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من سلك البكالوريا

0

مدة اإلنجاز
ساعتان
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الفرائض:
 أ – العاصب بغيره هي األنثى التي تصير عاصبة بسبب وجود العاصب بنفسه المساوي لها في الجهة والدرجة 5,0.....
ب – الفرض المستغرق .أي استغراق الفروض جميع التركة(ص5,0...........................................................)05:
ْن)5,0...............................
ان لَهُنَّ َولَ ٌد َفلَ ُك ُم الرُّ ُب ُع ِممَّا َت َر ْك َن مِنْ َبعْ ِد َوصِ َّي ٍة يُوصِ َ
 - الزوجَ ( :فإِنْ َك َ
ين ِب َها أَ ْو َدي ٍ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
 الزوجةَ ( :ولَهُنَّ الرُّ ُب ُع ِممَّا َت َركت ْم إِنْ ل ْم َيكنْ لك ْم َول ٌد )5,0................................................................. األحكام المتضمنة:
 إرث األخ لألم السدس في حال االنفراد5,50............................................................. إرث اإلخوة لألم الثلث في حال التعدد5,50............................................................... قسمة الثلث بين ذكورهم وإناثهم قسمة مساواة في حال التعدد5,0.............................. - نوع الحجب الذي يلحق اإلخوة لألم :حجب حرمان5,0...............................................................................
 يحجبهم :أربعة من الفروع وهم االبن والبنت وابن االبن وبنت االبن ،واثنان من األصول وهما :األب والجد وإن عال5,,0.. يرث الثلث كل من األم واإلخوة لألم والجد5,,0.......................................................................................
 سبعة ،وهي :النصف إذا كانت واحدة5 ،ـ والثلثان إذا تعددت 3ـ والسدس إذا كانت مع شقيقة واحدة 4ـ وتعصيبها مع البنت أو بنت االبن
0ـ ومقاسمتها للجد إذا كانت المقاسمة أفضل له 6ـ وتعصيب األخ لألب لها بالتفاضل ,ـ وأخذها ما فضل عن عد الشقيقة إياها على الجد في
المعادة5,0......................................................................................
 سيكون أصل المسألة :أربع وعشرون5,0.................................................................................................
 التعليل :لوجود التوافق بين مقام ثمن الزوجة ومقام سدس األب ،ثم لوجود التداخل بين الناتج عن النظر السابق وهو 54وبين سدساألم5,0...................................................................................................................
 أ – لألب التعصيب ولألم الثلث واألخ لألم محجوب5,0.................................................................................
ب – لألم السدس وللزوجة الربع ولألخوين لألم الثلث والعم الشقيق عاصب5,0..................................................
ج – األخ الشقيق عاصب ولألخ واألختين لألم الثلث5,0.............................................................................. .

التوقيت:
 أ – الشهر العربي :شرعا عبارة عن المدة التي بين رؤية الهالل بالعين المجردة عشية عقب مغيب الشمس إلى رؤيته مرة ثانية كذلك.
وفلكيا مدة ما بين اجتماع القمر مع الشمس في نقطة معينة من الفلك وبين اجتماع آخر معها في نقطة أخرى منه( .يكتتفى بأحد التعريفين)
ب  -التاريخ :هو تحديد
5,0............................................................................................................
وقت الحادث ونحوه ،وضبط المدة الزمنية بينه وبين حدث آخر5,0...................................
 ألنه من األشهر الحرم ،وأول الشهور في العد ،وألنه أول شهر يأتي بعد موسم الحج5,0.........................................
 توفي البخاري رحمه هللا في ( ل) رمضان عام ( رنو ) هـجرية5,0..................................................................
5.................................................................................................................................................. 

من كل ثالثين عاما عربيا
األعوام الكبسية هي:
األعوام البسيطة هي:
-56-54-51-18-10-13-15-,-0-5 1,-16-14-15-11-9-8-6-4-3-1
59
35-58-5,-50-53-55-55-19 الشهور العربية االثنا عشر مرتبة ترتيبها المعهود 1..................................................................................
 4 = 4 ÷ 16 والباقي  5فالسنة كبيسة ألن عدد القرون يقبل القسمة على  4بدون باق5,0..................................
 4 = 4 ÷18والباقي  5فالسنة بسيطة ألن عدد القرون ال يقبل القسمة على  4بدون باق5,0...........
 1,=,÷153 153=1+155 155=5+,+53+95 53=4÷95 1995 والباقي4
نبدأ العد من يوم األحد نقف على األربعاء ،إذن األربعاء هو مدخل سنة 1995م ،ننظر مدخل سنة 1995م هو األربعاء  ،وحرف شهر غشت
هو الجيم والجيم بثالثة ،فإذا بدأنا بها من يوم األربعاء ،انتهينا ليوم الجمعة ،وبما أن السنة كبيسة نضيف واحدا ،ويكون مدخل غشت هو
السبت ،ويكون يوم  6غشت  1995م هو الخميس5.....................................

أو ( + 655هـ) – ( هـ ÷  = )33م
((هـ ( -هـ÷ = 655 + ))33م
( = )33 ÷ 1455( – )1455 + 655م
(( = 655 + ))33÷1455( – 1455م
( = 43 – )1455 + 655م
( = 655 + )43 – 1455م
 = 43 – 5545م
 = 655 + 13,,م
 = 1999م
 = 1999م
إذن الموافق الميالدي لعام 1455هـ هو  1999ميالدية( .يتوصل إلى هذه النتيجة بإحدى المعادلتين) 5.............

