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 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 2017 االستدراكيةلدورة ا

  - الموضوع  -
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 الفقه واألصول

مسلك العلوم الشرعية شعبة التعليم األصيل  

المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل

3 

5 

 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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 الموضوع – 2017  االستدراكيةالدورة  - االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا

 العلوم الشرعيةالتعليم األصيل مسلك شعبة  - الفقه واألصول مادة: -

 

RS  43  
 الصفحة

   

4         

                                                 .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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 الصفحة

   

4         
   

   
                                      

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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 الصفحة

   

4         
    

    

  ﴾                            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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ااوفقهاواألصطل

تمسبكااوعبطمااوشرعية شعكةااوحعبيمااألصيل  

المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل

3 

5 

 والتوجيهواالمتحانات  المركز الوطني للتقويم  
   

  

  

 

 

 

 

 

ا

اتمندة:ااوفقه

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااأوال:

ا 2.75
اابناعرفةا:ااتعراف   -ا1

ا 0.25  ..................................................تميفعةاوطجهاهللااتعنوىابغيراعطضا"توبيكاذيا:وص قةاا-ااااااااااااا

ا 0.25....... .................اوطقف:اإعطنءاتميفعةاش ءاتم ةاوجطدهاالزتمنابقنؤهاف اتمبكاتمعطيهاووطاتق ارااا-ااااااااااااا

ا ـاا2
ا0.25    ااااااا ااا  .ااااااااااااااوص قةااإعطنءااوذاتاواوويفعة

ا0.25اااااااااااا ااااااااااااااااااا.وعنياةاااإعطنءااوويفعةابصفةاتمؤقحة

ااا

نهللاوتص اقناعناأب اهرارةايض اهللااعيهاقنل:قنلااويك اصبىاهللااعبيهاوسبم:"اتمناادحكسافرسناف اسكيلاهللااإاوننناباالسح الل:اا-3

ااري في كتاب الجهادأخرجه البخ،اوِياَّهُ،اوَيْوثَهُ،اوبطوَهُ،اف اتميزانهااطمااوقينتمة".اهبطع ه،افإ اِشكَعَا

ا 0,5اا...........................................................................................................................................................والسير.

ا ا0,5ا   ..............................................................................................................اوكقنءاعييهاوتج داتميفعحهاوحعبيل:ا-اا4

ا 0.75............................................................................................................اذكرااووحرشحاثالثةاأسكنباتمونااب :ااا-5

 قحلااووطصىاوهاوبوطص .ا-تمطتااووطصىاوهااووعين.اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا-اااااااااااااااااااااااااااااااااا
 يفضااووطصىاوهااوطصية.ا-تبفااووطصىابه.ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا-
ااورجطعاف ااوطصية.ا-اااااااااااااااااااوطصيةابنوارام.اااااااااااااااااااااااااااااااااااا-ا

اا 3ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااثننين:
ا 0.25........................................  .........................................................أاـادامااوشفعةابنويسكةاوبشفيع:ااوجطازاـاا1

ا 0.75........................................... ..........................................................................   :األخذابنوشفعةانوشراباـااااااا

اااااا.ـاأ اااط ااوشفيعاشرااناااا

ا.اأ اااط اشراانابجزءاتمشنعاـاااا

ااا.ـاأ ااطج اسكبااوشفعةاوهطابيعااوشراكاااا

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااا1اا.............................. ...................................................................................:ااتمراتبااوشفعةادسبااالسحاقنق  اـا2

ااـاشراكااووطيوث.ا4ـاشراكااوكنئعابصفحهاتمطصىاوهاـاا3ـاشراكااوكنئعاف ااإليثاـاا2ـاشراكااوكنئعاف ااوسهماااـا1اااااا

ااا :  اوااماتمعااوحعبيلاـاا3

ا0.25....................................................ا.......................................................قطادقهاف ااوشفعةاساأاـ

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا0.25.............ا............................................ا.................اوشفعةاتعحكراعذيااإلسقننالااووشحرياغيكةاأل اا

ا0.25....................................ا......................اسقطادقهاف ااوشفعة........................................باـاالا

 اااااااا0.25..............................ا.....................ا..........ا.إسقننهناقكلااوكيعاتمنابنباإسقننااوش ءاقكلاوجطبهاأل ا
ااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا 252.ا:اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااثنوثن
ا 0,5ا....األجرةااوح ااأخذهناعنتملاتمثبهاتمنااوربحاف اتمثلاهذاااوعولاوبعنتملاأجرةااووثل:اأياتعطىاوهاأجرةاتسنوياـااا1

ا 0.75............. ...................... ا.بنحيـااتاندااوعولااـااتانداتمالااوعولاأواتقنيبهاـااالتفنقاعبىااقحسنمااألاوشرون:ااـاا2

ا 0.5اا.......................................................................................................................................................: اواامـاا3

اا.الااجطزأاـااااااااا

أوال:اااإلجابة ال بحرفيتها التقيد بمضمون عناصر

ا (2,5)

اوح ااحطافقاعبيهنااوشركنءااااوقسوةااوحعراف:اه ـاا1

ب و اقرعة،ابأ ااع وطاااألنصكةابنوقيوةاواأخذاكلاواد ا

ا 0,5ا.ا.نصيكنابنوحراض 

هنااوشيطخااووغنيبةاه :اقسوةاذكراوقسوةااوح اـاا2

ااا.اوذواتاأوااورقنب

ا...............................................................

ا 0.25

ااوانالتااالسحثينئية:اا-3

ا.اوعصكةاتمعاذويااوفروضا-ااااااااااااااا

ا.ـاأصانبااوسهمااوطاد ااااااااااااااااا

اااااااا.ـااوطيثةاتمعاغيرهماااااااااااااااااا

.......................................................................

ا ا0,75ا......................................

احركادحىاواوعروضاف ااو ويااـاتمنالااقكلااوقسوةا4

أوااحركطهاا،تمقنببحهابغيرهاحراضىااوشركنءاعبىابيعه،اأوا

ا.تمشحركن

)اذكراااووحرشحاااوخينياتااوثالثةاكبهن(.ااااااا

.......................................................................

ا 0,5ا.........................

ألنهنابيعاواووشهطياأنهاالاقينمابنوغكناف اااوحعبيل:اـااا5

اوكيعا.....................................ا

ا 0,5ا..................................

ا

..........................................................ثننين:

.................................................................

ا (2.5)ا..........

كلاتميهوناوآلخراف ااتمسنواةااوعطضيناوشرنن :اـاااا1

ااااااي .ـااووينجزةاا اابااوق يا

ا ا0,5......................................................

اااوذهبا:"الاتكيعطاملسو هيلع هللا ىلصد اثااورسطلااو ويل:ااـاا2

بنوذهباإالاسطاءابسطاء،اواوفضةابنوفضةاإالاسطاءا

بسطاء،اوبيعطاااوذهبابنوفضةاواوفضةابنوذهباكيفا

)اقكلاكلاد اثاااشئحم"اأخرجهااوكخنيياف اكحنبااوكيطع

ا 0,5ا..............ا.....ااتمينسب(

فق ا ااوحآوفاـااسحغاللادنجةاااألضرايااالجحونعية:اـاا3

نن ااوفضيبةاـاانقطنعااووعروفااوواحنجيناـاتعطيلاتمع

ا (1بينااوينساتمنااوقرض.اا)

ـادامااتصرفااووقحرضةاف ااوصطيةا:ااااااااا4

.......................................................................

ا 0.5ا..........................

بب ادااوقرضاألخحهناقكلااألجلاف اوزايباأ اترااجطز
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ا.جطزاباـاالاااااااا

اتعبيلااواام:اـا4

ا 0.25اا................................................................................................................:اأاـاااحفىابعبةاواد ةاتمونااأت اااا

اأسبفك"،ااويك"،او"أسبفي أضاـاألنهناتمنابنب"اضوي اااااااااااااا

اـااوأل ااوونلاواوعولااوبذاناتيعق اعبيهونااوشركنتااوجنئزةاتمع وتمن افيهون،اااااااااااااا

اـااوووناف اذوكاتمنااوغري.اااااااااااااا

ا 0.25ا............................................................................................................اباـاألنهاسبفاجراتميفعة،اوهطايبنااااااا

ا

ا 2اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايابعن:
ا 0.25ا..........................................ااوج اف انببااواينزةا)واقكلاكلاجطاباتمينسب(ا:اوقضيةااوح ااعنوجهنااويصاـا1

ا 0,5 ............................................................................ .ااتيزالااوج اف ااوطبباتميزوةااواطز.اقرايةاصاةااوهكةا:ا2

ا 0.5ا....................................................: اآلتيةاألتمطياااد أاذكرااووحرشحا:   أهويةااواينزةاف ااوحكرعنتا-3

ادسمااويزاعابينااووحكرعاعبيهاواوطيثة.ا-اااااااااااااا

اإثكنتااواقاوصندكه.ا-اااااااااااااا

اةاعبىاتوبكااووحكرعاعبيهاوبعطية.قرايا-اااااااااااااا

ا 0.75......................................ا.تمونااأت :ااإلفالساـااوورضااووخطفاـااوجيط اـااوسفهاثالثاتمطانعـااذكرااووحرشحاا4

ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مادة  أصول الفقه

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا:ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااأوالا

ا 2.75
 ن0.5.. .....لمال قوله تعالى: "وال يسرقن"...قوله تعالى: "وال يقتلن أوالدهن" ويدل على حفظ ا النفسيدل على حفظ  .1
 م مصلحة الدين على جميع المصالح هي:يقدت العلماء في حجج  .2
  .ة الدين هو المقصود األعظم من الحيا -

 هللا عز وجل أمر ببذل كل غال ونفيس في سبيل المحافظة على الدين وصيانته .  -

 ن0.75.......................................هللا سبحانه عاب قوما قدموا مصلحة أنفسهم على دينهم ............................. -

 وري أو الحاجي: مثال يبين أن اإلخالل بالتحسيني مدخل إلى اإلخالل بالضر   .3

العادات والمعامالت  افتقاد محاسن األخالق مدخل الستباحة الخبيثات, واستباحةُ الخبيث من المأكل والملبس وغير ذلك من مختلف      

 ن0.5 مدخٌل لإلخالل بأصل المحافظة على النفس والعقل والنسل والمال...................................

أوال:اااإلجابة ال بحرفيتها التقيد بمضمون عناصر

ا (2,5)

اوح ااحطافقاعبيهنااوشركنءااااوقسوةااوحعراف:اه ـاا1

 اب و اقرعة،ابأ ااع وطاااألنصكةابنوقيوةاواأخذاكلاواد

ا 0,5ا.ا.نصيكنابنوحراض 

هنااوشيطخااووغنيبةاه :اقسوةاذكراوقسوةااوح اـاا2

ااا.اوذواتاأوااورقنب

ا...............................................................

ا 0.25

ااوانالتااالسحثينئية:اا-3

ا.اوعصكةاتمعاذويااوفروضا-ااااااااااااااا

ا.اوطاد اـاأصانبااوسهمااااااااااااااااا

اااااااا.ـااوطيثةاتمعاغيرهماااااااااااااااااا

.......................................................................

ا ا0,75ا......................................

احركادحىاواوعروضاف ااو ويااـاتمنالااقكلااوقسوةا4

أوااحركطهاا،رهتمقنببحهابغياحراضىااوشركنءاعبىابيعه،اأوا

ا.تمشحركن

)اذكراااووحرشحاااوخينياتااوثالثةاكبهن(.ااااااا
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 ن0.5................................ : مصلحة حفظ النفس، ومصلحة حفظ النسل.فتوىتعارضتان في الالمصلحتان الم -أ   .4

 ن0.5................................................................... .النسلمصلحة حفظ  علىمصلحة حفظ النفس تقدم ب.     

       
ا 2.75ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااثننيناا
معنى قاعدة المشقة تجلب التيسير أن الشدة والصعوبة البدنية أو النفسية التي يجدها المكلف عند القيام بالتكاليف الشرعية تصير سببا  -1

 تلك الشدة والصعوبة أو تهون... شرعيا صحيحا للتسهيل والتخفيف بحيث تزول

 ن0.5.............................................................................................................................................................

فر, المرض, اإلكراه, النسيان، الجهل, العسر وعموم يذكر التلميذ أربعة من أنواع المشاق الجالبة للتيسير اآلتية: الس  -2

 ن1 ..........................................................................................................................البلوى.
 ن0.5. .خص الشرع وتخفيفاته جميع رالتيسير ورفع الحرج ونبني  ا يأهمية قاعدة المشقة تجلب التيسير  أن عليه -3
 ن0.75 .................................................................. ............................................................. -4

 
 الحكم الشرعي القاعدة 

 0.25          الضرورات تقدر بقدرها
ازا اعبىااوق يااألدنىااوذياترتفعابهاااووضطراإوىاأكلااوويحةاالااجطزاوهاأ 

ااوضروية

اارتاباأخفااوضرياناالتقنءاأش هون
 (يقبل من التلميذ أي حكم مناسب)

    0.25                 مثل: جواز تناول مسكر لغصة

 عدم إجبار الشريك على القسمة التي يتضرر منها.ا 0.25اااااااااااوضرياالاازالابنوضريااا

 

  اا2.5ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااثنوثن:اا
 ن 0.25............................................................................الرفث: المباشرة والجماع. ...................... .1

 ن0.5... ..........الذي نسخته هذه اآلية هو: منع األكل والشرب والجماع في ليل رمضان بعد النوم .. الحكم .2

ااالنسخ هي قوله تعالى: "معرفة العبارة الدالة على طريق  .3

ااااا
ااا

ااا

...................................".............................. .......0.5ن 

 ن0.25.......................................................إلى بدل أخف......... وجه النسخ الوارد في اآلية هو: النسخ  .4

 :تعالى هالمسجد األقصى إلى المسجد الحرام، قوللى البدل المساوي هو: تغيير القبلة من النسخ إمثال  .5

      
    

     

  ……  0.5  

الدرجات بالصبر وامتثال تراض بأن النسخ إلى األثقل يكون بمضاعفة األجر ورفع يجاب على هذا االع  .6

  0.5. .....................................................................................................................................األمر..

ا2اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايابعن:ااا
ا ا

اصطالحا: تقديم المجتهد بالقول أو بالفعل أحد الطريقين المتعارضين لما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل به أولى من  الترجيحـ  .1

 ن0.5......................................................,,,,.....اآلخر...............................
 أ. ضابطا الترجيح:  .2

 أال يكون حسب الهوى،  -     

 ن0.5..... ..................................................................وأال يكون بدون علم أو اجتهاد............ -     
 ن0.5.. ...................الوسائل التي يستعملها المجتهد عمليًّا إلزالة التعارض..... وهيب. طرق الترجيح هي: 

 الترجيح من حيث الرواة:  نوعا  .3
 الترجيح بكبر الراوي، -                 

 ن0.5. .....................................................................الترجيح بكون الراوي تتعلق به القصة..-                 
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