
বফশল অনুীরন/৯ভ শ্রেবি/বফলয়-ইরাভ ও ননবিক বক্ষা/ভান-৫০                                                                                

উদ্দীকটি শে িায আশরাশক প্রশ্নগুশরায উত্তয দাও।                                                                                                       

১) এ ও বফ দুই ফন্ধু। এ ইরাশভয বফববন্ন বফলয় ম্পশকে জ্ঞান যাশে ও বফশ্বা কশয।বকন্তু শ্রকান আভর কশয না। 

িায ধাযনা যকাশর মুবিয জন্য বফশ্বা মশেষ্ট।আভশরয প্রশয়াজন শ্রনই। অযশক্ষ বফ ইরাভ ম্পশকে মিটুকু 

জাশন িিটুকু আভর কযায শ্রেষ্টা কশয। শ্র এ শ্রক ফশর আভর ছাো ইভাশনয সুপর াওয়া মাশফ না। িাকবদশয 

বফশ্বাশয াশে াশে কশভ েয ভাধ্যশভ জীফন বযোরনা কযা ইভাশনয অবযাম ে দাফী।                                                                                 

ক) আকাইদ কী? ১      ে) ইরাভ শ্রকন বযপূি ে জীফনব্যফস্থা ?ব্যাখ্যা কয।                  ২                                                                            

গ) যকাশর মুবি ম্পশকে এ এয ধাযনা কুয’আন-াবদশয আশরাশক ব্যাখ্যা কয।            ৩                                                                                               

ঘ  ) ইভাশনয াশে িাকবদশযয ম্পকে ম্পশকে বফ এয ভিাভি বফশেলি কয।                 ৪                                                

২)জনাফ x ও y দুই বন্ধু।উভয়ে ব্যবােী। x মমথ্যা কথা বয় পণ্য ববচায়কনা কয়র। ওজয়ন কম বেে,মায় 

বভজা বেে।ওোো ভংগ কয়র। আর  y ব্যবাে উন্নমির জন্য পীয়রর মাযায়র মান্নি কয়র,পীয়রর মাযায়র মগয়ে 

মজোে পয়ে িার াায্য প্রাথ থনা কয়র।                                                                                                                     

ক) কুফর কী? ১ খ) িাওমে বয়ি কী ববাঝাে?                                                      ২                                                                                                          

গ) x এর কয়ম থর পমরনমি ব্যাখ্যা কর।                                                                    ৩                                                                                                                                              

ঘ)  y এয কয়ম থ কী প্রকাল বপয়েয়ে? এর পমরনমি ইায়মর আয়ায়ক মবয়েণ কর।            ৪                                       

ঠিক উত্তরটি মখ ।                                                                                                                                                                 

১) বফয়রলিারা মকয়র তিরী? ক) আগুশনয ে) ভাটিয গ) নুশযয ঘ) িাভায                                                                                              

২) ইরাশভয বফশ্বাগি বদকশক কী ফশর?  ক) আকাইদ ে) ইভান গ) িাকওয়া ঘ) িামবকয়া                                                 

৩) শ্রকান মূরধাতু শি ইরাভ ব্দটি নিযী?ক) িাবরমুন ে) াল্লামুন  গ) বরমুন ঘ) আরামুন                                             

৪) মুবরভ ভনীলীগি বযয়িশক কয়বাশগ বাগ কশযশছন? ক) বিনবাশগ ে) োযবাশগ গ) াচঁবাশগ ঘ) ছয়বাশগ 

৫) বযয়শিয বববত্ত ও মূরকাঠাশভা শ্রকানটি?  ক) ভানবফ () ে) আরকুয’আন গ) সুন্না ঘ) প্রজ্ঞা                                                       

৬) আবভ আনায প্রবি বকিাফ নাবমর কশযবছ প্রশিেক বফলশয়য স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরু। শ্রকান সুযায আয়াি?                                 

ক) আন নার   ে) আন নভর    গ) আর আনপার  ঘ) আর আমাফ                                                                                                    

৭)  আবভই কুয’আন অফিীি ে কশযবছ এফং অফশ্য আবভই এয ংযক্ষক। শ্রকান সুযায আয়াি?                                             

ক) সুযা আর বুরুজ ে) সুযা আননাবময়াি গ) সুযা আর বজয ঘ) সুযা আর আবিয়া                                                                                          

8) কাবিশফ ওব বছশরন কি জন?   ক) ৪০   ে) ৪২   গ) ৪৫    ঘ) ৫০                                                                                            

৯) প্রধান কাবিশফ ওব শ্রক বছশরন?                                                                                                                                            

ক) মযি আবু ফকয (যা) ে) মযি আবর (যা) গ) মযি উভান (যা) ঘ) মযি মাশয়দ ইবফশন াবফি (যা)                                                                                                                                                          

১০) কায বপশময াশে বভবরশয় কুয’আশনয আয়াি মাোই কযা শিা ?                                                                                   

ক)আবু ফকয (যা)  ে) উভয (যা)    গ) মাশয়দ ইফশন াবফি (যা)    ঘ) আবর (যা)                                                                                                                                          

১১) মযি উভান (যা) শ্রক কুয’আন াশঠয ববন্নিা ম্পশকে শ্রকান াাবফ অফবি কশযবছশরন?                                                                   

ক)  মুয়াম ইফশন মাফার (যা) ে) হুমায়পা ইফশন ইয়াভন (যা) গ) উভয (যা) ঘ) আবর (যা)                                                                

১২) আর কুয’আশন যকি শ্রক ংশমাগ কশযন?                                                                                                                              

ক) উভান (যা)    ে) াজ্জাজ ইফশন ইউসুপ   গ) মাশয়দ ইফশন াবফি (যা)   ঘ) হুমায়পা ইফশন ইয়াভন (যা)                                                 
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১৩) প্রকাশ্য এয আযবফ প্রবিব্দ কী?  ক) আমমাবরু ে) আর ফাবিনু গ) আর আউয়ালু ঘ) আর আবেরু                                               

১৪) াবভউ-অে ে কী?    ক) ফ েদ্রষ্টা   ে) ভান   গ) ফ েশোিা    ঘ) শফ োচ্চ                                                                                

১৫) সুযা আ-াভ-কিিভ সুযা?    ক) ৯০   ে) ৯১    গ) ৯২     ঘ) ৯৩                                                                                                                              

১৬) সুযা আ াভ-শ্রকাোয় অফিীি ে? ক) ভক্কায় ে) ভবদনায় গ) ববযয়ায় ঘ) িাশয়শপ                                   

১৭) আর কাভারু-অে ে কী? ক) েন্দ্র ে) সূম ে  গ) আকা ঘ) যাি                                                                                                    

১৮) আপরাা-অে ে কী?  ক) প্রবাি উদয় শফ ে) পরিা রাব কযশফ গ) িিয শফ ঘ) বপশয আশফ                                       

১৯) সুযা আ াভ-শ্রক কিবাশগ বাগ কযা শয়শছ?  ক) দুই   ে)বিন   গ)োয    ঘ) াঁে                         

২০) সুযা আ াভ এ আল্লা শ্রকান জাবিয ধ্বংশয ইবিা তুশর ধশযশছন?                                                                                            

ক) আদ      ে) ামুদ     গ) ইয়াহুবদ    ঘ) বিস্টান                                                                                                                    

২১) সুযা আদ দুায আয়াি ংখ্যা কি?    ক) ৮    ে) ৯    গ) ১০     ঘ) ১১                                                                                 

২২) আবু রাাশফয স্ত্রীয নাভ কী?  ক) বদ্দা ে) উশে াবফফা গ) উশে জাবভর  ঘ) উশে ভাকদুভ                                               

২৩) যাি-এয আযবফ কী? ক) আননাারু ে) আর পারাকু  গ)  আর আযদু ঘ) আর রাইলু                                                      

২৪) সুন্না-অে ে কী?  ক) বফশুদ্ধ  ে) যর ে গ) যীবিনীবি ঘ) ফািী                                                                                       

২৫) ভিন কী?  ক) াবদশয ফন েনাকাযী ে) াবদশয মূর ফাকে গ) াবদশয বফশুদ্ধিা ঘ) াবদগ্রন্থ                                            

২৬) যাসুর () এয ফািীসুেক াবদ শ্রক কী ফশর?                                                                                                         

ক) কাওবর াবদ   ে) বপ’বর াবদ    গ) ভাযফু াবদ     ঘ) ভাকতু াবদ                                                                                                                                                      

২৭) নদ াাবফ ম েন্ত শ্রৌছাশর িায নাভ কী?                                                                                                        

ক) ভাযফু াবদ    ে) ভাকতু াবদ    গ) ভাওকুপ াবদ     ঘ) িাকবযবয াবদ                                                                                                                                              

২৮) ব বুোবয-এয শ্ররেক শ্রক? ক) আবু আব্দুল্লা মুােদ ইফশন ইভাইর (য)ে) মুবরভ ইফশন াজ্জাজ (য) 

গ) সুরায়ভান ইফশন আ’আ (য) ঘ) আবু ঈা মুাোদ ইফশন ঈা (য)                                                                                                                     

২৯) কাশজয পরাপর বকশয উয বনব েযীর? ক) বনয়োশিয ে) গুরুশেয গ) ভশয়য ঘ) বুবদ্ধভত্তায                                            

৩০) ফাবভাতুন-অে ে কী?     ক) াবে     ে) শু     গ)  েতুষ্পদ জন্তু     ঘ) শ্রঘাো  

(বশরফা-১ভ ও ২য় অধ্যায়, অধ ে-ফাবল েক যীক্ষা)  
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