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االمتحان الجهوي الموحد
للبكالوريا

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة فاس بولمان

الصفحـة

المستوى  :السنة األولى من سلك البكالوريـــا
المـادة  :الفرائض والتوقيــت (الموضوع)

0/0

الدورة العادية 6100
6س
مدة اإلنجاز
المعامـل

الشعب(ة) :التعليم األصيـل  /مسلك العلوم الشرعيــة
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الفرائض 01(:نقط)
أولا :قال بعض العلماء" :ل يحل لمن ل يعرف باب الحجب أن يفتي في الفرائض خوفا ا من أن يورث من ل
إرث له"
الرائد في علم الفرائض للدكتور حمدي عبد
المنعم شلبي ص99

 عرف حجب النقل.
 ميز في الورثة اآلتي ذكرهم من يحجب حجب إسقاط :البنت  -البن  -الجد  -األب  -األم  -ابن البن.
يحجب
من

( 3ن)
؟

الجدة

...................................... ..................................................................... .............................................................. ............................................................................................................................. .................................................................

ثانيا:
من أصناف الورثة :البنت  -األب -الزوج  -األخت ألب  -بنت االبن  -الزوجة  -الجد  -األخت الشقيقة.
 اكتب الدليل القرآني على ميراث األب.
 اذكر الحالة التي ترث فيها البنت بالتعصيب.
صنِّ ْ
ف الورثة أعاله حسب الجدول:
َ 
السدس
الربع
النصف

......................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................

( 4ن )

ثالثا:
بين في المسألتين التاليتين من يرث وحظه ،ومن ل يرث مع التعليل:
 مات رجل عن :زوجة ،وجدة ألم ،وجد.
وأم،
زوج،
عن:
امرأة
توفيت

( 3ن )

وأخ

ألم.

.............................................................................................................................. ............................... ................................... ................................................................................................

التوقيت 01(:نقط)
إذا أردت مدخل شهر من الشهور الميالدية :فانظر اليوم الذي دخلت به السنة ،والحرف للشهر
أوال:
المطلـــوب
مدخله ،واحسب عدده من اليوم الذي دخلت به السنة ،والمنتهى إليه من األيام هو مدخل ذلك الشهر.
 ما القاعدة التي يتحدث عنها النص؟
 احسب اليوم الذي دخل فيه شهر فبراير من السنة الميالدية .6102
( 5ن)
 ميز البسيط والكبيس في السنتين الميالديتين اآلتيتين مع إجراء العملية.6102 - 0890 :
................................................

ثانيا:
قال تعالى في سورة التوبة:
﴿
﴾
(من اآلية )33

 اذكر األشهر الحرم.
 ما األشهر الهجرية الزوجية عند علماء الفلك؟ اكتبها مرتبة.
 ولد ابن عطية صاحب تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز باألندلس سنة 0198م.
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9809م.

احسب

التاريخ

الهجري
( 5ن )

........................................................................................................................................................................................ ..............................................................
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الموافق

لسنة

