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ি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 وأب ثم مات الزوج عن ابن وبنتین وأخت ثم 
مات األب عن بنت وأخ وأبن فكیف التصحیح والمناسخة ؟ 

mv‡j G‡m‡Q - 2003/2008/2010
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Rvgvj, gvmqvjv 4                           
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محرومةعصبة  
1/3

ماتت امرأة عن زوج وبنت وأب ثم مات الزوج عن ابن وبنتین وأخت ثم : السؤال السادس 
مات األب عن بنت وأخ وأبن فكیف التصحیح والمناسخة ؟ 
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األعمال الفردیة
GKK 

تباین  ej‡Z

تماثل  ej‡Z

األعمال الفردیة
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বাড়ীর কাজ 

ماتت امرأة عن زوج وبنت وأم فمات الزوج عن امرأة وأبوین 
ثم ماتت البنت عن ابنین وبنت وجدة ثم ماتت الجدة عن زوج 

وأخوین فكیف التصحیح والمناسخة ؟ 

:  حلل ھذه المسئلة 
ماتت امرأة عن زوج وبنت وأم فمات الزوج عن امرأة وأبوین . 1

ثم ماتت البنت عن ابنین وبنت وجدة ثم ماتت الجدة عن زوج 
وأخوین فكیف التصحیح والمناسخة ؟ 




