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          লবষয়ঃ ইসিাে ও ননলতক্ লিক্ষা 

          লসমিবাসঃ ২য় অধ্যায় (ইবাদত)      

 

                                                                                                                                                                                                                   

ক্। রুকুর তাসলবহ ক্ী?                                                                                                                                                                                        

উত্তরঃ সািামত রুকু ক্রার সেয় তাসলবহ পড়মত হয়। রুকুর তাসলবহ হমিা-“সুবহানা রালিয়াি 

আযীে”।                                                                                                                                                                    

খ। লসজদার তাসলবহ ক্ী?                                                                                                                                                                                    

উত্তরঃ সািামত লসজদাহ ক্রার সেয় তাসলবহ পড়মত হয়। লসজদার তাসলবহ হমিা- “সুবহানা 

রালিয়াি আ’িা”।                                                                                                                                                       

গ। সািাত ক্য় ওয়াক্ত?                                                                                                   

উত্তরঃ সািাত পাঁচ ওয়াক্ত। আেরা লনয়লেত পাঁচ ওয়াক্ত সািাত আদায় ক্রব।                                                                                                                     

ঘ। ওযুর ফরজ ক্য়টি?                                                                                                                                                                                     

উত্তরঃ সািাত আদাময়র আমগ ওযু ক্রা ফরজ। ওযুর ফরজ চারটি।                                                                                                                

ঙ। ইসিামের লিলত্ত ক্য়টি?                                                                                                                                                                               

উত্তরঃ েহান আল্লাহর ক্ামে এক্োত্র পেন্দনীয় ধে ব হমিা ইসিাে। ইসিামের লিলত্ত পাঁচটি।                                                                                                                                                   

 

                                                                                

ক্। ইবাদত ক্ামক্ বমি? উদাহরিসহ লিখ।                                                                                                                            

উত্তরঃ আল্লাহ তায়ািা আোমদরমক্ তাঁর ইবাদত ক্রার জন্য সৃলি ক্মরমেন। ইবাদত অর্ ব শ্রগািালে 

ক্রা, আেি ক্রা, ক্াজ ক্রা ইতযালদ। আল্লাহ তায়ািা ও রাসুি (স) এর ক্র্ােমতা ক্াজ ক্রামক্ 

ইবাদত বমি । শ্রযেনঃ- সািাত, সাওে, যাক্াত, হজ। এোড়া লেথ্যাক্র্া না বিা, শ্রিখাপড়া ,খাওয়া, 

ঘুোমনা সবই ইবাদত। আবার সািাে শ্রদওয়া, আিা-আম্মার ক্র্া েমতা চিা, জীমব দয়া ক্রা, ইতযালদ 

ক্াজগুমিা ইবাদত। ইবাদত ক্রমি আল্লাহ তায়ািা খুলি হন।                                                                                                              

খ। ইসিামের লিলত্ত ক্য়টি ও ক্ী ক্ী?                                                                                                                                                                               

উত্তরঃ েহান আল্লাহর ক্ামে এক্োত্র পেন্দনীয় ধে ব হমিা ইসিাে। েহানলব (স) বমিমেন, ইসিামের 

লিলত্ত পাঁচটি। যর্াঃ ১.ইোন ২. সািাত ৩. যাক্াত ৪. সাওে ৫. হজ । সািাত ও সাওে ধনী, গলরব 

সক্মির জন্য ফরজ। আর যাক্াত ও হজ ধনীমদর জন্য ফরজ।                                                                                                                                                                                                                        

সংলক্ষপ্ত প্রমনাত্তর  

বি বনামূিক্ প্রমনাত্তর 



গ। পাক্সাফ র্াক্মি ক্ী উপক্ার হয়?                                                                                                             

উত্তরঃ শ্রপিাব-পায়খানা, েয়িা-আবজবনা ইতযালদ নাপাক্ লজলনস হমত পাক্সাফ র্াক্ামক্ই পাক্-

পলবত্রতা বমি। আোমদর িরীর ও ক্াপড়-শ্রচাপড় পাক্সাফ রাখা দরক্ার। এমত েন িামিা র্ামক্। 

অমনক্ অসুখ-লবসুখ শ্রর্মক্ রক্ষা পাওয়া যায়।  পাক্সাফ র্াক্মি সক্মিই িামিাবামস। েহান আল্লাহর 

িামিাবাসা পাওয়া যায়।                                                                                                                 

ঘ। হাত-পা পলরষ্কার রাখার উপক্ালরতা ক্ী?                                                                                        

উত্তরঃ হাত-পা পলরষ্কার রাখার অমনক্ উপক্ালরতা রময়মে। হাত-পা পলরষ্কার রাখমি েন িামিা র্ামক্। 

অমনক্ শ্ররাগজীবাণুর হাত শ্রর্মক্ রক্ষা পাওয়া যায়। শ্রযেন-হাত পলরষ্কার রাখমি খাওয়ার সেয় েয়িা 

শ্রপমে শ্রযমত পামর না। ফমি শ্রপমের অমনক্ অসুখ শ্রর্মক্ রক্ষা পাওয়া যায়। লনয়লেত হাত-পা পলরষ্কার 

ক্রমি অমনক্ চে বমরাগ শ্রর্মক্ মুলক্ত পাওয়া যায়। িরীর শ্রর্মক্ শ্রক্ান দূগ বন্ধ শ্রবর হয় না। সক্মির 

িামিাবাসা পাওয়া যায়। তাই আেরা হাত-পা পলরষ্কার রাখব।                                                                           

ঙ। শ্রচাখ পলরষ্কার রাখার উপায় ক্ী?                                                                                                           

উত্তরঃ আোমদর শ্রচাখ দুটি েহান আল্লাহর দান। আেরা লনয়লেত শ্রচামখর যত্ন শ্রনব। শ্রচামখ হাত িাগাব 

না। শ্রক্ননা, হামত েয়িা ও শ্ররাগজীবাণু র্াক্মত পামর। এমত শ্রচামখর ক্ষলত হমত পামর। ঘুে শ্রর্মক্ উমে 

পালন লদময় শ্রচাখ ধুমত  হমব। শ্রচামখর লিঁচুটি িামিািামব সাফ ক্রমত হমব। লনয়লেত কুরআন 

লতিাওয়াত ক্রমত হমব। শ্রবলি শ্রবলি সবুজ িাক্সবলজ শ্রখমত হমব। লনয়লেত ওযু ক্মর সািাত আদায় 

ক্রমি শ্রচাখ পলরষ্কার র্ামক্।                                                                                                                                   

চ। ওযুর লনয়ে লিখ।                                                                                                                            

উত্তরঃ সািাত আদাময়র আমগ ওযু ক্রা ফরজ। আোমদরমক্ লনয়ে শ্রেমন ওযু ক্রমত হমব। ওযুর 

লনয়ে হমিাঃ-১.লনয়ত ক্রা। ২. লবসলেল্লাহ বমি ওযু শুরু ক্রা। ৩. দুইহাত ক্বলজ পয বন্ত লতনবার 

শ্রধায়া। ৪. লতনবার কুলি ক্রা। ৫. দাঁত োজা। ৬. পালন লদময় লতনবার নাক্ সাফ ক্রা। ৭. সেস্ত 

মুখেন্ডি  লতনবার শ্রধায়া। ৮. ক্নুইসহ প্রর্মে ডান ও পমর বাে হাত লতনবার শ্রধায়া। ৯. োর্া ও ঘাড় 

এক্বার োসহ ক্রা। ১০. লগরাসহ প্রর্মে ডান ও পমর বাে পা লতনবার শ্রধায়া। ১১. ওযু শ্রিষ ক্রার 

পর ক্ালিো িাহাদত পড়া।                                                                                                          

 

ে। ওযুর ফরজ ক্য়টি ও ক্ী ক্ী?                                                                                                                   

উত্তরঃ পাক্-পলবত্র হওয়ার প্রধান উপায় হমিা ওযু। সািাত আদাময়র আমগ ওযু ক্রা ফরজ। ওযুর 

ফরজ চারটি। যর্াঃ-                                                                                 

১. সেস্ত মুখেন্ডি এক্বার শ্রধায়া।                                                                                                   

২. ক্নুইসহ দুই হাত এক্বার শ্রধায়া।                                                                                                 

৩. োর্ার চার িামগর এক্িাগ এক্বার োসহ ক্রা।                                                                                               

৪. লগরাসহ দুই পা এক্বার শ্রধায়া।                                                                                                         

এ গুমিার শ্রক্ামনা এক্টি বাদ শ্রগমি ওযু হয় না।                                                                                     

 



জ। লদমন-রামত ক্য়বার সািাত আদায় ক্রমত হয়? ওয়াক্তগুমিার নাে শ্রিখ।                                                                                               

উত্তরঃ আল্লাহ তায়ািার ইবাদমতর েমধ্য প্রধান ইবাদত হমিা সািাত। লদমন-রামত পাঁচবার সািাত 

আদায় ক্রমত হয়। সািাত পাঁচ ওয়াক্ত। লনমচ পাঁচ ওয়াক্ত সািামতর নাে শ্রদওয়া হমিা। ১.ফজর 

২.শ্রযাহর ৩. আসর ৪. োগলরব ৫. ইিা। এই পাঁচ ওয়াক্ত সািাত সক্মির উপর  ফরজ। আেরা  পাঁচ 

ওয়াক্ত সািাত সঠিক্িামব আদায় ক্রব।                                                                                      

ঝ। ক্ীিামব তাহলরো বাঁধমত হয়?                                                                                                     

উত্তরঃ  সািাত আদাময়র জন্য ক্াবা িলরমফর লদমক্ মুখ ক্মর  লবনময়র সামর্ শ্রসাজা হময় দাঁড়ামত 

হয়। এসেয় শ্রেমিমদর দুই হাত ক্ান বরাবর এবং শ্রেময়মদর ক্াঁধ বরাবর উঠিময় আল্লাহু আক্বর বিমত 

হয়। সামর্ সামর্ শ্রেমিমদর বাে হামতর তালু নালি বরাবর শ্ররমখ ডান হামতর তালু বাে হামতর লপমের 

উপর রাখমত হয়। আর শ্রেময়মদর বুমক্র উপর হাত বাঁধমত হয়। এিামব তাহলরো বাঁধমত হয়।                                                                                                                                   

ঞ। রূকু ক্ীিামব ক্রমত হয়?                                                                     

উত্তরঃ আেরা সািামত রুকু ক্লর। সািামত রূকু ক্রা ফরজ। সািামত সুরা ফালতহা ও অন্য এক্টি  সুরা 

পড়ার পর আল্লাহু আক্বার বমি োর্া ঝুঁলক্ময় রুকুমত শ্রযমত হয়। এ সেয় দুই হাত দুই হাঁটুর উপর 

রাখমত হয়। যামত োর্া, লপে ও শ্রক্াের এক্ বরাবর র্ামক্। ক্নুই পাঁজর শ্রর্মক্ ফাঁক্ ক্মর রাখমত 

হয়। রুকুমত লতনবার “সুবহানা রালিয়াি আযীে” পড়মত হয়।                                                                                                                                                                   

ে। লসজদাহ ক্রার লনয়ে বি।  

উত্তরঃ আেরা সািামত লসজদাহ ক্লর। সািামত লসজদাহ ক্রা ফরজ। লসজদাহ ক্রার লনয়ে হমিা- 

রুকু শ্রর্মক্ শ্রসাজা হময় দাঁড়ামনার পর আল্লাহু আক্বার বমি লসজদায় শ্রযমত হয়। লসজদায় যাওয়ার 

সেয় প্রর্মে দুই হাঁটু তারপর দুই হাত জায়নাোমজ রাখমত হয়। এরপর 

দুই হামতর োঝখামন প্রর্মে নাক্ ও পমর ক্পাি রাখমত হয়। লসজদামত লতনবার “সুবহানা রালিয়াি 

আ’িা”পড়মত হয়।                                                                                                                                                        

ে। সািামতর ননলতক্ উপক্ার ক্ী?                                                            

উত্তরঃ সািাত আদায় ক্রা আল্লাহর হুকুে। সািাত আদায় ক্রমি োনুমষর েমন আল্লাহর িয় সৃলি 

হয়। এজন্য সক্ি অন্যায় ক্াজ শ্রর্মক্ লবরত র্ামক্। োনুমষর েন শ্রর্মক্ অহংক্ার দূর হময় যায়। 

এক্সামর্ সািাত আদায় ক্রমি সোমজ ধনী-গলরমবর োমঝ পার্ বক্য র্ামক্ না। গলরব, দুখীরা তামদর 

দুঃখ-ক্মির ক্র্া ধনীমদর ক্ামে বিমত পামর। এমত ধনীরা গলরবমদর সাহায্য ক্রমত এলগময় আমস। 

এিামব এক্টি িালন্তেয় পলরমবি গমড় উেমব।  

 

 

 

১। সঠিক্ উত্তর, শূণ্যস্থান পূরি, লেিক্রি ইতযালদ প্রমনর জন্য অবশ্যই লসমিবাস অনুযায়ী ২য় 

অধ্যাময়র পােসমুহ েমনামযামগর সামর্ পড়মব।  

২। অনুিীিনীর সঠিক্ উত্তর, শূণ্যস্থান পূরি, লেিক্রি ইতযালদ প্রনগুমিা সোধান ক্রমব। 

৩। উপমর প্রদত্ত প্রমনর উত্তরগুমিা মুখস্ত ক্রমব।                                               

বালড়র ক্াজ 



                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                  

 

 

 


