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সময়ঃ ৫৫ িমিনট  মাট ণমানঃ ২০ 

 

ব িনবাচনীঃ ণমানঃ ১০ 

১। আরেব সাধারণত কত ণীর লাক দখা যায়?  
 (ক) ২  (খ) ৩ (গ) ৪  (ঘ) ৫ 
২। কত সােল মহানবী (সাঃ) মিদনায় িহজরত কেরন? 
 (ক) ৬২০ সােল         (খ) ৬২২ সােল         (গ) ৬৩০ সােল       (ঘ) ৬৩৫ সােল  
৩। হাজের আসওয়াদ কী? 
 (ক) মসিজদ        (খ) পেথর খ           (গ) িমনার        (ঘ) কাবাঘর 
৪। মিদনা সনেদ মাট কত  শত িছল? 
 (ক) ৪০      (খ) ৪২       (গ) ৪৫       (ঘ) ৪৭ 
৫। ৫৭৮ ি ঃ মহানবী (সাঃ) “X” ক হািরেয় অসহায় হেয় পেড়ন। “X” িনেচর কান েক িনেদশ করেছ? 
 (ক) িপতামহ         (খ) মাতামহ           (গ) মাতা          (ঘ) িপতা 
৬। আইয়ােম জােহিলয়া বলেত বাঝায়? 
 (i) অ তার গ              (ii) ববরতার গ             (iii) অ কােরর গ 
 িনেচর কান  স ক? 
 (ক) i ও ii           (খ) i ও iii            (গ) ii ও iii            (ঘ) i, ii ও iii 
৭। বায় ল মাল অথ কী? 
 (ক) ধন স েদর ঘর            (খ) জাতীয় কাষাগার              (গ) অথ স দ               (ঘ) রা ীয় কাষাগার 
৮। হযরত ওমর (রাঃ) রােতর ধাের িবিভ  এলাকা ের বড়ােতন কন?  
 (ক) তখনকার িদেন এটাই িনয়ম িছল। (খ) িদেন ঘারার সময় পেতন না। 
 (গ) িতিন রােত বড়ােত পছ  করেতন। (ঘ) চে  জােদর িবধা-অ িবধা দখার জ । 
৯। হযরত ওমর (রাঃ) স াজ েক কত  েদেশ ভাগ কেরন? 
 (ক) ৭       (খ) ৮         (গ) ১০        (ঘ) ১৪  
১০। হযরত ওমর (রাঃ) কান বংেশ জ হন কেরন? 
 (ক) রাইশ        (খ) হািশম         (গ) ব  বকর            (ঘ) ব  তাঘিলব 
  

জনশীলঃ ণমানঃ ১০ 

১। রাহান রাজশাহী িব িব ালেয়র ইিতহাস িবভােগর একজন ছা । স এক  সভ তা িনেয় গেবষণা করিছল য সভ তার লাকজন সব থম 
িলখন প িতর আিব ার কের। স গেবষণা কের পায় য াপত  িশে  তােদর দ তার জ  তারা ইিতহােস  িনমাতা িহেসেবও পিরিচত। 

 ক. ‘আরব’ শে র অথ কী? ১ 
 খ. আরবেক জািজরা ল আরব বলা হয় কন? ২ 
 গ. উ ীপেক রাহান কান সভ তা িনেয় গেবষণা করিছল? া া দাও। ৩ 
 ঘ. উ  সভ তার লাকজন ইিতহােস  িনমাতা িহেসেব পিরিচত- কথা র ায়ন কেরা। ৪  
  

  িবঃ ঃ স ািনত অিভভাবক, আপনােদর ি  আকষণ করিছ। আমােদর িরত পা ম স হ আপনার স ানেদর যথাযথ ভােব অ শীলন 
            করােনার জ  অ েরাধ করিছ। 
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