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 المركز الوطني للتقويم 

 والتوجيهواالمتحانات 

 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
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 الفقه واألصول
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 نقط 01:مادة الفقه 
 

 (ة نقط 5.2:)أوال

 .اتسدحباب اإلتسراع بيداب  الوصة  : ةبةت لةلدةن إال ووصةده ميدوب  عنده  -ـ  1

 ن 1.2....................................................فع  ةبدل بغةره، وةخلف بما فةه من:  ةعاوض بثمنها ـ      

 :ن مما ةأدي ةيدفى بشرطة ـ  5

 .أن ةيون ممن دصح مليةدهـ             
 .أال ةيون وارثاـ             
 .أن ةيون معةناـ             
 ن1.2....................................................... ......................... أال ةيون قادال للموصي ـ             

ةتسدوفي دةنه، فإن بقي شيء اتسدحقه الموصى له، وإن اتسدغرق الدةن قةم  الدار لم ةأخذ الموصى  و ةبةع المردهن الدار  - 3

  ن1.52...........................................................................................له شةئا

 ن 1.52................................................................  ـ ألن حق المردهن مقدم على حق الموصى له

 ن 1.2. .....................ـ  جواز بةع األرض المحبتس  ، وعل  ذلك ذهاب منفعدها الدي من أجلها حبتست 4
بِيَّ : "قال -رضي هللا عنهما-ـ عن ابن عمر  2 ُ عَ -أََصاَب ُعَمُر أَْرًضا بَِخْةَبَر َفأََدى النَّ ِ  :َةتْسَدأِْمُرهُ فِةَها َفَقالَ  -لَْةِه َوتَسلَّمَ َصلَّى هللاَّ  ،َةا َرتُسوَل هللاَّ

ْقَت بَِها" : َقالَ " ؟  إِنِّي أََصْبُت أَْرًضا بَِخْةَبَر لَْم أُِصْب َمااًل َقطُّ أَْنَفَس ِعْنِدي ِمْنُه َفَما َدأُْمُر بِهِ " َق َفَدصَ :  َقالَ . "إِْن ِشْئَت َحَبتْسَت أَْصلََها َوَدَصدَّ دَّ
ُه اَل ُةَباُع َواَل ُةوَرُث َواَل ُةوَهبُ  َق  :َقالَ  .بَِها ُعَمُر أَنَّ ْةفِ  بهاَفَدَصدَّ بِةِل َوالضَّ ِ َواْبِن التسَّ َقاِب َوفِي تَسبِةِل هللاَّ اَل  ،فِي اْلفَُقَراِء َوفِي اْلقُْرَبى َوفِي الرِّ

ل   وَمْعُروِف ُجَناَح َعلَى َمْن َولَِةَها أَْن َةأُْيَل ِمْنَها بِالْ   (وةقبل يل دلةل مناتسب ) .( ُةْطِعَم َغْةَر ُمَدَموِّ
 ن 1.2......................................................................................................

 (نقط 3: )ثانيا

 ن1.2........هول أو معلومهدة  ةطلب بها عوض مالي من المهدى إلةه، أو هي عقد معاوض  بعوض مج - 0

 .إذا وجدت قرائن ددل على البةع، وأن المدعاقدةن دحاةال وأظهرا البةع إلتسقاط حق الشفةع في الشفع - 5

 ن 1.2............................................................................................................................

الشفع  ألن من شروط اتسدحقاق الشفةع للشفع  أن ةيون شرةيا للبائع في ملية  المبةع وفاطم  لةتست لها حق ال ةـ  أ – 3

 ن 1.2.................................................. .في الذات بل في المنفع  شرةي 

. شدري عذر ةمنع من تسقوط الشفع   ال ةتسقط حقه في الشفع  ولو طال الزمن، ألن الخوف من تسطوة المب ـ     
 ن 1.2...............................................................................................................

 ن 1.2. ........................................................ال حق له في الشفع ؛ ألن بةع الخةار غةر الزم –ج   

 ن 1.52. ...............................................................غراما 050: مقدار الزياة في الفض   –أ  – 4

 ن 1.52. ...................................................................ال زياة فةه؛ ألنه لم ةبلغ النصاب –ب      

 
 (نقطة5,2: )ثالثا

 .والجنان وغاب  الزةدون اليائن  ..أ ـ ملك فالن الفالني جمةع مثقال الدار ـ  0

 .دوفي، فورثه أوالده فالن وفالن وفالن، ال وارث له تسواهم  ـ        
 ن 2..1. .............................................................. .ـ واتسدمر ذلك على مليه إلى أن دوفي         

  .قتسم  المراضاة بال دعدةل وال دقوةم -  ب ـ    

 التقيد بمضمون عناصر اإلجابة ال بحرفيتها

 

User
Typewritten text
www.9alami.info



4    
2
       

 

   صر اإلجابةعنا – 2016  ستدراكيةالدورة اال -موحد للبكالوريا االمتحان الوطني ال
 تعليم األصيل مسلك العلوم الشرعيةشعبة ال - الفقه واألصول: مادة -

 

RR  33  
 الصفحة

   

4         
هي ادفاق شرةيةن أو أيثر على أن ةأخذ يل واحد حصده من المشدرك ةرضى بها من غةر دعدةل وال دقوةم وال و  -

                                                  ن 1.2. . .........................................................................قرع 

  :ةيدفى بثالث  عناصر أتساتسة  مما ةأدي    ـ   5

 .القتسم صةغ  : (ودراضوا على إجراء عقد مخارج )ـ          
 . المقتسوم:(وغاب  الزةدون.. والجنان..جمةع مثقال الدار )ـ          
 ن 2..1...................................................... ................دارةخ إجراء القتسم (: وفي يذا ) ـ          

في صح  وطوع وجواز، فال مرةض فةهم وال ميره وال أي شهد العدالن المحرران للوثةق  على المدخارجةن بأدم إشهاد، ـ  3

 ن 1.2.............. . ...................................................................................قاصر

 (ةنقط5: )رابعا

 ن1.2.( ةقبل يل جواب مناتسب)ـ أهمة  الشريات المتساهم  وشريات األموال في دنمة  االقدصاد  0

     ن 1.2........................................................ أن ديون نتسب  الربح والختسارة بةن الشرياءـ     - 5

 :ضامةن اآلدة ةدضمن الجواب الم – 3

إذ لةس يل الناس ةحتسن دنمة  ماله  -، ودفع الحرج عنهم موال الناس ودةتسةر معامالدهمأهم شري  المضارب  في دنمة  دتس -

. والنماء وددحقق الدنمة فةدحقق االزدهار  -ةندفع يل طرف مما عند اآلخر، لو -بالدجارة، 

  ن 10......................................................................................................
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ن 01: مادة األصول

 ن 2..15  :أوال

 ن 2..1.........................................................: اآلديدبرز أهمة  القصد في فعل الميلف في  – 0

 .باخدالف مقصودهأحيام وأعمال العبد وندائجها دخدلف  -

 .العمل إذا دعلق به القصد دعلقت به األحيام الديلةفة ، وإذا عري عن القصد لم ةدعلق به شيء منها  -

 .العمل الواحد قد ةقصد به شيء فةيون عبادة، وقد ةقصد به شيء آخر فال ةيون يذلك  -

دوافق نة  الميلف وعمله مع قصد الشارع من أن د أن شرط اإلثاب  على األعمال؛" ة بقاعدة ال ثواب إال بن" المقصود  -5

 ن1.2.......................................................................................الدشرةع
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من اآلة  : النتساء" ومن ةفعل ذلك ابدغاء مرضات هللا فتسوف نودةه أجرا عظةما:" قول هللا دعالى : الدلةل الشرعي  -

 ن 12.................................................-ةقبل يل دلةل مناتسب  – . . . 004

 :بةان حيم الصور اآلدة  –     - 3

 ن 1.2................................. .إذا خالف الميلف الشارع في القصد والفعل فهو آثم بإطالق -أ 

 ن 1.2..................................... .دع وإذا وافق الشارع في القصد وخالفه في الفعل فهو مبد -ب 

 ن 15.21: ثانيا 

 :الحيمان الشرعةان المنتسوخان في اآلة  هما  –أ  – 0

 ن 1.52............................................................... .عدة المدوفى عنها زوجها حوال يامال -

 ن 1.52......................................................... . فرض نفق  عام لها في مال زوجها المدوفى -

 :الحيمان الناتسخان هما  –ب       

 ن 1.52.......................................................................... .عددها أربع  أشهر وعشرة أةام -

 ن 1.52............................................... .الربع أو الثمن : فرض نصةب لها في دري  الهالك -

 ن 1.2 ........ .ةجب أن ةداخر الناتسخ عن المنتسوخ في النزول ألنهما إن دزامنا يان بةانا ال نتسخا   - 5

م اللعان مثال ذلك تسبب نزول آة  اللعان، فإنه ةدل على أن آة  اللعان مدأخرة في النزول عن آة  القذف، ولذلك فإن حي – 3

 ن 10.................................... .نتسخ عقوب  حد القذف في حق األزواج 

 ن 2..15: ثالثا 

 ن 1.2......................................................................... .مصلح  المال  ومصلح  النتسل –أ  – 0

 ن 1.2.ا المال فوتسةل  من وتسائل إبقائهاوجود النفس أصال، أمأن النتسل تسبب : وعل  هذا الدقدةم  –ب      

 
 . x 1.52..............................................................................   :ملء الجدول بما ةناتسب  – 5

 الدحتسةنةات الحاجةات الضرورةات
ميمالت 

 الضرورةات

 ميمالت

 الحاجةات

ميمالت 

 الدحتسةنةات

 

 حد التسرق 

 

 إباح  المتساقاة-

اشدراط المهر في -

 الزواج

منع قدل النتساء 

والصبةان والرهبان 

 في الجهاد

ذان دشرةع األ

 للصالة

 

الجمع بةن 

الصالدةن في 

 التسفر

الدثلةث في 

 الوضوء

 

 ن 15: رابعا 

 ن 1.52.......... -ةقبل يل جواب مناتسب  –فضل االجدهاد وضرورده : القضة  األتساس للنص هي – 0

. دبرز أهمة  االجدهاد في يونه إرثا للنبي صلى هللا علةه وتسلم مدمثال في العلم الذي هو مةراث األنبةاء –أ   - 5

 ن 1.2.............................................................................................................

بةال لبقاء الدةن واتسدمرارةده ألن النصوص الشرعة  قلةل  ال دفي بالحوادث اليثةرة، وال تسبةل ةيون االجدهاد تس –ب       
 .الى موايب  الشرع لهذه الحوادث المدجددة اال باالجدهاد

 ن 1.2( ..................................................................................ةقبل يل جواب صحةح ) 

ال ةنقض حيم قضى به مجدهد بحيم غةره من المجدهدةن، ألن نقضه ةؤدي الى اضطراب األحيام الشرعة  وعدم  – 3

 ن 2..1. ...........................اتسدقرارها، وعدم الوثوق بحيم الحايم
 

 

 


