
 বিশল অনুলীন -২/বিয়-ইাম ও ননবিক বলক্ষা/শ্রেবি-৯ম /মান-৫০/ময়-১ ঘন্টা ১৫ বমবনট                                     

উদ্দীপকটি পশে প্রশ্নগুশার উত্তর দাও।                                                                                                                   

১) আল্লার ননকট্য অর্জশনর ি জাবিক শ্রেষ্ঠ ইিাদি শা াাি। আল্লা এ ইিািদটি পাশনর র্ন্য যিিার 

বনশদ জল প্রদান কশরশেন অন্য শ্রকানটির র্ন্য িা কশরন নাই।  আল্লা ও রাসুশর বিিান শ্রমািাশিক র্ামা’আিিদ্ধ 

াাি ব্যবি ও মার্র্ীিনশক বনয়বিি এিং শুশংখ কশর।                                                                           

ক) ইিাদি কী? ১  খ) ইিাদশির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।                                                             ২                                                                                                 

গ) অল্লার ননকট্য অর্জশনর শ্রেষ্ঠ ইিাদি শ্রকানটি? ব্যাখ্যা কর।                                                ৩                                                                      

ঘ) বকশর বলক্ষা ব্যবি ও মার্ র্ীিন বনয়বিি ও শুশংখ কশর? বিশেি কর।                          ৪                  

২) মুবনা দলম শ্রেবির বলক্ষার্থী। শ্র িার অন্যান্য পাঠিশদর শ্রেশয় বিন্ন প্রকৃবির।অিযান্ত লাীন ও মাবর্জি 

শ্রপালাক পবরিান কশর। িয কর্থা িশ,কশর াশর্থ সুন্দর ব্যিার কশর। একবদন িার পাঠিরা িাশক ছুটির 

পর একাশর্থ বশনমা শ্রদখার প্রস্তাি শ্রদয়। শ্র িাশদরশক এ কার্ শি বনশি কশর িশ-আমার পশক্ষ পরকাশ 

ক্ষবি য় এমন কার্ করা অম্ভি।                                                                                                                                

ক) আখাক কী? ১ খ) সুন্দর েবরত্রই পুণ্য। িািীটি ব্যাখ্যা কর।                                                ২                                                                                                                     

গ) মুবনা শ্রকান প্রকার আখাশকর অবিকারী? ব্যাখা কর।                                                    ৩                                                                                                 

ঘ)   শ্রকানগুশনর কারশন মুবনা পাঠিশদর প্রস্তাশি রাবর্ শা না? গুনটির িাৎপয জ বিশেি কর।    ৪                        

ঠিক উত্তরটি শ্রখ।                                                                                                                                     
১) বর্ন ও মানি র্াবিশক আবম আমার ইিাদশির র্ন্যই সৃবি কশরবে। শ্রকান সুরার আয়াি?                                      

ক) সুরা আ আযাি খ) সুরা আ ইমরান গ) সুরা আয যাবরয়াি ঘ) সুরা আন নাবযয়াি                                         

২) শ্রকানটি াক্কুল্লা নয়= ক) াাি খ) াওম গ) াজ্ব ঘ) বনকট আত্মীশয়র ক।                                                      

৩)  এক মুবশমর উপর অপর মুবশমর অবিকার কয়টি?  ক) পাঁেটি  খ) েয়টি  গ) ািটি  ঘ) আটটি                          

৪) মানুশর প্রবি মানুশর  আটটি  অবিকাশরর তৃিীয়টি শা-                                                                                             

ক) বনকটাত্মীশয়র ক   খ) দূরাত্মীশয়র  ক গ) শ্রদলিাীর ক ঘ) প্রবিশিলীর ক ।                                                       

৫)  শ্রকান সুরায় াাি শ্রলশ র্বমশন েবেশয় পেশি িা শয়শে?                                                                                     

ক) সুরা শজ্ব   খ) সুরা জুম’আয়   গ) সুরা আযাশি   ঘ) সুরা আরাশে                                                                 

৬) ইমান ও কুের এর মাশে পার্থ জকয সৃবিকারী শা-ক) াাি খ) াওম  গ) যাকাি ঘ) জ্ব                                      

৭) শ্রকান াওম েরয-                                                                                                                      

ক) আশুরার াওম খ) মান্নশির াওম গ) রমযান মাশর াওম ঘ) আরাোর বদশনর াওম।                                        
8)  াওশমর মূ উশদ্দশ্য –                                                                                                                                        

ক) লরীর সুস্থ করা খ) গবরশির কি অনুিি করা গ) িাকওয়া অর্জন করা ঘ) পারস্পবরক ম্পকজ উন্নি করা ।                
৯)  াওম আমার র্ন্য আর আবম বনশর্ই এর প্রবিদান বদি। শ্রকান গ্রশের াবদ?                                                             

ক) বুখাবর খ) মুবম গ) িায়াবক ঘ) বিরবমবর্                                                                                           

১০)  মানবি () এর দানলীিা কখন শ্রিশে শ্রযি-                                                                                             

ক) শজ্বর শ্রমৌসুশম খ) রমযান মাশ গ) লীি শ্রমৌসুশম ঘ) বগ্রশের শ্রমৌসুশম                                                              

১১) কানিারাতুন- অর্থ জ কী? ক) অন্ধকার খ) দান-দকা গ) শ্রতুিন্ধন ঘ) শ্রতু পারাপার                                         
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১২) যাকাি েরয শি শ ম্পদ কিবদন স্থাবয় শি শি? ক) এক মা খ) েয় মা গ)একযুগ  ঘ)এক িের  

১৩) ইাশমর পঞ্চ স্তশম্ভর মশে যাকাি শা-ক) বিিীয় খ) তৃিীয় গ) েতুর্থ জ ঘ) পঞ্চম                                                    

১৪) যাশি ম্পদ শুধু শ্রিামাশদর অর্থ জলাীশদর মশেই আিবিজি না য়। শ্রকান সুরার আয়াি?                                                  

ক) আ ইমরান খ) আ আযাি গ) আ ালর ঘ) আ আরাে                                                                        

১৫) আল্লা সুদশক বনবিহ্ন কশরন এিং দানশক িাবেশয় শ্রদন। শ্রকান সুরার আয়াি?                                                               

ক) আ িাকারা খ) আ ইমরান গ) আন বনা ঘ) আ মাশয়দা                                                                          

১৬) যারা যাকাি শ্রদয় না এিং িারা পরকা ও অস্বীকারকারী। শ্রকান সুরার আয়াি?                                                                

ক) আ িাকারা খ) আ ইমরান গ) আ আযাি ঘ) া-মীম আ বর্দা                                                              

১৭)  শ্রকান খবো যাকাি অস্বীকারকারীশদর বিরুশদ্ধ বর্াদ শ্রঘানা কশরবেশন?                                                                          

ক) যরি আবু িকর (রা) খ) যরি উমর (রা) গ) যরি উমান (রা) ঘ) যরি আব (রা)                                       

১৮) আ াবয়লু-অর্থ জ কী? ক) পর্থভ্রি   খ) অয়  গ) ভভক্ষুক ঘ) স্বম্বীন                                                            

১৯)  বভিত-এর আরভব প্রভতলব্দ কী? ক) আভয়লুন খ) মারুমুন গ) মামনুউন  ঘ) মাকতুউন                                              

২০)  জ্ব ইাশমর কি িম বিবত্ত? ক) পঞ্চম খ) েতুর্থ জ গ) তৃিীয় ঘ) বিিীয়                                                                                                                                                          

২১) শ্রকান মাশ জ্ব পান করশি য়? ক) বর্ জ্ব খ) বর্ কদ গ) মুাররম  ঘ) ের                                            

২২) শ্রকান সুরার আয়ািিারা জ্ব েরয? ক) আ িাকারা খ) আ ইমরান গ) আ মাবয়দা ঘ) আন বনা                          

২৩) বনিয়ই আপবন মান েবরশত্রর িারক । শ্রকান সুরার আয়াি ?                                                                                      

ক) আ আাক খ) আ কাাম গ) আ আবিয়া ঘ) মুাম্মাদ                                                                          

২৪) উত্তম চাভরভিক গুনাবভকক পূর্ ণতা দাকনর জন্যই আভম প্রপ্রভরত কয়ভি। প্রকান গ্রকের াভদ?                                                                

ক) বায়াভক খ) নাাভয় গ) আবু দাউদ ঘ) ভতরভমভজ                                                                                          

২৫)  সৃভিগতভদক ভদকয় ক মানু মান,ভকন্তু মানু ময ণাদার অভিকারী ন প্রকান গুকনর কারকন?                                                 

ক) িন-ম্পদ খ) লভি-ক্ষমতা গ) গাভি-বাভি ঘ) তাকওয়া                                                                      

২৬) ভনশ্চয়ই আল্লা মুত্তাভককদর ভাকাবাকন। প্রকান সুরার আয়াত?                                                                    

ক) আ আযাব খ) আত তাওবা গ) আ হুজরাত ঘ) আ নুর                                                                          

২৭)  মাফাযান-অর্ ণ কী? ক) পুরষ্কার খ) প্রভতদান গ) রপর্ ঘ) ফতা                                                                                 

২৮) প্রভতশ্রুভত-এর আরভব প্রভতলব্দ কী? ক) আ আদু খ) আ ভদকু গ) আ ভকযবু ঘ) আ ভকফলু                         

২৯) প্র মুভমনগর্!প্রতামরা যা পান ককরানা এমন কর্া প্রকন বকা। প্রকান সুরার আয়াত?                                                       

ক) সুরা আ াফ খ) সুরা আ াফফাত গ) সুরা আ হুজরাত ঘ) সুরা আন নাভযয়াত                                           

৩০) ‘প্রয ব্যভি ওয়াদা পান ককর না,তার দ্বীন প্রনই। প্রকান গ্রকের াভদ?                                                                      

ক) আন নাাভয় খ) আত ভতরভমভজ গ) মুনাকদ আমাদ ঘ) আবু দাউদ                    




