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» - fldgi 

 

1) 1 

2) 4 

3) 2 

4) 4 

5) 1 

6) 2 

7) 1 

8) 4 

9) 1 

10) 3 

11) ෂිඃබු අබූ තාලිබ් 

12) ඉබ්රාහිම් අලෛහිස් සෛාම් 

13) මව්ලූආත් 

14) පිරිසිදු චේතනාව 

15) ඉබ්ු අබ්බාස ්රළියල්ෛාහු අන්හහු 

16) සෛාතය 

17) 15කි 

18) නබිවරුන්හචේ 

19) සහීහ් 

20) මහ්රම් 

(2 x 20 = 40යි) 

»» - fldgi 

1)  

1. අර් රහ්මාන්හ, අර් රහීම් 

2. අල්ෛාහ්චේ ඒකීයත්වය පිළිබඳව, නබිවරුන්හචේ ජීවිත කතාවන්හ, මිනිසාට මග චෙන්හීම් සහ ආචාර ධර්ම, 

අල්ෛාහ්චේ මැීම් පිළිබඳ විශ්වාසය, අවසන්හ දිනය. 

3. නබිවරුන්හ ඊසා අලෛහිස් සෛාම් තුමා : ලවද්ය ක්රමය, ජීවය ෛබා දීම. 

මූසා අලෛහිස් සෛාම් තුමා : සැරටිය නචයක් ීම යනාදිය. 

 

2)  

1. කාෛය කළමනාකරණය, සාමය එකමුතුකම, නායකත්වයට ගරු කිරීම, වයායාමය, මානසික සුවය, 

ොෙයන්හචගන්හ මිදීම. 

2. තක්ීර් තහ්රීම්, සුරතුල් ෆාතිහා, අත්තහියාතය, සෛාම් කීම, නබිතුමාචේ නමින්හ සෛවාත් කීම 

3. ජුම්මා සෛාතය, ජනාසා සෛාතය, තරාවිහ් සෛාතය, ග්රහණ සෛාතය. 

 

3)  

1. අල්ෛාහ්චගන්හ ෙමණක් අයදීම, ද්ැඩි විශ්වාසය, වුළිඃ කිරිම, යහෙත චගන චද්න චේවල් ෙමණක් ප්රාර්ථනා කිරීම, 

කිබ්ෛාවට මුහුණ ෙෑම 

2. උෙවාසචේ චයදීම, අල්ුරානචේ ොරායණා කිරීම, උද්ව්ල උෙකාර/ සද්කා දීම, zසික්ර්/ තව්ලබා/ සෛවාත් ෙැවසීම. 

 

බස්නාහිර පළාත අධ්යාපන දෙපාර්තදේන්තුව 

ුන්තවන වාර පරීක්ෂණය - 2021 

පිලිුරු පත්රය 
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3.          zසකාත්       සද්කා 

අනිවාර්ය චව්ල / ෆර්ල් ක්රියාවකි.    අනිවාර්ය චනාචව්ල / සුන්හනත් ක්රියාවකි 

චොචහාසතුන්හට අනිවාර්ය චව්ල.    ඕනෑම චකචනුට දිය හැකිය. 

නිසාබ් ප්රමාණයක් දිය යුතුය.    ඕනෑම ප්රමාණයක් දිය හැකිය. 

ද්ඬුවම් ෛැචබ් (ෙැහැර හැරිය විට)    ද්ඬුවම් හිමි චනාචව්ල. 

 

4)  

1. අල්ෛාහ්ට යමක් සම කිරීම, මිනිමැරීම, චොලිය, හූනියම් කිරීම. 

2. ගමනට සූද්ානම් ීම සඳහා අවශය කරුණු ලියන්හන. 

3. සූරතුල් මාඌන්හ හි චත්රුම ලියන්හන. (වාකය හතරක්) 

 

5)  

1. අල් ුර්ආනය වහී මත්ූිඃය.  හදීස් වහී ගයිරු මත්ූිඃ 

2. සතය හදීස් ග්රන්හථ හචයන්හ හතරක් ලියා ඇත්නම්: සහීහුල් බුහාරි, සහීහ් මුස්ලිම්, සුනන්හ අන්හ නසායි, සුනන්හ 

ඉබ්ු මාජා, සුනන්හ අබූ ද්ාවුේ, ජාමිඋත් තිර්මිදි 

3. පියා, පියාචේ පියා, පුතා, පුතාචේ පුතා, සචහෝද්රයා 

 

6) එක් වාකයයකට එක් ෛුණ බැගින්හ ෛබාචද්න්හන. එක් උම්මහාතුල් මුිඃමිනූන්හ වරියක් සඳහා ෛුණු 6කි.  

(6 x 2 = 12යි) 

7) රචනචේ මාතෘකාවට අද්ාෛව ලියා ඇත්නම් එක් වාකයයකට ෛුණක් බැගින්හ උෙරිම ෛුණු 12 කි 

 

ෛුණු » චකාටස = 40 

12 x 5 = 60 »» චකාටස = 60 

මුළ ෛුණු 100යි  

 


