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الفرائض:
روي عن هزيل بن شرحبيل قال( :سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت ،فقال :لالبنة النصف ،ولألخت النصف ،وائت ابن
مسعود ،فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى ،فقال :لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ،أقضي فيها بما قضى النبي صلى
هللا عليه وسلم :للبنت النصف ،والبنة االبن السدس تكملة للثلثين ،وما بقي فلألخت) .صحيح البخاري 151/8 :ح ()6346

ب – العاصب بنفسه

ج  -التعصيب

د ــ حجب نقل.

 عرف المصطلحات اآلتية :أ  -التركة
 علل إرث بنت االبن للسدس في الحديث.
 في الحديث لو هلك الهالك عن بنتين ،كم سيكون نصيب كل من بنت االبن واألخت؟
 ما المراد باألخت في الحديث؟
حدد كم سيكون أصل المسألة المذكورة في الحديث مع التعليل؟
 ورد في الحديث للبنت النصف ،فمن يرث النصف غير البنت عموما؟
 للبنت في اإلرث ثالث حاالت ،استشهد على كل حالة بنص قرآني
 ضع في جدول حُجّ اب كل من البنت وبنت االبن واألخت الشقيقة واألخت لألم على اإلطالق ،مع تحديد نوع الحجب ،كما يلي:
األخت لألم
األخت الشقيقة
بنت االبن
البنت
نوع الحجب الحاجب نوع الحجب الحاجب نوع الحجب الحاجب نوع الحجب
الحاجب

التوقيت:
ب – االزدالف
 عرف اصطالحا ما يلي :أ – حروف الجمل
 متى اتفق وجوه الصحابة على اتخاذ هجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم مبدءا للتقويم؟
 اربط بسهم كل عام بكسره:
و 22دقيقة بالحساب الستيني
وخمس وسدس
في العام العربي  453يوما
وربع يوم

و15دقيقة بالحساب الستيني
و8ساعات و38دقيقة

في السنة الميالدية  465يوما
 استدل بنص شرعي على أن عدد شهور السنة اثنا عشر.
 برهن بالطريقتين على صحة ما يلي:
أ – 1346هجرية عام كبيس
ب 1321 -هجرية عام بسيط.
 امأل الجدول بما يناسب:
المهمة

السمائم

أيام الحسوم

النيسان

عدد أيامها
 استخرج بطريقة الحساب اسم يوم 3:مايو،2115علما أن أس القرن العشرين هو صفر.
 نظم ناظم قاعدة معرفة الهجري من الميالدي فقال:
حط من الميالدي زائدا متم
وإن ترد عكسا لذاك يا فهيم
ميالدي تنج من الخــــــــــالف
وقسمن باقـــــــــــــيك بازدالف
ناتج قسمة مرادك انــــــجال
ثم اضممن ذلك البـــــاقي إلى
أ -استخرج قاعدة معرفة الهجري من الميالدي.
ب -طبق تلك القاعدة على سنة  2111مالدية.

أيام الحرث

