
  ١ صفحة                حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية       )  ٢٠١٤( األولى لعام االمتحانيةبالدورة خاص  )الفرائضمادة (

  الجمهورية العربية السورية 
  وزارة التربية       
      

  
  

 
 
 
 
 

الفرائض سلم درجات   
  شهادة الدراسة الثانوية الشرعية                        

  الدورة األولى                                 
  م ٢٠١٤ -هـ  ١٤٣٥عام                          

 مئتان: الدرجة



  ٢ صفحة                حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية       )  ٢٠١٤( األولى لعام االمتحانيةبالدورة خاص  )الفرائضمادة (

  حمن الرحيمبسم اهللا الر 
  الجمهورّية العربّية الّسورّية

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

  مئتان: الدرجة                 الدورة األولى/  ٢٠١٤دورة عام                                               
  /درجة ٦٠: /السؤال األول

 درجات ٢٠                   :ية القرآنيةسبب نزول اآل  -١
مرضت فأتاني رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم يعودني وأبو بكر وهما يمشيان فوجداني : روي عن جابر أنه قال

أغمي علي فتوضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثم صب وضوأه علي فأفقت فإذا النبي صلى اهللا عليه وسلم 
  .في مالي فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية المواريثجالس فقلت يا رسول اهللا كيف أصنع 

 درجات ١٠                              .بالغير  - ٢
 درجات ١٠                        ٦/١) أ -٣

  درجات ١٠                              .ع )ب
   درجات ١٠                      ع+  ٦/١ )ج

  /درجة ٨٠: /السؤال الثاني
  درجات ٥     .فقد= عدم  –أ )١        

   رجاتد ٥     .العصبات -ب            
  درجات  ٥    .انفرادها= االنفراد  -ج           
          درجات ٥    .عصبات  -د           

  درجات ١٠   .                                         السدس -أ) ٢        
  درجات ١٠                                                                               .أوالد البنات -ب          

  :التعاليل )٣        
  درجات ١٠   .ألن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة -أ           
   درجات ١٠   ".فهم شركاء في الثلث: "لقوله تعالى= لمطلق التشريك  -ب           

  :األدلة) ٤        
  درجات ١٠    ."رحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اهللاوأولوا األ: " من القرآن قوله تعالى -             

  ".للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان واألقربون: "قوله تعالى=               
   درجات ١٠   ).الخال وارث من ال وارث له) = (ابن أخت القوم منهم: (من السنة -            

  
  
  
 



  ٣ صفحة                حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية       )  ٢٠١٤( األولى لعام االمتحانيةبالدورة خاص  )الفرائضمادة (

  
  /درجة ٦٠: /لثالثالسؤال ا

  
  درجة ٣٠                     :المسألة األولى -١
  

  ٤  
  ١  زوجة   ٤/١
  ١  أم  با٣/١

  ٢  أب  ع
  : مالحظة

  .درجة ١٥= إذا كان عمود األنصبة صحيحًا 
  .درجة ١٥=  صحيحًا إذا كان عمود النسب 

  
  درجة ٣٠   :المسألة الثانية -

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

  
  : حظةمال

  .درجة ١٥= إذا كان عمود األنصبة صحيحًا 
  .درجة ١٥= إذا كان عمود الحصص صحيحًا 

 سلم الفرائض انتهى 
                                      ----------------------------  

  


