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 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 2017 االستدراكيةلدورة ا

  - الموضوع  -
 

RS 43 

 الفقه واألصول

مسلك العلوم الشرعية شعبة التعليم األصيل  

المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل

3 
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 والتوجيهواالمتحانات  المركز الوطني للتقويم  
   

  

  

 

 

 
 

 مادة الفقه  

  ن2.75 : أوال
 

 

 

 

 

 

 

 

 :اذكر تعريف ابن عرفة  ـ 1

 .                ـ الصدقة                            

         .   لوقفا ـ                            

 الوقفالصدقة ـ العارية ـ  مما يأتي:        ناسببما ي الجدولـ امأل  2
 

  والمنفعةلذات إعطاء ا

  إعطاء المنفعة بصفة مؤقتة

        على جواز وقف الحيوان. شريف  استدل بحديث نبوي  -3

 ي إيراد المستغالت ال في أعيانها.تجب الزكاة ف  علل الحكم اآلتي:  ـ 4

 اذكر ثالثة أسباب مما يبطل الوصية.  -5
 

  ن3 :ثانيا 
 

 

 

 

 

 
    

            استخلص من النص ما يأتي: ـ 1  

 .   شفعة بالنسبة للشفيعأ ـ حكم ال

 شروط األخذ بالشفعة.            ب ـ  

          اذكر مراتب الشفعة حسب االستحقاق.  ـ 2     

  : متى تسقط الشفعة ومتى ال تسقط  فيما يأتي، مع التعليل بين ـ 3     

  .المشتري بب غيبة ـ أسقط أحمد حقه في الشفعة بس أ                          

  أسقط سعد حقه في الشفعة قبل البيع.ـ   ب                         
 

، ألن هذه سُ        ن ِ جوُع فيه، َوال إِْبطالُهُ ِعْندَ ِكبَِر الس ِ نَّةُ السَّلَِف "الَوْقُف عند اإِلْطالِق َمْحُموٌل على التَّأبيد، وال يجوُز الرُّ

َحابَِة ِرْضوا ِ َعَليهم في أَْوقَافِِهم َوَصدَقاِتِهُم الَجارية، َوال يُجوُز اْبتِدَاًء تَْوقِيُت الَوْقِف بَِوْقٍت ".ِمْن لَدُِن الصَّ  ُن الَّلَّ

        4/219 :د.الصادق عبد الرحمن الغرياني مدونة الفقه المالكي وأدلته،                                                        

  ْقسم،َرْبعٍَة أو حائٍِط، ال يحلبالشُّْفعة في كل ِ ِشْرَكة لَْم تُ  ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال:"َقَىى َرُسوُل هللا عن جابر رضي هللا

                                         .له أَْن يَبِيَع َحتى يُْؤِذَن شريَكهُ، فَِإن َشاء أََخذ، وإِْن َشاَء تََرك، َفإذا بَاَع ولم يُْؤِذْنهُ، فهو أََحقُّ بِه"
       

 .  باب الشفعة ، أخرجه مسلم في كتاب المساقاة                                                                     
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                                                 .إن له قراض مثله : إذا فسد القراض بعد شروع العامل في العمل، قيل: إن للعامل أجرة المثل، وقيل

 21في رحاب الفقه للسنة الثانية باكالوريا أصيلة ص 

  ن2.25  : ثالثا 
 

   

                                                                         

 

           . "للعامل أجرة المثل اشرح عبارة: " ـ 1

      العمل.اذكر شروط انعقاد شركة  ـ 2

          بين حكم ما يأتي:  ـ 3

  عقد القراض بربح محدد بعدد.أ ـ 

 هما ذهب، واآلخر فىة.ب ـ عقد الشركة برأسمال أحدُ 

 -أ            علل كل حكم مما يلي بعلة واحدة: ـ 4

 .(الوجوه)ال تجوز شركة الذمم 

 يوية للُمْقِرض .ب ـ ال يجوز القرض الذي تشترط فيه منفعة دن              

 

  ن2 :رابعا 
 

 

 

 

 

 

 

 
        حدد القىية التي يعالجها النص.                         ـ 1           

   .الهبةصحة  قرينةاستخرج من النص   ـ 2           

 بين أهمية الحيازة في التبرعات.  ـ 3

         اذكر ثالثة من موانع حصول الحوز. -4

 

 

 

 

 

 ول الفقهمادة أص

 ن2,75 أوال: 

 
 :     قال هللا 

  
    

    
    

   
  

  
   

فُهُ ويَماِطلُه حتى َمات، أو َجدَّ الموهوب له في إِقامة ا          ِ لبَي ِنَات إِذا َجدَّ المْوُهوُب لَهُ في قَْبِض الِهبَة، والواِهُب يَُسو 

إثبَاِت َحق ِه بعدَ َمْوت  والُحَجج، إِلثْبَاِت َحق ِه في الِهبَِة، والَواِهب يُْنِكُرهُ حتى َمات، ثُم اْستََطاع الموهوُب لَهُ إِقَاَمةَ البَي ِنَة َعلى

لَِب َمْنِزلَةَ الَحْوِز .             الَواِهِب، فَتَِصحُّ الِهبَة، ِلتَْنِزيِل الِجد ِ في الطَّ

  4/253: د.الصادق عبد الرحمن الغرياني مدونة الفقه المالكي وأدلته،
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uS،U :12  
  

 
 .المال  حفظو ،على حفظ النفس العبارات الدالةاستخرج من النص   -1

 م  مصلحة الدين  على جميع المصالح .يقدفي ت  العلماءاذكر حجج  -2
 ,خالل بالتحسيني مدخل إلى اإلخالل بالضروري أو الحاجيإيت بمثال يبين أن اإل -3
 إلجهاض إذا ترتب على عدمه فوات حياة األم أو اإلضرار بها إضرارا كبيرا:يجوز ا -4

 أعاله.في الفتوى  أبرز المصلحتين المتعارضتين -أ
 قدم شرعا.أي المصلحتين ت  حدد  -ب

 ن 2.75 ثانيا:.

 

ابِعَةُ قال ابن نجيم: "         يَها قَْوله تَعَالَى:َواْْلَْصُل فِ : اْلَمَشقَّةُ تَْجلُُب التَّْيِسيرَ  :اْلقَاِعدَةُ الرَّ
    

     S2، U :184  وقَْوله

      تَعَالَى:

    احلجسورة U :76 ... َُّج قَاَل اْلعُلََماُء: يَتََخر

                                   "َعلَى َهِذِه اْلقَاِعدَِة َجِميُع ُرَخِص الشَّْرعِ َوتَْخِفيفَاتِِه.
 

 6 ص اْلشباه والنظائر                                                                                                       

 

 لب التيسير .المشقة تجاشرح قاعدة:  .1

 .اذكر أربعة  أنواع المشاق الجالبة للتيسير  .2

 .قة تجلب التيسيرقاعدة المش استخرج  من النص أهمية .3

  امأل الجدول بما يناسب : .4

 فرع من فروعها القاعدة 

المضطر إلى أكل الميتة ال يجوز له أن يزيد على القدر األدنى الذي ترتفع به  

 .الضرورة

  تقاء أشدهمايرتكب أخف الضررين ال

 عدم إجبار الشريك على القسمة التي يتضرر منها. 

 

 ن 2.5 ثالثا:.

 

 : ﴿    قال هللا     
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  ﴾                            S2، U :147 

 

 . اشرح حسب السياق:  -1
 اذكر الحكم الذي نسخته هذه اآلية .  -2
  النسخ .معرفة تخرج من النص العبارة الدالة على طريق اس  -3
 اآلية.النسخ الوارد في  وجهبين  -4
 . للنسخ إلى بدل مساو بآية قرآنيةمثل  -5
 له النسخ من التخفيف والرحمة والرفق بالمكلف.   ع  ر  قدم ردا على االعتراض القائل : النسخ إلى بدل أشد معارض لما ش   -6

 

 ن 2 :رابعا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ف ما تحته خط في اصطالح األصوليين. عر .1
 :استخرج من النص ما يأتي .2

 . ضابطين من ضوابط الترجيح  .أ
 . تعريف طرق الترجيح .ب

 . أنواع الترجيح من حيث الرواةنوعين من اذكر  .3

 

 

 

 

بين األدلة، لذلك يجب على المجتهد أن يرفع هذا التعارض، ويعمل على إزالته، ثم يجب عليه وعلى  -ظاهًرا- التعارض كثيًرا ما يقع»     

علم واجتهاد، لذلك بيَّن العلماء طرق الترجيح، وهي الوسائل التي  ال يكون حسب الهوى، أو بدون الترجيحالكافة العمل بالراجح. ولكن 

 يستعملها المجتهد عمليًّا إلزالة التعارض. وإن كثيًرا من طرق الترجيح متفق عليها بين علماء األصول وعلماء الفقه، وعلماء الحديث...

باعتبار الحكم، أو باعتبار أمر   ار الرواة، أو باعتبار المتن، أو وقد يقع التعارض بين األحاديث النبوية فيتم  الترجيح بينها باعتب     

 بتصرف 431ص  2الوجيز في أصول الفقه اإلسالمي محمد مصطفى الزحيلي: ج                   .«خارجي
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