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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول  – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ولىالسنة : األ

  أصول الفقه المادة : 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

  بإيجاز:أجب عن األسئلة اآلتية   :١س
  هل يمكن استعمال اللفظ في معنيين في آن واحد ؟  -أ
 ما الفرق بين االستعمال الحقيقي، واالستعمال المجازي ؟  - ب

  درجة) ٢٥(               كيف ينقلب المجاز حقيقة ؟  -ج

ما هو الدليل الشرعي غير اللفظي ؟ وما معنى السيرة العقالئية ؟ وما الفرق بينها وبين سيرة   :٢س
 درجة) ٢٥(                     المتشرعة ؟

في مسألة (اجتماع األمر والنهي) هل ترّجح الجواز أو االمتناع ؟ اذكر دليلك للرأي الذي تختاره.  :٣س
 درجة) ٢٥(                       

ماذا تعرف عن قاعدة (منجّزية العلم االجمالي) ؟ اذكر ذلك بالتفصيل، وادعم جوابك بأمثلة   :٤س
 درجة) ٢٥(                       عملية.

  ما هو مستنده ؟ - ب  هو االستصحاب ؟ما  -أ  :٥س
  ما معنى اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة ؟ -ج
 درجة) ٢٥(    هل يجري االستصحاب في األحكام كما يجري في الموضوعات ؟ - د

اإلرادة الجدية. –التواتر  –سيرة المتشرعة  –الواجب الغيري  –عّرف ما يأتي: الواجب النفسي   :٦س
  درجة) ٢٥(                       

  د. السيد فاضل الميالني
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول  – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ولالسنة: األ

  العقائدالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

القية المطلقة هللا تعالى على نفي أن اإلنسان موجد ألفعاله يستدل القائلون بالجبر بإسناد الخ  :١س
  .ناقش ذلك »أن ال مؤثر في الوجود إّال اهللا«لتنافي ذلك مع الحقيقة 

درجة) ٢٥(  

  .تكّلم عن برهان الحركة ألرسطو مفّصالً   :٢س
درجة) ٢٥(  

  على العبارات التالية: أو  ضع عالمة   :٣س
  باآلثار على وجود المؤثر. البرهان اللمي يعني االستدالل -١
  إحساس اإلنسان بالجوع من العلم الحصولي. -٢
  المعّطلة ال ينفون صفات اهللا تعالى. -٣
  سلك ديكارت للوصول إلى اليقين بإثبات واجب الوجود أوًال. -٤

درجة) ٢٥(  

  .اذكر ثالثة نماذج من النظام السائد مستدًال بها على وجود المنظم القدير  :٤س
)درجة ٢٥(  

               .من األدّلة على توحيد اهللا برهان التمانع، اشرح ذلك :٥س
درجة) ٢٥(  

  د. السيد فاضل الميالني
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول  – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٥ -  ٢٠١٤للعام الدراسي                ولىالسنة: األ

  (العبادات) علم الفـقـهالمادة: 

  ضمنها السؤال األولن أربعة أسئلة على أن يكون أجب ع  :مالحظة

  اختلفت المدرستان في حق انتخاب ولي األمر، بّين رأي المدرستين مع أدلتهما.  :١س
درجة) ٢٥(  

  بّين الحكم في خمس مما يلي مع ذكر االحتماالت والتوضيح عند اللزوم:  :٢س
 لو تصّدق غير الهاشمي على الهاشمي. -١

 أنهما من ركعة أو ركعتين.لو ترك سجدتين ولم يدر  -٢

 لب منه أضعاف الثمن.وطُ  ءلو وجد الماء للوضو  -٣

 لو جّز الصوف من ميتة، وستر نفسه وصّلى. -٤

 لو دفعت الزكاة للغارم فاشترى قوتًا لعياله. -٥

 درجة) ٢٥(               لو سافر وترّدد في نية اإلقامة. -٦

  اللزوم: اشرح العبارتين التاليتين مع ذكر األمثلة التوضيحية عند  :٣س 
يجوز أن يأتم المفترض بالمفترض وٕان اختلف الفرضان، والمتنفل بالمفترض، والمتنفل   -أ

 المفترض بالمتنفل في أماكن، وقيل مطلقًا.و 

كل ما ُسقي سيحًا أو بْعًال أو ِعذيًا ففيه العشر، وما ُسقي بالدوالي والنواضح ففيه   - ب
  درجة) ٢٥(                    نصف العشر.

أنواع أدلة عقلية ونقلية، اذكرهما وناقشهما بعد أن تعّرف االجماع، وأي  ذكروا لالجماع  :٤س
  درجة) ٢٥(                 االجماع هو المقبول ؟

  بّين الموارد التي يصّح فيها التيّمم. -أ :٥س
  درجة) ٢٥(    ما هو تعريف علم الفقه اصطالحًا ؟ بّينه من خالل تتّبع تقسيم العلم. -ب  

  غياث طعةالسيد األستاذ 
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول  – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ولىالسنة: األ

  النحو والصرف المادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

ا ؟ وما العالمات العامة التي يعرف ما المقصود بالكلمة عند النحويين واللغويين ؟ وما أقسامه -أ  :١س
  .بها كل قسم ؟ اشرح مع األمثلة

وكيف تعّرفت  حّلل الكالم التالي إلى أجزائه األساسية من الكلمات، وبّين نوع كل كلمة فيه، - ب  
 ، أخذُه إلى بيِتِه صغيرًا، ولم يتركه من غيرِ (ص) قريبًا من الرسولِ  (ع) كان عليٌّ :  إلى نوعها
، وقال له يومًا: سوف يجعلك اهللا خليفتي، نزلت اآلية  تربيٍة وهو َيا َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّغ َما  ﴿شابٌّ

  .﴾ أُنِزَل ِإَليَك ِمن رَّبِّكَ 
درجة) ٢٥(   

  اختر الكلمة الصحيحة وضعها في الفراغ لتكتمل بها الجملة:  :٢س
  المؤمنيَن) -المؤمناِن  -ّث اهللا على التآخي بين ........... في كّل زمان ومكان (المؤمنوَن ح -١
  المؤمنيَن) -المؤمناِن  -، وأّكد على عدم التفرقة. (المؤمنوَن »إنَّما .......  إخوة«فقال:  -٢
  مؤمَنْيِن)ال -المؤمناِن  - فإذا تخاصم  ....................  وجب على المسلمين (المؤمنيَن  -٣
  ُيصلحاِن) -ُيصلحوا  - أْن  ..................  بينهما لكي يعودا إلى األخّوة (ُيصلحوَن  -٤
  أخاه) -أخيه  -وٕاذا رأى المؤمن ..................  في مشكلة وجب عليه (أخوه  -٥

درجة) ٢٥(   

  ا:مّثل لما يلي بجمل تاّمة، واضبط كّل كلمة بالحركة االعرابية التي تستحقه  :٣س
  الناقصة في جملة.» كان«التامة في جملة و» كان« - ١
  المفتوحة المخففة في جملة.» أن«المفتوحة المشّددة في جملة و» أنّ « - ٢
  التميمّية في جملة.» ما«الحجازية في جملة و» ما« - ٣
  وهو شبه جملة.» إنّ «الم االبتداء مقترنة بخبر  - ٤
  أفعال الرجاء في جملة. فعل من أفعال المقاربة في جملة وفعل من - ٥

درجة) ٢٥(  
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  اذكر الحكم النحوي لكل مّما يلي، ومّثل له بجملة تامة مضبوطة بالحركات االعرابية:  :٤س
  على إنَّ وأخواتها.» ما«إذا دخلت  - ١
  ومعموالها في موضع المفعول به.» إنَّ «إذا وقعت  - ٢
  إذا كان المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة. - ٣
  االستفتاحية.» أال«ومعموالها بعد » إنَّ «إذا وقعت  - ٤
  .إذا كان المبتدأ نّصًا في القسم - ٥

درجة) ٢٥(   

  عّين موضع الشاهد، وبّين سبب االستشهاد به فيما يلي:  :٥س
  .) َأَيحَسُب اِإلنَساُن َألَّن َنجَمَع ِعَظاَمهُ  ( - ١

  كأن ثــديــاه ُحــّقـانِ      وصـدر مـشـرق النـحـر - ٢
  في بعض ِغـّراتـه يوافقها    فـّر من منـيـّته يوشك َمن - ٣
  ه وخيمُ ـوالبغي مرتُع مبتغي    دمـاعة منـندم البغاُة وال س - ٤
  ) َما َهَذا َبَشرًا ِإن َهَذا ِإالَّ َمَلٌك َكِريمٌ  ( - ٥

 
درجة) ٢٥(  

عبد الكريم الزبيديد.   
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  ألول الدور ا – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٥ -  ٢٠١٤للعام الدراسي                ولىالسنة: األ

  (المعامالت) علم الفـقـهالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

 درجة) ٢٥(         اشرح العبارتين التاليتين مع األمثلة الالزمة للتوضيح:  :١س

ثله فيها غالبًا صح ولو لم يحمل أما لو ساقاه على ودي مغروس إلى مدة يحمل م  -أ
 فيها، وٕان قصرت المدة عن ذلك غالبًا أو كان االحتمال على السواء لم يصح.

ال تقبل الشهادة بالرضاع إال مفصلة لتحّقق الخالف في الشرائط المحرمة، واحتمال   -ب
  أن يكون الشاهد استند إلى عقيدته.

  درجة) ٢٥(      مثلة عند اللزوم ؟:ما هو الحكم في خمس مّما يلي مع التفصيل واأل  :٢س
 لو وّكل شخصًا ثم سافر الموكل فعزل الوكيل نفسه والموكل غائب. -١

 لو أنكر الولد والعن. -٢

 لو رّد الوصية في حياة الموصي وقبلها بعد موته. -٣

 لو باع اآلبق منضمًا إلى ما يصّح بيعه، وماذا لو لم يظفر به ؟ -٤

 .تلو طرح وديعة عند رجل وانصرف ثم تلف -٥
 إذا عقد على امرأة وادعى اآلخر زوجيتها. -٦

  فّصل القول في أولياء العقد. -أ  :٣س 
  درجة) ٢٥(          عّرف المفلَّس، وما هي شروط تحقق الحجر ؟ -ب

  درجة) ٢٥(           بّين بالتفصيل المحرم والمكروه من المكاسب.  :٤س

لم. –الصلح  –والة الح –العارية  –السكنى  –عّرف فقهيًا خمسًا مما يلي: العقد  :٥س   السَّ
درجة) ٢٥(  

  غياث طعةالسيد األستاذ 
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  الدور األول  – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ولىالسنة: األ

  تاريخ التشريع اإلسالميالمادة: 

  نهاضم السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

ورد في كالم لإلمام علي (ع) انتقاد لالختالف في الفتاوى، اذكر مختصر الكالم مبّينًا   :١س
  أوجه االستدالل بكالمه الشريف مفصًال.

درجة) ٢٥(  

بّين باألمثلة الموضحة المراد من قولنا بين الشريعة والفقه نقاط التقاء وافتراق، فأين موارد   :٢س
  هذه النقاط ؟

درجة) ٢٥(   

  خاض اإلمام الصادق (ع) مناظرات عدة مع أصحاب القياس، اذكر واحدة بتفاصيلها.  :٣س
درجة) ٢٥(  

كان لمركز الشام دوره في صيانة المذهب في تلك الربوع، تناول نشاطه وأعالمه والنتائج   :٤س
  التي أداها.

درجة) ٢٥(  

  بّين أقسام داللة اللفظ القرآني مع األمثلة. -أ   :٥س
  يفة علي الجامعة.تحّدث عن صح -ب

درجة) ٢٥(  

  غياث طعةالسيد 
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  الدور األول  – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانيةالسنة : ال
  دراية الحديث  المادة :

جابة على ، وفي حال عدم اإلضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة
تُترك اإلجابة األخيرة في الورقة من التصحيح وُيصّحح الدفتر  السؤال األول اإلجباري

  االمتحاني من ثالثة أسئلة فقط.

  .اشرح بالتفصيل عالقة علم الحديث بعلم الرجال  :١س
درجة) ٢٥(   

  .م عن المجموعات الكبيرة أو الجوامع المتأخرة بالتفصيلتكلّ   :٢س
درجة) ٢٥(  

  .اذكر االقسام وعرفها مع الشرح؟ قسام الحديث المسند باعتبار عدد رواته أهي  ما  :٣س
درجة) ٢٥(  

  .، اذكرها وعرفها فقطاعتبار إلى أربعة أقساميقسم الخبر المسند من حيث االعتبار والال  :٤س
درجة) ٢٥(   

  .ف الحديث الموضوع، وعدد فقط عوامل الوضع واشرح اثنين منهاعرّ   :٥س
درجة) ٢٥(  

د. حميد النجدي أ.  
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  الدور األول  – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ولىالسنة : األ

  المنطق المادة : 

، وفي حال عدم اإلجابة على ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة
رة في الورقة من التصحيح وُيصّحح الدفتر تُترك اإلجابة األخي السؤال األول اإلجباري

  االمتحاني من ثالثة أسئلة فقط.

  الفظ المرتجل. -١   ما يأتي مع التمثيل:عرف   :١س
  المصداق.  -٣      التباين. -٢  
  .القضية المهملة -٥  القضية الشرطية.  -٤

درجة) ٢٥(   

االستدالل به مع التمثيل  عرف االقتراني الحملي، واذكر حدوده والقواعد العامة له وكيفية  :٢س
  .لما تذكر

درجة) ٢٥(  

  .واضرب أمثلة لكل قسم هي أقسام االستقراء الناقص ؟ اذكرها واشرحها مفصالً  ما  :٣س
درجة) ٢٥(  

  .عرف التصنيف، واذكر أقسامه مع األمثلة، ثم بين الفرق بين التصنيف والتقسيم  :٤س
درجة) ٢٥(   

  .تمثيلاذكر أقسام التعريف مع الشرح وال  :٥س
درجة) ٢٥(  

د. حميد النجديأ.   
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ولىالسنة : األ

  المنطق المادة : 

، وفي حال عدم اإلجابة على ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة
رة في الورقة من التصحيح وُيصّحح الدفتر تُترك اإلجابة األخي السؤال األول اإلجباري

  االمتحاني من ثالثة أسئلة فقط.

  كل قسم مع التمثيل لما تذكر من أمور. عرف القسمة، واذكر أقسامها، معرفاً   :١س
درجة) ٢٥(   

عرف القياس االستثنائي االتصالي، واشرح طريقة استخالص النتيجة فيه مع التمثيل لكل   :٢س
  .ما تذكر

درجة) ٢٥(  

عرف التمثيل واذكر أركانه وعرف كال منها مع األمثلة، ثم اشرح كيفية االستدالل بالتمثيل،   :٣س
  .كل ذلك باألمثلة معززاً 

درجة) ٢٥(  

  .لما تذكر عرف واشرح الكليات الخمسة ممثالً   :٤س
درجة) ٢٥(   

  .شرحهلكل ما تذكره وت وممثالً  عرف المفهوم، واذكر أقسامه مع أقسام كل قسم شارحاً   :٥س
درجة) ٢٥(  

د. حميد النجديأ.   
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ولىالسنة : األ

  أصول الفقه المادة : 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

  طالن ؟هل تستلزم الحرمة الب -أ  :١س
  ؟كيف تتصّور التضاد بين الوجوب والحرمة  - ب

  درجة) ٢٥(                 اذكر مثاًال لكل من الفرعين.

 –السيرة العقالئية  –من المصطلحات اآلتية بما ال يقّل عن سطرين: األصل العملي  أوضح كالً   :٢س
  الحكم  الوضعي. –قرينة الحكمة  –النسبة اإلرسالية 

درجة) ٢٥(  

  كن استعمال اللفظ في معنيين في آن واحد ؟هل يم -أ  :٣س
  ما الفرق بين االستعمال الحقيقي، واالستعمال المجازي ؟ - ب  

 كيف ينقلب المجاز حقيقة ؟ -ج
درجة) ٢٥(  

هو العلم اإلجمالي ؟ وما الفرق بينه وبين العلم التفصيلي ؟ ما هو تأثير العلم اإلجمالي على  ما  :٤س
              العلم اإلجمالي ؟المكّلف ؟ وما معنى انحالل 

درجة) ٢٥(  

حين نواجه موضوعًا يدور أمره بين أن يكون محّرمًا أو مباحًا، وال يوجد نّص يحسم لنا األمر،   :٥س
  فما هو الموقف األصولي من ذلك ؟ أّيد جوابك بمثال.

درجة) ٢٥(  

  

  د. السيد فاضل الميالني
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  الدور الثاني – هائياالمتحان الن          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ولالسنة: األ

  العقائدالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

  على العبارات التالية: أو  ضع عالمة   :١س
  المركب محتاج إلى أجزائه ومسبوق بها. -١  
  ولية التي يسلم بها العقل.من معاني الفطرة البديهيات األ -٢  
  شعور اإلنسان بالقلق من العلم الحضوري. -٣  
  شك ديكارت بكل شيء ولكنه لم يشك بأنه يشك. -٤  
  وعي اإلنسان لذاته من نوع العلم الحصولي. -٥  

درجة) ٢٥(  

  ما هي األسس التي يعتمد عليها برهان الصديقين ؟  :٢س
درجة) ٢٥(  

. الخ. كيف .ل اإللهي لوجود: الموت، المرض، الزلزال .يثير بعضهم شبهات حول العد  :٣س
   ترد على هذه الشبهة بالتفصيل ؟

درجة) ٢٥(  

  ؟ وجل، وهل هي عين ذاته أذكر اآلراء في صفات اهللا عز  :٤س
درجة) ٢٥(  

على صحة دعواهم، وضح دليلهم  ﴾ َواُهللا َخَلَقُكم َوَما َتعَمُلونَ  ﴿استدل المجبرة بقوله تعالى:   :٥س
  ناقشه. ثم

درجة) ٢٥(  

  د. السيد فاضل الميالني



 The International Colleges of Islamic Science
ICIS 
150 DA Coles Green Road, 
London NW2 7JL,  
UK 

Undergraduate Tel: +44 (20) 8450 8383 
Postgraduate    Tel: +44 (20) 8177 1889 
                       Fax: +44 (20) 8452 3366 
www.kolieh.com   registrar@kolieh.com 

 
               

Charity Registration No. 802651 

  الدور الثاني – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٥ -  ٢٠١٤للعام الدراسي                ولىالسنة: األ

  (العبادات) علم الفـقـهالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

 درجة) ٢٥(     في خمس مما يلي مع ذكر االحتماالت والتوضيح عند اللزوم:حكم بّين ال :١س

 لو أدرك اإلمام راكعًا ونوى الجماعة لكنه لم يدرك الركوع. - ١

 لو صّلى الغاصب بالثوب المغصوب وكان المالك قد أذن مطلقًا. - ٢

 لو توضأ وخرج دم من مجرى البول. - ٣

 دينارًا وأراد دفع الزكاة. ٢٦لو كان معه  - ٤

 رأت الدم ثالثة أيام وانقطع ثم رأته في السابع. لو - ٥

 لو تيّمم بتراب ممزوج بمعدن. - ٦

 لو قصد ما دون المسافة فلما بلغها قصد مسافة أخرى فبلغت التقصير. - ٧

استنبط الفقهاء بعض القواعد الفقهية واألصولية التي ردوا إليها كثيرًا من األحكام، اذكرها مع  :٢س
  درجة) ٢٥(                     أدلتها الشرعية.

قد يقال لو كان القرآن واضحًا لقطع الخالف الواقع بين المذاهب اإلسالمية، وسبب الخالف عدم   :٣س
 درجة) ٢٥(             وضوح معاني آياته، ناقش هذا االدعاء.

البول نجس إذا كان مما ال يؤكل  - اشرح العبارتين التاليتين مع ضرب األمثلة عند اللزوم: أ  :٤س
  حيوان نفس سائلة سواء كان جنسه حرامًا أو عرض له التحريم كالجّالل.لحمه وكان لل

ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه، والبد فيما هو بدل الغسل من  - ب
 درجة) ٢٥(      ضربتين وقيل في الكل ضربتان، وقيل ضربة واحدة، والتفصيل أظهر.

  أنواع الحديث ؟ بّينها بوضوح.ما هي  - أ :٥س
 درجة) ٢٥(        ما هي شرائط القصر في الصالة ؟ بّينها مع شرح موجز. - ب

  مةغياث طعالسيد األستاذ 
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ولىالسنة: األ

  النحو والصرف المادة: 

  ضمنها السؤال األولى أن يكون أجب عن أربعة أسئلة عل  :مالحظة

مع  من األسماء ؟ ولماذا صارت بعض األسماء مبنّية ؟ اشرح والمبنيما المقصود بالمعرب  -أ  :١س
  .األمثلة

 : استخرج المعرب والمبني من األسماء فيما يلي، ثم أعربه - ب

 )  َوَأَنا التَّوَّاُب الرَِّحيمُ  ( - ١
دِّيُقونَ َوالَِّذيَن آَمُنوا ِباِهللا  ( - ٢    ) َوُرُسِلِه ُأوَلِئَك ُهُم الصِّ
  .»إلهي اغفْر ِلوالَديَّ وللمسلميَن والمسلمات« - ٣ 

درجة) ٢٥(   

  اختر الكلمة الصحيحة وضعها في الفراغ لتكتمل بها الجملة:  :٢س
  قباِئَل) -قبائًال  - قبائٍل  - تحالفت قريش مع ........... من العرب ومع اليهود (قبائُل  - ١
  المسلميَن) –ِن المسلَميْ  -المنّورة (المسلموَن على غزو  ....... في المدينة  - ٢
  المسلميَن) –ِن المسلَميْ  -(المسلموَن   (ص) ولما رأى ..... األحزاب لجأوا إلى الرسول - ٣
  أن يحفروا) -أن تحفرون  - .................  خندقًا (أن يحفروَن  (ص) فأمرهم النبي - ٤
  المؤمناَت) - المؤمناِت  - ..................  بحراسة مداخل المدينة (المؤمناُت وأمر   - ٥
  أخيه) -أخوه  -أن يبرز لَعمرو (أخاه  (ع)ثم أمر   ..............  وابن عّمه عليًا  - ٦

درجة) ٢٥(  
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سألني شخص: هل أنت محمد ؟ قلُت: ال، فقال الشخص: أبحُث عن محمد جمال الدين، فهل   :٣س
فه ؟ قلُت: بماذا ُيكّنى ؟ قال: يناديه أصحابه بأبي عبد اهللا، وهو من بغداد. قلُت: انظر، لقد تعر 

  .جاء اّلذي تبحث عنه
  استخرج من النص السابق كّل اسم معرفة، ثم بيـّن نوع المعرفة. - ١
 استخرج من النص جملة اجتمع فيها االسم واللقب، وبّين حكمهما في تقديم أحدهما على - ٢
  خر، ثم أعرب الجملة.اآل
  ؟» الشخص«في كلمة » ال«ما نوع  - ٣

درجة) ٢٥(  

  .اذكر ثالثة مواضع يجب فيها حذف الخبر، مع التمثيل لكّل بجملة تامة -أ  :٤س
مع » إنَّ «همزة  ، وموضعين يجب فيهما فتح»إنّ «اذكر ثالثة مواضع يجب فيها كسر همزة  - ب

  التمثيل لكّل بجملة تامة.
درجة) ٢٥(   

  عّين موضع الشاهد، وبّين سبب االستشهاد به فيما يلي:  :٥س
  الّلهَو وال تغترر بعارض َسْلمِ     رحـر الٍه عـداك فـاطّ ـغـي - ١
  لذاته بـاّدكار الموِت والهرمِ    ال طيَب للعيِش ما دامت منَغَصةً  - ٢
  ُة المتعّمدِ ـحلَّْت عليك عقوب    لْت لمسلماً ـتـُشلَّت يمينك إْن ق - ٣
  ) َهَذا َلُهَو الَقَصُص الَحقُّ  ِإنَّ  ( - ٤

  ) َفَعَصى ِفرَعوُن الرَُّسولَ   َكَما َأرَسلَنا ِإَلى ِفرَعوَن َرُسوالً  ( - ٥

درجة) ٢٥(  

عبد الكريم الزبيديد.   
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٥ -  ٢٠١٤للعام الدراسي                ولىالسنة: األ

  (المعامالت) علم الفـقـهالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

  درجة) ٢٥(      مع التفصيل واألمثلة عند اللزوم:؟ ما هو الحكم في خمس مّما يلي   :١س
 لو مات َمن له الخيار. -١

 إذا صّرح بالخطبة في موضع المنع ثم تزوجها. -٢

 عنه. لو نفى المتمتع الولد -٣

 لو عقد رجالن عقد مضاربة ومات أحدهما. -٤

 لو رّد المقترض القرض مع زيادة. -٥

 لو وهب هبًة ومات الواهب بعد العقد وقبل القبض. -٦

 َمن اشترى شيئًا ثم َعِلم أّنه مغبون. -٧

 درجة) ٢٥(         اشرح العبارتين التاليتين مع األمثلة الالزمة للتوضيح:  :٢س

 لنسبة مشاعًا سواء كانت أجزاؤه متساوية أو متفاوتة.ويجوز ابتياع جزء من معلوم با -أ

  ال تصح الشركة باألعمال وال بالوجوه وال بالمفاوضة وتصح باألموال. -ب

 درجة) ٢٥(               شروط المبيع.فّصل القول في   :٣س

  درجة) ٢٥(               فّصل القول في أنواع الخيار.  :٤س

  نكاح.تحّدث بإيجاز عن العيوب التي يرد بها ال -أ :٥س
  عّرف المحجور، وما هي موجبات الحجر ؟ -ب  

درجة) ٢٥(  

  ةمغياث طعالسيد األستاذ 
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ولىالسنة: األ

  تاريخ التشريع اإلسالميالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأن يكون  أجب عن أربعة أسئلة على  :مالحظة

للصادقين (ع) فسحة للتعريف بالمذهب وتهيئة َمن يقوم بهذه المهمة، فما هي ن كا  :١س
  األساليب التي اتبعاها في هذا المجال ؟

درجة) ٢٥(   

للشيخ الطوسي دور مهم في تطوير المنهج العلمي للمدرسة اإلمامية، فما هي الطرق ن كا  :٢س
  يق هذا التجديد ؟التي اتبعها في تحق

درجة) ٢٥(  

اختلفت داللة اللفظ القرآني حسب اآليات، بّين ذلك مع األمثلة، وكيف تعامل الفقهاء  -أ  :٣س
  مع النصوص ؟

  بّين أقسام الحديث. -ب  
درجة) ٢٥(  

إذا استعرضنا فترة حياة األئمة (ع) لوجدنا عالمات بارزة ونتائج هامة، فما هي تلك  :٤س
  نتج عبر هذه المرحلة الطويلة ؟ الظواهر ؟ وماذا 

درجة) ٢٥(   

ُيعتبر الشيخ يوسف البحراني عالمًا اخباريًا إال أّنه فارق االخباريين في عدة أمور، اذكرها   :٥س
  مع األمثلة الالزمة.

درجة) ٢٥(  
  

  مةغياث طعالسيد 
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانيةالالسنة : 
  دراية الحديث  المادة :

، وفي حال عدم اإلجابة على ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة
تُترك اإلجابة األخيرة في الورقة من التصحيح وُيصّحح الدفتر  السؤال األول اإلجباري

  .االمتحاني من ثالثة أسئلة فقط

  .م عن مشروعيته وحجيته، واشرح ذلك، ثم تكلّ عّرف المتواتر المعنوي  :١س
درجة) ٢٥(   

  .ته واألخذ به، مع الشرحيّ م عن مشروعية الخبر الواحد، واآلراء في حجّ تكلّ   :٢س
درجة) ٢٥(  

لى أربعة إيقسم الخبر المسند باعتبار مستوى أحوال الرواة من حيث الوثاقة والالوثاقة   :٣س
  .أذكرها وعرفها فقط أقسام،

درجة) ٢٥(  

من عوامل وضع الحديث العامل السياسي والعامل االقتصادي ، اشرح هذين العاملين   :٤س
  .باختصار

درجة) ٢٥(   

  .ن اآلراء في مشروعية وحجية مرسل الثقةبيّ   :٥س
درجة) ٢٥(  

د. حميد النجديأ.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٦ - ٢٠١٥للعام الدراسي               ولى: األالسنة

  المنطق المادة: 

، وفي حال عدم اإلجابة على ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة
خيرة في الورقة من التصحيح وُيصّحح الدفتر تُترك اإلجابة األ السؤال األول اإلجباري

  االمتحاني من ثالثة أسئلة فقط.

  .تذكر عرف النسب األربع بين الكليين ثم عددها واشرح واحدة منها ممثال لكل ما  :١س
درجة) ٢٥(   

الحملية  –الحملية الموجبة الذهنية  –الموجهة البسيطة  –القضية العنادية  ف ما يأتي:عرّ   :٢س
  .الحملية المحصورة – الطبيعية

درجة) ٢٥(  

  .ن مجال استعماله، ثم اذكر شروطهعرف العكس المستوي، وبيّ   :٣س
درجة) ٢٥(  

  .ف كال من الحمل الذاتي األولي والحمل الشائع الصناعي ومثل لكل منهماعرّ   :٤س
درجة) ٢٥(   

  .راء في تعريف الداللة ثم عدد أقسامها، واشرح واحدا منهااذكر اآل  :٥س
درجة) ٢٥(  

د. حميد النجديأ.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

  أصول الفقه المادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

  وضح كًال من المصطلحات اآلتية بما ال يقل عن سطرين:أ  :١س
  الحكم الوضعي –قرينة الحكمة  –النسبة اإلرسالية  –السيرة العقالئية  –ألصل العملي ا

درجة) ٢٥(  

حين نواجه موضوعًا يدور أمره بين كونه حرامًا في الشريعة أو مباحًا، وال يوجد نص يحسم لنا   :٢س
 درجة) ٢٥(       األمر، فما هو الموقف األصولي من ذلك ؟ أّيد جوابك بمثالين.

حالة تعارض الدليل المحرز مع األصل العملي، ما هو مقترح علماء األصول ؟ أيد جوابك في   :٣س
 درجة) ٢٥(                       .بمثال

    ما هو االستصحاب ؟ -أ  :٤س
  ما هو مستنده ؟ - ب
  ما معنى اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة ؟ -ج
 درجة) ٢٥(       عات ؟هل يجري االستصحاب في األحكام كما يجري في الموضو  - د

فذهب بعضهم إلى جوازه واختار آخرون  »اجتماع األمر والنهي«عنون األصوليون لمسألة   :٥س
 درجة) ٢٥(                  االمتناع، اذكر أدلة الطرفين.

؟ اذكر ذلك بالتفصيل، وادعم جوابك بأمثلة  »منجزّية العلم االجمالي«ماذا تعرف عن قاعدة   :٦س
  درجة) ٢٥(                       عملية.

  د. السيد فاضل الميالني
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  الدور األول – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ولالسنة: األ

  العقائدالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

  النظام السائد في الكون.اشرح دليل النظام إلثبات الخالق، وبّين نموذجين من   :١س
درجة) ٢٥(  

  .ما هو برهان التمانع ؟ اشرحه بالتفصيل  :٢س
درجة) ٢٥(  

  .اذكر الشواهد على أّن الحواس الخمسة ال تعطينا الكشف الصحيح عن الواقع -أ  :٣س
  كيف تثبت أّنه ليس كل غير محسوس معدومًا ؟ -ب  

درجة) ٢٥(  

  .اآلراء في عموم قدرة اهللا تعالىاذكر   :٤س
درجة) ٢٥(  

         ناقش أدلة القائلين بالجبر، مع ذكر األمثلة. :٥س
درجة) ٢٥(  

  هل البداء جائز على اهللا سبحانه وتعالى ؟ :٦س
درجة) ٢٥(  

 

  د. السيد فاضل الميالني
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  الدور األول – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

  عبادات ال – علم الفـقـه المادة:

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

والتسليم تجاه اإلمر اإللهي تارة أخرى،  دورد األمر باستعمال العقل تارة وضرورة التعب  :١س
  فكيف نوفق بين األمرين ؟ ناقش المسألة من أبعادها المختلفة.

درجة) ٢٥(  

  درجة) ٢٥(    ع ذكر االحتماالت والتوضيح عند اللزوم:بّين الحكم في خمس مما يلي م  :٢س
 لو وجد الماء للوضوء وُطلب منه ضعف الثمن. -١

 لو رأت الدم ثالثة أيام وانقطع ورأته في التاسع. -٢

 لو صلى العشاء وتذّكر أّنه لم يصل المغرب. -٣

 لو مّس الميت قبل غسله وبرده. -٤

 لو دفع الزكاة لغارم واشترى قوتًا لعياله. -٥

 المأموم رأسه قبل اإلمام عامدًا.لو رفع  -٦

  درجة) ٢٥(             فّصل القول في أصناف المستحقين للزكاة.  :٣س 

الماوردي في األحكام السلطانية أن اإلمامة تنعقد من وجهين أحدهما باختيار أهل  ذكر  :٤س
سة الحل والعقد، والثاني بعهد اإلمام من قبل، وّضح هذه المقولة مفصًال مبّينًا رأي المدر 

  درجة) ٢٥(                   اإلمامية في ذلك.

  ما هي أنواع اآليات من حيث الفهم ؟ بّينها مع األمثلة. -أ :٥س
  درجة) ٢٥(            .تحدث عن شروط جواز التيمم بتفصيل -ب  

  غياث طعمةالسيد األستاذ 
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  الدور األول – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

  النحو والصرف المادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

(أ) ذكَر النحويون عالماٍت ُتمّيز االسم عن غيره من الكلمات، اذكرها مع التمثيل لكلٍّ منها   :١س
  بمثال، ثّم أِجْب عن األسئلة التالية:

ُه دخول عالمات االسم على كلمات ليست أسماًء فيما يلي: -١   كيف ُتَوجِّ
   ذي الرأِي والَجَدلِ وال األصيِل وال  هـــتُ ــومــْرضى ُحكــا أنَت بالَحَكم التُّ ــــم

  رُ ـــطْ ــــِك القَ ــــائِ ـــوال زال ُمنهّال بجرع  أال يا اسلمي يا داَر ميَّ على الِبلى
  ) يا ليتنا ُنردُّ وال ُنَكّذُب بآياِت رّبنا (

  لقد أصاباً  –إْن أَصْبُت  –وقولي   اً ـــتابـــوالعِ  –اِذَل ــــــــع –وَم ــــلّ ــــأِقّلي ال

  كيف ُتمّيز اسمّية (ما) عن حرفّيتها فيما يلي: -٢
  ) ما عنَد اِهللا خيٌر من اللهو والتجارة (
  ) ومن الناِس َمْن يقول آَمّنا باهللا وباليوم اآلِخر وما هم بُمؤمنين (

ما تحته خطٌّ في الُجمل التالية َخَرَج عن قاعدِتِه الّنحوّية، بّيْن سبَب خروِجِه عن   )ب(
  :م أْعِرْبهُ قاعدته النحوّية، ث

 ) من أبيكم بأٍخ لكمقال اْئتوني  ( -١
 عندهم ما كفانيامن ذو فحسبي  -٢
 طعنًة   َدَعْتُه إلى هابي الّتراِب عقيمِ  بين ُأذناهتـََزّوَد مّنا  -٣
  ) ِمْصراً  قال أتستبدلوَن الذي هو أدنى بالذي هو خيٌر اْهِبطوا ( -٤



 The International Colleges of Islamic Science
ICIS 
150 DA Coles Green Road, 
London NW2 7JL,  
UK 

Undergraduate Tel: +44 (20) 8450 8383 
Postgraduate    Tel: +44 (20) 8177 1889 
                       Fax: +44 (20) 8452 3366 
www.kolieh.com   registrar@kolieh.com 

 
               

Charity Registration No. 802651 

حتها خط في الُجمل لماذا لم تظهر حركاُت اإلعراب على آخر األسماء التي ت  )ج(
  :التالية، ثّم أْعِرْبها

  ) له تسٌع وتسعون نعجةً  أخيإّن هذا  ( -١
  ) موسى لفتاهوإْذ قال  ( -٢
  ) بالُهدىأولئك الذين اشتروا الضاللة  ( -٣
  ) لُمْهَتديَمْن يـَْهِد اهللاُ فهو ا ( -٤

ة، والُجَمُل األْصُل في إعراب األسماء أْن ُتْرَفع بالّضّمة وتُْنَصب بالفتحة وُتَجّر بالكسر   )د(
التالية اشتملْت على أسماء خرجْت عن أصل اإلعراب في األسماء، عّيْن تلك 

  :األسماء، وأْعِرْبها
  ) وإْذ قال إبراهيُم ألبيِه آَزَر أتـَّتِخُذ أصناماً آلهةً  ( -١
  ) ربّنا واْجَعْلنا ُمسلَميِن لك ومن ُذرّيّتنا أّمًة ُمسلمةً  ( -٢
  ) أسلْمُت لربِّ العالمينإْذ قال له ربُُّه أْسِلْم قال  ( -٣
  ) وال تّتِبعوا ُخطواِت الشيطاِن إنَُّه لكم عدوٌّ ُمبينٌ  ( -٤
قال إنًَّه َصْرٌح ُمَمرٌَّد من قواريَر قالْت ربِّ إّني ظلْمُت نفسي وأْسَلْمُت مع  ( -٥

  ) ُسَليماَن ِهللا ربِّ العالمين
درجة) ٣١(   

بتدأ والخبر، عّيْن المبتدأ والخبر في الجمل (أ) يعتمد معنى الجملة االسمّية على تعيين الم  :٢س
  التالية، ثّم أعربهما:

أموالهم في سبيل اهللا ثّم ال يُتبعون ما أنفقوا َمّنًا وال أذًى لهم أجُرهم عنَد  لذين يُنفقون ( -١
  .) ربّهم وال خوٌف عليهم وال هم يحزنون

 .) ومن أهِل الكتاِب َمْن إْن تأَمْنُه بِقنطاٍر يُؤدِِّه إليك ( -٢
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  .) إنّما التوبُة على اهللا للذين يعملون السوَء بجهالٍة ثُّم يتوبون من قريب ( -٣
وَمَثُل الذين يُنفقون أموالهم ابْتغاَء َمرضاِت اهللا وتثبيتًا من أنفسهم َكَمَثِل جّنٍة بربوٍة أصابها  ( -٤

  . )واِبلٌ 

المذكور منهما، وقدِّر الُجَمل االسمية التالية ُحِذَف فيها الُمبتدأ أو الخبر، عّين   (ب)
  المحذوف:

  . )فلوال فْضُل اهللا عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ( -١
  . )وقالت اْمرأُة فرعون ُقّرُة عيٍن لي ولك ال تقتلوه ( -٢
  . )لَعمُرك إّنهم لفي سكرِتهم يعمهون ( -٣
  . )َمَثُل الجّنِة التي ُوِعَد الُمّتقون تجري من تحتها األنهار ( -٤

درجة) ٢٣(  

(كان) وأخواِتها استعماالن في الكالم، فتأتي مّرة فعُال ناقصًا، وأخرى ِفعًال تاّما، مّيز الفعَل لـ  :٣س
  :الناقَص عن الفعل التام في الُجَمل التالية، ثم أعرب ما تحته خط

  .) فبعث اهللاُ النبيين ُمبّشرين وُمنذرين كان الناس أّمة واحدة ( – ١

  .) لى َمْيَسرةٍ فنظرٌة إ كان ذو ُعسرةوإْن   ( – ٢

  فظلَّ المطُر إلى الصباحأْمَطرت الدنيا ليًال مطراً غزيرًا،  – ٣

  .) وهو كظيم ظّل وجهه ُمسوّداوإذا ُبشَِّر أَحُدهم بما ضرَب للرحمن مثًال  ( – ٤

  .) ما ُدمَت عليه قائماً ومنهم َمْن إْن تأَمْنُه بديناٍر ال يُؤّدِه إليك إال  ( – ٥

  .) ما دامت السماواُت واألرضُسِعدوا ففي الجّنِة خالدين فيها  وأّما الذين ( – ٦

  .) حتى أبلَغ مجمع البحرين أو أمضي ُحُقبا ال أْبرح ( – ٧

َرَح عليه عاكفينقالوا  ( – ٨   .) حتى يرجع إلينا موسى لن نـَبـْ
درجة) ٢٣(   
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  :تغييره فيها (أ) أدخل (كان) أو إحدى أخواِتها على الجُمل التالية، وغّير ما يلزم  :٤س
  علٌي أخوَك في اهللا -١
  محمٌد ذو َفْضٍل عليك فلماذا تُقاطعه  -٢
  الناس طّيبون في عالقة بعضهم ببعض  -٣
  أكثُر النساِء ُمَحّجباٌت في بالدنا قبل الغزو الثقافي الغربي لبالدنا  -٤
   في المسجد ُمصّلون لم يخرجوا -٥

  :ن) أو أخواتها، اذكرها مع الشرح(ب) في الجمل التالية ظواهر لغوية اختّصت بها (كا       
  . )قالت أنَّى يكون لي غالٌم ولم يمسسني بشٌر ولم أُك بغّياً  ( -١
  . )أليس اهللا بعزيٍز ذي انتقام ( -٢
  الناُس مجزّيون بأعمالهم إْن خيرًا فخيٌر، وٕاْن شّرًا فَشرٌّ  -٣
  أصابْت َمَعّدًا يوَم أْصبحَت ثاويا    أبا خالٍد ما كاَن أدهى ُمصيبةً  -٤
  . )ِتحت السماُء فكانت أبواباً وفُ  ( -٥

درجة) ٢٣(   

الّشعُر القديُم كالُم العرب، وفيما يلي شواهد شعرية من كالمهم اْسَتَدّل النحويون بُكلِّ شاهد منها   :٥س
  :على قاعدة نحوية، بين الموضع الذي اْسَتْشَهدوا به، والقاعدة النحوية التي اْسُتْشِهَد به ألْجلها

  ا قضى اُهللا واقياـــمّ ــوال َوَزٌر م  ٌء على األرِض باقياَتَعزَّ فال شي – ١
  بَيْثِرَب أْدنى داِرها َنَظٌر عالي  اــــــهـــاِت وأهلُ ــــــــّوْرُتها من أْذُرعــــنَ ــــتَ  – ٢
  يامِ ك األـئـــد أولـــــعــــَش بــــيـــوالع  زلِة اللِّوىـنــَد مــــعــــاِزَل بــــنـــمـــُذمَّ ال – ٣
كــًا على الــُت زحفـــلــبـــأقـــف – ٤   رّ ــــوٌب أجُ ـــُت وثـــــسْ ـــبــوٌب لـــثــــف  نِ ـــيــتــبــرُّ
  فما اعتذاُرَك من قوٍل إذا قيال  قد قيَل ما قيَل إْن ِصْدقًا وٕاْن َكِذباً  – ٥

درجة) ٣٢(   

عبد الكريم الزبيديد.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي            كلية الشريعة / الدبلوم العالي
   م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي                 ولىالسنة: األ

  المعامالت  – علم الفـقـهالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

 درجة) ٢٥(           :حين اللزوماشرح العبارتين التاليتين مع األمثلة   :١س

لو ضمن المملوك لم يصح إال بإذن مواله، ويثبت ما ضمنه في ذمته ال في كسبه إال   -أ
 أن يشترطه في الضمان.

ولو باع بثمن حاّل أو بأزيد منه إلى أجل قريب يبطل، والمروي أّنه يكون للبائع أقل   -ب
  الثمنين في أبعد األجلين.

 درجة) ٢٥(            ل القول في شروط الرضاع المحرم.فصّ  :٢س

  عّرف المصطلحات التالية فقهيًا مع األمثلة الالزمة:  :٣س
  درجة) ٢٥(           الشركة. –الَقْرن  –العارية  –الصرف  –الشغار 

  .لو ادعت عنن الرجل، فبماذا يثبت ؟ بّين ذلك بوضوح -أ  :٤س
  درجة) ٢٥(              بّين شروط الحجر على المفلس. -ب

   :وذكر االحتماالت واألسباب إن وجدتي مع األمثلة ما هو الحكم في خمس مّما يل  :٢س
 لو وّكل أجنبي السفيه في بيع أو هبة. -١

 إذا صّرح بالخطبة في موضع المنع وتزوجها بعد العدة. -٢

 لو رهن ما هو غائب. -٣

 لو أوصى ببيت لفالن ثم باع البيت. -٤

 لو طرح وديعة عند رجل وانصرف ثم تلفت. -٥

 لمالك.لو باع رجل ملك غيره بحضوره وسكت ا -٦
درجة) ٢٥(  

  غياث طعمةالسيد األستاذ 
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  الدور األول – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

  دراية الحديث  المادة:

، وفي حال عدم اإلجابة على ضمنها السؤال األولبعة أسئلة على أن يكون أجب عن أر   :مالحظة
تُترك اإلجابة األخيرة في الورقة من التصحيح وُيصّحح الدفتر  السؤال األول اإلجباري

  االمتحاني من ثالثة أسئلة فقط.

  .راء في حجية المرسل وناقشهاواذكر اآل ،واصطالحاً عرف الحديث المرسل لغة   :١س
رجة)د ٢٥(   

ربعة ألى إيقسم الخبر المسند باعتبار مستوى احوال الرواة من حيث الوثاقة والالوثاقة   :٢س
  .منها فقط أقسام، اذكرهما واشرح واحداً 

درجة) ٢٥(  

  .منها فقط ف الحديث الموضوع وعدد عوامل الوضع واشرح واحداً عرّ   :٣س
درجة) ٢٥(  

  .رهما واشرح مرحلة واحدة منهما فقطمر تدوين الحديث عند الشيعة بمرحلتين، اذك  :٤س
درجة) ٢٥(   

 كيف تستدل باآلية الكريمة على صحة ،﴾ ِإن َجاءُكم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبيَُّنوا ﴿ :قال تعالى  :٥س
  ؟ اعتبار حديث اآلحاد

درجة) ٢٥(  

د. حميد النجديأ.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

  تاريخ التشريع اإلسالميالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

بعد فترة الجمود التي أعقبت الشيخ الطوسي تصدى ابن ادريس لكسر ذلك الجمود، فبماذا   :١س
  الالزمة في وقتنا الحاضر. تمثل جهده ؟ واكتب بحثًا موجزًا عن أهم موارد التجربة

درجة) ٢٥(  

بين اضطهاد اإلمام الكاظم (ع) وفسحة اإلمام الرضا (ع) منهج متكامل في حفظ   :٢س
  الشريعة، فكيف نهج اإلمامان لتحقيق هذا المطلب ؟ وضح ذلك مع األمثلة.

درجة) ٢٥(   

ع تأليفهما، اعقد أهميته مع اختالفهما ودواف »صحيح البخاري«و »الكافي«لكل من كتابي   :٣س
  مقارنة بين الكتابين.

درجة) ٢٥(  

  (أ) عّرف التشريع اإلسالمي، وٕالى ماذا ينقسم التشريع ؟ وضح ذلك مفصًال.  :٤س
  (ب) كيف قّسم اإلمام علي (ع) رواة الحديث ؟

درجة) ٢٥(   

طرحت عدة أقوال في اجتهاد الصحابة في حياة النبي (ص)، اذكرها مع بيان أنواع    :٥س
  تهاد.االج

درجة) ٢٥(   

  غياث طعمةالسيد 
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٦ - ٢٠١٥للعام الدراسي               ولى: األالسنة

  المنطق المادة: 

، وفي حال عدم اإلجابة على ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة
في الورقة من التصحيح وُيصّحح الدفتر تُترك اإلجابة األخيرة  السؤال األول اإلجباري

  االمتحاني من ثالثة أسئلة فقط.

  .اشرح باختصار الغاية من دراسة علم المنطق  :١س
درجة) ٢٥(   

  لكل ما تذكر بمثال. ف كل واحد منها، ممثالً ربعة أقسام، اذكرها وعرّ ألى إينقسم التعريف   :٢س
درجة) ٢٥(  

 لكل ما ان الحملي. وبين شروطه وأقسامه، ممثالً ف الشكل االول من أشكال االقتر عرّ   :٣س
  .تذكر

درجة) ٢٥(  

  .ف االستقراء واشرح قسميه، مع التمثيل لما تذكرعرّ   :٤س
درجة) ٢٥(   

  ذكرتللقسمة المنطقية اربعة شروط اذكرها مع الشرح والتمثيل لكل ما   :٥س
درجة) ٢٥(  

 أ. د. حميد النجدي
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

  أصول الفقه المادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

  هل تستلزم الحرمة البطالن ؟ -أ  :١س
  ؟كيف تتصّور التضاد بين الوجوب والحرمة  - ب

  درجة) ٢٥(                 عين.اذكر مثاًال لكل من الفر 

 –السيرة العقالئية  –من المصطلحات اآلتية بما ال يقّل عن سطرين: األصل العملي  أوضح كالً   :٢س
  الحكم  الوضعي. –قرينة الحكمة  –النسبة اإلرسالية 

درجة) ٢٥(  

  هل يمكن استعمال اللفظ في معنيين في آن واحد ؟ -أ  :٣س
  قي، واالستعمال المجازي ؟ما الفرق بين االستعمال الحقي - ب  

 كيف ينقلب المجاز حقيقة ؟ -ج
درجة) ٢٥(  

هو العلم اإلجمالي ؟ وما الفرق بينه وبين العلم التفصيلي ؟ ما هو تأثير العلم اإلجمالي على  ما  :٤س
              المكّلف ؟ وما معنى انحالل العلم اإلجمالي ؟

درجة) ٢٥(  

يكون محّرمًا أو مباحًا، وال يوجد نّص يحسم لنا األمر،  حين نواجه موضوعًا يدور أمره بين أن  :٥س
  فما هو الموقف األصولي من ذلك ؟ أّيد جوابك بمثال.

درجة) ٢٥(  

 د. السيد فاضل الميالني
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ولالسنة: األ
  العقائد: المادة

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

  على العبارات التالية: أو  ضع عالمة   :١س
  المركب محتاج إلى أجزائه ومسبوق بها. -١  
  من معاني الفطرة البديهيات األولية التي يسلم بها العقل. -٢  
  شعور اإلنسان بالقلق من العلم الحضوري. -٣  
  ك ديكارت بكل شيء ولكنه لم يشك بأنه يشك.ش -٤  
  وعي اإلنسان لذاته من نوع العلم الحصولي. -٥  

درجة) ٢٥(  

  ما هي األسس التي يعتمد عليها برهان الصديقين ؟  :٢س
درجة) ٢٥(  

. الخ. كيف .يثير بعضهم شبهات حول العدل اإللهي لوجود: الموت، المرض، الزلزال .  :٣س
   تفصيل ؟ترد على هذه الشبهة بال

درجة) ٢٥(  

  ؟ وجل، وهل هي عين ذاته أذكر اآلراء في صفات اهللا عز  :٤س
درجة) ٢٥(  

على صحة دعواهم، وضح دليلهم  ﴾ َواُهللا َخَلَقُكم َوَما َتعَمُلونَ  ﴿استدل المجبرة بقوله تعالى:   :٥س
  ثم ناقشه.

درجة) ٢٥(  

  د. السيد فاضل الميالني
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

  العبادات  – علم الفـقـهالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

  اشرح العبارتين التاليتين:  :١س
ا سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف كل ما سقي َسـْيحا أو َبـْعًال أو ِعْذيًا ففيه العشر، وم  -أ

  العشر.
 ويجوز الصالة فيما ال يتم الصالة فيه منفردا وٕان كان فيه نجاسة لم ُيعَف عنها في غيره.  - ب

درجة) ٢٥(  

  درجة) ٢٥(            أجب بنعم أو ال وبيـّن السبب في خمس مّما يلي:  :٢س
  يجب استقبال القبلة في الفرائض والنوافل. -١  
  واجبات الصالة.النية من  -٢  
  يصح أن يأتم َمن يصلي الفريضة بَمن يصلي النافلة. -٣  
  للتسليم ثالث عبارات. -٤  
  لو خرج الدم من مجرى البول نقض الوضوء. -٥  
  لو كان المسافر غنيًا وفقد ماله لم يجز اعطاؤه من الزكاة. -٦  
  يجوز التصدق على الهاشمي بالصدقة المندوبة. -٧  

  درجة) ٢٥(     وليين في الرباعية وشك في الزائد، فهناك أربع صور اذكرها.َمن تيقن األ  :٣س 

  درجة) ٢٥(           بيـّن أنواع الوالية، مفّصًال القول في والية الفقيه.  :٤س

ناقش  ،اختلفت المدارس في جواز انتخاب ولي األمر من قبل األمة بعد رسول اهللا (ص) :٥س
  درجة) ٢٥(                      هذه اآلراء.

  غياث طعمةالسيد ستاذ األ
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

  النحو والصرف المادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

م بنكرة إال بقرينة ُمجوِّزة لذلك، وفيما يلي ُجمل اسمّية (أ) ال يجوُز للمتكّلم أْن يبتدأ الكال  :١س
  ابُتِدَئ بها بنكرة، عّين الُمبتدأ والخبر، وبّين القرينة الُمجّوزة لذلك:

  . )فويٌل للذين يكتبون الكتاَب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند اهللا ( -١
  . )ُمشركة ولو أعجبتكم وال َتْنِكحوا الُمشركات حّتى ُيؤِمنَّ وألَمٌة مؤمنٌة خيٌر من ( -٢
  . )عظيمٌ  ختم اهللا على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوٌة ولهم عذابٌ  ( -٣
وٕاذا جاءك الذين الذين ُيؤمنون بآياتنا فقل سالٌم عليكم كتَب ربُّكم على نفسه  ( -٤

  . )الرحمة
ٌه مع أم َمْن ُيجيُب الُمضطرَّ إذا دعاُه ويكشف السوء ويجعلكم ُخلفاَء األرض ألِ  ( -٥

  . )اهللا قليًال ما َتَذّكرون

(ب) قد يتقّدم الخبر على الُمبتدأ، أو يتأّخر المبتدأ عن الخبر في الكالم، عّين المبتدأ 
  والخبر في الجمل التالية، وَبّيْن سبَب التقديم والتأخير:

 وما محمٌد إال رسوٌل قد َخَلْت من قبله الرُّسل أفإْن ماَت أو ُقِتَل انقلبتم على ( -١
  . )أعقابكم

  . )وَلعبٌد مؤمٌن خيٌر من ُمشرٍك ولو أعجبكم ( -٢
  . )ُقِتَل الَخرّاصون * الذين هم في غمرٍة ساهون * يسألون أّياّن يوُم الدين ( -٣
  . )وَمْن أظَلُم مّمْن َمنَع مساِجَد اهللا أْن ُيْذَكَر فيها اسُمهُ  ( -٤
  . )وعلى اِهللا َقْصُد السبيل ومنها جائرٌ  ( -٥

درجة) ٣١(  
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(أ) يأتي خبُر الُمبتدأ في الكالم على أنواع ُمختلفة، عّين الُمبتدأ والخبر في الجمل التالية،   :٢س
  وبّين نوع الخبر، ثمَّ أْعِرْبُه:

  . )إلى اهللا مرجعكم وهو على ُكّل شيٍء قديرٌ  ( -١
  . )والذين كفروا وكّذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ( -٢
  . )ل يعرفون ُكّالً بسيماهموبيَنهما ِحجاب وعلى األعراف رجا ( -٣
والوالدات ُيرِضْعَن أوالدهّن حولين كاملين وعلى المولود له ِرْزُقهّن وكسَوُتهّن  ( -٤

  . )بالمعروف
  . )اُهللا ال إلَه إّال هو ربُّ الَعْرِش العظيم ( -٥

درجة) ٢٣(  

عّين الضمائر واألسماء الموصولة وأسماء اإلشارة، وبّين نوَع ُكلٍّ منها في الجمل التالية، ثّم   :٣س
  :أْعِرْبهُ 
َل الكتاَب وهو يتوّلى الصالحين ( -١   . )إّن َوِلّيي اُهللا الذي َنزَّ
إّن الذين اّتَخذوا الِعْجَل سيناُلهم َغَضٌب من رّبهم وِذّلٌة في الحياة الّدنيا وكذلك  ( -٢

  . )ي الُمحسنيننجز 
  . )أُنْلِزُمكموها وأنتم لها كارهون ( -٣
  . )َتَبرّْأنا إليك ما كانوا إّيانا يعبدون ( -٤
  . )هنالك الواليُة هللا الحّق هو خيٌر ثوابًا وخيٌر ُعقبا ( -٥

درجة) ٢٣(   

اهد الّشعُر القديُم كالُم العرب، وفيما يلي شواهد شعرية من كالمهم اْسَتَدّل النحويون بُكلِّ ش  :٤س
منها على قاعدة نحوية، بين الموضع الذي اْسَتْشَهدوا به، والقاعدة النحوية التي اْسُتْشِهَد به 

  :ألْجلها
  ببطِن شرياَن يعِوي حوَلُه الذيبُ   اً ــبــبأنَّ ذا الكلِب عمرًا خيرهم َحسَ  – ١
  رابِ ــِة العِ ـــــّومــــــــســـــــعلى كان المُ   امىـــــــســـــــــي بكٍر تــــني أبــــراُة بــــسُ  – ٢
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  ا هم أوالَدهاــقوا الّصدوِر ومــنِ ــحَ   اهمُ ــفون أبــــنّ ــــــكَ ــــــتَ ــــــا مُ ــــــــاؤهــــــنـــــــأب – ٣
  نا ُمْرداـنــبْ ــــيَّ ـــبًا وشَ ـــــيــــَلِعْبَن بنا شِ   هُ ــنَ ــيــــنــــإنَّ ســــٍد فــــجْ ــــاني من نَ ـــدع – ٤
  وال األصيِل وال ذي الّرأِي والَجَدلِ   ما أنَت بالَحَكِم التُّرَضى ُحكوَمُته – ٥

درجة) ٢٣(  

(أ) يعتمد معنى الجملة التي تتأّلف من (كان وأخواتها) على تعيين (كان أو أخواتها)   :٥س
رها في الُجَمل واسمها وخبرها، وعلى معرفة معنى الفعل، عّيْن (كان وأخواتها)، واسمها وخبَ 

التالية، وبّين معنى (كان أو أخواتها) الذي أْحَدثَْته في الُجملة، ثُّم بّيْن معنى الجملة في 
  :ضوء هذا التحليل

  . )يا ُأْخَت هارون ما كان أبوِك اْمَرَأ َسْوٍء وما كانت ُأّمِك بغّياً  ( -١
  . )وٕاْن كاَن ذو ُعْسَرٍة فَنِظرٌة إلى َمْيَسرةٍ  ( -٢
  . )الذين كفروا ُتصيبهم بما صنعوا قارعةٌ  وال يزالُ  ( -٣
  . )وأْصبَح الذين َتَمّنوا مكاَنه باألمِس يقولون وْيكأّن اهللا يبُسُط الّرزَق لمن يشاء ( -٤
َم عليكم صيُد الَبرِّ والبْحِر ما ُدمتم ُحُرماً  ( -٥   . )وُحرِّ

  (ب) عبِّْر بُجَمٍل ُمفيدة عن المعاني التالية:
  لى الُمبتدأ بأداة حصرَقْصُر معنى الخبر ع – ١
  اّتصاف الُمبتدأ بالخبر طول الليل – ٢
  اّتصاف المبتدأ بالخبر وقت المساء – ٣
  نفي اّتصاف المبتدأ بالخبر – ٤
  توكيد نفي اتصاف المبتدأ بالخبر – ٥
  التركيز على معنى الخبر بحذف المبتدأ – ٦
  ِذْكُر اسم شخص ولقبه وُكنيته في جملة  – ٧

درجة) ٣٢(   

عبد الكريم الزبيدي د.  
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي            كلية الشريعة / الدبلوم العالي
   م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي                 ولىالسنة: األ

  المعامالت  – علم الفـقـهالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

إذا كان الثنين مال في ذمم ثم تقاسما بما في الذمم فكل ما يحصل  -اشرح عبارتين مما يلي: أ  :١س
 .لهما وما َيَتوى منهما

ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه إن ضمن بإذنه ولو أدى بغير إذنه، وال يرجع   -ب
 إذا ضمن بغير إذنه ولو أدى بإذنه.

  درجة) ٢٥(    باألموال.وال تصح الشركة باألعمال وال بالوجوه وال بالمفاوضة وٕانما تصح   -ج

 درجة) ٢٥(                 فّصل القول في شروط االجارة. :٢س

  عّرف خمسًا من المصطلحات التالية فقهيًا مع األمثلة الالزمة:  :٣س
  درجة) ٢٥(       الرتق. –اإلفضاء  –الوقف  –الفضولي  –الشركة  –المفلَّس  –السَّـَلم 

  ّين ذلك بوضوح.لو ادعت عنن الرجل، فبماذا يثبت ؟ ب -أ  :٤س
  درجة) ٢٥(                بّين شروط الحجر على المفلس. - ب

  ما هو الحكم في خمس مّما يلي:   :٥س
  أحرم المفلس بحجة واجبة. لو -١
  لو عقد متعة ولم يذكر األجل. -٢
  لو وكل أجنبي السفيه في بيع أو هبة. -٣
  لو باع كيلو من خل العنب بكيلوين من خل التمر. -٤
  ت.لو ساقى على شجر غير ثاب -٥
  لمن يعمله خمرًا. لو باع العنب -٦
 درجة) ٢٥(            لو رد المقترض القرض مع زيادة تبرعًا. -٧

  غياث طعمةالسيد األستاذ 
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

  دراية الحديث  المادة:

، وفي حال عدم اإلجابة على ضمنها السؤال األولعن أربعة أسئلة على أن يكون أجب   :مالحظة
تُترك اإلجابة األخيرة في الورقة من التصحيح وُيصّحح الدفتر  السؤال األول اإلجباري

  االمتحاني من ثالثة أسئلة فقط.

ث اآلحاد، وناقش ما تذكره من تعريفات العلماء لحدي ،ن معنى التواتر لغة واصطالحاً بيّ   :١س
  .ما تراه مرجحاً 

درجة) ٢٥(   

  .تدوين الحديث عند أهل السنة بثالث مراحل، اذكرها واشرح واحدة منها فقط مرّ   :٢س
درجة) ٢٥(  

  .اذكر طرق نقل الحديث واشرح طريقة واحدة منها بالتفصيل  :٣س
درجة) ٢٥(  

  ما.لى قسمين، اذكرهما واشرحهإيقسم الحديث المسند من حيث عدد رواته   :٤س
درجة) ٢٥(   

 ، وناقش ما تذكره من تعريفات عرفها العلماء، مرجحاً عرف حديث اآلحاد لغة واصطالحاً   :٥س
  .ما تراه

درجة) ٢٥(  

 أ. د. حميد النجدي



 The International Colleges of Islamic Science
ICIS 
150 DA Coles Green Road, 
London NW2 7JL,  
UK 

Undergraduate Tel: +44 (20) 8450 8383 
Postgraduate    Tel: +44 (20) 8177 1889 
                       Fax: +44 (20) 8452 3366 
www.kolieh.com   registrar@kolieh.com 

 
               

Charity Registration No. 802651 

  الدور الثاني – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

  تاريخ التشريع اإلسالمي المادة:

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

بين الشريعة والفقه في أحكام النظام خاصة عموم وخصوص من مطلق، وّضح هذه  -أ  :١س
  .المقولة

  ما هي أقسام داللة اللفظ القرآني ؟ وّضح ذلك باألمثلة. -ب  
درجة) ٢٥(  

ين والقديمين ؟ وما هو الدور اّلذي لعبه الشيخ المفيد في التعامل ما هو اتجاه الصدوق  :٢س
  معهما ؟

درجة) ٢٥(   

  .فّصل القول في ذلك (ص)وقع الخالف في جواز اجتهاد النبي   :٣س
درجة) ٢٥(  

كل منهما ؟  مدرستان هما مدرسة الرأي والحديث، ما مصادر(ع) كان في زمن الصادقين   :٤س
  منهما ؟ (ع) وماذا كان موقف اإلمامين

درجة) ٢٥(   

  .(ع) ما هي أوجه نشاط اإلمامين الكاظمين   :٥س
درجة) ٢٥(   

 
 

غياث طعمةالسيد   
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  الدور األول – االمتحان النهائي        / الدبلوم العالي  كلية الشريعة
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي                ولى: األالسنة

  المنطق المادة: 

  فقط.أجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة
  عكس النقيض. -٢    االقتران الشرطي. -١  عّرف ما يأتي: :١س

  ادية.العن -٥    المنفصلة. -٤    مانعة الجمع. -٣       
درجة) ٢٥(  

  بّين نوع القضية في األمثلة التالية: :٢س
  كل انسان حيوان بالضرورة. -١
  كل نار حارة باإلمكان العام. -٢
  ال شيء من الكاتب بمتحرك األصابع بالفعل. -٣
  كل إنسان متنفس بالفعل ال بالضرورة. -٤
  الجسم إما أن يكون غير أبيض أو غير أسود. -٥

درجة) ٢٥(  

  ف القسمة، وبيـّن أنواعها مع الشرح واألمثلة.عرّ : ٣س
درجة) ٢٥(  

  تكّلم عن الشكل األول من القياس: تعريفه، شروطه، أقسامه مع التمثيل لكل قسم. :٤س
درجة) ٢٥(  

  ما هو دور العلماء المسلمين في العناية بالمنطق من خالل أعمال الفارابي وابن سينا.: ٥س
درجة) ٢٥(  

د. حميد النجديأ.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي        / الدبلوم العالي  لية الشريعةك
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

  أصول الفقه المادة: 

  فقطأجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

في عملية االستنباط عناصر مشتركة لكنها قد ال تدخل في جميع عمليات االستنباط ما عدا   :١س
  واحد، تحدث عنه بتفصيل. عنصر مشترك

درجة) ٢٥(  

  مداليل عديدة بيـّنها مع بيان مصدر هذه الدالالت.» العلم نور«في قولنا  :٢س
درجة) ٢٥(  

ما الفرق بين الجملة الشرطية والجملة االسمية أو الفعلية ؟ اذكره مبيـّنًا بالتفصيل ما يتعلق بأداة  :٣س
  الشرط.

درجة) ٢٥(  

  ائمة بين الحكم وموضوعه.بيـّن العالقات الق  :٤س
درجة) ٢٥(  

لو خفي على المكلف نوع الشك اّلذي يواجهه أهو ابتدائي أم مقترن بعلم اجمالي فكيف ينظر  :٥س
  األصوليون إلى هذه الحالة.

درجة) ٢٥(  

  وضح كًال من المصطلحات اآلتية بما ال يقل عن سطرين:أ  :٦س
  الحكم الوضعي –قرينة الحكمة  –رسالية النسبة اإل –السيرة العقالئية  –األصل العملي 

درجة) ٢٥(  

  د. السيد فاضل الميالني
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  الدور األول – االمتحان النهائي        / الدبلوم العالي  كلية الشريعة
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي               ولالسنة: األ

  العقائدالمادة: 

  فقطأجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

  .الحواس الخمسة ال تعطينا الكشف الصحيح عن الواقعاذكر الشواهد على أّن  -أ  :١س
  كيف تثبت أّنه ليس كل غير محسوس معدومًا ؟ -ب  

درجة) ٢٥(  

كيف ترد  )ون لُ عمَ ا تَ مَ م وَ كُ قَ لَ خَ  اهللاُ وَ  ( :بقوله تعالى دعواهم إلثباتتمّسك المجّبرة كدليل  :٢س
 درجة) ٢٥(                    على ذلك ؟

  عبارات التالية:على ال أو  ضع عالمة  :٣س
  البرهان اللمي يعني االستدالل باآلثار على وجود المؤثر. -ا
  إحساس اإلنسان بالجوع من العلم الحصولي. -٢
  المعّطلة ال ينفون صفات اهللا تعالى. -٣
  سلك ديكارت للوصول إلى اليقين بإثبات واجب الوجود أوًال. -٤

درجة) ٢٥(  

  ئد مستدًال بها على وجود المنظم القدير.اذكر ثالثة نماذج من النظام السا :٤س
درجة) ٢٥(  

  من األدّلة على توحيد اهللا برهان التمانع، اشرح ذلك. :٥س
درجة) ٢٥(  

 درجة) ٢٥(             تكّلم عن برهان الحركة ألرسطو مفّصًال.  :٦س

 

  د. السيد فاضل الميالني
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  ألولالدور ا –االمتحان النهائي         / الدبلوم العالي  كلية الشريعة
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي               السنة: األولى

  المادة: النحو والصرف 

  فقطأجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

ما المقصود بالكلمة عند النحويين واللغويين ؟ وما أقسامها ؟ وما العالمات العامة التي  -أ  :١س
 يعرف بها كل قسم ؟ اشرح مع األمثلة.

وكيف  أجزائه األساسية من الكلمات، وبيـّن نوع كل كلمة فيه،حّلل الكالم التالي إلى  -ب
، أخذُه إلى بيِتِه صغيرًا، ولم (ص)قريبًا من الرسوِل  )ع(كان عليٌّ : تعّرفت إلى نوعها

، وقال له يومًا: سوف يجعلك اهللا خليفتي، نزلت اآلية يتركه من غيرِ  ا يَ  ( :تربيٍة وهو شابٌّ
 درجة) ٢٥(             .) كَ بِّ ن رَ مِ  يكَ لَ إِ  لَ ا أُنزِ لِّغ مبَ  ولُ سُ ا الرَّ هَ أيُّ 

  درجة) ٢٥(        اختر الكلمة الصحيحة وضعها في الفراغ لتكتمل بها الجملة:   :٢س
  المؤمنيَن) -المؤمناِن  -حّث اهللا على التآخي بين .......... في كّل زمان ومكان (المؤمنوَن  -١
  المؤمنيَن) -المؤمناِن  -، وأّكد على عدم التفرقة. (المؤمنوَن »إنَّما .......  إخوة « فقال:  -٢
  المؤمَنيـِْن) -المؤمناِن  -فإذا تخاصم  ..................  وجب على المسلمين (المؤمنيَن  -٣
  ُيصلحاِن) -صلحوا يُ  - أْن  ..................  بينهما لكي يعودا إلى األخّوة (ُيصلحوَن  -٤
  أخاه) -أخيه  - وٕاذا رأى المؤمن ..................  في مشكلة وجب عليه (أخوه  -٥
  )مشاكلٌ  -مشاكَل  -(مشاكٍل  أن يقف إلى جانبه، وال يتركه في .......... تؤثر على حياته. -٦

  درجة) ٢٥(    ها:مّثل لما يلي بجمل تاّمة، واضبط كّل كلمة بالحركة االعرابية التي تستحق :٣س
  الناقصة في جملة.» كان«التامة في جملة و» كان« -١
  المفتوحة المخففة في جملة.» أنْ «المفتوحة المشّددة في جملة و» أنّ « -٢
  التميمّية في جملة.» ما«الحجازية في جملة و» ما« -٣
  وهو شبه جملة.» إنّ «الم االبتداء مقترنة بخبر  -٤
  ي جملة وفعل من أفعال الرجاء في جملة.فعل من أفعال المقاربة ف -٥
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  اذكر الحكم النحوي لكل مّما يلي، ومّثل له بجملة تامة مضبوطة بالحركات االعرابية: :٤س
  على إنَّ وأخواتها.» ما«إذا دخلت  -١
  ومعموالها في موضع المفعول به.» إنَّ «إذا وقعت  -٢
  إذا كان المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة. -٣
  االستفتاحية.» أال«ومعموالها بعد » إنَّ «ت إذا وقع -٤
  إذا كان المبتدأ نّصًا في القسم -٥

درجة) ٢٥(  

  
  عيـّن موضع الشاهد، وبيـّن سبب االستشهاد به فيما يلي: :٥س
  .) هظامَ عِ  عَ جمَ ن نَ ن لَ أَ  انُ سَ اإلنْ  بُ حسَ يَ أَ  ( -١
  ـانِ ــــــقّ ــــــاه حُ ـــــــــــديـــــــــــــــأن ثـــك  رـــنـحــــشـرق الـــــــدر مــــوصـ -٢
  ض ِغــّراتــه يـوافقهاــعــفي ب    تـهــيوشك َمن فـّر من منـيّـ  -٣
  والبغي مرتُع مبتغيه وخيمُ     ندم البغاُة وال ساعة مندم -٤
  ) يمرِ ٌك كَ لَ ّال مَ ا إِ ذَ هَ  نْ رًا إِ شَ ا بَ ذَ ا هَ مَ  ( -٥

درجة) ٢٥(  

  

عبد الكريم الزبيديد.   
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  الدور األول -   االمتحان النهائي          / الدبلوم العالي الشريعة كلية
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي                ولىالسنة: األ

  المادة: دراية الحديث

  : أجب على أربعة أسئلة فقط.مالحظة

  هناك عّدة تعريفات لخبر اآلحاد، اذكرها وناقشها ثم رّجح ما تراه منها. – ١س
درجة) ٢٥(  

  المضمر. -٣    التعديل. -٢     المعّلق. -١  ما يأتي: عّرف – ٢س
  الموثق. -٥    المرسل. -٤        

درجة) ٢٥(  

  .(ع)مراحل تدوين الحديث عند شيعة أهل البيت  بإيجازاشرح  – ٣س
درجة) ٢٥(  

  ما هي أقسام الحديث باعتبار عدد رواته، اشرح ذلك مفّصًال. – ٤س
درجة) ٢٥(  

  َمن يريد تحّمل الحديث، اذكرها مع الشرح. هناك شروط يلزم توافرها في – ٥س
درجة) ٢٥(  
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  الدور األول -   االمتحان النهائي          / الدبلوم العالي الشريعةكلية 
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي                ولىالسنة: األ

  المادة: تاريخ التشريع اإلسالمي

  أجب عن أربعة أسئلة فقط مالحظة:

، اذكر اآلراء في (ص)د الصحابة في حياة النبي وقع الخالف في جواز اجتها  :١س
  هذا الباب.

درجة) ٢٥(  

اختالف العلماء في الفتيا، ويقع االحتجاج بقوله في  (ع): لقد ذكر اإلمام علي ٢س
  وجوه، اذكر تلك الوجوه.

درجة) ٢٥(  

شخصيات لها شأنها، فما هي الطريقة التي اتبعاها في  (ع): رّبى الصادقان ٣س
  ؟ بيـّن ذلك مع األمثلة.هذا المجال 

درجة) ٢٥(  

  اعقد مقارنة بين صحيح البخاري وكتاب الكافي.  :٤س
درجة) ٢٥(  

: واجه ابن ادريس فترة جمود مرت بها الحركة العلمية بعد وفاة الشيخ الطوسي، ٥س
فعمل على كسر هذا الجمود من خالل خطوات قام بها، وّضح ما قام به في 

  هذا الصدد.
درجة) ٢٥(  

 تاذ سيد غياث طعمةاألس
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  الدور األول -االمتحان النهائي           الدبلوم العالي / كلية الشريعة
  م٢٠١٨ -  ٢٠١٧للعام الدراسي                ولىاأل :السنة
  المنطق  :المادة

  فقطأربعة أسئلة ن أجب ع  :مالحظة

الجزئي  -٥ المركب - ٤ اإلمكان الخاص - ٣ الوقتية - ٢ المتصلة االتفاقية -١عّرف ما يأتي:   :١س
  .اإلضافي

درجة) ٢٥(   

  :، وصّحح الخطأ إن ُوجدأمام المقوالت اآلتية(×) ) أو ضع عالمة (  :٢س
  المشكك هو الجزئي الذي ينطبق على مصاديقه بالتفاوت. -١
 ينقسم الذاتي إلى النوع والخاصة والفصل. -٢

 الذاتي هو الكلي الذي يعد حقيقة مستقلة أو جزء حقيقة. -٣

 ضافة إلى اإلنسان.الفصل القريب: وهو أقرب فصل إلى نوعه مثل (الناطق) باإل -٤

  حمل االشتقاق: ويسّمى حمل (ذو هو) كحمل الضحك على اإلنسان. -٥
درجة) ٢٥(   

  تنقسم القضية الموجهة إلى بسيطة ومركبة عدد فقط أقسام البسيطة واشرح واحدة منها.  :٣س
درجة) ٢٥(  

اذكر هذه األقسام مع الشرح تنقسم األلفاظ المتباينة باعتبار ما بين معانيها من تغاير إلى ثالثة أقسام.   :٤س
  والتمثيل لما تذكر.

درجة) ٢٥(  

في االستقراء يمّر المستقرئ بمراحل منها مرحلة المالحظة والتجربة. اذكر الفروق بين المالحظة   :٥س
  والتجربة.

درجة) ٢٥(  

  د. حميد النجدي
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  الدور األول - االمتحان النهائي           الدبلوم العالي / كلية الشريعة
  م٢٠١٨ - ٢٠١٧عام الدراسي  لل              ولىاأل :السنة
  نحو والصرفال :المادة

  فقطأجب عن أربعة أسئلة  :مالحظة

  أعرب ما تحته خط إعرابًا مفصًال:  :١س
١-   َلََّقد َكاَن ِفي ُيوُسَف َوإِخَوِتِه آَياٌت لِّلسَّاِئِلين   

٢-  َال َيَزاُل ُبنَياُنُهُم الَِّذي َبَنوا ِريَبًة ِفي ُقُلوِبِهم  

٣-   َالَِّذي اشَتَراُه ِمن مِّصَر ِالمَرَأِتِه َأكِرِمي َمثَواُه َعَسى َأن َينَفَعَنا َوَقال  

٤-   َوَلمَّا َدَخُلوا َعَلى ُيوُسَف آَوى ِإَليِه َأَخاُه َقاَل ِإنِّي َأَنا َأُخوَك َفَال َتبَتِئس ِبَما َكاُنوا
  َيعَمُلونَ 

٥-   ُوا اَهللا َوالرَُّسوَل َوَتُخوُنوا َأَماَناِتُكم َوَأنُتم َتعَلُمونَ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َتُخون  

٦-   َيا َأيَُّها النَِّبيُّ َحرِِّض الُمؤِمِنيَن َعَلى الِقَتاِل ِإن َيُكن مِّنُكم ِعشُروَن َصاِبُروَن َيغِلُبوا
  َئَتينِ ام

٧-   ُنَّا َخاِطِئينَ َقاُلوا َيا َأَباَنا اسَتغِفر َلَنا ُذُنوَبَنا ِإنَّا ك   
   درجة) ٢٥(

  ب باختصار عما يلي، واذكر أمثلة على ما تقول:أج  :٢س
  يتمّيز االسم عن الفعل والحرف ؟ِبَم  -١
  ِبَم يتمّيز الفعل الماضي عن المضارع ؟ -٢
  ما المقصود باالسم المعرب واالسم المبني ؟ -٣
  ف ؟ما المقصود باالسم المنصرف، واالسم الممنوع من الصر  -٤
  ما المقصود بالكلمة والكالم والَكِلم ؟ -٥

   درجة) ٢٥(
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اذكر المواضع التي يجب فيها تأخير الخبر عن المبتدأ، مع التمثيل لكل منها بجملة   :٣س
  مضبوطة بحركات اإلعراب.

   درجة) ٢٥(

  مّثل لكل مما يلي بجملة مضبوطة بحركات اإلعراب:  :٤س
  جملة فيها ضمير متصل في موضع النصب. -١
  جملة فيها ضمير منفصل في موضع النصب. -٢
 محذوفة مع اسمها. »كان  «جملة فيها  -٣

  ».ليس  «جملة فيها حرف نفي عامل عمل  -٤
 جملة فيها خبر كان أو إحدى أخواتها مقّدمًا على اسمها. -٥

   درجة) ٢٥(

  عّين موضع الشاهد، وبّين سبب االستشهاد في الشواهد التالية:  :٥س
 وتهمقنافـــذ هـــّداجون حـــول بيـــ -١
أنـــــــت تكــــــــون ماجــــــــد نـبـيـــــــــل  -٢
أبناؤهــــــــــا متكـنـــــــــــفون أبـــــــــــاهم  -٣
ــــي -٤ ــــْن يــــك ذا بــــّت فـهـــــذا بّت  َم
    

 بمــــا كــــان إيــــاهم عطيـــــة عــــّودا  
إذا تـهـــــــــــــــّب شـمـــــــــــــــأل بليــــــــــــــُل 

 هــم أوالدهــا الصــدور ومــا حنقــو
ــــــــــــظ ــــــــــــف ُمـقـّي  ُمشـــــــــــّتي ُمصيَّ

   
   درجة) ٢٥(

 

يعبد الكريم الزبيدد.   
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  الدور األول - االمتحان النهائي           الدبلوم العالي / كلية الشريعة
  م٢٠١٨ - ٢٠١٧للعام الدراسي                ولىالسنة: األ

  العقائدالمادة: 

  فقطأجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

  :، وصّحح الخطأ إن ُوجدأمام المقوالت التالية(×) ) أو ضع عالمة ( :١س
  وعي اإلنسان لذاته من نوع العلم الحضوري. -١
 ية.أسماء اهللا تعالى توقيف -٢
 شّنع الصديقون على الفالسفة الستداللهم على اهللا تعالى بالحد األوسط. -٣
 المعطلة ال ينفون صفات اهللا تعالى. -٤
 البرهان اللمي يعني االستدالل بالمؤثر على اآلثار. -٥

درجة) ٢٥(   

  ما معنى اإلرادة التكوينية ؟ وما معنى اإلرادة التشريعية ؟ بّين الفوارق بينهما.  :٢س
)درجة ٢٥(   

  ما هي اآلراء في صفات اهللا تبارك وتعالى ؟ وهل صفاته عين ذاته ؟  :٣س
درجة) ٢٥(   

تقسيم الوجود إلى واجب لذاته وممكن لذاته من األدلة على وجود اهللا تبارك وتعالى. اشرح   :٤س
  هذا الدليل مفصًال.

درجة) ٢٥(  

  نبوة العامة) مع الشرح.هات دليًال واحدًا على وجوب بعثة األنبياء عليهم السالم (ال  :٥س
درجة) ٢٥(  

 د. السيد فاضل الميالني
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  الدور األول - االمتحان النهائي           الدبلوم العالي / كلية الشريعة
  م٢٠١٨ - ٢٠١٧للعام الدراسي                ولىاأل :السنة
  أصول الفقه :المادة

  فقطأربعة أسئلة ن أجب ع  :مالحظة

ا، اذكرها وناقش كًال منها، ثم هناك ثالث نظريات في العالقة بين األلفاظ ومعانيه  :١س
  درجة) ٢٥(                   اذكر الرأي المختار.

  ما المقصود من اإلرادة االستعمالية، واإلرادة الجّدية ؟ اذكر الفرق مع بيان مثال. -أ  :٢س
  درجة) ٢٥(         ما الفرق بين الجملة الخبرية والجملة اإلنشائية ؟ -ب  

وصيغة النهي ؟ وهل يمكن استفادة الوجوب من على ماذا تدل كل من صيغة األمر،   :٣س
  درجة) ٢٥(                 صيغة األمر بنفسها ؟

على ماذا تدل أداة الشرط ؟ وما هو مفاد الجملة الشرطية في ما يتعلق باألحكام   :٤س
  درجة) ٢٥(         الشرعية ؟ وما الفرق بين أداة الشرط، وأداة الغاية ؟

  أجب عن األسئلة اآلتية باختصار: :٥س
        لزم الحرمة البطالن ؟هل تست  -أ
  ما هي سيرة المتشرعة ؟  -ب
  ؟» بامتناع اجتماع األمر والنهي « ما معنى قولهم   -ج
  درجة) ٢٥(               ما هي أدوات العموم ؟  - د

 د. السيد فاضل الميالني
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  الدور األول - االمتحان النهائي           الدبلوم العالي / كلية الشريعة
  م٢٠١٨ - ٢٠١٧للعام الدراسي                ولىالسنة: األ

  تاريخ التشريع اإلسالميالمادة: 

  فقطأربعة أسئلة ن أجب ع :مالحظة

بعد فترة الجمود التي تلت الشيخ الطوسي تصدى ابن إدريس لكسر ذلك الجمود، فبماذا   :١س
  تمثل جهده ؟ واكتب بحثًا  علميًا موجزًا عن أهم موارد التجربة الالزمة في وقتنا الحاضر.

درجة) ٢٥(  

يؤكد استمرارية نهج مدرسة  –الحسنين والسجاد (ع)  –صريح ألحد األئمة الثالثة هل ثمة ت  :٢س
النص ؟ وهل كان هناك ما يؤكد استمرار مدرسة الرأي في تلك المرحلة ؟ وّضح ذلك مبّينًا 

  أحداث ومالمح فترة هؤالء األئمة (ع) واألثر المترتب عليها.
درجة) ٢٥(   

  يمين ؟ وما هو موقف من القديمين ؟ما هو منهج الصدوقين والقد -أ  :٣س
كانت هناك عدة مراكز علمية في عهد الشيخ الطوسي، اذكر هذه المراكز مع وصف  -ب

  موجز لها.
درجة) ٢٥(  

اعترض البعض على اإلمام علي في نهجه في الحكم، فبماذا استدلوا في اعتراضهم ؟ وهل   :٤س
  ّين ذلك مع ذكر األمثلة الالزمة.خالف نهج اإلمام علي (ع) نهج غيره من الخلفاء ؟ ب

درجة) ٢٥(   

ساعدت عدة عوامل على انحسار الحركة اإلخبارية، بّين تلك األسباب، وٕالى ماذا انقسمت   :٥س
  الحركة اإلخبارية ؟

درجة) ٢٥(  

  السيد غياث طعمة
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  الدور األول - االمتحان النهائي           الدبلوم العالي / كلية الشريعة
  م٢٠١٨ - ٢٠١٧  للعام الدراسي              ولىالسنة: األ

  دراية الحديثالمادة: 

  فقطأربعة أسئلة ن أجب ع :مالحظة

  :، وصّحح الخطأالتالية أمام العبارات(×) ) أو ضع عالمة ( :١س
  التوثيق: أن يكون الراوي ثقة في حديثه، وأن يكون توثيقه من قبل علمائنا، ال في مذهبه. -١
 من ألفاظ التحسين: (ال بأس به). -٢

 ف: (فاسد المذهب والرواية).من ألفاظ التضعي -٣

 من ألفاظ التعديل: (صحيح الحديث والمذهب). -٤

 الَحَسُن: هو ما اتصل سنده إلى المعصوم بإمامي منصوص على عدالته. -٥
درجة) ٢٥(   

  درجة) ٢٥(       عّرف المسند، ثم بّين أقسامه باعتبار ذكر اسم المعصوم وعدم ذكره.  :٢س

  درجة) ٢٥(           الحديث في حّجيته.عّرف المرسل، وبّين آراء علماء   :٣س

  درجة) ٢٥(           اشرح بالتفصيل عالقة علم الحديث بعلم الرجال.  :٤س

  .اشرح هذه الطرق مفّصالً  الكتابة. – المناولة – من طرق نقل الحديث: القراءة  :٥س
درجة) ٢٥(   

 
 أ. د. حميد النجدي

 



  
  

  اجلامعة العاملية للعلوم اإلسالمية
  )عامالتالــفــقــه (املأسئلة مادة 

  

  ................................................................................................................................... اسم الطالب:

 ................................................................................................................................... رقم الملف:

  ........................................................................................................................................  التاريخ:

  

  ..................................................................................................  اسم األستاذ المشرف:

  ..................................................................................................  بلد المركز االمتحاني:

 ....................................................................................................................................  المدينة:



  جميع األسئلة (األربعة)أجب عن  :حظةمال

وبين االسباب في  (×)) أو خطأ ضع أمام كل جملة عالمة صح (: ولالسؤال األ 
  ) عشرة فروع مما يلي:١٠، أجب عن (حالة الخطأ

 يجوز التفاضل في بيع خل العنب بخل الدبس. -١

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

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

 لو زوجت األم ولدها مضى العقد حتى مع عدم اذنه. -٢

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

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

 في الفسخ عددها ثالثة. عيوب الزوج الذي يكون للزوجة الحق -٣
........................................................................................................................................................................................................................  

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

 

 .المدةإن المتمتع بها ال تحتاج إلى طالق وٕانما تبين إذا انتهت  -٤
........................................................................................................................................................................................................................  

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

 

 أمرها. لمرأة البالغة الرشيدة أن تتزّوج متعة إذا كانت ثيبة دون اذن وليال يحق ل -٥

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

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

 يبطل العقد. لمفي الزواج المؤقت إذا ُذكر األجل ولكن لم ُيذكر المهر  -٦

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

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



  

 أن يتزّوج بالكافرة غير الكتابية زواجًا مؤقتًا ويحرم عليه الزواج الدائم. للمسلم يجوز -٧

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

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

  
 هو ذلك الشخص الذي أوصي له كأن تكون الدار ملكًا له.الموصى به  -٨

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

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

 

 .»السابق«الثاني في المصطلح الفقهي يطلق على الفائز  -٩

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

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

 

 المضاربة هي من المعامالت الجائزة والالزمة. -١٠

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

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

  

 حتاج إلى ايجاب وقبول.تالعارية ال  -١١

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

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

  

 كل شيء عينه نجس ُيكره التكسب به. -١٢

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

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

 
درجة) ٢٥(   

  
  



  

، أجب عن عشرة ما هو الحكم فيما يلي مع التوضيح حين اللزوم :نيالسؤال الثا
  :فروع

 لو وكل أجنبي السفيه في بيع أو هبة. -١
........................................................................................................................................................................................................................  

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

 إذا أّدى بقاء الوقف إلى خرابه. -٢
........................................................................................................................................................................................................................  

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

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

 إذا صّرح بالخطبة في موضع المنع وتزوجها بعد العدة. -٣
........................................................................................................................................................................................................................  

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

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

 إذا صّرح بالخطبة في موضع المنع وتزوجها بعد العدة. -٤
........................................................................................................................................................................................................................  

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

 ر عليه.لو أتلف المفلس ماله بعد الحج -٥
........................................................................................................................................................................................................................  

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

 لو أجر دارًا وباع صاحب الدار تلك الدار. -٦
........................................................................................................................................................................................................................  

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

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

  



 

 لو أحرم المفلس بحجة واجبة. -٧
........................................................................................................................................................................................................................  

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

  

 لو اشترط تأخير الثمن إلى أجل ثم ابتاعه البائع قبل حلول األجل. -٨
........................................................................................................................................................................................................................  

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

  

 االقباض وكانت الهبة في يد الواهب.لو أقر بالهبة و  -٩
........................................................................................................................................................................................................................  

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

  

 تقر حين الوفاة.لو أوصى بألف دينار لزيد وكان موسرًا لكنه اف -١٠
........................................................................................................................................................................................................................  

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

  

 لو باع إنسان العنب لَمن يعمله خمرًا. -١١
........................................................................................................................................................................................................................  

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

  

 لو باع كيلو من دبس العنب بكيلوين من دبس التمر. -١٢
........................................................................................................................................................................................................................  

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

  

 
درجة) ٢٥(  

 



  :امأل الفراغات التالية :ثالثالسؤال ال
  .............................................................................................  :سبعة، وهيعيوب المرأة الموجبة لفسخ العقد  -١

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

  ................................................................................................................ :، وهيبعةأركان الزواج المؤقت أر  -٢

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

  ...........................إلثبات ذلك، وهي:  وسائل ثالثةهناك ف المرأة أن زوجها به عيب العنن ادعتإذا  -٣
................................................................................................................................................................................. 

  (اذكر سببين):  تحرم المرأة حرمة مؤبدة على الرجل إذا تحّققت أحد األسباب التالية -٤

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

  ........................................................................................  ، وهي:في نشر الحرمة للرضاعشروط هناك أربعة  -٥
............................................................................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................ يها الزكاةفيجب  التيالغالت  دعد -٦

 ........................................................... ، وهي:أسباب التحريم ستةو ، بعض النساء يحرمن على بعض الرجال -٧

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

  ................................... :، اذكر ثالثة منهاإّن للنبي (ص) خصائص تختص به وال يشترك معه غيره -٨
................................................................................................................................................................................. 

 ................................................ال سبق إال في «: (ع) لاقحيث عن اإلمام الصادق (ع)  وردحديث  -٩

.............................................................................................................................................................................«  

 .................................................................................................................................. :شروط الواهب أنمن  -١٠
 

درجة) ٢٥(  

  



   : المصطلحات التاليةبإيجاز عشرًا من عّرف  :لرابعالسؤال ا

 – الضمان – الرُّقبى – الُعمرى – ةعاريال – كفالةال – نَّْجشال –الشركة  -الحوالة  - هبةال -الصرف 
  الرتق. – الوقف

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

درجة) ٢٥(  

غياث طعمةالسيد   

 



  
  

  اجلامعة العاملية للعلوم اإلسالمية
  الــفــقــه (العبادات)أسئلة مادة 

  السنة األوىل

  

  ................................................................................................................................... اسم الطالب:

 ................................................................................................................................... رقم الملف:

  ........................................................................................................................................  التاريخ:

  

  ..................................................................................................  اسم األستاذ المشرف:

  ..................................................................................................  بلد المركز االمتحاني:

 ....................................................................................................................................  المدينة:



  جميع األسئلة (األربعة)أجب عن  :مالحظة

  :، أجب عن عشرة فروعما هو الحكم فيما يلي مع التوضيح حين اللزومالسؤال األول: 

  لو ترك سجدتين وكانتا من ركعتين ولم يدر أيتهما -١
........................................................................................................................................................................................................................  

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

  لو ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين -٢
........................................................................................................................................................................................................................  

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

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

 لو تصدق غير الهاشمي على الهاشمي -٣
........................................................................................................................................................................................................................  

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

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

 لو توضأ ثم خرج دم من مجرى البول -٤
........................................................................................................................................................................................................................  

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

  لو جّز الصوف من ميتة وستر العورة وصلى -٥
........................................................................................................................................................................................................................  

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

 لو رأت الدم ثالثة أيام وانقطع ثم رأته في التاسع -٦
........................................................................................................................................................................................................................  

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

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

  



 

  لو رفع المأموم رأسه قبل اإلمام ناسياً  -٧
........................................................................................................................................................................................................................  

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

  

 لو سقطت سمكة ميتة في الماء القليل -٨
........................................................................................................................................................................................................................  

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

  

  لو صلى في مكان مغصوب وكان جاهًال بتحريم المغصوب -٩
........................................................................................................................................................................................................................  

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

  

 بالصالة فيه مطلقاً  لو غصب ثوبًا وأذن صاحب الثوب - ١٠
........................................................................................................................................................................................................................  

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

  

 لو قرأ آية السجدة من العزيمة في الفرض أو النفل - ١١
........................................................................................................................................................................................................................  

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

  

 لو قصد ما دون المسافة فلما بلغها قصد مسافة أخرى فبلغت التقصير - ١٢
........................................................................................................................................................................................................................  

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

  

 
درجة) ٢٥(  

 



  
يتكون هذا السؤال من نوع االختيار المتعدد، ضع دائرة حول اإلجابة سؤال الثاني: ال

  :لعشرة فروع الصحيحة

  (ج) ستة  (ب) سبعة  (أ) أربعة     ..................عددها  الموجبة للوضوء األسباب -١

 (ج) ستة  (ب) سبعة  (أ) أربعة   أغسال  ..................غسال الواجبة هي عبارة عن األ -٢

 (ج) مكروهة  (ب) محرمة  (أ) مباحة   .......ن االكتفاء بسورة الحمد في الصالة المستحبة إ -٣

 (ج) ستة  (ب) سبعة  (أ) أربعة   ..............لقصر الصالة عن السفر شروط عددها  -٤

 (ج) ستة  (ب) سبعة  (أ) أربعة   .............عدد الغالت التي يجب عليها الزكاة  -٥

 (ج) الغزالن  (ب) األغنام  (أ) الدواجن     ............. الزكاة من األنعام التي تجب فيها -٦

 (ج) مكروهة  (ب) محرمة  (أ) مباحة   .................. الصالة في جوف الكعبة وسطحها إنّ  -٧

 (ج) عشرة  (ب) تسعة  (أ) ثمانية   ..........عدد الصلوات الواجبة عدا الصالة اليومية  -٨

  أيام وال يزيد عن عشرة أيام ..................عن دم الحيض له مدة محددة فهو ال يقل  -٩
  أيام ٤(ج)   أيام ٣(ب)   (أ) يومين 

 مسوغات .................... ّمم بدًال من الوضوء أو الغسل وهيييجوز للمكّلف أن يت -١٠

 (ج) خمسة  (ب) أربعة  (أ) ثالثة 

 ............إّن عدد الموارد التي ُذكرت في القرآن الكريم لصرف الزكاة هي  -١١

  (ج) تسعة  (ب) ثمانية  (أ) سبعة 

  عناصر ............. إّن األشخاص الذين تجب عليهم الزكاة يجب أن تتوفر فيهم -١٢
  (ج) ستة  (ب) خمسة  (أ) أربعة 

درجة) ٢٥(   

  



وبين االسباب في حالة  (×)) أو خطأ ضع أمام كل جملة عالمة صح (السؤال الثالث: 
  ع مما يلي:) عشرة فرو ١٠، أجب عن (الخطأ

 تكبيرة االحرام واجب في الصالة، فلو أخّل بها وذكر في الركوع مضى في صالته. -١

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

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

لو قال المصّلي في التسليم السالم علينا وعلى عباد اهللا الصالحين ثم انصرف صّحت  -٢
 صالته.

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

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

 يجب على المصلي قراءة سورة الحمد وأحد السور في جميع الصلوات الواجبة والنافلة -٣
........................................................................................................................................................................................................................  

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

 .ا حضر وقت الصالة ولم يكن هناك ماء لكي يتوضأ فعليه أن يتيّممإذ -٤
........................................................................................................................................................................................................................  

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

 .فيها الزكاة المواشي والدواجنتجب  التياألنعام  -٥
........................................................................................................................................................................................................................  

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

َدَقاُت ِللُفقَ  ﴿إن اآلية الكريمة  -٦  ذكرت خمسة موارد لصرف الزكاة ﴾ ...َراء ِإنََّما الصَّ
........................................................................................................................................................................................................................  

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

  

  



  

  

 .والشعير والتمر واألرزالغالت التي تجب فيها الزكاة الحنطة  -٧
........................................................................................................................................................................................................................  

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

  
 .إن خروج الدم من األنف ينقض الوضوء -٨

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

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

 

 .الركوع ركن من أركان الصالة إذا تركه المصلي عمدًا أو سهوًا بطلت صالته -٩

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

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

 

 .أن تؤم صالة الجماعة للنساء فقطيجوز للمرأة  -١٠

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

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

  

 .إن النية ليست من أركان الصالة -١١

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

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

  

 .لو توضأ ونسى أن ينوي صّح وضوئه -١٢

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

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

درجة) ٢٥(   
  
  



  :امأل الفراغات التالية السؤال الرابع:

  ............................................................................................................................ هي:التي تبطل الصالة  النجاسات -١

 ............................................................................................................................................................. هي: مفطرات الصائم -٢

 ..................................................................................................: هي أعضاءعدة  ىالسجود علفي الصالة يكون  -٣
............................................................................................................................................................................................................

.. 

 .........................................................لتي يخير فيها المسافر بالصالة قصرًا أو كامًال هي: من المساجد ا -٤
............................................................................................................................................................................................................ 

 .....................................................................هي:  التي يقوم الحاكم اإلسالمي بصرف الزكاة فيها من الموارد -٥
............................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................عددها  األسباب الموجبة للوضوء -٦

 ........................................................................................................................لقصر الصالة عن السفر شروط عددها  -٧

 .........................................................................................................................................إن األكل والشرب على المجنب  -٨

........................................................... ...........إّن عدد الموارد التي ُذكرت في القرآن الكريم لصرف الزكاة هي  -٩

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

 ............................................................................................................................................... هي:  أشياء تجب الزكاة في -١٠

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

درجة) ٢٥(  

 السيد غياث طعمة

 



  
  

  اجلامعة العاملية للعلوم اإلسالمية
  )عامالتالــفــقــه (املأسئلة مادة 

  

  ................................................................................................................................... اسم الطالب:

 ................................................................................................................................... رقم الملف:

  ........................................................................................................................................  التاريخ:

  

  ..................................................................................................  اسم األستاذ المشرف:

  ..................................................................................................  بلد المركز االمتحاني:

 ....................................................................................................................................  المدينة:



  جميع األسئلة (األربعة)أجب عن  :حظةمال

وبين االسباب في  (×)) أو خطأ ضع أمام كل جملة عالمة صح (: ولالسؤال األ 
  ) عشرة فروع مما يلي:١٠، أجب عن (حالة الخطأ

 إذا أدى بقاء الوقف إلى خرابه جاز بيعه. -١

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

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

 ال يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية. -٢

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

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

 عقد االجارة. إذا باع المالك العين المستأجرة بطل -٣
........................................................................................................................................................................................................................  

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

 

 .ُيكره التكسب به ةكل شيء عينه نجس -٤
........................................................................................................................................................................................................................  

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

 

 للزوجة الحق في الفسخ ثالثة. تعطيي تعيوب الزوج ال -٥

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

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

 يبطل العقد. لمجل ولكن لم ُيذكر المهر في الزواج المؤقت إذا ُذكر األ -٦

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

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



  

 ابية زواجًا مؤقتًا ويحرم عليه الزواج الدائم.أن يتزّوج بالكافرة غير الكت للمسلم يجوز -٧

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

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

  
 ال، أو المنفعة كالسكن.العين كالدار أو المه هو بالموصى  -٨

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

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

 

 .»السابق«يطلق على الفائز الثاني في المصطلح الفقهي  -٩

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

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

 

 التمليك للمنفعة ولفترة محّددة.عني ي »الرقبى«مصطلح  -١٠

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

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

  

 وقبول. حتاج إلى ايجابتالعارية ال  -١١

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

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

  

 المضاربة هي من المعامالت الجائزة والالزمة. -١٢

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

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

 
درجة) ٢٥(   

  
  



، أجب عن عشرة ما هو الحكم فيما يلي مع التوضيح حين اللزوم :نيالسؤال الثا
  :فروع

 لو وكل أجنبي السفيه في بيع أو هبة. -١
........................................................................................................................................................................................................................  

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

 إذا اختلف الزوجان في العيب. -٢
........................................................................................................................................................................................................................  

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

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

 إذا تلف المبيع واختلف البائعان فيمن يتحمله. -٣
........................................................................................................................................................................................................................  

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

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

 إذا صّرح بالخطبة في موضع المنع وتزوجها بعد العدة. -٤
........................................................................................................................................................................................................................  

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

 ر عليه.لو أتلف المفلس ماله بعد الحج -٥
........................................................................................................................................................................................................................  

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

 لو أجر شخص ملك غيره تبرعًا. -٦
........................................................................................................................................................................................................................  

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

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

  

 



 لو أراد الرجل الزواج ببنت أخت زوجته. -٧
........................................................................................................................................................................................................................  

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

  

 لو اصطلح الشريكان على أن يكون الربح والخسران على أحدهما ولآلخر رأس ماله. -٨
........................................................................................................................................................................................................................  

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

  

 عترف أحد الزوجين بالزوجية وصدقه اآلخر، أو اعترف أحدهما دون اآلخر.لو ا -٩
........................................................................................................................................................................................................................  

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

  

 لو أقر بالهبة واالقباض وكانت الهبة في يد الواهب. -١٠
........................................................................................................................................................................................................................  

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

  

 به بعد ذلك.لو أنكر الولد والعن ثم أقّر  -١١
........................................................................................................................................................................................................................  

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

  

 لو أوصى بألف دينار لزيد وكان موسرًا لكنه افتقر حين الوفاة. -١٢
........................................................................................................................................................................................................................  

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

  

 
درجة) ٢٥(  

 



  :، أجب عن عشرة فروعامأل الفراغات التالية :ثالثالسؤال ال
  .............................................................................................  :سبعة، وهيوجبة لفسخ العقد عيوب المرأة الم -١

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

  ................................................................................................................ :، وهيأركان الزواج المؤقت أربعة -٢

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

  ...........................إلثبات ذلك، وهي:  وسائل ثالثةهناك ف المرأة أن زوجها به عيب العنن ادعتإذا  -٣
................................................................................................................................................................................. 

  (اذكر سببين):  تحرم المرأة حرمة مؤبدة على الرجل إذا تحّققت أحد األسباب التالية -٤

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

  ........................................................................................  ، وهي:في نشر الحرمة للرضاعشروط هناك أربعة  -٥
............................................................................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................ يها الزكاةفيجب  التيالغالت  دعد -٦

 ........................................................... ، وهي:أسباب التحريم ستةو ، بعض النساء يحرمن على بعض الرجال -٧

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

  ................................... :، اذكر ثالثة منهاإّن للنبي (ص) خصائص تختص به وال يشترك معه غيره -٨
................................................................................................................................................................................. 

 ................................................ال سبق إال في «: )(ع لاقحيث عن اإلمام الصادق (ع)  وردحديث  -٩

.............................................................................................................................................................................«  

 .................................................................................................................................. :ب أنشروط الواهمن  -١٠

 ...................................................................... :اذكر ثالثة منها، ُيشترط في صحة االجارة شروط متعددة -١١

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

درجة) ٢٥(  



   : المصطلحات التاليةبإيجاز عشرًا من عّرف  :لرابعالسؤال ا

الرُّقبى،  - الُعمرى – َقْرنال – الوديعة – كفالةال – المزارعة –الشركة  -الحوالة  -المفلَّس  -الصرف 
  الرتق. – الوقف – الضمان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

درجة) ٢٥(  

 السيد غياث طعمة

 



  
  

  اجلامعة العاملية للعلوم اإلسالمية
  الــفــقــه (العبادات)أسئلة مادة 

  

  ................................................................................................................................... اسم الطالب:

 ................................................................................................................................... رقم الملف:

  ........................................................................................................................................  التاريخ:

  

  ..................................................................................................  اسم األستاذ المشرف:

  ..................................................................................................  بلد المركز االمتحاني:

 ....................................................................................................................................  المدينة:



  جميع األسئلة (األربعة)أجب عن  :حظةمال

يتكون هذا السؤال من نوع االختيار المتعدد، ضع دائرة حول اإلجابة السؤال األول: 
  :لعشرة فروع الصحيحة

  (ج) خمسة  (ب) أربعة  (أ) ثالثة     أشياء ........................عبارة عن  الطهارة -١

 (ج) قسمين  (ب) ثالثة  (أ) أربعة       قسامأ  ....................ينقسم الحدث إلى  -٢

  (ج) ُيكره  (ب) ال يجوز  (أ) يجوز    صالة الجماعة خلفه .............غير المؤمن  -٣

  (ج) ستة  (ب) سبعة  (أ) أربعة     ..................عددها  الموجبة للوضوء األسباب -٤

  (ج) مكروهة  (ب) محرمة  (أ) مباحة   .................. الصالة في جوف الكعبة وسطحها إنّ  -٥

   (ج) مكروهة  (ب) محرمة  (أ) مباحة     .................. إّن الصالة في المكان المغصوب -٦

  (ج) ستة  (ب) سبعة  (أ) أربعة   ..............لقصر الصالة عن السفر شروط عددها  -٧

  (ج) الغزالن  (ب) األغنام  (أ) الدواجن       من األنعام التي تجب فيها الزكاة -٨

  ............لتي ُذكرت في القرآن الكريم لصرف الزكاة هي إّن عدد الموارد ا -٩
  (ج) تسعة  (ب) ثمانية  (أ) سبعة 

  أيام وال يزيد عن عشرة أيام ..................دم الحيض له مدة محددة فهو ال يقل عن  -١٠
  أيام ٤(ج)   أيام ٣(ب)   (أ) يومين             

  مسوغات .................... لغسل هيّمم بدًال من الوضوء أو ايأن يتفي للمكّلف  المسوغات -١١
  (ج) خمسة  (ب) أربعة  (أ) ثالثة               

   للنساء والرجال أن تؤم صالة الجماعةللمرأة  ............. -١٢

  (ج) ُيكره  (ب) ال يجوز  (أ) يجوز              

درجة) ٢٥(   



  

وبين االسباب في  (×)) أو خطأ ضع أمام كل جملة عالمة صح (: السؤال الثاني
  ) عشرة فروع مما يلي:١٠، أجب عن (الخطأحالة 

 تكبيرة االحرام واجب في الصالة، فلو أخّل بها وذكر في الركوع مضى في صالته. -١

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

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

 .لو ماتت السمكة في حوض فيجب تطهير ماء ذلك الحوض -٢

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

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

 .المأموم سواء كان المكان عاليًا أم األرض منحدرةال يصح أن يكون اإلمام أعلى من  -٣
........................................................................................................................................................................................................................  

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

 

 .بالحمد فقط بعد سورة الحمد وٕانما ُيكتفىال يجب في النافلة قراءة سورة  -٤
........................................................................................................................................................................................................................  

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

 

 .إّن القنوت من أركان الصالة -٥

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

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

 .المسجد األقصى هو والتمام القصر بين المسافرفيها  يتخيرمن المساجد التي  -٦

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

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

  

  



  

  

 .وقعت النجاسة في الماء الجاري فال يتنّجس مهما كانت تلك النجاسةلو  -٧

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

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

  
 .ن األنف ينقض الوضوءإن خروج الدم م -٨

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

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

 

 .بطلت صالته الركوع ركن من أركان الصالة إذا تركه المصلي عمدًا أو سهواً  -٩

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

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

 

 .األنعام التي تجب فيها الزكاة المواشي والدواجن -١٠

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

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

  

 .العامل الذي يقوم بجمع الزكاة أن يكون مسلماً ال ُيشترط في  -١١

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

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

  

َدَقاُت ِللُفَقَراء  ﴿إن اآلية الكريمة  -١٢  .ذكرت خمسة موارد لصرف الزكاة ﴾...ِإنََّما الصَّ

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

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

 
)درجة ٢٥(   

  



  

، أجب عن عشرة ما هو الحكم فيما يلي مع التوضيح حين اللزوم السؤال الثالث:
  :فروع

 إذا صرف الزكاة لغني مسافر فقد ماله -١
........................................................................................................................................................................................................................  

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

  إذا صلى في مكان نجس -٢
........................................................................................................................................................................................................................  

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

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

 إذا وطئ الحائض بعد طهرها وقبل الغسل -٣
........................................................................................................................................................................................................................  

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

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

 لو أجنب شخص في المسجد الحرام -٤
........................................................................................................................................................................................................................  

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

  لو أدرك اإلمام راكعًا ونوى الجماعة لكنه لم يدرك الركوع -٥
........................................................................................................................................................................................................................  

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

 لو استمعت الحائض إلى آية السجدة -٦
........................................................................................................................................................................................................................  

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

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

  



 

  لو توضأ بضميمة نية التبرد -٧
........................................................................................................................................................................................................................  

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

  

 لو تيمم بتراب ممزوج بالمعادن -٨
........................................................................................................................................................................................................................  

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

  

  لو دفع الزكاة لغارم واشترى قوتًا لعياله -٩
........................................................................................................................................................................................................................  

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

  

 لو سافر إلى بلد وترّدد في نّية اإلقامة وأراد الصالة -١٠
........................................................................................................................................................................................................................  

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

  

 لو سقطت سمكة ميتة في الماء القليل -١١
........................................................................................................................................................................................................................  

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

  

 لو كان اإلمام يصلي الفريضة والمأموم يصلي النافلة -١٢
........................................................................................................................................................................................................................  

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

  

 
درجة) ٢٥(  

 



  :، أجب عن عشرة فروعامأل الفراغات التالية السؤال الرابع:

  ................................................................................ :هي في الصالة يكون السجود على عدة أعضاء -١
.................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................ هي:من أقسام النجاسات  -٢

   .......................... :هي وطر شتجب عليهم الزكاة يجب أن تتوفر فيهم عدة  الذينإّن األشخاص  -٣
................................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................. ينقسم الحدث إلى -٤

 أغسال  ......................................................................................................  عدد األغسال الواجبة -٥

 ............................................................................................................ يها الزكاةفالغالت التي يجب  دعد -٦

 .................................................................................................... الموجبة للوضوء عددها األسباب -٧

  ............................................................................................... :التالية البلوغ للذكر بإحدى األمور يتحّقق -٨
................................................................................................................................................................................. 

 .......................................................................................... ال تجوز الصالة إن كان لباس المصلي من: -٩

 ........................................................................................................... من األماكن التي ُتكره فيها الصالة: -١٠

 ............................................................................................. القبلة لها، هي:األشياء التي يجب استقبال  -١١

  .............................................................................. هي:ورد عن اإلمام العسكري (ع) من عالمات المؤمن  -١٢
.................................................................................................................................................................................  

 
درجة) ٢٥(  

 السيد غياث طعمة
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول  – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٩ - ٢٠١٨للعام الدراسي               ولىالسنة : األ

  المنطق المادة : 

  فقطأجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

  الفظ المرتجل. -١   ما يأتي مع التمثيل:عرف   :١س
  المصداق.  -٣      التباين. -٢  
  .القضية المهملة -٥  القضية الشرطية.  -٤

درجة) ٢٥(   

عرف االقتراني الحملي، واذكر حدوده والقواعد العامة له وكيفية االستدالل به مع التمثيل   :٢س
  .لما تذكر

درجة) ٢٥(  

  .واضرب أمثلة لكل قسم هي أقسام االستقراء الناقص ؟ اذكرها واشرحها مفصالً  ما  :٣س
درجة) ٢٥(  

  .مع األمثلة، ثم بين الفرق بين التصنيف والتقسيمعرف التصنيف، واذكر أقسامه   :٤س
درجة) ٢٥(   

  .اذكر أقسام التعريف مع الشرح والتمثيل  :٥س
درجة) ٢٥(  

د. حميد النجديأ.   
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول  – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٩ - ٢٠١٨للعام الدراسي               ولىالسنة : األ

  الفقه  أصولالمادة : 

  فقطأجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

  أجب عن األسئلة اآلتية بإيجاز:  :١س
  هل يمكن استعمال اللفظ في معنيين في آن واحد ؟  -أ
 ما الفرق بين االستعمال الحقيقي، واالستعمال المجازي ؟  - ب

  درجة) ٢٥(               كيف ينقلب المجاز حقيقة ؟  -ج

نى السيرة العقالئية ؟ وما الفرق بينها وبين سيرة ما هو الدليل الشرعي غير اللفظي ؟ وما مع  :٢س
 درجة) ٢٥(                     المتشرعة ؟

في مسألة (اجتماع األمر والنهي) هل ترّجح الجواز أو االمتناع ؟ اذكر دليلك للرأي الذي تختاره.  :٣س
 درجة) ٢٥(                       

لتفصيل، وادعم جوابك بأمثلة ماذا تعرف عن قاعدة (منجّزية العلم االجمالي) ؟ اذكر ذلك با  :٤س
 درجة) ٢٥(                       عملية.

  ما هو مستنده ؟ - ب  ما هو االستصحاب ؟ -أ  :٥س
  ما معنى اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة ؟ -ج
 درجة) ٢٥(    هل يجري االستصحاب في األحكام كما يجري في الموضوعات ؟ - د

اإلرادة الجدية. –التواتر  –سيرة المتشرعة  –ب الغيري الواج –عّرف ما يأتي: الواجب النفسي   :٦س
  درجة) ٢٥(                       

  د. السيد فاضل الميالني
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول  – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٩ - ٢٠١٨للعام الدراسي               ولالسنة: األ

  العقائدالمادة: 

  فقطأجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

يستدل القائلون بالجبر بإسناد الخالقية المطلقة هللا تعالى على نفي أن اإلنسان موجد ألفعاله   :١س
  .ناقش ذلك »أن ال مؤثر في الوجود إّال اهللا«لتنافي ذلك مع الحقيقة 

درجة) ٢٥(  

  .تكّلم عن برهان الحركة ألرسطو مفّصالً   :٢س
درجة) ٢٥(  

  الية:على العبارات الت أو  ضع عالمة   :٣س
  البرهان اللمي يعني االستدالل باآلثار على وجود المؤثر. -١
  إحساس اإلنسان بالجوع من العلم الحصولي. -٢
  المعّطلة ال ينفون صفات اهللا تعالى. -٣
  سلك ديكارت للوصول إلى اليقين بإثبات واجب الوجود أوًال. -٤

درجة) ٢٥(  

  .بها على وجود المنظم القدير اذكر ثالثة نماذج من النظام السائد مستدالً   :٤س
درجة) ٢٥(  

               .من األدّلة على توحيد اهللا برهان التمانع، اشرح ذلك :٥س
درجة) ٢٥(  

  د. السيد فاضل الميالني
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  الدور األول  – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٩ - ٢٠١٨للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

  النحو والصرف المادة: 

  فقطأجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

ما المقصود بالكلمة عند النحويين واللغويين ؟ وما أقسامها ؟ وما العالمات العامة التي يعرف  -أ  :١س
  .بها كل قسم ؟ اشرح مع األمثلة

فت وكيف تعرّ  حّلل الكالم التالي إلى أجزائه األساسية من الكلمات، وبّين نوع كل كلمة فيه، - ب  
 ، أخذُه إلى بيِتِه صغيرًا، ولم يتركه من غيرِ (ص) قريبًا من الرسولِ  (ع) كان عليٌّ :  إلى نوعها

، وقال له يومًا: سوف يجعلك اهللا خليفتي، نزلت اآلية  َيا َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّغ َما  ﴿تربيٍة وهو شابٌّ
  .﴾ أُنِزَل ِإَليَك ِمن رَّبِّكَ 

درجة) ٢٥(   

  مة الصحيحة وضعها في الفراغ لتكتمل بها الجملة:اختر الكل  :٢س
  المؤمنيَن) -المؤمناِن  -حّث اهللا على التآخي بين ........... في كّل زمان ومكان (المؤمنوَن  -١
  المؤمنيَن) -المؤمناِن  -، وأّكد على عدم التفرقة. (المؤمنوَن »إنَّما .......  إخوة«فقال:  -٢
  المؤمَنْيِن) -المؤمناِن  - فإذا تخاصم  ....................  وجب على المسلمين (المؤمنيَن  -٣
  ُيصلحاِن) -ُيصلحوا  - أْن  ..................  بينهما لكي يعودا إلى األخّوة (ُيصلحوَن  -٤
  أخاه) -أخيه  -وٕاذا رأى المؤمن ..................  في مشكلة وجب عليه (أخوه  -٥

رجة)د ٢٥(   

  مّثل لما يلي بجمل تاّمة، واضبط كّل كلمة بالحركة االعرابية التي تستحقها:  :٣س
  الناقصة في جملة.» كان«التامة في جملة و» كان« - ١
  المفتوحة المخففة في جملة.» أن«المفتوحة المشّددة في جملة و» أنّ « - ٢
  التميمّية في جملة.» ما«الحجازية في جملة و» ما« - ٣
  وهو شبه جملة.» إنّ «بتداء مقترنة بخبر الم اال - ٤
  فعل من أفعال المقاربة في جملة وفعل من أفعال الرجاء في جملة. - ٥

درجة) ٢٥(  
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  اذكر الحكم النحوي لكل مّما يلي، ومّثل له بجملة تامة مضبوطة بالحركات االعرابية:  :٤س
  على إنَّ وأخواتها.» ما«إذا دخلت  - ١
  ها في موضع المفعول به.ومعموال» إنَّ «إذا وقعت  - ٢
  إذا كان المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة. - ٣
  االستفتاحية.» أال«ومعموالها بعد » إنَّ «إذا وقعت  - ٤
  .إذا كان المبتدأ نّصًا في القسم - ٥

درجة) ٢٥(   

  عّين موضع الشاهد، وبّين سبب االستشهاد به فيما يلي:  :٥س
  .) َع ِعَظاَمهُ َأَيحَسُب اِإلنَساُن َألَّن َنجمَ  ( - ١

  كأن ثــديــاه ُحــّقـانِ      وصـدر مـشـرق النـحـر - ٢
  في بعض ِغـّراتـه يوافقها    يوشك َمن فـّر من منـيـّته - ٣
  ه وخيمُ ـوالبغي مرتُع مبتغي    دمـاعة منـندم البغاُة وال س - ٤
  ) َما َهَذا َبَشرًا ِإن َهَذا ِإالَّ َمَلٌك َكِريمٌ  ( - ٥

 
درجة) ٢٥(  

الكريم الزبيديعبد د.   

   



 The International Colleges of Islamic Science
ICIS 
150 DA Coles Green Road, 
London NW2 7JL,  
UK 

Undergraduate Tel: +44 (20) 8450 8383 
Postgraduate    Tel: +44 (20) 8177 1889 
                       Fax: +44 (20) 8452 3366 
www.kolieh.com   registrar@kolieh.com 

 
               

Charity Registration No. 802651 

  الدور األول  – االمتحان النهائي          كلية الشريعة / الدبلوم العالي
  م٢٠١٩ - ٢٠١٨للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

  تاريخ التشريع اإلسالميالمادة: 

  فقطأجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

مختصر الكالم مبّينًا  ورد في كالم لإلمام علي (ع) انتقاد لالختالف في الفتاوى، اذكر  :١س
  أوجه االستدالل بكالمه الشريف مفصًال.

درجة) ٢٥(  

بّين باألمثلة الموضحة المراد من قولنا بين الشريعة والفقه نقاط التقاء وافتراق، فأين موارد   :٢س
  هذه النقاط ؟

درجة) ٢٥(   

  صيلها.خاض اإلمام الصادق (ع) مناظرات عدة مع أصحاب القياس، اذكر واحدة بتفا  :٣س
درجة) ٢٥(  

كان لمركز الشام دوره في صيانة المذهب في تلك الربوع، تناول نشاطه وأعالمه والنتائج   :٤س
  التي أداها.

درجة) ٢٥(  

  بّين أقسام داللة اللفظ القرآني مع األمثلة. -أ   :٥س
  تحّدث عن صحيفة علي الجامعة. -ب

درجة) ٢٥(  

  غياث طعةالسيد 
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  الدور األول  – االمتحان النهائي          لعاليكلية الشريعة / الدبلوم ا
  م٢٠١٩ - ٢٠١٨للعام الدراسي               ثانيةالسنة : ال
  دراية الحديث  المادة :

  فقطأجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

  .اشرح بالتفصيل عالقة علم الحديث بعلم الرجال  :١س
درجة) ٢٥(   

  .التفصيلم عن المجموعات الكبيرة أو الجوامع المتأخرة بتكلّ   :٢س
درجة) ٢٥(  

  .اذكر االقسام وعرفها مع الشرح؟ قسام الحديث المسند باعتبار عدد رواته أهي  ما  :٣س
درجة) ٢٥(  

  .، اذكرها وعرفها فقطاعتبار إلى أربعة أقساميقسم الخبر المسند من حيث االعتبار والال  :٤س
درجة) ٢٥(   

  .ح اثنين منهاف الحديث الموضوع، وعدد فقط عوامل الوضع واشر عرّ   :٥س
درجة) ٢٥(  

د. حميد النجديأ.   
 

 
  


