IWSD

েৃৃ

আদ্ধয়াহজে

সঠিক উত্তরেে ারে টিক চিহ্ন চিন।

ইরাহভ াধাযন জ্ঞান প্রফতলমাফগতা, ২০১৪
১। ফপফয়ারী ভুফরভযা ক ান ালর, ক ান ফিয

গ) স্রষ্টায অলে ও ফনলেচ ল

ালে কেরাপত াযায়?
) ১৯২৪ ালর পযাীলেয

ালে

ে) ১৯২৪ ালর ফৃটিলেয

৬। ত ান মুদ্ধে নফী (াাঃ)-এয চাচা াভমা

ালে।

গ) ১৯২৪ ালর অলভফয ানলেয

(যাাঃ)ত

ালে

েযা
খ) খন্দ

গ) উহুদ

এয ফযফিফত ফ ?
) কোযাান লত

ালরা তা াধাযী ফাফনী

লয ফগলয় কজরুজালরভ ভুি

৭। ২য় হজযীয যভজান ভাদ্ধয প্রধান ঘটনা

যলফ

ত ানটি?

ে) কোযাান লত ৭০,০০০ আয়াহুেী েজ্জালরয
নুযন

) হভযাজ

যলফ।

খ) ভক্কা হফজয়

গ) কোযাান এ আভাভ কভলেী (অ) অত্মপ্র া

গ) ফদদ্ধযয মুে

যলফ।

৩। ভক্কায ভুফয , ভূফতচ ূজাযীযা এ
ফফশ্বা

যা য় ?

) ফদয

২। আরালভয কল জাভানা ংফিষ্ট ফক্ষায় 'কোযাান'

ভািচ

ফায ঈলয স্থান

কেওয়া

৮।

আল্লাহ্তে

যত। মফে তাআ য় - ভূফতচ ূজাযী ভুফয

াদ্ধ

"আল্লায েদ্ধরায়ায " ফরা য়?
) খাহরদ হফন আর-ওয়াহরদ (যাাঃ)

ও

খ) আফু দুজাহনয়া (যাাঃ)

ভুফরভ এয ফফশ্বাগত াথচ য ক াথায় ?

গ) আরী (যাাঃ)

) ভুফয যা কযাগ-কা , ফারা-ভুফেফত, থচ ও

লেয

ষ্ট লর অল্লায ফযফলতচ রাত, ওজ্জা

আতযাফে ভূফতচয

ালে প্রাথচ না

অল্লা োড়া অয
প্রাথচ না

ালযা

৯। ত ান নফী ৯৫০ ফছয মাফে দ্বীদ্ধনয দাওয়াে

যলতা -ভুফরভযা

তদন?

ালে ক ান ফ েু য জনয

) নূ (আাঃ)

লযনা

ে) ভুফয যা ভাটি, াথলযয কেফতায
াাময প্রাথচ না

খ) আদভ (আাঃ)

ালে

গ) ইব্রাহভ (আাঃ)

লয অয

ভুফরভযা ৃফথফীয লেো ফিারী স্বত্তাভূলয
ালে াাময প্রাথচ না

১০। আল্লাহু আ ফায এ

লয।

)৪

অলর েুটি ফবে স্বত্ত্বা।

খ) ৬

লযলেন, 'ারা (নাভাজ)

যলত'। এ জন ভুরভান ফ বালফ তা

ে ফায উচ্চাহযে

য়?

গ) ভুফয লেয অল্লা অয ভুফরভলেয অল্লা

৪। অল্লা অলে

আমাদ্ধন

গ) ৭

ালয়ভ

ালয়ভ

যলত

১১। ইফহর এ টি-

ালয?

) তপদ্ধযো

) ফনলজ ৫ ওয়াি নাভাজ লড়

খ) হজন

ে) ফনলজ ৫ ওয়াি নাভাজ ড়লফ ও অলালয

গ) ভানুল

বাআলেয ও নাভাজ ড়ালত প্রয়া িারালফ
গ) অলালয বাআলেয নাভাজ ড়লত ফরলফ

১২।”অফভ ভানুলল

ৃহি

লযফে লফচ াত্তভ

াঠালভায়।” – এটি ত ান ূযায আয়াে ?
৫। আরালভয ভূর ফক্ষা ফ ?

) ূযা আে ো াূয

) ভানফতা ও াফচ জনীনতা

ে) নাভাজ, কযাজা, ইে আতযাফে ারন

খ) ূযা আে হেন
যা

গ) ূযা আর ভাউন

1

১৩। কুযআদ্ধনয ত ান আয়াদ্ধে হযূর্ৃ ধভৃ হাদ্ধফ

১৮। আভায ভাদ্ধঝ ঈভান আদ্ধছ হ -না হ বাদ্ধফ

ইরাভদ্ধ

ফুঝদ্ধে াযফ?

হনহিে

যা দ্ধয়দ্ধছ?

) ভন্দ হ ছু দ্ধে তদখদ্ধর ো ফন্ধ

)আর-ভাদ্ধয়দা, আয়াে ৩

খ)আন না, আয়াে ৫

ওয়া , াে হদদ্ধয় না াযদ্ধর ভুখ, তটাও ম্ভফ না

গ)আন নার, আয়াে ৮৯

দ্ধর ভন তথদ্ধ

ঘৃর্া

যা

খ) আল্লায নাভ শুনদ্ধর অন্তদ্ধয

প্রশ্ন র ফফত্র ক াযঅলন

ত ফায মা ালতয

গ) ারার-াযাভ ফা জাদ্ধয়জ-নাজাদ্ধয়জ এয

থা

ঠি

যা লয়লে?

গ) ২৫

১৯। ারার ফা াযাভ প্র ৃ েদ্ধে ত ানটি?

ঘ) ২২

) আল্লা ও আল্লায যাুর (াাঃ) তমটাদ্ধ

১৫। আভাভ কফাোফয (অঃ)

ত ালর জম্ন গ্রণ

লযন এফং

খ) জদ্ধন্য য তথদ্ধ

লযন?

অদ্ধন

২০। জান্নাদ্ধে মাওয়ায েৃ হাদ্ধফ আল্লা োয়ারা

লযন- ‘ক ভানফ

হনদ্ধেয ত ান হফলয়টিয

জাফত, কতাভযা ৃফথফীয ারার ও ফফত্র ফস্তু াভগ্রী

) ঈভান ও ারাে

লযন তালর কেেলফন প্রায়  র োফালযয

খ) ঈভান ও জ্জ

াযাভ ক াড করো থাল । নীলিয ক ানটি

গ) ঈভান ও উত্তভ

ক ানটি াযাভ ক াড?
) E120, E140, E141, E252, E422

উত্তেত্র ২৪/১২/২০১৪ চিরকল ৪ টায় WAQF

গ) E472(B), E472©, E472(d), E472(e),

মসচিরি িমা দিয়াে িনয অনুরোধ কো

E473
ঘ) E474, E475, E477, E478, E481

হরে।সিবাচধক নম্বেধাচে প্রথম ৫ িরনে িনয

ঙ)E482, E483, E491, E492, E49
চ)ঈলযয ফগুলরাআ াযাভ ক াডবু ি

েরয়রে আকর্বণীয় ুেষ্কাে।

াদ্ধছ াাময চাওয়ায জনয আল্লা
থা

প্রচির াগীে নাম-

ফদ্ধরদ্ধছন?
) হনয়হভে োাজ্জুে আদায়

যা

ঠিকানা-

গ) ফাফা-ভাদ্ধয়য অফাধয না ওয়া
ঘ) ধধমৃ ধাযন ও ারাে প্রহেষ্ঠা

াজ

ঘ) শুধু ঈভান

খ) E430, E431, E470, E471, E472(a)

োয়ারা ুযা ফাক্বাযাদ্ধে হনদ্ধেয ত ান েহেটিয

থা ত াযআদ্ধনয অদ্ধন

জায়গায় ফদ্ধরদ্ধছন?

তযা..’’ (ূযা অর-ফা াযা : ১৬৮)। অফন

খ) পযম ারাদ্ধেয য ভুনাজাে

ারার

ঘ) উদ্ধযয ফগুহর

ঘ) ফজফয ১০০ এফং ফজফয ১৬৯

১৭। আল্লায

যহছ তটা

ফা াযাভ ফদ্ধর ায় তদয় তটা

গ) ফজফয ২৯৪ এফং ফজফয ৩৫৬

কভাড়ল

তেদ্ধেই

মা হ ছু তদদ্ধখ-শুদ্ধন আহছ ও

গ) আভাদ্ধদয ফদ্ধয়াদ্ধজযষ্ঠ ও ফন্ধু যা তমটাদ্ধ

খ) ফজফয ৮১০ এফং ফজফয ৮৭০

১৬। ভান অল্লাতায়ারা আযাে

ারার

ফা াযাভ ফদ্ধরদ্ধছন তটা

) ফজফয ১৯৪ এফং ফজফয ২৫৬

মফে রক্ষয

ভৃ ম্পাদন

ঘ) উদ্ধযয ফ গুদ্ধরা

খ) ২৪

বক্ষণ

ধাযনা থা া ও েদনুমায়ী

যা

) ২৩

েন ভৃতুযফযর্

াুহন অনুবফ

যদ্ধে াযা

১৪। আরালভয পাআব ঞ্চ স্তলেয এ টি র মা াত।
ঈলল্লখ্

যদ্ধে উদযে

যা

2

