
 

              
 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين   

                 لجهة فاس بولمان                   

االمتحان  الجهوي الموحد للبكالوريا 

 (المترشحون األحرار)
 1/2 الصفحـة

  2014الدورة العادية  ثانية من سلك البكالوريـــاالسنة ال :المستوى 

 س 2 مدة اإلنجاز (السلـم)الفرائض والتوقيــت  :المـادة  

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

 (نقط 01)الفرائض     
 - :ًأوال  

      النقصان عليه   مما يترتب , هام الفريضة عن أصلها هو الزيادة في س: واصطالحا. تفاع يطلق على معان منها الزيادة واالرلغة العول
 (ن 1) .............................................................................................................................................................................................................................................................................  .في حظوظ الورثة

     24-22-8-6-4-3-2 :أصول الفرائض المتفق عليها سبعة وهي . 
 (ن 1) .......................................................................................................................................................    .8-4-3-2: وقسم ال يعول وهو  24-22-6: قسم يعول وهو             

   .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (5.1 ن) 
  22 21 
 3 3 زوجة 4/2
 2 2 جدة 6/2

 4 4 أخت ألب ]3/2
 4 4 أخت ألب

 2 2 أخ ألم ]3/2
 2 2 أخ ألم

                    
 ثانيا 
    موت وارثين فأكثر وتسمى مناسخة مركبة-   .وتسمى مناسخة بسيطة أو منفردة. موت وارث واحد بعد موت مورثه. 

 (ن 5.1) ......................................................................................  .له والمنزل والمقر له والمصالح صىوهو المو.لشركاء ممن ليس وارثا موت أحد ا-      
   المراحل المتبعة في كيفية العمل في المناسخة المنفردة: 

 (ن 1..5 ) ...................................................................................................................................................................... .صحح الفريضة األولى ثم الثانية من أولها إلى آخرهان -  
 (ن 1..5 ) ..............................................................................................................  .نضع جدوال لكل فريضة على قدر الورثة الموجودين في كل فريضة -  
 (ن 1..5 ) ......................................................................................................................................................................................................................  .نضع لكل وارث سهامه في خانة أمامه -  
 (ن 1..5 ) ............................................................................................................................. .نضع حرف التاء في خانة الوارث الذي مات من أصل الفريضة األولى -  

سهام الميت الثاني    فإن كان بينهما التباين نضع جميع , ننظر بين سهام الميت الثاني وبين ما صحت منه مسألته بنظري التباين أو التوافق -  
   .الثانية فوق األولى يضة الثانية ووفق ق السهام على الفروإن توافقا نضع وف. لفريضة األولىفوق فريضته وتمام الثانية فوق ا

 (ن 5.1) ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
 (ن 1..5 ) ........................................................................................................................................ .مشتركة بينهمالنضرب األولى فيما فوقها والخارج هو الجامعة ا - 

ومن , وهكذا الثانية    فمن له شيء في األولى ضربه فيما فوقها .نسطر عمودا خاصا بالجامعة يسار الفريضة الثانية ثم نقسم على الورثة  - 
 (1..5) ....................................................................................................................................................................................................... .ورث فيهما يجمع له الحظان
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 (ن5.1)............................................................................................................
 
 
 

              
 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين   

                 لجهة فاس بولمان                   

ن  الجهوي الموحد للبكالوريا االمتحا

 (المترشحون األحرار)
 2/2 الصفحـة

 2012الدورة العادية  السنة الثانية من سلك البكالوريـــا :المستوى 

 س 2 مدة اإلنجاز (السلـم)الفرائض والتوقيــت  :المـادة  

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

 : اــالثـث
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خ/صحيح التصرف
 طأ

 التعليل

 .ألنهم أخذوه باسم اإلرث وصفته فيعطى حكمه في التفاضل خطأ في التنزيل يقسم المال بين المنزلين بالتساوي
 51و  51و  51إلى  إال ال تعول .5ألن  خطأ االثنا عشر تعول إلى سبعة وعشرين

ضة تشتمل على أم وزوج وأخوين ألم وأخ شقيق يفر
 .شقيقة وأخت

األخوين ألم والشقيق والشقيقة  يورث فيها الفرض
 .بالتساوي

 .ألن الفريضة هي المشتركة وجميعهم من أم واحدة صحيح

                                                                                                                           
 (ن5.1)......................................................................................................

 (نقط 22: )التوقيت
 
  :أوالً   
  مارس والباقي هو االعتدال الربيعي 5.أن ننقص حركة اإلقبال من : الطريقة التي يتوصل بها لمعرفة االعتدال الربيعي لكل عصر هي. 

 (ن 5) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 م2222حركة اإلقبال لعام  ـــ:    

 (ن 5) ........................................................................................................................................................................................    .هو حركة اإلقبال 26=  14÷  2211=  22 – 2222     
 ( ن 5) ....................................................... .هو االعتدال الربيعي 9 =( حركة اإلقبال )  26 – مارس 1.    : 5.55االعتدال الربيعي لعام ـــ     
   وهو التاريخ الفالحي . وهي لشهر غشت. 25يبقى  23نطرح منه .  38 :فيكون الحاصل أيام الشهر الماضي غشت  32إلى  1نضيف

 (ن.) .................................................................................................................................................................................................................................................. .شتنبر الميالدي 1الموافق ل 
 ثانيا  
   (ن 5) ...................................................................................... .نأخذ ما مضى من الشهر الفالحي ونزيد عليه حركة اإلقبال ونزيد عليه أس الشهر 
 25مارس وهو الحوت وقد قطعت منه  فالشمس في برج25=( أس الشهر) 4+ ( حركة اإلقبال)21+  2ما مضى من الشهر (أ. 
البرج     فالشمس في .  1(=األسد )برج الشهر  15 – 11( = أس الشهر) 1( + حركة اإلقبال) 59+ غشت  51ما مضى من الشهر  (ب    

 (ن.) .......................................................................................................................................................................................................................  .أيام  1وقد قطعت منه  الموالي السنبلة
  2422نة الفالحية الموافقة لعام مدخل الس: 

+  14والمقسوم نجمع الربع . على أن السنة بسيطة وهو يدل.ملغى 2والباقي   28=  4÷  14= ( عدد االزدالفات) 2- 16=  2334 – 2422
 . 2 والباقي 23=  1÷  12=  28

 (ن .) ................................................................................................................................................................ .هو يوم األحد 5155فمدخل السنة الفالحية  5وبما أن الباقي  
                                                                                                                                                                              

 ـــــــــــ
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