
 

         
 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين    

                                                      
                 لجهة فاس بولمان             

االمتحان  الجهوي الموحد 
المترشحون )للبكالوريا 

 (األحرار
 1/2 الصفحـة

  2014ااإلستدراكيةالدورة ثانية من سلك البكالوريـــاالسنة ال :المستوى 

 س 2 مدة اإلنجاز (السلم)الفرائض والتوقيــت  :المـادة  

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

  (نقط 01)لفرائض ا

 :أولا   
   (5.0)......الورثة أو لبعضهم بعوض أو غيره ترك الوارث جميع ما ورثه أو بعضه لجميع: الصلح اصطالحا 
  (5.0)...................................................  .يستفاد من الحديث أن الصلح مندوب مرغب فيه إذا لم يحل حالال أو يحرم حراما 
   نضع له فريضة ه بحرف الصاد ـ ت الثاني ونرمز لصلحننزل المصالح منزلة الميــ     نصحح الفريضة األصلية أوالــ

ر بين سهامه في الفريضة األولى التي تركها للورثة وبين ما تصح منه فريضته ظننــ   .عليه من النسب مقامها ما صالح 
 .وإن توافقا نكتفي بوقف كل منهما على قاعدة المناسخة, ونضربها فيها   ونضع فريضته فوق األولى 

 (ن 1)...................................................................................................................................................................................................................................................................................
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 (ن 3)................................................................................................................
 ثانيا  
  (ن 1).................................ولى مثل مايفعل في الوصية لواحد  رحلة األإذا كانت لمتعدد يفعل بها في المالوصية 
  

  
×13 
6 

×6 
11 

101 

 1 أم 6/1

13 

13 

 ع
 46 4 ابن
 46 4 ابن
 13 1 بنت

 
جار موصى له ب 
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 14 4 9/1خيرية ب  
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 (ن 1.0)...........................................................................................................
 
       ( ن 5.0)........................................................................................................................................   .نأخذ مقام ذلك الفرض ونجعله أصال للفريضة ــ أ 

 (ن 5.0)............. .والناتج نجعله أصال للفريضة, مقام اآلخر لنضرب أحد المقامين كامال في كامل ا ــ  ب        
 

  44 4160  ÷44  =90 
 470=  3×  90 3 زوجة 1/1
 410=  1×  90 1+4 أب ع+6/1
 360=  4× 90 4 أم 6/1
 1010=  14×  90 14 بنت 4/1

                                                                                                     
 (ن 1.0)..........................................................................................................................................ا
 
 

         
 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين    

                                                      
                 لجهة فاس بولمان             

االمتحان  الجهوي الموحد 
المترشحون )للبكالوريا 

 (األحرار
 2/2 الصفحـة

 2014الدورةاالستدراكية السنة الثانية من سلك البكالوريـــا :وى المست

 س 2 مدة اإلنجاز (السلم)الفرائض والتوقيــت  :المـادة  

 2 المعامـل مسلك العلوم الشرعيــة/ التعليم األصيـل  ( :ة)الشعب
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 (نقط 10: )لتوقيت

 
 :أولا   
   (ن 0..5) ....................................................................................................................................................... .ببحساب مقنن ال يختلف وال يضطر: ــ  بحسبان 

 (ن 0..5) .......................................................................................................  .جسم كروي الشكل يدور حول األرض في الفضاء: ــ  القمر       
  والناتج هو عدد الدرج  47ثم نقسم الباقي على  11لمعرفة قدر حركة اإلقبال في أي زمان نطرح من السنين الهجرية

 (ن 1.0) .......................................................................................................................... .التي لحركة اإلقبال في ذلك الزمان
                              17ما مضى من الفصل+ 

 3ما تسبق به المنزلة دخول الفصل           
 ÷14المجموع                                              

                          13شمس في كل منزلة        ما تمكثه ال
 1الخارج الصحيح                                    

 7الباقي                                                  
    .ة أيامفالشمس قد قطعت منزلة واحدة وهي في المنزلة الثانية من منازل الشتاء وهي النعائم وقد قطعت منها أربع

 (ن 3) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 ثانيا  
    إن وافق عددا من األعداد الواردة في البيت المذكور : وننظر إلى الباقي  2.أ ــ  نقسم السنة الفالحية المطلوبة على

 (ن 1) .............................................................................................................................................. .وإال فبسيطة, في السؤال فالسنة كبيسة
 (ن 1) ............................................... .وإال فهي بسيطة, فالسنة كبيسة 3فإن بقيت  7ب ــ  نقسم السنة الفالحية على      
    وهي لشهر غشت 3.يبقى  13ونطرح منه ,  33فيكون الحاصل , أيام الشهر الماضي غشت  31إلى  0أ ــ  نضيف .

 (ن  1.0) ..............................................................................................................  .شتنبر الميالدي 0وهو التاريخ    الفالحي الموافق ل 
 :هـ هو يوم الجمعة, وحسابه كاآلتي 17.0الموافقة لعام  ب ـ مدخل السنة الفالحية 

نعد بها من يوم األحد  3والباقي  10= 4÷ 111=  21+ ..يلغى,  1والباقي  ..=  7÷  21= . -11= 1337 - 17.0
 (ن 1.0) .................................................................................................................................................................................................................................... .  فننتهي إلى يوم الجمعة

                                                                                                                                                      
 ـــــــــ
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