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 (ن8:)أوال  

ناشئ عن أسباب موضوعية أوجبته، ترجع في جملتها إلى اختالف المدارك واألفهام "يذكر أحد العلماء أن االختالف   

محمد األمين ولد محمد سالم بن الشيخ، مراعاة . د" )واحتماالت النصوص الشرعية من حيث ثبوتها وداللتها على األحكام

 (.93الخالف في المذهب المالكي، ص 

 :وأجب عما يلي جيدا النصتأمل    

 .استخلص من النص ما ُذِكر من أسباب االختالف بإيجاز-1  

 .مثاال الختالف حدث بين الصحابة رضي هللا عنهم، مما كان ما ذكر في النص أسبابا لهذكر اُ -2   

القاعدتين، مع  هاتينإحدى تحدث عن أهمية . االحتكام إلى القرآن والسنة، والتحكيم: قواعد تدبير االختالفمن -9   

 .االستدالل بدليل شرعي مناسب

  :التالية وحكمه، مع التعليل اُذكر نوع كل عقد من العقود-4   

 تعليلال حكمه نوعه العقد

 .محسن وقف أرضا فالحية فيها بئر على مسجد-أ

امرأة باعت سيارتها بعد أن أعادت صباغة هيكلها المتآكل -ب

 .إخفاء لعيوبها

منزل أخيه الموجود في المهجر آلخر دون  قيام رجل بكراء-ج

 .إذن من صاحبه 

   

 .فقط  عقوديمكن للتلميذ أن يقتصر على ذكر رموز الينقل الجدول على ورقة التحرير، و   

 (ن3: )ثانيا   

جر ولم يوفه هذا حقه وجب عليه أن يستعدي الحاكم للحصول على أجره، فإن لم إن األجير إذا أدى ما عليه للمستأ"   
قدر أجرته، سواء كان  المستأجريستطع أو كان في مكان اليتمكن فيه من الحصول على أجره جاز له أن يأخذ من مال 

 294، ص 44، عدد عبدالرحمن بن حسن النفيسة، من فتوى في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. د" )نقدا أو عينا
 (.بتصرف بسيط

 :وأجب عما يلي النص جيداتأمل    

 .للمستأجرأدى ما عليه  –األجير : اشرح-1  
 .اُذكر متى يحق له ذلك انطالقا من النص. حب النص لآلجير األخذ من مال مستأجرهيجيز صا-2  
 ؟األخذ من مال المستأجر ما هو الشرط الذي يحدده النص لذلك-9  
 .ة من العقود التي تشترك معه في نفس النوعاُذكر ثالث. لق النص بعقد اإلجارةيتع-4  
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 (ن4: )ثالثا   

 . شاركت في إعداد وإنجاز ندوة تخص المال في اإلسالم وطرق اكتسابه وحسن تدبيره لتحقيق التنمية  
 .اُكتب تقريرا لهذا النشاط اليتعدى ستة أسطر، مبينا موضوعه وأهم محاوره، ثم ظروف إنجازه  
 (ن5: )رابعا   

كل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة وله أخ أو اخت فل: )قال تعالى  

 (.من سورة النساء 12من اآلية ( )شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار

 .أخ أو اخت –الكاللة : اذكر المقصود في اآلية بـِ -1   

 .استخرج من النص ما ُذِكر فيه من حقوق متعلقة بالتركة-2   

 :فيما يلي، المستحق للتعصيب، مع بيان سبب استحقاقه لهاُذكر، -9   

    

 سبب استحقاقه المستحق للتعصيب الحاالت

 .ابن عم ألب –ابن عم شقيق  –أخ ألم  –زوج -أ

 .ابن أخ ألب –عم شقيق  –جد ألب  –بنت  –أم -ب

 .أخ شقيق  –ابن ابن  –أب  –زوجة -ج

  

 .فقط  حاالتللتلميذ أن يقتصر على ذكر رموز ال يمكنينقل الجدول على ورقة التحرير، و   

درهم،  466دين يقدر بـِ  اثبت في ذمته .درهم 0666تركة تقدر بـِ  ت، وخلفأم وابن وبنتو امرأة عن زوج تتوفي-4   

 . بربع مالها لمؤسسة لرعاية األيتام ا أن أوصتوسبق له، درهم066 اوبلغت مؤونة تجهيزه

 .سهم كل وارث مع تعليله بين-أ   

، وذلك بعد تأصيل من خالل جدولة التركة من الحقوق المتعلقة بها، ثم وزع الباقي  على الورثة بالدراهم تصفيقم ب -ب   

 .الفريضة وتصحيحها

 .غير المبرمجةيسمح باستعمال األلة الحاسبة  :ملحوظة  

 

 .وفقكم هللا
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