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 A _ C:  انالفوج         ذكمال بلحركة

خيتلف ترتيب ، لكن األجوبة الصحيحة ملونة باألمحر و حتتها سطر

 من منوذج إىل آخر النوازل  و ترتيب األسئلة و األجوبة من 

ثالث زوجات، ، و  ألب او أخت ألب، اشقيقة، و أخ ا، وأختاوترك حني موته: بنت مجالتويف  : مسألة

مطلقة رجعيا انتهت الثانية لقها ثالثا يف مرض مات بعد شفائه منه بسنة، وطومطلقتني: إحداهما 

 .عدتها بعد وفاته بعشرة أيام

 

Q 1. تعليل ميراث الزوجات و المطلقات: 

A. ترثه الزوجات الالتي في عصمة حقيقية و حكمية. 

B.  مرض الموت . فيإياها المطلقة ثالثا ترثه لطالقه 

C. . ترثه فقط ؛ الزوجات الالتي في عصمة حقيقية 

D. .ترثه الزوجات الالتي في عصمة حكمية فقط 

E. . ترثه الزوجات ، و ترثه المطلقتان ألنهما في عصمة حكمية 

F. .ال ترثه المطلقة في مرض الموت ولو مات قبل شفائه من المرض 

G. . ال ترثه المطلقة رجعيا النتهاء عدتها بعيد وفاته 

Q 2. سهام الورثة : 

A. سهم الزوجات بعد التصحيح  = راجع الرواجع  . 

B. .سهم الشقيقة  بعد التصحيح  = ثالثة أضعاف سهم البنت قبل التصحيح 

C. .سهم الشقيقة  بعد التصحيح = ضعف سهم الزوجات بعد التصحيح 

D. .سهم الشقيقة  بعد التصحيح  = ثالثة أضعاف الراجع 

E.  الرواجع .سهم الزوجات بعد التصحيح  = راجع 

F. . سهم البنت = نصف راجع الزوجات 

G. . راجع الرواجع = سهم البنت 

Q 3.  يساوي = أصل الفريضة: 

A. .  المضاعف المشترك األصغر لمقامات فروض: الزوجة ، و األخت 

B. . مجموع رؤوس العصبة 

C. . ضعف سهم البنت قبل التصحيح 

D. . نصف سهم البنت من األصل المصحح 

E. . ضعف راجع الرواجع 

F.  الفرض .مقام صاحب 

G. . مقام فرض البنت 

Q 4. يساوي =  المصحح صل األ: 

A. .  سهم البنت + سهم الزوجات 

B.  سهام الورثة بعد الرد على أصحاب الفروضضعف . 

C. . ضعف مقام صاحب الفرض 

D. . أربعة أضعاف مقام فرض الزوجات 

E. .نصف فرض البنت بعد التصحيح 

F. . ثالثة أضعاف سهام الورثة بعد التصحيح 

G. ج .ضعفي مقام فرض الزو 

Q 5.  = أحكام الحجب في الفريضة: 

A. . ال تحجب الزوجات حجب نقص بالبنت 

B. .تحجب الزوجات حجب استغراق بالبنت مع الشقيقة 

C. . تحجب الشقيقة باألخ ألب 

D. . تحجب األخت ألب حجب نقص باألخ ألب 

E. . يحجب األخ ألب حجب إسقاط باألخت الشقيقة 

F. رب .ال يحجب األخ ألب بالشقيقة لتساويهما في درجة الق 

G. ..تحجب الزوجات حجب إسقاط  بالبنت أو  الشقيقة العاصبة مع الغير 
 أخ ألب .و أخ شقيق و الغالية عن : زوج و بنت و بنت ابن : تويف مسألة

 
Q 6. : سهام  الورثة في المسألة 

A. . سهم األخ ألب = نصف سهم الشقيق 

B. . سهم البنت  = نصف سهم الزوج 

C. )سهم البنت = )سهم الزوج + سهم األخ الشقيق 

D. . سهم الزوج  = ثالثة أضعاف سهم األخ الشقيق 

E. . سهم األخ ألب = سهم الزوج 

F. . سهم الزوج  = نصف سهم البنت 

G. . سهم األخ الشقيق  = راجع فريق البنات 

Q 7. := أصل الفريضـة يساوي 

A. . أكبر من مجموع سهام الورثة 

B. امات .المضاعف المشترك األصغر للمق 

C. . مجموع سهام الورثة 

D. .المضاعف المشترك األصغر لمقامي فرض الزوج و  فرض بنت االبن 

E. . أقل من مجموع سهام الورثة 

F. . المضاعف المشترك األصغر لمقامي سهمي البنت و بنت االبن 

G. . مجموع مقامات الفروض 

Q 8. : أحكام الحجب في النازلة 

A. .الزوج يحجب حجب نقص بالبنت فقط 

B. جب حجب نقص إال باجتماع البنت و بنت االبن .الزوج ال يح 

C. .األخ ألب حجب حجب استغراق باجتماع الشقيق مع البنت و بنت االبن 

D. البنت ال تحجب حجب نقص ببنت االبن . 

E. . األخ الشقيق حجب حجب استغراق بأصحاب الفروض 

F. . األخ ألب حجب حجب اسقاط بالزوج و األخ الشقيق 

G. اع البنت مع بنت االبن.الشقيق حجب حجب اسقاط باجتم 
 ، وابن ابن ابن ، و أم ، و جدة ألب ، جدة ألم ، أخ ألم . بنتني ، و ابن زوج ، و بنت توفيت فاضمة عن : : مسألة 

 

Q 9. : الحجاب و المحجوبون في المسألة  

A. .األخ ألم تحجبه األم 

B. . بنت االبن ال تحجب بالمتعدد من البنات 

C. نات .الجدة ألب تحجب بالمتعدد من الب 

D. .األخ ألم يحجب بالمتعدد من البنات 

E. .األم تحجب بالبنات 

F. .أبناء االبن يحجبون حجب استغراق بالفروض 

G. . أبناء االبن يحجبون بالمتعدد من البنات 

Q 10. :  سهام الورثة 

A. . سهم األم  =  نصف سهم الزوج 

B. سهم الزوج = ثالثة  أضعاف سهم األم 

C. سهم ابن ابن ابن = سهم بنت ابن 

D. البنت الواحدة . ين = سهمسهم الجدت 

E. . سهم الزوج = سهم األم أبناء االبن 

F. . سهام الورثة أصغر من أصل الفريضة 

G. . سهام الورثة ال تعادل أصل الفريضة 

Q 11. :أصل  الفريضة 

A. . المضاعف المشترك األكبر لمقامي فرضي األم و الزوج 

B. . المضاعف المشترك األكبر لمقامي فرض البنات و  فرض الزوج 

C. هام الورثة .مجموع س 

D. المضاعف المشترك األصغر لمقامي فرضي األم و الزوج . 

E. . ما عالت إليه 

F. . ما ردت إليه 

G. . مجموع سهام البنات و الزوج 

Q 12. :تصحيح  الفريضة 

A. . تصحح الفريضة من راجع البنات 

B. . تصحح الفريضة من راجع الجدات 

C. . تصحح الفريضة من راجع أبناء االبن 

D. اجع .تصحح الفريضة من راجع الرو 

E.  . كل األجوبة غير صحيحة 

F. .تصحح الفريضة من الراجع 
 تصح الفريضة من رواجع البنات و الجدات


