االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا
( الدورة العادية  :يونيو ) 5102

الصفحة

5

ـ عناصر اإلجابة ـ
 خاص بالمترشحين الممدرسين



C : RR 19

المستـوى

الشعـب أو المسالـك

المـــادة

المعامـــل

0

مسلك العلوم الشرعية

الفرائض
والتوقيت

5

من سلك البكالوريا

0

مدة اإلنجاز
ساعتان

5

الفرائض:
 أ – التركة :كل ما يخلفه الميت من مال أو حق ( .انظر ص1252 ........................................................................... . )41:
ب – العاصب بنفسه :كل ذكر ال يدخل في نسبه إلى الميت أنثى ( انظر ص1252 ........................................................ )62:
ج  -التعصيب  :النصيب غير المقدر ابتداء من الميراث ( انظر ص1252 ................................................................ . )62:
د ــ حجب نقل :منع الوارث من سهم أكثر إلى سهم أقل بسبب وجود وارث آخر  ( .انظر ص1252................................... )23:
 لوجودها مع البنت الواحدة122............................................................................................................................
 أ  -بنت االبن :ال شيء ،ستحجب 1252.................................................................................................................
ب  -األخت :ستبقى عاصبة1252.................................................................................................................
 المراد باألخت في الحديث :األخت الشقيقة أو األخت لألب122........................................................................................
 سيكون أصل المسألة أعاله :ستة122..................................................................................................................
التعليل :لوجود التداخل بين مقام النصف ومقام السدس122...............................................................
 يرث النصف غير البنت عموما :بنت االبن واألخت الشقيقة واألخت لألب والزوج0.................................................... ..........
 - النصف :قال تعالىَ ( :و ِإ ْن َكان ْ
اح َد ًة َف َل َها النِّصْف)122....................................................................................
َت َو ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
ك)122..............................................................
ق اثنتي ِْن ف ل هن ثلثا َما ت َر َ
اء فوْ َ
 الثلثان :قال تعالى( :فَإِ ْن كن ِن َس ًْ
َ
َّ
َّ
ِّ
حظ ْاْل ْن َث َيي ِْن)122.....................................................
وصيكم َّللا ِفي أوْ ََل ِدك ْم ِللذ َك ِر ِمثل َ
 التعصيب :قال تعالى( :ي ِ4........................................................................................................................................................... 
بنت االبن

الحاجب
االبن

البنت
نوع الحجب الحاجب
حجب نقل االبن األعلى منها
البنت
متعدد البنات
الفرض المستغرق

نوع الحجب
حجب حرمان
حجب نقص
حجب حرمان
حجب حرمان

األخت الشقيقة
نوع الحجب
الحاجب
حجب حرمان
األب
حجب حرمان
االبن
حجب حرمان
ابن االبن
الفرض المستغرق حجب حرمان
الجد في شبه المالكية حجب حرمان
حجب نقل
البنت

األخت لألم
نوع الحجب
الحاجب
حجب حرمان
االبن
حجب حرمان
البنت
ابن االبن حجب حرمان
بنت االبن حجب حرمان
حجب حرمان
األب
حجب حرمان
الجد

التوقيت:
 أ – حروف الجمل :هي الحروف العربية مرتبة على نسق خاص ،مقابل قيم عددية122.......................................... .
ب – االزدالف :هو العام العربي الذي تنتهي أيامه كلها وال يدخل فيه فاتح يناير122..............................................
 في السنة السابعة عشرة للهجرة0................................................................................................
0.................................................................................................................................
و 55دقيقة بالحساب الستيني
وخمس وسدس
في العام العربي  424يوما
وربع يوم

في السنة الميالدية  462يوما

و02دقيقة بالحساب الستيني
و8ساعات و48دقيقة

 قال تعالىِ ( :إ َّن ِع َّد َة ُّ
ك
ْض ِم ْن َها أَرْ بَ َعة حرم َذلِ َ
َّللا َيوْ َم خَ َل َ
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اوا ِ
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َّللا ْاثنَا عَ َش َر َش ْه ًرا فِي ِكتَا ِ
ور ِع ْن َد َّ ِ
ق ال َّس َم َ
الش ه ِ
الدِّين ْال َقيِّم فَ َل ت ْ
سك ْم)[التوبة1,2.................................................................]63:
َظ ِلموا ِف ي ِه َّن َأ ْن ف َ
 أ – 0446هجرية عام كبيس
  44=41÷0446والباقي ،56ألن الباقي 56يوجد ضمن األعوام األحد عشر الكبيسة.  44=41÷0446والباقي 9=41÷586=)41÷00(×56 ،56والباقي ،06فهو كبيس ألن الباقي 06فوق  02وأقل من 56ب 0450 -هجرية عام بسيط.
 44=41÷0450والباقي ،00ألن الباقي 00ال يوجد ضمن األعوام األحد عشر الكبيسة 44=41÷0450والباقي 4=41÷050=)41÷00(×00 ،00والباقي ،0فهو بسيط ألن الباقي 0أقل من 022................... 020.................................................................................................................................. 
أيام الحرث
النيسان
أيام الحسوم
السمائم
المهمة
سبعة أيام
ثمانية أيام بلياليها
عدد أيامها
 014أيام
 41يوما
 4=4÷56 56=0+52 52=6+0+4+02 4=4÷02 5102 والباقي2
نبدأ العد من يوم األحد نقف على الخميس ،إذن الخميس هو مدخل سنة 5102م
ننظر مدخل سنة 5102م هو الخميس ،وحرف شهر مايو هو الباء والباء باثنين ،فإذا بدأنا بها من يوم الخميس ،انتهينا ليوم
الجمعة .إذن يوم الجمعة هو  0مايو ،وبالتالي  4مايو هو يوم الخميس5........................................................
 – يقسم الباقي عن طرح الزائد من الميالدي على ازدالفات الميالدي ،والناتج يجمع مع الميالدي الذي طرح منه الزائد يكون الحاصل
هو العام المطلوب.
 ((م – ( + )45÷)655م –  = )655هـ(( = )655 – 5111( + )45 ÷ )655 – 5111هـ
(  = 0448 + )45÷ 0448هـ
 = 0448 + 44هـ
 = 0450هـ إذن الموافق الهجري لسنة 5111ميالدية هو 0450هجرية5.............................

