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ণবষয়িঃ ইসলাম ও ননণিে ণিক্ষা 

সময়িঃ ১ NÈv ৩০ ণমণনট                                                           পূ ণমানিঃ৫০ 

          সৃজনিীল প্রকের উত্তর দাওিঃ                                           ১০×৫=৫০ 

১. িাণিন মকন েকর বিণমান ণবশ্ব পণরণিণিকি এেজন নণব একস সেল ধকম ণর মকধয সমন্বয় েরকবন। িািকলই িাণি cÖwZwôZ 

িকব।ইমাম সাকিব বলকলন, ইসলাকমর ণবণধণবধান শ্রমকন চলকলই িাণি আসকব। োর  ইসলাকমই িাণি িাপকনর ণিক্ষা শ্রদওয়া িয়। 

 

ে.শ্রেকরিিাগ  ণেকসর নিণর?                      ১ 

খ. ইসলাম োকে বকল?                                                                                                                ২ 

গ. িাণিকনর মকনাভাব ইসলাকমর দৃষ্টিকি বযাখযা ের।                                                                      ৩ 

ঘ. ইমাম সাকিকবর বক্তকবযর সাকে িুণম ণে এেমি? শ্রিামার উত্তকরর স্বপকক্ষ যকু্তক্ত দাও।                           ৪ 

 

২.রণেে আল-েুরআন শ্রদকখ শ্রদকখ ণিলাওয়াি ণিকখকে। ধীকর ধীকর শ্রস অে ণ বুকে পড়া শুরু েকরকে।ণেন্তু আল-েুরআকনর শ্রোন 

সূরা গুকলা মণি এবং শ্রোন সূরাগুণল মাদাণন িা বুেকি পারকেনা। িবুও শ্রস যেরীণি েুরআন ণিলাওয়াি েকর,োর  মিানণব(স.) 

বকলকেন, Ò আমার উম্মকির উত্তম ইবাদি িকলা েুরআন ণিলাওয়াি।Ó 

 

ে.  Ôণিলাওয়ািÕ অে ণ েী?                     ১ 

খ. িাকন নুযুল েী? িা বুক্তেকয় শ্রলখ।                   ২ 

গ. শ্রোন শ্রোন নবণিকিযর আকলাকে রণেে মণি সূরাগুণলকে মাদাণন সূরা শ্রেকে পৃেে েরকি পারকব -Zv বযাখযা ের। ৩ 

ঘ. উদ্দীপকের শ্রিষ িাণদকসর আকলাকে েুরআন ণিলাওয়াকির ণবকেষ ধমী েক্তজলি ব ণনা ের।    ৪ 

 

৩.পণবÎ রমজান মাকস রাক্তজব আল েুরআন ণিলাওয়াি েরকে।শ্রেকলর ণিলাওয়াি শুকন বাবা বলকলন, ণিলাওয়াি শুদ্ধ িকে না। 

ণিণন শ্রেকলকে সণিি শুদ্ধভাকব েুরআন ণিক্ষা লাকভর িাণগদ ণদকলন। ণিণন শ্রেকলকে েুরআন শুদ্ধভাকব ণিলাওয়াকির জনয 

এেষ্টট বইও ণেকন ণদকলন। ivwRe বাবার উৎসাি শ্রপকয় অল্প সমকয়র মকধয mwnn&&ভাকব েুরআন ণিক্ষা লাভ েরল। এেো শুকন 

এেজন ণবজ্ঞ আণলম বলকলন, Òশ্রেকলকে আল েুরআন ণিক্ষা ণদকয় রাক্তজকবর বাবা িার ময ণাকে আকরা সমুন্নি েকরকে।Ó  

 

ে.েুরআন িকের অে ণ েী?                                                                                                          ১ 

খ.নাক্তজরা ণিলাওয়াি বলকি েী শ্রবাোয়?                                                                                      ২ 

গ.রাক্তজব সণিি শুদ্ধভাকব েুরআন ণিক্ষার সাকে সাকে েী প্রক্তিয়ায় এর অে ণ অনুধাবন এবং অনুসর  েরকি পারকব? বযাখযা 

েকরা।                                                                                            ৩ 

ঘ. Òশ্রেকলকে আল েুরআন ণিক্ষা ণদকয় রাক্তজকবর বাবা িার ময ণাদাকে আকরা সমুন্নি েকরকেÓ-উক্তক্তষ্টটর িাৎপয ণ ণবকেষ  ের।  ৪ 

 

৪.জনাব েনে এেজন ণবণিি বযবসায়ী। স্ত্রী ও ণিন সিান ণনকয় িার পণরবার। িার ণচিা িকলা েীভাকব বযবসায় উন্নণি সাধন েরা 

যায়? ওজকন েম শ্রদওয়াসি যি োজ আকে িা শ্রস েকর।বযবসা প্রণিষ্ঠান ণনকয় বযস্ত োকে ও িাণস-িামািায় শ্রমকি ওকে। ণবষয়গুকলা 

িার এে eÜz জানকি শ্রপকর িাকে সূরা আয যাণরয়াকির ৫৬ নং আয়াি পােেকর অে ণও বযাখযা শুণনকয় শ্রদয়।অে ণ: Òআণম(আল্লাি) 

ক্তজন ও মানবজাণিকে আমার ইবাদকির জনয সৃষ্টি েকরণে।Ó 

 

ে.ইবাদি প্রধানি েয় প্রোর?                    ১ 

খ. nv°zj ইবাদ েী? বযাখযা েকরা।                                                                                                 ২ 

গ.জনাব েনে উণল্লণখি আয়ািকে িার জীবকন েীভাকব বাস্তবায়ন েরকব? ব ণনা েকরা।             ৩ 

ঘ.উণল্লণখি আয়াকি শ্রয ণবষয়ষ্টটকে উকদ্দিয েরা িকয়কে িার গুরুত্ব ণবকেষ  েকরা।                      ৪ 

 

৫.গৃকি অবিানোকল রাণে মামাকিা ভাই শ্রবানকদর শ্রোকনা েি শ্রদয় না।মামী েখকনা শ্রোকনা ণেেু মামাকিা ভাই-শ্রবানকদর ণনকয় 

ভাগ েকর শ্রখকি ণদকল শ্রস ণনকজর সমান অংি অনযকদর শ্রখকি শ্রদয়। িার মকধয মুসণলম ভ্রািৃত্ব দৃঢ় েরকি মামা উৎসাি ণদকয় 

বকলন, Òএেজন মুসণলম যণদ শ্রোকনা ণবপন্ন মুসণলম ভাইকয়র সািাকযয এণগকয় যায়,িািকল মুসণলম জািাকনর অিাণি দুর িকি 

পাকর।Ó 

 

ে.আদি ণ োকে বকল?                                                                                                                 ১ 

খ.মণদনা সনদ েী? এর  `ywU ধারা শ্রলখ।                                                                                        ২ 

গ.রাণের েম ণোকন্ড মিানণব(স) এর শ্রোন আদি ণ েুকট উকেকে? বযাখযা েকরা।                             ৩  

ঘ.রাণের মামার উক্তক্তষ্টট পােযবইকয়র আকলাকে ণবকেষ  ের।                                                       ৪ 


