
              
 
 
 
 
 
 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين    
                                                 

        لجهة فاس بولمان                  
   

االمتحان  الجهوي الموحد 
المترشحون )للبكالوريا 

 (األحرار
 1/1 الصفحـة

 3112الدورة العادية  بكالوريـــاالسنة الثانية من سلك ال :المستوى 

 س 3 مدة اإلنجاز (الموضـوع)الفرائض والتوقيــت  :المـادة  

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

 (نقط 01) :الفرائض
 ن الوصيـةوهـو نـوع مـ. التنـزيُل إحـالُل غيـر وارٍث محـل وارث                       :أولا 
 مثِّْل للتنزيل.  
 بين كيفية قسمة التنزيل بين الذكور واإلناث.  
  الثانيةالموصى له في في األولى، وزل المنوبين ما يستحقه  ،اآلتيتينصحح الفريضتين: 

 .في الميراث ابن ابٍن منزل منزلة أبيه –ثالثة أبناء  -جد  –أم  -أ          
 (نقط 5.5)...................................................................................................................................................................................................................................... .موصى له بالربع –قاء أشثالثة إخوة  -ب         

 :قال الشيخ الرسموكي  في األصناف التي يقع فيها االنكسار                   :ثانياا 

اِث          لِِصْنٍف أَْو ِصْنفَْيِن أْو ثاَلَثِ   يَقُع اِلْنِكَساُر لِْلُورَّ
 ضيين؟اصطالح الفر ما االنكسار في 

 بهاجود وكيف صححَت االنكسار  الم، وبين ةاآلتي ةصحح الفريض : 

 (نقط 3)................................................................................................................................................................................................................................... .ابن، وأخ ألم، و، وأمتينعن زوج زوجهلك *         

 :بما يناسب هامألك، وورقة تحريرإلى الجدول اآلتي انقل  :ثالثا  

 
 
 
 
 
 
 (ن 0.5)..............................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 (نقط 01) :التوقيت
 

 أما المنازل فهي أجزاء ونجوم من البروج تمرُّ أمامها السيارات، والشمس، والقمر، وإنما نسبت للقمر               
 ...درجة، ويساوي منزلتين وثلث تقريباا  21لكثرة مروره عليها لسرعة حركته والبرج                

 .061ص .0ج .طوخيلل: اء واألرض والفضاءسملا                                                                                                                        

 (ن 0.5)............................................................................................................................................................................................................. .القمر –السيارات  –البروج : عرف المصطلحات اآلتية 
  (ن 0)......................................................................................................................................................................................... .إلى األرض، مع تحديد المسافة اذكر أقرب كوكب سيار 
 (ن 1.5)..................................................................... .إذا كان كل برج يساوي منزلتين وثلث منزلة، فكم في كل ثالثة بروج من منزلة 
 (ن 1.5).....ا مصدر الثالثة التي نضيفها دائما إلى ماضي الفصل عند استخراجنا لمنزلة الشمس ليوم من األيام؟م 
  (ن 4)........................................................................................................................ .ف4300أبريل 43هـ الموافق لـ0240احسب المنزلة التي هل فيها هالل محرم 
 (ن 0.5)............................................................................................................................................................................................................................................................................................ :نقل الجدول اآلتي وأجب عما فيها 

 
 

 
 

 
 

 (ن 0.5)................................................................................................................................................................................................ .هـ0231اإلقبال واالعتدال الربيعي لعام  احسب حركة 

  ن 0.5).................................................................................................................................................................................................. .هـ0232استخرج مدخل السنة الفالحية الموافقة لعام 
02 

 الــتــعــلــيــل خطأ/صحيح نوع التصرف

   أوصى محمد لزوجته بثلث تركته
َث فيها  .زوج، وأم، وأب: فريضة تشتمل على ورَّ

   بالتعصيبالفََرِضيُّ األب واألم الباقي 
 0/1والبنت 4/1الزوج: فيهافريضة يرث 
   ألن المقامين بينهما توافق 4فأصلها من 

 

 شمالية أو جنوبية  فصلها المنزلة
   النطح
   الطرفة
   اإلكليل
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