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ميلي  ت

 

 

لقطيف لي ب د  وتوعي الج وني للدعوة واإرش  المكت التع

ميلي  لي الت في للج بق الثق 1المس هـ7  

AL- QATHEEF ISLAMIC CENTER 

 

 

 இ்லாமிய நா் அரை நரைபெறு்ள அ்ு பெ்ளி2016  -01 -01

பொ்ி ெிரை் ெினா ி்கானமாநா 

 

பொ்ி்கான ெிதிுரறக்:- 

1. ஒுவ  ்ஒு கே்வி்த ு்ு ம்ுகம விடையளி்ே கவ்ு். 

2. விடை் த ்ே் ஏ்ு்கே ்ள்பு் இுதி் திேதி 27- 12- 2015 ஆு். 

3. விடை்த ்ேடள email ( irshadmadany@gmail.com ) ூலம ேகவ  அ்லு 

இ்ல மிய நிடலய்தி்ு வுடே த்கத  ஒ்படை்ேல ். 

4. ுத் 10 கே்வி்ே ன பதி்ே் அ் ு்ஆனி் அ்பேற  

அ்திய ய்தி் உ்ளு. 

5. கவ்றி கப்றவ ்ேு்ே ன பிசி்ே் 01-01-2016 அ்ு வழ்ே்பு். 

 

 

mailto:irshadmadany@gmail.com
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 கீ் க்ை 10 ெினா்கு்கான ெிரைக் அ்-ெகறா 
அ்தியாய்தி் உ்ளு. 

1. வ்ிடய உ்பவ ்ே் முடம ந ளி் எ்பி எு்ப ்ை் புவ ்ே்?  

வசன எ்டைு் ுறி்பிுே? ....................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 

2. ேைவடன இழ்த கப்ே் எ்வளு ே ல் இ்த  இு்ே கவ்ு்? 
................................................................................................................................................................................................ 

3. அ் ு ்ஆ் இற்ேியுள்ப்ை ம த் எு? வசன எ்டைு் ுறி்பிுே? 

.............................................................................................................................................................................................. 

4. ஆய்ு் ு்ஸி இை்கபு் வசன எ்டை ுறி்பிுே? 

.............................................................................................................................................................................................. 

5. இ்ற ஹீ்  நபிு் யஃூ் நபிு் த் ச்ததிேு்ு கச்த உபகதச் எ்ன? 
................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ ....
............................................................................................................................................................................................... 

6. முடவு் ூத ்ை்டது் ப்றி ுறி்பிு் வசன எ்டை் ுறி்பிுே? 

……………….............................................................................................................................................................................. 

 

7. அ்பேற  எ்ற அரு் கச ்லி் தமி் அ ்்த்டத ுறி்பிுே? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

 

8. அ்ல ்வி் ப டதயி் கே ்ல்ப்கை டர இற்கத ் எ்ு ூறகவ்ை ் 
எ்ற வசன்டத் ூறை்பு்ுே? 
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................................................................................... 

9. ேை் வ ்ு்கப ு் கே ு்ு்கப ு் எ்தடன நப ்ேடள ச ்சிேள ே ஆ்ே 
கவ்ு் எ்ு அ்ல ் ூுேிற ்? 
.......................................................................................................................................................................................... 

 

10. இற்கத டர நீ எ்வ ு உயி்்பி்ேிற ் என அ்ல ்விை் கே்ை நபி ய ்? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 கீ் க்ை ெினா்கு்ு ெிரை எுுக. 

1. ு்த் கச்வத்ு து்ே்ப்ை ந ்ு ம த்ேடளு் ுறி்புே? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

2. முடமயி் ஐ்ு கே்விேு்ு விடையளி்ே ம் இடறவனி் நீதி 
ம்ற்திலிு்ு அே்ு கச்ல ுிய ு அ்த ஐ்டது் ுறி்புே? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

3. வ ் ந ் அதிேி்ே்பைு், உைு வி்தீி்ே்பைு் விு்ுேிறவ ்ே் எ்ன 
கச்ய கவ்ுகமன நபி (ஸ்) அவ ்ே் ூறின ்ே்? 

……………………………………………………………………………………………............................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

4. முடம ந ் எ்த ேிழடமயி் நிேு்? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

5. ஆத் (அடல) அவ்ேடள அ்ல ் படை்த கப ு அவ்ேளி் உயர் எ்தடன 
ுழம ே இு்து? ............................................................................................................................................. 

6. நபி (ஸ்) அவ ்ேு்ு ுத் ுதலி் எ்தடன வசன்ே் இற்ேின? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

7. நபி (ஸ்) அவ ்ேளி் கப் பி்டளேளி் கபய்ேடள  ுறி்பிுே? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. நபி (ஸ்) அவ ்ே் தமு கத ழ ்ேளிை் "நீ்ே் எி்ு் இ்கநு்ு 
நரேி்கநு்பி் எ்தடன மை்ுேளி் ஒ்ு" எ்ு ூறின ்ே்? 
.............................................................................................................................................................................................. 

9.ஒுவிை் எ்தடன ஆுே் இு்த ் அவ் மீு ஜே ் ேைடமய ு்? 
................................................................................................................................................................................................ 

10. ஒுவிை் எ்தடன ம ுே் இு்த ் அவ் மீு ஜே ் ேைடமய ு்? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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கபய :்- .....................................................................................................................................        

ந ு:-  .....................................................................................................................................        

கத டலகபசி இல்ே்:-……………………………………………………………………………………………………………………………….  

கே ்பனி: ............................................................................................................................. 

 

பமலதிக பதாைா்ுகு்ு:   

அ்ரை்: இ்ைா் (மதனி) - 0561124110    

அ்ரை்:  இ்ைா் பமளலானா  (மதனி) - 0566295673 

 


