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ممالشق األول :أجب عن السؤال التالي تفصيال:

( 10درجات)

م

رعنم امقصودمرجرعمةم اتعذعلممعمشرحمانطصرمركنيطم امطدي،مموضحطمصفةم اجطنيمو امجنيمالعومفعيط.م
الشق الثاني :أجب عن ثالثة أسئمة مما يأتي:
السؤال األول:مأشرحمأنو عم العذ ء.م
السؤال الثاني:مرعنمشروطم اقتلمرد فعم اشرف.م

م

( 10درجات)

المتحطنم( انصفي)مالفصلم
( اثطني)

-2015م2016م

السؤال الثالث:محددماقورةم الاتد ءم اراعطمو اجاعمموحطالتم اتشدعدممعمذكرىط.م
السؤال الرابع:مأشرحمصورم اقتلمرطاخطأمغعرم امقصودم.م
(  6درجات)

الشق الثالث :أذكر المصطمح القانوني المناسب:
-1مكلمقطعمأومشطلمفيم غشعةم اجامم اخطرجعة.م
-2متوقعم اجطنيمالنتعجةمو اتقطدهمرإمكطنعةمتجرنيط.م
-3مقعطمم اجطنيمرقتلمحطرسم اعقطرمرغرضمارقتو.م
-4م فعطلم اطعشم اتيمالمعلقيمفعيطم اجطنيمرطالًامالنتعجة.م
-5مادممحدوثم اوفطةمنتعجةمالالوكمرغممثروتمنعةم اجطنيمفيم زىطقم اروح.م
-6متوقعم انتعجةم الجرمعةمالىمغعرمصفتيطمفيمجرئمم اقتل.م
الشق الرابع :بين رأيك في المسائل التالية مدعما بالسند القانوني:

( 12درجة)

-1متماكم اجطنيمرطنعد ممظرفم اتشدعدماقتلوم اموظفم اعطممخطرجمأوقطتماملومرارلماملممنم امطلموظعفتو.م

1

-2متماكم أللمرطاعذرم اماتفزماقتلومأرنتوم امتزوجةم ثنطءمتلرايطمرطازنطمفيمفرشم ازوجعة.م
-3مدرءم اقصدم اجنطئيمفيمجرعمةم اقتلماكونم اجطنيمأخطأمفيمصفةم امجنيمالعومحعثمأردم اجطنيمقتلمخطادمو ذمرومأحمد.مم
-4منفيم اقصدم اجنطئيمفيمجرعمةم اقتلم امقصودمكونمأنم اجطنيم ردممنموضعم ااممفيمطعطمم ازوجةمقتليطمدونمقتلمأرنوم
اذيمععلمم اجطنيمأنوماعتنطولم اطعطمممعمو ادتومكعطدتو.م
-5منفيم اجطنيمالماؤواعةم اجنطئعةمانمنفاومكونمأنممطموضعومفيمشرلم امجنيمالعوماممعكنمامطًامو نمطمرودرةممنم ااكر.م
-6متماكم اطرعلمرطنتفطءم اقصدم اجنطئيمفيمجرعمةم اقتلم امقصودمحعثمأنومالممرخطأموصفتوم اطرعةمالمرعضمرعدمتنطولم
الخعرم ادو ءموحدوثموفطتو.م
الشق الخامس :حمل الوقائع التالية ،وبين مدى صحة توصيف االفعال  ،وكذا صحة الدفوع المبداة 12( .درجة)
اندمرجواوممنم اعملمتفطجئمحانمرزوجتومواشعقيطممحمودمفيمفرشم ازوجعةمفرطدرم رإطالقم انطرمالعيمطمفقتليطمفيطجموم
محمودمواطجلومرطعنةممنمخنجرمكطنمرحوزتومفقتلومالىم افورموفرممنم امكطن،موصلم اخررمألىلم امجنيمالعومحانم

فأردو م النتقطممفأنتقلمأخعومأحمدموأرعوممواىم اىممنزلممحمودمواندمطمطرقو م ارطلمفتحتمايممزوجةممحمودمفقطممأحمدم

ردفعيطمرغعةم جيطضيطمرعدمطمترعنماومحمليطمفوقعتمالىمالمم ادرجمو صعرتمراحجطتماكنيطماممتجيضمرعنطعةم هلل،مأمطم أللم

مواىمفقدم قتحمم امنزلمفوجدم رنممحمودم اصغعرم(ادنطن)مفقطمم

رإاقطئوممنمشرفةم امنزلممعتقد موفطتومرمجردم صطد موم

رطألرضمغعرمأنمادنطنموقعمالىم االكم اكيررطءمفمطتم ثرمصعقةمكيررطئعة.م
حضرممأمورم اضرطم اقضطئيموقطممرط اقرضمالىمجمععم الشخطصم امذكورعنموأ حطايممالنعطرةم اعطمةم اتيموجيتمإاعيمم اتيمم
اتطاعة:م

-1م اقتلم امقصودمرحقم امتيمممحمود.م
-2ممحطواةم الجيطضمرحقمأحمد.م
-3م العذ ءم اخطرمرحقمأحمد.م
-4م اقتلمانمغعرمقصدمرحقممواى.م
-5مدفعم امتيمممحمودم اتيمةمانمنفاومرأنومكطنمفيمحطاةمدفطعمشراي.م
-6منفيممواىم اتيمةمانمنفاومألنم امجنىمالعوماممعمتمنتعجةم رتططمومرطألرضمو نمطمنتعجةمصعقةمكيررطئعة.مم
***س لممعتذرين عن النصفي األول:تكلممانمأنو عم اقصدم اجنطئيمووقتمتو فرهموالءمإثرطتو.م
***س لممعتذرين عن النصفي الثاني:تكلممانمقتلمأفردم اعطئلةمو اقتلمرطاترصدمكصورتعنماتشدعدماقورةم اقتلم امقصود.م
مع خالص أمنياتنا بالتوفيق والنجاح
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