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 المركز الヱطني لヤتヱボيヱ ュاامتحاناヱ れالتヱجيه

 اامتحاラ الوطني الヨوحد للبكالوريا
 2015 تددراية لدورة ااا  

  - الموضوع  -
 RS ヴ3 

ボヘه ヱاأصヱلال  

 るالشعب ュヱヤالع ポヤاأصيل مس ュيヤتعるالشرعي 

المادة
 

るالشعب ヱأ ポヤالمس 

 مدة اإنجاز

 المعامل

ン 

ヵ 

 لصヘحるا

 

 

        

   

  

  

 

 

 

   (نボط 15: )الボヘه 
 ن 0..52: أヱا

 

       ュر   :        رحمه ه قال ابن عاصヰارث ظヱل  ュسボض الボينヱ    رヰفيما اشت るصيヱ ヱدين أ ヱأ 
بحمل دين فュヰヤ ما        ヱا ぼاـــــــإا إذا ما الヱارثヱن ب                                                      

 ヱぼااــــــش
 

 .061:إحكュゅ اأحكュゅ عヤى تحفる الحكュゅ لヤكゅفي ص                                                                                                              
 

        . ينボض ـ بヱぼゅا:  ـ اشرح 0
. るسمボارئ الヱط れゅـ استخرج من اأبي.               
                         . ボرعボるسمる الل يف ابن عرفるاذكر تعرـ  1
4 ュتي ـ بين حكほي ゅم:            

 .أ ـ قسمる المراضゅة مع التعديل ヱالتヱボيュ في الطعュゅ المボتれゅ المدخر
   .قسمる المنゅفع في غるヤ اأشجゅر ヱمゅ ا ينضبط من المداخيلゆ ــ  
                  :  اآتيـ عヤل  0

 .ゅفع ا تمنع الشفعるأ ـ قسمる المن
 . ゆ ـ ا يجمع في قسمる الボرعる بين صنفين مختヤفين

 ن 02.52:  ثانيا 
 

 ".تمヤيポ ذヵ منヘعる لヱجه ه تعالى بغير عヱض"  :ه ヱボلبابن عرفる الصدقる عرف 

0  ゆسゅى ـ استدل بنص شرعي منヤتيعほي ゅم:          
るفي الصدق ゆأ ـ الترغي. 

 .ヤصدقるل حゆるボ ـ الفئる المست
 .المヱهゆヱ الشيء ـ اذكر الشرヱط الヱاجゆ تヱفرهゅ في  .
   .حكュ الرجヱع في الヰبる إن كゅنれ لヤفボراء مع التعヤيل  مゅـ  1
 
 
 
 

 ن3 :ثالثا
 

   : بボرةفي سヱرة ال قال ه         
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   المヱضヱع   - 5102  ستدراكيるاا الدヱرة  - اامتحان الヱطني المヱحد لヤبكالヱريا
 لتعヤيュ اأصيل مسポヤ العュヱヤ الشرعيるا شعبる - الボヘه ヱاأصヱل: مادة -

RS  43  
ヘالصるح 

   

ヴ        

  
           (ا る081آي) 

 

 .الヱاردة في اآيるبين حكュ الヱصيる ـ  0
 :  لكل من بمثゅل  مثلـ  .

 .محرمる الヱصيる الゆ ـ                  .ヱاجبる الヱصيる الأ ـ 
 .من الヱصيる るأخاقي ュحكثاث ـ أبرز  1
 :الجدヱل بمゅ ينゅسゆ امأـ  4
 

 الدليل الحكュ صヱرةال
   .ابن أمه بسدس مゅله ىヱصأ

   .استعجل مرヱان مれヱ مヱصيه فボتヤه
 

 ن  52.رابعا
 

أشヰد محمد بن عヤي الساكن بالرباط أنه تنازل عن حベ الشヘعる الثابれ لهه فهي الحهظ الهذヵ ، الحمد ه
محمهد فهي  れمهن فاطمهる بنه...،المぼرخ  ヱالمسهجل   المذكヱر في الرسュ أعاه عمر سعيد بناشتراه 

ュال الدار رقボأنه  كذا،  جميع مثヱ ،قدر الثمنヱ ،صحتهヱ رヱد البيع المذكヱجヱمه بヤقدره الربع بعد عヱ
  ...ヱفي تاريخ ...عرف قدره ،شヰد عヤيه بأتمه ヱعرفه .ه تنازا تاماكヤ   حال  

                             ベثائヱى تحرير الヤالحسيني ج  التدري  ع ヵأبي الشتاء الغاز るبتصرف 232ص  1العدلي 

 
 

 .لヱثيるボمヱضヱع ا حددـ 0
 :من الヱثيるボ ـ استخرج  .

 .عنصرين بيゅنيين ヱآخرين أسゅسيين_ أ      
     ゆ _るه في الشفعボط حボي يسヤزل محمد بن عゅى أن تنヤيدل ع ゅم. 

 

 

  

   (نボط 15: )اأصヱل
 ن52:   أヱا
 

 :             قال ه 
                                       .     

 るرة اأعراف اآيヱسン3 
                      

 .      الدالる عヤيه ةاستخرج من اآيる نヱع المصالح الヱاردة فيヰا،ヱالعبار -1

2- るالحاجيヱ るريヱدهما ميز بين المصالح الضرボمن حيث ما يترت  عن ف. 

3- れباヱボالعヱ れفي المعاما れالتحسينيا ベيボأحكاما لتح ュما بمثالين. شرع اإساヰمثل لكل من  . 
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   المヱضヱع   - 5102  ستدراكيるاا الدヱرة  - اامتحان الヱطني المヱحد لヤبكالヱريا
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RS  43  
ヘالصるح 

   

ヴ        

 ن 51.05:  ثانيا
 .اقتضれ سنる التدرج في التشريع نسخ بعض اأحكاュ التي ヱردれ في الボرآن       

 .تذكر اآيる الناسخヱ るالمنسヱخる معمثل لنسخ الحكュ دヱن التاヱة  -1

 .    كヱ ュالتاヱة معاأبرز الحكمる من نسخ الح -2
                           

 ن 52.20: ثالثا
 

   ュヤسヱ يهヤى ه عヤا ضرار :" قال النبي صヱ ا ضرر  "              るابن ماج /ュكتا  اأحكا 

 .اذكر دليل اأصヱليين في اعتبار الحديث أصا في قヱاعد رفع الضرر – 3                
 .ر رف قヱاعد رفع الضرع – .              
              ン –  ى قاعدةヤاستدل بنص شرعي ع " れراヱتبيح المحظ れراヱالضر." 
              ヴ –  ا مما يأتيヰرع عنヘبما يت るكل قاعدة شرعي ュヰصل بس: 

 
 
 
 
 
 
 

: رابعا
 .ن 52.20

 :ا يناس  بعد نヤボه إلى ヱرقる تحريرポامأ الجدヱل بم          
 

 التعヤيل حكمه التヤボيد مجال

   .التヤボيد في مسائل ااجتヰاد بالنسبる لヤعامي

   .دبعد ظヱヰر الدليل عヤى خاف المヤボ   التヤボيد

   .جヰل أهヤيتهتヤボيد من تُ 
 

 .ن 52: خامسا
 

َبلْ إَذا َجاَءポ َرُجل∀ ِمْن ،َعヤَى اْلَمْسُطヱِر فِي اْلُكُتِ  ُطヱلَ ُعْمِرヱَ ポَا َتْجُمْد :" يヱボل الボرافي رحمه ه مخاطبا المجتヰد        
 ポتِيヘَْيْسَت ポِيِمヤَا تُ َغْيِر أَْهِل إْق ポَِدヤَى ُعْرِف َبヤَِدِه ،ْجِرِه َعヤاْسأَْلُه َعْن ُعْرِف َبヱَ، َْيِهヤأَْجِرِه َعヱَ، ポَِدヤَن ُعْرِف َبヱأَْفتِِه بِِه ُدヱَ

، َボَن اْلُمヱُدヱَ ポِاِضحُ .َرِر فِي ُكُتبヱَاْل  ベاْلَح ヱََذا ُهヰَا َضَال∀ فِي الِديِن ، َف ヱََجヰْل∀ بَِمボَاِصد ُعヤََماِء ،ヱَاْلُجُمヱُد َعヤَى اْلَمْنヱُボَاれِ أََبد⇔
                                                               "                                                                ... اْلُمْسヤِِميَن ヱَالَسヤَِف اْلَماِضينَ 

                                                                                                                              ベヱرヘ2/1.1:ال – 
1... 

 .لヤنص  حدد الボضيる اأساس   ــ1    

عدة الشرعيるلボاا  

ゅصدهゅボر بمヱاأم 

ゅالضرر يزال شرع 

るإا بني ゆاヱا ث 

 المشるボ تجゆヤ التيسير

رع عنゅヰمゅ يتف  

.جヱاز تほخير طゆヤ الشفعる إذا جヰل الشفيع بゅلبيع  

.رد العمل إذا عمヤه صゅحبه ريゅء  

.ゅمゅزحالبيع ا يترتゆ عヤيه تمヤيヱ ポا تمポヤ إذا كゅن البゅئع   

 .إجبゅر التゅجر المحتكر عヤى بيع الطعュゅ إذا كゅن النゅس في حゅجる إليه
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ヴ        
 :رج من النصاستخ -2    

       .قاعدة من قヱاعد ااجتヰاد أ ــ  
 .من شرヱط ااجتヰاد اشرط  ــ             

 .ما المراد بヰا؟. قヤيميるمن أنヱاع ااجتヰاد الجماعي، ااجتヰاد في المسائل اإ – 3    
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 المركز الヱطني لヤتヱボيヱ ュاامتحاناヱ れالتヱجيه

 اامتحاラ الوطني الヨوحد للبكالوريا
 2015 تددراية لدورة ااا  

  - عناصر اإجاب   -
 RR ヴ3 

ボヘه ヱاأصヱلال  

 るالشعبるالشرعي ュヱヤالع ポヤاأصيل مس ュيヤتع 

المادة
 

るالشعب ヱأ ポヤالمس 

 مدة اإنجاز

 المعامل

ン 

ヵ 

 لصヘحるا

 

 

        

   

  

  

 

 

 

 نボط 01: الفボه
 أヱا:.....................................................................................................................................57.20 ن

.يبطل: ينボض ــ   1  
ن 5,0..................................................................... .التزمヱا كュヰヤ أヱ ヱاحد منュヰ أداء الدين لヤغريュ: ـ بヱぼゅا  

7 るسمボصى له بعد الヱم ヱـ طر るسمボدين بعد ال ゆحゅص ヱـ طر るسمボارث بعد الヱ ヱن 5.20...............................ـ طر  
ン ال るـ قسمるرعボ":هヤمه حين فعヤيمتنع ع ゅبم ュヰبين ゅمم ポيعين حظ كل شري ゅن 5.0............................."فعل م  
ヴ زヱن 5.70. .......................................................................................................................  ـ أ ـ ا تج  

ن ゆ. ....................................................................... ...................................................5.70 ـ ا تجヱز  
ن 5.70........ .....    .أ ـ قسمる المنゅفع ا تمنع الشفعる، أن المポヤ يبボى مشتركゅ ا حベ أヵ شريポ في تفヱيته ـ 0  

ن ゆ.         ......... ....5.70 ـ ا يجمع في قسمる الボرعる بين صنفين مختヤفين لمゅ في ذلポ من عظيュ الغرر ヱالمغゅمرة  
 

ن ヵ.2.... .............................................................................................................................  :ثانيا  

ة من كسゆ طيヱ ،ゆا يボبل ه إا من تصدベ بعدل تمر:"قゅل رسヱل ه صヤى ه عヤيه ヱسュヤ: أ ـ عن أبي هريرة رضي ه عنه قゅل ـ 1
أخرجه ". الطيヱ ،ゆإن ه يتボبゅヰヤ بيمينه، ثュ يربيゅヰ لصゅحبه كمゅ يربي أحدكュ فヱヤه، حتى تكヱن مثل الجبل

ヵرゅن 5.0....... .........................................................................................................البخ  
ゆ لىゅل ه تعゅـ ق ":ゆゅفي الرقヱ ينヤئゅالسヱ ابن السبيلヱ كينゅالمسヱ مىゅاليتヱ ربىボال ヵヱى حبه ذヤل عゅءاتى المヱ "  رةボرة البヱ122س. 

ن    5.0..............................................................................................................................  

7 ゆاهヱال ヱأ ベمتصدヤل ゅكヱヤن ممヱـ أن يك  
.ـ أن يكヱن قゅبا شرعゅ لヤتنボل من يد إلى يد  

ن 5.20.  ................................................................................................................. ـ أن يكヱن متمヱا  
ン في معنى ا ゅهن るبヰز، أن الヱـ ا يجるن 5.05................................................................................  .لصدق  

ن ン......... .............................................................................................................................  :ثالثا  

.لヱヤالدين أنヰمゅ من الヱرثる لヱصيるتجヱز ا ا=ـ  1  
      = るصيヱز الヱتجヱ  ارثينヱلأقربين غير ال.  
      =ヱ ارثينヱلأقربين ال るصيヱز الヱن 5.20...... ................................ ................................................ا تج  
الヱصيる بゅلヱاجبれゅ كゅلزكゅة  _ الديヱن المجヱヰلるبほداء الヱصيヱ _ るالヱدائع  يる برد اأمゅنれゅالヱص: )يذكر المترشح مثゅا من مثل  ـ أ ـ  7

れراゅالكفヱ )............................................................................................... 5.70 ن  
 _ ゅإنفベゅ عヤى المشرヱعれゅ الضゅرة بゅلمسヤمينبالヱصيる  _  جヱرالヱصيる أهل المعصيヱ るالف : )يذكر المترشح مثゅا من مثل ゆ ـ  

ن 5.70..................................................................................  .إضرار بゅلヱرثるبボصداヱصيる ال  
ン  يذكر المترشح ـ ュالثاث حك:  

.ヱدفع الفゅقヱ るالحゅجる عنュヰ ـ  الボيュゅ بحベ البر ヱالصるヤ أقゅرゆ المヱصي غير الヱارثين  
.ـ تヱボيる عرى المحبる بين أفراد المجتمع بإزالる أسبゆゅ الحボد ヱالعداヱة ヱالحسد  

ن 5.20...............................................................  .ـ إبراء ذمる المヱصي من الحヱ ベヱボالヱاجبれゅ الازمる في مゅله  

ヴ  ـ  

 الدليل الحكュ صヱرةال
 ن 12.0      الحديث..." ا ヱصيる لヱارث "  ن 12.0             ا يجヱز  .ابن أمه بسدس مゅله ىヱصأ

 ن 12.0                      "ليس لゅボتل شئ "  ن 12.0             ا يجヱز  .استعجل مرヱان مれヱ مヱصيه فボتヤه
 

ن ..................................................................................... ....................................................  :رابعا  



4    
2
       

 

   عناصر اإجابる   - 5102  ستدراكيるاا الدヱرة  - اامتحان الヱطني المヱحد لヤبكالヱريا
 لتعヤيュ اأصيل مسポヤ العュヱヤ الشرعيるا شعبボヘ - るه ヱاأصヱلال: مادة -

RR  43  
るحヘالص 

   

ヴ        
1  るزل عن الشفعゅن 5.0.  .............................................................................................................. ـ التن  
ن5.0.................................... ..مثゅボل الدار: المشفヱع / تنゅزل عن حベ الشفعる  : الصيغる: أ ـ  عنصران أسゅسيゅن   ـ 7  

ن 5.0.........................................................    .شゅヰدة العدلين/ حゅل كヤه ـ مぼجل بعضه : ـ عنصران بيゅنيゅن         
(يボبل كل عنصر صحيح )   

ن5.0.................................................................. عد عヤمه بヱجヱد البيع المذكヱر ヱصحته ヱقدر الثمنゆ ـ ب      

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نボط  01اأصヱل 

                                                                                                                                                 : أヱا
 ن.2

 .التحسينياれ: المصالح  -1
 ن 5.0....................................."               ......كヱヤا ヱاشربヱا ヱا تسرفヱا"أヱ " خذヱا زينتكュ: "العبارة                   

       2- るالحاجيヱ るريヱالتمييز بين المصالح الضر: 
 أما الحاجياれ  فا يترت  عن . الضرヱرياれ يترت  عヤى فボدانヰا الヘساد ヱالتヰارج ヱعدュ استボامる مصالح الدنيا            

              るボالمشヱ دها إا الحرجボن 5.0.................................................................................................ف 
      3 -  = れجين    -: المثاان من المعاماヱبيع  -اأمر بحسن المعاشرة بين الز ベعن طري ベالرز  ヤي عن طヰالن

れن  5.0.................................................................................................................................النجاسا 
            = れباヱボفي النس   -: المثاان  من الع ポلأعراض من الش るذف حمايボن  5.0.تضمين الصناع –تشريع حد ال 
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   عناصر اإجابる   - 5102  ستدراكيるاا الدヱرة  - اامتحان الヱطني المヱحد لヤبكالヱريا
 لتعヤيュ اأصيل مسポヤ العュヱヤ الشرعيるا شعبボヘ - るه ヱاأصヱلال: مادة -

RR  43  
るحヘالص 

   

ヴ        
                        ( るمناسب るヤبل كل أمثボت) 

                                                                                                                                                      : ثانيا 
 ن51.0
    ن5.20.......................تحريュ السكر ヱقれ الصاة نسخ بتحريمه مطボヤا :المثال لنسخ الحكュ دヱن التاヱة   -1

 = るخヱالمنس るقال ه اآي(:            ...)   رةヱس るالنساء اآي
 ن5.0..............................................................................................................43
              =  るالناسخ るلاآيヱهق (:              

 )      رة المائدةヱا س るآي
 ن5.0..............................................15

 (يボبل كل مثال مناس ) 
       2 -   るة معا الحكمヱالتاヱ ュمن نسخ الحك: 

ヱ، يفヤين برفع التكヘヤبالمك るالرأفヱ るالرحم  ュرهヱران في صدボظ الヘبتيسير ح ュヰيف عنヘالتخ
 ن 5.20.....................................................................................................

 

                                                                                                                                                       :ثالثا
 ن52.20

 : دليل اأصヱليين -1
 .قヱله صヤى ه عヤيه ヱسュヤ نافيる لجنس المنヘيفي " ا " أن  -
- ュヱيد العمヘي تヘالن ベن5.05...............................................................................أن النكرة في سيا 

 ن5.20.......اأسس ヱالكヤياれ التي تュヱボ عヤى حمايる مصالح العباد من كل ضرر قد يヤحヰボا: قヱاعد رفع الضرر   - 2   
" )     : " تعالى  ه  لاق– 3   

 ュمن اأنعا る111اآي.)(  بل كل دليل مناسボي)...............ن5.05 
 ن51.......................................:........................صل بسュヰ كل قاعدة شرعيる بما يتヘرع عنヰا مما يأتي   -4    

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                     : رابعا
 ن52.20

 :لجدヱلملء ا           

  التعヤيل حكمه مجال التヤボيد

 るاد بالنسبヰيد في مسائل ااجتヤボالت
أنه ا يمヱ ポヤسائل النظر ヱااستدال ヱا يتبين مヱقع الحجヱ るا يصل إلى عュヤ  يجヱز .لヤعامي

ポن 0..5 .ذل 

التヤボيد بعد ظヱヰر الدليل عヤى خاف 
 المヤボد

ا 
 يجヱز

اءهヱ ュتヤボيدهュ لュヰ في تحريュ الحال أن ه تعالى ذュ أهل الكتا  لطاعتュヰ عヤم
 ポذل ュヰبعد معرفت ュيل الحراヤتحヱ. 5..0 ن 

 ن 0..5 .أن ه تعالى نヰى المسュヤ عن أن يヱヘボ ما ليس له به عヱ، ュヤالنヰي لヤتحريュ ا  .تヤボيد من ُتجヰل أهヤيته

عدة الشرعيるلボاا  

ゅاأمヱر بمゅボصده  

ゅالضرر يزال شرع 

るإا بني ゆاヱا ث 

 المشるボ تجゆヤ التيسير

ゅヰيتفرع عن ゅم 

.جヱاز تほخير طゆヤ الشفعる إذا جヰل الشفيع بゅلبيع  

.رد العمل إذا عمヤه صゅحبه ريゅء  

.ゅزحゅمالبيع ا يترتゆ عヤيه تمヤيヱ ポا تمポヤ إذا كゅن البゅئع   

 .إجبゅر التゅجر المحتكر عヤى بيع الطعュゅ إذا كゅن النゅس في حゅجる إليه
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ヴ        
 يجヱز

 
                                                                                                                                                        :خامسا  

 ن52
     

 ن 5.0..............................................................................................ضرヱرة مراعاة العرف في الヘتヱى  – 1   

 ن ヱ............................... ....................................................5.0ى بتغير الزمان ヱالمكان تغير الヘت –أ   – 2   

 ن 5.0...................   ............. ..( . ................................................العرف ) المعرفる بヱاقع الناس  –           

  3 –  れتتبنى عاداヱ ،احدヱ ュيヤالتي تعيش في إق れازل التي تمس حياة عدد من المجتمعاヱالنヱ المسائلヱ ضاياボع الヱا مجمヰيراد ب
るヤمتداخヱ るاربボاليد متボتヱ..........................................................................................5.0ن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


