
13వవవవ రమ���రమ���రమ���రమ���  �ాంస�ృక�ాంస�ృక�ాంస�ృక�ాంస�ృక  ��ట���ట���ట���ట�  షరత�ల�షరత�ల�షరత�ల�షరత�ల�, 
1432��������, రబ��రబ��రబ��రబ�� జ��య!"జ��య!"జ��య!"జ��య!", #$య!%#$య!%#$య!%#$య!%. 

 

1. &'(ంద ఇవ�బ+ిన ప/శ1లక� ఈ ప3స4కంల5 నుం+ే స#89న జ:ాబ; 
ఎను1&=వల>ను.  

2. ? సమ!@�నమ;లను రబ�� ఆBీసుల5 స�యంDా DాE లF��, 
telugu@islamhouse.com క� ఈGHIJ ���#ా DాE లF��, 
p.o.box 29465, Riyadh 11457 క� ఉత4రం ���#ా DాE 
29/11/1432 ��L/  – 26/10/2011 ల5ప3Dా MేరNవల>ను.  

3. ? OPరQ ఖSNతంDా ? ఇఖ!మ! లF�� ? �ాT ��రQU  లF�� ? 

ఇతర ఐ+ెంటXట� &ారQY ల5 :/ా యబ+ిన ZధంDా\] :/ా యవల>ను. 
ఒక:]ళ Zజ̀త OPరQల5 మ#$య; అతE ఐ+ెంటXట� &ాOీల5 
OP#b�నబ+ిన OPరQల5 cే+� ఉంటd, అతE&' బహfమ ఇవ�బడదు.   

4. ? OPరQ, hiJ \jం, k�� \jంబరQ, ఈGHIల� ఇంట#̀1షనJ 
డయJ &=l cm సn సoషUంDా :/ా యవల>ను. 

5. Zజ̀తలక� k�� \jంబరQల ���#ా\] ఫ�c�ల� cెల�పబడqను. 

6. ఇ\�r అల!s � Zజ̀తల OPరQs  1433�� మ;హర(ం (+ిhiంబరQ 2011) 
\jలల5 రబ�� ప/M�ర &̀ంద/ంల5 ప/కటXంపబడqను. అE1tuషల 
ఫ�c�ల� www.islamhouse.com ల5 కv+� చూసు&=వచుNను.   

7. ? సమ!@�నమ;లను సoషUGHyన Mే :/ా తల5 DాE లFక zట{Dా 
ట|ౖప3 Mేhి DాE పంపవల>ను. ప/ ప/శ1 �క� క(మసంఖ� 



మ#$య; ��E జ:ాబ; (a,b,c,d,e లల5 స#89న జ:ాబ;) సూShP4  
స#$��త�ం�ి. ఉ��: 1 – a, 2 – b, 

8. �టXం� ఇ�ాs ంల5 E�P@ించబ+ిన�ి. &ాబటXU  ఇతరQల నుం+ి &ాOీ 
Mేయవదు� .  

9. Zజ̀తల� బహfమత�ల� �సు&=వటuE&' 1433�� సఫ� \jల 29వ 
cే�� అంటd 23

rd
 Jan 2012 ఆఖ#$ #��. (&ారణ�లFGHy\�స#̀)��E��E��E��E 

త#ా�తత#ా�తత#ా�తత#ా�త Zజత̀ల�Zజత̀ల�Zజత̀ల�Zజత̀ల�  బహfమబహfమబహfమబహfమ ��ం�ే��ం�ే��ం�ే��ం�ే హక��నుహక��నుహక��నుహక��ను &=ల5oc�&=ల5oc�&=ల5oc�&=ల5oc�రQరQరQరQ  

బహfమత�ల�బహfమత�ల�బహfమత�ల�బహfమత�ల� 

 

1. �దటX బహfమ : 1,500 ���� #$య!J� 

2. #8ండవ బహfమ : 1,250 ���� #$య!J� 

3. మ�డవ బహfమ : 1,000 ���� #$య!J� 

4. \�ల�గ;వ బహfమ : \�ల�గ; నుం+ి పదవ Zజ̀త వరక� – ప/ 
ఒక�#$&' 300 ���� #$య!J� i.e., 7x300SR 

5. ఐ�ో బహfమ : పద&�ండq నుం+ి ఇర:jౖవ Zజ̀త వరక� – ప/ 
ఒక�#$&' 200 ���� #$య!J� i.e., 10x200SR 

 

 

 

 

 

 



ప/శ1ల�ప/శ1ల�ప/శ1ల�ప/శ1ల� 
 

1. ప/వక4 మ;హమ�% సలsల!s హf అల>ౖ�� వసలs ం తం+ి/ OPరQ 
a) అబ;J ఖ!�ం 

b) అబ;� ల!s � 

c) అబ;� J మ;త4�� 

d) n�ిం 

 
2. ‘ఇతరQలను గ;#$ంS ఎప3డూ ఒక� అసత�GHy\� పలకE వ�&'4, �ైవం 

గ;#$ంS అస�ల� అబద�ం పల�కడE’ ��#ాక��లT చక(వ#$4 ఎవ#$ 
గ;#$ంS ర��ీ పరచుక�\�1డq – 

a) అబ� సుkా�� 

b) �ిn� అJ క�� 
c) ప/వక4  మ;హమ�% సలs ల!s హf అల>ౖ�� వసలs ం 
d) వరఖ! ఇబ�1 \�ఫJ  

 

3. &ాబuగృnE1 ప3న#$�ంSం�ి ఎవరQ? 

a) ఇబu/ ��ం అల>ౖ��స�ల!ం 

b) ఇ�ా�I J అల>ౖ��స�ల!ం 

c) మ;హమ�% సలsల!s హf అల>ౖ�� వసలs ం 

d) Oiౖ :ాటXల5 a & b స#89న జ:ాబ;ల�.  
 

4.  ప/వక4 సలsల!s హf అల>ౖ�� వసలs ం ఏ ఏ OPరscm ప/hి�ి�  Mెం��రQ 
a) అJ అ?� (అత�ంత Eజ�I� పరQడq) 
b) అJ �ా�ి¥ (అత�ంత సత�వంత�డq) 
c) Oiౖ #8ండూ స#89న:] 
d) Oiౖ :ాటXల5 ఏ�� &ాదు 



 
5. ఇ�ాs ం  

a) ఒక సంప¦ర§ LవనZ@�నం 

b) &`వలం అల!s � ను మ!త/G¨ ఆ#ా@ించవల>నE Oిల�ప3Eసు4 ం� ి

c) అల!s � ను, ప/వక4 మ;హమ�% సలsల!s హf అల>ౖ�� వసలs ంను 
మ#$య; బuబuలను :]డq&=:ాలE Oలి�ప3Eసు4 ం� ి

d) Mెడq అల:ాటsను, బహf�ె:ౖా#ాధనను వ�#`&'సు4 ం�ి. 
e) Oiౖ వz1 స#89న:] 
f) Oiౖ :ాటXల5 a, b, d మ!త/G¨ స#89నZ. 

 

6. “��E అత�దుªతGHyన Lవ\«ప¬గ�త�మ; వలన మ;హమ�% 
�క� ధ#ా�E1 \]ను ఎలsపడూ అత��న1తGHyన�ిDా 
D®రZంM�ను” Ð ఇల! ప�&'న�ి ఎవరQ? 

a) #�మ� చక(వ#$4 ��#ాక��లT 

b) మnc�� Dాం@� 
c) స#�°z \�య;డq 
d) జ�#$± బ�#ా1�Y ²ా 

 
7. “?ల5 ఎవ#89\� ఏ�ై\� Mడెq పE చూhినప3డq, ��EE Mేcm 

ఆపం+;ి ఒక:]ళ అల! MేయలFక��cే, \�ల�కcm ��EE ఆపం+;ి 
ఒక:]ళ అ�ి కv+� MేయలFక ��cే, ��EE మనసు�ల5\jౖ\� 
Eరhించం+”ి Ð అE బ³@ింSం�ి ఎవరQ? 

a) అబ� సI % ఖు��/ 
b) స��� మ;hిs ం  
c) ప/వక4 మ;హమ�% సలsల!s హf అల>ౖ�� వసలs ం 
d) ఇ� ిఖు�ఆ� ఆయత� �క� tu:ాను:ాదం 

 



8. మ;హమ�% సలsల!s హf అల>ౖ�� వసలs ం Ð 

a) &`వలం మ;hిs ంల &�రక� పంపబ+ని ప/వక4 
b) &`వలం అరబ;�ల &�రక� పంపబ+ని ప/వక4 
c) �త4ం మ!నవజ� &�రక� పంపబ+ని అంమ ప/వక4 
d) &`వలం ఒక మ´న1త వ�&'4 మ!త/G ̈

 

9. “ఈ (ఖు�ఆ�) వచ\�ల� తపoEస#$Dా �ేవ3డq లFక అల!s � నుం+ ే
మ;హమ�% (సలsల!s హf అల>ౖ�� వసలs ం) క� M#ే$ ఉంటuయE \]ను 
సoషUంDా గ(��ంM�ను…” అE ప�&'ం� ిఎవరQ? 

a) +�కU� మµ#$T బ;&89లF 
b) జర�� కZ ‘ఓJ· Dాం� D�¸ ె

c) ��/ Biస� &¹º మ�#8 
d) అ\j1 »hiం¼ 

 
10. ‘ఒక:]ళ DbపoదIన ల½�ం, స�లoGHyన �ాధ\�ల�, 

ఆశNర�కరGHyన ఫ�c�ల� మ!నవ అసమ!న ప/భక� మ�డూ 
&�లమ!\�ల>ౖcే, ఆధుEక ప/పంచప3 ఏ Dbపo వ�&'4నI\� 
మ;హమ�% cm ��లN+�E&' ఎవరQ �ాహhించగలరQ?’ అE 
ప/కటXంSం�ి ఎవరQ? 

a) ¸�మT &ా#8¿sJ 

b) లమ!#8À4� 

c) GHy&8J nరQU  
d) :ా�ింగU� ఇ#$�ం� 


