
QURANIC GRAMMAR 

 

 

 

Nominals নামপদ (বিশেষ্য) সম্বন্ধীয়: 

 

Types of Noun   :)اْسماء(

3 types : 

 কাজ িুঝায়, কারক-বিভবি ছাডা (Verbal noun). egَمْصَدر (1

     (اإللحاق)  Alif of adjunction       نَْصًرا / সাহায্য করা।النَّصر  

نََصَر   )  সাহায্যকারীناَِصر    :ক্রিযা  থেশক উৎপন্ন বিশেষ্য  থেমনم شتَق (2

হশে) - ৬প্রকার : (  ٤)اسم التَْفِضيل   ( ٣) اسم  الَمفع ل( ٢)  اسم الفاِعل (١)

َشبّة اسم  الَظْرف( ٦) .اسم  اآللة( ٥) الِصفَة  الم                            
েব্দ সমূহ বনবদি ষ্ট scale  িা ওজশন  গঠিে হয়।                                    

[  Verb এর অক্ষশরর মে এশদর অক্ষশরর  সংখ্যা হয়   ]  

 নয। এরা ৩, ৪  িা ৫ অক্ষর বিবেষ্ট হয়مشتق িাمصدر  শেটা-   جاميد  (3

এিং ৬ প্রকার : 

    ১)  َجّردث الثي ,e. g ( বেন অক্ষর)    م  ل      -  َرج  একজন মানুষ্।  

 



২)      فيهث الثي َمزيد ( অবেবরি বেন অক্ষশরর)  e. g   ِحمارএকটি 

গাধা।  

৩)     د َجِرّ باعي م    বিছা – َعْقَرب     e. g (চার অক্ষর মাত্র) ر 
scorpion  

৪)   باعي مزيد فيهر   (চার অক্ষশরর অবেবরি) e. g.     قِْرطاس কাগজ।  

৫)   َجّرد   নাসপাবে –َسفَْرَجل      e. g (পাাঁচ অক্ষশরর মাত্র)َخْمسي م 

৬)   خمسي مزيد فيهপ (পাাঁচ অক্ষশরর অবেবরি)  e. g     َعْنَكب وتএকটি  

মাকডসা ।  

থনাট:   আরিী ভাষ্ায়র verb  এর অক্ষশরর পবরিেি ন কশর আরিী েব্দ 

থিেী ভাগ  গঠিে হয়। অল্প বকছু বিশেশষ্যর থিলায় পবরিেি ন আনা হয়। 

বকন্ত  حرفঅব্যযয থকান পবরিেি ন নাই।  

 

 

Add page - 86 

বলশের প্রকার : 

১)েব্দােিগে (Semnatical)  

২)রূপ িা গঠণগে (Morphemecal)  

৩)িযাকরণগে (Grammatical) – িাশকয িযিহাবরক অশেি (syntactic 

function)  

 

 



১)েব্দােিগে (Semnatical): থেমন: থছশল- পংু বলে ,   حامل (অন্ত:সত্বা )  

ও بنت (থমশয় ) -  স্ত্রী বলে। আিার  مالئكة (থেশরেো ) – পংু বলে েবদও গঠণ স্ত্রী। 
 ইেযাবদ েশব্দর থকান েব্দােিগে  বলে নাই। ( থচয়ার গুবল) َكراِسيٌ   .

২)রূপ/গঠণগে :েব্দ গঠণগে বিবেশষ্টযর বভবিশে ও      ة              ات 

প্রেযয়(suffix) অক্ষর বিবেষ্ট হশল – স্ত্রী বলে   এিং     ون     ও     ينপংু বলে । 

থেমন: خليفة(খ্বলো) – গঠশণ স্ত্রী বলে, (অেিগে পংু বলে) । 

৩)িযাকরণগে িা কােিকরী বলে :  িাশকয িযিহৃে নাম পদ, িহু িচন ও 

পদসমূশহর  থিাধ সম্পন্নোর   (  উপর িযাকরণগে বলশের(غريٌعاقل or عاقل

িযিহার হয়। প্রসেেঃ বিশেষ্ণ ও সংখ্যার বলশের থেমন- 

1.  একিচণ বিশেষ্য (noun)এর-   বিশেষ্শণর  বলে  বিশেষ্যর েব্দােিগে বলশের 

অনুরূপ (স্ত্রী /পংু বলে) অেিা   গঠণগে বলশের অনুরূপ েবদ েব্দােিগে বলে না 
োশক।  

2. িহু িচন বিশেশষ্যর  বিশেষ্শণর থক্ষশত্র  :ক) থিাধসম্পন্ন  (   বিশেষ্য হশল( عاقل

বিশেষ্ণ েব্দাশেির অনুরূপ। বকন্তু থিাধহীন (عاقل  irrational)  িহুিচণ غريٌ

বিশেশষ্যর বিশেষ্ণ সি সময় একিচণ স্ত্রী বলে হয়। েো:   ٌَكراسي(masculine 

plural থচয়ারগুবল )  -   (feminine singular) كبرية

3. সংখ্যার বলে থক্ষশত্র – থে বিশেশষ্যর সংখ্যা, োর বলে বিশেশষ্যর বলশের বিপরীে 

হয় এিং বিশেষ্য িহুিচশণর হশল, একিচণ বিশেশষ্যর গঠণগে বলে অনুোয়ী 
সংখ্যার বলে বনধিাবরে হয়। েো:  سجالتٌٌمخسة (পাাঁচটি  থোল্ডার )- বিশেষ্য 

 পংু বলশের সুেরাং সংখ্যার বলে سجل  স্ত্রী বলশের  হশলও এর একিচণ سجالت

বিপরীে পংু বলশের مخسة,    আিার        مخسٌمكتبات ( ৫টি পাঠাগার ) – বিশেশষ্যর 

একিচন مكتبة স্ত্রী বলশের  - োই  সংখ্যা مخس পংু বলশের। (Arrangement of 

reverse polarity)  

                                                          ========== 



  : (িদল apposition)                       بَْدل

দইুটি বিশেষ্য(noun) েখ্ন পাোপাবে িাশকয অিস্থান কশর ও একই 

ধরশনর কাজ কশর, পশরর বিশেষ্যটি িদল। 

• দটুি noun একই কারশকর (case ending  ِراب،الع ) হশে হশি।  

 

 

ِذبَة         نَاِصيَة   ﴾١٥;٩٦﴿    لنَّاِصيَةِ ٱبِ  ـٰ ﴾ ١٦;٩٦﴿ َخاِطئَة        َك  
                   পাপীর ,    বমেযাচারী,    থকেগুচ্ছ (   بدل)               থকেগুচ্ছ 

                              ADJ             ADJ                         N                              N        P 

            

 

لَّمينَ ٱ      َرب ّ            لِّلَّ         ْلَحْمد  ٱ ـٰ       ﴾ ٢;١﴿    ْلَع

 

                             পালনকেি া (   بدل)          আল্লাহ োআলার 

ذَاوَ   ـٰ      ﴾  ٣;٥٩﴿  ْْلَّمينّ ٱ       ْلبَلَدّ ٱ           َه

 
                                           বনরাপদ             নগরীর             এিং এই )بدل(     

 

  

 



 

 োবমজ     )تمييز(– Specification : 

িাশকয   নামপশদর  ( বিশেশষ্যর)  পবরমান(degree ) িুঝাশে িযহার করা হয় 
এিং  কমি িাচয  )منصوب) হয়।  

                    ﴾    ٣٢;٦٩... ﴿ ّذَراًعا         َسْبع ونَ ...  

                                                         গজ ( تميز  )               সির 

 

 

 

Nunber(সংখ্যা - أعَداد    )  page  148, Arabic Grammar 

অংশকর সংখ্যাসমূহ(১৩-১৯)একটি থেৌবগক েব্দ হয়। েো: প্রেম 

েব্দ, ১ম অংক (৯)এিং  ২য় েব্দটি বনশদি বেে (১০) ।দটুি েব্দ 
কমিিাচয  منصوب 

        ﴾٧٤٣٠:﴿  َعَشرَ        تِْسعََة        َعلَْيَها 
                                  দে                      নয়          োর উপর  

 
o ১ম েব্দটির বলে – োর সংখ্যা গণনা করা হশি োর বলশের বিপরীে 

হশি।  

o ২য় েশব্দর বলে গবণে nounএর অনুরূপ হশি।  

 

 



 

Phrases and Clauses( িাকযাংে) : 

▪ Preposition(পদান্বয়ী অিযয়  َجرّ َحْرف ) 

noun িা pronoun এর আশগ িশস noun  

থক সন্বন্ধ পদ সূচক কশর। উভয় েশব্দর 
িাকযাংেশক prepositional 
phrase(جّر  ومجرور) িশল।  

▪ িাশকয preposition মাজরুর ছাডাও অনয পশদর ও বিয়ার 
সাশেও সম্পবকি ে )تَعَلّ ق   হশে  পাশর। (م 

 Prepositional Phrase সম্মন্ধجار ومجرور 

পশদর িযাকাংে : 

  বিশেশষ্যর থেষ্ অক্ষশরর বচহ্নحرف جار  •

(ইরাি) পবরিেি ন কারী হরে- ১৭টি 

থেমন و،ت، ك، ل، ب ....... ইত্যাক্রি 



 মাজরুরمجرور noun/pronou এর পশূিি িশস nounথক  حرف جر   •

কশর থেমন :  preposition েশব্দর সশে েুি িা আলাদা) -  بِِه   

োকশে পাশর) । 

• Preposition সংেুি nounটির সাশে সংবিষ্ট হওয়া ছাডাও 

িাশকযর অনয পশদর(verb, noun) সাশেও সংবিষ্ট হশে পাশর। 

থস   পদটি  মাজরুর হশি।  
 

 فََوَسْطنَِ              بِهِِ      َجْمعًا ﴿٥ ﴾          
                   N       PRO    P           PRO  V  CONJ 

 

            

      “….থপৌাঁছশি(বছদ্র করশি থকন্দ্র) একশত্র। ”। (১০০:৫) 

 

نَسانَِ       ِلَربِِّهِِ        لََكنُودِ  ﴿٦ ﴾          إِنِ        اْْلِ
                       N   EMPH           N   P                   N                   ACC 
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িাকাংে  িাশকযর থকান  বিশেশষ্যর সাশে সংবিষ্ট, ো িাকযগে ও েব্দগে 

অশেির উপর বনভি রেীল : 

  

ْؤّمنّينَ )*(   َسبّيلً   ... َولَن    يَْجعَلَ    اللَـه    ّلْلَكافّّرينَ   َعلَى اْلم 

            
 حال         

 

 
  বিজয়  মসুলমানদের কাদেরদেরদক উপর  আল্লাহ োন করদিন  বকছুদেই না (৪:১৪১) 

 

َجالِِ   َوالنَِِّساءِِ  َواْلِوْلدَانِِ   .. .إَِّلِ اْلُمْستَْضعَِفينََ()*  ِمنَِ  الِرِّ

 

                                 
 جنس  نكر  adject                     صفة                                                       

 
     বকন্তু পুরুষ, নারী ও বিশুদের মদযে যারা অসহায়,….. (৪:৯৮) 

  

 

 متعلق متعلق

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Verbs, Subjects and objects : 

• প্রবেটি  verb active voice এ একটি কেি া(subject  فاعل) 

োকশি । েশি থকান  verb noun অন্তিবনবহে (উহয) 
োশক। 

• Passive voice এর  verb এর subject োশক না, deputy(সহ 

কেি া نائِب فاعل   )   োশক ো কেি ার প্রবেবনবধত্ব কশর। থকান 
সময় িাশকয উহয োশক।  

• িাশকয verb এর একটি কমিকারক োশক। থকান থকান verb 

দটুি কমিকারক গ্রহন কশর।  
• Verb কেি া ও  কমিকারক  িাশকযর থকান েব্দ িা pronoun (ঐ 

verbএর  সাশে েুি)উভয়  হশে পাশর  ।  



• িাশকয  কেতি কারক nominative  )مرفوغ) িা     )  ُ ) থপে বিবেষ্ট 

হশে হশি এিং কমিকারক accusative   )منصوب) িা েির 

বিবেষ্ট হশি , বকছু িযবেিম ছাডা।  

ْلِزلَتِ      إِذَا            ﴾١:٩٩﴿ ِزْلَزالََها    ض  ْْلَرْ ٱ     ز 
                          P     N                   N                  V                   T                  
              (Passive)  

 

 

            ﴾٢:٩٩﴿ أَثْقَالََها    ْْلَْرض  ٱ      َوأَْخَرَجتِ  
                    PRO       N                    N                        V          CONJ    

                                                           
           (Active voice)  

 

 

  ন :নাবকস verbفعل كان و اخواتها  )كان  /كاد(

 

 



 এশদর কেতি কারক ও কমিকারক  হয়  না ।  বিশেষ্য 

 গ্রহন কশর।জমূলায়  ইসবময়ায় (خبر(  ও খ্ির (اسم)
িযিহৃে হয়।  
বিয়া সমূহ: 

كلن     আশছ, হশয়শছ, বছল 

لَْيس  না  

  হযয থগশছِصارَ 

  সকাল হশয় থগশছأْضبَحَ 

  চাশযত্র সময় হশয় থগশছأضحى

  রাত্ হশয় থগশছأمَسى

  ক্রিযন হশয়শছَظلَّ 

  রাত্ োপন কশরশছبَاتَ 

* كاناسم  (ক্রব্যশষ্য) িা subject সি  সময় কেত িাচক   مرفوع

হয়  

* كان خبر  সব্ সময় কমি িাচয  منصوبহয়।  



 

ا    (هو)    َكانَ               ۥ إِنَّه   ابًًۢ ﴾٣: ١١٠﴿ تَوَّ  
                            N                Pro            V                        Pro  ACC 

 

 

 

 :মত্ليس-   ما  না সূচকما 

﴾١٤:٨٦﴿          ْلَهْزلّ ٱبّ         ه وَ            َوَما                       
                স্ফবেি          N  P(خبر )          Pro(اسم )            Neg Conj 

 

 

 

Moods of Verb: Indicative, accusative, 

Jussive পবরচায়ক, িা কেত িাচয, 
সংশোগক িা কমিিাচয, বনশদি োত্মক িা 
আশদেমূলক ) مرفوع ،منصوب، مجزوم 

 



• অপবরিবেি ে িেি মান কাশলর বিয়া-    مرفوعকেত িাক। 

িাশকয িযিহার অনুোয়ী verb, সংশোগক )منصوب(    এিং  

বনশদিেমূলক  )مجزوم(হয়: 

সংশোগক :)منصوب(   mood  

• িাশকয অবভপ্রায়(intent), উশেেয (purpose), 

প্রেযাো(expectation), অনুমবে(permission), 
সম্ভিনা(possibility) িুঝাশে  verb মানসিু হয়। 

 

 

 

❖ িাশকয  verb এর  পশূিি বনশের হরেসমূহ িশস 

verb  থক  মানসুি কশর : 

  নাلَن

تعليل -ل উযযযশযব্াধক লাম 

الجحوج-ل অস্বীকৃক্রত্র লাম 

سببية-ف  কারণসূচক ো  

المعة-و সহগামী থিাধক ওয়াও 



 অনুগামী সংশোগক subordinating conjunctionأْن 

  অনুগামী সংশোেকَكي 

  য্ত্ক্ষন না – সংশোগক আিযয়حتَّى

 

(   ۥه  ْعّجزَ ن         لَنوَ   ﴾١٢:٧٢﴿    َهَربًا   )نحن   
                         N            (Pron)          P        V             NEG   CONJ 

 

 

 

আশদেমূলক বিয়া (Jussive mood) : 

 

বনশের হরে(অিযয়)সমূশহর   পশর িেি মান 

কাশলর verb মােজমু  مجزومহয় : 

 আদেি মূলক লামالمٌاألمر  

الناهيةالٌٌ নিষেধমূলক (না)  



  িা সূচক(না) لم

েেি ما   মূলক(বক)  

শর্ত لما মূলক(নক)  

িেত إنٌ   মূলক(যয)  

শর্ত َمنْ  মূলক(থেষক)  

শর্ত مهما মূলক (যাই যহাক)  

শর্তمتى মূলক(কখন)  

শর্ত أين  মূলক(থেখাষি)   

িেতكيف মূলক(বকভাদি)   

িেতأينما মূলক(যযখাদনই)  

শর্তحيثما মূলক (যযখান)  

িেত إذما মূলক  (পািাপাবি)  

িেত أنى মূলক(যযভাদি)  

িেত أيان মূলক 

শর্তأين মূলক (যযখাদন)  

শত্ত أي মূলক (থকান)       েো: 



(   نَْشَرحْ      لَمْ أَ  ﴾٩٤:١﴿   َصْدَركَ        لَكَ      )نحن   

             PRO  N              PRO P     (PRO)       V         NEG  INT   

 

 

IMPERATIVE VERBS 

১)এটা আশদেমূলক ও বনশষ্ধ মলূক হয়। 
﴾ :١٨٧﴿ ْْلَْعلَىٱ           َربِّكَ             ْسمَ ٱ     )اْنَت(         َسبِّحِ   

                   ADJ                PRO   N                N           (PRO)               V 

 

২)িেি মান কাশলর verb এর আশগ ل  - (আশদেমূলক 

imperative) থোশগ আশদেমূলক verb  করা োয়। েুি verb 

টি মােজমু  مجزومহয় 

ذَا             َربَ          وا  يَْعب د  لْ فَ  ـٰ ﴾ ٣:١٠٦﴿     ْلبَْيتّ ٱ      َه  

                   N              DEM                 N         PRO  V   IMP   CONJ 

 

 

বনশষ্ধ (PROHIBITION) 

Negative imperative –  الসংশোশগ িেি মান কাশলর  verb    مجزوم

কশর করা োয় 



بّينَ ٱ    )انَت( ت ّطعّ            لَ فَ  َكذ ّ       (٦٨;٨﴿ ْلم 

                                 N            (PRO)       V          PROB CONJ 

 

 

 

   : আশদশের জিাি /উিরَجواب أمر ¤

আশদশের  পরিেী িযাকাংশের verb  িা জিাশির verb 

 হয়।مجزوم 

وض      )أنت(  ه مْ فَذَرْ  ﴾ ٤٢﴿ ... ..  وا  يَْلعَب  وَ        وا  يَخ   

                     PRO   V    CONJ             PRO  V               (PRO)   PRO    V 

 Prepositional Phrase সম্মন্ধجار ومجرور 

পশদর িযাকাংে : 

  বিশেশষ্যর থেষ্ অক্ষশরর বচহ্নحرف جار  •

(ইরাি) পবরিেি ন কারী হরে- ১৭টি 

থেমন و،ت، ك، ل، ب ....... ইত্যাক্রি 



 মাজরুরمجرور noun/pronou এর পশূিি িশস nounথক  حرف جر   •

কশর থেমন :  preposition েশব্দর সশে েুি িা আলাদা) -   بِِه  

োকশে পাশর) । 

• Preposition সংেুি nounটির সাশে সংবিষ্ট হওয়া ছাডাও 

িাশকযর অনয পশদর(verb, noun) সাশেও সংবিষ্ট হশে পাশর। 

থস   পদটি  মাজরুর হশি।  
 

 فََوَسْطنَِ              بِهِِ       َجْمعًا ﴿٥ ﴾          
                   N       PRO P               PRO  V  CONJ 

 

 

 

نَسانَِ       ِلَربِِّهِِ        لََكنُودِ  ﴿٦ ﴾          إِنِ        اْْلِ
                       N   EMPH           N   P                   N                   ACC 
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সম্মন্ধ পশদর িযাকাংশের  সংেুবি(Prepositional phrase 

attachment):     

*সংেুবি বনভি র কশর েব্দােি ও িাশকযর গঠশনর উপর  

 

 

ّفّرينَ لْ لّ        لَِل  ٱ    يَْجعَلَ     َولَن    ـٰ ْؤّمنّينَ ٱ     لَىعَ        َك ﴾  ١٤١﴿  َسبّيلً   )*( ْلم   

            N        (N)       N       P               N     P         N        V    NEG   CONJ       

 

 

 

উহয পশদর সংেুবি :  )تقدير)  

িাশকয গঠশন - সম্মন্ধ পদ থকান থকান সময় উহয থকান 

পশদ সংেুবি প্রকাে কশর: 

*েবদ সম্মন্ধ পশদর noun, indefinite হশল উহয পদটি 

adjective(গুণিাচক) হশি।  



*আর nounটি definite হশল  حال(অব্স্থা িাচক কমি 

িাচযিাচয  منصوب(হশি।  

থেমন: 

ْستَْضعَّفينَ ٱ  إّّلَ  َجالّ ٱ     ّمنَ    )*(  ْلم  .....  نّ  ْٰلّوْلدَ ٱوَ      لن َّسآءّ ٱوَ     لر ّ

(٩٨:٤) N  CONJ      N   CONJ       N              P     (ADJ)            N           EXP 

 

 

 

 

 حرف جر   & Particle  of Oath :أداد قاسم  

 

و "  “   শপথ বহসাশি িযিহৃে হশল সংেুি noun থক মাজরুর কশর। 

ونَ      َوَما        ْلقَلَمّ ٱوَ        ۚن             ﴾١﴿ يَْسط ر 
                               PRO        V            REL   CONJ            N   P            INTL    

 

 

 

 

 

 



অনুিেী িাকযাংে Subordinate Clause 

 (صلة(  :

*সংশোজক বিশেষ্য গূবল  িাশকয অনুিেী িাকযাংে গঠণ কশর। এটাশক  

বসলােুল মাওসূলা   )صلة الموصول) িলা হয়। 

 

تّ ٱ         َوَعّمل وا           َءاَمن وا          لَّذينَ ٱ       إّّلَ  ـٰ ّلَح ـٰ ﴾ ٣:١٠٣﴿..... لَص  

                       N           PRO   V  CONJ   PRO   V       REL           EXP  

 

 

 

 

 

مصدريحرف     সংযয্াজক অিযয় (Subordinating 

conjunction) : 

*মাওছুলার মে সংশোগ অিযয়  (  حرف

 হরযে মাসদাবর ) অনুগামী িাকযাংে গঠণمصدري

কশর ।থেমন   :  أَْن ، ل-تعليل 

 



 

َءاه       )هو(     ٱْستَْغنَٰى      )هو(   ﴿٩٦:٧﴾   أَن           رَّ

                      PR                 V                PRO              V           SUB CONJ        

 

 

 

 

 

﴾١٧:٧٢﴿ .   ... ۚفّيهّ                ه مْ نَْفتّنَ ل ّ   

                   PRO   P       PRO  V    PRP 

 

 

 

 

Mood & Subordinate Clause :      )أَْن ،ل-تعليل( 

•  অনুগামী  িেি মান কাশলর verb  কমিকারক 

 হয়।منصوب 

িযবেিম : 

 



• েবদ verb না – সূচক অেি িহন কশর। অেিা  

  হয় না ।منصوب  সংযয্জকconjunction হয়لو

 

েেি মূলক িাকয :Conditional Sentences  

িাশকযর দইুটি অংে: 

১)   شرط 

২) جواب شرط 

সামবয়ক েশেি র হরে  -    َإذ) ) adverb    زمان /  ظرف 

অনযানয েশেি র হরে সমূশহর মে এটা িেি মান কাশলর verb থক 

করণ কারককারক   )مجزوم) কশর না। এিং সামবয়ক েেি  িুঝায়।  

 

وا          َوإّذَا ونَ        بّّهمْ       َمر  ﴾٣٠:٨٣﴿ يَتَغَاَمز   
                        PRO         V            PRO   P        PRO   V           T  CONJ 

 

 

 

 



 

 

ADVERBIAL NOUNS  :িাশকয  িযিহৃে কমিকারক 

(বিয়া বিশেষ্ণ)    -     المَ فعول 

১. :CIRCUMSTANTIAL ACCUSATIVE :অিস্থাগে কমিকারক       

  (    -( حال

*বিয়া পাবরপাববিকো /অিস্থা প্রকাে কশর। 

এিং  منصوبকমিকার হয়। Noun, pronoun 

  রুশপ িযিহৃে হশে পাশর।حال 

*  বহসাশিحال  প্রশ্নশিাধক হরে  িাশকয  كْيفَ 

িযিহৃে হয়।  

 

 

 

 



﴾ :٥١٠٠﴿   َجْمعًا        ۦ بِهِ            فََوَسْطنَ   
                  N                 PRO   N               PRO    V   CONJ  

 

 

 

 

  بِعَاد        َربُّكَ       فَعَلَ        َكْيفَ       تَرَ       أَلَمْ  

﴿٦:٨٩ ﴾  
PN    P     PRO    N          V               INT            V         NEG  INTL 

 

 

 

 

 

 

২. Cognate Accusative :   مفهول مطلق  

সমধােুজ কমি  



 

Verbal nounিাশকয verb এর সাশে িযিহৃে হয়। ভাগে অশেির 

উৎপন্ন েব্দও  সমধােুজ কমি বহসাশি িযিহার করা হয়।  

 

﴾٨٠;٢٥﴿ َصبًّا        ْلَمآءَ ٱ        َصبَْبنَا       أَنَا  
                           N                       N                       PRO     V              PRO   ACC 

 

 

 

 

৩. উশেেযমূলক কমিকারক :Accusations of 

Purpose  ِْلجِله: ِ المفعول  

বিয়া বিশেষ্ণটি  منصوبহয়  এিং verb এর 

উশেেয, কারণ িনিনা কশর।  

عًا   )*( ـٰ ّمك مْ             لَك مْ             َمتَ ـٰ                     ﴾:٣٢٨٠﴿ َوّْلَْنعَ

                          PRO  N  P  conj             PRO P                      N          V 

 

 

 



৪. সহগামী কমিকারক :     المفعول   معه 

 এই nounটি  এই nounটি,  "جرف " و   ( ’হরশে ওয়াও’   واو

  সাযথ অশেি), এর পশর কমিকারক রূশপ োশক। এিংالمعية

nounটি   منصوبহয়।  

 

   (  ٥:٣٦) ..... ۥَمعَه    *() ۥه  ّمثْلَ وَ    َجّميعًا   ْْلَْرّض ٱ فّى  َما .... 

                        PRO   LOC    N   PRO  N  COM   N         N         P      REL 

 

 

 

 

বিয়া সদতেয হরে  )إّن (ও  সদসযরা  
و)    (إخواا ها     :  

verb এর মে এরা িাশকয  কেি كانَ  া  )اسم)  ও  বিশধয়  িা খ্ির     )خبر) গ্রহন 

কশর। েশি কেি  িা subject  منصوب  (কমিকারশকর মে ) িা েির বিবেষ্ট হয়  

এিং খ্ির  )خبر ) কেতি কারশকর মে মারেু   )مرفوع) হয় ।এিং   اسم  إّنও    خبر

 : িলা হয়। েোإّن 

 

 



نَ ٱ        إِنَّ   ـٰ نَس َُ ﴾١٠٠: ٦﴿ لََكن ود            ۦ ِلَربِّهِ          إْلِ  

           N       EPH      PRO   N   P                 N                ACC 

 

 

 

 

অনয হরে সমূহসমূহ   )اخواتها) : 

 ক্রনশ্চযইإنّ  •

 যয্أنّ  •

 সুত্রাংso thatلَعَلَّ  •

 ক্রকন্তুلَِكنَّ  •

  যয্ন as ifَكأنَّ  •

 আশা wishلَٰيتَ  •

 

 

 



❖ না-সূচক   )اسم إنّ  -  (الএর মে িাশকয কাজ 

কশর।   িাশকয  اسمও  خبرোশক এিং  اسمকমিকারক, 

খ্ির  مرفوعহয় । েো: 
 

﴾:١١٧٥﴿   )*(     َوَزرَ          الَ             َكالَّ   

 

 
N                N                NEG                    AVR  

 

  

 মূলেঃ:إنَّما

▪ বনশরাধক অিযয়  ما  ( Preventive Paeticle) +  َّإنএর সাশে েি হশয় 

থেৌবগক েব্দ বেবর কশর-    وَمْكفوفَةَ كاَفَة (কাো ওয়া মাকেুোেুন)।  

▪ এশে  َّانএর  পশর কেি া subject আর   িা  কমিিাচয হয় না।  منصوب

েো :    

﴾ ١٣﴿ ِحَدة   ٰوَ        َزْجَرة              ِهىَ             ِإنََّمافَ       

             ADJ                N                     PRO     PREV      ACC   CONJ  

 
 



 

 

 

  (ف (  Particle – Fa : ح رف- فاء

সংশোগক অিযয়, অেি - এিং, সুেরাং, অেএি (and, 

then, so) এটা উপসগি (prefix) বহসাশি িযিহৃে হয়। 
িাশকয েব্দ িা িাকযাংেশক সংেুি করশে িযিহৃে 
হয় এিং সম্পকি গে বিবভন্ন অেি িহন 
d58b0c2757b1b707 েো: 

• পূণঃরাদের হরে,  resumption particle (الفاءٌاستئنافية) 

• সংদযাগক হরে,coordinating conjunction (عاطفة  অর্ত -(الفاءٌ
এিং  

• েলােল হরে,  result particle (الفاءٌواقعةٌيفٌجوابٌالشرط) 

• অবেবরক্ত হরে, supplemental particle (الفاءٌزائدة) 

• কারণসূচক হরে, particle of cause (الفاءٌسببية) 
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• পণূঃরাশম্ভর হরে, Resumption particle 

( استئنافيةالفاءٌٌ ):যিিী এ অদর্ত িেিহৃে – ঘটনা পরম্পরা 
ও িাকোংদির ঘবনষ্ঠ সম্পকত  িুঝাদে।  

 

• কারণসূচক হরে, particle of cause (الفاءٌسببية) 

কারণ ও েলােদলর সম্পকত    িুঝাদে িাদকে উপসগত 
বহসাদি িেিহৃে হয়। যবে িেত মান কাদলর verb এর পূদিত 
িদস োহদল verb কমতকারক subjunctive mood এর 

হয়। যর্া :   

ْكَرى       ه  تَْنفََع فَ  (  ٨٠:٤...  )  الذ ّ   ..    

                   N             PRO    V     CAUS 

•  

 

 

 

 

 



 

সশমাধন সচূক হরে: حرف نِداء 

হরশে থনদা   বিশেশষ্যর( noun) এৱ পশূিি িশস 

কমিকারক)منصوب  ( িা  مرفوع(কতৃ্কারক   ( কশর। 
o েখ্ন noun টি  বিশেষ্ থকান িযবি িা থগাষ্ঠী েখ্ন 

কেতمرفوع  কারক। এিং noun টি indefinite  হশল ُُ        

(ُ ) হয়  

o েবদ noun সাধারন থগাষ্ঠী  িুঝায় ,   منصوب

কমিকার হয়। 

o েবদ সম্মন্ধ পশদর সম্মন্ধীে অংে  )إضافة)  

কমিকারক  منصوبহয় । 

ـٰ   ْطَمئِنَّة  ٱ        لنَّْفس  ٱ            أَيَّت َهايَ ﴾ ٢٧﴿    ْلم   
             ADJ                               N                           N       VOC 

 

 

 

 

EXCEPTIVE PPARTICLE :  مستأثنى:িযবেিম 

হরে সমূহ: 

  ছাডাإالّ  •

 



  ব্যত্ীত্غير •

 ক্রকন্তুسوى •

  ছাডাخال •

  ছাডাعدا •

شا حا • মুি 

o িাশকয হরেসমূশহর পশরর noun মূল 

noun 

o িযবেিমী noun হরশের পশর আশস।  

o দটুি noun এক ধরশনর িা বভন্ন ধরশনর 

হশে পাশর। আিার মূল nounটি উশল্লখ্ 

নাও োকশে পাশর।  

o িাকযদটুি ধণাত্মক িা  ঋণাত্মক উভয় 

হশে পাশর।  

িাশকয প্রভাি :  

 ১।হরে পশরর  িযবেিমী noun কমিকারক  منصوب  

হয়। 



২।মূল noun উশল্লখ্ না োকশল িাশকযর অেি অনুোয়ী 

  হয়।منصوب  িাمرفوع 

﴾  ٢٠:٩٢﴿ ْْلَْعلَٰى ٱ         َربِّهِ       َوْجهِ      ْبتِغَآءَ ٱ       إِالَّ   

ADJ      PRO  N            N                 N         EXP 

 

 

                               THE END   

 


