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مادة الفقه
أوال2.75 :ن
ُ
يجوز الرُّ جو ُ
ف
سنَّةُ ال َّ
الق َمحْ مُو ٌل على التَّأبيد ،وال
ِن ،ألن هذه ُ
سلَ ِ
َ
ع فيهَ ،وال ِإبْطالُهُ ِع ْندَ ِكبَ ِر الس ِ
"الو ْقفُ عند ِ
اإل ْط ِ
صدَقا ِت ِه ُم الجَاريةَ ،وال يج ُ
صحَابَ ِة ِر ْ
ضوا ُن َّ
ُوز ا ْبتِدَا ًء تَوْ قِ ُ
ِم ْن لَدُ ِن ال َّ
ف بِ َو ْق ٍ
ت ".
الَّلِ َ
ع َليهم في أَوْ قَافِ ِهم َو َ
الو ْق ِ
يت َ
مدونة الفقه المالكي وأدلته ،د.الصادق عبد الرحمن الغرياني219/4 :

 1ـ اذكر تعريف ابن عرفة :
ـ الصدقة.
ـ الوقف.
 2ـ امأل الجدول بما يناسب مما يأتي:

الصدقة ـ العارية ـ الوقف

إعطاء الذات والمنفعة
إعطاء المنفعة بصفة مؤقتة
 -3استدل بحديث نبوي شريف على جواز وقف الحيوان.
 4ـ علل الحكم اآلتي :تجب الزكاة في إيراد المستغالت ال في أعيانها.
 -5اذكر ثالثة أسباب مما يبطل الوصية.

ثانيا3 :ن
عن جابر رضي هللا عنه قالَ ":قىَى َرسُو ُل هللا ﷺ بال ُّ
سم،ر ْب َع ٍة أو حائِطٍ  ،ال يحل
كل شِرْ كَة لَ ْم ت ُ ْق
َ
ش ْفعة في ِ
له أَ ْن َي ِبي َع حَتى ي ُْؤ ِذنَ شري َكهُ ،فَ ِإن شَاء أَ َخذ ،و ِإ ْن شَا َء تَ َركَ ،فإذا َبا َع ولم ي ُْؤ ِذ ْنهُ ،فهو أَ َح ُّق ب ِه".
أخرجه مسلم في كتاب المساقاة ،باب الشفعة.

 1ـ استخلص من النص ما يأتي:
أ ـ حكم الشفعة بالنسبة للشفيع.
ب ـ شروط األخذ بالشفعة.
 2ـ اذكر مراتب الشفعة حسب االستحقاق.
 3ـ بين متى تسقط الشفعة ومتى ال تسقط فيما يأتي ،مع التعليل :
أ ـ أسقط أحمد حقه في الشفعة بسبب غيبة المشتري.
ب ـ أسقط سعد حقه في الشفعة قبل البيع.
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ثالثا2.25 :ن
إذا فسد القراض بعد شروع العامل في العمل ،قيل :إن للعامل أجرة المثل ،وقيل :إن له قراض مثله.
في رحاب الفقه للسنة الثانية باكالوريا أصيلة ص 21

 1ـ اشرح عبارة " :للعامل أجرة المثل" .
 2ـ اذكر شروط انعقاد شركة العمل.
 3ـ بين حكم ما يأتي:
أ ـ عقد القراض بربح محدد بعدد.
ب ـ عقد الشركة برأسمال أحدُهما ذهب ،واآلخر فىة.
 4ـ علل كل حكم مما يلي بعلة واحدة:
ال تجوز شركة الذمم (الوجوه).
ب ـ ال يجوز القرض الذي تشترط فيه منفعة دنيوية لل ُم ْق ِرض .

أ-

رابعا2 :ن
اطلُه حتى َمات ،أو َجدَّ الموهوب له في إِقامة البَ ِي َنات
س ِوفُهُ وي َم ِ
الهبَة ،والواهِبُ يُ َ
إِذا َجدَّ الموْ ُهوبُ َلهُ في َقب ِ
ْض ِ
َ
ُ
والوا ِهب يُ ْن ِك ُرهُ حتى َمات ،ثم ا ْ
ت ح َِقه بعدَ َموْ ت
ست َ َطاع الموهوبُ لَهُ إِقَا َمة البَ ِينَة عَلى إثبَا ِ
وال ُحجَجِ ،إلثْبَا ِ
ت ِ
الهبَ ِةَ ،
حَقه في ِ
الج ِد في َّ
ب َم ْن ِزلَةَ الحَوْ ِز .
َ
الطلَ ِ
الوا ِه ِ
الهبَةِ ،لت َ ْن ِزي ِل ِ
ب ،فَت َ ِص ُّح ِ
مدونة الفقه المالكي وأدلته ،د.الصادق عبد الرحمن الغرياني253/4 :

 1ـ حدد القىية التي يعالجها النص.
 2ـ استخرج من النص قرينة صحة الهبة.
 3ـ بين أهمية الحيازة في التبرعات.
 -4اذكر ثالثة من موانع حصول الحوز.

مادة أصول الفقه
أوال2,75 :ن
قال هللا     :
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12 :U،uS
-1
-2
-3
-4

استخرج من النص العبارات الدالة على حفظ النفس ،وحفظ المال .
اذكر حجج العلماء في تقديم مصلحة الدين على جميع المصالح .
إيت بمثال يبين أن اإلخالل بالتحسيني مدخل إلى اإلخالل بالضروري أو الحاجي,
يجوز اإلجهاض إذا ترتب على عدمه فوات حياة األم أو اإلضرار بها إضرارا كبيرا:
أ -أبرز المصلحتين المتعارضتين في الفتوى أعاله.
ب -حدد أي المصلحتين تقدم شرعا.

.ثانيا 2.75 :ن
ص ُل فِيهَا قَ ْوله تَ َعالَى :
الرا ِب َعةُ :ا ْل َم َ
يرَ :و ْاْل َ ْ
ب التَّ ْي ِ
شقَّةُ تَجْ لُ ُ
س َ
قال ابن نجيم" :ا ْلقَا ِعدَةُ َّ
   
 184 :U ،2S    وقَ ْوله
تَعَالَى     :
ْ
ج
   سورة احلج  ...76 :Uقَا َل العُلَ َما ُء :يَت َ َخ َّر ُ
ص الش َّْرعِ َوت َ ْخ ِفيفَاتِ ِه".
َ
علَى َه ِذ ِه ا ْلقَا ِعدَ ِة ج َِمي ُع ُر َخ ِ
اْلشباه والنظائر ص 6

.1
.2
.3
.4

اشرح قاعدة :المشقة تجلب التيسير .
اذكر أربعة أنواع المشاق الجالبة للتيسير .
استخرج من النص أهمية قاعدة المشقة تجلب التيسير.
امأل الجدول بما يناسب :
القاعدة

فرع من فروعها
المضطر إلى أكل الميتة ال يجوز له أن يزيد على القدر األدنى الذي ترتفع به
الضرورة.

يرتكب أخف الضررين التقاء أشدهما
عدم إجبار الشريك على القسمة التي يتضرر منها.

.ثالثا 2.5 :ن
قال هللا     ﴿ :
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147 :U ،2S
﴾  
-1
-2
-3
-4
-5
-6

اشرح حسب السياق.  :
اذكر الحكم الذي نسخته هذه اآلية .
استخرج من النص العبارة الدالة على طريق معرفة النسخ .
بين وجه النسخ الوارد في اآلية.
مثل بآية قرآنية للنسخ إلى بدل مساو .
قدم ردا على االعتراض القائل  :النسخ إلى بدل أشد معارض لما شرع له النسخ من التخفيف والرحمة والرفق بالمكلف.

.رابعا 2 :ن
ظاهرا -بين األدلة ،لذلك يجب على المجتهد أن يرفع هذا التعارض ،ويعمل على إزالته ،ثم يجب عليه وعلى
كثيرا ما يقع التعارض -
ً
« ً
الكافة العمل بالراجح .ولكن الترجيح ال يكون حسب الهوى ،أو بدون علم واجتهاد ،لذلك بيَّن العلماء طرق الترجيح ،وهي الوسائل التي
كثيرا من طرق الترجيح متفق عليها بين علماء األصول وعلماء الفقه ،وعلماء الحديث...
يستعملها المجتهد عمليًّا إلزالة التعارض .وإن ً
وقد يقع التعارض بين األحاديث النبوية فيتم الترجيح بينها باعتبار الرواة ،أو باعتبار المتن ،أو باعتبار الحكم ،أو باعتبار أمر
الوجيز في أصول الفقه اإلسالمي محمد مصطفى الزحيلي :ج 2ص  431بتصرف
خارجي».

 .1عرف ما تحته خط في اصطالح األصوليين.
 .2استخرج من النص ما يأتي:
أ .ضابطين من ضوابط الترجيح .
ب .تعريف طرق الترجيح.
 .3اذكر نوعين من أنواع الترجيح من حيث الرواة.
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التقيد بمضمون عناصر اإلجابة ال بحرفيتهااأوال:ا
() 2,5ا
ا
1اـااوحعراف:اه ااوقسوةاااوح ااحطافقاعبيهنااوشركنءا
وطاااألنصكةابنوقيوةاواأخذاكلاواد ا
ب و اقرعة،ابأ ااع تمندة:ااوفقها
نصيكنابنوحراض .ا.ا 0,5ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
أوال:
2اـااوقسوةااوح اذكرهنااوشيطخااووغنيبةاه :اقسوةا
اوذواتاأوااورقنب.ااا
 2.75ا
1ا -تعرافااابناعرفةا:ا
...............................................................ا
تميفعةاوطجهاهللااتعنوىابغيراعطض 0.25 ..................................................ا
ااااااااااااا-ااوص قة:ا"توبيكاذيا
 0.25ا
ةاوجطدهاالزتمنابقنؤهافا اتمبكاتمعطيهاووطاتق ارا 0.25.......... ..............ا
ءاتم
اوطقف:اإعطنءاتميفعةاش
ااااااااااااا-اا
-3اااوانالتااالسحثينئية:
2اـا ا
ااااااااااااااا-ااوعصكةاتمعاذويااوفروض.ا
إعطنءااوذاتاواوويفعةا
اوص قةا.ااااااااااااا ااا ااااااا 0.25ا
اااااااااااااااااـاأصانبااوسهمااوطاد .ا
إعطنءااوويفعةابصفةاتمؤقحةا
اوعنياةا.ااااااااااااااااااا اااااااااااا0.25ا
ااااااااااااااااااـااوطيثةاتمعاغيرهم.اااااااا
ااا
.......................................................................
اصبىاهللااعبيهاوسبم":اتمناادحكسافرسناف اسكيلاهللااإاونننابنهللاوتص اقنا
-3ااالسح الل:اعناأب اهرارةايض اهللااعيهاقنل:قنلااويك
......................................ا
0,75ارياافي كتاب الجهادا
أخرجه البخ
،اويوْ ثَهُ،اوبطوَهُ،اف اتميزانهااطمااوقينتمة".ا
بطع ه،افإ ا ِ
،اوياَّهُ َ
شكَعاَه ِ
احركادحىا.......................اا 0,5ا
.............................................................................................................................
والسير........
4ـاتمنالااقكلااوقسوةااف ااو وياواوعروضا
 .....................................ا0,5ا ا
....
....................
...........................
.....................
.ا
داتميفعحه
وكقنءاعييهاوتج
اوحعبيل:
4اا-ا
احراضىااوشركنءاعبىابيعه،اأواتمقنببحهابغيره،اأوااحركطها
 0.75............................................................................................................ا
-5اااذكرااووحرشحاثالثةاأسكنباتمونااب :اتمشحركن.ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااا-اتمطتااووطصىاوهااووعين.ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا-اقحلااووطصىاوهاوبوطص .
اااا(اذكراااووحرشحاااوخينياتااوثالثةاكبهن).ااا
اتبفااووطصىابه.اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا-ايفضااووطصىاوهااوطصية.................
.......................................................
اورجطعاف ااوطصية.ا
اااااااااااااااااا-ا
ا-اوطصيةابنوارام.اااااااااااااااااااااااااااااااااااا
.........................ا 0,5ا
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 3اا
ثننين:ا
ا
ألنهنابيعاواووشهطياأنهاالاقينمابنوغكناف
أاـادامااوشفعةابنويسكةاوبشفيع:ااوجطاز.ـاااوحعبيل:اا
5ا
 0.25 ........................................ ........................................................ا
1اـاا
اوكيعا.....................................ا
ااااااباـااشرونااألخذابنوشفعة 0.75 ........................................... .......................................................................... :ا
..................................ا 0,5ا
ااااـاأ اااط ااوشفيعاشراان.اااااا
ااااـاأ اااط اشراانابجزءاتمشنع.اا
ا
ااااـاأ ااطج اسكبااوشفعةاوهطابيعااوشراك.اا
ثننين:ا..........................................................
2اـا تمراتبااوشفعةادسبااالسحاقنق:اا  .............................. ...................................................................................اا 1ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
.............................................................
اااااا1ـاشراكااوكنئعاف ااوسهماااـا2ا ....
ـاشراكااوكنئعابصفحهاتمطصىاوهاـا4اـاشراكااووطيوث.اا
ـاشراكااوكنئعاف ااإليثاـا3ا
..........ا() 2.5ا
3ااـااوااماتمعااوحعبيل :ااا
....................................................ا0.25ا
تمسنواةااوعطضيناكلاتميهوناوآلخراف ا
........................
اوشرنن :ا
...............................
1اـااا
أاـااسقطادقهاف ااوشفعة
........................................................ا0.25اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
اوشفعة
األ اغيكةااووشحرياالاتعحكراعذيااإلسقننا
.ا..................اااااا
ـااووينجزةاا اابي
اوق ياا
....................................ا0.25ا
باـاالااسقطادقهاف ااوشفعة..............................................................
 0,5......................................................اا
..............................ا0.25اااااااا
.....
................ا.
ءاقكلاوجطبه.ا.........
األ ا
اثااورسطلاﷺا":الاتكيعطاااوذهبا
إسقننهناقكلااوكيعاتمنابنباإسقننااوشاـاااو ويل:اد
2
ااااااااااااااااااااااااااااااااا
بنوذهباإالاسطاءابسطاء،اواوفضةابنوفضةاإالاسطاءا
:اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 2.25ا
ثنوثن
بسطاء،اوبيعطاااوذهبابنوفضةاواوفضةابنوذهباكيفا
1اـاااوبعنتملاأجرةااووثل:اأياتعطىاوهاأجرةاتسنويااألجرةااوح ااأخذهناعنتملاتمثبهاتمنااوربحاف اتمثلاهذاااوعول....ا 0,5ا
(اقكلاكلاد اثا
شئحم"اأخرجهااوكخنيياف اكحنبااوكيطعا
 0.75 ...................................ا
ـااتاندااوعولااـااتانداتمالااوعولاأواتقنيبهاـااالتفنقاعبىااقحسنمااألايبنح.ا
2اـاااوشرون:ا
..............ا.....ا0,5
تمينسب)اا
..........................ا.......................................................اا 0.5ا
.................
3اـااواام..................................................... :
3اـااألضرايااالجحونعية:اافق ا ااوحآوفاـااسحغاللادنجةا
ااااااااأاـاالااجطز.اا
اوواحنجيناـاتعطيلاتمعنن ااوفضيبةاـاانقطنعااووعروفا
بينااوينساتمنااوقرض.اا() 1ا
4اـادامااتصرفااووقحرضةاف ااوصطيةا:اااااااا
.......................................................................
..........................ا 0.5ا
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اااااااباـاالااجطز.ا
4اـاتعبيلااواام:ا
ااااأاـاااحفىابعبةاواد ةاتمونااأت :ا ................................................................................................................اا 0.25ا
ااااااااااااااـاألنهناتمنابنب"اضوي اأضويك"،او"أسبفي ااأسبفك"،ا
ااااااااااااااـااوأل ااوونلاواوعولااوبذاناتيعق اعبيهونااوشركنتااوجنئزةاتمع وتمن افيهون،ا
ااااااااااااااـااوووناف اذوكاتمنااوغري.ا
اااااااباـاألنهاسبفاجراتميفعة،اوهطايبن.ا ................................... ........................................................................ا 0.25ا
ا

يابعن:اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 2ا

1اـااوقضيةااوح ااعنوجهنااويص:ااوج اف انببااواينزةا(واقكلاكلاجطاباتمينسب)ا..........................................ا 0.25ا
.2اقرايةاصاةااوهكةا:اتيزالااوج اف ااوطبباتميزوةااواطزا.ا  0,5 ............................................................................ا
-3اأهويةااواينزةاف ااوحكرعنت :اذكرااووحرشحاأد ااألتمطياااآلتية.................................................... :ا 0.5ا
اااااااااااااا-ادسمااويزاعابينااووحكرعاعبيهاواوطيثة.ا
اااااااااااااا-اإثكنتااواقاوصندكه.ا
اااااااااااااا-اقرايةاعبىاتوبكااووحكرعاعبيهاوبعطية.ا
4اـااذكرااووحرشحاثالثاتمطانعاتمونااأت :ااإلفالساـااوورضااووخطفاـااوجيط اـااوسفه.ا 0.75......................................ا
ا

التقيد بمضمون عناصر اإلجابة ال بحرفيتهااأوال:ا
() 2,5ا
1اـااوحعراف:اه ااوقسوةاااوح ااحطافقاعبيهنااوشركنءا
مادة أصول الفقه
ب و اقرعة،ابأ ااع وطاااألنصكةابنوقيوةاواأخذاكلاواد ا
نصيكنابنوحراض .ا.ا 0,5ا
:ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
اأوال
2اـااوقسوةااوح اذكرهنااوشيطخااووغنيبةاه :اقسوةا
 2.75ا
اوذواتاأوااورقنب.ااا
 .1يدل على حفظ النفس قوله تعالى" :وال يقتلن أوالدهن" ويدل على حفظ المال قوله تعالى" :وال يسرقن"0.5 ..........ن
...............................................................ا
 .2حجج العلماء في تقديم مصلحة الدين على جميع المصالح هي:
 الدين هو المقصود األعظم من الحياة  0.25 .ااوانالتااالسحثينئية:ا
-3اا
الدين وصيانته .
سبيل المحافظة على
 هللا عز وجل أمر ببذل كل غال ونفيس في0.75.......................................ن
دينهم .............................
 هللا سبحانه عاب قوما قدموا مصلحة أنفسهم علىاوعصكةاتمعاذويااوفروض.ا
ااااااااااااااا-ا
الحاجي:
وري أو
اإلخالل بالضر
 .3مثال يبين أن اإلخالل بالتحسيني مدخل إلى
اوطاد .ا
ـاأصانبااوسهما
ااااااااااااااااا
ُ
والملبس وغير ذلك من مختلف العادات والمعامالت
المأكل
واستباحة الخبيث من
افتقاد محاسن األخالق مدخل الستباحة الخبيثات,
اااااااا
ـااوطيثةاتمعاغيرهم.
اااااااااااااااااا
ن
0.5
والمال...................................
والنسل
مدخ ٌل لإلخالل بأصل المحافظة على النفس والعقل
.......................................................................
......................................ا 0,75اا
4ـاتمنالااقكلااوقسوةااف ااو وياواوعروضااحركادحىا
احراضىااوشركنءاعبىابيعه،اأواتمقنببحهابغيره،اأوااحركطها
تمشحركن.ا
اااا(اذكراااووحرشحاااوخينياتااوثالثةاكبهن).ااا
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 .4أ -المصلحتان المتعارضتان في الفتوى :مصلحة حفظ النفس ،ومصلحة حفظ النسل0.5................................ .ن
ب .تقدم مصلحة حفظ النفس على مصلحة حفظ النسل0.5................................................................... .ن

اثننينااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 2.75ا
 -1معنى قاعدة المشقة تجلب التيسير أن الشدة والصعوبة البدنية أو النفسية التي يجدها المكلف عند القيام بالتكاليف الشرعية تصير سببا
شرعيا صحيحا للتسهيل والتخفيف بحيث تزول تلك الشدة والصعوبة أو تهون...
0.5.............................................................................................................................................................ن
 -2يذكر التلميذ أربعة من أنواع المشاق الجالبة للتيسير اآلتية :السفر ,المرض ,اإلكراه ,النسيان ،الجهل ,العسر وعموم
البلوى1 ...........................................................................................................................ن
 -3أهمية قاعدة المشقة تجلب التيسير أن عليها ينبني التيسير ورفع الحرج وجميع رخص الشرع وتخفيفاته 0.5 ..ن
0.75 .................................................................. .............................................................ن
-4
القاعدة
الضرورات تقدر بقدرها

0.25

ارتاباأخفااوضرياناالتقنءاأش هونا
اوضرياالاازالابنوضريااااااااااااا 0.25ا

الحكم الشرعي
اووضطراإوىاأكلااوويحةاالااجطزاوهاأ اازا اعبىااوق يااألدنىااوذياترتفعابها
اوضرويةا
(يقبل من التلميذ أي حكم مناسب)
0.25
مثل :جواز تناول مسكر لغصة
عدم إجبار الشريك على القسمة التي يتضرر منها.

ثنوثن:اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا2.5ا ا
 .1الرفث :المباشرة والجماع0.25.................................................................................................. .ن
 .2الحكم الذي نسخته هذه اآلية هو :منع األكل والشرب والجماع في ليل رمضان بعد النوم 0.5 ...............ن
 .3العبارة الدالة على طريق معرفة النسخ هي قوله تعالى" :اا
ااااا
ااا
ااا
0.5 ........................................................................"ن
 .4وجه النسخ الوارد في اآلية هو :النسخ إلى بدل أخف0.25................................................................ن
 .5مثال النسخ إلى البدل المساوي هو :تغيير القبلة من المسجد األقصى إلى المسجد الحرام ،قوله تعالى:
     
  
   
0.5 ……  
 .6يجاب على هذا االعتراض بأن النسخ إلى األثقل يكون بمضاعفة األجر ورفع الدرجات بالصبر وامتثال
األمر0.5 ................................................................................................................................ ........

ايابعن:اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا2ا
اا
 .1ـ الترجيح اصطالحا :تقديم المجتهد بالقول أو بالفعل أحد الطريقين المتعارضين لما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل به أولى من
اآلخر0.5.................................,,,,.........................................................ن
 .2أ .ضابطا الترجيح:
 أال يكون حسب الهوى، وأال يكون بدون علم أو اجتهاد0.5 ...................................................................................نب .طرق الترجيح هي :وهي الوسائل التي يستعملها المجتهد عمليًّا إلزالة التعارض0.5 ..........................ن
 .3نوعا الترجيح من حيث الرواة:
الترجيح بكبر الراوي،-الترجيح بكون الراوي تتعلق به القصة0.5 ........................................................................ن
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