    37. ర్షాన్స  

12. డచ్,    38. స రిబయన్స  

13. ఇంగీాష్    39. సో మలలి  

14. ఫారీ్     40. సాేహిలి  

15. ఫినినష్   41. త్గలోగ్స  

16 ఫ రంచ్    42. త్మిళ్ం  
17. జర్మన్స    43. ట్ెలీగ్స  

18. గీీకు    44. ట్రికష్  

19. హౌసా    45. ఉక్ఫీనియన్స  

20. హిబూర     46. ఉర్ూద   

21. హిందీ    47. ిిన్ాన 
22. లు ఇగోబ   48. యురోబల  
23. ఇండోన్ షియన్స  

24 ఇట్లలియన్స  

25. కజహక్స  

26. క్ొరయిన్స 
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గమనికలు 
 

 


