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 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 2017 ة العاديةلدورا

  - الموضوع  -
 

NS 43 

 الفقه واألصول

مسلك العلوم الشرعية شعبة التعليم األصيل  

المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل

3 

5 

 والتوجيهواالمتحانات  المركز الوطني للتقويم  
   

  

  

 

 

 
 

 مادة الفقه

 ن 2.5  أوال:
 

 

 

 

 

 

 
 .                                        ما تحته خط  عرف في االصطالح ـ 1

 .إلى ثالثة أضرب  الشيوخ المغاربةقسمها نوع القسمة التي  حددـ  2

 ة واحدة.        ـ اذكر الحاالت االستثنائية التي يجوز فيها الجمع بين حظ اثنين أو أكثر في قرع 3

       ور والعروض. ـ بين حكم ما ال يقبل القسمة في الد   4

           ـ علل الحكم اآلتي:  5

 ال يجوز ادعاء الغبن في قسمة المراضاة بال تعديل وال تقويم.             

 

 ن 2.5 ثانيا: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                     . ـ استخرج من النص شرطين لجواز مبادلة مال ربوي بمثله 1

            ـ استدل  بنص حديثي على تحريم ربا الفضل.   2

             اجتماعية للربا.  أضرار أربعة  ـ اذكر  3

 ية:                                            تاآل ـ أوضح حكم  تصرف المقترضة في الصورة 4

 قبل األجل في بلد القرض، فرفضت أختها ذلك. ارة آالف درهم من أختها، فأرادت أن تردهعش اقتَرضت زينب     

 

 

 ن 3  ثالثا:
 

 

 

 
 
        . في الزكاة حدد المراد بالنقدين ـ  1

 بعد تقويم وتعديل، وقِسمةُ ُمَراَضاةٍ والذي ذكره شيوُخنا المغاربةُ أَنَّ الِقْسَمةَ على ثاَلثَِة أَْضُرٍب: قسمةُ قُرعٍة بعدَ تَعديٍل، »

             « وقِسمةُ ُمَراَضاةٍ من غيِر تقويٍم وال تعديٍل..
قى، شرح الموطأ، كتاب األقضية، باب القضاء في قسم األموال.المنت  

       

                       

  

               

 :    قال هللا     
     

     
  

 .34سورة التوبة، اآلية                                                                                                                                

 

 

، بمعنى أنه يُْشتَرط عند استبدال  شيٍء منهاألَْصنَاُف الر   » لَُع واألَثْماُن التي يَدخلُها ربا الفضل  ْنف ه  مساواةُ العَوَضيْين   بويةُ هي الس    بص 

نهما لآلَخر في القَْدر   ُكل   ْنفَين  ُمْختَل فَْين ب َشْرط  الُمنياجزة  يَيداً  مع الُمناَجزة  يداً بيٍد، وتجوز  م  بينهما المفاَضلَةُ إذا كان العَوَضان من ص 

 .                      «ب يَدٍ 

 3/355مدونة الفقه المالكي وأدلته: الدكتور الصادق عبد الرحمن الغرياني ج                                                                                 
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  الجدول بما يناسب.  امألـ  2

         

 الدليل الشرعي المناسب شروط الزكاة

  حوالن الحول

 «ما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.وليس في..» :ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي 

  عدم الدين

 

 مؤيدا جوابك بالدليل الشرعي المناسب.، جمهور الاذكر حكم زكاة عروض التجارة عند   -3

 بين المقدار الواجب إخراجه زكاة فيما يأتي:   - 4 

 ن ألف درهم.وخمس  -أ
 باآللة.ألف وخمسمائة كيلو غرام من الشعير المسقي  -ب

                                                   

 ن2  رابعا: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
               ـ حدد القضية التي يعالجها النص.    1

 ـ اشرح ما تحته خط . 2

                عرف الحيازة اصطالحا. -3

 ي نص المادة أعاله:، مستعينا بما ورد فتيتيناآلتين ـ بين المستحق للشفعة في الصور 4

                 

 293التعليل من نص المادة   الحكم الصورة

   وطالبه شريك الهالك بالشفعة تملك أحمد حصته من الدار بإرث، 

   بسبب الزوجية.أراد زيد أن يشفع حصة زوجته 

 

 مادة أصول الفقه

   ن 3:  أوال 

 

 

 

 التعليل. بين نوع المصالح التي ورد النص لحفظها، مع .1

 .رف  المكمل في االصطالح الشرعيع .2

 مثل لما يلي: .3
 رجوع التحسيني إلى تكميل الحاجي والضروري في مجال حفظ العقل. -أ

 الحاجات تنزل منزلة الضرورات في إباحة المحظورات. -ب

 امأل خانات الجدول الفارغة بما يناسب: .4

 

ةَ شريكه في العقار أو الحقي»            صَّ ْلك  الُمَشاع َوقت بَْيع  ح  : أَن يُكوَن طال بُها شريكا في الم  ة  َطلَب  الش ْفعة  حَّ  ْشترُط لص 

ة َمَحل  الشفعة؛ وأ صَّ ه  ل ْلجزء  الُمَشاع  سابقا على تاريخ تَمل ك  المشفوع من يده للح  ك 
يُخ تََمل  ن يكون العيني؛  وأن يكوَن تَار 

مدونة  . «وأن يكون المشفوع منه قد تملك الحصة المبيعة بعوض حائزا لحصته في الملك المشاع حيازة قانونية أو فعلية؛

 293المغربية : المادة الحقوق العينية 

ْحفَِة ... فَقَاَل ِلي َرُسوُل  وكانت يدي تطيش في قَاَل: ُكْنُت ُغاَلًما فِي حْجِر َرُسوِل هللاِ  َمَر ْبِن أَبِي َسلََمةَ َعْن عُ      يا «:  الصَّ

ا يَِليكَ  ،َوُكْل بِيَِمينِكَ  ،َسم ِ هللاَ غالم    ."بَْعدُ  طعمتي فََما َزالَْت تِْلكَ » .َوُكْل ِممَّ
 كتاب األطعمةفي  البخاريأخرجه                                                                                
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 مكمله التحسيني مكمله الحاجي مكمله الضروري

ضرورية إقامة الصالة 

 لحفظ الدين

الدخول للمسجد   الجمع بين الصالتين    

 باليمين
 

 ن  2.5:اثاني

 

 

 

 

  .اشرح ما تحته خط .1

 مع التوضيح.المختلفة  تعارض إجابات النبي  إزالة اذكر طريق .2

  .أمر صوري ال حقيقي بين األدلة أن التعارض بين .3

 امأل خانات الجدول الفارغة بما يناسب: .4
 

 وجه النسخ  نوع النسخ  الدليل الناسخ  وخالدليل المنس

 :  قال

﴿ 

 
  

 
 
 
  

  

 ﴾ 
S6U 43. 

 

   

 

 

 ن  2.5:ثالثا 

 

 

 

 

  .لتكليف بأفعال األصناف المذكورة في الحديث الشريفعلل عدم تعلق ا .1

 اذكر القصد من وضع الشريعة. .2

 اشرح القاعدتين: .3

 ال ثواب إال بنية. -أ 

 يتحمل الضرر الخاص لرفع الضرر العام. -ب       

 .تعمده اإلنسانعلى ما  إنما يكونعلى أن اإلثم  ستدل من القرآنا .4
 

 

 ن 2 رابعا: 

 

 

ومنها  ...فأجاب عليه السالم إجابات مختلفة متعارضة: منها الصالة لميقاتها ؟عن أي األعمال أفضل  سئل رسول هللا           

                                                                   ...ومنها حسن الخلق ...ومنها قيام الليل ...لالمرتحِ  الحال  ومنها  ...بر الوالدين

 بتصرف.  75في رحاب أصول الفقه للسنة الثانية من سلك البكالوريا، ص                                                                           

ما كان ساريا في عصر  لعدم الحاجة إليه... ويرى البعض أن لم يكن التلفيق الفقهي موجودا في عصر الرسول      «

ال يقال له  - في مسألة ثم يستفتي غيره في أخرى بعَضهممن أن المرء كان يستفتي  -الصحابة والتابعين واألئمة المجتهدين 

، ولم ينقل عن ...فتي تداخال طبيعيا غير مقصودتألنه من قبيل تداخل أقوال المفتين بعضها في بعض بالنسبة لهذا المس ؛تلفيق...

ال :م أنه قال لمستفتيهأحده ... ولم يظهر مصطلح لئال تلفق بين مذهبين فأكثر ؛يجب عليك مراعاة أحكام مذهب من قلدته أو 

 «التلفيق الفقهي في كتب الفقه المختلفة إال في القرن الخامس الهجري...

ف بتصر 31التلفيق الفقهي بين الرفض والقبول لجابر عبد الهادي سالم: ص   

           ِ ِغيِر َحتَّى يَْكبُ »قَاَل:   َعْن َعائَِشةَ رضي هللا عنها َعِن النَّبِي  َر، ُرفَِع اْلقَلَُم َعْن ثاََلٍث: َعِن النَّائِِم َحتَّى يَْستَْيِقَظ، َوَعِن الصَّ

  .«َوَعِن اْلَمْجنُوِن َحتَّى يَْعِقَل أَْو يُِفيقَ 

                            .أخرجه النسائي في كتاب الطالق                                                                                     
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   لتي يتناولها النص.حدد القضية ا .1

 عرف التلفيق اصطالحا. .2

 فتيا في زمن السلف الصالح تلفيقا.تعدد الاعتبار علل عدم   .3

  للتلفيق من األحوال الشخصية. لمث  .4
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