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السؤال األول :أجت عٍ األسئهة انتبنية:
[[

 .1ماىي مراتب الميراث  ،وكم مرتبة ىي  ،مع ذكرىا مرتبة .
 .2تحدث/ي عن الحجب – معناه  ،أنواعو – أقسام كل نوع ..

 .3ما ىي الفروض التي ذكرىا القران الكريم  .اذكرىا مع بيان أصحابيا.
 .4تحدث/ي عن العصبات وأنواعيا وجياتيا وحكم كل صنف منيا .
 .5عرف العول مع بيان األصول التي تعول والتي ال تعول مع التمثيل.
 .6تحدث عن الرد مع بيان شروطو وأقسامو وحاالتو .
السؤال الثاني :اجب عن خمسة اسئمة مما يمي .
 .1ما ىي مميزات الميراث في الشريعة مقارنا بينو وبين الشرائع السابقة.
 .2عمة إعطاء الرجل ضعف المرأة في الشريعة اإلسالمية .

 .3تحدث/ي عن الم سالة المشتركة مبينا ماىيتيا و صورتيا وكيفية حميا .
 .4تحدث/ي عن أسباب الميراث وموانعو .
 .5اشرح/ي الم سألة العمرية مع بيان صورتيا .
 .6كيف تعرف أصول الم سائل  ،وكيف تصحح الم سائل مع بيان كيفية تقسيم التركات .
 .7تحدث عن الفرق بين الميراث في الشريعة والميراث في القوانين الغربية .
 .8وضح/ي معنى الكاللة وحاالتيا .

 .9اشرح الحقوق المتعمقة بالتركة مع بيان شروط اإلرث .

 .10تحدث عن الفرق بين المحجوب والممنوع من الميراث .
السؤال الثالث :
بين نصيب كل وارث في المسائل التالية:

 .1توفي رجل عن  :زوجتين و ام و اب.
 .2توفي رجل عن  :زوجة  ،و بنت  ،و بنت ابن  ،و اب  ،و اخت شقيقة.

 .3توفيت امرأة عن  :زوج  ،و بنت  ،و بنت ابن  ،و اخت شقيقة  ،و اخت الب.
 .4توفيت امرأة عن  :ام  ،و زوج  ،و  3بنات  ،و  4ابناء.
 .5ارتد وترك /ثالثة أبناء  ،وبنت  ،وزجو  ،وأم .
 .6ترك  /ابن رقيق  ،وبنت  ،وأبا .
 .7ترك /زوجة  ،وأم وأب ييوديان.

 .8توفيت امرأة وتركت /أب وأم و بنتين وثالث أخوات شقيقات  ،وأخوين شقيقين وأخت ألب  ،وثالث إخوة ألم  .وتركت تركة قدرىا
 126.000دينار ،وجيزت ب  2.000دينار  ،وعمييا دين قدره  25.000دينار  ،كما أوصت بثمث التركة لييأة خيرية.
انتهت األسئمة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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