
অক্টোবর-২২ মোক্ের প্রক্ের েঠিক উত্তর 

প্রে  েঠিক উত্তর  প্রে  েঠিক উত্তর  

১  َا و ْوِجه  اِدلُكَ  فِیَْ ز  ق دَْ س ِمعَ  ّللٰاَُ ق ْولَ  الَّتِیَْ تُج 

 আল োচ্য আয়োলে ক োন-   ت ْشت ِكْیَ  اِل ى ّللٰاَِۗ ١ۖ

নোরীর  থো উলেখ  রো হলয়লে? 

হযরে খোও ো 

বিনলে সো' োিো 

(রোাঃ) 

২৬. "কেোমরো স ো -সন্ধোয় 

কেোমোলের বনবে িষ্ট সমলয়র বেল  

অগ্রসর হলছো" এটি  োর ভোষন? 

আবু ি র (রোাঃ) 

২. "বযহোর"  এর  োফফোরো ব ? সিগুল ো ২৭. মুযোর ক োলের ক ো লের কেলখ 

রোসুলুেোহ সোাঃ এর কচ্হোরো বিির্ ি 

হলয়বে  ক ন? 

েোলের েোবরদ্র্য ও 

দুরিস্থো কেলখ 

৩.     -
ِهْین َ    وَ  ِلْلٰكِفِرْینَ  ع ذ ابَ  مُّ

আল োচ্য িো য দ্বোরো ক োন আযোি বুঝোলনো 

হলয়লে? 

 

 োঞ্ছনোেোয়  

শোবি 

২৮. বেরহোম ব ? করৌপ্যমুদ্র্ো 

৪. পোাঁচ্জন ক ো  ক োপন পরোমশ ি  রল  কসখোলন 

ষষ্ঠ জন বহলসলি ক  উপবস্থে থোল ?  

আেোহ েোয়ো ো ২৯. সুরো হোশলরর কশষ বেন 

আয়োলে আেোহ েোয়ো োর  েগুল ো 

"আসমোউ  হুসনো" উলেখ  রো 

হলয়লে? 

১৯ টি 

৫. ক োপন বশর  ব ? ক ো  কেখোলনো 

ইিোেে 

৩০সুরো হোশলরর কশষ বেন আয়োে 

পোলের ফবজ ে ব ? 

সিগুল োই সঠি  

৬. ইয়োহুেীলের সো োলমর জিোলি আেোহর রোসু  

(সোাঃ) ব  িল বেল ন ?  

ওয়ো আ োইকুম ৩১ ীনোতুন ি লে সূরো হোশলর ব  

ি ো হলয়লে? 

উত্তম মোলনর 

কখজুর  োে 

৭. ক োন দু'জন সোহোিী ওহীর ক খ  বেল ন? হযরে উসমোন 

রোাঃ ও হযরে 

আ ী রোাঃ 

৩২.  কর োি অথ ি ব  ? উট 

৮সোবয়যদু  কুররো ি ো হলেো ক োন সোহোিী ক ? হযরে উিোই 

ইিলন  ো'ি রোাঃ 

৩৩. িনী নযীলরর পবরেযক্ত সম্পবত্ত 

মুহোবজর ব্যেীে আনসোরলের ক োন 

দুজন ব্যবক্তল  েোন  রো হয়? 

আবু দুজোনো 

সোম্বো  বিন খোরশো 

রোাঃ ও সোহ  বিন 

হোবনফ রোাঃ 

৯.হযরে আ ী রোাঃ এ  েীনোলরর বিবনমলয় 

রোসু  সোাঃ এর  োে কথল   েটি মোসয়ো ো কজলন 

কনন? 

১০ টি ৩৪. আহযোি শলের অথ ি ব ? সবিব ে ক োষ্ঠী 

১০. রোসু  (সোাঃ) বহজরে  লর মবেনোর 

ইয়োহুেীলের সোলথ ব  চুবক্ত  লরবেল ন? 

যুদ্ধ  রলি নো ৩৫. আেোহর ভোল োিোসো কপলে 

হল  ব   রলে হলি?  

রোসুলুেোহ সোাঃ ক  

অনুসরর্  রলে 

হলি 

 ১১মবেনোয় রোসু  সোাঃ ক  পোথর কমলর হেযোর 

পবর ল্পনো  লরন ক ? 

সো'ে ইিলন 

অহোি 

৩৬. কয ব্যবক্ত আেোহর সোলথ 

সোক্ষোৎ  রলে চ্োই, কসই ব্যবক্ত 

কযন.... 

উপলরর সিগুল ো 

১২.  হযরে ওমর (রোাঃ) কয কচ্ৌব লে িলস 

বেল ন  কসই কচ্ৌব লে ব  বিেোলনো বে ? 

ক োন ব ছুই নয় ৩৭"দুবনয়ো মুবমলনর জন্য  োরো োর, 

আর  োলফলরর জন্য জোন্নোে " 

হোেীস নং ৭১৪৯ 



সহীহ্ মুসব ম শরীলফর  ে নম্বর 

হোেীস? 

১৩. মবেনোর ক োন ক োে স্পষ্ট ভোলি চুবক্ত ভলের 

ক োষর্ো বে ? 

িনু নোযীর ৩৮. মুনোবফল র আ োমে  েটি? ৩টি 

১৪. সুরো আ  হোশলরর আয়োে সংখ্যো  ে? ২৪ ৩৯. খন্দ  যুলদ্ধর অপর নোম ব ? আহযোি যুদ্ধ 

১৫. িী'কর মোঊনোহ নোম  স্থোলন কয সোহোবিলের 

শহীে  রো হয় েোলের সংখ্যো  ে বে ?? 

৭০ জন ৪০. সুরো আ  মুজোবে ো আ  

কুরআলনর  ে েম সুরো? 

৫৮ েম 

১৬. হযরে ইিলন আব্বোস রোাঃ এর মলে 

হোশলরর ভূবম ক োনটি? 

বসবরয়ো ৪১. মুবমন ব্যবক্তর গুনোলহর জন্য 

আেোহ েোয়ো ো ব য়োমলের বেন 

ক মন আচ্রর্  রলিন? 

ক্ষমো  লর বেলিন 

১৭. িের যুলদ্ধর  েবেন পলর িনু নোযীলরর যুদ্ধ 

সং টিে হয়? 

েয়মোস ৪২. কনেোলের অজ্ঞোেসোলর 

উপে ীয় সমোলিশ  রো ব ? 

নোজোলয়য 

১৮. ইয়োহুেীলের বনি িোসলনর  টনো আরি 

 বিলের  বিেোর  থো ক োন ব েোলি  িবর্ িে 

হলয়লে? 

সীরোলে ইিলন 

ইসহোল  

৪৩. হযরে আবু ওিোইেো ইিনু  

জোররোহ রোাঃ িের যুলদ্ধ রক্ত 

সম্পব িে  োল  হেযো  লরবেল ন?  

বপেো ক  

১৯.  নীমোলের মো  খরচ্  রোর জোয় ো  য়টি? পোাঁচ্টি ৪৪. রোসু  সোাঃ িনু নযীর ক োেল  

 েবেন পয িন্ত এ োধোলর অিলরোধ 

 লর রোলখন?  

েোবব্বশ বেন 

২০. উত্তম সোে ো ক োনটি? সিগুল ো ৪৫. সৎ োলজর পলথ 

প্রধোন িোধো ব ? 

প্রবৃবত্তর সং ীর্ িেো 

২১ بََّ اْلٰعل ِمْینَ  افَُ ّللٰا َ ر  অথ) اِن ِْیَ  ا خ  িাঃ বনশ্চয় 

আবম মহোবিলের প্রবেপো   আেোহল  ভয় 

 বর।)   োলফরলের উলেলে এই  থোটি ক  

িল ন? 

শয়েোন ৪৬.  ো িমো িস ক োন মেিোলের 

প্রচ্োর  বেল ন?  

 মুযবনজম 

২২িনী ইসরোঈল র আলিে ব্যবক্তটি মবহ োর 

মৃেলেহ ব   লরবে ? 

মোটিলে পাঁলে 

কফল বে  

৪৭. ইসরোঈ  রোষ্ট্র  ে সোল  

প্রবেবষ্ঠে হয়? 

১৯৪৮ সোল  

২৩. বনজ বশশুলেরল  রোলে অনোহোলর করলখ 

রোসুলুেোহ সোাঃ এর কমহমোনল  ক োন সোহোিী 

আহোর  বরলয়বেল ন? 

হযরে আবূ 

েো হো রোাঃ 

৪৮. মুস মোন ও িনু  োয়নু োর যুদ্ধ 

িোধোর ১ম  োরর্ ব  বেল ো?  

জনন  মুসব ম 

নোরীল  উেযক্ত 

 রো 

২৪আেোহ েো'য়ো ো িল ন, যবে আবম কুরআনল  

পি িলের উপর অিেীর্ ি  রেোম েোহল  পি িে  

বিনীে হলয়  ল  

কযে 

৪৯. ফোলস  শলের অথ ি ব ?  বিপথ োমী 

২৫সুরো হোশলর িবন িে পোেবর সোলহি ঈমোন 

ধ্বংলসর জন্য ব   রল ো? 

শয়েোনল  

কসজেো  র  

৫০. সুরো আ  মুজোবে োয় রুকু 

সংখ্যো  ে? 

৩ 

 


