الدرس االول
প্রথম পাঠ
এই পাঠঠেঃ
ইসমুল ইশারার পররচয় ও ব্যব্হার, মুযাক্কার-মুআন্নাছের পররচয় ও চচনার
উপায়, হরকতরব্হীন শব্দ পড়ার রনয়ম, প্রশ্নছব্াধক শব্দ ব্যব্হাছরর রনয়ম
ও একটি প্রশ্নছব্াধক শছব্দর ব্যব্হার রনছয় আছলাচনা করা হছয়ছে।

ইসমুল ইশারার পররচয়েঃ
চয সমস্ত শছব্দর দ্বারা চকান ব্যক্তি ব্া ব্স্তুর রিছক ইশারা করা হয় চস সমস্ত শব্দছক
আরব্ীছত ইসমুল ইশারা ( َُِارة
ِ ْ ُ ِإسْمব্লা হয়।
َ اْلش
চযমন,  تلك، ذلك، هذه،هذا

ইসমুল ইশারার ব্যব্হারেঃ
•

•

•

 هذا-  هذهশব্দ িুইটি রনকিব্তী ব্যক্তি ব্া ব্স্তুর রিছক ইশারা করার জনয
ব্যব্হৃত হয়।
 ذلك-  تلكশব্দ িুইটি িূরব্তী ব্যক্তি ব্া ব্স্তুর রিছক ইশারা করার জনয ব্যব্হৃত
হয়।
মুযাক্কার শছব্দর চেছে  هذا-  ذلكএব্ং মুয়ান্নাস শছব্দর চেছে  هذه- تلك
ব্যব্হৃত হয়।

মুযাক্কার-মুআন্নাঠের পররচয়
•

•

চয সমস্ত শছব্দর দ্বারা পুরুষ ব্ুঝাছনা হয় চস সমস্ত শব্দছক মুযাক্কার
ব্ছল। চযমন, রপতা, ভাই, রশেক।
চয সমস্ত শছব্দর দ্বারা মরহলা ব্ুঝাছনা হয় চস সমস্ত শব্দছক মুআন্নাে
ব্ছল। চযমন, মাতা, চব্ান, রশরেকা।

জড় ব্স্তুর ক্ষেঠে মুযাক্কার-মুআন্নাে ক্ষচনার উপায়েঃ
জড় ব্স্তুর চেছে চযছহতু পুরুষ-মরহলার মত চকান রব্ষয় চনই, তাই জড়
ব্স্তুর চেছে অর্ চিছে
থ
মুযাক্কার-মুআন্নাে রনর্য়থ করা যায় না। তেন
আলামছতর উপর রভরি কছর মুযাক্কার-মুআন্নাে রনর্য়থ করছত হয়।
জড় ব্স্তুর চেছে মুযাক্কার-মুয়ান্নাস রনর্য়থ করার একটি উপায় হল,
শছব্দর চশষ হরফ চ াল তা (  ةরকনা লেয করা।
•
•

চয শছব্দর চশষ হরফ চ াল তা নয় চস শব্দটি মুযাক্কার।
চয শছব্দর চশষ হরফ চ াল তা চসই শব্দটি মুয়ান্নাস।

হরকতরব্হীন শব্দ পড়ার উপায়
এছসা আরব্ী রশরে রকতাব্টির প্রর্ম পাছের শব্দার্ মু
থ েস্ত করার পর যেন
ব্াকযগুছলা পড়া শুরু করা হয়, তেন অছনছকই ভয় চপছয় যান। তারা ব্ুঝছত
পাছরন না চয, ব্াছকয ব্যব্হৃত হরকতরব্হীন শব্দগুছলা রকভাছব্ পড়া হছব্।
তাছির জনয রনছচর পরামশটি।
থ

চকান একটি শব্দ আমরা চযভাছব্ মুেস্ত কছররে চসভাছব্ই শব্দটি পড়ছত
র্াকব্ যতের্ না শব্দটিছক পররব্তথন কছর পড়ার চকান কারর্ পাওয়া যায়।

 َماশব্দটির ব্যব্হার
ধারর্া চনই এমন চকান ব্স্তু সম্পছকথ ধারর্া পাওয়ার জনয  َماশব্দটি দ্বারা প্রশ্ন
করা হয়।

প্রশ্নঠব্াধক শব্দ ব্যব্হাঠরর রনয়ম
আরব্ীছত প্রশ্নছব্াধক শব্দ সাধারর্ত ব্াছকযর শুরুছত ব্যব্হৃত হয়।

প্রশ্নমালা
১. ইসমুল ইশারা কাছক ব্ছল?
২. ইসমুল ইশারার চকানটি চকার্ায় ব্যব্হার করা হয়?
৩. মুযাক্কার-মুআন্নাে কাছক ব্ছল?
৪. মুযাক্কার-মুআন্নাে চচনার উপায় কী কী?
৫. হরকতরব্হীন শব্দ পড়ার উপায় কী?
৬. প্রশ্নছব্াধক শব্দ ব্াছকযর চকান স্থাছন ব্ছস?
৭. প্রশ্নছব্াধক শব্দ  َماশব্দটি চকন ব্যব্হার করা হয়?

