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 ثانوي مقررات  مسار العلوم األنسانية2أسئلة مادة الفقة 

 من بين األقواس : اإلجابةالصحيحةياختار1س

  الشقيق األخمع وجود ابن  ألبابن األخ -1
 /اليعصب(اليرث)يرث /

  مع عدم املعصب األخواتالبنات مع -2
 /عصبه بالنفس( عصبة مع الغري)عصبة بالغري /

  األب مع وجود االبن يرث-٣
 /السدس مع الباقي /الباقي (السدس)
  العصبة بالنفس هم مجيع الذكور عدا-٤
 (والزوجش/الزوجة /األخ ألم  األخ)
 األخ ألم وألخت ألم ترث ب-٥
 /التعصيب فقط(ض/التعصيب والفر-الفرض فقط)
 /الباقي/الثلثان()السدسرث بنت االبن يف حال وجود بنت واحدة وارثة للنصف /ت٦
 ترث البنت الثلثان يف حال-٧

 /الفرع الوارث(املشارك)املعصب/
 حيجبها األصول/أن ٨

  /حواشي /فروع وأصول وحواشي(أصول )فروع /
  إىليعول 12األصل -٩
 (1٧و1٥و1٣    -٧1و2٤و1٣    -  ٣1و1٥و1٤)

 خيرج منه أصل املسألة بال كسر يسمىأقل عدد -1١
 تأصيل()عول /رد/

   ألم أن األخ ألم  ألخوة اليت انفرد بها ا األمورمن -11
 (اليعصبها على النصف من نصيب معصبها / الم  ألختأنا )يعصب األخت ألم /

  احتد يف اجلهة والدرجة فيقدم إذايف العصبات -12
 بينهم املال بالسوية (/يقسم األقوى )املتقدم يف اجلهة /

 اجلدة مع عدم األم ترث-1٣
  ( السدس)الربع /الثمن /



 

 

 ( مباح-مستحب - حمرم ) الشفاء   على الطبيب ة جماعل حكم-1٤
 (عن منهي- الزم-جائز)عقد حكم اجلعالة -1٥
 (مكروه- جائز- حمرم) حكمه الوصية يف الرجوع-1٦
 ( ذالك بني- جائز- الزم)الوقف عقد-1٧
 ( ذالك غري-طجائز فق- فقط حمرم)اإلنكار صلح حكم-1٨
  الدائن الن جائز بعضهب  احلال الدين عن الصلح حكم-1٩

 ( حقه من بعض أسقط- حالته حسب - لعقد يف  يتشرط مل)
 (ذالك غري- القيديه احلواله- العقاريه املساهمه) لشفعه املعاصره التطبيقات من-2١
(    مستحب-جيوز-الجيوز) الوقف يف الرجوع حكم-21
  هنا الشفعهاحلكم طلب فلماعلم صاحبه اشعار دون نصيبه احداهما باع اثنني بني مشرتكه سياره22

 (اجلار يفالشفعة– فيه الشفعة- شفعه فيه)
-اجلعلكامال) له هنا جلعالة ا فحكم العمل اثناء اجلاعل قبل من اجلعاله يف الفسخ كان اذا2٣ 

 (هأجرة عمل- اجلعل نصف
 (هدية-وصية-عطية) املوت مرض يف اهلبة حكم-2٤
 (وصيه- هديه- عطية) املوت مرض يف اهلبة تسمى-2٥
 (توريد-مقاوله- استصناع) عقد فهو املال رب من املواد كانت إذا-2٦
 ( ذالك بني- فاسد-صحيح) الركبان يف البيع حكم-2٧

  من هذا خفضه او السهم قيمه رفع بقصد السوق يف الكاذبه االشاعة بث-2٨ 
 (االحتكار-التسعري- الغنب)

 (واجب- جائز-حمرم)حكمه نضجه بعد مستقال الثمر بيع-2٩
  ذمته يف احلق ثبوت(ذالك غري-بعد-قبل) الضامن الضمان يلزم-٣١
 (التربعات-اإلرفاق-اإلجارة) عقود من والضمان الكفالة-٣1
 يرثالتعصيب من الذكور فانه  أهلمن انفرد من -٣٣

 الفروض ( أصحاب/اخذ الباقي بعد  مجيع املالاخذ )فرض/
  واجلد عند عدم االبن يرث األب-٣٤

 (فرض وتعصيب معا)فرض /تعصيب /
  يسمى الدرجةوالرتبةيف  لألنثى املساويالذكر -٣٥



 

 

 /عصبه بالنفس/عصبه مع الغري(عصبه بالغري)/
 بنت االبن ترث مع البنت الوارث للنصف فرض وقدره_٣٦

 لربع(ا-النصف -السدس)
  الزوجه ترث الثمن عند٣٧

 /وجود الفروع الوارث /الشي مماسبق(عدم الفرع الوارث)
  طالق بائن حكم ارثها املطلقة/٣٨ 

 الاذا كان متهم يف قصده فرتث(ا   الترث-الترث-)ترث 
  التحقق من موت املورث يكن ب-٣٩ 

  مجيع ماسبق (-عدلني  شهادة-)االستفاضه 
 يرثون ب األختألب-٤١ 

 (رض والتعصيب والجتمع الف-التعصيب -)الفرض 
 األم مع الفرع الوارث ترث-٤1 

 /الربع /الثلث( )السدس
 املرهون به(-الراهن -الرهن عقد الزم ل)للمرتهن 

 املرهون به(-املرتهن - )الراهنالرهن منائه املتصل واملنفصل ومؤونته -٤2 
 ( احمليل-احملال به -احيل على ملئ فال يشرتط رضا)احملال  إذا-٤٣ 
 حبسب حاله الشخص(- جائز-الصلح عن الدين احلال ببعضه حكمه)حمرم -٤٥ 
 مشروع (-فيه شفعه -فيه ة الشفعبغري عوض مالي كإرث) إليهممن انتقلت  الشفعةحكم  -٤٦ 
فيه ) الشفعةارض مشرتكه بني اثنني باع احدهما نصيبه وكان شريكه مسافر فلمارجع علم بالبيع فطلب -٤٧ 

 مشروع(- ة الشفع–شفعه 
 مشروع(- ة الشفع–يف املنقوالت حكمه)فيه شفعه  الشفعة-٤٨ 
 إذا الرضا اليشرتط-كان على فقري  إذايشرتط رضاه -اليشرتط رضاه)  ة رضا حملال عليه للحوال  حكم-٤٩ 

 كان على غين (
 مندوب (-جائز -حكمها)حمرم  ة القيدي املصرفيةة احلوال-٥١ 
الدين -إنكار- إقرار)حهذا صلعني فينكر املدعي عليه ثم يتصاحلا  أودين  آخريدعي شخص على  نأ - ٥1 

 احلال ببعضه(
 املرهون(-املرتهن -الراهن باع املرتهن الرهن وفضل شي منه فهو ل) إذا-٥2 



 

 

املرهون -املرتهن - )للقاضي   الراهن ببيع الرهن وامتنع عن البيع فان الذي يتوىل البيع وجيربه يأذنمل  إذا-٥٣ 
 به (

 
 مسي املصطلحات التالية :2س

 (جعاله   جمهول ) أوجعل مال معلوم ملن يعمل عمل مباح معلوم 
 هبه ( )احلياةالتربع باملال يف حال 

 (الصلح  بني متخاصمني ). إصالحعقد يتوصل به -
 .(الوقف )..املنفعةحتبيس األصل وتسبيل -
 ...الغصب .( اخذ مال غريه قهرا بغري حق )..-
 .(الشفعة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر يف العقد). حصةاستحقاق الشريك انتزاع  -
 
 .)املسرتسل (الذي جيهل قيمة املبيع ..-
 ).السلم.( املثمن وتأخريتعجيل الثمن -
 )استصناع ( تصنيع شي موصوف بعوض معلوم أوعمل  أداءعقد على -
  ١ من بعضه أومن بعضه  أوتوثقه دين بعني ميكن استيفاؤه منها -

 ) الرهن (
 (وصيه     التربع باملال بعد املوت ).-

 (  غصب      استيالء شخص على حق غريه قهرا).- 
 ( احلواله ).  أخرىذمة  إىلنقل الدين من ذمة -
 (  الكفالهمن عليه حق مالي إىل صاحبة ) بإحضارالتزام شخص -
 
 )  الواجب العيين    ( ماٌطلب فعله من كل واحد من املكلفني بعينه-
 )العام( اللفظ املستغرق جلميع أفراده بالحصر-
 )املخصص املنفصل( مايستقل بنفسه -
 )الواجب املخري( الشارع من املكلف أن يأتي بأمر من أمور معينة مثل كفارة اليمني ماطلب-

 )الرتكة (ما خيلفه امليت من مال أو حق أو اختصاص مثل السيارة والنقود. - 
 )اإلرث(علم ليعرف به من يرث ومن ال يرث ومقدار كل وارث.-



 

 

 )..  التعصيب...(اإلرث بال تقدير. -
 )  العول. (زيادة أسهم فروض املسألة عن أصلها. -
 ). الرد(إرجاع ما تبقى يف املسألة بعد اخذ أصحاب الفروض فروضهم على من يستحقه منهم.  -
 )املرياث.(حق قابل لتجزيئه يثبت ملستحق بعد موت من كان له سبب قرابة أو الزوجية.-
 ) التأصيل (بال كسرحتصيل أقل عدد خيرج من فرض املسألة أو فروضها -
 
 أكملي الفراغات التالية :٣ س

     مثل الديون والبيع املوجل واجرة الدار مايصح ضمانه -
 ضمانتنقلب  الكفالةاملكفول يف موعده فان  إحضارتعذر الكفيل  إذا-
 حيمر ويصفرصالح النخيل . وعالمة.يشتد صالح احلب . عالمة-
 غنب للمشرتي.أصلهاقبل الصالح منفرد عن  من حتريم بيع الثمر احلكمة-
 ضع وتعجل .وحطيطة الصلح عن الدين املؤجل ببعضه حاال يسمى . -
 التحريم  يف التسعري حكمه األصل-
 ر جائزحكم ادخار التجا-
 الشراء من الدائم العمل.الفقهاءويسمى عند  جائز  حكمه دعقدا لتوري-
 وهي زوج وأختان الب  عمر بن اخلطاب عالت كانت يف عهد أوملسألة-
  1٧و  1٥و  1٣إىليعول 12 األصل-
 الزوجنيكال يرد عليه عداو.-
 2٧إىليعول 2٤ األصل-
 تسهيل الوصول إىل قسمة الرتكة على الوجه الصحيح  التأصيلمن  الفائدة-
 النقص يف سهام اصحاب الفروض اثر العولالزيادة يف سهام أصحاب الفروض و اثر الرد-
 صحيحة استخراج االحكام الشرعية على اسس علمية  األصولمن علم  الفائدة-
 الرسالةويف كتابه الشافعي مستقل على يد  األصولعلم  أصبح-
 عائلةاملسألة اليت زادت سهام فروضها عن أصل املسألة تسمى -
 جائز الصلح حكمه-
 العقار الغري مقسوم حملها الشفعة-
 حبةمست الوصيةاألصل يف حكم -



 

 

 جائزة من ثلث املال ملن الوارث له الوصيةبأكثرحكم -
  جيب العدل لألوالد  اهلبة.حكم -
 ....اهلي...................و...................خريي  ........الوقف نوعان ......-

 .........اجرته....يرده الغاصب مع . أنكان يؤجر عاده جيب  إذاحكم الغصب - 
 ................. يكا فاة.........و......يدعوله................. أنهديه  إليهيستحب ملن اهدي -
 .......حمرم..................هبه غري املسلمني احملاربني حكم قبوهلا...-
 ......الواقف يف تعني الناظر....شرط................جيب العمل ب....-
 .......ابتة باحملكمة.....................كتحلفظ الوقف من الضياع فانه ينبغي...-
 االشهاد والكتابة   وتثبت ب  مرض املوت    يف . الوصيةتتأكد -
 .................حطيطة او ضع و  تعجل .........الصلح عن الدين املؤجل ببعضه حاال يسميه العلماء..-

 ................. مباحه ......................... لة من مشروعيه اجلعا احلكمة-  
 . احملكوم علية..و.احملكوم فيه  .....و....................احلاكم .......أركان احلكم هي ...-
 االخبار والنقل ...واملشافهه واملشاهدة السبيل إىل معرفة اإلمجاع يكن ب-
 مسألة .عشر ين الف  أكثر من  بأنهاقدر العلماء مسائل اإلمجاع -
 غري متواتر  القراءة الشاذة يف القران هي مانقل إلينا نقال-

..وقد متتابعات اهلل عنه فصيام ثالثة أيام. يقرأها رض.يف قوله تعاىل )فصيام ثالثة أيام(ابن مسعود مثل قراءة .-  
 واجب ..وحكم العمل بهاحجة اختلف األصوليون يف االحتجاج بالقراءة الشاذة والراجح أنها .

 ادوات الشرط  –ال املعرفة  غ العموم من صي-
 مستقلة ..و.مؤكدة .....و...مبينة..................بالقران .. السنةعالقته -
 واجب فهو االبه الواجب مماال يت-

 حرمان    ....و..نقصان قسمني هما  إىلاحلجب ينقسم 
 املعصب .مع عدم .اخوات مع.بنات  يكون  أن التعصيب مع الغري هو -
 اختالف دين .و.رق .وقتل  اإلرثموانع -
 الثلثني عند وجود املشارك وعدم املعصب ترث البنت فرض قدره -
 االخ الم  والزوج  عدا  األبامليت والذكور من جهه  أبناءالعصبه الذكور هم مجيع -
 .السدس فرض وقدره  األماجلده ترث عند عدم -



 

 

 عمومه  .و.اخوه .وابوه و.بنوه  ترتيب جهات العصبات بالنفس -
 : فرقي بني كالمن ٤ س 

 .السلم واالستصناع-
 يف مجيع االشياء وتسليم الثمن يف   جملس  العقد كامال–السلم 

 يف الصناعات فقط وجيوز تسليم الثمن بعد جملس  العقد او  بعضة  -االستصناع
االستفادة منها يف السلع واخلدمات والنقدية رصد  \.   السلعية  بني البطاقات املسبقة الدفع السلعية والنقدية- 

  مبلغ ميكن  سحبة عن طريق الصراف او  نقاط البيع 

. بني الرد والعول -  

  الرد الزيادة يف سهام اصحاب الفروض والعول النقص يف سهام اصحاب الفروض
د مادل على احلقيقة بقيد. املطلق مادل على احلقيقة بالقيد املقيبني املطلق واملقيد -   

. العام اللفظ املستغرق جلميع افراده بالحصر اخلاص قصر العام على بعض افراده بني العام واخلاص -  
.الفقهية واملصرفية القيدية هاحلوا لبني -    

القيدية املصرفية اليلزم دينان وارفاق باحملال الفقهية يلزم دينان وارفاق باحمليل    -  

. الفقة وأصولة الفقبني -  .  

 الفقة ادله تفصليه وللمكلف اصول الفقه االدلة االمجالية وللعامل واملفيت 
 . بني الرهن احليازي والرمسي-

 احليازي بيد املرتهن والرمسي بيد الراهن ويكتب يف االوراق الرمسية
 . بني الضمان والكفالة-

 الضما ن احضار مال الكفالة احضار بدن
 .االستفتاءبني الفتوى و-

 الفتوى تبني احلكم الشرعي عن دليل االستفتاء طلب اجلواب عن االمر املشكل
 .بني الفرض والتعصيب-

 مقدر الفرض والتعصيب غري مقدر  
 .جارة الفرق بني اجلعالة واال-

م اجلعاله عقد  جائز تصح على العمل معلوم وجمهول وشخص معني او جمهول  واالجاره  عقد الزم  عمل معلو
 وشخص معني

 فقط يكفي : دهلاو احالتطبيقات املعاصرة  أعطيأمامك معامالت ماليه  ٥س



 

 

 ). كفالة املوقوف كفالة املستقدم ( الكفالة -
 ) بالشيك واحلوالة القيدية املصرفية  ( احلوالة-
 ) املساهمات العقارية  (الشفعة-
 بالتقسيط( رهن السلعة املبيعه–). اشرتاط حتويل الراتب  الرهن-
 أمامك أحكام وضعية صنفي كال مبايناسبة :٦س 

 )العزمية /الرخصة /الصحة/الفساد /املانع /الشرط /السبب (
 .صحة عقد بيع كامل الشروط واألركان-
 .مانع عدم ارث االبن القاتل-
 . فساد الصالة قبل الوقت-
 .شرط وجود االستطاعة ملن أراد احلج-

 س بيين مايلي:
 ؟ بني املطلق والعامالعالقة -

ان كل منهما عموم لكن عموم املطلق بد لي  وعموم العام مشولي العام يدخلة التخصيص باالستثناء واملطلق 
 اليدخلة

الفرق بين الباطل والفاسد عند األوصوليين؟ -  

812صــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

221-22١ــــــــــــــــــــــــــــأحكام الرخصة مع ذكر مثال لكل واحد؟صـــــــــــــــ-   

- 2٨1صــــــــــــــــــــــــــ  نهى الشرع عن فعل فهل يكون املنهي عنه باطال اوصحيحا مع التحريم بيين ذالك ؟ إذا-  

- اذكريها بالرتتيب ؟ املتعلقةبالرتكةاحلقوق  - 

قسمة االرث–تنفيذ الوصية –الديون املرسلة –قضاء ديون املوثقة -مؤونة جتهيز امليت    
عصبات النفس عدديها بالرتتيب؟-  

العمومه -االخوة  –االبوة  –البنوة   

 

 بيان القرآن لألحكام على حالتني ماهما ؟-
البيان املفصل بذكر -2الوفاء بااللتزامات و العقود -االمر بالعدل واالحسان ب -قواعد  شرعية عامة أ-1

 تفريعات االحكام 



 

 

 

 

 دللي على مايلي ٧س

 ـــــــــــــــ 2٤٧صـــــ حجية القياس-
 2٤1.صـــــــــــــــــ اإلمجاعحجية -

 . صـــــــــــــــــــــــ مرياث األم الثلث-
 1١٧.صـمرياث البنت النصف-
 11٤.صـــــــــــــمرياث الزوجة الربع-
نَثَيْينِ إِن َكاُنوا  .األشقاء وألب واألخوات مرياث االخوه- َكِر ِمْثلُ َحظِّ اْْلُ َجاًًل َوِنَساًء َفلِلذَّ ُ  إِْخَوًة رِّ ُ َلُكْم أَن َتِضلُّوا ۗ َوَّللاه ۗۗ ُيَبيُِّن َّللاه

 .( ِبُكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم )
 .)يايها الذين ءامنوا التاكلو اموالكم بينكم بالباطل (حتريم الغصب-
 .  قول الرسول ) العائد يف هبته كالكلب يقئ ثم يعود  يف قيئه( حتريم الرجوع يف اهلبة -
 .قول الرسول ) فاذا اتبع احدكم على ملئ فليتبع(مشروعية احلوالة -
 .)الثلث والثلث كثري (حتريم الوصية أكثر من الثلث-

 : :لكالمن اثنان عددي  ٨س

 .شروط كفالة املوقوف-

 ٣٦صــــــــــــــــــــ

 .بسب االزدحام له صور ثالثحجب النقصان -

 يف عول  –يف تعصيب  –يف فرض 

 . الذين يرثون النصف.

 االخت الب  –االخت ش  –بنت االبن  –البنت  –الزوج 

 السدس  شروط ارث االخوة ألم-. -
 عدم املشارك–عدم االصل الذكر –عدم الفرع الوارث 

 .أحكام العصبة بالنفس- 

 1٤2صــــــــــــــــــ

 الزوجة -ا الزوج –االخ واالخت الم –اجلدة من جهة االب  –اجلدة  من جهة االم  –االم .من يرث بالفرض فقط-

 

 االخت الب  -االخت ش –بنت االبن  –البنت .بينهم أبدا عأخرىوال جيموالتعصيب تارة  تارةمن يرث بالفرض -



 

 

 

 صيغ الكراهية-

 من التحريم اىل الكراهية ينهى الشارع عن امر ثم توجد قرينة تصرفة 

 .صيغ اإلباحة-

 نعي اجلناج واحلرج–لفظ احلل  واالباحة 

  2٧٥.صـــــــــــــــــــصيغ األمر-

 ٧٨صـــــــــــــــــاحلضارةاإلسالمية.يف  األوقافاإلسالميةاثر -
 ٧٨صــــــــــــــــت.شروط صحة الوقف-

 ٤٦صــــــــــــــــــ–.املماطلالوسائل املشروعة لالستيفاء من املدين -
 ٤٤صــــــــــــــــــ.مايرتتب على احلوالة-

 ـــــــــ٤٥صـــــــــ. أحكام احلوالة بالشيك-

 1٩صــــــــــــــــــــ-.شروط السلم اليت تتعلق باملسلم فيه-

 

 ::بيين حكم مايلي مع التعليل ان وجد-٩س

 /شخص أوصى بسيارتة ألحد أوالده.

 الوصية لوارث التعليل    الجيوز احلكم. 
 .حكم الضمان للضامن- 

 ملافية من االحسان التعليل   مستحب  احلكم. 
 .أن يبيع الثمر قبل بدو صالحها منفردة عن أصلها-

 فيه غنب وغش للمشرتي التعليل    حمرم احلكم. 
 . عقد املقاولة-

 جائز احلكم
 .األصل يف التسعري-

 حمرم احلكم
 .طلب الشفعة األخرأرضان متجاورتان كل واحدة مستقلة عن األخرى فباع أحدهما أرضه فلما علم  جاران هلما-

 النه بادر بطلبها مباشره بعد علمه بالبيع التعليل    جائز احلكم. 
 .مصلحه فيه كان إذا الوقف ابدال - 

 جيوز احلكم



 

 

 .املغصوب تلف إذا-
 جيب ردة اذا كان له مثل رد املثل مل يكن له مثل رد قيمتة  

 .للورثه الوصيه-
 حمرم الوصية لوارث  

 
 .الورثه اجازها ولكن الثلث عن مبازاد الوصيه-

 جائز
 .اهلبه املوهوب قبض اذا اهلبه يف الرجوع- 
 الجيوز 

 
 .األصل يف حكم الوصية- 
 مستحب  

 .اخذ األجرة على الضمان-
 النه من عقود االرفاق حمرم 

 .حكم خطاب الضمان املصريف اذاكان مقابل الضمان ومدته-
 حمرم  النه ربا

 .حكم الكفالة للكفيل-
 مستحب ملافيه من االحسان

 .حكم تظهري الشيك ملستفيد ثاني-
 جيوز ر 

 .الصلح عن الدين احلال ببعضه-
 جائز النه اسقط بعض حقة 

 .حكم اجلعالة-
 مباح
 
 
 



 

 

 .املسائل التالية مع تأصيل املسألةحلي 1١س 
 مجيع املال هلم   ثالثة أبناء-1

 ٣ كلهم عصبة 
 1 ب ابن
 1 ب ابن
 1 ب ابن
 
 زوج وأم وأب-8

 ٦ عمرية
 ٣ النصف زوج

الثلث  ام
 الباقي

1 

 2 الباقي اب
 
 زوج وأختان ألب-٣

 ٦ عولكله
 ٣ النصف زوج

اختان 
 الب 

 ٤ الثلثني

 
 
 ش وعم أخوان ألم وأخت-٤

 
 ٦ 

 2 الثلث اخوان الم
 ٣ النصف اخت ش



 

 

 1 ب عم
 

 


