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أوال:
-2اختالف المدارك واألفهام – احتماالت النصوص الشرعية من حيث الثبوت والداللة0.0 .................................................ن
-1المثال فيما رواه البخاري عن ابن عمر  قال :قال النبي  لنا لما رجع من األحزاب" :اليصلين أحد العصر إال في بني
ضهم العص ُر في الطريق ،فقال بعضهم :النصلي حتى نأتيها ،وقال بعضهم :بل نصلي ،لم يُ َرد منا ذلك .ف ُذ ِكر
قريظة" .فأدرك بع َ
للنبي  فلم يعنف واحدا منهم2 .................................................................................................................ن
-3يختار التلميذ بين الكالم عن (االحتكام إلى الكتاب والسنة) أو عن (التحكيم) كما يلي:
االحتكام إلى الكتاب والسنة خير وسيلة لتجاوز االختالف أو التخفيف من حدته .قال تعالى( :فإن تنازعتم في شئ فردوه إلىهللا ورسوله إن كنتم تومنون باهلل واليوم االخر)...اآلية  05من النساء).
والتحكيم يتم اللجوء إليه عندما اليصل المختلفون إلى تفاهم أو حل ،حيث يتم اختيار حكم للحسم في هذا االختالف .قالتعالى( :وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها إن يريدا إصالحا يوفق هللا بينهما( )...من اآلية  30من
سورة النساء)1 ....................................................................................................................................ن
-4الجدول 4.. .......................................................................................................................................ن
العقد
أ-
ب-
ج-

نوعه
وقف
بيع
كراء

حكمه
يجوز
اليجوز
اليجوز

التعليل
الستيفائه أركان وشروط الوقف.
لما فيه من تدليس.
الفتقاره لشرط التملك الصحيح.

ثانيا:
-2األجير هو من يقوم بعمل لقاء أجرة.
أدى ما عليه لآلجر :قام بالعمل الذي تعاقد عليه مع مستأجره 2 .............................................................................ن-1يحق له ذلك إذا لم يستطع استعداء الحاكم ،أو كان في مكان اليستطيع فيه الحصول على أجره0.0 ......................................ن
-3الشرط هو أن يأخذ من مال اآلجر قدر أجرته ،فاليزيد عليها 0.0 .............................................................................ن
-4عقد اإلجارة من نوع العقود العوضية ،ومثله في هذا النوع :البيع – الكراء – القراض – الجعل – المساقاة – المزارعة –
المغارسة (المطلوب أربعة فقط)2 ........................................................................................... ......................ن
ثالثا:
يراعى في الجواب استحضار عناصر إعداد وإنجاز الندوة ،والمتمثلة في :الموضوع – المحاور – المتدخلين – المقرر –
المسير – المكان – الزمان – الظروف 4 .........................................................................................................ن
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رابعا:
-2الكاللة :من ال ولد له وال والد.
أخ أو اخت :أي أخ ألم أو أخت ألم 0.0 .........................................................................................................ن-1ذكر حقين هما :الوصية والدين0.0 ...........................................................................................................ن
2.0 .............................................................................................................................................. -3ن
الحالة
أ-
ب-
ج-

سبب استحقاقه للتعصيب
اتحدت الجهة والدرجة ،فقدم ابن العم الشقيق بالقوة.أبوة األبوة (الجدودة) مقدمة على العمومة وبنوة األخوة.-البنوة مقدمة على األبوة في التعصيب.

المستحق للتعصيب
ابن عم شقيق
جد ألب
ابن ابن

-4
أ-للزوج الربع لوجود الفرع.
لألم السدس لوجود الفرع.
اإلبن والبنت عاصبان 0.0 .........................................................................................................................ن
ب1 ............................................................................................................................................ -ن
الوصية هي:2100 = )000+000(-0000
4
التركة هي:
.3000 = )2100+000+000(-0000
الباقي من التركة بعد تصفيتها إذن هو 3000 :درهم
الجدول:الورثة
 2/4الزوج
 2/0األم
عاصبان

21
3
اإلبن
البنت

1
0

×3
30
5
0
12

30
5

200=3000/30
500=5×200

0
24
0

000=0×200
2400=24×200
000=0×200
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