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 وزارة التربية والتعليم                         

 المدرية العامة للمدارس الخاصة                                                  

 سة ابن خلدون الخاصة ثنائية اللغةمدر        
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 ملخص الوحدة الثالثة )التركات ( للصف الثاني عشر

 في مادة التربية اإلسالمية

 الدرس األول الوصية

 ماذا يقصد بقول الصحابي الجليل " أفأتصدق "؟1س

  أفأوصيأي  ج/ 

 ماذا يقصد بالوصية ؟ 2س

ج/الوصية هي تصرف اإلنسان بجزء من ماله بنية التقرب إلى الله تعالى وهي عهد 

 خاص مضاف لما بعد الموت 

 . دلل على مشروعية الوصية 3س

ج /قوله تعالى "من بعد وصية يوصي بها أو دين" أو الحديث المدروس في هذا 

 الدرس.

 .عدد الحقوق التي تسبق الوصية 4س

 ج/

 تجهيز الميت. -1

ويدخل فيها ديون العباد وديون لله تعالى مثل الزكاة والكفارات والنذور  لديونا-2 

    وغيرها.

 الوصية.-3

 الميراث.-4

 علل لم تتقدم حقوق العباد عبى حقوق الله؟ 5س
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ج/ألن الذنوب المتعلقة بحقوق العباد ال تغتفر لكن المتعلقة بحقوق الله قد يغفرها الله 

 تعالى.

 ية ........أكمل/ من شروط الوص 6س

 ج/

 أن تكون في حدود الثلث.– 1

 أال تكون لوارث.-2

 أن تكون لجهة بر مثل المساجد والمستشفيات وغيرها. – 3

 أن تكون ماال حالال  فال يوصى بالخمر وال غيره من األموال الحرام. -4

 /  عدد أقسام الوصية. 7س

 ج / 

واجبة وتكون لألقارب غير الورثة  وكذلك الديوت والكفارت والنذور  وصية-1

 وغيرها

وصية مستحبة وتكون لجهات البر مثل المساجد والمستشفيات وغيرها أو ألداء -2

نوافل عنه مثل العمرة والحج النفل أي الحجة غير الحجة األولى ألن الحجة األولى 

 فرض وهي حجة اإلسالم.

( 181وإيجابها في اآلية ) هي الحديث عن الوصية للوالدينكيف توفق بين ن/ 8س

 من سورة البقرة ؟

إيجابها للوالدين كان قبل نزول آيات المواريث فلما نزلت آيات المواريث نسخت 

 هذه اآلية.

 وضح ذلك؟ / اإلقرار بالوصية يدل على واقعية التشريع اإلسالمي9س
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ماله كيفما شاء بل قيد ذلك بالثلث  ألنه لم يترك المجال لصاحب المال ليتصرف في

 وكذلك لم يحرمه من التصرف بجزء من ماله  بل أتاح له الفرصة لينال األجر.
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 الدرس الثاني

 الميراث في القرآن الكريم

 

 / أكمل :1س

 أوالدكم:..................-معنى يوصيكم:................. -

 كاللة:...................–حظ:.................   -

 غير مضار:.......................-

 / علل عدلت اآليات عن األمر إلى الوصية؟2س

 ج / ألن الوصية أبلغ وأدل على االهتمام واالمتثال بسرعة من األمر.

ية رغم تقدم الدين على الوصية في /علل تقدمت الوصية على الدين في اآل 3س 

 األداء؟

 يتهاون الورثة في تنفيذها.ج / حتى ال 

 /يقصد بعلم الفرائض............4س 

 ج/ علم المواريث.

 /استنتج خصائص المواريث؟5س

 ج / 

 نظام إلهي  يحقق مصلحة الفرد والمجتمع.-1

 التركة ال توضع في جهة واحدة بل توزع على عدة أفراد.-2

 يقوي عالقات األفراد ببعضهم ويبعدهم عن الخالفات.-3
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يحفز صاحب المال على الجد واالجتهاد في العمل لعلمه بذهاب تركته إلى أقرب -4

 الناس مما يسهم في البناء االقتصادي.

 :طرق اإلرثعدد  6س

 اإلرث بالفرض. -2اإلرث بالتعصيب.     -1ج/

 / ماذا يقصد بالتعصيب؟7س

لمال عند ج/ العصبة في اللغة قرابة الرجل ألبيه وفي االصطالح من يأخذون كل ا

االنفراد أو يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض أو ال يرثون شيئا عند استغراق 

 أصحاب الفروض جميع التركة .

 /دلل على ميراث العصبات من الحديث.8س

ح/ قول النبي صلى الله عليه وسلم :"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فألولى رجل 

 ذكر".

 /ماذا يقصد بالفرض؟9س

المقدر من التركة شرعا وهو ستة أسهم الثمن والربع والنصف  هو الجزءج/

 والسدس والثلث والثلثان.

 أكمل يرث الثمن ..................فقط  11س

 ج/الزوجة

 بينما يرث الربع كل من .....................و .................

 ج/الزوج والزوجة.

 و...................أما النصف فيرثه كل من .....................و..................  

 ج/ البنت  والزوج و األخت 

 :ويرث السدس
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 ....................و..................و................و...........

 ج/األب واألم واألخ ألم واألخت ألم

 ..و....................بينما يرث الثلث :.............

 ج/األم واألخوة ألم.

 الثلثان فميراث ................و.................... اأم

 ج/البنتين واألختين

 اكمل يتم توزيع التركة على أساسين هما : 11س

 ............................و......................

 ج/درجة القرابة والعبء المالي.
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 الثالثالدرس 

 ذكورالورثة من ال 

 أوال ميراث الزوج

 التالية نصيب الزوج ؟ ةاستنتج من اآلي 1س

 ىن من خن حنجن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ
اء:  َّ   ٰىٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جييه  ىه مه جه ين نس ٢١ال  

 

ج/يرث الزوج النصف إذا لم يكن للزوجة ولد ويرث الربع إذا كان للزوجة ولد 

 واإلناث.ويقصد بالولد الذكور 

 ؟  ما نصيب الزوج  فيما يلي؟ توفيت عن زوج وأم 2س

 ج / للزوج نصف التركة 

 س / توفيت عن زوج وابن ؟

 ج/ للزوج الربع .

 ثانيا ميراث األب

 وضح بالتفصيل ميراث األب  3س

 ج/

مثل االبن أو ابن  يرث األب السدس فرضا إذا كان للميت فرع وارث ذكر -أ

 االبن.

 إذا لم يكن للميت فرع وارث مذكر أو مؤنث. يرث الباقي تعصيبا -ب
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يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا إذا كان للميت فرع وارث مؤنث مثل  -جـ

 البنت أو بنت االبن.

 / ما ميراث األب فيما يلي ؟ 4س

 ؟توفي عن أب وابن-

 فرضا ج / لألب السدس

 ؟توفيت عن أب وزوجة-

 للزوج النصف فرضا ولألب الباقي تعصيبا. ج/

 توفي عن بنت وأب؟ -

 ج/ لألب السدس فرضا والباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث.

 ثالثا ميراث الجد:

 / وضح حاالت ميراث الجد.6س 

للجد أربع حاالت في الميراث ثالث حاالت منها مثل األب وحالة ال يرث ج/

 إذا كان األب موجودا .

 ؟ما نصيب الجد فيما يلي  7س

 وابن؟توفي عن جد وأب  -

 ج/ ال شىء للجد لوجود األب.

 توفي عن جد وابن ؟-

 ج/ للجد السدس فرضا لوجود االبن.

 توفي عن جد وبنت ابن؟ -

 تعصيبا لوجود بنت االبن. للجد السدس فرضا والباقي ج/

 توفي عن جد وزوجة ؟-
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 ج/ للجد الباقي تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارث المذكر أو المؤنث.

 األبناء :رابعا ميراث 

 س/ كم حالة لميراث األبناء ؟

 لميراث األبناء أربع حاالت وهي كما يلي: ج/

 للذكر مثل حظ األنثيين إن اشتركوا مع أخواتهم البنات.-1

يرثون ما تبقى تعصيبا بعد أصحاب الفروض إن كان معهم أصحاب -2

 فروض.

 يرثون كل التركة بالتساوي إن لم يكن معهم أصحاب فروض.-3

 ما ميراث األبناء فيما يلي: 8س

 توفي عن أبناء وبنات ؟ -أ

 ج/يرثون التركة للذكر مثل حظ األنثيين.

 توفي عن أب وثالثة أبناء ذكور؟ -ب

 ج/ لألب السدس فرضا ولألبناء الباقي تعصيبا 

 د/توفي عن أبناء ذكور فقط؟

 ثون التركة بالتساوي.ج/ير

 توفي عن ابن ابن وأب؟ -هـ

والبن االبن الباقي تعصيبا ألنه مثل االبن حيث ال ج/ لألب السدس فرضا 

 يوجد ابن.

 توفي عن ابن وابن ابن وجد؟-و
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ج/للجد السدس فرضا ولالبن الباقي تعصيبا وال شىء البن االبن لوجود 

 االبن.

 /هل يقوم ابن االبن مقام االبن ؟9س

اعدة ج/ نعم يقوم مقامه أي يرث مثله إذا كان ال يوجد ابن في المسألة فالق

 تقول كل ابن ابن هو ابن في حالة عدم وجود االبن.

 خوة :خامسا ميراث اإل

 نوع من أنواع اإلخوة يرثون ؟كم /11س

 خوة ألب.خوة األشقاء واإلخوة ألم واإلثالثة أنواع :اإل ج/

 خوة ألم :ميراث اإل -أ

 هل يختلف ميراث األخ ألم عن األخت ألم؟ -11س

 ألم سواء في الميراث.األخ ألم واألخت ،ج/ ال يختلف 

 /كم حالة لميراث األخ أو األخت ألم؟12س

 ج/ ثالث حاالت وهي كما يلي:

يرث أو ترث السدس فرضا عند االتفراد )أي لم يكن معه  أخ ألم آخر أو -1

األب أو الجد وعدم الفرع الوارث  أخت ألم أخرى(  عند عدم األصل الوارث

 االبن وابن االبن وإن نزل ...  أو البنت أو بنت االبن وإن نزلن...

 

يرثون الثلث إذا كانوا اثنين أو أكثر أخ وأخت أم أو أخوين ألم أو أختين -2

عند عدم األصل الوارث األب أو الجد وعدم الفرع الوارث االبن  ألم أو أكثر،

 نزل ...  أو البنت أو بنت االبن وإن نزلن...وابن االبن وإن 
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اليرثون شيئا مع وجود األصل الوارث األب أو الجد أو وجود الفرع -3

 الوارث االبن وابن االبن وإن نزل ...  أو البنت أو بنت االبن وإن نزلن... 

 دلل على ميراث اإلخوة واألخوات ألم: 13س

 ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث ٹٱٹٱُّٱ
اء:  َّ زيري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم اميل نس ٢١ال  

 

 :وضح ميراث اإلخوة ألم في الحاالت التالية 14س

 توفيت عن أخت ألم وزوج؟-

ج/لألخت ألم السدس لعدم وجود األصل أو الفرع الوارث وللزوج النصف 

 فرضا.

 توفي عن أخ ألم وزوجة  ؟-

وللزوجة ج/لألخ ألم السدس فرضا لعدم وجود األصل أو الفرع الوارث 

 الربع.

 توفي عن إخوة وأخوات ألم ؟-

ج/لإلخوة واألخوات ألم الثلث يتقاسمونه بالسوية لعدم وجود األصل أو 

 الفرع الوارث.

 وفي عن أخ ألم وابن ؟ت-

 ج/ ال شىء لألخ ألم لوجود الفرع الوارث االبن.

 :ميراث اإلخوة األشقاء -ب

 /كيف يرث اإلخوة األشقاء؟11س

ج/ يرثون بالتعصيب في عدم وجود األصل الوارث المذكر أو الفرع 

 الوارث المذكر. 
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 ميراث اإلخوة ألب:-هـ 

 /كيف يرث اإلخوة ألب؟16س

/ يرثون بالتعصيب في عدم وجود األصل الوارث المذكر أو الفرع 

 . وعدم وجود اإلخوة األشقاءالوارث المذكر

 فيما يلي؟/ما ميراث اإلخوة األشقاء أو ألب 17س

 توفي عن أخ شقيق وأب وابن وأخ ألم؟-

ولالبن الباقي تعصيبا وال شىء لألخ  لوجود األب ج/ لألب السدس

  .الشقيق وال شىء لألخ ألم لوجود األصل والفرع الوارث

 

 توفي عن أخ شقيق وأخ ألب وأخ ألم ؟-

ج/ لألخ ألم السدس فرضا لعدم وجود األصل أو الفرع الوارث  ولألخ 

 الشقيق الباقي تعصيبا وال شىء لألخ ألب لوجود األخ الشقيق. 

 توفي عن أخ ألب وأخ ألم وابن أخ شقيق؟-

خ ألم السدس فرضا لعدم وجود األصل أو الفرع الوارث ولألخ ألب ج/لأل

لفرع الوارث ولعدم وجود األخ الباقي تعصيبا لعدم وجود األصل أو ا

 الشقيق وال شىء البن األخ الشقيق لوجود األخ ألب.

 

 : األعمام سادسا ميراث

 كيف يرث األعمام؟ 17س 

ج/ يرث األعمام بالتعصيب عند عدم وجود األصل أو الفرع الوارث وعدم 

وجود اإلخوة األشقاء أواإلخوة ألب. وعدم وجود أبناء اإلخوة األشقاء أو 

 .أبناء اإلخوة ألب

 /ما نصيب الورثة فيما يلي؟18س

 أخ ألم وابن أخ ألب وعم ؟توفي عن -

ج/ لألخ ألم السدس فرضا والبن األخ األب الباقي تعصيبا والشىء للعم 

 لوجود ابن األخ ألب.

 توفيت عن زوج وأخ شقيق وعم؟-
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للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ولألخ الشقيق الباقي تعصيبا 

 وال شىء للعم لوجود األخ الشقيق .

 توفي عن عم وابن عم؟-

  ج/ للعم كل التركة تعصيبا وال شىء البن العم لوجود العم.
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 الدرس الرابع الورثة من اإلناث

 س/كم عدد الجهات التي ترث بها األنثى؟ وما هي؟

 : ج/ الجهات التي ترث بها األنثى أربع جهات وهي

 

 

 الحواشي -4الفروع        -3األصول         -2الزوجية        -1

 

 أوال :جهة الزوجية:

 س/كم حالة ترث فيهما الزوجة؟

 للزوجة حالتان : ج/

 األولى : ترث الربع إذا لم يكن للزوج ولد ويقصد بالولد الذكر أو األنثى .

 ى(الثانية : ترث الثمن إذا لم كان للزوج ولد )ذكر أو أنث

 س/ ما دليل ميراث الزوجة ؟

 زب رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٹٱٹٱُّٱج/
اء:  َّ مثزث رث يت ىت نت مت زت  رتيب ىب نب مب نس ٢١ال  

 س/ ما ميراث الزوجة فيما يلي:
توفي عن زوجة  وأب وأخ ألم؟-  

ء لألخ ألم ج/ للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث ولألب الباقي تعصيبا وال شى
الوارث األب.لوجود األصل   

 
بنت ؟و وأخ ألب توفي عن زوجة وأخ شقيق-  



 

16 
 

اقي لألخ للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث المؤنث )البنت( وللبنت النصف والب
 الشقيق وال شىء لألخ ألب لوجود األخ الشيق.

 
 

: وهي :الجهة الثانية األصول  
 
 
 
 

 )أ( األم                              )ب( الجدة
 

األم : أوال  
 س/ كم حالة لميراث األم ؟

 ج/ ثالث حاالت وهي:
نت وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث)الب ترث الثلث من التركة-:الحالة األولى

من  وبنت االبن وإن نزلت أو االبن وابن االبن وإن نزل( وكذلك عدم وجود اثنين
 اإلخوة أو األخوات فأكثر.

 
ان له ن للميت فرع وارث ذكرا كان أو أنثى أو كترث السدس إذا كاالحالة الثانية : 

 اثنين من اإلخوة واألخوات أو أكثر.
 

جود أحد الزوجين في المسألتين العمريتين وذلك في و  ترث ثلث الباقيالحالة الثالثة 
 مع األم واألب كما يلي:

: توفيت وتركت زوجا وأبا  وأما؟ المسألة األولى  
اث الزوج للزوج النصف قرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولألم ثلث الباقي بعد مير

 ولألب الباقي تعصيبا. 
 

ثانية :توفي عن زوجة وأم وأب ؟المسألة ال  
ث الزوجة للزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولألم ثلث الباقي بعد ميرا

 ولألب الباقي تعصيبا.
 س/ما دليل ميراث األم؟
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 ج/

 حس جس مخ جخ مح جح مجحج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب ٹٱٹٱُّٱٱ
اء:  َّ  مفخف حف جف  مغ جغ مع جع مظحط مض خض حض جض مص  خصحص مس خس نس ١١ال  

 

 س/توفي عن زوجة وأم وأب وأخ ألم ؟
راث ج/للزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولألم ثلث الباقي بعد مي

 الزوجة وال شىء لالخ ألم لوجود األب.
 

وام وأب وأخ شقيق؟س/توفيت عن زوج   
ىء لألخ ج/ للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولألم ثلث الباقي وال ش

 الشقيق لوجود األب.
 

 س/توفي عن زوجة وأم وجد؟
الباقي  ج/ لألم ثلث التركة وللزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللجد

 تعصيبا.
 

 )ب( ميراث الجدة :
ثالث حاالت وهي كما يلي: دة ؟س/كم حالة لميراث الج  

.ترث السدس سواء كانت من جهة األم او من جهة األبالحالة األولى :  
ة واحدة .تشترك الجدات في السدس بينهن بالسوية إن كن في درجالحالة الثانية   
هة ال ترث شيئا مع وجود األم سواء كانت الجدة من جهة األم او من جالحالة الثالثة 

 األب.
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 س/توفي عن أم أم أم وأم أم وأم وأب ؟
دم وجود ج/ لألم الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولألب الباقي تعصيبا لع

 الفرع الوارث وال شيء ألم أم أم وال ألم أم لوجود األم.
 س/توفي وترك أم أم وأم أم أم وأخ شقيق؟

أم أم .م األم السدس والباقي لألخ الشقيق وال شىء ألم ج/أل  
 س/ توفي وترك جدة ألم وجدة ألب وأبا ؟

وارث.ج/ للجدتين السدس بالسوية ولألب الباقي تعصيبا لعدم وجود الفرع ال  
 

 الجهة الثالثة الفروع:
 
 
 
 

  )أ(البنت                                                               )ب( بنت االبن 
 

 أوال البنت :
لميراث البنت ؟س/ كم حالة   

 ج/ ثالث حاالت وهي كما يلي :
ترث النصف فرضا عند االنفراد -1  
. بينهمأكثر الثلثين بالتساوي بينهما أوترث البنتان ف -2  
ترث بالتعصيب إذا كان معها ابن للميت في نفس درجتها .-3  

 س/ ما دليل ميراث البنت ؟
 ج/

 ري ٰى  ين ىن نن منزن رن مم ام يلىل مل  يك ىك ٹٱٹٱُّٱ
اء:  َّ  جبهئ  مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي زي نس ١١ال  

س/ توفي عن أبناء وبنات ؟   
 ج/ التركة للذكور واإلناث تعصيبا للذكر مثل حظ األنثيين.

 س/توفي وترك بنتين وابن ابن وأخ شقيق؟
شقيق لوجود الفرع فرضا والبن االبن الباقي تعصيبا وال شىء لألخ ال الثلثانللبنتين 

 الوارث المذكر.
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وبنت وأب  ؟س/توفي عن جدة   
صيبا.ج/ للبنت النصف فرضا وللجدة السدس ولألب السدس فرضا والباقي تع  

 
:)ب( ميراث بنت االبن   

 س/ من هي بنت االبن؟ هي كل أنثى من بنات ابن الميت وإن نزل ويشترط أال
 يكون بينها وبين الميت أنثى  ومثلها مثل البنت ما عدا الحاالت التالية:

 
ابن  رث السدس تكملة نصيب البنات إذا كالن معها بنت أو بنتت: :الحالة األولى

 أقرب منها وال يوجد عاصب لها من نفس درجتها وال يوجد ابن للميت .
 

ود البنت :ترث ما بقي تعصيبا مع العاصب من نفس درجتها في وج :الحالة الثانية
. يتوعدم االبن او ابن االبن األقرب منها للم أو البنات أوبنت االبن األقرب منها  

ا للميت ال ترث شيئا وذلك في وجود االبن او ابن االبن األقرب منه :الحالة الثالثة  
ها للميت وعدم كذلك ال ترث شيئا في وجود بنتين فأكثر أوبنتي ابن فأكثر أقرب من

 وجود عاصب لها من نفس درجتها. 
 

 س/توفي وترك بنت ابن وبنت ؟
 ج/للبنت النصف فرضا ولبنت االبن السدس تكملة الثلثين.

 س/توفي وترك بنتين وبنت ابن ؟
صيب البنات وهو الستغراق البنتين نللبنتين الثلثان فرضا وال شىء لبنت االبن ج/

 الثلثان.
 س/ توفي وترك بنتين وبنت ابن وابن ابن ؟

حظ األنثيين. االبن للذكر مثلج/ للبنتين الثلثان فرضا والباقي البن االبن وبنت   
   
 
 
 
 
 
 
 

لة األولى بينما ونالحظ في المسألتين السابقتين أن بنت االبن لم تأخذ في المسأ

 أخذت في الثانية تعصيبا لماذا؟؟!!!!!

من نفس  ألن في المسألة األولى لم تجد ن يعصبها وفي الثانية وجدت ابن ابن

 درجتها فعصبها وورثت بالتعصيب
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لجهة الثالثة الحواشي:ا  
 

 

 

 األخت الشقيقة      األخت ألب           األخت ألم
 
خت الشقيقة وترث بطريقتين :وال األأ  
 
 

   بالفرض                وبالتعصيب
 

 أوال ميراثها بالفرض :
ها النصف فرضا عندما تكون أخت واحدة ليس معها غيرها من نفس درجت ترث-1

وعدم وجود األصل الوارث أو الفرع الوارث  وعدم وجود أخ لها من نفس درجتها 
 يعصبها .

وعدم األصل  ترث األخوات الشقيقات الثلثين إن كن اثنتين فأكثر وعدم العاصب -2
 أو الفرع الوارث.

 
 

التين ::ترث األخت الشقيقة فأكثر بالتعصيب في حثانيا إرثها بالتعصيب   
نثيين.إذا كان مع األخت الشقيقة فاكثر أخ لها او أكثر يرثون للذكر مثل حظ األ-1  

 
بنت ابن  عصبة مع الغير إذا كان معها بنت فأكثر أو االخت الشقيقة فأكثر ترث-2

 فأكثر.
 س/ ما الدليل على ميراث الشقيقة؟

 ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ
 نئ مئ زئ  رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي  حي جي يهىه مه جه
 َّ  نث مث زث رث يت ىتنت مت زت رت يب  ىبنب مب زب رب يئ ىئ

اء:  نس ٦٧١ال  

 



 

21 
 

 س/توفي عن أخت شقيقة وأخ ألم وعم  ؟
 ج/لالخت الشقيقة النصف فرضا ولالخ ألم الثلث فرضا والباقي للعم .

عم ؟ابن وس/توفي عن أخوات شقيقات وأم   
ج/لالخوات الشقيقات الثلثان ولألم السدس لوجود األخوات والبن العم الباقي 

 تعصيبا.
 س/توفي وترك أختين شقيقتين وأخوة أشقاء ؟

 ج/للذكر مثل حظ األنثيين التركة كاملة.
 س/توفي عن ثالث أخوات شقيقات وبنتين .

 الغير.ج/ للبنتين الثلثان فرضا والباقي لألخوات الشقيقات عصبة مع 
 

 )ب( ميراث األخت ألب
 س/كيف ترث األخت ألب ؟

 ما يلي:يج/ ميراثها مثل ميراث األخت الشقيقة وتختلف عنها ف
 

 .خت الشقيقة:ترث السدس تكملة الثلثين مع األالحالة األولى 
 الحالة الثانية :ال ترث في وجود األخ الشقيق أو األختين الشقيقتين فأكثر.

 
 

األخت ألب إال األخ ألب الذي في نفس درجتها وال يعصبها ملحوظة :ال يعصب 
 األخ الشقيق بل يحجبها.

 ؟شقيقة  اوأخت األب وبنت اس/توفي وترك أخت 
ج/للبنت النصف فرضا ولألخت الشقيقة النصف تعصيبا مع الغير وال شىء لألخت 

 الشقيقة لحجبها بالشقيقة.
 س/توفي وترك اختا ألب وبنتا ؟

 فرضا ولألخت ألب الباقي تعصيبا مع الغير.للبنت النصف 
 س/توفي وترك أختا ألب وأخا ألب وبنتين؟

ج/للبنتين الثلثان فرضا ولألخ ألب واألخت ألب الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ 
 األنثيين.

)ج( األخت ألم ميراثها مثل ميراث األخ ألم وقد سبق الكالم عليه في ميراث 
 الذكور.
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