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أجب عن األسئلة التالية :

السؤال األول:
ما نصيب كل من اآلتي من التركة- :

 .1مات عن - :ام

 .2مات عن - :ام

زوجة

 2اخت شقيقة

بنت

 .3مات عن - :ام

بنت ابن

زوجة

 .4مات عن 5 - :ابناء

ام

 .5مات عن - :زوج

 .6مات عن - :زوجة

بنت

 .9مات عن 6 - :بنت ابن
 .11مات عن 5- :بنت

 .11مات عن 4 - :زوجات
 .12مات عن - :زوجتين

عم شقيق

 6بنت.

 2بنت ابن

 12اخت شقيقة

اخت شقيقة

 3بنت ابن

بنت ابن ابن

أب

بنت.

 .8مات عن - :زوجة

ابن ابن ابن

اخ األب

ام

 .7مات عن - :زوجة

أخت األب.

اخت األب.

 3اخت شقيقة.

ابن ابن ابن ابن .

اخ شقيق.

 3ابن عم شقيق.
2ابن ابن ابن .

جدة

 11اخت شقيقة.

 5جدة

 6ابن عم األب.

8اخت شقيقة

اب

ام

السؤال الثاني:
ما نصيب كل من اآلتي من التركة- :

 .1مات عن 4 - :زوجات  6بنات ابن
 .2مات عن 3 - :زوجات

بنت

 .4مات عن - :زوج

بنت

 .3مات عن 2 - :زوجة
 .5مات عن - :زوجة
 .6نركت  - :زوج

ابن

ام

بنت

أب

بنت  4بنت ابن ابن  4ابن ابن ابن ابن وتركة قدرها ( )5761دينار.
 14بنت ابن

ام

بنت

وتركة قدارها ( )2881دينار .

اخ شقيق

أب

وتركة قدارها ( )1536دينار.

ام

وتركة قدارها ( )24111دينار .
وتركة قدارها ( )4811دينار .

تركة قدرها ( )96دنوم وايضا( ) 11111دينار وكفن بمبلغ(  )2111دينار

وكان علية دين(  5أالف) دينار وأوصى بدفع مبلغ ( 3111الف) دينار لجمعية ايتام احسب نصيب كل وارث من
التركة.

إنتهت األسئلة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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السؤال الثالث:

انتهت األسئلة
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