বফশল অনুীরন/দভ শ্রেবি/বফলয়-ইরাভ ও ননবিক বক্ষা/ ভান- ৫০
উদ্দীকটি শে প্রশ্নগুশরায উত্তয দাও।
১) x ও y দুই ইউবনয়শনয দুইজন শ্রেয়াযম্যান।িাযা কশযানা বাইযাশয আক্রভশনয ভয় যকায প্রদত্ত ত্রাশনয
োর দবযদ্রশদয না বদশয় বনশজ আত্মাদ কশয। িাযা প্রবাফারী ওয়ায় শ্রকউ প্রবিফাদ কযায া ায় নাই।
বকন্তু ভবজশদয ইভাভ াশফ ফশরন-ত্রাশনয োর দবযদ্রশদয প্রাপ্য। এটি আত্মাদকাযী যকাশর বেয াবিয স্থাশন
বিি শফ।
ক) বভমান কী? ১ খ) আর-কুয’আন শ্রক ‘আর বুযান’ শ্রকন ফরা শয়শে? বুবিশয় বরখ।
২
গ) শ্রকান বফশ্বাশয অবাশফ শ্রেয়াযম্যানদ্বয় এভন আেযি কযশি ক্ষভ শয়শে? ব্যাখ্যা কয।
৩
ঘ) ইভাভ াশফ বেয াবিয স্থান ফরশি কী শ্রফািাশয়শেন?উদ্দীশকয আশরাশক শ্রখানকায ফাবনদাশদয অফস্থা
বফশেলি কয।
৪
2)জনাফ’আ’একজন দায়ী ইরাল্লা।বিবন এক িাপবয ভাবপশর আর কুয’আনশক ভাবফশশ্বয ভাবফশ্বয় গ্রন্থ
উশল্লখ কশয এটিয বফশুদ্ধ বিরাওয়াি শ্রখায প্রশয়াজনীয়িা ও পবমরি আশরােনা কশয একটি সুযায িাপবয
কযশরন। সুযাটিশি কশয়কটি বজবনশয শেয কাযন ব্যাখ্যা কশয ভানুশলয ফ বশেষ্ঠ ওয়ায এফং ফ ববনকৃষ্ট
ওয়ায কাযি বফশেলি কযশরন।
ক) বযয়ি কী? ১
খ) াযাভ ভানফজীফশন কী প্রবাফ বফিায কশয? ব্যাখ্যা কয ।
২
গ) সুযায িাপবশযয পূশফ ব জনাফ’আ’ বকশয আশরােনা কশযন?ব্যাখ্যা কয।
৩
ঘ) জনাফ ‘আ’ শ্রিাভায াঠ্যপুিশকয শ্রকান সুযায িাপবয কশযশেন?সুযাটি বেবিি কশয বফশেলি কয।
৪
ঠিক উত্তযটি বরখ।
১) জান্নাশিয ঞ্চভ িশযয নাভ ক) দারু ারাভ খ) দারুর ভাকাভ গ) জান্নাতুর ভাওয়া ঘ) জান্নাতুর আদন
২) জাান্নাশভয লষ্ঠ িশযয নাভ ক) জাবভ খ) াখায গ) াইয ঘ) হুিাভা
৩) ভামযায়াতুন-অে ব কী? ক)স্যবান্ডায খ) স্যশক্ষত্র গ) স্যযভাবরক ঘ) স্য প্রদান
৪) শ্রকানটি যকাশরয ভাাপল্য ?ক) জান্নাি রাব খ) শুাবয প্রাবি গ) আভরনাভা প্রাবি ঘ) ঠিক বফোযপ্রাবি
৫) কয় শ্রেবিয শ্ররাক আল্লায আযশয োয়ায় স্থান াশফন? ক) োয খ) াঁে গ) েয় ঘ) াি
৬) প্রশিেক প্রিীশকই মৃতুেয স্বাদ গ্রন কযশি শফ। শ্রকান সুযায আয়াি?
ক) সুযা আর ফাকাযা খ) সুযা আর ইভযান গ) সুযা আন বনা ঘ) সুযা আর আযাপ
৭) কফশযয জীফশনয আশযক নাভ কী? ক) আর ফা’ছু খ) ফাযমাখ গ) ভাযমা ঘ) বফান
8) আবভ এই বকিাশফ শ্রকাশনা বকছুই ফাদ শ্রদই বন। শ্রকান সুযায আয়াি?
ক) আনপার খ) আন’আভ গ) আযাপ ঘ) আমাফ
৯) আর ভাওবয়মা-অে ব কী? ক) প্রজ্ঞা খ) ভবভাবিি গ) েবনশদ ব ঘ) দুশদ
১০) আর কুয’আশন রুকু ংখ্যা কি? ক) ৫৪০ খ)৫৪৮ গ)৫৫৮ ঘ)৫৬০
১১)বনশ্চয়ই আল্লায বনকট ইরাভই একভাত্র ভশনানীি জীফনব্যফস্থা। শ্রকানসুযায আয়াি?
ক) আর ইভযান খ) আর আমাফ গ) আর আবিয়া ঘ) আর বুরুজ
১২) কুদব-অে ব কী? ক) বফত্র খ) প্রবদ্ধ গ) প্রধান ঘ) প্রোয
১৩) শ্রকান সুযায় ইরাভশক বযপূি ব দ্বীন শ্রঘালনা শ্রদওয়া শয়শে?

ক) আর ভাবয়দা খ) আর ইভযান গ) আর আমাফ ঘ) আর আবিয়া
১৪) প্রেভ অফিীি ব শয়বের শ্রকান সুযায আয়াি?ক)সুযা পাবিা খ) সুযা ফাকাযা গ) সুযা আরাক ঘ) সুযা নাফা
১৫) প্রধান ওব শ্ররখক াাবফ শ্রক বেশরন?
ক) মযি উভান (যা) খ) মযি আবর (যা) গ) মযি হুমায়পা (যা) ঘ) মযি মাশয়দ ইফশন াবফি (যা)
১৬) মযি উভান (যা) শ্রক কুয’আন াশেয ববন্নিা শ্রক জাবনশয়বেশরন?
ক)মযি আবর (যা)খ) মযি মুয়াম ইফশন মাফার (যা)গ)মযি হুমায়পা ইফশন ইয়াভন (যা)ঘ) মযি াঈদ(যা)
১৭) মযি াপা (যা) এয বিায নাভ কী?
ক) মযি আবু ফকয (যা) খ) মযি উভয (যা) গ)মযি মুয়াম (যা) ঘ) মযি আরকাভা (যা)
১৮) শ্রকান সুযায় কাবপয-মুবযকশদয বফববন্ন প্রশশ্নয উত্তয শ্রদওয়া শয়শে?
ক) ভাক্কী খ) ভাদানী গ) িাশয়বপ ঘ) বিায়ী
১৯) ইরাশভয সুস্পষ্ট ফি বনা াওয়া মায় শ্রকান সুযায়? ক) ভাদানী খ) ভাক্কী গ) রায়রী ঘ) নাাযী
২০) আর কুয’আন বফধাশনয জন্য? ক) বফজ্ঞান ংস্থা খ) ব্দশকাল গ) বফশ্বশকাল ঘ) ব্যাকযি
২১) আবন কুয’আন আবৃবি করুন ধীশয ধীশয ও সুস্পষ্টবাশফ। শ্রকান সুযায আয়াি?
ক) সুযা আন নর খ) সুযা আন নভার গ) সুযা আর মুদ্দাবয ঘ) সুযা আর মুমমাবির
২২) সুযা আ-াভ-এয আয়াি ংখ্যা কি? ক) ১২ টি খ)১৩ টি গ) ১৪ টি ঘ) ১৫ টি
২৩) আপরাা-অে ব কী? ক) পরকাভ শফ খ) ফ বশেষ্ঠ শফ গ) প্রবদ্ধ শফ ঘ)প্রধান শফ
২৪) সুযা আদ দুা কিিভ সুযা? ক) ৯২ খ) ৯৩ গ) ৯৪ ঘ) ৯৫
২৫) রা িানায-অে ব কী?
ক) আবন ধভক বদশফন না খ) আবন কশোয শফন নাগ) আবন বয় াশফন না ঘ) আবন বফেবরি শফন না ।
২৬) বনশ্চয়ই কশষ্টয াশে স্ববি যশয়শে। শ্রকান সুযায আয়াি?
ক) আদ দুা খ) আর ইনবযা গ) আি বিন ঘ) আর কদয
২৭) আর ফারাদু-অে ব কী? ক) য খ) গ্রাভ গ) যািা ঘ) পুর
২৮) খাদ্য-এয আযবফ প্রবিব্দ কী? ক) ফাবভাতুন খ) ইনানুন গ) িা’আমুন ঘ) ামাতুন
২৯) নদ কী?
ক)াবদশয মূরফািী খ)াবদশয ফি বনাকাযীশদয নাশভয ধাযাফাবকিা গ)াবদশয বফশুদ্ধিা ঘ) াবদশয ংখ্যা
৩০) শ্রম াবদশয নদ িাশফঈ ম বন্ত শ্রৌবেশয়শে িাশক ফশর?
ক) ভাযফু াবদ খ) ভাওকুপ াবদ গ) িাকবযবয াবদ ঘ) কাওবর াবদ ।
( বশরফা-১ভ ও ২য় অধ্যায় ম্পুি ব )

