
)                                            

 عناصر اإلجابة                                                    :الفرائض
 :أولا 
 5.1).........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................يقبل من التلميذ كل مثال صحيح 
 (ن
 1)....................................................................................................................................................................................................................................................... .يقسم بينهم قسمة الميراث للذكر مثل حظ األنثيين 
 (ن
                                                                                      

     
 

 
 
 
 

                                                                               
 (ن 3)..........................................................................................................................................................

 :ثانيا
 (ن 1).............................................. .االنكسار في اصطالح الفرضيين أن يكون في المسألة سهم أو أكثر ال يقبل القسمة على رؤوس فريقه إال بكسر 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                                                                                   

 (ن2) ............................................................................................................................................................
 :ثالثا  
 
 
 

  
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 (ن 5.1)................................................................................................................................................
 :التوقيت

 برج، وهو البناء المرتفع، سميت بذلك المجموعات من النجوم الثابتة. ج: البروج.  
 5.1).................................................................................................جسم كروي الشكل يدور حول األرض في الفضاء: القمر-            .الكواكب السيارة :السيارات - 
 (ن
  كلم004433أقرب كوكب سيار  إلى األرض هو القمر، ويبعد عن األرض بـ............................................................................................................................................................................ 

 (ن 5)
 سبعة  في كل ثالثة بروج

 (ن 3.1).............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................منازل
 5.0)..... ...............................................................مصدر الثالثة التي نضيفها دائما إلى ماضي الفصل هو الثالثة أيام التي تسبق بها المنزلة دخول الفصل 
 (ن
 هذا يعني أنو .8والباقي  0= 13÷  11=  (األيام قبل دخول الفصل)3+  86=  11+  31+  23 : الربيع ما مضى من فصل 

 الشمس في
  .درجات 8 ع، وقطعت منهايبرال من منازل فصل (الثريا)سادسةالمنزلة ال    

 ..............................................................(.الدبران)هـ يهل في المنزلة الموالية وهي1121فهالل محرم، لتهاحيث إن الشمس في النصف األول من منزو    
 (ن 2)

              
 
 
 
 
 

 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين   
          لجهة فاس بولمان                   

       

االمتحان  الجهوي الموحد 
المترشحون )للبكالوريا 

 (األحرار
 1/1 الصفحـة

 1013الدورة العادية  السنة الثانية من سلك البكالوريـــا :المستوى 

 س 1 مدة اإلنجاز (السلـم)الفرائض والتوقيــت  :المـادة  

 1 المعامـل سلك العلوم الشرعيــةم/ التعليم األصيـل  ( :ة)الشعب

                     3        +4  
 11 11 6 الورثة

 0 0 5 أم 6/5
 0 0 5 جد 6/5

 4 4 4 ابن
 4 4  ابن
 4 4  ابن

 4 منــــــزل ابـــن ابـــن  

 

                          1         1 
 4 4 3 الورثة
 5 0 5 شقيق
 5  5 شقيق
 5  5 شقيق

 5 5 موصى له بربع

 

                             1 
 41 14 الورثة

زوجة 0/5  0 0 
 0  زوجة       
أم      6/5  4 0 

 04 51 ع     ابن

 - - ح  أخ ألم  

 

 الــتــعــلــيــل خطأ/صحيح نوع التصرف

                                                                    ألنه ال وصية لوارث                                             خطأ أوصى محمد لزوجته بثلث تركته

َث فيها  .زوج، وأم، وأب: فريضة تشتمل على ورَّ
ألن هذه الفريضة تسمى الغراء وهي  صحيح الفََرِضيُّ األب واألم الباقي بالتعصيب

 من الشواذ الست 
 1فأصلها من  2/1 والبنت 1/1 الزوج: فريضة يرث فيها
 .ألن المقامين بينهما تداخل خطأ ن المقامين بينهما توافقأل
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 (ن 5.1).........................................................................................
 59=  14 ÷ 5459=  55 – 5403: كاآلتي ابهاوحس ،59: هي هـ5403: امـال لعــة اإلقبــحرك. 
 .6=  59 - 21:  كاآلتي مارس، وحسابه 6: هـ هـو5403: االعتدال الربيعي لعام     

 (ن 5.1) ............................................................................................................................................
  وحسابه كاآلتي .يوم اإلثنين :هو هـ5404مدخل السنة الفالحية الموافقة لعام: 
 .اإلثنين، نعد بها من يوم األحد فننتهي إلى 2 والباقي 11=  1÷  121=  71+  21=  1÷  71=  3 - 155=  1331 - 1131 

 (ن 5.1) ........................
                                                                                                                                                                    

                             

 شمالية أو جنوبية فصلها المنزلة
 شمالية الربيع النطح
 شمالية الصيف الطرفة
 جنوبية الخريف اإلكليل
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