
 

 

সমাপনী পরীক্ষার পূর্ব প্রস্তুতি 

ইসলাম ও নৈতিক তিক্ষা 

সময় : ২ ঘন্টা ৩০ তমতনট                                                                                                             পূর্বমান : ১০০  

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

১। িাহের ও িার ৪ সেহ াগী ডাকাতি করার পতরকল্পৈা কহর িাহের এ পতরকল্পৈাহক জাহৈৈ? 

   ক)হেহরস্তারা                     খ) তিহৈরা                     গ) আল্লাে                     ঘ) মুৈকার ৈতকর 

২। তিামার বাবা তিামাহক বলহলৈ, আমরা খািামুন্নাতবয়্যীৈ এর উম্মি । তিতৈ কার কথা বলহেৈ? 

   ক) ে রি আেম (আ)            খ) ে রি ইবরােীম (আ)              গ) ে রি ৈূে (আ)             ঘ) ে রি মুোম্মে (স) 

৩। রতেমহক কবহর কয়্টি প্রহের উত্তর তেহি েহব? 

   ক) ২টি                    খ) ৩টি                     গ) ৪টি                     ঘ) ৫টি 

৪। তিামার চতরহে কার ভয়্ থাকহব? 

   ক) তিক্ষহকর                    খ) আব্বা – আম্মার                    গ) তেহরিিার                     ঘ) আল্লাের 

৫। আমরা সুহখ-দুঃহখ মোৈ আল্লাের ওপর ভরসা কতর কারণ আল্লাে- 

   ক) সববদ্রষ্টা                    খ) সববহরািা                      গ) তরতজকোিা                      ঘ) সববিতিমাৈ 

৬। আল্লাে আমাহের সৃতষ্টকিব া । আল্লাের গুণবাচক ৈাহমর মহযয উি গুণটির অথব প্রকািক ৈাম তকাৈটি? 

   ক) কােীরু                    খ) গাোরু                     গ) খাতলকু                     ঘ) কুদু্দসু 

৭। মোৈ আল্লাে ৈতব-রাসুলগণহক তকৈ তপ্ররণ কহরহেৈ? 

   ক) তেিভ্রমহণর জৈয                             খ) মােরাসা করার জৈয 

   গ) মসতজে নিতরর জৈয                         ঘ) আল্লাের পেন্দৈীয়্ পথ মাৈুষহক তেখাহৈর জৈয 

৮। আল্লাে আমাহের রব । এজৈয আমরা কার ইবােি বহন্দগী করব? 

   ক) আল্লাের                    খ) তেবহেবীর                      গ) রাজা-বােিাের                       ঘ) তপিামািার 

৯। তকহসর তবশ্বাস অজব ৈ জীবৈ াপৈ পতরবিব হৈ তবরাট প্রভাব তেলহব? 

   ক) দতৈয়্ার                    খ) আতখরাহির                     গ) তবহেহস্তর                    ঘ) তমজাহৈর 

১০। জামবাহৈ বসবাসরি তিামার চাচাহিা ভাই তকাৈ তেহক তেহর সালাি আোয়্ করহব? 

   ক) উত্তর তেহক                 খ) মতেৈার তেহক                   গ) আরাোহির তেহক                   ঘ) কাবার তেহক 

১১। মােেুজ মসতজহে তগহয়্ জামাআহি সালাি আোয়্ করল তিতৈ কিগুণ সাওয়্াব তপহলৈ? 

   ক) ২৫ গুণ                  খ) ২৬ গুণ                     গ) ২৭ গুণ                     ঘ) ২৮ গুণ 

১২। তৈপাহলর মুসলমাৈহের কাহে তকাৈ মসতজে তবতি ম বাোপূণব? 

   ক) বাইিুল তমাকারম                  খ) মসতজহে বন্দর                  গ) বাইিুস সাোবা                  

১৩। মোৈ আল্লাে কীভাহব মাৈুহষর জৈয তচরতেহৈর পাতৈ সরবরাে তৈতিি কহরহেৈ? 

   ক) বৃতষ্টর মাযযহম              খ) তমহঘর মাযযহম                 গ) মোসাগহরর মাযযহম                ঘ) পাতৈচহের মাযযহম 

১৪। আল্লাের তকিাব সব তকিাহবর তসবা । এযরহৈর তকিাব তকাৈটি? 



 

 

   ক) বুখাতর িরীে                 খ) োতেস িরীে                   গ) কুরআৈ মতজে                  ঘ) মুসতলম িরীে 

১৫। ৈাতেসা রমজাৈ মাহস িারাতবর সালাি আোয়্ কহর । িারাতবর সালাি আোয়্ করার হুকুম কী? 

   ক) সুন্নাহি মুয়্াক্কাোে                  খ) ওয়্াতজব                  গ) ৈেল                    ঘ) েরজ 

১৬। মােমুে তসৈাবাতেৈীহি চাকতর কহর, তস বতেুঃিত্রুর আেমণ তথহক তেি রক্ষা কহর িার এ কাজটি কী? 

   ক) তেিহপ্রম            খ) তেহির প্রতি ভাহলাবাসা           গ) তেহির উন্নতির জৈয তচষ্টা করা           ঘ) উপহরর সবকটি 

১৭। কামাল তেি িযাহগর সময়্ বরাবর িাতকহয়্ অশ্রু তবসজব ৈ তেহলৈ িার এ কাজটিহি কী প্রকাি তপহয়্হে? 

   ক) স্বহেিহপ্রম                    খ) তবহেি গমৈ                     গ) বতেগবমৈ                    ঘ) ঊর্ধ্ব  গমৈ 

১৮। আবু তপিামািার বৃদ্ধ অবস্থায়্ তখেমি ও তসবা ত্ন করহলৈ, িার একাহজর জৈয কী পাহবৈ? 

   ক) দতৈয়্ার সুখ               খ) আতখরাহির সুখ               গ) অতযক যৈ সম্পে               ঘ) দতৈয়্া ও আতখরাি সুখ-িাতি 

১৯। বহগাপসাগহর ১০ ৈম্বর তবপে সংহকি, এ মুেূহিব  তিামার এলাকার তডতস সাহেব কী করহবৈ? 

   ক) তসৈা বাতেৈীহক প্রস্তুি রাখহবৈ                       খ) পুতলি বাতেৈীহক বনু্ধক তৈহয়্ নিতর থাকহি বলহবৈ 

   গ) ভহয়্ বাসার ঘুতমহয়্ থাকহবৈ                           ঘ) প্রচার মাযযহম জৈগণহক সিকব  কহর িুলহবৈ 

২০।  প্রাকৃতিক দহ বাহগর োি তথহক রক্ষার জৈয সেপাঠীহের কী পমবিব তেহব? 

   ক) শুকৈা খাবার মজুে রাখহি                        খ) তৈয়্তমি বাতির কাজ করহি তৈহষয করহব 

   গ) তবেযালয়্ পতরষ্কার – পতরচ্ছন্ন রাখহি             ঘ) দহ বাগ সম্পহকব  তচিা করহি তৈহষয করহব 

২১। কতরম তবেযালহয়্  াওয়্ার পহথ একটি তজতৈস কুতিহয়্ তপল, এখৈ তস কী করহব? 

   ক) বনু্ধহক তেহয়্ তেহব        খ) তিক্ষকহক তেহয়্তেহব        গ) তৈহজর কাহে তরহখ তেহব       ঘ) প্রকৃি মাতলকহক তেরি তেহব 

২২। তিামার আখলাক সুন্দর রাখহি সববো ত  কাজ তথহক তবরি থাকহব – 

   ক) সম্পে রক্ষা                 খ) বনু্ধত্ব স্থাপৈ                গ) কটু কথা বলা                ঘ) প্রতিহবিীর সাহথ তমলাহমিা  

২৩। মোৈতব (স) তসবার মূিব প্রিীক তকৈ? 

   ক) মৃি বযতিহক জীতবি করহিৈ                     খ) কুষ্ঠহরাগীহক ভাহলা করহিৈ 

   গ) অন্ধহক ভাহলা করহিৈ                             ঘ) সকল সৃতষ্টর প্রতি সেয়্ তেহলৈ 

২৪। সু্কল তিক্ষক আমাহের গুরুজৈ । িাাঁ রা আমাহের তিক্ষা তেৈ । আমাহের উতচি েহব – 

   ক) িাাঁ হের সাহথ মন্দ আচরণ করা                     খ) িাাঁ হের সম্মাৈ করা 

   গ) িাাঁ হের সাহথ তবয়্ােতব করা                          ঘ) িাাঁ হের কথা ৈা মাৈা 

২৫। অহৈক সময়্ প্রাকৃতিক দহ বাহগর কারণ তৈৌকা ও লঞ্চ ডুতবর ঘটৈা ঘহট । এহক্ষহে করণীয়্ েহলা – 

   ক) তৈৌকায়্ ৈা উঠা        খ) তৈৌকা ও লহঞ্চ ৈা  াওয়্া         গ) সাাঁ িার তিখা         ঘ) পতরবাহর শুযু বাবা ও মার সাাঁ িার তিখা 

২৬। িুতম কীভাহবকুরআৈ তিলাওয়্াি করহব? 

   ক) দ্রুি                    খ) যীহর যীহর                     গ) অথব বুহে                        ঘ) তথহম তথহম 

২৭। সূরা েীল অবিীণব েওয়্ার সময়্ মোৈতব (স) তকাথায়্ তেহলৈ? 

   ক) মক্কা                      খ) মতেৈা                      গ) িাহয়্ে                       ঘ) তেরা গুোয়্ 

২৮। আরহবর প্রথা অৈুসাহর, তকাহৈা বযতি ৈাম রাখা েয়্ – িার ৈাহমর পর ইবহৈ সং ুি িার তপিার ৈাম । মুোম্মে ইবহৈ 

আবদল্লাে তকাৈ বংহি জমগ্রহণেণ কহরহেৈ?  



 

 

   ক) বৈু িাইম বংহি                খ) বাৈু কুরাইজা বংহি              গ) কুরাইি বংহি               ঘ) বাৈু ৈাতজর বংহি 

২৯। ইমাম সাহেব মাগতরহবর ৈামাহজর তিিীয়্ রাকআহি কুরআহৈর সবহচহয়্ তোট সূরা তিলাওয়্াি করহলৈ । তিতৈ তকাৈ সূরা 

তিলাওয়্াি করহলৈ? 

   ক) ইখলাস                    খ) কাউসার                       গ) কুরাইি                      ঘ) েীল 

৩০। কুরআৈ বযবহৃি ০ (হগাল) তচহ্ন িারা কী তৈহেব ি কহর? 

   ক) পিা চাতলহয়্ ত হি            খ) পিায়্ তকেু তবরতি তেহি            গ) পিা থামাহি            ঘ) পিার স্বর বেলাহি 

৩১। তকাৈ মাখরাজ িুতম বযবোর কহর ‘خ’ েরেটি উচ্চারণ করহব? 

   ক) দই তঠাাঁ ট                      খ) ৈাসা গহ্বর                      গ) কণ্ঠৈাতল                       ঘ) মুখগহ্বর 

৩২। কুরআৈ মতজে শুদ্ধভাহব তিলাওয়্াহির জৈয আয়্াহির মহযয কী বযবোর করা েয়্ ? 

   ক) সাংহকতিক তচহ্ন                 খ) তবরাম তচহ্ন                   গ) প্রেহবাযক তচহ্ন                ঘ) তসতমহকালৈ তচহ্ন 

৩৩। ে রি তিাহয়্ব (আ) আজীবৈ কাহের জৈয কাজ কহরহেৈ? 

   ক) মাৈুহষর কলযাণ              খ) মাৈুহষর অমগহল               গ) িীহৈর কলযাহণ               ঘ) পশু-পাতখর কলযাহণ 

৩৪। তিামার োো তকাৈ ৈতবর উম্মি? 

   ক) ে রি আেম (আ)            ক) ে রি ঈসা (আ)             গ) ে রি মুেম্মে (স)              ঘ) ে রি ইবরােীম (আ) 

৩৫। মোৈতব (স) – এর জীবৈী েহি িুতম কী তিক্ষা তপহল? 

   ক) ক্ষমা                    খ) তেংসা                     গ) তলাভ                      তোয 

৩৬। ৈতব – রাসুলগহণর আেব ি অৈু ায়্ী িুতম তৈহচর তকাৈ কাজটি করহব? 

   ক) মাৈুহষর কলযাহণ তৈহজহক তৈহয়্াতজি রাখব                    খ) তৈহজহক তৈহয়্ বযস্ত থাকব 

   গ) সময়্ তপহল আল্লাের ইবােি করব                                ঘ) সববো তৈজ পতরবাহরর মগহলর কথা ভাবব 

৩৭। মুোম্মে (স) তেহলৈ সবহচহয়্ গুরুত্বপূণব ৈতব, কারণ একমাে তিতৈই – 

   ক) আল্লাের সবহচহয়্ গুরুত্বপূণব তকেু জীবৈতবযাৈ তপহয়্হেৈ            খ) জীবৈতবযাৈসমূে তলতপবদ্ধ কহরহেৈ 

   গ) কহমবর মাযযহম জীবৈতবযাৈসমূে বযাখযা কহরহেৈ                      ঘ) পতরপূণব, সববহিষ এবং পূণবাগ জীবৈতবযাৈ তপহয়্হেৈ 

৩৮। তিিীয়্ তেজতরর ১৭ রম াৈ মুসতলম ও কাতেরহের মহযয একটি  ুদ্ধ সংঘটিি েয়্ । এ  ুহদ্ধ মুসতলম বাতেৈী তবজয়্ী েয়্ ।  ুদ্ধটির 

ৈাম কী? 

   ক) বের  ুদ্ধ                    খ) খন্দক  ুদ্ধ                     গ) ওহুে  ুদ্ধ                    ঘ) ইয়্ামামার  ুদ্ধ 

৩৯। তেজার  ুদ্ধ তকাৈ কারহণ েহয়্তেল? 

   ক) যৈসম্পতত্তহক তকন্দ্র কহর                       খ) ওকা  তমলায়্ জুয়্া তখলাহক তকন্দ্র কহর 

   গ) ঘরবাতি েখলহক তকন্দ্র কহর                   ঘ) মূতিব পূজাহক তকন্দ্র কহর 

৪০। মতেৈায়্ ঘহর ঘহর আৈহন্দর বৈযা বহয়্ তগল তকৈ? 

   ক) কাহেররা পরাতজি েহয়্তেল বহল                     খ) হুোয়্তবয়্ার সতন্ধর কারহণ 

   গ) মোৈতব (স) –এর মতেৈায়্ আগমহৈ                   ঘ) মতেৈা সৈে চুতির কারহণ 

৪১। আমরা কার প্রহরাচৈায়্ অৈযায়্ কাজ কহর তেতল? 

   ক) িয়্িাহৈর                   খ) বনু্ধ-বান্ধহবর                     গ) কাতেরহের                      ঘ) ভাই-হবাৈহের 



 

 

৪২। সকল গুহণর আযার কাহক বহল? 

   ক) মুসতলমহেরহক                খ) তেরিিাহেরহক                  গ) ৈতব-রাসুলহেরহক               ঘ) আল্লাে িায়্ালাহক 

৪৩। মসতজহে ৈবতব তকাথায়্ অবতস্থি? 

   ক) মককায়্                  খ) তজরুজাহলহম                     গ) মতেৈায়্                     ঘ) ইরাহক 

৪৪। আবে মাহৈ কী? 

   ক) আৈুগিয                      খ) মাবুে                       গ) বহন্দগী                     ঘ) অৈুগি বান্দা 

৪৫। মাৈবাতযকার কী? 

   ক) মাৈুহষর অতযকার               খ) রতমহকর অতযকার                গ) কৃষহকর অতযকার              ঘ) বযবসায়্ীহের অতযকার 

৪৬। ভাহলা কাহজ এহক অপহরর সাো য করার জৈয তৈহেব ি তেহয়্হেৈ তক? 

   ক) মোৈ আল্লাে িায়্ালা          খ) ে রি মুেম্মে (স)           গ) আরব মৈীষীগণ               ঘ) ে রি ঈসা (আ) 

৪৭। সববহিষ ও সববহরষ্ঠ আসমাতৈ তকিাব তকাৈটি? 

   ক) িাওরাি                    খ) কুরআৈ মতজে                      গ)  াবুর                      ঘ) ইৈতজল 

৪৮। ‘কালাম’ িহের অথব কী? 

   ক) তকিাব                     ক) বাণী                     গ) উপহেি                      ঘ) তবতয – তৈহষয 

৪৯। কাহক তিিীয়্ আেম বলা েয়্? 

   ক) ে রি ৈূে (আ)             খ) ে রি ইবরােীম (আ)             গ) ে রি সুলাইমাৈ (আ)            ঘ) ে রি োউে (আ) 

৫০। তবতব োতলমা তকাৈ তগাহের তেহলৈ? 

   ক) ইসরাঈল                  খ) কায়্াস                     গ) বাৈু োমাে                      ঘ) বাৈু সাে 

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

  ক) কতরম এতিয়্া মোহেহি বাস কহর । এতিয়্া মোহেহির সবতকেুর তরত কোিা ও পালৈকারী তক? 

  খ) আল্লাের আহেি তমহৈ চলহল কী েহব? 

  গ) তিামার মা – বাবা সালাি আোহয়্র মাযযহম কী কহরৈ? 

  ঘ) িাকতবহর িােতরমা কী? 

  ঙ) সিিা ও সিযবাতেিা সম্পহকব  তজলাৈীহের ৈতব (স) কী বহলহেৈ? 

  চ) সবুহজর বাবা মুতি ুহদ্ধ অংিরহণেণ কহরহেৈ । সবুহজর বাবা তকৈ মুতি ুদ্ধ কহরতেহলৈ? 

  ে) িুতম কুরআৈ মতজে তিলাওয়্াি করা কীভাহব তিখহব? 

  জ) কুরআৈ মতজে – এ একটি সূরা ৈাম ‘েীল’ । সূরাটির ৈাম েীল রাখা েহলা তকৈ? 

  ে) তবতব োতলমার কাহে লালৈ – পালহৈর সময়্ তিশু মুোম্মহের চতরহের তকাৈ গুণটি িুতম খুাঁহজ পাও? 

  ঞ) তকাৈ ৈতবর তিলাওয়্াি ময়্ৈা, টিয়্া, বাঘ, েতরহণ শুৈি? 

  ট) ইসলাম কী? 

  ঠ) তকাৈ ইবােি জান্নাহির চাতব? 

  ড) রােমািুতল্লল আলামীৈ কাহক বলা েয়্? 

  ঢ) কুরআৈ মতজে পাহঠর উহদ্দিয কয়্টি? 



 

 

  ণ) ে রি ৈূে (আ) কি বের আল্লাের েীহৈর োওয়্াি তেৈ? 

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) ৈতব – রাসুলগহণর জীবহৈর লক্ষয কী তেল? ৫টি বাহকয তলখ ।                                                                                ৫                             

  খ) পাক-পতবে থাকার কারহণ ত  সকল সুেল পাও, িা ৫টি বাহকয তলখ।                                                                     ৫ 

  গ) তিামার সালাহির তভিহর তকাহৈা ওয়্াতজব বাে পহি তগল। এ অবস্থায়্ িুতম কী করহব এবং তকৈ করহব? িা আোহয়্র  

       তৈয়্মটি উহল্লখ কর।                                                                                                                          ১+১+৩=৫ 

  ঘ) ঘূতণবেি আইলার েহল তিামার এলাকায়্ ত  সকল ক্ষয়্ক্ষতি েহয়্হে িা ৫টি বাহকয তলখ।                                            ৫ 

  ঙ) িুতম কীভাহব তেহির তসবা করহব িা পাাঁ চটি বাহকয তলখ।                                       ৫ 

  চ) সূরা কাতেরূৈ পাঠ কহর িুতম ত  তিক্ষা লাভ কহরে, িা পাাঁ চটি বাহকয তলখ।                                               ৫ 

  ে) মুোম্মে (স) তেহলৈ সমরহণ মাৈবজাতির আেিব, িার পাাঁ চটি আেিব তলখ।                                         ৫ 

  জ) আসমাতৈ তকিাবপ্রাপ্ত একজৈ ৈতব ও রাসুল পুৈরায়্ পৃতথবীহি আগমৈ করহবৈ। উি ৈতব ও রাসুহলর ৈাম কী? িাাঁ র  

       আগমহৈর কারণ কী? িাাঁ র তিৈটি তমাহজ া উহল্লখ কর।                                   ১+১+৩=৫       

  ে) আল্লাে আমাহের সৃতষ্ট করার ৫টি উহদ্দিয তলখ।                                    ৫ 

  ঞ) ে রি আেম (আ) িার সিাৈহের ত  উপহেি তেহয়্হেৈ িার ৫টি উহল্লখ কর।                                       ৫ 

 

 

  




