
 

 
ఇస్ా మీయ క్విజ్ – ఆరవ స్ా భ 

 
 ﴾ ةالسادساملستوى  --املسابقة اإلسالنية ﴿

]  తెలుగు – Telugu –تلغو [  

 
 
 
-  

 
 
 
 

అనఽరదం : భుహభమద్ కమభీులలా హ్ 

మివయూ : షేఖ్ నజీర్ అహమద్ 

 
2012 - 1433 

 
 

http://www.islamhouse.com/


 1 

 
 

 ﴾ ةالسادستوى املس --املسابقة اإلسالنية  ﴿

 « تلغوباللغة » 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

 كريم احمهد : ترمجة

 ير أمحدذشيخ نمراجعة: 

 
2012 - 1433 

 
 

http://www.islamhouse.com/


 2 

ఇస్ా మీమ క్వీజ్ – ఆయవ స్ా భ 

 
 
 

1) మన ఆచరణలనఽ నమోదఽ చేసే ద ైవదాతల ేరలా  ఏమిటి ? 

  A) ఇస్ాపల్ 

  B) క్వమభన్ క్తిభన్ 

  C) మిక్భల్  

  D) ఇజ్రా భల్ 

 

1) "మానవుడు అతయూతతమ రూంలో సిషట ంబడినాడు" ఈ ఆయతయ ఏ సారహ్ 
లోనిది ...   

A.సాయహ్ అత్త క్థఽర్  

B.సాయహ్ అత్తత న్  

C.సాయహ్ అల్ అస్రా  

D. సాయహ్ అల్ భలఊన్  

2) బభూనహ్ అంటే అరాం  --  

A. భహో ననత్బ ైనది  

B. మతిా నక్షత్ాం  

C. సష్టబ ైన ఋజువు  

D. ఫాహ్మండబ ైన ఘటన  
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3) దార రయాణం నఽండి తన ఇంటిక్వ మరలి వసఽత ననుడు, తన మక గుమించి 
ముందఽగనే ఫారూకు త లియజేయవలెనఽ. ఆ తరలరత ఇంటిలోనిక్వ 
రరేశంచవలెనఽ. దీని గుమించి సమ ైన జరబు టిక్ చేయండి  

A. ు  

B. త్ు 
 

4) జాహిలియూహ్ అంటే అరాం ఏమిటి ?  

A. శంతి డంఫడిక  

B. సబయత్  

C. అజ్రా నం  

D.  ై వటిలో ఏదీ సమ ైన జ్వఫు లేదఽ
 

5) అబూ బకర్ రదియలాా హు అనఽు నఽ ఖఽమ ైషయులు ఎంతో గౌరవంచేరరల. 
అభతే ఇస్ా ం ర ైు ఆహ్వినిసాత , అబూ బకర్ రదియలాా హు అనఽు  ఉనూసంచి 

నుడు, ఖఽమ ైష ెదద లు ఎలా సపందించారల ?  

A. వయు "అలలా హ్ అకబర్ అని త్క్బబర్" లిక్వ సీ కమ ంచాయు  

B. వయు భూకుభమడిగ ఆమన ై దాడి చేస్యు భమ ము ఆమన భుఖం 
నఽండి యకతం క్యస్గ ంది.  

C. ఆమన భలటలనఽ వినకూడదని అకకడి నఽండి దాయంగ వెలుిపో మలయు  

D. ఇస్ా ం గుమ ంచి భమ ంత్గ తెలుసఽక్ోవటానిక్వ వయు ఆమననఽ తెలివిగ 
ాశ్నంచాయు 
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6) సారహ్ అల్ అస్రర రక్రం, మానవులు తపకుండా నష్టంలో ఉనానరల, ..... 
రరల తప:  

A. ఎవమ ైతే విశ్ీసస్త మో  

B. ఎవమ ైతే భంచి నఽలు చేస్త మో  

C. సతాయనిన అనఽసమ ంచడంలో భమ ము సహనంతో నిలకడగ ఉండటంలో 
యసయం పోా త్సహ ంచఽకుంటామో  

D.  ైవన్నన కలిగ  ఉంటామో
 

7) ష్మిఅహ్ యొకక ప్ర థమిక ఉదేద శ్ూం ఏమిటి ?  

A. సభలజ్ంలో భంచిని స్ా ంచడం భమ ము చెడునఽ తొలగ ంచడం  

B. అనేక భసి దఽలు భమ ము పఠశలలు స్ా ంచడం  

C. చెడునఽ తొలగ ంచడం భమ ము భసి దఽలు, పఠశలలు స్ా ంచడం  

D. భంచిని స్ా ంచడం భమ ము చెడునఽ గుమ ంచి టిట ంచఽక్ోకపో వడం
 

8) మక్కలోని ఒక ఉననతబ ైన ఖఽమ ైష త గలో రవకత  ముహమమద్ సలాలాా హు 
అలెైహి వసలాం ------- సంవతసరంలో జనిమంచారల.   

A. క్బీ.శ్. 571  

B. క్బీ.శ్. 610   

C. క్బీ.శ్. 630   

D. క్బీ.శ్. 632 
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9) జుమా ఖఽతాాలో ఇమాం అనఽసమించాలిసన సమ ైన దతి?  

A. ఖిఫాా  వెైు తిమ గ  ఖఽతాబ ఇవీడం  

B. ాజ్ల వెైు తిమ గ  ఖఽతాబ ఇవీడం  

C. త్న ఇష్ట నఽస్యం ఖిఫాా  వెైు లేదా ాజ్ల వెైు తిమ గ  ఖఽతాబ ఇవీవచఽు   

D.  ైవన్నన సమ ైన జ్వఫులే 
 

10) దీనఽల్ పతరహ్ యొకక అనఽరదం ఏమిటి ?  

A. శంతిముత్ ధయమం 

B. సహజ్ ధయమం  

C. ధామ మక ాకితి  

D.  ై వటిలో ఏదీ సమ ైన జ్వఫు క్దఽ 
 

11) తన ఆలుబిడడ ల తరలరత ఒక వూక్వతెై ఎకుకవ హకుక కలిగి ఉండేది ఎవరల ?  

A. సేనహ త్ులు  

B. గుయువులు  

C. దగగ మ  ఫంధఽవులు  

D. దాయు ఫంధఽవులు 
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12) జక్తయ యొకక అతూధిక ముతతం --  

A.10%  

B.8 %  

C.2 1/2%  

D.  ైవటిలో ఏదీ సమ ైన జ్వఫు లేదఽ 
 

13) తపనిసమి జుమా నమాజుకు బదఽలు దొహరల నమాజు చేసే సడలింు 
ఎుపడు లబుసఽత ంది ?  

A. ఆ పాంత్ంలో క్ైవలం 10 భంది కంటే త్కుకవ భుసా ంలు ఉననుడు  

B. ఆ పాంత్ంలో క్ైవలం మీయు కకమై ఉననుడు  

C. భసి దఽలోని జుభల నభలజులో పలగగ నలేనంత్ అధికంగ నిలో బజీగ 
ఉననుడు  

D. ఆ పాంత్ంలో ఇభలం లేనుడు 
 

14) రవకత  ముహమమద్ సలాలాా హు అలెైహి వసలాం చే మక్క ఎుపడు 
జభంచబడింది ?  

A. హ జీా 8వ సంవత్సయం, యభదాన్ నెల 20వ తేదీన  

B. హ జీా 9వ సంవత్సయం, భుహయీం నెల ముదటి తేదీన  

C. హ జీా 10వ సంవత్సయం, యబబల్ అవీల్ నెల 12వ తేదీన  

D.  ై వటిలో ఏదీ సమ ైన జ్వఫు లేదఽ 
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15) ప్ర ణం తీసే ద ైవదాత ేరల ఏమిటి ?  

A. జిఫాభీల్  

B. మీక్భీల్  

C. ఇశీభీల్  

D. ఇస్ాపల్ 
 

16) ఖఽర్ఆన్ లోని ముతతం అధాూయముల సంఖూ ?  

A. 99  

B. 102  

C. 110  

D. 114

 

17) ఖఽర్ఆన్ లో ఎంత మంది రవకతల ేరలా  ేమకకనబడినాభ ?  

A. 20  

B. 22  

C. 24  

D. 25
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18) రవకత  ఈస్ అలెైహిససలాం (జీసస్ర) ిమిగి భూమిెై ునమగమనం 
చేసనుడు. తనతో ముగింు దివూసందేశ్ం తీసఽకు వస్త రల  

A. ు  

B. త్ు  
 

19) అబూ బకర్ రదియలాా హు అనఽు  స్ధించిన వజయాలన్నన, క్వరందిరటిలో ఏ 
క్లంలోనివ ..  

A. 644 భమ ము 656 భధయ క్లంలోనివి   

B. 632 భమ ము 634 భధయ సంవత్సమలలోనివి  

C. 634 భమ ము 644 భధయ సంవత్సమలలోనివి  

D. 644 భమ ము 658 భధయ సంవత్సమలలోనివి
 

20) ఇస్ా ంెై ిరలగుబాటు చేసన రమిక్వ గుణప్ఠం నేరపడానిక్వ, అబూ బకర్ 
రదియలాా హు అనఽు  ఏకక్లంలో ఎనిన ప్ర ంతాలలో సెైనిక దండులనఽ ంప్రల ?  

A. 15  

B. 11  

C. 9  

D. 6 
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21) ఏ హిజీర సంవతసరంలో అబూ బకర్ రదియలాా హు అనఽు  హజ్ యాిరకుల 
సమూహ్వనిక్వ నాయకునిగ రవకత  ముహమమద్ సలాలాా హు అలెైహి వసలాం చే 
నియమించబడినారల ?  

A. హ జీా 8వ సంవత్సయం  

B. హ జీా 6వ సంవత్సయం  

C. హ జీా 9వ సంవత్సయం  

D.హ జీా 10వ సంవత్సయం 
 

22) రవకత  ముహమమద్ సలాలాా హు అలెైహి వసలాం లోలిక్వ ర ళ్ళక ముందే అబూ 
బకర్ రదియలాా హు అనఽు  ముందఽగ తనఽ థార్ గుహలోనిక్వ  ఎందఽకు ర యళళరల ?  

A. ావకత  భుహభమద్ సలాలలా హృ అల ైహ  వసలాంకు క్వలసనంత్ వెలుగు 
గుహ లోల ఉందో  లేదో  చాడటానిక్వ 

B. ావకత  భుహభమద్ సలాలలా హృ అల ైహ  వసలాం కంటే భుందఽగ 
గుహలోనిక్వ ావేశ్ంచి, దానిలోని భంచి చోటు ఆకీమించాలని   

C. ావకత  భుహభమద్ సలాలలా హృ అల ైహ  వసలాం క్ొయకు ఆ గుహ 
సఽయక్షిత్బ ైనదేనా భమ ము విష్సమలు, హ్ని కలిగ ంచే జ్ంత్ువులు ఏవెైనా 
లోల ఉనానమల అనేది చాడటానిక్వ  

D. శ్త్ుా వులు వెంటఫడి త్యుభుత్ునానయని ఆమన బమడి, గుహలో 
త్ీయగ దామ  త్లదాచఽక్ోవలని ఫావించటం వలన
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23) సమియా నఽండి క్ొనఽగోలు చేసన ఒక అంధ మహిళ్కు అబూ బకర్ 
రదియలాా హు అనఽు  సేిచఛనఽ రస్దించారల. ఆబ  ేరల ఏమిటి ?  

A. జ్మీనా  

B. జ్నెైమ  

C. జ్ ైనబ్  

D. జ్ హా్ 

 

24) సమతయల్ ముసతఖీమ్ అంటే అరాం ఏమిటి ?  

A. భక్క భమ ము భదీనాల భధయ ఉనన యహదామ   

B. తిననటి భలయగం  

C. ఇయుక్ ైన భలయగం  

D. తెయచి ఉనన భలయగం 
 

25) ఆవశ్ూకబ ైన ర ైజాా నిక వదూల, కయళతమక వదూల మమియు స్ంకే్ిక వదూలు 
నేరలుక్ోవటమనేది ఒక ఉమమడి స్మాజిక వధి. ఈ వధిని అరబీ ఫాష్లో 
ఏమంటారల ?  

A. పర్్ అల్ కభర్  

B. పర్్ అల్ ఇస్ా ం  

C. పర్్ అల్ క్వఫమల  

D.  ై వటిలో ఏదీ సమ ైన జ్వఫు లేదఽ
 



 11 

26) రవకత  ముహమమద్ సలాలాా హు అలెైహి వసలాం యొకక లక్ష్ూం ఏబ ై ఉండింది?  

A. భక్కలో మజ్క్బమ స్ా వయం తిమ గ  చేజిక్వకంచఽక్ోవటం  

B. ఈ బూమి ై అలలా హ్ యొకక చటాట నిన స్ా ంచటం  

C. భుసాబేత్యులతో ముదధం చేస, ఆ త్మీత్ వమ తో సంధి చేముట  

D. సంధి డంఫడికలు చేస, ఆమ ధక సభిదిధ  స్ధించటానిక్వ వణిజ్య 
వయపమలనఽ క్ొనస్గ ంచటం 

 

27) ఇస్ా మీయ మజకీ్య వూవసాలో మిప్లకులు మమియు రభుతిం ముందఽగ 
అలాా హ్ కు జరబు ఇచఽుక్ోవలస ఉంటుంది, ఆ తరలరత ఎవమిక్వ జరబుదామీ ?  

A. ావకత  భుహభమద్ సలాలలా హృ అల ైహ  వసలాం కు  

B. ఇస్ా మీమ మజ్యం యొకక నాయమశఖకు  

C. ఇస్ా మీమ మజ్యం యొకక నాయమశఖకు భమ ము ఖలీఫకు  

D. ాజ్లకు  

 
28) ముతతం అమేబియా దీికలాపనిన జభంచటానిక్వ, రవకత  ముహమమద్ 
సలాలాా హు అలెైహి వసలాంకు ఎంత క్లం టిట ంది?  

A. 8 సంవత్సమలు   

B. 9 సంవత్సమలు   

C. 9 సంవత్సమల & 8 నెలలు  

D. 10 సంవత్సమలు 
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29) ఖఽర్ఆన్ రక్రం, సమాజంలో ఈ మ ండింటిని స్ా ంచటం ఇస్ా మీయ 
రభుతిం యొకక బాధూత. అవ మ ండా ఏవ ?  

A. స్ౌమ్ భమ ము హజ్  

B. సలలత్ు భమ ము హజ్  

C. సలలత్ు భమ ము జ్క్త్ు  

D. జ్క్త్ు భమ ము స్ౌమ్
 

30) అది లారదేవీభే, అభతే అందఽలో లాభం ఉండదఽ – కే్వలం నిలువు దోడీ 
మమియు సంద కే్ందీరకరణ తప. దీని గుమించి ఖఽర్ఆన్ ేమకకనన దం ఏమిటి ? 

A. జ్క్త్ు  

B. మ ఫా  

C. హమమ్   

D. ష్ుమ 
 

31) హజ్ యాతర గుమించి క్వరంది రటిలో ఏది సతూం?  

A. త్గ న శమీయక శ్క్వత  కలిగ న సత ీుయుష్ులందమ  ై అది త్నిసమ   

B. త్గ న ఆమ ధక స్ోా భత్ కలిగ న వమ  ై భలత్ాబే అది త్నిసమ   

C. త్గ న ఆమ ధక స్ోా భత్ కలిగ న వమ  ై అది ఐచిికం – త్భ ఇష్ట నఽస్యం 
వయు హజ్ చేమవచఽు లేదా చేమకపో వచఽు  

D.  ైవన్నన సమ ైన జ్వఫులే 
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32) క్వరంది రటిలో నఽండి "ఇఖాా , బిసమ రబిాకలాదీ ఖలఖ్" .. యొకక సమ ైన 
ఫారనఽరదానిన గుమితంచండి  

A. దఽటిలో కుకుననవడా! లే, హెచుమ ంచఽ ....  

B. ఠ ంచఽ, న్న ాబువు ేయుతో ఎవమ ైతే సిషట ంచాడో  ....  

C. దఽటిలో చఽటటఫడినవడా! మతిా నభలజు చేమటం క్ొయకు లేచి నిలఫడు   

D. ఇహయలోక్లలో అత్ుయత్తభబ ైనది .... 
 

33) జనాజా నమాజులో ప్లగొ నటమనేది ----  

A.a వయక్వతగత్ విధి (పర్్ అల్ అభీన్)  

B.a స్భలజిక ఉభమడి విధి (పర్్ అల్ క్వఫమల)  

C.a స్భలజిక ఉభమడి నపల్ (ఐచిికం)  

D.  ై వటిలో ఏదెైనా కటి 
 

34) ఈదఽల్ పత్రర / ఈదఽల్ అదాు  దినాలలో ప్టించ వలసన సమ ైన ఆచరణ ఏది ?  

A. మ టిట ంు ుణాయలు సంపదించేందఽకు ఉవసం ఉండాలి   

B. ఇష్టబ ైతే ఉవసం పటించవచఽు భమ ము మ టిట ంు ుణాయలు 
సంపదించవచఽు  

C. ఈ మ ండు దినాలలో పటించవలసన త్నిసమ  ఉవస్లు త్మీత్ 
దినాలలో ూమ తచేసఽక్ోవచఽు  

D.  ైవటిలో ఏదీ సమ ైన జ్వఫు క్దఽ
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35) మహరమ్ అంటే అరాం ఏమిటి ?   

A. వివహం చేసఽక్ోవటానిక్వ నిషేధింఫడిన వయు   

B. వివహం చేసఽక్ోవటానిక్వ అనఽభతించఫడిన వయు  

C. హజ్ సభమంలో ధమ ంచే దఽసఽత లు  

D. ఇండోనేషమలకు చెందిన దఽసఽత ల ేయు   
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జరబులు 
 

01 B 02 C 03 A 04 C 05 B 

06 D 07 A 08 A 09 B 10 B 

11 C 12 D 13 B 14 A 15 C 

16 D 17 D 18 B 19 B 20 B 

21 C 22 C 23 B 24 B 25 C 

26 B 27 D 28 B 29 C 30 B 

31 B 32 B 33 B 34 D 35 A 

 


