বফশল অনুীরন/দভ শ্রেবি/বফলয়-ইরাভ ও ননবিক বক্ষা/ভান-৫০ /ভয়-১ঘন্টা ১৫ বভবনট
উদ্দীকটি শে িায আশরাশক প্রশ্নগুশরায উত্তয দাও
১) আল্লা ভানুলশক সৃবি কশযশেন শুধুভাত্র িাঁযই ইফাদশিয জন্য। ইফাদিগুশরায ভশে শ্রেষ্ঠ শরা
ারাি।ঠিকবাশফ ারাি আদায় কযশি াযশর অন্যান্য ইফাদি জ শয় মায়। ারাি আদায়কাযীয শক্ষ
াওশভয ভশিা কঠিন ইফাদিও আনশেয ও উৎশফয বযনি য়।
ক) ইফাদি কী? ১ খ) াক্কুর ইফাদ আদাশয়য গুরুত্ব ব্যাখ্যা কয।
২
গ) উদ্দীশক শ্রকান ইফাদিশক শ্রেষ্ঠ ফরা শয়শে? ব্যাখ্যা কয।
৩
ঘ) উদ্দীশক কঠিন ইফাদি ফরা শয়শে শ্রকানটিশক? এয ধভীয় ও াভাবজক গুরুত্ব বফশেলি কয।
৪
২) কশয়ক ফন্ধু বভশর গল্প কযবের। এয ভশে A ফরর X শ্রক শ্রদখবে না।িখন Y ফরর-আশয শ্র শ্রিা খাযা
শ্ররাক।ভানুশলয ক্ষবি কযা িায কাজ। িখন Z ফরর-শ্রশিা ব্যফায়ী।ওজশন কভ শ্রদওয়া,বভথ্যা কথা ফরা ,শেয
শ্রদাল শ্রগান কযা,বফববন্ন বাশফ ভানুল শ্রক ঠকান িায কাজ।
ক) আখরাশক মাবভভা -এয অয নাভ কী?১ খ)দুশ্চবযত্র ওরুঢ় স্ববাশফয শ্ররাক জান্নাশি প্রশফ কযফ না শ্রকন?২
গ) উদ্দীশক y এয কাজটি কী বশশফ গন্য শফ ? ব্যাখ্যা কয।
৩
ঘ) উদ্দীশক z িায কাশজয জন্য কঠিন াবিপ্রাপ্ত শফ ।বফশেলি কয।
৪
ঠিক উত্তযটি বরখ।
১) প্রশরাবন শি ফাচায শফ বাৎকৃি গুন শরা-ক) ারাি খ) াওভ গ) িাকওয়া ঘ) িযফাবদিা ।
২) ভানুশলয ক আদাশয়য শ্রক্ষশত্র ফ বপ্রথভ শ্রকানটিশক গুরুত্ব বদশি শফ?
ক) প্রবিশফী
খ) বনকট আত্মীয় গ) অবাফী ঘ) শ্রদফাী ।
৩) াশযয ভয়দাশন আল্লা ফাোয বনকট ফ ব প্রথভ শ্রকানটিয বাফ বনশফন?
ক) ারাি খ)মাকাি গ) াওভ ঘ) জ্ব
৪)আল্লা সুদশক বনবশ্চহ্ন কশযন এফং দানশক ফাবেশয় শ্রদন । শ্রকান সুযায আয়াি?
ক) আর ফাকাযা খ) আর ইভযান গ) আন বনা ঘ) আর আযাপ
৫) আর ভারুভ-অথ ব কী? ক) ববক্ষুক খ) াায্যকাযী গ) ফবিি ঘ) াযাভখাদ্য
৬) শ্রকান সুযায আয়াি দ্বাযা জ্ব পযম কযা শয়শে? ক) ফাকাযা খ) আর ইভযান গ) আন বনা ঘ) আর আযাপ
৭) াজ্বীশদয য়িানশক কয়টি কশয কংকয বনশক্ষ কযশি য়? ক) ৭ খ) ৮ গ) ৯ ঘ) ১০
8) শ্রম ব্যবি জ কশয শ্র শ্রমন নফজাি বশুয ভশিা বনষ্পা শয় মায়। শ্রকান গ্রশেয াবদ?
ক) ফায়াবক খ) ইফশন ভাজা গ) বিযবভবজ ঘ) আবু দাউদ
৯) শ্রক যাসুলুল্লা () এয দ ফেয খাশদভ বেশরন?
ক) মযি মাশয়দ (যা) খ) মযি হুমায়পা (যা) গ) মযি আনা (যা) ঘ) মযি বফরার (যা)
১০) েবভকশক িায াশেয ফাইশয শ্রকান কাজ শ্রদওয়া মাশফ না। শ্রকান গ্রশেয াবদ?
ক) বুখাযী খ) মুবরভ গ) বিযবভবজ ঘ) ইফশন ভাজা
১১) ইরভ অশেলি কযা প্রশিযক মুরভাশনয উয পযম। শ্রকান গ্রশেয াবদ?
ক) মুবরভ খ) আবু দাউদ গ) ইফশন ভাজা ঘ) ফায়াবক
১২) আল্লাভা ওয়াবক (য) কায বক্ষক বেশরন ?

ক) ইভাভ আবু াবনপা (য) খ) ইভাভ াবপবয় (য) গ) ইভাভ ভাশরক (য) ঘ) ইভাভ যুবয (য)
১৩) বক্ষক- এয আযবফ কী ? ক) মুফাবল্লগ খ) মুিাকাবল্লভ গ) মুিাওবির ঘ) মুয়াবল্লভ
১৪) নবফশদয ইত্তযাবধকাযী কাযা ? ক) মুয়ামবমনগি খ) ইভাভগি গ) আশরভগি ঘ) মুয়াবল্লভগি
১৫) আবভ কর বফলশয়য ফি বনা বদশয় আনায উয বকিাফ অফিীি ব কশযবে। শ্রকান সুযায আয়াি ?
ক) আর নর খ) আন নভর গ) আর আন’আভ ঘ) আর আযাপ
১৬) ইরাশভয কর বক্ষা কয়টি বববত্তশক শ্রকন্দ্র কশয ক) দুই খ) বিন গ)চায ঘ) াঁচ
১৭) ভানবফ () জীফদ্দায় কিগুশরা বজাশদ অং গ্রন কশযবেশরন?
ক) একি খ) দুইি গ) িা ঘ) এক াজায
১৮) বনশ্চয়ই আবন ভান চবযশত্রয ধাযক। শ্রকান সুযায আয়াি?
ক) আর আযাপ খ) আর কারাভ গ) আর আনয়াভ ঘ) আর আবিয়া ।
১৯) বকয়াভশিয বদন য়িান কাশক স্পব কশয াগর কশয বদশফ?
ক) সুদশখাযশক খ) ঘুলশখাযশক গ) প্রিাযকশক ঘ) ব্যববচাযীশক ।
২০) সুশদয াশথ ম্পকব যাশখ এভন কয়ব্যবিয উয যাসুর () অববা বদশয়শেন?
ক) দুই খ) বিন গ)চায ঘ) াঁচ
২১) ারার উায় জীবফকা অশেলি কযা পযশজয য আযও একটি পযজ। শ্রকান গ্রশেয াবদ?
ক) ফায়াবক খ) আবুদাউদ গ) বিযবভবজ ঘ) ইবফশন ভাজা
২২) শ্রকানটি িযায শ্রচশয় জঘন্য অযাধ? ক) বভথ্যা ফরা খ) চুবয কযা গ) বপিনা সৃবিকযা ঘ) প্রিাযনা কযা ।
২৩) শ্রকানটি ভানুশলয ৎ কভবগুশরা শ্রখশয় শ্রপশর? ক) গাবর খ) বগফি গ) ঘৃিা ঘ) বংা
২৪) বগফিশক মৃিয বাশয়য শ্রগাি খাওয়ায াশথ তুরনা কযা শয়শে শ্রকান সুযায়?
ক) আমাশফ খ) আযাশপ গ) হুজুযাশি ঘ) আবিয়ায়
২৫) মুবভনগিশিা যস্পয বাই বাই। শ্রকান সুযায আয়াি?
ক) আর ইভযান খ)আর হুজযাি গ) আর আবিয়া ঘ) আর আমাফ
২৬) র জ্জাীরিায শযাটাই কল্যািভয়। শ্রকান গ্রশেয াবদ? ক) বুখাবয খ) মুবরভ গ) বিযবভবজ ঘ) ফায়াবক
২৭) ইউবরকু – অথ ব কী? ক)ধ্বং খ) মুবি গ) থভ্রি ঘ) বযায
২৮)আর খরকু-অথ ব কী? ক) আনজন খ) বযজন গ) প্রবিশফী ঘ) অবধফাব
২৯) জান্নাশিয সুঘ্রাি কি দূয শি াওয়া মায়?
ক) ৪০ ফেশযয দূযত্ব খ) ৪ াজায ফেশযয দূযত্ব গ) ৪০০ ফেশযয দূযত্ব ঘ) ১০ ফেশযয দূযত্ব
৩০)বফত্রিা ঈভাশনয অশথ বক। শ্রকান গ্রশেয াবদ? ক) বুখাবয খ) মুবরভ গ) বিযবভবজ ঘ) আবু দাউদ ।
(বশরফা-৩য় ও ৪থ ব অোয় )

