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اسى انًحبضر:د .خبنذ خطبة
رلى انطبنت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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انكهيـخ :انمبَىٌ وانًًبرسخ انمضبئيخ
انمسى  /انتخصص:ـــــــــــــــــــــــــ
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أجت عٍ األسئهخ انتبنيخ:
انسؤال األول:
اكتب من قولو تعالى (يوصيكم هللا في أوالدكم لمذكر )...إلي قولو (إن هللا كان عميما حكيما)
اكتب من قولو تعالى (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) إلي (وهللا عميم حكيم )
اكتب من قولو تعالى ( يستفتونك في  ) ...إلي (وهللا بكل شيء عميم)
انسؤال الثبَي:
اجت عٍ خًسخ اسئهخ يًب يهي .

 .1ما المقصود بمراتب الميراث  ،وكم مرتبة ىي  ،مع ذكرىا مرتبة .
 .2تحدث/ي عن الحجب – معناه  ،أنواعو – اقسام كل نوع .
 .3ما ىي الفروض التي لم يذكرىا القران الكريم  .اذكرىا.

 .4تحدث/ي عن المسالة المشتركة مبينا ماىيتيا و صورتيا وكيفية حميا .
 .5وضح/ي معنى الكاللة وحاالتيا .
 .6تحدث/ي عن العصبات وأنواعيا وجياتيا وحكم كل صنف منيا .
 .7تحدث/ي عن اسباب الميراث وموانعة .

 .8تحدث عن الفرق بين الميراث في الشريعة والميراث في القوانين الغربية .

السؤال الثالج:
بين نصيب كل وارث في المسائل التالية:
أ .توفي رجل عن  :زوجتين و ام و اب.
ب .توفي رجل عن  :زوجة  ،و بنت  ،و بنت ابن  ،و اب  ،و اخت شقيقة.

جـ .توفيت امرأة عن  :زوج  ،و بنت  ،و بنت ابن  ،و اخت شقيقة  ،و اخت الب.

د .توفيت امرأة عن  :ام  ،و زوج  ،و  3بنات  ،و  4ابناء.
ىـ ارتد وترك /ثالثة أبناء  ،وبنت  ،وزجو  ،وأم .

و -ترك  /ابن رقيق  ،وبنت  ،وأبا .
ز -ترك /زوجة  ،وأم وأب ييوديان.

اَتهت األسئهخ
يع تًُيبتي نكى ثبنُجبح وانتىفيك
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