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 المركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه

 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا

 2015 لدورة العاديةا  
  - عناصر اإلجابة  -

 NR 43 

فقه واألصولال  

 تعليم األصيل مسلك العلوم الشرعيةالشعبة 

المادة

 

 المسلك أو الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل

3 

5 

 لصفحةا

 

 

        

  P a g e 

  

4          

   

  

  

 

 

 

 

 ن 01: الفقه 
                                                                                                                                      :أوال

ن 3        
.ريق الغش والتدليس طيعتدي ويظلم بعضهم بعضا عن : ـ    يبغي  1  

ن5.0...............رض بمعنى القطع، ألن صاحب المال قطع من ماله قطعة دفعها للعامل ليتجر فيهامن الق: ـ    قراضا      

ن5.20. ........................................................................................................................    ـ الشركة 2  

ن5.20........................................................................................  .".أن الربح بينهماعلى " :ـ اللفظ الدال  3  

:ملء الجدولـ  4  
 

                    .أن يشترط أحد المتعاقدين أن يكون له شيء يختص به دون اآلخر بزيادة على األجر المتفق عليهـ . ـ 0

     ـ أن يشترط رب المال على العامل أن يضمن له رأس ماله لو تلف أو خسرت التجارة، أو يشترط عليه أال  
.يصدق إذا ادعى ذلك    

ن 0..5............................ ..................................................... .ـ أن يضرب رب المال للعامل أجال ينتهي فيه عمله  

ن5.0................. .............................................................ـ ال يصح ، ويعتبر القراض في هذه الحالة فاسدا 6  

                                                                                                                                                  : ثانيا
ن32.5       

قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود : "ـ عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال 1

ن 5.0( ........................ يقبل كل حديث مناسب )  .أخرجه البخاري" وصرفت الطرق فال شفعة  

:قولين  علىة الشفعة يمشروعاختلف الفقهاء في حكمة ـ  2  

.وبه جرى العملأنها شرعت لرفع ضرر الشركة ويترتب عليه أن الشفعة تجوز فيما يقبل القسمة وما ال يقبلها،: األول       

ن 51.............. ......أنها شرعت لرفع ضرر القسمة ويترتب عليه أن الشفعة ال تثبت إال فيما يقبل القسمة  :الثاني       

.ـ أن تنتقل إليه ملكية الحصة المبيعة من المشترك بين الشريكين ـ 3  

.ـ أن يتجدد ملكه عليها بمعاوضة  

ن 0..5.............................  ...........................................................ـ أن يكون التفويت له ببيع صحيح الزم  

ال يسقط حقه في الشفعةأ ـ  ـ 4  

ن 5.05..................................................................................................    .ب ـ ال يسقط حقه في الشفعة  

ن 5.05...................... ........................................................ .ـ ألن ضرر الشركة فيها خفيف يزول بزوالها 0  

 
 
 

                                                                                                                                                   :ثالثا
ن10215        

.ـ أن تكون له منفعة تحقق الغاية التي وقف من أجلها .ـ 1  

.ـ أن يكون مما يصح امتالكه      

ن 0..5........ ..................................... ................................................................  .ـ أن يكون متموال      

ن 5.20............................................................................................................................ .أ ـ يصح ـ  2  

ن 5.0........ .......  .......................................................إال إذا كان التحبيس  في مرض الموت ب ـ صحيح،        

ن5.20..................................................................... ...................................................اليجوز  –ج        

 

 نوع المعاملة تعريفها االصطالحي
شركة تعقد بين شخصين أو أشخاص على أن يكون لكل شريك مطلق التصرف في رأس مالها لنفسه 

ن 5.0. .................... لبيع، دونما أخذ رأي شركائهأو لشركائه با  
 شركة مفاوضة

.  دفع متمول في عوض غير مخالف له ال عاجال تفضال ن 5.20............ القرض     
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 الصفحة

   

4         

                                                                                                                                                  :رابعا
ن .1         

ـ  1  

ةخصائص الضريب  خصائص الزكاة 

. ـ ال يشترط فيها النية  
. ـ مؤقتة وحسب الحاجات  

. ـ واجبة على الفقير  

ن 0..5  

. ـ حق مقدر شرعا  
. ـ محددة المقادير واألنصبة  

ن 5.0  

 

 ن 0..5.............:  ..........................................................................ينجز المترشح العملية وفق اآلتي  ـ 2

 355 X  355  =05555 

05555    X  2.0    =2205درهما 

         155 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 : األصول

                                                                                                                                                   :أوال
ن215.           

 ن 57.0........................................................................حفظ النفس ، حفظ النسل ، حفظ المال    - 1

بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا ،ـ البد منها في قيام مصالح الدين والدنيا:  المقاصد الضرورية بأنها ما عرف الشاطبي  - 2
والرجوع بالخسران ،. عيمعلى استقامة ، بل على فساد وتهارج وفوت حياة وفي اآلخرة فوت النجاة و الن

 ن 570...........................................................................................................................المبين

 هذه المصالح تتكامل فيما بينها فللمحافظة على المصالح الضرورية والحاجية ينبغي المحافظة على التحسينيات كما أن -    3     
 ن5705............................... ى اإلخالل بالحاجيات والضرورياتاإلخالل بالتحسينيات طريق إل

الضروريات ، والتوسع في ذلك عن طريق استباحة الطيبات  منحفظ النفس الذي يمن الطعام ري الضروتوفير القدر : مثل -            
 . أما ا لتزام محاسن األخالق والعادات مثل آداب األكل والشرب فهو من التحسينيات.من الحاجيات 

 ن..5........................................................................................................(.....يقبل كل مثال مناسب ) 

 ن 5705 ....................صحيح البخاري،كتاب الصلح« َمْن أَْحَدَث فِى أَْمِرَنا َهَذا َما لَْيَس فِيِه َفُهَو َردٌّ » : قال النبي – 4
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                                                                                                                                                   :ثانيا
ن.10.2      

 ن52.0.......................................................................................المشقة تجلب التيسير: القاعدة هي      - 1
 :ملء الجدول - .

  فرع من فروعها شرعيةالقاعدة ال

.جواز المهادنة مع العدو والمحارب إن كان في ذلك مصلحة عامة لألمة .الضرورات تبيح المحظورات  ن 5720 

 .العام الضرر لرفع الخاص الضرر يتحمل
 كالطرق العامة المصلحة تقتضيه ما البعض إلقامة ملك حيازة جواز

 .)مناسب فرعكل يقبل (الضرر لحقه من بشرط تعويض ...والسدود
ن 570  

الحاجات تنزل منزلة الضرورات في إباحة 
 .المحظورات

 ن 5720 .تجويز الوصية

 
                                                                                                                                                   :ثالثا

ن .1           

 .بيان حكم الصور مع التعليل
 ن 125...........................................................................................يدخل ضمن فروع الدينيجوز ألنه   – 1

 ن 125 ي الداللة لكونه قطعفي داللته د اإلجتها  وال يجوزمتواتر ،طريق غير االجتهاد في سنده ألنه نقل من يجوز   - .

 ن 520..................................................ألن األضعف ينتفي باألقوىوألنه ال يتحقق معنى التعارض صح ال ي   - 3
 ن520....ال يجوز ألن التثليث في الوضوء مكمل لمقصد تحسيني وال يترتب على فقدانه اختالل المقصد األصلي   - 4

                                                                                                                                               :   رابعا
ن.5              

 

:ملء الجدول بالمناسب          
 

 وجه النسخ ناسخالدليل ال الحكم الناسخ الحكم المنسوخ

 
لمقدس وجوب استقبال بيت ا

 .في الصالة
 

وجوب استقبال البيت 
 (ن 52.0) الحرام

  : (قال هللا 

  

 

)  سورة البقرة                   ..

 (ن520)

  النسخ إلى بدل مساو
 (ن52.0)

 

مشروعية المحاسبة على 
 .خواطر النفس وسرائرها

ديث النفس العفو عن أحا
 (ن52.0)وسرائرها 

 قال هللا   
   



 (ن1.5)  .82.من اآلية  سورة البقرة

 النسخ الى بدل أخف 
 (ن52.0)

                                                                                                                                                :خامسا
ن.5             

 

 

 ن 570...................................................(      يقبل كل جواب مناسب . ) مفاسد التقليد -1

 ن 51..............................................:.يذكر المترشح مفسدتين من اآلتي : المفاسد  -أ    -               2
 .ترك ما هو معلوم بالدليل إلى ما ليس بمعلوم بالدليل  -                         
 .االنسالخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى الخالف -                         
 .االستهانة بالدين -                         

 .التعصب  -                          
 ن 570............... ............................. .التقليد بعد ظهور الدليل على خالف المقلد  –ب                       
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