
 

 

সমাপনী পরীক্ষার পূর্ব প্রস্তুতি 

ইসলাম ও নৈতিক তিক্ষা                                                                                                                                                                                                                                                     

সময় : ২ ঘন্টা ৩০ তমতনট                                                                                                             পূর্বমান : ১০০  

১। সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে তিখ:                                                                                                       ১ × ৫০ = ৫০  

১। মহাৈ আল্লাহ কীভাবে মাৈুবের জৈয তিরতিবৈর পাতৈ সরেরাহ তৈতিি কবরবেৈ? 

   ক) েৃতির মাধ্যবম                খ) মমবের মাধ্যবম                 গ) পাতৈিবের মাধ্যবম                ে) ৈিীর মাধ্যবম 

২। কেবরর সওয়াল জওয়াে সহজ হবে কীভাবে? 

   ক) তিক্ষবকর কথা শুৈবল      খ) গুণীজৈবক অৈুকরণ কবর      গ) ৈতে-রাসুবলর পবথ িবল      ে) তপিামািাবক অৈুকরণ কবর  

৩। সে সৃতিবক আল্লাহ িায়ালা কার আজ্ঞােহ কবর তিবয়বেৈ? 

   ক) তৈবজর                খ) মেবরিিাবির                   গ) িয়িাবৈর                    ে) মাৈুবের 

৪। গােপালা, পশুপাতখ, জীেজন্তু সোরই তৈবির মকাৈটির প্রবয়াজৈ হয়? 

   ক) তেবেক                    খ) েুতি                      গ) খািয                       ে) জ্ঞাৈ 

৫। আমরা সুবখ-দুঃবখ মহাৈ আল্লাহর ওপর ভরসা কতর কারণ আল্লাহ- 

   ক) সেবদ্রিা                    খ) সেববরািা                       গ) তরতজকিািা                     ে) সেবিতিমাৈ 

৬। মন্দ কাবজর জৈয িাতি মপবি হয় । তিরস্থায়ী িাতির স্থাৈ তহবসবে িুতম মকাৈটিবক তিতিি করবে? 

   ক) কের                    খ) মজলখাৈা                       গ) তকয়ামি                      ে) জাহান্নাম 

৭। আমরা কখবৈা তমথযা সাক্ষয মিে ৈা, কারণ – 

   ক) আল্লাহ সে মিাবৈৈ            খ) জতরমাৈা হবি পাবর             গ) তৈবজর ক্ষতি হবে            ে) মলাবক মন্দ েলবে 

৮। ইসলাবমর পবথ িলবি িাইবল আল্লাহর গুণােতল সম্পবকব  থাকবি হবে – 

   ক) ধ্ারণা                    খ) একাগ্রিা                      গ) সবিিৈিা                       ে) সাতেবক জ্ঞাৈ 

৯। ধ্ৈী গতরবের নেেময দূর হয় কীভাবে? 

   ক) হজ্ব করবল                 খ) সালাি আিায় করবল                   গ) যাকাি তিবল                  ে) আতককা তিবল 

১০। মুিা ৈামাবজর জৈয তৈয়ি করার পর িরীবরর মকাথায় হাি োাঁ ধ্বে? 

   ক) ৈাতভর তৈবি                 খ) ৈাতভর উপবর                     গ) েুবকর ওপবর                   ে) েুবকর তৈবি 

১১। আতককা িবের অথব কী? 

   ক) মকবে মেলা                 খ) মভবে মেলা                   গ) মেবৈ েড় করা                   ে) মজাড়া লাগাবৈা 

১২। িীেব এক মাস তসয়াম সাধ্ৈা করা হয় । এর মাধ্যবম মকাৈটি িিব া হয়? 

   ক) মািৃভাোর              খ) মিিপ্রবমর               গ) অৈাহাবর থাকার              ে) োিে প্রতিক্ষণ ও অৈুিীলৈ   

১৩। সালাবির আহকাম সািটি । এগুবলা পালৈ করবি হয় – 

   ক) সালাবির মিবে               খ) মরাজার মিবে                 গ) সালাবির তভিবর                 ে) সালাি শুরু করার আবগ 

১৪। িুতম সালাবমর মাধ্যবম মকাৈ ইোিি মিে করবে? 

   ক) হজ্ব                       খ) যাকাি                      গ) সালাি                      ে) সাওম 



 

 

১৫। জািীয় জীেবৈ হজ্ব কী সৃতি কবর? 

   ক) তেশ্বভ্রািৃত্ব            খ) সকবলর প্রতি মায়া            গ) ভাবলা কাবজর মবৈাভাে            ে) মুসলমাৈবির প্রতি ভাবলাোসা 

১৬। ইোিি েলবি েুঝায় – 

   ক) পৃতথেীবি িাতিবি েসোস করা        খ) আল্লাহর আৈুগিয করা          গ) ৈামাজ আিায় করা        ে) রমজাবৈ মরাজা রাখা 

১৭। ইসলাম কয়টি রুকৈ এর উপর প্রতিতিি? 

   ক) তিৈটি                     খ) িারটি                     গ) পাাঁ িটি                      ে) েয়টি 

১৮। খাোর মিবে মুখ পতরষ্কার করা প্রবয়াজৈ । কারণ – 

   ক) পতেত্র থাকবি          খ) সোই প্রিংসা করবে            গ) সহবজ হজম করবি           ে) পতরচ্ছন্নিা ইমাবৈর অে 

১৯। “মিামরা তপিামািার সাবথ সদ্ব্যেহার কর” মক েবলবেৈ? 

   ক) মহাৈ আল্লাহ                 খ) মহৈতে (সুঃ)                  গ) আেু েকর ( রাুঃ)                  ে) ইমাম গাযযালী 

২০। যার মবধ্য সিিার মহৎ গুণটি রবয়বে িাবক কী েলা হয়? 

   ক) ভাগযোৈ েযতি                খ) সৎ েযতি                 গ) হৃিয়োৈ েযতি                 ে) সাহসী েযতি   

২১। মকাৈটির ওপর সাধ্ারণি মাৈুবের মকাৈ হাি থাবক ৈা? 

   ক) সামাতজক পতরবেবির            খ) প্রাকৃতিক পতরবেবির            গ) উপকূলেিী অঞ্চবলর            ে) প্রাকৃতিক দবযবাবগর 

২২। সুন্দর স্বভাে ও ভাল িতরত্রবক কী েবল? 

   ক) আখলাক                   খ) সিযোিী                    গ) মুতমৈ                   ে) কাবেলা 

২৩। “মিিবপ্রম ইমাবৈর অে” । উতিটি কার? 

   ক) মহাৈতে (সুঃ)               খ) জ্ঞাৈীবির                 গ) আেু েকর (রাুঃ)                  ে) হযরি ওমর (রাুঃ) 

২৪। আমাবির সুস্থযিা ও সুখ সমৃতির জৈয আল্লাহর কাবে মিায়া কবরৈ – 

   ক) পাড়া প্রতিবেিী                 খ) তপিামািা                    গ) আত্মীয়স্বজৈ                     ে) সৎ মা  

২৫। আমরা জািীয় সম্পি সংরক্ষণ করে মকৈ? 

   ক) মভাগ করবি                 খ) উন্নতি করবি                    গ) ৈাগতরক েবল                     ে) মিিবপ্রবমর জৈয 

২৬। “মাৈুে যা মিিা কবর িাই পায়” – এটি কার উতি? 

   ক) মাৈুবের                   খ) আল্লাহ িায়ালার                    গ) মহাৈতে (সুঃ) এর                   ে) মেবরিিাগবণর  

২৭। কুরোতৈর মকাৈটি আল্লাহর কাবে মপ াঁোয়? 

   ক) িাকওয়া              খ) কুরোতৈর পশুর রি               গ) কুরোতৈর পশুর মাংস             ে) কুরোতৈর পশুর িামড়া  

২৮। আরতে মকাৈ মাবস কুরআৈ মতজি ৈাতজল হয়? 

   ক) মহররম মাবস              খ) রতেউল আউয়াল মাবস              গ) রমজাৈ মাবস               ে) তজলহজ মাবস   

২৯। কমপবক্ষ এক আতলে পতরমাণ লম্বা করবি হয় মকাথায়? 

   ক) ঈিগাবম                    খ) মাখরাবজ                     গ) গুন্নাহর স্থবল                      ে) মকাথাও ৈা 

৩০। কুরআৈ মতজি েযেহৃি ০ (বগাল) তিি দ্ব্ারা তৈবিব ি হবয়বে – 

   ক) আেতিযক তেরতি                 খ) পূণব তেরতি                  গ) অল্প তেরতি                   ে) ৈা থামা 

৩১। “আসতি আবে িাবির িীি ও গ্রীষ্ম সেবর” । মকাৈ সূরার আয়াবি েলা হবয়বে? 



 

 

   ক) েীল                     খ) কুরাইি                       গ) ইখলাস                       ে) ৈাস 

৩২। আরেী হরে উচ্চারবণর স্থাৈবক কী েবল? 

   ক) িািিীি                     খ) গুন্নাহ                       গ) ইিগাম                       ে) মাখরাজ 

৩৩। কালাম অথব – 

   ক) িে                     খ) োণী                       গ) ভাো                       ে) িািিীি 

৩৪। মাখরাজ, গুন্নাহ, ইিগাম ইিযাতির তেেরণ থাবক – 

   ক) হরকবি                     খ) িাজতেবি                     গ) িািিীবি                       ে) ওয়াকবে 

৩৫। সূরা েীল সম্পবকব  তৈবির মকাৈ িথযটি সঠিক? 

   ক) এর আয়াি সংখযা েয়          খ) এটি মাতি          গ) এটি মাতি, আয়াি সংখযা ৫         ে) এটি মািাৈী, আয়াি সংখযা ৬ 

৩৬। আরতে ২৯টি েণব কিটি স্থাৈ মথবক উচ্চাতরি হয়? 

   ক) ১৭টি                     খ) ১৫টি                      গ) ১৯টি                       ে) ২০টি 

৩৭। হযরি িাউি (আ) এর তেিার েযেস্থা মকমৈ তেল? 

   ক) জটিল                    খ) তৈরবপক্ষ                      গ) সাধ্ারণ                    ে) পক্ষপাতিত্ব 

৩৮। মহাৈতে (সুঃ) ও খাতিজার (রাুঃ) মবধ্য েয়বসর েযেধ্াৈ তেল – 

   ক) ১০ েের                    খ) ১৫ েের                     গ) ২০ েের                     ে) ২৫ েের 

৩৯। মিা তেজবয়র পর মহাৈতে (সুঃ) এর কীরূপ আিরণ প্রতিেতলি হবয়তেল? 

   ক) ক্ষমা                      খ) েৃণা                      গ) প্রতিিাৈ                       ে) প্রতিবিাধ্ 

৪০। েির যুবি মুসতলম োতহৈী তেজয় হওয়ার কারণ কী? 

   ক) িাাঁ বির েুতি মেতি তেল েবল                         খ) িাাঁ বির অস্ত্রিস্ত্র মেতি েবল 

   গ) িাাঁ রা ইমাবৈর েবল েলীয়াৈ তেল েবল              ে) িাাঁ বির সংখযা মেতি তেল েবল  

৪১। ‘হাতলমুল’ িবের অথব – 

   ক) নধ্যবিীল                    খ) সহৈিীল                    গ) ক্ষমািীল                    ে) িয়ািীল 

৪২। কেবর সওয়াল জওয়াে হবে কয়টি তেেবয়? 

   ক) দইটি                    খ) তিৈটি                     গ) িারটি                       ে) পাাঁ িটি 

৪৩। যাকাবির মাসাতরে কয়টি? 

   ক) িারটি                      খ) সািটি                       গ) আেটি                        ে) ৈয়টি 

৪৪। ইসলাবমর তদ্ব্িীয় রুকৈ কী? 

   ক) ইমাম                      খ) সালাি                      গ) সাওম                        ে) হজ  

৪৫। সিিা মাবৈ তক? 

   ক) নধ্যবধ্ারণ                       খ) সরলিা                        গ) সাধু্িা                      ে) তেবরাধ্ীিা  

৪৬। ভাবলা কাবজ এবক অপরবক কী করবে? 

   ক) ধ্মক মিবে                     খ) মারবে                      গ) িাসৈ করবে                    ে) সহবযাতগিা করবে 

৪৭। কুরআৈ মতজবির ভাো – 



 

 

   ক) োরতস                     খ) উদব                       গ) আরতে                      ে) ইংবরতজ 

৪৮। মতিৈা সৈবি কিটি ধ্ারা তেল? 

   ক) ৪৫                       খ) ৪৬                         গ) ৪৭                         ে) ৪৮ 

৪৯। হযরি ইেরাহীম (আ) – এর তপিার ৈাম কী? 

   ক) আযম                    খ) হাবিম                       গ) আজর                     ে) আমর 

৫০। কি তিিাবে েিবরর যুি সংেটিি হয়? 

   ক) ৬২২                     খ) ৬২৪                      গ) ৬২৫                      ে) ৬২৮ 

২। তনত্রের প্রশ্নগুত্রিার উত্তর সংত্রক্ষত্রপ উত্তরপত্রে লিখ:                                                                              ১×১৫=১৫ 

  ক) আমরা তকভাবে আল্লাহর আৈুগিয প্রকাি করে? 

  খ) আতখরাবির প্রথম ধ্াপ কী? 

  গ) তরসালাি কী? 

  ে) সালাবির তৈতেি সময়গুবলা কী কী? 

  ঙ) যাকাবির মাসাতরে কয়টি? 

  ি) যার মবধ্য সিিা আবে িাবক কী েবল? 

  ে) আমরা তপিামািার সাবথ কীরূপ েযেহার করে? 

  জ) কুরআৈ মতজবি কাবেরবির ৈাবম একটি সূরার ৈাম আবে । এ সূরাটির ৈাম কী? 

  ঝ) আমরা মকৈ কুরআৈ তিলাওয়াবির সময় ওয়াকে করে? 

  ঞ) মকৈ হযরি িাউি (আুঃ) েদ্মবেবি রািায় রািায় েুবর মেড়াবিৈ? 

  ে) ক্ষমািীল েযতি মক? 

  ঠ) আৈসার কারা? 

  ড) মহাৈতে (সুঃ) রতমকবির পাতররতমক সম্পবকব  কী েবলবেৈ? 

  ঢ) কন্ঠৈাতলর হরে কয়টি? 

  ণ) হযরি মুহাম্মি (সুঃ) – এর গঠিি সংবের ৈাম কী?                                                                                                                 

৩। ক মথবক জ পযবি প্রশ্নগগুবলা মথবক ময মকাৈ ৬টি এেং ঝ ওঞ ৈং প্রশ্নগ দটি মথবক ময মকাৈ ১টি প্রবশ্নগর উত্তর মলখ:  ৫×৭=৩৫ 

  ক) সারা তেবশ্বর পালৈকিব া মক? িার লালৈ পালবৈর পিতি িারটি োবকয তলখ । 

  খ) প্রকৃি ইমাৈিার হওয়ার জৈয িুতম কী করবে? পাাঁ িটি োবকয তলখ । 

  গ) সালাবির আরকাৈ কী? সালাবির আরকাৈগুবলা তলখ । 

  ে) প্রাকৃতিক দবযবাগ মথবক োাঁ িার পাাঁ িটি মক িল উবল্লখ কর । 

  ঙ) মন্দ কাজ কাবক েবল? আমরা মকাৈ মন্দ কাজ মথবক দূবর থাকে িারটি োবকয উবল্লখ কর । 

  ি) কুরআৈ মতজি কার োণী? কুরআৈ মতজি তিলাওয়াবির উবেিয কয়টি ও কী কী? 

  ে) মরাজা রাখবল কী উপকার হয় পাাঁ িটি োবকয তলখ । 

  জ) হযরি মুহাম্মি (সুঃ) – এর জবের সময় আরবের অেস্থা মকমৈ তেল? পাাঁ িটি োবকয তলখ । 

  ঝ) মসতজবির ৫টি আিে তলখ । 

  ঞ) ‘সূরা েীল’ এর অথব তলখ । 




