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تعریف الدرس

الصف الثاني من العالم: المرحلة 

الثالثة: الوحدة 

األول: الدرس 

المناسخة: الموضوع

أربعون دقیقة: الوقت    

  03/09/2019: التاریخ   

الصف الثاني من العالم: المرحلة 

الثالثة: الوحدة 

األول: الدرس 

المناسخة: الموضوع

أربعون دقیقة: الوقت    

  03/09/2019: التاریخ   



সালা  আলাই ম ওয়ারাহমা াহ ওয়াবারাকা

সবাইেক আ িরক েভ া ও সালাম

ওয়াবারাকা

সবাইেক আ িরক েভ া ও সালাম

علیكم ورحمتة هللا وبركاتھعلیكم ورحمتة هللا وبركاتھالسالم السالم 



المناسخة
 gybvmvLv ev Ask ¯’

পাঠ িশেরানাম

المناسخة
Ask ¯’vbvšÍi

পাঠ িশেরানাম



িশখনফল

এই পাঠ শেষ িশ াথ রা ---

১। gybvmvLv m¤ú‡K© aviYv

২। gybvmvLv Kivi Dcvq ej‡Z

৩। gybvmvLvi ¸iæZ¡ eY©bv

---

aviYv jvf Ki‡Z cvi‡e|

ej‡Z cvi‡e|

eY©bv Ki‡Z cvi‡e|



ماتت امرأة عن زوج وبنت وأخت فمات الزوج عن زوجة وأب وأخوین ألم 
ثم ماتت األخت عن زوج وابن وبنتین فكیف التصحیح والمناسخة ؟

mv‡j G‡m‡Q - 2006/2018

Zvmnxn4 *16=Zvmnxn4 *4gvmqvjv, Avwe`v

Rwmg) Kb¨v (AvQgv)

نصف  
2/8/32

Rwmg, gvmqvjv 4

Avqkv) wcZv (Rvwgj) ‰ewct

ربع عصبة        
1/4 3/12

ماتت امرأة عن زوج وبنت وأخت فمات الزوج عن زوجة وأب وأخوین ألم : السؤال الثالث 
ثم ماتت األخت عن زوج وابن وبنتین فكیف التصحیح والمناسخة ؟

64                                  = Zvmnxn

m‡nv`i †evb (Lvw`Rv) 

عصبة      
1/4 g„Z

تداخل nv‡Z - 1

ewct fvB (Av`bvb) ‰ewct fvB (Avjg

محروم  محروم  



Lvw`Rv, gvmqvjv 4*4 Zvmnxn=(16)4

(Av`bvb) Kb¨v(AvQgv) 

ربع  عصبة  
1/4 3

RxweZ DËivaxKvixM‡Yi bvg I Zv‡`i cÖvc¨vsk

AvQgv 32

Avqkv 4

Rvwgj 12

Av`bvb 4

AvQgv 3

gvU 64

تداخل  nv‡Z - 4

Kb¨v(iwngv) cyÎ (Rv‡n`)

عصبة  عصبة
3 6

vsk wb¤œiƒc t

6 iwngv 3

7 Rv‡n` 6

64 المبلغ



األعمال الفردیة
GKK 

تداخل  ej‡Z

توافق  ej‡Z

األعمال الفردیة
GKK KvR

ej‡Z wK eyS ?

ej‡Z wK eyS ?
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األعمال الزوجیة
‡Rvovq

ذوي الفروض

‡`i Ae¯’v¸‡jv ci¯úi
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األعمال الزوجیة
Rvovq KvR

ذوي الفروض

ci¯úi Av‡jvPbv Ki|



বাড়ীর কাজ 

مات رجل عن زوجة وبنت وابوین ثم ماتت الزوجة عن 
وبنت وأم وابنین ثم مات االبن عن أخ وأخت فكیف التصحیح 

:  حلل ھذه المسئلة 
مات رجل عن زوجة وبنت وابوین ثم ماتت الزوجة عن . 1

وبنت وأم وابنین ثم مات االبن عن أخ وأخت فكیف التصحیح 
والمناسخة ؟ 




