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لسم هللا الرحمن الرحيم
مالحظة  :يسمح باستعمال اآللة الحاسبة

الفرائض :
َ
َ
َ
َ
َ
َ
اج ُك ْم إِنْ ل ْم يَ ُكنْ ل ُهنَّ َول ٌد فإِنْ َكانَ
يقو ل هللا تعالى َ (:ول ُك ْم نِ ْ
صفُ َما ت ََر َك أ ْز َو ُ
َ
َ
الربُ ُع ِم َّما تَ َر ْكتُ ْم
وصينَ بِ َها أ ْو َد ْي ٍن َول ُهنَّ ُّ
لَ ُهنَّ َولَ ٌد فَلَ ُك ُم ُّ
صيَّ ٍة يُ ِ
الربُ ُع ِم َّما ت ََر ْكنَ ِمنْ بَ ْع ِد َو ِ
صونَ
صيَّ ٍة تُو ُ
إِنْ لَ ْم يَ ُكنْ لَ ُك ْم َولَ ٌد فَإِنْ َكانَ لَ ُك ْم َولَ ٌد فَلَ ُهنَّ الثُّ ُمنُ ِم َّما تَ َر ْكتُ ْم ِمنْ بَ ْع ِد َو ِ
ن) (النساء .)04:
بِ َها أَ ْو َد ْي ٍ
 -1اشرح النص القرآني المكتوب أعاله ،مبينا :
أ -ما تضمنه من ورثة
ب -الحظوظ المذكورة لهم
ج -حاالت إرثهم لتلك الحظوظ
 -2من هم أصحاب النصف؟ وما شرط استحقاقهم له ؟
 -3بين المستحق للتعصيب في المسائل اآلتية :
د  -زوجة ،وأب ،وأخ شقيق
أ  -أب ،وابن
هـ  -زوجة ،وجد ،وأخ ألب ،وعم شقيق
ب  -زوجتان ،وأخ شقيق ،وأخ ألب
ج  -بنتان ،وابن ابن أخ شقيق ،وابن أخ ألب
 -4أتمم ما يلي بما يناسب :
أ -كل من أحرز كل التركة أو كان ما يفضل بعد الفرض له ،فهو ........................:
ب -العصبة بالغير منحصرة في أربع من النسوة ،وهن ......................................:

ج -اإلخوة لألم يحجبهم كل من ...................................................................:
 -5حدد حظ كل وارث في المسائل اآلتية :
أ -زوج ،وأختين شقيقتين ،وأختين ألم ،وجدة
ب -زوجة ،وأم ،وجد ،وابن
ج -بنتان ،وبنت ابن ،وابن ابن ابن
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التوقيت:

ساعتان

4

عن ابن عمر رضي هللا عنهما عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال  (:إنا أمة أمية ال نكتب وال نحسب،الشهر هكذا وهكذ
وهكذا ،وعقد اإلبهام في الثالثة ،والشهر هكذا و هكذا وهكذا  ،يعني تمام الثالثين) أخرجه مسلم
 )1عرف الشهر العربي فلكيا
 )2تنقسم األشهر العربية إلى األشهر الحرم واألشهر الحل
أ – كم عدد األشهر الحل ؟
ب – ما هي األشهر الحل ؟
 )3بالنسبة للرؤية البصرية ،كم يمكن توالي من شهر عربي فيه :
أ –  22يوما؟
ب –  33يوما؟
 )4ما هو الموافق الميالدي لليوم األول من العام األول الهجري ؟
 )5ما العمل عند بقاء صفر من قسمة آحاد وعشرات السنة الميالدية التي نريد
معرفة مدخلها على  22؟
 )6أوجد حسابيا حرف كل من شهر :
فبراير ـ أبريل ـ يوليوز ـ أكتوبر
 )7أوجد عمليا مدخل كل من شهر :يونيو وغشت من سنة  2312م
 )2استخرج العام الهجري الموافق للسنة الميالدية 1223
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