
নির্ বাচনি পরীক্ষাপূর্ ব প্রস্তুনিমূলক নর্শেষ অনুেীলি-2020 

শ্রেনি - দেম 

নর্ষয় - ইসলাম ও নিনিক নেক্ষা [সৃজিেীল] 

সময় - ২ ঘন্টা ৩০ নমনিট                                                                                                  মাি - ৭০ 

শ্রে শ্রকাি ৭টি প্রশের উত্তর দাও। উদ্দীপশকর আশলাশক ‘গ ও ঘ’ িম্বর প্রশের উত্তর নদশি হশর্। 

 

১। y ও x সহকমী। িারা ইসলাম ও র্িবমাি মুসনলম নর্শের অর্স্থা নিশয় আশলাচিা করনিল। y র্লল- ইসলাম আল্লাহর ইর্াদাি 

করার এর্ং জাগনিক কাজ-কম ব সঠিকভাশর্ সম্পাদি করার নর্নি-নর্িাি নদশয়শি। ইসলাম পনরপূি ব জীর্িব্যর্স্থা। িার মিামি 

সমার্ বি কশর x র্লল - নকন্তু ইসলাশমর সকল নেক্ষা িাওনহশদর উপর প্রনিনিি। িাওনহশদ নর্োশসর শ্রচিিা হশি নর্চ্যুনি 

ঘটশল ইসলাশমর সুফল পাওয়া অসম্ভর্।                               

 ক) ইমাি কী? ১ 

 খ) ইসলাম র্লশি কী বুঝায়? ২ 

 গ)  উদ্দীপশক y এর মিামি ইসলাশমর আশলাশক ব্যাখ্যা কর। ৩ 

 ঘ) ইসলাম সম্পশকব x এর মািনসকিা কুর’আি-হানদশসর আশলাশক নর্শেষি কর। ৪ 

    

২। ‘ক’ ও ‘খ’ দুই র্ন্ধু। িারা নরসালাি নিশয় আশলাচিা করনিল। ‘ক’ র্লল - আল্লাহ যুশগ যুশগ মাির্জানির নহদাশয়শির জন্য 

িনর্-রাসুল শ্রপ্ররি কশরশিি। িনর্-রাসুলগি নিশলি অসািারি গুশির অনিকারী। এই িারার্ানহকিায় সর্ বশেষ  রাসুল নহশসশর্ 

শ্রপ্ররি কশরি মহািনর্ [স] শ্রক। িাঁর পর আর শ্রকাি িনর্ আসশর্ি িা। নকন্তু ‘খ’ র্লল-প্রশয়াজি হশল নকয়ামি পে বন্ত পৃনর্র্ীশি 

িনর্-রাসুল আসশি পাশরি। ‘ক’ িার প্রনি উত্তশর র্লল-শিামার কর্া সঠিক িয়। শ্রকিিা নরসালাশির িারা র্ন্ধ করা হশয়শি। 

 ক) খািামুি িানর্নয়ুি- অর্ ব কী? ১ 

 খ) িবুয়শির িারা - র্লশি কী বুঝায়?                              ২ 

 গ) নরসালাি সম্পশকব ‘ক’ এর  দৃনিভনি কুর’আি-হানদশসর আশলাশক ব্যাখ্যা কর। ৩ 

 ঘ) ‘ক’ এর সর্ বশেষ কর্াটি যুনির আশলাশক নর্শেষি কর। ৪ 

    

3। রনফক ও েনফক দুই র্ন্ধু। িারা আল-কুর’আি সংরক্ষি ও সংকলশির ইনিহাস নিশয় আশলাচিা করনিল। রনফক র্লল - আমরা 

আল-কুর’আশির শ্রে সংকনলি কনপ শ্রপশয়নি, আল্লাহর পক্ষ হশি এমি আশস িাই। র্রং মহািনর্ [স] এর ইনন্তকাশলর পর প্রর্শম 

হেরি আবু র্কর [রা] নিিীয়র্ার হেরি উসমাি [রা] সংকলশির মাধ্যশম গ্রন্থাকাশর রুপ দাি কশরি। িাঁশক ঐনিহানসকগি 

জাশমউল কুর’আি র্শল আখ্যা নদশয়শিি। 

 ক) প্রিাি ওনহ শ্রলখক শ্রক নিশলি? ১ 

 খ) আল-কুর’আিশক আল নহকমা র্লার কারি ব্যাখ্যা কর। ২ 

 গ) প্রর্ম শ্রক আল-কুর’আি গ্রন্থাকাশর সংকলি কশরি? ব্যাখ্যা কর। ৩ 

 ঘ) জাশমউল কুর’আি কাশক ও শ্রকি র্লা হশয়শি? নর্শেষি কর। ৪ 

    

4। ‘হালাল উপাশয় জীনর্কা অশেষি করা ফরশজর পর আরও একটি ফরজ কাজ।’ এ শ্রক্ষশে ব্যর্সার গুরুত্ব অপনরসীম। হারাম শ্রর্শক 

র্াঁচশি িা পারশল অশিক ক্ষনির সম্মুনখি হশি হশর্।                                                                                                                                      

 ক) উদ্দীপশকর হানদসটি শ্রকাি গ্রশন্থর? ১ 

 খ) হারাম র্লশি কী শ্রর্াঝায়? ২ 

 গ) হালাল উপাজবশির শ্রক্ষশে নকশসর গুরুত্ব অপনরসীম? ব্যাখ্যা কর। ৩ 

 ঘ) নক কারশি ক্ষনির সম্মুনখি হশি হশর্? উদ্দীপশকর আশলাশক নর্শেষি কর। ৪ 

    

5। সূরা আল-মাউি পনর্ে কুর’আশির একটি গুরুত্বপূি ব সুরা। সূরাটি মক্কায় অর্নিি ব। এ সূরা শ্রর্শক মামুি নেক্ষা নিশয় নিশজশক 

কানফর ও মুিানফকশদর শ্রর্শক আলাদাভাশর্ গড়শি নেশখশিি।                                                                                                                                

 ক) সূরা আদ দুহা কিিম সূরা? ১ 

 খ) আল-কুর’আশির িামকরশির কারি ব্যাখ্যা কর। ২ 

 গ) মামুি নিশজশক কানফর ও মুিানফকশদর শ্রর্শক আলাদাভাশর্ গড়ার নেক্ষা কীভাশর্ শ্রপশয়শি? ব্যাখ্যা কর। ৩ 

 ঘ) সুরা মাউি শ্রকাি প্রকার সুরা? এ প্রকার সুরার নর্নেিুগুশলা নর্শেষি কর। ৪ 
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6। সমুদ্র ও নসকি দুই র্ন্ধু। িারা মানুশষর জীর্শির উশদ্দশ্য ও লক্ষু সম্পশকব আশলাচিা করনিল। িখি সমুদ্র র্লল - আল্লাহ 

িা’আলা র্শলশিি - নজি ও মাির্জানিশক আনম আমার ইর্াদাশির জন্যই সৃনি কশরনি । নসকি র্লল - ইলম র্া জ্ঞািাজবি 

িাড়া আল্লাহর ইর্াদাি করা অসম্ভর্। 

 ক) হাক্কুল্লাহ কী?   ১ 

 খ) হাক্কুল ইর্াদ-আদাশয়র গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২ 

 গ) সমুশদ্রর উনল্লনখি আয়ািটির িাৎপে ব ব্যাখ্যা কর। ৩ 

 ঘ) নসকশির সর্ বশেষ উনিটি নর্শেষি কর।    ৪ 

    

7। z অবর্িভাশর্ প্রচ্যর অর্ ব উপাজবি কশরশিি। নিনি নিয়নমি সালাি আদাই িা করশলও প্রনি র্ির হজ্ব পালি কশরি। নিনি 

নর্োস কশরি হজ্ব িাশক নিষ্পাপ নেশুর মি কশর নদশর্।                                                                                                                                

 ক) শ্রকাি সুরার আয়াি িারা হজ্ব ফরজ করা হশয়শি? ১ 

 খ) সাওশমর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২ 

 গ) হজ্ব সম্পশকব z এর িারিা ইসলাশমর আশলাশক ব্যাখ্যা কর। ৩ 

 ঘ) একজি মুসনলম নহশসশর্ নিয়নমি পাঁচ ওয়াি সালাি আদাশয়র শ্রপ্রাশয়াজনিয়িা নর্শেষি কর। ৪ 

    

8। আর্রার িার নেক্ষশকর কাশি আখলাশক হানমদাহ অজবশির উপায় জািশি আগ্রহ প্রকাে করল। নেক্ষক িাশক সর্ বপ্রর্ম িাশক 

িাকওয়া র্া শ্রখাদাভীনি অজবশির পরামে ব নদশলি।                                                                                                                                

 ক) আখলাক কী?   ১ 

 খ) ওয়াদা পালশির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২ 

 গ) নেক্ষক আর্রারশক নক অজবশির পরামে ব নদশলি? এর িাৎপে ব ব্যাখ্যা কর। ৩ 

 ঘ) আর্রার নেক্ষশকর কাশি কী অজবশির পরামে ব চাইল? এর িাৎপে ব নর্শেষি কর। ৪ 

    

9। নগর্ি ও নহংসা অিুান্ত গনহ বি কাজ। এর মাধ্যশম সমাশজ নফিিা-ফাসাদ সৃনি হয়। আর আল্লাহ নফিিা সম্পশকব র্শলশিি- 

নফিিা হিুার শ্রচশয়ও জঘন্য। 

 ক) আয়ািটি শ্রকাি সুরার? ১ 

 খ) নহংসা র্লশি কী বুঝায়? ২ 

 গ) উদ্দীপশকর আয়াশির আশলাশক নফিিা-ফাসাশদর কুফল ব্যাখ্যা কর। ৩ 

 ঘ) নগর্ি ও নহংসা নকভাশর্ সমাশজর োনন্ত নর্িি কশর? নর্শেষি কর। ৪ 

    

10। মক্কা নর্জয় ও নর্দায় হজ্ব মহািনর্ [স] এর জীর্শির উশল্লখশোগ্য দুইটি ঘটিা।                                                                                                                                                                                                                                                         

 ক) নহজরি কী?   ১ 

 খ) নর্দায় হশজ্বর িাম করশির কারি বুনঝশয় নলখ।                                              ২ 

 গ) উদ্দীপশকর শ্রকাি ঘটিার সাশর্ মহািনর্ (স) এর  ঐনিহানসক ভাষি উশল্লখশোগ্য? এর িাৎপে ব ব্যাখ্যা কর। ৩ 

 ঘ) উদ্দীপশকর শ্রকাি ঘটিার সাশর্ মহািনর্ (স) এর ক্ষমার দৃিান্ত নর্দ্যমাি? নর্শেষি কর। ৪ 

    

11। হেরি উমর (রা) এর ন্যায় নর্চার ও প্রজার্াৎসল্য এর্ং হেরি উসমাি (রা) এর ইসলাশমর জন্য সম্পদ দাি ইনিহাশস অমর 

হশয় আশি। 

 ক) সুফফা কী? ১ 

 খ) নচনকিসাোশে ইর্শি নসিার অর্দাি  ব্যাখ্যা কর। ২ 

 গ) উদ্দীপশক হেরি উমর (রা) এর উনল্লনখি নর্ষয়টি ব্যাখ্যা কর। ৩ 

 ঘ) উদ্দীপশক উনল্লনখি হেরি উসমাি (রা) এর অর্দািটি নর্শেষি কর। ৪ 

 




