
 
 عناصر اإلجابة                                                        :الفرائض

 :أواًل
 1)..........................................................................................................هي التي تنفذ للموصى له بقوة الشرع دون حاجة إلى إجازة الورثة الرشداء لها: فذةالوصية النا 
 (ن
 1)...........، وأن يكون الموصى له غير وارث في الموصيد قيمتها على ثلث تركة الموصييتز أن ال :في النص شروط الوصية النافذة 
 (ن
 وبطلت في حق من لم يجز،  حقهم، موقوفة على إجازة بقية الورثة، فإن أجازها بعضهم دون بعض، جازت في الوصية لوارث

 لقوله
     : «  َقَْد أَْعطَى ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَّهُ فَل َ  ......................................................................................................................................................................................................................................« َوِصيَّةَ لَِواِرث   إِنَّ َّللاَّ
 (ن 1)
 وبيان ما يستحقه الموصى لهالفريضة  يحصحت: 
 
 
  

     

 
                                                                                                                                          

 (ن 2)...............................................................................................................................
 :ثانيا
 1)...........، واألنثى برأس واحديكون من عدد رؤوسهم، على أن يحسب الذكر برأسين أصل الفريضة التي ورثتها عصبة ذكور وإناث 
 (ن
 (يقبل كل مثال صحيح). 
 (ن 1)..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 (ن 1) .......................................................... .في كامل اآلخر،  وفي حالة التداخل نأخذ أكبر المتداخلين في حالة التوافق نضرب نصف أحد المقامين 
 عولهاالفريضة ب أصيلت: 
 

 

                                                                 
 
                                                                                                                                           

 (ن 2)..................................................................................................................................................
 :التوقيت
 دقيقة، فالسنة الحسابية  94والي ساعات وح3يوما و 563السنة المداريةطول و يوما وست ساعات،  563السنة الحسابية طول

 أطول
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................دقيقة 11بـ      
                                             (ن 1)
 3..5)............................................................................................................ .أسماء الشهور، وحساب أيامها، ودورة البسط والكبس: في السنة الفلحية والميلدية تتفق 
 (ن
 حركة األرض حول نفسها - 2.   حركة األرض حول الشمس -1: اييس الطبيعية األساسية التي اْرتُِكَز عليها لتحديد الزمنالمق. 
 2)......................................................................................................حركة األرض حول الشمس+ حركة القمر حول األرض  - 9.      حركة القمر حول األرض - 5    
 (ن
  
  
 

 
 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 (ن 2.23)...........................................................
 هـ1914 والش 25التاريخ الميلدي الموافق لـ: 

 دقائق سنوات      أيام     ندخل به في جدول مجموعة الهجري( .191)التاريخ الهجري التام

 19        259       1444     :ويقابله( 1915)فنجد ما هو أقل منه وأقرب إليه
+ 

 59        244       5556  ويقابله ، ندخل به في جدول السنين المبسوطة(.)، والباقي هواألقرب منهاألقل نطرحه من 

+ 

             266                 :، فنجدرمضان ندخل بآخر شهر تام وهو

+ 
         525                 :ندخل بأيام الشهر غير التام، وهي

         
 
 
 
 
 

     
 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين    
                                                    

              لجهة فاس بولمان               
   

االمتحان  الجهوي الموحد 
المترشحون )للبكالوريا 

 (األحرار
 1/1 الصفحـة

 1013الدورة االستدراكية  لبكالوريـــاالسنة الثانية من سلك ا :المستوى 

 س 1 مدة اإلنجاز (السلم)الفرائض والتوقيــت  :المـادة  

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

 21 21 الورثة  
 3 3 ةزوج 4/1
 2 2 أم      6/1

 6 6 أخت شقيقة2/1
 2 2 أخت ألب  6/1
 2 2 أخت ألم 1/ 6

 

                                    3      1      33 
 101 3 21 12 الورثة

 4 2 4 5 زوجة 4/1
 12  12 9 أب     6/1

 59  59 .1 ع   ابن
 .1  .1  بنت

ه ــــــــى لــــــــــوصــــــــم
 56 1 ثــلـــــثب

 

 أسه بعد اإلصلح شمالي أو جنوبي صاعد أو هابط البرج
 9 ماليش صاعد الجوزاء
 3 جنوبي صاعد الجدي
 5 شمالي هابط السنبلة
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       221        1115 :فيصير المجموع هكذا
11= 

 55       55.  +    5552 :نطرح أيام سنتين ميلديتين، ونضيفها للسنوات
 -

 94       594        .144 :فيكون الناتج
= 

                              :  من الدقائق ضيففن( 1وبقي  29=  9÷  .4) 9نقسم سنوات المائة غير التامة على 
13

+
 

 55       594        .144 :فيصير الناتج
 551                 : يلدية فنجدندخل باأليام التي عندنا في جدول الشهور الم

 514                 :ونطرحها فيبقى ينايروهي لشهر 
  1444أي سنة ( للسنة الموالية) فبراير 14والنتيجة هي 

 1444فبراير  14 :وعليه فيكون التاريخ الذي بحثنا عنه هو
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 (ن 9) ................................................................
                                                                                                                                                                                  

25 
                                               22 
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