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ఇస్హా మీమ క్ూిజ్ – ఐదఴ స్హథ భ 

 
 

1) క్ూరందివహటిలో ఏది తప ?  

A) వినోదక్రీడల భమిము వేడెకల విశమలలలో ఇస్హా ాం భలయగదయశకతిాం 
ఙేషత ాంది.  

B) ఎలలాంటి వినోదక్రీడలు భమిము వేడెకలన ఇస్హా ాం ఆమోదిాంచద.  

C) జఞా నాం భమిము విజఞా నభులు భలనఴజఞతి యొకక స్హధాయణ 
వహయషతిభులతు భమిము వహటితు తభ వీలున ఫటిి  ఎకకడు నాండెైనా 
నేయచుక్ోఴటాతుక్ూ భుసా ాంలకు ూమిత  సేిచఛ ఉాందతు ఇస్హా ాం మిగణిషత ాంది.  

D)  ై వహటిలో ఏదీ షమ ైన జవహఫు క్హద  

 
 

2) షఽయహ్ తౌఫాలోతు 13ఴ ఆమతు – క్ూరంది వహటిలో క మిస్ా తిలో 
విశ్హిషలన ఎదయు దాడు జయకపో తే .... అతు చెఫడుంది. ఆ మిస్ా తి ఏది  ?  

A) ఎపడెైతే వహయచ (అవిశ్హిషలు) తాభు ఙేసన రభలణాతున బాంగాం 
ఙేస్హత మో, అపడె  

B) ఎపడెైతే వహయచ రఴకత  షలాలలా సు అల ైహి ఴషలాాంన నగయాం నాండు 
ఫహిశకమిాంచటాతుక్ూ రణాయకలు వేస్హత మో, అపడె  

C) ఎపడెైతే వహయచ అక్హయణాంగహ వహమి ై భుాందగహ దాడుఙేస్హత మో, అపడె   

D)  ైఴతూన షమ ైన జవహఫులే  

 
3) ఴూబుచాయం, యంకుతనం ముదల ైన ఇతయ అశా్లల భమిము అషబూ దధతులు 
ఇస్హా ంలో తుషేధించఫడునాభ. దీతుక్ూ క్హయణం ..…  
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A) అవి షభలజఞతున అవితూతి భమిము ఆన ైతికత వ ైపకు నడెపతాభ.  

B) మోగహలకు గుమిఙేస్హత భ భమిము రజల ఆమోగహాతున నావనాం ఙేస్హత భ 
భమిము మహఫో భే తమహలలో అన ైతికతకు దామి చఽపతాభ.  

C) షభలజాం యొకక షాంషకాతి, షబాత భమిము స్హాంఘిక ఴాఴషథలన 
నావనాం ఙేస్హత భ.  

D)  ై ఴతూన షమ ైన జవహఫులే  
 

4) ఇస్హా ం గుమించి క్ూరందివహటిలో ఏది తుజం క్హద?  

A) వివహసఫాంధాం దాిమహ తభ క్హభవహాంఛలన తీయచుక్ోఴటాతున ఇస్హా ాం 
తుషేధిాంచట లేద.  

B) ఆతమసతా ఙేషక్ోఴడాతున ఇస్హా ాం అనభతిాంచద.  

C) భుసా ాం భహిళలన ఇాంటి ఫమటకు తృో భ, భగవహమితో తృో టీ డభతు 
ఙెఫుతేాంది.  

D) జూదాతున భమిము ఴడడీ లు, చకీఴడడీ లు ఇచ్చుపచుక్ోఴఫడాతున 
తుషేధిషత ననది. 

 

5) క్ూరందివహటిలో ఏది తుజం ?  

A) అమిచ్చత ముఴతీముఴకులు కమి నొకయచ చఽషక్ోఴటాతున ఇస్హా ాం 
తుషేధిాంచలేద.  

B) సేిచఛగహ, విచఛలవిడుగహ సత ీపయచశేలు కయౌస బెయౌస ఉాండటాతున ఇస్హా ాం 
తుషేధిాంచలేద.  
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C) అమిచ్చత సత ీపయచశేలు యషయాం ఎదమ ైనపడె, తభ తభ చఽపలన 
క్ూీాందిక్ూ దిాంచక్ోవహలతు భమిము కమి చఽప భమొకమి ై డకుాండా తగిన 
జఞగీతత లు తీషక్ోవహలతు ఇస్హా ాం ఆదేశిషత ననది.  

D) ఇస్హా ాంలో భుసా ాం భహిళలు ఫుయఖల ధమిాంచఴలసన అఴషయాం లేద.  
 

6) క్ూరంది వహటిలో ఏ ఴమహా తుక్ూ జక్హతు ఇఴికూడద?  

A) ఇస్హా ాంలో అపడే రవేశిాంచ్చన నఽతన భుసా ాంలకు  

B) తభ షిాంత తాండురక్ూ  

C) రమలణికుడుక్ూ  

D) అపలలో భుతుగి ఉనన అనాదేవప భుసా ాంలకు 
 

7) ఈభాన్ (విశ్హిషం) ప ందటాతుక్ూ  యమిిచేమఴలస్న  ముదటి ఆఴవూకత 
ఏమిటి ?  

A) ఖర్ఆన్ ఠనాం  

B) లౌక్ూక (భతయహిత) రబుతిాం ై విశ్హిషాం  

C) షభమిాంచక్ోవహలనే ఉతాససాం  

D)  ైఴతూన షమ ైన జవహఫులే 
 

8) ఖర్ఆన్ భమిము షననతులలో కనఫడతు విశమాలకు ఇస్హా మీమ 
ండుతులు తభ షభాలోచనన ఉయోగించి, ఖర్ఆన్ భమిము షననతులలో 
షశటంగహ తుయిచించఫడున తుమభతుఫంధనల మిధి లోల క్రోర డకకమించిన వహటితు 
...…  
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A) ఇజఞమ అాంటాయచ  

B) పతావహ అాంటాయచ  

C) ఇజ్తతహాద్ అాంటాయచ  

D) శమిఅహ్ అాంటాయచ 
 

9) ........ యదిమలాా సు అను , ఖర్ఆన్ న ఴదియౌ వేమే గరంథం వ ైప 
భయయౌనపడు, రఴకి భుసభమద్ షలాలాా సు అల ైహి ఴషలాం కుతుల ైనాయు.  

A) అయ్  

B) ఉభర్  

C) అఫూ ఫకర్  

D) ఉథ్ామన్ 
 

10) రఴకి భుసభమద్ షలాలాా సు అల ైహి ఴషలాం గుమించి "ఆమన రఴయిన 
ఖర్ఆన్" అతు  యౌక్ూంది ఎఴయు ?  

A) అఫూ ఫకర్ యదిమలలా సు అనహ   

B) ఆభెషహ యదిమలలా సు అనాహ   

C) ఉథ్ామన్ యదిమలలా సు అనహ   

D) తౄహతిభహ్ యదిమలలా సు అనాహ  
 

11) ఈభధూ షఽడాన్  ై దాడు చేస్న దేవం ఏది ?  
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A. ముథ్ియోమల  

B. ఈజ్తపి    

C. ఉగహాండా  

D.  ైవహటిలో ఏదీ షమ ైన జవహఫు లేద 
 

12) షఽయహ్ తౌఫాలోతు 10ఴ ఆమతు తెయౌన దాతు రక్హయం వహయు 
యకిషంఫంధాలన గౌయవించలేద భమిము విశ్హిషలకు తాభు చేస్న 
రభాణాలన తులఫెటటట క్రోలేద. ఇది ఎఴమి గుమించి ేమకొనఫడుంది ?  

A. భుషరక్రన్  

B. భుహాజ్తమీన్  

C. అనాసర్  

D.  ైఴతూన షమ ైన జవహఫులే 
 

13) భుస్ా ం భహిళ నభాజులో తన ముతిం వమీమహతున (షతర్ న) కపక్రోవహయౌ - 
..... త.  

A) తన తలవ ాంటరర కలు, భుఖాం భమిము ఙేతేలు  

B) తన భుఖాం భమిము ఙేతేలు  

C) తన తలవ ాంటరర కలు భమిము భుఖాం  

D)  ైవహటిలో ఏదీ క్హద 
 

14) ఏ ముదధం గుమించి షఽయహ్ అనాపల్ చమిిషి ననది ?  
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A) ఫదర్  

B) సున ైన్  

C) తఫూక్  

D) ఉసద్ 
 

15) ఏ షఽయహ్ లో గుంటన తమాయుచేస్న వహమి గహథ తెలుఫడుంది  ...…  

A) అల్ ఖభర్  

B) అశషమ్సస  

C) అతాత మిఖ్  

D) అల్ ఫుయౄజ్ 
 

16) రఴకి భుసభమద్ షలాలాా సు అల ైహి ఴషలాం రజలకు అందజేస్న తొయౌ 
దిఴూషందేవం .…  

A) వహయచ అఫదాధ లలడటాం భలతువేమలయౌ  

B) వహయచ రతిమోజూ ఐద ూటలల నభలజు ఙేమలయౌ, ఉవహషాం ఉాండాయౌ, 
జక్హతే ఙెయాౌాంఙాయౌ భమిము సజ్ మలతర ఙేమలయౌ  

C) "ఆమహధిాంఫడే అయహత ఎఴిమిక్ర లేద – కక అలలా హ్ కు త" అనే 
షతారకటన ై వహయచ స్హక్షమిచ్చు, క్ేఴలాం అలలా హ్ న భలతరబే వహయచ 
ఆమహధిాంఙాయౌ.   

D)  ైవహటిలో ఏదీ షమ ైన జవహఫు లేద
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17) నభరూ ద్ మహజు, రఴకి ....... తో అలాా హ్ న గుమించి భమిము తనకు 
ఆధితూం భమిము స్హయిఫౌభతిం ఉనన ఇతయ వహటతునంటి గుమించి వహదించాడు 
- తన అందఫాటటలో లేతు ఆక్హశ్హలు, గరహాలు, నక్షతార లు ఴంటి వహటి గుమించి 
త.  

A) భూస్హ అల ైహిషసలలాం  

B) మూషఫ్ అల ైహిషసలలాం  

C) మలఖఽబ్ అల ైహిషసలలాం  

D) ఇఫార హీమ్స అల ైహిషసలలాం 
 

18) షఽయహ్ తౌఫాలో ఎకుొఴగహ చమిించఫడున ముదధం ఏది ?  

A) ఫదర్   

B) తఫూక్  

C) భుతహ్  

D) సున ైన్ 
 

19) ఇస్హా ంలోతు ముదటి శహీదలలో కయు .....  

A) తలలా యదిమలలా సు అనహ   

B) మలసర్ యదిమలలా సు అనహ   

C) సమ్స జఞ యదిమలలా సు అనహ   

D) జ ైనబ్ యదిమలలా సు అనహ  
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20) క్ూరందివహటిలో ఏ పహం చేస్ేి  అలాా హ్ శిక్ుంచడు ?  

A) అజఞా నాం ఴలన ఇతయచలకు హాతు కయౌగిాంచటాం  

B) ఉదేద వూయికాంగహ తుదర తృో భ నభలజు క్ోలోఴటాం  

C) ఉవహషాం తృహటిాంచతు వహమితు దఽషాంచటాం.   

D) తెయౌస తభకు ఇఴిఫడున అధిక్హమహతున భమిము ఴనయచలతున 
దమిితుయోగాం ఙేమటాం 

 

21) రతిమోజూ ఐద యటలా నభాజు చేమటభనేది .….… క విధబ ైన శిక్షణ  

A) ఇసయలోక్హలలో అధిగమిాంచడాతుక్ూ  

B) రఴకత  భుసభమద్ షలాలలా సు అల ైహి ఴషలాాం యొకక లక్ష్యాతున 
ూమితఙేమడాతుక్ూ భనయౌన భనాం దాఢయచక్ోఴటాతుక్ూ  

C) అలలా హ్ యొకక రతితు, షాంతాత తు తృ ాందటాతుక్ూ  

D)  ైఴతూన షమ ైన జవహఫులే 
 

22) క్ూరంది వహటిలోతు ........... ఏ క్హయణాతుక్ూ షమితూగితే బీదలకు షహామడటం 
భమిము ఆకయౌతో ఉనన వహమిక్ూ అననం  టట డం ముదల ైనవి అలాా హ్ యొకొ 
ఆమహధన క్ూరందిక్ూ ఴస్హి భ.  

A) వహయచ దాతుక్ూ అయచహ ల ై ఉాండటాం ఴలన వహమిక్ూ షహామడటాం  

B) అలలా హ్ యొకక రతి, షాంతాత తు ఆశిాంచ్చ వహమిక్ూ షహామడటాం  

C) రఴకత  భుసభమద్ షలాలలా సు అల ైహి ఴషలాాం యొకక ఫో ధనలన 
అనషమిాంచ్చ వహమిక్ూ షహామ డటాం  
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D) ఇస్హా ాం భాంచ్చ ధయమభతు భుసాబేతయచలు ఫావిాంఙేాందకు వహమిక్ూ 
షహామడటాం

 

23) ఇస్హా ం ధమహమతున అనషమించి ...…  

A) క్ేఴలాం ఖర్ఆన్ న భలతరబే అనషమిాంచటాం తతుషమి భమిము రఴకత  
భుసభమద్ షలాలలా సు అల ైహి ఴషలాాం యొకక షననతేలన అనషమిాంచటాం 
తతుషమి క్హద.  

B) ఖర్ఆన్ భమిము రఴకత  భుసభమద్ షలాలలా సు అల ైహి ఴషలాాం 
షననతేలు - మ ాండుాంటితూ అనషమిాంచటాం తతు షమి.  

C) క్ేఴలాం రఴకత  భుసభమద్ షలాలలా సు అల ైహి ఴషలాాం యొకక 
షననతేలన భలతరబే అనషమిాంచటాం తతుషమి. ఖర్ఆన్ న అనషమిాంచటాం 
తతుషమి క్హద.  

D) ఖర్ఆన్ భమిము రఴకత  భుసభమద్ షలాలలా సు అల ైహి ఴషలాాం యొకక 
షననతేలు – మ ాండుాంటితూ అనషమిాంచటాం తతు షమిక్హద. 

 

24) ఇస్హా ం ధయమం భమిము దాతు శమిఅహ్ ..…  

A) రఴకతలాందమి క్హలాంలో ఎలలాంటి భలయచ ఙెాందలేద.  

B) రఴకతలాందమి క్హలాంలో శమిఅహ్ లో ఎలలాంటి భలయచ లేద, క్హతూ క్ోక 
రఴకత  క్హలాంలో ధయమాం క్ోక విధాంగహ ఉాండుాంది.  

C) రఴకతలాందమి క్హలాంలో ధయమాంలో ఎలలాంటి భలయచ లేద, క్హతూ క్ోక రఴకత  
క్హలాంలో శమిఅహ్ క్ోక విధాంగహ ఉాండుాంది.  
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D) ధయమాం భమిము శమిఅహ్ మ ాండఽన క్ోక రఴకత  క్హలాంలో క్ోక విధాంగహ 
ఉాండునవి 

 

25) షఽయహ్ తౌఫా, 9ఴ ఆమతులో: "పహర ంచిక లాఫాల క్ొయకు వహయు అలాా హ్ 
యొకొ దిఴూషందేశ్హల నండు దఽయబ ైనాయు భమిము అలాా హ్ భామహా తున 
అనషమించకుండా ఇతయులన అడడ గించినాయు: తువిమంగహ, వహయు చేస్న ఈ 
నలు చాలా చెడడ వి," ఈ ఆమతులో షంఫోదించఫడున వహయు ఎఴయు ..…  

A) భదీనాలోతు కటరలు  

B) భక్హకలోతు ఫసుదెైవహమహధకులు  

C) భదీనా చటరి రకకల తుఴసాంఙే మూద జఞతేలు  

D) మోభన్ క్ ైైషత ఴపలు 
 

26) ఆయంబంలో ఇస్హా ం ధయమం గుమించి నేయుిక్రోఴటాతుక్ూ భక్హొలో విశ్హిషలు 
యసషూంగహ ..... ఇంటిలో కలుషకునేవహయు..  

A) అభలమర్ తన్ మలసర్ యదిమలలా సు అనభల  

B) అయఖలమ్స ఇఫనన అఫూ అల్ అయఖలమ్స యదిమలలా సు అనహ   

C) తలలల్ తన్ యఫహ్ యదిమలలా సు అనహ   

D) ఖఫాాబ్ తన్ అర్థ యదిమలలా సు అనహ  
 

27) ఇదద యూ వేమేియు విశ్హిస్హలన అనషమించటం ఴలన, రఴకి భుసభమద్ 
షలాలాా సు అల ైహి ఴషలాం భమిము అతతు దామాదడు ( దనానన కుభాయుడు) 
... భధూ షంఫంధం తెగిపో భంది.  
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A) అఫూ లసబ్  

B) అఫూ తాయౌబ్  

C) అఫూ జసల్  

D) అఫూ షతౄహాన్ 
 

28) జిహాద్ అంటే ...…  

A) ఇస్హా ాం లక్ష్యాలన స్హధిాంచటాతుక్ూ రతి దాతూన వ చ్చుాంచడాం  

B) అలలా హ్ యొకక చటాి తున స్హథ ాంచటాతుక్ూ షసనాంతో రమతినాంచటాం  

C) దాఢబెైన విశ్హిషాం (ఈభలన్) కయౌగి ఉాండేాందకు శ్హమవకుత లల 
వీమిాంచడాం  

D)  ైఴతూన షమ ైన జవహఫులే 
 

29) షంధి డంఫడుకలన బంగయచతువహమి గుమించి భమిము రఴకి భుసభమద్ 
షలాలాా హి అల ైహి ఴషలాంకు ఴూతిమేకంగహ ఇతయులకు షహామడతువహమి గుమించి 
అలాా హ్ ఆజఞ  ఏమిటి ...…  

A) ఇయచ ఴమహగ లు అాంగీకమిాంచ్చన విధాంగహ, షాంధి క్హలలతున ూమిత  ఙేమలయౌ.  

B) భలమిన మిసథ తేలకు అనగుణాంగహ, షాంధి ాందాతున తెరాంచ్చ వేమలయౌ   

C) మిసథ తేల తిత డుక్ూ అనగుణాంగహ షాంధి ాందాతున తృ డుగిాంఙాయౌ  

D)  ైవహటిలో ఏదీ షమ ైన జవహఫు క్హద 
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30) భాదకదరవహూల ద ంగయవహణాలో CIA పహతరన భుందగహ ఫమట  టిట న 
వహమహి షంషా  

A) అల్ తాయౌబ్  

B) ది బెసేజ్  

C) LA ట ైమ్సస  

D) San Jose Mercury నఽాస్ 
 

31) ఖాదిస్మూహ్ ముదధంలో మిిమన్ స్ ైనాూల స్ ైనాూధూక్షుడు ఎఴయు ?  

A) యచషత మ్స  

B) ఖస్ోర   

C) షలలమన్  

D) జవహిద్ 
 

32) భదీనా తొయౌక్హలంలో రఴకి భుసభమద్ షలాలాా సు అల ైహి ఴషలాం ముదలు 
 టిట న ఉదూభం .…  

A) ఫసుదెైవహమహధకులకు ఫో ధిాంచటాం భమిము కటరల ై ముదధాం ఙేమటాం  

B) ఫసుదెైవహమహధకుల ై భమిము కటరల ై ముదధాం ఙేమటాం  

C) ఫసుదెైవహమహధకుల ై ముదధాం ఙేమటాం భమిము కటరలకు ఫో ధిాంచటాం  

D) ఫసుదెైవహమహధకులకు భమిము కటరలకు ఫో ధిాంచటాం 
 



 14 

33) భక్హొ క్హలంలో ఫలరయోగం ఎందకు చేమఫడలేద ?  

A) విశ్హిషలు కీభశిక్షణ అలఴయచుకునేాందకు  గహన  

B) ఆముధాలు లేకతృో ఴటాం ఴలన  

C) విశ్హిషల షాంఖా ఙాలల తకుకఴగహ ఉాండుాంది  

D)  ైవహటిలో ఏదీ షమ ైన జవహఫు క్హద 
 

34) భదీనా తొయౌక్హలంలో, భదీనాలోతు భరడు యక్హల భుస్ా బేతయ ఴమహా లు - (i) 
ముదధంలో ఫదదవిమోధలు, (ii) షంధి డంఫడుకలు చేషకునన రజలు భమిము 
భరడో  ఴయాం?  

A) ఫసుదెైవహమహధకులు  

B) కటరలు  

C) మూదలు  

D) దిమీమలు (ఇస్హా మీమ మితృహలనలోతు భుసాబేతయచలు) 
 

35) అషలు ఇస్హా మీమ స్దాధ ంతం .....… యూపదిదద క్రోంది 

A) రాంచాంలోతు అనేక ఫాగహలలో  

B) ముదటగహ భుసా ాం దేశ్హలలో భమిము ఆ తయచవహత భుసాబేతయ దేశ్హలకు 
వహాషఽత   

C) ఇసలోకాంలో భమిము యలోకాంలో  
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D) షశిక్ష్ుతబెైన, ఙెైతనాఴాంతబెైన భమిము ఇతయచలన బమకాంతేలన 
ఙేసే భుసా ాం షభలజఞల ఆలోచనలలో భమిము భనషసలలో  

 

36) ఇస్హా ం కంటే యయిం, పహర చీన చమితరలో అతూంత విశ్ేశబ ైన భమిము అతూంత 
గకదెైన షభాజంగహ మిగణ ంఫడున షభాజం ...…  

A) మిషమన్  

B) ఫాతలోతుమన్   

C) ఆయాన్  

D) మోభన్ 
 

37) ఈభాన్ (విశ్హిషం) తుమహమణ దవ ..…  

A) షాంక్ష్ుత ాంగహ భమిము వేగియాంగహ ఉాండాయౌ  

B) షాంక్ష్ుత ాంగహ భమిము షలబాంగహ ఉాండాయౌ  

C) షదీయఘాంగహ భమిము కశితయబెైనదిగహ ఉాండాయౌ  

D) షదీయఘాంగహ భమిము కీభఫదధాంగహ ఉాండాయౌ 
 

38) .… షహామడటం ఇస్హా ం యొకొ విధి, కయిఴూం  

A) రజల విశ్హిస్హలు, ఆచయణలు, వహమి ఫాసాదాకథాం భమిము వహమి 
ఆలోచనా విధానాతున భలయచుక్ోఴటాంలో  

B) ఎలల ఆమహధిాంఙాలో రజలకు ఫో ధిాంచటాంలో  

C) క్ేఴలాం రజల విశ్హిస్హలన భలయుటాంలో భలతరబే  
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D) క్ేఴలాం రజల ఆచయణలన భలయుటాంలో భలతరబే 
 

39) న ైతిక రఴయిన తుమభాలు  ..… నండు షంగరహించఴచి 

A) భలనఴ షభలజభుల మిణాభలతమక అభిఴాదిధ   

B) దిఴాషాందేశ్హల  

C) ఫుదిధ కువలతతో కడున అమోఘబెైన తెయౌవితేటల  

D) భుసా ాంల భధా షాంరదిాంపల 
 

40) ఖర్ఆన్ ...…  

A) భలనఴ షిఫావహతుక్ూ భూఢవిశ్హిస్హల నాండు విభుక్ూత  కయౌగిషత ాంది.  

B) మిూయణభభేాటాంతగహ భలనఴ షసజ వివేక్హతుక్ూ దన  డెతేాంది.  

C) రాంచాం వ ైప తలుపలు తెయచషత ాంది భమిము షాంక్ూా శిబెైన అలలా హ్ 
యొకక రకాతి రక్ూీమలన భలనఴపడె బెచుకునేటరా  ఙేషత ాంది.  

D)  ైఴతూన షమ ైన జవహఫులే
 

41) షఽయహ్  .......... రఴకి నఽహ్ అల ైహిషసలాం భమిము రఴకి నఽహ్ 
అల ైహిషసలాంల ఫాయూల గుమించి చమిించి, వహమితు పమోన ఫాయూతో పో యౌినది.  

A) అతునస్హఅ  

B) అతతహీీమ్స  

C) అల్ భలభదహ్  
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D) అల్ ఫఖయహ్ 
 

42) "సదీథ" అంటే ?  

A) రఴకత  భుసభమద్ షలాలలా సు అల ైహి ఴషలాాం యొకక లుకులు  

B) రఴకత  భుసభమద్ షలాలలా సు అల ైహి ఴషలాాం యొకక ఆచయణలు  

C) రఴకత  భుసభమద్ షలాలలా సు అల ైహి ఴషలాాం అనభతిాంచ్చనవి - 
తియషకమిాంచ్చనవి  

D)  ైఴతూన 
 

43) ఇస్హా ం భానఴషభాజాతున దేతు ై ఆధాయడేలా చేషి ంది .....…  

A) శ్హాంతి భమిము నాామాం  

B) క్ేఴలాం షిచఛబెైన వ ైజఞా తుక జఞా నాం ై భలతరబే  

C) అతాాంత రఫలబెైన ఴాఴషథ కు విధేమత చఽటాం  ై  

D)  ై ఴతూన 
 

44) ఖర్ఆన్ తో తుజబ ైన షంఫంధం భానఴపడుక్ూ .… వ ైప స్హగేలా 
షహామడుతుంది  

A) తుమాంతరణ భమిము భనోవిక్హయాం  

B) భలనఴపడు స్హిఫావిక తెయౌవితేటలన అతాాంత ఉననత స్హథ భక్ూ 
షమిదిదద తేాంది.  

C) శ్హాంతిముతబెైన జీవిత అభిఴాదిధ   
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D)  ై ఴతూన షమ ైన జవహఫులే 
 

45) ....… ఇస్హా ం అబుఴాదిధ  చెందింది  

A) ఙెైతనాఴాంతబెైన, షజీఴబెైన భమిము అనాామలతున ఴణిక్ూాంజేసే 
ఉదాభాంగహ  

 B) ఆచయణల షభుదామాంగహ  

 C) స్హధాయణ సదాధ ాంతాల షభుదామాంగహ  

 D)  ైవహటిలో ఏదీ క్హద 
 

46) ఇస్హా ం యొకొ అంతిభ లక్షూం భమిము ధేూమం ఏమిటంటే ...…  

A) ఇతయ ఴాఴషథలతునాంటితో శ్హాంతిముతాంగహ కయౌసబెయౌస జీవిాంచటాం  

B) భలనఴజఞతితు బేలకకలటాం భమిము నాామాం, న ైతికత ై 
ఆధాయడున షభలజఞతున స్హథ ాంచటాం 

C) తృహర చీన ధమహమల ఴాతాత ాంతాలతునాంటితూ తియషకమిాంచటాం  

D)  ైఴతూన షమ ైన జవహఫులే 
 

47) ...… అనషమించటం భుస్ా ం క్ొయకు తుషేధించఫడుంది. 

A) తుజబెైన జఞా నాతున  

B) వ ైజఞా తుక్ూ జఞా నాతున  

C) అతృహర భలణిక యోచనలన  

D)  ైఴతూన షమ ైన జవహఫులే 
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48) దాయుల్ ఇస్హా ం అనేది .…  

A) శమిఅహ్ మితృహలనలో ఉనన తృహర ాంతాం  

B) ఇస్హా మీమ మితృహలన స్హథ ాంచఫడున తృహర ాంతాం  

C) అలలా హ్ విధిాంచ్చన సదద లన గభతుాంచడాం  

D)  ైఴతూన షమ ైన జవహఫులే
 

49) దాయుల్ సర్ఫ అంటే ....…  

A) వతేర బూమి 

B) శ్హాంతిబూమి  

C) జఞా న బూమి  

D) షాంరదిాంపల బూమి 

 

50) శహాదహ్ (స్హక్షూరకటన) తయువహత భుస్ా ం ై తతుషమ ైన అతి భుఖూ 
విధి ఏది ?  

A) రతిమోజూ ఐద ూటలల నభలజు ఙేముట  

B) జక్హతే ఙెయాౌాంచట  

C) యభదాన్ న లలో ఉవహషాం తృహటిాంచడాం  

D) సజ్ మలతర ఙేమడాం 
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51) ఇఫాదహ్ వేటితో స్హా ంచఫడుతుంది ?  

A) షలలహ్, జక్హతే, ఉవహషాం భమిము సజ్ మలతరల దాిమహ   

B) షతాాం లకడాం భమిము అషతాాం నాండు దఽయాంగహ ఉాండటాం దాిమహ 

C) వహణిజా భమిము ఆమిథక ఴాఴహామహలలో అలలా హ్ యొకక ఆజాలకు 
విధేమత చఽటాం  

D)  ై వహటతునాంటితో 
 

52) శమిఅహ్ యొకొ భరలాధామహలు .…  

A) క్ేఴలాం ఖర్ఆన్ భలతరబే  

B) క్ేఴలాం రఴకత  భుసభమద్ షలాలలా సు అల ైహి ఴషలాాం షననతేలు 
భలతరబే   

C) ఖర్ఆన్ భమిము రఴకత  భుసభమద్ షలాలలా సు అల ైహి ఴషలాాం 
యొకక షననతేలు – మ ాండఽన.  

D)  ై వహటిలో ఏదీ క్హద
 

53) "జాద్ అల్ మిమాద్" అనే పషిక్హతున యచించిన ండుతుడు ఎఴయు …  

A) ఇభలాం అఫూ సతూతౄహ  

B) ఇభలాం ఇఫనన సజర్   

C) ఇభలాం గజఞయ్  

D) ఇఫనన ఖభామ్స 
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54) ఖర్ఆన్ భమిము సదీథల నండు క్రోర డకకమించఫడున విఴయణాతమక 
ధయమశ్హషనాతున ఏభంటాయు .…  

A. ఖర్ఆన్  

B) షననహ్  

C) పఖ్ హ్  

D) శమిఅహ్  

 
55) షఽయహ్ అతౌి ఫహ్ యొకొ భమోేయు ...…  

A) అల్ ఫమహత్ అాంటే విడెదల  

B) అల్ ఖితాల్ అాంటే స్హముధ తృో మహటాం  

C) అల్ జ్తహాద్ అాంటే అలలా హ్ భలయగాంలో వీమిాంచటాం  

D)  ై వహటిలో ఏదీ క్హద 
 

56) భుషరకులు భుస్ా ంలతో చేషకునన షంధి ందాతున గౌయవించినపడు, 
భుస్ా ంలు .…  

A) కడా ఆ షాంధి ాందాతున గౌయవిాంఙాయౌ  

B) తభ ాందాతున తకుాండా ూమితఙేమలయౌ – భుషరకుల షాందనతో 
షాంఫాంధాం లేకుాండా  

C) ాందాతునటిి ాంచక్ోకుాండా, భుషరకులతో ముదధాం ఙేమలయౌ  
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D)  ైవహటిలో ఏదీ షమ ైనది క్హద 
 

57) షఽయహ్ అతౌి ఫహ్ లో ేమకొనఫడున `సజ ె  అకఫర్' షఽచిషి ననది ..…  

A) రఴకత  భుసభమద్ షలాలలా సు అల ైహి ఴషలాాంతో తృహటర భుసా ాంలు ఙేసన 
సజ్ మలతర  

B) వుకీవహయాం మోజున ఙేసే సజ్ మలతర  

C) దిల్ సజ్ 10ఴ తేదీన ఙేసే సజ్ మలతర  

D)  ైఴతూన షమ ైన జవహఫులే 

 
58) షఽయహ్ అతౌి ఫహ్ అఴతమించఫడున క్హలం  

A) భక్హక క్హలాం యొకక ఆయాంబ దినాలు  

B) భక్హక క్హలాం యొకక అాంతిభ దినాలు  

C) భదీనా క్హలాం యొకక ఆయాంబ దినాలు  

D) భదీనా క్హలాం యొకక చ్చఴమి ఫాగాం 
 

59) సజ్ మాతిరకులకు షఽయహ్ అతౌి ఫహ్ అందజేమటబే క్హకుండా, ఈ క్ూరంది 
విశమాలు కూడా తెలుభతు రఴకి భుసభమద్ షలాలాా సు అల ైహి ఴషలాం 
షందేవసయుడుక్ూ ఆజాఞ ంచఫడుంది:  

A) ఇస్హా ాం ధమహమతున తియషకమిాంచ్చన వహమ ఴమ ైనా షమే షియగాంలో రవేశిాంచలేయచ.   

B) ఈ షాంఴతసయాం తయచవహత ఏ ఫసుదెైవహమహధకుడఽ సజ్ మలతర 
ఙేమకడద.  
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C) క్హఫా గాసాం చటృి  నగనాంగహ రదక్ష్ుణ ఙేమటాం తుషేధిాంచఫడుాంది.  

D)  ై ఴతూన 
 

60) ఎఴమ ైతే షంధి ందాతున బగనం చేస్హమో భమిము తాభు చేస్న రభాణాతున 
తులఫెటటట క్రోఴటంలో భాటతపహమో, అలాంటి వహమి గుమించి రఴకి భుసభమద్ 
షలాలాా సు అల ైహి ఴషలాం ఇలా ఆదేశించాయు ....…  

A) క్ొతత  ాందాం క్ోషాం వహమితో షాంరదిాంపలు జయతృహయౌ  

B) ఉలాాంఘనలన టిి ాంచక్ోకుాండా ఴదియౌవేమలయౌ  

C) వహయచ తభ షిఫావహతున షమిదిదద క్ోనాంత ఴయకు వహమితో ముదధాం ఙేమలయౌ   

D) ముదధాం ముదలు  టిి , షాంరదిాంపలు క్ొనస్హగిాంఙాయౌ
 

61) షఽయహ్ అతౌి ఫహ్ రక్హయం, ఎపడెైతే భుషరకులు విశ్హిషల ై ఆధికూత 
ప ందతామో అపడు..  

A) వహయచ విశ్హిషలతో తభ యకత షాంఫాంధాలన గౌయవిాంచయచ  

B) షాంధి శయతేలన వహయచ గౌయవిాంచయచ  

C) భలటలలో శ్హాంతిస్హత మే గహతు భనషఽమితగహ క్హద  

D)  ైఴతూన షమ ైన జవహఫులే 
 

62) షఽయహ్ అతౌి ఫహ్ 2ఴ ఆమతు: "మీయు నాలుగు న లలు బరమి ై స్ేిచఛగహ 
షంచమించఴచి ...., " ఇకొడ ేమకొనఫడున ఆ నాలు న లలు ఏవి ?  

A) 10ఴ షహఫాన్ నాండు 10ఴ దిల్ సజ్  
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B) 10ఴ దిల్ సజ్ నాంజ్త 10ఴ యతాఉల్ థ్ాతు  

C) రఴకత  భుసభమద్ షలాలలా సు అల ైహి ఴషలాాం భయణాం తయచవహతి నాలుగు 
న లలు  

D) రతి సజ్ తయచవహత ఴఙేు నాలుగు న లలు 
 

63) క్ూరందివహటిలో ఏది ధమహమతుక్ూ షంఫంధించినది భమిము శమిఅహ్ కు 
షంఫంధించనది ?  

A) తప – పల భధా నాామాం ఙేసే న ైతికతల భమిము జీవిత 
విధానభుల రభలణాలు  

B) ఆమహధనా దధతేలు   

C) రఴకతల ై భమిము గీాంథ్ాల ై విశ్హిషాం  

D) క భుసా ాం క్ొయకు విఴయణాతమకబెైన జీఴన విధానాం  

 
64) 1992లో FBI మిపో యుట లో ముతిం స్ి ీల సతూలలో 29% సతులన సతూ 
చేస్ందెఴయు -  

A) క్ొాందయచ జఞతాసాంక్హయచల ైన తృో య్ష ఆపషయచా   

B) వీధి నేయషథ ల భుఠహలు  

C) బయతలు లేదా వహమి భగసేనహితేలు  

D)  ైన ేమొకనన వహాందయయౄ 
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65) రఴకి భుసభమద్ షలాలాా సు అల ైహి ఴషలాం భదీనా చేమిన తయువహత 
వతుర ఴమహా ల ై ంన ముటట  ముదటి స్ ైతుక జటటట కు నామకుడు ఎఴయు ...…  

A) అభలమర్ యదిమలలా సు అనహ మ్స  

B) తలలల్ యదిమలలా సు అనహ   

C) సమ్స జఞ యదిమలలా సు అనహ   

D) భఆద్ యదిమలలా సు అనహ  
 

66) ఇస్హర భీలు "తిలుి లుమ్ (Tiltulum)" అనే క యకబ ైన చితరహింస్హదధతితు 
వహడుతుననది, అది --  

A) తీఴరబెైన తలనొ కలుగజేషత ాంది  

B) వ న నభుకలో తీఴరాంగహ నొ కయౌగిాంచ్చ, షాస క్ోలోభేలల ఙేషత ాంది  

C) తీఴరబెైన కడెప నొ కయౌగిషత ాంది  

D)  ైన తెయౌన ఴతూన భమిము ఇాంక్హ అలలాంటి అనేకబెైనవి 
 

67) ఎపడెైతే క భుషరకు యక్షణ క్రోయతాడో  (అలాా హ్ యొకొ షందేశ్హతున 
వినటాతుక్ూ), భుస్ా ం తతుషమిగహ --  

A) అతన క్ోమినాంత క్హలాం ఴయకు అతతుక్ూ యక్షణ రస్హదిాంచఴల న  

B) అతతుతు అలలా హ్ యొకక షాందేశ్హతున వినటాతుక్ూ ఴదియౌవేమఴల న  

C) అతతు యక్షణ షథలాం ఴయకు అతతుతు షయక్ష్ుతాంగహ ఙేయుఴల న   

D)  ైఴతూన షమ ైన జవహఫులే 
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68) క భుషరకులు .…, వహమితు వ ళళతుఴిభతు రఴకి భుసభమద్ షలాలాా సు 
అల ైహి ఴషలాంకు ఆదేవం ఇఴిఫడుంది.  

A) ఙేసన దాతుక్ూ వహయచ శ్హుతాత  డుతే  

B) (రతిమోజు ఐద ూటలల) నభలజు స్హథ సేత   

C) జక్హతే ఫాక్రలు ఙెయాౌసేత   

D)  ై ఴతూన షమ ైన జవహఫులే 
 

69) వహమి షభాధల ఴదద  వహమి భతునంప క్ొయకు అలాా హ్ న పహర మాించఴదదతు 
అలాా హ్ రఴకి భుసభమద్ షలాలాా సు అల ైహి ఴషలాంన ఆదేశించినాడు. ఎఴమీ 
షభాధలలోతు రజలు?  

A) దిమీమలు (భుసా ాం మహజామితృహలనలోతు భుసాబేతయచలు)  

B) భునాపఖ్ (కటరలు)  

C) భుహాజ్తమీన్ (భక్హక నాండు భదీనాకు ఴలష ఴచ్చున తొయౌభుసా ాంలు)   

D) భుషరకులు (ఫసుదెైవహమహధకులు) 
 

70) ఇస్హా మీమ ఆదేశ్హలు శ్హవితబ ైనవి భమిము అవి ..…  

A) భలనఴపడె షాషి ాంచఫడున షసజ తుమభాం  ై ఆధాయడు ఉనానభ.  

B) రఴకత  భుసభమద్ షలాలలా సు అల ైహి ఴషలాాం క్హలప అయఫుాల 
షాంరదామలలు భమిము ఆఙామహల ై ఆధాయడు ఉనానభ.  

C) జఞతి, దేవాం, యాంగు భమిము ఫాశల తువేదనల ై, ముయల ై ఆధాయడు 
ఉనానభ.  
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D)  ైఴతూన షమ ైన జవహఫులే 
 

71) ఎపడెైతే ....…, అపడే తుజబ ైన స్హభాజిక నాూమం వహూషి ంది, 

A) రజల జనషభమతబెైన ఇశిాం గౌయవిాంచఫడెతేాందో   

B) నామకతిాం భుసా ాంల ఙేతిలో ఉాంటరాందో   

C) ఴాఴహామహలతూన క్ేఴలాం అలలా హ్ యొకక ఆదేశ్హల రక్హయాం భలతరబే 
జయచఫడతాయో  

D) అతున ధమహమల భధా షసక్హయాం ఏయడెతేాందో   

 
72) ఫో స్నమాలో మియౌమనా క్ొదీద  భుస్ా ంలు సతూ చేమఫడాడ యు. ఈ ఘోయ సతాూ 
క్హండకు క్హయకుల ైన క్ ైైషిఴ షయుఫలన వహమితు విచామించట క్ొయకు భమిము 
చటట మిధిలో శిక్ుంచడాతుక్ూ,  ఫో స్నమాలో 1993లో క అంతమహె తీమ 
ధమహమషనభు ఏమహటట చేమఫడుంది. అభతే ఎంత భంది ముదధ  నేయషా లు 
విజమఴంతంగహ అమ శుట  చేమఫడునాయు, విచామించఫడునాయు భమిము 
శిక్ుంచఫడునాయు?  

A) 100,000 కాంటే ఎకుకఴగహ   

B) 100,000 కాంటే తకుకఴగహ  

C) 26,500  

D) 1

 

73) పలస్ి నాలో కస్హమి భుస్ా ంలు అమ శుట  అభన తయువహత విచాయణ గదిలో 
నండు  --- శ్హతం  రజలు నడుషఽి  ఫమటకు వ ళళగలుగుతునానయతు భానఴ 
సకుొల (సయూభన్ మ ైట్సస) యూవేక్షణ షంషా మిపో యుట  చేస్ంది. ఆ శ్హతం ఎంత ?  
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A. 1%  

B. 35%  

C. 50%  

D. 99.9% 

 

74) ఆయంబప 13 షంఴతసమహల భక్హొ క్హలంలో ఖర్ఆన్ తన దివహూఴతయణలో 
చమిించిన పహర థమిక రవన ఏ అంశ్హతున షంఫోదించింది ....…  

A) ఇస్హా ాం భమిము ఇతయ తృహర చీన ధమహమల భధా తేడాలు  

B) షాషి కయత  భమిము షాషి తాల భధా షాంఫాంధాం  

C) అయఫుాల భమిము అయఫబాతయచల భధా తేడాలు  

D) భలనఴజఞతి క్ొయకు షమ ైన స్హభలజ్తక ఴాఴషథ  యొకక ఆఴవాకత  
 

75) షఽయహ్ అతౌి ఫహ్ అఴతమించఫడున తయువహత, దాతుతు సజ్ మాతిరకులకు 
అందజేమభతు రఴకి భుసభమద్ షలాలాా సు అల ైహి ఴషలాం ఎఴమితు 
ంనాయు?  

A. అఫూ ఫకర్ యదిమలలా సు అనహ   

B. ఉథ్ామన్ యదిమలలా సు అనహ   

C. అయ్ యదిమలలా సు అనహ   

D. ఉభర్ యదిమలలా సు అనహ  
 

76) యుఫరబిమూహ్ అంటే అయాం ..…  
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A) ఇస్హా ాం యొకక రజఞస్హిమిక ఴాఴషథ   

B) అలలా హ్ యొకక షాంూయణబెైన స్హయిఫౌభతిాం  

C) రఴకత  భుసభమద్ షలాలలా సు అల ైహి ఴషలాాం జీవితాతున అనషమిాంచటాం   

D)  ైఴతూన షమ ైన జవహఫులే 
 

77) ఖర్ఆన్ విశమంలో తొయౌ భుస్ా ంలు ఎలా ఴూఴహించేవహయు ----  

A) ఖర్ఆన్ షాందేశ్హతున ఆచయణలోతుక్ూ అనఴదిాంఙేవహయచ  

B) ఖర్ఆన్ షాందేశ్హతున ూమితగహ అయథాం ఙేషకుతు, ఇతయచలకు అాందజేసేవహయచ   

C) ఇస్హా మీమ ధయమరఙాయాం క్ొయకు ఖర్ఆన్ షాందేశ్హతున వహడేవహయచ  

D) భుసాబేతయచలతో చమిుాంచడాతుక్ూ ఖర్ఆన్ షాందేశ్హతున వహడేవహయచ  

 
78) రఴకి భుసభమద్ షలాలాా సు అల ైహి ఴషలాం ఖమ ైషములలోతు ఏ తెగకు 
చెందినవహయు ?  

A) ఫషఽస్ 

B) ఫనఽ హాషమ్స   

C) ఫనఽ నౌతౄహల్  

D) దాహిస్  
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జవహఫులు 
   

01 B 02 D 03 D 04 C 05 C 

06 B 07 C 08 C 09 B 10 B 

11 A 12 A 13 B 14 A 15 D 

16 C 17 D 18 B 19 B 20 A 

21 D 22 B 23 B 24 C 25 B 

26 B 27 A 28 D 29 A 30 D 

31 B 32 C 33 A 34 D 35 D 

36 D 37 D 38 A 39 B 40 D 

41 B 42 D 43 A 44 D 45 A 

46 B 47 C 48 D 49 A 50 A 

51 D 52 C 53 D 54 D 55 A 

56 A 57 C 58 D 59 D 60 C 

61 D 62 B 63 C 64 C 65 C 

66 B 67 D 68 D 69 B 70 A 

71 C 72 D 73 A 74 B 75 C 

76 B 77 A 78 B BLANK 

 


