সমাপনী পরীক্ষার পূ র্ব প্রস্তুতি
ইসলাম ও নৈতিক তিক্ষা
সময় : ২ ঘন্টা ৩০ তমতনট
পূ র্বমান : ১০০
১। সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে তিখ:
১ × ৫০ = ৫০
১। আতিকা মহাদেদির মাৈু ষদক কক লালৈ- পালৈ কদরৈ?
ক) কেবদেবী
খ) কেদরস্তাগণ
গ) আল্লাহ
ঘ) দুগগা
২। কিামার তরতিদকর বযবস্থা কক কদর কেৈ?
ক) আল্লাহ
খ) কৃষক
গ) আব্বা- আম্মা
ঘ) মহাৈতব (স)
৩। কিামার বন্ধু রতহদমর কোট ভাই গি শুক্রবার িন্মগ্রহণ কদরদে । বিগ মাদৈ কস ককাথায় আদে?
ক) ইহকাদল
খ) িান্নাদি
গ) িাহান্নাদম
ঘ) আতখরাদি
৪। মৃ িুযর পর ভারদির অতিবাসীদের কার কাদে সাওয়াল িওয়াব তেদি হদব?
ক) ৈতব ও রাসু দলর তৈকট
খ) তিৈদের তৈকট
গ) মু ৈকার ৈতকদরর তৈকট
ঘ) তকরামাৈ কাতিতবদৈর তৈকট
৫। কগাপদৈ কাউদক গাতল তেব ৈা কারণ আল্লাহক) খাতলক
খ) রাজ্জাক
গ) সামীউৈ
ঘ) হালীমু ৈ
৬। তিক্ষক িরদি ৈা পারদলও িুতম পরীক্ষার হদল ৈকল করদব ৈা, কারণক) এদি কবতি ৈম্বর পাওয়া যায় ৈা
খ) মহাৈ আল্লাহদক োাঁতক কেওয়া যায় ৈা
গ) োাঁতক তেদয় বড় হওয়া যায় ৈা
ঘ) তিক্ষকদক ঠকাদল অতভিাপ পাওয়া যায়
৭। মাৈু দষর অবািযিা যখৈ চরদম কপ াঁোদব ও আল্লাহর ৈাম কৈওয়ার মি ককউ থাকদব ৈা, িখৈ কী হদব?
ক) তমযাৈ
খ) হাির
গ) তকয়ামি
ঘ) সওয়াল- িওয়াব
৮। আল্লাহ িায়ালা আমাদের িৈয অদৈক আইৈ ও তবিাৈ তেদয়দেৈ । এসব তকেু র জ্ঞাৈ অিগৈ করা আমাদের িৈয কী ?
ক) ওয়াতিব
খ) েরি
গ) সু ন্নি
ঘ) ৈেল
৯। কবদর সওয়াল – িওয়াব সহি হদব কীভাদব?
ক) তিক্ষদকর কথা শুদৈ
খ) গুণীিৈদক অৈু সরণ কদর
গ) ৈবী – রাসু দলর পদথ চদল
ঘ) তপিা – মািাদক অৈু সরণ কদর
১০। িাতৈয়ার িান্নাদি যাবার চাতব কী?
ক) সালাি
খ) সাওম
গ) যাকাি
ঘ) হি
১১। িুতম সু বতহ সাতেদকর সময় ঘু ম কথদক উদঠ ককাৈ সালাি পড়দব?
ক) কিাহর
খ) আসর
গ) মাগতরব
ঘ) েির
১২। কাতরমা ঠিক তিপ্রহদর সালাি আোয় করদলৈ, ইসলাদমর দৃতিদি িার সালাি আোয় করা কী?
ক) িাদয়য
খ) মাকরুহ
গ) হারাম
ঘ) কমাবাহ
১৩। আতককার উদেিয কী হওয়া উতচি?
ক) হালাল পশু িবাই করা
খ) আল্লাহর সন্তুতি লাভ
গ) আত্নীয়দের খাওয়াদৈা
ঘ) প্রতিদবিীদের সাদথ সু সম্পকগ
১৪। রমিাদৈর সময় িুতম অসু স্থ থাকদল িুতম কী করদব?

ক) করাযা রাখব
খ) করাযাই রাখব ৈা
গ) যখৈ ভাদলা হদবা িখৈ করাযা রাখব
ঘ) পরবিী বেদরর রমিাদৈর করাযা িৈয অদপক্ষা করব
১৫। সালাদি োাঁতড়দয় মদৈ রাখা িরুতর, আমাদক কেখদেৈক) কেদরিিা
খ) মু সতল্লরা
গ) ইমাম
ঘ) স্রিা
১৬। িৈী – েতরদ্র সকল মু সলমাদৈর উপর েরি ইবােি ককাৈটি?
ক) সােকা
খ) হি
গ) যাকাি
ঘ) সালাি ও সাওম
১৭। িুতম কিামার চারপাদি যা তকেু আদে িার প্রতি েয়া করদল । আল্লাহ কিামার প্রতি কী করদবৈ?
ক) আল্লাহ রাগ করদবৈ
খ) অসন্তুি হদবৈ
গ) আল্লাহ িাদক পু রস্কার তেদবৈ
ঘ) েয়া করদবৈ
১৮। িুতম কেখদল একটি তস এৈ তি গদিগ পদড় আটদক কগল, এ মু হূদিগ কিামার করণীয় কী?
ক) িাতকদয় থাকব
খ) কলাক ডাকদি যাব
গ) হাদি িাতল কেব
ঘ) িাক্কা তেদয় উঠিদয় তেব
১৯। কমদয়টি মাদক বলল, খতলো ওমর অৈযায় ৈা কেখদলও স্বয়ং আল্লাহ সব তকেু কেখদেৈ – িার মদৈাভাদব কী প্রকাি
কপদয়দে?
ক) িাকওয়া
খ) িাহতিব
গ) িামােুৈ
ঘ) িারতবয়াি
২০। আতরদের মা – বাবা দুিৈই অসু স্থ, এ মু হূদিগ িার কী করা উতচি?
ক) িাদের গালী কেওয়া
খ) িাদের কসবা ৈা করা
গ) িাদের পাহারা কেওয়া
ঘ) িাদের তচৎকার বযবস্থা করা
২১। রাস্তায় চলার সময় পতরতচি ককউ কিামাদক গাতল তেদল কী করদব?
ক) পাল্টা গাতল তেদব
খ) বাবা- মাদক িাৈাদব
গ) প্রতিদবিীদক িাৈাদব
ঘ) ভুদল কযদি কচিা করদব
২২। স্কুদল আসার পথ এক সহপাঠী কিামার িামা কাো েুাঁ দড় মারদল িুতম কী করদব?
ক) বকা তেদব
খ) কান্না করদব
গ) ক্ষমা কদর তেদব
ঘ) িাদকও কাো তেদব
২৩। মামাদিা ভাই কবড়াদি এদস কিামার িদখর েুদলর টব কভদে তেল । িুতম কী করদব?
ক) ক্ষমা কদর তেব
খ) মাদক তগদয় বলল
গ) রাগারাতগ করব
ঘ) মৈ খারাপ করদব
২৪। তমৈার বাবা িাদক চারিৈ খতলো সম্পদকগ বলদলৈ । ‘খতলো’ িদের অথগ কী?
ক) প্রতিতৈতি
খ) কৈিা
গ) আমলা
ঘ) পতরচালক
২৫। িাতৈয়া কুরআৈ তিখদি কয়টি বণগ তিখদব?
ক) ২৮ টি
খ) ৩৯ টি
গ) ২৯ টি
ঘ) ১১ টি
২৬। হাতববা ককাৈ দুইটি বদণগ িািেীে যু ক্ত হদল গুন্নাহ করদব?
ক)  ح عখ) خ غ
গ) ء ه
ঘ) ن م
২৭। মাহেুদির বন্ধু কুরআৈ তিলাওয়াি ( )نবদণগ িািেীে যু ক্ত হরে কপদয়ও গুন্নাহ কদরতৈ, কস কী িরক কদরদে?
ক) েরি সু ন্নাি
খ) সু ন্নাি
গ) ওয়াতিব
ঘ) ৈেল
২৮। কেরদে স এমৈ একটি তকিাদবর কথা িাৈদি কপদরদে, কযই তকিাবটি কযমৈ ৈাতিল হদয়তেল, কিমতৈ আদে । কেরদে স
ককাৈ তকিাবটির কথা িাৈদি কপদরদে?
ক) িাওরাি
খ) যাবু র
গ) ইৈতিল
ঘ) কুরআৈ মাতিে
২৯। মহাৈতব (স) – এর সাহাবীরা (রা) পৃ তথবীর কৈিৃত্ব তেদি সক্ষম হদয়তেদলৈ । িাাঁরা কীভাদব এরূপ সক্ষমিা অিগৈ করদি
কপদরতেদলৈ?
ক) অপদরর হক ৈি কদর
খ) কুরআদৈর অৈু সরণ ৈা কদর
গ) ক্ষমিার অপবযবহার কদর
ঘ) কুরআদৈর আদেি ও তৈদষি পু দরাপু তর কমদৈ চদল

৩০। আমাদের উতচি এতিমদের সাদথ সিযবহার করা । ককাৈ সূ রায় এতিমদের সাদথ সিযবহার কথা বলা হদয়দে?
ক) সূ রা মাউৈ
খ) সূ রা েীল
গ) সূ রা কুরাইি
ঘ) সূ রা ৈাস
৩১। ককাৈ সূ রায় কুরবাতৈ করদি বলা হদয়দে?
ক) সূ রা েীল
খ) সূ রা মাউৈ
গ) সূ রা কাউসার
ঘ) সূ রা কাতেরুৈ
৩২। হযরি খাতেিা (রা) ককৈ িার বযবসা বাতণিয পতরচালৈার িৈয মহাৈতব (স) কক তৈবগাতচি কদরৈ?
ক) সু ন্দর চতরত্র
খ) মক্কার অতিবাসী
গ) তিতক্ষি
ঘ) সু েিগৈ
৩৩। মহাৈতব (স) – এর বাতড় হদি কুরআৈ মতিে ৈাতযদলর প্রথম স্থাৈটির দূরত্ব কি?
ক) ১ - ২ মাইল
খ) ২- ৩ মাইল
গ) ৩ – ৪ মাইল
ঘ) ৪ – ৫ মাইল
৩৪। কুরআৈ – এর বাণী সবগপ্রথম ককাথায় পাঠ করা হয়?
ক) কাবা িতরদে
খ) মসতিদে ৈবতবদি
গ) কহরা গুহায়
ঘ) মতেৈায়
৩৫। কিামার বন্ধুর োো মৃ িুযর পর কি সময় পরকাদল থাকদব?
ক) অৈন্তকাল
খ) ১০০০ বের
গ) ৫০০ বের
ঘ) ৩০০ বের
৩৬। পৃ তথবীর সবগপ্রথম তলতখি সৈদের িারা কয়টি?
ক) ১৭ টি
খ) ২৭ টি
গ) ৪৭ টি
ঘ) ৩৭ টি
৩৭। ইরাদকর একটি িহর ইবরাহীম (আ) – কক অতিকুদে তৈদক্ষপ করার ঘটৈার িৈয তবখযাি, িহরটির ৈাম কী?
ক) মতেৈা
খ) কহিাি
গ) বাদবল
ঘ) বাইিুল লাহাম
৩৮। মক্কা তবিদয়র পর মহাৈতব (স) – এর কীরূপ আচরণ প্রতিেতলি হদয়তেল?
ক) ক্ষমা
খ) ঘৃ ণা
গ) প্রতিোৈ
ঘ) প্রতিদিাি
৩৯। তমলৈ ময়লা আবগিৈা কযখাদৈ – কসখাদৈ কেদল । এ কািটি ৈা কদর তমলৈ কী করদব?
ক) খাদল ময়লা কেলদব
খ) দূদর রাস্তা পাদবগ কেলদব
গ) ডাস্টতবৈ বযবহার করদব
ঘ) বাতড়র অদূদর কডাবায় কেলদব
৪০। িাওৈ ও মু ক্তা কেতণদি নহ নচ কদর এদি োত্র-োত্রীদের কী ক্ষতি হয়?
ক) স্মৃতি িতক্ত কলাপ পায়
খ) িএবণ িতক্ত তবলু প্ত হয়
গ) পাঠ গ্রহদণ অসু তবিা হয়
ঘ) উপদরর সব কয়টি
৪১। মৃ ি বযতক্তদক কবদর কয়টি প্রশ্ন করদব?
ক) ৪ টি
খ) ৩ টি
গ) ৫ টি
ঘ) ২ টি
৪২। তকয়ামদির ভয় আমাদের ককাৈটি কথদক তবরি রাখদব?
ক) টাকা – পয়সা ও িৈ সম্পতি কথদক
খ) সকল খারাপ কথা ও কাি কথদক
গ) সকল জ্ঞাৈিগৈ কথদক
ঘ) সকল নবি কাি কথদক
৪৩। ইলাহ িদের অথগ কী?
ক) রাসু ল
খ) ৈতব
গ) কেদরস্তা
ঘ) মাবু ে
৪৪। তবির সালাদি কোয়া কুৈু ি পড়া কী?
ক) ৈেল
খ) সু ন্নি
গ) েরি
ঘ) ওয়াতিব
৪৫। ককাৈটি িয়িাদৈর কারখাৈা?
ক) অপতবত্র মৈ
খ) অপতবত্র স্থাৈ
গ) সু ন্দর বৈ
ঘ) সু সতজ্জি বাতড়
৪৬। মাৈব িীবদৈ সবদচদয় মূ লযবাৈ সম্পে কী?
ক) টাকা – পয়সা
খ) অতিদিৈ
গ) পাতৈ
ঘ) সু ন্দর চতরত্র

৪৭। ককাৈ উপািগৈ উিম উপািগৈ?
ক) বযবসাদয়র উপাতিগি অথগ
খ) কৃষদকর উপািগৈ
গ) চাকতরিীতবর উপর অথগ
ঘ) েদমর উপািগৈ
৪৮। মাখরাি িদের অথগ কী?
ক) কবর হওয়ার িায়গা
খ) সু ন্দরভাদব উচ্চারণ
গ) কন্ঠৈাতল
ঘ) ককাৈটাই ৈয়
৪৯। মহাৈতবর মাদয়র ৈাম কী?
ক) হযরি মতরয়ম
খ) হযরি রতহমা
গ) হযরি হাতলমা
ঘ) হযরি আদমৈা
৫০। কারা মাৈব িাতির আেিগ তিক্ষক?
ক) তিৈ – পরী
খ) পয়গম্বরগণ
গ) কেদরিিাগণ
ঘ) ৈতব – রাসু লগণ
২। তনত্রের প্রশ্নগুত্রিার উত্তর সংত্রক্ষত্রপ উত্তরপত্রে লিখ :
১ × ১৫ = ১৫
ক) িুতম পৃ তথবীদি পাপ কাি হদি তবরি থাকদল পরকাদল ককাথায় অবস্থাৈ করদব?
খ) আল্লাহর অদৈকগুদলা গুণবাচক ৈাম রদয়দে । এসব গুদণ গুণাতিি হদি পারদল ককাৈটি লাভ করা যাদব?
গ) সূ যগাদস্তর পরপরই বায়িুল কমাকারম মসতিে কথদক ককাৈ ৈামাদযর আযাৈ কেওয়া হয়?
ঘ) বাংলাদেদির প্রতিটি মাৈু ষ িার কেিদক ভাদলাবাদস । বাংলাদেিদক ভাদলাবাসা ইমাদৈর কী?
ঙ) আতমর সাদহদবর আতে তপিামািা কক?
চ) ওসমাৈ সঠিক উচ্চারদণ কুরআৈ মতিে তিলাওয়াি কদর, এদক আমরা কী বলব?
ে) তিলাতৈ িার বন্ধু রুহাৈীদক প্রশ্ন করল,”লাকুম েীৈকুম ওয়াতলয়া েীৈ” এর অথগ কী?
ি) হযরি ৈূ হ (আ) ককমৈ চতরদত্রর অতিকারী তেদলৈ?
ঝ) কুলেু মদের িমগগ্রদে কিিৈ ৈতব – রাসু দলর ৈাম উদল্লখ রদয়দে?
ঞ) আল্লাহর চরম আৈু গদিযর পতরচয় তেদি িুতম ককাৈ ইবােি করদব?
ট) কারা আল্লাহ িায়ালার তপ্রয় মাৈু ষ?
ঠ) হািদরর ময়োদৈ সবগপ্রথম তকদসর তহসাব কৈওয়া হদব?
ড) মহাৈতব (স) েতমকদের পাতরেতমক সম্পদকগ কী বদলদেৈ?
ঢ) কালাম অথগ কী?
ণ) তহলেুল েুযূ দলর উদেিয কী তেল?
৩। ক, খ, গ, ঘ, ঙ, ে, ছ ও জ নং প্রশ্ন লেত্রক লেত্রকাত্রনা ৬টি এর্ং ঝ ও ঞ নং প্রশ্ন লেত্রক লেত্রকাত্রনা ১টি সহ লমাট ৭টি
প্রত্রশ্নর উত্তর লিখ :
৫ × ৭ = ৩৫
ক) কিামার এলাকার ককউ মারা কগদল িুতম কী কী কাি করদব িার ৫টি কলখ ।
৫
খ) আল্লাহ িায়ালার গুণাবতল সম্পদকগ িাৈা প্রদয়ািৈ ককৈ? ৫টি বাদকয কলখ ।
৫
গ) কিামার বন্ধু মাহাবু বরা কুরবাতৈ করার ৫টি কারণ কলখ?
৫
ঘ) িুতম িামাআদির সাদথ সালাি আোয় করদল ককাৈ ৫টি পু রস্কার পাদব?
৫
ঙ) কিামার চতরত্র সু ন্দর ও আচরণ ভাদলা করদি হদল কয সকল কাি করদি হদব িা ৫ বাদকয কলখ ।
৫
চ) মাৈবাতিকার কী? ককাৈ িমগ সকল মাৈু দষর ৈযাযয অতিকার োৈ কদরদে? আমাদের তিৈটি নৈতিক োতয়ত্ব কলখ । ১+১+৩= ৫
ে) “কুরআৈ অপতরবিগ ৈীয়” বলদি িুতম কী বু ঝ? ৫ বাদকয কলখ ।
৫
ি) মহাৈতব (স) – এর িীবৈী হদি কয সকল তিক্ষা গ্রহণ কদরে, িার মদিয হদি ৫টি কলখ ।
৫
ঝ) করািা রাখদল কী উপকার হয় পাাঁচটি বাদকয কলখ ।
৫
ঞ) তবোয় হদি মহাৈতব (স) কয ভাষণ তেদয়তেদলৈ িা সংদক্ষদপ কলখ ।
৫

