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এই দারসে যা থাকসে– 

• শব্দ পরররিরি। 

• মুযাক্কার  ْر ( ُمَذكَّ  ) ও মুআন্নাে (ْ   র িংগসেসদ শসব্দর পাথথকয। – (ُمَؤنَّث 

• পরেত্র কুরআনু  কাররম থথসক  ْر   এর েযেহার।   ُمَؤنَّث ْ ও ُمَذكَّ

 

১. শব্দ পরররিরি–  
 

আরেী শসব্দর োসথ পরররিি হওয়ার জনয জরুরর ও েহজ দু’একরি রনয়ম আমাসদর জানা 

প্রসয়াজন। 

• আরেী োষায় প্ররিরি শব্দ দু’োসগ রেেক্ত। এক. পুরুষ জািীয়। আরেীসি যাসক 

েস  ‘মুযাক্কার’ ( رْ   ’। দুই. স্ত্রী জািীয়। আরেীসি যাসক েস  ‘মুআন্নাে(ُمَذكَّ

(ْ  । নাম দু’থিা আমরা মসন রাখে। োমসন থথসক আরেী প্ররিরি শসব্দর নাম(ُمَؤنَّث 

আমরা ‘মুযাক্কার’ ও ‘মআুন্নাে’ রহসেসেই ে ে। 
 

• আরেী োষায় শসব্দর জািীয়িা েুঝািা জরুরর– এিা ‘মুযাক্কার’ নারক ‘মআুন্নাে’। 

িাই োধারণি শসব্দর থশসষ থগা  ‘িা’ থাকস  শব্দরি ‘মুআন্নাে’ হয়। আর না 

থাকস  হয় ‘মুযাক্কার’। 

 

 

লেকচার- ১ : শব্দ পরররচরি এবং 
رْ  ْ ও ُمَذكَّ  (রেংগভেভে শভব্দর পার্থকয) ُمَؤنَّث 



 

www.aslafacademy.com 2       

২. মযুাক্কার  ْر ( ُمَذكَّ  ) ও মআুন্নাে (ْ  র িংগসেসদ শসব্দর পাথথকয – (ُمَؤنَّث 

• ْ  ،قَلَمْ  ،ِكتَاب 
ِجدْ  َمس   –এগুস ার মসধয থগা  ‘িা’ থনই িাই এগুস া ‘মুযাক্কার’।  

• 
رََسةْ   ،َمد 

 ،َشَجَرةْ 
َطَرةْ  ِمس   –এগুস ার মসধয থগা  ‘িা’ আসে িাই এগুস া 

‘মুআন্নাে’। 

রেিঃ দ্রিঃ এিা থিনার আরও রনয়ম আসে। আপািি আমরা এিুকুই থজসন রারখ। 

৩. পরেত্র করুআন ু কাররম থথসক  ْر ْ ও ُمَذكَّ ُْْمَؤنَّث    এর েযেহার– 

• পরেত্র কুরআনু  কারীম থথসক এখন আমরা রকেু শব্দ থদখাে, থযগুস াসক আমরা 

রনরবথধায় মুআন্নাে ে সি পারে, আ হামদুর ল্লাহ। থযমন– 

،ُْْسو َرة ، ْ،َْْمائَِدة ،َْْرة ْ،بَْقْْفَاِِتَة  ُهَمَزةْ َْْواقَِعة    –এগুস া েূরার নাম। েেগুস ার 

থশসষ থগা  “িা” থাকার কারসণ মুআন্নাে হসয়সে। 

• পরেত্র কুরআনু  কারীম থথসক এখন রকেু শব্দ থদখাে, থযগুস াসক আমরা রনরবথধায় 

মুযাক্কার ে সি পারে, আ হামদুর ল্লাহ। থযমন– 

ُد، ُرْ،ْالرَّع  ثَُر،ْالَكَهُفْ،ْانلُّو  ْْْالَفلَُقْْانلّاُسْ،ْإب َراِهي ُم،ْالَكو     

এগুস া েূরার নাম। েেগুস ার থশসষ থগা  “িা” না থাকার কারসণ মুযাক্কার হসয়সে। 

 


