
                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

ক। নবি-রাসুলগণকক কক পাঠিকেকেন?                                                                      

উত্তরঃ মহান আল্লাহ এ পৃবিিীকে নবি-রাসুলগণকক পাঠিকেকেন। োঁরা মানুষকক সঠিক পি 

কেখাকেন।  

 খ। এ পৃবিিীর প্রিম মানুষ কক?                                                                                   

উত্তরঃ এ পৃবিিীর সি বপ্রিম মানুষ হযরে আেম (আ)। বেবন সি মানুকষর আবে বপো।                                                                                                            

গ। সি বকেষ নবি ও রাসুল কক?                                                                          

উত্তরঃ হযরে মুহাম্মে (স) সি বকেষ নবি ও রাসুল। োঁর পকর আর ককাকনা নবি-রাসুল আসকিন না।                                                                                              

ঘ। আল্লাহ োোলার সিকেকে কিবে বপ্রে মানুষ কক?                                                 

উত্তরঃ আল্লাহ োোলার সিকেকে কিবে বপ্রে মানুষ হযরে মুহাম্মে (স)। বেবন বেকলন পৃবিিীর সিকেকে 

ভাকলা মানুষ।                                                                                                      

ঙ। আমাকের মহানবি (স) এর নাম কী?                                                                  

উত্তরঃ আমাকের মহানবি (স) এর নাম হযরে মুহাম্মে (স)। বেবন সি বকেষ ও সি বকেষ্ঠ নবি।                                                                                                  

ে। আমাকের মহানবি (স) কে সকন, ককান মাকসর কে োবরখ জন্মগ্রহন ককরন?                   

উত্তরঃ আমাকের মহানবি (স) ৫৭০ বিস্টাকে আরবি রবিউল আওোল মাকসর ১২ োবরখ কসামিার 

জন্মগ্রহন ককরন।                                  

ে। আমাকের মহানবি (স) এর আব্বা ও আম্মার নাম কী?                                         

উত্তরঃ আমাকের মহানবি (স) এর আব্বার নাম আব্দুল্লাহ ও আম্মার নাম আবমনা। জকন্মর আকগই োঁর 

আব্বা ইকেকাল  ককরন।                                                                                                      

জ। আমাকের মহানবি (স) এর দুধমার নাম কী?                                                              

উত্তরঃ মহানবি (স) এর দুধমার নাম হাবলমা। বেবন অেযে আেরযকের সাকি োকক দুধ পান করান।                                                                                                             

ঝ। আল-আমীন মাকন কী?                                                                                 

উত্তরঃ মহানবি (স) কক সিাই আল আমীন িকল ডাকে। আল আমীন মাকন পরম বিশ্বস্ত।                                                                                                      
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ঞ। নবিবজ (স) এর মক্কা কেকড়ে মেীনাে যাওোকক কী িকল?                                        

উত্তরঃ কাকেররা মহানবি (স) কক কমকর কেলার ষড়যন্ত্র করল। েখন বেবন আল্লাহ োোলার বনকে বকে 

মবেনাে েকল যান। নবিবজ (স) এর এই মক্কা কেকড় মবেনাে েকল যাওোকক বহজরে িকল।                                                                                

ট। বহজরে অি ব কী?                                                                                    

উত্তরঃ বহজরে অি ব আল্লাহর সন্তুবির জন্য কেে েযাগ করা।                                                                                  

ঠ। আনসার অি ব কী?                                                                                       

উত্তরঃ আনসার আরবি েে। এর অি ব সাহায্যকারী।                                          

ড। মহানবি (স) কে সকন, ককান মাকসর কে োবরখ ইনবেকাল ককরন?                       

উত্তরঃ  মহানবি ৬৩২ বিিাকে মবেনাে ইবেকাল ককরন। কসবেনও বেল রবিউল আওোল মাকসর ১২ 

োবরখ কসামিার।                                                                 

ঢ। মহানবি (স) এর কেজন কেকল ও কমকে বেল?                                                  

উত্তরঃ  মহানবি (স) এর োরজন কেকল ও োরজন কমকে বেল। কেকলরা সিাই নেেিকাকল ইবেকাল 

ককরন।                                                                     

ণ। মহানবি (স) একটি োবে ও কসিাসংঘ গঠন ককরন, কসটির নাম কী?                         

উত্তরঃ মহানবি (স) োঁর সমিেসী োবেকামী যুিককের সাকি বনকে বহলফুল ফুযুল নাকম একটি োবে 

ও কসিাসংঘ গঠন ককরন।                                                            

ে। মহানবি (স) কয গুহাে নবুওোে লাভ ককরন, কসই গুহাটির নাম কী?                       

উত্তরঃ মহানবি (স) জািাকল নূর পি বকের কহরা গুহাে নবুওোে লাভ ককরন।                                        

ি। মহানবি (স) কে িের িেকস  নবুওোে লাভ ককরন?                                                                 

উত্তরঃ মহানবি (স) েবল্লে িের িেকস নবুওোে লাভ ককরন।   

                                                                                           

 

                                                                                                     

ক। কোটকিলাে মহানবি (স) এর স্বভাি-েবরত্র ককমন বেল?                     

উত্তরঃ মহানবি (স) এর স্বভাি-েবরত্র বেল খুিই সুন্দর। বেবন কোটকিলা কিককই খুি োে বেি বেকলন। 

ককানবেন কাকরা সাকি মারামাবর করকেন না। কাউকক গাবল বেকেন না। বেবন সিাইকক 

ভাকলািাসকেন। দুঃখী মানুকষর কি দূর করকেন। সেয োড়া কখকনা বমথ্যা কিা িলকেন না। কিা 

বেকে কিা রাখকেন। সিাই োকক বিশ্বাস করে। োই োকক আল আমীন িকল ডাকে। আমরা মহানবি 

(স) এর মকো স্বভাি-েবরত্র সুন্দর করি।             
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খ। মহানবি (স) এর জকন্মর সমে আরি কেকের কলাককরা ককমন বেল?                                 

উত্তরঃ  মহানবি (স) এর জকন্মর সমে আরি কেকের কলাককরা বেল খুিই খারাপ। োরা বনকজরা 

মারামাবর করে। সামান্য কারকণ যুদ্ধ করে। খুন-খারাবি করে। চুবর ডাকাবে করে। রাস্তাে 

েলােলকারী কলাককের টাকা পেসা কককড় বনে। গবরি-দুঃখী, এবেম ও দুি বল মানুষকক কি বেে। 

কমকে বেশুকের জীিে কির বেে। িাজাকর পকের মকো মানুষ কিোককনা করে।                                      

এক আল্লাহকক মানে না। আল্লাহর সাকি েবরক করে। িহু কেি-কেিীর পূজা করে। োরা পবিত্র 

কািাঘকর ৩৬০ টি মূবেব করকখবেল।                                        

গ। মহানবি (স) হাজকর আসওোে কািার কেোকল বকভাকি স্থাপন ককরন?                        

উত্তরঃ হাজকর আসওোে মাকন কাকলাপাির। কুরাইেকের সকল কগাকত্রর বসদ্ধাে কমাোকিক মহানবি 

(স) হাজকর আসওোে কািার কেোকল স্থাপন ককরন। মহানবি (স) প্রিকম একটি োের বিোন। বনজ 

হাকে হাজকর আসওোেটি োর উপর কোকলন। োরপর মহানবি (স) এর বনকে বকে প্রকেযক কগাকত্রর 

প্রবেবনবধ োেরটির োরবেক ধকর উঁচু ককর কািার কেোকলর কাকে বনকে যাে। মহানবি (স) কসখান 

কিকক পািরটি উঠিকে কেোকল করকখ কেন। এভাকি বিকরাকধর সুন্দর মীমাংসা ককরন।  

                                       

িাবড়র কাজ 

 

১। সঠিক উত্তর, শূেস্থান পূরণ, বমলকরণ ইেযাবে প্রকনর জন্য অিশ্যই বসকলিাস অনুযােী ৫ম 

অধ্যাকের পাঠসমুহ মকনাকযাকগর সাকি পড়কি।  

২। অনুেীলনীর সঠিক উত্তর, শূেস্থান পূরণ, বমলকরণ ইেযাবে প্রনগুকলা সমাধান করকি। 

৩। উপকর প্রেত্ত প্রকনর উত্তরগুকলা মুখস্ত করকি। 

৪। সমে অপেে না ককর কলখাপড়া োবলকে যাকি।                                                           

 

 

 


