
 

 

 

 

              
 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين      
          لجهة فاس بولمان                   

   

االمتحان  الجهوي الموحد 
 1/1 الصفحـة (المترشحون األحرار)للبكالوريا 

 4112الدورة االستدراكية  السنة الثانية من سلك البكالوريـــا :المستوى 

 س 4 مدة اإلنجاز (الموضـوع)الفرائض والتوقيــت  :المـادة  

 4 المعامـل مسلك العلوم الشرعيــة/ التعليم األصيـل  ( :ة)الشعب

 (نقط 01)لفرائض ا    
  :أولا   

 ". جائز بين المسلمين إل صلحا حرم حالل أو أحل حراما الصلح" : قال      عن عمرو بن عوف أن رسول هللا            
 .باب ما ذكر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الصلح.أخرجه الترمذي في سننه كتاب األحكام                                                                                           

 
 عرف الصلح في اصطالح الفرضيين. 
 ماذا يستفاد من الحديث؟ 

 سائل الصلح بجميع حظ المصالح على نسب مختلفةبين كيفية تصحيح م. 
 صحح الفريضة اآلتية: 

    .امهمابن بنصف حظه يقتسمانه على قدر سوقبل أن تقسم التركة بينهم صالح األخ البنت وبنت اال. هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخ شقيق 
 (ن  5)...........................................................................................................................................................................................................................................................................

  :ثانيا  

  :قال العالمة محمد التاويل
 
   
 
 

استخرج مضمون   .البيتين
 صحح الفريضة اآلتية وبين ما يستحقه الموصى له: 

 .بتسع لخيرية دس وهلك هالك عن أم وابنين وبنت وأوصى لجاره بس
 كيف يؤخذ أصل الفريضة فيما يأتي: 

 .فريضة ورثتها عصبة ومعهم صاحب فرضأ ــ       
 .   .فريضة تشتمل على مقامين متباينينب ــ    
درهما 0612هلك هالك عن زوجة وأب وأم وبنت وتركة نقدية قدرها : بين نصيب كل وارث من التركة في المسألة اآلتية. 
 (ن  5)..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

 (نقط 01: )التوقيت      
 
 :أولا   

                                                                                                                                                              : سورة الرحمنفي   قال هللا تعالى
 
 
 القمر  ـ  ـ بحسبان   : اشرح. 

 ي يتوصل بها لمعرفة حركة اإلقبال؟ما هي الطريقة الت 
  (ن  5)...................................................................................................................................................................................................    .نونبر الفالحي 62استخرج منزلة الشمس ليوم 

 
 ثانيا  
 
 
 
 

والبسيط من التاريخ    لمعرفة الكبيس
 .اذكرهما. الفالحي طريقتان

 احسب ما يلي: 
 .شتنبر الميالدي 5لفالحي الموافق ل التاريخ اأ ـ       

  (ن  5)..............................................................................................................................................................................       .هـ 1425 مدخل السنة الفالحية الموافقة لعام ب ــ      
 

 ددــــوإن تكن وصــــــــــية لع   
 فافعل بها مثل الذي قد سبقا  

 بشائع مشــــترك وواحد
 قاــقــفي ثلــث أو زائد وح

 الطالب اللباب في شرح تحفة      

 يإ يه يــــــــــط كج وكز       كبائس الروم ترى في جز
 دروس مخطوطة للعالمة ادريس العراقي
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