
 

 

 

য োগ্যতোভিভিক প্রশ্নোির 

 

1| ইবোদত কোশ্ক বশ্ে? কয়টি জোভতশ্ক আল্লোহ ইবোদত করশ্ত বশ্েশ্েন? ইবোদত বেশ্ত আল্লোহ কী 

বুভিশ্য়শ্েন তো ৫টি বোশ্কে ভেখ। 

উিরঃ ইবোদত অর্ থ য োেোভি করো, িোভেশ্কর কর্ো িশ্তো চেো। আল্লোহ তোয়োেো ও তাঁর রোসূে (স) এর 

কর্োিশ্তো কোজ করোশ্ক ইবোদত বশ্ে। িহোন আল্লোহ দুইটি জোভত তর্ো িোনুষ ও ভজন জোভতশ্ক ইবোদত 

করশ্ত বশ্েশ্েন। ইবোদত শশ্ের অর্ থ ব্যোপক। ইবোদত বেশ্ত আল্লোহ কী বুভিশ্য়শ্েন যস সম্পশ্কথ ৫টি 

বোকে যদওয়ো হশ্েো- 

১। আিরো যকবে আল্লোহ তোয়োেোর য োেোভি করব, অন্য কোশ্রো নয়। 

২।  আিরো যকবে আল্লোহ তোয়োেোর আশ্দশিশ্তো চেব, অন্য কোশ্রো নয়।  

৩। যকবেিোত্র তাঁরই সোিশ্ন িোর্ো নত করব, অন্য কোশ্রো নয়। 

৪। যকবেিোত্র তাঁশ্কই িয় করব, অন্য কোউশ্ক নয়। 

৫। যকবেিোত্র তাঁর কোশ্ে সোহোয্য চোইব, অন্য কোশ্রো কোশ্ে নয়। 

2| তোহোরোত অর্ থ কী? এ সম্পশ্কথ িহোনভব (স) কী বশ্েশ্েন? তোহোরোশ্তর পাঁচটি উপকোভরতো ভেখ| 

উিরঃ তোহোরোত অর্ থ পভবত্রতো। পোক-পভবত্র র্োকোশ্কই তোহোরোত বশ্ে।  তোহোরোত সম্পশ্কথ িহোনভব 

(স) বশ্েশ্েন, “পভবত্রতো ইিোশ্নর অঙ্গ”। তোহোরোশ্ত বো পভবত্রতোর পাঁচটি উপকোভরতো ভনশ্চ যদয়ো হশ্েো- 

১। পোক-পভবত্র র্োকশ্ে সকশ্ের িোশ্েোবোসো পোওয়ো  োয়। 

২। পোকসোফ র্োকশ্ে শরীর সুস্থ র্োশ্ক, িন িোশ্েো র্োশ্ক। 

৩। িহোন আল্লোহর িোশ্েোবোসো ও ননকট্য অজথন করো  োয়। 

৪। ইবোদত-বশ্েভ  কবুে হয়, িোশ্েো কোজ করোর আগ্রহ সৃভি হয়। 

৫। শরীশ্রর িয়েো ও দু থন্ধ দূর হয়, যরো -জীবোণু যর্শ্ক যেঁশ্চ র্োকো  োয়।  

আিরো সব সিয় পোক-পভবত্র র্োকোর অিেোস  শ্ে যতোেোর যচিো করব।  

 

       বগুেো কেোন্টনশ্িন্ট পোবভেক স্কুে ও কশ্েজ  

                 ১ি পব থ পরীক্ষোর প্রশ্নোির - ২০২০ 

                             চতুর্ থ যেভি 

                  ভবষয়ঃ ইসেোি ও ননভতক ভশক্ষো 

                       ২য় অধ্যোয় ( ইবোদত)      

 



3| ওযুর ফরজ কয়টি? কোর ভনশ্দ থশ্শ ওযু করশ্ত হয়?ওযু নি হওয়োর পাঁচটি কোরি D‡jøL Ki| 

উিরঃ সোেোশ্তর আশ্  ওযু করো ফরজ। ওযুর ফরজ চোরটি । িহোন আল্লোহর ভনশ্দ থশ্শ ওযু করশ্ত হয়। 

নোনো কোরশ্ি এই ওযু নি হশ্ত পোশ্র। ওযু নি হওয়োর পাঁচটি কোরি উশ্ল্লখ করো হশ্েোঃ 

১। যপশোব বো পোয়খোনোর রোস্তো ভদশ্য় ভকছু যবর হশ্ে। 

২। মুখ িশ্র বভি করশ্ে। 

৩। যকোন ভকছুশ্ত যেস ভদশ্য় বো শুশ্য় ঘুভিশ্য় পেশ্ে। 

৪। রক্ত বো প ুঁজ যবর হশ্য় শরীর যর্শ্ক  ভেশ্য় পেশ্ে। 

5| সোেোশ্তর িশ্ধ্য উচ্চস্বশ্র যহশ্স যফেশ্ে। 

ওযু েোেো সোেোত আদোয় করো  োয় নো। ওযু সম্পশ্কথ আিরো সোবধোন র্োকুব। 

4| য োসে কোশ্ক বশ্ে? য োসে করো কোর হুকুি? য োসশ্ের ফরজ কয়টি ও কী কী? বি থনো কর। 

উিরঃ শরীর যর্শ্ক িয়েো ও অপভবত্রতো দূর করোর উিি উপোয় হশ্েো য োসে করো। পোভন ভদশ্য় সোরো 

শরীর যধোয়োশ্ক য োসে বশ্ে। য োসে করো আল্লোহর হুকুি। য োসশ্ের ফরজ ভতনটি। র্োঃ 

১।  ে েোসহ কুভে করো।  

২। পোভন ভদশ্য় িোশ্েোিোশ্ব নোক সোফ করো। 

৩। পোভন ভদশ্য় সোরো শরীর উিিরূশ্প যধোয়ো।                                                                       

যখয়োে রোখশ্ত হশ্ব শরীশ্রর যকোশ্নো অংশ য ন শুকশ্নো নো র্োশ্ক। য োসে করোও একটো ইবোদত।   

5| আ োন কী? ইসেোশ্ির প্রর্ি মুয়োভিন যক ভেশ্েন? আ োন প্রচেশ্নর ঘটনো সংশ্ক্ষশ্প ভেখ। 

উিরঃ আ োন হশ্েো সোেোশ্তর আহবোন। য  আ োন যদয় তোশ্ক মুয়োভিন বেো হয়। ইসেোশ্ির প্রর্ি 

মুয়োভিন হ রত ভবেোে (রো)। আ োন প্রচেশ্নর ঘটনো সংশ্ক্ষশ্প যদয়ো হশ্েো- 

িহোনভব (স) সোহোভবশ্দর ভনশ্য় একভদন পরোিশ্শ থ বসশ্েন, আশ্েোচনো চেে। যকউ বেশ্েন সোেোশ্তর 

সিয় হশ্ে ঘন্টো বোজোশ্নো যহোক। যকউ বেশ্েন , ভশঙ্গোয় ফুঁ ভদশ্য় ডোকো যহোক। যকউ বেশ্েন, আগুন 

জ্বোেোশ্নো যহোক। আরও অশ্নশ্ক অশ্নক কর্ো বেশ্েন। িহোনভব (স) যকোশ্নোটোই পেে করশ্েন নো। 

 িীর রোশ্ত সোহোভব হ রত আব্দুল্লোহ স্বপ্ন যদশ্খন, একজন যফশ্রশতো তোশ্ক তোশ্ক আ োশ্নর বোকেগুশ্েো 

শুনোশ্েন। ভতভন যিোশ্র ঐবোকেগুশ্েো িহোনভব (স) যক শুনোশ্েন। হ রত ওির (রো) ও একই স্বপ্ন 

যদশ্খন। বোকেগুশ্েো িহোনভব (স) এর খুবই পেে হশ্েো। ভতভন বেশ্েন, এটো িহোন আল্লোহরই ভনশ্দ থশ। 

তখন যর্শ্ক আ োশ্নর প্রচেন হয়।  

 

 



6| তোশোহহুদ Kv‡K e‡j? সোেোশ্ত তোশোহহুদ পেো কী? তোশোহহুদ মুখস্ত ভেখ। 

উিরঃ সোেোশ্ত দুই রোকআশ্তর পর এবং যশষ নবেশ্ক একটো যদোয়ো পেশ্ত হয়। এটোশ্ক তোশোহহুদ 

বশ্ে। সোেোশ্ত তোশোহহুদ পেো ওয়োভজব। তোশোহহুদ হশ্েো-  

 

“ আিোভহয়েোতু ভেল্লোভহ ওয়োস সোেোওয়োতু ওয়োততোভয়েবোতু।  আসসোেোমু আেোইকো আইয়্যেহোন নোভবয়্যে 

ওয়ো রোহিোতুল্লোভহ ওয়ো বোরোকোতুহু। আসসোেোমু আেোইনো ওয়ো আেো ইবোভদল্লোভহস সোভেহীন। আশহোদু 

আেেো ইেোহো ইল্লোল্লোহু ওয়ো আশহোদু আন্নো মুহোম্মোদোন আবদুহু ওয়ো রোসূলুহু”। 

7| সবশ্চশ্য় বে ইবোদত যকোনটি? সোেোশ্তর আহকোি কোশ্ক বশ্ে? তুভি সোেোশ্তর পূব থ প্রস্তুভত গ্রহি 

করশ্ত কয়টি ফরজ কোজ আদোয় করশ্ব যসগুশ্েো ভেখ| 

উিরঃ সবশ্চশ্য় বে ইবোদত সোেোত । সোেোত শুরুর আশ্  ভকছু ফরজ কোজ করশ্ত হয়। এগুশ্েোশ্ক 

সোেোশ্তর আহকোি বশ্ে। আভি সোেোশ্তর পূব থ প্রস্তুভত গ্রহি করশ্ত সোতটি ফরজ কোজ আদোয় করব। 

যসগুশ্েো ভনশ্চ উশ্ল্লখ করো হশ্েো-  

 র্োঃ- ১। শরীর পোক ২। কোপে পোক হওয়ো। ৩। সোেোশ্তর জোয় ো পোক হওয়ো। ৪। সতর ঢোকো ৫। 

ভকবেোমুখী হওয়ো। ৬। সিয়িশ্তো সোেোত আদোয় করো। ৭। ভনয়ত করো। 

সোেোশ্তর পূশ্ব থ এই ফরজ কোজগুশ্েো ঠিকিশ্তো পোেন নো করশ্ে সোেোত আদোয় হয় নো। 

8| সোেোশ্তর ফরজ কয়টি? সোেোশ্তর আরকোন  কোশ্ক বশ্ে? সোেোশ্তর আরকোনগুশ্েো ভেখ। 

উিরঃ সোেোশ্তর ফরজ যিোট ১৪ টি। সোেোশ্তর ভিতশ্র য  ফরজ কোজগুশ্েো করশ্ত হয় যসগুশ্েোশ্ক 

সোেোশ্তর আরকোন বশ্ে। সোেোশ্তর আরকোন সোতটি।  র্োঃ 

১। তোকভবর-ই-তোহভরিো বো আল্লোহু আকবোর বশ্ে সোেোত শুরু করো। 

২। ভকয়োি অর্ থোৎ দাঁভেশ্য় সোেোত আদোয় করো।  

৩। ভকরোত অর্ থোৎ কুরআন িভজশ্দর ভকছু অংশ ভতেোওয়োত করো। 

৪। রুকু করো ৫। ভসজদোহ করো ৬। যশষ নবেশ্ক বসো 

৭। সোেোশ্ির িোধ্যশ্ি সোেোত যশষ করো।                                                                               

এর যকোশ্নো একটি বোদ পেশ্ে সোেোত আদোয় হয় নো। তোই এগুশ্েো আদোশ্য়র ব্যোপোশ্র আিরো খুবই 

সোবধোন র্োকব।  

 

 



9| সোেোত কয় ওয়োক্ত? শুক্রবোশ্র যকোন সোেোত আদোয় করশ্ত হয়? সোেোশ্তর পাঁচটি সোিোভজক গুরুত্ব 

ভেখ| 

উিরঃ সোেোত সবশ্চশ্য় গুরুত্বপূি থ ইবোদত। সোেোত পাঁচ ওয়োক্ত। শুক্রবোশ্র জুমুআর সোেোত আদোয় 

করশ্ত হয়। প্রভত সপ্তোশ্হ জোশ্ি িসভজশ্দ একবোর এ সোেোশ্তর জোিোয়োত হয়। সোেোশ্তর পাঁচটি 

সোিোভজক কোজ হশ্েো- 

১। প্রভতভদন পাঁচবোর মুসেিোন ি পরস্পশ্রর সোশ্র্ সোক্ষোশ্তর সুশ্ ো  পোয়, তোই এশ্ক অপশ্রর 

যখাঁজখবর ভনশ্ত পোশ্র। 

২। সুশ্খ-দুঃশ্খ এশ্ক অপশ্রর সহশ্ োভ তো করশ্ত পোশ্র। 

৩। মুসেিোনশ্দর পরস্পশ্রর িশ্ধ্য সোিোভজক তর্ো ভ্রোতৃত্ববন্ধন দৃঢ় হয়। 

৪। একই কোতোশ্র সোেোত আদোশ্য়র কোরশ্ি মুসভল্লশ্দর িশ্ধ্য যকোশ্নো যিদোশ্িদ র্োশ্ক নো।  

৫। সোিোভজক য শ্কোশ্নো সিস্যো একসোশ্র্ শোভিপূি থিোশ্ব সিোধোন করশ্ত পোশ্র।  

10| ঈদ অর্ থ কী? মুসেিোন ন বেশ্র কয়টি ঈদ পোেন কশ্রন? ঈশ্দর ভদশ্নর ৫টি সুন্নত কোজ ভেখ। 

উিরঃ ঈদ িোশ্ন খুভশ, আনে। ঈশ্দর ভদন অতেি খুভশর ভদন। ভবশ্ের মুসেিোন ি বেশ্র দুইটি ঈদ 

উৎসব পোেন কশ্রন। ঈদুে ভফতর ও ঈদুে আ হো। ঈশ্দর ভদশ্নর ভকছু সুন্নত কোজ রশ্য়শ্ে,  ো 

আিোশ্দর পোেন করো উভচত। ঈশ্দর ভদশ্নর ৫টি সুন্নত কোজ হশ্েো- 

১.ঈশ্দর ভদন সকোশ্ে য োসে করো।                                                                             

২. আতর বো খুশবু িোখো ।                                                                            

৩.পভরষ্কোর কোপে পরো।                                                                                 

 ৪. ঈদুে ভফতশ্রর সোেোত আদোশ্য়র পূশ্ব থ ভিভি জোতীয় ভকছু খোওয়ো।                                         

 ৫. ঈশ্দর সোেোত ঈদ োশ্হ আদোয় করো।                                                            

৬. ঈদ োশ্হ  োওয়োর সিয় তোকভবর বেো।       

                                               

বোভের কোজ 

১। সঠিক উির, শূণ্যস্থোন পূরি, ভিেকরি ইতেোভদ প্রশ্নর জন্য অবশ্যই ২য় অধ্যোশ্য়র পোেসমুহ 

িশ্নোশ্ োশ্ র সোশ্র্ পেশ্ব।  

২। অনুশীেনীর সঠিক উির, শূণ্যস্থোন পূরি, ভিেকরি ইতেোভদ প্রনগুশ্েো সিোধোন করশ্ব। 

৩। প্রদি প্রশ্নর উিরগুশ্েো মুখস্ত করশ্ব এবং অনুশীেনীর বি থনোমূেক প্রশ্নর য গুশ্েোর উির এখোশ্ন 

যদয়ো হয়ভন যসগুশ্েোও সিোধোন করোর যচিো করশ্ব।  


