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  الجمهوریة العربیة السوریة 

  وزارة التربیة       

      

  

  

 

 

 

 

الفرائض سلم درجات   

  شهادة الدراسة الثانویة الشرعیة                        

  الدورة األولى                                 

  م ٢٠١٥ - هـ  ١٤٣٦عام                          

 مئتان: الدرجة
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  ّرحمن الّرحیمبسم اهللا ال

  لشرعیةسّلم درجات امتحان الّشهادة الثّانوّیة ا

  م٢٠١٥األولى عام  االمتحانیة الدورة

                    مئتان: الدرجة                                                                      مادة الفرائض        

  

  /درجة ٦٠: /السؤال األول

 : َّ مهجه ين ىن من خن  ُّ تعالى  یستنتج من قوله -١

  درجات ٥    .التوریث من التركات مطلقًا سواًء كانت ضئیلة أم عظیمةأن  - 

 درجات ٥    .في كل أجزاء التركة وبذلك تنقطع طماعیة الكبار اً لكل وارث حقأن  - 

 " : للنساء"و " للرجال"المراد من كلمتي  - ٢

 درجات ٥        . غونیرى البعض أن كلمة للرجال یراد بها الذكور البال - 

 درجات ٥  .وكلمة للنساء یراد بها اإلناث البالغات - 

    .وال تشمل هاتان الكلمتان الصغار ألن إطالق هاتین الكلمتین لغة على الكبار فقط= 

 درجات ١٠         .ویرى البعض اآلخر أن المراد من هاتین الكلمتین ما یعم الكبار والصغار من النوعین - 

 درجات ١٠  .المراد من الكلمتین الصغار فقط من النوعین إن: یقول ورأي ثالث - 

 : أقسام المضارة - ٣

   درجات ١٠    اهللا ال یقصد وجه فأقلأو یوصي بالثلث = أن یوصي بأكثر من الثلث = ضرار بالوصیة إلا -أ

  .یقصد إضرار الوارث= 

 درجات ١٠  .أن یقر بدین لمن لیس له علیه دین= اإلضرار بالدین  -ب

  /درجة ٤٠: /السؤال الثاني

 :الفراغات - ١

  درجات ٥  . عصبات -أ       

 درجات ٥  .رد= الرد  -        

  درجات ٥  .العصوبة -ب      

  درجات ٥  وارثاً  -                

 :)غلط(لـ وا )صح(ـ ال - ٤

 درجات ١٠  .      غلط  -أ 

 درجات ١٠  .صح -ب
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  /درجة ٤٠: /السؤال الثالث

 :التعالیل

    : تسمیة األقارب بالرحم - ١

    درجات ١٠   .مألنه األصل الذي یجمعه

    : الجدة ألب تسقط باألب - ٢

    درجات ١٠   .لى بواسطة حجبته تلك الواسطةألن من أد

    : من مات عن خالة وعمة كان للخالة الثلث وللعمة الثلثان - ٣

    درجات ١٠   .الثلثان ألن المیت لو مات عن أب وأم كان لألم الثلث ولألب الباقي وهو

  .ألنه یعطي نصیب األم للخالة ونصیب األب للعمة= 

    : من مات عن بنت أخ ألب وبنت أخ ألم كان المال لألولى - ٤

    درجات ١٠   .ألنها أقوى قرابة

   )       درجة ٦٠: (الّسؤال الرّابع

  درجة ٣٠    :المسألة األولى - ١
  

  ٧٢  ٢٤  

  ٩  ٣  زوجة  ٨/١

  ١٢  ٤  أب  ٦/١

  ١٢  ٤  أم  ٦/١

  ع
  بنت

١٣  
١٣  

  ٢٦  ابن

  :مالحظة

  .عشر درجاتعمود األنصبة ل - 

  .الحصص األول عشر درجاتعمود ل - 

  .لعمود الحصص الثاني عشر درجات - 

     درجة ٣٠    :المسألة الثانیة - ٢
  ١٢  

  ٣  زوج  ٤/١
  ٦  بنت  ٢/١
  ٢  بنت ابن  ٦/١

  ١  أخ شقیق  ع

  :مالحظة

  .ة درجةلعمود األنصبة خمس عشر  - 

  .لعمود الحصص خمس عشرة درجة - 

  

 ----------------------------  

  سلم الفرائض انتهى 

 ×٣ 


