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معرفة المدرس

إحسان الحق :محمد
المحاضر في قسم اللغة العربیة وآدابھا

شھادة الكامل في الحدیث بتقدیر ممتاز*

البكالوریوس والماجستیر في قسم اللغة العربیة*

بتقدیر ممتاز  

مدرسة فولباري األجیریة الفاضل البكالوریوس

.غالبغنج ، سلھت

িশ ক পিরিচিত

মাহা দ এহসা ল হক
ভাষক (আরবী)

লবািড় আিজিরয়া ফািযল (িডি ) মাদরাসা
গালাপগ  , িসেলট।

মাবাইল : ০১৭১৭ ৫৬৭৪৩৩
Email : 

haqueahsan1982@gmail.com

I D No : 51 – A (30) 
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িণঃ আিলম ১ম বষ

অ ায়ঃ ১ম

পাঠঃ ১ম

িবষয়ঃ hvwej dziæR‡`i িববরণ

সময়ঃ ৪০ িমিনট

তািরখঃ ২১/০৯/২০১৯ ি ঃ

الصف األول من العالم: المرحلة 

األولى: الوحدة 

األول: الدرس 

نصیب ذوي الفروض: الموضوع

أربعون دقیقة: الوقت    

1/09/20192: التاریخ   

الصف األول من العالم: المرحلة 

األولى: الوحدة 

األول: الدرس 

نصیب ذوي الفروض: الموضوع

أربعون دقیقة: الوقت    

1/09/20192: التاریخ   



সালা  আলাই ম ওয়ারাহমা াহ ওয়াবারাকা

সবাইেক আ িরক েভ া ও সালাম

ওয়ারাহমা াহ ওয়াবারাকা

সবাইেক আ িরক েভ া ও সালাম

علیكم ورحمتة هللا وبركاتھعلیكم ورحمتة هللا وبركاتھالسالم السالم 



باب معرفة ذوي الفروض
hvwej dziæR‡`i

পাঠ িশেরানাম

باب معرفة ذوي الفروض
hvwej dziæR‡`i পিরিচিত

পাঠ িশেরানাম



িশখনফল

এই পাঠ শেষ িশ াথ রা 

১। hvwej dziæR স েক ধারণা
২। যািবল জেদর িনধািরত

পারেব।
৩। যািবল যেদর বণনা

িশখনফল

এই পাঠ শেষ িশ াথ রা --

ধারণা লাভ করেত পারেব।
িনধািরত অংশ বণনা করেত

বণনা করেত পারেব।



ھم الذین لھم سھام : أصحاب الفرائض 
.مقدرة في كتاب هللا تعالى 

যািবল জঃ ঐ সম উ রাধীকািরগণ
অংশ পিব রআন

أصحاب الفرائض / ذوي الفروض 
مقدرة في كتاب هللا تعالى 

উ রাধীকািরগণ যােদর িনধািরত
রআন ারা িনধািরত।



µwgK bvg Ae¯’v
wcZv األب    3 (1) g„‡Zi cyÎ

(2) Kb¨v _vK‡j

(3) cyÎ ev Kb

`v`v

 الصحیح الجد

4 (1) (2) (3) 

(4) g„‡Zi wcZv

¯^vgx الزوج  2 (1) g„‡Zi mšÍvb

(2) bv _vK‡j

‰ewc‡Îq fvB 

I †evb أوالد أم
ev األخت ألم

3 (1) Zviv 1 Rb

(2) 2 Rb ev

(3) g„‡Zi mšÍvb

weeiY
cyÎ _vK‡j سدس 1/6
vK‡j 1/6 I Avmvev سدس وعصبة
Kb¨v bv _vK‡j ïay Avmvev عصبة محضة
) wcZvi gZB `v`v cv‡e|

wcZv _vK‡j `v`v ewÂZ محروم
mšÍvb _vK‡j ربع 1/4

vK‡j نصف 1/2
Rb n‡j سدس 1/6
ev †ekx n‡j ثلث 1/3
mšÍvb , wcZv , `v`v _vK‡j ewÂZ محروم



األعمال الفردیة
একক

) ত রিহমা
ামী

) ত আয়শা
িপতা

৩) ত জিসম
দাদা

) ত ফািতমা
ামী

األعمال الفردیة
একক কাজ

ছেল

স ান



األعمال الفردیة
একক

) ত কিবর
ব িপে য় ভাই

৬) ত জিসম
দাদা

) ত আয়শা
ামী ক া

৮) ত জয়নব
িপতা দাদা

األعمال الفردیة
একক কাজ

ক া

িপতা



আল
-

িক
তাব

আল র
কান

আল-
িহকমা

হ

র
হা
ন

األعمال الزوجیة
জাড়ায়

ذوي الفروض
দর অব া পর র

প ত
সত িম ার পাথক  

কারী

ান, 
া মান

األعمال الزوجیة
জাড়ায় কাজ

ذوي الفروض
পর র আেলাচনা কর।



বাড়ীর কাজ 

ذوي الفروض

দর অব া েলা িলেখ

ذوي الفروض

িলেখ িনেয় আসেব।




