
 

 

সমাপনী পরীক্ষার পূর্ব প্রস্তুতি 

ইসলাম ও নৈতিক তিক্ষা 

সময় : ২ ঘন্টা ৩০ তমতনট                                                                                                        পূর্বমান : ১০০ 

[ডাৈ পাশির উশেতিি সংিযা প্রশের পূর্ণমাৈ জ্ঞাপক । ] 

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

১। রতিশমর বাবা ইমাৈ তৈশে মারা তিশেশেৈ, বিণ মাশৈর িার রুি ককাথাে আশেৈ? 

   ক) ইতেতেযশৈ                   ি) তেতিশৈ                    ি) জান্নাশি                   ঘ) জািান্নাশম 

২। ইবাদি বলশি বুঝাে – 

   ক) পৃতথবীশি িাতিশি বসবাস করা                   ি) আোির আৈুিিয, শ্রদ্ধা করা 

   ি) ৈামায আদাে করা                                    ঘ) রমযাশৈ করাজা রািা 

৩। মশৈ কর, কিামার বনু্ধ িামীম তবপশদ পশেশে । িুতম িার প্রতি কীরূপ আচরর্ করশব? 

   ক) দাওোি করব          ি)সািাযয-সিশযাতিিা করব          ি) স্বাভাতবক আচরর্ করব          ঘ) কাশজর বযবস্থা করব 

৪। মাৈুষ কীভাশব ইসলাশম / দ্বীশৈ তিতক্ষি িশব? 

   ক) কুরআৈ পশে       ি) রাসুলিশর্র মাধ্যশম        ি) পাতরবাতরক পতরশবশি িশের মাধ্যশম        ঘ) িবর শুৈার মাধ্যশম 

৫। মক্কা তবজশের পর মিাৈতব (স) –এর কীরূপ আচরর্ প্রতিফতলি িশেতেল? 

   ক) ক্ষমা                  ি) ঘৃর্া                    ি) প্রতিদাৈ                    ঘ) প্রতিশিাধ্ 

৬। প্রিাি মিাসাির কক তৈেন্ত্রর্ কশরৈ? 

   ক) প্রধ্াৈমন্ত্রী                  ি) রাষ্ট্রপতি                   ি) জাতিসংঘ                    ঘ) আোি 

৭। রতিমশক কবশর কেটি প্রশের উত্তর তদশি িশব? 

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

৮। কিামার বনু্ধ রতিশমর কোট ভাই িি শুক্রবার জন্মগ্রির্ কশরশে । বিণ মাশৈ কস ককাথাে আশে? 

  ক) ইিকাল                  ি) জান্নাশি                  ি) জািান্নাশম                   ঘ) আতিরাশি 

৯। তিমালে পবণিমালা কক সৃতি কশরশেৈ? 

   ক) আোি               ি) প্রধ্াৈমন্ত্রী                 ি) মিাৈতব (স)                ঘ) ইবরািীম (আ) 

১০। কিামার বাবা কিামাশক বলশলৈ, আমরা িািামুন্নাতবেযীৈ এর উম্মি । তিতৈ কার কথা বশলশেৈ? 

    ক) িযরি আদম (আ)        ি) িযরি ইবরািীম (আ)          ি) িযরি ৈূি (আ)         ঘ) িযরি মুিম্মদ (স) 

১১। কিামার স্বাস্থয ভাশলা থাকার কারর্ তৈশচর ককাৈটি? 

   ক) তবশুদ্ধ পাতৈ বযবিার           ি) কৈাংরা পাতৈ বযবিার           ি) অপুতি িাদয গ্রির্        ঘ) তৈেতমি ঘুম ৈা িওো 

১২। “আোির সৃি পাতৈর মাধ্যশম সমগ্র সৃতি উপকৃি িে” । - এশি আোির ককাৈ গুর্ প্রকাি পাে? 

   ক) ক্ষমািীলিা               ি) সিৈিীলিা                ি) পালৈকিণ া               ঘ) তরতযকদািা 

১৩। তৈমুর ৈাৈা িজ পালশৈর সবণপ্রথম ককাৈ কাজটি করশবৈ? 

    ক) ইিরাম বাধ্া              ি) পাথর তৈশক্ষপ                 ি) কাবাঘর প্রদতক্ষর্               ঘ) জমজম পাতৈ পাৈ 



 

 

১৪। তৈশজর কাজ তৈশজ করব ককৈ? 

   ক) কাজটি ভাশলা িশব বশল                  ি) মাৈতবক তদক তবশবচৈাে 

   ি) অশৈয কী বলশব কস কারশর্               ঘ) ককাশৈা কাশজই মযণাদা িাতৈ িে ৈা 

১৫। প্রাকৃতিক দুশযণাশি ককৈ দুিণিশদর সািাযয করশবা? 

   ক) নৈতিকিার কারশর্        ি) অথণ আশের আিাে        ি) প্রতিদাৈ পাওোর কারশর্        ঘ) প্রসংিা পাবার আিাে 

১৬। আল আসমাউল হুসৈা বলা িে কাশক? 

   ক) মাৈুশষর গুর্াবতলশক                           ি) কফশরস্তার গুর্াবতলশক    

  ি) আোির গুর্বাচক ৈামসমূশক                ঘ) ৈতবিশর্র গুর্াবতলশক 

১৭। ইসলাশমর রুকৈ কেটি? 

   ক) তিৈটি                ি) চারটি                ি) পাাঁ চটি                ঘ) েেটি 

১৮। মৃিুযর পর িুতম তচর িাতি ও আরাম কপশি চাও, কস কক্ষশে িুতম চাইশব – 

   ক) িাির                ি) জান্নাি                 ি) জািান্নাম                 ঘ) তকোমি 

১৯। মাৈবাতধ্কাশরর উত্তম দৃিাি ককাৈটি? 

   ক) তপিামািার সাশথ বসবাস করা                    ি) তৈশজর পোশুৈা কিষ করা 

   ি) এতিশমর িাদয ও তিক্ষার সুবযবস্থা করা          ঘ) পতরবাশর সকশলর সাশথ বসবাস করা 

২০। িুতম মসতজশদ প্রশবি কশর সামশৈ ফাাঁ কা জােিা কদিশল কী করশব? 

   ক) এতেশে যাব             ি) সামশৈ যাব                ি) ইমামশক জাৈাব                 ঘ) অৈযশক বসশি কদব 

২১। কিামার পতবে ধ্মণ গ্রশের কিফাজিকারী কক? 

   ক) কফশরিিা                   ি) মাৈুষ                  ি) মিৈতব (স)                  ঘ) আোি 

২২। আোি মাৈবজাতিশক ইবাদশির জৈযই সৃতি কশরশেৈ, কারর্ – 

   ক) মাৈুশষর িাি পা আশে                       ি) মাৈুষ মসতজদ বাৈাশি পাশর 

   ি) মাৈুশষর জ্ঞাৈ ও তবশবক আশে               ঘ) মাৈুষ সকল প্রার্ীশক তৈেন্ত্রর্ করশি পাশর 

২৩। শ্রশমর উপাজণ ৈশক উত্তম উপাজণ ৈ বলার কারর্ – 

   ক) উত্তরাতধ্কার সূশে পাওো যাে                    ি) তৈশজ শ্রম তদশে উপাজণ ৈ কশর 

   ি) মাতলশকর অৈুগ্রি পাওো যাে                     ঘ) সরকাতরভাশব পাওো যাে 

২৪। মিাৈতব (স) ককৈ িাশেফ িমৈ কশরতেশলৈ? 

   ক) ইসলাম প্রচার করশি                         ি) িাশেফবাসীশদর সািাযয করশি  

   ি) িাশেফবাসীশদর সাশথ যুদ্ধ করশি         ঘ) িাশেফবাসীর সাশথ বাতর্জয করশি 

২৫। কতরম তবদযালশে যাবার পশথ একটি তজতৈস কুতেশে কপল । এিৈ কস কী করশব? 

   ক) বনু্ধশক তদশে তদশব         ি) তিক্ষকশক তদশে তদশব         ি) তৈশজর কাশে করশি তদশব          ঘ) অৈযশক তদশে তদশব 

২৬। কিামার কেল তদশে কিামার বনু্ধ কাজ করশি তিশে কভশে কিল । িিৈ িুতম িাশক –  

   ক) জতরমাৈা করশব             ি) কলম ককশে তৈশব               ি) ক্ষমা কশর তদশব              ঘ) বকাঝকা করশব 

২৭। মাৈুশষর অবাধ্যিা যিৈ চরশম কপ াঁেশব ও আোির ৈাম কৈওোর মশিা ককউ থাকশবৈা, িিৈ কী িশব? 



 

 

   ক) তমজাৈ                 ি) িাির                  ি) তকোমি                 ঘ) সাওোল জওোব 

২৮। তমৈা জন্মিি সমসযার কারশর্ প্রতিতদৈ স্ক্রাশচ ভর তদশে তবদযালশে আশস । িার সিপাঠীশদর কী করা উতচি? 

   ক) পথ চলশি সিােিা করা                    ি) তমলাদ পেশি কদাো করা 

   ি) ৈামাজ পশে কদাো করা                      ঘ) চাাঁ দা িুশল তরকিা ভাো কশর কদো 

২৯। মিাৈ আোি িাোলা কুরআৈ মাজীদ আমাশদর উপর ৈাতযল কশরশেৈ ককৈ? 

   ক) আমাশদর পাপ কথশক তৈরাপশদ থাকার জৈয                   ি) আমাশদর প্রাথণৈাে সািাযয করার জৈয  

   ি) আমাশদর আোির পথ কদিাশৈার জৈয                          ঘ) অথণ উপাজণ ৈ ও আরাম আশেশি থাকার জৈয 

৩০। কুরবাতৈর কিাস্ত িুতম কীভাশব বণ্টৈ করশব? 

   ক) সমূ্পর্ণ আত্মীেশদর কদব                   ি) অশধ্ণক তৈশজ করশি কদব 

   ি) অশধ্ণক প্রতিশবিীশদর কদব               ঘ) তিৈ ভাশির এক ভাি প্রতিশবিীশদর কদব 

৩১। পরস্পশরর প্রতি সম্প্রীতি, একিা সৃতি করশি চাইশল িুতম কী করশব? 

   ক) ঘশর ৈামাজ পরব                                    ি) তৈজণ ৈ স্থাশৈ ৈামাজ পরব    

   ি) মসতজশদ একাকী ৈামাজ পেশব                  ঘ) মসতজশদ জামাশি ৈামাজ পেশব  

৩২। কিামার বৃদ্ধ তপিামািার জৈয যা কর – 

    ক) সালাম দাও               ি) কসবা যত্ন কর                ি) আশিাচশর কথা বশলা             ঘ) বৃদ্ধ আশ্রশমর বযবস্থা কর 

৩৩। কদিশপ্রম ইমাশৈর অে – উতিটি কার? 

    ক) মিৈবী (স)                 ি) জ্ঞাৈীশদর                  ি) িযরি আবু বকর (রা)               ঘ) িযরি ওমর (রা) 

৩৪। আোির সন্তুতি লাশভর জৈয আমরা কাশদর তিক্ষা অৈুসরর্ করব?  

   ক) পীরিশর্র                 ি) সািাবীিশর্র                   ি) কফরিিািশর্র                   ঘ) ৈতব রাসুলিশর্র 

৩৫। ককাৈ ইবাদির দ্বারা সম্পদ বৃতদ্ধ িশব? 

    ক) িজ                   ি) সাওম                   ি) যাকাি                   ঘ) সালাি 

৩৬। মিাৈ আোি িাোলা কুরআৈ মজীদ আমাশদর উপর ৈাতজল কশরশেৈ ককৈ? 

    ক) আমাশদর পাপ কথশক তৈরাপশদ থাকার জৈয                  ি) আমাশদর প্রাথণৈাে সািাযয করার জৈয 

    ি) আমাশদরশক আোির পথ কদিাশৈার জৈয                     ঘ) অথণ উপাজণ ৈ ও আরাম আশেশি থাকার জৈয  

৩৭। আমরা কবকার কলাকশদর তকশসর বযবস্থা কশর তদব? 

   ক) কাশজর                   ি) কসবার                    ি) মুতির                     ঘ) বশের 

৩৮। তমৈুর ৈাৈা িজ পালশৈর জৈয সবণপ্রথম ককাৈ কাজটি করশবৈ? 

    ক) ইিরাম বাধ্া                ি) পাথর তৈশক্ষপ                  ি) কাবাঘর প্রদতক্ষর্                  ঘ) জমজম পাতৈ পাৈ 

৩৯। রাস্তার পাশি লািাশৈা চারা িাে একটি োিশল িাশে, িিৈ িুতম – 

    ক) তিক্ষশকর বলশব          ি) কদশি চশল যাশব           ি) োিলটিশক িাতেশে তদশব         ঘ) োিলটিশক প্রিার করশব  

৪০। রমজাশৈর সমে িুতম অসুস্থ থাকশল তক করশব? 

    ক) করাজা রািব                                       ি) করাজাই রািব ৈা    

    ি) যিৈ ভাশলা িব িিৈ করাজা রািব           ঘ) পরবিী বেশরর রমজাশৈর করাজা জৈয অশপক্ষা করব   



 

 

৪১। পতবে কুরআৈ মতজশদ কেটি তসজদার আোি কআশে? 

    ক) কিরটি                  ি) কচ দ্দটি                     ি) পশৈরটি                    ঘ) কষালটি  

৪২। সৃতির প্রতি সিাৈুভূতি প্রদিণৈ করা কী? 

    ক) জীবজন্তুর কসবা              ি) মাৈুশষর কসবা                ি) পশু-পাতির কসবা                ঘ) সৃতির কসবা 

৪৩। বাশেতজদ কবাস্তাতমর আম্মার ঘুম কিৈ ভাঙল? 

    ক) কিষরাশি                  ি) প্রথম প্রিশর                   ি) মধ্যরাশি                   ঘ) তকেুক্ষর্ পর 

৪৪। পতরশবি সংরক্ষশর্ আমরা কী করব? 

   ক) তবতভন্ন স্থাশৈ মেলা আবজণ ৈা কফলব                        ি) অতধ্ক িাশর কারিাৈা তৈমণার্ করব 

   ি) অতধ্কিাশর পশুপাতি িিযা করব                             ঘ) স্বাস্থযসম্মি পােিাৈা বযবিার করব 

৪৫। মাৈুষশক ভাশলা িওোর ও কলযার্ লাশভর সব তৈেম ৈীতি ককাথাে বলা আশে? 

   ক) পতবে িাতদশস                ি) পতবে কুরআৈ মতজশদ              ি) সতিি বুিারীশি            ঘ) ধ্মীে গ্রোবতলশি 

৪৬। সূরা মাউৈ এর আোি সংিযা কি? 

    ক) ৫টি                   ি) ৩টি                    ি) ৭টি                     ঘ) ৬টি 

৪৭। আবরািা ককাৈ কদশির িাসৈকিণ া তেশলৈ? 

   ক) মক্কার                  ি) মতদৈার                   ি) ইশেশমশৈর                   ঘ) তমিশরর 

৪৮। ককাৈ যুশদ্ধ মিাৈতব (স)  - এর চাচা িামযা (রা) িতিদ িৈ?  

   ক) বদশরর যুশদ্ধ                ি) উহুশদর যুশদ্ধ                  ি) িন্দশকর যুশদ্ধ                 ঘ) হুৈােশৈর যুশদ্ধ 

৪৯। মিাৈতব (স) ককাথাে তবদাে িশজর ভাষর্ কদৈ? 

   ক) মতদৈা িতরশফ               ি) উহুদ পািাশের পাদশদশি               ি) তমৈাে               ঘ) আরাফাি মেদাশৈ   

৫০। িতললুোি কার উপাতধ্ তেল? 

   ক) িযরি মুিম্মদ (স)           ি) িযরি ঈসা (আ)           ি) িযরি ইবরািীম (আ)           ঘ) িযরি দাউদ (আ)  

২। তনত্রের প্রশ্নগুত্রোর উত্তর সংত্রক্ষত্রপ উত্তরপত্রে লেখ :                                                                   ১×১৫=১৫ 
  ক) মৃিুযর পর কবশরসওোল জওোব তদশি িশব, কাশদর কাশে সওোল জওোব তদশি িশব? 

   ি) ইমাম সাশিব বলশলৈ, সবণঅবস্থাে আোির ইবাদি করা যাে, িা কীভাশব সম্ভব? 

   ি) আোি ক্ষমািীল, িাই মাৈুষশকও কী িশি িশব? 

   ঘ) যারা সালাি আদাে উদাসীৈ, িাশদর জৈয পরাশল কী রশেশে? 

   ঙ) কিামাশদর জৈয রাসুল (স) এর চতরশের উত্তম আদিণ রশেশে, কার কথা বলা িশেশে? 

   চ) কতরম ককাৈটিশক ইসলাশমর তদ্বিীে কম তলক তবশ্বাস বশল মশৈ করশব? 

   ে) িাকতবশে িািতরমা কী? 

   জ) রাফর মা অসুস্থ িশল কস কী করশব? 

   ঝ) কুরআৈ মাতজশদ কবশিিিী ঝরৈার ৈাশম একটি সূরা ৈাম আশে । এ সূরাটির ৈাম কী? 

  ঞ) আোির দীৈ প্রচাশরর জৈয িুতম কী করশব? 

   ট) ক্ষতিগ্রস্তশদর পাশি দাাঁ োশৈা ইসলাশমর ককাৈ ধ্রশৈর তিক্ষা? 



 

 

   ঠ) মিাৈতব (স) কিৈ তমরাশজ িমৈ কশরৈ? 

   ড) িতেি সম্পদ তফতরশে তদশি কাশক িাাঁ র ঘশর করশি যাৈ? 

   ঢ) বাতেশি আশের জৈয মিাৈতব (স) কী করশিৈ? 

   র্) ق িরফটি ককাথাে কথশক  উচ্চাতরি িে?  

৩। ক, খ, গ, ঘ, ঙ, ে, ছ ও জ নং প্রশ্ন লেত্রক লেত্রকাত্রনা ৬টি এর্ং ঝ ও ঞ প্রশ্ন লেত্রক লেত্রকাত্রনা ১টি সহ লমাট 

৭টি প্রত্রশ্নর উত্তর লেখ :                                                                                                                  ৫×৭=৩৫ 
   ক) কিামার এলাকার ককউ মারা কিশল িুতম কী কী কাজ করশব িার ৫টি কলি ।                                                     ৫ 

   ি) “সাওম িশে ঢাল স্বরূপ বলশি িুতম কী বুঝ? ৫ বাশকয কলি ।                                                                       ৫ 

   ি) পাক-পতবে থাকার গুরুত্ব সম্পশকণ  ৫টি বাকয কলি ।                                                                                     ৫ 

   ঘ) কিামার চতরে সুন্দর ও আচরর্ ভাশলা করশি িশল কয সকল কাজ করশি িশব িা ৫ বাশকয কলি ।                       ৫ 

   ঙ) িুতম কীভাশব কদশির কসবা করশব িা পাাঁ চটি বাশকয কলি ।                                                                            ৫ 

   চ) িুতম ককৈ িাজতবদ তিিশব? ৫টি কারর্ কলি ।                                                                                            ৫ 

   ে) িযরি ৈূি (আ) – এর জীবৈী পশে িুতম যা জাৈশি কপশরে িার ৫টি  বাশকয কলি ।                                          ৫ 

   জ) পাতির তকতচরতমতচর ডাক শুশৈ দাদু ৈাতিক বলশলৈ, এশদর ভাষা আমরা ৈা বুঝশলও আমাশদর এক ৈতব বুঝশিৈ । 

তিতৈ ককাৈ ৈতবর কথা বশলশেৈ? তিতৈ কার পত্রু তেশলৈ? িাাঁ র তিৈটি গুর্ বর্ণৈা কর ।                                   ১+১+৩=৫ 

   ঝ) যাকাশির মাসাতরফ কেটি ও কী কী বর্ণৈা কর ।                                                                                          ৫ 

   ঞ) আমরা ককাৈ ককাৈ মন্দ আচরর্ কথশক দূশর থাকব পাাঁ চটি বাশকয কলি ।                                                         ৫ 

                                                                                                                                                                          

 

 




