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االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا
( العادية ) 4102 :
ـ الموضوع ـ
 خاص بالمترشحين الممدرسين

الصفحة

1



C : RS 19

المستـوى

الشعـب أو المسالـك

المـــادة

المعامـــل

2

مسلك العلوم الشرعية

الفرائض
والتوقيت

4

ن سلك البكالوريا

2

مدة اإلنجاز
ساعتان

4

لسم هللا الرحمن الرحيم
مالحظة  :يسمح باستعمال اآللة الحاسبة

الفرائض :
يقو ل هللا تعالى ( :وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة وله أخ أو أخت
فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) (النساء ) 21:
 )2عرف لغة واصطالحا :
أ – الفرض 5,0...........................................................................
ب التعصيب 5,0..........................................................................
 )1ما المراد باإلخوة في هذه اآلية ؟ 2.....................................................
 )3ما هي الحاالت التي يزيد بها الجد على األب ؟ 2,0.................................
 )4ما دليل ميراث الجدة ؟ 2..................................................................
 )0حدد نصيب كل وارث في كل مسألة من المسائل اآلتية :
ا – زوج ،وأخت شقيقة ،وأخت ألب 5,,0 .......................................
ب  -زوجة ،وبنتين ،وابن ابن ،وبنت ابن 5,,0 ..............................
ج  -زوجة ،وابن أخ شقيق ،وبنت أخ شقيق 2...................................
د  -بنت ابن ،وأب ،وأم ،وأخ شقيق ،وعم شقيق 2.............................
)6أتمم العبارات اآلتية بما يناسب :
أ -الجدة ألم (أم أم ) تحجب5,0........................................................
ب -زوجة وأم وبنتان وأخا شيقا وأختا شقيقة ،أصل المسألة هو5,0 ........:
ج -من يرث بالفرض فقط هم5,0......................................................:
د -موانع اإلرث هي................................................................ :
5,0.............................................................................................
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حروف الجمل هي الحروف العربية مرتبة على نسق خاص مقابل قيم عددية ،وتسمى
أيضا الحروف األبجدية ،وقد رتبها المغاربة في كلمات هي :أبجد ،هوز ،حطي ،كلمن ،
صعفض ،قرست ،ثخذ ،ظغش
 -2عرف المصطلحات اآلتية :
أ -التاريخ
ب -العام العربي

1

ج -الكبس
د -االزدالف 1...............................................

 -1اكتب القيمة العددية لكل حرف من األحرف المكتوبة أعاله حسب ترتيب المغاربة 2.......
 -3ما هي الخطوات المتبعة الستخراج مدخل السنين الميالدية بطريقة الجدول1...............
 -4امأل الفراغ بما يناسب
أ -عدد أيام الحسوم 5,0...........................................................................:
ب -بداية النيسان بالفالحي 5,0....................................................................:
ج -نهاية السمائم بالفالحي 5,0...................................................................:
 -0أوجد بطريقة الحساب مدخل يناير لكل من :
أ -فاتح يناير 2893م
علما أن أس القرن  15هو 5وأس القرن 12هو1,0........ 6
ب 26 -يونيه 1524م
 -6استخرج بإحدى المعادلتين السنة الميالدية الموافقة للعام الهجري  2324هـ2..........
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