
�ুল   ফর   কিমউিন�   েডেভলপেম�   
রমাদান   কায��ম   -   ১৪৪৩   

��প   “ইশা”   

��িণ:   ৯ম   ও   ১০ম   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

নাম   :   

��িণ:  

িশফট   :   

অিভভাবেকর   �া�র   :   

  



িদকিনেদ� শনা   

● িশ�াথী� রা   িনধ�ািরত   �াস   অনুযায়ী   এ�াসাইনেম�-এর   িপিডএফ   ফাইল�   ডাউনেলাড   কের   

ি��   কের   িনেত   পােরন   অথবা   �� ল   �থেক   ি�ে�ড   কিপ   সং�হ   করেত   পােরন,   ইন-শা-আ�াহ।   

● ৯ম   ও   ১০ম   ��িণর   িশ�াথী� রা   িনধ�ািরত   এ�াসাইনেম�-এর   ি�ে�ড   কিপর   মেধ�ই   িলখেবন।   

�েয়াজেন   আলাদা   A4   পৃ�া   সংয��   করা   যােব।   

● িশ�াথী� েদর   এ�াসাইনেম�   ��েতর   ��ে�   বাবা-মা   /   অিভভাবক   পেরা�ভােব   সহেযািগতা   

করেত   পারেবন।   �যমন,   �কােনা   িবষয়   স�েক�    িশ�াথী� েদর   স�ক   �ান   না   থাকেল   

তােদরেক   িবষয়�   স�েক�    আল-ক� রআন,   িনভ� রেযাগ�   তাফিসর   বা   িকতাব   অথবা   সহীহ   

হািদস   �থেক   িশিখেয়   �দওয়া   যােব,   যােত   কের   িশ�াথী�    িনেজরাই   উ�র�   িলখেত   পােরন।   

তেব   সরাসির   উ�র   বেল   �দওয়া   �থেক   িবরত   থাকার   জন�   িবেশষভােব   সকলেক   িবনীত   

অনুেরাধ   করিছ।   এ�াসাইনেম�   �তিরেত   �যেকােনা   ধরেনর   অসদুপায়   অবল�ন   করা   বা   

অসু�   �িতেযািগতমূলক   মানিসকতা   স�ূণ�ভােব   পিরহার   করেত   হেব।   এর   মূল   উে�শ�   

হেত   হেব   �ান   অজ� েনর   মাধ�েম   আ�াহর   স��   অজ� ন,   ইন-শা-আ�াহ।   

● এ�াসাইনেম�-এর   হাড�    কিপ   আগামী   ১২   �ম   ২০২২-এর   মেধ�   �� েল   সাবিমট   করেবন   

ইন-শা-আ�াহ।   

  
  

  

  

    



১ম   স�াহ   

সাদ   ইবেন   আিব   ওয়া�াস   রািদয়া�া�   আন�   হেত   ব�ণ�ত,   আ�াহ   সুবহানা�াহ   তায়ালা   তঁার   

রাসূল   সা�া�া�   আলাইিহ   ওয়াসা�াম-এর   উপর   অেনক   িদন   হেত   িবিভ�   আয়াত   নািজল   

কেরিছল।   তখন   সাহাবােয়   েকরাম   রাসুল   সা�া�া�   আলাইিহ   ওয়াসা�াম-�ক   বলেলন,   েহ   

আ�াহর   রাসূল!   যিদ   আমােদর   েকান   গ�   েশানােতন।   তখন   রাসূল   সা�া�া�   আলাইিহ   

ওয়াসা�াম-এক   নবীর   কািহনী   েশানান,   ওই   নবীর   নােম   আল-�কারআেন   এক�   পূণ�া�   সূরা   

রেয়েছ।   সূরা�   ম�ায়   নািযল   হয়।   ঐ   সূরা�েত   ঐ   নবীর   কািহনী   ধারাবািহকভােব   ব�ণ�ত   হেয়েছ।   

  

��:     

ক)   সাহাবােয়   েকরাম   রাসূল   সা�া�া�   আলাইিহ   ওয়াসা�ােমর   কােছ   সু�র   গ�   েশানার   

আবদাের   েয   সূরা�   নািযল   হয়,   েস   সূরা�র   নাম   উে�খ   কর�ন   এব ং  সংি��   আকাের   সূরা�র   

তাৎপয�   িলখুন।      



২য়   স�াহ   

  

সূরা   মারইয়ােম   িকছু   নবী   ও   রাসূেলর   কািহনী   বণ�না   করা   হেয়েছ।   

��:   কতজন   নবী   ও   রাসূেলর   কািহনী   বণ�না   করা   হেয়েছ?   তােদর   নাম   উে�খ   কের   তােদর   

�বিশ��   িলখুন।   

খ)   ��:   সূরা   মািরয়ােমর   �র��   েবিশ   েকন?   ব�াখ�া   কর�ন।   

  

অথ�:   "..........   আমরা   আপনার   কােছ   উ�ম   কািহনী   বণ�না   করিছ,   ওহীর   মাধ�েম   আপনার   কােছ   এই   

কুরআন   পা�েয়   যিদও   এর   আেগ   আপিন   িছেলন   অনবিহতেদর   অ�ভু��।"   -   [১২   :   ৩]   

গ)   ��:   এ   আয়ােত   বলা   হেয়েছ,   "আমরা   আপনার   কােছ   উ�ম   কািহনী   বণ�না   করিছ"   -   

এখােন   েকান   কািহনীর   কথা   বলা   হেয়েছ   এব ং  উ�ম   কািহনী   বলার   কারণ�েলা   েলখ।   

  

“ িন�য়ই   এ�   নািযল   কেরিছ   কুরআন   িহেসেব   আরিব   ভাষায়,   যােত   েতামরা   বুঝেত   পার”   -   [১২   :   

২]   

ঘ)   ��   :   আয়াত�   েথেক   কী   বুঝেত   পাির   ব�াখ�া   কর�ন।   

  

“অবশ�ই   ইউসুফ   এব ং  তার   ভাইেদর   ঘটনায়   িজ�াসুেদর   জন�   অেনক   িনদশ�ন   রেয়েছ।”   -   [১২   :   ৭]   

ঙ)   ��:   এ   আয়ােত   ব�ণ�ত   িনদশ�নসমূহ   কী   কী?      



৩য়   স�াহ   

“…..   িবধান   েদওয়ার   অিধকার   �ধুমা�   আ�াহর।   িতিন   িনেদ� শ   িদেয়েছন   �ধু   তঁােক   ছাড়া   অন�   

কারও   ইবাদত   না   করেত,   এটাই    �ীন    িক�   অিধকাংশ   মানুষ   এটা   জােননা।”   -   [১২   :   ৪০]   

চ)   ��:   এ   আয়ােত   আ�াহ   িকেসর   েঘাষণা   িদেয়েছন?   মানুেষর   জীবেন   তার   �র��   ও   �ভাব   

বণ�না   কর�ন।   

  

"..….   �কুম   একমা�   আ�াহরই   তার   উপর   আিম   তাওয়া�ুল   করিছ   এব ং  তার   উপর   েযন   সকল   

তাওয়া�ুলকারী   তাওয়া�ুল   কের।"   [১২   :   ৬৭]   

ছ)   ��:   "তঁারই   উপর   েযন   সকল   তাওয়া�ুলকারী   তাওয়া�ুল   কের"   -   এ   �ারা   িক   বুঝােনা   

হেয়েছ?   -   ব�াখ�া   কর�ন।   

  

“তােদর   েবিশরভাগই   আ�াহর   উপর   ঈমান   রােখ   তেব   তার   সােথ   (ইবাদেত)   িশরক   করা   

অব�ায়।”   -   [১২   :   ১০৫]   

জ)   ��:   এ   আয়ােত   েকান   ধরেনর   েলাক   অ�ভু��?   এব ং  তােদর   ৈবিশ��   ও   পিরণিত   বণ�না   

কর�ন।   

ঝ)   ��:   কবুল   না   হওয়ার   আশংকা   িনেয়   ইবাদত   করা   উ�ম   নািক   কবুল   হওয়ার   আশা   িনেয়   

ইবাদত   করা   উ�ম?     

ঞ)   সম�   কেম�র   �িতফল   িনয়েতর   উপর   িনভ� রশীল"-   ব�াখ�া   কর�ন।   

    



চতুথ�   স�াহ   

  

ট)   ��:   ৪২   :   ২০   আয়ােতর   আেলােক   কারা   �কৃত   লাভবান?   তােদর   চািরি�ক   ৈবিশ��   এব ং   

কারা   �িত��   তােদর   চািরি�ক   ৈবিশ��   বণ�না   কর�ন।   

  

ঠ)   ��:   ১৬   :   ৬৭   আয়ােত   ল��   করেল   েকান   ধরেনর   পরী�া   ও   পােপর   স�ুখীন   হয়   মানুষ?   

এ   ধরেনর   পরী�ার   স�ুখীন   হেল   েতামােদর   করণীয়   কী?   

  

ড)   ��:   ১১   :   ১২   না�ার   আয়ােত   “সীমাল�ন   কেরা   না”   এখােন   কী   ধরেনর   সীমালংঘেনর   

কথা   বলা    হেয়েছ?   ব�াখ�া   কর�ন।   

  

ঢ)   ��:   ২   :   ২৬৮   ..   "আ�াহ   সব�ব�াপী   -   �াচুয�ময়,   সব��"   ।   আ�াহর   এই   িসফাত   এর   উপর   

িব�াস   রাখেল   আমরা   েকান   েকান   ধরেনর   পরী�া   েথেক   িনেজেদর   বঁািচেয়   রাখেত   পারব?     


