
 

 المممكة المغربية
 التربية الوطنية والتعميم العالي وزارة

 وتكوين األطر والبحث العممي
 كتابة الدولة المكمفة بالتعميم المدرسي
 األكاديمية الجيوية لمتربية والتكوين

بولمان -جية فاس   
*** 

امتحانات البكالوريا 
 ( )االمتحان الجهوي

 -المترشحون األحـرار  -
 1/1 2المعامل :    

   س 2مدة االنجاز :  المادة : الفرائض والتوقيت 

 العاديــة  الدورة :  سمك البكالوريا المستوى : السنة الختامية من

 2009/ 2008السنة الدراسية : مسمك العموم الشرعية

 الفرائض:
 دقيقة في آن واحد متسمسمة أواًل: إن براعة العالم الفـرضي الحيسـوب تظير من خالل إنجازه جممة من العمميات ال

 ؟ أم ناقصة؟ ثم تصحيحياعائمة ، وبيان نوعيا: ىل ىي عادلة أمتأصيميا تسمساًل منطقيًا بدأ بتفقيو المسألة، ثم      
 أىم أبواب عمم الفرائض.           المناسخاتويعد باب  ،إن كانت تحتاج إلى ذلك، وأخيرا قسمة األموال      

 192ر المكنونة: إلبراىيم التامري. ص: مختصر حمية الجواى 
 .بين المراد بما تحتو خط في النص 
 ما األصول التي تعول؟ 
 :اجر عممية المناسخة في الفريضة التالية 
 نقط( 6ىالك ترك: زوجة، وبنتا، وأخا شقيقا، ثم توفيت البنت عن والدتيا المذكورة، وعن زوج، وابن.         ) -    

ن منعوه ُتَردُّ الوصية  ثانيًا:  فإن  كانت )الوصية( بأكثر من الثمث يتوقف الزائد عمى إجازة الورثة، فإن أجازوه ينفذ، وا 
 110دروس في الفرائض: لمحمد مكوار. ص:                إلى الثمث.                                                    
 لمتعدد. اذكر حالتين من حاالت الوصية المتعددة 
 ماذا يشترط في الموصي؟ 
 :أنجز الفريضة بوصيتيا إنجازا كاماًل 
 نقط( 4)         توفيت امرأة وتركت: زوجا، وابنا، وبنتًا، وموصى لو بربع المال. -    

 التوقيت:
 اَل َتُصوُموا َحتَّى َتَرْوا اْلِياَلَل، َواَل ُتْفِطُروا َحتَّى » َذَكَر َرَمَضاَن َفَقاَل:  َعْن َعْبِد المَِّو ْبِن َعبَّاٍس َأنَّ َرُسوَل المَِّو   أواًل:

       أخرجو اإلمام مالك في الموطإ.كتاب الصيام. «َتَرْوُه، َفِإْن ُغمَّ َعَمْيُكْم َفَأْكِمُموا اْلِعدََّة َثاَلِثيَن        

   ُغــمَّ. -اشرح:   اْلِياَلَل           
 ر الشرع الرؤية البصرية ىي األصل في رؤية اليالل؟ما السِّر في اعتبا 
 .نقط( 3,5)     اذكر اتجاىات الفقياء في إثبات بداية الشير القمري بالحساب الفمكي 
 الجنوبية إلى البروجكونيا آخذة من  ، فالنقطة التي تمر الشمس عمييا حالةاالعتدالونقطتا التقاطع ىما نقطتا   :ثانياً 

 التي تمر الشمس عمييا آخذة من البروج الشمالية إلى الجنوبية ة ىي نقطة االعتدال الربيعي، والنقطةالشمالي       
       - 21: عمم المواقيت: لمعربي الخطابي ص -                                           ... الخريفي نقطة االعتدال ىي       
 البروج -االعتدال عرف. 
 ؟دالمتى يقع االعت 
 ىـ.1423لعام  حسب االعتدال الربيعيا 
  8ىـ في برج السرطان، وقطعت منو 1423ف الموافق لعام  2313يونيو  16برىن عمميًا أن الشمس كانت يوم  
 نقط( 6,5)            درجات.    
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 المممكة المغربية

 التربية الوطنية والتعميم العالي وزارة 
 طر والبحث العمميوتكوين األ

 -قطاع التربية الوطنية  -
 األكاديمية الجيوية لمتربية والتكوين

 بولمان -جية فاس 
                 *** 

امتحانات البكالوريا 
 ( )االمتحان الجهوي

 -المترشحون األحـرار  -
 1/1 2المعامل :    

   س 2مدة االنجاز :  المادة : الفرائض والتوقيت 

 العاديــة  الدورة :  سمك البكالوريا : السنة الختامية منالمستوى 

 2009/ 2008السنة الدراسية : مسمك العموم الشرعية

 أىم عناصر اإلجابة مع سمم التنقيط لالستئناس
 الفرائض:

 أواًل:
 :ن( 0,5..........................).......................إيجاد أصل لمفريضة، أي أقل عدد تؤخذ منو حظوظ الورثة. تأصيل المسألة 
 ن( 0,5...........................)مسألة فييا عول، والعول ىو الزيادة في مجموع سيام الورثة ونقص في أنصبتيم. مسألة عائمـة:    

 رثةىي أن يموت شخص فال تقسم تركتو حتى يموت من ورثتو وارث أو أكثر، أو موت من يشارك الو المنـاسخـات:     
 ن( 0,5..................................................................................) قسميا. التركة قبل في                     

  ن( 1,5.... )...............................................................................األربعة والعشرون. –االثنا عشر  –الستة 
 :ن ( 3)                    إنجاز الفريضة 
  
 
 
 
 
 

 ثانيا:
 -    .أن تزيد عمى الثمث ويتفق الورثة عمى إجازة الزائد. –أن تكون مجموع الوصايا في حدود الثمث ال تزيد عميو 
 ويجيز بعضيم الزائد ويرد بعضيم. أن تزيد عمى الثمث –أن تزيد عمى الثمث ويتفق الجميع عمى رد الزائد.          –    
 ن( 0,5.........................................................)أن تزيد عمى الثمث ويرد بعضيم ما أجازه غيره ويجيز ما رده.  –    
 .ن ( 1...........................) ...................................................... أن يكون حرا، مميزا، مالكا لما يوصي بو 
    :ن( 2,5)               إنجاز الفريضة بوصيتيا 
 
 
 
 
 

 التوقيت:
 أواًل:
 :ن ( 1..................................................)حجب ُغــمَّ : –اسم لمقمر في الميالي الثالث أول الشير.            اليالل 
 الشرع الرؤية البصرية ىي األصل في رؤية اليالل حتى ال تكون سيطرة ألحد أو جماعة ما عمى األمة  السِّر في اعتبار 
 ن ( 1.................................................................................................)شؤون عبادتيا. اإلسالمية في    
 يومًا. 30مذاىب الفقيية: الرؤية أو إكمال العدة االتجاه األول: جميور جميع ال      
 االتجاه الثاني: رأي بعض الفقياء وكبار التابعين: االعتماد عمى الحساب الفمكي بشروط.    
 ن( 1,5............)..............................................................................االتجاه الثالث: التوفيق بين الرأيين.    
   ثانيًا:
 -  :ن ( 1....................................................)ساعة. 12ىو استواء الميل والنيار، بحيث يكون في كل منيما االعتدال 
 .درجات 8ىي مجموعات من النجوم الثابتة ضمن شريط من الكرة السماوية، شبيو بالحزام، محصور في نطاق البـروج: -   
 يقع االعتدال مرتين في السنة الشمسية: عند وقوع الشمس في رأس برج الحمل، أو رأس برج الميزان، ففي الحمل يأخذ النيار  
 ن( 1........................................................)تدريجيا، والميل في النقصان كذلك، وفي الميزان يقع العكس. في الزيادة    
 مارس. وتوصمنا إليو بالعمل اآلتي: 6ىـ ىو 1423لعام  االعتدال الربيعي 
 مارس. 6مارس فكان الناتج  25، نقصناىا من 19. فحركة اإلقبال ىي 6والباقي  19=  74÷  1412=  11 – 1423    
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  :ن( 1,5.................................).............................. .ىـ1423الموافق لعام ف  2313يونيو  16البرىان كاآلتي 
 )برج شير يونيو الجوزاء(  30 - 38=04: + أس شير يونيو34=19:+حركة اإلقبال15:ما مضى من الشير -    

 ن( 3)  .....................................................................................................)برج السرطان(08=       
 المممكة المغربية

 التربية الوطنية والتعميم العالي وزارة 
 وتكوين األطر والبحث العممي

 -قطاع التربية الوطنية  -
 األكاديمية الجيوية لمتربية والتكوين

 بولمان -جية فاس 
                 *** 

امتحانات البكالوريا 
 ( )االمتحان الجهوي

 -المترشحون األحـرار  -
 1/1 2المعامل :    

   س 2مدة االنجاز :  المادة : الفرائض والتوقيت 

 االستدراكية  الدورة :  سمك البكالوريا المستوى : السنة الختامية من

 2009/ 2008السنة الدراسية : مسمك العموم الشرعية

 الفرائض:
 نقسما عمى الورثة بدون كسر، فإن انقسمت الفريضة أواًل: التصحيح عبارة عن االنتياء بالفريضة إلى أقل عدد يكون م

ن كان في السيام كسر فالبد من تضعيف الفـريضة بحسب المنكسـر         عمى ورثتيا بدون كسر فاألمر واضح، وا 
 88. ص: لباب الفرائض: لمشطيعمييم حتى تنتيي إلى أقل عدد يكون منقسما عمى الورثة بدون كسر.                  
 اذا تسمى الفريضة التي تكون سياميا تقبل القسمة عمى صنفيا؟بم 
 ما المراد بكل من الكسر والسيام الواردين في النص؟ 
  :نقط( 4)       ىمك ىالك عن: زوجة، وابن، وبنت، وأخ شقيق. -أنجز الفريضة التالية إنجازا كاماًل 

ْمُح َجاِئٌز َبْيَن اْلُمْسِمِميَن ِإالَّ  »: َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َقالَ  َعْمِرو ْبِن َعْوٍف َأنَّ َرُسوَل المَّوِ  َعنْ ثانيا:    الً الَ ُصْمًحا َحرََّم حَ  الصُّ
 سننو. أخرجو الترمذي في « َأْو َأَحلَّ َحرَاًما      
 .عرف الصمح في اصطالح الفرضيين 
 لماذا أجمع العمماء عمى مشروعية الصمح؟ 
 لعمل في تصحيح مسائل الصمح بجميع حظ الُمَصاِلح عمى نسب مختمفة.بين طريقة ا 
 :صحح الفريضة التالية، وأعط لكل واحد ما يستحقو منيا 
 نقط( 6ىالكة عن: زوج، وابن، وبنت، وصالح الزوج االبن والبنت عمى أن يكون لالبن الثمث، ولمبنت الثمثان.    )    

 التوقيت:
 قال الناظم:   أواًل:

وِم ُتَرى ِفي َجـزٍّ          َيـٍإ َيـٍو َيـٍط َكـجٍّ َوَكـزٍّ كَ   َباِئُس الرُّ
 .وضح قول الناظم 
 سنة فالحية؟ 20 كم من سنة كبيسة في كل 
 بالطريقة الثانية السنوات الفالحية بين البسيط من الكبيس في: 

      ف. 1271 -ف   1350 -ف    2721 -ف    2293         
 نقط( 5,5)؟  عدد األيام ، وبكم تتأخر عنيا من حيثمى الميالدية من حيث عدد السنواتتقدم السنة الفالحية عبكم ت 

 عشر، وتنقسم ثالثا إلى المنازل  يثناال الدائرة الفمكية تنقسم أوال إلى الفصول األربعة، وتنقسم ثانيًا إلى البروج   ثانيًا:
 منار الفرائض والتوقيت لمسنة الثانية من سمك البكالوريا: مسمك العموم الشرعية                        .الثمانية والعشرين       
  الفصول األربعة بالتاريخ الفالحياكتب مدخل كل فصل من. 
  المنازل الشماليةاذكر. 



 

   .ْز جوابك برسم توضيحي  نقط( 4,5)           متى ييل اليالل إذا كانت الشمس في آخر المنزلة؟ َعـزِّ
                 20      

 
 المممكة المغربية

 التربية الوطنية والتعميم العالي وزارة 
 وتكوين األطر والبحث العممي

 -قطاع التربية الوطنية  -
 األكاديمية الجيوية لمتربية والتكوين

 بولمان -جية فاس 
                 *** 

امتحانات البكالوريا )االمتحان 
 ( الجهوي

 -المترشحون األحـرار  -
 1/1 2المعامل :    

 س   2مدة االنجاز :  المادة : الفرائض والتوقيت 

 االستدراكية الدورة :  سمك البكالوريا المستوى : السنة الختامية من

 2009/ 2008السنة الدراسية : مسمك العموم الشرعية

 أىم عناصر اإلجابة مع سمم التنقيط لالستئناس
 ائض:الفر 
 أواًل:
 (................................................................................................................0,5فريضة صحيحة )ن 
 - :ن(1ثمث...)األنصبة، وىو الفرض المقدر لموارث شرعا، كالنصف والربع وال السيام: –جزء غير تام من أجزاء الواحد.       الكسر 
               (2,5 )ن 
 
 
 
 
 

 ثانيا:
  ترك الوارث جميع ما ورثو أو بعضو لجميع الورثة أو لبعضيم بعوض أو غيره، سواء كان العوض المدفوع من مال الورثة الخاص بيم، أو من

 ن( 1.......................................)مال التركة يعطونو عقارا أو عرضا أو نقودا ليتنازل عن حظو..........................
 ....................................................................ن( 0,5) لكونو من أكثر العقود فائدة، لما فيو من قطع النزاع والشقاق 
  :تصحح الفريضة األصمية أواًل.    -العمل فييا كالعمل في المناسخات 
 ل المصالح منزلة الميت الثاني، ويرمز لصاحبو بحرف الصاد ويوضع في خانتو.  وينز  –  
ذا صالحيم عمى أن  -    وتوضع لو فريضة مقاميا ما صالح عميو من النسب، فإذا صالحيم عمى أن يقتسموه أثالثا، فضع مقاميا ثالثة،، وا 

 يقتسموه أخماسا فاجعل مقاميا خمسة وىكذا...     
ن ثم انظر بي -    ن سيامو في الفريضة األولى التي تركيا لمورثة وبين ما تصح منو فريضتو، وضع فريضتو فوق األولى واضربيا فييا، وا 

 ن( 1,5توافقا اكتف بوفق كل منيما عمى قاعدة المناسخة............................................................................. )     
                (3 )ن 
 
 

 
 :التوقيت

 أواًل:
 )3،7والحروف تشير إلى قيم عددية وىي عمى التوالي: . قول الناظم يشير إلى السنوات الكبيسة عند الروم)  التاريخ الفالحي، 
 ن( 2....................) ..................................................................................... .27، 23، 19، 15، 11   
  ن( 0,5................................................................................).5 سنة فالحية 20عدد السنوات الكبيسة في كل 
 - 2293  1والباقي 573=  4 ÷ 2293ف سنة بسيطة ألن . 
 .1قيوالبا 680=  4 ÷ 2721ف سنة بسيطة ألن  2721 -   
 .2والباقي 337=  4 ÷ 1350ف سنة بسيطة ألن  1350 -   
 ن( 2........................................................................).3والباقي 317=  4 ÷ 1271ف سنة كبيسة ألن  1271-   
  ن( 1..........) .يوما 13عدد األيام بـ  ر عنيا من حيثسنة، وتتأخ 311تتقدم السنة الفالحية عمى الميالدية من حيث عدد السنوات بـ 

   ثانيًا:
 :مداخل الفصول األربعة بالتاريخ الفالحي كاآلتي 

                     3      
 12 8 الـورثـــة
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 ن( 1)  .نونبر 16الشتاء يوم غشت . وفصل 17مايو . وفصل الخريف يوم  17فبراير. وفصل الصيف يوم  15فصل الربيع يوم  -   
 بطين، الثريا، الدبـران، اليقعة، الينعة، الذراع، النثرة،الطرفة، الجبية،الخرثان، الصرفة،ىي: النطح، ال المنازل الشمالية    
 ن(1,5)            العواء، السماك.    
 .إذا كانت الشمس في آخر المنزلة فإن اليالل يتخطى المنزلة الموالية وييل في المنزلة التي بعدىا        
 

                                                                                                                (2)ن 
 

 منزلة الشمس                      منزلة إىالل القمر                                        
 المممكة المغربية

 التربية الوطنية والتعميم العالي وزارة 
 األطر والبحث العممي وتكوين
 -قطاع التربية الوطنية  -

 األكاديمية الجيوية لمتربية والتكوين
 بولمان -جية فاس 
                 *** 

امتحانات البكالوريا 
 ( )االمتحان الجهوي

 -المترشحون األحـرار  -
 1/1 2المعامل :    

   س 2مدة االنجاز :  المادة : الفرائض والتوقيت 

 العاديــة ) إ.ح(  الدورة :  سمك البكالوريا توى : السنة الختامية منالمس

 2009/ 2008السنة الدراسية : الشعبة : مسمك العموم الشرعية

 الفرائض:
 المناسخة عمى قسمين: قسم ال يفتقـر إلى عمل، مثل أن تكون ورثة الثاني ىم ورثة األول، كثالثة بنين ورثـوا أواًل:

 ثم مات أحدىم قبل القسمة وال وارث لو غير أخويو، فيذا الولد الميت يعد كالعدم، وتقسم فريضة األب عمىأباىم       
 69ص: حاشية العالمة ابن الخياط عمى الخرشي. االثنين الباقيين.                                                          
 ْت منو مسألتو في المناسخة البسيطة، مع بأي نظر ينظر بين سيام الميت الثاني التي  لو في الفريضة األولى وما صحَّ
 التوضيح.   
 .مثل لمناسخٍة ورثة األول فييا ىم ورثة الثاني واتحدت سياميم 
 (..............5أجر المناسخة في الفريضة التالية: ىالكة عن: زوج، وابن، وبنت، وقبل قسم التركة مات الزوج)نقط 

  ثانيًا:

 بماذا يختمف التنزيل عن الوصية؟ 
 لماذا كان التنزيل محدودًا في الثمث فأقل؟ 
 ما معنى قول الفرضيين: "المنزل يعامل معاممة الوارث في اإلرث"؟ 
 :أنجز الفريضة إنجازًا كاماًل 
 نقط(5.........................).......................وىالك ترك: زوجتين، وابنين، وبنتا، وابن ابن منزل منزلة أبي    

 التوقيت:
 فالربيع يبدأ بدخولة أقسام تحدد باإلشارات البروجية. دار الظاىري لمشمس حول األرض إلى أربعـينقسم الم      
 .  لصيفي لدى دخوليا في برج السرطان... ويبدأ الصيف عند االنقالب االشمس في أول نقطة من برج الحمل..      

  – 71د.عمي حسن موسى . ص: التوقيت والتقويم: –                                                                        
 ؟في النص ما المراد باالنقالب 
  الرُّصاد. الصيف عنداذكر مدخل كل من فصمي الربيع و 



 

 ؟لسرطان والحمل قبل اإلصالح وبعدهما ُأسُّ برج ا 
 ل الربيعاذكر منازل فص. 
  ىـ 1422ير الفالحي الموافق لعام فبرا 10احسب درجة الشمس من برجيا ليوم. 
 نبر الفالحي.شت 25الفالحي، و دجنبر 16زلة الشمس ليوم اجر العممية وبين من 
  :(نقط10)....ىـ..................................1580  -ىـ   1419  -ىـ  899احسب حركة اإلقبال لألعوام 
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 المممكة المغربية                                                                          
 التربية الوطنية والتعميم العالي وزارة
 وتكوين األطر والبحث العممي  
 كتابة الدولة المكمفة بالتعميم المدرسي  
 األكاديمية الجيوية لمتربية والتكوين        

 بولمان -جية فاس               
              *** 

امتحانات البكالوريا 
 1/1   2المعامل :   ( )االمتحان الجهوي

 س 2مدة االنجاز :    الفرائض والتوقيتلمادة : ا 

  العاديــة الدورة :  المستوى : السنة األولى من سمك البكالوريا

 2009/  2008السنة الدراسية:  مسمك العموم الشرعية

 الفرائض:
 :َفَقالَ  ؟ِإنَّ اْبَن اْبِني َماَت َفَما ِلي ِمْن ِميَراِثوِ  :ْيِو َوَسمََّم َفَقالَ َأَتى النَِّبيَّ َصمَّى المَُّو َعمَ  اَن ْبِن ُحَصْيًن َأنَّ َرُجالً َعْن ِعْمرَ   أواًل:
ا َأْدَبَر َدَعاُه َفَقالَ  ،« َلَك السُُّدُس »          « َخَر ُطْعَمةٌ ِإنَّ السُُّدَس اآل : »َفَممَّا َأْدَبَر َدَعاُه َفَقالَ  «َلَك ُسُدٌس آَخرُ »  :َفَممَّ

  أخرجو أبو داود                                                                                                         
 ما نوع اإلرث الذي ورث بو الجد السدس اآلخر؟ 
 الفريضتين التاليتين: كل من بين األفضل لمجد أخذه )ثمث الجميع، أو المقاسمة( في 
 ن(3)............................................................................................................جد، شقيقان، شقيقة –ب.            ب جد، أخ ألب، أخت أل –أ     
 :ثانياً 

 عة...أصول الفرائض ىي أقل عدد يكون منقسما عمى الورثة بدون كسر وىي سبعة: االثنان، والثالثة ، واألرب        
 .أكمل باقي أصول الفرائض 
 (انقل الجدول وأجب بوضع عالمة )×:في خانة الجواب الصحيح 

 تباين توافق تداخل تماثل المسألة
     ابـن)ع( – 6/1أم  – 6/1أب
     شقيق)ع( – 2/1بنت  – 6/1أم 
     أخ ألب)ع( – 3/1أخوان ألم – 8/1زوجتان 

 (       ن4)......                                                                                                                 
 بين في الورثة اآلتين من يرث وحظو، ومن ال يرث مع التعميل: :ثالثاً 

 ن(3)        ىالك عن: زوجتين، أب، ابن ابٍن، جد، بنتين، جدة)أم أب( -      
 :التوقيت

 جاء في كتاب اليداية من الضاللة:   أواًل:
 والتسعة األحرف الثالثة مئات، كالتسعة األعداد الثالثة، فالقاف لممائة، والراء الميممة لممائتين، وىكذا إلى الغين      
  38شياب الدين القيموبي: ص                                                        ةالمعجمة فميا التسعمائ      



 

 .أكمل باقي الحروف التسعة الثالثة مرتبة حسب ترتيب حروف الجمل المغربي، مع ذكر قيميا    
    ن( 3.5)          غط.    -شيد       -خصب      -حول الحروف اآلتية إلى أعداد:    سمب 

 اسطة بروج السماء االثنيوالسنة الشمسية تحددىا دورة كاممة لألرض حول الشمس، وتقسم ىذه السنة بو   :ثانياً 
  من أسرار القرآن: لزغمول النجار                                                    عشر إلى اثني عشر شيرًا.       
 .اذكر أسماء الشيور المشتممة عمى ثالثين يومًا 
 تي توصمت بيا إلى ذلك:بين البسيط من الكبيس في السنتين الشمسيتين التاليتين مثبتًا الطريقة ال 
    - 1628   - 1973. 
 .استخرج فاتح شير أبريل إذا عممت أن مدخل سنتو كان يوم الثالثاء 
  م بالطريقة الحسابية.2010احسب متى سيكون مدخل سنة 
 ن(6,5)              (. 6عمما أن أس القرن الذي توجد فيو ىذه السنة ىو)   
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 المممكة المغربية                                                                          
 التربية الوطنية والتعميم العالي وزارة
 مميوتكوين األطر والبحث الع  
 كتابة الدولة المكمفة بالتعميم المدرسي  
 األكاديمية الجيوية لمتربية والتكوين        

 بولمان -جية فاس               
              *** 

امتحانات البكالوريا 
 1/1   2المعامل :   ( )االمتحان الجهوي

 س 2مدة االنجاز :    الفرائض والتوقيتالمادة :  

  العاديــة الدورة :  السنة األولى من سمك البكالورياالمستوى : 

 2009/  2008السنة الدراسية:  مسمك العموم الشرعية

 أىم عناصر اإلجابة مع سمم التنقيط لالستئناس
 الفرائض:

 أواًل:
 ن(1)..............................................................................................................................................................................................................................................بالتعصيب 
  ن(1).........................................................................................................................................................................................................فضل لمجد المقاسمةاأل -أ 
 ن(1).................................................................................................................................................................................................................األفضل لمجد الثمث -ب   

 ثانيًا:
 ن(1)...........................................................................................باقي أصول الفرائض: الستة، والثمانية، واالثنا عشر، واألربعة والعشرون 
 

 تباين توافق تداخل تماثل المسألة
    × ابـن)ع( – 6/1أم  – 6/1أب
   ×  شقيق)ع( – 2/1بنت  – 6/1أم 
 ×    أخ ألب)ع( – 3/1أخوان ألم – 8/1زوجتان 

 ن(3)..............................                                                                                                                         
 لألب السدس بالفرض لوجود ابن االبن. –لمزوجتين الثمن باالشتراك لوجود الفرع.          -  ثالثًا: 

 الجد محجوب لوجود األب. –البن االبن الباقي بالتعصيب ألنو األولى بو.       -         
 ن(3)...........................................جدة ) أم أب( محجوبة لوجود األب –لمبنتين الثمثان لتعددىما.                           -         

 التوقيـت:
 أواًل:
 =ن(1.5)......................................................................................................800، ظ= 700، ذ= 600، خ= 500، ثـ=  400، ت= 300س 



 

  = ن(2)............................................................................................909غط =        1014شيد =        662خصب =       332سمب 
 ثانيا:
  ن(1)............................................................................................................................................................................................نونبر -شتنبر  –يونيو  –أبريل 
 1628 :28  ÷4  =7  إذن فيي كبيسة.0والباقي . 
 ن(2)............................................................................................................................................... إذن فيي بسيطة1والباقي  18=  4÷  73: 1973    
  = )ن(1)..........................................ل. نعد بيا من الثالثاء فنصل إلى يوم اإلثنين، وىو مدخل شير أبري 7حرف شير أبريل)ز 
  م ىو يوم الثالثاء. وىذا ىو العمل:2010مدخل سنة 
 .3والباقي  3=  7÷  24=  1+  23( = 6+ أس القرن 1+ أس شير يناير 2+  4+  10) 2=  4÷  10   
 ن(2.5)........................................................................................................................................................من يوم األحد نصل إلى يوم الثالثاء 3نعد بـ    
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 المممكة المغربية                                                                          

 التربية الوطنية والتعميم العالي وزارة
 وتكوين األطر والبحث العممي  
 كتابة الدولة المكمفة بالتعميم المدرسي  
 لمتربية والتكويناألكاديمية الجيوية         

 بولمان -جية فاس               
              *** 

امتحانات البكالوريا 
 1/1   2المعامل :   ( )االمتحان الجهوي

 س 2مدة االنجاز :    الفرائض والتوقيتالمادة :  

 االستدراكية الدورة :  المستوى : السنة األولى من سمك البكالوريا

 2009/ 2008السنة الدراسية : عيةمسمك العموم الشر 

 الفرائض:
 قال أبو العباس أحمد بن الخياط:  أواًل:

 "ال ميراث لألخوات واإلخوة مع األب، وال مع الولد الذكر، أو مع ولد الولد الذكر..."       
  18ابن الخيط عمى الخرشي: صحاشية                                                                                  

 نوع حجب كل من األخوات واإلخوة في النص. بين 
 ما الفرق بين حجب اإلسقاط وحجب النقل؟ 
 .ن(4)................................................ من المحجوب في الفريضة التالية مع التعميل:        زوجة، ابن، عم، ابن ابٍن، أم، أخ ألم 
 أعطاىا السدس" قال المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة: "حضرت رسول اهلل       :ياثان

                                           313. ص3فقو السنة لسيد سابق. ج                                                                     
 .اذكر أحوال ميراث الجدة 
  من الفريضتين اآلتيتين الجدة الوارثة وحظيا الذي ورثتو:عين في كل 
 ابن، أب، جدة)أم أمٍّ(، جدة)أم أب(. –أ     
 زوج، جدة)أم أب(، جدة)أم أمِّ أمٍّ(. -ب    
 ن(6)..................................................بين من يرث وحظو ومن ال يرث في المسألة التالية مع التعميل:   أم، زوج، بنت، شقيقتان 
 :توقيتال

 قال العالمة سيدي َمحمد العممي:   أواًل:
 وبعد فالعمم باألوقات وجْب     عينًا وكوُنـُو كفاية َأَحبْ 

 ما المقصود باألوقات في النظم؟ 
 :اذكر حكم تعمم عمم التوقيت وتعميمو فيما يأتي 



 

 وصل لمعرفة كسوف الشمس وخسوف القمر.ما ي –ما يوصل لمعرفة سمت القبمة.      ب  –أ    
 ما ُيدََّعى فيو معرفة بعض الغيوب المستقبمية. –د    
 ن(3)..................................................................................................استشيد من القرآن الكريم عمى أن معرفة اليالل من فوائد عمم التوقيت 

 قال الشيخ محمد السوسي المرغتي:   :ثانياً 
 أيامو ُسْنٌد وزيد الخمس     والسدس منيما يكون الكبس

 9الممتع في شرح المقنع: ص                                                                           
 كم أيام العام العربي حسب النظم؟ وما المفظ الدال عمييا فيو؟ 
 1422 -         1373:   ييناليجر  عامينبسيط والكبيس في البين ال. 
.احسب مدخل شير جمادى األولى إذا عممت أن مدخل عامو كان يوم األربعاء 
  ن(7).............................................................................................................................................ىـ 1395استخرج التاريخ الميالدي الموافق لعام 
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                                     المممكة المغربية                                      

 التربية الوطنية والتعميم العالي وزارة
 وتكوين األطر والبحث العممي  
 كتابة الدولة المكمفة بالتعميم المدرسي  
 األكاديمية الجيوية لمتربية والتكوين        

 بولمان -جية فاس               
              *** 

 امتحانات البكالوريا
 1/1   2المعامل :   ( )االمتحان الجهوي

 س 2مدة االنجاز :    الفرائض والتوقيتالمادة :  

 االستدراكية الدورة :  المستوى : السنة األولى من سمك البكالوريا

 2009/ 2008 السنة الدراسية : مسمك العموم الشرعية

 أىم عناصر اإلجابة مع سمم التنقيط لالستئناس
 الفرائض:

 أواًل:
 ن(0.5) ...............................................................................................................................................................................................................................................................................حجب إسقاط 
 حجب اإلسقاط: منع الوارث من جميع ميراثو رغم أىميتو لو لوجود وارث آخر أولى منو. 
 (ن2).....................................................................وحجب النقل ىو منع الوارث من سيم أكثر إلى سيم أقل بسبب وجود وارث آخر      
 - .العم ُحجب باالبن ألن جية البنوة مقدمة عمى جية العمومة 
 ابُن ابٍن ُحجب باالبن ألن االبن أعمى منو. -    
 (ن 3).................................................................................................................................................أخ ألم محجوب بوجود فرد من عمود النسب  -    

 ثانيًا:
  ن(0,5)    ترث السدس إذا انفردت أو إذا وجدتا معًا، وكانت التي من جية األم أقرب. -أ 
 ترثان السدس معا ويقسم بينيما سواء اتحدتا في الرتبة أو كانت التي من جية األب قربى والتي من جية األم -ب    

 ن(2).............................................................................................................................................................................................................................................ُبعدى         
  الجدة الوارثة ىي: )أمُّ أمٍّ( وحظيا السدس. –أ 
 ن(2)...........................................................................................................................................................الجدتان معا وارثتان تشتركان في السدس -ب    
 م السدس لوجود البنت. ولمزوج الربع لوجود البنت. ولمبنت النصف النفرادىا. والشقيقتان عاصبتان في الباقيلأل 



 

 ن(2).........................................................................................................................................................................................................................لوجودىما مع البنت    
 التوقيـت:

 أوال:
 ن(0.5)..........................................................................................................................................................................................................أوقات الصموات الخمس 
 ن(..1)................................................................................حرام -مباح.       جـ  –واجب، والراجح أنو واجب كفائي.        ب  -أ 
  ﴿ :ن(1).................................................................... (189)البقرة: من اآلية﴾َنَك َعِن اأْلَِىمَِّة ُقْل ِىَي َمَواِقيُت ِلمنَّاِس َواْلَحجِّ َيْسَألو قولو تعالى 

 :ثانيا
 354 )(ن1)..................................................................................................................................................................................يوما، والمفظ الدال عمييا )ُسْنٌد 
  وىوال يوجد ضمن األعوام األحد عشر الكبيسة 23فكان الباقي 30عمى 1373قسمنا العدد  بسيط.1373العام اليجري.    
 (ن2).......................عشر الكبيسة وىوال يوجد ضمن األعوام األحد 12والباقي 47 =30 ÷1422ألن  بسيط كذلك،1422ريوالعام اليج    
 (ن1).........، نعد بو من يوم األربعاء نصل إلى يوم الثالثاء وىو مدخل شير جمادى األولى7حرف جمادى األولى )ز( وىو بـ 
 1395 42=  33÷ ىـ   . 
 (ن3).................................................................................................................................................................م1975=  622+  1353=  42 -ىـ 9513    
                      


