لع َر ِب َّية
َ اي ُةُا
َ ِب َد
الْ ُج ْز ُءُالثَّا لِث
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ِ ُِالر ْح َم

কর প্রংা ভান অল্লায এফং ারাত ও ারাভ তাাঁয যাু লরয প্রদ্বত।
দ্বফদাাতুর অযাদ্বফযা ফআটা ফাচ্চালদয অযদ্বফ শখায প্রথভ াঠ দ্বললফ যদ্বচত। এয ভূ র ঈলেয
ব্দ ও ফালকযয নু ীরলনয ভাধযলভ অযদ্বফ ড়া, শানা, ফরা ও শরখায দক্ষতা জজন কযা।
অযদ্বফ গ্রাভায ফা ফযাকযণ শখা এআ ফআলয ঈলেয ন।
ফআদ্বটয তৃতী খলে অযদ্বফ গ্রাভালযয দ্বকছু দ্বফল শকালনা তাদ্বিক অলরাচনা ছাড়া শকফর
ঈদাযলণয ভাধযলভ দ্বনল অা ললছ। এয ভলধয যললছ নাহু-যলপয কলকদ্বট শভৌদ্বরক দ্বফল।
এগুলরায নু ীরন যফতজী ভল ফাচ্চালদয গ্রাভায শখায থ লনক ভৃ ণ কলয তুরলফ
আনাঅল্লা।
অা কদ্বয এটা ফাচ্চালদয অযদ্বফ বালা শখায লথ ঈলল্লখলমাগয বূ দ্বভকা যাখলফ।
ংকরক,
এ. এভ. নাদ্বদ াান

4

ক্লাস-১। লব্দ পরররচরি ات
ُ ِ يفُالكَلِ َم
ُ ُ َت ْع ِر
অভযা শম কথা ফদ্বর, তায ভলধয লনকগুলরা ব্দ থালক। এআ ব্দগুলরা কলকযকভ , শমভন
ধলযা অদ্বভ করভ দ্বদল দ্বরদ্বখ এটা একটা কথা। তাআ না? এখালন কদ্বট ব্দ অলছ? চাযদ্বট।
‘অদ্বভ, করভ, দ্বদল, দ্বরদ্বখ’। শখার কলযা এআ ব্দগুলরা কলকযকভ। দ্বরদ্বখ িাযা দ্বকছু কাজ কযা
শফাঝা অফায অদ্বভ িাযা একজন ভানু ল শফাঝা। এবালফ এক এক লব্দয এক এক কাজ, এক
এক দ্বযচ। অফায ধলযা—শমভন: অভযা দ্বনলচয ছদ্বফটা শদলখ ফদ্বর,

ُ َ َلُالم ْك َت
ُالم ْد َر َس ِة
َ ُابُيف
ِ َ ُ َ ُال ِك َتا ُبُع.اب
َ ُأق َْرأُال ِك َت.ب
ٌ َٰهذَ اُ ِك َت

এটা একটা ফআ। ফআদ্বট শটদ্বফলরয ঈলয। অদ্বভ ভাদযাা ফআ দ্বড়।
কথাদ্বটলত দ্বতনদ্বট ফাকয অলছ। ফাকযগুলরালত অফায অলছ কতগুলরা ব্দ। অযদ্বফলত ফাকযলক ফরা
—ٌُج ْمل َة
ُ , অয ব্দলক ফরা —ٌُ كَلِ َمة। ব্দ দ্বতন প্রকালযয। শমভন: ঈলযয ফাকযদ্বটলত

ُ َم ْد َر َسة,ُ َم ْك َتب,اب
ٌ  ِك َتআতযাদ্বদ লরা— ٌُ اِ ْسم। ُيف,ُع ََل
।

5

লরা—ٌُح ْرف
َ ।

ٌُأَق َْرأ

লরা—ٌُِف ْعل

ٌُ اِ ْسم: এগুলরা লরা শকালনা দ্বকছু য নাভ
আভ লরা দ্বফদ্ববন্ন দ্বফললয নাভ। লত ালয শটা ভানু ল, শকালনা প্রাণী, ঈদ্বিদ, ভ, গুণ ফা
জড়ফস্তু আতযাদ্বদ।
অল্লা ভান
এদ্বট একদ্বট করভ
ভদ্বজদদ্বট ফড়
ফআদ্বট ু ন্দয
অদ্বভ একজন ছাত্র
এদ্বট একদ্বট ফাদ্বড়
ভুাম্যাদ (া) একজন নদ্বফ
ফআদ্বট নতুন
চাদ্বফদ্বট শছাট
ফাদ্বড়দ্বট ফড়
তুদ্বভ/অদ্বন একজন দ্বক্ষক

ُْب
ُ َا
ُ َ هللُا َ ك
ُ ٌ َٰهذَ ا ُقَل
َم

ُي
ٌ ْ ا َل َْم ْس ِج ُدُك َِب

ُابُ َج ِم ْي ٌل
ُ ا َلْ ِك َت
ُ ٌ ِأ َ َناُ َُطا ل
ب

অল্লা
একদ্বট করভ
একদ্বট ভদ্বজদ
ু ন্দয
অদ্বভ

ُت
ٌ َٰهذَ اُُ َُب ْي

এদ্বট/এটা

ُُج ِد ْي ٌد
َ اب
ُ ا َلْ ِك َت

একদ্বট ফআ

ٌّ ِ ُم َح ّم ٌَدُن
َُب

ُي
َ ُ ُا َلْ ِم ْف َتاح
ٌ ْ ُص ِغ
ٌُ ْ تُك َِب
ي
ُ ا َل َْب ْي
َ
ُ ٌ تُ ُم َد ِّر
س
َ أ ْن
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ভুাম্যাদ

একদ্বট চাদ্বফ
ফড়
তুদ্বভ/অদ্বন

ُاهلل

ُقَل ٌَم
ُ ٌ َم ْس ِج
د
َُج ِمي ٌل
أ َ َنا
َٰهذَ ا

ُُم َح ّم ٌَد
ُاب
ٌ ِك َت

ٌُِم ْف َتاح

ُي
ٌ ك َِب
ُ َ أ َ ْن
ت

ٌَُح ْرف

: এগুলরা এভন ব্দ, মাযা দ্বনলজ দ্বনলজ ূ ণজ থজ শদ না।

লড়া শতাভায প্রবুয নালভয
ালথ

ْ
ُك
َ اس ِم َُر ِّب
ْ اق َْرأ ُِب

কুযঅলনয ভলধয

ُِب

ُآن
ِ ِيفُْا ُلْق ُْر

ভলধয/ভালঝ

ُت
ِ ِم َنُال َْب ْي

শথলক/লত

ُِيف
َُٰ َ ِإ
َل

َُالُُأ ْك ِذ ُب

না

ُإِ ََلُا ُلْ َم ْس ِج ِد

ভদ্বজলদয দ্বদলক
ফাদ্বড় শথলক

দ্বনশ্চ

ُُُحا ِم ٌد
َ ُُو
َ َجا َءُ َخا لِ ٌد

এফং

অদ্বভ দ্বভথযা ফদ্বর না
খালরদ এফং াদ্বভদ এললছ

ٌُِف ْعل
শ ভাদযাায দ্বদলক মা
শ ভদ্বজলদ প্রলফ কযলছ

তুদ্বভ শতাভায ফআ লড়া

ُِم ْن
َُإِ ّن
َُال

َُو

: এগুলরা িাযা শকালনা কাজ কযা শফাঝা

َ ب
ُُإَلُال َْم ْد َر َس ِة
ُ َيذْ َه

শ মা

ُُل ُِيفُْال َْم ْس ِج ْد
ُ َي ْدخ

শ প্রলফ

َُي ْن ُص ُرُُاهلل

শ াাময

অল্লা াাময কযলফন
শ রুদ্বট খালে

দ্বদলক/প্রদ্বত

ُان
َ اِ َّنُاال ِ ْن َس

দ্বনশ্চ ভানু ল

তুদ্বভ ফাজালয মাও

ালথ/দ্বদল/লে

َيأْك ُ ُلُ ُخ ْب ًزا
ُ َ اِق َْرأُُْ ِك َتا َب
ك
ُ ِ ُالس ْو
ق
ُّ بُإِ ََل
ْ اِ ْذ َه
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কলয
কলয
শ খা
াঠ কলযা
তুদ্বভ মাও

ُب
ُ َيذْ َه
ُُ َي ْدخ
ُل
َُي ْن ُص ُر

َُيأْك ُ ُل
ْ اِقْر ُأ
َ
ُ ْ اِ ْذ َه
ب

ُُوالحرفُوالفع َل
ُِاالسم
الية
َ
ِ كلم
ْ ِ ّ َع
َ ّيُمنُال
َ اتُال َّت
َ

দ্বনলচয ব্দগুলরা শথলক ٌُُ ِف ْعل,ُف
ٌ ُح ْر,ُ
َ  اِ ْس ٌمদ্বনণজ কলযা
য

َُم ِد ْي َن ٌة

াাময কযা

ٌامرأ ُة
َ

পুর

يف

ভলধয
ভদ্বরা

َ
ُإَل
ُ ٌ أ َ َس
د
ٌُن
ْ ِم

দ্বদলক
দ্বং
লত

ُهر
ٌ َش
َ قَر ُأ
َ
َُّ
ٌإن

ভা
াঠ কযা
দ্বনশ্চ

ُكَي ِف َّي ٌة

ফস্থা

ٌُاِ ْسم

َُن َص َر
َن ِم ٌُر

ফাঘ

শথলক
করভ
দ্বদন
না
ভাদ্বযাভ
শগারা

ٌُِف ْعل
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মাওা

ٌَز ْه َر ُة

ঈদ্বিত

ُقَل ٌَم

ফআ

ُِم ْن

গ্রাভ

ُوم
ٌ َي

খাওা

ال

যং

َُم ْر َي ُم
ٌَو ْر َد ُة

ভুাম্যাদ

َُيث ِْر ُب

আাদ্বযফ

শরাক

মাও!
ভক্কা

ٌَُح ْرف

َُر ُج ٌل

ُب
َ ذَ َه
ٌَش َج َر ُة
ُق َْر َي ٌة

ُاب
ٌ ِك َت
ُ َ َ أك
ل
ُل َْو ٌن

ُُم َح ّم ٌَد
ُب
ْ اِ ْذ َه
َم َّك ُة

َ
ُالصو َ
امُالْ ُج َم ِلُال َّتا لِ َي ِةُ
َض ْعُعََل َ َم َة َّ َ ِ
ابُأ ِوُالْ َخ َط ِأُأ َم َ

দ্বনলচয ফাকযগুলরায াভলন দ্বঠক থফা বুর দ্বচহ্ন ফাও

ُجمل َةٌُ

ُ ততদ্বয ج ْملةٌُ
 ফলরاِ ْسمٌُ

অযদ্বফলত ব্দলক ফরা 

 দ্বদল একটাكَلِ َمةٌُ

কতগুলরা

 দু আ প্রকাযكَلِ َمةٌُ

অযদ্বফ

শম ব্দগুলরা িাযা শকালনা নাভ শফাঝা, তালক

ِ িাযা কাজ কযা শফাঝাفعلٌُ
দ্বনলজ ূ ণজ থজ শদ

َح ْرفٌُ

فُوال ِف ْع َلُ
اليةُُِاال ِ ْس َمُوال َح ْر َ
َت ُ ِم َنُال ُج َم ِلُال َّت َ
اِ ْخ َ ْ

فُِ ُ,ف ْعلٌُ দ্বনলচয ফাকযগুলরা শথলক
ُُ,ح ْر ٌ
 দ্বনণজ কলযাاِ ْس ٌم َ

ُج ْمل َ ٌةُ

بُُبِ ََل ٌلُإِ ََلُال َْم ْد َر َس ِةُ
َيذْ َه ُ

ِف ْع ٌلُ

اِ ْس ٌمُ

ُُالر ُج ُلُ ِم َنُال َْم ْس ِج ِدُ
يخرجُ َّ
َ
ب ُِبال َقل ِ ُ
َم
أ ْك ُت ُ

ُُحا ِم ٌدُ
ُُو َ
َجا َءُ َخا لِ ٌد َ
اق َْرأُُْ ِك َتا َب َ ُ
ك
ُالس ْو ِ ُ
ق
بُا ِ ََل ُّ
اِ ْذ َه ْ
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فُ
َح ْر ٌ

ক্লাস-২। ইসম পরররচরি ُسم
ُ ُ َت ْع ِر
ِ ِ يفُاال
ِج ْنس

ِإع َْراب

ِاِ ْسم

ِت َ ْعريف

ِع َدد
َ

ফন্ধুযা, অভযা আলতাভলধয শজলনদ্বছ শম—শম ব্দ িাযা শকালনা দ্বকছু য নাভ শফাঝা, তালক ফলর

ٌُاِ ْسم

শমভন:

ٌَُم ْس ِجد

ভদ্বজদ,

ٌُِك َتاب

ফআ,

ٌَُب ْيت

ফাদ্বড়। এখন অভযা শদখফ শম, এআ

আভগুলরায দ্বফদ্ববন্ন দ্বযচ অয শচাযা অলছ। শমভন:
১) আভ কখলনা দ্বনদ্বদজষ্ট

ٌَُم ْع ِرفَة

 অফায কখলনা দ্বনদ্বদজষ্ট
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ٌَُن ِك َرة

।

চাদ্বফদ্বট

َُم ْع ِرفَ ٌة

ُُالْ ِم ْف َتاح

২) আভ কখলনা শছলর আভ

ُث
ٌ َُم َؤ ّن
একজন ভদ্বরা

ٌُُمذَ ّكَر

َُج ْم ٌع
লনকগুলরা করভ

ُُم َث َّن

ٌُُم َؤنَّث

।

ُُمذَ ّكَ ٌر

َُر ُج ٌل

একজন শরাক

ُُم َح ّم ٌَد

ভুাম্যাদ

অফায ফহু ংখযায আভ

ٌَُج ْمع
ُُم َث َّن

َُْلم
ٌ أق

দু আদ্বট করভ

ُب
ٌ ُك ُت

ٌَُم ْرف ُْوع
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শচাযা,

।

ُان
ِ قَل ََم

ُان
ِ كِتا َب

দু আদ্বট ফআ

৪) এ ছাড়াও দ্বতনটা দ্ববন্ন শচাযা অলছ। শমভন:
শচাযা।

ُقَل ٌَم

 অফায কখলনা শভল আভ

ٌإمرأ ُة
َ

৩) আভ কখলনা দু আ ংখযায আভ

ٌُِم ْف َتاح

একদ্বট করভ

َُم ْر َي ُم

ভাদ্বযাভ

লনকগুলরা ফআ

একদ্বট চাদ্বফ

ُالْ َقل َُم

করভদ্বট

ٌَن ِك َر ُة

ٌَُم ْن ُصوب

শচাযা,

ٌَُم ْج ُرور

َم ْرف ُْوعٌُ

َم ْن ُصوبٌُ

َم ْج ُرورٌُ

اشمٌُ
َه ِ

اش ًما
َه ِ

مٌُ
َه ِ
اش ٍ

াদ্বভ

াদ্বভলক

াদ্বলভয

الول َدٌُ
َ

الول ََدٌُ
َ

الول َِدٌُ
َ

ফারকদ্বট

ফারকদ্বটলক

ফারকদ্বটয

الي َةُ
كلم ِ
صفُلناُال َ
اتُال َّت َ

দ্বনলচয ব্দগুলরায গুন ফণজনা কলযা

كلمات
ال َ

ريفُ
َت ْع ٌ

عَ َد ٌدُ

مفرد/مثن/جمع

معرفة/نكرة

الْ ِك َتابٌُ
َْلمُ
أق ٌ

َم ْر َي ُمُ
اش ٌمُ
َه ِ
قَل ٌَمُ
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ِج ْن ٌسُ

مذكر/مؤنث

ক্লাস-৩। রিরদিষ্ট ও অরিরদিষ্ট ُلم ْع ِرفَ ُةُوال َّن ِك َر ُة
َ ا
ُ ْا َ ُل
ُُك ْر ِس ّي

ٌُُكر ِس ّي

শচাযদ্বট

একদ্বট শচায

طاو لَ ُة
ِ ْا َ ُل

ُطاو لَ ٌة
ِ

শটদ্বফরদ্বট

একদ্বট শটদ্বফর

َ األ َ ِر ْي
ك ُة
ُ

َ أ َ ِر ْي
ُك ٌة

শাপাদ্বট

একদ্বট শাপা

ُُصباح
َ ال ِم

ٌُصباح
َ ِم

ফাদ্বতদ্বট
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একদ্বট ফাদ্বত

আলভয শলল াধাযণত দু আ শ ফা
দ্বনদ্বদজষ্টতা শফাঝা। শমভন: -

ٌَُت ْن ِو ْين

ٌُ ِك َتابএকদ্বট

থালক। আলভয শলল

ফআ,-

ٌُُّك ْر ِسي

ٌَُت ْن ِو ْين

একদ্বট শচায,-

আতযাদ্বদ। দ্বনদ্বদজষ্ট -ٌُسم
ْ َ  اমু ক্ত কযলত । শলক্ষলত্র
ْ ِ اশক দ্বনদ্বদজষ্ট কযলতٌُل
যকত ঈলঠ মা।
চাদ্বফদ্বট
করভদ্বট
শরাকদ্বট
দ্বফড়ারদ্বট
প্রাাদদ্বট
শচাযদ্বট

ُُالْ ِم ْف َتاح

একদ্বট চাদ্বফ

ُالْ َقل َُم
ُُ الر ُج
ل
َّ

একদ্বট করভ
একদ্বট শরাক

ُالْ ِق ُّط

একদ্বট দ্বফড়ার

ُالق َْص ُر
ُ ُ ال ُك ْر ِس
ي

একদ্বট প্রাাদ
একদ্বট শচায

ٌَُبيت

থাকলর শটা
একদ্বট ফাদ্বড়

ٌُ َت ْن ِو ْين-এয একদ্বট
ٌُِم ْف َتاح
ُقَل ٌَم
ُ ٌ َر ُج
ل
ُِق ٌّط

ُق َْص ٌر
ُ ٌ ُك ْر ِس
ي

ভলন যাখলত লফ, দ্বনদ্বদজষ্ট নাভফাচক আলভয শলল তানদ্ববন থাকলরও শটা দ্বনদ্বদজষ্ট। শমভন:
। মালদ‛-এয শলল তানদ্ববন থাকা লিও তা দ্বনদ্বদজষ্ট।
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ٌَُز ْيد

ُالي َةُ َم ْع ِرفَ ًة
ِ كلم
َ ِا
َ جعلُال
َ اتُال َّت

দ্বনলচয ব্দগুলরালক দ্বনদ্বদষ্টজ কলযা
একদ্বট ভুদ্র
একদ্বট চাাঁদ
একদ্বট ঈট
একদ্বট ছাগর
নতুন
ুযাতন
ু স্থ

َُب ْح ٌر
ُقَ َم ٌُر

একদ্বট ফাদ্বড়
একদ্বট দযজা

ُإبِ ٌل

একদ্বট ফারক

َُغ َن ٌم

একদ্বট াাড়

ُيم
ٌ قَ ِد

ভন্দ

ُيد
ٌ َج ِد

বালরা

ُيم
ٌ َِسل

ু খী

َع ِّربُال
ُكلماتُاآلتي َة
ِ

দ্বনলনাক্ত ব্দগুলরালক অযদ্বফ কলযা
একদ্বট যাত

চাদ্বফদ্বট

দ্বদনদ্বট

একদ্বট করভ

গাদ্ববদ্বট

একদ্বট ফআ

ফাদ্বড়দ্বট

একদ্বট ফাদ্বড়

গাদ্বড়দ্বট

একদ্বট গাদ্বড়
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ُت
ٌ َب ْي
ُاب
ٌ َب
َُو ل ٌَد

َُج َب ٌل
َُج ِّي ٌد

َُس ِّي ٌء
ٌُفَ ِرح

ا كتبُمعاينُال
كلماتُاآلتي ِةُ
ِ
দ্বনলনাক্ত ব্দগুলরায থজ দ্বরলখা

ال َخ ْي ُلُ

َْتُ
َدف َ ٌ
الر ُج ُُ
ل
َّ

ِق ٌّطُ

ال َح ِزي ُنُ

ضُ
الم ِر ي ُ
َ

كرس ّيٌُ

مكتبُ
ٌ

األريكةُ

ِم ْصباحٌُ

َص ّ ِح ِحُال
كلماتُال َُّتالي َةُ
ِ

দ্বনলচয ব্দগুলরা শুদ্ধ কলযা

ابُ
َب ُ

الما ٌءُ

الولدُ
ٌ

ارُ
ِح َم ُ
القمي ٌ ُ
ص

كَل ُْبُ

একদ্বট দযজা

الدارُ
ٌ
ُُ
الطبيب

াদ্বন
শছলরদ্বট

أمُُ
ّ

গাধাদ্বট

المكتبُ
ٌ

একদ্বট জাভা

একদ্বট কুকুয
ঘযদ্বট
ডাক্তাযদ্বট
একজন ভা
শটদ্বফরদ্বট

ث ক্লাস-৪। ছেল লব্দ ও ছমলে লব্দ
والم َؤنَّ ُ ُ
المذَ ّكَ ُُرُ ُ
ُ
16

অযদ্বফলত প্রলতযকটা
ুরুলফাচক ব্দ শদদ্বখ।

ُاِ ْس ٌم



ُ ال ُْمذَ ّكَ ُرুরুলফাচক থফা
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ُث
ُ َال ُْم َؤ ّن

স্ত্রীফাচক। দ্বনলচ দ্বকছু

১। ুরুলফাচক ব্দ

َُب ْح ٌر
ق ََم ٌُر

একদ্বট ভুদ্র
একদ্বট চাাঁদ

দু খী

َُط ِو ْي ٌل

রম্বা

ফুদ্বদ্ধভান

َُخ ِف ْي ٌف

ারকা

ُي
ٌ ْ ق َِص
ُ ٌ عَاق
ِل

খালটা

َُْت
ٌ َ َدف
ُ ٌ َح ِزي
ن

একদ্বট খাতা

ُض
ٌ َم ِر ي

ু স্থ

ُاب
ٌ َب

একদ্বট দযজা

َُخ ْي ٌل

একদ্বট শঘাড়া

ُت
ٌ َب ْي

একদ্বট ফাদ্বড়

َُث ِق ْي ٌل

বাযী

ٌَُوا ِضح

দ্বযষ্কায

২। স্ত্রীফাচক ব্দ
১. স্ত্রীফাচক নাভ:

ُُس َعاد
ু াদ

ُب
ُ َز ْي َن

মাআনাফ

২. স্ত্রীফাচক ম্পকজ:

ُِل
ٌ َحا م

গবজফতী

ُت
ٌ ِب ْن
কনযা

َُم ْر َي ُم

ভাযআাভ
ُ
ُت
ٌ أ ْخ
শফান
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ِ َف
ُاط َمة

َُخ ِد َجة

َُعائِ َشه

পাদ্বতভা

খাদ্বদজা

অদ্বা

َُع ُر ْو ٌس
ফধূ

ٌُأ ُ ّم
ভা

ٌُ ال َّتا ُءُال َْم ْر ُب ْو َطةদ্বফদ্বষ্ট:

৩. শলল তা

ُوج ٌة
َ َز

ُاج ٌة
َ َد َّر

স্ত্রী

৪. শলল

াআলকর

ু ংফাদ

ٌُ األَلِ ُفُال َْم ْم ُد ْو َدةদ্বফদ্বষ্ট: اء
ُض َراء
ْ َخ
ফুজ

ٌَس ِع ْي َد ُة
ُُم ْغل َ َق ٌة

গবজফতী

গ্রাভ

َُع ْط َش

ُد ْن َيا

দ্বনকটফতজী

َُح ْم َراء

দ্বাাতজ

َُس َما ٌء

রার

৬.ুরুলফাচক লব্দয শলল

ُق َْر َي ٌة

ফযাগ

ُُح ْب َل

ُب ْش َرى

ফড় (ভদ্বরা)

৫. শলল

গাদ্বব

ٌُاأل َلِ ُفُال َْمق ُْص ْو َرة
ُ দ্বফদ্বষ্ট:

ُبى
َْك

َُح ِق ْي َب ٌة

ٌَبق ََر ُة

অকা

 ةশমাগ কলয

ُيد
ٌ َس ِع

ٌك َا ِف َر ُة

ু খী

ُُم ْغل َ ٌق

ُك َا ِف ٌر
ُ ٌ َخا ِد
م

َُخا ِد َم ٌة

ফন্ধ

৭. শদলয শম েভূ  দু লটা কলয অলছ:

দ্বফশ্বাী
শফক

ٌَُك ِتف

ُك ٌَّف

ٌَُشفَة

ٌأُذُن

ٌعيْه
َ

কাাঁধ

ালতয তারু

শঠাাঁট

কান

শচাখ

দ্বকছু ে দু লটা কলয থাকলরও স্ত্রীফাচক ন। শমভন:
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،ٌسبع
ُ ٌّ ُ َخ،ب
َ ُُإ، ُ ِم ْرفَ ٌق،د
ٌ َحا ِج

৮. অগুলনয দ্বকছু নাভ:

َُج َه َّن ُم

ُار
ٌ َن

জাান্নাভ

ُي
ٌ ْ َس ِع

অগুন

َُسق ٌَر

َُج ِح ْي ٌم

াদ্বয

জাদ্বভ

াকায

৯. ফাতালয দ্বকছু নাভ:

ٌُِر ْيح

َُص ْر َص ٌر

َُس ُم ْو ٌم

ফাতা

ঘূ দ্বণজঝড়

ُاص ٌف
ِ َع

দ্বভফা

ঝলড়া ফাতা

১০. দ্বকছু তদনদ্বন্দন ব্দ এফং শদ ও য ফা শগালত্রয নাভ:

ُِم ْص ُر
দ্বভয

ُق َُر ْي ٌش

َُش ْم ٌس

َُخ ْم ٌر

কুযাআ

ভদ

ُار
ٌ َد

ূ মজ

ফাদ্বড়

দ্বকছু ব্দ স্ত্রী ও ুরুল ঈব দ্বললফ ফযফহৃত , শমভন:

ٌُصبع
َ ِإ

ٌَُع َسل

ٌَُر ِحم

ٌَُس ِبيل

গবজ

ٌُسماء
َ

অকা

ٌَُخ ْمر

ٌَُد لْو

ٌُُر ْوح

ٌَُن ْفس

ٌَُبل َد

অত্মা

ٌُلِ َسان
দ্বজহ্বা

ٌُك َِبد

ُ ُع ُن
ٌق

শদ

মকৃত

ঘাড়

ٌُِق ْدر

ٌُقَوس

ٌُِس ََلح

ٌُِس ِ ّكّي

াদ্বতর

ধনু ক

স্ত্র

ছু দ্বয

ফাজায

ٌُِملح

রফন

ফস্থা

রু
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ৃদ্বথফী

ٌَُط ِر ْيق

ٌَُحال

ٌُُس ْوق

ُض
ٌ أ َ ْر

ভধু

থ

থ

ভদ

অঙু র

ফারদ্বত

عَ ِّّيُالمذكرُوالمؤنثُمنُالكلماتُالتالية

দ্বনলচয ব্দগুলরা শথলক শছলর অয শভল দ্বচদ্বহ্নত কলযা
মাআনাফ
একদ্বট ভুদ্র
া
ফাগান
একদ্বট চাাঁদ
একদ্বট খাতা
একদ্বট শঘাড়া
একদ্বট গাদ্বব

ُب
ُ َز ُْي َن

একদ্বট ফাদ্বড়

َُب ْح ٌر
ُ ٌ ِر ْج
ل

শফান
একদ্বট শদওার

َُج َّن ٌة

একদ্বট নদী

ُق ََم ٌر
ٌُ َ َدف
َْت

একদ্বট দযজা

ٌَبق ََر ُة

একদ্বট শরাক

দ্বাাতজ

َُخ ْي ٌل

রার
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ُت
ٌ َب ْي
ُ ٌ أ ُ ْخ
ت

ُار
ٌ ِج َد
َن ْه ٌُر

ُاب
ٌ َب
ُ َ َع ْط
ش

َُح ْم َراء
َُر ُج ٌل

একদ্বট দ্বফড়ার
দু খী
ু স্থ
ু খী
রম্বা
খালটা
অগুন
একজন ডাক্তাযনী

ُِق ٌّط

দ্বভয

َُح ِز ْي َن ٌة

দু খী

ُض
ٌ َم ِر ي

একদ্বট জানারা

َُط ِو ْي ٌل

ূ মজ

ُفَ ِر َح ٌة

ারকা

ُي
ٌ ْ ق َِص

নতুন

ُار
ٌ َن
َط ِب ْي َب ٌُة

বাযী
একজন ভুদ্বরভা

ُِم ْص ُر
ُ ٌ َح ِزي
ن
ٌَنا ِفذَ ُة

َُخ ِف ْي ٌف
َُش ْم ٌس

ٌَج ِد ْي َد ُة
َُث ِق ْي ٌل

ُُم ْسلِ َم ٌة

ُُالتأنيث
يُإَل
َ َح ِّو ِل
ِ
ِ ُألفاظُالتذك

দ্বনলচয ুরুলফাচক ব্দগুলরালক স্ত্রীফাচলক রূান্তয কলযা
একজন ছাত্র
একজন শফক
একজন শনতা
একজন দ্বতা
একজন দ্বক্ষক
একজন ডাক্তায

ُطالب
ٌ

একজন ভুদ্বরভ

َُخا ِد ٌم

একজন দ্বফশ্বাী

ُيد
ٌ َس
ُ ٌ َأ
ب

একজন ভুনাদ্বপক

ُيب
ٌ َط ِب

একজন দাদা

একজন বাআ

ُُم َعلِ ّ ٌم

একজন দ্বক্ষক
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ُُم ْسلِ ٌم

ُك َا ِف ٌر
ُ ٌ ُم َنا ف
ِق
ٌُ َ أ
خ
ُُم َد ِّر ٌس
َُج ٌّد

َص ّ ِح ِح َّ
اتُال َّتا لِي َةُ
ِيب ِ
ُالَتك َ

দ্বনলচয ফাকযগুলরা শুদ্ধ কলযা

طالب ٌةُ
هوُ ُ َ
ُ َ

البنتُُ ُم ْسلِ ٌمُ
ُُ
ُ
ُهيُك َا ِف ٌُر
هذا ُأ ُ ٌ ُ
خت

بَل ٌلُ ُ َخا ِدم ٌةُ
تلك ُأ َ ٌ ُ
ب
هوُ ُم َعلِ ّم ٌُة

هيُ ُم َد ُِّر ٌسُ
هذه ُ َج ٌّدُ

هذاُ َط ِبيب ٌةُ

اء ى ة

عَلمةُُالتأنيثُُثَلثة
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ক্লাস-৫। ইরাব اب
ُ ُ اإل ْع َر

َُل ٌل
ُ َ َجا َء ُِب
َ رأ
َُل ًال
ُ َ ت ُِب
ي
ُ ْ َ
َُل ٍل
ُ َ اب ُِب
ُ ِك َت
আলভয দ্বতনটা দ্ববন্ন শচাযা অলছ। শমভন:

ٌَُم ْرف ُْوع

শচাযা,

ٌَُم ْن ُصوب

শচাযা,

ٌَُم ْج ُرور

শচাযা। ভাযপু শচাযা লর শলল শ থালক। শম কাজ কলয ফা ফালকয অভযা মায ম্পলকজ দ্বকছু
ফদ্বর, শগুলরা ভাযপু । শমভন:
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ফআদ্বট দ্বনল ফরা ললছ

ফআদ্বট নতুন

শফরার কাজ কলযলছ

শফরার লড়লছ

ُابُ َج ِد ْي ٌد
ُ الك َت

ُق ََرأَُُ ِب ََل ٌل

আলভয ভাজরুয শচাযা লর শলল শময শদলফা। দু দ্বট শক্ষলত্র আভ ভাজরুয । দ্বকছু াযলপয
য অফায মখন তায ালথ কাঈলক জুলড় শদওা ।
দ্বকছু াযলপয য

ফআদ্বট শটদ্বফরদ্বটয ঈয
কভরাদ্বট থারায ভলধয

ালথ নয ব্দ মু ক্ত

অল্লায যাু র
একজন দ্বক্ষলকয ফআ

َّ ُابُع ََل
ُاو لَ ِة
ِ الط
ُ الك َت
.اَلْب ْرت َقالُيفُالطَّبَ ُِق

َُِر ُس ْو ُلُاهلل

ُكتابُ ُم َد ِّر ٍس
ُ

আভ ভানু ফ শচাযায লর শলল মফয শদলফা। কালজয শক্ষত্রগুলরালত আভগুলরা ভানু ফ ।
কী কাজ কলয

াঠদ্বট ফুলঝদ্বছ

কখন কাজ কলয

অভায অব্বা যালত পয কলযলছন

কী কাযলণ কাজ কলয

জ্ঞালনয প্রদ্বত বালরাফাায কাযলণ
দ্বড়

কীবালফ কাজ কলয

অভায দাদা ফল নাভাজ লড়ন
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َ ّ ُت
ُالد ْر َس
ُ ف َِه ْم
ً َل
ُ َسافَ َرُأ َ ِِبُْل َْي
ُ ِ أ ْد ُر ُسُُ ُح ّبًاُلِل ِع
لم
ُيُ ُي َصلِ ّ ْيُقَاعِ ًدا
ْ َج ّ ِد

আলভয শলাক্ষলযয যকলতয দ্বযফতজন

ٌَُم ْج ُر ْور

ٌَُم ْن ُص ْوب

ٌَُم ْرف ُْوع

াদ্বলভয

াদ্বভলক

াদ্বভ

ٌُالول َِد
َ

ٌُالول ََد
َ

ٌُالول َد
َ

ٌُم
ِ َه
ٍ اش

اش ًما
ِ َه

ٌُاشم
ِ َه

ফারকদ্বটয

ফারকদ্বটলক

ফারকদ্বট

ٌُس
ٍ ُم َد ِّر

ُم َد ِّر ًسا

ٌُُم َد ِّرس

একজন দ্বক্ষলকয

একজন দ্বক্ষকলক

একজন দ্বক্ষক

ٌُالْ َح ِديق َِة

ٌُالْ َح ِديق ََة

ٌُالْ َح ِديقَة

َّ
ٌُب
ِ ِالطا ل

َّ
ٌُب
َ ِالطا ل

َّ
ٌُالطا لِب

ফাগানদ্বটয

ফাগানদ্বটলক

ছাত্রদ্বটয

ছাত্রদ্বটলক

َِمجرور

َِم ْنصوب

َم ْرفوع
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ফাগানদ্বট

ছাত্রদ্বট

ُالم ْرفو َع َةُُإَلُال
َح ِّو ِلُال
ور ِةُ
ِ
ِ
كلمات َ
كلمات َ
ُالم ْن ُصو َبة َ
ُِوالم ْج ُر َ
ভাযপু ব্দগুলরালক ভানু ফ ও ভাজরুলয দ্বযণত কলযা

َم ْرف ُْوعٌُ
ق َْومٌُ

َم ْن ُص ْوبٌُ

َم ْج ُر ْورٌُ

َناسٌُ
َب ِعيٌُ
َم ْر َيمٌُ
َز ْيدٌُ

َّ
الد ُمُ
امألُِالفراغَُفيماُيليُبوضعُكلمةٍُمناسب ٍةُ

মথামথ ব্দ িাযা দ্বনলচয খাদ্বর স্থানগুলরা ূ ণজ কলযা

َم ْرف ُْوعٌُ
اشمٌُ
َه ِ
الول َدٌُ
َ

الْ َح ِديقَةٌُ
َّ
الطا لِبٌُ

َم ْن ُص ْوبٌُ
اش ًما
َه ِ

ُم َد ِّر ًسا
َّ
بٌُ
الطا لِ َ
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َم ْج ُر ْورٌُ
الول َِدٌُ
َ

سٌُ
ُم َد ِّر ٍ

الْ َح ِديق َِةٌُ

َّ َص ّ ِح ِح
ُاتُال َّتالي َة
ِ كيب
َ ُالَت

দ্বনলচয ফাকযগুলরা শুদ্ধ কলযা

ُقديم
ُُب
َ
ِ المكت
ٌ

শটদ্বফরদ্বট ুযাতন

زيدا
ً ُب
َ َك َت

মালদ দ্বরলখলছ

َّ ُال ِم ْص َباحُ ُع ََل
ُاو لَة
ِ الط
ِ
َالكتَابُُيفُاحلَِقيبَُة
ُهلل
ُ َب ْي
َ تُُا

ফাদ্বতদ্বট শটদ্বফরদ্বটয ঈয
ফআদ্বট ফযালগয ভলধয
অল্লায ঘয

ُقَل َُمُُ ُم َد ِّر ٌس

একজন দ্বক্ষলকয করভ

ُالر َسا لَة
ُ َك َت ْب
ِ ّ ُت
ٌَُسافَ َرُأ َ ِخيُ َص َباح
ُ ِ بُُلِل ِع
لم
ٍّ أ ْد ُر ُسُُ ُح
ُ ٌ ِأَِبُ َيق َْرأُُقَائ
م

দ্বচদ্বঠদ্বট দ্বরলখদ্বছ
অভায বাআ কালর পয কলযলছ
জ্ঞালনয প্রদ্বত বালরাফাায কাযলণ দ্বড়
অভায ফাফা দাাঁদ্বড়ল দ্বত্রকা লড় ন
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ক্লাস-৬। রিবচি ن
ُ َّ لم َث
ُ ا
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লব্দয শলল তানদ্ববন থাকলর একফচনলক দ্বনলদজ কলয। শমভন: اب
ُ ٌ  ِك َُتএকদ্বট ফআ।
 َح ِق ْي َب ٌُةএকদ্বট ফযাগ আতযাদ্বদ। অভযা এআ ধযাল দ্বিফচন ن
ُ َّ لم َث
ُ  اকযায দ্বনভ
দ্বখফ।

ُ َم َج ُر ْو ٌر/َم ْن ُص ْو ٌب
ُ ِ ْ َب ْي َت
ّي

ٌَم ْرف ُْو ُع

দুদ্বট গ্রাভ

থজ

থজ

একফচন

ُان
ِ َب ْي َت

একদ্বট ফাদ্বড়

ُّي
ِ ْ ق َْر َي َت

ُان
ِ ق َْر َي َت

একদ্বট গ্রাভ

ُت
ٌ َب ْي

দুদ্বট শদওার

ُار ْي ِن
َ ِج َد

ُاران
ِ ِج َد

একদ্বট শদওার

দুদ্বট জানারা

ٌُّي
ِ ْ َنا ِفذَ َت

ٌُان
ِ َنا ِفذَ َت

একদ্বট জানারা

দুদ্বট করভ

ُّي
ِ ْ قَل ََم

ُقَل َما َ ِن

একদ্বট করভ

দুদ্বট গাদ্বব

ٌُّي
ِ ْ َبق ََر َت

ٌُان
ِ َبق ََر َت

একদ্বট গাদ্বব

দুদ্বট ফআ

ُّي
ِ ْ ِك َتا َب

ُان
ِ ِك َتا َب

একদ্বট ফআ

দুদ্বট কক্ষ

ُّي
ِ ْ غ ُْرفَ َت

ُان
ِ غ ُْرفَ َت

একদ্বট কক্ষ

ُّي
ِ ْ يب َت
َ َح ِق

ُان
ِ يب َت
َ َح ِق

ُّي
ِ ْ َب ْي َت

দুদ্বট ফাদ্বড়

দুদ্বট াাড়
দুদ্বট ফযাগ
দুদ্বট দযজা
দুজন কনযা

َُّي
ِ ْ َج َبل
ُّي
ِ ْ َبا َب

ٌُن
ِ َ َج َبَل

একদ্বট াাড়

ُان
ِ َبا َب

একদ্বট দযজা

ُان
ِ َب ْي َت

একজন কনযা
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একদ্বট ফযাগ

ُق َْر َي ٌة

ُار
ٌ ِج َد
ٌَنا ِفذَ ُة
ُقَل ٌَم
ٌُُ َبق ََر ُة
ُاب
ٌ ِك َت
ُغ ُْرفَ ٌة
َُج َب ٌل

ُيب ٌة
َ َح ِق
ُاب
ٌ َب

ُت
ٌ ُُ َب ْي

ٌُّي
ِ ْ ِك َتا َب

ٌُان
ِ ِك َتا َب
ُان
ِ َطا لِ َب

একজন ছাত্র

দুজন ছাত্রী

ٌُّي
ِ ْ َطا لِ َب َت

ٌُان
ِ َطا لِ َب َت

একজন ছাত্রী

দ্বফফদভান দুদ্বট

ُّي
ِ ْ َخ ْص َم

ُان
ِ َخ ْص َم

দ্বফফদভান

দুদ্বট ফাগান

ٌُّي
ِ ْ َج َّن َت

ٌُان
ِ َج َّن َت

একদ্বট ফাগান

দুদ্বট ন্তয

ُّي
ِ ْ قَل َْب

ُان
ِ قَل َْب

একদ্বট ন্তয

দুজন শরাক

َُّي
ِ ْ َّر ُجل

َُّر ُج ََل ِن

একজন শরাক

দুদ্বট দ্বনদজন

ُّي
ِ ْ آ َي َت

ُان
ِ آ َي َت

একদ্বট দ্বনদজন

দুআদ্বট াত

َُي َد ْي ِن

ُان
ِ َي َد

একদ্বট াত

দু আ ফারক

َُُو ل ََد ْي ِن

ُان
ِ َو ل ََد

একজন ফারক

ُان
ِ بِ ْن َت

একজন কনযা

ٌُّي
ِ ْ َط ِب ْي َب

ٌُان
ِ َط ِب ْي َب

একজন ডাক্তায

দুআদ্বট ফআ
দুজন ছাত্র

ক্ষ

দুজন কনযা
দু জন ডাক্তায

ُّي
ِ ْ َطا لِ َب

ُّي
ِ ْ بِ ْن َت
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একদ্বট ফআ

একদ্বট ক্ষ

ُاب
ٌ ِك َت

ُب
ٌ َِطا ل
َطا لِ َب ٌُة

َُخ ْص ٌم
َُج َّن ٌة

ُقَل ٌْب
ٌُ َّر ُج
ل
ُآي ٌة
َ
َُي ٌد
ٌَونَد

ُت
ٌ ِب ْن
َ
ٌط ِثيْة

ْ
ُب
ْ اِق َْرأُوا ْك ُت

লড়া এফং দ্বরলখা

َ ُ ُإَل ُالْم َدرس ّْي
َّ ان
َّ َجا َء
ُ.اس ِة
ِ ّ ّي ُ َع ِن
ِ ُسأ َل ُال ُْم َد ِّر َس.
ِ ُالطا لِ َب
ِ ْ ُالطا لِ َب
ِ ْ ان ُ َم َع ُالْ َح ِق ْي َب َت
َ ُالد َر
َ ِ َ ِّ ُ َ ّي
َّ َ ق ََرأ
ُ.ّيُالْ َج ِد ْي َد ْي ِن
ِ ُالطا لِ َب
ِ ْ َانُال ِك َتاب
দু জন ছাত্র দু দ্বট ফযাগ দ্বনল দু জন দ্বক্ষলকয কালছ অর। দ্বক্ষকি ছাত্রিলক ালঠয ফযালয
দ্বজলজ্ঞ কযর। ছাত্রি নতুন দ্বকতাফ দু দ্বট ড়র।

ُ َ ُفَ َتح.ان
ٌْ ف
ُِ
ِ ان ُ َم ْف ُت ْو َح َت
ِ َان َُوال َّنا ِفذَ َت
ِ ان ُ َم ْغل ُْوق
ِ  ُا َل َْبا َب.ان
ِ ان َُو َنا ِفذَ َت
ِ ي َٰيٌذَا ُال َُف ْص ِل ُ َبا َب
َ
ُّي
َ ُالو
ِ ّي َُو َس َط ُالغ ُْرفَ ِة ُ َم ْك َت َب
ِ لد
ِ الوالِ َد
ِ ْ  ُع ََل ُال َْم ْك َت َب.ان
ِ ْ ان ُال َّنا ِفذَ َت
ِ ْ ُالبا َب
َ ان
َ ّي َُوأغْل َ َق
َ
.ان
َُ ان
ِ انُقَ ِد ْي َم
ِ ان َُوالْ ِك َتا َب
ِ ُج ِد ْي َد
ِ ُالْ َقل ََم.ان
ِ ان َُوقَل ََم
ِ ِك َتا َب

এআ রুভদ্বটলত দু দ্বট দযজা ও দু দ্বট জানারা অলছ। দযজা দু দ্বট ফন্ধ এফং জানারা দু দ্বট শখারা। দু আ
শছলর দযজা দু দ্বট খুরর অয দু আ শছলর জানারা দু দ্বট ফন্ধ কযর। রুলভয ভাঝখালন দু দ্বট শটদ্বফর
যললছ। দু আ শটদ্বফলরয ঈয দু দ্বট ফআ অয দু দ্বট করভ যললছ। করভ দু দ্বট নতুন অয ফআ দু দ্বট
ুযাতন।

َ  ُاِ ْش ََت. ُاللُّعب َتان ُجميل َتان ُج ًّدا.َتل ْعب ُالْب ْن َتان ُباللُّعب َتّي
ُّي ُ ِم َن
ِ ِ َِْ ِ َْ
ْ َ
ِ ْ ى ُأ ُب ْو ُه َما ُالل ُّ ْع َب َت
ِ ْ َْ ِ ِ ِ ُ َ
ُّ
.ّيُُالك َِب ْي ْي ِن
ِ ْ الدكَّا َن
দু আ শভল দু দ্বট শখরনা দ্বনল শখরলছ। শখরনা দু লটা খুফ ু ন্দয। তালদয ফাফা শখরনা দু দ্বট দ্বকলনলছ
দু দ্বট ফড় শদাকান শথলক।
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اتُاآلتِ َي َةُ
َث ِّنُالكَلِ َم ِ

অগত ব্দগুলরালক দ্বিফচন কলযা

َم ْرف ُْو ُعٌ
ابُ
ِك َت ٌ

َم ْرف ُْو ُعٌ

ابُ
ال ِك َت ُ
َطا لِبٌُ

َطا لِ َبةٌُ

َخ ْص ٌمُ
َج َّنةٌُ
قَل ْبٌُ

َر ُجلٌُ
آ َيةٌُ
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َم ْن ُص ْو ٌب َُ ُُ/م ْج ُر ْو ٌرُ

أكملُالفراغاتُبُكلماتُالمثنُالمناسبةُثمُترجم
মথামথ দ্বিফচন ব্দ দ্বদল ূ নযস্থানগুলরা ূ যণ কলযা তঃয নু ফাদ কলযা

البُ
َط ٌ

ُُ َجا َءُ..................

انُ
ي َٰيٌذَاُالف َْص ِل
ف ٌْ
ُ ُِ
ُُ............و َنا ِفذَ َت ِ
َ
ُالول َُدُ...............
فَ َتحَ َ

ابُ
َب ٌ

َنا ِفذَ ُةٌ
كتابُ
ٌ

انُ.............
ُالو َ
لد ِ
قرأُ َ

انُ
ان َُوقَل ََم ِ
ُ.ع ََلُِ ُ.............ك َتا َب ِ
َ
تُ.............
َرأ ْي ُ
ىُأ َ ُب ْو ُه َماُ.............
َت ْ
اِ ْش َ َ

ل ُْع َب ٌةُ

اُل..............
َٰهذَ ِ ُ

طالب ٌةُ

طاول ٌةُ
ُم َد ِّر ٌسُ
قَل ٌَمُ

يُ.............
ِع ْن ِد ْ
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ক্লাস-৭ । বহুবচি ال َج ْم ُع

অযদ্বফলত ফহুফচন ভূ রত দ্বতন প্রকায: ১।  َج ْمعُُُ ُمذ ّكَر َُسا لِم-ুরুলফাচক ু গদ্বঠত ফহুফচন
২। ثُسا لِم
ُِ  َج ْم ُعُُال َّتك ِْس-বেু য ফহুফচন।
َ َ َج ْمعُُُ ُم َؤ ّن-স্ত্রীফাচক ু গদ্বঠত ফহুফচন ৩। ي
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১। ুরুলফাচক ু গদ্বঠত ফহুফচন

থজ
ভুরভানগণ

দ্বফশ্বাীগণ
কটযা
তযফাদীগণ
তধমজীরগণ
বীতযা
প্রংাকাযীগণ
দাযা
শযাজাদাযগণ
নু গতযা
ছাত্রযা
শপাজতকাযীগণ

ُ َم َج ُر ْو ٌر/َم ْن ُص ْو ٌب
ُ َ ْ ُم ْسلِ ِم
ّي

ُُم ْسلِ ُم ْو َن

ُّي
َ ْ ُم َنا ِف ِق

ُُم َنا ِفق ُْو َن

ُّي
َ ْ ُمؤ ِم ِن

ُّي
َ ْ َصا ِد ِق
ُ َ ُاب ِر ْي
ن
ِ َص

ٌَم ْرف ُْو ُع

ُُمؤ ِم ُن ْو َن

থজ

একফচন

একজন ভুরভান

ُُم ْسلِ ٌم
ُ ٌ ُمؤ ِم
ن

একজন দ্বফশ্বাী
একজন কট

َُصا ِدق ُْو َن

একজন তযফাদী

ُاش ُع ْو َن
ِ َخ

একজন বীত

ُاب ُر ْو َن
ِ َص

একজন তধমজীর

َُحا ِم ِد ْي َن

َُحا ِم ُد ْو َن

একজন

ُاب ِد ْي َن
ِ َع

ُاب ُد ْو َن
ِ َع

ُّي
ِ َخ
َ ْ اش ِع

ُّي
َ ْ َصائِ ِم

َُصائِ ُم ْو َن

প্রংাকাযী
একজন দা
একজন
শযাজাদায

ُُم َنا ف ٌِق
َُصا ِد ٌق
ُاب ٌر
ِ َص
ٌُ َخا ِش
ع
َُحا ِم ٌد
ُاب ٌد
ِ َع

َُصائِ ٌم

ُّي
َ ْ قَا نِ ِت

ُقَا نِ ُت ْو َن

একজন নু গত

ُقَا نِ ٌة

একজন ছাত্র

ُّي
َ ْ َحا ِف ِظ

َُحا ِف ُظ ْو َن

একজন

ُب
ٌ َِطا ل

ُّي
َ ْ َطا لِ ِب

َُطا لِ ُب ْو َن
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শপাজতকাযী

َُحا ِف ٌظ

২। স্ত্রীফাচক ু গদ্বঠত ফহুফচন

থজ
ভুদ্বরভ নাযীযা
দ্বফশ্বাী নাযীযা
কট নাযীযা
তযফাদী নাযীযা
তধমজীর নাযীযা
বীত নাযীযা
প্রংাকাযী
নাযীযা

ُ َم َج ُر ْو ٌر/َم ْن ُص ْو ٌب
ُ ٍ ُم ْسلِ َم
ات
ُات
ٍ ُمؤ ِم َن

ٌَم ْرف ُْو ُع

থজ

একফচন

ُات
ٌ ُم ْسلِ َم

একজন ভুদ্বরভ

ُُم ْسلِ َم ٌة

ُات
ٌ ُمؤ ِم َن

একজন দ্বফশ্বাী

নাযী

َُات
ٍ ُم َنا ِفق

َُات
ٌ ُم َنا ِفق

একজন কট

َُات
ٍ َصا ِدق

َُات
ٌ َصا ِدق

একজন

ُات
ٍ اب َر
ِ ُُ َص

ُات
ٌ اب َر
ِ ُُ َص

একজন তধমজীর

ُات
ِ َخ
ٍ اش َع

ُات
ِ َخ
ٌ اش َع

একজন বীত

ُات
ٍ َحا ِم َد

ُات
ٌ َحا ِم َد

একজন

নাযী
তযফাদী নাযী
নাযী
নাযী
প্রংাকাযী

ُُم ْؤ ِم َن ٌة

ُُم َنا ِف َق ٌة
َُصا ِدقَ ٌة
ٌاب َر ُة
ِ َص
ُاش َع ٌة
ِ َخ
ٌَحا ِم َد ُة

নাযী
দাীযা
শযাজাদায
নাযীযা
নু গত নাযীযা
ছাত্রীযা

ُات
ٍ ُُعَابِ َد
ُات
ٍ َصائِ َم
ُات
ٍ ُقَا نِ َت
ُات
ٍ َطا لِ َب

ُات
ٌ ُُعَابِ َد
ُات
ٌ َصائِ َم
ُات
ٌ ُُقَا نِ َت
ُات
ٌ َطا لِ َب
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একজন দাী
একজন
শযাজাদায নাযী
একজন নু গত
একজন ছাত্রী

ٌعَابِ َد ُة

َُصائِ َم ٌة
ُقَا نِ َت ٌة
َُطا لِ َب ٌة

বেু য ফহুফচন: এলক্ষলত্র ভূ র ব্দ শবলঙ মা। এয দ্বফদ্ববন্ন গঠন অলছ। শমভন:
থজ
লনকজন ুরুল
লনকজন যাু র
ফহুজন াঠক
লনকগুলরা ফড়
লনকজন শছলর
লনকজন ুত্র
লনকজন শরখক
লনকজন যফ
লনকগুলরা নদী
লনকগুলরা/ফহুংখযক
নতুন
লনকগুলরা ফাাঁদ্বদ
লনকগুলরা ঈষ্ট্রী
ফহু শবদ্বড়
লনকজন গবজফতী
লনকজন ফধূ
লনকগুলরা ছদ্বফ

جٌُال
َُ ٌٌُ ُْع
ْ ٌم
ٌُِر َجال

একজন ুরুল

ٌُُر ُسل

একজন যাু র

ٌُق َُّراء

একজন াঠক

ٌُك َِبار
ٌُأ َ ْوالد
ٌُأ َ ْب َناء

ফড়
একদ্বট শছলর
ুত্র

ٌُال ُْمف َْرد
ٌَُر ُجل

ٌَُر ُس ْول
ٌَُارئ
ِ ق
ٌُك َِب ْي
ٌَُو لَد
ٌُإِ ْبن

ٌُُك َّتاب
ٌُأ َ ْر َباب
ٌُأ ْن َهار

একজন শরখক

ٌُُج ُدد

নতুন

ٌَُج ِد ْيد

ٌُإِ َماء

একজন ফাাঁদ্বদ

ٌُأ َ َمة

ٌُنِ َعاج

একদ্বট শবদ্বড়

ٌَُع َرائِس

একজন ফধূ

একজন যফ
একদ্বট নদী

ٌُُن ْوق

একদ্বট ঈষ্ট্রী

ٌَُح َوامِل

গবজফতী

ٌُُص َور

একদ্বট ছদ্বফ
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ٌُك َا تِب
ٌُب
ّ َر

ٌَُن ْهر

ٌَُناقَة

ٌَُن ْع َجة

ٌَُحا مِل

ٌَُع ُر ْوس
ٌُُص ْو َرة

লনকগুলরা ফআ
লনকগুলরা য

ٌُُك ُتب

একদ্বট ফআ

ٌُُم ُدن

একদ্বট য

লনকগুলরা শনৌকা

ٌُُس ُفن

একদ্বট শনৌকা

ফহু াঠ

ٌُُد ُر ْوس

একদ্বট াঠ

লনকগুলরা ক্লারুভ
ফহু কাজ
ফহু ভা
লনকগুলরা শচাখ
লনকগুলরা তলরাায
লনকজন মু ফক
ফহুজন বাআ
লনকজন শরখক
লনকজন াঠক
লনকগুলরা শদ
লনকজন শরাক
লনকজন ফস্ক
লনকগুলরা াাড়
লনকগুলরা পযাক্টদ্বয

ٌُف ُُص ْول
ٌُأ ُ ُم ْور
ٌُُش ُه ْور

একদ্বট ক্লারুভ

ٌُُس ُيوف

একদ্বট তলরাায

ٌُإ ْخ َوة

একদ্বট বাআ

একদ্বট কাজ
একদ্বট ভা

ٌُُع ُيون

একদ্বট শচাখ

ٌُُِف ْت َية

একজন মু ফক

ٌُُك َّتاب

একজন শরখক

ٌُق َُّراء

একজন াঠক

ٌُِر َجال

একজন শরাক

ٌُِج َبال

একদ্বট াাড়

ٌُِب ََلد

একদ্বট শদ

ٌُكِبار

একদ্বট ফস্ক

ٌَُم َصا نِع

একদ্বট পযাক্টদ্বয
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ٌُِك َتاب

ٌَُم ِد ْي َنة

ٌَُس ُِف ْي َنة
ٌَُد ْرس

ٌُف َْصل
ٌُأ َ ْمر
ٌَُش ْهر
ٌُعَ ّْي

ٌَُس ْيف
ُفَ ًت
ُ
ٌأخ

ٌُك َا تِب

ٌَُارئ
ِ ق
ٌَُبل َد

ٌَُر ُجل
ٌُك َِب ْي

ٌَُج َبل

ٌَُم ْصنَع

লনকগুলরা স্কুর
লনকগুলরা দ্বপ
লনকগুলরা দ্বযফায
লনকগুলরা রুভ
লনকগুলরা ফাকয
লনকগুলরা প্রশ্ন
লনকগুলরা ঈত্তয
ফহুজন ফারক
ফহুজন ুত্র
লনকজন চাচা
ফহুজন যফ
লনকগুলরা রু
ফহুজন াদ্বঠ
লনকজন জ্ঞান
লনকজন দ্বযদ্বচত
লনকজন অত্মী
ফহুজন ফন্ধু
লনকজন ধনী

ٌُارس
ِ َم َد

একদ্বট স্কুর

ٌَُمكَا ِتب
ٌُأ ُ َسر

একদ্বট দ্বপ
একদ্বট দ্বযফায

ٌُغ َُرف

একদ্বট রুভ

ٌُُج َمل

একদ্বট ফাকয

ٌُأ َ ْس ِئل َة

একদ্বট প্রশ্ন

ٌُأ َ ْج ِو َبة

একদ্বট ঈত্তয

ٌُأوالد
َ

একজন ফারক

ٌُأ ْب َناء

একজন ুত্র

ٌُأ ْع َمام
ٌُأ َ ْر َباب
ٌُأ َ ْر َواح

একজন চাচা
একজন যফ
একদ্বট রু

ٌُُز َم ََلء

একজন াদ্বঠ

ٌُغ َُرباء
ٌُأَق ِْرباء
ٌُأ َ ْص ِدقاء
ٌُأ َ ْغ ِن َياء

একজন দ্বযদ্বচত

ٌُُحكَماء

একজন জ্ঞানী

একজন অত্মী
একজন ফন্ধু
একজন ধনী
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ٌَُم ْد َر َسة
ٌَُم ْك َتب
ٌُأس َرة
ْ

ٌُغ ُْرفَة
ٌُُج ْمل َة

ٌُُس َؤال

ٌَُج َواب
ٌَُو لَد

ٌُاِ ْبن
ٌُم
ّ َع
ٌَُّرب

ٌُُر ْوح

ٌَُز ِم ْيل

ٌَُح ِك ْيم

ٌُغ َِر يب
ٌُق َُِر ْيب

ٌَُص ِديق
ٌُغَ ِن

ْ
ُب
ْ اِق َْرأُوا ْك ُت

লড়া এফং দ্বরলখা

ُّ َٰه ُؤال ِء
َّ َلب ُ ُم ْسلِ ُم ْو َن َُو َٰه ُؤال ِء
ُُصا ِدق ُْو َن
ٌ ات ُ ُم ْسلِ َم
ُ ُالطا لِ َب
َ  ُ ُه ْم.ٌ ُال ُْم ْسلِ ُم ْو َن ُإِ ْخ َوة.ات
ُ ُالط
ُّي
ُ َ ُصا لِ ُح ْو
ً ن ُأ َ ْع َم
َ ّي
َ ْ  َُال ُ َت ِج ُد ُال ُْم َنا ِف ِق.ّي ُلِ َصَل ِت ِه ْم
َ ْ ُحا ِف ِظ
َ ْ  ُ َت َرى ُال ُْم ْسلِ ِم.اال
َ إِ ْي َما ًنا
ُ َُال ُ َت َراه َُّن.ات ُهلل
ِ َخ
ٌ  ُه َُّن ُقَا نِ َت.ات
ٌ ات ُ ُم َت َح ّ ِج َب
ُ  ُال ِّن َسا ُء ُال ُْم ْسلِ َم.ّي ُِِف ْ ُ ِع َبا َد ِت ِه ْم
َ ْ اش ِع
ُات
َّ ات
ِ ُالصا لِ َح
ِ ُف َُب ْش َرى ُلِل ُْم ْؤ ِم َن.ات
ِ هلل َُو َر ُس ْولُ ُهُال َج َّن
ٍ ب َج
ِّ َ ُم َت
ُ ُ َب َّش َرُا.ات

এআ ছাত্রযা ভুদ্বরভ অয এআ ছাত্রীযা ভুদ্বরভা। ভুদ্বরভযা বাআ বাআ। তাযা দ্বফশ্বাল তযফাদী,
অভরভূ ল ৎ। তুদ্বভ ভুদ্বরভলদয নাভালজ মত্নীর শদখলফ। তুদ্বভ ভুনাদ্বপকলদয আফাদালত
শখাদাবীরু ালফ না। ভুদ্বরভ নাযীযা দজানীর। তাযা অল্লায নু গত। তুদ্বভ তালদয শৌন্দমজ
প্রকাকাযীরূল শদখলফ না। অল্লা এফং তাাঁয যাু র তালদয জান্নালতয ু ংফাদ দ্বদললছন।
ু তযাং ু ংফাদ ৎ ভুদ্বভনালদয!

َّ ْ ي ُِِف
ُْات ُِِف
ٌ ب ُِر َج
ُ ُ َت َف َّتحَ ُال َّز َُه َر.ٌية
ٌ ار
ْ ُ َت ْج ِر.ي ْو َن
ِ ب ُِِفُْال َْم ََل ِع
ِ ُالش َو
ُ َيل َْع
َ ْ اتُ َك ِث
ُ ْ الُ َك ِث
َ ار ِع َُس َّي
َ
ُك؟ُ َه ْلُ َت ُز ْو ُرُ ُب ُي ْو َت
ِ ُالو
َ ِك؟ُ َه ْلُ َت ْد ُر ُسُ َم َعُ ُز َم ََلئ
َ ِبُ َم َعُأ ْص ِدقَائ
ُ ُ َه ْلُ َتل َْع.ِاس َعة
َ ال َح َدائِ ِق
َ
َ
ُْ ُ َي ْع َم ُل ُِِف.ٌية
َ ال
ٌ ارُ َك ِثيةٌ َُو ِج َب
ِ ُشا ِه َق ٌة
َ ْ ارُ َك ِث
ٌ ؟ُِفُْ َبل َ ِد َناُأ ْش َج
ٌ األق ِْر َبا ِء؟ُ َه ْل ُِِف ْ ُِب ََل ِد ك ُْمُأ ْن َه
ُفُفَلحيُُالق َُرى؟
ُ ُ َه ْلُ َت ْع ِر.ُح ُق ْولِ َهاُف َََّل ُح ْوُالق َُرى
শখরায ভাঠগুলরালত লনকজন ুরুল শখরলছ। যাস্তাগুলরালত লনক গাদ্বড় চরলছ। প্রস্ত
ফাগানগুলরালত পুর পুলটলছ। তুদ্বভ দ্বক শতাভায ফন্ধুলদয ালথ শখর? তুদ্বভ দ্বক শতাভায াঠীলদয
ালথ ড়? তুদ্বভ দ্বক অত্মীলদয ফাড়ীলত শফড়ালত মাও? শতাভালদয শদগুলরালত দ্বক লনক নদী
অয ু ঈচ্চ াাড় অলছ? অভালদয শদল লনক গাছ অলছ। তায শক্ষতগুলরালত গ্রালভয চালীযা
কাজ কলয। তুদ্বভ দ্বক গ্রালভয চালীলদয শচন?
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لماتُاآلتِ َي َةُ
اِ ْج َم ِعُالك َ ِ

অগত ব্দগুলরালক ফহুফচন কলযা

َم ْرف ُْو ُعٌ

ُم َح َّمدٌ

َم ْرف ُْو ُعٌ

ُم ْسلِ ٌمُ
ُم ْؤ ِم ٌنُ

ُم َنا فِقٌُ
ابرٌُ
َص ِ
ابدٌُ
عَ ِ
َصائِمٌُ
َحا ِفظٌُ

ُم ْسلِ َم ٌةُ
ُم ْؤ ِم َن ٌةُ

ُم َنا ِفقَةٌُ
َج َّنةٌُ

َطا لِ َبةٌُ
َر ُجلٌُ
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َم ْن ُص ْو ٌبَُُ ُ +م ْج ُر ْو ٌرُ

َارئٌُ
ق ِ
َو لَدٌُ

ك َا تِبٌُ
َن ْهرٌُ
أ َ َمةٌُ

َن ْع َجةٌُ
َد ْرسٌُ
َش ْهرٌُ

أكملُالفراغاتُبكلماتُالجمعُالمناسبةُثمُترجم
মথামথ ফহুফচন ব্দ দ্বদল ূ নযস্থানগুলরা ূ যণ কলযা তঃয নু ফাদ কলযা

عا م ٌلُ

ُه ْمُ ..................مجتهدون

ي ُةٌ
ف ٌْ
ُ ُِ
ي َٰيٌ َذاُالف َْص ِلَُ ...........ك ِث َ

ابُ
َب ٌ
ال َّنا ِفذَ ُةُ

َشيون
ُ.يفُُ.............أ َن ٌ
اسُك ُ
َ
لع ِ ُ
ب
تُ
َرأ ْي ُ
ُُ.............يفُالم َ
َ
ِِف ْ َّ
ي ُةٌ
ُالش َو ِ
ار ِعَُ ُ.............ك ِث ْ َ

البيتُ
ُ

ُالول َُدُ...............
أغل َ َق َ

يد ُةً
يقرأُُالطف ُلُُُ ُُ...........م ِف َ

كتابُ
ٌ

الم َد ِّر ُسُ
ُ
سيار ُةٌ
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َّ
ক্লাস-৮ । আরম তুরম ও ছস الض َمائ ُُِر

নু দ্বস্থত একজন ুরুল/শছলর শফাঝালনায জনয ٌ( هُىশ) ফযফহৃত । নু দ্বস্থত একজন
ভদ্বরা/কনযা শফাঝালনায জনয ٌ(هِيশ) ফযফহৃত ।
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শ একজন ছাত্রী
শ একজন দানীর
(ভদ্বরা)
শ একজন শযাজাদায
(ভদ্বরা)
শ একজন ভদ্বরা
শ একজন ফাদ্বরকা
শ একজন ডাক্তাযনী
শ একজন ভুদ্বরভ
(ভদ্বরা)
শ একজন দ্বফশ্বাী
(ভদ্বরা)

ُِه َي َُطا لِ َب ٌة

ُِه َيُ ُم َت َص ّ ِدقَ ٌة
ُُصائِ َم ٌة
َ ُ ِه َي
ٌُ ِه َيُإِ ْم َرأ َ ُة

ُت
ٌ ِه َيُبِ ْن

ُِه َي َُط ِب ْي َب ٌة

শ একজন ছাত্র
শ একজন দানীর
(ুরুল)
শ একজন শযাজাদায
(ুরুল)

ُُ ُه َوُ ُم َت َص ّ ِد ٌق
ُُصائِ ٌم
َ ُ ُه َو
ُُ ُه َو َُر ُج ٌل

শ একজন ুরুল
শ একজন ফারক
শ একজন ডাক্তায

ُُ ِه َيُ ُم ْسلِ َم ٌة

শ একজন ভুদ্বরভ

ُِه َيُ ُم ْؤ ِم َن ٌة

শ একজন দ্বফশ্বাী

ঈদ্বস্থত একজন ুরুল/শছলর শফাঝালনায জনয

ُب
ٌ ُِه َوُ َُطا ل

(ুরুল)

ُُه َو َُو ل ٌَد

ُب
ٌ ُه َو َُط ِب ْي

ُُ ُه َوُ ُم ْسلِ ٌم

ُُه َوُ ُم ْؤ ِم ٌن

َُ
ٌأنت
(তুদ্বভ) ফযফহৃত । ঈদ্বস্থত একজন

ভদ্বরা/কনযা শফাঝালনায জনয ٌأنت
ُِ
(তুদ্বভ) ফযফহৃত ।
তুদ্বভ একজন কট
(ভদ্বরা)
তুদ্বভ একজন নু গত
(ভদ্বরা)
তুদ্বভ একজন তযফাদী
(ভদ্বরা)
তুদ্বভ একজন তধমজীর
(ভদ্বরা)

ُتُ ُم َنا ِف َق ٌة
ِ أ ْن

তুদ্বভ একজন কট

ُتُقَا نِ َت ٌة
ِ أ ْن

তুদ্বভ একজন নু গত

ُُصا ِدقَ ٌة
ِ أ ْن
َ ت

তুদ্বভ একজন তযফাদী

ٌاب َر ُة
ِ ُأ ْن
ِ ُص
َ ت

তুদ্বভ একজন তধমজীর
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(ুরুল)
(ুরুল)
(ুরুল)
(ুরুল)

ُأنتُ ُم َنا ف ٌِق
َ
ُت
ٌ ِأنتُقَا ن
َ
ُُصا ِد ٌق
َ
َ أنت
ُاب ٌر
َ
ِ ُص
َ أنت

তুদ্বভ একজন বীত
(ভদ্বরা)
তুদ্বভ একজন
প্রংাকাযী (ভদ্বরা)
তুদ্বভ একজন দাী

ُاش َع ٌة
ِ تُ َخ
ِ ُأ ْن

তুদ্বভ একজন বীত

ٌُحا ِم َد ُة
ِ أ ْن
َ ت

তুদ্বভ একজন প্রংাকাযী

ٌاب َد ُة
ِ أ ْن
ِ َتُع

তুদ্বভ একজন দা

(ুরুল)
(ুরুল)

ُأنتُ َخا ِش ٌع
َ
ُُحا ِم ٌد
َ
َ أنت
ُاب ٌد
َ ُ
ِ َأنتُع

২। দ্বিফচন
নু দ্বস্থত দু জন ুরুল/শছলর, ভদ্বরা/কনযা শফাঝালনায জনয ( ُه َماতাযা দু জন) ফযফহৃত ।
তাযা দু জন ছাত্রী
তাযা দু জন নু গত
(নাযী)
তাযা দু জন দাী
তাযা দু জন নাযী
তাযা দু জন কনযা
তাযা দু জন ডাক্তাযণী
তাযা দু জন প্রংাকাযী
(ভদ্বরা)
তাযা দু জন ভুদ্বরভ
(ভদ্বরা)

ُان
ِ ُه َما َُُطا لِ َب َت

তাযা দু জন ছাত্র

ُان
ِ ُه َما ُقَا نِ َُت َت

তাযা দু জন নু গত

ُان
ِ اب َد َت
ِ َُه َماُُع

তাযা দু জন দা

(ুরুল)

ُان
ِ ُه َماُُإِ ْم َرأ َت

তাযা দু জন শরাক

ُان
ِ ُه َما َُط ِب ْي َب َت

তাযা দু জন ডাক্তায

ُان
ِ ُه َماُبِ ْن َت

তাযা দু জন ফারক

ُان
ِ اُحا ِم َد َت
َ ُه َم

তাযা দু জন প্রংাকাযী

ُان
ِ ُ ُه َماُ ُم ْسلِ َم َت

তাযা দু জন ভুদ্বরভ
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(ুরুল)
(ুরুল)

ُان
ِ ُه َما َُُطا لِ َب

ُان
ِ ُه َماُُقَا نِ َت
ُان
ِ اب َد
ِ َُه َماُُع

ُاُُر ُج ََل ِن
َّ ُه َم
ُان
ِ اُو ل ََد
َ ُه َم

ُان
ِ ُه َما َُط ِب ْي َب

ُان
ِ اُحا ِم َد
َ ُه َم
ُان
ِ ُ ُه َماُ ُم ْسلِ َُم

ঈদ্বস্থত দু জন ুরুল/শছলর, ভদ্বরা/কনযা শফাঝালনায জনয ( ا َ ْن ُت َماশতাভযা দু জন) ফযফহৃত ।
শতাভযা দু জন ছাত্রী
শতাভযা দু জন নু গত
(নাযী)
শতাভযা দু জন দাী
শতাভযা দু জন নাযী
শতাভযা দু জন কনযা
শতাভযা দু জন ডাক্তাযণী
শতাভযা দু জন
প্রংাকাযী (ভদ্বরা)
শতাভযা দু জন ভুদ্বরভ
(ভদ্বরা)

ُان
َ أ ْن ُت َم
ِ اُطا لِ َب َت

শতাভযা দু জন ছাত্র

ُان
ِ أ ْن ُت َماُقَا نِ َت َت

শতাভযা দু জন

ُان
ِ اب َد َت
ِ َأ ْن ُت َماُع

শতাভযা দু জন দা

নু গত (ুরুল)

ُان
ِ أ ْن ُت َماُإِ ْم َرأ َت

শতাভযা দু জন শরাক

ُان
َ أ ُْن ُت َم
ِ اُط ِب ْي َب َت

শতাভযা দু জন

ُان
ِ اُحا ِم َد َت
َ أ ْن ُت َم

শতাভযা দু জন

ُان
ِ أ ْن ُت َماُ ُم ْسلِ َم َت

শতাভযা দু জন

ُان
ِ أ ْن ُت َماُبِ ْن َت

শতাভযা দু জন ফারক

ডাক্তায
প্রংাকাযী (ুরুল)
ভুদ্বরভ (ুরুল)

ُان
ِ أ ْن ُت َما َُطا لِ َب

ُان
ِ أ ْن ُت َماُقَا نِ َت

ُان
ِ اب َد
ِ َأ ْن ُت َماُع

ُاُر ُج ََل ِن
َّ أ ْن ُت َم
ُان
ِ اُو ل ََد
َ أ ْن ُت َم

ُان
ِ أ ْن ُت َما َُط ِب ْي َب
ُان
ِ اُحا ِم َد
َ أ ْن ُت َم
ُان
ُ ْ ُأ ْن ُت َماُ ُم
ِ سلِ َم

৩। ফহুফচন
নু দ্বস্থত কর ুরুল/শছলর শফাঝালনায জনয م
ُ ْ ( ُهতাযা কর) ফযফহৃত ।
নু দ্বস্থত কর ভদ্বরা/কনযা শফাঝালনায জনয ُن
َُّ ( هতাযা কর) ফযফহৃত ।
তাযা বীত (নাযী)
তাযা দানীর (নাযী)
তাযা প্রংাকাযী
(নাযী)
তাযা দাী

ُات
ِ ه َُّنُ َخ
ٌ اش َع

তাযা ভুরভান

ُات
ٌ ُحا ِم َد
َ ه َُّن

তাযা কট

َُات
ٌ ه َُّنُ ُم َت َص ّ ِدق

তাযা দ্বফশ্বাী

ُات
ٌ ه َُّنُعَابِ َد

তাযা নু গত
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ُُه ْمُ ُم ْسلِ ُم ْو َن
ُُه ْمُ ُمؤ ِم ُن ْو َن

ُُه ْمُ ُم َنا ِفق ُْو َن
ُُه ْمُقَا نِ ُت ْو َن

তাযা দ্বজদ্বকযকাযী (নাযী)
তাযা ছাত্রী
তাযা শপাজতকাযী
(নাযী)
তাযা শযাজাদায (নাযী)

ُات
ٌ ه َُّنُُذَا ك َِر

তাযা তযফাদী

َّ ه
ُات
ٌ ُن َُطا لِ َب

তাযা তধমজীর

ُات
ٌ ُحا ِف َظ
َ ه َُّن

তাযা শপাজতকাযী

ُات
ٌ ُصائِ َم
َ ه َُّن

তাযা শযাজাদায

ُُصا ِدق ُْو َن
َ ُه ْم

ُاب ُر ْو َن
ِ ُص
َ ُه ْم
ُُحا ِف ُظ ْو َن
َ ُه ْم

ُُصائِ ُم ْو َن
َ ُه ْم

ঈদ্বস্থত কর ুরুল/শছলর শফাঝালনায জনয م
ُ ْ ( ا َ ْن ُتশতাভযা কর) ফযফহৃত ।
ঈদ্বস্থত কর ভদ্বরা/কনযা শফাঝালনায জনয ت
َُّ ُ ( ا َ ْنশতাভযা কর) ফযফহৃত ।
শতাভযা বীত

(নাযী)

শতাভযা দানীর (নাযী)
শতাভযা প্রংাকাযী
(নাযী)
শতাভযা দাী
শতাভযা দ্বজদ্বকযকাযী
(নাযী)
শতাভযা ছাত্রী
শতাভযা শপাজতকাযী
(নাযী)
শতাভযা শযাজাদায
(নাযী)

َّ ُ ا َ ْن
ُات
ِ تُ َخ
ٌ اش َع

শতাভযা ভুরভান

َّ ُ ا َ ْن
ُات
ٌ ُحا ِم َد
َ ت

শতাভযা কট

ُا َ ْن ُت ْمُ ُم ْسلِ ُم ْو َن

َّ ُ ا َ ْن
َُات
ٌ تُ ُم َت َص ّ ِدق

শতাভযা দ্বফশ্বাী

َّ ُ ا َ ْن
ُات
ٌ اب َد
ِ َتُع

শতাভযা নু গত

َّ ُ ا َ ْن
ُات
ٌ تُُذَا ك َِر

শতাভযা তযফাদী

ُُصا ِدق ُْو َن
َ ا َ ْن ُت ْم

َّ ُ ا َ ْن
ُات
ٌ ت َُطا لِ َب

শতাভযা তধমজীর

ُاب ُر ْو َن
ِ ُص
َ ا َ ْن ُت ْم

َّ ُ ا َ ْن
ُات
ٌ ُحا ِف َظ
َ ت

শতাভযা

َّ ُ ا َ ْن
ُات
ٌ ُصائِ َم
َ ت

শতাভযা শযাজাদায
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শপাজতকাযী

ُا َ ْن ُت ْمُ ُمؤ ِم ُن ْو َن

ُا َ ْن ُت ْمُ ُم َنا ِفق ُْو َن
ُا َ ْن ُت ْمُقَا نِ ُت ْو َن

ُُحا ِف ُظ ْو َن
َ ا َ ْن ُت ْم
ُُصائِ ُم ْو َن
َ ا َ ْن ُت ْم

অদ্বভ একজন ুরুল/ভদ্বরা শফাঝালনায জনয ( ا َ َناঅদ্বভ) ফযফহৃত ।
অদ্বভ ভুরভান ভদ্বরা
অদ্বভ দ্বফশ্বাী ভদ্বরা
অদ্বভ ছাত্রী
অদ্বভ নু গত ভদ্বরা
অদ্বভ তযফাদী ভদ্বরা
অদ্বভ তধমজীর ভদ্বরা
অদ্বভ শপাজতকাযী
ভদ্বরা
অদ্বভ শযাজাদায ভদ্বরা

ُا َ َنا ُ ُم ْسلِ َم ٌة
ُا َ َنا ُ ُمؤ ِم َن ٌة

অদ্বভ দ্বফশ্বাী

ُا َ َناُُقَا نِ َت ٌة

অদ্বভ নু গত

ُاُُطا لِ َب ٌة
َ ا َ َن

ُا َ َنا ُ ُم ْسلِ ٌم
ُ ٌ ا َ َنا ُ ُمؤ ِم
ن

অদ্বভ ভুরভান

ُب
ٌ ِا َ َنا َُُطا ل
ُ ٌ ِا َ َنا ُقَا ن
ت

অদ্বভ ছাত্র

ُُصا ِدقَ ٌة
َ ُا َ َنا

অদ্বভ তযফাদী

ٌاب َر ُة
ِ ُص
َ ُا َ َنا

অদ্বভ তধমজীর

ُُُحا ِف َظ ٌة
َ ا َ َنا

অদ্বভ শপাজতকাযী

ُُصائِ َم ٌة
َ ُا َ َنا

অদ্বভ শযাজাদায

ُُصا ِد ٌق
َ ُا َ َنا

ُاب ٌر
ِ ُص
َ ُا َ َنا
ُ ٌ اُُحا ِف
ظ
َ ا َ َن

ُُصائِ ٌم
َ ُا َ َنا

অভযা দু জন/কর ুরুল/ভদ্বরা শফাঝালনায জনয ن
ُ ُ ( َن ْحঅভযা) ফযফহৃত ।
অভযা বীত (নাযী)
অভযা দানীর (নাযী)
অভযা প্রংাকাযী
অভযা দাী
অভযা দ্বজদ্বকযকাযী
অভযা ছাত্রী
অভযা শপাজতকাযী

ُات
ِ َن ْح ُنُ َخ
ٌ اش َع

অভযা বীত

ُات
ٌ ُحا ِم َد
َ َن ْح ُن

অভযা প্রংাকাযী

ُات
ٌ َن ْح ُنُذَا ك َِر

অভযা দ্বজদ্বকযকাযী

ُات
ٌ ُحا ِف َظ
َ َن ْح ُن

অভযা শপাজতকাযী

َُات
ٌ َن ْح ُنُ ُم َت َص ّ ِدق

অভযা দানীর

ُات
ٌ اب َد
ِ ََن ْح ُنُع

অভযা দা

ُات
ٌ َن ْح ُن َُطا لِ َب

অভযা ছাত্র
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ُاش ُع ْو َن
ِ َن ْح ُنُ َخ
ُ َ َن ْح ُنُ ُم َت َص ّ ِدق ُْو
ن
ُُحا ِم ُد ْو َن
َ َن ْح ُن
ُ َ اب ُد ْو
ن
ِ ََن ْح ُنُع
َُن ْح ُنُذَا ك ُُِر ْو َن
ُ َ َن ْح ُن َُطا لِ ُب ْو
ن
ُُحا ِف ُظ ْو َن
َ َن ْح ُن

ফহুফচন

ٌُم
ْ ُه
তাযা

ٌُُّن
َ ه

ُيُ ُم ْنف َِص ٌل
َُ
ٌ ْ ض ُِم
দ্বিফচন

একফচন

ُه َما

ٌَُ ُوٌُه

তাযা দু জন

শ

ُه َما

يٌُه
ِ ٌَُ

أ َ ْن ُت َما

َ
ُت
َ ُأ ُْن

أ َ ْن ُت َما

نٌُأ
ُْ ٌُِ
َ ٌت

ُ ح
ٌن
ُ ْ َُن

ُأ َ َُنا

তাযা

তাযা দু জন

শতাভযা

শতাভযা দু জন

ُأ َ ْن ُت ْم
ٌُت
َّ ُ أ َ ْن

শতাভযা

শতাভযা দু জন

অভযা

অভযা দু জন

ُ ح
ٌن
ُ ْ َُن

ভুক্তফজনাভ
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ুং

ُالغَائِب

৩ ুরুল

শ

স্ত্রী

তুদ্বভ

ুং

ُالْم َخاطَب
২ ুরুল

তুদ্বভ

স্ত্রী

অদ্বভ

ঈব

الْمتَ َكلِ ُم

১ভ ুরুল

ফহুফচন

ٌُم
ْ ُه

ُيُ ُم َّت ِص ٌل
ٌ ْ َض ِم

ংমু ক্ত ফজনাভ

দ্বিফচন

একফচন

ُه َما

ٌُه

তালদয/

তালদয দু জলনয/

তায/

তালদযলক

তালদয দু জনলক

তালক

ُه َما

َها

ٌُُّن
َ ه

তালদয/

তালদয দু জলনয/

তায/

তালদযলক

তালদয দু জনলক

তালক

ٌُُم
ْ ك

ك َُما

َُ
ٌك

শতাভালদয/

শতাভালদয দু জলনয/

শতাভায/

শতাভালদযলক

শতাভালদয দু জনলক

শতাভালক

ك َُما

ُِ
ٌك

ٌُّن
َ ُك

শতাভালদয/

শতাভালদয দু জলনয/

শতাভায/

শতাভালদযলক

শতাভালদয দু জনলক

শতাভালক

َنا

َنا

ي

অভালদয/

অভালদয দু জলনয/

অভায/

অভালদযলক

অভালদয দু জনলক

অভালক
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ুং

ُالغَائِب

৩ ুরুল

স্ত্রী

ুং

الْم َخاطَب
ُ
২ ুরুল

স্ত্রী

ُالْمتَ َكلِم

ঈব

১ভ ুরুল

আলভয ালথ ংমু ক্ত ফজনাভগুলরায ফযফায

ُُت
ْ ُ ُ َب ْي

তালদয ফাদ্বড়

ََُب ْي ُت ُه ّن

َُب ْي ُته

তালদয দু জলনয ফাদ্বড়

তায ফাদ্বড়

َب ْي ُت ُه َما

َب ْي ُت َها

তালদয ফাদ্বড়

তালদয দু জলনয ফাদ্বড়

তায ফাদ্বড়

ُ َب ْي ُت
ُك ْم

ُ َب ْي ُت
ك َما

ُك
َ َب ْي ُت

শতাভালদয ফাদ্বড়

ُ َب ْي ُت
َُك ّن

ي

َب ْي ُت ُه َما

শতাভালদয দু জলনয ফাদ্বড়

শতাভায ফাদ্বড়

ُ َب ْي ُت
ك َما

ُك
ِ َب ْي ُت

শতাভালদয ফাদ্বড়

শতাভালদয দু জলনয ফাদ্বড়

শতাভায ফাদ্বড়

َبي ُت َنا

َبي ُت َنا

*َب ْي ِت

অভালদয ফাদ্বড়

অভালদয দু জলনয ফাদ্বড়

অভায ফাদ্বড়

শক ফরা  ‘আা ভুতাকাদ্বল্লভ’। এয ূ লফজ শময/মফয/শ অলর এলত াদ্বকন  এফং

এয ূ লফজয ফলণজ শময । শমভন:

ٌُِي
ْ يُ=ُقَلَم+قَل َِم
অভায করলভয

ُيُ=ُقَلَم ِْي+قَل ََم
অভায করভলক
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ُيُ=ُقَلَم ِْي+قَل َُم
অভায করভ

দ্বিায ালথ ংমু ক্ত ফজনাভগুলরায ফযফায

َ
ُُت
ْ ُ ُ َرأ ْي

َرأ َ ْي ُت ُه َما

َُرأ َ ْي ُته

তালদযলক শদলখদ্বছরাভ

তালদয দু জনলক শদলখদ্বছরাভ

তালক শদলখদ্বছরাভ

তালদযলক শদলখদ্বছরাভ

তালদয দু জনলক শদলখদ্বছরাভ

তালক শদলখদ্বছরাভ

শতাভালদযলক শদলখদ্বছরাভ

শতাভালদয দু জনলক শদলখদ্বছরাভ

শতাভালক শদলখদ্বছরাভ

শতাভালদযলক শদলখদ্বছরাভ

শতাভালদয দু জনলক শদলখদ্বছরাভ

শতাভালক শদলখদ্বছরাভ

অভালদযলক শদলখদ্বছলর

অভালদয দু জনলক শদলখদ্বছলর

অভালক শদলখদ্বছলর

ََُرأ َ ْي ُت ُه ّن

ُ َرأ َ ْي ُت
ُك ْم

ُ َرأ َ ْي ُت
َُك ّن
َرأ َ ْي َت َنا

َرأ َ ْي ُت ُه َما

ُ َرأ َ ْي ُت
ك َما
ُ َرأ َ ْي ُت
ك َما
َرأ َ ْي َت َنا

* আা ভুতাকাদ্বল্লভ দ্বিায ালথ মু ক্ত লর ুলফজ একটা

ٌُن
ُِ = জনয, َل
ُ َ  = عঈলয]
ْ  = ِمশথলক, ٌل
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َ
ُك
َ َرأ ْي ُت
ُك
ِ َرأ َ ْي ُت

*َرأ َ ْيت َِن

ُِ অল তখন  ين
ٌن
ٌُْ ِ শমভন: َُن
ٌْ ِ َرأ َ ْيت

দ্বফদ্ববন্ন াযলপয ালথ ভাজরুয ফস্থা ংমু ক্ত ফজনালভয দ্বকছু ঈদাযণ:
[ٌيف
ُْ ِ = ভলধয,

َرأ َ ْي ُت َها

ُِْن
ُْْم

তালদয শথলক

َُِم ْن ُه ّن

نه َما
ُ ِم

ُِم ْنه

তালদয দু আ জন শথলক

তায শথলক

نه َما
ُ ِم

ِم ْن َها

তালদয শথলক

তালদয দু আ জন শথলক

তায শথলক

ُ ِم ْن
ُك ْم

ُ ِم ْن
ك َما

ُك
َ ِم ْن

শতাভালদয শথলক

ُ ِم ْن
َُك ّن

শতাভালদয শথলক

ِم َّنا

শতাভালদয দু আ জন শথলক

শতাভায শথলক

ُ ِم ْن
ك َما

ُك
ِ ِم ْن

শতাভালদয দু আ জন শথলক

অভালদয শথলক

ُِْي
ْ ِْف

তালদয ভলধয

َُِف ْي ِه ّن

শতাভায শথলক

ُِن
ْ ِّ م

অভায শথলক

يه َما
ِ ِف

ُِف ْي ِه

তালদয দু জলনয ভলধয

তায ভলধয

يه َما
ِ ِف

ِف ْي َها

তালদয ভলধয

তালদয দু জলনয ভলধয

তায ভলধয

ُ ِف ْي
ُك ْم

ِفيك َُما

ُك
َ ِف ْي

শতাভালদয ভলধয

ُ ِف ْي
َُك ّن

শতাভালদয ভলধয

শতাভালদয দু জলনয ভলধয

শতাভায ভলধয

ِفيك َُما

ُك
ِ ِف ْي

শতাভালদয দু জলনয ভলধয

ِف ْي َنا

শতাভায ভলধয

ُِ
َّيف

অভালদয ভলধয

অভায ভলধয
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ُل َُه ْم

তালদয জনয

َُل َُه ّن

ل َُه َما

ُلَه

তালদয দু জলনয জনয

তায জনয

ل َُه َما

ل ََها

তালদয জনয

তালদয দু জলনয জনয

তায জনয

ُ َل
كم

ُ َل
ك َما

َُك
َ ل

শতাভালদয জনয

ُ َل
َُك ّن

শতাভালদয জনয

শতাভালদয দু জলনয জনয

শতাভায জনয

ُ َل
ك َما

ُل َِك

শতাভালদয দু জলনয জনয

لَ َنا

َُل
ِْ

অভালদয জনয

ُْي
ْ ِ َ عَل

তালদয ঈয

ََُيه ّن
ِ عَل

শতাভায জনয

অভায জনয

َيه َما
ِ عَل

ُعَل َْي ِه

তালদয দু জলনয ঈয

তায ঈয

َيه َما
ِ عَل

عَل َْي َها

তালদয ঈয

তালদয দু জলনয ঈয

তায ঈয

ُعَل َيك ُْم

عَل َيك َُما

ُك
َ عَل َْي

শতাভালদয ঈয

َُعَل َي ُك ّن

শতাভালদয ঈয

শতাভালদয দু জলনয ঈয

শতাভায ঈয

عَل َيك َُما

ُك
ِ عَل َُْي

শতাভালদয দু জলনয ঈয

عَل َ ْي َنا

অভালদয ঈয

শতাভায ঈয

َُعَل َ ّي

অভায ঈয
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ْ
ُب
ْ اِق َْرأُوا ْك ُت

লড়া এফং দ্বরলখা

ُُه َوُ ُم َه ْن ِد ٌس

শ একজন আদ্বিদ্বনায

ُهيُمهندس ٌة

শ একজন নাযী প্রলকৌরী
অভযা ভুদ্বরভ

نحنُُمسلمون

তায করভ াদ্বযললছ

َُضاعُقَل َُمه

ُُتُ َج ِمي ٌل
ْ ُ ُ َب ْي

তালদয ঘয ু ন্দয

ُب
َ اِ ْب ُن َه
ٌ اُط ِب ْي
تُق َِر ْي َب ٌُة
ْ ِ َم ْد َر َس

তায (স্ত্রী) শছলর একজন ডাক্তায
অভায ভাদযাা দ্বনকলট

ُك
َّ
َ َلمُعَل َْي
ُ الس

শতাভায ঈলয াদ্বন্ত (ফদ্বলজত শাক)

ُُاإلس ََل ُم
ْ ِدي ُن َنا
ُ ٌ ِأ َ َناُ ُم ْسل
م
ٌُ اِ ْسم ِْي ُِب ََل
ل

অভলদয ধভজ আরাভ
অদ্বভ একজন ভুদ্বরভ
অভায নাভ শফরার

َُر ّبُ َناُاهلل
ِه َيُ ُم َعلِ ّ َم ٌُة

অভালদয যফ অল্লা
শ একজন দ্বদ্বক্ষকা

ُُك
َ َم ْنُ َن ِب ّي

শতাভায নদ্বফ শক?

ُقَ ِم ْي ُص ُهُ َج ِم ْي ٌل

তায জাভাদ্বট ু ন্দয

ُلم ْس ِج ِد
َ َبيت َناُقَريبُم َنُا

অভালদয ফাদ্বড় ভদ্বজলদয কালছ (ফদ্বস্থত)
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َّ َات
ُاس َب ِة
ِ ُالم َن
ِ أَك ِم ِلُالفَراغ
ُ ُبالض َُمائ ِِر

মথামথ ফজনাভ দ্বদল ূ নযস্থানগুলরা ূ যণ কলযা

ُب
ٌ ِ…ُُ َطا ل
ٌُ …ُ َخا ِش
ع

শ একজন ছাত্র
তুদ্বভ একজন বীত

ُرج ََل ِن
ُ ُُ…

তাযা দু জন শরাক

ُان
ِ …ُقَا نِ َت

শতাভযা দু জন নু গত

ُ…ُ َصا ِدق ُْو َن

তাযা তযফাদী

ُ…ُ ُم ْسلِ ُم ْو َن

শতাভযা ভুরভান

ُ…ُُ َحا ُِف ٌظ

অদ্বভ শপাজতকাযী

ُ…ُ َصائِ ُم ْو َن

অভযা শযাজাদায

ُ…ُ َطا لِ َب ٌة

শ একজন ছাত্রী

ُاش َع ٌة
ِ …ُ َخ

তুদ্বভ একজন বীত

ُان
ِ …ُُإِ ْم َرأ َت

তাযা দু জন নাযী

ُان
ِ …ُقَا نِ َت َت

শতাভযা দু জন নু গত

ُات
ٌ …ذَا ك َِر

তাযা দ্বজদ্বকযকাযী

ُات
ِ …ُ َخ
ٌ اش َع

শতাভযা বীত

ُ…ُُ َحا ِف َظ ٌة

অদ্বভ শপাজতকাযী

ُات
ٌ …ُ َصائِ َُم

অভযা শযাজাদায
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َات َّ
اس َب ِةُ
ُالم َن ِ
أَك ِم ِلُالفَراغ ِ
ُبالض َمائ ِِر ُ

মথামথ ফজনাভ দ্বদল ূ নযস্থানগুলরা ূ যণ কলযা

حمد؟ُ
أينُم ٌ

جد...
يفُالمس ٌُِ

أينُكتا ُبك؟

حقيبة...........
ٌُِ
يفُال

أينُآمن ُة؟

ُالمدرسة...
ٌُِ
يف

دار..........
علُال ِج ٌُِ
ل............
يفُالف َْص ٌُِ

أي َنُالساع ُة؟ُ
لطَلب؟
أينُا
ُ

ُالطالبات؟
أي َن
ُ

يفُال َح ِد ْيق ٌَُِة............

أُحامدونُيفُالغرفة؟

نعم.........،يفُالغ ُْرف َِةٌُ

أينُقميصُأبوك؟

ُّ
بٌُ
قميص
ُأب.........يفُالد َ
وال ِ

ماُذاُتحتُالسرير؟ُ

حتُالسريرُُ ُ.........ك َر ُةٌ
ت
ِ

ه
لُأنتُطالب؟
ٌ

نعمُ..........،طالب

أيُنُحامدُوُخالد؟

يفُالحقل............

يفُالمطبخ............

أينُمريمُوُُآسية؟

ُاسمكٌ؟
اسميُحسن ُوُ...........ما
َ

ماُاسمك؟-
َ

ُاسمكٌ؟
اسميُمريم ُوُ...........ما
ِ

ماُاسمك؟
ِ

أينُأبوكَ ؟

ُإَلُالسوقٌُ
أب.........ذهب
ِ

أينُبيتكم؟

دٌُ
لم ْس ِج ِ
بيت..........أمامُا َ

ك؟
أينُأ ُّم ِ

ُإَلُالمدرسةٌُ
أم...........ذهبت
ِ
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أَ
ار ُِة ক্লাস-৯। এটা ওটা
ش
اإل
ُ
ُ
ء
ا
م
س
َ
ْ َ
ِ َ

تِل َْكُ

َٰه ِذهُِ
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ٌَُٰه ِذهُِ ُك ُتب

َ
ار ِةُُللق َِر ْيب
ِ أ ْس َما ُء
َ ُاإل َش
ٌُان
ِ ََٰهذ
ِ انُ ِك َتا َب

ٌَُٰهذاُ ِك َتاب

এআ দু আদ্বট দ্বকতাফ

এদ্বট একদ্বট দ্বকতাফ

ُان
ِ ان َُطا لِ َب
ِ َٰه ِذ

ُب
ٌ َِٰهذَ ا َُطا ل

এযা কলর ছাত্র

এযা দু জন ছাত্র

এ একজন ছাত্র

ُات
ٌ ُج َّن
َ َِٰه ِذه

ُان
ِ ُج َّن َت
ِ َها َت
َ ان

ُُج َّن ٌة
َ َِٰه ِذه

এগুলরা ফাগান

এআ দু দ্বট ফাগান

এদ্বট একদ্বট ফাগান

َٰه ُؤال ِءُبنات

انُبنتان
ِ َها َت

َٰه ِذهُِبنت

এযা লনকজন কনযা

এআ দু জন কনযা

এআ একজন কনযা

এআ লনকগুলরা দ্বকতাফ

َُٰه ُؤال ِء ُُطَل َّ ٌب

ٌُتلكُ ُب ُي ْوت

َ
ُللب ِع ْيد
َ ُار ِة
ِ أ ْس َما ُء
َ ُاإل َش
ٌُان
ِ ذانك ُ َب ْي َت

ٌُذلك ُ َب ْيت

ওআ লনকগুলরা ফাদ্বড়

ওআ দু দ্বট ফাদ্বড়

ওদ্বট একদ্বট ফাদ্বড়

ٌُأولئك ُعُل ََماء

ٌُان
ِ ذانك ُعَا لِ َم

ُذلكُُعَا لِ ٌم

ওযা কলর জ্ঞানী

ওআ দু জন জ্ঞানী

ওআ একজন জ্ঞানী

ٌُُح ِق ْي َبات
َ تلك

ٌُان
َ تانك
ِ ُح ِق ْي َب َت

ُتلكُح ِق ْي َب ٌة
َ

ওআ লনকগুলরা ফযাগ

ওআ দু আদ্বট ফযাগ

ওদ্বট একদ্বট ফযাগ

ٌُُعالمات
َ ُأولئك

ٌُان
ِ تانكُعالم َت

ُتلكُعَا لِ َم ٌة

ওআ লনকজন অদ্বরভা

ওআ দু জন অদ্বরভা

ওআ একজন অদ্বরভা
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দ্বনকটস্থ ুরুলফাচক একফচনলক দ্বনলদজ কযলত ( هـَٰذَ اএটা) ফযফহৃত ।
এআ ফাদ্বড়দ্বট
এআ শদওারদ্বট
এআ দযজাদ্বট
এআ করভদ্বট
এআ দ্বফড়ারদ্বট

ُت
ُ َٰهذَ اُُال َْب ْي

এটা একদ্বট ফাদ্বড়

ُار
ُ َٰهذَ اُ ُالْ ِج َد
ُ ُ َٰهذَ اُُال َْب
اب

এটা একদ্বট শদওার
এটা একদ্বট দযজা

َُٰهذَ اُالْ َقل َُم
ُ ُّ َٰهذَ اُالْ ِق
ط

এটা একদ্বট করভ
এটা একদ্বট দ্বফড়ার

ُت
ٌ َٰهذَ ا ُ َب ْي

ُار
ٌ َٰهذَ اُ ِج َد
ُ ٌ َٰهذَ اُُ َب
اب
َُٰهذَ اُقَل ٌَم
ُ ٌّ َٰهذَ اُ ِق
ط

দ্বনকটস্থ স্ত্রীফাচক একফচনলক দ্বনলদজ কযলত ( َٰه ِذ ُِهএটা) ফযফহৃত ।
এআ গ্রাভদ্বট
এআ ঘযদ্বট
এআ জানারাদ্বট
এআ গাদ্ববদ্বট
এআ কক্ষদ্বট
এআ শভলদ্বট

َُٰه ِذ ِهُالْق َْر َية

এটা একটা গ্রাভ

َّ َِٰه ِذه
ُار
ُ ُُالد
َُُٰه ِذهُُِال َّنا ِفذ

এটা একদ্বট ঘয
এটা একদ্বট জানারা

َُٰه ِذهُُِال َْبق ََر ُة

এটা একদ্বট গাদ্বব

ُت
ُ َٰه ِذ ِهُال ِْب ْن

এ একজন কনযা

َُٰه ِذهُِالْغ ُْرفَة

এটা একদ্বট কক্ষ
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َُٰه ِذ ِهُق َْر َي ٌة

ُار
ٌ َٰه ِذهُُِ َد
ٌَٰه ِذهُُِ َنا ِفذَ ُة
ٌَٰه ِذهُُِ َبق ََر ُة

َُٰه ِذهُِغ ُْرفَ ٌة
ُت
ٌ َٰه ِذ ِه ُِب ْن

দূ যফতজী ুরুলফাচক একফচনলক দ্বনলদজ কযলত ِك
ُ َ ( َٰذ لওটা/ওদ্বট) ফযফহৃত ।
ওআ ফআদ্বট
ওআ ফাদ্বড়দ্বট
ওআ শদওারদ্বট
ওআ দযজাদ্বট
ওআ করভদ্বট

ٌَُٰذ لِكُالْ ِك َتاب

ওদ্বট একদ্বট ফআ

ٌُكُُال َْب ْيت
َ َِٰذ ل

ওদ্বট একদ্বট ফাদ্বড়

ٌُكُالْ ِج َدار
َ َِٰذ ل

ওদ্বট একদ্বট শদওার

ٌُكُُالْ َقل َم
َ َِٰذ ل

ওদ্বট একদ্বট করভ

ٌُكُُال َْباب
َ َِٰذ ل

ওদ্বট একদ্বট দযজা

ٌُكُُ ِك َتاب
َ َِٰذ ل
ٌُك ُ َب ْيت
َ َِٰذ ل

ٌُك ُ ِج َدار
َ َِٰذ ل
ٌُكُُ َباب
َ َِٰذ ل

ٌُك ُقَل َم
َ َِٰذ ل

দূ যফতজী স্ত্রীফাচক একফচনলক দ্বনলদজ কযলত ْك
ُ َ ( ِتلওটা/ওদ্বট) ফযফহৃত ।
ওআ ফাগানদ্বট
ওআ গ্রাভদ্বট
ওআ ঘযদ্বট
ওআ জানারদ্বট
ওআ গাদ্ববদ্বট
ওআ কক্ষদ্বট

ُْكُالْ َج َّنة
َ ِتل

ওটা একটা ফাগান

ُار
َ ْك
َ تِل
ُ ُالد
ُْكُال َنا ِفذَ ُة
َ تِل

ওটা একটা ঘয

ْكُالق َْر َي ُة
َ تِل

ওটা একটা গ্রাভ

ওটা একটা জানারা

ُُالبق ََر ُة
َ تِل
َ ُْك

ওটা একটা গাদ্বব

ُْكُالغ ُْرفَة
َ ِتل

ওটা একটা কক্ষ
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ُُُج َّن ٌة
َ ِتل
َ ْك

ُْكُق َْر َي ٌة
َ تِل

ُار
َ تِل
ٌ ْكُ َد
ٌْكُ َنا ِفذَ ُة
َ تِل
ٌْك ُ َبق ََر ُة
َ تِل

ُْكُغ ُْرفَ ٌة
َ ِتل

দ্বনকটস্থ ুরুলফাচক দ্বিফচনলক দ্বনলদজ কযলত ُان
ِ َ( َٰهذএআ দু দ্বট ) ফযফহৃত ।
এআ ফাদ্বড় দু দ্বট
এআ শদওার দু দ্বট
এআ দযজা দু দ্বট
এআ করভ দু দ্বট
এআ দ্বফড়ার দু দ্বট
এআ ফআ দু দ্বট

ُانُال َْب ْي َتا ِن
ِ ََٰهذ

এআ দু দ্বট ফাদ্বড়

ُان
ِ ار
ِ ََٰهذ
َ انُالْ ِج َد

এআ দু দ্বট শদওার

ُان
ِ َٰهذَ اُالْ َقل ََم

এআ দু দ্বট করভ

انُالبابان
ِ ََٰهذ

এআ দু দ্বট দযজা

ُان
ِ انُالْ ِق َُّط
ِ ََٰهذ

এআ দু দ্বট দ্বফড়ার

انُالْ ِك َتا َبان
ِ ََٰهذ

এআ দু দ্বট দ্বকতাফ

ُان
ِ انُُ َب ْي َت
ِ ََٰهذ

ُان
ِ ار
ِ ََٰهذ
َ انُ ِج َد
ُان
ِ انُ َبا َب
ِ ََٰهذ
ُان
ِ َٰهذَ اُقَل ََم

ُان
ِ انُ ِق َّط
ِ ََٰهذ

انُ ِك َتا َبان
ِ ََٰهذ

দ্বনকটস্থ স্ত্রীফাচক দ্বিফচনলক দ্বনলদজ কযলত ان
ُ ِ ( َٰه َتএআ দু দ্বট) ফযফহৃত ।
এআ গ্রাভ দু দ্বট
এআ ঘয দু দ্বট
এআ জানারা দু দ্বট
এআ গাদ্বব দু দ্বট
এআ কক্ষ দু দ্বট
এআ শভল দু দ্বট

ُان
ِ انُُالْق َْر َي َت
ِ َٰه َت
َّ ان
ُ ِ ار
ان
ِ َٰه َت
َ ُُالد

এআ দু দ্বট গ্রাভ
এআ দু দ্বট ঘয

ُان
ِ انُُال َّنا ِفذَ َت
ِ َٰه َت

এআ দু দ্বট জানারা

ُان
ِ انُُالْغ ُْرفَ َت
ِ َٰه َت

এআ দু দ্বট কক্ষ

ُان
ِ انُُال َْبق ََر َت
ِ َٰه َت

এআ দু দ্বট গাদ্বব

ُان
ِ انُُال ِْب ْن َت
ِ َٰه َت

এআ দু জন কনযা
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ُان
ِ ان ُق َْر َي َت
ِ َٰه َت
ُان
ِ ار
ِ َٰه َت
َ انُُ َد

ُان
ِ انُُ َنا ِفذَ َت
ِ َٰه َت
ُان
ِ انُُ َبق ََر َت
ِ َٰه َت

ُان
ِ انُُغ ُْرفَ َت
ِ َٰه َت
ُان
ِ انُ ُِب ْن َت
ِ َٰه َت

দূ যফতজী ুরুলফাচক দ্বিফচনলক দ্বনলদজ কযলত ُك
َ ِ( ذا نওআ দু দ্বট) ফযফহৃত ।
ওআ ঘয দু দ্বট
ওআ শদওার দু দ্বট
ওআ দযজা দু দ্বট
ওআ করভ দু দ্বট
ওআ দ্বফড়ার দু দ্বট
ওআ ফআ দু দ্বট

ُان
َ ِذا ن
ِ كُُال َْب ْي َت

ওআ দু দ্বট ফাদ্বড়

ُان
َ ِذا ن
ِ ار
َ ك ُالْ ِج َد

ওআ দু দ্বট শদওার

ُان
َ ِذا ن
ِ كُُالْ َقل ََم

ওআ দু দ্বট করভ

ُان
َ ِذا ن
ِ كُُال َْبا َب

ওআ দু দ্বট দযজা

ُان
َ ِذا ن
ِ كُُالْ ِق َّط

ওআ দু দ্বট দ্বফড়ার

كُُالْ ِك َتا َبان
َ ِ ذا ن

ওআ দু দ্বট দ্বকতাফ

ُان
َ ِذا ن
ِ ك ُ َب ْي َت

ُان
َ ِذا ن
ِ ار
َ كُُ ِج َد
ُان
َ ِذا ن
ِ ك ُ َبا َب

ُان
َ ِذا ن
ِ كُُقَل ََم
ُان
َ ِذا ن
ِ ك ُ ِق َّط

كُُ ِك َتا َبان
َ ِذا ن

দূ যফতজী স্ত্রীফাচক দ্বিফচনলক দ্বনলদজ কযলত ُك
َ ِ( تا نওআ দু দ্বট) ফযফহৃত ।
ওআ গ্রাভ দু দ্বট
ওআ ঘয দু দ্বট
ওআ জানারা দু দ্বট
ওআ গাদ্বব দু দ্বট
ওআ কক্ষ দু দ্বট
ওআ কনযা দু জন

ُان
َ ِتا ن
ِ كُُالْق َْر َي َت
َ ّ ُك
ُ ِ ار
ان
َ ِتا ن
َ ُالد

ওআ দু দ্বট গ্রাভ
ওআ দু দ্বট ঘয

ُان
َ ِتا ن
ِ كُُال َّنا ِفذَ َت

ওআ দু দ্বট জানারা

ُان
َ ِتا ن
ِ كُُالْغ ُْرفَ َت

ওআ দু দ্বট কক্ষ

ُان
َ ِتا ن
ِ كُُال َْبق ََر َت

ওআ দু দ্বট গাদ্বব

ُان
َ ِتا ن
ِ كُُال ِْب ْن َت

ওআ দু দ্বট কনযা
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ُان
َ ِتا ن
ِ كُُق َْر َي َت
ُان
َُ كُُ َد
َ ِتا ن
ِ ار

ُان
َ ِتا ن
ِ كُُ َنا ِفذَ َت
ُان
َ ِتا ن
ِ ك ُ َبق ََر َت

ُان
َ ِتا ن
ِ ك ُغ ُْرفَ َت
ُان
َ ِتا ن
ِ ُُب ْن َت
ِ ك

দ্বনকটস্থ ুরুল ও স্ত্রীফাচক ফহুফচনলক দ্বনলদজ কযলত ُ( َه ُؤ َال ِءএগুলরা) ফযফহৃত ।
এআ ভুদ্বরভগণ
এআ ভুদ্বরভ নাযীযা
এআ কটযা
এআ নাযী কটযা
এআ তধমজীরগণ

َُه ُؤ َال ِءُال ُْم ْسلِ ُم ْو َن

এযা কলকজন

ُات
ُ َه ُؤ َال ِءُُال ُْم ْسلِ َم

এযা কলকজন নাযী

َُه ُؤ َال ِءُال ُْم َنا ِفق ُْو َن

এযা কলকজন

ُُالم َنا ِفقَات
ُ َه ُؤ َال ِء

এযা কলকজন নাযী

ُاب ُر ْو َن
َّ َُه ُؤ َال ِء
ِ ُالص

এযা কলকজন

ভুদ্বরভ
ভুদ্বরভ
ুরুল কট
কট
ুরুল তধমজীর

َُه ُؤ َال ِءُُ ُم ْسلِ ُم ْو َن
ُات
ٌ َه ُؤ َال ِء ُ ُم ْسلِ َم
َُه ُؤ َال ِءُُ ُم َنا ِفق ُْو َن
َُات
ٌ َه ُؤ َال ِءُُ ُم َنا ِفق
ُاب ُر ْو َن
ِ ُُص
َ َه ُؤ َال ِء

ُ
দূ যফতজী ুরুল ও স্ত্রীফাচক ফহুফচনলক দ্বনলদজ কযলত ُك
َ ( أو ل َٰ ِئওআগুলরা) ফযফহৃত ।
ওআ ুরুল দ্বফশ্বাীযা
ওআ নাযী দ্বফশ্বাীযা
ওআ ুরুল
ংযক্ষণকাযীযা
ওআ নাযী
ংযক্ষণকাদ্বযনীযা
ওআ ুরুল তযফাদীযা
ওআ নাযী তযফাদীযা

ُ
ُكُال ُْمؤ ِم ُن ْو َن
َ أول َٰ ِئ

ওআ কলকজন ুরুল
দ্বফশ্বাী

ُ
ُات
َ أول َٰ ِئ
ُ كُال ُْمؤ ِم َن

ওআ কলকজন নাযী

ُ
ُكُالْ َحا ِف ُظ ْو َن
َ أول َٰ ِئ

ওআ কলকজন ুরুল

দ্বফশ্বাী
াদ্বপজ

ُ
ُات
َ أول َٰ ِئ
ُ كُالْ َحا ِف َظ

ওআ কলকজন নাযী

ُ
ُُالصا ِدق ُْو َن
َ ّ ُك
َ أو ل َٰ ِئ

ওআ কলকজন ুরুল

াদ্বপজা
তযফাদী

ُ
َُات
َ ّ ُك
َ أول َٰ ِئ
ُ ُالصا ِدق

ওআ কলকজন নাযী
তযফাদী

65

ُ
ُكُ ُمؤ ِم ُن ْو َن
َ أول َٰ ِئ
ُ
ُات
َ أول َٰ ِئ
ٌ كُ ُمؤ ِم َن

ُ
ُُُحا ِف ُظ ْو َن
َ أول َٰ ِئ
َ ك
ُ
ُات
َ أول َٰ ِئ
ٌ ُحا ِف َظ
َ ُك

ُ
ُُصا ِدق ُْو َن
َ أو ل َٰ ِئ
َ ُك
ُ
َُات
َ أو ل َٰ ِئ
ٌ ُصا ِدق
َ ُك

একফচন

দ্বিফচন

ফহুফচন

َٰهذَ ا

انُ
َٰهذَ ِ

َٰه ُؤ َال ِءُ

َٰه ِذ ِهٌُ

انٌُ
َها َت ِ

كُ
َٰذ لِ َ

كُ
َٰذنِ َ

ْكٌُ
تِل َ

كٌُ
َتا نِ َ

ُ
كُ
ُأو ُلَ ُـ َٰ ُِئ َ

ُثمُ َت ْر ِج ْمُ
اس َبةُِللقريب َّ
ُُالم َن ِ
أَك ِم ِلُالفَراغ ِ
َاتُبأسماءُاإلشار ِة ُ

মথামথ দ্বনকটফতজী-দ্বনলদজক ফজনাভ দ্বদল ূ নযস্থানগুলরা ূ যণ কলযা তঃয থজ কলযা

بُ
َ
ُ.............طا لِ ٌ

ْمعلِ ّ ُم ْو َنُ
........
.ُ....الر َج ُ
الُال َ
ِّ
اتُ
.....ُ........ال ِن َسا ُءُ ُم َح ّ ِج َب ٌ
َانُ
ُ........
انُ ُم ْغلَق ِ
.....البا َب ِ
َ

ُ......فَا ك َِه ٌةُ
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ثمُ َت ْر ِج ْمُ
اس َبةُِللبعيد ُ َّ
ُالم َن ِ
أَك ِم ِلُالفَراغ ِ
َاتُبأسماءُاإلشار ِةُ ُ

মথামথ দূ যফতজী-দ্বনলদজক ফজনাভ দ্বদল ূ নযস্থানগুলরা ূ যণ কলযা তঃয থজ কলযা

.......ُ......ح ِْز ٌبُ

الُفُق ََراءُ
ُالر َج ُ
ِّ .............
الر َجا ُلُأ َ ْغ ِن َيا ُء
ِ ُ...........
انُ
َ ُ........
انُغَائِ َب َت ِ
الطا لِ َب َت ِ

انُ
َ ُ.........
ُجا ِهل َ َت ِ
الطا لِ َب َت ِ
ان َ

انُ
انُ َم ْف ُت ْو َح َت ِ
ُ.........ال َّنا ِفذَ َت ِ
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ক্লাস-১০ । দুইলের সম্পর্ি اإلضا فَ ُة
ُُحا ِم ٍد
َ قَل َُم
াদ্বভলদয করভ

ُتُ َتا ِج ٍر
ُ َب ْي
একজন ফযফাীয ফাদ্বড়

ُهلل
ِ تُا
ُ َب ْي
অল্লায ঘয

দু দ্বট ُ اِ ْس ٌم-এয ভলধয ম্পকজ লর ম্পদ্বকজত ফযাাযদ্বটলক اف
ٌُ ض
َ  ُمএফং মায ালথ ম্পদ্বকজত তালক
اف ُإِل َْي ُِه
ٌُ ض
ٌُ ض
ٌُ ض
ٌ ض
َ  ُمফরা । اف
َ  ُمএফং اف
َ  إِل َْي ُِه ُمফজদা যয অল। اف
َ  ُمকখলনা  الএফং
তানদ্ববন দ্বফদ্বষ্ট  না এফং افُإِل َْي ُِه
ٌ ض
َ  ُمফজদাَُم ْج ُر ْو ٌر
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লফ। অভযা দ্বকছু ঈদাযণ শদদ্বখ,

ْ
بُ
اِق َْرأُوا ْك ُت ْ

লড়া এফং দ্বরলখা
লব্দয ম্পকজ

ُحا ِم ٌدُ
قَل ٌَمَُ +

افُإليه
ض ٌ
ض ٌ
افُوُ ُم َ
ُم َ
ُحا ِم ٍدُ
قَل َُم َ

تَُ ُ+تا ِج ٌرُ
َب ْي ٌ
تُُ+ال َّتا ِج ُُر
َب ْي ٌ

تُ َتا ِج ٍرُ
َب ْي ُ
تُال َّتا ِج ُِر
َب ْي ُ

تُُ+اهللُ
َب ْي ٌ

هللُ
تُا ِ
َب ْي ُ

اسُ
َر ٌّبُُ+ال َّن ُ

اسُ
َر ُّبُال َّن ِ

اِ ْس ٌمُُ+ال ُْم َد ِّر ُسُ

اِ ْس ُمُال ُْم َد ِّر ِسُ

َّ
ُُ+الش َج َر ُةُ
َو َرقَ ٌة

َورقَ ُة َّ
ُالش َج َر ِةُ
َ

ابُُ+ال َج َّنةُ
َب ٌ

بُ
عَا لِ ٌمُُ+ال َغ ْي ُ
اِ ْس ٌمَُّ +
ُالطا لِ ُ ُ
ب

انَُ ُ+تا ِج ٌرُ
ُدك َّ ٌ
ُُ+الول ُ ُ
َد
قَ ِم ْي ٌص َ

ار ُةٌ
َسائِ ٌق َ
ُُ+س َّي َ

ابُال َج َّن ِةُ
َب ُ

بُ
ُعَا لِ ُمُال َغ ْي ِ

سم َّ
بُ
ُالطا لِ ِ
اِ ُ
انُ َتا ِج ٍُر
ُدك َّ ُ

قَ ِم ْي ُصُال َْولَ ِدُ
ار ٍةُ
َسائِ ُق َُس َّي َ
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ফাংরা থজ
াদ্বভলদয করভ
একজন ফযফাীয ফাদ্বড়
ফযফাীদ্বটয ফাদ্বড়
ভানফজাদ্বতয প্রদ্বতারক
অল্লায ঘয
দ্বক্ষকদ্বটয নাভ
জান্নাতদ্বটয দযজা
গাছদ্বটয াতা
দৃ লযয জ্ঞানী
ছাত্রদ্বটয নাভ
একজন ফযফাীয শদাকান
ফারকদ্বটয জাভা
একদ্বট গাদ্বড়য চারক

দ্বিফচন অয ু গদ্বঠত ফহুফচন ভুদাপ দ্বললফ অলর শললয نঈলঠ মা। শমভন:
শফরালরয দু আ কনযা শকাথা?
শফরালরয দু আ কনযালক শদলখদ্বছরাভ
শফরালরয দু আ কনযালদয খুাঁজদ্বছ
ভাদযাায দ্বক্ষকগণ শকাথা?
ভাদযাায দ্বক্ষকগণলক শদলখদ্বছরাভ
এটা ভাদযাায দ্বক্ষকগলণয জনয

أ َ ْي َن ُِب ْن َتا ُِب ََل ٍل؟
َ
ٍُ ْت ُِب ََل
ل
ُ َرأ ْي
ْ َ تُ ِبن
ٍُ ْت ُِب ََل
ل
ُ أ َ ْب َح
ْ َ ثُ َع ْنُ ِبن
أ َ ْي َنُ ُم َد ِّر ُسوُال َْم ْد َر َسةِ؟
َ
تُ ُم َد ِّر ِسيُال َْم ْد َر َس ُِة
ُ َرأ ْي
َُٰهذَ اُلِ ُم َد ِّر ِسيُال َْم ْد َر َس ِة

ُان
ِ ِب ْن َت

ُّي
ِ ْ ِب ْن َت
ُّي
ِ ْ ِب ْن َت

ُون
َ ُم َد ِّر ُس
ُّي
َ ْ ُم َد ِّر ِس
ُّي
َ ْ ُم َد ِّر ِس

َ
ُُاألوَلُإَلُالثَّا نِ َيةُِثُ َّمُ َتر ِج ْم
فُالكلم َة
ِ
ِ أض

প্রথভ ব্দদ্বটলক দ্বিতী লব্দয ালথ মু ক্ত কলযা তঃয নু ফাদ কলযা

থজ

ُافُ إِل َْي ِه
ٌ ض
ٌ ض
َ افُ ُم
َ ُم

َُب
ٌ َعَذ
ُ ْ ُالق+ُاب

َّ
ُُالد ْو لَة+ُ
اص َم ٌة
ِ َع
ُت
ٌ ُ َب ْي+ُار
ٌ ِج َد
ُُال َْم ْرأ َ ُة+ُِط ْف ٌل
َّ +ُك َََل ٌم
ُُاّلل
ُّ ِ ُال َّن+ُس َّن ٌة
ب
ُُ

ُاس
ُ ُال َّن+َُر ٌّب

ُُاآلخ َِر ُة+ُ
ْ ٌَح َياة
70

َّ َص ّ ِح ِح
ُاتُال َّتالي َة
ِ كيب
َ ُالَت

দ্বনলচয ফাকযগুলরা শুদ্ধ কলযা

ُكتب
َ ُ ِغطا ُء
ُ ُالم
ٍُ ابُُزي
د
ٌ َك َت

শটদ্বফলরয অোদন
মাললদয ফআ

ُال ِمف َتاحُ ُالقف ِل
َُ ُُ َح ِقيبَةُُُُ َم
َري

তারায চাদ্বফ
ভাযআালভয ফযাগ

ُهلل
ُ َب ْي
َ تُُا

অল্লায ঘয

ُقَل َُم ُ ُم َد ِّر ٌس

একজন দ্বক্ষলকয করভ

ُُالر َسا لَة
ُ
ِّ ُظرف

দ্বচদ্বঠদ্বটয খাভ

ُيت
ُ
ُ ُالب
َ سقف

ঘলযয ছাদ

ُاسمُالولد
َ

ফারকদ্বটয নাভ

ُُتاجر
دكان
ٌ
ٍ

ফযফাীয শদাকান

ُُفيماُ َيلِي
ُ ك َِّو ْن
َ َراغ
ِ ُج َم ًَلُمفيدةًُبِ ِم ْل ِءُالف

দ্বনলচয ূ নযস্থানগুলরা ূ ণজ কলয থজূণজ ফাকয ততদ্বয কলযা

ُالبيت ُمغل ٌق..........

ফাদ্বড়দ্বটয দযজা শখারা

ُُالسيارةُِ؟...........ُ
أي َن
َّ

গাদ্বড়দ্বটয চাদ্বফ শকাথা?

ُعباس..........ُ
خديج ُة
ٍ

খাদ্বদজা অব্বালয শভল
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............ُأناُولد
ُ
ُ ُ أ َ ْبي............قمي ُص
ض

অদ্বভ দ্বক্ষলকয শছলর
মাললদয জাভা াদা

ُ َح َس ٌن............ُاسم
ُ

শরাকদ্বটয নাভ াান

............ُُهوُأ ُبو

শ পাদ্বতভায অব্বা

...........ُُُكتاب
هذا
ُ

এটা অলায ফআ

ُُالب ْيت ُ َٰهذَ ا؟
َ لِ َم ِن

72

ক্লাস-১১ । গুণ ت
ُ ُ ال َّن ْع
َّ
ُار
ُ الش
ّ اي ُُال َح
গযভ চা

ٌفَا ك َِه ٌةُُُ ُلَ ِذ ْيذَ ُة
একদ্বট স্বুাদু পর

ُُُج ِميل ٌة
َ ٌَُز ْه َرة
একদ্বট ু ন্দয পুর

মখন একটা ٌ اِسْمনয শকালনা ٌ ِاسْم-এয শদাল-গুণ ফণজনা কলয, তখন তালক ٌوَ ْعثফলর। মায গুণ
ফণজনা কযা , তালক ٌ َم ْىعُىتফলর।
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ْ
ُب
ْ اِق َْرأُوا ْك ُت

লড়া এফং দ্বরলখা
ফাকয

অযদ্বফ

ُِلُ ُم ْج َت ِه ٌد
ٌ عَلِ ٌّيُعَا م
ُِبُإِ ََلُاهلل
ٌّ ّيُ ُم ِح
ُ ْ ال َّتا ِج ُرُ ْاأل َ ِم
ُ ِ انُ ِش ِّر ْي َر
ان
َّ ُان
ِ ي
ِ ال َْول ََد
َ ْ الص ِغ
ٌٰهرَاٌوَ ْهرٌ َك ِثيْر

অদ্বর একজন কভজঠ কভজচাযী
দ্বফশ্বস্ত ফযফাী অল্লায দ্বনকট ছন্দনী
শছাট শছলর দু দ্বট দু ষ্ট
এদ্বট একদ্বট ফড় নদী

ُن
ّ ٍ ِ َُه َو َُو ل َُدُ َر ُج ٍلُغ
عَائِ َش ُةُاِ ْم َرأَةٌُ َصا لِ َح ٌُة

শ একজন ধনী শরালকয শছলর
অলা একজন ধাদ্বভজক ভদ্বরা

ٌَُخا لِ ٌدُ َر ُج ٌلُ َصا لِح

খাদ্বরদ একজন ধাদ্বভজক শরাক

ُيدةُ َج ِم ْيل َ ٌة
َ وتُالْ َج ِد
ُ ال ُْب ُي

নতুন ফাদ্বড়গুলরা ু ন্দয

ٌيدةُ َمك ُْس ْو َر ُة
َ األق ََْل ُمُالْ َج ِد

নতুন করভগুলরা বাঙা

ٌُآ ِم َن ُةُ ُم َعلِ ّ َم ٌةُ َج ِّي َد ُة

অদ্বভনা একজন বালরা দ্বদ্বক্ষকা

ُ ْا ل
ُبُالْ َج ِد ْي َدةُ غَا لِ َي ٌة
ُ ك ُت

নতুন ফআগুলরা দাদ্বভ

ُس ٌخ
ُِ دي ٌلُ َُو
ُِ كُ ُِم ُْن
َ ُج ْي ِب
َ ِيف
َ
تُُمهندساُشهيا
ُ َرأ ْي
ٍُ س
ور
ُ ُ سُ َُم ُْك
ُ ٍ ْ يفُ ُك َ ُأ
ُ ِ ُا ُلْ َُما ُء

শতাভায লকলট একদ্বট শনাংযা রুভার
অদ্বভ একজন প্রদ্বদ্ধ আদ্বিদ্বনাযলক শদলখদ্বছ
াদ্বন একদ্বট বাঙা গ্লালয ভলধয

ٌيدَُة
َُ د
ُِ ج
ُ َ ْح َُةُا ُل
َُ تُا ُلْ ُِم ُْر َُو
َُ َ ش
ُْ ُِا
ُ َت ُْي
ٍُ لُ َُك ُِب
ي
ٍُ ن
ُِ ْ ح َُم ُدُ ِيفُ َُم
ُْ َ خ َلُ ُأ
َُ َُد

অদ্বভ নতুন াখাদ্বট দ্বকলনদ্বছ
অভাদ একদ্বট ফড় ফাদ্বড়লত প্রলফ কযর
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ُوالمنعوتُ
ُُِالنعت
الية
ّيُمنُالكل َم ِ
َ
َ
عَ ّ ِ ْ
اتُال َّت َ

تُ দ্বনলচয ফাকযগুলরা শথলক
َ দ্বনণজ কলযাم ْن ُعوتٌُ َ ওن ْع ٌ

َم ْن ُعوتٌُ

بُ
ُه َوُُذَ ِك ٌّي َُُطا لِ ٌ
ِه َيُُذَ ك َِّي ٌة َُُطا لِ َب ٌةُ

يب ِةُ
الْ َقل َُم َّ
ي ِة ُِيفُالْ َح ِق َ
ُالص ِغ َ

يدُ
ُج ِد ٌ
َهـَٰذَ اُ ُم َد ِّر ٌس َ
أيت َُطا لِ ًباُذَ ك ًِياُ
َر ُ

ال ُْم َد ِّر ُسُال َج ِد ْي ُد َُط ِو ْي ٌلُ

ُج ِد ْي ٌدُ
ب َ
ُه َو َُطا لِ ٌ

انُ
ُج ِد ْي َد ِ
ُه َما َُطا لِ ِ
بان َ
عوتُ
ُوالم ْن َ
بُ َخ ْم َسُ ُجم ٍلُمستعمَلُال َّن َ
عت َ
ا ُ ْك ُت ْ

تُ দ্বনলচয ফাকযগুলরা শথলক
َ দ্বনণজ কলযাم ْن ُعوتٌُ َ ওن ْع ٌ
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َن ْعتٌُ

ُُفيماُ َيلِي
ُ ك َِّو ْن
َ راغ
ِ ُج َم ًَلُمفيدةًُبِ ِم ْل ِءُال َُف

দ্বনলচয ূ নযস্থানগুলরা ূ ণজ কলয থজূণজ ফাকয ততদ্বয কলযা

ُُُُُمغل ٌق........ُُُالبيت
ُُباب
ِ
ُ

ফাদ্বড়দ্বটয ফড় দযজাদ্বট শখারা

ُ؟...........ُُِالسيارة
ُ ُأي َنُُمفتاح
َّ

নতুন গাদ্বড়দ্বটয চাদ্বফ শকাথা?

ُعباس
ٌ خديج ُة
ٍ ُُِل...........ُبنت

খাদ্বদজা অব্বালয শছাট শভল

ُُللمدرس............ُُ
أناُولد
ٌ
ِ
ُ ُ ُُلِ َزي ٍدُُأ َ ْبي.......ُالقمي ُص
ض

অদ্বভ দ্বক্ষলকয ফড় শছলর
মাললদয নতুন জাভাদ্বট াদা

ُُ َح َس ٌن........ُُالرجل
َّ ُاسم
ُ
ُ
............ُُتُُفاطم َة
ُ ُهوُأ ْخ

রম্বা শরাকদ্বটয নাভ াান
শ পাদ্বতভায ফড় শফান

..........ُُكتاب ُعائش َة
هذا
ُ

এটা অলায নতুন ফআ

ه
يٌ؟
ّ بُُذ ِك
َ
ٌ ِلُأنتُُطا ل
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ْ
كتبُ
اقرأُوا ْ

লড়া এফং দ্বরলখা

اردٌُ
ال َْما ُءُ َب ِ

াদ্বন ঠান্ডা

اردٌُ
َما ٌءُ َب ِ

اردُ
ُُالب ِ
ال َْما ُء َ

ঠান্ডা াদ্বন

َّ
ارُ
ُح ٌّ
الش ُ
اي َ

চা গযভ

ارُ
ُح ٌّ
َش ٌ
اي َ

َّ
ارُ
الش ُ
ايُال َح ّ

গযভ চা

بُ َخا لِ ٌصُ
ال َحلِ ْي ُ

দু ধ খাাঁদ্বট

بُ َخا لِ ٌصُ
َحلِ ْي ٌ

بُال َخا لِ ُصُ
ال َحلِ ْي ُ

খাাঁদ্বট দু ধ

َاس ٌدُ
َبُف ِ
الل َّ َ ُ

দু ধ নষ্ট

َاس ٌدُ
ََبُُُف ِ
لَ ٌ

َاس ُدُ
َبُالف ِ
الل َّ َ ُ

নষ্ট দু ধ

ُحل ٌْوُ
ا َ
لع َس ُل ُ

ভধু দ্বভদ্বষ্ট

ُحل ٌْوُ
َع َس ٌل ُ

لع َس ُلُال ُحل ُْوُ
ا َ

ুদ্বভদ্বষ্ট ভধ

ال َخ ْم ُرُ ُم ْش َم ِئ ٌّزُ

ভদ দ্বফস্বাদ

َخ ْم ٌر ُ ُم ْش َم ِئ ٌّزُ

ُالم ْش َم ِئ ّزُ
ال َخ ْم ُرُ ُ

দ্বফস্বাদ ভদ

ار ُةٌ
ُح َّ
الق َْه َوةُ َ

কদ্বপ গযভ

ار ُةٌ
ُح َّ
ق َْه َوةٌ َ

ار ُةُ
الق َْه َوةُُال َح َّ

গযভ কদ্বপদ্বট

الفَا ك َِه ُةُل َِذ ْيذَ ُةٌ

ুপর ু স্বাদ

فَا ك َِه ٌةُلَ ِذ ْيذَ ُةٌ

الفَا ك َِه ُةُُالل َِذ ْيذَ ُةُ

ু স্বাদু পরদ্বট

ُحل ٌْوُ
ال ُّت َّفاحُ ُ

অলর দ্বভদ্বষ্ট

ُحل ٌْوُ
ُت َّفاحٌ ُ ُ

ال ُّت َّفاحُ ُُال ُحل ُْوُ

দ্বভদ্বষ্ট অলরদ্বট
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ক্লাস-১২ । বদর ل
ُ الب َد
َ

ُآن
ُ ٌ ُص ِد ْي ِق ْيُ ُم َح ّم
ِ َدُ َوُ َٰهذَ اُ ِك َتا ُب ُهُُُلُ َغ ُةُالق ُْر
َ ُه َو

শ অভায ফন্ধু ভুাম্যাদ এফং এটা তায ফআ রুগাতুর কুযঅন
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একটা ব্দলক ফযখযা কযলত ফা দ্বযচ কদ্বযল দ্বদলত লনক ভ দ্বকছু দ্বতদ্বযক্ত ব্দ ফযফায
কযলত । এআ ব্দগুলরালক

ٌُدلُُ ِم ْنه
ٌ ُم ْب

ٌُالب َدل
َ

ফা ফদদ্বর ব্দ ফলর। মায ফদলর অল তালক ফরা 

ْ
ُب
ْ اِق َْرأُوا ْك ُت

লড়া এফং দ্বরলখা

َّ ُْك
الش َج َرةُُُلَ َنا
َ تِل
ُ ٌ ْ َٰهذَ اُال َّتا ِج ُرُأ َ ِم
ّي
ٌُ ْ ِلُفَ ِق
ي
ُ العا م
َ َِٰذ ل
َ ُك

ওআ গাছদ্বট অভালদয
এআ ফযফাীদ্বট দ্বফশ্বস্ত
ওআ কভজচাযীদ্বট দদ্বযদ্র

ٌَٰه ِذهُِال َْم َجل َّ ُةُ َج ِد ْيد ُة

এআ ভযাগাদ্বজনদ্বট নতুন

ٌي ُة
َ تِل
َ ْ ْكُالْ ِج َبا ُلُك َِب
أ َ َٰه ِذهُِالْف ََوا ِك ُهُ ُحل ْوةٌ؟

ওআ াাড়গুলরা ফড়
এআ পরগুলরা দ্বক দ্বভদ্বষ্ট?

ُُه َوُ ُم َعلِ ّم ِْيُ ِب ََل ٌل

আদ্বন অভায দ্বক্ষক শফরার

نُ َم ْح ُم ْو ٌُد
ْ ِ ُه َوُاِ ْب

শ অভায শছলর ভাভুদ

كُآ ِم َن ُة
َ ا َ ْي َن ُِب ْن ُت

শতাভায শভল অদ্বভনা শকাথা?

ُ ِ َُٰهذَ اُال َقل َُم
َْل
َ
َك؟
َ ابُل
َ ِأ َٰذ ل
ُ كُالْ ِك َت

এআ করভদ্বট অভায
ওটা দ্বক শতাভায ফআ?

ُب
َ َٰذ
ُ لكُال َْب ْي
ٍ بي
ْ تُلِ َط
َ َ
ُحا ِم ٍدُ َخا لِ ًدا؟
َ أ َرأ ْي
َ ُص ِد ْي َق
َ ت

ওআ ফাদ্বড়টা একজন ডাক্তালযয
াদ্বভলদয ফন্ধু খাদ্বরদলক দ্বক শদলখদ্বছলর?

ُِه َيُل َِز ْو َجةُِال ُْم َد ِّر ِسُفَا ِط َم َة

শটা দ্বক্ষলকয স্ত্রী পাদ্বতভায জনয
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ُُِالب َد َلُوالمبد َلُ
كلم ِ
عَ ّ ِ ْ
ّيُمنُال َ
الية َ
اتُال َّت َ

 দ্বনণজ কলযাمبدل  এফংبدل দ্বনলচয ফাকযগুলরা শথলক

َب َدلٌُ

ُم ْب َدلٌُ

ُص ِد ْي ِقيُ ُم َح ّم ٌَدُ
ُه َو َ

بُ
ِه َي ُِب ْن ُت َ
كُ َز ْي َن ُ
َٰهذَ
ُج ِد ٌ ُ
يد
اُالكتاب َ
ُ
ُج ِم ْيل َ ٌةُ
َٰه ِذهُِال َج َّن ُة َ
كُال َخ ْي ُلُق َِو ٌّ
يُ
َٰذ لِ َ

ي ُةٌ
ْك َّ
تِل َ
ُالس ِف ْي َن ُة َ
ُص ِغ ْ َ
ْ
كتبُ
اقرأُوا ْ

লড়া এফং দ্বরলখা

َٰهذَ اُ َما ٌءُ

এদ্বট াদ্বন

اردٌُ
َٰهذَ اُال َْما ُءُ َب ِ

এআ াদ্বন ঠান্ডা

ايُ
َٰهذا َ
ُش ٌ

এদ্বট চা

َّ
ارُ
َٰه
ُح ٌّ
ذاُالش ُ
اي َ

এআ চা গযভ

بُ
َٰهذَ ا َ
ُحلِ ْي ٌ

এটা দু ধ

بُ َخا لِ ٌصُ
َٰهذَ اُال َحلِ ْي ُ

এআ দু ধ খাাঁদ্বট
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এআ দু ধ নষ্ট

َُاس ٌد
ِ َبُف
ُ َ َّ َٰهذَ اُالل

এটা দু ধ

ََُب
ٌ َ َٰهذَ اُل

এআ ভধু দ্বভদ্বষ্ট

ُُحل ٌْو
َ َٰهذَ اُا
ُ لع َس ُل

এটা ভধু

َُٰهذَ اُ َع َس ٌل

এআ ভদ দ্বফস্বাদ

َُٰهذَ اُال َخ ْم ُرُ ُم ْش َم ِئ ٌّز

এটা ভদ

ُمر
ٌ َٰهذَ اُ َخ

এআ কদ্বপদ্বট গযভ

ٌُارة
َّ ُح
َ َُٰه ِذهُالق َْه َوة

এটা কদ্বপ

ٌَٰه ِذهُق َْه َو ُة

এআ পরদ্বট ু স্বাদু

ٌهذهُالفَا ك َِه ُةُلَ ِذ ْيذَ ُة

এদ্বট একদ্বট পর

ُهذهُفَا ك َِه ٌة

এআ অলরদ্বট দ্বভদ্বষ্ট

ُُحل ٌْو
ُ َُٰهذَ اُال ُّت َّفاح

এদ্বট একদ্বট অলর

ٌَُٰهذَ اُ ُت َّفاح
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ريط َُة؟
َه ْلُ َت ْع ِر ُ
فُ َٰه ِذ ِهُال َخ َ
82

َّ ا
ক্লাস-১৩ । স্থাি ও র্া ُف
ُ لظ ْر
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ْ
ُب
ْ اِق َْرأُوا ْك ُت

লড়া এফং দ্বরলখা

ٌُان
ُ ُظ ُر
َ وفُا
ِ َ لمك
أَُإل َٰ ٌهُ َم َعُاهللِ؟
َ
ٌُامُال َْم ْس ِج ِدُشجرةٌُكبية
َ أ َم
َ ّ ُت
ٌُالش َج َر ِةُُفَلح
َ َت ْح

অল্লায ালথ শকালনা আরা অলছ দ্বক?
ভদ্বজদদ্বটয াভলন একদ্বট ফড় গাছ
গাছদ্বটয দ্বনলচ একজন কৃলক

ُُُالعرش
َوق
َ اهللُف
ِ

অল্লা অযলয ঈলয

ُُملعب
ُت
ِ بُال َْب ْي
ِ ِبِ َجا ن
ٌ
ُقلم؟
ُ َ هلُ ِع ْن
ٌ َدك

ফাদ্বড়দ্বটয াল একদ্বট ভাঠ
শতাভায কালছ শকালনা করভ অলছ?

ُحاب
ِ ّيُالس
َ ْ َمرُ َب
ُ طلعَُالق

শভলঘয ভালঝ চাাঁদ ঈলঠলছ

ُُسور
َُو َرا َء
ِ
ٌ البيت
ُاإلمامُمصلونُكثيون
َُخل َْف
ِ

ফাদ্বড়য শছলন একদ্বট শফড়া
আভালভয দ্বছলন লনক ভুদ্বল্ল

َُح ْو َلُالحديقةُطر ي ٌق

ফাগানদ্বটয চাযাল একদ্বট ফড় যাস্তা

ٌكّيُُكثي ُة
ٌ ِش َما َلُالشار ِعُُدكا

যাস্তাদ্বটয ফাভ াল লনক শদাকান

ُُكبي
َ ْ َي ِم
ٌ نهر
ٌ ُّيُالحقل

শক্ষতদ্বটয ডান দ্বদলক একদ্বট ফড় নদী
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ٌُان
ُ ُظ ُر
ِ وفُال َّز َم
الص ََل ُِة
َّ ُلمجل ُسُ َب ْع َد
َ ا

বাদ্বট ারালতয লয

ُّ ُئتُُق َْب َل
ُالظ ْه ِر
ُ ِج

মু লযয ূ লফজ এলদ্বছ

ال َْي ْو َمُيومُالعيد

অজলক খুদ্বয দ্বদন

ُرجعتُأ ْم ِس

গতকার দ্বপলযদ্বছ

سأغا ِد ُرُغ ًَدا

কার যওানা শদলফা

ُُُالدرس
ّي
ِ
َ ْ الُتتكلمُُ ِح
ُ َ َ ُالسوق ُ ْاأل
ن
بُإَل
ِ
ُ أذ َه

ালঠয ভ কথা ফলরা না
এখন অদ্বভ ফাজালয মাফ

احا
ُ
ً وصلتُهناُُ َص َب

অদ্বভ এখালন কালর শৌঁলছদ্বছ

متُ ُظ ْه ًرا
ُ ِن

অদ্বভ মু লয ঘুদ্বভলদ্বছ

ُبُُ َم َسا ًء
َ
ُ ألع

অদ্বভ দ্বফকালর শখদ্বর

ً َل
ُ َسافَ ْر ُتُُُل َْي

অদ্বভ যালত পয কলযদ্বছ

ً أحيان ُا
َ ُُأ َتُ َج َّو ُل

অদ্বভ ভালঝভালঝ শঘাযালপযা কদ্বয

ُبحثتُعنكُُأ َ َّو َلُأ َ ْم ِس

গত যশু শতাভালক খুাঁলজদ্বছ

َسأتِ ُّمُالعم َلُُق َِر ْي ًبا

ীঘ্রআ অদ্বভ কাজদ্বট ূ ণজ কযফ
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ভ এফং স্থান-ফাচক ُاِ ْس ٌم-গুলরালক ف
ُ ٌ  َظ ْرফরা । মাযপ দু আ প্রকায। স্থান-ফাচক জাযপ এফং
ভূ চক জাযপ। এয যফতজী ব্দ ভাজরুয লফ।
ভূ চক ব্দ
কালর
দু ুলয
দ্বফকালর
যালত
লয
অলগ
অজলক
গতকারলক
অগাভীকারলক
ভল
এখন
তাৎক্ষদ্বণকবালফ
ভালঝ ভালঝ
গত যশু
ীঘ্রআ
প্রাআ

স্থান-ফাচক ব্দ
ালথ

َُم َع

ُظ ْه ًرا

দ্বনকলট/কালছ

ُِع ْن َد

ً َل
ُ ل َْي

ঈলয

ُق َْب َل

দ্বছলন

احا
ً َص َب
َُم َسا ًء
َُب ْع َد

ُال َْي ْو َم
ُ ِ أ ْم
س
غ ًَدا

ُّي
َ ْ ُ ِح

ভলধয

দ্বনলচ

াভলন
দ্বনকলট
দ্বনকলট
ালতয ভলধয

ُْاأل َ َن

দ্বছলন, লয

ً أحيان ُا
َ

ডালন

ق َِر ْي ًبا

শমখালনআ

ف َْو ًرا

ُأ َ َّو َلُأ َ ْم ِس
غَا لِ ًبا
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চতুদ্বদজলক

ফালভ

শমখালনআ

ُّي
َ ْ َب

ُف َْو َق

ُت
َ َت ْح

َُو َرا َء
ُ َ أ َ َم
ام
ل ََدى

ُل َُد ْن

ُي
ْ ّيُ َي َد
َ ْ ُ َب
ُُ َخل َْف
ُُ َح ْو َل
ُّي
َ ْ َي ِم

ُال
َ ُ ِش َم
ُث
ُ ُ َح ْي
أي َن َما
ْ ُ

ُج َم ًَلُمفيدةًُُمستعمَلُالظرو فُالتالية
ُ ك َِّو ْن

দ্বনলচয মাযপগুলরায ভাধযলভ থজূণজ ফাকয ততদ্বয কলযা
ভলধয
দ্বনলচ
দ্বছলন
াভলন
চতুদ্বদজলক
ডালন
ফালভ
শমখালনআ
কালর
দ্বফকালর
লয
অলগ
অজ
অগাভীকার
ভালঝ ভালঝ
প্রাআ
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ُّي
َ ْ َب

ُت
َ َت ْح

َُو َرا َء
ُ َ أ َ َم
ام

ُُ َح ْو َل
ُّي
َ ْ َي ِم

ُال
َ ُ ِش َم
ُأ ْي َن َما

احا
ً َص َب
َُم َسا ًء
َُب ْع َد

ُق َْب َل

ُال َْي ْو َم

غ ًَدا

ً أحيان ُا
َ
غَا لِ ًبا

:َص ّ ِح ِحُالْ ُج َم َلُال َّتا لِ َي َة

দ্বনলচয ফাকযগুলরালক শুদ্ধ কলযা

ُالع ْص ِر
ُ ُمت
ُ ِن
َ ُبعد

অদ্বভ অলযয লয ঘুদ্বভলদ্বছ

غالبا
َ ُبي
ْ وت
ً ُ ُأص ِدقَايئ
ُ ُأسا ِف ُر
َ

অদ্বভ ভালঝভালঝ ফন্ধুলদয ফাদ্বড় মাআ

ُُالقدمُُ َم َسا ٌء
َُبُكرة
ِ
َ
ُ ألع
صباحا
َُُسافَ ْر ُتُُمعُأِب
ً
ُ
ُ ِ السم
وات
َ العرشُُت
َ ُ حت
َ
ٌُامُال َْم ْس ِج َدُشجرةٌُكبية
َ أ َُم

অদ্বভ দ্বফকালর পুটফর শখদ্বর
অদ্বভ যালত অভায ফাফায ালথ পয কলযদ্বছ
অয অভানভূ লয ঈলয
ভদ্বজদদ্বটয াভলন একদ্বট ফড় গাছ

ُُُملعب
ت
ِ ب ُال َْب ْي
ٌ
َ ِِب َجا ن
َّ ُفوق
ٌُالش َج َر ِةُُفَلح
َ

ফাদ্বড়দ্বটয াল একদ্বট ভাঠ
গাছদ্বটয দ্বনলচ একজন কৃলক

َُيَل
ً ل

هرا
ً ُظ

ٌُاء
ً َم َس
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صباحا
ً

ক্লাস-১৪ । বহু ব্যবহৃি রিো او لَ ُة
ُ األف َْعا
ُ ُل
َ الم َت َد
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ُاتُتالي َة
ِ كلم
َ اِ ْحف َِظُال

অগত ব্দগুলরা ভুখস্থ কলযা (দ্বিাগুলরা শছলরলদয জনয)

ارع
َ ال ُْم
ِ ض
শ লড়/ড়লছ/ড়লফ
শ দ্বরলখ

ال َْماضي

ُ يقْر ُأ
َ َ

শ লড়লছ

ْ َي
ُب
ُ ك ُت

শ দ্বরলখলছ

َ قَر ُأ
َ

ُب
َ َك َت

শ শুলন

َُي ْس َمع

শ শুলনলছ

َُس ِم َع

শ ভুখস্থ কলয

َُي ْحف َُظ

শ ভুখস্থ কলযলছ

َُح ِف َظ

শ ফলর

َُيق ُْو ُل

শ ফলরলছ

َُال
َ ق

শ ফল

َُي ْجلِ ُس

শ দাাঁদ্বড়ললছ

শ দাাঁড়া

َُيق ُْو ُم
ُُ ُ َيأْك
ل

শ ফললছ

َُي ْش َر ُب

শ ান কলযলছ

শ খা
শ ান কলয
শ কথা ফলর
শ চু থালক
শ প্রকা কলয
শ শখলর

শ শখললছ

َُي َتكَل َّ ُم

শ কথা ফলরলছ

ُُت
ُ َي ْسك

শ চু শথলকলছ

ُُي ْظ ِه ُر

শ প্রকা কলযলছ

ُب
ُ َيل َْع

শ শখলরলছ
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َُجل َ َس
َُام
َ ق
ُ َ َ أَك
ل
َُش ِر َب

َُتكَل َّ َم

ُت
َ َس َُك
أ َ ْظ َه َُر
ُب
َ لَ ِع

শ অাঁলক
শ ভুলছ
শ শদলখ

َُي ْر ُس ُم

শ এাঁলকলছ

َُُي ْم َسح

শ ভুলছলছ

ََُم َسح

َُي ْن ُظ ُر

শ শদলখলছ

َُن َظ َر

َُي ْطل ُُب

শ লেলণ কলযলছ

শ শধৌত কলয

َُي ْغ ِس ُل

শ শধৌত কলযলছ

শ শগার কলয

َُي ْغ َت ِس ُل

শ শগার কলযলছ

শ লেলণ কলয
শ খুাঁলজ

ُث
ُ َي ْب َح

শ খুলাঁ জলছ

শ খুলর

َُُي ْف َتح

শ খুলরলছ

শ ফন্ধ কলয

ُُي ْغل ُِق

শ ফন্ধ কলযলছ

শ ফুলঝ

َُيف َْه ُم

শ ফুলঝলছ

শ শগান কলয
শ ি কলয

ْ َي
ُك ُت ُم

শ শগান কলযলছ

َتى
ِ َ َي ْش

শ ি কলযলছ

َُر َس َم

َُطل ََب

ُث
َ َب َح

ُغ ََس َل

ُاِغْ َت َس َل
َُفَ َتح

ُأَغْل َ َق
ُف َِه َم
َُك َت َم

َتي
ْ
َ َ اش

শ দ্বফদ্বি কলয

َي ِب ْي ُع

শ দ্বফদ্বি কলযলছ

শ প্রলফ কলয

ُُل
ُ َي ْدخ

শ প্রলফ কলযলছ

َُل
َ َدخ

শ শফয 

َُُي ْخ ُرج

শ শফয ললছ

ََُخ َرج

শ মা

ُب
ُ َيذْ َه

শ দ্বগললছ
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ََبا ُع

ُب
َ َذ َه

শ অল
শ দ্বপলয অল

َُي ِج ْي ُئ

শ এললছ

َُي ْر ِجع

শ দ্বপলয এললছ

َُي ْتل ُْو

শ শতরাওাত

শ চা

ُُي ِر ْي ُد

শ শচললছ

শ শদ

ُُي ْع ِط ْي

শ দ্বদললছ

শ শতরাওাত কলয

কলযলছ

শ নাভাজ লড়

ُي َصلِ ّي

শ নাভাজ লড়লছ

শ বালরাফাল

ُب
ُّ ُي ِح

শ বালরালফললছ

শ যান্না কলয

َُي ْط ُب ُخ

শ যান্না কলযলছ

শ গ্রণ কলয

َُُيأ ْ ُخذ

শ গ্রণ কলযলছ

শ শছলড় শদ

َُُتك
ُ ْ َي

শ শছলড় দ্বদললছ

শ ঘুভা
শ ঘুভ শথলক ওলঠ

ُام
ُ َي َن

শ ঘুদ্বভললছ

َُي ْس َت ْي ِق ُظ

শ ঘুভ শথলক ঈলঠলছ

শ যালখ

َ َي
ُضع

শ শযলখলছ

শ শুরু কলয

َُي ْش َر ُع

শ শুরু কলযলছ

শ শল কলয

َي ْن َت ِهي

শ শল কলযলছ

শ ছদ্বড়ল শদ

َُي ْن ُش ُر

শ ছদ্বড়ল দ্বদললছ
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َُجا َء

َُر َج َع
َُت ََل

ُأ َ َرا َد

ُأَع َْط
َُص َّل

ُب
َّ أ َ َح
َُط َب َخ
َُأ َ َخذ

ََُت َرك
ُام
َ َن

ُاِ ْس َت ْيق ََظ
َُو َض َع
ََش َر ُع

ُا ْن َت َه
َُن َش َر

َُي ْسأَل

শ দ্বজলজ্ঞ কলয

শ দ্বজলজ্ঞ কলযলছ

ُب
ُ ُي ِج ْي

শ ঈত্তয শদ

শ ঈত্তয দ্বদললছ

ْ َي
ك َر ُه

শ ছন্দ কলয

ُْ
ٌت

তীত কালরয দ্বিাভূ লয শলল

শ ছন্দ কলযলছ

দ্বদলর ‘শ একজন শভল’ শফাঝা

َُسأ َ َل

َ
ُاب
َ أ َج
َك ِر َُه

َُح ِف َظ ْت

َُس ِم َع ْت

ُت
ْ َك َت َب

শ একজন নাযী ভুখস্থ

ُق ََرأ َ ْت

শ একজন নাযী

শ একজন নাযী দ্বরলখলছ

শ একজন নাযী

কলযলছ

শুলনলছ

ফতজভান কালরয দ্বিাভূ লয শুরুলত

লড়লছ

َُ দ্বদলর ‘শ একজন শভল’ শফাঝা
ٌت

َُت ْحف َُظ

َُت ْس َمع

ْ َت
ُب
ُ ك ُت

শ ভুখস্থ কলয

ُ َتقْر ُأ
َ

শ শুলন

শ দ্বরলখ

শ লড়

َ
َ
ُتُُُُآسياُُكتابا
ْ قَرأُُزيدُكتاباُُُُ ُقرأ
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ْ
ُب
ْ اِق َْرأُوا ْك ُت

লড়া এফং দ্বরলখা (দ্বিাগুলরা শভললদয জনয)

ارع
َ ال ُْم
ِ ض
শ লড়/ড়লছ/ড়লফ
শ দ্বরলখ

ال َْماضي

ُ َتقْر ُأ
َ

শ লড়লছ

ْ َت
ُب
ُ ك ُت

শ দ্বরলখলছ

ُق ََرأ َ ْت

ُت
ْ َك َت َب

শ শুলন

َُت ْس َمع

শ শুলনলছ

শ ভুখস্থ কলয

َُت ْحف َُظ

শ ভুখস্থ কলযলছ

শ ফলর

َُت ُي ْول

শ ফলরলছ

ُقَا ل َْت
َُجل ََس ْت

শ ফল

َُت ْجلِ ُس

শ ফললছ

শ দাাঁড়া

َُتق ُْو ُم
ُُ ُ َتأْك
ل

শ দাাঁদ্বড়ললছ

َُت ْش َر ُب

শ ান কলযলছ

শ খা
শ ান কলয
শ কথা ফলর
শ চু থালক
শ প্রকা কলয
শ শখলর

শ শখললছ

َُت َتكَل َّ ُم

শ কথা ফলরলছ

ُُت
ُ َت ْسك

শ চু শথলকলছ

ُُت ْظ ِه ُر

শ প্রকা কলযলছ

ُب
ُ َتل َْع

শ শখলরলছ
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َُس ِم َع ْت

َُح ِف َظ ْت

ُقَا َم ْت
ُ ْ أَكَل
َت

َُش ِر َب ْت

َُتكَل َّ َم ْت

َُس َك َت ْت
ُ ْ أ َ ْظ َه َر
ت
ُلَ ِع َب ْت

শ অাঁলক
শ ভুলছ
শ শদলখ

َُت ْر ُس ُم

শ এাঁলকলছ

َُُت ْم َسح

শ ভুলছলছ

َُت ْن ُظ ُر

শ শদলখলছ

َُر َس َم ْت

َُم َس َح ْت
َُن َظ َر ْت

َُت ْطل ُُب

শ লেলণ কলযলছ
শ খুলাঁ জলছ

শ শধৌত কলয

َُت ْغ ِس ُل

َُب َحثَ ْت

শ শধৌত কলযলছ

শ শগার কলয

َُت ْغ َت ِس ُل

ُغ ََسل َْت

শ শগার কলযলছ

শ লেলণ কলয
শ খুলাঁ জ

ُث
ُ َت ُْب َح

শ খুলর

َُُت ْف َتح

শ খুলরলছ

শ ফন্ধ কলয

ُُت ْغل ُِق

শ ফন্ধ কলযলছ

শ ফুলঝ

َُتف َْه ُم

শ ফুলঝলছ

শ শগান কলয
শ ি কলয

ْ َت
ُك ُت ُم

َتى
ِ َ َت ْش

َُطل ََب ْت

ُاِغْ َت َسل َْت
ُفَ َت َح ْت
ُ ْ أَغْلَق
َت
ُف َِه َم ْت

শ শগান কলযলছ

َُك َت َم ْت

শ ি কলযলছ

َُت ْت
ْ
َ َ اش

শ দ্বফদ্বি কলয

َت ِب ْي ُع

শ দ্বফদ্বি কলযলছ

শ প্রলফ কলয

ُُل
ُ َت ْدخ

َُبا َع ْت

শ প্রলফ কলযলছ

َُد َخل َْت

শ শফয 

َُُت ْخ ُرج

শ শফয ললছ

َُخ َر َج ْت

শ মা

ُب
ُ َتذْ َه

শ দ্বগললছ
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َُُذ َه َب ْت

শ অল
শ দ্বপলয অল

َُت ِج ْي ُئ

َُت ْر ِجع

শ এললছ

َُجا َء ْت

শ দ্বপলয এললছ

َُر َج َع ْت

َُت ْتل ُْو

শ শতরাওাত

শ চা

ُُت ِر ْي ُد

শ শচললছ

শ শদ

ُُت ْع ِط ْي

শ দ্বদললছ

শ শতরাওাত কলয

কলযলছ

শ নাভাজ লড়

ُت َصلِ ّي

শ নাভাজ লড়লছ

শ বালরাফাল

ُب
ُّ ُت ِح

শ বালরালফললছ

শ যান্না কলয

َُت ْط ُب ُخ

শ যান্না কলযলছ

শ গ্রণ কলয

َُُتأ ْ ُخذ

শ গ্রণ কলযলছ

শ শছলড় শদ

َُُتك
ُ ْ َت

শ শছলড় দ্বদললছ

শ ঘুভা
শ ঘুভ শথলক ওলঠ

ُام
ُ َت َن

শ ঘুদ্বভললছ

َُت ْس َت ْي ِق ُظ

শ ঘুভ শথলক ঈলঠলছ

শ যালখ

َ َت
ُضع

শ শযলখলছ

শ শুরু কলয

َُت ْش َر ُع

শ শুরু কলযলছ

َُتل َْت

ُأ َ َرا َد ْت
ُأ َ ْع َط ْت
َُصل َّ ْت
ُ ْ أ َ َح ّب
َت

َُط َب َخ ْت
ُ ْ َأ َ َخذ
ت
َُت
ْ َت َرك
َُنا َم ْت

ُاِ ْس َت ْيق ََظ ْت
َُو َض َع ْت

َُش َر َع ْت

শ শল কলয

َت ْن َت ِهي

শ শল কলযলছ

ُىت
ْ ا ْن َت َه

শ ছদ্বড়ল শদ

َُت ْن ُش ُر

শ ছদ্বড়ল দ্বদললছ

َُن َش َر ْت
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শ দ্বজলজ্ঞ কলয
শ ঈত্তয শদ
শ ছন্দ কলয

َُُت ْسأَل

শ দ্বজলজ্ঞ কলযলছ

ُب
ُ ُت ِج ْي

শ ঈত্তয দ্বদললছ

ْ َت
ك َر ُه

শ ছন্দ কলযলছ

ٌُُزيدُبلعبته
ب
َ َي
ِ
ُ لع

لعبُآسياُُبلعبتها
ُ َت
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َُسأَل َْت
ُ ْ أ َ َجا َب
ت
َُك ِر َه ْت

ْ
ُب
ْ اِق َْرأُوا ْك ُت

লড়া এফং দ্বরলখা

ارع
َ ال ُْم
ِ ض

ال َْماضي

ُ َتقْر ُأ
َ

তুদ্বভ লড়ছ

তুদ্বভ শুন

َُت ْس َمع

তুদ্বভ শুলনছ

তুদ্বভ ভুখস্থ কয

َُت ْحف َُظ

তুদ্বভ ভুখস্থ কলযছ

তুদ্বভ ফর

তুদ্বভ ফলরছ

َُت ْجلِ ُس

ُقُل َْت

তুদ্বভ ফ

َُت ُي ْول

তুদ্বভ ফলছ

তুদ্বভ দাাঁড়াও

َُتق ُْو ُم
ُُ ُ َتأْك
ل

َُجل َْس َت

তুদ্বভ দাাঁদ্বড়লছ

َُت ْش َر ُب

তুদ্বভ ান কলযছ

ُُت
ُ َت ْسك

তুদ্বভ চু শথলকছ

তুদ্বভ ড়
তুদ্বভ দ্বরখ

তুদ্বভ খাও
তুদ্বভ ান কয
তুদ্বভ কথা ফর
তুদ্বভ চু থাক
তুদ্বভ প্রকা কয
তুদ্বভ শখর

ْ َت
ُب
ُ ك ُت

তুদ্বভ দ্বরলখছ

তুদ্বভ শখলছ

َُت َتكَل َّ ُم

তুদ্বভ কথা ফলরছ

ُُت ْظ ِه ُر

তুদ্বভ প্রকা কলযছ

ُب
ُ َتل َْع

তুদ্বভ শখলরছ
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ُق ََرأ ْ َت

ُت
َ َك َت ْب

ُت
َ َس ِم ْع

َُح ِف ْظ َت

ُت
َ ق ُْم
ُ َ أَكَل
ْت

ُت
َ َش ِر ْب

ُت
َ َتكَل َّ ْم

ُت
َ َس َك ْت
ُ َ أ َ ْظ َه ْر
ت
ُت
َ لَ ِع ْب

তুদ্বভ অাঁক
তুদ্বভ ভুছ
তুদ্বভ শদখ

َُت ْر ُس ُم

তুদ্বভ এাঁলকছ

َُُت ْم َسح

তুদ্বভ ভুলছছ

َُت ْن ُظ ُر

তুদ্বভ শদলখছ

ُث
ُ َت ْب َح

َُر َس ْم َت

ُت
َ َم َس ْح
َُن َظ ْر َت

َُت ْطل ُُب

তুদ্বভ লেলণ কলযছ
তুদ্বভ খুলাঁ জছ

তুদ্বভ শধৌত কয

َُت ْغ ِس ُل

ُت
َ َْب َحث

তুদ্বভ শধৌত কলযছ

তুদ্বভ শগার কয

َُت ْغ َت ِس ُل

ُغ ََسل َْت

তুদ্বভ শগার কলযছ

তুদ্বভ লেলণ কয
তুদ্বভ খুজ
াঁ

তুদ্বভ খুর

َُُت ْف َتح

তুদ্বভ খুলরছ

তুদ্বভ ফন্ধ কয

ُُت ْغل ُِق

তুদ্বভ ফন্ধ কলযছ

তুদ্বভ ফুঝ

َُتف َْه ُم

তুদ্বভ ফুলঝছ

তুদ্বভ শগান কয
তুদ্বভ ি কয

ْ َت
ُك ُت ُم

তুদ্বভ শগান কলযছ

َتى
ِ َ َت ْش

তুদ্বভ ি কলযছ

َُطل َْب َت

ُاِغْ َت َسل َْت
ُت
َ فَ َت ْح
ُ َ أَغْلَق
ْت
ُت
َ ف َِه ْم

ُت
َ َُك َت ْم

ُت
ْ
َ َت ْي
َ َ اش

তুদ্বভ দ্বফদ্বি কয

َت ِب ْي ُع

তুদ্বভ দ্বফদ্বি কলযছ

তুদ্বভ প্রলফ কয

ُُل
ُ َت ْدخ

ُت
َ بِ ْع

তুদ্বভ প্রলফ কলযছ

َُد َخل َْت

তুদ্বভ শফয ও

َُُت ْخ ُرج

তুদ্বভ শফয লছ

َُخ َر ْج َت

তুদ্বভ মাও

ُب
ُ َتذْ َه

তুদ্বভ দ্বগলছ
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ُت
َ َذ َه ْب

তুদ্বভ অ
তুদ্বভ দ্বপলয অ
তুদ্বভ শতরাওাত কয
তুদ্বভ চাও
তুদ্বভ দাও

َُت ِج ْي ُئ

َُت ْر ِجع

তুদ্বভ এলছ

ُت
َ ِج ْئ

তুদ্বভ দ্বপলয এলছ

َُر َج ْع َت

َُت ْتل ُْو

তুদ্বভ শতরাওাত

ُُت ِر ْي ُد

তুদ্বভ শচলছ

কলযলছ

ُُت ْع ِط ْي

তুদ্বভ দ্বদলছ

তুদ্বভ নাভাজ ড়

ُت َصلِ ّي

তুদ্বভ নাভাজ লড়ছ

তুদ্বভ বালরাফা

ُب
ُّ ُت ِح

তুদ্বভ বালরালফলছ

তুদ্বভ যান্না কয
তুদ্বভ গ্রণ কয
তুদ্বভ শছলড় দাও
তুদ্বভ ঘুভাও
তুদ্বভ ঘুভ শথলক ঈঠ

َُت ْط ُب ُخ

তুদ্বভ যান্না কলযছ

َُُتأ ْ ُخذ

তুদ্বভ গ্রণ কলযছ

َُُتك
ُ ْ َت

তুদ্বভ শছলড় দ্বদলছ

ُام
ُ َت َن

তুদ্বভ ঘুদ্বভলছ

َُت ْس َت ْي ِق ُظ

তুদ্বভ ঘুভ শথলক ঈলঠছ

তুদ্বভ যাখ

َ َت
ُضع

তুদ্বভ শযলখছ

তুদ্বভ শুরু কয

তুদ্বভ শুরু কলযছ

তুদ্বভ শল কয

َُت ْش َر ُع

َت ْن َت ِهي

তুদ্বভ শল কলযছ

তুদ্বভ ছদ্বড়ল দাও

َُت ْن ُش ُر

তুদ্বভ ছদ্বড়ল দ্বদলছ
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َُيت
َ َتل
ُأ َ َر ْد َت

ُأ َ ْع َط ْي َت
ُت
َُ
َ صل َّ ْي
ُ َ أ َ ْح َب ْب
ت
َُط َب ْخ َت
ُ َ ْأ َ َخذ
ت
ُْت
َ َت َرك
ُت
َ نِ ْم

ُت
َ اِ ْس َت ْيق َْظ
َُو َض ْع َت

ُت
َ َش َر ْع

ُىت
َ اِ ْن َت َه ْي
َُن َش ْر َت

َسأَل َْتُ
أ َ َج ْب َ ُ
ت

تُ
َك ِر ْه َ

َت ْسأَلُ

তুদ্বভ দ্বজলজ্ঞ কলযছ

بُ
ُت ِج ْي ُ

তুদ্বভ ঈত্তয দ্বদলছ

َت ْ
ك َر ُه

তুদ্বভ ছন্দ কলযছ

তুদ্বভ দ্বজলজ্ঞ কয
তুদ্বভ ঈত্তয দাও
তুদ্বভ ছন্দ কয

ُاألفعالُاآلتي ِةُ
ا كتبُمعاين
ِ
দ্বনলনাক্ত দ্বিাগুলরায থজ দ্বরলখা

قَر ُأ َ
َ

َح ِف َظُ

يقْر ُأ ُ
َ َ

تٌُ
ق ََرأ َ ْ

قرأٌُ
َت َ

أَك َ َلُ

حفظتٌُ
ْ
أكلتٌُ
ْ

َي ْحف َُظُ
َيأْك ُ ُُ
ل

َتأْك ُ ُلُ

َش ِر َبُ

ُْ
شربتٌ

َي ْش َر ُبُ

َت ْش َر ُبُ

رسمتٌُ
ْ

َي ْر ُس ُمُ

َت ْر ُس ُمُ

بُ
لَ ِع َ

َر َس َمُ

ثُ
َب َح َ

غ ََس َلُ

بُ
َيل َْع ُ

ُْ
لعبتٌ

ثُ
َي ْب َح ُ

حثتٌُ
ب
ْ

تحفظٌُ

بُ
َتل َْع ُ

ثُ
َت ْب َح ُ

ُْ
غسلتٌ

َي ْغ ِس ُلُ

َت ْغ ِس ُلُ

ُاِغْ َت َس َلُ

ُْ
اغتسلتٌ

َي ْغ َت ِس ُلُ

َت ْغ َت ِس ُلُ

ف َِه َمُ

فهمت

َيف َْه ُمُ

َتف َْه ُمُ

101

ْ َت
ُك ُت ُم

ْ َي
ُك ُت ُم

ُْ
ٌكتمت

َُك َت َم

ُُل
ُ َت ْدخ

ُُل
ُ َي ْدخ

ُْ
ٌدخلت

َُل
َ َدخ

َُُت ْخ ُرج

َُُي ْخ ُرج

ٌُخرجت
ْ

ََُخ َرج

ُب
ُ َتذْ َه

ُب
ُ َيذْ َه

ُْ
ٌذهبت

ُب
َ ذَ َه

:َِح ِّو ِلُاألف َْعا َلُال َّتا لِ َي َةُإِ ََلُال َْع َر ِب َّية
দ্বনলনাক্ত দ্বিাগুলরালক অযদ্বফ কলযা

শ দ্বরলখ

শ দ্বরলখলছ

তুদ্বভ দ্বরখ

তুদ্বভ দ্বরলখছ

শ শুলন

শ শুলনলছ

তুদ্বভ শুন

তুদ্বভ শুলনছ

শ ফলর

শ ফলরলছ

তুদ্বভ ফর

তুদ্বভ ফলরছ

শ ফল

শ ফললছ

তুদ্বভ ফ

তুদ্বভ ফলছ

শ দাাঁড়া

শ দাাঁদ্বড়ললছ

তুদ্বভ দাাঁড়াও

তুদ্বভ দাাঁদ্বড়লছ

শ কথা ফলর

শ কথা ফলরলছ

তুদ্বভ কথা ফর

তুদ্বভ কথা ফলরছ

শ চু থালক

শ চু শথলকলছ

তুদ্বভ চু থাক

তুদ্বভ চু শথলকছ

শ প্রকা কলয

শ প্রকা কলযলছ

তুদ্বভ প্রকা কয

তুদ্বভ প্রকা কলযছ

শ ভুলছ

শ ভুলছলছ

তুদ্বভ ভুছ

তুদ্বভ ভুলছছ

শ শদলখ

শ শদলখলছ

তুদ্বভ শদখ

তুদ্বভ শদলখছ
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শ লেলণ কলয

শ লেলণ কলযলছ

তুদ্বভ লেলণ কয

তুদ্বভ লেলণ কলযছ

শ খুলর

শ খুলরলছ

তুদ্বভ খুর

তুদ্বভ খুলরছ

শ ফন্ধ কলয

শ ফন্ধ কলযলছ

তুদ্বভ ফন্ধ কয

তুদ্বভ ফন্ধ কলযছ

শ ি কলয

শ ি কলযলছ

তুদ্বভ ি কয

তুদ্বভ ি কলযছ

শ দ্বফদ্বি কলয

শ দ্বফদ্বি কলযলছ

তুদ্বভ দ্বফদ্বি কয

তুদ্বভ দ্বফদ্বি কলযছ

তীত কালরয দ্বিাভূ লয শলল

ُِ
ٌت

দ্বদলর ‘তুদ্বভ একজন শভল’ শফাঝা

ُت
ِ َح ِف ْظ

ُت
ِ َس ِم ْع

ُت
ِ َك َت ْب

তুদ্বভ ভুখস্থ কলযছ

তুদ্বভ শুলনছ

তুদ্বভ দ্বরলখছ

ٌُُالكتاب
تُقرأ ْ ِت
َ
ِ أ ْن
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ُق ََرأ ْ ِت

তুদ্বভ লড়ছ

ক্লাস-১৫। র্রর ..... র্রর িা ُالُأف َْع ُل......أَف َْع ُل
ُاتُتالي َة
ِ كلم
َ اِ ْحف َِظُال

অগত ব্দগুলরা ভুখস্থ কলযা

ارعٌُ َم ْن ِفي
َ ُم
ِ ض
অদ্বভ দ্বড় না/ড়দ্বছ না
অদ্বভ দ্বরদ্বখ না
অদ্বভ শুদ্বন না
অদ্বভ ভুখস্থ কদ্বয না
অদ্বভ ফদ্বর না
অদ্বভ ফদ্ব না
অদ্বভ দাাঁড়াআ না
অদ্বভ খাআ না
অদ্বভ ান কদ্বয না
অদ্বভ কথা ফদ্বর না
অদ্বভ চু থাদ্বক না
অদ্বভ প্রকা কদ্বয না

ٌَُالُأَق َْرأ

ٌَُالُأ ْك ُتب
ٌَُالُأ َ ْس َمع

ٌَُالُأ َ ْحفَظ
ٌَُالُأَق ُْول

ٌَُالُأ َ ْجلِس
ٌَُالُأَق ُْوم
ٌُالُآك ُل

ٌَُالُأ َ ْش َرب

ٌَُالُأ َ َتكَلَّم

ٌَُالُأ َ ْسكُت
ٌَُالُأ ُ ْظ ِهر

ُت
َ ُم
ٌ ارعٌُ ُمث َْب
ِ ض
অদ্বভ দ্বড়/ড়দ্বছ
অদ্বভ দ্বরদ্বখ
অদ্বভ শুদ্বন
অদ্বভ ভুখস্থ কদ্বয
অদ্বভ ফদ্বর
অদ্বভ ফদ্ব
অদ্বভ দাাঁড়াআ
অদ্বভ খাআ
অদ্বভ ান কদ্বয
অদ্বভ কথা ফদ্বর
অদ্বভ চু থাদ্বক
অদ্বভ প্রকা কদ্বয
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ٌُأَق َْرأ

ٌُأ َ ْك ُتب
ٌُأ َ ْس َمع

ٌُأ َ ْحفَظ
ٌُأَق ُْول

ٌُأ َ ْجلِس
ٌُأَق ُْوم
ٌُآك ُل

ٌُأ َ ْش َرب

ٌُأ َ َتكَلَّم

ٌُأ َ ْسكُت
ٌُأ ُ ْظ ِهر

অদ্বভ শখদ্বর না
অদ্বভ অাঁদ্বক না
অদ্বভ ভুদ্বছ না
অদ্বভ শদদ্বখ না
অদ্বভ লেলণ কদ্বয না
অদ্বভ খুাঁদ্বজ না
অদ্বভ শধৌত কদ্বয না
অদ্বভ শগার কদ্বয না
অদ্বভ খুদ্বর না
অদ্বভ ফন্ধ কদ্বয না
অদ্বভ ফুদ্বঝ না
অদ্বভ শগান কদ্বয না
অদ্বভ ি কদ্বয না
অদ্বভ দ্বফদ্বি কদ্বয না
অদ্বভ প্রলফ কদ্বয না
অদ্বভ শফয আ না

ٌَُالُأَل َْعب

অদ্বভ শখদ্বর

ٌَُالُأ َ ْر ُسم

অদ্বভ অাঁদ্বক

ٌَُالُأ َ ْن ُظر

অদ্বভ শদদ্বখ

ٌَُالُأ َ ْم َسح
ٌَُالُأ َ ْطل ُب

ٌَُالُأ َ ْب َحث

ٌَُالُأَغ ِْسل

ٌَُالُأَغْ َت ِسل
ٌَُالُأَفْ َتح

ٌَُالُأُغْلِق

ٌَُالُأَف َْهم

ٌَُالُأ َ ْك ُتم

َ
ٌُي
ْ َت
ِ َ َالُأ ْش
ٌَُالُأ َ ِب ْيع

ٌَُالُأَدخُل

ٌَُالُأ َ ْخ ُرج

অদ্বভ ভুদ্বছ

অদ্বভ লেলণ কদ্বয
অদ্বভ খুাঁদ্বজ
অদ্বভ শধৌত কদ্বয
অদ্বভ শগার কদ্বয
অদ্বভ খুদ্বর
অদ্বভ ফন্ধ কদ্বয
অদ্বভ ফুদ্বঝ
অদ্বভ শগান কদ্বয
অদ্বভ ি কদ্বয
অদ্বভ দ্বফদ্বি কদ্বয
অদ্বভ প্রলফ কদ্বয
অদ্বভ শফয আ
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ٌُأَل َْعب

ٌُأ َ ْر ُسم

ُ س
ٌح
ُ َ أ َ ْم
ٌُأ َ ْن ُظر

ٌُأ َ ْطل ُب

ٌُأ َ ْب َحث

ٌُأَغ ِْسل

ُ ُِأَغْ َتس
ٌل
ٌُأَفْ َتح

ٌُأُغْلِق

ٌُأَف َْهم
ٌُأ َ ْك ُتم

َ
َتى
ِ َ أ ْش
ٌُأ َ ِب ْيع

ٌُأ َ ْدخُل

ٌُأ َ ْخ ُرج

অদ্বভ মাআ িা

অদ্বভ অদ্ব না
অদ্বভ দ্বপলয অদ্ব না
অদ্বভ শতরাওাত কদ্বয
না
অদ্বভ আলে কদ্বয না
অদ্বভ দ্বদআ না
অদ্বভ নাভাজ দ্বড় না
অদ্বভ বালরাফাদ্ব না

ا َْ ا
َل أذهب
ٌَُالُأ َ ِجيئ
ٌُالُأ َ ْرجِع
َُ

অদ্বভ মাআ

অদ্বভ অদ্ব
অদ্বভ দ্বপলয অদ্ব

ٌَُالُأ َ ْتل ُْو

অদ্বভ শতরাওাত

ٌَُالُأ ُ ِر ْيد

অদ্বভ আলে কদ্বয

َالُأ ُ ْع ِطي
َالُأ ُ َصلِ ّي
ٌَُّالُأ ُ ِحب

কদ্বয

অদ্বভ দ্বদআ
অদ্বভ নাভাজ দ্বড়
অদ্বভ বালরাফাদ্ব

َْ ا
أذهب
ٌُأ َ ِج ْيئ
ٌُأ َ ْرجِع
ٌُأ َ ْتل ُْو

ٌُأ ُ ِر ْيد

أ ُ ْع ِطي
أ ُ َصلِ ّي
ٌُّأ ُ ِحب

অদ্বভ যান্না কদ্বয না

ٌَُالُأ َ ْط ُبخ

অদ্বভ যান্না কদ্বয

ٌُأ َ ْط ُبخ

অদ্বভ গ্রণ কদ্বয না

ٌَُالُآ ُخذ

অদ্বভ গ্রণ কদ্বয

ٌُآ ُخذ

অদ্বভ শছলড় দ্বদআ না
অদ্বভ ঘুভাআ না
অদ্বভ ঘুভ শথলক ঈদ্বঠ না
অদ্বভ যাদ্বখ না
অদ্বভ শুরু কদ্বয না
অদ্বভ শল কদ্বয না

ٌَُالُأ َ ْت ُرك
ٌَُالُأ َ َنام

ٌُالُأ َ ْس َت ْي ِقظ
َُ
ٌَُالُأ َ َضع

ٌَُالُأ َ ْش َرع

ٌُي
ْ َالُأ َ ْن َت ِه

অদ্বভ শছলড় দ্বদআ
অদ্বভ ঘুভাআ
অদ্বভ ঘুভ শথলক ঈদ্বঠ
অদ্বভ যাদ্বখ
অদ্বভ শুরু কদ্বয
অদ্বভ শল কদ্বয
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ٌُأ َ ْت ُرك
ٌُأ َ َنام

ٌُأ َ ْس َت ْي ِقظ
ٌُأ َ َضع

ٌُأ َ ْش َرع

أ َ ْن َت ِهي

অদ্বভ ছদ্বড়ল শদআ না
অদ্বভ দ্বজলজ্ঞ কদ্বয না
অদ্বভ ঈত্তয শদআ না
অদ্বভ ছন্দ কদ্বয না

দ্বিাভূ ল

ٌَُالُأ َ ْن ُشر
ٌَُالُأ َ ْسأَل

অদ্বভ দ্বজলজ্ঞ কদ্বয

ٌَُالُأ ُ ِج ْيب

অদ্বভ ছন্দ কদ্বয

 يদ্বদলর ‘শ’, ن

ُ َتقْر ُأ
َ

ٌُأ َ ْسأَل

ٌُأ ُ ِج ْيب

অদ্বভ ঈত্তয শদআ

ٌَُالُأَك َْره

 أএয স্থলর  تদ্বদলর ‘তুদ্বভ’,

ٌُأ َ ْن ُشر

অদ্বভ ছদ্বড়ল শদআ

ٌُأَك َْره

দ্বদলর ‘অভযা’ শফাঝা

ُ َنقْر ُأ
َ

ُ ي ُْقر ُأ
َ َ

অভযা

শ

তুদ্বভ

দ্বড়/ড়দ্বছ/ড়ফ

লড়/ড়লছ/ড়লফ

ড়/ড়লছা/ড়লফ

ُ أَقْر ُأ
َ

অদ্বভ
দ্বড়/ড়দ্বছ/ড়ফ

َأ
ي
ْذ
بُعَائِ َش ُةٌ؟
ه
ت
ُ
ن
َ
َ
َ
ُ
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ُاألفعالُاآلتي ِةُ
ا كتبُمعاين
ِ
أَقْر ُأ ُ
َ

َن ْحف َُظُ
أَق ُْو ُلُ
آك ُ ُلُ

َي ْم َسحُُ
أ َ ْن ُظ ُُر
أَغْ َت ِس ُُ
ل
َن ْف َتحُُ

أُغْل ُِقُ
أَف َْه ُ ُ
م
أ َ ْدخ ُُ
ُل
أ َ ْخ ُرجُُ
أ ُ ِر ْي ُ ُ
د
أ ُ ْع ِطي
أ ُ َصلِ ّي

দ্বনলনাক্ত দ্বিাগুলরায থজ দ্বরলখা

َالُأَقْر ُأ ُ
َ
َالُأ َ ْح َُف ُ ُ
ظ
َالُأَق ُْو ُ
ل

َتقْر ُأ ُ
َ
أ َ ْحف ُ ُ
َظ

َيق ُْو ُلُ
َنأْك ُ ُُ
ل
أ َ ْم َسحُُ

الُآك ُ ُلُ
َالُأ َ ْم َسحُُ
َالُأ َ ْن ُظ ُُر
َالُأَغْ َت ِس ُُ
ل

َت ْن ُظ ُرُ

َي ْغ َت ِس ُلُ
أَفْ َتحُُ

َالُأَفْ َتحُُ

ُن ْغل ُِقُ

َالُ ُن ْغل ُِقُ

َيف َْه ُمُ

َالُ َتف َْه ُمُ

ُلُ
َت ْدخ ُ

ُلُ
َالُ َيدخ ُ

َي ْخ ُرجُُ

َالُ َت ْخ ُرجُُ

ُي ْع ِطي

َالُ ُن ْع ِطي

ُن َصلِ ّي

َالُ ُت َصلِ ّي

َالُ ُت ِر ْي ُدُ

ن ُِر ْي ُدُ
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َالُ َنقْر ُأ ُ
َ

َالُ َت ْحف َُظُ
َال َنق ُْولُ
الُ َنأك ُ ُلُ

َالُ َت ْم َسحُُ
َالُ َي ْن ُظ ُرُ

َالُ َي ْغ َت ِس ُلُ
َالُ َن ْف َتحُُ

َالُأُغْل ُِقُ
َالُأَف َْه ُ ُ
م
َالُأَدخ ُُ
ُل

َالُأ َ ْخ ُرجُُ
َالُأ ُ ِر ْي ُدُ
َالُأ ُ ْع ِطي
َالُأ ُ َصلِ ّي

:َِح ِّو ِلُاألف َْعا َلُال َّتا لِ َي َةُإِ ََلُال َْع َر ِب َّية
দ্বনলনাক্ত দ্বিাগুলরালক অযদ্বফ কলযা

অভযা দ্বড় না

অদ্বভ দ্বড় না

অভযা দ্বড়

অদ্বভ দ্বড়

অভযা দ্বরখফ না

অদ্বভ দ্বরখফ না

অভযা দ্বরদ্বখ

অদ্বভ দ্বরদ্বখ

অভযা শুনফ না

তুদ্বভ শুনলফ না

অভযা শুদ্বন

অদ্বভ শুদ্বন

অদ্বভ ান কযফ না

অদ্বভ ান কযফ না

অভযা ান কদ্বয

অদ্বভ ান কদ্বয

অভযা কথা ফরফ না

অদ্বভ কথা ফরফ না

তুদ্বভ কথা ফর

অদ্বভ কথা ফদ্বর

অভযা চু থাকফ না

অদ্বভ চু থাকফ না

তুদ্বভ চু থাক

অদ্বভ চু থাদ্বক

তুদ্বভ প্রকা কযলফ না

অদ্বভ প্রকা কযফ না অভযা প্রকা কদ্বয

অদ্বভ প্রকা কদ্বয

অভযা শখরফ না

অদ্বভ শখরফ না

অভযা শখদ্বর

অদ্বভ শখদ্বর

তুদ্বভ খুজ
াঁ লফ না

অদ্বভ খুজ
াঁ ফ না

অভযা খুদ্বাঁ জ

তুদ্বভ খুজ
াঁ

অভযা শধৌত কযফ না

তুদ্বভ শধৌত কযলফ না

অভযা শধৌত কদ্বয

অদ্বভ শধৌত কদ্বয

অভযা শগার কযফ

অদ্বভ শগার কযফ

তুদ্বভ শগার কয

অদ্বভ শগার কদ্বয

না

না

অভযা খুরফ না

অদ্বভ খুরফ না

অভযা খুদ্বর

তুদ্বভ খুর

অভযা ফন্ধ কযফ না

তুদ্বভ ফন্ধ কযলফ না

অভযা ফন্ধ কদ্বয

অদ্বভ ফন্ধ কদ্বয

অভযা ফুঝফ না

অদ্বভ ফুঝফ না

অভযা ফুদ্বঝ

অদ্বভ ফুদ্বঝ
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ক্লাস-১৬ । র্লররে ..... র্রররি لت
ُ ُ  َماُفَ َع.......لت
ُ فَ َع
ُاتُتالي َة
ِ كلم
َ اِ ْحف َِظُال

অগত ব্দগুলরা ভুখস্থ কলযা

َماضيُ َم ْن ِفي
অদ্বভ দ্বড়দ্বন
অদ্বভ দ্বরদ্বখদ্বন
অদ্বভ শুদ্বনদ্বন
অদ্বভ ভুখস্থ কদ্বযদ্বন

َُماُق ََرأ ْ ُت

ُت
ُ َماُ َك َت ْب

ُت
ُ اُس ِم ْع
َ َم

ُت
ُ ماُح ِف ْظ
َ

ُت
ٌ َماضيُ ُمث َْب
অদ্বভ লড়দ্বছ
অদ্বভ দ্বরলখদ্বছ
অদ্বভ শুলনদ্বছ
অদ্বভ ভুখস্থ কলযদ্বছ

ٌُق ََرأْت

ٌَُك َت ْبت

ٌَُس ِم ْعت

ٌَُح ِف ْظت

অদ্বভ ফদ্বরদ্বন

ُماُقُل ُْت

অদ্বভ ফলরদ্বছ

ٌُقُل ْت

অদ্বভ ফদ্বদ্বন

ُت
ُ ُجل َْس
َ ما

অদ্বভ ফলদ্বছ

ٌَُجل َْست

অদ্বভ দাাঁড়াআদ্বন
অদ্বভ খাআদ্বন
অদ্বভ ান কদ্বযদ্বন
অদ্বভ কথা ফদ্বরদ্বন
অদ্বভ চু থাদ্বকদ্বন

ُت
ُ ماُق ُْم
ُ ُ ماُأَكَل
ْت

ُت
َ ما
ُ ُش ِر ْب

ُت
ُ ماُ َتكَل َّ ْم
ُّ ما َُسك
َُت

অদ্বভ দাাঁদ্বড়লদ্বছ
অদ্বভ শখলদ্বছ
অদ্বভ ান কলযদ্বছ

ٌُق ُْمت

ٌُأَكَل ْت
ٌَُش ِر ْبت

অদ্বভ কথা ফলরদ্বছ

ٌَُتكَل َّ ْمت

অদ্বভ চু শথলকদ্বছ

ٌَُّسكَت
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অদ্বভ প্রকা কদ্বযদ্বন
অদ্বভ শখদ্বরদ্বন
অদ্বভ অাঁদ্বকদ্বন
অদ্বভ ভুদ্বছদ্বন
অদ্বভ শদদ্বখদ্বন
অদ্বভ লেলণ কদ্বযদ্বন

ُماُأ َ ْظ َه ْر ُت
ُت
ُ ماُلَ ِع ْب

অদ্বভ প্রকা কলযদ্বছ
অদ্বভ শখলরদ্বছ

ُت
ُ ما َُر َس ْم

অদ্বভ এাঁলকদ্বছ

ُماُ َُن َظ ْر ُت

অদ্বভ শদলখদ্বছ

ُت
ُ ماُ َم َس ْح
ُت
ُ ما َُطل َْب

অদ্বভ ভুলছদ্বচ

অদ্বভ লেলণ কলযদ্বছ

ٌُأ َ ْظ َه ْرت
ٌُلَ ِع ْبت

ٌَُر َس ْمت

ٌَُم َس ْحت
ٌَُن َظ ْرت
ٌَُطل َْبت

অদ্বভ খুাঁদ্বজদ্বন

ُت
ُ ْماُ َب َحث

অদ্বভ খুাঁলজদ্বছ

ٌَُب َحثْت

অদ্বভ শধৌত কদ্বযদ্বন

ُماُغ ََسل ُْت

অদ্বভ শধৌত কলযদ্বছ

ٌُغ ََسل ْت

অদ্বভ শগার কদ্বযদ্বন
অদ্বভ খুদ্বরদ্বন
অদ্বভ ফন্ধ কদ্বযদ্বন
অদ্বভ ফুদ্বঝদ্বন
অদ্বভ শগান কদ্বযদ্বন
অদ্বভ ি কদ্বযদ্বন

َُمااغْ َت َسل ُْت

অদ্বভ শগার কলযদ্বছ

ٌُاِغْ َت َسل ْت

ُت
ُ ماُفَ َت ْح
ُ ُ ماُأَغْلَق
ْت

অদ্বভ খুলরদ্বছ
অদ্বভ ফন্ধ কলযদ্বছ

ٌُأَغْلَقْت

ُت
ُ ماُف َِه ْم

অদ্বভ ফুলঝদ্বছ

ٌُف َِه ْمت

ُت
ُ ماُ َك َت ْم
ُت
ْ َم
ُ َت ْي
َ َ اُاش

অদ্বভ শগান কলযদ্বছ
অদ্বভ ি কলযদ্বছ

ٌُفَ َت ْحت

ٌَُك َت ْمت
ٌَُت ْيت
َ َ اِ ْش

অদ্বভ দ্বফদ্বি কদ্বযদ্বন

ُت
ُ ما ُِب ْع

অদ্বভ দ্বফদ্বি কলযদ্বছ

ٌُِب ْعت

অদ্বভ প্রলফ কদ্বযদ্বন

ُماُ َد َخل ُْت

অদ্বভ প্রলফ কলযদ্বছ

ٌَُد َخل ْت
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অদ্বভ শফয আদ্বন
অদ্বভ মাআদ্বন

ُت
ُ ماُ َخ َر ْج
ُت
ُ ماُذَ َه ْب

অদ্বভ শফয লদ্বছ
অদ্বভ দ্বগলদ্বছ

ٌَُخ َر ْجت
ٌُذَ َه ْبت

অদ্বভ অদ্বদ্বন

ُت
ُ ماُ ِج ْئ

অদ্বভ এলদ্বছ

ٌُِج ْئت

অদ্বভ দ্বপলয অদ্বদ্বন

ُت
ُ ماُر َج ْع
َ

অদ্বভ দ্বপলয এলদ্বছ

ٌَُر َج ْعت

অদ্বভ শতরাওাত
কদ্বযদ্বন
অদ্বভ চাআদ্বন
অদ্বভ দ্বদআদ্বন
অদ্বভ নাভাজ দ্বড়দ্বন
অদ্বভ বালরাফাদ্বদ্বন
অদ্বভ যান্না কদ্বযদ্বন
অদ্বভ দ্বনআদ্বন
অদ্বভ শছলড় দ্বদআদ্বন
অদ্বভ ঘুভাআদ্বন
অদ্বভ ঘুভ শথলক
ঈদ্বঠদ্বন
অদ্বভ যাদ্বখদ্বন
অদ্বভ শুরু কদ্বযদ্বন

ُماُ َتل َْو ُت

ُماُأ َ َر ْد ُت
ُ ُ ماُأ َ ْع َط ْي
ت
ُ ُ ماُصل َّ ْي
ت
َ
َ
ُت
ُ ماُأ ْح َب ْب

অদ্বভ শতরাওাত
কলযদ্বছ
অদ্বভ শচলদ্বছ
অদ্বভ দ্বদলদ্বছ
অদ্বভ নাভাজ লড়দ্বছ
অদ্বভ বালরালফলদ্বছ

ُت
ُ ماُ َط َب ْخ
ُ ُ ْماُأ َ َخذ
ت

অদ্বভ যান্না কলযদ্বছ

ُْت
ُ ماُ َت َرك

অদ্বভ শছলড় দ্বদলদ্বছ

ُت
ُ ماُنِ ْم

ُت
ُ اُاس َُت ْيق َْظ
ْ َم
ُت
ُ ما َُو َض ْع

ُت
َ ما
ُ ُش َر ْع

অদ্বভ গ্রণ কলযদ্বছ

অদ্বভ ঘুদ্বভলদ্বছ
অদ্বভ ঘুভ শথলক
ঈলঠদ্বছ
অদ্বভ শযলখদ্বছ
অদ্বভ শুরু কলযদ্বছ
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ٌَُتل َْوت
ٌُأ َ َر ْدت

ٌُأ َ ْع َط ْيت
ٌَُصل َّ ْيت

ٌُأ َ ْح َب ْبت
ٌَُط َب ْخت
ٌُأ َ َخذْ ت
ٌَُت َركْت
ٌُنِ ْمت

ٌُاِ ْس َت ْيق َْظت
ٌَُو َض ْعت

ٌَُش َر ْعت

অদ্বভ শল কদ্বযদ্বন
অদ্বভ ছদ্বড়ল দ্বদআদ্বন
অদ্বভ দ্বজলজ্ঞ কদ্বযদ্বন
অদ্বভ ঈত্তয দ্বদআদ্বন
অদ্বভ ছন্দ কদ্বযদ্বন

দ্বিাভূ ল
শফাঝা

ُت
ُ ماُا ْن َت َه ْي
ُماُ َن َش ْر ُت

শতাভযা লড়ছ

ٌَُن َش ْرت

অদ্বভ ছদ্বড়ল দ্বদলদ্বছ

ُما َُسأَل ُْت
ُ ُ ماُأ َ َج ْب
ت

ٌَُسأَلْت

অদ্বভ দ্বজলজ্ঞ কলযদ্বছ

ٌُأ َ َج ْبت

অদ্বভ ঈত্তয দ্বদলদ্বছ

ُت
ُ ماُ َك ِر ْه

ٌَُك ِر ْهت

অদ্বভ ছন্দ কলযদ্বছ

ُ এয স্থলর  َناদ্বদলর ‘অভযা’ ٌت
ٌت
َُ

ُق ََرأ ْ ُت ْم

ٌُاِ ْن َت َه ْيت

অদ্বভ শল কলযদ্বছ

ُق ََرأ ْ َت

তুদ্বভ লড়ছ

آنٌ؟
َ ُح ِف ْظتُُالق ُْر
َ َه ْل
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দ্বদলর ‘তুদ্বভ’

ٌُم
ْ ُت

দ্বদলর ‘শতাভযা’

ق ََرأ ْ َنا

ُق ََرأ ْ ُت

অভযা লড়দ্বছ

অদ্বভ লড়দ্বছ

ُُوالْ َح ْم ُدُهلل،َن َعم

ُاألفعالُاآلتي ِةُ
ا كتبُمعاين
ِ
দ্বনলনাক্ত দ্বিাগুলরায থজ দ্বরলখা

لَ ِع ْبتٌُ

لَ ِع ْب ُتم

تُ
ماُلَ ِع ْب ُ

َطل َْبنا

تُ
ما َُطل َْب ُ

َر َس ْمتٌُ

تٌُ
َر َس ْم َ

َب َحثْتٌُ

تٌُ
َب َحثْ َ

تُ
ماُ َب َحثْ ُ

غ ََسل ْتٌُ

غ ََسل ْنا

ماُغ ََسل ُْتُ

َطل َْبتٌُ

ماُلَ ِع ْبنا

تُ
ما َُر َس ْم َ

ما َُُر َس ْمتم
ماُ َب َحثْتم
ماُغ ََسل ْ ُتم

ما َُطل َْبنا

اِغْ َت َسل ْتٌُ

اِغْ َت َسل ْتم

َمااغْ َت َسل ْنا

َمااغْ َت َسل ْ ُتم

َك َت ْمتٌُ

َك َت ْمنا

تُ
ماُ َك َت ْم ُ

ماُ َك َت ْمنا

ف َِه ْمتٌُ

ماُف َِه ْم ُتم

ف َُِه ْمنا

ماُف َِه ْمنا

َد َخل ْتٌُ

َد َخل ْنا

ماُ َد َخل ْ ُتم

ماُ َد َخل ْنا

َخ َر ْجتٌُ

َخ َر ْجنا

تُ
ماُ َخ َر ْج ُ

ماُ َخ َر ْج ُتم

َتل َْوتٌُ

َتل َْو ُتم

ماُ َتل َْو ُتُ
ماُأ َ َُر ْد ُ ُ
ت
ماُأ َ ْع َط ْي ُ ُ
ت

ماُ َتل َْو ُتم

ذَ َه ْبتٌُ
أ َ َر ْدتٌُ

أ َ ْع َط ْيتٌُ

تُ
ماُذَ َه ْب ُ

ذَ َه ْب ُتم
أ َ َر ْد ُتم

أ َ ْع َط ْي ُتم
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ماُذَ َه ْب ُتم
ماُأ َ َر ْد ُتم

ماُأ َ ْع َط ْي ُتم

َُح ِّو ِلُاألف َْعا َلُال َّتا لِ َي َةُإِ ََلُال َْع َر ِب َّي ِة
দ্বনলনাক্ত দ্বিাগুলরালক অযদ্বফ কলযা

অভযা খুদ্বরদ্বন

অদ্বভ খুদ্বরদ্বন

অভযা খুলরদ্বছ

অদ্বভ খুলরদ্বছ

অভযা ফন্ধ কদ্বযদ্বন

অদ্বভ ফন্ধ কদ্বযদ্বন

অভযা ফন্ধ কলযদ্বছ

অদ্বভ ফন্ধ কলযদ্বছ

অভযা ফুদ্বঝদ্বন

অদ্বভ ফুদ্বঝদ্বন

অভযা ফুলঝদ্বছ

অদ্বভ ফুলঝদ্বছ

অভযা ি কদ্বযদ্বন

অদ্বভ ি কদ্বযদ্বন

অভযা ি কলযদ্বছ

অদ্বভ ি কলযদ্বছ

অভযা দ্বদআদ্বন

অদ্বভ দ্বদআদ্বন

অভযা দ্বদলদ্বছ

অদ্বভ দ্বদলদ্বছ

অভযা নাভাজ দ্বড়দ্বন

অদ্বভ নাভাজ দ্বড়দ্বন

অভযা নাভাজ লড়দ্বছ

অদ্বভ নাভাজ লড়দ্বছ

অভযা বালরাফাদ্বদ্বন

অদ্বভ বালরাফাদ্বদ্বন

অভযা বালরালফলদ্বছ

অদ্বভ বালরালফলদ্বছ

অভযা যান্না কদ্বযদ্বন

অদ্বভ যান্না কদ্বযদ্বন

অভযা যান্না কলযদ্বছ

অদ্বভ যান্না কলযদ্বছ

অভযা দ্বনআদ্বন

অদ্বভ দ্বনআদ্বন

অভযা গ্রণ কলযদ্বছ

অদ্বভ গ্রণ কলযদ্বছ

অভযা শল কদ্বযদ্বন

অদ্বভ শল কদ্বযদ্বন

অভযা শল কলযদ্বছ

অদ্বভ শল কলযদ্বছ

অভযা ছদ্বড়ল দ্বদআদ্বন

অদ্বভ ছদ্বড়ল দ্বদআদ্বন

অভযা ছদ্বড়ল দ্বদলদ্বছ

অদ্বভ ছদ্বড়ল দ্বদলদ্বছ

অভযা ঈত্তয দ্বদআদ্বন

অদ্বভ ঈত্তয দ্বদআদ্বন

অভযা ঈত্তয দ্বদলদ্বছ

অদ্বভ ঈত্তয দ্বদলদ্বছ

অভযা ছন্দ

অদ্বভ ছন্দ কদ্বযদ্বন

অভযা ছন্দ

অদ্বভ ছন্দ কলযদ্বছ

কদ্বযদ্বন

কলযদ্বছ
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ক্লাস-১৭ । র্রব....র্রব িা ُنُأف َْع َل
ُ ْ َل....َسأَف َْع ُل
ُاتُتالي َة
ِ كلم
َ اِ ْح َُف ِظُال

অগত ব্দগুলরা ভুখস্থ কলযা

مس َتقْبل
ْ ُمنفيُتأكيد
অদ্বভ ড়ফআ না
অদ্বভ দ্বরখফআ না
অদ্বভ শুনফআ না
অদ্বভ ভুখস্থআ কযফ না
অদ্বভ ফরফআ না
অদ্বভ দাাঁড়াফআ না
অদ্বভ ফফআ না
অদ্বভ খাফআ না
অদ্বভ ান কযফআ না
অদ্বভ কথা ফরফআ না
অদ্বভ চু থাকফআ না
অদ্বভ প্রকা কযফআ না

َماضيُ َم ْن ِفيُبلم

ٌُلَ ْنُأَق َْر َأ

অদ্বভ ড়ফ

ٌُب
َ لَ ْنُأ ْك ُت

অদ্বভ দ্বরখফ

ٌُع
َ لَ ْنُأ َ ْس َم

অদ্বভ শুনফ

ٌَُظ
َ لَ ْنُأ َ ْحف

অদ্বভ ভুখস্থ কযফ

ٌُل
َ لَ ْنُأَق ُْو

অদ্বভ ফরফ

ٌُم
َ لَ ْنُأَق ُْو

অদ্বভ দাাঁড়াফ

ٌُس
َ ِلَ ْنُأ َ ْجل

অদ্বভ ফফ

ٌُل
َ ُ لَ ْنُآك

অদ্বভ খাফ

ٌُب
َ لَ ْنُأ َ ْش َر

অদ্বভ ান কযফ

ٌُم
َ َّ لَ ْنُأ َ َتكَل

অদ্বভ কথা ফরফ

ٌُُت
َ لَ ْنُأ َ ْسك

অদ্বভ চু থাকফ

ٌُلَ ْنُأ ُ ْظ ِه َر

অদ্বভ প্রকা কযফ
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ُ سأَقْر ُأ
َ
ُ ُ سأ َ ْك ُت
ب
ُ سأ َ ْس َم
ع

ُسأ َ ْحف َُظ
ُُول
ُ سأَق

َ
ُُوم
ُ سأق
ُ ُ ِسأ َ ْجل
س
ُسآك ُ ُل

ُسأَشُْ َر ُب
ُ ُ َّ سأ َ َتكَل
م
ُ ُ سأ َ ْسك
ُت
سأ ُ ْظ ِه ُُر

অদ্বভ শখরফআ না
অদ্বভ অাঁকফআ না
অদ্বভ ভুছফআ না
অদ্বভ শদখফআ না
অদ্বভ লেলণ কযফআ না
অদ্বভ খুাঁজফআ না
অদ্বভ শধৌত কযফআ না
অদ্বভ শগার কযফআ না
অদ্বভ খুরফআ না
অদ্বভ ফন্ধ কযফআ না
অদ্বভ ফুঝফআ না
অদ্বভ শগান কযফআ না
অদ্বভ ি কযফআ না
অদ্বভ দ্বফদ্বি কযফআ না
অদ্বভ প্রলফ কযফআ না
অদ্বভ শফয ফআ না

ٌُب
َ لَ ْنُأَل َْع

অদ্বভ শখরফ

ٌُم
َ لَ ْنُأ َ ْر ُس

অদ্বভ অকফ

ٌُلَ ْنُأ َ ْن ُظ َر

অদ্বভ শদখফ

ٌُح
َ لَ ْنُأ َ ْم َس

অদ্বভ ভুছফ

ٌُُب
َ لَ ْنُأ َ ْطل

অদ্বভ লেলণ কযফ

ٌُث
َ لَ ْنُأ َ ْب َح

অদ্বভ খুাঁজফ

َُ ُِلَ ْنُأَغْس
ٌل

অদ্বভ শধৌত কযফ

ٌُل
َ لَ ْنُأَغْ َت ِس

অদ্বভ শগার কযফ

ٌُح
َ لَ ْنُأَفْ َت

অদ্বভ খুরফ

ٌُِق
َ لَ ْنُأُغْل

অদ্বভ ফন্ধ কযফ

ٌُم
َ لَ ْنُأَف َْه

অদ্বভ ফুঝফ

ٌُم
َ لَ ْنُأ َ ْك ُت

অদ্বভ শগান কযফ

َ
ٌُي
َ َت
ِ َ لَ ْنُأ ْش

অদ্বভ ি কযফ

ٌُع
َ لَ ْنُأ َ ِب ْي

অদ্বভ দ্বফদ্বি কযফ

ٌُُل
َ لَ ْنُأَدخ

অদ্বভ প্রলফ কযফ

ٌُج
َ لَ ْنُأ َ ْخ ُر

অদ্বভ শফয ফ
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َ
ُب
ُ سأل َْع
ُ ُ سأ َ ْر ُس
م
ُُسأ َ ْم َسح

ُسأ َ ْن ُظ ُر
ُ ُ سأ َ ْطل
ُب
ُ ُ سأ َ ْب َح
ث
ُُ سأَغ ِْس
ل

ُسأَغْ َت ِس ُل
ُُسأَفْ َتح

ُسأُغْل ُِق

ُسأَف َْه ُم
ُ ُ سأ َ ْك ُت
م
ُ ْ سأ َ ْش ََت
ي
ُ سأ َ ِبي
ع
ُُل
ُ سأَدخ

ُُسأ َ ْخ ُرج

অদ্বভ মাফআ না
অদ্বভ অফআ না
অদ্বভ দ্বপলয অফআ না
অদ্বভ শতরাওাত কযফআ
না
অদ্বভ আো কযফআ না
অদ্বভ শদলফাআ না
অদ্বভ নাভাজ ড়ফআ না
অদ্বভ বালরাফাদ্বআ না
অদ্বভ যান্না কযফআ না
অদ্বভ গ্রণ কযফআ না
অদ্বভ শছলড় শদলফাআ না
অদ্বভ ঘুভাফআ না
অদ্বভ ঘুভ শথলক ঈঠফআ
না
অদ্বভ যাখফআ না
অদ্বভ শুরু কযফআ না
অদ্বভ শল কযফআ না

ٌُب
َ لَ ْنُأ َ ْذ َه

অদ্বভ মাফ

ٌُئ
َ لَ ْنُأ َ ِج ْي

অদ্বভ অফ

ٌُِع
َ لَ ْنُأ َ ْرج

অদ্বভ দ্বপলয অফ

ٌُلَ ْنُأ َ ْتل َُو

অদ্বভ শতরাওাত

ٌُد
َ لَ ْنُأ ُ ِر ْي

অদ্বভ আো কযফ

কযফ

ٌُي
َ لَ ْنُأ ُ ْع ِط

অদ্বভ শদলফা

ٌُي
َ ّ ِلَ ْنُأ ُ َصل
ٌُّب
َ لَ ْنُأ ُ ِح
ٌُخ
َ لَ ْنُأ َ ْط ُب

অদ্বভ নাভাজ ড়ফ
অদ্বভ বালরাফাফ
অদ্বভ যান্না কযফ

ٌُذ
َ لَ ْنُآ ُخ

অদ্বভ গ্রণ কযফ

ٌُك
َ لَ ْنُأ َ ْت ُر

অদ্বভ শছলড় শদলফা

ٌُام
َ لَ ْنُأ َ َن

অদ্বভ ঘুভাফ

ٌُظ
َ لَ ْنُأ َ ْس َت ْي ِق

অদ্বভ ঘুভ শথলক ঈঠফ

ٌُع
َ لَ ْنُأ َ َض

অদ্বভ যাখফ

ٌُلَ ْنُأ َ ْش َر َع

অদ্বভ শুরু কযফ

ٌُي
َ لَ ْنُأ َ ْن َت ِه

অদ্বভ শল কযফ
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َ
ُب
ُ سأ ْذ َه
ُ ُ سأ َ ِج
ئ
ُسأ َ ْر ِجع
ُْل
ُ سأَت

ُسأ ُ ِر ْي ُد

ُسأ ُ ْع ِط ْي
سأ ُ َصلِ ّي
ُب
ُّ سأ ُ ِح
ُُ سأ َ ْط ُب
خ
ُُسآ ُخذ

ُُسأ َ ْت ُرك

َ
ُام
ُ سأ َن
ُ ُ سأ َ ْس َت ْي ِق
ظ
ُضع
ُ َ َ سأ

ُسأ َ ْش َر ُع

ُسأ َ ْن َت ِه ْي

অদ্বভ ছড়াফআ না
অদ্বভ দ্বজলজ্ঞ কযফআ না
অদ্বভ ঈত্তয শদলফাআ না
অদ্বভ ছন্দ কযফআ না

ٌُلَ ْنُأ َ ْن ُش َر

অদ্বভ ছড়াফ

ٌُل
َ َ لَ ْنُأ َ ْسأ

অদ্বভ দ্বজলজ্ঞ কযফ

ٌُب
ُِ ُ لَ ْنُأ
َ ج ْي

অদ্বভ ঈত্তয শদলফা

ٌُلَ ْنُأَك َْر َه

 أএয স্থলর  تদ্বদলর ‘তুদ্বভ’ ي
ُ س َنقْر ُأ
ُ سيقْر ُأ
َ
َ َ

দ্বিাভূ ল

অদ্বভ ছন্দ কযফ

দ্বদলর ‘শ’

 نদ্বদলর
ُ س َتقْر ُأ
َ

ُسأ َ ْن ُش ُر
ُُ َ سأ َ ْسأ
ل
ُ ُ سأ ُ ِج
يب
سأَك َْر ُه

‘অভযা’ শফাঝা

ُ سأَقْر ُأ
َ

অভযা ড়ফ

শ ড়লফ

তুদ্বভ ড়লফ

অদ্বভ ড়ফ

َ لَنُ َنقْر ُأ
َ ْ

َ لَنُيقْر ُأ
َ َ ْ

َ لَنُ َتقْر ُأ
َ ْ

َ لَنُأَقْر ُأ
َ ْ

অভযা ড়ফ না

শ ড়লফ না

তুদ্বভ ড়লফ না
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অদ্বভ ড়ফ না

ُاألفعالُاآلتي ِةُ
ا كتبُمعاين
ِ
দ্বনলনাক্ত দ্বিাগুলরায থজ দ্বরলখা

سأَقْر ُأ ُ
َ َ
َسأ َ ْك ُت ُ ُ
ب
سأ َ ْجلِ ُ ُ
س
َسآك ُ ُلُ

سأ َ ْش َر ُبُ
سأ َ َتكَل َّ ُ ُ
م
سأ َ ْم َسحُُ

سأ َ ْن ُظ ُرُ
َسأ َ ْطل ُ ُ
ُب
سأَغ ِْس ُُ
ل

س َنقْر ُأ ُ
َ َ

بُ
لَ ْنُأ ْك ُت َ
لَ ْنُأ َ ْجلِ َ ُ
س

َس َن ْ
بُ
ك ُت ُ

َس َي ْجلِ ُسُ
َس َتأْك ُ ُ ُ
ل

لَ ْنُآك ُ َلُ
لَ ْنُأ َ ْش َر َ ُ
ب
لَ ْنُأ َ َتكَل َّ َ ُ
م
سحَُ
لَ ْنُأ َ ْم َ ُ
لَ ْنُأ َ ْن ُظ َُر
لَ ْنُأ َ ْطل َ ُ
ُب
لَ ْنُأَغ ِْس َُ
ل
لَ ْنُأَغْ َت ِس َُ
ل
لَ ْنُأَفْ َُتحَُ
لَ ْنُأُغْل َ ُ
ِق

َس َي ْش َر ُبُ
َس َت َتكَل َّ ُمُ
َس َن ْم َسحُُ
َس َي ْن ُظ ُرُ

س َت ْطل ُُبُ

س َن ْغ ِس ُلُ

سأَغْ َت ِس ُلُ

سي ْغ َت ِس ُلُ
َ

َسأُغْل ُِقُ

َس ُن ْغل ُِقُ

َسأَفْ َتحُُ

لَنُأَقْر ُأ َ
ْ َ

َس َت ْف َتحُُ
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لَنُيقْر ُأ َ
ْ َ َ

لَ ْنُ َت ْ
بُ
ك ُت َ

لَ ْنُ َن ْجلِ َسُ
لَ ْنُ َيأْك ُ َُ
ل
لَ ْنُ َت ْش َر َبُ
لَ ْنُ َن َتكَل َّ َمُ
لَ ْنُ َي ْم َسحَُ
لَ ْنُ َت ْن ُظ َرُ

لَ ْنُ َن ْطل َُبُ

لَ ْنُ َي ْغ ِس َلُ

لَ ْنُ َت ْغ َت ِس َلُ
لَ ْنُ َن ْف َتحَُ

لَ ْنُ ُي ْغل َِقُ

ُُسُأَوُلَ ْن
َح ِّولُُاألفعا َلُاآلتي َة
َ ُإَلُالعربي ِة ُ ُم ْس َت ْع ِم ًَل
َ
َُ
ٌس
ফা  لَنফযফায কলয দ্বনলনাক্ত দ্বিাগুলরালক অযদ্বফ কলযা
অভযা ড়ফআ না

অদ্বভ ড়ফআ না

অভযা ড়ফ

অদ্বভ ড়ফ

অভযা শুনফআ না

অদ্বভ শুনফআ না

অভযা শুনফ

অদ্বভ শুনফ

অভযা ফরফআ না

অদ্বভ ফরফআ না

অভযা ফরফ

অদ্বভ ফরলফা

অভযা ফফআ না

অদ্বভ ফফআ না

অভযা ফফ

অদ্বভ ফফ

অভযা ান কযফআ না

অদ্বভ ান কযফআ না

অভযা ান কযফ

অদ্বভ ান কযফ

অভযা চু থাকফআ না

অদ্বভ চু থাকফআ না

অভযা চু থাকফ

অদ্বভ চু থাকফ

অভযা শখরফআ না

অদ্বভ শখরফআ না

অভযা শখরফ

অদ্বভ শখরফ

অভযা ভুছফআ না

অদ্বভ ভুছফআ না

অভযা ভুছলফা

অদ্বভ ভুছফ

অভযা শদখফআ না

অদ্বভ শদখফআ না

অভযা শদখফ

অদ্বভ শদখফ

অভযা খুাঁজফআ না

অদ্বভ খুাঁজফআ না

অভযা খুাঁজফ

অদ্বভ খুাঁজফ

অভযা খুরফআ না

অদ্বভ খুরফআ না

অভযা খুরফ

অদ্বভ খুরফ

অভযা ফন্ধ কযফআ না

অদ্বভ ফন্ধ কযফআ না

অভযা ফন্ধ কযফ

অদ্বভ ফন্ধ কযফ

অভযা শগান কযফআ

অদ্বভ শগান কযফআ

অভযা শগান কযফ

অদ্বভ শগান কযফ

না

না

অভযা দ্বজলজ্ঞ কযফআ

অদ্বভ দ্বজলজ্ঞ কযফআ

অভযা দ্বজলজ্ঞ কযফ

অদ্বভ দ্বজলজ্ঞ কযফ

না

না
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ক্লাস-১৮। র্রিাম... র্রিাম িা ُالُأف َْع ُل
ُ َ ُت
ُ ُ  ُك ْن...تُأَف َْع ُل
ُ ُ ُك ْن
ُاتُتالي َة
ِ كلم
َ اِ ْحف َِظُال

অগত ব্দগুলরা ভুখস্থ কলযা

ارعٌُ َم ْن ِفي
َ ُم
ِ ض
অদ্বভ ড়তাভ না
অদ্বভ দ্বরখতাভ না
অদ্বভ শুনতাভ না
অদ্বভ ভুখস্থ কযতাভ না
অদ্বভ ফরতাভ না
অদ্বভ ফতাভ না
অদ্বভ দাাঁড়াতাভ না
অদ্বভ শখতাভ না
অদ্বভ ান কযতাভ না
অদ্বভ কথা ফরতাভ না
অদ্বভ চু থাকতাভ না
অদ্বভ প্রকা কযতাভ না

ُت
َ ُم
ٌ ارعٌُ ُمث َْب
ِ ض
ُ ُكنتُأَقْر ُأ
অদ্বভ ড়তাভ
َ ُ ْ
অদ্বভ দ্বরখতাভ
ُ ُ تُأ َ ْك ُت
ب
ُ ُك ْن
অদ্বভ শুনতাভ
ُ تُأ َ ْس َم
ع
ُ ُك ْن
অদ্বভ ভুখস্থ কযতাভ
ُ ُ تُأ َ ْحف
َظ
ُ ُك ْن
অদ্বভ ফরতাভ
ُُ تُأَق ُْو
ل
ُ ُك ْن
অদ্বভ ফতাভ
ُ ُ ِتُأ َ ْجل
س
ُ ُك ْن
অদ্বভ দাাঁড়াতাভ
ُ ُ تُأَق ُْو
م
ُ ُك ْن

ُ ُكنتُ َُالُأَقْر ُأ
ُ ْ
َ

ُب
ُ ُك ْن
ُ ت َُُالُأ ْك ُت
ُ ُُالُأ َ ْس َم
ع
َُ ت
ُ ُك ْن
ُ ُ ت َُالُأ َ ْحف
َظ
ُ ُك ْن
ُ ت َُالُأَق ُْو
ل
ُ ُك ْن
ُ ُ ِت َُالُأ َ ْجل
س
ُ ُك ْن
ُ ُ ت َُالُأَق ُْو
م
ُ ُك ْن
ُتُالُآك ُ ُل
ُ ُك ْن
ُ ُ ت َُالُأ َ ْش َر
ب
ُ ُك ْن
ُ ُ َّ تُ َُالُأ َ َتكَل
م
ُ ُك ْن
ُ ُ ت َُالُأ َ ْسك
ُت
ُ ُك ْن
ت َُالُأ ُ ْظ ِه ُُر
ُ ُك ْن

অদ্বভ শখতাভ
অদ্বভ ান কযতাভ
অদ্বভ কথা ফরতাভ
অদ্বভ চু থাকতাভ
অদ্বভ প্রকা কযতাভ

122

ُتُآك ُ ُل
ُ ُك ْن
ُ ُ تُأ َ ْش َر
ب
ُ ُك ْن
ُ ُ َّ تُأ َ َتكَل
م
ُ ُك ْن
ُ ُ تُأ َ ْسك
ُت
ُ ُك ْن
تُأ ُ ْظ ِه ُُر
ُ ُك ْن

অদ্বভ শখরতাভ না
অদ্বভ অাঁকতাভ না
অদ্বভ ভুছতাভ না
অদ্বভ শদখতাভ না
অদ্বভ লেলণ কযতাভ
না
অদ্বভ খুাঁজতাভ না
অদ্বভ শধৌত কযতাভ না
অদ্বভ শগার কযতাভ না
অদ্বভ খুরতাভ না
অদ্বভ ফন্ধ কযতাভ না
অদ্বভ ফুঝতাভ না
অদ্বভ শগান কযতাভ না
অদ্বভ ি কযতাভ না
অদ্বভ দ্বফদ্বি কযতাভ না
অদ্বভ প্রলফ কযতাভ না
অদ্বভ শফয তাভ না

َ
ُب
ُ ُك ْن
ُ ت َُالُأل َْع
ُ ُ ت َُُالُأ َ ْر ُس
م
ُ ُك ْن
ُُتُ َُالُأ َ ْم َسح
ُ ُك ْن
تُ َُالُأ َ ْن ُظ ُُر
ُ ُك ْن
ُ ُ ت َُالُأ َ ْطل
ُب
ُ ُك ْن

অদ্বভ শখরতাভ
অদ্বভ অাঁকতাভ
অদ্বভ ভুছতাভ
অদ্বভ শদখতাভ
অদ্বভ লেলণ কযতাভ

ُث
ُ تُُ َالُأ َ ْب َح
ُ ُك ْن
ُُ ت َُُالُأَغ ِْس
ل
ُ ُك ْن
ُُ ت َُُالُأَغْ َت ِس
ل
ُ ُك ْن
ُُتُ َُالُأَفْ َتح
ُ ُك ْن
ُ ُ تُ َُالُأُغْل
ِق
ُ ُك ْن
ُ ُ تُ َُالُأَف َْه
م
ُ ُك ْن
ُ ُ تُ َُالُأ َ ْك ُت
م
ُ ُك ْن
َ
ُ ْ َت
ي
ِ َ تُ َُالُأ ْش
ُ ُك ْن
ُ تُ َُالُأَبِ ْي
ع
ُ ُك ْن
ُُ ت َُُالُأَدخ
ُل
ُ ُك ْن
ُُت َُالُأ َ ْخ ُرج
ُ ُك ْن
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অদ্বভ খুাঁজতাভ
অদ্বভ শধৌত কযতাভ
অদ্বভ শগার কযতাভ
অদ্বভ খুরতাভ
অদ্বভ ফন্ধ কযতাভ
অদ্বভ ফুঝতাভ
অদ্বভ শগান কযতাভ
অদ্বভ ি কযতাভ
অদ্বভ দ্বফদ্বি কযতাভ
অদ্বভ প্রলফ কযতাভ
অদ্বভ শফয তাভ

َ ُكن
ُب
ُ ْ
ُ تُأل َْع
ُ ُ تُأ َ ْر ُس
م
ُ ُك ْن
ُُتُأ َ ْم َسح
ُ ُك ْن
تُأ َ ْن ُظ ُُر
ُ ُك ْن
ُ ُ تُأ َ ْطل
ُب
ُ ُك ْن
ُث
ُ تُأ َ ْب َح
ُ ُك ْن
ُُ تُأَغ ِْس
ل
ُ ُك ْن
ُُ تُأَغْ َت ِس
ل
ُ ُك ْن
ُُتُأَفْ َتح
ُ ُك ْن
ُ ُ تُأُغْل
ِق
ُ ُك ْن
ُ ُ تُأَف َْه
م
ُ ُك ْن
ُ ُ تُأ َ ْك ُت
م
ُ ُك ْن
َ ُكن
َتى
ِ َ تُأ ْش
ُ ْ
ُ تُأَبِ ْي
ع
ُ ُك ْن
ُُ تُأ َ ْدخ
ُل
ُ ُك ْن
ُُتُأ َ ْخ ُرج
ُ ُك ْن

অদ্বভ শমতাভ না

অদ্বভ অতাভ না
অদ্বভ দ্বপলয অতাভ না
অদ্বভ শতরাওাত
কযতাভ না
অদ্বভ আলে কযতাভ না
অদ্বভ দ্বদতাভ না
অদ্বভ নাভাজ ড়তাভ না
অদ্বভ বালরাফাতাভ না
অদ্বভ যান্না কযতাভ না
অদ্বভ গ্রণ কযতাভ না
অদ্বভ শছলড় দ্বদতাভ না
অদ্বভ ঘুভাতাভ না
অদ্বভ ঘুভ শথলক ঈঠতাভ
না
অদ্বভ যাখতাভ না
অদ্বভ শুরু কযতাভ না
অদ্বভ শল কযতাভ না

َ
ُب
ُ ُك ْن
ُ تُ َُالُأ ْذ َه
ُُ ت َُُالُأ َ ِجي
ئ
ُ ُك ْن
ُ تُ َُالُأ َ ْر ِج
ع
ُ ُك ْن
تُ َُالُأ َ ْتل ُُْو
ُ ُك ْن

অদ্বভ শমতাভ

অদ্বভ অতাভ
অদ্বভ দ্বপলয অতাভ
অদ্বভ শতরাওাত
কযতাভ

ُتُ َُالُأ ُ ِر ْي ُد
ُ ُك ْن
ت َُُالُأ ُ ْع ِطي
ُ ُك ْن
تُ َُالُأ ُ َصلِ ّي
ُ ُك ْن
ُ ُّ تُ َُالُأ ُ ِح
ب
ُ ُك ُْن
ُُ ت َُُالُأ َ ْط ُب
خ
ُ ُك ْن

অদ্বভ আলে কযতাভ
অদ্বভ দ্বদতাভ
অদ্বভ নাভাজ ড়তাভ
অদ্বভ বালরাফাতাভ
অদ্বভ যান্না কযতাভ

ُُت َُُالُآ ُخذ
ُ ُك ْن

অদ্বভ গ্রণ কযতাভ

ُُت َُُالُأ َ ْت ُرك
ُ ُك ْن

অদ্বভ শছলড় দ্বদতাভ

َ
ُام
ُ ُك ْن
ُ ت َُُالُأ َن
ُ ُ تُ َُالُأ َ ْس َت ْي ِق
ظ
ُ ُك ْن
ُتُ َُالُأ َ َضع
ُ ُك ْن

অদ্বভ ঘুভাতাভ
অদ্বভ ঘুভ শথলক
ঈঠতাভ
অদ্বভ যাখতাভ

ُُُالُأ َ ْش َر ُع
َُ ت
ُ ُك ْن

অদ্বভ শুরু কযতাভ

ُت َُُالُأ َ ْن َت ِه ْي
ُ ُك ْن

অদ্বভ শল কযতাভ
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َ ُ ُكن
ُب
ُ ْ
ُ ت أ ْذ َه
ُُ تُأ َ ِج ْي
ئ
ُ ُك ْن
ُ تُأ َ ْر ِج
ع
ُ ُك ْن
تُأ َ ْتل ُُْو
ُ ُك ْن
ُتُأ ُ ِر ْي ُد
ُ ُك ْن
تُأ ُ ْع ِطي
ُ ُك ْن
تُأ ُ َصلِ ّي
ُ ُك ْن
ُ ُّ تُأ ُ ِح
ب
ُ ُك ْن
ُُ تُأ َ ْط ُب
خ
ُ ُك ْن
ُُتُآ ُخذ
ُ ُك ْن

ُُتُأ َ ْت ُرك
ُ ُك ْن

َ ُكن
ُام
ُ ْ
ُ تُأ َن
ُ ُ تُأ َ ْس َت ْي ِق
ظ
ُ ُك ْن
ُتُأ َ َضع
ُ ُك ْن

ُتُأ َ ْش َر ُع
ُ ُك ْن

تُأ َ ْن َت ِهي
ُ ُك ْن

অদ্বভ ছদ্বড়ল দ্বদতাভ না
অদ্বভ দ্বজলজ্ঞ কযতাভ
না
অদ্বভ ঈত্তয দ্বদতাভ না
অদ্বভ ছন্দ কযতাভ
না

ُتُ َُالُأ َ ْن ُش ُر
ُ ُك ْن
ُ َ ت َُُالُأ َ ْسأ
ل
ُ ُك ْن

অদ্বভ ছদ্বড়ল দ্বদতাভ
অদ্বভ দ্বজলজ্ঞ কযতাভ

ُ
ُب
ُ ُك ْن
ُ ت َُُالُأ ِج ْي
ُت َُُالُأَك َْر ُه
ُ ُك ْن

অদ্বভ ঈত্তয দ্বদতাভ
অদ্বভ ছন্দ কযতাভ

ُ ُكنتُُ َتقْر ُأ
َ َ ْ

ُتُأ َ ْن ُش ُر
ُ ُك ْن
ُُ َ تُأ َ ْسأ
ل
ُ ُك ْن
ُ ُكن
ُب
ُ ْ
ُ تُأ ِج ْي
ُتُأَك َْره
ُ ُك ْن

ُ ُك َّنا ُ َنقْر ُأ
َ

ُ ك َانُيقْر ُأ
َ َ َ

অভযা ড়তাভ

শ ড়ত

তুদ্বভ ড়লত

অদ্বভ ড়তাভ

ُ ُك َّناُال ُ َنقْر ُأ
َ

ُ ك َانُالُيقْر ُأ
َ َ َ

ُ كُنتُالُُ َتقْر ُأ
َ
َ

ُ كُنتُالُُأَقْر ُأ
ُ
َ

অভযা ড়তাভ না

শ ড়ত না

তুদ্বভ ড়লত না

اتُ َض ْب ًحا
ِ َوال َْعا ِد َي
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ُ ُكنتُُأَقْر ُأ
َ ُ ْ

অদ্বভ ড়তাভ না
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ُاتُتالي َة
ُ ِ كلم
َ اِ ْحف َِظُال

অগত ব্দগুলরা ভুখস্থ কলযা
লড়া না
দ্বরলখা না

ْ َالُ َتقْر ُأ
َ

ْ َالُ َت
ُب
ْ ك ُت

লড়া
দ্বরলখা

ْ اِقْر ُأ
َ

ُب
ْ ا ُ ْك ُت

শালনা না

َُالُ َت ْس َم ْع

শালনা

ُاِ ْس َم ْع

ভুখস্থ কলযা না

َُالُ َت ْحف َْظ

ভুখস্থ কলযা

ُاِ ْحف َْظ

ফলরা না

َُالُ َت ُق ْل

ফলরা

ُقُ ْل

ফলা না

َُالُ َت ْجلِ ْس

ফলা

ُاِ ْجلِ ْس

َُالُ َتق ُْم
ُ ْ ُ الُ َتأْك
ل

দাাঁড়াও

ُق ُْم

দাাঁদ্বড়লা না
শখলা না
ান কলযা না
কথা ফলরা না
চু শথলকা না
প্রকা কলযা না
অদ্বভ শখরফ না
এাঁলকা না

ُرب
ْ َالُ َت ْش
َُالُ َت َتكَل َّ ْم

ُُت
ْ َالُ َت ْسك
َُالُ ُت ْظ ِه ْر

ُب
ْ َالُ َُتل َْع

َُالُ َت ْر ُس ْم

খাও
ান কলযা
কথা ফলরা
চু থালকা
প্রকা কলযা
শখলরা
অাঁলকা
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ُك ُ ْل

ُاِ ْش َر ْب
َُتكَل َّ ْم

ُُت
ْ ا ُ ْسك
أ َ ْظ ِه ُْر
ُب
ْ اِل َْع

ُا ُ ْر ُس ْم

ভুলছা না

َُْالُ َت ْم َسح

ভুলছা

ُْاِ ْم َسح

শদলখা না

َُالُ َت ْن ُظ ْر

শদলখা

ُا ُ ْن ُظ ْر

ُا ُ ْطل ُْب

َُالُ َت ْطل ُْب

লেলণ কলযা

শধৌত কলযা না

َُالُ َت ْغ ِس ْل

শধৌত কলযা

ُاِغْسُِ ْل

শগার কলযা না

َُالُ َت ْغ َت ِس ْل

শগার কলযা

ُاِغْ َت ِس ْل

লেলণ কলযা না
খুাঁলজা না

ُث
ْ َالُ َت ْب َح

খুাঁলজা

খুলরা না

َُْالُ َت ْف َتح

খুলরা

ফন্ধ কলযা না

َُالُ ُت ْغل ِْق

ফন্ধ কলযা

ফুলঝা না

َُالُ َتف َْه ْم

ফুলঝা

শগান কলযা না
ি কলযা না

ْ َالُ َت
ُك ُت ْم
َُت
ِ َ َالُ َت ْش

শগান কলযা
ি কলযা

ُث
ْ اِ ْب َح

ُْاِفْ َتح

ُأَغْل ِْق
ُاِف َْه ْم
ُ ْ أ ُ ْك ُت
م
َُت
ِ َ اِ ْش

দ্বফদ্বি কলযা না

َُالُ َت ِب ْع

দ্বফদ্বি কলযা

ُِب ْع

প্রলফ কলযা না

ُُل
ْ َالُ َت ْدخ

প্রলফ কলযা

ُُل
ْ ا ُ ْدخ

শফয লা না

َُْالُ َت ْخ ُرج

শফয ও

ُْا ُ ْخ ُرج

শমলা না
এলা না

ُب
ْ َالُ َتذْ َه
ُ ِ ْ َالُ َتأ
ت

মাও
অলা
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ُب
ْ اِ ْذ َه

ُت
ِ ُاِ ْي/ُْت
ِ اِئ

দ্বপলয এলা না

َُالُ َت ْر ِج ْع

দ্বপলয অলা

ُاِر ِج ْع
ُْل
ُ اُت
أ َ ِر ُْد
ُ ِ أ َ ْع
ط

শতরাওাত কলযা না

ُْل
ُ َالُ َتت

শতরাওাত কলযা

আো কলযা না

َُالُ ُت ِر ْد

আলে কলযা

দ্বদলা না

َُالُ ُت ْع ِط

দাও

নাভাজ লড়া না

َُالُ ُت َص ِ ّل

নাভাজ লড়া

বালরাফালা না

ُب
َّ َالُ ُت ِح

বালরাফালা

যান্না কলযা না

َُالُ َت ْط ُب ْخ

ُا ُ ْط ُب ْخ
ُُْخذ

َُْالُ َتأ ْ ُخذ

গ্রণ কলযা

শছলড় দ্বদলা না

َُت ْك
ُ ْ َالُ َت

শছলড় দাও

ঘুভ শথলক ঈলঠা না

َُالُ َت َن ْم

َُالُ َت ْس َت ْي ِق ْظ

َ
ُب
ْ أ ْح ِب

যান্না কলযা

গ্রণ কলযা না

ঘুদ্বভলা না

َُص ِ ّل

ঘুভাও
ঘুভ শথলক ঈলঠা

শযলখা না

َ َالُ َت
ُض ْع

যালখা

শুরু কলযা না

َْالُ َت ْش َرع

শুরু কলযা

ُأ ُ ْت ُر ْك
َُن ْم

ُاِ ْس َت ْي ِق ْظ
َُض ْع

ْاِ ْش َر ُع

শল কলযা না

َُالُ َت ْن َت ِه

শল কলযা

ُاِ ْن َت ِه

ছদ্বড়ল দ্বদলা না

َُالُ َت ْن ُش ْر
ُْ َ َالُ َت ْسأ
ل

ছদ্বড়ল দাও

ُا ُ ْن ُش ْر

দ্বজলজ্ঞ কলযা না

দ্বজলজ্ঞ কলযা
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َُس ْل
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ْ
ُب
ْ اِق َْرأُوا ْك ُت

লড়া এফং দ্বরলখা
শতাভযা লড়া না
শতাভযা দ্বরলখা না
শতাভযা শালনা না

َالُ َتق َْر ُؤا

ْ َالُ َت
ك ُت ُبوا

َالُ َت ْس َم ُعوا

শতাভযা লড়া
শতাভযা দ্বরলখা
শতাভযা শালনা

اِق َْر ُؤوا

ا ُ ْك ُت ُبوا
اِ ْس َم ُعوا

শতাভযা ভুখস্থ কলযা না

َالُ َت ْحف َُظوا

শতাভযা ভুখস্থ কলযা

শতাভযা ফলরা না

َالُ َتقُولُوا

শতাভযা ফলরা

قُولو

শতাভযা ফলা না

َالُ َت ْجلِ ُسوا

শতাভযা ফলা

اِ ْجلِ ُسوا

শতাভযা দাাঁদ্বড়লা না
শতাভযা শখলা না
শতাভযা ান কলযা না
শতাভযা কথা ফলরা না
শতাভযা চু শথলকা না
শতাভযা প্রকা কলযা না
শতাভযা শখলরা না

َالُ َتقُو ُموا
الُ َتأْكُل ُوا

َالُ َت ْشر ُبوا
َالُ َت َتكَل َّ ُموا

َالُ َت ْس ُك ُتوا
َالُ ُت ْظ ِه ُروا
َالُ َتل َْع ُبوا

শতাভযা দাাঁড়াও
শতাভযা খাও
শতাভযা ান কলযা
শতাভযা কথা ফলরা
শতাভযা চু থালকা
শতাভযা প্রকা কলযা
শতাভযা শখলরা
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اِ ْحف َُظوا

قُو ُموا
كُل ُوا

اِ ْش َر ُبوا
َتكَل َّ ُموا

ا ُ ْس ُك ُتوا
أ َ ْظ ِه ُروا
اِل َْع ُبوا

শতাভযা এাঁলকা না
শতাভযা ভুলছা না
শতাভযা শদলখা না
শতাভযা লেলণ কলযা না
শতাভযা খুাঁজফ না

َالُ َت ْر ُس ُموا

শতাভযা অাঁলকা

َالُ َت ْن ُظ ُروا

শতাভযা শদলখা

َالُ َت ْم َس ُحوا

শতাভযা ভুলছা

ا ُ ْر ُس ُموا

اِ ْم َس ُحوا
ا ُ ْن ُظ ُروا
ا ُ ْطل ُُبوا

َالُ َت ْطل ُُبوا

শতাভযা লেলণ

َالُ َت ْب َحثُوا

শতাভযা খুাঁলজা

اِ ْب َحثُوا

কলযা

শতাভযা শধৌত কলযা না

َالُ َت ْغ ِسل ُوا

শতাভযা শধৌত কলযা

اِغ ِْسل ُوا

শতাভযা শগার কলযা না

َالُ َت ْغ َت ِسل ُوا

শতাভযা শগার কলযা

سل ُوا
ُ ِ اِغْ َت

শতাভযা খুলরা না

َالُ َت ْف َت ُحوا

শতাভযা খুলরা

اِفْ َت ُحوا

শতাভযা ফন্ধ কলযা না

َالُ ُت ْغلِقُوا

শতাভযা ফন্ধ কলযা

أَغْلِقُوا

শতাভযা ফুলঝা না

َالُ َتف َْه ُموا

শতাভযা ফুলঝা

اِف َْه ُموا

শতাভযা শগান কলযা না

ْ َالُ َت
ك ُت ُموا

শতাভযা শগান কলযা

أ ُ ْك ُت ُموا

শতাভযা ি কলযা না

َتوا
ُ ْ َالُ َت
َُ ش

শতাভযা ি কলযা

َتوا
ُ َ اِ ْش

শতাভযা দ্বফদ্বি কলযা না

يعوا
ُ َالُ َت ِب

শতাভযা দ্বফদ্বি কলযা

শতাভযা প্রলফ কলযা না

َالُ َت ْد ُخل ُوا

শতাভযা প্রলফ কলযা

ا ُ ْد ُخل ُوا

শতাভযা শফয লা না

َالُ َت ْخ ُر ُجوا

শতাভযা শফয ও

ا ُ ْخ ُر ُجوا

শতাভযা শমলা না

َالُ َتذْ َه ُبوا

শতাভযা মাও
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ِب ْي ُعوا

اِ ْذ َه ُبوا

শতাভযা এলা না
শতাভযা দ্বপলয এলা না
শতাভযা শতরাওাত কলযা
না
শতাভযা আো কলযা না
শতাভযা দ্বদলা না
শতাভযা নাভাজ লড়া না

َالُ َتأ ْ ُتوا
َالُ َت ْر ِج ُعوا

শতাভযা অলা
শতাভযা দ্বপলয অলা

َالُ َت ْتل ُوا

শতাভযা শতরাওাত

يدوا
ُ َالُ ُت ِر

শতাভযা আলে কলযা

َالُ ُت ْع ُطوا

َالُ ُت َصلُّوا

কলযা

শতাভযা দাও
শতাভযা নাভাজ লড়া

শতাভযা বালরালফলা না

َالُ ُت ِح ّبُوا

শতাভযা বালরাফালা

শতাভযা যান্না কলযা না

َالُ َت ْط ُب ُخوا

শতাভযা যান্না কলযা

শতাভযা গ্রণ কলযা না

َالُ َتأ ْ ُخذُ وا

শতাভযা গ্রণ কলযা

শতাভযা শছলড় দ্বদলা না

َتكُوا
ُ ْ َالُ َت

শতাভযা শছলড় দাও

শতাভযা ঘুদ্বভলা না
শতাভযা ঘুভ শথলক ঈলঠা
না

َالُ َت َنا ُموا

َالُ َت ْس َت ْي ِق ُظوا

শতাভযা ঘুভাও
শতাভযা ঘুভ শথলক
ঈলঠা

ُاي ُتوا/ُاِ ْئ ُتوا
اِر ِج ُعوا
ا ُ ْتل ُوا

أ َ ِر ْي ُدوا
أ َ ْع ُطوا
َصلُّوا

أ َ ْح ِب ُبوا

ا ُ ْط ُب ُخوا
ُخذُ وا

أ ُ ْت ُركُوا
َنا ُموا

اِ ْس َت ْي ِق ُظوا

শতাভযা শযলখা না

ضا ُعوا
َ َالُ َت

শতাভযা যালখা

َضا ُعوا

শতাভযা শুরু কলযা না

َالُ َت ْش َر ُعوا

শতাভযা শুরু কলযা

اِ ْش َر ُعوا

শতাভযা শল কলযা না

َالُ َت ْن َت ُهوا

শতাভযা শল কলযা

শতাভযা শছলড়া না

َالُ َت ْن ُش ُروا

শতাভযা ছদ্বড়ল দাও
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اِ ْن َت ُهوا

ا ُ ْن ُش ُروا

ُاألفعالُاآلتي ِةُ
ا كتبُمعاين
ِ
দ্বনলনাক্ত দ্বিাগুলরায থজ দ্বরলখা

اِقْر ُأ ْ
َ

اِق َْر ُؤوا

بُ
ا ُ ْك ُت ْ

ا ُ ْك ُت ُبوا

ك ُ ْلُ

كُل ُوا

ق ُْمُ

الُ َتقْر ُأ ْ
َُ َ

َالُ َت ْ
بُ
ك ُت ْ

َالُ َت ْ
ك ُت ُبوا

َالُ َتق ُْمُ
الُ َتأْك ُ ْ ُ
ل

الُ َتأْكُل ُوا

اِ ْش َر ْبُ

اِ ْش َر ُبوا

ربُ
َالُ َت ْش ْ

َالُ َت ْشر ُبوا

ا ُ ْر ُس ْمُ

ا ُ ْر ُس ُموا

َالُ َت ْر ُس ْمُ

َالُ َت ْر ُس ُموا

َت ُك َل َّ ْمُ

قُو ُموا

َالُ َتق َْر ُؤا

َتكَل َّ ُموا

اِ ْم َسحُْ

اِ ْم َس ُحوا

ا ُ ْطل ُْبُ
اِفْ َتحُْ

ا ُ ْطل ُُبوا

ا ُ ْن ُظ ْرُ

أَغْل ِْقُ

اِف َْه ْمُ
أ ُ ْك ُت ْ ُ
م
أ َ ْع ِ ُ
ط

َالُ َت َتكَل َّ ْمُ
َالُ َت ْم َسحُْ

ا ُ ْن ُظ ُروا

َالُ َت ْن ُظ ْرُ

َالُ َتقُو ُموا

َالُ َت َتكَل َّ ُموا

َالُ َت ْم َس ُحوا
َالُ َت ْن ُظ ُروا

َالُ َت ْطل ُْبُ

َالُ َت ْطل ُُبوا

َالُ ُت ْغل ِْقُ

َالُ ُت ْغلِقُوا

اِف َْه ُموا

َالُ َتف َْه ْمُ

َالُ َتف َْه ُموا

أ َ ْع ُطوا

َالُ ُت ْع ِطُ

َالُ َت ْف َتحُْ

اِفْ َت ُحوا
أَغْلِقُوا

أ ُ ْك ُت ُموا

َالُ َت ْ
ك ُت ْمُ
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َالُ َت ْف َت ُحوا

َالُ َت ْ
ك ُت ُموا
َالُ ُت ْع ُطوا

ُحولُالجم َلُاآلتي َةُُإَلُالعربي ِة
দ্বনলনাক্ত ফাকযগুলরালক অযদ্বফ কলযা
শতাভযা ভুখস্থ কলযা

লড়া না

শতাভযা ভুখস্থ কলযা

লড়া

শতাভযা ফলরা না

শালনা না

শতাভযা ফলরা

শালনা

শতাভযা কথা ফলরা না

ফলরা না

শতাভযা কথা ফলরা

ফলরা

শতাভযা চু শথলকা না

কথা ফলরা না

শতাভযা চু থালকা

কথা ফলরা

শতাভযা প্রকা কলযা

প্রকা কলযা না

শতাভযা প্রকা কলযা

প্রকা কলযা

শতাভযা ভুলছা না

শখলরা না

শতাভযা ভুলছা

শখলরা

শতাভযা শদলখা না

ভুলছা না

শতাভযা শদলখা

ভুলছা

শতাভযা লেলণ কলযা

শদলখা

না

না

শতাভযা লেলণ কলযা শদলখা না
না
শতাভযা খুলরা না

শধৌত কলযা না

শতাভযা খুলরা

শধৌত কলযা

শতাভযা ফন্ধ কলযা না

শগার কলযা না

শতাভযা ফন্ধ কলযা

শগার কলযা

শতাভযা ফুলঝা না

ফুলঝা না

শতাভযা ফুলঝা

ফুলঝা

শতাভযা প্রলফ কলযা

ি কলযা না

শতাভযা প্রলফ কলযা

ি কলযা

শতাভযা শফয লা না

দ্বফদ্বি কলযা না

শতাভযা শফয ও

দ্বফদ্বি কলযা

শতাভযা শমলা না

শফয লা না

শতাভযা মাও

শফয ও

না
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ُاتُتالي َة
ِ كلم
َ اِ ْحف َِظُال

অগত ব্দগুলরা ভুখস্থ কলযা

শ কলয/কযলফ(ুং)
তাযা দু জন
কলয/কযলফ(ুং)
তাযা কলর
কলয/কযলফ(ুং)
শ কলয/কযলফ(স্ত্রী)
তাযা দু জন
কলয/কযলফ(স্ত্রী)
তাযা কলর
কলয/কযলফ(স্ত্রী)
তুদ্বভ কয/কযলফ(ুং)
শতাভযা দু জন
কয/কযলফ(ুং)
শতাভযা কলর
কয/কযলফ(ুং)
তুদ্বভ কয/কযলফ(স্ত্রী)
শতাভযা দু জন
কয/কযলফ(স্ত্রী)
শতাভযা কলর
কয/কযলফ(স্ত্রী)
অদ্বভ কদ্বয/কযফ
অভযা কদ্বয/কযফ

ُار ُع
َ ال ُْم
ِ ض
َُيف َْع ُل

শ একজন (ুং) কলযলছ

ال َْما ِضي
ُف ََع َل

َُلن
ِ َيف َْع

তাযা দু জন (ুং) কলযলছ

فعَل

ُُون
َ َيف َْعل

তাযা কলর (ুং) কলযলছ

فعلوا

َُتف َْع ُل

শ একজন (স্ত্রী) কলযলছ

ُف ََعل َْت

َُلن
ِ َتف َْع

তাযা দু জন (স্ত্রী) কলযলছ

ف ََعل َ َتا

ُل
َ َيف َْع

তাযা কলর (স্ত্রী) কলযলছ

ُل
َ ْ ف ََع

َُتف َْع ُل

তুদ্বভ একজন (ুং) কলযছ

ُلت
َ ف ََع

َُت ُْف َع ََل ِن

শতাভযা দু জন (ুং) কলযছ

ف ََعلتما

ُُون
َ َتف َْعل

শতাভযা কলর (ুং) কলযছ

ف ََعل ُتم

ُّي
َ َِتف َْعل

তুদ্বভ একজন (স্ত্রী) কলযছ

ُلت
ِ ف ََع

َُتف َْع ََل ِن

শতাভযা দু জন (স্ত্রী) কলযছ

ف ََعلتما

ُل
َ ْ َتف َْع

শতাভযা কলর (স্ত্রী) কলযছ

َُْت
ّ ُ ف ََعل

অদ্বভ কলযদ্বছ

ُلت
ُ ف ََع

ُأَف َْع ُل

َُنف َْع ُل

অভযা কলযদ্বছ
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ف ََعل َنا

ال َْما ِضي

ار ُعُ
ال ُْم َ
ض ِ

َن َص ُر ْوا

َي ْن ُص ُر ْو َنُ

َن َص َرُ
َن َص َرا

َي ْن ُص ُرُ
َي ْن ُص َر ِ ُ
ان

َن َص َر ْتُ

َت ْن ُص ُرُ
َت ْن ُص َر ِ ُ
ان

َن َص ْر َتُ

َت ْن ُص ُرُ
َت ْن ُص َر ِ ُ
ان

ص َر َتا
َن َ ُ

َن َص ْر َنُ

َن َص ْر ُت َما

َي ْن ُص ْر َنُ

َن َص ْر ُت ْمُ
َن َص ْر ِ ُ
ت

َت ْن ُص ُر ْو َنُ
َت ْن ُص ِر ي َ ُ
ن

َن َص ْرت ُّنَُ

َت ْن ُص ْر َنُ
ُأ َ ْن ُص ُُر

َن َص ْر ُت َما
َن َص ْر ُتُ
َن َص ْر َنا

انُ
َت ْن ُص َر ِ

َن ْن ُص ُرُ

ال َْما ِضي

ار ُعُ
ال ُْم َ
ض ِ

ال َْما ِضي

ارعٌُ
ال ُْم َ
ض ِ

ق ََرآ
ق ََرأ ُ ْوا
تٌُ
ق ََرأ َ ْ
ق ََرأ َ َتا
نٌُ
ق ََرأ ْ َ
تٌُ
ق ََرأ ْ َ
ق ََرأ ْ ُت َما
مٌُ
ق ََرأ ْ ُت ْ
ْ
تٌُ
ق ََرأ ِ
ق ََرأ ْ ُتما
ُنٌُّ
ق ََرأْت َ
ق ََرأْتٌُ
ق ََرأْنا

آنٌُ
َيق َْر ِ
نٌُ
َيق َْرأ ُ ْو َ

َك َت َبا

َي ْ
انٌُ
ك ُت َب ِ

ق ََر َأٌُ

َيق َْرأٌُ

َتق َْرأٌُ

ْرآنٌُ
َتق ِ
نٌُ
َيق َْرأ ْ َ
َتق َْرأٌُ

آنٌُ
َتق َْر ِ
نٌُ
َتق َْرأ ُ ْو َ
ّيٌُ
َتق َْرئِ ْ َ
آنٌُ
َتق َْر ِ
نٌُ
َتق َْرأ ْ َ
أَق َْرأٌُ
َنق َْرأٌُ
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بٌُ
َك َت َ

َك َت ُب ْوا

َي ْ
ك ُتبٌُ

َي ْ
نٌُ
ك ُت ُب ْو َ

تٌُ
َك َت َب ْ

َت ْ
ك ُتبٌُ

َبٌُ
َك َت ْ َ

َي ْ
َبٌُ
ك ُت ْ َ

َك َت َب َتا

تٌُ
َك َت ْب َ

َك َت ْب ُت َما

َت ْ
انٌُ
ك ُت َب ِ
َت ْ
ك ُتبٌُ

َت ْ
انٌُ
ك ُت َب ِ

مٌُ
َك َت ْب ُت ْ

َت ْ
نٌُ
ك ُت ُب ْو َ

َك َت ْب ُت َما

َت ْ
انٌُ
ك ُت َب ِ

تٌُ
َك َت ْب ِ

تٌُّ
َك َت ْب ُ َ
َك َت ْبتٌُ
َك َت ْب َنا

َت ْ
ّيٌُ
ك ُت ِب ْ َ
َت ْ
َبٌُ
ك ُت ْ َ
أ َ ْك ُتبٌُ
َن ْ
ك ُتبٌُ

ال َْما ِضي

ار ُعُ
ال ُْم َ
ض ِ

ال َْما ِضي

ار ُعُ
ال ُْم َ
ض ِ

َح ِف َ ُظا

انٌُ
َي ْحف ََظ ِ

َجل ََسا

انٌُ
َي ْجلِ َس ِ

ظٌُ
َح ِف َ

َح ِف ُظ ْوا

َي ْحفَظٌُ

نٌُ
َي ْحف َُظ ْو َ

َجل َُس ْوا

انٌُ
َت ْحف ََظ ِ

َجل ََس َتا

َت ْحفَظٌُ

تٌُ
َجل َْس َ

تٌُ
َح ِف َظ ْ

َت ْحفَظٌُ

نٌُ
َح ِف ْظ َ

نٌُ
َي ْحف َْظ َ

َح ِف َظ َتا

تٌُ
َح ِف ْظ َ

َح ِف ْظ ُت َما

سٌُ
َجل َ َ

انٌُ
َت ْحف ََظ ِ

َي ْجلِسٌُ

نٌُ
َي ْجلِ ُس ْو َ

تٌُ
َجل ََس ْ

َت ْجلِسٌُ

نٌُ
َجل َْس َ

نٌُ
َي ْجلِ ْس َ

َجل َْس ُت َما

انٌُ
َت ْجلِ َس ِ
َت ْجلِسٌُ

انٌُ
َت ْجلِ َس ِ

مٌُ
َح ِف ْظ ُت ْ

نٌُ
َت ْحف َُظ ْو َ

مٌُ
َجل َْس ُت ْ

نٌُ
َت ْجلِ ُس ْو َ

َح ِف ْظ ُت َما

انٌُ
َت ْحف ََظ ِ

َجل َْس ُت َما

انٌُ
َت ْجلِ َس ِ

تٌُ
َح ِف ْظ ِ

تٌُّ
َح ِف ْظ ُ َ
َح ِف ْظتٌُ
ح ِف ْظ َنا
َُ

ّيٌُ
َت ْح َف ِظ ْ َ
نٌُ
َت ْحف َْظ َ
أ َ ْحفَظٌُ
َن ْحفَظٌُ

تٌُ
َجل َْس ِ

تٌُّ
َجل َْس ُ َ

ّيٌُ
َت ْجلِ ِس ْ َ
نٌُ
َت ْجلِ ْس َ
أ َ ْجلِسٌُ

َجل َْستٌُ

َن ْجلِسٌُ

َجل َْس َنا
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ال َْما ِضي
لٌُ
أَك َ َ
أَك َََلُ
أَكَل ُْوا
َتٌُ
أَكَل ْ
أَكَل َ َتا
لٌُ
أَك َ ْ َ
ْتٌُ
أَكَل َ

أَكَل ْ ُت َما
مٌُ
أَكَل ْ ُت ْ
َ
ْتٌُ
أكَل ِ
أَكَل ْ ُت َما
ْتٌُّ
أَكَل ُ َ
أَكَل ْتٌُ
أَكَل ْ َنا

ارعٌُ
ال ُْم َ
ض ِ
َيأْك ُلٌُ
ْ
نٌُ
َيأك ََُل ِ
نٌُ
َيأْكُل ُْو َ
َتأْك ُلٌُ
ْ
نٌُ
َتأك ََُل ِ
لٌُ
َيأْك ُ ْ َ
َتأْك ُلٌُ
ْ
نٌُ
َتأك ََُل ِ
نٌُ
َتأْكُل ُْو َ
ّيٌُ
َتأْكُلِ ْ َ
ْ
نٌُ
َتأك ََُل ِ
لٌُ
َتأْك ُ ْ َ
آك ُلٌُ
َنأْك ُلٌُ

ال َْما ِضي

ار ُعُ
ال ُْم َ
ض ِ

ال َْما ِضي

ار ُعُ
ال ُْم َ
ض ِ

ال َْما ِضي

ارعٌُ
ال ُْم َ
ض ِ

َش ِر َبا

انٌُ
َي ْش َر َب ِ

َس َك َتا

انٌُ
َي ْس ُك َت ِ

لَ ِع َبا

انٌُ
َيل َْع َب ِ

بٌُ
َش ِر َ

شَُ ِر ُب ْوا

َي ْش َربٌُ

نٌُ
َي ْش َر ُب ْو َ

َس َك ُت ْوا

انٌُ
َت ْش َر َب ِ

َس َك َت َتا

َت ْش َربٌُ

َتٌُّ
َسك َ

تٌُ
َش ِر َب ْ

َت ْش َربٌُ

نٌُ
َش ِر ْب َ

نٌُ
َي ْش َر ْب َ

َش ِر َب َتا

تٌُ
َش ِر ْب َ

َش ِر ْب ُت َما

َتٌُ
َسك َ

انٌُ
َت ْش َر َب ِ

َي ْسكُتٌُ

نٌُ
َي ْس ُك ُت ْو َ

لَ ِع ُب ْوا

انٌُ
َت ْس ُك َت ِ

لَ ِع َب َتا

َت ْسكُتٌُ

تٌُ
لَ ِع ْب َ

تٌُ
َس َك َت ْ

َت ْسكُتٌُ

َتٌُ
َسك ْ َ

ُتٌُ
َي ْسك ْ َ

َس َك ُّت َما

بٌُ
لَ ِع َ

انٌُ
َت ْس ُك َت ِ

َيل َْعبٌُ

نٌُ
َيل َْع ُب ْو َ

تٌُ
لَ ِع َب ْ

َتل َْعبٌُ

َبٌُ
لَ ِع ْ َ

َبٌُ
َيل َْع ْ َ

لَ ِع ْب ُت َما

انٌُ
َتل َْع َب ِ
َتل َْعبٌُ

انٌُ
َتل َْع َب ِ

مٌُ
َش ِر ْب ُت ْ

نٌُ
َت ْش َر ُب ْو َ

مٌُ
َس َك ُّت ْ

نٌُ
َت ْس ُك ُت ْو َ

مٌُ
لَ ِع ْب ُت ْ

نٌُ
َتل َْع ُب ْو َ

َش ِر ْب ُت َما

َت ْش َر َبا ُِ
نٌ

َس َك ُّت َما
َتٌُّ
َسك ُّ َ

انٌُ
َت ْس ُك َت ِ

لَ ِع ْب ُت َما

انٌُ
َتل َْع َب ِ

تٌُ
َش ِر ْب ِ

تٌُّ
َش ِر ْب ُ َ

َش ِر ْبتٌُ
َش ِر ْب َنا

ّيٌُ
َت ْش َر ِب ْ َ

نٌُ
َت ْش َر ْب َ
أ َ ْش َربٌُ
َن ْش َربٌُ

َتٌُّ
َسك ِ

ّيٌُ
َت ْس ُك ِت ْ َ
ُتٌُ
َت ْسك ْ َ
أ َ ْسكُتٌُ
َن ْسكُتٌُ

َسكَتٌُّ

َس َك ْت َنا
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تٌُ
لَ ِع ْب ِ

تٌُّ
لَ ِع ْب ُ َ
لَ ِع ْبتٌُ
لَ ِع ْب َنا

ّيٌُ
َتل َْع ِب ْ َ
َبٌُ
َتل َْع ْ َ
أَل َْعبٌُ
َنل َْعبٌُ

يهاُ
ب
ُأوزانُاألَف َْع ِ
َ
الُ َم َعُ َم َعا نِ َ
ا ُ ْك ُت ْ
লথজয ালথ দ্বিায রুগুলরা দ্বরলখা

ال َْما ِضي
َن َص َرٌُ

ار ُعُ
ال ُْم َ
ض ِ
ينصرٌُ
ُ

ال َْما ِضي
ف َتح

ار ُعُ
ال ُْم َ
ض ِ
يف َتحٌُ
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ال َْما ِضي
بٌُ
َض َر َ

ارعٌُ
ال ُْم َ
ض ِ
ض ِربٌُ
َي ْ

ال َْما ِضي
ِعٌُ
َسم َ

ار ُعُ
ال ُْم َ
ض ِ
َي ْس َمعٌُ

ال َْما ِضي
مٌُ
كر َ
ُ

ار ُعُ
ال ُْم َ
ض ِ
يكرمٌُ
ُ
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ال َْما ِضي
بٌُ
حس َ
ِ

ارعٌُ
ال ُْم َ
ض ِ
ي ْح ِسبٌُ

ال ِف ْعل إ ْع َرابٌُ ক্লাস- ২১। রিোর ইরাব

أنُ
َي ْف َع َُ
ل ْ

ل لَ ْنُ
َي ْف َع َُ

ل ل َْمُ
فع ُْ
َي َ

ل ل َّمَا
َي ْف َع ُْ
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ُُُأ َ ْن،لَ ْن
শ শমলত
শ শফয লত
শ দ্বরখলত
শ শখরলত
শ ফলত
শ ান কযলত
শ কথা ফরলত
শ অাঁকলত
শ ভুছলত
শ খুজ
াঁ লত
শ শধৌত কযলত
শ প্রলফ কযলত
শ দ্বপযলত
শ শখলত

ভুদাদ্বযলক ভানু ফ কলয।

َ
ُب
َ أ ْنُ َيذْ َه
َ
َُخرج
ُ أ ْنُ َي
ْ أ َ ْنُ َي
ُ َ ك ُت
ب
ُ َ أ َ ْنُ َيل َْع
ب
ُ َ ِأ َ ْنُ َي ْجل
س
ُ َ أ َ ْنُ َي ْش َر
ب
ُ َ َّ أ َ ْنُ َي َتكَل
م

শ মালফআ না
শ শফয লফআ না
শ দ্বরখলফআ না
শ শখরলফআ না
শ ফলফআ না
শ ান কযলফআ না
শ কথা ফরলফআ না

ُأ َ ْنُ َي ْر ُس َم
َُأ َ ْنُ َي ْم َسح

শ অাঁকলফআ না
শ ভুছলফআ না

ُأ َ ْنُ َي ْطل َُب
َُ أ َ ْنُ َي ْغ ِس
ل

শ খুজ
াঁ লফআ না
শ শধৌত কযলফআ না

َ
ُُل
َ يدخ
ْ ُأ ْن
َُ أ َ ْنُُ َي ْر ِج
ع
َُ ُ أ َ ْنُُ َيأْك
ل

শ ঢুকলফআ না
শ দ্বপযলফআ না
শ খালফআ না

143

ُب
َ لَ ْنُ َيذْ َه
َُخرج
ُ لَ ْنُُ َي
ْ لَ ْنُُ َي
ُب
َ ك ُت
ُ َ لَ ْنُُ َيل َْع
ب

ُلنُ َي ْجلِ َس

ُلنُُ َي ْش َر َب
ُ َ َّ لنُُ َي َتكَل
م
ُلنُُ َي ْر ُس َم
َُلنُُ َي ْم َسح

ُلنُُ َي ْطل َُب
َُ لنُُ َي ْغ ِس
ل

ُُل
َ يدخ
ْ ُُلن
ُلنُُ َي ْر ِج َع
َُ ُ لنُُ َيأْك
ل

ُلمَا
ّ ُ،ل َْم
শ এখলনা মাদ্বন
শ এখলনা শফয দ্বন
শ এখলনা দ্বরলখদ্বন
শ এখলনা দ্বভথযা ফলরদ্বন
শ এখলনা লড়দ্বন
শ এখলনা শখলরদ্বন
শ এখলনা ফলদ্বন
শ এখলনা ান কলযদ্বন
শ এখলনা কথা ফলরদ্বন
শ এখলনা অাঁলকদ্বন
শ এখলনা ভুলছদ্বন
শ এখলনা খুলাঁ জদ্বন
শ এখলনা শধৌত কলযদ্বন
শ এখলনা প্রলফ কলযদ্বন
শ এখলনা দ্বপলয অলদ্বন
শ এখলনা খাদ্বন

ভুদাদ্বযলক ভাজ্জু ভ কলয।

ُب
ْ ل َّمَاُ َيذْ َه
ُْخرج
ُ ل َّمَا َي

শ মাদ্বন
শ শফয দ্বন

ْ ل َّمَا َي
ُب
ْ ك ُت
ْ ل َّمَا َي
ُ ْ ك ِذ
ب
ْ لَمَا يقْر ُأ
َ َ ّ
ُ ْ ل ََّماُ َيل َْع
ب

শ দ্বরলখদ্বন
শ দ্বভথযা ফলরদ্বন
শ লড়দ্বন
শ শখলরদ্বন

ُل ََّماُ َي ْجلِ ْس

শ ফলদ্বন

ُل ََُّماُ َي ْش َر ْب
ُ ْ َّ ل ََّماُ َي َتكَل
م

শ ান কলযদ্বন
শ কথা ফলরদ্বন

ُل ََّماُ َي ْر ُس ْم
ُْل ََّماُ َي ْم َسح

শ অাঁলকদ্বন
শ ভুলছদ্বন

ُل َّمَا َي ْطل ُْب
ُ ْ ل ََّماُ َي ْغ ِس
ل

শ খুলাঁ জদ্বন
শ শধৌত কলযদ্বন

ُُل
ْ يدخ
ْ ُل ََّما

শ প্রলফ কলযদ্বন

ُل َّمَا َي ْر ِج ْع
ُ ْ ُ ل َّمَا َيأْك
ل

শ দ্বপলয অলদ্বন
শ খাদ্বন
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ُب
ْ ل َْمُ َيذْ َه
ُْخرج
ُ ل َْم ُ َي

ْ ل َْم ُ َي
ُب
ْ ك ُت
ْ ل َْمُُُ َي
ُ ْ ك ِذ
ب
ْ لَم ُيقْر ُأ
َ َ ْ

ُب
ْ ل َْم ُ َيل َْع
ُ ْ ِل َْم ُ َي ْجل
س
ُل َْم ُ َي ْش َر ْب
ُ ْ َّ ل َْم ُ َي َتكَل
م
ُل َْم ُ َي ْر ُس ْم
ُْل َْم ُ َي ْم َسح

ُل َْم ُ َي ْطل ُْب
ُ ْ ل َْمُ ُ َي ْغ ِس
ل

ُُل
ْ يدخ
ْ ُ ُل َْم
ُل َْمُ ُ َي ْر ِج ْع
ُ ْ ُ ل َْمُ ُ َيأْك
ل

ْ
بُ
اِق َْرأُوا ْك ُت ْ

লড়া এফং দ্বরলখা

وبُ
َم ْن ُص ٌ
لَ ْنُُ َيف َْع َُ
ل

ومُ
َم ْج ُز ٌ
ل َْمُ َيف َْع ُْ
ل

َم ْرفُو ُعٌ

ُونُ
َيف َْعل َ

لَ ْنُُ َيف َْعل ُوا

ل َْمُ َيف َْعل ُوا

َلنُ
َتف َْع ِ

لَ ْنُُ َتف َْعَل

ل َْمُ َتف َْعَل

َيف َْع ُلُ

َلنُ
َيف َْع ِ
َتف َْع ُلُ

لَ ْنُُ َيف َْعَل

لَ ْنُُ َُتف َْع َلُ

ل َْمُ َيف َْعَل

ل َْمُ َتف َْع ْلُ

لُ
لَ ْنُُ َيف َْع َ
لَ ْنُُ َتف َْع َُ
ل

ل َْمُ َتف َْع ْلُ

ُونُ
َتف َْعل َ

لَ ْنُُ َتف َْعل ُوا

ل َْمُ َتف َْعل ُوا

َتف َْع ََل ِنُ

لَ ْنُُ َتف َْع ََلُ

ل َْمُ َتف َْع ََلُ

لُ
َيف َْع َ
َتف َْع ُلُ

َتف َْع ََل ِنُ
ّيُ
َتف َْعلِ َ
لُ
َتف َْع ْ َ
أَف َْع ُُ
ل
َنف َْع ُلُ

لَ ْنُُ َتف َْع ََلُ

لَ ْنُُ َتف َُْعلِي

لُ
لَ ْنُُ َتف َْع ْ َ
لَ ْنُُأَف َْع َُ
ل
لَ ْنُُ َنف َْع َُ
ل
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لُ
ل َْمُ َيف َْع َ
ل َْمُ َتف َْع ََلُ

ل َْمُ َتف َْعلِي

لُ
ل َْمُ َتف َْع ْ َ
ل َْمُأَف َْع ُْ
ل
ل َْمُ َنف َْع ُْ
ل

َم ْرفُو ُعٌ

بُ
َيذْ َُه ُ
َيذْ َه َب ِ ُ
ان

َيذْ َه ُب ْو َنُ
بُ
َتذْ َه ُ

انُ
َتذْ َه َب ِ
َبُ
َيذْ َه ْ َ

بُ
َتذْ َه ُ
َتذْ َه َب ِ ُ
ان

َتذْ َه ُب ْو َنُ
ّيُ
َتذْ َه ِب ْ َ
انُ
َتذْ َه َب ِ
َبُ
َتذْ َه ْ َ
أ َ ْذ َه ُ ُ
ب
َنذْ َه ُ ُ
ب

وبُ
َم ْن ُص ٌ

بُ
لَ ْن َ
ُُيذْ َه َ
ُُيذْ َه َبا
ُلَ ْن َ

ُُيذْ َه ُب ْوا
ُلَ ْن َ
بُ
ُلَ ْنُُ َتذْ َه َ
لَ ْنُُ َتذْ َه َبا

ومُ
َم ْج ُز ٌ

بُ
ُل َْم َُيذْ َه ْ
ل َْم َُيذْ َه َبا

ل َْم َُيذْ َه ُب ْوا
بُ
ل َْمُ َتذْ َه ْ
ل َْمُ َتذْ َه َبا

َبُ
لَ ْن ُ َيذْ َه ْ َ

َبُ
ل َْمُ َيذْ َه ْ َ

لَ ْن ُ َتذْ َه ُب ْوا

ل َْمُ َتذْ َه ُب ْوا

بُ
لَ ْنُُ َتذْ َه َ
لَ ْنُُ َتذْ َه َبا

بُ
لَ ْنُُ َتذْ َه ِ ْ
لَ ْنُُ َتذْ َه َبا

َبُ
لَ ْنُُ َتذْ َه ْ َ
ُلَ ْنُُأ َ ْذ َه َ ُ
ب
لَ ْن ُ َنذْ َه َ ُ
ب
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بُ
ل َْمُ َتذْ َه ْ
ل َْمُ َتذْ َه َبا

بُ
ل َْمُ َتذْ َه ِ ْ
ل َْمُ َتذْ َه َبا

َبُ
ل َْمُ َتذْ َه ْ َ
ل َْمُأ َ ْذ َه ْ ُ
ب
بُ
ل َْمُ َنذْ َه ْ

َم ْرفُو ُعٌ

َي ْن ُص ُرُ
َي ْن ُص َر ِ ُ
ان

وبُ
َم ْن ُص ٌ
لنُ َي ْن ُص َُر

لنُ َي ْن ُص َرا

ومُ
َم ْج ُز ٌ

لَمُ َي ْن ُص ْرُ
لمُ َي ْن ُص َرا

َي ْن ُص ُر ْو َنُ

لنُ َي ْن ُص ُر ْوا

لمُ َي ْن ُص ُر ْوا

َي ْن ُص ْر َنُ

لنُ َي ْن ُص ْر َنُ
لنُ َت ْن ُص َُر

لمُ َي ْن ُص ْر َنُ

َت ْن ُص ُرُ
َت ْن ُص َر ِ ُ
ان
َت ْن ُص ُرُ
َت ْن ُص َر ِ ُ
ان

َت ْن ُص ُر ْو َنُ

لنُ َت ْن ُص َرُ
لنُ َت ْن ُص َرا

لنُ َت ْن ُص َرا

لنُ َت ْن ُص ُر ْوا

لمُ َت ْن ُص ْرُ
لمُ َُت ْن ُص َرا

لمُ َت ْن ُص ْرُ
لمُ َت ْن ُص َرا

لمُ َت ْن ُص ُر ْوا

َت ْن ُص ِر ي َنُ

لنُ َت ْن ُص ِري

لمُ َت ْن ُص ِري

َت ْن ُص ْر َنُ
أ َ ْن ُص ُُر

لنُ َت ْن ُص ْر َنُ
لنُأ َ ْن ُص َُر

لمُ َت ْن ُص ْر َنُ
لمُأ َ ْن ُص ُْر

انُ
َت ْن ُص َر ِ

َن ْن ُص ُرُ

لنُ َت ْن ُص َرا

لنُ َن ْن ُص َرُ
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لمُ َت ْن ُص َرا

لمُ َن ْن ُص ْرُ

أ َ ْك ِملُُالجدول َ
اس َب ِةُ
ُالم َن ِ
انُاألف َْع ِ
ُُبأ ْو َز ِ
ِ َ ْ َ ِ
الُ ُ
দ্বিায মথামথ রূ দ্বদল শটদ্বফরদ্বট ূ ণজ কলযা

َم ْرفُو ُعٌ

َي ْ
ك ُتبٌُ

انٌُ
َيك ُت َب ِ

وبُ
َم ْن ُص ٌ

لَنُ َي ْ
بٌُ
ك ُت َ

لنُ َي ْ
ك ُت َباُ
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ومُ
َم ْج ُز ٌ

لَمُ َي ْ
بٌُ
ك ُت ْ
لمُ َي ْ
ك ُت َبا

َم ْرفُو ُعٌ

وبُ
َم ْن ُص ٌ

انٌُ
َي ْس َم َع ِ

لن َُي ْس َم َعا

َي ْس َمعٌُ

عٌُ
لَنُ َي ْس َم َ
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ومُ
َم ْج ُز ٌ

لَمُ َي ْس َم ْعٌُ

لمُي ْس َم َعا
َ

ক্লাস-২২। তুরম র্ী র্রলি চাও? ٌُل
ُ ْ ُيد
ُ ُ َماذَاُ ُت ِر
َ أنُ َتف َْع
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ْ
ُب
ْ اِق َْرأُوا ْك ُت

লড়া এফং দ্বরলখা
অদ্বভ শাযদ্বট ড়লত চাআ

َ َ َ أُر
َيد ُة
َ الجر
ُ ِ
ِ ُيدُأ ْنُأق َْرأ

َ أُر
ُالر َسال َة
ُ ِ
ِ ّ ُب
َ يدُأ ْنُأ ْك ُت

অদ্বভ দ্বচদ্বঠটা দ্বরখলত চাআ

ُ
َيدُأ َ ْنُأ َ ْس َم َعُالتَلو ُة
ُ أ ِر

অদ্বভ দ্বতরাওাতটা শুনলত চাআ

ُ
َور ُة
ُّ ُيدُأ َ ْنُأ َ ْحف ََظ
ُ أ ِر
َ الس

অদ্বভ ু যাদ্বট ভুখস্থ কযলত চাআ

ُ
ُالقص َة
َّ ُيدُأ َ ْنُأَق ُْو َل
ُ أ ِر

অদ্বভ গল্পটা ফরলত চাআ

ُ
َُيدُأ َ ْنُأَق ُْو َمُعل ُِر ْجلي ّي
ُ أ ِر
ُ
يدُأ َ ْنُأ َ ْجلِ َسُ ُه َنا
ُ أ ِر
َ أُر
َّ حم
اج ُِة
ُ ِ
َ ُالد َج
َ يدُأ ْنُآك ُ َلُل
ُ
يدُأ َ ْنُأ َ ْش َر َبُكو ًباُ ِم َنُال َْما ُِء
ُ أ ِر
ُ
ُ َ يدُأ َ ْنُأ َ َتكَل َّ َمُ َم َع
ك
ُ أ ِر
ُ
ُِ ُتُ ِع ْن َدُال ُْم
دير
ُ ْ َ يدُأ َ ْنُأ
ُ أ ِر
َ سك

অদ্বভ অভায দু আ াল দাাঁড়ালত চাআ
অদ্বভ এখালন ফলত চাআ
অদ্বভ ভুযদ্বগয শগাত শখলত চাআ
অদ্বভ এক গ্লা াদ্বন ান কযলত চাআ
অদ্বভ শতাভায ালথ কথা ফরলত চাআ
অদ্বভ দ্বযচারলকয কালছ চু থাকলত চাআ

ُ
ُيدُأ َ ْنُأ ُ ْظ ِه َرُ ُح ْزينُأ َما َمك ُْم
ُ أ ِر

অদ্বভ শতাভালদয কালছ অভায কষ্ট প্রকা
কযলত চাআ

َ َ أُر
ُُالسل َّ ِة
َّ َبُ ُك َرة
ُ ِ
َ يدُأ ْنُأل َْع

অদ্বভ ফালস্কট ফর শখরলত চাআ

َ َ أُر
ُك
َ يدُأ ْنُأ ْر ُس َمُ َر ْس َمُبي ِت
ُ ِ
َ َ أُر
ضا َُء
َ ُالب ْي
ُ ِ
َ َّ يدُأ ْنُأ ْم َسحَ ُالل
َ وح َة

অদ্বভ শতাভায ফাদ্বড়য নকা অাঁকলত চাআ
অদ্বভ শাাআট শফাডজ ভুছলত চাআ
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ُ
ُِيدُأ َ ْنُأ َ ْن ُظ َرُ ِم ْنُ ِخ ََل ِلُال َّنا ِفذَ ة
ُ أ ِر

অদ্বভ জানারা দ্বদল শথলক তাকালত চাআ

َ َ ُ أُر
ُلمُال َّنا ِف َع
ُ ِ
َ يدُأ ْنُأ ْطل َُبُال ِع

অদ্বভ ঈকাদ্বয জ্ঞান লেলন কযলত চাআ

ُ
َُلم
َ يدُأ َ ْنُأ َ ْب َح
ُ أ ِر
ِ ثُع ِنُالق
ُ
ُ ِ ّ ِيدُأ َ ْنُأَغ ِْس َلُق ِم ْي َصُالْمعل
م
ُ أ ِر
َ َ أُر
ُ ِ عدُالل َّ ِع
ب
َ يدُأ ْنُأغْ َت ِس َلُ َب
ُ ِ
َ َ أُر
ُ َ الب
اب
ُ ِ
َ ُ َيدُأ ْنُأفْ َتح
ُ
َيدُأ َ ْنُأُغْل َِقُال َّنافذَ ُة
ُ أ ِر
ُ
َّ ُيدُأ َ ْنُأَف َْه َم
ُج ِّي ًدا
ُ أ ِر
َ الد
َ رس
ُ
ُيدُأ َ ْنُأ َ ْك ُت َمُ ِس َّر ُه
ُ أ ِر
َ َ أُر
َُ
جديد
ابُال
ُ ِ
ِ َ يدُأ ْنُأ ْش
َ َت
َ يُالك َت
َ َ أُر
اج َُة
ُ ِ
َّ ِيدُأ ْنُأ ِب ْي َعُ َٰهذه
َ ُالدر
ُ
ُ َ ُلُال َْمس ِج
د
َ يدُأ َ ْنُأ َ ْدخ
ُ أ ِر
َ َ أُر
ُ ِ حم
َام
ُ ِ
ّ يدُأ ْنُأ ْخ ُرجَ ُ ِم َنُال
َ َ أُر
َ ُب
ُ ِ إَلُال َْم ْحف
ل
ُ ِ
َ يدُأ ْنُأ ْذ َه
ُ
يدُأ َ ْنُأ َ ِج ْي َئُق َْب َلُال ِع َشا ُِء
ُ أ ِر
َ َ أُر
ُ ٍ ّبعدُعِ َّد ِةُأي
َام
َ ُيدُأ ْنُأ ْر ِج َع
ُ ِ

অদ্বভ করভটা খুাঁজলত চাআ
অদ্বভ দ্বক্ষলকয জাভাদ্বট ধু আলত চাআ
অদ্বভ শখরায লয শগার কযলত চাআ
অদ্বভ দযজাদ্বট খুরলত চাআ
অদ্বভ জানারাদ্বট ফন্ধ কযলত চাআ
অদ্বভ াঠদ্বট বালরাবালফ ফুঝলত চাআ
অদ্বভ তায যয শগান যাখলত চাআ
অদ্বভ নতুন দ্বকতাফদ্বট দ্বকনলত চাআ
অদ্বভ এআ াআলকরদ্বট দ্বফদ্বি কযলত চাআ
অদ্বভ ভদ্বজলদ প্রলফ কযলত চাআ
অদ্বভ শগারখানা শথলক শফয লত চাআ
অদ্বভ ভাদ্বপলর শমলত চাআ
অদ্বভ আায ূ লফজ অলত চাআ
অদ্বভ কলক দ্বদন লয দ্বপযলত চাআ
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َ َ أُر
ُُأج َزا ٍء
ُ ِ
ْ َيدُأ ْنُأ ْتل َُوُعِ َّدة

অদ্বভ কলক াযা দ্বতরাওাত কযলত চাআ

ُ َ أُر
ُراس ِة
َ يدُأ ْنُأ ْع ِط َيُ ِك َتا َب
ُ ِ
ِ ّ كُبعد
َ ُالد

অদ্বভ ালঠয য শতাভালক শতাভায ফআ দ্বদলত
চাআ

ُ َ أُر
ُّي
ُ ِ
ِ يدُأ ْنُأ َصلِ ّ َيُ َرك َْع َت
َ َ أُر
ُالبق َُِر
ُ ِ
َ يدُأ ْنُأ ْط ُب َخُل َْح َم
ُ
َُ يدُأ َ ْنُأ َ ْت ُركَ ُالك ََب
ائر
ُ أ ِر
َ َ أُر
امُمب َّك ًرا
ُ ِ
َ يدُأ ْنُأ َن
َ َ أُر
ُ ِ فُاللَّي
ل
ِ بعدُنِ ْص
َ ُيدُأ ْنُأ ْس َت ْي ِق َظ
ُ ِ
ُ
األش َيا َءُ َمكانها
ْ ُيدُأ َ ْنُأ َ َض َع
ُ أ ِر
َ َ أُر
ُ َ الد
رس
َ َُيدُأ ْنُأ ْش َرع
ُ ِ
ُ
يدُأ َ ْنُأ َ ْن َت ِه َيُال ِح َّص َُة
ُ أ ِر
َ َ أُر
ُ ٍ َ ُالدي ِنُك ُ َّلُ َمك
ان
ُ ِ
ِ ّ ُوم
َ يدُأ ْنُأ ْن ُش َرُعُل
ُ
َُ َكُ ُس َؤاال
ُآخر
ُ َ يدُأ َ ْنُأ َ ْسأَل
ُ أ ِر
ُ
ُ َ أُر
خرى
ُ ِ
َ يدُأ ْنُأ ِج ْي
َ بُ َم َّرةًُأ
َ َ َ الُأُر
َيد ُة
َ الجر
ُ ِ
ِ ُيدُأ ْنُأق َْرأ
َ الُأُر
الر َسال َُة
ُ ِ
ِّ ُب
َ يدُأ ْنُأ ْك ُت
ُ
َيدُأ َ ْنُأ َ ْس َم َعُالتَلو ُة
ُ الُأ ِر

অদ্বভ দু আ যাকাত ারাত ড়লত চাআ
অদ্বভ গরুয শগাত যান্না কযলত চাআ
অদ্বভ ফড় গুনাগুলরা তযাগ কযলত চাআ
অদ্বভ তাড়াতাদ্বড় ঘুভালত চাআ
অদ্বভ ধজ যালতয য জাগলত চাআ
অদ্বভ দ্বজদ্বনগুলরা স্ব স্ব জাগা যাখলত চাআ
অদ্বভ াঠ শুরু কযলত চাআ
অদ্বভ দ্বদ্বযডদ্বট শল কযলত চাআ
অদ্বভ ফজত্র িীলনয জ্ঞান ছদ্বড়ল দ্বদলত চাআ
অদ্বভ শতাভালক নয একদ্বট প্রশ্ন কযলত চাআ
অদ্বভ অযও একফায ঈত্তয দ্বদলত চাআ
অদ্বভ শাযদ্বট ড়লত চাআ না
অদ্বভ দ্বচদ্বঠটা দ্বরখলত চাআ না
অদ্বভ দ্বতরাওাতটা শুনলত চাআ না
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ورُال َُّتالي َةُ
الُالت ُ َت ِص ُف ُّ
أ َ ْك ِم ِلُُالف ََراغ ِ
ُُباألف َْع ِ
َات ِ
ُالص َ

দ্বনলচয ছদ্বফগুলরায দ্বফফযণ শদ এভন দ্বিা দ্বদল ূ নযস্থান ূ যণ কলযা

مٌُ
أ ُ ِر ْي ُد ُُأ َ ْنُ............الل َّ ْح َ
ُ............الصورةٌُ
أ ُ ِر ْي ُدُُُأ َ ْن
َ
ضايئ
أ ُ ِر ْي ُد ُُأ َ ْنُ............أ ْع َ
بٌُ
أ ُ ِر ْي ُدُُُأ َ ْنُ............ال ُك ُت َ
آنٌُ
أ ُ ِر ْي ُدُُُأ َ ْنُ............الق ُْر َ
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َص ّ ِح ِحُال ُج َملُال َّتالي َةُ

দ্বনলচয ফাকযগুলরা শুদ্ধ কলযা

الُأُر َ َ
امُمتأخرا
ِ ُ
يدُأ ْنُأ َن ُ

ُ
يدُأ َ ْنُأبدأُُُالقراء ُةَ
أ ِر ُ

ُ
يدُأ َ ْنُآك ُلُالتفاح َةُ
الُأ ِر ُ

أُر َ َ
خبُ
ِ ُ
يدُأ ْنُأ ْن ُش َرُال ُ

َ
أُر َ
يد ُةَ
الجر َ
ِ ُ
يدُأ ْنُ َتق َْرأُ ِ

الُنُر َ
الر َسال َةُ
بُ ُِّ
ِ ُ
يدُأ ْنُأ ْك ُت َ
يدُأ َ ْنُأ َ ْس َم َعُالتَلو ُةَ
الُ ُي ِر ُ

ور ُةَ
يدُأ َ ْنُ َن ْحف ََظُ ُّ
الُ ُت ِر ُ
الس َ

ُ
القص َةُ
يدُأ َ ْنُأَق ُْو َلُ َّ
أ ِر ُ

يدُأ َ ْنُأ َ ْجلِ ُسُ ُه َنا
الُن ُِر ُ
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َُح ِّو ِلُالْ ُج َم َلُال َّتا لِ َي َةُإِ ََلُال َْع َر ِب َّي ِة
দ্বনলচয ফাকযগুলরালক অযদ্বফ কলযা

অদ্বভ নতুন করভদ্বট দ্বকনলত চাআ
অদ্বভ এআ গাদ্বড়দ্বট দ্বফদ্বি কযলত চাআ
অদ্বভ ক্লারুলভ প্রলফ কযলত চাআ
অদ্বভ ফাদ্বড় শথলক শফয লত চাআ
অদ্বভ এখন ভদ্বজলদ শমলত চাআ
অদ্বভ আায ূ লফজ শতাভায ালথ শদখা কযলত চাআ

َت ْر ِجمُماُيلي

দ্বনলচ মা অলছ তা নু ফাদ কলযা

ُ
َُيدُأ َ ْنُأَفْ َتحَ ُالنافذة
ُ أ ِر
ُ
يدُأ َ ْنُأ ُ ُغْل َِقُالباب
ُ أ ِر

َ َ أُر
ُُج ِّي ًدا
ُ ِ
َ يدُأ ْنُأف َْه َمُالسؤا َل
ُ
يدُأ َ ْنُأ َ ْك ُت َمُ َظ ْه َر ُه
ُ أ ِر

َ َ أُر
َجديد ُة
يُالكراس َةُُال
َ
ُ ِ
ِ َ يدُأ ْنُأ ْش
َ َت
َ َ أُر
ُاج َةُالناري َة
ُ ِ
َّ يدُأ ْنُأ ِب ْي َعُ َٰهذ ِه
َ ُالدر
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ক্লাস-২৩। ছিামার র্রা উরচি ٌُل
ُ ْ َ كُأ
ُ َ بُعَل َْي
ُ ُ َي ِج
َ نُ َتف َْع
ْ
ُب
ْ اِق َْرأُوا ْك ُت

লড়া এফং দ্বরলখা
অভায বালরা কলয ড়ালরখা কযা ঈদ্বচত।

ُُجس َدهُُو
ٍ يجبُع َلُك ِ ّلُ ُم ْس
َ لمُأنُ ُي َط ِّه َر

প্রলতযক ভুরভানলদয ঈদ্বচত তায যীয, ভন
ও শাাক দ্বযষ্কায যাখা।

ُ.قل َْب ُهُوُ َمل َْب َس ُه

ُ.يجبُعليكمُأنُتعلمواُاألجوب َة

শতাভালদয ঈত্তযগুলরা জানা।

َّ
ُ.راسة
ي
ِ ّ ّي
َ جبُعليكمُأالُ َتل َْعبواُ ِح
َ ُالد

শতাভাযলদয ড়ায ভ শখরা ঈদ্বচত না।

ُُتكتب ُِر َسال ًةُجيدا؟
هلُ َتس َت ِطي ُعُأن
َ

তুদ্বভ দ্বক বালরাবালফ একটা দ্বচদ্বঠ দ্বরখলত ালযা?

ُوين؟
َ يع
ُ هلُ َتس َت ِط
ِ ونُأنُ ُتساعِ ُد

শতাভযা দ্বক অভালক াাময কযলত াযলফ?
তাযা দ্বক এআ প্রলশ্নয ঈত্তয দ্বদলত াযলফ?
অদ্বভ অযদ্বফ ড়লত বালরাফাদ্ব।
তুদ্বভ দ্বক গান কযলত বালরাফালা?
অদ্বভ চাআ শকঈ শমন অভায ালথ না মা।
অদ্বভ একটু একা থাকলত চাআ।
শতাভায শখান শথলক এখন শপযা ঈদ্বচত না।

ُ.ُج ِّيدا
ْ بُعل َّي
َ ُأدر َس
ُ ي ِج
ُ ُأن

َه
ُؤال؟
ُّ ونُأنُ ُي ِجيبواُلهذا
ِ ُالس
َ لُيستطيع
ُ
ُ.ُأدرسُاللغةُالعربية
بُأن
ُّ أ ُ ِح
َ
َُن؟
ُّ َهلُ ُت ِح
َ بُأنُ ُتغ
ُأ
َّ
ُ.ُأحدُمعي
ريدُأال
ٌ ُيذهب
ْ
ُ.أريدُأنُأَب ََقُ ُمنفرداُقليَل
ُ.يجبُعليكُأالُ َت ْر ِج َعُمنُهناكُاآلن
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ورُال َّتالي َةُ
الُالت ُ َت ِص ُف ُّ
أ َ ْك ِم ِلُُالف ََراغ ِ
َاتُ ُِباألف َْع ِ
ُالص َ

দ্বনলচয ছদ্বফগুলরায দ্বফফযণ শদ এভন দ্বিা দ্বদল ূ নযস্থান ূ যণ কলযা

بُعل َّيُُُأ َ ْنُ............ال ُك َر ُةَ
َي ِج ُ
يجبُعليكُُُأ َ
يب َةٌُ
ق
ح
............ا
ن
ل
ِ
َ ْ
َ َ
َ ِ ُ
ُعليك ُُأ َ ْنُ ............م َب ِ ّ
ك ًرا
ب
َ
َي ِج ُ
علي ُ
ك ْمُُُأ َ ْن............األ َ ْج ِو َب َةٌُ
َي ِج ُ
بُ ْ
علي ُ
ك َّنُُُأ َ ْن............األط ِع َم َةٌُ
بُ ْ
َي ِج ُ
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َشك ِّ ِلُالْ ُج َُم َلُال َّتا لِ َي َةُ

দ্বনলচয ফাকযগুলরালত যকত ফাও

ُتستطيعونُأنُت ِجيبواُلهذاُالسؤال؟ُ
َهل
ُ

بُأنُأدرسُاللغةُالعربيةُ.
أ ِح ّ

بُأنُتغن؟ُ
َهلُت ِح ّ

ُيذهبُأحدُمعيُ.
أريدُأال
َ
ْ

أريدُأنُأبَقُمنفرداُقليَلُ.

ُترجعُمنُهناكُاالنُ.
يجبُعليكُأال ْ

ماُذاُتريدُأنُ َتكونُيفُحياتك؟ُ

ُج َم ًَلُمفيدةًُُمستعمَلُ ُ(ُأن+مضار ع)ُ ُُبا ل
كلماتُالتالي ِةُ
ِ
ك َِّو ْن ُ
ফযফালযয ভাধযলভ দ্বনলচয ব্দগুলরা দ্বদল থজূণজ ফাকয ততদ্বয কলযা

ْتبُ
أك ُ
أ ْخ ُرجُُ

عونُ
َي ْس َم َ
َتق ُْر ُأ ُ
َ
ُ َتنا ُم َ ُ
ون

ونُ
َت ْد ُر ُس َ

অদ্বভ দ্বরদ্বখ

يجبُعليُأنُأكتبُالدرس

অদ্বভ শফয আ
তাযা শালন
তুদ্বভ লড়া
শতাভযা ঘুভাও
শতাভযা াঠ কলযা
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)أن+مضار ع (

ক্লাস-২৪। র্মি বালচের রিো ٌُلم ْج ُهول
ُُ ال ِف ْع
َ لُا
ُاتُتالي َة
ِ كلم
َ اِ ْحف َِظُال

অগত ব্দগুলরা ভুখস্থ কলযা
থজ
শখারা ললছ
তযা কযা ললছ
শফাঝা ললছ
াঠ দান কযা ললছ
শখালনা ললছ
দ্বনললধ কযা ললছ
অত্মভজণ কযা ললছ
প্রলফ কযালনা ললছ
শফয কযা ললছ
ক্ষভা চাওা ললছ
ভদ্বজত ললছ
জানলত চাওা ললছ

ال َْماضيُالْمجهول

ال َْماضي

ٌُِل
َ قُت

ٌَُل
َ قَت

ٌُح
َ فُ ِت

ٌُم
َ ف ُِه

ٌُح
َ فَ َت

ٌُم
َ ف َِه

ٌُس
َ ُد ِّر

ٌُس
َ َد َّر

ٌُم
َ ُح ِّر
ٌُم
َ ِأ ُ ْسل
ٌُِل
َ أ ُ ْدخ
ٌُج
َ أ ُ ْخ ِر

ٌُم
َ َح َّر
ٌَُم
َ أ َ ْسل
ٌَُل
َ أ َ ْدخ
ٌُج
َ أ َ ْخ َر
ٌُاِ ْس َت ْغف ََر

ٌُم
َ ّ ِعُل

ٌُا ُْس ُت ْغ ِف َر

ٌُم
َ ِا ُ ْس ُت ْسل
ٌُم
َ ِا ُ ْس ُت ْعل
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ٌُم
َ َّ عَل

ٌَُم
َ اِ ْس َت ْسل
ٌَُم
َ اِ ْس َت ْعل

থজ
শখারা /লফ
তযা কযা /লফ
শফাঝা /লফ
াঠ দান কযা /লফ
শখালনা /লফ
দ্বনললধ কযা /লফ
অত্মভজণ কযা /লফ
প্রলফ কযালনা /লফ
শফয কযা /লফ
ক্ষভা চাওা /লফ
ভদ্বজত /লফ
জানলত চাওা /লফ
ফযফায কযা /লফ

ارعُالْمجهول
َ ال ُْم
ِ ض

ارع
َ ال ُْم
ِ ض

ٌُُي ْقتَل

ٌَُي ْقتُل

ٌُُي ْف َتح

ٌُُيف َْهم

ٌَُي ْف َتح

ٌَُيف َْهم

ٌُُي َد َّرس

ٌُُي َد ِّرس

ٌُُي َح َّرم

ٌُحرم
ِّ ُي

ٌُُي ْدخَل

ٌُُي ْدخِل

ٌُُي ْس َت ْغفَر

ٌَُي ْس َت ْغ ِفر

ٌُُي َعلَّم

ٌُُي ْسل َم

ٌُُي ْخ َرج

ٌُُي َعلِ ّم

ٌُُي ْسلِم

ٌُُي ْخ ِرج

ٌُُي ْس َت ْسل َم

ٌَُي ْس َت ْسلِم

ٌُُي ْس َت ْخ َدم

ٌَُي ْس َت ْخ ِدم

ٌُُي ْس َت ْعل َم
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ٌَُي ْس َت ْعلِم

ارعُالْمجهول
َ ال ُْم
ِ ض
ড়া /লফ
শরখা /লফ

ال َْماضيُالْمجهول

ُ يقْر ُأ
َ ُ

ْ ُي
ُب
ُ ك َت

ড়া ললছ

َ ق ُِر
ُئ

শরখা ললছ

ُب
َ ُك ِت

শানা /লফ

ُُي ْس َمع

শানা ললছ

ُُس ِم َع

ভুখস্থ কযা /লফ

ُُي ْحف َُظ

ভুখস্থ কযা ললছ

ُُح ِف َظ

ফরা /লফ

ُُيقَال

ফরা ললছ

ُِق ْي َل

দ্বফচায কযা /লফ

ُُي ْق َض

দ্বফচায কযা ললছ

কাজ কযা /লফ

ُعم ُل
َ ُي
ُُ َ ُيأْك
ل

কাজ কযা ললছ

ُُي ْش َر ُب

ান কযা ললছ

খাওা /লফ
ান কযা /লফ
রড়াআ কযা /লফ
দ্বভথযাচায কযা /লফ
প্রকা কযা /লফ
শখরা /লফ
অাঁকা /লফ
শভাছা /লফ

খাওা ললছ

َُل
ُ ُيقَات

ُُيكَذَّ ُب
ُُي ْظ َه ُر

দ্বভথযাচায কযা ললছ

ُك ُِّذ َب
أ ُ ْظ ِه َُر

অাঁকা ললছ

ُُُي ْم َسح

শভাছা ললছ
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ُُش ِر َب

ُقُوتِ َل

শখরা ললছ

ُُي ْر َس ُم

ُُع ِم َل
ُ َ ِ أُك
ل

রড়াআ কযা ললছ

প্রকা কযা ললছ

ُب
ُ ُيل َْع

ُق ُِض َي

ُب
َ لُ ِع

ُُر ِس َم

َُُم ِسح

শদখা /লফ
লেলণ কযা /লফ
শখাাঁজা /লফ

ُُي ْن َظ ُر

শদখা ললছ

ُُي ْطل َُب

লেলণ কযা ললছ

ُث
ُ ُي ْب َح

শখাাঁজা ললছ

ُُن ِظ َر

ُب
َ ُِطل

ُث
َ ُب ِح

শধাা /লফ

ُُي ْغ َس ُل

শধাা ললছ

ُغ ُِس َل

জানালনা /লফ

ُف
ُ ُي َع َّر

জানালনা ললছ

ُف
َ ُع ِّر
َُفُ ِتح

শখারা /লফ

ُُُي ْف َتح

শখারা ললছ

ফন্ধ কযা /লফ

ُُي ْغل َ ُق

ফন্ধ কযা ললছ

ُأُغْل َِق

শফাঝা /লফ

ُُيف َْه ُم

শফাঝা ললছ

ُف ُِه َم

শগান কযা /লফ
শকনা /লফ
শফচা /লফ
দ্বদ কযা /লফ
টানা /লফ

ْ ُي
ُك َت ُم

শগান কযা ললছ

َتى
َ َ ُي ْش

শকনা ললছ

ُُي َبا ُع

শফচা ললছ

ُُي ْس َت ْش َه ُد

দ্বদ কযা ললছ

ُب
ُ ُي ْس َح

টানা ললছ

দ্বনলক্ষ কযা /লফ

ُُيل ْ ََق

দ্বনলক্ষ কযা ললছ

অলদ কযা /লফ

ُُي ْؤ َم ُر
ُ ُ َّ ُي َعل
م

অলদ কযা ললছ

দ্বক্ষা শদওা /লফ

দ্বক্ষা শদওা ললছ
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ُُك ِت َم

ُي
ِ ُ ا ُ ْش
َ َت
ُِب ْي َع

ُأ ُ ْس ُت ْش ِه َد
ُب
َ ُس ِح
ُ َ أُلْ ِق
ي
أ ُ ِم َُر
ُعُلِ ّ َم

দ্বতরাওাত কযা
/লফ
চাওা /লফ
শদওা /লফ

ُُي ْت َل

দ্বতরাওাত কযা ললছ

ُي َرا ُد

চাওা ললছ

ُُيع َْط

শদওা ললছ

শদাা কযা /লফ

ُُي َص َّل

শদাা কযা ললছ

বালরাফাা /লফ

ُب
ُّ ُي َح

বালরাফাা ললছ

ُُتلِ َي
ُأ ُ ِر ْي َد
ُ َ أ ُ ْع ِط
ي
ُُصلِ ّ َي
ُ َّ أ ُ ِح
ب

যান্না কযা /লফ

ُُي ْط َب ُخ

যান্না কযা ললছ

ধযা /লফ

ُُُي ْؤ َخذ

ধযা ললছ

َُأ ُ ِخذ

শছলড় শদওা /লফ

َُُتك
َ ْ ُي

শছলড় শদওা ললছ

َُُت ِرك

দ্বনল অা ললছ

ُُب
ِ َ ِأِت

দ্বনল অা

ُُب
ِ ُي ْؤ ََت

যাখা /লফ

َ ُي
ُضع

যাখা ললছ

শুরু কযা /লফ

ُُي ْش َر ُع

শুরু কযা ললছ

ছদ্বড়ল শদওা /লফ
প্রশ্ন কযা /লফ
ঈত্তয শদওা /লফ
ছন্দ কযা /লফ
ইভান অনা /লফ

ُُي ْن َش ُر
ُ َ ُي ْسأ
ل

ছদ্বড়ল শদওা ললছ
প্রশ্ন কযা ললছ

ُاب
ُ ُي َج

ঈত্তয শদওা ললছ

ْ ُي
ك َر ُه

ছন্দ কযা ললছ

ُُب
ِ ُي ْؤ َم ُن

ইভান অনা ললছ
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ُُط ِب َخ

ُُو ِض َع
َُش ِر ُع

ُُن ِش َر

ُِل
َ ُسئ
ُ َ أ ُ ِج ْي
ب
ُك ِر َُه

ُأ ُ ْو ِم َنُ ِب

ُد ِع َيُ
نُ
ُب ِ َ

ُي ْد َعُ

ডাকা ললছ

ُي ْب َنُ

ফানালনা ললছ

ماض ُمجهول

مضار ع ُمجهول

ماضُُمجهول

ُن ِص َرا

انٌُ
ُي ْن َص َر ِ

ُس ِئ ََلُ

ُن ِص َرٌُ

ُن ِص ُر ْوا

ُي ْن َصرٌُ

نٌُ
ُي ْن َص ُر ْو َ

ُس ِئل ُْوا

انٌُ
ُت ْن َص َر ِ

ُس ِئل َ ْتا

ُت ْن َصرٌُ

ْتٌُ
ُس ِئل َ

تٌُ
ُن ِص َر ْ

ُت ْن َصرٌُ

نٌُ
ُن ِص ْر َ

نٌُ
ُي ْن َص ْر َ

ُن ِص َر َتا

تٌُ
ُن ِص ْر َ

ُن ِص ْر ُت َما

مٌُ
ُن ِص ْر ُت ْ
ُن ِص ْر ُت َما

انٌُ
ُت ْن َص َر ِ

ُنٌُ
ُن ِص ْرت َّ
ُن ِص ْرتٌُ
ُن ِص ْر َنا

َتٌُ
ُس ِئل ْ
لٌُ
ُس ِئ ْ َ

انٌُ
ُت ْن َص َر ِ

نٌُ
ُت ْن َص ُر ْو َ

تٌُ
ُن ِص ْر ِ

ِلٌُ
ُسئ َ

ُس ِئل ْ ُت َما

مٌُ
ُس ِئل ْ ُت ْ

نٌُ
ُت ْن َص ِر ْي َ

ْتٌُ
ُس ِئل ِ

نٌُ
ُت ْن َص ْر َ
أ ُ ُْن َصرٌُ

ْتٌُ
ُس ِئل ُ َّ

ُس ِئل ْ ُت َما
ُس ِئل ْتٌُ

ُن ْن َصرٌُ

ُس ِئل ْ َنا
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ডাকা /লফ
ফানালনা /লফ

مضار ع ُمجهول
ُي ْسأَلٌُ
َ
نٌُ
ُي ْسأ َال ِ
ُونٌُ
ُي ْسأَل َ
ُت ْسأَلٌُ
َ
نٌُ
ُت ْسأ َال ِ
نٌُ
ُي ْسأَلْ َ
ُت ْسأَلٌُ
ُت ُ َ
نٌُ
سأ َال ِ
ْ
ُونٌُ
ُت ْسأَل َ
ّيٌُ
ُت ْسأَلِ ْ َ
َ
نٌُ
ُت ْسأ َال ِ
نٌُ
ُت ْسأَلْ َ
أ ُ ْسأَلٌُ
ُن ْسأَلٌُ

ماض ُمجهول

مضار ع ُمجهول

دٌُ
ُو ِج َ

ُي ْو َجدٌُ

ُو ِج َدا

ُو ِج ُد ْوا

لٌُ
ِق ْي َ

ُيقَالٌُ

نٌُ
ُي ْو َج ُد ْو َ

ِق ْيل ُْوا

نٌُ
ُيقَا ل ُْو َ

انٌُ
ُت ْو َج َد ِ

ِق ْيل َ َتا

ُت ْو َجدٌُ

ْتٌُ
ِقل َ

انٌُ
ُي ْو َج َد ِ

تٌُ
ُو ِج َد ْ

ُت ْو َجدٌُ

نٌُ
ُو ِج ْد َ

نٌُ
ُي ْو َج ْد َ

ُو ِج َد َتا

تٌُ
ُو ِج ْد َ

ُو ِج ْد ُت َما

ماضُُمجهول

مضار ع ُمجهول

ِق ْي ََلُ

انٌُ
ُت ْو َج َد ِ

نٌُ
ُيق َ
َاال ِ

َتٌُ
ِق ْيل ْ

ُتقَالٌُ

ِلٌُ
قْ َ

لٌُ
ُي َق ْ َ

ِقل ْ ُت َما

نٌُ
ُتق َ
َاال ِ
ُتقَالٌُ

نٌُ
ُتق َ
َاال ِ

مٌُ
ُو ِج ْد ُت ْ

نٌُ
ُت ْو َج ُد ْو َ

مٌُ
ِقل ْ ُت ْ

نٌُ
ُتقَا ل ُْو َ

ُو ِج ْد ُت َما

انٌُ
ُت ْو َج َد ِ

ِقل ْ ُت َما

نٌُ
ُت َُق َ
اال ِ

تٌُ
ُو ِج ْد ِ

ُنٌُّ
ُو ِج ْدت َ
ُو ِج ْدتٌُ
ُو ِج ْد َنا

نٌُ
ُت ْو َج ِد ْي َ

ْتٌُ
ِقل ِ

ْتٌُّ
ِقل ُ َ

نٌُ
ُت ْو َج ْد َ
أ ُ ْو َجدٌُ
ُن ْو َجدٌُ

ِقل ْتٌُ
ِقل ْ َنا
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ّيٌُ
ُتقَا لِ ْ َ
لٌُ
ُت َق ْ َ
أُقَالٌُ
ُنقَالٌُ

َُع ِّربُاألفعا َلُاآلتي َة

দ্বনলনাক্ত দ্বিাগুলরালক অযদ্বফ কলযা
ড়া /লফ

লেলণ কযা

ড়া ললছ

শখাাঁজা ললছ

/লফ
শরখা /লফ

শখাাঁজা /লফ

শরখা ললছ

শধাা ললছ

ফরা /লফ

শধাা /লফ

ফরা ললছ

জানালনা ললছ

দ্বফচায কযা /লফ

জানালনা /লফ

দ্বফচায কযা ললছ

শগান কযা ললছ

কাজ কযা /লফ

শগান কযা /লফ

কাজ কযা ললছ

শকনা ললছ

তযা কযা /লফ

শকনা /লফ

দ্বভথযাচায কযা ললছ

দ্বনলক্ষ কযা ললছ

প্রকা কযা /লফ

দ্বনলক্ষ কযা

প্রকা কযা ললছ

অলদ কযা ললছ

/লফ
যান্না কযা /লফ

শুরু কযা /লফ

লেলণ কযা ললছ

দ্বক্ষা শদওা ললছ

ধযা /লফ

ছদ্বড়ল শদওা

ধযা ললছ

দ্বতরাওাত কযা

/লফ
প্রশ্ন কযা /লফ

দ্বক্ষা শদওা

ললছ
শুরু কযা ললছ

যান্না কযা ললছ

/লফ
ঈত্তয শদওা

দ্বতরাওাত কযা

/লফ

/লফ

ছদ্বড়ল শদওা ললছ
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প্রশ্ন কযা ললছ

يهاُ
ب
ُأوزانُاألَف َْع ِ
َ
الُ َم َعُ َم َعا نِ َ
ا ُ ْك ُت ْ
লথজয ালথ দ্বিায রুগুলরা দ্বরলখা

ال َْما ِضي
ُن ِص َرٌُ

ار ُعُ
ال ُْم َ
ض ِ
نصرٌُ
ُي َ

ال َْما ِضي
حٌُ
فُ ِت َ

ار ُعُ
ض ُِ
ال ُْم َ
ُي ْف َتحٌُ
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ال َْما ِضي
بٌُ
ُض ِر َ

ارعٌُ
ال ُْم َ
ض ِ
ض َربٌُ
ُي ْ

ال َْما ِضي
ِعٌُ
ُسم َ

ار ُعُ
ال ُْم َ
ض ِ
ُي ْس َمعٌُ

ال َْما ِضي
ُتبٌُ
ك َ

ار ُعُ
ال ُْم َ
ض ِ
ُيك َتبٌُ
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ال َْما ِضي
بٌُ
ُح ِس َ

ارعٌُ
ال ُْم َ
ض ِ
س ُ
بٌ
ُي ْح َ ُ

ْ
ُب
ْ اِق َْرأُوا ْك ُت

লড়া এফং দ্বরলখা

ُا َلْ ِف ْع ُلُال َْم ْج ُه ْول

থজ

ُان
ُ َ ُخل
ُ ِق ْاإل ْن َس

ভানু ল ৃ দ্বষ্ট ললছ

َّ ُُي ْش َرح
ُُالد ْر ُس
ُُبُال َْم ِس ْيح
ُ َم
َ ِاُصل

দাযদ্বট ফযাখযা কযা লফ
ভাদ্ব ূ রদ্বফদ্ধ নদ্বন

َع َّم ُُس ِئل َْت؟

কী দ্বফলল তুদ্বভ দ্বজজ্ঞাদ্বত লছ

ُقُ ِتل ُوا ُِبا ل ُْم َس َّد ِس

শ দ্বস্তর িাযা দ্বনত ললছ

ُض ِر ْب َنا ُِبا ل َْع َصا
ُ
ًُجائِ َز ُة
َ ُأ ْع ِط َيُال َّناجِح

অভযা রাদ্বঠ িাযা প্রহৃত লদ্বছ
াকাদ্বযলক ঈায শদওা ললছ

ُ ْبُبا ل
ك َر ُِة
َ لُ ِع
ُ ُ أُك ِ َلُالْ ُج
َب

ফর দ্বদল শখরা ললছ
দ্বনয খাওা ললছ

ُون
َّ ب
َ ُالسا ِم ُع
ُ ُي ْخ َط
ُ ِ ُأو َلُأم
س
َّ ُن ِص ْر َت

শরাতালদয ফক্তৃতা শদওা লফ
গত যশু শতাভালক াাময কযা ললছ

ُّ ب
ُُالط ََّل ُب
َ ُِطل
ُ
ُ ِ ب َناُ َع ِنُاإلم ِت َح
ان
ْ ِ أ ْخ

ছাত্রলদয শখাাঁজা ললছ
অভালদযলক যীক্ষায ফযাালয জানালনা ললছ

ُن ِص ُروا

শতাভালদয াাময কযা ললছ

اُجديدا
س ُت َعل َّ ُم ْو َنُ َد ْر ًس
ً

শতাভালদযলক ীঘ্রআ একটা নতুন দয দ্বক্ষা
শদওা লফ
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ُأ ُ ْن ِز َلُال َْم ََلئِكة

শপলযতা নাদ্বমর ললছ

ُان
ُو لِ َد
َ ُحامدُيف
َ ُش ْه ِر َُر َم
ٌ
َ ض

াদ্বভদ যভাদান ভাল জন্ম দ্বনললছ

ُُز ِرعَُالْ َح ْق ُل

শক্ষত চাল কযা ললছ

ُُاليوم
ك
َ ِلَق َْد ُُس ِر ْر ُت ُِبلقائ
َ
ُو ِه َب ْتُفَا ِط َم ُةُ ِك َتا ًبا

ফযআ অদ্বভ শতাভালদয দ্বভরলন খুদ্ব লদ্বছ
পাদ্বতভালক একদ্বট ফআ শদওা ললছ

ُوم
َ ُب ِح
َ ثُ َع ْن
ِ ُالي
َ ك ُُط ُْو َل

তভালক াযাদ্বদন শখাাঁজা ললছ

ُل ََّماُ ُت ْن َص ُر ْوا

শতাভালদযলক এখলনা াাময কযা দ্বন

َُلم
ِ َ لَ ْنُ ُي ْؤ َم ُنوا ُِب َٰهذاُالك

তালদযলক এআ কথায ঈয দ্বকছু লতআ দ্বফশ্বা
কযা লফ না

ُق ُِض َيُع َلُالخاد َم ِة

খালদভায দ্বফলক্ষ দ্বফচায কযা ললছ

ُوال
ُُ وَس َُر
ً س
َ ُب ِع
َ ثُ ُم

ভুালক যাু র দ্বললফ াঠালনা ললছ

ُُت ْح َطُالْق ََص ُص

গল্পগুলরা ফরা লফ

ُُت ْب َنُال َْمسا ِج ُدُيفُالح ِّي
ْ
ونُ ُهناكُ؟
َ ُأ ُتأ َخذ

এরাকা ভদ্বজদগুলরা দ্বনভজাণ কযা লফ
শতাভালদযলক দ্বক শখালন শনওা লফ?

َّ حم
ُالد َجاجةِ؟
ُ هلُ ُي ْط َب ُخُل

ভুযদ্বগয শগাত দ্বক যান্না কযা লফ?

َ وفُ ُت ْد َع ْو َن
َُلم
َ َس
ِ ُاإلس ِت ْس
ِ ُإَل

ীঘ্রআ শতাভালদয অত্মভজলণয জনয অহ্বান
কযা লফ
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ُناس َب ِة
ِ ُالم
ِ أ َ ْك ِم ِلُُالف ََراغ
ِ َاتُ ُِباألف َْع
ُ ُلم ْجهولَ ِة
َ الُا

ূ নযস্থানগুলরা মথামথ কভজফালচযয দ্বিা দ্বদল ূ ণজ কলযা

ُان
ُ  ْاإل ْن َس.................

ভানু ল ৃ দ্বষ্ট ললছ
কী দ্বফলল তুদ্বভ দ্বজজ্ঞাদ্বত লছ

؟............َُع َّم

শ দ্বস্তর িাযা দ্বনত ললছ

ُُ ِبا ل ُْم َس َّد ِس...............

তুদ্বভ রাদ্বঠ িাযা প্রহৃত লফ

 ِبا ل َْع َصا.......... .....

ফর দ্বদল শখরা ললছ

ُ ُْبا ل...............
ُك َر ِة

দ্বনয খাওা ললছ

َُب
ُ ُالْ ُج...............

ُّ ُ...............
ُالط ََّل ُب

ছাত্রলদয শখাাঁজা ললছ

ُان
ِ ُ َع ِنُاإلم ِت َح...............

অভালদযলক যীক্ষায ফযাালয জানালনা ললছ
শতাভালদয াাময কযা ললছ

...............

শতাভালদযলক ীঘ্রআ একটা নতুন দয দ্বক্ষা

اُجديدا
ُ َد ْر ًس...............
ً

শদওা লফ
শপলযতা নাদ্বমর ললছ

ُُال َْم ََلئِكة...............

াদ্বভদ যভাদান ভাল জন্ম দ্বনললছ

ُان
ُ...............
َ حامدُيفُ َش ْه ِر َُر َم
ٌ
َ ض

শক্ষত চাল কযা ললছ

ُُالْ َح ْق ُل................

তভালক াযাদ্বদন শখাাঁজা ললছ

ُوم
َ ُ َع ْن................
ِ ُالي
َ ك ُُط ْو َل
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َُص ّ ِح ِحُال ُج َملُال َّتالي َة

দ্বনলচয ফাকযগুলরা শুদ্ধ কলযা

ُُز ِرعَُالْ َح ْق َل

ُُاليوم
ك
َ ِلَق َْدُ َس ِر ْر ُتُُ ِبلقائ
َ

ُو ِه َب ْتُفَا ِط َم َةُُ ِك َتا ًبا

ُوم
َ ُب ِح
َ ثُ َع ْن
ِ ُالي
َ ك ُُط ْو َل
ُل َّمَاُ ُت ْن َص ُر ْو َن

َُلم
ِ َ ون ُ ِب َٰهذاُالك
َ لَ ْنُ ُي ْؤ َم ُن

ُق َِض َيُع َلُالخاد َم ِة

َُح ِّو ِلُالْ ُج َم َلُال َّتا لِ َي َةُإِ ََلُال َْع َر ُِب َّي ِة
দ্বনলচয ফাকযগুলরালক অযদ্বফ কলযা

তুদ্বভ দ্বক এ দ্বফলল দ্বজজ্ঞাদ্বত লফ?
শ তালরাায িাযা অত ললছ
অভযা রাদ্বঠ িাযা প্রহৃত লদ্বছ
াকাদ্বযলক ঈায শদওা লফ
কী দ্বদল শখরা ললছ?
শতাভালক খাওালনা ললছ দ্বক?
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ُمستمل َةُفيهاُالفعلُالمجهولُ
َت ْر ِجمُالجملُالت
َ

ফাকযগুলরা নু ফাদ কলযা, শমগুলরালত শপর ভাজহুর ফযফায কযা ললছ

اُجديدا
س ُت َعل َّ ُم ْو َنُ َد ْر ًس
ً

أ ُ ْن ِز َلُال َْم ََلئِك ُةُ

ُحامدُيفُ َش ْه ِرُرجبُ
ُو لِ َد
ٌ

وفُ ُت ْد َع ْو َن َ
ُاإلسَلمُ
َس َ
ُإَل ِ
ولدُالطف ُلُقب َلُس َنتّيُ
َ

قتلُعمرُيفُالمسجد
بنُاإلسَلمُعلُخم ٍسُ

الُتفُتحُالمكتبُيومُالجمعة
وجدُهذاُالقلمُعندُالسرير
الُيسمعُاألذانُمنُهنا
يجبُأنُيكتبُالعنوانُبخطُواضح
زر عُُالحقلُيفُإبانُالربيع
أخذُاللصوصُوُضربوا
لقدُسررتُبلقائكُاليوم
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ক্লাস-২৫। ছযর দাির্ারী হারফসমূহ ٌُُح ُروف ُال َج ِّر
ْ
ُب
ْ اِق َْرأُوا ْك ُت

লড়া এফং দ্বরলখা

ُع ََل

ঈলয
ُب
ِ الكتابُع ََلُال َْم ْك َت
ُ
كنتُع ََلُ َسف ٍَُر
ُ

ফআদ্বট শটদ্বফলরয ঈয
অদ্বভ পলয দ্বছরাভ

ُيدُع ََلُعَا َد ِت ِه
ٌ ق ََع َدُ َز

মালদ তায বযা নু মাী ফললছ

َ
ُإَل

দ্বদলক/কালছ
َُو َصل ُْتُإِ ََلُال َْم ِدي َنةُِ َم َسا ًء
َ
ُِ بُإِ ََلُال َْم ْس ِج
د
ُ أذ َه

অদ্বভ ন্ধযা লয শৌঁলছদ্বছ
অদ্বভ ভদ্বজলদয দ্বদলক মাআ

ُ ِالدُإ
ََّل
ٌ َجا َءُ َخ

খাদ্বরদ অভায কালছ এললছ

ٌُن
ْ ِم

শথলক/লত

অদ্বভ দ্বচলন শথলক (এলদ্বছ)
অদ্বভ দ্বকছু রুদ্বট শখলদ্বছ

َ
ُّي
ِّ ُأ َناُ ِم َن
ِ الص
أَكَل ُْتُ ِم َنُالْ ُخ ْب ُِز

َ
ُاح
ٍ َماُأكَل ُْتُ ِم ْنُ َص َب

অদ্বভ কার শথলক দ্বকছু খাআদ্বন
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يف

ভলধয

ُِ
ٌب

িাযা

অভায ফাফা ঘলযয ভলধয?
অদ্বভ যালত পয কলযদ্বছ
অল্লা অকালয ঈলয

অদ্বভ করভ দ্বদল দ্বরলখদ্বছ

ُت ُِبال َقل َِم
ُ َك َت ْب

َُم َر ْر ُت ُِب َزي ٍد
ُِ أ َ ْب َدأ ُ ُِب ْس ِمُا
هلل

অদ্বভ মাললদয া দ্বদল দ্বতিভ কলযদ্বছ
অল্লায নালভয ালথ শুরু কদ্বয

ُار
ُ ِب ْع
ِ تُ َٰه
ٍ ذاُب ِدي َن
َّ َ ِباهلل َُِألف َْع
لُكَذَ ا

এটা এক দ্বদনালযয দ্বফদ্বনভল দ্বফদ্বি কলযদ্বছ
অল্লায কভ অদ্বভ ফযআ এবালফ কযফ

ُالسائِ ُل ُِبا ل َْب َّوا َب ِة
َّ

দ্ববখাদ্বয দয দযজা

কর প্রংা অল্লায জনয

َ
ُت
ِ الب ْي
َ ُأ ِِبُيف
ُ ِ ُز ْر ُتُيفُاللَّي
ل
الس َما ُِء
َّ ُهللُيف
ُ ا

ُِ জনয
ٌل

الْ َح ْم ُدُهلل

الجنةُللمؤمنّي
عدتُ ٌ ِنـأههي
ياٌنَــهعجة

জান্নাত ভুদ্বভলনয জনয
অদ্বভ অভায দ্বযফালযয দ্বনকট দ্বপলযদ্বছ
কী অশ্চমজ!
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َُ
ٌك

ভলতা
ُخالدُكاألس ِد
ٌ

খাদ্বরদ দ্বংলয ভলতা

الُتشربُكا لحمار

গাধায ভলতা ান কলযা না

ٌُُت
َ ُ،َُو

অল্লায কভ

কলভয জনয
ُهلل
ِ َوا
ُهلل
ِ َتا

অল্লায কভ

َُح َّت

ঈদ মজন্ত

মজন্ত

অদ্বভ ভালছয ভাথা শখলদ্বছ

ٌُن
ْ َع

َُح َّتُ َم ْطل َ ٍع
ُرأس َها
ِ أكلتُالسمكةُحت

ম্পলকজ/ শথলক
َُاس
ُ روي
ٍ تُ َع ْنُ َع ّب
ْ

অব্বা লত এটা ফণজনা কলযদ্বছ

ُارتفعتُطبقاُعنُطب ٍق

অদ্বভ এলকয য এক ধা ঈলঠদ্বছ

الُتظلمُعنُنفسك

দ্বনলজয ঈয জুরুভ কলযা না

الُأعرفُعنُهذاُشيئا

অদ্বভ এটা ম্পলকজ দ্বকছু আ জাদ্বন না
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ٌُب
َّ ُر

কতক
ُعالمُيعملُبعلمه
ٍ ُر َّب

কভ ংখযক জ্ঞানীআ তায জ্ঞালনয ঈয অভর
কলয

ربُناظرُينظرُالحق
َّ

কভ শরালকআ তয শদলখ থালক

ٌُذ
ْ ُ ُم، ُ … ُم ْنذশথলক
ُُيومُالْ ُج ُم َع ِة
ِ َْماُرأي ُت ُهُ ُمذ

অদ্বভ জুভায দ্বদন শথলক তালক শদদ্বখদ্বন

ُُيومُالْ ُج ُم َع ِة
ِ َُماُرأي ُت ُهُ ُم ْنذ

অদ্বভ জুভায দ্বদন শথলক তালক শদদ্বখদ্বন
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ُناس َب ِة
ِ َاتُ ُِبال ُح
ِ ُالم
ِ أ َ ْك ِم ِلُُالف ََراغ
َّ روفُال
ُ ُجار ِة

ূ নযস্থানগুলরা মথামথ াযপ জায দ্বদল ূ ণজ কলযা

ُب
ِ ُال َْم ْك َُت.........ُالكتاب
ُ
َ
ُِ ُال َْم ْس ِج..........ُب
د
ُ أذ َه
ُ ٍ ُص َب..........ُ
اح
َماُأَكَل ُْت
َ

ফআদ্বট শটদ্বফলরয ঈয
অদ্বভ ভদ্বজলদয দ্বদলক মাআ
অদ্বভ কার শথলক দ্বকছু খাআদ্বন

ُُاللَّي ِل...........ُُز ْر ُت

অদ্বভ যালত পয কলযদ্বছ

ُ َزي ٍد........َُُم َر ْر ُت

অদ্বভ মাললদয া দ্বদল দ্বগলদ্বছ

ُهلل
ُ ُ الْ َح ْم
ِ ا.....ُد

কর প্রংা অল্লায জনয
জান্নাত ভুদ্বভলনয জনয

لمؤمنّي.....ُالجنة

খাদ্বরদ দ্বংলয ভলতা

ُاألس ِد.......ُخالد
ٌ

ُهلل
ِ ا......

অল্লায কভ

ُُ َم ْطل َ ٍع.........
ُرأس َها.......ُأكلتُالسمكة
ِ

ঈদ মজন্ত
অদ্বভ ভালছয ভাথা শখলদ্বছ

ُاس
ُ روي
ٍ ُ َع َُّب.......ُت
ْ

অব্বা লত এটা ফণজনা কলযদ্বছ

ُُيومُالْ ُج ُم َع ِة..........ُُ
َماُرأي ُت ُه
ِ

অদ্বভ জুভায দ্বদন শথলক তালক শদদ্বখদ্বন
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َشك ِّ ِلُالْ ُج َم َلُال َّتا لِ َي َةُ

অগত ফাকযগুলরালত যকত ফাও

اشَتيتُالفرسُُبِسر ِج ِهُ

ذهبُاهللُبِنور ِهمُ
ِباهللُألفعلُكذا
السائلُبالباب

ردفتُلكم

أخذتُمنُالدراهم
نصرناهُعلُالقومُ

الُتحملُعلي

ماُغركُبربكُالكريم؟ُ

صمتُ ِمنُالفجر

اجت ِنبُالحسودُالحقودُ ِمنُالناس

هذهُالسيارةُأفضلُمنُاألخرى

جئتُمنُالمكتبة
ُ

قرأتُسورةُمنُالقرآن
ُ
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َت ْر ِج ِمُالْ ُج َم َلُال َّتا لِ َي َةُإِ ََلُال َْب ْن َغا لِ َّيةِ:
অগত ফাকযগুলরালক ফাংরা কলযা

وصلتُإَلُا لمطار
ُ

ُالصيامُإَلُالليل
وأتموا
َ

مُهذاُالمالُإَلُما لِك
ُض
َ
هلُإَلُ َم َر ٍّدُ ِمنُسبيل
ُح َطب
العودُُإَلُالعو ِد َ

سنبَقُيفُالسيارةُحتُيتوفقُالمطر
اجتهدُحتُتنجح

ُرأسها
ُ
أكلتُالسمكةُحت َ
الغِنُكلُّهُيفُالقناعة

فُ
قضيتُاإلجازة
ُيفُالمصي ِ
ُ
َ
خيُفيـماُاختارهُاهلل
ال ُ

لمُ
ُ
أخذتُعنهُال ِع َ
حاور ُتهُعنُطر يقُالهاتف
بُعلُالطاولة
وض َعُال ُك ُت َ
وآَتُالمالُع
لُحبه
َ
ّ

السيفُلِـيُوالسرجُ ُلِـلفرس
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َّ ارة ُِ َم َع
ُالض َمائِر
ِ ٌِاستعمالُال ُح ُر
َّ وفُال َج
ছযর দাির্ারী হারলফর সালথ সবিিাম

ُِْن
ُْْم

তালদয শথলক

َُِم ْن ُه ّن

نه َما
ُ ِم

ُِم ْنه

তালদয দু আ জন শথলক

তায শথলক

نه َما
ُ ِم

ِم ْن َها

তালদয শথলক

তালদয দু আ জন শথলক

তায শথলক

ُِم ْنك ُْم

ِم ْنك َُما

ُك
َ ِم ْن

শতাভালদয শথলক

ُ ِم ْن
َُك ّن

শতাভালদয শথলক

ِم َّنا

শতাভালদয দু আ জন শথলক

শতাভায শথলক

ِم ْنك َُما

ُك
ِ ِم ْن

শতাভালদয দু আ জন শথলক

ُِن
ْ ِّ م

অভালদয শথলক

ُِْي
ْ ِْف

তালদয ভলধয

َُِف ْي ِه ّن

শতাভায শথলক
অভায শথলক

يه َما
ِ ِف

ُِف ْي ِه

তালদয দু জলনয ভলধয

তায ভলধয

يه َما
ِ ِف

ِف ْي َها

তালদয ভলধয

তালদয দু জলনয ভলধয

তায ভলধয

ُِف ْيك ُْم

ِفيك َُما

ُك
َ ِف ْي

শতাভালদয ভলধয

ُ ِف ْي
َُك ّن

শতাভালদয ভলধয

শতাভালদয দু জলনয ভলধয

শতাভায ভলধয

ِفيك َُما

ُك
ِ ِف ْي

শতাভালদয দু জলনয ভলধয

ِف ْي َنا

শতাভায ভলধয

ُِ
َّيف

অভালদয ভলধয

অভায ভলধয
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ُل َُه ْم

তালদয জনয

َُل َُه ّن

ل َُه َما

ُلَه

তালদয দু জলনয জনয

তায জনয

ل َُه َما

ل ََها

তালদয জনয

তালদয দু জলনয জনয

তায জনয

ُ َل
كم

ُ َل
ك َما

َُك
َ ل

শতাভালদয জনয

ُ َل
َُك ّن

শতাভালদয জনয

শতাভালদয দু জলনয জনয

শতাভায জনয

ُ َل
ك َما

ُل َِك

শতাভালদয দু জলনয জনয

لَ َنا

َُل
ِْ

অভালদয জনয

ُْي
ْ ِ َ عَل

তালদয ঈয

ََُيه ّن
ِ عَل

শতাভায জনয

অভায জনয

َيه َما
ِ عَل

ُعَل َْي ِه

তালদয দু জলনয ঈয

তায ঈয

َيه َما
ِ عَل

عَل َْي َها

তালদয ঈয

তালদয দু জলনয ঈয

তায ঈয

ُعَل َيك ُْم

عَل َيك َُما

ُك
َ عَل َْي

শতাভালদয ঈয

َُعَل َي ُك ّن

শতাভালদয ঈয

শতাভালদয দু জলনয ঈয

শতাভায ঈয

عَل َيك َُما

ُك
ِ عَل َْي

শতাভালদয দু জলনয ঈয

عَل َ ْي َنا

অভালদয ঈয

শতাভায ঈয

َُعَل َ ّي

অভায ঈয
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ক্লাস-২৬। যবর দাির্ারী হারফ اص َبة
ِ ال ُحروف ُال َّن
ْ
ُب
ْ اِق َْر ُأُوا ْك ُت

লড়া এফং দ্বরলখা

َُّ
ٌإن

দ্বনশ্চ
ُاب ِر ي َن
َّ ُاّللُ َم َع
َ َّ إِ َّن
ِ ُالص

দ্বনশ্চ অল্লা তধমজীরলদয ালথ অলছন

ُُمفيد
العلم
ُإن
ٌ
ّ
َ

দ্বনশ্চ জ্ঞান ঈকাযী

ُمنظرهاُجمي ٌل
ُإنُالغرف َة
ّ ُ
ُ

দ্বনশ্চ রুভটায দৃ য ু ন্দয

صاحبه
ُُالعلمُينف ُع
إن
ّ
َ
َ

দ্বনশ্চ জ্ঞান তায াথীলক ঈকায কলয

إنُالعصفورُع
ُلُالشجر ِة
ّ
ّ
َ

দ্বনশ্চ চড়ুআদ্বট গালছ

إنناُمنُالمسلمّي

দ্বনশ্চ অভযা ভুদ্বরভ

إنُالمصلّيُقائمون

দ্বনশ্চ ভুদ্বল্লযা দাাঁদ্বড়ল অলছ

ُإنُالمرأةُعاقل ٌة

দ্বনশ্চ ভদ্বরাটা ফুদ্বদ্ধভদ্বত

إنكُُأنتُلغا فل

দ্বনশ্চ তুদ্বভ গালপর

أنكُأخُكريمُياُبَلل

দ্বনশ্চ তুদ্বভ একজন ম্যাদ্বনত বাআ শ শফরার

إنكُبنتُطيبةُياُعائشة

দ্বনশ্চ তুদ্বভ একজন বালরা শভল শ অলা
দ্বনশ্চ অদ্বভ একজন কৃতজ্ঞ ফান্দা

أينُعبدُشا كر

দ্বনশ্চ ৃদ্বথফীটা অল্লায

إنُاألرضُهلل
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َُّ
ٌأن

দ্বনশ্চ/শম
َّ ت
ُُج ِد ْي ٌد
ُ ُ َس ِم ْع
َ ُأنُال ُْم َد ِّر َس

শুলনদ্বছ যে দ্বক্ষকদ্বট নতুন

دقُينج
يُصاحبه
َُّ ُت
ُ ُ علم
َ الص
ّ ُأن
ْ
َ

অদ্বভ জাদ্বন শম াদাকা তায াথীলক ভুদ্বক্ত শদ

بلغنُأنكُمنطلق

অভায কালছ ংফাদ শৌলছলছ শম তুদ্বভ ভুক্ত

بلغ
نُأنُزيداًُرجلُكريم
ّ

অভায কালছ ংফাদ শৌলছলছ শম মালদ
একজন ম্যাদ্বনত শরাক

ُعلمتُأنُاهللُقادرُعلُك لُشي ٍء

অদ্বভ জাদ্বন শম দ্বনঃলন্দল অল্লা ফদ্বকছু য
ঈয ক্ষভতাফান

سمعتُأنُزيداُقادمُاليوم

অদ্বভ শুলনদ্বছ শম মালদ অজ অলছ

بلغنُأنكُنجحتُيفُاالمتحان

অভায কালছ শৌঁলছলছ শম তুদ্বভ যীক্ষা া
কলযছ

أخبتنُعائشةُأنُأمهاُمريضة

অলা অভালক খফয দ্বদললছ শম তায ভা
ু স্থ

َُّ
ٌكأن

শমন

আভাভ শমন ু স্থ

َّ ك
ُض
ْ َأن
ٌ امُ َم ِر ْي
َ ُاإل َم

َّ
ُجوم
كأن
ٌ ُاألزهارُن
َ

শমন পুরগুলরা তাযায ভলতা

كأنُزيداًُأسد
ّ

শমন মালদ দ্বংলয ভলতা

َّ
ُائم ًة
َ كأنُعائش ُةُ َن

শমন অলা ঘুভন্ত

كأنُالمعلمُأبُحنون

শমন দ্বক্ষক একজন দাফান দ্বতা

كأنُالعلمُنور

শমন জ্ঞান লরা অলরা
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ٌُن
َّ لَٰك

দ্বকন্তু
َّ اب
ُُِش ِد ْي ٌد
َ ُاّلل
َ َل َٰ ِك َّنُعَذ

তলফ অল্লায অজাফ কদ্বঠন

الشمسُمشرقةُلكنُالجوُباردة

ূ মজ ঈদ্বদত ললছ দ্বকন্তু অফাওা ঠান্ডা

اإلمتحانُقريبُلكنُالطَلبُمهملون

যীক্ষা দ্বনকলট দ্বকন্তু ছাত্রযা ঈদাীন

الطَلبُمستعدونُلكنُالمدرسُمر يض

ছাত্রযা প্রস্তুত দ্বকন্তু দ্বক্ষক ু স্থ

الضيوفُُموجودون ُلك
نُالمضيفُغائب
َ

দ্বতদ্বথ ঈদ্বস্থত দ্বকন্তু দ্বনভন্ত্রণদাতা নু দ্বস্থত

بَللُغنُلكنهُبخيل

শফরার ধনী দ্বকন্তু শ কৃণ

ُفاطمةُذكي ٌةُلكنهاُُكسَلن ٌة

পালতভা শভধাফী দ্বকন্তু র

লতা ছাত্রদ্বট ু স্থ

ٌُل
َّ  ل ََعলতা

َّ ل ََع َّل
ُض
ٌ بُ َم ِر ُْي
َ ُِالطا ل
ُل ََع َّلُالْ َج َّوُ َج ِم ْي ٌل

লতা অফাওা বালরা

َلع ّلُالف ََرج
ُُقريب
ٌ
ُلعلُالمجاحدينُفائزون

লতা ঈভ দ্বনকলটআ
অা কযা মা ভুজাদ্বদযা দ্বফজী লফ

لعلُالجر يحُُميت

লতা অত ফযদ্বক্তদ্বট ভৃত

لعلُالساعةُقريب

লতা দ্বকাভত দ্বনকলট

لعلُالشجرتّيُمورقتان

লতা গাছ দু দ্বটলত াতা ধলযলছ
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َُ
ٌليت

মদ্বদ লতা!
َّ ت
ُابُعَائِ ٌد
َ ل َْي
َ ُالش َب

মদ্বদ শমৌফন দ্বপলয অত !

ً بابُيعودُيوم ُا
ّ ُليت
َ الش

মদ্বদ শমৌফন একদ্বদন দ্বপলয অত!

ليتُالقمرُطا لعُُوقتُالنهار

মদ্বদ দ্বদলনয শফরা চাাঁদ ঈঠত!
অদ্বভ মদ্বদ ফাদা তাভ!

ليتنُملك

মদ্বদ ভুদ্বরভযা এক লতা!

ليتُالمسلمّيُ ُمتحدون

ٌُي
ّ لم ْس ِج ُدُال َّن َب ِو
َ ا
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ُإنَّ ُه ْم

إنَّ ُه َما

ُإ ّنَه

দ্বনশ্চ তাযা

দ্বনশ্চ তাযা দু জন

দ্বনশ্চ শ

দ্বনশ্চ তাযা

দ্বনশ্চ তাযা দু জন

দ্বনশ্চ শ

দ্বনশ্চ শতাভযা

দ্বনশ্চ শতাভযা দু জন

দ্বনশ্চ তুদ্বভ

দ্বনশ্চ শতাভযা

দ্বনশ্চ শতাভযা দু জন

দ্বনশ্চ তুদ্বভ

َُإنَّ ُه ّن

ُ َّإن
كم

ُ َّإن
َُك ّن

ُإنَّا/ُإنَّ َنا

إ ّنَ ُه َما

ُ َّإن
ك َما
ُ َّإ ُن
ك َما

দ্বনশ্চ অভযা

إ ّنَ َها

ُك
َ َّإن
ُك
ِ َّإن

ّ ِ /ُإنَّ ِن
ُُإين

দ্বনশ্চ অদ্বভ

ٌُهللُُال َح َرام
ِ تُا
ُ الك َْع َب ُةُُ َب ْي
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ناس َب ِةُ
ُُبال ُح ِ
ُُِالم ِ
أ َ ْك ِم ِلُُالف ََراغ ِ
َات ِ
اصبة ُ
روفُال َّن َ

ূ নযস্থানগুলরা মথামথ নফদানকাযী াযপ দ্বদল ূ ণজ কলযা

َّ
ُ........اّللُُ َم َع َناُ

إنَُ
ّ

ُُج ِد ْي ٌدُ
ُ َس ِم ْع ُ
تُُ.......الْطالبُ َ

أنَُ
ّ

ُ.........عَذَ ابُ َّ
ُاّللُِ َش ِد ْي ٌدُ

لكن

ُ............الْ َج ّو ُ ُم ْع َت ِد ٌلُ

لعل

ضُ
ُالم َسافر ُ َم ِر ْي ٌ
ُ .........

كأن

َّ
..........الطا لِب ُ َناجِحٌُ

لعل
لعل

ُ............ال ُح ْزنُُ ُم ْن َت ٍهُ

لعل

.............الحجاجُُُقادم

ُكثيُ
........فيهُخيُ
ٌ
ٌ
...............االمتحانُسهل

إن

لعل

...................السعادةُُدائمة

ليت

........بستانُجنة

كأن

لعل

..........البستانُ ُمثمر ُةٌ

..........منارتاُالمسجدُعاليتان

إن

.............األرضُكرة

كأن

علمتُ............قضاة ُُبَلدناُُعدلون

أن
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ُاتُال َّتا لِ َي َة
ِ كلم
َ ك َِّونُجمَلُمفيدةً ُ ُم ْس َت ْع ِم ًَلُال

দ্বনলনাক্ত ব্দগুলরা ফযফায কলয থজূণজ ফাকয ততদ্বয কলযা

َُأ َ ّن

حسنة

النتيجة

سرين

سهلة

العربية

قالُالمعلم

آباء

المعلمون

متعبون

المر يض

العمال

المعا لَج

لعل

مخلصون

معلموُالمدرسة

درجاة

ُلكم

َُإن
ّ

وعدُاهلل

علمت

عالية
حق

:َِح ِّو ِلُالْ ُج َم َلُال َّتا لِ َي َةُإِ ََلُال َْع َر ِب َّية
অগত ফাকযগুলরালক অযদ্বফ কলযা

কাড় বালরা দ্বকন্তু দাভ চড়া
এআ ভাল্টাটা মদ্বদ দ্বভদ্বষ্ট লতা!
ঘযদ্বট নতুন দ্বকন্তু অফাফত্র ুযাতন
লতা শ দ্বপলয অলফ
তুদ্বভ শমন চালদয ভলতা
অদ্বভ শুলনদ্বছ শম শ দ্বপলয অলফ না
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َُإن
ّ

كأن

لعل
إن
َُأن
ّ

ক্লাস-২৭। সংলযাজর্ অব্যে ال ُحروف ُالعا ِطفَة
ْ
ُب
ْ اِق َْرأُوا ْك ُت

লড়া এফং দ্বরলখা

ٌ َُوএফং / ও
অভায অব্বা ও অম্যা তালদয রুলভ অলছন

أ َ ِِب َُوُأ َ ِّمي ُِيفُغ ُْرفَ ِت ِه َما
جاءُحامدُوُخالد

াদ্বভদ ও খাদ্বরদ এললছ

ُعائشةُوُخديجةُوُفاطمةُ ِجئ َن

অা খাদ্বদজা ও পাদ্বতভা এললছ

ٌُم
َّ  ُثতঃয
অদ্বভ ঘুভ শথলক ঈদ্বঠ তঃয নাভাজ দ্বড়

ُ ُثمُُأتوضأ
ُ
أستيقظ
أتوضأُثمُأ َصلي

অদ্বভ ওমু কদ্বয তঃয নাভাজ দ্বড়

جاءُحامدُثمُخالد

াদ্বভদ এললছ তঃয খাদ্বরদ

َُ তঃয
ٌف
অদ্বভ ভাদযাা শথলক দ্বপদ্বয তঃয শগার
কদ্বয

ُأَرج ُعُ ِم َنُال َْم ْد َر َسةُِفَأغْ َت ِس ُل
جاءُحامدُفخالد

াদ্বভদ এললছ এযযযআ খাদ্বরদ

ثمُأماتهُفأقبه

তঃয দ্বতদ্বন তালক ভৃতুয দ্বদললছন লয
কফযস্থ কলযলছন
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ُ أ َ ٌْوথফা
াদ্বভদ এললছ থফা খাদ্বরদ

ُامدُأوُ َخا ُلِ ٌد
ٌ ُح
َ َجا َء

بكرُعالمُأوُجاهل

ফকয অদ্বরভ থফা জাদ্বর

لبثناُيوماُأوُبعدُيوم

অভযা একদ্বদন ফা তায দ্বকছু ং ফস্থান
কলযদ্বছ

ٌُم
ْ َ  أনাদ্বক
তুদ্বভ দ্বগলছ নাদ্বক শ?

تُأ َ ْمُ ُهو؟
َ أُأنتُذَ َه ْب
َ

أُجاءُزيدُأمُجاءُعمرو

মালদ নাদ্বক অভয এললছ?

ُأُعليُمسافرُأمُزيد؟

অদ্বর ভুাদ্বপয নাদ্বক মালদ

ٌُل
ْ  َبফযং
অদ্বভ মাআদ্বন ফযং খাদ্বরদ

ُالد
ٌ تُ َب ْلُ َخ
ُ َماُذَ َه ْب

جاءُزيدُبلُ َع ْم ٌرو

মালদ এললছ ফযং অভয

تلوتُجزءاُمنُالقرآنُب
ُلُجزئّي
ِ

অদ্বভ একাযা কুযঅন দ্বতরাওাত কলযদ্বছ
ফযং দু আ াযা
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ُ َالন
ُجا َءُ َز ْي ٌدُالُ ُم َح ّم ٌَد

মালদ এলদ্বছর ভুাম্যাদ ন

ُُالُسليم
نجحُمحمو ٌد
ٌ
ُ َ ُكتب
ك
َ اجمعُأقَل َم
َ كُال

ভুাম্যাদ া কলযলছ াদ্বরভ ন
শতাভায করভগুলরা একত্র কলযা ফআগুলরা ন

ل َٰ ِكن

দ্বকন্তু

অদ্বভ রুদ্বট খাআদ্বন দ্বকন্তু শগাত (শখলদ্বছ)
খাদ্বদভদ্বট গদ্বনভত শললছ ফযং তায ভদ্বনফ
(শললছ)

ماُجاءينُزيدُلكنُعمرو

অভায কালছ মালদ অলদ্বন ফযং অভয

ত্রু াদ্বরললছ এভনদ্বক শনতাও

ُماُأَكَل ُْتُال ُخ ْب َزُل َٰ ِك ِنُالل َّ ْح َم
ُُسي ُده
َُي ْغ َن ُمُال
ُ
ِّ خادمُلك ْن

ُ َح َّتএভনদ্বক

ُفَ َّرُال َْع ُد ُّوُ َح َّتُالْقَائِ ُد

ُذهبُماجدُحتُبَل ٌل

ভালজদ চলর শগলছ এভনদ্বক শফরারও

َح َب َسُالبخ ُيلُأموالهُحتُالدرهم

কৃণ তায ভার অটলক যালখ এভনদ্বক
দ্বদযাভও
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ُناس َب ِة
ِ َاتُ ُِبال ُح ُر
ِ ُالم
ِ أ َ ْك ِم ِلُُالف ََراغ
َ وف
ُ ُُالعا ِط َف ِة

ূ নযস্থানগুলরা মথামথ ংলমাগকাযী াযপ দ্বদল ূ ণজ কলযা

ُعنبا؟........ُأتفاحاُأكلت
فهمته.......ُالكتاب
قرأت
َ

َه َّز ْزناُالشجرة
ُُُثمرها
َ
ُ سق ََط..........ُ
ُقابلتُأ َّمه...........ُماُقابل ُت ُه

ُخادم؟
أ
ال..........ُأنتُفعلتُهذا
َ
ُ
ُحصد..........ُ
حب
َّ بذَّ رُال
َ

ُالف َّج َة..........ُك ِلُالتفاح َةُالنا ِض َج َة
بيتاُُكبيا.......بنُاألميُقصرا

:َِح ِّو ِلُالْ ُج َم َلُال َّتا لِ َي َةُإِ ََلُال َْع َر ِب َّية
অগত ফাকযগুলরালক অযদ্বফ কলযা

অভায বাআ ও শফান তালদয রুলভ অলছন
অদ্বভ ওমু কদ্বয তঃয নাভাজ দ্বড়

অদ্বভ ভাদযাা শথলক দ্বপদ্বয তঃয শগার কদ্বয
শ একজন আদ্বিদ্বনায থফা ডাক্তায
তুদ্বভ দ্বক একজন দ্বক্ষক নাদ্বক ছাত্র?
অদ্বভ দ্বরদ্বখদ্বন ফযং লড়দ্বছ
দ্বপ্রদ্বিার এললছ দ্বক্ষক ন
অদ্বভ দু ধ ান কদ্বযদ্বন দ্বকন্তু জু (ান কলযদ্বছ)
তনযফাদ্বনী এললছ এভনদ্বক শনতাও
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َت ْر ِج ِمُالْ ُج َم َلُال َّتا لِ َي َةُإِ ََلُال َْب ْن َغا لِ َّي ِةُ
অগত ফাকযগুলরালক ফাংরা কলযা

باعَُُالف َََّلحُ ُ َّ
يُوالق ُْمحَُ
ُالش ِع َ

باعَُُالف َََّلحُ ُ َّ
يُفا لق ُْمحَُ
ُالش ِع َ

باعَُُالف َََّلحُ ُ َّ
يُثمُالق ُْمحَُ
ُالش ِع َ
يُأوُالق ُْمحَُ
باعَُُالف َََّلحُ ُ َّ ُ
ُالش ِع َ

باعَُُالف َََّلحُ ُ َّ
يُالُالق ُْمحَُ
ُالش ِع َ

ياُُباعَُُالف َََّلحُ ُُأمُق ُْم ًحا
أ ُ َّش ِع ً

باعَُُالف َََّلحُ ُ َّ
ي ُبلُُالق ُْمحَُ
ُالش ِع َ

ماُباعَُُالف َََّلحُ ُ َّ
يُلكنُالق ُْمحَُ
ُالش ِع َ

ُاألَقْ َصُ
لم ْس ِج ُد ْ
ا َ
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ক্লাস-২৮। মাসদার الم َصادر
َ
কালজয নাভলক

ا َل َْم ْص َدر

ফা দ্বিা দ্বফললয ফলর। শমভনٌُر
َ  َن َص: একটা দ্বিা থজ শ াাময

কযর। অয ভাদায ফা দ্বিা দ্বফললযٌُصـر
ْ َن

থজ ‚াাময কযা‛। এয ালথ দ্বিায কতজা ফা

কালরয শকালনা ম্পকজ থালক না।

الْمضار ع

الْماضي

ُِك َتا َب ٌة

ْ َي
ُب
ُ ك ُت

ُب
َ َك َت

ভুখস্থ কযা

ُِحف ٌْظ

َُي ْحف َُظ

َُح ِف َظ

ফরা

ُقَو ٌل

َُال
َ ق

ফা

ُُجل ُْو ٌس

َُيق ُْو ُل

َُي ْجلِ ُس

َُجل َ َس

ُام
ٌ ِق َي
ُ ٌ ْ أَك
ل

َُيق ُْو ُم
ُُ ُ َيأْك
ل

َُام
َ ق
ُ َ َ أَك
ل

ُُش ْر ٌب
ُ ٌ ُّ َتكَل
م

َُي ْش َر ُب

ُشَُ ِر َب

معن

الْمصدر

ড়া

ٌِق َراء ُة

শরখা
শানা

দাাঁড়ালনা
খাওা
ান কযা
কথা ফরা
চু থাকা

ُ يقْر ُأ
َ َ

ٌ َُس َما ُع،َس ْم ٌع

َي ْس َم ُع

َُي َتكَل َّ ُم

ُُوت
ٌ ُسك

ُُت
ُ َي ْسك
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َ ُقَر ُأ
َ

َُس ِم َع

َُتكَل َّ َم

َُت
َ َسك

أ َ ْظ َه َرُ

ُي ْظ ِه ُرُ

َر َس َمُ

َم َسحَُ

َي ْر ُس ُمُ
َي ْم َسحُُ

َر ْس ٌمُ

َم ْسحٌُ

শভাছা

َن َظ َرُ

َي ْن ُظ ُرُ

َن َظ ٌرُ

শদখা

بُ
لَ ِع َ

َطل ََبُ

بُ
لَ ِع ٌ

بُ
َيل َْع ُ

َي ْطل ُُبُ

ثُ
َب َح َ

ثُ
َي ْب َح ُ

غ ََس َلُ

ارُ
ْإظ َه ٌ

بُ
َط ُل َ ٌ

ثُ
َب ْح ٌ

শখরা
অাঁকা

লেলণ কযা
শখাাঁজা

اِغْ َت َس َلُ

َي ْغ َت ِس ُلُ

غ ُْس ٌلُ

শধৌত কযা

اغْ ِت َسا ٌلُ

শগার কযা

أَغْل َ َقُ

فَ ْتحٌُ

খুলর শপরা

ُي ْغل ُِقُ

إغ ََْل ٌقُ

ফন্ধ কযা

ف َِه َمُ

َيف َْه ُمُ

ف َْه ٌمُ

শফাঝা

َتي
ْ
اش َ َ

فَ َتحَُ

َك َت َمُ
َبا ُعَ

َلُ
َدخ َ

َي ْغ ِس ُلُ

প্রকা কযা

َي ْف َتحُُ

ك ُت ُمُ
َي ُْ

انُ
ِك ْت َم ٌ

শগান কযা

َتى
َي ْش َ ِ

َتا ٌءُ
ْ
اش ِ َ

ি কযা

َب ْي ٌعُ

দ্বফদ্বি কযা

ُلُ
َي ْدخ ُ

ُد ُخو ٌلُ

প্রলফ কযা

َي ِب ْيعُ
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َخ َرجَُ

َي ْخ ُرجُُ

َجا َءُ

َي ِج ْي ُئُ

ُخ ُروجٌُ

শফয ওা

بُ
َيذْ َه ُ

ابُ
ذَ َه ٌ

َر َج َعُ

َي ْر ِجعُ

َم ِجي ٌءُ

অা

ُر ُجو عٌُ

দ্বপলয অা

أ َ َرا َدُ
أَع َ ُ
ْط

ُي ِر ْي ُدُ

إِ َرا َد ُةٌ

بُ
ذَ َه َ

َت ََلُ

تِ ََل َو ُةٌ

َي ْتل ُْوُ

ُي ْع ِط ْيُ

إ ْع َطا ٌءُ

মাওা

শতরাওাত কযা
চাওা
শদওা

َصلَّي
أ َ َح َّ ُ
ب

ُي َصلِ ّي

َص ََل ُةٌ

নাভাজ ড়া

بُ
ُي ِح ُّ

ابُ
ْ
إح َب ٌ

বালরাফাা

أ َ َخذَُ

َيأ ْ ُخذُُ

َي ْط ُب ُخُ

َط ْب ٌخُ

َط َب َخُ
َت َركَُ

َتكُُ
َي ْ ُ

َت ْركٌُ

َو َض َعُ

َي َ
ضعُ

َو ْض ٌعُ

امُ
َن َ

َش َر ُعَ

َن َش َرُ

أ َ ْخذٌُ
َن ْو ٌمُ

امُ
َي َن ُ

ُش ُرو ُعٌ

َي ْش َر ُعُ

َن ْش ٌرُ

َي ْن ُش ُرُ
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যান্না কযা
গ্রণ কযা
শছলড় শদওা
ঘুভালনা
যাখা
শুরু কযা
ছদ্বড়ল শদওা

َُي ْسأ َ ُل

ُُس َؤا ٌل

দ্বজলজ্ঞ কযা

ُإجا َب ٌة
َ

ঈত্তয শদওা

ُب
ُ ُي ِج ْي

َُك َرا َُه ٌة

ছন্দ কযা

ْ َي
ك َر ُه

َُسأ َ َل

َ
ُاب
َ أ َج
َك ِر َُه

ْ
ُب
ْ اِق َْرأُوا ْك ُت

লড়া এফং দ্বরলখা

ُالُال َْم َصا ِد ِر
ُ اِ ْس ِت ْع َم

নু ফাদ

ُار ْي ِخُ ُم ِه َّم ٌة
ِ ِق َرا َءةُُال َّت

আদ্বতালয াঠ গুরুত্বূ ণজ

َُن ْد ُر ُس َهاُ ِم ْنُ ِك َتا َبةٍُ ُم ْخ َتلِ َف ٍة

অভযা তা দ্বফদ্ববন্ন শরখা শথলক াঠ কদ্বয
গতকার অদ্বভ একদ্বট ভজদ্বরল ঈদ্বস্থত লদ্বছ
ফক্তৃতা শানায জনয

ُاض َر ِة
َ َح
َ ض ْر ُتُأ َ ْم ِسُ َم ْجلِ ًساُلِ َس ْم ِعُال ُْم َح
ثُ ِحف ًْظا
َ لب ْح
ُ َح ِف ْظ
َ تُا

অদ্বভ অলরাচনাদ্বট শফ বার কলয ভুখস্থ
কলযদ্বছ
তাাহুলদয জনয ফাটা দু আ যাকাত লয
যালত (ারালতয জনয) দাাঁড়ালনা বালরা আফাদাত

ُّي
ِ ْ ال ُجل ُْو ُسُلِل َّت َش ُّه ِدُ َب ْع َد َُرك َْع َت
ُ ِ امُالل َّ ْي ِلُ ِم ْنُأ َ ْح َس ِنُال ِع َبا َد
ات
ُ ِق َي
ُِلص َّحة
َ ً األك ْ ُلُقَلِ ْيَل
ِّ ُِج ِّي ٌدُل

কভ কলয খাওা স্বালস্থযয জনয বালরা

ُار
ُ َالُ َت ْش َر ْب
ِ ُش ْر َبُال ِح َم
ُش ٌُّر
َ َكث َْرةُُال َّتكَل ُّ ِم

তুদ্বভ গাধায ভলতা কলয ান কলযা না
শফদ্ব কথা ফরা ভন্দ
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َ
َُات
ُّ
ِ ُالصف
ِّ السك ُْو ُتُ ِم ْنُأ ْح َس ِن

চু থাকা বালরা গুলণয ন্তবুজক্ত

ُب
ٌ ارُال َح ِّق َُوا ِج
ُ إِ ْظ َه
ُالر ْس َم؟
ُّ َم ْن َُّالُ ُي ِح
َّ ب
ْ َ َُمسح
ُالو ُض ْو ُِء
ْ
ِ َ ُالرأ ِسُ ِم ْنُأ ْحك
ُ ام
ّ

তয প্রকা কযা অফযক
শক ছদ্বফ অাঁকলত বালরাফাল না?
ভাথা ভাা কযা ওমু য অকালভয ভলধয
একদ্বট

َّ ام
ُان
ِ ال َّن َظ ُرُ ِم ْن ُِس َه
ِ ُالش ْي َط

দৃ দ্বষ্ট লরা তালনয দ্বতয

ُض ُةُع ََلُك ُ ِ ّلُ ُم ْسلِ ٍم
َ َطل َُبُال ِعل ِْمُفَ ِر ْي

আরভ লেলণ কযা প্রলতযক ভুরভালনয জনয
পযজ

ُي
ٍ َو َج ْد ُت ُهُ َب ْع َدُ َب ْح
ٍ ْ ثُ َك ِث

অদ্বভ তা শলদ্বছ লনক শখাাঁজায লয

ُُالصا ُب ْو َنُغ ُْس ًَلُلِل ْ َق ِم ْي ِص
ُّ ت
ُ َت ْي
َ َ اِ ْش

অদ্বভ কাড় শধৌত কযায জনয াফান ি
কলযদ্বছ

ُتُ َب ْع َدُإِغ ََْل ِق ِه
ُ اب َُو َر َج ْع
ُ ق ُْم
ِ ُالب
َ تُلِ َف ْت ِح

অদ্বভ দযজা শখারায জনয দাাঁদ্বড়লদ্বছ এফং তা
ফন্ধ কযায লয দ্বপলয দ্বগলদ্বছ

َّ ت
اُج ِّي ًدا
ُ ف َِه ْم
َ ُالد ْر َسُف َْه ًم

অদ্বভ দাযদ্বট শফ বালরাবালফ ফুলঝদ্বছ

ُي
ُ ِك ْت َم
ٌ ْ انُال ِعل ِْمُإِ ْث ٌمُك َِب

জ্ঞান শগান কযা একদ্বট ফড় া

ُك
َّ َِتا ًءُل
ِ لس َم
َ ب
َ ِ ُحا ِم ٌدُاِ ْش
َ ذَ َه

াদ্বভদ ভাছ ি কযলত দ্বগললছ

ُام
َ ا
َ الر َبا
َ لب ْي ُع
ِّ ُح ََل ٌل َُو
ٌ ُح َر

ফযফা ারার এফং ু দ াযাভ

ُان
ِ َص ََلةُ ُد ُخ ْو ِلُال َْم ْس ِج ِد َُرك َْع َت

ভদ্বজলদ প্রলফলয ারাত দু আ যাকাত

َُُل
ْ ِ ال ُخ ُر ْوجُ ُِيفُْال َْم َط ِرُ ُم ْس َت ِح ْي ٌل

ফৃ দ্বষ্টলত শফয ওা অভায জনয ম্ভফ

ُك
َ اِ ْن َت َظ ْر َناُلِ َم ِج ْي ِئ

অভযা লক্ষা কলযদ্বছ শতাভায অায জনয
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بُعَل َْي َنا
ُّ
ٍ الر ُج ْوعُ ِم ْنُذَ ْن
ٌ ب َُوا ِج

গুনা শথলক দ্বপলয অা অভালদয জনয ফয
কতজফয

ُاز َم ٌة
ِ ََلُإِ َرا َدةٌُع
ِْ

অভায একটা দৃ ঢ় আো যললছ

ُال
ُّ يُ ِم َن
ِ ُالس َؤ
ٌ ْ اإل ْع َطا ُءُ َخ

চাওায শচল শদওাটা বালরা

ُُالد ْي ِن
َّ
ِ ّ الص ََلةُ ِع َما ُد

ারাত িীলনয স্তম্ভ

ُضُ ُِّلل
ُ لب ْغ
ُ اب ُِّلل َُِوا
ُ اإل ْح َب
ِ

বালরাফাা অল্লায জনয এফং ঘৃ ণা অল্লায
জনয

ُيُ ِم َنُال ِّن َسا ِء
ٍ ْ ا َّلط ْب ُخُ ِه َوا َي ٌةُلِ َك ِث

যান্না কযা লনক ভদ্বরায খ

َ
ُام
َ ُالر ْش َو ِة
ِّ ُأ ْخذ
ٌ ُح َر

ঘুল গ্রণ কযা াযাভ

ُُالصَل ِةُ ُكف ٌْر
َّ َُت ْرك

ারাত শছলড় শদওা কুপয

ّ ِ َاظُ ُم َب
ّ ِ ال َّن ْو ُمُ ُم َب
َُان
ُ اُواال ِ ْس ِت ْيق
ْ ك ًر
ِ ك ًراُ ُم ِه ّم

তাড়াতাদ্বড় ঘুভালনা এফং তাড়াতাদ্বড় ঘুভ শথলক
ওঠা স্বালস্থযয জনয গুরুত্বূ ণজ

ُِلص َّحة
ِّ ِ ل

َّ و ْض ُعُا
ُي
َ
ٌ ْ لش ْي ِئ ُِيفُْ َمكَانِهُِ َخ
ُّ
ُ ِ يُ ُم ِه ٌّمُلِل ُْم ْس َتق َْب
ل
ُ ْ الش ُر ْوعُُال َخ

শকালনা দ্বজদ্বন তায স্থালন যাখা বালরা
ঈত্তভ ূ চনা বদ্বফলযলতয জনয গুরুত্বূ ণজ

َّ َٰهذَ اُاِ ْن ِت َها ُء
ُُالد ْر ِس

এটা ালঠয শল

ُآن
ُ َن
َ درس
ِ ُالع َر ِب َّي َةُ َن ْش ًرُاُُلِ ُعل ُْو ِمُالق ُْر
ُث
ِ َواأل َ َحا ِد ْي

অভযা কুযঅন এফং াদ্বদলয জ্ঞান ছদ্বড়ল
দ্বদলত অযদ্বফ বালা াঠ কদ্বয

ُالُنِ ْص ُفُال ِعل ِْم
ُّ
ُ الس َؤ

প্রশ্ন কযা জ্ঞালনয লধজক
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মাললদয যালদলক শখালনা অভালক অনদ্বন্দত
কলযলছ

َ
ُاش ًدا
ِ نُ َت ْعلِ ْي ُمُ َز ْي ٍد َُر
ْ ِ أ ْع َج َب

َ
َ َن
ُُِحا ِم ٍد َُو ل ََد ُه
َ ُض ْر ُبُ َز ْو َجة
ْ ِ أ ْح َزن

াদ্বভলদয স্ত্রীয তায শছলরলক প্রায কযা
অভালক দু ঃখ দ্বদললছ

ُ َس َّر ِينُْلَ ِع ُب
ُالسلَّةُِ ِج ًّدا
َّ َك ْمُ ُك َرة

শতাভালদয ফালস্কটফর শখরাটা অভালক লনক
খুদ্ব কলযলছ

ُناس َب ِة
ِ الم
ِ أ َ ْك ِم ِلُُالف ََراغ
ُ الم َصا ِد ِر
َ َاتُ ُِب

ঈমু ক্ত ভাদায দ্বদল ূ নযস্থানগুলরা ূ ণজ কয

ُار ْي ِخُ ُم ِه َّم ٌة
ِ ُال َّت.......

আদ্বতালয াঠ গুরুত্বূ ণজ

ُّي
ِ ْ ُلِل َّت َش ُّه ِدُ َب ْع َد َُرك َْع َت..............

তাাহুলদয জনয ফাটা দু আ যাকাত লয

ُِلص َّحة
َ ً ُقَلِ ْيَل...........
ِّ ُِج ِّي ٌدُل

কভ কলয খাওা স্বালস্থয জনয বালরা

ُار
ِ ُال ِح َم............َُالُ َت ْش َُر ْب
َ
ُ ِ ُالصف
َات
ِّ ُ ِم ْنُأ ْح َس ِن............

তুদ্বভ গাধায ভলতা কলয ান কলযা না
চু থাকা বালরা গুলণয ন্তবুজক্ত

َّ ام
ُان
ِ ُ ِم ْن ُِس َه..........
ِ ُالش ْي َط

দৃ দ্বষ্ট লরা তালনয দ্বতয

ُض ُةُع ََلُك ُ ِ ّلُ ُم ْسلِ ٍم
َ ُال ِعل ِْمُفَ ِر ْي..........

আরভ লেলণ কযা প্রলতযক ভুরভালনয জনয
পযজ

َّ ت
ُج ِّي ًدا
ُ ف َِه ْم
َ ..........ُُالد ْر َس

অদ্বভ দযদ্বট শফ বালরাবালফ ফুলঝদ্বছ

ُي
ٌ ْ ُال ِعل ِْمُإِ ْث ٌمُك َِب...........

জ্ঞান শগান কযা একদ্বট ফড় া

ُام
َ الر َب
َ
ِّ ح ََل ٌل َُو..............
ٌ اُح َر

ফযফা ারার এফং ু দ াযাভ
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ُان
ِ ُال َْم ْس ِج ِد َُرك َْع َت..........َُُص ََلة

ভদ্বজলদ প্রলফলয ারাত দু আ যাকাত

ُاز َم ٌة
ِ َُع...........َُل
ِْ

অভায একটা দৃ ঢ় আো যললছ

ُض ُُِّلل
ُ لب ْغ
ُ  ُِّلل َُِوا...........

বালরাফাা অল্লায জনয এফং ঘৃ ণা অল্লায জনয

ُُالمصادرُالتالي ِة
ُ ُج َم ًَلُمفيدةًُُمستعمَل
ُ ك َِّو ْن
َ

দ্বনলচয ভাদাযগুলরা দ্বদল থজূণজ ফাকয ততদ্বয কলযা
মাওা
প্রলফ কযা
যান্না কযা

ُُدخو ٌل

َُط ْب ٌخ

ড়া

ٌِقراء ُة

প্রায কযা

ُُ َض ْر ٌب

ান কযা
দ্বফদ্বি কযা
াাময কযা
লেলণ কযা

203

ُذهاب
ٌ

ُرب
ٌ ُش
ٌُ بي
ع

َُن ْص ٌر
ٌُ
طلب

ক্লাস-২৯। ছর্ি র্রর ও র্ীভালব র্রর ُفُأف َْع ُل
ُ َ لُوك َْي
ُُ مُأَف َْع
ُ َ ِل

منتبها
ً

ُُُلل َّت َعل ُّ ِم/َُت َعل ُّ ًما

كتا ًبا

ُ أَقْر ُأ
َ

ভলনালমাগ দ্বদল

দ্বক্ষাগ্রলণয জনয

ফআ

অদ্বভ দ্বড়

ًُمف ََّس َر ُة

ُبار
ِ ُُلإل ْخ/ُارا
ً إ ْخ َب

ُِر َسال ًة

َ
ُب
ُ أ ْك ُت

ফযাখযা কলয

খফয শদওায জনয

দ্বচদ্বঠ

অদ্বভ দ্বরদ্বখ

ُم ْس َت ِم ًعا

ُُُللف ََر ِح/ُفَ َر ًحا

نشيدا
ً

ُأ َ ْس َمع

ভলনালমাগ দ্বদল

অনন্দ াওায জনয

গজর

অদ্বভ শুদ্বন

رارا
ً ِم

ُُلل ِحف ِْظ/ُفظا
ً ِح

ًُس ْور ُة

ُأ َ ْحف َُظ

ফায ফায

ভুখস্থ কযায জনয

ু যা

অদ্বভ ভুখস্থ কদ্বয
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يطا
ً َن ِش

َّ /ُيبا
ُغيب
ِ ُللَت
ً َت ْر ِغ

ُِق َّص ًة

ُأَق ُْو ُل

প্রাণফন্তবালফ

শপ্রযণা শদওায জনয

গল্প

অদ্বভ ফদ্বর

ُم َؤدَّ ًبا

ُاع
ْ /ُاست َماعًا
ْ
ِ ُلَلس ِت َم

*--

ُأ َ ْجلِ ُس

অদফ কালয

শানায জনয

*

অদ্বভ ফদ্ব

يما
ً ُم ْست ِق

ُُلل َّت َح ُّد ِث/َُت َح ُّد ًثا

*

ُأَق ُْو ُم

শাজা ল

কথা ফরায জনয

َب ِطي ًئا

ُإش َباعَُال ُج ْو ِع
ْ

ُخب ًزا

ُآك ُ ُل

ধীলয ধীলয

ক্ষুধা দ্বনফাযলণয জনয

রুদ্বট

অদ্বভ খাআ

অদ্বভ দাাঁড়াআ
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َجا لِ ًسا

ُلع َط ِش
َ ْإطفا َءُا

ُالما َء

ُأ َ ْش َر ُب

ফল

দ্বাা শভটালনায জনয

াদ্বন

অদ্বভ ান কদ্বয

يطا
ً َن ِش

ُار َس ِة
َ ُلل ُْم َم/ُمار َس ًة
َ ُم

َالكر ُة

َ
ُب
ُ أل َْع

দ্বিবালফ

নু ীরলনয জনয

ফর

অদ্বভ শখদ্বর

ُم ْع َت ِن ًيا

ُُللرغْب ِة
َّ /َُرغ َْب ًة

ًُص ْور ُة

ُأ َ ْر ُس ُم

মত্ন কালয

খ কলয

ছদ্বফ

অদ্বভ অাঁদ্বক

ُُمك َِّم ًَل

ُُلل ِك َتا َب ِة/ُكِتا َب ًة

َالس ّبُور ُة
َّ

ُُأ َ ْم َسح

দ্বযূ ণজবালফ

শরখায জনয

শফাডজদ্বট

অদ্বভ ভুদ্বছ
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ُم ْن َت ِب ًها

ُاح ِة
َّ اح ًة
َ ُللر/ُ
َ َر

َم ْن َظ ًرا

ُأ َ ْن ُظ ُر

ভলনালমাগ দ্বদল

প্রাদ্বন্তয জনয

একদ্বট দৃ য

অদ্বভ রক্ষ কদ্বয

َُشا ِم ًَل

ُصيا َن ًة ُمنُال َج ْه ِل
َُ

ُلم
َ ال ِع

ُأ َ ْطل ُُب

ফযাকবালফ

জ্ঞতা শথলক যক্ষা

জ্ঞান

অদ্বভ লেলণ কদ্বয

াওায জনয

ورا
ً َم ْس ُع

ُُُلِل َّت ْد ِر ْي ِس/ُيسا
ً َت ْد ِر

ُال َقل َِم

ثُعن
ُ أ َ ْب َح

নয ল

াঠদালনয জনয

করভদ্বট

অদ্বভ খুদ্বাঁ জ

َج ِّي ًدا

ُ ُلِل َّن َظاف ِة/َُنظاف ًة

َُدي
ّ َي

ُأَغ ِْس ُل

বালরাবালফ

দ্বযেন্নতায জনয

অভায দু আ াত

অদ্বভ ধু আ

207

ل ُْطفًا

ُّ ُِل/ُوال
ُلد ُخ ْو ِل
ً ُد ُخ

ُالباب
َ

ُُأَفْ َتح

অরলতাবালফ

প্রলফলয জনয

দযজা

অদ্বভ খুদ্বর

يعا
ً َس ِر

ُان
ِ تم
َ ُلِل ْ ِك/ُِك ْت َما ًنا

َال َّنا ِفذَ ُة

ُأُغْل ُِق

দ্রুততায ালথ

শগানীতায জনয

জানারা

অদ্বভ ফন্ধ কদ্বয

واض ًحا

ُي
ِ ُلِل َّتذْ ِك/ُكيا
ً ِ ْتذ

َّ
ُالد ْر َس

ُأَف َْه ُم

স্পষ্টবালফ

স্মযণ যাখায জনয

াঠ/ড়া

অদ্বভ ফুদ্বঝ

ُوظا
ً َم ْحف

ُمان
ِ ُلِل ْ ِك ْت/ُِتما ًنا
َ ك

ُالس َّر
ِّ

ُأ َ ْك ُت ُم

দ্বনযাদ ফস্থা

শগানীতায জনয

শগান দ্বফল
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অদ্বভ শগান কদ্বয

دا
ُ ً ُم ْق َت ِص

ُاج ِة
َ ق
َ َضا َءُال َح

َُال َح َوائِج

َ
ُي
ِ َ أ ْش
ْ َت

দ্বভতফযী ল

প্রলাজন ূ যলণয জনয

প্রলাজনী দ্বজদ্বন

অদ্বভ ি কদ্বয

ُعَا ِد ًال

ُاش
ِ ُالم َع
َ اب
َ اِ ْك ِت َس

ُاألش َيا َء
ْ

ُأ َ ِب ْيع

নযাযাণবালফ

জীদ্বফকা ঈাজজলনয জনয

দ্বজদ্বনত্র

অদ্বভ দ্বফদ্বি কদ্বয

واضعا
ُم َت
ً

ُِلص ََلة
َّ ِإقا َم ًةُُل

ُالُ َم ْس ِج َد

ُُل
ُ أ َ ْدخ

দ্বফনীতবালফ

ারাত অদালয জনয

ভদ্বজলদ

অদ্বভ প্রলফ কদ্বয

يعا
ً َس ِر

ُاب
ِ ُُلِلذَّ َه/ُذَ َها ًبا

ُت
ِ الب ْي
َ

ُأ َ ْخ ُرجُ ُم َن

দ্রুততায ালথ

মাওায জনয

ফাদ্বড় শথলক

অদ্বভ শফয আ
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نش ْي ًطا
ِ

ُب
ِ ُُلِلل َّ ِع/ُ لَ ِع ًبا

ُب
َ
ِ المل َْع

َ
بُإَل
ُ أ ْذ َه

প্রাণফন্তবালফ

শখরায জনয

ভালঠ

অদ্বভ মাআ

ُم َك ِّر ًرا

ُُلِللِ ّقَا ِء/ُلِقَا ًء

*

ُأ َ ِج ْي ُئ

ফায ফায

াক্ষালতয জনয

اقبا
ً ُم َر

ُار
ِ ُل/ُارا
ِ َل ْخ ِت َب
ً اِ ْخ ِت َب

মজলফক্ষকরূল

যীক্ষায জনয

ُُم َر ِّت ًَل

ُي
ِ ُلل َّتذْ ِك/ُتذكيا

ُالقرآن
َ

ُأ َ ْتل ُْو

তাযদ্বতর কালয

ঈলদ রালবয জনয

কুযঅন

অদ্বভ দ্বতরাওাত কদ্বয

অদ্বভ অদ্ব

*

ُأ َ ْر ِجع
অদ্বভ দ্বপলয অদ্ব
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مرا
ًّ ُم ْس َت

ُُلل َّت ْد ِو ْي ِن/َُت ْد ِو ي ًنا

َالمذ ّك َِر ُة

ُأ ُ ِر ْي ُد

ফযাতবালফ

দ্বরদ্বফদ্ধ কযায জনয

শনাট/ দ্বচযকুট

অদ্বভ চাআ

أحيا ًنا

ُُلل َّت َص ُّد ِق/َُت َص ُّدقًا

المال

أ ُ ْع ِطي

ভালঝভলধয

াদাকা কযায জনয

ম্পদ

অদ্বভ দান কদ্বয

اش ًعا
ِ َخ

ُهلل
ِ ُإطا َع ًة

الصَلة

أ ُ َصلِ ّي

বীত ফস্থা

অল্লায অনু গলতযয

ারাত

অদ্বভ অদা কদ্বয

জনয

َع ِميقًا

ُمحب ًةُللو َط ِن

ُي
ْ َبل َ ِد

ُب
ُّ أ ُ ِح

গবীযবালফ

শদলপ্রলভয জনয

অভায শদলক

অদ্বভ বালরাফাদ্ব
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َم ْش ِو يا

ُوف
ُُّ إطعا ًم
ِ اُللض ُي

ُالل َّ ْح َم

ُأ َ ْط ُب ُخ

বুনা কলয

শভভানদাযীয জনয

শগাত

অদ্বভ যান্না কদ্বয

َت ًما
ِ َ ُم ْح

ولُاهلل
ِ اِ ِّت َباعًاُل َِر ُس

ُالس َّن َة
ُّ

ُُآ ُخذ

ম্যান কালয

যাু র া.-এয নু যলনয

ু ন্নাতলক

অদ্বভ ধলয থাদ্বক

জনয

تما ًما

َّ
صيان ًةُ ِم
ُنُالض ََللَ ِة

ُالب ْدع َة
ِ

ُُأ َ ْت ُرك

ম্পূ ণজরূল

থভ্রষ্টতা শথলক ফাাঁচায জনয

দ্বফদঅত

অদ্বভ দ্বযতযাগ কদ্বয

ّ ِ ُم َب
ك ًرا

ُُلل َّت َه ُّج ِد/َُت َه ُّج ًدا

*

َ
ُام
ُ أ َن

তাড়াতাদ্বড়

যালতয আফাদত কযায জনয
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অদ্বভ ঘুভাআ

ُأ َ ْس َت ْي ِق ُظ

ّ ِ ُم َب
ك ًرا

ُذَ َها ًباُإَلُالمسج ِد

তাড়াতাদ্বড়

ভদ্বজলদ মাওায জনয

ُُم ْخلِ ًصاُلَهُالدي َن

ُُُللدي ِن
ِ ّ إقَا َم ًة

ُال َح َّق

িীলনয প্রদ্বত

িীন প্রদ্বতষ্ঠা কযায জনয

তয

واض ًعا
ِ ُم َت

َت َع ُّرفًاُأوُف َْه ًما

ُالسؤا َل

ُأ َ ْسأ َ ُل

দ্বফনীতবালফ

জানায জনয থফা

প্রশ্ন

অদ্বভ প্রশ্ন কদ্বয

*

অদ্বভ ঘুভ শথলক ঈদ্বঠ

ُأ َ ْن ُش ُر
অদ্বভ প্রচায কদ্বয

আখরালয ালথ

শফাঝায জনয

وا ِض ًحا

ُُُِلل َّت ْعلِيم/ُعليما
ً َت

الجواب

ُ
ُب
ُ أ ِج ْي

স্পষ্টবালফ

শখালনায জনয

ঈত্তয

অদ্বভ ঈত্তয দ্বদআ
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ُالمناسب ِةُ
ُباإلجابات
َات ُ
ِ
اِمألُِالفراغ ِ
َ

মথামথ ঈত্তযদালনয ভাধযলভ খাদ্বর স্থানগুলরা ূ ণজ কলযা

ُالبيت(ُ..............جا لس)
بُ
ِ
أكتبُوا ِج َ
ُ

كيفُتكتب؟
ُ

أرسمُالصورةَ(..............جميلة)
ُ

ُترسم؟
كيف
ُ

أقرأ ُ ُكتبُُُ(ُ............منتبه)

لِ َمُتقرأُ؟

جد(.............متواضع)
أدخ ُلُالمس َ

لمُتدخل؟

ُإَلُالسوق(................اشَتاء)
ب
ِ
أذ َه ُ

ب؟ُ
لِ َمُتذ َه ُ

طلب؟
َ
كيفُ َت ُ

ُالعلم(................تعلم)
أطلب
َ
ُ

ُيد َّ
يُ(...............نظافة)
أغس ُل َ

لِ َم؟
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َص ّ ِح ِحُالْ ُج َم َلُال َّتا لِ َي َة:

দ্বনলচয ফাকযগুলরালক শুদ্ধ কলযা

امُُلِزي ٍدُ
ق ُ
كر ٌ
ُمتُُإِ َ

تأديبُ
ُسعيداُُ
ضربُبَل ٌل
ً
ٌ
ربُ ُج ُ ٍ ُ
َب
فَ َر ْر ُتُعنُال َح ِ
إصَلحا
زيدُُ
بتُُ ٌ
أدَّ ُ
ً

تعليمُ
قرأتُعليهُِ
ُ
ٌ
بطُعمروُ ُح ْز ٌ ُ
ن

َت ْر ِج ِمُالْ ُج َم َلُال َّتا لِ َي َة ُُإِ ََلُال َْب ْن َغا لِ َّيةِ:
অগত ফাকযগুলরালক ফাংরা কলযা

ُذهبتُ َخوفًاُ
َما
ُ

ُجوعًا
َض ُع َف ٌ
ُبَلل ُ

ُخالدُفَ ْر ًحا
ك
ٌ
َض ِح َ

يبا
َش َت َم
ً
ُُأِبُزيداُتأ ِد ً

َض ًبا
َكلمُأِبُ َم َعكُغ َ
الُ َيت ُ

قام َّ
ُلمعلِ ّ ِم ِهُ
الب ْ
ُاح َِتا ًما ُ
َ
ُالط ُ

رجعُُالجيشُغَاصبا
أكلتُفاطمةُجالس ًةُ
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وجدتُالكتابُمفتوحا

جاءتُعائشةُمسرور ُةً
ُحارا
شربتُاللَب ًّ

الُتشربُالماءُقائما
َشك ِّ ِلُالْ ُج َم َلُال َّتا لِ َي َةُ

অগত ফাকযগুলরালত যকত ফাও

ماتُالفقيُجوعا
خر جُزيدُمنتزها
رأيتُخالداُمخاصما
ضربتُعمراُمشدودا
جاءُزيدُفائزا

ذهبُالرجلُماشيا

خر جُالرجلُضاحكا
ماتواُفاسقّي
قامُالطَلبُسا كتّي
تذهبُالنساءُبا كيات
تسيُالسيارةُسريوة
216

وصلُحسنُإَلُالمسجدُماشيا
درسُاألستاذُجالسا
نمتُتالياُسورةُالفاتح ِةُ
أكلتُالسمكُمشويا

رأيناُالطفلُالعبا

َ
ُِاآلتِ َيةِ:
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ

অগত প্রশ্নগুলরায ঈত্তয দাও

ماذاُتأك ُلُُيفُُالفطور؟

كيفُتسمعُدرسكُيفُالفصل؟ُُ

كيفُتعملُالعملُالمنَل؟
لماذاُتلعبُك لُيوم؟

لماذاُتدرسُُاللغةُالعربية؟ُ
كيفُتتلوُالقرآنُالكريم؟ُ
لماذاُتذهبُإَلُالمدرسة؟
كيفُتذهبُإَلُالمدرسة؟ُماشياُُأوُُرا كبا؟ُ
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ক্লাস-৩০। িম্বর الع َد ُد
َ
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كلما ِتُتالي َةُ
اِ ْحف َِظُال َ

অগত ব্দগুলরা ভুখস্থ কলযা
থজ

ঙ্ক

ুং ফাচক ব্দ গুনলত

১

١

২

٢

َوا ِح ٌدُ

৩

٣

৪

٤

৫

٥

৬

٦

َثَل َث ٌةُ
أ َ ْر َب َع ٌُة
َخ ْم َس ٌُة

৭

٧

৮

َس ْب َع ٌةُ

٨

৯

٩

১০

١١

0

١

স্ত্রী ফাচক ব্দ গুনলত

َوا ِح َد ُةٌ

انُ
اِ ْث َن َت ِ

انُ
اِ ْث َن ِ

َلثُ
َث ٌ
أ َ ْر َب ٌُ
ع
َخ ْم ٌ ُ
س

ِس َّت ٌةُ

تُ
ِس ٌ
َس ْب ٌُ
ع

َث َما نِ َي ٌةُ

َث َم ِ ُ
اينٌ
تِ ْس ٌُ
ع

تِ ْس َع ٌةُ

َع َش َر ُةٌ

َع ْش ٌرُ
ِص ٌُ
فر

فرُ
ِص ٌ

َطا لِ َب ٌة َُوا ِح َد ُةٌ

ب َُوا ِح ٌدُ
َطا لِ ٌ

انُ
انُا ِ ْث َن َت ِ
َطا لِ َب َت ِ

انُ
انُا ِ ْث َن ِ
َطا لِ َب ِ
َث ََل َث ُة ُُط ََّل ٍ ُ
ب

اتُ
َث ُ
َلث َُطا لِ َب ٍ
أ َ ْر َب ُعُ َطا لِ َب ٍ ُ
ات

أ َ ْر َب َع ُة ُُط ََّل ٍبُ
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থজ
এক
দু আ
দ্বতন
চায
াাঁচ
ছ
াত
অট
ন
দ

ূ নয

َخ ْم َس ُة ُُط ََّل ٍبُ
ِس َّت ُة ُُط ََّل ٍ ُ
ب

اتُ
َخ ْم ُس َُطا لِ َب ٍ
ِس ُّ
اتُ
ت َُطا لِ َب ٍ

َس ْب َع ُة ُُط ََّل ٍبُ
َث َما نِ َي ُة ُُط ََّل ٍ ُ
ب

اتُ
َس ْب ُع َُطا لِ َب ٍ

اتُ
اين َُطا لِ َب ٍ
َث َم ِ

تِ ْس َع ُة ُُط ََّل ٍبُ
َع َش َرةُ ُُط ََّل ٍ ُ
ب

اتُ
َع ْش ُر َُطا لِ َب ٍ

أ َ َح َدُ َع َش َر َُطا لِ ًبا

إِ ْح َدىُ َع ْش َرةَ َُطا لِ َب ًةُ

اِ ْث َنُ َع َش َر َُطا لِ ًبا

اِ ْثن ََتُ َع ْش َرةَ َُطا لِ َب ًةُ

اتُ
ِت ْس ُع َُطا لِ َب ٍ

اِ ْث َن َتاُ َع ْش َرةَ َُطا لِ َب ًةُ

اِ ْث َناُ َع َش َر َُطا لِ ًبا

َث ََل َث َةُ َع َش َر َُطا لِ ًبا
أ َ ْر َب َع َةُ َع َش َر َُطا لِ ًبا
َخ ْم َس َةُ َع َش َر َُطا لِ ًبا

َث ََل َثُ َع ْش َرةَ َُطا لِ َب ًةُ
أ َ ْر َب َعُ َع ْش َرةَ َُطا لِ َب ًُة
َخ ْم َسُ َع ْش َرةَ َُطا لِ َب ًُة

َس ْب َع َةُ َع َش َر َُطا لِ ًبا

َس ْب َعُ َع ْش َرةَ َُطا لِ َب ًةُ

ِس َّت َةُ َع َش َر َُطا لِ ًبا

ِس َّ
تُ َع ْش َرةَ َُطا لِ َب ًةُ

َث َماْنِ َي َةُ َع َش َر َُطا لِ ًبا

اينَُ َع ْش َرةَ َُطا لِ َب ًةُ
َث َم ِ

ِع ْش ُر ْو َن َُطا لِ ًبا

ِع ْش ُر ْو َن َُطا لِ َب ًةُ

تِ ْس َعُ َع ْش َرةَ َُطا لِ َب ًةُ

تِ ْس َع َةُ َع َش َر َُطا لِ ًبا
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َوا ِح َدةٌ َُوُ ِع ْش ُر ْو َن َُطا لِ َب ًةُ

َوا ِح ٌد َُوُ ِع ْش ُر ْو َن َُطا لِ ًبا

ان َُوُ ِع ْش ُر ْو َن َُطا لِ َب ًةُ
اِ ْث َن َت ِ

ان َُوُ ِع ْش ُر ْو َن َُطا لِ ًبا
اِ ْث َن ِ

َث ََل َث ٌة َُوُ ِع ْش ُُر ْو َن َُطا لِ ًبا
أ َ ْر َب َع ٌة َُوُ ِع ْش ُر ْو َن َُطا لِ ًبا
َخ ْم َس ٌة َُوُ ِع ْش ُر ْو َن َُطا لِ ًبا

َث ََل ٌث َُوُ ِع ْش ُر ْو َن َُطا لِ َب ًةُ
أ َ ْر َب ٌع َُوُ ِع ْش ُر ْو َن َُطا لِ َب ًُة
َخ ْم ٌس َُوُ ِع ْش ُر ْو َن َُطا لِ َب ًُة

ش ُر ْو َن َُطا لِ ًبا
َس ْب َع ٌة َُوُ ِع ْ ُ

َس ْب ٌع َُوُ ِع ْش ُر ْو َن َُطا لِ َب ًةُ

ِس َّت ٌة َُوُ ِع ْش ُر ْو َن َُطا لِ ًبا

ِس ٌّ
ت َُوُ ِع ْش ُر ْو َن َُطا لِ َب ًةُ

َث َماْنِ َي ٌة َُوُ ِع ْش ُر ْو َن َُطا لِ ًبا

ان َُوُ ِع ْش ُر ْو َن َُطا لِ َب ًةُ
َث َم ٍ

َثَل ُث ْو َن َُطا لِ ًبا

َثَل ُث ْو َن َُطا لِ َب ًةُ

تِ ْس ٌع َُوُ ِع ْش ُر ْو َن َُطا لِ َب ًةُ

تِ ْس َع ٌة َُوُ ِع ْش ُر ْو َن َُطا لِ ًبا

َوا ِح َدةٌ َُوُ َثَلثُ ْو َن َُطا لِ َب ًةُ

َوا ِح ٌد َُوُ َثَل ُث ْو َن َُطا لِ ًُبا

ان َُوُ َثَل ُث ْو َن َُطا لِ َب ًةُ
اِ ْث َن َت ِ

ان َُوُ َثَل ُث ْو َن َُطا لِ ًبا
اِ ْث َن ِ

َث ََل َث ٌة َُوُ َثَل ُث ْو َن َُطا لِ ًبا
أ َ ْر َب َع ٌة َُوُ َثَل ُث ْو َن َُطا لِ ًبا
َخ ْم َس ٌة َُوُ َثَل ُث ْو َن َُطا لِ ًبا

َث ََل ٌث َُوُ َثَل ُث ْو َن َُطا لِ َب ًةُ
أ َ ْر َب ٌع َُوُ َثَل ُث ْو َن َُطا لِ َب ًُة
َخ ْم ٌس َُوُ َثَل ُث ْو َن َُطا لِ َب ًُة

َس ْب َع ٌة َُوُ َثَل ُث ْو َن َُطا لِ ًبا

َس ْب ٌع َُوُ َثَل ُث ْو َن َُطا لِ َب ًةُ

ِس َّت ٌة َُوُ َثَل ُث ْو َن َُطا لِ ًبا

ِس ٌّ
ت َُوُ َثَل ُث ْو َن َُطا لِ َب ًةُ

َث َماْنِ َي ٌة َُوُ َثَلثُ ْو َن َُطا لِ ًبا

ان َُوُ َثَل ُث ْو َن َُطا لِ َب ًةُ
َث َم ٍ
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تِ ْس َع ٌة َُوُ َثَل ُث ْو َن َُطا لِ ًبا
أ َ ْر َب ُع ْو َن َُطا لِ ًبا

تِ ْس ٌع َُوُ َثَل ُث ْو َن َُطا لِ َب ًةُ
أ َ ْر َب ُع ْو َن َُطا لِ َب ًُة

َخ ْم ُس ْو َن َُطا لِ ًبا

َخ ْم ُس ْو َن َُطا لِ َب ًةُ

َس ْب ُع ْو َن َُطا لِ ًبا

َس ْب ُع ْو َن َُطا لِ َب ًةُ

ِس ُّت ْو َن َُطا لِ َب ًةُ

ِس ُّت ْو َن َُطا لِ ًبا

َث َماْ ُن ْو َن َُطا لِ َب ًةُ

َث َماْ ُن ْو َن َُطا لِ ًبا

تِ ْس ُع ْو َن َُطا لِ َب ًةُ

تِ ْس ُع ْو َن َُطا لِ ًبا

গণনা: ১০০, ২০০, ৩০০, ৪০০, ৫০০, .....৯০০

بَُ /طا لِ َب ٍةُ
ِما َئ ُة َُطا لِ ٍ

ِما َئ ٌةُ

انُ
ِما َئ َت ِ

طا ِنةٌ َ /
ِمائَت َاٌ َ
طا ِنثَةٌ

َث ََل ُث ِما َئ ٍةُ
أ َ ْر َب ُع ِما َئ ٍُة
َخ ْم ُس ِما َئ ٍُة

بَُ /طا لِ َب ٍةُ
َث ََل ُث ِما َئة َُِطا لِ ٍ
َ
بَُ /طا لِ َب ٍُة
أ ْر َب ُع ِما َئة َُِطا لِ ٍ
بَُ /طا لِ َب ٍُة
َخ ْم ُس ِما َُئة َُِطا لِ ٍ

َس ْب ُع ِما َئ ٍةُ

بَُ /طا لِ َب ٍةُ
َس ْب ُع ِما َئة َُِطا لِ ٍ

بَُ /طا لِ َب ٍةُ
ِس ُّت ِما َئة َُِطا لِ ٍ

ِس ُّت ِما َئ ٍةُ

بَُ /طا لِ َب ٍةُ
َث َما نِ ْي ِما َئة َُِطا لِ ٍ

َث َما نِ ْي ِما َئ ٍةُ

بَُ /طا لِ َب ٍةُ
تِ ْس ُع ِما َئ ِةُ َطا لِ ٍ

تِ ْس ُع ِما َئ ٍةُ
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গণনা: ১০০০, ২০০০, ৩০০০...৯,০০০

بَ /طا لِ َب ٍةُ
أل ُْف َُطا لِ ٍ

أل ٌْفُ

بٌُ
َطا لِ َب ٌٍةُ /ألْ َفا َُطا لِ ٍ
بٌُ
َطا لِ َب ٍةٌُ َ /ث ََل َث ُة َ
ُآال ِف َُطا لِ ٍ
بٌُ
َطا لِ َب ٍةٌُ /أ َ ْر َب َع ُة َ
ُآال ِف َُطا لِ ٍ

َانٌُ
ألْف ِ

فٌُ
َثَل َث ُة َ
ُآال ٍ
فٌُ
أ َ ْر َب َع ُة َ
ُآال ٍ
فٌُ
َخ ْم َس ُة َ
ُآال ٍ

بٌُ
َطا لِ َب ٌٍةُ َ /خ ْم َس ُة َ
ُآال ِف َُطا لِ ٍ
بٌُ
ُآال ِ ُ
َطا لِ َب ٍةٌُ ِ /س َّت ُة َ
فُ َطا لِ ٍ

فٌُ
ِس َّت ُة َ
ُآال ٍ

بٌُ
َطا لِ َب ٌٍةُ َ /س ْب َع ُة َ
ُآال ِف َُطا لِ ٍ
بٌُ
َطا لِ َب ٍةٌُ َ /ث َما نِ َي ُة َ
ُآال ِف َُطا لِ ٍ

فٌُ
َس ْب َع ُة َ
ُآال ٍ

فٌُ
َث َما نِ َي ُة َ
ُآال ٍ

بٌُ
َطا لِ َب ٌٍةُ /تِ ْس َع ُة َ
ُآال ِف َُطا لِ ٍ

فٌُ
تِ ْس َع ُة َ
ُآال ٍ

ْ
بُ
اِق َْرأُوا ْك ُت ْ

লড়া এফং দ্বরলখা

ا َ َناُ َح َس ٌنُ ُ،ع ْم ِري َُس ْب َع ٌة َُوُ َث ََل ُث ْو َنُعَا ًما

َرق ُْمُ َب ْي ِتُ َخ ْم َس ٌة َُو ِس ُّت ْو َنُ

অদ্বভ াান, অভায ফ াাঁআদ্বত্র ফছয
অভায ফাা নম্বয াঁলদ্বি

ِيفُف َْصلِنا َُس ْب ُع ْو َن َُطا لِ ًبا َُو َث ََل ٌث َُوأ َ ْر َب ُع ْو َنُ

ছাত্রী অলছ

َلتُقَ ِد ْي َمةٍُ
ُحا ِف ٍ
َو َج ْد ُتُُيفُال َْم َح َّط ِة ُ ِت ْس َع َ

শেলন অদ্বভ নদ্বট ুযাতন ফা ও এগালযাদ্বট
নতুন গাদ্বড় শলদ্বছ

َطا لِ َب ًةُ

অভালদয ক্লাল ত্তযজন ছাত্র ও শততাদ্বল্লজন
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ًُج ِد ْي َد ُة
َ ًارة
ْ َو
َ إح َدىُ َع ْش َرةَ َُس َّي
َ
َُت
َّ ت ُِيف
ُ َرأ ْي
ْ َ ار ِةُا ِ ْث
ْ َ نُ َع َش َر َُر ُج ًَل َُوُاِ ْثن
َ ُالس َّي
ًَع ْش َرةَُاِ ْم َرا َ ُة
َ
ُّي
َ ْ اِ ْن َت َظ ْر ُتُ ُه َناكَ ُلِ ُم َّد ِةُ َخ ْم ٍس َُوأ ْر َب ِع
َد ِق ْي َق ًُة

গাদ্বড়য দ্ববতলয ফালযাদ্বট শরাক ও ফালযাদ্বট ভদ্বরা
শদলখদ্বছ
অদ্বভ শখালন লক্ষা কলযদ্বছ াঁতাদ্বল্ল
দ্বভদ্বনলটয জনয

ُالخبزُ َخ ْم َس َةُ َع َش َرُ َتاك َا
ثم ُنُ َٰهذا
ِ

এআ রুদ্বটয দাভ লনলযা টাকা

عنديُا ِ ثناُ َع َشرَُُكتابا

শরপদ্বটলত ফালযাদ্বট ফআ অলছ

ُُعشرُعاما
ُعمريُ َخمس َة
َ

অভায ফ লনলযা ফছয

ُوُثَلثونُُعاما
ٌُعمرُكمالُُستة
ٍ
َ

কাভালরয ফ ছদ্বত্র ফছয

ِس ْعرُُالقمي ِصُألفَاُ َتاكا

জাভাদ্বটয ভূ রয দু আ াজায টাকা

ُُعشر
ُعامُألفّيُوُثَلثة
َ ُُو لِ ْد ُت
َ

অদ্বভ দু আ াজায শতলযা ালর জলন্মদ্বছ

ُُألفُو ُتِ ْس ِعما َئ ٌٍِةُُوُخمسةٍُو
ٍ ُعام
َ ُُو لِ ْد ُت

অদ্বভ ঈদ্বনলা াঁচাদ্ব ালর জলন্মদ্বছ

ُثمانّي
َ

َُّيُوُوا ِح ٍدُوُ ِع ْش ِر ْي َن
ٌِ ْ ُعامُألف
َ ماتُأِب

অভায ফাফা দু আ াজায একু ালর ভাযা
শগলছন
অভালদয এরাকা াাঁচ াজায াচ ত্তয
জন রক ফা কলয

ٍُُوُخم ُس ِما َئة
َ ُخم َس ُة
ْ ُُآال ٍف
ْ ُيعيشُيفُمحلنا

ُُُر ُج ًَل
َُ وُسبعون
َ

ُُعشرُُتاكا؟
ُأحد
َ هلُعندك
َ

শতাভায কালছ দ্বক এগালযা টাকা লফ?

...٢٥٢٥٠٣٠١٠ُ ُرقمُجواَل

অভায শভাফাআর নম্বয ০১৭১২৫২৯২.....

224

ناس َب ِةُ
ِالم ِ
أ َ ْك ِم ِلُُالف ََراغ ِ
َات ِ
ُُباألعدادُ ُ

ূ নযস্থানগুলরা মথামথ ংখযা দ্বদল ূ ণজ কলযা

االُ
ِع ْن ِديُُِ .......................................................ر َي ً
أ ُ ِر ْي ُدُُِ ..........................................................ر َي ً ُ
اال

االُ
ابُ………ِ ……...............................ُ.ر َي ً
َٰهذَ اُالْ ِك َت ُ

االُ
ِع ْن ِديُِ ُ…………………................................ر َي ً
أ ُ ُِر ْي ُدُِ ُ.…………………................................ر َي ً ُ
اال

االُ
ُبِ ..……………..............................ر َي ً
اب ِ
َٰهذَ اُالْ ِك َت ُ
يفُهذاُالكتابُ................................................صفح ًةُ
ِ

٥١
٥٠
٥١
٠١
٠٣
٠٢
١٢٢

رأيتُيفُالطر يقُ................................................رجَل

٢

يفُالحافلةُ.....................................................رجَل

٢١

يفُفصلناُ.......................................................طالب ًةُ

ُعامُ......................................الميَلدية
استقلتُبنَلديش َ

يُعام..............................................الهجرية
ُت َو ِ ّيفَ ُُُجد
َ
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٣٣
٥١٢٥
٥٢٠٢

َُح ِّو ِلُالْ ُج َم َلُال َّتا لِ َي َةُإِ ََلُال َْع َر ِب َّي ِة
অগত ফাকযগুলরালক অযদ্বফ কলযা

অভায ফাদ্বড় নাম্বায ২৩২/২
তালদয ফাদ্বড়লত দদ্বট ুকুয অলছ
যাস্তায াল অদ্বভ লনলযাদ্বট গরু শদলখদ্বছ
শতাভায কালছ দ্বফ টাকা লফ?
অদ্বভ ফআটা দ্বতন টাকা দ্বদল দ্বকলনদ্বছ
তায অব্বা ঈদ্বন ত াঁচাত্তয ালর ভৃতুযফযণ কলযলছন
যু রুল্লা া. ছ ফাআ ালর দ্বজযত কলযন
অভায চাচা ঈদ্বনলা দ্বফযাদ্ব ালর জন্ম গ্রণ কলযন
অদ্বভ শচৌে দ্বফ দ্বজদ্বযলত জন্মগ্রণ কদ্বয

َ
:ُِِاآلتِ َية
ُ ْ ُاأل َ ْس ِئلَة
ْ بُ َع ِن
ْ أ ِج

অগত প্রশ্নগুলরায ঈত্তয দাও

ُماُرقمُجوالك؟
كمُنافذةُُيفُبيتك؟

كمُصفح ًةُُيفُُالكتابُ؟
يفُأيُعامُولدت؟
ٍ

ُمت ُ ُت َو ِ ّيفَُُجدك؟
ُكمُقميصاُُتريد؟
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يب َّي ُة ক্লাস-৩১। িমবাচর্ সংখ্যা
الَتتِ ِ
َ
الع َد ُد ُ َ ْ
اتُتالي َةُ
كلم ِ
اِ ْحف َِظُال َ

অগত ব্দগুলরা ভুখস্থ কলযা
ুরুল ফাচক

প্রথভ
দ্বিতী
তৃতী
চতুথজ
ঞ্চভ
লষ্ঠ
প্তভ
ষ্টভ
নফভ
দভ
একাদ
িাদ
ত্রলাদ
চতুদজ

األولُ
َّ

َ
اينُ
الثّ ِ
الثَّا لِ ُ ُ
ث
الرا ِبعُ
َّ

ال َخا ِم ُسُ
السا ِد ُسُ
َّ
السا ِب ُع
َّ

الثَّا ِم ُنُ
ال َّتا ِس ُ
ع
الع ِ
اشرُ
َ
ِ
ُع َشَُر
ي َ
احلَاد َ
الث ِ
ُع َشَُر
َّاِنَ َ
ِ
ُع َشَُر
الثاَال َ
ث َ
ُع َشَُر
الرابِ َع َ
َ
227

স্ত্রী ফাচক

ُ
َلُ
األ ْو َٰ
الثَّا نِ َي ُة
الثَّا لِثَ ُة

اب َعةُ
َّ
الر ِ

الْ َخا ِم َسةُ
السا ِد َسةُ
َّ
اب َع ُة
َّ
الس ِ
الثَّا ِم َنةُ

اس َعةُ
ال َّت ِ

اش َر ُةُ
الع ِ
َ
ِ
ُع ْشَرُةَ
احلَاديَةَ َ
ِ
ُع ْشَرةَُ
الثَّانيَةَ َ
ِ
ُع ْشَرُةَ
الثاَالثَةَ َ
ُع ْشَرَُة
الرابِ َعةَ َ
َ

ঞ্চদ
শলাড়
প্তদ
ষ্টাদ
উনদ্বফং
দ্বফং
একদ্বফং
িাদ্বফং
ত্রলাদ্বফং
চতুদ্বফজং
ঞ্চদ্বফং
লড়দ্বফং
প্তদ্বফং
ষ্টাদ্বফং
উনদ্বত্রং
দ্বত্রং

َم َّر ًةٌُ

একফায

انٌُ
َم َّر َت ِ
দু ফায

ِ
ُع َشَرُ
س َ
اخلَام َ
َّ ِ
ُع َشَرا
س َ
الساد َ
ُع َشَُر
السابِ َع َ
َ
ِ
ُع َشَُر
الثَام َن َ
ِ
ُع َشَُر
التَاس َع َ
العِ ْشرْو َُن
ُ
احلَ ِاد ْي َُوالعِ ْشرْو َُن
ِ
اِن َُوالعِ ْشرْو َُن
الثَ ْ
الثَالِث َُوالعِ ْشرْو َُن
الرابِع َُوالعِ ْشرْو َُن
َ
ِ
ِ
اخلَامس َُوالع ْشرْو َُن
الس ِادس َُوالعِ ْشرْو َُن
َ
السابِع َُوالعِ ْشرْو َُن
َ
ِ
ِ
الثَامن َُوالع ْشرْو َُن
التَ ِ
اسع َُوالعِ ْشرْو َُن
الثَ ََلث ْو َُن
اتٌُ
َث َ
َلثُ َم َّر ٍ
দ্বতন ফায

ك ُ ُّلُ َم َّر ٍةٌُ

প্রলতযকফায

ُ
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ِ
ُع ْشَرُةَ
اخلَام َسةَ َ
َّ ِ
ُع ْشَرُةَ
الساد َسةَ َ
ُع ْشَرُةَ
السابِ َعةَ َ
َ
ِ
ُع ْشَرُةَ
الثَامنَةَ َ
ِ
ُع ْشَرُةَ
التَاس َعةَ َ
العِ ْشرْو َُن
احلَ ِاديَة َُوالعِ ْشرْو َُن
الثَانِيَة َُوالعِ ْشرْو َُن
ِ
ُُوالعِ ْشرْو َُن
الثَالثَة َ
الرابِ َعة َُوالعِ ْشرْو َُن
َ
ِ
ِ
اخلَام َسة َُوالع ْشرْو َُن
الس ِاد َسة َُوالعِ ْشرْو َُن
َ
السابِ َعة َُوالعِ ْشرْو َُن
َ
ِ
ِ
الثَامنَة َُوالع ْشرْو َُن
التَ ِ
اس َعة َُوالعِ ْشرْو َُن
الثَ ََلث ْو َُن
أ َ َّو ُلُ َم َّر ٍةٌُ
প্রথভফায

ুনযাফৃ দ্বত্ত:

َم َّرةًُأ ُ ْخ َرى
দ্বিতীফায

ْ
ُب
ْ اِق َْر ُأُوا ْك ُت

লড়া এফং দ্বরলখা

َّ ق ََرأ ْ ُت
ُُاألو َل
َّ ُالد ْر َس
َّ ْأ َ ْس ُك ُن ُِيف
ُ ِ َُّالطابِ ِقُالث
اين
َّ اُإَل
َ ذَ َه ْب َن
ُالش َّقةُِالثَّا لِثَ ُِة

অদ্বভ প্রথভ াঠ লড়দ্বছরাভ
অদ্বভ দ্বিতী তরা থাদ্বক
অভযা ৩ ফ্লালট দ্বগলদ্বছ

ُاب َع ِة
َّ ُحا ِم ٌد ُِيف
َّ ُُالس َن ِة
َ ََن َجح
ِ الر

াদ্বভদ চতুথজ ফছলয া কলযদ্বছর

ُابُالْ َخا ِم ِس
ِ َد َخل ْ َناُ ِم َنُال َْب

অভযা ঞ্চভ দযজা দ্বদল প্রলফ কলযদ্বছরাভ

ُُالسا ِد ُسُقَا ِد ٌم
َّ ان
ُ اإل ْم ِت َح
ُالسا ِب ُعُلِل ُْم ِد ْي ُِر
َّ ت
ُ ال َْب ْي

লষ্ঠ যীক্ষা অলছ
প্তভ ঘযদ্বট দ্বযচারলকয

ُلص ْف َح َةُالثَّا ِم َن َة
َّ َاسُا
ٌ فَ َتحَ ُ َع ّب

অব্বা ষ্টভ ৃষ্ঠা খুলরদ্বছর

ُُالي ْو ِمُال َّتا ِس ِع
َ ُإَلُ ُه َناكَ ُِيف
َٰ َو َصل ْ َنا
ِ ُِالع
َّ اُيف
ُِاش َرة
َ ُالس َنة
ِ َر َج ْع َناُ ُه َن

অভযা শখালন নফভ দ্বদলন শৌঁলছদ্বছরাভ
অভযা এখালন দভ ফছলয দ্বপলয এলদ্বছরাভ

ُوالس ْب ِعّي
َّ لص ْف َح َةُالْ َخا ِم َسة
َّ اِفْ َت ِحُا

৭৫তভ ৃষ্ঠাটা খুলরা

َُالس َنةُِالثَّا لِثَ َةُ َع ْش َر ُة
ب
َّ ُ(ص)ُيف
َ َه
ُ ِ اج َرُال َّن
ِ

নদ্বফ া. ১৩ তভ ফছলয দ্বজযত কলযলছ
১১ তভ াঠদ্বট লনক জ এফং শতপ্পান্নতভ
াঠদ্বট ফলচল জ

َّ يُ َع َش َرُ َس ْه ٌلُ ِج ًّدا
َّ
ُُوالد ْر ُس
َ الد ْر ُسُالْ َحا ِد

ُونُا َ ْس َه ُل
ُ ِالثَّا ل
َ ثُوالْ َخ ْم ُس

َُُالسا َعةُِالثَّا نِ َي َةُ َع ْش َرة
َّ ار َح َة ُِيف
ُ نِ ْم
ِ تُال َْب

অদ্বভ গতকার যালত ফালযাটা ঘুদ্বভলদ্বছ এফং
ঈলঠদ্বছ কার ১১টা

احا
َّ ت
ُ اس َت ْيق َْظ
ً ُص َب
َ َُالسا َع َةُالْ َحا ِد َي َةُ َع َش َرة
ْ َو
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ُناس َب ِة
ِ ِالم
ِ أ َ ْك ِم ِلُُالف ََراغ
ِ َات
ُ ُُُباألعداد

ূ নযস্থানগুলরা মথামথ ংখযা দ্বদল ূ ণজ কলযা

َ ّ ُت
................ُالد ْر َس
ُ ُ ْ ق ََرأ
َّ ْأ َ ْس ُك ُن ُِيف
...............ُُالطابِ ِق

অদ্বভ প্রথভ াঠ লড়দ্বছরাভ
অদ্বভ দ্বিতী তরা থাদ্বক

...................ُاب
ِ َد َخل ْ َناُ ِم َنُال َْب

অভযা ঞ্চভ দযজা দ্বদল প্রলফ কলযদ্বছরাভ

ُُقَا ِد ٌم..................ُان
ُ اإل ْم ِت َح

লষ্ঠ যীক্ষা অলছ

ُُلِل ُْم ِد ْي ِر...............ُت
ُ ال َْب ْي
..................ُلص ْف َح َة
َّ َاسُا
ٌ فَ َتحَ ُ َع ّب

প্তভ ঘযদ্বট দ্বযচারলকয
অব্বা ষ্টভ ৃষ্ঠা খুলরদ্বছর

....................ُُِالس َنة
َّ َر َج ْع َناُ ُه َنا ُِيف

অভযা এখালন দভ ফছলয দ্বপলয এলদ্বছরাভ

..........................ُلص ْف َح َة
َّ اِفْ َت ِحُا

৭৫তভ ৃষ্ঠাটা খুলরা

.................ُُِالس َنة
َّ بُ(ص) ُِيف
َ َه
ُ ِ اج َرُال َّن

নদ্বফ া. ১৩ তভ ফছলয দ্বজযত কলযলছ

َّ
ُُ َس ْه ٌلُ ِج ًّدا................ُالد ْر ُس

১১ তভ াঠদ্বট লনক জ
অদ্বভ গতকার যালত ফালযাটা ঘুদ্বভলদ্বছ

ُ

ُ...................ُُِالسا َعة
َّ ار َح َة ُِيف
ُ نِ ْم
ِ تُال َْب

ُ
ُ
ُ
ُ
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َ
ُِاآلتِ َيةِ:
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ

অগত প্রশ্নগুলরায ঈত্তয দাও

يفُأيُصفُتدرس؟

يفُأيُطبقُتسكن؟ُ

متُهاجرُرسولُاهلل ُصلُاهللُعليهُوُسلم؟
ُعشر؟
َماُذاُُُتعلمتُُيفُالفص ِلُالخا م َس
َ

منُيسكنُيفُالطبقُالخا مس؟ُ

سلطانُاحمدُمسجدُُ-استنبول
231

ُ الك ُُس ُْو ُرভগ্াংল
এক প্তভাং
এক ষ্টভাং
এক নফভাং
এক দভাং

শদড়
দ্বতলনয দ্বতন
দ্বতন চতুথজাং

ٌُُ ُس ُبع/ُس ْب ٌع

٧/١

লধজক

ٌُُ ُث ُمن/ُث ْم ٌن

٨/١

এক তৃতীাং

٩/١

এক চতুথজাং

ٌُ ُع ُشر/ُع ْش ٌر

٠١/١

এক ঞ্চভাং

ٌُُ ُت ُسع/ُت ْس ٌع

َ
ٌُاف
ٍ َثَل َ َث ُةُأ ْن َص
َ
ٌَُلث
ٍ َث ََل َث ُةُأ ْث
َ
ٌُباع
ٍ َث ََل َث ُةُأ ْر

ٌُنِ ْصف

٢/١

ب
ٌُربُع/
ُ ُر ْ ٌع

٤/١

ٌُُ ُثل ُث/ْث
ٌ ُثل

٣/١
٥/١

এক লষ্ঠাং

ٌُ ُخ ُمس/ُخ ْم ٌس

ٌُُس ُدس/
ُ ُس ْد ٌس

٦/١

٢/٣

দু আলয দু আ

٢/٢

٣/٣

দু আ তৃতীাং

ٌُفان
ِ نِ ْص

٤/٣

চালযয দু আ

ٌُُثان
ِ ُثل

ٌُعان
ِ ُر ُب

٢/٣
٤/٢

ُف َُسا َع ٍة
ِ َانُا ُّلطَل َّ ُب ُِيفُال َْم ْك َت َبةُِق َْب َلُنِ ْص
َ ك

ছাত্রগণ অধা ঘণ্টা অলগ রাআলেদ্বযলত দ্বছর

َُانُال ُْم َد ِّر ُس ُِيفُالف َْص ِلُق َْب َلُ َخ ْم ِسُ َدقَائِ َق
َ ك

দ্বক্ষক াাঁচ দ্বভদ্বনট অলগ ক্লারুলভ দ্বছলরন
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ক্লাস-৩২। সমে َات
ُ ُ األوق
ْ
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اتُتالي َةُ
كلم ِ
اِ ْحف َِظُال َ

অগত ব্দগুলরা ভুখস্থ কলযা

َاتُ
َوق ٌْتُ(ج)ُأوق ٌ

اتُ
َسا َع ٌةُ(ج) َُساعَ ٌ

َد ِقي َق ٌةُ(ج)ُ َدقَائِ ُقُ
واينُ
َثا نِ َي ٌةُ(ج)ُ َث ِ
ل َْح َظ ٌةُ(ج)ُل َْح َظ ٌ ُ
ات
ومُ(ج)ُأ ّيام
َي ٌ

ُالي ْو ِمُ
ُط َو ُ
ال َ
ك ُ ُّلُ َي ْو ٍ ُ
م
ّيُ
ك ُ ُّلُ َيو َم ْ ِ

َيو ًماُ َب ْع َدُ َي ْو ٍمُ

ভ

واتُ
َس َن ٌةُ(ج) َُ
ُس َن ٌ

দ্বভদ্বনট

َدائِ ًما

ঘণ্টা

ونُ
ق َْر ٌنُ(ج)ُق ُُر ٌ

শলকন্ড

عَا َد ُةً

দ্বদন

َنا ِدر ُا ً

ভুূতজ

أح َيا ًنا
ْ

ুলযা দ্বদন

َال َح ًّقا

প্রলতযক দ্বদন
প্রলতযক দু আ দ্বদন
একদ্বদন য
একদ্বদন

ُم َب ِ ّ
ك ًرا
ُم َتأ َ ّخ ًِرا

َب ْع َدُقَلِي ٍلُ

اتُ
ِحق َْب ٌةُ(ج)ُ ِحق َْب ٌ
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ফছয
তাব্দী
ফজদা
াধাযণত
ভালঝ ভালঝ
কদাদ্বচৎ
যফতজীলত
অলগ
শদদ্বযলত
দ্বকছু ক্ষণ য
দ ফছয

َ ا ْن ُظ ْر
ُالسا َعةُِثُ َّمُأخبُعنُأوقاتها
َّ ُإَل

ঘদ্বড়দ্বটয দ্বদলক রক্ষ কলযা তঃয তায ভ ম্পলকজ ফলরা
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ْ
بُ
اِق َْرأُوا ْك ُت ْ

লড়া এফং দ্বরলখা

ُالسا َع ُة؟
ك َْم َّ

?কটা ফালজ

السا َع ُةُالوا ِح َد ُةُ
َّ

একটা

السا َع ُةُالثَّا نِ َيةُ
َّ

দু আটা

السا َع ُةُالثَّا لِثَةُ
َّ ُ

দ্বতনটা

اش َرةُ
ُالع ِ
َّ
السا َع ُة َ

দটা

اش َرةُ َُوال ِّن ْص ُفُ
ُالع ِ
َّ
السا َع ُة َ

ালড় দটা

ُوالربِ ُع
ُالع ِ
َّ
اش َرةُ ُّ
السا َع ُة َ

শাা দটা

اشرةُ َّ
ُإال ُُر ْب ًعا
َّ
السا َع ُة َ
ُالع ِ َ

শৌলন দটা

اش َرةُ َُو َخ ْم ُسُ َدقَائِ َقُ
ُالع ِ
َّ
السا َع ُة َ
اشرةُ َّ
ُإالُ َخ ْم َسُ َدقَائِ َ ُ
ق
َّ
السا َع ُة َ
ُالع ِ َ
السا َع ُةُال َحا ِد َي َةُ َع ْش َر ُةَ
َّ

দটা াাঁচ
দটা ফাজলত াাঁচ দ্বভদ্বনট
এগালযাটা

السا َع ُةُاالثَّا نِ َي َةُ َع ْش َر ُةَ
َّ

ফালযাটা

ُالسا َعةُِالثَّا نِ َي َةُ َع ْش َرةَُ
ار َح َة ُِِف َّ
نِ ْم ُ
ُالب ِ
ت َ

অদ্বভ গতকার যালত প্রা ১২ টা ঘুদ্বভলদ্বছ

َتق ِْر ْي ًبا.

ُالسا َعةُِالْ َخا ِم َسةُِ َت َما ًماُ
ت ُِِف َّ
اِ ْس َت ْيق َْظ ُ

অদ্বভ দ্বঠক কার ৫ টা ঘুভ শথলক ঈলঠদ্বছ

احا
َص َب ً
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ারালতয লয অদ্বভ ফাদ্বড়লত দ্বপলযদ্বছ শৌলন ৬
টা

ُُِالسا َعة
َّ َب ْع َد
َّ ت ُِِف
ُ ُالص ََل ِة َُر َج ْع
ْ ِ تُإِ ََلُ َب ْي

السا ِد َسةُِإِ َّال ُُر ْب ًعا
َّ

َ ُْرآنُال
ُف َُسا َع ٍة
ِ ك ِر ْي َمُلِ ُم َّد ِةُنِ ْص
َ َتل َْو ُتُالْق

অদ্বভ অধা ঘণ্টা কুযঅন দ্বতরাওাত কলযদ্বছ

ُِاب َعة
َّ ُالسا َعة
َّ او ل ُْتُالْف َُط ْو َر ُِيف
ِ ُِالس
َ َت َن

৭ টা ২০ দ্বভদ্বনলট অদ্বভ নাতা কলযদ্বছ

َُوالثُّل ُِث

ُتُإِ ََلُال َْم ْد َر َسة ُِِِف
َ ُِث َّمُ َب ْع َدُ َٰذ ل
ُ كُ َذ َه ْب

এযলয অদ্বভ স্কুলর দ্বগলদ্বছ ালড় অটটা

ُف
َّ
ِ السا َعةُِال ُثَّا ِم َنة َُِوال ِّن ْص
ُ ِ فُال َّتا ِس
ع
َّ أ َ ْد ُر ُس ُِِف
ِ ّ ُالص

অদ্বভ নফভ শরদ্বণলত দ্বড়

َّ َي ْع ِق ُد
ُاس َعةُِإِ ََل
َّ ُالد ْر ُسُ ِم َن
ِ ُالسا َعةُِال َّت

ক্লা নু দ্বষ্ঠত  কার নটা শথলক দু আটা
ফাজলত ১০ দ্বভদ্বনট ফাদ্বক মজন্ত
অদ্বভ দ্বযকা চলড় ফাদ্বড়লত দ্বপলয অদ্ব ২ ঘণ্টা
লয
তঃয অদ্বভ শাা চাযটা মজন্ত দ্বফরাভ দ্বনআ

ُالسا َعةُِالثَّا نِ َيةُِإِ َّالُ َع ْش َرُ َدقَائِ َق
َّ
َج
تُرا ك ًِباُع
ُلُالرك َْشاُ َب ْع َد
ِّ
َ ْ ِ َسأ ْر ِ ُعُأِ ََلُ َب ْي
ُ ِ ْ َساعَ َت
ّي
ُ ِ الرب
ْع
َّ ُث َّمُأ َ ِق ْي ُلُإِ ََل
ُّ اب َعة َُِو
َّ ُالسا َعة
ِ ُِالر
َ
ُبُ َم َعُأ َ ْص ِدقَايئِ ُِِْف
ِ بُإِ ََلُال َْمل َْع
ُ ُث َّمُأ ْذ َه

তঃয অদ্বভ অভায ফন্ধুলদয ালথ শৌলন
াাঁচটা ভালঠ মাআ।

السا َعةُِالْ َخا ِم َسةُِإِ َّال ُُر ْب ًعا
َّ
َ
ُ ٍ بُ ُه َناكَ ُلِ ُم َّد ِة َُسا َعة ٍَُوُنِ ْص
ف
ُ أل َْع

অদ্বভ শখালন শদড় ঘণ্টা শখদ্বর

ِْضايئ
َ ُث َّمُأ َ ْر ِج ُعُإِ ََلُ َب ْي ِت َُوُأَغ ِْس ُلُأ َ ْع

তঃয অদ্বভ ফাদ্বড় দ্বপলয অদ্ব এফং অভায
েভূ  শধৌত কদ্বয
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ُث َمُبعدُ َٰذ لِ َ
ُالسا َعةُِ
ت ُِيف َّ
ّ َْ َ َ
كُأ ْجلِ ُسُلِ ِد َرا َس ِ ْ
اب َعةُِأ َ ِص ْي ً ُ
َل
َّ
الس ِ
َ
ّيُإِ َّال ُُر ْب ًعا
أ ْد ُر ُسُلِ ُم َّد ِة َُساعَ َت ْ ِ

فُإِ َّالُ
أ َ َت َع َّ ُ
ُِالع ِ
ش ُِِف َّ
اش َر ِة َُوال ِّن ْص ِ
ُالسا َعة َ

এযলয অদ্বভ ন্ধযা াতটা ালঠয জনয ফদ্ব

অদ্বভ শৌলন দু আ ঘণ্টা দ্বড়
অদ্বভ যালত খাফায গ্রণ কদ্বয ১০ টা ২৫ দ্বভদ্বনলট

َخ ْم َسُ َدقَائِ َقُ
ف َُسا َع ٍُة
ُث َّمُأ َ َت َج َّو ُلُلِ ِن ْص ِ

এযয অদ্বভ অধা ঘণ্টা াাঁটাাাঁদ্বট কদ্বয

ُالسا َعةُِالْ َحا ِد َي َةُ
كُأ َ ْرق ُُد ُِِف َّ
ُث َّمُ َب ْع َدُ َٰذ لِ َ

এযলয অদ্বভ দ্বঠক ১১ টা ঘুভাআ

َع ْش َرةَُ َت َما ًما
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ُالسا َُع ُةٌ؟
َّ ك َِم

ُناس َب ِة
ِ ُالم
ِ أ َ ْك ِم ِلُُالف ََراغ
ُ َُاتُ ُِباألعدادُُِالَتتيبية

ূ নযস্থানগুলরা মথামথ িভফাচক ংখযা দ্বদল ূ ণজ কলযা

ُ................ُُِالسا َعة
َّ ار َح َة ُِِف
ُ نِ ْم
ِ ُالب
َ ت

অদ্বভ গতকার যালত প্রা ১২ টা ঘুদ্বভলদ্বছ

.َتق ِْر ْي ًبا

َ ُْرآنُال
ُُسا َع ٍة......ُ
ك ِر ْي َمُلِ ُم َّد ِة
َ َتل َْو ُتُالْق
َ

অদ্বভ অধা ঘণ্টা কুযঅন দ্বতরাওাত কলযদ্বছ

......................ُاو ل ُْتُالْف َُط ْو َر ُِيف
َ َت َن

০৭: ২০ দ্বভদ্বনলট অদ্বভ নাতা কলযদ্বছ

ُتُإِ ََلُال َْم ْد َر َسة ُِِِف
َ ُِث َّمُ َب ْع َدُ َٰذ ل
ُ كُذَ َه ْب

এযলয অদ্বভ স্কুলর দ্বগলদ্বছ ালড় অটটা

........................
َج
تُرا ك ًِباُع
ُلُالرك َْشاُ َب ْع َد
ِّ
َ ْ ِ َسأ ْر ِ ُعُأِ ََلُ َب ْي
................
َ
ُبُ َم َعُأ َ ْص ِدقَايئِ ُِِْف
ِ بُإِ ََلُال َْمل َْع
ُ ُث َّمُأ ْذ َه
........................
َ ُِث َمُبعدُ َٰذ ل
ُت ُِيف
َ َ َْ ّ
ْ ِ كُأ ْجلِ ُسُلِ ِد َرا َس
..........................

অদ্বভ দ্বযকা চলড় ফাদ্বড়লত দ্বপলয অফ দু আ
ঘণ্টা লয
তঃয অদ্বভ অভায ফন্ধুলদয ালথ শৌলন
াাঁচটা ভালঠ মাআ।
এযলয অদ্বভ ন্ধযা াতটা ালঠয জনয ফদ্ব
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َ
ُِاآلتِ َيةِ:
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ

অগত প্রশ্নগুলরায ঈত্তয দাও

ُاآلن؟
ك َْم َّ
ُالسا َع ُة َ

متُتستيقظُصباحا؟

متُتتناولُالفطور؟

متُتذهبُإَلُالمدرسةُُوُمتُترجعُمنها؟
إَلُمتُتدرسُيفُمدرستك؟

متُتلعب؟ُكمُساعةُتلعبُك لُيوم؟

متُتعم ُلُواجبُالبيت؟ُ

كمُساعةُتدرسُُيوميا؟ُ

متُُتشاهدُالتلفاز؟ُكمُوقتا؟ُ
متُتنامُليَل؟ُ
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واألش ُه ُُرُُُُوالف ُُصولٌُ
عُ
األسا ِبي ُ
ْ
َ

ুক্লাস-৩৩। সপ্তাহ, মাস ও ঋত

ُ
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اتُتالي َةُ
كلم ِ
اِ ْحف َِظُال َ

অগত ব্দগুলরা ভুখস্থ কলযা

أ ُ ْس ُبو عٌُ(ج)ُأسا بيع
األ ُ ْس ُبو عُُال َْما ِضي
األ ُ ْس ُبو عُُال ُْمق ِْب ُلُ

تُ
ومُال َّْس ْب ِ
َي ُ
ُاأل َ َح ُِ
د
وم ْ
َي ُ
ُم َح َّر ٌمُ

َصف ٌَرُ
ُاأل َّو ُ
ل
َر ِبي ُع ْ

بي َ
اينُ
َر ِ ُعُالثّ ِ
ىُٱأل ُ َ ُ
وَل
ُج َما َد ْ

جمادىُالثَّا نِي ِةُ

بُ
َر َج ٌ

انُ
َش ْع َب ُ

انُ
َر َم َ
ض ُ

ّيُ
وم ْ
َي ُ
ُاال ِ ْث َن ْ ِ
ومُالثَُّلَثا ُِء
َي ُ

প্তা
গত প্তা
অগাভী প্তা

ومُاأل َ ْر ِب َعا ِءُ
َي ُ

দ্বনফায
যদ্বফফায

َيو ُمُالْ َخ ِم ْي ِسُ
ومُال ُج ُم َع ِةُ
َي ُ

ভুাযযাভ

َش َّوا ٌلُ

াপায
যদ্বফঈর অঈার
যদ্বফঈ াদ্বন

ُذوُالْق َْع َد ُِة
ذُوُالْ ِح َّج ِةُ

يفُ
ف َْص ُل َّ
ُالص ِ

জুভাদার ঈরা

يفُ
ف َْص ُلُال َخ ِر ِ

জুভাদা াদ্বন

فص
لُالش َتا ِءُ
ِّ

যজাফ

ُالربِي ِعُ
فص ُل َّ

াফান
যভাদান
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শাভফায
ভেরফায
ফুধফায
ফৃ স্পদ্বতফায
শুিফায

াওার
মু রকাদা
মু রদ্বজ্জা

গ্রীষ্মকাকার
যৎ কার
ীত কার
ফন্ত কার

ْ
ُب
ْ اِق َْرأُوا ْك ُت

লড়া এফং দ্বরলখা

ُاليوم؟
َ َماُ ُه َو

অজলক কী ফায?

ُُاأل َ َح ِد
ْ وم
َ الي ْو ُم
ُ ُُي
َ

অজ দ্বনফায

ُُاأل ُ ْس ُب ْو ِ ُع ال ُْمق ِْب ِل
ْ ُحا ِم ٌد ُِيف
َ َي ِجي ُء
ُاأل ُ ْس ُبو ِعُال َْما ِضي
ْ اض ُِيف
ِ ُالر َي
ِّ َو َص َلُإِ ََل
أيُ َش ْه ٍرُ َٰهذَ ا؟

াদ্বভদ অগাভী প্তাল অলফ
শ গত প্তাল দ্বযালদ শৌঁলছলছ
এদ্বট কী ভা?

ُان
َ هذَ اُ َش ْه ُر َُر َم
َ ض
ار ْي ُخُ َهذَ ا؟
ِ َماُ ُه َوُال َّت

এদ্বট যাভাদান ভা
অজ কী তাদ্বযখ?
অজ ১৬ যাভাদান
অদ্বভ ঢাকা শৌঁলছদ্বছ গত দ্বনফালয এফং অদ্বভ
এখালন দ্বতন দ্বদন থাকফ।
তঃয অদ্বভ অভায ফাদ্বড়লত লযয ফুধফালয
দ্বপলয মাফ

ُان
َ اُالسا ِد َسُ َع َش َرُم
َّ ََهذ
َ ِنُش ْه ِر َُر َم
َ ض
َ َو َصل ُْت
ُيُو
َّ ُإَلُُ َداك َاُ َي ْو َم
ِ ُالس ْب
َ تُال َْما ِض
َ
َُام
ُ َسا َ ْمك
ٍ ُثُ ُه َناُلِثَ ََل َثةُِأ ّي
ُ ِ بعا ِءُالْقَا ِد
م
ْ ُث َّم َُسأ َ ْر ِج ُعُإِ ََلُ َب ْي ِتُ َي ْو َم
َ ُاأل َ ْر
ُّ َ ُأ
ُبُإليك
ُّ يُفَص ٍلُأ َ َح

শকান ঊতু শতাভায ফলচল দ্বপ্র?

ُُالر ِب ْي ِع
َّ إ ّنَ ُهُف َْص ُل

তা ফন্তকার
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َات ُ ِبا ل
ناس َب ِةُ
ُُالم ِ
ِ
أ َ ْك ِم ِلُُالف ََراغ ِ
كلمات ُ

ূ নযস্থানগুলরা মথামথ ব্দ দ্বদল ূ ণজ কলযা

اليوم...................
ُ

অজ দ্বনফায

اض ُِيفُ..............
ُالر َي ِ
َو َص َلُإِ ََل ِّ

শ গত প্তাল দ্বযালদ শৌঁলছলছ

أيَُٰ ..............هذَ ا؟

?এদ্বট কী ভা

هذَ ا...........................

এদ্বট যাভাদান ভা

َماُ ُه َوَُ .................هذَ ا؟

?অজ কত তাদ্বযখ

اُالسا ِد َسُ َع َش َرُ ِمنُ.................
َهذَ َّ
ُأ َ ُّ
بُإليكُ
يُ................أ َ َح ُّ

অজ ১৬ যাভাদান
?শকান ঊতু শতাভায ফলচল দ্বপ্র

َ
ُِاآلتِ َيةِ:
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ

অগত প্রশ্নগুলরায ঈত্তয দাও

اليوم؟
َماُ ُه َوُ َ

أيُ َش ْه ٍرُ َٰهذَ ا؟
أ َ ُّ
بُإليكُ؟
يُفَص ٍلُأ َ َح ُّ
ار ْي ُخُ َهذَ ا؟
َماُ ُه َوُال َّت ِ

حان؟
يفُأيُيومُيعقدُاالمت ُ

أيُفص ٍلُ َٰهذَ ا؟
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اتُتالي َةُ
كلم ِ
اِ ْحف َِظُال َ

অগত ব্দগুলরা ভুখস্থ কলযা

ن( যঙ
)ل َْو ٌ ُ
াদা
কালরা
রার
ফুজ
রু দ
নীর
ফাদাভী

াদা কযা

لُ( ুং
)أ َ ُفْ َع ُ

)ف َْع ََلءُ( স্ত্রী

لُ( ফহুফচন
)ف ُْع ٌ

أ َ ْب َيضٌُ
أ َ ْس َودٌُ
أ َ ْح َمرٌُ
ضرٌُ
أ َ ْخ َ

ضاءٌُ
َب ْي َ

بِ ْيضٌُ

َح ْم َراءٌُ

ض َراءٌُ
َخ ْ

ُح ْمرٌُ

ضرٌُ
ُخ ْ

أ َ ْصفَرٌُ
أ َ ْز َرقٌُ
أ َ ْس َمرٌُ

َز ْرقَاءٌُ

ضٌُ
َب َّي َ

রু দ কযা

َص َّف َرٌُ

ফাদাদ্বভ কযা

َس ّم ََرٌُ

কালরা কযা

َس َّو َدٌُ

ফুজ কযা

َخ َّ
ض َرٌُ

রার কযা

َس ْو َداءٌُ

ُس ْودٌُ

َصف َْراءٌُ
َس ْم َراءٌُ

ُصفْرٌُ
ُز ْرقٌُ

ُس ْمرٌُ
যং কযায জনয ফযফহৃত দ্বিা,

নীর কযা

َح ّم ََرٌُ
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قٌُ
َز َّر َ

ْ
ُب
ْ اِق َْرأُوا ْك ُت

লড়া এফং দ্বরলখা

ُيُقَ ِم ْي ٌصُأ َ ْصف َُر
ْ ِع ْن ِد
َه ْلُ ِع ْن َدكَ ُقَل ٌَمُِأ َ ْح َم ُر؟

অভায একদ্বট রু দ জাভা অলছ
শতাভায কালছ দ্বক রার করভ অলছ?

ُِالس َما ِءُأ َ ْز َرق
َّ ل َْو ُن

অকালয যং নীর

ُلِ َم ِنُاألَق ََْل ُمُال ّز َْرقَاء
ض َُر
َ ِأ َ ْعط ِِنُقَ ِم ْي ًصاُِأ َ ْخ
بُال ُّز ُه ْو َرُالْ َح ْم َرا َُء
ُّ أ ُ ِح

নীর যলঙয করভগুলরা কায?
অভালক একটা ফুজ জাভা দাও
অদ্বভ রার পুর বালরাফাদ্ব

َ
ُب
َ أق ََْل ُمُ ُعثْ َم
َ ان َُس ْو َدا ُء َُوأق ََْل ُمُ َز ْي َن

ঈভালনয করভগুলরা কালরা অয মাআনালফয
করভ গুলরা রার।

َُح ْم َراء

ُُاأل َ ْح َم ِر
ْ ت ُِبا لْ َقل َِم
ُ َك َت ْب

অদ্বভ রার করভ দ্বদল দ্বরলখদ্বছরাভ।

ُال َْهاِتِ ُف ُِيفُْعُل َْبةٍُخضرا َء

শটদ্বরলপানদ্বট একদ্বট ফুজ ফালেয ভলধয

ُب
ْ ُالعل َْبةُِال َخ
ُ ِْيف
ٌ ضرا ِءُ َش ْي ٌءُ َع ِج ْي

ফুজ ফােদ্বটলত একদ্বট অশ্চমজ দ্বজদ্বন
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ُُبا ل
ناس َب ِةُ
ُُالم ِ
ِ
أ َ ْك ِم ِلُُالف ََراغ ِ
َات ِ
كلمات ُ

ূ নযস্থানগুলরা মথামথ ব্দ দ্বদল ূ ণজ কলযা

يُقَ ِم ْي ٌصُُ............
ِع ْن ِد ْ

অভায একদ্বট কভরা জাভা অলছ

َم..............؟
َه ْلُ ِع ْن َدكَ ُقَل ٌ ُ

?শতাভায কালছ দ্বক নীর করভ অলছ

ل َْو ُنُاألوراقُ.................

াতায যং ফুজ

لِ َم ِنُالثيابُ.............؟

?াদা যলঙয কাড়গুলরা কায

ِأ َ ْعط ِِنُقَ ِم ْي ًصاُ..........

অভালক একটা শগারাদ্ব জাভা দাও

َ
ب.........
أق ََْل ُمُ ُعثْ َم َ
انَُُ ......و ُأق ََْل ُمُ َز ْي َن َ

ঈভালনয করভগুলরা কালরা অয মাআনালফয

ت ُِبا لْ َقل َِمُ............
َك َت ْب ُ

করভগুলরা রার।
অদ্বভ কালরা করভ দ্বদল দ্বরলখদ্বছ

َ
ُِاآلتِ َيةِ:
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ

অগত প্রশ্নগুলরায ঈত্তয দাও

ماُهوُاللونُأحبُإليك؟ُ

هلُعندكُُقلمُأحمر؟
لِ َم ِنُالثيابُُالبيضاء؟
ماُلونُقميصك؟

ماُُهوُلونُالقلمُالذيُيعجبك؟ُ

أخبناُعنُاأللوانُالتُتعجبكُأكثرُ.
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ُاتُتالي َة
ِ كلم
َ اِ ْحف َِظُال

অগত ব্দগুলরা ভুখস্থ কলযা

ُاإل ْس َها َل
ِ

ডাদ্বযা

ُُاإل ْم َساك

শকাষ্ঠ কাদ্বনষ্ঠ

যক্তূ নযতা
শযাগ
ঔলধ

কাদ্ব

ُالر َم ُد
َّ

দাাঁলতয ফযাথা

َّ فَق ُْر
ُُالد ِم

শলট ফযাথা

দৃ দ্বষ্টস্বল্পতা
যক্তচা

َُام
ُ ال ُّزك

ঠান্ডা

ُالْق َْي ُئ

ফদ্বভ

ُال ُح َّم

জ্বয

َّ َض ْغ ُة
ُُالد ِم

ভাথা ফযাথা

َُدا ٌء ُجُُأ ْد َوا ٌء

ফযফস্থাত্র শদওা

َُد َوا ٌءُُُجُُأ ْد ِو َي ٌة

ডাক্তায

ُالس َعال
ُّ

ُان
ِ ُاألس َن
ْ َو ْج ُع
ُالص َدا ُع
ُّ

َ
ُلب ْط ِن
َ لمُا
ُ أ
َُو َص َف

ُطبيب
ٌ

ْ
ُب
ْ اِق َْر ُأُوا ْك ُت

লড়া এফং দ্বরলখা
অনায কী ভযা?
অভায জ্বয অয ভাথাফযাথা। ালথ দ্বদজ কাদ্বও
অলছ

َ
ك؟
َ ماُأ َصا َب
.ُوالس َعا ُل
ُوالص
ُّ أ َ َصا َب ِنُالْ ُح َّم
ُّ داعُوالب ُد
ََ
ُم ْنذُ ُك َْمُ َي ْو ٍمُ ُت ْب َت َل ُِبا لْ ُح َّم؟
َ
.َام
ٍ ُم ْنذُ ُ َث ََل َثةُِأ ّي
َ
ُآ لْق َْي ُئ؟،َكُ ُم ْشكِل َ ٌةُأ ُ ْخ َرى
َ أل

কতদ্বদন ধলয জয?
দ্বতন দ্বদন ধলয
অয শকালনা ভযা? ফদ্বভ ?
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نُ م
ُنُصباح
ْ ِ ُاإل ْس َها َلُ ُي ْز ِع ُج
ِ
ِ ُو لك َّن،ال

না তলফ াতরা াখানা লে অজলক কার
শথলক

.اليوم
ِ

كثيُأمُقلي ٌل؟
ٌ

শফদ্ব নাদ্বক কভ?

.ُجدا
ُ ًّ يُ ِج ًّداُوالُبقلي ٍل
ٍ ْ اُب َك ِث
ِ َم

খুফ শফদ্ব না অফায কভও না

ُُبا ل
ُناس َب ِة
ِ ُُالم
ِ
ِ أ َ ْك ِم ِلُُالف ََراغ
ِ َات
ُ كلمات

ূ নযস্থানগুলরা মথামথ ব্দ দ্বদল ূ ণজ কলযা

..............وُب...............ُ
أناُب
ِ
ِ

অভায জ্বয ও কাদ্ব

؟...............ُُب
ِ ُم ْنذُ ُك َْمُ َي ْو ٍمُ ُت ْب َت َل
َ
...............َُامُأشعر
ٍ ُّم ْنذُ ُأربعةُُأي
َ
.............َُكُ ُم ْشكِل َ ٌةُأ ُ ْخ َرى؟
َ أل
............ُُالُمشكلةُُإال،ال

কতদ্বদন ধলয দ্বদ?জ
চায দ্বদন ধলয অদ্বভ শলট ফযথযা নু বফ কযদ্বছ
অয শকালনা ভযা? ফদ্বভ?
না, নয শকালনা ভযা শনআ তলফ ডাদ্বযা

................ُاو ل َْت
َ هلُ َت َن

ঔলধ গ্রণ কলযলছন?

ُض
ُرت
َ  َُو َص َفنُُ َبع.ُالطبيب
ُ ُ ُز،َن َع ْم
َ

যাাঁ, ডাক্তালযয কালছ দ্বগলদ্বছ দ্বতদ্বন দ্বকছু ঔলধ
দ্বদললছন।

..............
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َ
ُِاآلتِ َيةِ:
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ

অগত প্রশ্নগুলরায ঈত্তয দাও

َ
ك؟ُُأ َ ْوُُماُذاُبك؟
ماُأ َصا َب َ

ُم ْنذُ ُك َْم َُي ْو ٍمُ ُت ْب َت َل ُِبا لْ ُح َّم؟

او ل َْتُُا َّ
لد َوا َء؟
هلُ َت َن َ
هلُلديكُسداع؟ُ

ض؟
ماُذاُُ َتفع ُلُ ِعندما ُ َت ْم َر ُ
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كٌ؟
َ ماُ ِه َوا َي ُت

শতাভায খ কী?
َّ بُأوُال َْم
ُجَل ِتُأوُالْ َج َرائِ ِد
ِ ِقرا َءةُُال ُك ُت
َ لَ ِع
ُِ
اسوب
ابُالْ َح
َ بُأ
َ لع
ُ
ُ ِ ُالس َم
ك
َّ يد
ُ اح ُة َُو َص
َ الس َب
ِّ

ফআ থফা দ্বত্রকা থফা ংফাদত্র ড়া
কদ্বম্পঈটায শগভ শখরা
াাঁতায কাটা ও ভাছ ধযা

َّ ُوب
ُُأوُالْ َخي ِل
ِ اج
ِ ات
َ ُالد َّر
ُ َرك

াআলকর থফা শঘাড়া চযা

ُُالط َوا ِب ِع
ّ اِ ْس ِت ََل ُم
ُاأل ْن َشا ُِد
ْ َس ْم ُع

ডাক দ্বটলকট ংগ্র কযা
গান শানা

ُُالصو ِر
َ َر ْس ُم
ُ ِ ارةُُا ُلْم َتا ِح
ف
َ ِز َي

ছদ্বফ অাঁকা
মাদু ঘয দ্বযদজন কযা

َُِت َعل ُّ ُمُاللغةُِال َج ِد ْي َدة

নতুন বালা দ্বখা

ُات
ِ اض
َ ُالر َي
ِّ ار َس ُة
َ ُم َم

ফযাাভ কযা

ُا َّلط ْب ُخ

যান্না কযা

ُال ّتَ َس ّو ُق

ফাজায কযা

ُيم َُوال َّت ْد ِر ْي ُس
ُ ِال َّت ْعل

দ্বক্ষা ও দ্বখালনা

ُالسف َُر
َ

ভ্রভণ কযা

ُُالشا ِط ِئ
َضا ُء
ّ ُاألوقاتُيف
ِ
َ ق

ভুদ্র তকলত ভ কাটালনা
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ُُالب ْس َتنة/ُ
ُ ال َخ
َ يط

শরাআ কযা/ফাগান কযা

ُوغيها...الصيا َغ ُة
ِّ

কারুকাজ কযা

َيها؟
َ ك
َ َيفُ ُت ِت ّم َُهاُأوُ ُتح ِّقق َُهاُُأوُ َت ْح ُص ُلُعَل

তুদ্বভ তা কীবালফ ম্পূ ণজ কলযা, ফাস্তফান কলযা, াদ্বর কলযা?
ُثمُأقرئها
َُ
ُتب
َ أ ْج َمعُالك

অদ্বভ ফআ জভা কদ্বয তঃয অদ্বভ তা দ্বড়

ُحاسوب
ب
ُالعابُال
ِ
َ
َ
ُ ألع
ُأذهبُإَلُال َْم ْس َب ِحُثمُأسبحُوأخر جُإَل

অদ্বভ কদ্বম্পঈটায শগভ শখদ্বর
অদ্বভ ু আদ্বভং ুলর মাআ তঃয অদ্বভ াাঁতায
কাদ্বট এফং অদ্বভ শফয ল মাআ নদীয দ্বদলক ও

ُالنهرُوأ َ ِص ْي ُد
َ
َّ َبُع ََل
اتُوعلُالخيل
ِ ُالد َّر َج
ُ أك
َّ أ َ ْس َتلِ ُم
لب ََل ِدُالْمختلف ُِة
ِ ُِالط َوا بِ َعُل

ভাছ ধদ্বয
অদ্বভ চদ্বয াআলকর ও শঘাড়ায ঈয
অদ্বভ ংগ্র কদ্বয দ্বফদ্ববন্ন শদলয ডাক দ্বটলকট

ُُالنشيد
أسم ُع
َ

অদ্বভ গান শুদ্বন

ُُالصور
سم
ُ أر
َ
ْ
َُ
ُالمتاحف
ور
ُ أ ُز

অদ্বভ ছদ্বফ অাঁদ্বক
অদ্বভ মাদু ঘয দ্বযদজন কদ্বয

أتعلمُاللغةُالجديدة

অদ্বভ নতুন বালা দ্বদ্বখ

ُُالرياضات
ار ُس
ِ
ِ أ َم

অদ্বভ নু ীরন কদ্বয

خُأح َيا ًنا
ْ أطب

অদ্বভ ভালঝ ভালঝ যান্না কদ্বয
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َُأذهبُإَلُالدكانُثمُأشَتىُ َهوائج

অদ্বভ শদাকালন মাআ তঃয অদ্বভ অভায
প্রলাজন ি কদ্বয

أُعَلِ ّمُأوُأدرسُالدروس
أُسافرُأمكن ًةُمختلف ًُة

অদ্বভ দ্বখাআ ও ড়া ড়াআ
অদ্বভ ভ্রভণ কদ্বয দ্বফদ্ববন্ন জাগা
অদ্বভ শফয ল মাআ তকলত তঃয অদ্বভ থাদ্বক
শখালন

أخرجُإَلُالشاطئُثمُاقومُهناك

أَخيطُالْمَلب َسُأحيا نًا

অদ্বভ কাড় শরাআ কদ্বয ভালঝ ভালঝ

يها
ُأش َيا ًءُكثيةًُمن
ْ ُأصو غ
ِ ُاألورقُأوُغ
ِ
ُ

অদ্বভ কাগজ ফা আতযাদ্বদ দ্বদল লনক দ্বকছু
ততদ্বয কদ্বয

ُُبا ل
ُناس َب ِة
ِ ُُالم
ِ
ِ أ َ ْك ِم ِلُُالف ََراغ
ِ َات
ُ كلمات

ূ নযস্থানগুলরা মথামথ ব্দ দ্বদল ূ ণজ কলযা
অভায খ ফআ থফা দ্বত্রকা থফা ংফাদত্র
ড়া

....ُهوا يت
....ُُتبُثُ َّم
َ فأ ْج َم ُعُُالك

ু তযাং অদ্বভ ফআ জভা কদ্বয তঃয অদ্বভ তা
দ্বড়

ُُالصو ِر
َ تُر ْس ُم
َ هوا ي

অভায খ ছদ্বফ অাঁকা

ُُالصور
..........ف
َ
ُِهوا يتُ َُت َعل ُّ ُمُاللغةُِال َج ِد ْي َدة

ু তযাং অদ্বভ ছদ্বফ অাঁদ্বক
অভায খ নতুন বালা দ্বখা

ُاللغةُالجديدة............

ু তযাং অদ্বভ নতুন বালা দ্বদ্বখ

هوا ي
ُتُالسف َُر
َ
ُأمكن ًةُمختلف ًُة..........ف

অভায খ ভ্রভণ কযা
ু তযাং অদ্বভ ভ্রভণ কদ্বয দ্বফদ্ববন্ন জাগা
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١

َ
ُِاآلتِ َيةِ:
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ
অগত প্রশ্নগুলরায ঈত্তয দাও

ماُهوا يتك؟ُُكيفُتحصلُعليها؟

ماُهوايةُأبيك؟ُُكيفُيحصلُعليها؟
ماُهوايةُأمك؟ُُكيفُتحصلُعليها؟

ماُهوايةُأخيك؟ُُكيفُيحصلُعليها؟
ماُهوايةُأختك؟ُُكيفُتحصلُعليها؟

ماُهوايةُُصديقك؟ُُكيفُيحصلُعليها؟

كُ
يد َّ
ُالس َم ِ
اح ُة َُو َص ُ
ُالس َب َ
هوا يت ِّ
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ক্লাস-৩৭। হোাঁ-বাচর্ ও িাবাচর্ বার্ে تُوال َْم ْن ِف َّي ُة
ُ ُ ال ُج ْمل َ ُةُُال ُْمث َْب
ْ
ُب
ْ اِق َْرأُوا ْك ُت

লড়া এফং দ্বরলখা

ُديد
ٌ ُج
ُ
َ البيت

ফাদ্বড়দ্বট নতুন

ُدرس
ٌ أناُ ُم

অদ্বভ একজন দ্বক্ষক

ُُماهر
ُالطبيب
ُ
ٌ
ُ ٍ الرج ُل
ُناج

ডাক্তাযদ্বট দক্ষ
শরাকদ্বট নাজাতপ্রাপ্ত

ُُمغلوب
الباط ُل
ٌ

দ্বভথযা যাদ্বজত

ٌُالبابُُمفتو ح
ُ

দযজাদ্বট শখারা

ُُُجديد
البيت
ٌ
ُ

ফাদ্বড়দ্বট নতুন

ُب
ِ المدرس
ُ
ٌ ُغاض

দ্বক্ষকদ্বট ঈলত্তদ্বজত

ُُمدرس
أنا
ٌ

অদ্বভ একজন দ্বক্ষক

ُفاطم ُةُعالم ٌة

পালতভা একজন জ্ঞানী

ُون
ُ الطَلبُ ُم ْج َت
َ هد
ُ

ছাত্রযা দ্বযরভকাযী

ُُمسافر
زيد
ٌ
ٌ
الرجلُالغنُمنُالهند

মালদ একজন ভুাদ্বপয
ধনী শরাকদ্বট বাযত শথলক (অগত)

ُُكريم
ُشريفُُو
ُالرج ُل
ٌ
ٌ

শরাকদ্বট ৎ ও ম্যাদ্বনত
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زيدُعالمُوُخالد

মালদ একজন অলরভ এফং খাদ্বরদও

الكتابُع
ُلُالمكتب
ِ
كتابُجديدُعلُالمكتب

ফআদ্বট শডলস্কয ঈয
শডস্কদ্বটয ঈলয একটা নতুন ফআ
ফাদ্বড়দ্বটয ভলধয একজন শরাক

يفُالبيتُرجل

ছালদয ঈলয একজন শছলর

فوقُالسقفُُولد
ٌيُس َّيار ُة
َ ِعن ِد

অভায কালছ একদ্বট গাদ্বড় অলছ

َُلم
ٌ عنديُق

অভায কালছ একদ্বট করভ অলছ

ُْف َُرج ٌل
َ
َّ فوق
ِ ُالسق

ছালদয ঈয একদ্বট শরাক

ُيفُالغرفةُمصباحُوُمروح ٌة

রুভদ্বটয দ্ববতয একদ্বট ফাদ্বত ও একদ্বট াখা

ُفيهُريب
ٌ
ُُُطالب
يفُالفص ِل
ٌ

এলত লন্দ অলছ
ক্লাল একজন ছাত্র

هذاُالرجلُغنُشريف

এআ শরাকদ্বট ধনী ম্মান্ত

ُهذاُالرجلُغريبَُل

এআ শরাকদ্বট অভায দ্বযদ্বচত

بيتُالرجلُأمامُالمسجد

শরাকদ্বটয ফাদ্বড় ভদ্বজলদয াভলন

ُُُخاسر
صاحبُالكذب
ُ
ٌ
دينُاإلسَلم

দ্বভথযা ফরম্বনকাযী ক্ষদ্বতগ্রস্ত
অভায িীন আরাভ
একজন ছালত্রয করভ বাঙা

قلمُطالبُمكسور

ভুাম্যাদ া. অল্লায যাু র

محمدُرسولُاهلل
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ُوق
ُّ بَللُذهبُإَل
ٌ
ِ ُالس
الرجلُاسمهُأحمد

দ্বফরার ফাজালয দ্বগললছ
শরাকদ্বট তায নাভ অভাদ

و يلُلك لُهمزةُُلمزة

দু লবজাগ প্রলতযক াভলন শছলন দ্বনন্দাকাযীয

سَلمُعلُُإبراهيم
ٌ

আফযাদ্বলভয ঈয ারাভ

ُوجو ٌهُُيومئذُخاشع ٌة

শআদ্বদন দ্বকছু ভুখ বীত থাকলফ

خرجُمحمد

ভুাম্যাদ শফয ললছ

حمدُزيدُبَلال

মালদ শফরালরয প্রংা কলযলছ

كتبُُزيد ُتخبيا

মালদ খফয দ্বদলত দ্বরলখলছ

وصلُزيدُيومُالسبت

মালদ দ্বনফালয শৌলছলছ

سافرُزيدُوُخالدا

মালদ খাদ্বরলদয ালথ পয কলযলছ

ُيت ُ ِبجدي ٍد
يت
ً
ُ ُالب
ُ ُالب
َ ُما/ُُُُجديدا
َ ما

ফাদ্বড়দ্বট নতুন ন

ُمدرس
ُ ُُماُأنا ُِب/ُُُدرسا
ٍ
ً ماُأناُ ُم

অদ্বভ দ্বক্ষক নআ

ٌُُسيار ُة
َ ماُعندي

অভায কালছ গাদ্বড় শনআ

ٍُماُعنديُمنُسيارة

অভায কালছ শকালনা গাদ্বড় শনআ

ُشريفًا
َ ُالُرج ٌل

শকালনা একজন শরাক বদ্র ন

ُماهرا
الُطبيب
ٌ
ً

শকালনা একজন ডাক্তায দক্ষ ন

ُُالمكتب
ُالكتابُعل
ما
ِ
ُ

ফআদ্বট শডলস্কয ঈয শনআ

َُلم
ٌ الُعنديُق

অভায কালছ একটা করভ শনআ
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ُُالسقف
ُُفوق
َ ال َُُرج ٌل
ِ

ছালদয ঈয শকালনা শরাক শনআ

ُُالسوق
ُذهبُإَل
ِ
َ ُبَل ٌلُما
اجيا
َّ إن
ِ
ً ُالرج ُلُُ َن

শফরার ফাজালয মাদ্বন
শরাকদ্বট নাজাতপ্রাপ্ত না

إنُالح ُّقُمغلو ًبا

তয যাদ্বজত  না

إنُالباب ُمفتوحا
ُ

দযজাদ্বট শখারা ন

ُجديدا
ُُالبيت
لَي َس
ً
ُ

ঘযদ্বট নতুন ন

ُغاضبا
در ُس
ُ لي َس
ً
ِّ ُالم

দ্বক্ষকদ্বট ঈলত্তদ্বজত ন

ُمدرسا
لست
ُ
ً

অদ্বভ দ্বক্ষক নআ

ُليستُفاطم ُةُعالم ًة
ْ

পালতভা জ্ঞানী ন

ُُالطَلب ُ ُم ْج َت ِهدي َن
لي َس
ُ

ছাত্রযা দ্বযরভী ন

ُطبيبا
حمد
ٌ ماُم
ً

ভুাম্যাদ ডাক্তায ন

الُرج ٌلُشريفًا

শকালনা একজন শরাক বদ্র ন

ُنذير
لست ُِب
ُ
ٍ

অদ্বভ তকজকাযী নআ

ُُشريفُرج ٌل
ُال
ٌ

শকালনা একজন শরাক বদ্র ন

ُُمسافر
ُزيد
ٌ ماُُإن
ٌ
ٌُ
ُكريم
ُشريفُُوال
ُالُالرج ُل
ٌ

মালদ ভুাদ্বপয ন
শরাকদ্বট বদ্র ন অয ন ম্যাদ্বনতও

الُزيدُعالمُوُالُُخالد

মালদ অলরভ ন এফং খাদ্বরদও ন

ُالُيفُالغرفةُمصباحُوالُمروح ٌة

রুভদ্বটয ভলধয শকালনা ফাদ্বত শনআ অয াখাও
শনআ
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ُالُإكرا َه ُيفُالدي ِن

দ্বদলনয ভলধয শকালনা জফযদদ্বস্তআ শনআ

ُريبُُفيه
َ ال

তালত শকালনা লন্দ শনআ

ُالُطالبُيفُالفص ِل

শকালনা প্রকায ছাত্রআ ক্লাল শনআ

ُُثمّي
ٌ الُكتاب
َ

শকালনা ফআআ দাদ্বভ ন

ُكتاب
ٌ ال
ٌ ُُثمّي

শকালনা একদ্বট ফআ দাদ্বভ ন

ُُخاسر
ُالعلم
ُصاحب
ال
ِ
َ
ٌ
ٌُ
ُإالُُطبيب
حمد
ٌ ماُم

শকালনা জ্ঞান ঈাজজনকাযী ক্ষদ্বতগ্রস্ত ন
ভুাম্যাদ ডাক্তায ফআ দ্বকছু ন

ُريف
ٌ َال َُرج ٌلُُإالُ َش

শরাকদ্বট ৎ ফআ দ্বকছু ন

ُُإالُنذير
ُُُأنت
َ إن
ٌ

তুদ্বভ তকজকাযী ফযতীত দ্বকছু আ নও

ُُأناُط ِبي َب ٌة
َ ل َْس ُت ُِب ُم َد ِّر َسةٍُبَ ْل
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ক্লাস-৩৮। প্রশ্ন ও প্রলশ্নাত্তর اب
ُ ُ لُوال َج َو
ُ الس َؤا
ُّ
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ُاتُتالي َة
ِ كلم
َ اِ ْحف َِظُال

অগত ব্দগুলরা ভুখস্থ কলযা
(তাআ) কী?
(তাআ) কী?
কত?
শকন?
শকন?
শকান ফযাালয?
কখন?
শকালেলক/কখন/কীবালফ

ٌُأ.َ ..؟

দ্বক?

؟...َُه ْل

ٌَُم
ْ ك....؟
ٌُم
َ ِل...؟

কী?

 َاٌُا َذٌُم...؟

শক?

نٌُم
َ ٌ.ُْ ..؟

শকভন?

لِ َما َذا...؟

শকাথা?

ٌُّم
َ  َع...؟
ٌَُان
َ أ َ ّي...؟
ُ َّ َ أ...؟
ن

 َاٌُم...؟

শকালেলক
কখন?
কখন মজন্ত?

ٌُف
َ ك َْي...؟

يٌُأ
ُْ ٌ.َُ ..؟
َ ٌن
ٌُن
َ  ِم ْنُأ َ ْي...؟
ُ َم َت...؟

َ
ُإَلُ َم َت...؟

না দ্বক ?

ٌُم
ْ َ أ...؟

কায জনয?

ٌُن
ْ لِ َم...؟

যাাঁ

ٌُم
ْ َن َع

না

ُب ََل

َُال

কখলনা না

َط ْب ًعا

যাাঁ, ফযআ স্ববাফত

ٌََُّل
َ ك
ٌُل
ْ أ َ َج

ফলট, যাাঁ, ফযআ
ফযআ

264

ْ
ُب
ْ اِق َْرأُوا ْك ُت

লড়া এফং দ্বরলখা
থজ

ঈদাযণ

ك؟
َ اُاس ُم
ْ َم

শতাভায নাভ দ্বক?

اسميُمحمد

অভায নাভ ভুাম্যাদ

اسميُآمنة

অভায নাভ অদ্বভনা

ُُك؟
َ ُحا ل
َ ك َْي َف

তুদ্বভ শকভন অছ?

بخيُوالحمدُهلل

অরাভদু দ্বরল্লা বালরা অদ্বছ

الحمدُهللُعلُك لُحال

ফ ফস্থাআ অল্লায প্রংা

َ َ
ت؟
َ ِم ْنُأ ْي َنُأ ْن

তুদ্বভ শকালেলক (এলছ)?

أناُمنُداكا

অদ্বভ ঢাকা শথলক এলদ্বছ

أناُمنُُاليبان

অদ্বভ জাান শথলক এলদ্বছ

َ
ب؟
َ َه ْلُأ ْن
ٌ ِت َُطا ل

তুদ্বভ দ্বক একজন ছাত্র?

ُأناُطالب،نعم

দ্বজ, অদ্বভ একজন ছাত্র

ُُأناُُ ُم َو َّظ ٌف،ال

না অদ্বভ একজন চাকদ্বযজীফী

265

َ
َكُأ َ ٌخُ؟
َ أُ ل

শতাভায দ্বক শকালনা বাআ অলছ?

نعمَُلُأخان

দ্বজ, অভায দু আ বাআ অলছ

ُليسَُلُأخ،ال

না অভায শকালনা বাআ শনআ

ت؟
ُ ٌ أ َ َهـَٰذَ اُ َب ْي

এটা দ্বক একদ্বট ফাদ্বড়?
যাাঁ, এটা একটা ফাদ্বড়

ُهذاُبيت،نعم

না, এদ্বট একটা ভাদযাা

ُهذهُُمدرسة،ال
ُتُإِ ََلُال ُْم ْس َت ْش ََف؟
َ لِ َماذَاُذَ َه ْب

তুদ্বভ াাতালর দ্বগলছ শকন?

ُمريضا
ُذهبتُألننُكنت
ً

কাযণ অদ্বভ ু স্থ দ্বছরাভ

ذهبتُلزيارةُُصديقي

অভায ফন্ধুলক শদখলত দ্বগলদ্বছরাভ

ُت؟
َ َم َتُ َخ َر ْج

তুদ্বভ কখন শফয লদ্বছলর?

خرجتُيفُالساعةُالسابعةُصباحا
َّ

অদ্বভ কার াতটা শফয লদ্বছ

ُأخرجْ ُ ُبلُخرجَ ُُأخي
ُ لم

অদ্বভ শফয আদ্বন ফযং অভায বাআ শফয ললছ

َ
ُحا ِم ٌد؟
َ ب
َ أ ْي َنُذَ َه

াদ্বভদ শকাথা শগর?

ذهبُحامدُإَلُالسوق

াদ্বভদ ফাজালযয দ্বদলক দ্বগললছ

الُأدري

অদ্বভ জাদ্বন না
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َم ْن ُِيفُالْغ ُْرفَةِ؟

কলক্ষ শক অলছ?

ِيفُالْغ ُْرفَةُِأِب

শাফায ঘলয অভায অব্বা
শাফায ঘলয শকঈ নাআ

ُُالغرفةُأحد
ماُيف
ٌ

শটদ্বফরদ্বটয ঈয কী?

ب؟
ِ َما َذاُع ََلُال َْم ْك َت

بُحاسوب
ِ ع ََلُال َْم ْك َت

শটদ্বফলরয ঈয একটা কদ্বম্পঈটায

ُماُعلُالمكتبُمنُشي ٍئ

শটদ্বফলরয ঈয দ্বকছু নাআ

لِ َم ْنُ َٰهذَ االْ َقل َُم؟

এআ করভদ্বট কায?

َُٰهذَ االْ َقل َُمُلحام ِد

এআ করভদ্বট াদ্বভলদয

ُالُأدري

অদ্বভ জাদ্বন না

ُك َْمُقَل ًَماُ ِع ْن َدكَ ؟

শতাভায কালছ কদ্বট করভ অলছ?

ُُثَلثةُأقَلم
عندي
ٍ

অভায কালছ দ্বতনদ্বট করভ অলছ

ُماُعنديُمنُقلم/ُ ليسُعنديُقلم

অভায কালছ শকালনা করভ নাআ

ُون؟
َ َع َّمُ َي َت َسا َءل

তাযা যস্পলয দ্বক দ্বফলল দ্বজজ্ঞাাফাদ কযলছ?
তাযা যীক্ষায পরাপর দ্বনল অলরাচনা কযলছ
তাযা কী দ্বনল অলরাচনা কযলছ তা অদ্বভ জাদ্বন না
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ُحان
َ َي َت َسا َءل
ِ ُونُعنُنتيجةُُِاالمت
الُأدريُعماُيتسائلون

َ
َُان َُي ْو ُمُال ّ ِدي ِن
َ أ ّي

শকাভত কলফ লফ?

ُالُيعلمهُإالُاهلل

এটা অল্লা ছাড়া শকঈ জালন না

يعلمُاهللُفقط

এটা শকফর অল্লাআ জালনন

ََ
نُل َِكُ َٰهذَ ا
َٰ ّ أ

শতাভায জনয এটা শকালেলক?

اشَتيُأِبُهذاَُل

এটা অভায ফাফা অভালক দ্বকলন দ্বদললছন

وجدتُهذا ُيفُالمدرسة

অদ্বভ এটা স্কুলর শলদ্বছ

নাদ্বক শতাভালদয কালছ ু স্পষ্ট শকান দদ্বরর যললছ?

ُ َأ َ ْمُل
ُّي
ٌ ك ْم ُُسل َْط
ٌ انُ ُّم ِب

ُّي
ٌ َُلُسل َْط
ٌ انُ ُّم ِب
ُ نعم
ُُماُعنديُمنُحجة،ال

যাাঁ, অভায কালছ ু স্পষ্ট দদ্বরর অলছ
না, অভায কালছ শকালনা দদ্বরর নাআ

َ
د َر َسةُِأ َ ْم ِس؟
ُ ْ تُإِ ََلُال َْم
َ أذَ َه ْب

তুদ্বভ দ্বক গতকার স্কুলর দ্বগলদ্বছলর?

ُت
ُ  ذَ َه ْب،َن َع ْم

যাাঁ, অদ্বভ দ্বগলদ্বছরাভ।

ُت
ُ ُ َماُذَ َه ْب،ال

না অদ্বভ মাআদ্বন।

َ
ت؟
ٌ أ َهـَٰذَ اُ َب ْي

এটা দ্বক একদ্বট ফাদ্বড়?

ُت
ٌ ُ َهـَٰذَ اُ َب ْي،َن َع ْم

যাাঁ, এটা একটা ফাদ্বড়

ُُ َهـَٰذَ اُ َم ْس ِج ٌد،َال

না, এটা একটা ভাদ্বজদ
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َ
تُإِ ََلُال َْم ْك َت َبةُِال َْي ْو َمُ؟
َ أ َُماُذَ َه ْب

তুদ্বভ দ্বক অজ রাআলেদ্বযলত মাওদ্বন?

ُت
ُ ُ َذ َه ْب،ب ََل

ফযআ দ্বগলদ্বছরাভ।

ُت
ُ ُ َماُذَ َه ْب،َن َع ْم

যাাঁ,অদ্বভ মাআদ্বন ।

ديداُ؟
أ َ َما
ً ُج
َ ُالكتاب
ُ

ফআদ্বট দ্বক নতুন ন?

ُديد
ٌ وُج
َ ُ ُه،ب ََل

ফযআ শটা নতুন

ُجديدا
ُالكتاب
ُ َما،َن َع ْم
ً
ُ

যাাঁ, শটা নতুন ন।

ٌُالُياُُأستاذ
ٌ ِع ْن ِديُس َؤ
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ُ َح ِّو ِلُالجم َلُالبنغالي َةُُإَلُالجم ِلُالعربي ِة

ফাংরা ফাকযগুলরালক অযদ্বফ ফালকয দ্বযণত কলযা

থজ

ঈদাযণ

শতাভায নাভ কী?
অভায নাভ ভুাম্যাদ
তুদ্বভ শকভন অছ?
অরাভদু দ্বরল্লা বালরা অদ্বছ
তুদ্বভ শকালেলক(এলছ)?
অদ্বভ ঢাকা শথলক এলদ্বছ
তুদ্বভ দ্বক একজন ছাত্র?
না, অদ্বভ একজন চাকদ্বযজীফী
শতাভায দ্বক শকালনা বাআ অলছ?
দ্বজ অভায দু আ বাআ অলছ
এটা দ্বক একদ্বট ফাদ্বড়?
না এটা একটা াাতার
তুদ্বভ াাতালর দ্বগলছ শকন?
কাযণ অদ্বভ ু স্থ দ্বছরাভ
তুদ্বভ কখন শফয লদ্বছলর?
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অদ্বভ কার নটা শফয লদ্বছ
াদ্বভদ শকাথা মালফ?
াদ্বভদ ভালঠ মালফ
শাফায ঘলয শক?
শাফায ঘলয শকঈ নাআ
শটদ্বফরদ্বটয ঈয কী?
শটদ্বফলরয ঈয একটা ফাদ্বত
এআ ফআদ্বট কায?
এআ ফআদ্বট াদ্বভলদয
শতাভায কালছ কদ্বট করভ অলছ?
অভায কালছ ছদ্বট করভ অলছ
তাযা যস্পলয কী দ্বফলল দ্বজজ্ঞাাফাদ কযলছ?
তাযা যীক্ষায পরাপর দ্বনল অলরাচনা কযলছ
শকাভত কলফ লফ?
এটা অল্লা ছাড়া শকঈ জালন না
তুদ্বভ দ্বক গতকার স্কুলর মাওদ্বন শকন?
কাযণ অদ্বভ ু স্থ দ্বছরাভ
এটা দ্বক একদ্বট ফাদ্বড়?
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যাাঁ এটা একটা ফাদ্বড়
?তুদ্বভ দ্বক অজ রাআলেদ্বযলত মাওদ্বন
ফযআ দ্বগলদ্বছরাভ।
?ফআদ্বট দ্বক নতুন ন
ফযআ শটা নতুন

َ
ُِاآلتِ َيةِ:
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ

অগত প্রশ্নগুলরায ঈত্তয দাও

ماُاسمك؟ُ
كيفُحالك؟ُ

منُأينُأنت؟ُ

هلُأنتُطالب؟ُ
هلُلكُأخ؟ُ

أُهذاُبيتُأمُمدرسة؟ُ

أُهذاُمشتشَفُأمُمستوصف؟ُ

أُهذاُمطعمُأمُُمهجع؟
لمُزرتُالمشتشَف؟

النوم؟
منُيفُالغرفةُ
ِ
ماذاُعلُالمكتب؟
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لمنُالكتابُهذا؟ُ
كمُقلماُعندك؟

هلُعندكُسؤالُآخر؟ُ

ُلمُتذهبُإَلُالمدرسةُأمس؟
لم
ْ

أالُتحبُأصدقائك؟

أماُذهبتُإَلُالمكتبُاليوم؟ُ
ُجديدا؟
ُالكتاب
أُما
ً
ُ
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َار َن ُِة ক্লাস-৩৯। তুিামূর্ র্থা
الك َ ََل ُ ُ
مُل ِ ُ
لمق َ

الٌُ
العلمُأفْ َ
ض ُلُ ِم َن َ
ُالم ِ
ُ
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ْ
ُب
ْ اِق َْرأُوا ْك ُت

লড়া এফং দ্বরলখা
১। দু আলয ভলধয তুরনা

َ
ُُحا ِم ٍد
َ ِب ََل ٌلُأ ْح َس ُنُ ِم ْن
َ
ُُحا ِم ٍد
َ بُ ِم ْن
ٍ ِبِ ََل ٌلُأ ْح َس ُن َُطا ل
ُطا لِ َبةٍُ ِم ْنُآ ِم َن َُة
ُ َ عَائِ َش ُةُأ َ ْح َس ُن
ُ ل ُط ََّل ٍبُ ِم ْن
ُْ ك
م
ُُ ْض
ُ ْ ُه
َ م أَف

শফরার াদ্বভলদয শথলক বালরা
শফরার াদ্বভলদয শথলক বালরা ছাত্র
অদ্বা অদ্বভনায শচল বালরা ছাত্রী
তাযা শতাভালদয শথলক বালরা ছাত্র

২। ফায ালথ তুরনা

ُْب
ُ ا
ُ َ هللُأك

অল্লা ফলচল ভান

ٌُْبُ ُم ِر ْيح
ُ الب ْي
َ
ُ َ تُاألك

ফলচল ফড় ঘযদ্বট অযাভদাক

َّ
ُىُج ِم ْيل َ ٌة
َ ُب
َ ْ ارُالك
ُ الد

ফলচল ফড় ঘযদ্বট ু ন্দয

َّ
ُْب
ْ يد
ُ الش ِه
ُ َ ُاألك
َ ِ الشهي َد
ُ ِ ار
ان
ْ ِ َّ
َ انُاألك َْب
َ
ُّ
ُ َ ْب ْو
ن
ِ الش َه َدا ُءُاألَك
ُ َ األك/َاب ُر
ْان َح ِد ْيقَةٌُان ُكث َْري

ফলচল ফড় দ্বদ
ফলচল ভান দু আজন দ্বদ
ফলচল ভান দ্বদগণ
ফলচল ফড় ফাগানদ্বট

ُ ْال/ات
ُ َْاتُال
ُب
ُ ب َي
ُ الْ َح ِد ْيق
َُك
َْك
عَا لِ َي ُةُأ َ ْح َس ُن َُطا لِ َب ٍُة

ফলচল ফড় ফাগানগুলরা
অদ্বরা ফলচল বালরা ছাত্রী

275

ْ ِطا ِنةٌف
َ ٌس ُه
ٌص ِم
ْ َيٌانف
َ ِْت ََللٌأَح
َ بيتُسل ْم
ُ ٍ ْبُ َب ْي
ت
َ َ َ ُ َْ
ُ َ انُأك
ْ ِمٌنُغَةٌف
ْ ُْانهُغَة
يٌانعَانَ ٌِم
ٌُ ٌانعَ َر ِتيَّةٌُأ َ ْس َه
ُ ٍ تي ُةُأ َ ْط َو ُلُ ُح َّج
اج
َ ٰهؤ ََُل ِءٌال ِف

শফরার ক্লালয ফলচল বালরা ছাত্র
ারভালনয ফাদ্বড়দ্বট ফলচল ফড়
অযদ্বফ বালা ৃদ্বথফীয ফলচল জ বালা
এআ মু ফলকযা ফলচল রম্বা াদ্বজ

َ
َ
ُور ٍة
ُ اين َُر ِ ِّب ُِيفُأ ْح َس ِن
ِ أ َت
َ ُص

অভায যফ অভায কালছ এলদ্বছর লফজাত্তভ
ু যলত

غرُ ِم َّنا ُِس ًّنا
ْ َخا لِ ٌد
ُ ُأص
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ُُبا ل
ُناس َب ِة
ِ ُُالم
ِ
ِ أ َ ْك ِم ِلُُالف ََراغ
ِ َات
ُ كلمات

ূ নযস্থানগুলরা মথামথ ব্দ দ্বদল ূ ণজ কলযা

ُُحا ِم ٍد
َ بُ ِم ْن
ٍ ِ َُطا ل...........ُِب ََل ٌل

শফরার াদ্বভলদয শথলক বালরা ছাত্র

ُُطا لِ َبةٍُ ِم ْنُآ ِم َن َة.............ُ
عَائِ َش ُة
َ

অদ্বা অদ্বভনায শচল বালরা ছাত্রী

ٌُ ُم ِر ْيح............ُت
ُ الب ْي
َ

ফলচল ফড় ঘযদ্বট অযাভদাক

َّ
ُُج ِم ْيل َ ٌة..............
ار
َ
ُ الد
.............ٌُْان َح ِد ْيقَة

ফলচল ফড় ঘযদ্বট ু ন্দয
ফলচল ফড় ফাগানদ্বট

.................َُات
ُ الْ َح ِد ْيق

ফলচল ফড় ফাগানগুলরা

ُ َُطا لِ َب ٍة.............عَا لِ َي ُة

অদ্বরা ফলচল বালরা ছাত্রী

ْ ِطا ِنةٌف
َ ................ٌَلل
ٌص ِم
ٌ َ ِت
ْ َيٌانف

শফরার ক্লালয ফলচল বালরা ছাত্র

ُت
ٍ ُ َب ْي.............ان
ُ َب ْي
َ ت َُسل َْم
ْ  نُغَةٌ ِف............ٌٌُانعَ َر ِتيَّة
ْ ُْانهُغَة
يٌانعَانَ ٌِم

ারভালনয ফাদ্বড়দ্বট ফলচল ফড়
অযদ্বফ বালা ৃদ্বথফীয ফলচল জ বালা

ُاج
َ ٰهؤ ََُل ِءٌال ِف
ٍ ُ ُح َّج.............ُتي ُة
َ
ور ٍُة
اين َُر ِ ِّب ُِيف
ُ
ِ أ َت
َ ُص.............ُ

এআ মু ফলকযা ফলচল রম্বা াদ্বজ
অভায যফ অভায কালছ এলদ্বছর লফজাত্তভ
ু যলত
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َ
ُِاآلتِ َيةِ:
ُاأل َ ْس ِئلَة ْ
بُ َع ِن ْ
أ ِج ْ

অগত প্রশ্নগুলরায ঈত্তয দাও

منُهوُأذىكُطالبُيفُفصلكم؟ُ
لمنُالقميصُاألحمر؟ُ

هلُخالدُأحسنُطالبُمنُبَلل؟ُ

هُلُأنتُطالب؟ُ

ماُهيُأكبُمحافظةُيفُبنغَلديش؟

َت ْر ِج ِمُالْ ُج َم َلُال َّتا لِ َي َةُإِ ََلُال َْب ْن َغا لِ َّيةِ:
অগত ফাকযগুলরালক ফাংরা কলযা

العلمُأنفعُمنُالمال
زيدُأكرمُمنُعمر

العصيُأفضلُمنُالقهوةُ

خالدُأطولُمنُمحمدُ

الشمسُأكبُمنُالقمرُ

السكوتُأفضلُمنُالكَلم

شاهدتُامرأةُُأجملُمنُالقمر
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ب ক্লাস-৪০। আশ্চযি বাচর্ র্থা
م ُلِل َّت َع ُّج ِ ُ
الك َ ََل ُ ُ

ماُأ َ
م
ج
ارةَُ!ُماُشاءُاهلل
ي
ُالس
ل
َ
َ
َ
ْ
َ َ
ّ ّ َ
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ْ
ُب
ْ اِق َْرأُوا ْك ُت

লড়া এফং দ্বরলখা

!َُارة
َّ َماُأ َ ْج َم َل
َ ُالس َّي

গাদ্বড়দ্বট কী ু ন্দয!

!ك
َ ََماُأَطْيَ ب

তুদ্বভ কত বালরা!

!وم
َ َماُأَ ْكثَ َرُالنُّج

কত ঙ্খ্য তাযা!

!س
ْ َماُأ
َ َس َه َل ُٰه َذاُالد َّْر
َّ َماُأ َ ْط َو َل
!َُالش َج َرة
!ُالس َما َء
َّ َماُأ َ ْو َس َع

এআ াঠদ্বট কত জ!
গাছদ্বট কত রম্বা!
অকাটা কত দ্বফার!

َ
!بُال َْول ََد
َ َ َماُأ ْص
!ُالر ُج َل
َُّ َماُأ َ ْش َغ َل
!ََماُأ َ ْن َف َعُال َْبق ََرة
َ
!هلل
َ َماُأ ْر َح َمُا
َ
!اس
َ َماُأ ْك َن َدُال َّن

শছলরদ্বট কতআ না তধমজযফান!
শরাকদ্বট কত ফযস্ত!
গরু কতআ না ঈকাযী!
অল্লা কত দারু !
ভানু ল কতআ কৃতজ্ঞ!

!ت
ِ أ َ ْج ِم ْل ُِباُل َْب ْي

ফাদ্বড়দ্বট কত ু ন্দয!

ُاب
ُ تُف َِإذَا
ُ َخ َر ْج
ِ ُش ْر ِط ٌّي ُِبا ل َُْب

অদ্বভ শফয রাভ অয কী অশ্চমজ দযজা
একজন ুদ্বর!

ُُالس ِر ْي ِر
َّ اُح َّي ٌةُع ََل
َ ََد َخل ُْتُالغُرفَ َةُف َِإذ

রুলভ ঢুকরাভ কী অশ্চমজ খালটয ঈয একটা
া

!ك
ٌَ ََك ْمٌ ِكت َابٌ ِع ْىد

শতাভায কালছ কত ফআ!
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!ك
ٌَ ََك ْمٌ ُكتُةٌ ِع ْىد

শতাভায কালছ কত্তগুলরা ফআ!

!اب
ِ ك َْمُ َص ْف َحة ٍُِيفُْالْ ِك َت

ফআদ্বটলত কতগুলরা ৃষ্ঠা!

! ّك َْمُل َْو ٍن ُِيفُْالْ َح ِج

লজ কত ফণজ!

!ُاأل َ ْر ِض
ْ ْك َْمُلُ َغة ٍُِيف
!ِك َْمُ َش ْع ٍر ُِيفْ َُرأ ْ ِسه

ৃদ্বথফীলত কত বালা!
তায ভাথা কত চুর!

ُُبا ل
ُناس َب ِة
ِ ُُالم
ِ
ِ أ َ ْك ِم ِلُُالف ََراغ
ِ َات
ُ كلمات

ূ নযস্থানগুলরা মথামথ ব্দ দ্বদল ূ ণজ কলযা

!............َُماُأَ ْكثَ َر

কত ংখয তাযা!

!س
َم
ٰ
َ ُه َذاُالد َّْر...............ُا

এআ াঠদ্বট কত জ!

َّ
!َُالش َج َرة..............

গাছদ্বট কত রম্বা!

!الس َما َء..............ُا
َم
َّ

অকাটা কত দ্বফার!

!َُال َْبق ََرة...............

গরু কতআ না ঈকাযী!

!هلل
َ ُا............َما

অল্লা কত দারু !

!اس
َ ُال َّن.............َُما

ভানু ল কতআ কৃতজ্ঞ!

!ك
ٌَ َ ِع ْىد...........َك ٌْم

শতাভায কালছ কত ফআ!

!ك
ٌَ َ ِع ْىد...............ٌَك ْم
!ُاأل َ ْر ِض
ْ ُْلُ َغة ٍُِيف.............

শতাভায কালছ কত্তগুলরা ফআ!
ৃদ্বথফীলত কত বালা!
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َص ّ ِح ِحُالْ ُج َم َلُال َّتا لِ َي َة:

দ্বনলচয ফাকযগুলরালক শুদ্ধ কলযা

ماُأعظمُخزان ُتك

لونُالزهور
ماُأ ْجم ُلُُ َ

أك ِْر ْمُ ِبالمهذَّ َبُ
ُوطن ُه
أج ِم ِ ُ
لُبخدمةُِالموا ط ِنُ َ
العلمُ
ماُأحس ُنُ
َ
ماُأجم َلُالحديق ُِة

اتُال َّتا لِ َي َةُ
كلم ِ
ك َِّونُجمَلُمفيدةً ُ ُم ْس َت ْع ِم ًَلُال َ

نُ ِبُ
أ ْح ِس ْ ُ

দ্বনলনাক্ত ব্দগুলরা ফযফায কলয থজূণজ ফাকয ততদ্বয কলযা

ماُأ ْج ِم َلُ
ْبُ
ماُُأك َ
ماُأط َو َُ
ل
ْ

اُأصغ ََرُ
َم ْ
ماُأق َْبحَُ
ماُأ ْكف ََرُ
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د ক্লাস-৪১। ছজার রদলে বা র্থা
مُلِل َّتأ ِك ْي ُِ
الك َ ََل ُ ُ

َأل ْذ َه َ َّ
يعا
َبُ َس ِر ً
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ْ
ُب
ْ اِق َْرأُوا ْك ُت

লড়া এফং দ্বরলখা
নাভপ্রধান ফালকয শজাযদান

َ َّٰ إ َّنُ ِذ كْر
ُْب
ِ
ُ َ ُاّلل َُِألك
َ

ফযআ অল্লায স্মযণআ লফজাত্তভ।

ُكُلَ َغف ُْو ٌر
َ َإِ َّن َُر ّب
ُ َ ك َُآل َي ًةُلِّل ُْم ْؤ ِم ِن
ّي
َ ِإِ َّن ُِيفُ َٰذَ ل

দ্বনশ্চ শতাভায যফ ক্ষভাীর
দ্বনশ্চ এলত ইভানদাযলদয জলনয দ্বনদজন
অলছ।

ُّ ض َر
ُُالط ََّل ُبُكُل ُّ ُه ْم
َ َح
ُاأل َ ْس َما َءُكُل َّ َها
ْ َوعَل َّ َمُآ َد َم
ُاأل َ ْم َرُكُل َّ ُهُلِلَّـ ُِه
ْ إِ َّن

কর ছাত্রযাআ ঈদ্বস্থত দ্বছর।
এফং দ্বতদ্বন অদভলক ফদ্বকছু য নাভ দ্বখালরন
দ্বনশ্চ কর অলদ অল্লাযআ

الُكُلِ ّ َها
ِ ْتُ ِم َنُاأل َ ْع َم
ُ فَ َرغ

ফ কাজ শথলকআ লয এলদ্বছ

انُك ِ ََل ُه َما
ِ َن َجحَ ُاأل َ َخ َو

দু আ বাআ-আ া কলযলছ

ّيُكِل َْي ِه َما
ِ ْ ذَ َب ْح َُباُالك َْب َش

অভযা দু দ্বট শভলআ জফাআ কলযদ্বছ

ُب
َ ُح
َ َح
َ ض َر
ُ ِض َرُال َغائ

নু দ্বস্থত ফযদ্বক্ত াদ্বজয ললছ, াদ্বজয ললছ

ُُالع ْه َد
ُ ُالُأ ُخ،ال
َ ون

না, অদ্বভ প্রদ্বতজ্ঞা বে কদ্বয না

َُتُال ِّت ْم َساحَ ُال ِّت ْم َساح
ُ أي
ْ َر
َ قُم
ُ ِ الوا ِج
ب
ُ ْ
ِ تُأ َُن
َ اُب
َ
ُ ٌ ُأح
د
َ ُجا َءكَ ُأ ْن
َ ت
َ َما

অদ্বভ কুদ্বভযদ্বট শদলখদ্বছ, কুদ্বভযদ্বট
অদ্বভ শতা কতজফয ম্পাদন কলযদ্বছ
অনায কালছ শতা শকঈ অলদ্বন
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َ
ُاب
َ فَ ِر ْي ٌدُق ََرأُ ُه َوُالْ ِك َت
ٍُ َابُ ِم ْنُأ َ َح
د
َ َماُغ
َ
ٍُ تُ ِم ْنُأ َ َح
د
ُ َما َُرأ ْي
ٍُ َالُ َي ْخ ُرجْ ُ ِم ْنُأ َ َح
د

পদ্বযদ শ-আ ফআটা লড়লছ
শকঈআ নু দ্বস্থত দ্বন
অদ্বভ কাঈলকআ শদদ্বখদ্বন
শকঈ শমন ফাআলয না মা

ْ َالُ َت
ُبُ ِم ْنُ َش ْي ٍء
ْ ك ُت

দ্বকছু আ দ্বরলখা না

ال؟
ٍ َه ْلُ ِم ْن ُُس َؤ

শকালনা প্রশ্ন?

َه ْلُ ِم ْنُ َم ِز ْي ٍد؟

অলযা অলছ কী?

ُج ِد ْي ٍد؟
َ َه ْلُ ِم ْن

নতুন দ্বকছু ?

ُ لَ َن
ُاس ِر ي َن
ِ كو َن َّنُ ِم َنُالْ َخ
َّ ُلَ ِذك ُْر
ُُ َ اّللُِأَك
ْب
كُ َغف ُْو ٌُر
َ ُل ََر ّب

ফযআ অভযা ক্ষদ্বতগ্রস্থলদয ন্তবুজক্ত তাভ।
ফযআ অল্লায স্মযণআ লফজাত্তভ।
দ্বনশ্চ শতাভায যফ ক্ষভাীর

ُي
ٌ ْ ارُاآلخ َِر ِةُ َخ
ُ َو ل ََد

অয দ্বনশ্চ যকার ঈত্তভ

দ্বিা প্রধানফালকয শজাযদান

ِتُالْ َخ ْم َرُقَط
َ َم
ُ اُشر ْب
َِما َرأَيْتهِقَط

অদ্বভ কখলনাআ ভদ ান কদ্বযদ্বন
অদ্বভ তালক কখলনা শদদ্বখদ্বন।

ُُالع َربِ َّي َة
َ ُحا ِم ٌد
َ ق َْدُ َد َر َس
َ
بُإل َْيهُِأ َ َب ًدا
َ لَ ْنُأ ْك ُت

দ্বনশ্চ াদ্বভদ অযদ্বফ লড়লছ
অদ্বভ কখলনাআ তায কালছ দ্বরখফ না
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لَ ْنُأ َ ْش َر َبُال َخ ْم َرُأ َ َب ًدا

অদ্বভ তালক কখলনা শদদ্বখদ্বন।

ُي
ُِ َ ُاال ِ ْسَل َ َم ُِيفُْ َبل
ْ اّلل َُِأل ْن ُش َر َّن
َّٰ َو
ْ د

অল্লায থ অদ্বভ অভায শদল আরালভয
প্রচায কযফআ

ا ُ ْخ ُر َج َّنُ ِم ْنُ ُه َنا

এখান শথলক শফয ও!

ا ُ ْخ ُر َج ْنُ ِم ْنُ ُه َنا

এখান শথলক শফয ও!

ُُبا ل
ُناس َب ِة
ِ ُُالم
ِ
ِ أ َ ْك ِم ِلُُالف ََراغ
ِ َات
ُ كلمات

ূ নযস্থানগুলরা মথামথ ব্দ দ্বদল ূ ণজ কলযা

َ َّٰ ُ ِذ كْر..........
ُْب
ُ َ ُاّلل َُِألك
َ
...........ُك
َ َإِ َّن َُر ّب

ফযআ অল্লায স্মযণআ লফজাত্তভ।
দ্বনশ্চ শতাভায যফ ক্ষভাীর

ُُلِلَّـ ِه.........ُُاأل َ ْم َر
ْ إِ َّن

দ্বনশ্চ কর অলদ অল্লাযআ

..........ال
ِ ْتُ ِم َنُاأل َ ْع َم
ُ فَ َرغ

ফ কাজ শথলকআ লয এলদ্বছ

.............ُان
ِ َن َجحَ ُاأل َ َخ َو

দু আ বাআ-আ া কলযলছ

........... َتُال ِّت ْم َساح
ُ أي
ْ َر

অদ্বভ কুদ্বভযদ্বট শদলখদ্বছ, কুদ্বভযদ্বট

ُب
ت
ُ ق ُْم
ِ
ِ الوا ِج
َ ب...........

অদ্বভ শতা কতজফয ম্পাদন কলযদ্বছ

ُُأح ٌد...........
َُجا َءك
َ
َ َما
َ م
ٍُ ُأ َ َح..........ت
د
ُ اُرأ ْي
َ َ
ال؟
ٍ  ُُس َؤ........َُه ْل

অনায কালছ শতা শকঈ অলদ্বন
অদ্বভ কাঈলকআ শদদ্বখদ্বন
শকালনা প্রশ্ন?
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ُ َم ِز ْي ٍد؟..........َُه ْل

শকঈ ফাদ্বক অলছ?

ُج ِد ْي ٍد؟
َ ...........َه ْل

নতুন দ্বকছু ?

ُكُ َغف ُْو ٌر
َ ُّرب...
َ
ُي
ٌ ْ ارُاآلخ َِر ِةُ َخ
ُ  َد.....َو

দ্বনশ্চ শতাভায যফ ক্ষভাীর
ফযআ যলজগাযলদয গৃ চভৎকায

.........ُتُالْ َخ ْم َر
ُ َماُ َش َر ْب

অদ্বভ কখলনাআ ভদ ান কদ্বযদ্বন

َ
بُإل َْيهُِأ َ َب ًدا
َ ُأ ْك ُت.......
............ُلَ ْنُأ َ ْش َر َبُال َخ ْم َر
ُ ِم ْنُ ُه َنا........ َا ُ ْخ ُرج

অদ্বভ কখলনাআ তায কালছ দ্বরখফ না
অদ্বভ তালক কখলনা শদদ্বখদ্বন
এখান শথলক শফয ও!

َُت
ْ ُاإل ِب ِلُك َْي َفُ ُخلِق
َ أف
َ ََلُي ْن ُظ ُر
ِ ونُإِ ََل
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ক্লাস-৪২। বাদ রদলে বা র্থা ُوبُاال ِ ْس ِت ْث َنا ُِء
ُ ُ أ ُ ْسل
ْ
ُب
ْ اِق َْرأُوا ُْك ُت

লড়া এফং দ্বরলখা

ُّ ََن َجح
ُُالطَل َّ ُبُكُل ُّ ُه ْمُإِالَُّ َخا لِ ًد

কর ছাত্রযাআ া কলযলছ খদ্বরদ ছাড়া

َي ُة
ْ َّ اِفْ َت ِحُال َّن َوا ِفذَ ُإِال
َ ُاأل ِخ

জানারাগুলরা খুলরা শললযদ্বট ফালদ

َُُالش ْرك
ُ ّ ِ َّ ُاّللُالذُّ ُن ْو َبُكُل َّ َهاُإِال
ُ َّٰ َي ْغ ِف ُر

অল্লা কর গুনা ভাপ কযলফন দ্বযক ছাড়া

ُْن
ُ ْ ُ ْ يَلُ ِّم
ً ِف ََش ِر ُبواُ ِم ْن ُهُإِ َّالُقَل

তঃয ফাআ ান কযর শ াদ্বন, াভানয
কলকজন ছাড়া।

ُول
ٌ َو َماُ ُم َح ّم ٌَدُإِ َّال َُر ُس
ُّ َو َص َل
ُ ْ ُ َ فُإِالَُّأ َ ْم ِت َع
ُت
ُ ُالض ُي ْو
ُ َ لِك ُ ِ ّلُ َدا ٍءُ َد َوا ٌءُإِالَُّال َْم ْو
ت

অয ভুাম্যদ একজন যাু র ফআ শতা ন!
দ্বতদ্বথযা শৌঁলছদ্বছর তালদয রালগজ ছাড়া
প্রলতযক শযালগয ঔলধ অলছ ভৃতুয ছাড়া

ُّ ُ َه ْل َُو َص َل
ُُت
ُ ُالض ُي ْو
ْ ُ َ فُإِالَُّا َ ْم ِت َع
اُجا َءُا َ َح ٌدُإِالَُّ َما لَ ُه
َ َم
ُ ٌ ُحا ِم
د
َ َّ اُجا َءُإِال
َ َم
َ
ُحا ِم ًدا
ُ َما َُرأ ْي
َ َّ تُإِال
بُإِال َّ ُِبَل َ ٌل؟
َ َه ْل َُر َس

দ্বতদ্বথযা দ্বক শৌঁলছদ্বছর তালদয রালগজ ছাড়া?
শকঈ তায ভার ছাড়া অলদ্বন
াদ্বভদ ছাড়া শকঈ অলদ্বন
াদ্বভদলক ছাড়া অদ্বভ কাঈলক শদদ্বখদ্বন
শফরার ছাড়া দ্বক শকঈ শপর কলযলছ

ُتُإِالَُّ َع ْنُ َخا لِ ٍد
ُ َْما َب َحث

অদ্বভ খাদ্বরদ ছাড়া অয কাঈলক খুাঁদ্বজদ্বন

َُيُعَلِ ٍّي
َ َح
ْ ض َر
َ ْ ُاألص ِدقَا ُءُُغ

অদ্বর ফযদ্বতত ফন্ধুযা ঈদ্বস্থত ললছ
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َّ ات
ًُُإال َُوا ِح َدة
ِ ُالر َي
ِ اض َّي
ِّ َحلَل ُْت
ْ
َّ اب
ُ ِ ْ ُإالُ َص ْف َح َت
ّي
َ ق ََرأ ُتُال ِك َت
َّ اتُكُل ُّ ُه َّن
َّ أ ْث َم َر ِت
ًُإال َُوا ِح َد ُة
ُ ُالش َج َر

একদ্বট ঙ্ক ফযতীত ঙ্কগুলরা ভাধান কলযদ্বছ
দু আ ৃষ্ঠা ফযতীত ফআদ্বট লড়দ্বছ
একদ্বট গাছ ফযতীত ফ গালছ পর ধলযলছ

َّ ضُا َ َح ٌد
َّ ُإال
ُب
َ ارُال َْم ِر ْي
َ ُالط ِب ْي
َ َماُ َز
َّ َالُ َتوك َّ ْلُع ََلُا َ َح ٍد
َُ ُإالُا
هلل
َ

ডাক্তায ফযদ্বতত শযাগীদ্বটলক শকঈ শদখলত মাদ্বন
অল্লা ফযতীত কাযও ঈয বযা কলযা না

َ ُّ ََن َجح
ُُحا ِم ٍد
َ َي
َ ْ ُالطَل ّ ُبُغ
ُ ِ َاق ُِس َوىُالْ ِعل
ْم
ِ ااإل ْنف
ِ َي ْن ُق ُصُك ُ ُّلُ َش ْي ٍء ُِب

কর ছাত্রযাআ া কলযলছ খদ্বরদ ছাড়া
ফযালয ালথ ালথ ফদ্বকছু আ কলভ মা জ্ঞান
ছাড়া
আফযাদ্বভ ছাড়া শকঈ নু দ্বস্থত থালকদ্বন
নতুনযা ছাড়া শমন শকঈ শফয না 
র ছাড়া শকঈ দ্বক শপর কলযলছ?

ُّ َاب
ُُإِ ْب َرا ِه ْي ُم/ُالطَل َّ ُبُإِالَُّإِ ْب َرا ِه ْي َم
َ َماُغ
ُُالْ ُج ُدد/ُالَُ َي ْخ ُرجْ ُأ َ َح ٌدُإِالَُّالْ ُج ُد َد
َ ُْال/ُك ْسَل َ َن؟
َ ْبُأ َ َح ٌدُإِالَُّال
ُ ُ َ ك ْسَل
ن
ُ َه ْلُ َي ْر ُس
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َّ مُا
ক্লাস-৪৩। লিিমলূর্ র্থা ي
ُُّ لش ْر ِط
ُ ُ الك َ ََل
ْ
ُب
ْ اِق َْرأُوا ْك ُت

লড়া এফং দ্বরলখা
শটা ুনযা লড়া ফুঝলত াযলফ

ُاِق َْرأْهُ َم َّرةًُأ ُ ْخ َرىُ َتف َْه ْمه

َُْالُ َتك َْس ْلُ َت ْن َجح

র লা না া কযলফ।
ালঠ দ্বযরভ কলযা, নতুফা শপর কযলফ
অদ্বভ মা অলদ কদ্বয তা কলযা নতুফা ফযথজ লফ
শটা ুনযা লড়া, নতুফা বুলর মালফ
মদ্বদ তুদ্বভ মাও অদ্বভ মাফ

َ َ ُالدر
ُب
ْ اسة َُِو ّإالُ َت ْر ُس
َ ِ ّ اِ ْج َت ِه ْد ُِيف

ُاِف َْع ْلُ َماُآ ُم ُركَ ُِبه َُِو َّإالُ َتف َْش ْل
ُ َ اِق َْرأ ْ ُهُ َم َّرةًُأ ُ ْخ َرى َُو َّإالُ َت ْن
س
ُ ْ بُأ َ ْذ َه
ب
ْ إِ ْنُ َتذْ َه

ُيُ َي ْعل َْم ُهُاهلل
ٍ ْ َوُ َماُ َتف َْعل ُواُ ِم ْنُ َخ

এফং মা দ্বকছু বালরা শতাভযা কয অল্লা তা
জালনন

َُم َتُ ُت َسا ِف ْرُأ ُ َسا ِف ْر
ُ ْ أ َ ْي َنُ َت ْس ُك ْنُأ َ ْس ُك
ن
َّ َ أ
ابُأ َ ِج ْد ُِيفُال َْم ْك َت َبةُِأَق َْرأ ْ ُه
ٍ يُ ِك َت

মখনআ তুদ্বভ পয কযলফ অদ্বভ কযফ
শমখালনআ তুদ্বভ থাকলফ অদ্বভ থাকফ
শম ফআ-আ অদ্বভ রাআলেদ্বযলত াআ, তা ড়ফ

ُْك
َ َم ْه َماُ َت ُق ْلُ ُن َص ّ ِدق

তুদ্বভ মাআ ফর অভযা শতাভালক তযান কযফ

ُوق
ُّ بُاِ ََل
ِ ُالس
ْ َم َتُ َت ْر ِج ْعُ َنذْ َه

মখন তুদ্বভ দ্বপলয অলফ, অভযা ফাজালয মাফ

ُت
ْ اِ ْنُل َْمُ َن ِج ِدُال َْما َءُ َن ُم
ُْ ُ اِ ْنُ َتأْك ُ ْلُآك
ل

াদ্বন না শলর অভযা ভাযাআ শমতাভ
মদ্বদ তুদ্বভ খাও, অদ্বভ খাফ
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শম ইভান অনলফ, শ জান্নালত প্রলফ কযলফ
শতাভযা মা দ্বকছু আ খাও, অল্লাহ্য নাভ নাও
মখনআ ূ মজ ঈঠলফ, অভযা ঘয শথলক শফদ্বযল ড়ফ
তালক শমখালনআ ালফ, এআ দ্বচদ্বঠদ্বট শৌঁলছ শদলফ

ُُلُالْ َج َّن َة
ِ َم ْن ُُي ْؤ ِم ْن َُي ْدخ
ْ
ُ هلل
ِ واُاس َمُا
ْ َم ْه َماُ َتأكُل ُواُفَا ْذ ُك ُر
َّ َم َتُ َتطلُعُا
ُ ِ لش ْم ُسُ َن ْخ ُرجْ ُ ِم َنُال َْب ْي
ت
ِ
ُالر َسا لَ َُة
ِّ ِا َ ْي َنُ َت ِج ْدهُبلغُ َه ِذه
َّ َ ا
َُوينُ ُه َناك
َ ي
ِ ُش ْه ٍرُ َتذْ َه ُبواُ َت ِج ُد

শতাভযা শম ভালআ মাও, শখালন অভালক ালফ

ُض َحكوا
ْ إِذَاُدخلُال ُْم ِد ْي ُرُالف َْص َلُف َََلُ َت

মখন শডভাোয ক্লাল অলফন তখন শতাভযা
ালফ না
তুদ্বভ মদ্বদ একদ্বদন অলগ অলত তালক শখালন
শলত
তুদ্বভ মদ্বদ এআ ধযা ফুলঝ থাক, তালর তুদ্বভ খুফআ
ঈত্তভ
শম ঘলয প্রলফ কযলফ তালক ারাভ শদলফ
অল্লা কুযঅলন মা নাদ্বমর কলযলছন তায ঈয
ইভান অলনা

َ
َُتُق َْب َلُ َي ْو ٍمُل ََو َج ْد َت ُهُ ُه َناك
َ ل َْوُأ َت ْي

َ
ٌتُ ُم ُْم َتا َز ُة
ِ اُالد ْر َسُفَأ ْن
َ َإِ ْنُ َتف َْهم ِْيُ َهذ
ُتُف ََسلِ ّ ْمُعَل َْي ِه
ْ َم ْنُ َي ْدخ
َ ُالب ْي
َ ُل
َ
آنُفَآ ِم ُن ْواُبِ ُِه
ُ ّ َمهماُأ ْن َز َل
ِ ُاّلل ُِيفُْالق ُْر

َ
َ ّ بُف
ُاّللُ َم َع َنا
َ ّ َإن
ْ أ ْي َنُ َنذْ َه

অভযা শমখালনআ মাআ অল্লা অভালদয ালথ
অলছন
তুদ্বভ শম খাফাযআ অন না শকন অদ্বভ তা খাফ
অভায ফাফা মদ্বদ ফাধা না দ্বদলতন, শতাভালক কদ্বঠন
ভায ভাযতাভ
শতাভযা মখন ভ্রভণ কযলফ অদ্বভ শতাভালদয ালথ
ভ্রভণ কযফ
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ُّ َ أ
ُِنُآكُلْه
ٍ ي َُط َع
ْ ِ امُ ُت ْعط
َ
ً ُض ْرب ُا
َ ك
َ ل َْوالَُمن َعُأ ِِبُْل ََض َر ْب ُت
َُم َتُ ُت َسا ِف ُر ْواُف ََسأ ُ َسا ُِف ُرُ َم َعك ُْم

ُُبا ل
ُناس َب ِة
ِ ُُالم
ِ
ِ أ َ ْك ِم ِلُُالف ََراغ
ِ َات
ُ كلمات

ূ নযস্থানগুলরা মথামথ ব্দ দ্বদল ূ ণজ কলযা

ُُ َم َّرةًُأ ُ ْخ َرىُ َتف َْه ْمه.............
.............ُاسة َُِو َّإال
ِ ّ اِ ْج َت ِه ْد ُِيف
َ ُالد َر
ُ ْ ُأ َ ْذ َه.............إِ ْن
ب

শটা ুনযা লড়া ফুঝলত াযলফ
ালঠ দ্বযরভ কলযা, নতুফা শপর কযলফ
মদ্বদ তুদ্বভ মাও অদ্বভ মাফ

.............َم َتُ ُت َسا ِف ْر
.............أ َ ْي َنُ َت ْس ُك ْن

মখনআ তুদ্বভ পয কযলফ অদ্বভ কযফ
শমখালনআ তুদ্বভ থাকলফ অদ্বভ থাকফ

ُوق
ُّ بُاِ ََل
ِ ُالس
ْ ُ َنذْ َه..............َم َت

মখন তুদ্বভ দ্বপলয অলফ, অভযা ফাজালয মাফ
াদ্বন না শলর অভযা ভাযা শমতাভ
শতাভযা মা দ্বকছু আ খাও, অল্লায নাভ নাও
মখনআ ূ মজ ঈঠলফ, অভযা ঘয শথলক শফদ্বযল ড়ফ

ُوت
ُ ُال َْما َء َُس َن ُم...........ُاِ ْنُل َْم
ُ هلل
ِ ُاس َمُا
َ َم ْه َماُ َتأْكُل
ْ ...........ُواُف
َّ َم َتُ َتطلُعُا
ُ ِ ُ ِم َنُال َْب ْي.........لش ْم ُس
ت
ِ

ُض َحكوا
ْ ُال ُْم ِد ْي ُرُالف َْص َلُف َََلُ َت.........ُإِذَا

মখন শডভাোয ক্লাল অলফন, তখন শতাভযা
ালফ না
তুদ্বভ মদ্বদ একদ্বদন অলগ অলত, তালক শখালন
শলত
অল্লা কুযঅলন মা নাদ্বমর কলযলছন, তায ঈয
ইভান অলনা
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َ
َُُ ُه َناك.............ُتُق َْب َلُ َي ْو ٍم
َ ل َْوُأ َت ْي

َ
ُُبِ ِه............ُآن
ُ ّ َمهماُأ ْن َز َل
ِ ُاّللُ ِيفُْالق ُْر

َ
ক্লাস-৪৪ । রযরি, রিরি الم ْو ُصولَ ُة
َ ُاأل ْس َما ُء

ال َّ ِذ ْين

ال َّ ِذي

মাযা/মালদযলক/মালদয

দ্বমদ্বন/মালক/মায

ٌُِت
ْ ِ َّاال

ُال َّ ِت

মাযা/মালদযলক/মালদয

দ্বমদ্বন/মালক/মায
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ْ
ُب
ْ اِق َْرأُوا ْك ُت

লড়া এফং দ্বরলখা
আদ্বনআ দ্বতদ্বন, দ্বমদ্বন পর ললছন
দযজাদ্বট শমদ্বট ভদ্বজলদয াভলন শদ্বট বাঙা
দ্বফড়ারদ্বট শমদ্বট খালটয দ্বনলচ ফা শদ্বট অভায
অদ্বভ তালক দ্বচদ্বন, দ্বমদ্বন ঘয শথলক শফয ললছন
তালদয ভলতা লা না, মাযা যীক্ষা নকর কলয
দ্বমদ্বন গতকার এললছন, দ্বতদ্বন একজন দ্বক্ষক
অদ্বভ তালক শদলখদ্বছ, দ্বমদ্বন যীক্ষা া কলযলছ
অদ্বভ তালক দ্বচদ্বন, দ্বমদ্বন ভাদ্বপলর খুতফা
দ্বদললছন

َُجح
ُ َ ذيُ َُن
ُِ َّ َُه ُـ َٰذَُاُا ُل
َ ُ َّ ا ُلْ ُبابُا ُل
ٌُ دُ َمك ُْس
ور
ُِ ج
ُِ س
ُ ْ امُا ُلْ َُم
ِ ُ َ
َ ذيُ ُأ َُم
ُ ِ ير
َُل
ُِ َّ ا ُلْ ُِق ُّطُا ُل
َّ ت
َ ذيُ َجُلُ َ َسُ َت ْح
ِ ُالس ِر

ُت
َُ ُذي
ُِ َّ أعر ُفُ ُهُُا ُل
ِ خ َُرجَُُ ُِم َنُا ُلْ َُب ُْي
ُ الُ َُت
ُِ ح
ان
ُ َ يفُاإل ُْم ُِت
ُ ِ ُون
ُ ُّ ذ ُْي َنُ َُي ُغ
ُِ َّ ك ْنُ ُِمنُا ُل
َ ش
ُال َّ ِذيُ َجا َءُأ ْم ِسُ ُم َد ِّر ٌس
َ
ُ ِ ُاإل ْم ِت َح
ان
ْ تُال َّ ِذيُ َن َجحَ ُِيف
ُ َرأ ْي
َ ُ أ َ ْع ِر
ُ ِ ب ُِيفُال َْم ْحف
ِل
َ فُال ّ ِذيُ َخ َط
فازُالطالبُالذيُاجتهد

শম ছাত্র দ্বযরভ কলযলছ, শ পর ললছ

فازتُالطالبةُالتُاجتهدت

শম ছাত্রী দ্বযরভ কলযলছ, শ পর ললছ

فازُالطَلبُال ِذينُاجتهدوا

শম ছাত্রযা দ্বযরভ কলযলছ, তাযা পর ললছ
শম ছাত্রীযা দ্বযরভ কলযলছ, তাযা পর ললছ

فازتُالطالباتُالَلِتُاجتهدن

َّ
ُالطا لِ َب ُةُُالتُُ َت ْج َت ِه ُدُ َت َتف ََُّو ُق

শম ছাত্রী দ্বযরভ কলয, শ কৃতকামজ 

َّ
ُاتُالَلِت ُ َي ْج َت ِه ْد َنُ َي َتف ََّوقْ َن
ُ الطا لِ َب

শম ছাত্রীযা দ্বযরভ কলয, তাযা কৃতকামজ 
অদ্বভ তালক শদলখদ্বছ, শম পুরটা দ্বছলড়লছ
ভদ্বরাযা মাযা প্রদ্বতলমাগীতা ঈত্তীণজ ললছ, তাযা
ঈদ্বস্থত ললছ
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ُُاألزهار
قطفت
ُرأيتُالت
ْ
َ
ُبالم َسا بق ُِة
ْ ُحضرتُُِالنساءُالَلِت
ُ فز َن

الُال ُج ْمل َ ِةُ
ُالم ِ
ب ُِإلك َْم ِ
ُالم ْو ِ
صول ُ
ُاس َم َ
ا ْخ ََت ْ
ناس َ

ফাকযগুলরা ূ ণজ কযায জনয মথামথ আভুর ভাওু দ্বর দ্বনফজাচন কলযা

ُ
بارُ
أ َشا ِه ُدُالقَناةَُُ ُ.....................تق ّ َِد ُمُاأل ْخ َ
ض ُّركَُ
ُاألط ِع َم َةَُ ُ....................ت ُ
َت َج َّنب ْ

َّ
بَُ .......................ي ْج َت ِه ُد َُي َتف ََّو ُقُ
الطا لِ ُ

ُّ
ُونُ
ونُ َي َتف ََّوق َ
الط ََّل ُبَُُ .....................ي ْج َت ِه ُد َ

نُ
َسا َم ْح ُ
تَُ ُ......................ش َت َم ِ ْ
رتُُُ...................كانتُعند َنا
َسافَ ِ

أحبُُ.........................عَل َّ ُموين
ُّ
الم َد ِّربُُُُ...................أ َ ْع ِرفُ ُهُُجيد
ُ
جاءُُ.......................نجحُُيفُاالمتحان

افي ِةُ
اح َِت َّ
اراةَُُ ُِب ْ
فَا َزُُ.......................لَ ِع ُب ُ
واُالم َب َ

ُدرستُ
فازت.........................
ْ
ْ
أشَتيُُالحوائجُُ.................أحتاجها

ضر َنُُ................احتجنُلهُ
ْ
أح ْ
ماَ ُ...................ع ِمل َْتُ
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ক্লাস-৪৫। এলসা প্রশ্ন র্রর ٌُل
ْ َت َعا ل َْوا ُ َن َت َسا َئ

َماُ َٰهذَ ا؟

এটা কী?

.اب
ٌ َٰهذَ اُ ِك َت

এদ্বট একদ্বট ফআ

ماُاسمُهذاُالكتاب؟

এআ ফআদ্বটয নাভ কী?

‘اسمُهذاُالكتابُ‘ُتعلمُالعربية

এআ ফআদ্বটয নাভ ‘অযদ্বফ দ্বক্ষা’

اب؟
ُ لِ َم ِنُال ِك َت

ফআদ্বট কায?
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َ
يُ
ُُالصغ ِ
اب ُِألخ َي َ
َٰهذَ اُال ِك َت ُ

ফআদ্বট অভায শছাট বাআলয

اب؟
َماُ ُه َوُ َم ْو ُض ْوعُُال ِك َت ِ

?ফআদ্বটয দ্বফল দ্বক

ابُ ُه َوُ َت ْعلِ ْي ُمُق ََواعِ ِدُالل ُ َغةُِ
ضوعُُال ِك َت ِ
َم ْو ْ

ফআদ্বটয দ্বফল অযদ্বফ ফযাকযণ দ্বক্ষা

الع َر ِب َّي ِةُ
َ
َ
اب؟
أ ْي َنُ ُي َ
وج ُدُال ِك َت ُ

?ফআদ্বট শকাথা াওা মা

ُِالس ْو ِقُ
اب ُِيفُْ َم ْك َت َبة ُّ
ُيوجذُ ُال ِك َت ُ
َ
اب؟
أ ْي َن َُو َض ْع َ
تُال ِك َت َ

ফআদ্বট ফাজালযয রাআলেদ্বযলত াওা মা
?ফআদ্বট শকাথা শযলখছ

فُ
ُُالر ِّ
ابُع ََل َّ
َو َض ْع ُ
تُال ِك َت َ

ফআদ্বট শরলপ শযলখদ্বছ

اب؟
بُال ِك َت ِ
َم ْنُ ُه َوُك َا تِ ُ

?ফআটায শরখক শক

اب ُ ُه َوُ َح َسن
ُم َؤلِّ ُفُال ِك َت ِ

ফআদ্বটয শরখক াান

اب؟
ك َْم ُِس ْع ُرُال ِك َت ِ

?ফআদ্বটয দাভ কত

مس ْو َنُ َتاك َا
ِس ْع ُرُال ِك َت ِ
ابُ َخ ْم ُس ِما َئة ٍَُو َ
ُج ُ

ফআদ্বটয দাভ ৫৫০ টাকা

ابُ
ك َْمُص ْف َح ًةُُلل ِك َت ِ
ح ًُة
ابُأ َ ْر َب ُع ِما َئة ٍَُو ِس ُّت ْو َنُ َص ْف َ ُ
ِيفُْال ِك َت ِ

?ফআদ্বটয ৃষ্ঠা কত
ফআদ্বটয ৃষ্ঠা ৪৬০

اب؟
َماُل َْو ُن ُِغ َطا ِءُال ِك َت ِ
ابُأ َ ْصف َُر.
ل َْو ُن ُِغ َطا ِءُال ِك َت ِ
َ
ابُأ َ َّو َلُ َم َّر ٍة؟
يُعَ ٍ
ِيفُْأ ِّ
امُ ُط ِب َعُال ِك َت ُ

?ফআদ্বটয কবালযয যং কী
ফআদ্বটয কবালযয যং রু দ
?কত ালর ফআদ্বট প্রথভ ছাা ললছ

َّي َُو ِس َّت َةُ َع َش َرُأ َ َّو َلُ َم َّر ٍة ُ
امُألف ْ ِ ُ
ابُعَ َ
ُط ِب َعُال ِك َت ُ

297

ফআদ্বট প্রথভ ২০১৬ ালর ছাা ললছ।

তুদ্বভ তদদ্বনক কত ঘণ্টা ফআ ড়?
অদ্বভ তদদ্বনক প্রা ০৩ ঘণ্টা ফআ দ্বড়।
তুদ্বভ দ্বক ফআটা ধযন কযলত চাও? কী
ভলন কলযা?

ُ
اب َُي ْو ِم ًّيا؟
َ ك َْم َُسا َع ًةُُ َتق َْرأُال ِك َت
ُ َ
قر ْي ًبا َُي ْو ِم ًّيا
ٍ َابُلِ ُم َّد ِة ُ َث ََل ِث َُساع
ِ اتُ َت
َ أق َْرأُال ِك َت
ُأنُتدرسُُالكتاب؟ُ َماُذاُترىُ؟
هلُتريد
َ
َ َ
ُُ َماُأ َ ْن َف َعُ َٰهذَ ا.اب
َ بُعل َ َّيُأ ْنُأ ْد ُر َسُال ِك َت
ُ َي ِج

ফআটা অভায ড়া ঈদ্বচত। কত ঈকাদ্বয
এআ ফআদ্বট!

ُ!اب
َ ال ِك َت

ُ
اب؟
َ و َم ْنُُآ َخ ُرُ ُ َيق َْرأُ َٰهذَ اُال ِك َت
ُ ُ
ُ َ يةُُُ َٰهذَ اُال ِك َت
اب
َ ِ َتق َْرأ ُُُأخ
َ ْتُُالك َِب
ُ
اب؟
َ لِ َمُ َتق َْرأُ َٰهذَ اُال ِك َت
ُ َ
ُ ِ ابُلِف َْه ِمُلُ َغ ِةُالق ُْر
آن
َ أق َْرأُال ِك َت
ُ
اب؟
ُ ك َْي َفُ ُيق َْرأُال ِك َت
ُ
.ابُ ُمف ََّص ًَل
ُ ُيق َْرأُال ُِك َت
ُ
اب؟
َ َم َتُ َتق َْرأُ َٰهذَ اُال ِك َت
ُ َ
ُاحا َُو
ً ُص َب
َ ُّيُ َي ْو ِم ًيا
ِ ْ ابُ َم ّر َت
َ أق َْرأُ َٰهذَ اُال ِك َت
.َم َسا ًء
َ
ابُ ُم ِف ْي ٌدُ ِج ًّدا؟
ُ ُأ َٰهذَ اُال ِك َت
.يدُ ِج ًّدا
ٌ ابُ ُم ِف
ُ ُال ِك َت،َن َع ْم

এফং অয শক এআ ফআটা লড়?
অভায ফড় শফান এআ ফআদ্বট লড়ন।
শকন এআ ফআটা ড়?
কুযঅলনয বালা শফাঝায জনয ফআদ্বট দ্বড়।
কীবালফ ফআটা ড়া ?
ফআদ্বট দ্বফস্তাদ্বযতবালফ ড়া ।
কখন এআ ফআদ্বট তুদ্বভ ড়?
অদ্বভ দ্বদলন দু ফায, কালর ও ন্ধা এআ
ফআদ্বট দ্বড়।
এআ ফআদ্বট দ্বক খুফ ঈকাদ্বয?
যাাঁ, ফআদ্বট তযন্ত ঈকাদ্বয।

اب؟
َ ُاشَتىُ َٰهذَ اُال ِك َت
َ َ َم ْنُ ُه َو
َ َ اِ ْش
ُ َ ُص ِدي ِقيُ َٰهذَ اُال ِك َت
اب
َ َتىُُأ َح ُد
َ

শক এআ ফআদ্বট দ্বকলনলছ?
অভায এক ফন্ধু এআ ফআদ্বট দ্বকলনলছ।
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اب؟
َ َهلُ ُت ْع ِط ْي ِنُال ِك َت
ُ َّٰ ابُإِ ْنُ َشا َء
ُاّلل
َ َط ْب ًعا َُسأ ُ ْع ِط ْي
َ كُال ِك َت

তুদ্বভ দ্বক ফআদ্বট অভালক শদলফ?
ফযআ অদ্বভ ফআদ্বট শতাভালক শদলফা
আনাঅল্লা।

َ أُ َٰهذَ اُال ِك َت
.اب
َ ِابُأ ْج َودُ ِم ْنُ َٰذ ل
ِ كُال ِك َت
ُ
َ ُ َٰهذَ اُال ِك َت،نعم
.اب
َ ِابُأ ْج َو ُدُ ِم ْنُ َٰذ ل
ِ كُال ِك َت
ُ

এআ ফআদ্বট ওআ ফআটায শচল বালরা?
যাাঁ, এআ ফআদ্বট ওআ ফআলয শচল বালরা।
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َم ْنُُ ُهو؟

শ শক?

ُدرس ِة
ُه َو
َ ُطالبُيف
ٌ
َ ُالم

শ স্কুলরয একজন ছাত্র।

اُاس ُمه؟
ْ َم

তায নাভ দ্বক?

ُُأح َم ُد
ْ اسم ُه

তায নাভ অভাদ।

ُأبيهِ؟
ِ ماُاس ُم
ْ

তায ফাফায নাভ দ্বক?

َُاس
ُ اسمُأبيه
ٍ ُعبدُاهللُِا ب ِنُ َع ّب

তায ফাফায নাভ অফদু ল্লা আফনু অব্বা।

كمُ ُع ْم ُره؟

তায ফ কত?

ُع ْم ُرهُ ُ َخ ْم َس َةُُ َع َش َرُعا ًما

তায ফ লনলযা ফছয।

ُأي َنُُ َي ْس ُكن؟ُُُمعُمنُ َيسكن؟

শ শকাথা থালক? শ কায ালথ থালক?

َيسكنُيفُمربور ُِبداكا

শ ঢাকায দ্বভযুলয থালক।

ُُيدرس؟
يفُأيُصف
ٍّ
ُ

শ শকান শরদ্বণলত লড়?

ُالث
يدرس
َّ
ِ َّفُالث
ِ ّ ُيفُالص
ُ

শ তৃতী শরদ্বণলত লড়।

ُُطالباُيفُف َْصلِ ِه؟
ً كم

তায ক্লাল কজন ছাত্র অলছ?

ُطالبا
َي
َ بع
ُ درسُيفُفصلهُس
ً ون
َ

তায ক্লাল ত্তয জন ছাত্র লড়।

َ
ُالبُيفُفصلِهِ؟
َمن
ٍ ُهوُأذىك َُط

তায ক্লালয ফলচল শভধাফী ছাত্র শক?

ُُطالبُيفُف َْصلِ ِه
امدُهوُأذىك
ٌ َح
ٍ

াদ্বভদ তায ক্লালয ফলচল শভধাফী ছাত্র।

ُُأس َرتِه؟
ْ كمُ َش ْخ ًصاُيف
ُ
ُ ٍ بع ُةُُأش َخ
اص
َ يفُأ ْسرتِه َُس

তায দ্বযফালয কতজন দয যললছ?
তায দ্বযফালয াতজন দয।
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ُكمُأ ًخاُلَ ُه؟

তায কজন বাআ যললছ?

ل ُهُ َث ََلث ُةُُإ ْخو ٍُة

তায দ্বতনজন বাআ যললছ।

كمُأ ْخ ًتاُلَه؟

তায কজন শফান যললছ?

ُان
ِ لَهُأخ َت

তায দু আজন শফান যললছ।

َم َت ُُو لِ َد؟

শ কখন জন্মগ্রণ কলযলছ?

ُُألفّيُوُ َث ََلثَ َةُ َع َش َر
ُعام
َ ُو لِ َد
ِ

শ জন্মগ্রণ কলযলছ দু আ াজায শতলযা
(২০১৩) ালর।

ُدرسُُيفُالف َْص ِل؟
ُ َماُذاُ َي

শ ক্লাল কী লড়?
শ ক্লাল বালা, দ্বপক, তাপদ্বয, দ্বফজ্ঞান,
াদ্বদ, আদ্বতা আতযাদ্বদ লড়।

ُ
ُيُو
َ َيدرسُيفُالفص ِلُالل ّغ َةُوُال ِفق َهُوال َّتف ِْس
ُغيها
َ لومُوُال َح
ُ
َ الع
َ ديثُوُُال َّتاري َخ ُو

ُُيو ِم ًّيا؟
َكمُوق ًت
ُ
ْ اُيلعب

শ প্রদ্বতদ্বদন কতক্ষণ শখলর?

ّيُيو ِم ًّيا
ِ بُلِ ُم َّد ِة َُساعَ َت
ُ َيل َْع

শ প্রদ্বতদ্বদন দু আ ঘণ্টা শখলর।

د ُر ُسُ َي ْو ِم ًّيا
ُ ْ ك َْم َُسا َع ًةُ َي

শ প্রদ্বতদ্বদন কত ঘণ্টা লড়?

َّ َِي ْد ُر ُسُل
ُف
ٍ اتُوُنِ ْص
ٍ َمدةُِ َخم ِس َُساع

শ ালড় াাঁচ ঘণ্টা লড়।

ُُالم ْد َر َسةِ؟
َ بُإَل
ُ َم َتُ َيذْ َه

শ কখন স্কুলর মা?

ُِ اس َعة
َّ َيذْ هبُإَلُالمدرسةُِيف
ِ ُالسا َعةُِال َّت

শ কার নটা স্কুলর মা।

احا
ً َص َب

ُلي َها؟
َ اي ُت ُه؟ ُك
ُ َيف ُي
َ ماُ ِه َو
ْ َحص ُلُع

তায খ কী? কীবালফ শ এটা ূ যণ কলয?

ُ اح ُةُوُال ِقراءةُُوالك َتاب ُة
َ ُالس َب
ِّ هواي ُت ُه

তায খ লরা াাঁতায, ড়া, শরখালরদ্বখ কযা
আতযাদ্বদ।
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َي َها
ُ وغ

ُُكيفُي ْس َت ِع ُّدُلَه؟
ُُح َيا ِتهِ؟
ُ َماُ َه َد
َ
َ ف

তায জীফলনয রক্ষয কী? শ কীবালফ শটায
প্রস্তুদ্বত গ্রণ কলয?

ُُُكبيا
ُعالما
َهدفُحياتهُِأن
َ
ً ُيكون
ً

তায জীফলনয রক্ষয লরা একজন ফড়
অলরভ ওা।

ُُإليه؟
َ ُالمأْك
ُّ ُأح
َ ُوال ُت
َ َماُ ِهي
ْ ب

শ শকান খাফাযগুলরা ছন্দ কলয?
তায ছলন্দয খাফায লরা বাত এফং ফদ্বজ।
শ াধাযণত কফায খাফায খা?

ُاوات
َ المأك
ْ ُوالتُأحبُإليهُهيُاألَر ُّزُوال َخ
ُ ض َر
َ

ُ َمُوج َب ًةُُ َي َت َناو ُلُعَا َدةً؟
ك
ْ

ًاتُعَا َد ُة
ُ َي َت َن
ٍ جب
َ اولُ َث ََل َث َُو

শ াধাযণত দ্বতনফায খাফায খা।

َُكمُلُغ ًةُ َي ْع ِرفُها؟

শ কদ্বট বালা জালন?

ُّي
ِ َي ْعرفُلُ َغ َت
ُربي َة؟ُلِ َُماذا؟
ُ َهلُ َي ْد
َ رسُُاللغ َة
ِ ُالع

শ দু আদ্বট বালা জালন।
শ দ্বক অযদ্বফ বালা লড়? শকন?
যাাঁ। শ অযদ্বফ বালা লড় কুযঅন,
যাু রুল্লা া.-এয াদ্বদ ও অযদ্বফ শরকচায
শফাঝায জনয এফং অযদ্বফ বালা দ্বরদ্বখত
ফআভূ  শফাঝায জনয।

ُُالقرآن
ُالع َر ِب َّي َةُلِف َْه ِم
َ ُ َي ْد ِر ُسُالل ُّ َغ َة،َن َع ْم
ِ
ُهللُعليهُو َُسل َّ َم
َ واأل َ َحا ِد
ُ يثُلِنبيناُصلُا
ُبُال َّ ِت
َ لم َح
ِ اض َر
َ ات
ُ وا
َ ُالع َُر ِب َّيةُِو لِف َْه ِمُال ُك ُت
ْ ُت
ُُِالعربية
َ ب ُِباللُّغ ِة
ُ ك َت
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َّ األ َ ْس ِئل ُةُا
ক্লাস-৪৬। ব্যরিগি প্রশ্ন ٌُلش ْخ ِص َّية
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اقرأُوا كتبُُاألسئل َةُالشخسي َةُوإجاباتها ُ
 ُ ١السَلمُعليكم

وعليكمُالسَلم

خيَُُ /مسا َءُالخي
 ُ ٢صباحَُُال َُ
ماُاأل َخبار؟
ُحالك؟ُُ ُُ/
 ُ ٣كيف َ

صباحَ ُالنورُ/مسا َءُالنور

يُوالحمدُهلل
بخ ٍ

ُحالُُُ/أناُُبّيُُبّي
الحمدُهللُعلُك ِ ّل ٍ

ُاأليام؟
ك
كيفُ َت ُم ُّرُبِ َ
ُ

٤

علُماُشيُالحال ُ
اسمي.......

 ُ ٥ماُاسمك؟

طالبُبلُأناُ ُم َّ
وظ ٌف/تا ِج ٌرُ
 ُ ٦هلُأنتُطالب؟
الُ،أناُل َْس ُ
ت ُِب ٍ
ُش ُغ ُل ُك؟ ُ أناُطالبُيفُالمدرسةُ/الكليةُ/الجامعة ُ
 ُ ٧ماُذاُتعمل؟ُماُمهنتك؟ُما ُُ
أناُأعملُيفُشركةُُمهندسا ُ
ُ ُ
ُ

أناُمحاسب/مهندس/طبيب/ربُالبيت ُ

ُ

ُأبيك؟
 ُ ٨ماُاسم ُِ

اسمُأِب.......

هوُمدرسُيعملُيفُالجامع ِةُ

 ُ ٩ماذاُ َُيعم ُلُهو؟

ُحكُو ِم ّيٌُ
هوُ ُم َو َّظ ٌف ُ

الُيعملُشيئاُحا الُبلُهوُمتقاعد

نُأ َ ُْي
نُأنت؟
َُ
 ُ ١١م ُ

أناُمنُخلناُمنُبنغَلديش

أسكنُاآلنُيفُمحمدبورُبداكا

 ُ ١١أينُتسكنُاآلن؟

ُالش َُّق ِةُ
أسكنُيف َّ ُ

ُيفُالش َُّقةُِتسكنُأمُيفُال ُكو ِخ؟
َّ ُ
 ُ ١٢أ
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ُ ١٣
ن؟
ُدورُتسك ُ ُ
يفُأي ٍ

ُالثالثُ
ُيفُالدور
أسكن
ِ
ِ

ُ ُ ١٥هلُتسكنُأسر ُتكُمعك؟

نعمُ،تسكنُأسرِتُمعي

أسكنُمعُأسرِتُ

 ُ ١٤معُمنُتسكن؟

عمريُتِ ْس َع َةُ َع َش َرُعا ًماَ ُ/خ ْم َس ٌةُ

ُ ١٦
مركَ ؟
كمُ ُع ُ

ونُعَا ًما
ُأربع َ
َو َثَل ُث َ
ونُعَا ًماُ /
و لِدتُع َ
ٍُوأر َب َعةٍُ
ُ ْ ُ َ َ
امُ١٨٩أل ٍْفُوتِ ْس ِع ِما َئة ْ
و َُث َُما ُنِ ِ َ ُ
ّي

ُعام ُُو لِ ْد َت؟
ُأي ٍ
 ُ ١٧يف ِّ

امُ١٨أل ٍْفُوتُِ ْس ِعما َئةٍُوتِ ْس َعةٍُ
ُو لِ ْد ُتُعَ َ

ّيُ
وتِ ْس ِع َ
ُ
ُ ١٩
ك؟
خصاُيفُأ ْس َرتِ َ
كمُ َش ً

َّيُو َثَل َث ٍةُ
ولدتُع َ
امُُألْف ِ
ُ
بع ُةُأش َخ ٍ ُ
اص
يفُأ ْس َرِت ْ َُس َ

 ُ ٢١كمُأختاُلك؟

َلُأختان

 ُ ٢١كمُأخاُلك؟

َلُثَلثةُإخوةٍُ

 ُ ٢٢كمُولداُلك؟

َلُأربع ُةُأوالد

 ُ ٢٣كمُبنتاُلك؟

َلُستُبنات

 ُ ٢٤ماذا ُتدرس ُُ فيه؟

بُ
أدرسُ
ِّ
يفُكلةُالط ِّ

 ُ ٢٦أُ ُمتزوجٌُُأنتُأمُعازب؟

الُ،أناُلستُبعازبُبلُأناُمتزوج

ْمع َه ِدُالذيُتدرسُفيه؟ اسمُالمعهدُهوُكليةُالطبُبدكا
 ُ ٢٥ماُاسمُال ْ
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 ُ ٢٧أينُتعملُزوجتك؟

هيُغيُموظفةُتُعملُيفُالبيتُيعنُربةُ

 ُ ٢٨كمُساعةُتعملُيفُمكتبك؟

ُساعاتُ
ٍ
أعملُهناكُثماينَ

 ُ ٣١وُمتُترجعُمنها؟

وُأرجعُيفُالساعةُالخامسةُمساء

البيت

 ُ ٢٩متُتذهبُإليها؟

أذهبُيفُالساعةُالتاسعةُصباحا

هوا يتُاستَلمُالكتبُالجديدة

 ُ ٣١ماُ ِهوا َي ُتك؟

وُسباحةُوُكتابة ُوغيها

 ُ ٣٢كيفُتحصلُعليها؟

أشَتيُالكتبُالجديدةُثمُأطا لعُيفُ

 ُ ٣٣ماُذاُ َُتكره؟

حس َدُوُالغ َّشُ
أكر ُهُال َك ِذ َبُوُال ِغ ِ
يباتُوُال َ

ُح َياتِك؟
 ُ ٣٤ماُهدف َ

هدفُحياِتُأوالُأنُأكونُرجَلُصا لحاُ

 ُ ٣٥كيفُ َُتست ِع ُّدُله؟

ْتُبالمدرسةُوُأتعلمُوُأجتهدُوُ
ُاِل َتحق ُ
ُ
مارسُدائماُوأرافقُالصا لحّي
أ ُ

الفراغ

وال َّت َ
كبُوُغيها

عبداُخالصاُثمُأكونُمعلماُماهرا

 ُ ٣٦متُتستيقظُصباحا؟

أستيقظُقبلُالفجرُيفُالساعةُالخامسةُ

 ُ ٣٧هلُتستيقظُمبكراُأوُمتأخرا؟

أستيقظُمبكراُغالباُوُمتأخراُنادرا

وُالنصفُتماما
ِ
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 ُ ٣٨لماذاُتستيقظُمبكرا؟

للص َّحةُِوُمباركُلألعمال
ألنهُجيدُ ِّ

 ُ ٣٩هلُتستيقظُبالدعاءُالمسنون؟

نعمُأناُأستيقظُبالدعاءُالمسنون

 ُ ٤١ماُهوُالدعاء؟

الحمدُهللُالذيُأحياناُبعدُماُأماتناُ،

 ُ ٤١ماُذاُتفعلُيفُالبدايةُبعدُ

أذهبُإَلُالمرحاضُلَلستنجاء

 ُ ٤٢كيفُتتوضأُ؟

أبدأُبسمُاهللُثمُأغسل َّ
ُيديُثَلثُ
ضُوأ َ ْس َت ْن ِث ُرُ،ثمُ
مراتُأوالُ،ثمُأ َ َت َم ْ
ض َم ُ
جهيُ،ثمُأغسلُ ِذراع ََّيُمعُ
أغ ِْس ُلُو ِ

وإليهُالنشور

ثمُإَلُالحمامُللوضوءُواال ِ ْس ِت َياك

االستيقاظ؟

ّيُ،
مسحُ ُرأ ُ
َّيُ،ثمُأ َ
سيُمعُاألذ َن ِ
المرفَق ْ ِ

بّيُ
لُر ْجل َّيُمعُالك َْع ِ
ثمُأغس ِ
أص ُليُركعتّيُمنُالسنةُوُركعتّيُمنُ

 ُ ٤٣كمُركعةُتصليُيفُالفجر؟

المكتوبةُيفُالفجر

 ُ ٤٤ماُذاُتفع
لُبعدُأدا ِءُالصَلة؟
َ

بعدُأداءُصَلةُالفجرُأعملُأذكاري

 ُ ٤٦متُتتناولُالفطورُصباحا؟

َتيحُ ُلمدةُِ
ُأس ِ
بعدُ َعو َدةٍُمنُال َّت َج ُّو ِل ْ

 ُ ٤٥هلُتخر جُخارجُالبيتُلل َّت َج ُّو ِل؟ُ ُ أخر جُخار جُالبيتُللتجولُألنهُأجودُ
للصحةُوُأطيبُللنهة
لم؟
ُأتناولُالفطورُ
دقائِ َقُثم
َ
ُوالبيض َة َّ
عادةً
ُأوُ
خب َز
َ
اي ِ
ُوالش َ
ُأتناو ُلُال ْ
َ

 ُ ٤٧ماذاُتتناولُيفُالفطورُعادةً؟
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 ُ ٤٨هلُتأك لُلحمُالدجاجةُمعُ

خض
راوات؟
األخباز
ُأوُاألر َّزُم َعُال ْ
ِ
ُ

 ُ ٤٩هلُتفضلُالمرقات؟

الق َْه َو ُةَ
ُِ
لخضراوات
َض ُلُاألرزُمعُا
أُف ِ ّ
ُالمرقاتُ ِج ًّدا
َض ُل
نعمُأف ِ ّ
ِ

 ُ ٥١هلُتفضلُالخضراوات؟ُلماذ؟

اتُألنهاُ ُم َغ ِّذيةُجدا
أف ِ ّ
َض ُلُال َخ ْ
او ِ
ض َر َ

 ُ ٥٢ماُهوُالشرابُأحبُإليك؟

عصيُالبتقالُأحبُإَل

 ُ ٥٣كمُوجبةُتتناولُيوميا؟

اتُيوميا
أتناول َ
ُوج َب ٍ
ُثَلث َ

 ُ ٥٥كمُمرةُتذهبُإَلُالسوق؟

أذهبُإَلُالسوقُمرةُواحدةُيفُاألسبو ع

ُ ٥٦
ُيوم؟
يفُأي ٍ
ِّ

يفُيومُالجمعةُعادة

بلُأفضلُالحليبُأيضا

حليب؟
 ُ ٥١أالُتفضلُال
َ

نعمُ،أحبُال ّتَ َس ُّو َقُأحيانا

 ُ ٥٤هلُتحبُال ّتَ َس ُّو َق؟

 ُ ٥٧بكمُتكاُاشَتيتُقميصك؟

ُبثَلثُمائةُِتاكا
اشَتيته
ِ

ُتناولُالفطور؟
 ُ ٥٨ماُذاُتفعلُبعد
ِ

ُتناولُالفطورُأجلسُلدراستُ
بعد
ِ

 ُ ٥٩ماُذاُتفعلُبعدهُ؟

بعدهُأغتسلُوُأستعدُللخروج

 ُ ٦١كيفُتذهبُهناك؟ُماشياُأوُ

أذهبُهناكُرا كباُعلُالركشا

ُالمدرسي َةُ
ُالكتب
وأطا لع
َّ
َ

 ُ ٦١هلُتستعدُللمدرسة؟ُأوُللمكتب؟ نعمُأستعدُللمدرسةُُ/للمكتب
را كبا؟
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 ُ ٦٢ماُذاُتستخدمُله؟ُالركشاُأوُ

الُ،بلُأذهبُبا لحافلة

 ُ ٦٣هلُلديكُسيارة ُُ لنفسك؟

الُ،ماُعنديُسيارةُلنفسي

السيارة؟

أصلُإَلُالمدرسةُيفُالساعةُالعاشرةُ

 ُ ٦٤متُتص َ
لُإَلُالمدرسة؟

تقريبا

أدرسُيفُالصفُالتاسع

 ُ ٦٥يفُأيُصفُتدرس؟

ُأربعونُطالبا
يفُفصلناُثماني ٌةُو
َ

 ُ ٦٦كمُطالباُيفُفصلكم؟

حسنُهوُأذىكُطالبُيفُفصلنا

 ُ ٦٧منُهو َ
ُأذىكُطالبُيفُفصلكم؟

ندرسُفيهُاللغةُوالعلومُوالتاريخ

 ُ ٦٨ماُذاُتدرسُفيه؟

والفقهُوالتفسيُوالحديثُوغيه

 ُ ٦٩بمُتبدأُُدرو َسك؟

أبدأُدروسناُباسمُاهللُوبالدعاءُربُ

ُقميصك!ُأينُتجده؟
 ُ ٧١ماُأحس َن
َ

أعطاينُأِبُهذاُالقميصُيفُالسنةُ

زدينُعلماُ

السابقة

 ُ ٧١كمُلغةُتعرف؟

لغاتُالبنغليةُواالنكليزيةُ
أعرفُثَلثُ ٍ ُ
َُ

 ُ ٧٢هلُتستطيعُُأنُتتكلمُباللغةُ

أستطيعُبقسو ٍُةُ/بطَلقةُ/با الرتجالُ/

والعربيةُ

بغيُعفوية

العربية؟
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 ُ ٧٣متُتُنتهيُدروسك؟

تنتهيُدروسيُبعدُالعصر

 ُ ٧٥هلُتحبُاللعبُبعدُالدراسة؟

نعمُأحبُاللعبُبعدُالدراسة

أص َ
لُإَلُبيتُقبلُالمغرب

 ُ ٧٤متُتصلُإَلُبيتك؟

 ُ ٧٦هلُتلعبُيفُملعبُالمدرسةُأوُيفُ

ألعبُيفُفناءُبيت

 ُ ٧٧لمُالُتلعبُيفُالطر يق؟

ألنهُأمرُسيئ

 ُ ٧٩أالُتقيلُقليَل؟

بلُأقيلُمدةُنصفُساعة ُأحيانا

ساحةُبيتك؟

بعدُالظهرُالُأعملُشيئاُعادة

 ُ ٧٨ماذاُتفُعلُبعدُالظهر؟

بعدُالمغربُأجلسُللمطالعةُُعادةُوُ

 ُ ٨١ماُذاُتفعلُبعدُالمغرب؟

أشاهدُالتلفازُنادرا

 ُ ٨١هلُتساعدُأمكُأوُزوجتكُللعملُ نعمُعادةُأساعدهاُيفُالعملُالمنَل
المنَل؟

 ُ ٨٢أينُتذهبُلقضاءُعطلتك؟

أزورُإَلُشاطئُالنهرعاد ُةً ُأوُأزورُقر يتُ

 ُ ٨٣كمُالساعةُاآلن؟

اآلنُالساعةُالثانيةُعشرة ُتماما

 ُ ٨٤ماُهوُاللونُأحبُإليك؟

هوُلونُأحمر!

الُبلُعنديُقلمُأسودُ،الُأحتاجُُإليه ُ

 ُ ٨٥هلُعندكُُقلمُأحمر؟ ُ

أحبُالكَلمُإَلُأنُتقولُالُإلهُإالُاهلل ُ

 ُ ٨٦ماُهوُأحبُالكَلمُإليك؟ ُ

أحبُالمواضيعُإَلُدراسةُالتاريخُ ُ

 ُ ٨٧ماُهوُالموضو عُأحبُإليكُيفُ
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اإلسَلمي ُ

الدراسة؟ ُ

هوُفصلُالربيعُأحبُإَل ُ

 ُ ٨٨ما ُهوُالفصلُأحبُإليك؟

ام ُ١٨٩
نعمُأعلمُ،اِ ْس َتقل َّ ْتُبنغَلدي ُشُعَ َ

 ُ ٨٩هلُتعلمُمتُاستقلتُ
بنغَلديش؟ ُ

 ُ ٩١هلُتدريُكمُمحافظةُيفُبلدنا؟
 ُ ٩١أينُ َت َقعُعاصمةُبنغَلديش؟

ُ أنتُتبدوُمريضاُماُذاُبك؟ ُ

ّيُ
ٍ
ُوس ْب ِع َ
ألفُوتِ ْس ِعما َئةٍُوواحد َ

هناكُأربعُوُستونُمحافظةُيفُبلدنا
تقعُعاصمةُبنغَلديشُيفُداكا

َلُصداعُُشديدُمنذُساعتّي ُ

 ُ ٩٢ماُذاُتفعلُإذاُكنتُمريضا؟ ُ

إذاُكنتُمريضاُأزورُالطبيبُوُأتناولُ
ُ

 ُ ٩٣منذُ ُمتُتدرسُاللغةُالعربية؟

أدرسُمنذُسنةُواحدة

 ُ ٩٥لماذاُتدرسُاللغةُالعربيةُ؟

أدرسُالعربيةُلفهمُالقرآنُوالسنة

الدواء

سأدرسُحتُالموتُإنُشاءُاهلل

 ُ ٩٤إَلُمتُستدرسُإنُشاءُاهلل؟

 ُ ٩٦ماُذاُُتريدُأنُتفعلُبعضُتعلم ُ

حديثُ
أريدُأنُأعَلِ ّ َمُالناس
ُالقرآنُوال
َ
َ

 ُ ٩٧منُالذيُجاءُمعكُأمس؟ُ ُ

هوُأخيُالكبيُالذيُرأتهُمعيُأمس ُ

 ُ ٩٩ممكنُأسألكُسؤاالُُآخر؟ ُ

طبعاُالُما نع ُلدي ُ

العربية؟

إنُشاءُاهلل

 ُ ٩٨هلُحضرُُالطَلبُكلهمُيفُالحفلة ُ نعمُ،حضرُالطَلبُكلهمُإالُحامدا ُ
 ُ ١١١معُالسَلمةُ،اهللُيباركُُفيكم ُ

إَلُاللقاءُباركُاهللُفيكم ُ
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