
 

            

 
 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين   
            لجهة فاس بولمان                

    

الجهوي الموحد   االمتحان
 2/1 الصفحـة للبكالوريا 

 2112 ستدراكيةالدورة اال السنة األولى من سلك البكالوريـــا :المستوى 

 س 2 مدة اإلنجاز (السلـم)الفرائض والتوقيــت  :المـادة  

 2 المعامـل مسلك العلوم الشرعيــة/ التعليم األصيـل  ( :ة)الشعب

 
 (نقط 01) :الفرائض
      

       
     
      

     
      

    
     

     
      

     
     ﴾[ 21سورة النساء آية]     

 (ن5.2) .............................................................................................................................................................................................................

   حاالت إرث الزوجة. 

 مايدل عليها من النص الحالة
1/4   

   
   

 
1/8    

  
  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 (ن0) ................................................

   في أحد الخانتين( األخت الشقيقة)إن وضع ربع خصم ينقطة لكل وضع صحيح، و ربع: ف الورثة في الخانة المناسبةيصنت. 

 بالفرض والتعصيب مع إمكان الجمع بالتعصيب وحده
 عّم األب –ابن ابن –ابن أخ شقيق 

 
 الجد - األب

                                                                                                                                                
 (ن0.2) .....................................................

    بين هل هذه الفريضة صحيحة أو ال؟ مع شرح ذلك نظريا . 

 التأصيل نصيبه الوارث
  6 
 0 1/6 أم

 3 1/2 بنت
 0 عاصب أخ شقيق

 (ن3) ................................  يشرح المرشح ذلك نظريا بأن يبين كيفية التأصيل وبأي نظر كان التأصيل، وكيفية تحديد السهام

       أنجز الفريضة التالية: 

 .زوج وبنت ابن وأخت ألم وابن أخ شقيق: ماتت عن 

 (ن0) (ن0) 
 التأصيل نصيبه الوارث

  4 
 0 1/4 زوج
 0 ع بنت
 5 ع ابن

 1 حجب أخت ألم
 1 حجب ابن أخ ش

                                                                                                                                                                                                

 (ن5) ............................................................                                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 



            

 
 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين   
            لجهة فاس بولمان                

    

االمتحان  الجهوي الموحد 
 2/2 الصفحـة للبكالوريا 

 2112الدورة االستدراكية  السنة األولى من سلك البكالوريـــا :المستوى 

 س 2 مدة اإلنجاز (السلـم)الفرائض والتوقيــت  :المـادة  

 2 المعامـل مسلك العلوم الشرعيــة/ التعليم األصيـل  ( :ة)الشعب

 
 ( نقط 01) :يت التوق

 
  (ن0.2) ..............................................................................................................................................................................................................................  ينتهي: ـ ينفد  330: ـ   قأل   501: ري 

  (ن1.2) ...................................................................................................  .معرفة أوائل األعوام العربية وأوائل شهورها بالحساب: القاعدة الفلكية هي 

   فإن كان الباقي النصف فأكثر جبرناه بواحد ونضيفه إلى  6نقسم الخارج على  030لباقي في ونضرب ا 501نقسم العام العربي التام على
فإن كان الباقي النصف فأكثر جبرناه بواحد وأضفناه إلى الخارج  2ثم نقسم الخارج على  2الخارج وإن كان أقل من النصف ألغيناه ثم نضيف 

إن لم يبق شيء من يوم األحد نقف على أول المحرم  7ونبدأ بالباقي أو ب  7األخير على  ونقسم المجموع 2وإن كان أقل ألغيناه ثم نزيد عليه 
 (ن5) ............................................................................................ .من العام المطلوب

  0434 :0433 ÷501 =6  760=  2+  726=  2÷  3775=  2+ يلغى  0والباقي  3777=  6÷  55663=  030×  073والباقي  ÷
  (ن5) ................................................................. .0434نبدأ به من يوم األحد فننتهي إلى يوم الخميس وهو فاتح السنة الهجرية  2والباقي  017=  7

  وهو فبراير  52أو  57يشتمل على  ما. 

   .أبريل يونيو شتنبر نونبر : يوما وهو أربعة 31ل على يشتم ما 

      .يوما وهو الشهور السبعة الباقية 30يشتمل على  ما

ومعنى الرمز فاز رجل ختم بحج أن الحرف المهمل الساكن وهو األلف إشارة إلى القسم األول وهو فبراير والحروف المهملة المتحركة أربعة 
 (ن5) ....................................   .لحروف المتحركة المنقوطة سبعة تشير إلى القسم الثالثإشارة إلى القسم الثاني وا

  0172  ÷33  =33 ،0172 – 33  =0126  +655  =0677 (ن5) ...... ....................................هـ  0172م وهو التاريخ الميالدي الموافق للهجري 
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