
  ١ صفحة                حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية       )  ٢٠١٤( األولى لعام االمتحانيةبالدورة خاص  )/المذھب الجعفري/الفرائض مادة (

  الجمهورية العربية السورية 
  وزارة التربية       
      

  
  

 
 
 
 
 

/المذهب الجعفري/الفرائض سلم درجات   
  شهادة الدراسة الثانوية الشرعية                        

  الدورة األولى                                 
  م ٢٠١٤ -هـ  ١٤٣٥عام                          

 نمئتا: الدرجة



  ٢ صفحة                حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية       )  ٢٠١٤( األولى لعام االمتحانيةبالدورة خاص  )/المذھب الجعفري/الفرائض مادة (

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  الجمهورّية العربّية الّسورّية

  وزارة الّتربية        
  /المذهب الجعفري/الفرائض : مادة   لشرعية  سّلم درجات امتحان الّشهادة الثّانوّية ا

  مئتان: الدرجة                    الدورة األولى/  ٢٠١٤دورة عام                               
  /درجة ٦٠: /لسؤال األولا

 درجات ١٠                   :سبب نزول اآلية القرآنية  -١
نزلت هذه اآلية في أوس بن ثابت األنصاري توفي وترك امرأته وثالث بنات، فقام رجالن هما ابن عم الميت 

في الجاهلية كانوا فأخذا ماله وام يعطيا امرأته وال بناته شيئًا منه، وذلك أنهم " عرفجة"و" سويد"ووصياه، يقال لهما 
ال يعطى اإلرث إال من قاتل : ال يورثون النساء، وال الصغير من الذكور،وٕانما كانوا يورثون الرجال، ويقولون

أنفق عليهن وقد ترك : وحاز الغنيمة وحمى الحوزة، فجاءت امرأة أوس إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت
، نوهن في حجري وال يطعمن وال يسقي ولم يعطيا في بناتي منه شيئًا، أبوهن ماًال حسنًا وهو عند أوس وعجرفة

فدعاهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقاال يار سول اهللا، إن ولدها ال يركبن فرسًا، وال يحمل كًال، وال ينكين 
    .جال والنساءعدوًا، فأنزل اهللا هذه اآلية وبين أن اإلرث ليس مختصًا بالرجال، بل هو أمر يشترك فيه الر 

 :األحكام المستفادة من مضمون اآلية  - ٢
  درجات ٥                                  .تدل اآلية على أن النساء يرثن كالرجال -١  
  درجات ٥                 .تدل اآلية على اشتراك الصغار مع الكبار في الميراث -٢  
  درجات  ٥        .لوارث نصيبًا مقدراً أن اهللا تعالى جعل ل) على نحو اإلجمال(تدل اآلية  -٣  

 :اختيار اإلجابة الصحيحة -٣
  درجات ١٠                    .مطلقًا غير مقيد -)أ
  درجات ١٠                            .كلياً  -)ب
   درجات ١٠                       .سنة -)ج

  /درجة ٦٠: /السؤال الثاني
  : الفضيلة التي حض عليها النبي صلى اهللا عليه وآله سلم –) ١        
         درجات ١٠     .التعلم= فضيلة العلم  -             

  درجات ١٥   .                                         ألنهن المرجع األساسي لفهم القرآن الكريم -أ) ٢        
  درجات ١٥                                          .القسط بين الناس= من تحقيق العدل لما تقتضيه  -ب          

  درجات ١٠   .جميع ما ذكر صحيح )٣        
  جملة المسنونات التي سنها النبي صلى اهللا عليه وآله سلم من رسوم وعادات تتعلق) ٤        

   جاتدر  ١٠    .بعالقة اإلنسان بربه  سبحانه وتعالى وبالناس من حوله وبعالم الطبيعة فيما يستحب ويكره له            
  .يكتفى بذكر ثنتين من ثالثة ولكٍل خمس درجات: مالحظة

 



  ٣ صفحة                حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية       )  ٢٠١٤( األولى لعام االمتحانيةبالدورة خاص  )/المذھب الجعفري/الفرائض مادة (

  /درجة ٣٠: /السؤال الثالث
  :الفراغات )١
  درجات ١٠                 )لكل فراغ خمس درجات(الفرع الوارث = الولد  –نصف  -أ   
         درجات ١٠                    )لكل فراغ خمس درجات( .الديون - الوصايا  - ب   
  :اختيار اإلجابة الصحيحة) ٢       

  درجات٥                                                                                     .ثمانين - أ         
 درجات ٥                                                            .األعلى -ب         
  /درجة ٥٠: /الرابعالسؤال 

  :المسألة األولى -١
  ١٦  ٤  

  ٤  ١  ٤زوجة   ٤/١
  ١٢  ٣  جد  الباقي

  : مالحظة
  .خمس درجات= إذا كان عمود األنصبة صحيحًا 

  .درجات ١٠= إذا كان عمود النسب األول صحيحًا 
  .درجات ١٠= إذا كان عمود النسب الثاني صحيحًا 

  
  :لة الثانيةالمسأ -

  ٦  
  ١  أم  ٦/١
  ٣  ٢أخت ألم   ٣/١

    أخ ألب  الباقي
  

  : مالحظة
  .درجات ١٠= إذا كان عمود األنصبة صحيحًا 

  .درجات ١٥= إذا كان عمود الحصص صحيحًا 
 سلم الفرائض المذهب الجعفريانتهى 

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


