সমাপনী পরীক্ষার পূ র্ব প্রস্তুতি
বিষয় : ইসলাম ও নৈবিক বিক্ষা
সময় : ২ ঘন্টা ৩০ তমতনট
পূ র্বমান : ১০০
১। সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ:
১ × ৫০ = ৫০
১। িুবম আল্লাহর অসংখ্য বৈয়ামি গ্রহণ কর এ বৈয়ামি গ্রহণ করর তিামার কী করা উবিি?
ক) অকৃিজ্ঞ হওয়া
খ্) অস্বীকার করা
গ) শুকবরয়া আদায় করা
ঘ) কুফরী করা
২। আল্লাহ তিামারক সৃ বি করররেৈ তকৈ?
ক) িােবিহ পড়ার জৈয
খ্) ইিাদরির জৈয
গ) বজবকর করার জৈয
ঘ) দাওয়াি তদওয়ার জৈয
৩। মহাৈবি (স) মবদৈায় বহজরি কররলৈ, মু সলমাৈগণ সিবপ্রথম তকাথায় বহজরি কররলৈ?
ক) িারয়রফ
খ্) আবিবসবৈয়ায়
গ) িািু রক
ঘ) উহুরদ
৪। িুবম কীভারি কুরআৈ বিলাওয়াি কররি?
ক) দ্রুি
খ্) ধীরর ধীরর
গ) অথব িু রে
ঘ) তথরম তথরম
৫। হযরি দাউদ (আ) - এর বিিার িযিস্থা তকমৈ বেল?
ক) জটিল
খ্) বৈররপক্ষ
গ) সাধারণ
ঘ) পক্ষপাবিত্ব
৬। কিররর আজাি হরি বৈরজরক রক্ষা কররি িুবম তকাৈটি বৈয়বমি কররি?
ক) দাৈ
খ্) তসিা
গ) ক্ষমা
ঘ) সালাি
৭। প্রাকৃবিক দুরযবারগ তকৈ দুগবিরদর সাহাযয কররিা?
ক) নৈবিকিার কাররণ
খ্) অথব আরয়র আিায়
গ) প্রবিদাৈ পাওয়ার কাররণ
ঘ) প্রিংসা পাওয়ার আিায়
৮। কখ্ৈ শ্রবমকরদর পারশ্রবমক বদরি?
ক) দুই বদৈ পর
খ্) ঘাম শুকারৈার পূ রিব
গ) কাজ ভাল হরল
ঘ) কাজ তিরষ যািাই করর
৯। সালারমর মাধযরম তকাৈ ইিাদি তিষ কররি?
ক) হজ্ব
খ্) যাকাি
গ) সালাি
ঘ) সাওম
১০। বিদযালয় পবরষ্কার – পবরচ্ছন্নিার কাজটি িুবম কীভারি কররি?
ক) িড়রদর বৈরয়
খ্) সকরল বমরল
গ) তোটরদর বদরয়
ঘ) তশ্রবণ তৈিা বদরয়
১১। তিামার িৃ দ্ধ দাদা – দাবদর জৈয যা কর –
ক) সালাম দাও
খ্) তসিা – যত্ন করা
গ) আরগািরর কথা িল
ঘ) িৃ দ্ধ আশ্ররমর িযিস্থা কর
১২। মাৈু রষর অবধকাররক কী িলা হয়?
ক) মাৈিিা
খ্) মাৈিাবধকার
গ) মাৈি ধমব
ঘ) মাৈি জাবি
১৩। ৈূ হ ৈবি (স) এর সময়কার িৈযা সম্বন্ধীয় গল্প তথরক আমরা তয বিক্ষা পাইক) ৈিুৈ বকেু শুরু করা
খ্) একটি তৈৌকা নিবর করা
গ) পাপ কররল আল্লাহ িাবি তদৈ
ঘ) মরার পরও তিেঁরি থাকার বৈবিিকরণ
১৪। মহাৈবি (স) তকৈ িারয়ফ গমৈ কররবেরলৈ?
ক) ইমলাম প্রিার কররি
খ্) িারয়ফিাসীরদর সাহাযয কররি
গ) িারয়ফিাসীর সারথ যু দ্ধ কররি
ঘ) িারয়ফিাসীর সারথ িাবণজয কররি

১৫। ৈবি – রাসু লগরণর মূ ল বিক্ষা অৈু যায়ী িুবম বৈরির তকাৈটি কর?
ক) পড়ারলখ্া
খ্) িাগাৈ পবরিযবা
গ) ভাল িযিহার
ঘ) কথা কম িলা
১৬। মসবজরদ তকাৈ ধররৈর বিক্ষা পবরিালৈা করা যারি?
ক) ধমীয়
খ্) আবথবক
গ) সামাবজক
ঘ) সাংস্কৃবিক
১৭। তিামার সকল িন্ধুর িবররে কার ভয় থাকরি?
ক) বিক্ষরকর
খ্) আব্বা – আম্মা
গ) তফররিিার
ঘ) আল্লাহর
১৮। জাবকয়া সু ন্দর স্বারস্থযর অবধকারী, এ তদহ কার তদওয়া আমাৈি?
ক) মার তদওয়া
খ্) িািার তদওয়া
গ) মাটির তদওয়া
ঘ) আল্লাহর তদওয়া
১৯। হযরি মূ সা (আ) আল্লাহর িাণী ইসরাইলরদর বৈকট তপৌেঁোরয় বদরয়বেরলৈ । এজৈয িারক কী িলা হয়?
ক) তফররিিা
খ্) ৈবি – রাসু ল
গ) সাধারণ মাৈু ষ
ঘ) ডাক বদরলৈ
২০। তিামার িন্ধু জবসরমর তকাৈ জ্ঞাৈ অজবৈ করা ফরজ?
ক) হাবদরসর
খ্) বফকরহর
গ) আরবির
ঘ) আল্লাহর আইৈ ও বিবধ বিধারৈর
২১। আবিকা মহারদিরক তক লালৈ – পালৈ কররৈ?
ক) তদিরদিী
খ্) তফররিাগণ
গ) আল্লাহ
ঘ) দুগবা
২২। সাৈবজদ িুবর করর, অপর অবধকার ৈি করর, িুবরর অভযাস পবরিযারগর জৈয বক করা উবিি?
ক) অরৈযর সহরযাবগিা তৈওয়া
খ্) িন্ধুর সহরযাবগিা তৈওয়া
গ) আইৈ আশ্রয় তৈওয়া
ঘ) বমথযা পবরিযাগ করা
২৩। তিাভৈ শ্রবমরকর ৈযাযয পাওৈা তদয় ৈা, টাকা িাইরলই বৈযবািৈ করর িার এ আিরণ বকরসর সাবমল?
ক) প্রবিকাররর
খ্) জু লুরমর
গ) প্রবিরিারধর
ঘ) প্রবিররারধর
২৪। রাজু ময়লা আিজবৈা তযখ্ারৈ তসখ্ারৈ তফরল এ কাজটি ৈা করর বমলৈ বক কররি?
ক) খ্ারল ময়লা তফলরি
খ্) দূরর রািায় পারবব তফলরি
গ) ডাস্টাবিৈ িযিহার কররি
ঘ) িাবড়র অদূরর তডািায় তফলরি
২৫। সাদ্দারমর িবররে মন্দ বদক তকাৈটি?
ক) বিক্ষকরক সম্মাৈ করা
খ্) তরাগীর তসিা করা
গ) সিয কথা িলা
ঘ) বমথযা কথা িলা
২৬। তিামার িন্ধু বপপাসািব বিড়ালটিরক পাবৈ পাৈ করায় আল্লাহ িারক কী কররলৈ?
ক) িাবি বদরিৈ
খ্) আজাি বদরিৈ
গ) পু রস্কৃি কররিৈ
ঘ) গুৈাহ বদরিৈ
২৭। প্রদীপ সযার োেরদররক িলল, “তিামরা িৃ ক্ষ তরাপৈ কর পবররিি িােঁিাও” এটি সিবপ্রথম তক বৈরদব ি বদরয়বেরলৈ?
ক) অথবমন্ত্রী
খ্) পবররিি মন্ত্রী
গ) হযরি আিু িকর (রা)
ঘ) হযরি মু হাম্মদ (স)
২৮। পাবকিারৈর মু সলমাৈরদর ধমব গ্ররের ৈাম কী?
ক) িাওরাি
খ্) যািূ র
গ) ইৈবজল
ঘ) কুরাআৈ
২৯। তিামার খ্ালা প্রবিবদৈ কুরআৈ বিলাওয়ারির মাধযরম কয়টি উরদ্দিয হাবসল কররৈ?
ক) ৩টি
খ্) ৪টি
গ) ৫টি
ঘ) ৬টি
৩০। তৈপারলর মু সলমাৈরদর সফলিা কীরসর মরধয বৈবহি?
ক) কুরআরৈ
খ্) হাবদরস
গ) ইজমায়
ঘ) বকয়ারস
৩১। তিামার তিাৈ িাবৈয়া সঠিকভারি হরফ উচ্চারণ কররি বকরসর জ্ঞাৈ অজবৈ কররি হরি?

ক) ইজহার
খ্) কলি
গ) মাখ্রাজ
ঘ) ইখ্ফাহ
৩২। বমঠু ৈ কবরমরক িলল, িুবম একবদৈ আমারদর তদি তদিীর পূ জা কর আর আবম একবদৈ আবম আল্লাহর ইিাদি করি।
এটি তকাৈ সূ রার িারৈ ৈু যুল?
ক) সূ রারয় িাকােু র
খ্) সূ রারয় কাউসার
গ) সূ রারয় মাউৈ
ঘ) সূ রারয় কারফরুৈ
৩৩। বমরাজ সালাি আদারয় উদাসীৈ িার জৈয পরকারল কী ররয়রে?
ক) দুরভব াগ
খ্) িাবি
গ) পু রস্কার
ঘ) বিরস্কার
৩৪। তিামার িন্ধুর িািা -মা মৃ িুযর পর কি সময় পরকারল থাকরি?
ক) অৈন্তকাল
খ্) ১০০০ িের
গ) ৫০০ িের
ঘ) ৩০০ িের
৩৫। িুবম ইউটিউরি তয িায়িুল তমাকাদ্দাস মসবজদ তদখ্, িার বৈমবািা তক?
ক) সরকার
খ্) তফররিিা
গ) হযরি ঈসা (আ)
ঘ) হযরি সু লায়মাৈ (আ)
৩৬। সিবরিষ ৈবি ইংররবজ িষবপঞ্জী অৈু সারর তকাৈ মারস জন্মগ্রহণ কররৈ?
ক) এবপ্রল
খ্) রবিউল আউয়াল
গ) রমযাৈ
ঘ) িাওয়াল
৩৭। ইসলারমর ইবিহারস সিবপ্রথম তকাথায় আদিব সমাজ ও রাষ্ট্র প্রবিবিি হয়?
ক) ইরারক
খ্) বরয়ারদ
গ) বমিরর
ঘ) মবদৈায়
৩৮। আজ বজলহজ মারসর ১০ িাবরখ্ । আজরকর পর কিবদৈ পযবন্ত কুরিাবৈ করা যারি?
ক) এক
খ্) দুই
গ) বিৈ
ঘ) িার
৩৯। সকল ধরমবর িন্ধুর সারথ সু সম্পকব গরড় িুলরি িুবম কর –
ক) তকৌিুক
খ্) তলখ্াপড়া
গ) সহরযাবগিা
ঘ) িুপিাপ
৪০। মহাৈবি (স) তকৈ িারয়ফ গমৈ কররবেরলৈ?
ক) ইসলাম প্রিার কররি
খ্) িারয়ফিাসীরদর সাহাযয কররি
গ) িারয়ফিাসীরদর সারথ িন্ধু কররি
ঘ) িারয়ফিাসীরদর সারথ িাবণজয কররি
৪১। মসবজরদ আকসা তকাথায়?
ক) তজরুজারলরম
খ্) মককায়
গ) মবদৈায়
ঘ) বসবরয়ায়
৪২। সাহু অথব কী?
ক) সিয
খ্) বমথযা
গ) ভুল
ঘ) সঠিক
৪৩। তদিরপ্রম ইমারৈর অঙ্গ – এটি কার উবি?
ক) আল্লাহর
খ্) মহাৈবি (স) –এর
গ) জ্ঞাৈী িযবিরদর
ঘ) িারয়বজদ িু িামীর
৪৪। দুটি প্রাকৃবিক দুরযবারগর ফরল সু ন্দরিরৈর কি অংি িৈ ৈি হরয়রে?
ক) এক িৃিীয়াংি
খ্) িার ভারগর এক অংি
গ) অধবাংি
ঘ) এক পঞ্চমাংি
৪৫। রািার উপর তক ঠকঠক করর কােঁপবেল?
ক) একটি মাৈু ষ
খ্) একটি কুকুর
গ) একটি িালক
ঘ) একটি বিশু
৪৬। মাখ্রাজ িরের অথব কী?
ক) তির হওয়ার
খ্) সু ন্দরভারি উচ্চারণ
গ) কণ্ঠৈাবল
ঘ) তকাৈটাই ৈয়
৪৭। কুরআৈ মবজদ প্রথম একরে তকাথায় ৈাবজল হয়?
ক) লাওরহ মাহফুরজ
খ্) িায়িুল ইযযাহ
গ) িায়িুল্লায়
ঘ) পাহারড়

৪৮। িাজবিরদর পবরভাষায় দুই বৈিঃবারসর মধযিিী বিরবির সময়রক কী িরল?
ক) ওয়াকফ
খ্) ওয়াকফ িাম
গ) ওয়াকফ জাবয়য
ঘ) ওয়াকফ মু িলাক
৪৯। তকাৈ ৈবি বপিা োড়া জন্মগ্রহণ কররবেরলৈ?
ক) ইিরাহীম (আ)
খ্) ৈূ হ (আ)
গ) মূ সা (আ)
ঘ) ঈসা (আ)
৫০। হযরি ৈূ হ (আ) – এর তৈৌকা তকাথায় থামল?
ক) উহুদ পাহারড়
খ্) জু বদ পাহারড়
গ) তহরা গুহায়
ঘ) িুর পাহারড়
২। তনত্রের প্রশ্নগুত্রোর উত্তর সংত্রক্ষত্রপ উত্তরপত্রে লেখ:
১ × ১৫ = ১৫
ক) আমরৈর িািা ইমাৈ বৈরয় মারা বগরয়রেৈ, িিব মারৈ িােঁর রুহ তকাথায় আরেৈ?
খ্) ৈাঈমা ঠিক দুপু রর সালাি আদায় কররলা, ইসলারমর বৈয়রম িার তসই সময় সালাি আদায় করা কী বেল?
গ) হাবমদ সারহি উচ্চপদস্থ সরকাবর কমবকিব া হরলও ঘু ষ গ্রহণ কররৈ ৈা, সু দ খ্াৈ ৈা, িােঁর এ ধররৈর কাজরক কী িলা
তযরি পারর ।
ঘ) হাবসরির ভাই হাবমম সঠিকভারি আরবি হরফ উচ্চারণ কররি িায়, এর জৈয কী জাৈা দরকার?
ঙ) অন্ধকার ও কুসংকারাচ্ছন্ন আররি সিবপ্রথম আদিব সমাজ ও রাষ্ট্র িযিস্থা গরড় উঠরলা, তকাথায় গরড় উঠরলা?
ি) তিামার মা প্রবিবদৈ সকারল তয ধমবগ্রে বিলাওয়াি কররৈ িা তকাৈ ৈবির উপর ৈাবযল হয়?
ে) লন্ডরৈর মু সলমাৈরা আল্লাহ িায়ালার আরদি – বৈরষধ তমরৈ িলরল, এরক িুবম কী িলরি?
জ) িুবম কীভারি সৃ বির তসিা কররি?
ে) ওসমাৈ সঠিক উচ্চাররণ কুরআৈ মবজদ বিলাওয়াি করর, এরক আমরা কী িলি?
ঞ) হযরি ৈূ হ (আ) তকমৈ িবররের অবধকারী বেরলৈ?
ট) িালকটিরক খ্াবদজার বৈকট বদরয় মহাৈবি কী িলরলৈ?
ঠ) ওয়াকফ জারয়য কারক িরল?
ড)  هএটি কার বিহ্ন?
ঢ) কি বহজবররি কি সাহাবি বৈরয় মহাৈবি (স) মক্কা বিজয় কররৈ?
ণ) হাজরর আসওয়াদ তক তকাথায় স্থাপৈ কররবেরলৈ?
৩। ক, খ, গ, ঘ, ঙ, ে, ছ ও জ নং প্রশ্ন লেত্রক লেত্রকান ৬টি এর্ং ঝ ও ঞ প্রশ্ন লেত্রক লেত্রকাত্রনা ১টি সহ লমাট ৭টি
প্রত্রশ্নর উত্তর লেখ:
৫ × ৭ = ৩৫
ক) আল্লাহ সকল বকেু র সৃ বিকিব া িলরি িুবম কী িু ে? পােঁি িারকয তলখ্।
খ্) “আল্লাহ সকল বকেু র লালৈ – পালৈ কিব া” িলরি িুবম কী িু ে? পােঁি িারকয উত্তর দাও।
গ) তিামার িন্ধু মাহিু িরা কুরিাবৈ করার ৫টি কারণ তলখ্।
ঘ) পাক – পবিে থাকার কাররণ িুবম তয সকল সু ফল পাও, িার ৫টি তলখ্।
ঙ) িুবম তকৈ িবরে সু ন্দর কররি িার ৫টি কারণ তলখ্।
ি) আল্লাহর কারে ক্ষমা িাওয়ার পােঁিটি উপায় তলখ্।
ে) িুবম পবিে কুরআৈ মাবজদ তথরক বিক্ষা লাভ কররে এমৈ তয তকারৈা পােঁিটি বিষয় তলখ্।
জ) মহাৈবি (স) – এর জীিৈী হরি িুবম তয সকল বিক্ষা গ্রহণ কররে, িার মরধয হরি ৫টি তলখ্।
ে) একজৈ মু সলমারৈর িবরে তকমৈ হওয়া উবিি? এ সম্পরকব পােঁিটি িাকয তলখ্ ।
ঞ) সাওরমর গুরুত্ব ও িাৎপযব পােঁিটি িারকয তলখ্ ।

