االمتحان الجهوي الموحد
للبكالوريا

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة فاس بولمان
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المـادة  :الفرائض والتوقيــت (الموضوع)
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الفرائض ( 01نقط)
أولا:

قال العالمة محمد التاويل:
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والعصـــبات عندهـــــــــم أنــــواع
فأول لـــــــــــــــــيس له فرض بدا
والثاني ذو التعصيب والفرض معا
والثالث بينهمــــــــــا قـــــــد يجمع

ثالثــــــــــــة ليس بهم نزاع
وحسبه التعصيب شرعا أبدا
لكنه بينهمـــــــــــا لن يجمعا
وتلك حال للعصـــــــاب أنفع

اللباب في شرح تحفة الطالب ص.74

 عرف ما ياتي لغة واصطالحا  :الفرض  ,التعصيب.
 من هم الورثة الذين يرثون بالفرض والتعصيب وال يجمعون بينهما؟
 اكتب الدليل القرآني على ميراث األم 5.2( ............................................................................................................................................................................................................................. .ن)

ثانيا ا:

قال تعالى:

النساء

من اآلية 21

 مالمقصود بالكاللة في اآلية؟
 استخرج من اآلية حاالت إرث اإلخوة لألم مع تحديد العبارة الدالة على كل حالة.
 أنجز الفريضتين اآلتيتين:
أـ هلك هالك عن  :زوجة – أم – أخ ألم – أخت ألم – عم شقيق.
ب ـ هلكت هالكة عن :زوج – بنت – بنت ابن – أخ شقيق – أخت شقيقة 2.2( ...................................................................................................................... .ن)
ثالثا  :أنقل الجدول إلى ورقتك وبين من يرث وحظه في الفريضة اآلتية مع التعليل:
التعليل
الحظ
الوارث
زوج
بنت
أم
أخت شقيقة
5( ..........................................................................................................................ن)
التوقيت 01( :نقط)

أولا :

البقرة من اآلية .281

قال هللا تعالى:

 اشرح  :األهلة – مواقيت.
 ماهي الفائدة التي تشير إليها اآلية من فوائد علم التوقيت؟
 حول الحروف إلى قيم عددية والقيم العددية إلى حروف فيما يأتي:
أ ـ المدة التي يتم فيها اجتماع القمر مع الشمس هي (كط) يوما و ( يب) ساعة و ( )77دقيقة وثانيتان و ( )8أعشار الثانية.
ب ـ تعادل السنة الشمسية ( )563يوما وخمس ساعات و (مح) دقيقة و( )76ثانية .وهي تسير على خط يرسم مدار األرض
يحول ما بين القوسين فقط5.2 ( ........................................................................................................................................................ .ن)
(غم) مليون كلم.
ثانيا :ا قال ناظم المقنع:
أيامه ســـــــــــند وزيد الخمس  والسدس منهمـــــا يكون الكبس

يبلغ طوله

الممتع في شرح المقنع للشيخ محمد السوسي المرغتي ص.1

 بين المقصود من قول الناظم في البيت.
 ميز الكبيس من البسيط في العامين اآلتيين بطريقة حسابية  2711 :هـ –  2728هـ 5 ( .......................................................................................................... .ن)

ثالثا :

احسب مدخل سنة .1125
 ولد اإلمام مالك صاحب المذهب المالكي سنة  422ميالدية.
-احسب التاريخ الهجري الموافق لسنة والدته.
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