
 

 في أسهم الفرائض المعالـة***  العول في الفرائض الزيادة  
 سهامــــها فالعول فيها واجب***  وأيما فــريضــة التوعـــب   

 

 

    
 الجهوية للتربية والتكويناألكاديمية     

           لجهة فاس بولمان                   

االمتحان  الجهوي الموحد للبكالوريا 

 (المترشحون األحرار)
 1/1 الصفحـة

 4112الدورة العادية  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)الفرائض  
                              :أوالا   

    :قال العالمة محمد التاويل
  
 
 عرف العول لغة واصطالحا. 
 اذكر أصول الفرائض وميز مايعول منها وما اليعول. 
 (ن 5.3) .. .هلك زوج عن زوجة وجدة وأختين ألب وأخوين ألم   .أصل الفريضة اآلتية واحسب نسبة العول فيها 
 :ثانيا  
 المناسخة في اصطالح علماء الفرائض أن يموت شخص فال تقسم تركته حتى يموت من ورثته وارث       

 .74منار الفرائض والتوقيت السنة الثانية باكالوريا ص         .ل قسمهاأكثر ، أو موت من يشارك الورثة في التركة قبأو          
 

 
   استخرج من التعريف أنواع المناسخات. 
  ماهي المراحل المتبعة في كيفية العمل في المناسخة المنفردة. 
   أنجز الفريضة اآلتية: 

ة حتى هلك الزوج عن نفس االبنين والبنت فكيف تقسم المسألة بين هلكت امرأة عن زوج وابنين وبنت ولم تقسم تركتها بين هؤالء الورث
 (ن 3) .............................................................................................................................................................................................................................    .الورثة بجامعة واحدة

 (ن 5.3) ................................................................................................................................    .أتمم ملء الجدول اآلتي بعد نقله إلى ورقة التحرير         :    اــالثـث

 التعليل خطأ/صحيح التصرف
   في التنزيل يقسم المال بين المنزلين بالتساوي

   اإلثنا عشر تعول إلى سبعة وعشرين
ن ألم وأخ شقيق وأخت شقيقة، ورث فيها فريضة تشتمل على زوج وأم وأخوي

 الفرضي األخوين ألم والشقيق والشقيقة بالتساوي
  

  (نقط 01) :التوقيت

      :الا أو  

خط االستواء السماوي في نقطتي االعتدالين ويتقاطع مع دائرة يسمى مدار الشمس السنوي الظاهري على القبة السماوية باسم دائرة البروج، 
 من أسرار القرآن لزغلول النجار      ."الربيعي والخريفي في نصف الكرة الشمالي

 

    العتدال الربيعي لكل عصر؟معرفة ا ماهي الطريقة التي يتوصل بها إلى 

    هـ0101احسب االعتدال الربيعي لعام. 

    (ن 3) .............................................................................................................................................................................    .شتنبر الميالدي 7الفالحي الموافق لاستخرج التاريخ 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        سورة الفرقان  في قال  ثانيا  
 
    اذكر القاعدة التي تعرف بها درجة الشمس من برجها. 
     الشمس من برجها لأليام اآلتيةاستخرج درجة : 

 مارس الفالحي   3(  أ         
 .غشت الفالحي 01 (ب       

     (ن 3) .......................................................................................................................................................................... .هـ0701استخرج مدخل السنة الفالحية الموافقة لعام 
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