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  الدور األول – االمتحان النهائي          قانون والفقه المقارنالكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ولى: األالسنة

   تاريخ القانون المادة:

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

د تحّدث عن ذلك، هل تحّدث قانون حمورابي عن مسألة تنصيب الوارث ؟ وٕاذا لم يكن ق  :١س
    وارثه ؟ علىفما هي األشكال التي كان المال ينتقل من الشخص 

درجة) ٢٥(  

كيف عولجت (الملكية العقارية في بابل) ؟ اشرح نظام الملكية في عهد الساللة األولى، ثم   :٢س
  بّين حق االشتراك في الحائط.

درجة) ٢٥(  

  ح الحجرية ؟ماذا تعرف عن ألواح الكودورو ؟ وما هي األلوا  :٣س

درجة) ٢٥(  

ما هو دور (قانون األلواح اإلثني عشر) في القانون الروماني ؟ وكيف كانت صياغة هذه   :٤س
  القوانين ؟

درجة) ٢٥(  

  .اشرح ذلك بالتفصيل ؟ ماذا تعرف عن أصول المحاكمات المدنية في الحقوق الرومانية  :٥س
درجة) ٢٥(  

  يغ المكتوبة ؟ما هو (دعوى قبض الرهن) ؟ وما هي الص  :٦س
درجة) ٢٥(  

  د. السيد فاضل الميالني
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول – االمتحان النهائي          القانون والفقه المقارنكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ولى: األالسنة

  المدخل إلى علم القانون المادة:

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلةأجب عن أربعة   :مالحظة

  عن عنصر اإللزام في القاعدة القانونية. تكلم  :١س

درجة) ٢٥(  

  .وّضح الجزاء المدني في القاعدة القانونية  :٢س
درجة) ٢٥(  

  العامة ثم اذكر أمثلة على كل منهما. واآلداببّين قواعد النظام العام   :٣س

درجة) ٢٥(  

  إلى موقف الفقه اإلسالمي منها. مشيراتكلم عن الحقوق المعنوية   :٤س

ة)درج ٢٥(  

  ما هي أركان الحق ؟ وّضح ذلك بإيجاز.  :٥س
درجة) ٢٥(  
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول – االمتحان النهائي          القانون والفقه المقارنكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ولى: األالسنة

  القانون الدستوري المادة:

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

ي برأيك وسائل تولي السلطة ؟ ناقشها باختصار ثم قارن بين االنتخابات التي جرت ما ه  :١س
، وبماذا تفسير عجز رئيس الجمهورية ٧/٦وفي ايران بتاريخ  ٦/٦في بريطانيا بتاريخ 

اإلسالمية في ايران عن تنفيذ برنامجه االصالحي رغم انتخابه في دورتين متتاليتين 
  ت الناخبين ؟وباغلبية كبيرة جدًا من أصوا

درجة) ٣٤(  

 والمؤسساتت وكيف تميزها عن األحزاب السياسية وباقي المنظما؟ كيف تفهم الدولة   :٢س
  السياسية واالجتماعية ... الخ ؟

درجة) ٢٢(  

  (بريطانيا) ؟ ًا في كل من العراق وايران والمملكة المتحدةـاتير حاليـد وتنقضي الدسـكيف تول  :٣س

درجة) ٢٢(  

  كال الدول ثم قارن بين النظام الرئاسي والنظام الوزاري (البرلماني).اذكر أش  :٤س

درجة) ٢٢(  

  ممن يتعين حماية الدستور وكيف يتم ذلك ؟  :٥س
درجة) ٢٢(  
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  الدور األول – االمتحان النهائي          قانون والفقه المقارنالكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي               ولىالسنة : األ

  للسنة األولى)  اإلنكليزيةعبير واألسلوب (بديل اللغة فن التالمادة : 

  

  ضمنها السؤال األولأربعة أسئلة على أن يكون أجب عن  :مالحظة

ما هي أهم العوامل التي تؤهل الكاتب على التعبير الكاشف عن الفن وخصائص االسلوب   :١س
  واذكرها وفصل القول في واحدة منها. ؟ األدبي فيه

درجة) ٢٥(   

  دث عن خصائص االستهالل الفنية والتي ينبغي ان تتوفر في مطلع النص األدبي.تح  :٢س
درجة) ٢٥(  

  ما هي انواع االسلوب البياني ؟ -١أجب عما يلي:   :٣س
    اذكر مميزات االسلوب األدبي. -٢

درجة) ٢٥(  

  تحدث عن عالقة االبداع التعبيري بالتوتر النفسي للكاتب.  :٤س
درجة) ٢٥(  

زام بالقواعد اللغوية والخصائص التعبيرية من المعايير الفنية السامية لألسلوب يعتبر االلت  :٥س
  والتعبير ؛ وضح ذلك بشرح مناسب.

درجة) ٢٥(  
  

  د. عبد الحسين عواد
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول – االمتحان النهائي          قانون والفقه المقارنالكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ولىالسنة : األ

  المنطق : 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.

  الفظ المرتجل. -١   ما يأتي مع التمثيل:عرف   :١س
  المصداق.  -٣      باين.الت -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(  

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

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

د. حميد النجديأ.   



 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 القانون والفقه المقارن
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤عام الدراسي  لل              ولىالسنة : األ

  أصول الفقه المادة : 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :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(               يقة ؟كيف ينقلب المجاز حق  -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  ما هو االستصحاب ؟ -أ  :٥س
  ما معنى اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة ؟ -ج
 درجة) ٢٥(    يجري في الموضوعات ؟ هل يجري االستصحاب في األحكام كما - د

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

  د. السيد فاضل الميالني
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  الدور األول – االمتحان النهائي          كلية القانون والفقه المقارن
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤الدراسي   للعام              ولالسنة: األ

  العقائدالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :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) ٥٢(  

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

  على العبارات التالية: 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
  صول إلى اليقين بإثبات واجب الوجود أوًال.سلك ديكارت للو  -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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  الدور األول – االمتحان النهائي          رنكلية القانون والفقه المقا
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ولىالسنة: األ

  النحو والصرف المادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

يعرف ما المقصود بالكلمة عند النحويين واللغويين ؟ وما أقسامها ؟ وما العالمات العامة التي  -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 يج َيا َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّغ َما  ﴿علك اهللا خليفتي، نزلت اآلية تربيٍة وهو شابٌّ
  .﴾ أُنِزَل ِإَليَك ِمن رَّبِّكَ 

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
  المؤمَنْيِن) -المؤمناِن  - فإذا تخاصم  ....................  وجب على المسلمين (المؤمنيَن  -٣
  صلحاِن)يُ  -ُيصلحوا  - أْن  ..................  بينهما لكي يعودا إلى األخّوة (ُيصلحوَن  -٤
  أخاه) -أخيه  -وٕاذا رأى المؤمن ..................  في مشكلة وجب عليه (أخوه  -٥

درجة) 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 «الم االبتداء مقترنة بخبر  - ٤
  فعل من أفعال المقاربة في جملة وفعل من أفعال الرجاء في جملة. - ٥

درجة) ٢٥(  
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  ة مضبوطة بالحركات االعرابية:اذكر الحكم النحوي لكل مّما يلي، ومّثل له بجملة تام  :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    يوشك َمن فـّر من منـيـّته - ٣
  ه وخيمُ ـمبتغي والبغي مرتعُ     دمـاعة منـندم البغاُة وال س - ٤
  ) َما َهَذا َبَشرًا ِإن َهَذا ِإالَّ َمَلٌك َكِريمٌ  ( - ٥

 
درجة) ٢٥(  

عبد الكريم الزبيديد.   
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

  القانون الدستوريالمادة: 

   لةأربعة أسئأجب عن  :مالحظة

لبريطاني، األمريكي، الفرنسي)، الليبرالية (ا –قارن بين الدساتير في الدول الديمقراطية  -أ :١س
  ودساتير الدول اإلسالمية (إيران، السعودية، السودان).  

  شكل الدولة. -٣  المشروعية. -٢    الشرعية. -١  ما يلي: بإيجازوضح  -ب 
  الوالية في الفقه اإلسالمي -٥  النظام السياسي  -٤

    سالميةمصادر القانون الدستوري الوضعي ومصادر في أحكام الشريعة اإل -٦
عالمة) ٢٥(  

  ما المقصود بخضوع الدولة للقانون. -أ :٢س
  ما هي الوسيلة ألصوب برأيك لتولي السلطة ؟ -ب  
                   ما هي وظائف الدولة ؟ -ج  

عالمة) ٢٥(  

؟ وما  ماذا تفهم من حقوق اإلنسان، وهل تؤثر وسيلة تولى الحكم على تلك الحقوق وكيف :٣س
   ؟ دادًا النتهاك حقوق اإلنسانهي الجهة األكثر استع

عالمة) ٢٥(  
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  ما أهمية الدستور في حياة الدولة والمجتمع؟ -أ: ٤س
كيف تنظر أحكام الشريعة اإلسالمية إلى الوراثة كوسيلة لتسلم السلطة ؟ ومدى   -ب  
             شرعية الثورة في االستيالء على الحكم ؟  

عالمة) ٢٥(  

  
  ما هي طبيعة الدساتير؟ -أ: ٥س

  بماذا تختلف الدولة عن الفرد العادي ؟ وما الفرق بين الشعب والسكان في الدولة ؟   -ب  
      قارن بين مفهوم الفيدرالية والحكم الذاتي. -ج  

عالمة) ٢٥(  

  
 بروفيسور نوري لطّيف
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

  تاريخ القانونالمادة: 

   لةأربعة أسئأجب عن  :مالحظة

  اشرح بالتفصيل موقف القوانين البابلية من (التبّني)، ذاكرًا:  :١س
  درجة) ٢٥(        شروط التبني. -ج  أشكال التبني. - ب  الغاية التي كانوا يهدفون إليها. -أ  

اذا تعرف عن ألواح الكودورو ؟ وما هي الحاالت التي كان يتم استعمال هذه األلواح فيها ؟ م  :٢س
  درجة) ٢٥(                    وهل تعرّضت لبيان حدود الملكية الخاصة ؟

خصائص  –المقايضة  –التعاقد بواسطة الوكيل  –اشرح المفردات اآلتية: التعاقد بالمراسلة   :٣س
  درجة) ٢٥(                             نظام االقطاع.

كيف لعب قانون األلواح االثني عشر دوره في تطوير القانون الروماني ؟ وما هي المواد   :٤س
  درجة) ٢٥(                        األساسية في هذه األلواح ؟

  درجة) ٢٥(            هل كانت أصول المحاكمات المدنّية واضحة المعالم في القوانين الرومانية ؟  :٥س

  درجة) ٢٥(     اذكر بالتفصيل الدعاوى القانونية اآلتية حسبما ذكرها الفقيه (غايوس):   :٦س
  االدعاء بطريقة اإلنذار. -أ  
  االدعاء بطريقة القبض على شخص. - ب  
  االدعاء بطريقة القبض على شيء. -ج  

 د. السيد فاضل الميالني
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  ر الثانيالدو  –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي               ولى: األالسنة

  المدخل لدراسة القانونالمادة: 

  أسئلةثالثة أجب عن  :مالحظة

 درجة) ١٥(      .تكلم عن الجزاء في القوانين الوضعية والشريعة االسالمية -أ  :١س

 )ةدرج ١٣(            ؟ ما هي أنواع األشخاص اإلعتبارية - ب

 )ةدرج ١٢(    عدد مصادر الحق، واكتب عن الفعل الضار واإلثراء دون سبب. -ج

  عدد أنواع تفسير القانون، وأكتب عن التفسير التشريعي.  :٢س
درجة) ٣٠(  

  
؟ وبعض اآلراء التي وردت  ما هو المعيار الذي يتم على أساسه تقسيم القانون بشكل عام :٣س

 بشأنه.

درجة) ٣٠(  
  
  جب عن فرعين فقط:أ :٤س

 )ةدرج ١٥(              ؟ هي تقسيمات المحاكم ما - أ

  )ةدرج ١٥(              ؟ ما هي شرائط العرف وأركانه - ب

  )ةدرج ١٥(   ما هو معيار التمييز بين القواعد اآلمرة والقواعد التكميلية؟ أكتب عن ذلك. -ج

  )ةدرج ١٥(          ؟ ما هي المصادر الرسمية لصياغة القانون -د
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          القانون والفقه المقارنكلية 
  م٢٠١٦ - ٢٠١٥للعام الدراسي                ولىالسنة : األ

  للسنة األولى)  اإلنكليزيةفن التعبير واألسلوب (بديل اللغة المادة : 

  أربعة أسئلة أجب عن  :مالحظة
  

  .والتعبير لغًة واصطالحاً  عرف كال من األسلوب  :١س
درجة) ٢٥(   

تحدث عن دور الصفات المكتسبة من البيئة ودور التجارب الوجدانية، وكيف يكون لكليهما   :٢س
  دور في زيادة قدرة المبدع وتنقيتها وتأهيله للتعبير األدبي.

درجة) ٢٥(  

  رسته.ما الفرق بين األسلوب البياني واألسلوب العلمي ؟ وّضح ذلك حسبما د  :٣س
درجة) ٢٥(  

يظهر التعبير في مؤداه على شكلين؛ التعبير الشفوي والتعبير الكتابي. اذكر ما يتطلبه كل  :٤س
  منهما من المعّبر المبدع.

درجة) ٢٥(   

  أكتب قطعة نثرية تتحدث فيها لما يشدك إلى االلتزام بالدين والوطن.  :٥س
درجة) ٢٥(  

  

  د. عبد الحسين عواد



 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          قه المقارنكلية القانون والف
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي               ولى: األالسنة

  المنطق المادة: 

  فقط.أجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

  .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 طه وأقسامه، ممثالً ف الشكل االول من أشكال االقتران الحملي. وبين شرو 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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  دور الثانيال – االمتحان النهائي          كلية القانون والفقه المقارن
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

  أصول الفقه المادة: 

  أجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

  هل تستلزم الحرمة البطالن ؟ -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(  

  هل يمكن استعمال اللفظ في معنيين في آن واحد ؟ -أ  :٣س
  ي ؟ما الفرق بين االستعمال الحقيقي، واالستعمال المجاز  - 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(  

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 – االمتحان النهائي          كلية القانون والفقه المقارن
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي               ولالسنة: األ

  العقائدالمادة: 

  أجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

  درجة) ٢٥(           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  
  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

. الخ. كيف .زال .يثير بعضهم شبهات حول العدل اإللهي لوجود: الموت، المرض، الزل  :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
  ثم ناقشه.

درجة) ٢٥(  

  ميالنيد. السيد فاضل ال
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          كلية القانون والفقه المقارن
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

  النحو والصرف المادة: 

  أجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

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

  . )فويٌل للذين يكتبون الكتاَب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند اهللا ( -١
  . )كموال َتْنِكحوا الُمشركات حّتى ُيؤِمنَّ وألَمٌة مؤمنٌة خيٌر من ُمشركة ولو أعجبت ( -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
أم َمْن ُيجيُب الُمضطرَّ إذا دعاُه ويكشف السوء ويجعلكم ُخلفاَء األرض أِلٌه مع  ( -٥

  . )ما َتَذّكرون اهللا قليالً 

(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

  . )عبٌد مؤمٌن خيٌر من ُمشرٍك ولو أعجبكمولَ  ( -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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ُمبتدأ في الكالم على أنواع ُمختلفة، عّين الُمبتدأ والخبر في الجمل التالية، (أ) يأتي خبُر ال  :٢س
  وبّين نوع الخبر، ثمَّ أْعِرْبُه:

  . )إلى اهللا مرجعكم وهو على ُكّل شيٍء قديرٌ  ( -١
  . )والذين كفروا وكّذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ( -٢
  . )سيماهموبيَنهما ِحجاب وعلى األعراف رجال يعرفون ُكّالً ب ( -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

  . )نجزي الُمحسنين
  . )أُنْلِزُمكموها وأنتم لها كارهون ( -٣
  . )نَتَبرّْأنا إليك ما كانوا إّيانا يعبدو ( -٤
  . )هنالك الواليُة هللا الحّق هو خيٌر ثوابًا وخيٌر ُعقبا ( -٥

درجة) ٢٣(   

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

  :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
واسمها وخبرها، وعلى معرفة معنى الفعل، عّيْن (كان وأخواتها)، واسمها وخَبرها في الُجَمل 

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

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

  (ب) عبِّْر بُجَمٍل ُمفيدة عن المعاني التالية:
  َقْصُر معنى الخبر على الُمبتدأ بأداة حصر – ١
  اّتصاف الُمبتدأ بالخبر طول الليل – ٢
  ساءاّتصاف المبتدأ بالخبر وقت الم – 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 الزبيديد.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي          القانون والفقه المقارنكلية 
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               ولىالسنة: األ
  للسنة األولى)  اإلنكليزيةفن التعبير واألسلوب (بديل اللغة المادة : 

  

  ضمنها السؤال األولأربعة أسئلة على أن يكون أجب عن  :مالحظة

  .العامة لفن األسلوب األدبياذكر العناصر  -أ  :١س
  ما الفرق بين األسلوب البياني واألسلوب العلمي ؟ وّضح ذلك حسبما درسته. -ب  

درجة) ٢٥(   

  .اشرح باختصار عالقة االبداع في التعبير بالتوتر النفسي للمعّبر  :٢س
درجة) ٢٥(  

عن القوة  عدد القوى التي تتدخل في سلوك الفرد وتكسبه المعارف والخبرات، وتحدث :٣س
  .الحافظة الذاكرة

درجة) ٢٥(  

ما هو الفرق بين التعبير الكتابي الوظيفي والتعبير الكتابي اإلبداعي؟ وّضح ذلك بشرح   :٤س
  مناسب.

درجة) ٢٥(  

تحدث عن آراء النقاد العرب في العمليات العقلية لإلبداع الفني في التعبير األدبي؛   :٥س
  .موضحا آراء حازم القرطاجني في ذلك

درجة) ٢٥(  
  

  د. عبد الحسين عواد



 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          القانون والفقه المقارنكلية 
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

  المنطق المادة: 

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

  العنادية. -٥    المنفصلة. -٤    الجمع.مانعة  -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
  و غير أسود.الجسم إما أن يكون غير أبيض أ -٥

درجة) ٢٥(  

  عّرف القسمة، وبيـّن أنواعها مع الشرح واألمثلة.: 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          القانون والفقه المقارنكلية 
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

  أصول الفقه المادة: 

  فقطأجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

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

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(  

  بيـّن العالقات القائمة بين الحكم وموضوعه.  :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  –النسبة اإلرسالية  –السيرة العقالئية  –األصل العملي 

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 األول – االمتحان النهائي          القانون والفقه المقارنكلية 
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

  العقائدالمادة: 

  فقطأجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

  .اذكر الشواهد على أّن الحواس الخمسة ال تعطينا الكشف الصحيح عن الواقع -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
 ة)درج ٢٥(                    على ذلك ؟

  على العبارات التالية: 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(  

  كر ثالثة نماذج من النظام السائد مستدًال بها على وجود المنظم القدير.اذ :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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  الدور األول –االمتحان النهائي           كلية القانون والفقه المقارن
  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
 ة.يعرف بها كل قسم ؟ اشرح مع األمثل

وكيف  حّلل الكالم التالي إلى أجزائه األساسية من الكلمات، وبيـّن نوع كل كلمة فيه، -ب
، أخذُه إلى بيِتِه صغيرًا، ولم 6قريبًا من الرسوِل  7كان 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 لِّغ ما أُنزِ بَ  ولُ سُ ا الرَّ هَ يُّ أ

  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 »ما .......  إخوة إنَّ « فقال:  -٢
  المؤمَنيـِْن) -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
  )مشاكلٌ  -مشاكَل  -(مشاكٍل  أن يقف إلى جانبه، وال يتركه في .......... تؤثر على حياته. -٦

  درجة) 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.» أنْ «المفتوحة المشّددة في جملة و» أنّ « -٢
  التميمّية في جملة.» ما«الحجازية في جملة و» ما« -٣
  وهو شبه جملة.» إنّ «م االبتداء مقترنة بخبر ال -٤
  فعل من أفعال المقاربة في جملة وفعل من أفعال الرجاء في جملة. -٥



 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 

  اذكر الحكم النحوي لكل مّما يلي، ومّثل له بجملة تامة مضبوطة بالحركات االعرابية: :٤س
  على إنَّ وأخواتها.» ما«إذا دخلت  -١
  موضع المفعول به. ومعموالها في» 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(  

  
  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          القانون والفقه المقارنكلية 
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

  تاريخ القانون المادة:

  فقطأربعة أسئلة ن أجب ع :مالحظة

ودورو ؟ وما هي الحاالت التي كان يتم استعمال هذه األلواح فيها اذا تعرف عن ألواح الكم  :١س
  ؟ وهل تعرضت لبيان حدود الملكية الخاصة ؟

درجة) ٢٥(   

كيف لعب قانون األلواح اإلثني عشر دوره في تطوير القانون الروماني ؟ وما هي المواد   :٢س
  األساسية في هذه األلواح ؟

درجة) ٢٥(  

م في ظل التنظيم القضائي لدى الرومان، وعّرف بالدقة ما ُيقصد تحدث عن أنواع المحاك  :٣س
من سلطة األمر وسلطة قول الحق، ثم مّيز بين المحاكم القضائية العشرية والمحاكم 

  المئوية.
درجة) ٢٥(  

يعتز تاريخ القانون الروماني باإلنجازات التي قام بها اإلمبراطور (جوستينيان) اشرح هذه   :٤س
طّورت الحقوق الرومانية، وما هي صلة ذلك بما ُعرف الحقًا باسم  اإلنجازات وكيف

  ؟» مجموعة الفقه«
درجة) ٢٥(  

عقدت القوانين البابلية فصًال خاصًا بأحكام التبّني، وذكرت أشكاًال عديدة له، اشرح  -أ  :٥س
  ذلك.

  لماذا اّتخذ التبّني طريقًا لنصب وارث ؟ -ب  
درجة) ٢٥(  

  السيد فاضل الميالنيد. 
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  الدور األول – االمتحان النهائي          القانون والفقه المقارنكلية 
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

  المدخل إلى علم القانون المادة:

  فقط أسئلة أربعةأجب عن  :مالحظة
  
  تكّلم بإيجاز عن النظام الزماني للقوانين.  :١س

درجة) ٢٥(  
  
  لمملكة العربية السعودية وتكّلم عن أحد هذه األنواع بإيجاز.بّين أنواع المحاكم في ا  :٢س

درجة) ٢٥(  
  
  اعرض بإيجاز مفهوم العرف مع تمييزه عن مجرد العادة.  :٣س

درجة) ٢٥(  
  
  ما المقصود بالقواعد القانونية اآلمرة والقواعد القانونية المفسرة ؟ اشرح ذلك بإيجاز.  :٤س

درجة) ٢٥(  

  تكلم بإيجاز عن حق الملكية.اذكر أنواع الحقوق ثم  :٥س
درجة) ٢٥(  

  

السعدي د. عبد الحسن ھادي  
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  الدور األول – االمتحان النهائي          القانون والفقه المقارنكلية 
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               ولىالسنة: األ
  القانون الدستوريالمادة : 

  فقط أسئلة أربعةأجب عن  :مالحظة

  مركزي. م فيدرالي وأخرى بسيطة موحدة ذات نظام القارن بين دولة ذات نظا  :١س
درجة) ٢٥(  

  قارن بين دستور مدون وأخر عرفي من حيث الصفات والتعديل واآلثار. :٢س
درجة) ٢٥(  

ما هي برأيك طبيعة النظام السياسي اإلسالمي في عهد الرسول األكرم (ص)، وما هي   :٣س
هورية إيران اإلسالمية، وما هي المبادئ طبيعته في كل من المملكة العربية السعودية وجم
  التي يقوم عليها نظام الحكم في هاتين الدولتين؟

درجة) ٢٥(  

  ؟ من يضع الدساتير وما هي أنواعها وكيف تنتهي وما هي اآلثار التي تترتب على إلغائها  :٤س
درجة) ٢٥(  

لسياســـــية وكيـــــف تميزهـــــا عـــــن المنظمـــــات واألحـــــزاب ا ؟ كيـــــف تظهـــــر الدولـــــة إلـــــى الوجـــــود :٥س
  ؟ والجمعيات

درجة) ٢٥(  

  البروفيسور نوري لطيف
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٦ - ٢٠١٥للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

  القانون الدستوريالمادة: 

  هاضمن السؤال األولعلى أن يكون  لةأربعة أسئأجب عن  :مالحظة

لبريطاني، األمريكي، الفرنسي)، الليبرالية (ا –قارن بين الدساتير في الدول الديمقراطية  -أ :١س
  ودساتير الدول اإلسالمية (إيران، السعودية، السودان).  

  شكل الدولة. -٣  المشروعية. -٢    الشرعية. -١  ما يلي: بإيجازوضح  -ب 
  الوالية في الفقه اإلسالمي -٥  النظام السياسي  -٤

    سالميةمصادر القانون الدستوري الوضعي ومصادر في أحكام الشريعة اإل -٦
عالمة) ٢٥(  

  ما المقصود بخضوع الدولة للقانون. -أ :٢س
  ما هي الوسيلة ألصوب برأيك لتولي السلطة ؟ -ب  
                   ما هي وظائف الدولة ؟ -ج  

عالمة) ٢٥(  

؟ وما  ماذا تفهم من حقوق اإلنسان، وهل تؤثر وسيلة تولى الحكم على تلك الحقوق وكيف :٣س
   ؟ دادًا النتهاك حقوق اإلنسانهي الجهة األكثر استع

عالمة) ٢٥(  
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  ما أهمية الدستور في حياة الدولة والمجتمع؟ -أ: ٤س
كيف تنظر أحكام الشريعة اإلسالمية إلى الوراثة كوسيلة لتسلم السلطة ؟ ومدى   -ب  
             شرعية الثورة في االستيالء على الحكم ؟  

عالمة) ٢٥(  

  
  ما هي طبيعة الدساتير؟ -أ: ٥س

  بماذا تختلف الدولة عن الفرد العادي ؟ وما الفرق بين الشعب والسكان في الدولة ؟   -ب  
      قارن بين مفهوم الفيدرالية والحكم الذاتي. -ج  

عالمة) ٢٥(  

  
 بروفيسور نوري لطّيف
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٦ - ٢٠١٥الدراسي  للعام              ولىالسنة: األ

  تاريخ القانونالمادة: 

  اضمنه السؤال األولعلى أن يكون  لةأربعة أسئأجب عن  :مالحظة

  اشرح بالتفصيل موقف القوانين البابلية من (التبّني)، ذاكرًا:  :١س
  درجة) ٢٥(        شروط التبني. -ج  أشكال التبني. - ب  الغاية التي كانوا يهدفون إليها. -أ  

اذا تعرف عن ألواح الكودورو ؟ وما هي الحاالت التي كان يتم استعمال هذه األلواح فيها ؟ م  :٢س
  درجة) ٢٥(                    وهل تعرّضت لبيان حدود الملكية الخاصة ؟

خصائص  –المقايضة  –التعاقد بواسطة الوكيل  –اشرح المفردات اآلتية: التعاقد بالمراسلة   :٣س
  درجة) ٢٥(                             نظام االقطاع.

كيف لعب قانون األلواح االثني عشر دوره في تطوير القانون الروماني ؟ وما هي المواد   :٤س
  درجة) ٢٥(                        األساسية في هذه األلواح ؟

  درجة) ٢٥(            هل كانت أصول المحاكمات المدنّية واضحة المعالم في القوانين الرومانية ؟  :٥س

  درجة) ٢٥(     اذكر بالتفصيل الدعاوى القانونية اآلتية حسبما ذكرها الفقيه (غايوس):   :٦س
  االدعاء بطريقة اإلنذار. -أ  
  االدعاء بطريقة القبض على شخص. - ب  
  االدعاء بطريقة القبض على شيء. -ج  

 د. السيد فاضل الميالني
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  ر الثانيالدو  –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥ للعام الدراسي              ولى: األالسنة

  المدخل لدراسة القانونالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلةثالثة أجب عن  :مالحظة

 درجة) ١٥(      .تكلم عن الجزاء في القوانين الوضعية والشريعة االسالمية -أ  :١س

 )ةدرج ١٣(            ؟ ما هي أنواع األشخاص اإلعتبارية - ب

 )ةدرج ١٢(    عدد مصادر الحق، واكتب عن الفعل الضار واإلثراء دون سبب. -ج

  عدد أنواع تفسير القانون، وأكتب عن التفسير التشريعي.  :٢س
درجة) ٣٠(  

  
؟ وبعض اآلراء التي وردت  ما هو المعيار الذي يتم على أساسه تقسيم القانون بشكل عام :٣س

 بشأنه.

درجة) ٣٠(  
  
  جب عن فرعين فقط:أ :٤س

 )ةدرج ١٥(              ؟ هي تقسيمات المحاكم ما - أ

  )ةدرج ١٥(              ؟ ما هي شرائط العرف وأركانه - ب

  )ةدرج ١٥(   ما هو معيار التمييز بين القواعد اآلمرة والقواعد التكميلية؟ أكتب عن ذلك. -ج

  )ةدرج ١٥(          ؟ ما هي المصادر الرسمية لصياغة القانون -د
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          القانون والفقه المقارنكلية 
  م٢٠١٦ - ٢٠١٥للعام الدراسي                ولىالسنة : األ

  للسنة األولى)  اإلنكليزيةفن التعبير واألسلوب (بديل اللغة المادة : 

  ضمنها السؤال األولأربعة أسئلة على أن يكون أجب عن  :مالحظة
  

  .والتعبير لغًة واصطالحاً  عرف كال من األسلوب  :١س
درجة) ٢٥(   

تحدث عن دور الصفات المكتسبة من البيئة ودور التجارب الوجدانية، وكيف يكون لكليهما   :٢س
  دور في زيادة قدرة المبدع وتنقيتها وتأهيله للتعبير األدبي.

درجة) ٢٥(  

  رسته.ما الفرق بين األسلوب البياني واألسلوب العلمي ؟ وّضح ذلك حسبما د  :٣س
درجة) ٢٥(  

يظهر التعبير في مؤداه على شكلين؛ التعبير الشفوي والتعبير الكتابي. اذكر ما يتطلبه كل  :٤س
  منهما من المعّبر المبدع.

درجة) ٢٥(   

  أكتب قطعة نثرية تتحدث فيها لما يشدك إلى االلتزام بالدين والوطن.  :٥س
درجة) ٢٥(  

  

  د. عبد الحسين عواد
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          قه المقارنكلية القانون والف
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ولى: األالسنة

  المنطق المادة: 

، وفي حال عدم اإلجابة على ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة
ح وُيصّحح الدفتر تُترك اإلجابة األخيرة في الورقة من التصحي 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 طه وأقسامه، ممثالً ف الشكل االول من أشكال االقتران الحملي. وبين شرو 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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  دور الثانيال – االمتحان النهائي          كلية القانون والفقه المقارن
  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(                 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(  

  هل يمكن استعمال اللفظ في معنيين في آن واحد ؟ -أ  :٣س
  ي ؟ما الفرق بين االستعمال الحقيقي، واالستعمال المجاز  - 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(  

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



 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 القانون والفقه المقارن
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥ام الدراسي للع              ولالسنة: األ

  العقائدالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

  درجة) ٢٥(           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  
  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

. الخ. كيف .زال .يثير بعضهم شبهات حول العدل اإللهي لوجود: الموت، المرض، الزل  :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
  ثم ناقشه.

درجة) ٢٥(  

  ميالنيد. السيد فاضل ال
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          كلية القانون والفقه المقارن
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

  النحو والصرف المادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

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

  . )فويٌل للذين يكتبون الكتاَب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند اهللا ( -١
  . )كموال َتْنِكحوا الُمشركات حّتى ُيؤِمنَّ وألَمٌة مؤمنٌة خيٌر من ُمشركة ولو أعجبت ( -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
أم َمْن ُيجيُب الُمضطرَّ إذا دعاُه ويكشف السوء ويجعلكم ُخلفاَء األرض أِلٌه مع  ( -٥

  . )ما َتَذّكرون اهللا قليالً 

(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

  . )عبٌد مؤمٌن خيٌر من ُمشرٍك ولو أعجبكمولَ  ( -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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ُمبتدأ في الكالم على أنواع ُمختلفة، عّين الُمبتدأ والخبر في الجمل التالية، (أ) يأتي خبُر ال  :٢س
  وبّين نوع الخبر، ثمَّ أْعِرْبُه:

  . )إلى اهللا مرجعكم وهو على ُكّل شيٍء قديرٌ  ( -١
  . )والذين كفروا وكّذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ( -٢
  . )سيماهموبيَنهما ِحجاب وعلى األعراف رجال يعرفون ُكّالً ب ( -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

  . )نجزي الُمحسنين
  . )أُنْلِزُمكموها وأنتم لها كارهون ( -٣
  . )نَتَبرّْأنا إليك ما كانوا إّيانا يعبدو ( -٤
  . )هنالك الواليُة هللا الحّق هو خيٌر ثوابًا وخيٌر ُعقبا ( -٥

درجة) ٢٣(   

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

  :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
واسمها وخبرها، وعلى معرفة معنى الفعل، عّيْن (كان وأخواتها)، واسمها وخَبرها في الُجَمل 

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

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

  (ب) عبِّْر بُجَمٍل ُمفيدة عن المعاني التالية:
  َقْصُر معنى الخبر على الُمبتدأ بأداة حصر – ١
  اّتصاف الُمبتدأ بالخبر طول الليل – ٢
  ساءاّتصاف المبتدأ بالخبر وقت الم – 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 الزبيديد.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي            القانون والفقه المقارنكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي                 ولىالسنة: األ

  القانون الدستوري المادة:

  ضمنها السؤال األولأسئلة على أن يكون  ثالثةأجب عن   :مالحظة

  (أ) وّضح خصائص الدولة باختصار.  :١س
  الحكومة ؟ وما هي برأيك وسائل تقييد الدولة بالقانون ؟ما الفرق بين الدولة و  (ب)  

(ج) ما هي وسائل تولي السلطة ؟ عّددها فقط وبّين وسائل التأثير على االنتخابات 
  وتزويرها.

درجة) ٤٠(  

  (أ) قارن بين الدولة االتحادية (الفيدرالية) والكونفدرالية.  :٢س
  شكال الحكومات ؟ما المقصود بالفصل بين السلطات ؟ وما هي أ (ب)  

(ج) كيف تنشأ الدساتير ؟ وما الفرق بين دستور يسود في مجتمعات ديمقراطية ومجتمعات 
  يسودها الجهل ؟

درجة) ٠٣(   

(أ) كيف تقام الدساتير وكيف تنتهي ؟ وما هي مميزات الدساتير ؟ وبماذا تختلف عن   :٣س
  القانون العادي ؟

  هي برأيك الوسائل األنجع في ذلك ؟ما هي وسائل حماية الدساتير ؟ وما  (ب)  
  ادرج مالحظاتك عن الدستور الذي يطبق في بلدك، وماذا تقترح لتحسينه ؟(ج) 

درجة) ٠٣(   

(أ) جميع دساتير دول العالم تخصص فصًال أو بابًا لحقوق اإلنسان، لماذا ذلك برأيك ؟   :٤س
  وما هي وسائل حمايتها ؟ولماذا ازدادت مؤخرًا انتهاك حقوق اإلنسان ؟ وَمن ينتهكها ؟ 

  َمن يملك تفسير الدساتير ؟ وكيف ؟ (ب)  
درجة) ٠٣(  

  أ. د. نوري لطيف
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  الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥ للعام الدراسي              ولى: األالسنة

  المدخل لدراسة القانونالمادة: 

  ضمنها السؤال األوللى أن يكون ع أسئلةثالثة أجب عن  :مالحظة

عرف ما يلي: القانون الدولي العام، القانون الدولي الخاص، القواعد اآلمرة، القواعد  -أ  :١س
 درجة) ١٥(              المكملة، الحق لغة واصطالحًا.

 درجة) ١٣(      ؟ ما هي تقسيمات القانون العام من حيث طبيعته ووضعه -ب

 درجة) ١٢(          ؟ ت العام والخاصما الفرق بين قانون العقوبا -ج

  ؟ بين مع الشرح لموانع األهلية وعوارضها بشكل عام  :٢س
درجة) ٣٠(  

  
  درجة) ١٥(                 ؟ ما هو حق االرتفاق -أ  :٣س

 درجة) ١٥(             اكتب عن المدى الزماني للقانون. -ب

  
  أجب عن فرعين فقط: :٤س

 درجة) ١٥(         نها.عدد خصائص القاعدة القانونية وٕاشرح واحدة م -أ

  درجة) ١٥(               عدد مزايا وعيوب التشريع. -ب

  درجة) ١٥(   يستطيع الدستور أن يلغي القانون. أكتب عن ذلك وعن طرق اإللغاء. -ج
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  الدور األول – االمتحان النهائي          القانون والفقه المقارنكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ولى: األالسنة
  تاريخ القانون  ة:الماد

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

في مجال الحقوق الرومانية، مبّينًا  »جوستينيان«اذكر أهم انجاز قام به االمبراطور   :١س
 درجة) ٢٥(                .»مجموعة الفقه«مصادر 

  ؟ »التبني«ما هو موقف القوانين البابلية من  -أ  :٢س
  ا اتخذ التبني طريقًا لنصب وارث ؟لماذ -ب  
 درجة) ٢٥(              ما هي أشكال تنصيب الوارث ؟ -ج  

كيف لعب قانون األلواح االثني عشر دوره في تطوير القانون الروماني ؟ وهل ألحقت   :٣س
 درجة) ٢٥(                 قوانين أخرى بهذه األلواح ؟

االرتفاقات التي تشير إليها النصوص ذا تعرف عن الملكية العقارية في بابل ؟ وما هي ما  :٤س
 درجة) ٢٥(      القانونية في بالد الكلدان ؟ وما هو دور ألواح الكودورو في ذلك ؟

تحدث بالتفصيل عن أنواع المحاكم في ظل التنظيم القضائي لدى الرومان، وعّرف بالدقة   :٥س
ية العشرية المقصود من سلطة األمر وسلطة قول الحق. ثم مّيز بين المحاكم القضائ

  والمحاكم المئوية.
درجة) ٢٥(  

  د. السيد فاضل الميالني
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  الدور األول – االمتحان النهائي          كلية القانون والفقه المقارن
  م٢٠١٦ - ٢٠١٥للعام الدراسي                ولىالسنة : األ

  للسنة األولى)  اإلنكليزيةفن التعبير واألسلوب (بديل اللغة المادة : 

  

  ضمنها السؤال األولأربعة أسئلة على أن يكون ن أجب ع :مالحظة

  .اذكر العناصر العامة لفن األسلوب األدبي -أ  :١س
  ما الفرق بين األسلوب البياني واألسلوب العلمي ؟ وّضح ذلك حسبما درسته. -ب  

درجة) ٢٥(   

  .اشرح باختصار عالقة االبداع في التعبير بالتوتر النفسي للمعّبر  :٢س
درجة) ٢٥(  

عدد القوى التي تتدخل في سلوك الفرد وتكسبه المعارف والخبرات، وتحدث عن القوة  :٣س
  .الحافظة الذاكرة

درجة) ٢٥(  

ما هو الفرق بين التعبير الكتابي الوظيفي والتعبير الكتابي اإلبداعي؟ وّضح ذلك بشرح   :٤س
  مناسب.

درجة) ٢٥(  

بداع الفني في التعبير األدبي؛ تحدث عن آراء النقاد العرب في العمليات العقلية لإل  :٥س
  .موضحا آراء حازم القرطاجني في ذلك

درجة) ٢٥(  
  

  د. عبد الحسين عواد
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  الدور األول – االمتحان النهائي          كلية القانون والفقه المقارن
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ولى: األالسنة

  المنطق المادة: 

، وفي حال عدم اإلجابة على ضمنها السؤال األوليكون أجب عن أربعة أسئلة على أن   :مالحظة
تُترك اإلجابة األخيرة في الورقة من التصحيح وُيصّحح الدفتر  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  ما يأتي: فعرّ   :٢س
  .الحملية المحصورة –الطبيعية 

درجة) ٢٥(  

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

  .نهماف كال من الحمل الذاتي األولي والحمل الشائع الصناعي ومثل لكل معرّ   :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 القانون والفقه المقارن
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

  أصول الفقه المادة: 

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

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

درجة) ٢٥(  

حًا، وال يوجد نص يحسم لنا حين نواجه موضوعًا يدور أمره بين كونه حرامًا في الشريعة أو مبا  :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(       هل يجري االستصحاب في األحكام كما يجري في الموضوعات ؟ - 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«ذا تعرف عن قاعدة ما  :٦س
  درجة) ٢٥(                       عملية.

  د. السيد فاضل الميالني
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  الدور األول – االمتحان النهائي          القانون والفقه المقارنكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

  ائدالعقالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

  اشرح دليل النظام إلثبات الخالق، وبّين نموذجين من النظام السائد في الكون.  :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 تعالى.اذكر   :٤س
درجة) ٢٥(  

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

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

 

  د. السيد فاضل الميالني
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  الدور األول – االمتحان النهائي          القانون والفقه المقارنكلية 
  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
  الرأِي والَجَدلِ  وال األصيِل وال ذي  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

  ّية (ما) عن حرفّيتها فيما يلي:كيف ُتمّيز اسم -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(
  :قاعدته النحوّية، ثم أْعِرْبهُ 

 ) 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
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مل لماذا لم تظهر حركاُت اإلعراب على آخر األسماء التي تحتها خط في الجُ  )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

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

  :األسماء، وأْعِرْبها
  ) وإْذ قال إبراهيُم ألبيِه آَزَر أتـَّتِخُذ أصناماً آلهةً  ( -١
  ) ربّنا واْجَعْلنا ُمسلَميِن لك ومن ُذرّيّتنا أّمًة ُمسلمةً  ( -٢
  ) العالمينإْذ قال له ربُُّه أْسِلْم قال أسلْمُت لربِّ  ( -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(   

ّيْن المبتدأ والخبر في الجمل (أ) يعتمد معنى الجملة االسمّية على تعيين المبتدأ والخبر، ع  :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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  .) توبُة على اهللا للذين يعملون السوَء بجهالٍة ثُّم يتوبون من قريبإنّما ال ( -٣
وَمَثُل الذين يُنفقون أموالهم ابْتغاَء َمرضاِت اهللا وتثبيتًا من أنفسهم َكَمَثِل جّنٍة بربوٍة أصابها  ( -٤

  . )واِبلٌ 

وقدِّر  الُجَمل االسمية التالية ُحِذَف فيها الُمبتدأ أو الخبر، عّين المذكور منهما،  (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(  

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

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

  .) فنظرٌة إلى َمْيَسرةٍ  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 واألرضلجّنِة خالدين فيها وأّما الذين ُسِعدوا ففي ا ( – 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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  :(أ) أدخل (كان) أو إحدى أخواِتها على الجُمل التالية، وغّير ما يلزم تغييره فيها  :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

  :اذكرها مع الشرح (ب) في الجمل التالية ظواهر لغوية اختّصت بها (كان) أو أخواتها،       
  . )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
  . )كانت أبواباً وُفِتحت السماُء ف ( -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  باقياَتَعزَّ فال شيٌء على األرِض  – ١
  بَيْثِرَب أْدنى داِرها َنَظٌر عالي  اــــــهـــاِت وأهلُ ــــــــّوْرُتها من أْذُرعــــنَ ــــتَ  – ٢
  ك األيامِ ـئـــد 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 الثاني – االمتحان النهائي          كلية القانون والفقه المقارن
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي               ولىالسنة : األ

  ) للسنة األولى اإلنكليزيةفن التعبير واألسلوب (بديل اللغة المادة : 

  ضمنها السؤال األولأربعة أسئلة على أن يكون أجب عن  :مالحظة
  

  .ن االنشاء الطلبي واإلنشاء غير الطلبي؟ اشرح ذلك مع التمثيل اذا أمكنما هو الفرق بي  :١س
درجة) ٢٥(   

ما هو دور التجارب الوجدانية للكاتب في خلق خصائص اإلبداع في عمله الكتابي؟ وّضح   :٢س
  .ذلك بشرح مناسب

درجة) ٢٥(  

هالل؛ وّضح ذلك تتحقق القيم البنائية لفن التعبير في تماسك أجزاء النص وبراعة االست  :٣س
  .بالشرح المناسب

درجة) ٢٥(  

تحدث عن خاصية االيجاز في فن التعبير ثم وضح الفرق بين ايجاز القصر وايجاز  :٤س
  .الحذف

درجة) ٢٥(   

  .أكتب قطعة نثرية في عشرة أسطر تذكر فيها ما يشدك الى االلتزام بمبادئ الدين والوطن  :٥س
درجة) ٢٥(  

  

  د. عبد الحسين عواد



 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          القانون والفقه المقارنكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ولىالسنة : األ

  المنطق المادة : 

، وفي حال عدم اإلجابة على ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة
لورقة من التصحيح وُيصّحح الدفتر تُترك اإلجابة األخيرة في ا 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(  

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

درجة) ٢٥(  

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

  .لكل ما تذكره وتشرحه وممثالً  عرف المفهوم، واذكر أقسامه مع أقسام كل قسم شارحاً   :٥س
درجة) ٥٢(  

 أ. د. حميد النجدي
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          كلية القانون والفقه المقارن
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ولىالسنة: األ

  أصول الفقه المادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

  هل تستلزم الحرمة البطالن ؟ -أ  :١س
  ؟ف تتصّور التضاد بين الوجوب والحرمة كي - 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(  

  للفظ في معنيين في آن واحد ؟هل يمكن استعمال ا -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
              لي ؟المكّلف ؟ وما معنى انحالل العلم اإلجما

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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  ثانيالدور ال – االمتحان النهائي          كلية القانون والفقه المقارن
  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  
  بها العقل.من معاني الفطرة البديهيات األولية التي يسلم  -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 .الموت، المرض، الزلزال . يثير بعضهم شبهات حول العدل اإللهي لوجود:  :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
  ثم ناقشه.

ة)درج ٢٥(  

  د. السيد فاضل الميالني
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          كلية القانون والفقه المقارن
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ولىالسنة: األ

  النحو والصرف المادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

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

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

 )  َوَأَنا التَّوَّاُب الرَِّحيمُ  ( - ١
دِّيُقونَ  ( - ٢    ) َوالَِّذيَن آَمُنوا ِباِهللا َوُرُسِلِه ُأوَلِئَك ُهُم الصِّ
  .»يَّ وللمسلميَن والمسلماتإلهي اغفْر ِلوالدَ « - 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
  لميَن)المس –ِ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
  ناَت)المؤم - المؤمناِت  - وأمر  ..................  بحراسة مداخل المدينة (المؤمناُت  - ٥
  أخيه) -أخوه  -أن يبرز لَعمرو (أخاه  (ع)ثم أمر   ..............  وابن عّمه عليًا  - ٦

درجة) ٢٥(  



 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 

سألني شخص: هل أنت محمد ؟ قلُت: ال، فقال الشخص: أبحُث عن محمد جمال الدين، فهل   :٣س
د. قلُت: انظر، لقد تعرفه ؟ قلُت: بماذا ُيكّنى ؟ قال: يناديه أصحابه بأبي عبد اهللا، وهو من بغدا

  .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

  اآلخر، ثم أعرب الجملة.
  ؟» 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     رحــداك فـاطّ ر الٍه عـغـي - ١
  لذاته بـاّدكار الموِت والهرمِ    ال طيَب للعيِش ما دامت منَغَصةً  - ٢
  ُة المتعّمدِ ـحلَّْت عليك عقوب    لْت لمسلماً ـتـُشلَّت يمينك إْن ق - ٣
  ) ِإنَّ َهَذا َلُهَو الَقَصُص الَحقُّ  ( - ٤

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

درجة) ٢٥(  

عبد الكريم الزبيديد.   
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          القانون والفقه المقارنكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ولى: األالسنة

  تاريخ القانون  المادة:

  ضمنها ال األولالسؤ أجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

  اشرح بالتفصيل موقف القوانين البابلية من (التبّني)، ذاكرًا:  :١س
  شروط التبني. -ج  أشكال التبني. - ب  الغاية التي كانوا يهدفون إليها. -أ  

درجة) ٢٥(  

ماذا تعرف عن ألواح الكودورو ؟ وما هي الحاالت التي كان يتم استعمال هذه األلواح فيها ؟   :٢س
  درجة) ٢٥(           لبيان حدود الملكية الخاصة ؟ وهل تعرّضت

خصائص  –المقايضة  –التعاقد بواسطة الوكيل  –اشرح المفردات اآلتية: التعاقد بالمراسلة   :٣س
  درجة) ٢٥(                  نظام االقطاع. 

كيف لعب قانون األلواح اإلثني عشر دوره في تطوير القانون الروماني ؟ وما هي المواد   :٤س
  درجة) ٢٥(                في هذه األلواح ؟ األساسية

  درجة) ٢٥(   هل كانت أصول المحاكمات المدنّية واضحة المعالم في القوانين الرومانية ؟  :٥س

  اذكر بالتفصيل الدعاوى القانونية اآلتية حسبما ذكرها الفقيه (غايوس):  :٦س
  اإلدعاء بطريقة اإلنذار. -أ  
  اإلدعاء بطريقة القبض على شخص. - ب  
  درجة) ٢٥(                اإلدعاء بطريقة القبض على شيء.  -ج  

  د. السيد فاضل الميالني
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                 ولىالسنة: األ

  المدخل لدراسة القانونالمادة: 

  ضمنها السؤال األولون على أن يك أسئلةثالثة أجب عن  :مالحظة

 درجة) ١٥(      .تكلم عن الجزاء في القوانين الوضعية والشريعة االسالمية -أ  :١س

 )ةدرج ١٣(            ؟ ما هي أنواع األشخاص اإلعتبارية - ب

 )ةدرج ١٢(    عدد مصادر الحق، واكتب عن الفعل الضار واإلثراء دون سبب. -ج

  تفسير التشريعي.عدد أنواع تفسير القانون، وأكتب عن ال  :٢س
درجة) ٣٠(  

  
؟ وبعض اآلراء التي وردت  ما هو المعيار الذي يتم على أساسه تقسيم القانون بشكل عام :٣س

 بشأنه.

درجة) ٣٠(  
  
  أجب عن فرعين فقط: :٤س

 )ةدرج ١٥(              ؟ هي تقسيمات المحاكم ما - أ

  )ةدرج ١٥(              ؟ ما هي شرائط العرف وأركانه - ب

  )ةدرج ١٥(   التمييز بين القواعد اآلمرة والقواعد التكميلية؟ أكتب عن ذلك.ما هو معيار  -ج

  )ةدرج ١٥(          ؟ ما هي المصادر الرسمية لصياغة القانون -د
 

  د. عثمان ميرانبك
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي             قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                   ولىالسنة : األ

  القانون الدستوريالمادة : 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلةثالثة أجب عن  :مالحظة
تتبنى دساتير الدول حقوق اإلنسان، إال إّن تلك الحقوق منتهكة في أغلب الدول، ماذا تقترح من  - أ  :١س

كثر الدول خرقًا لتلك وسائل لحمايتها وضمان التقيد بها ؟ ولماذا أضحت الدول اإلسالمية من بين أ
 درجة) ١٠(                    الحقوق ؟

 )ةدرج ١٠(        ؟كيف تعدل الدساتير الجامدة المدونة والدساتير العرفية   - ب

    ؟ما هي مواصفات الحكومات الديمقراطية والحكومات الطاردة للديمقراطية  ووسائلها في ذلك  -ج
)ةدرج ١٠(  

 )ةدرج ١٠(   ولماذا ؟  ؟اتير. وما هي الوسيلة التي تفضلها وّضح أهم الوسائل لحماية مشروعية الدس -د

  درجة) ١٠(     ؟قارن بين دولة مركزية موحدة ودولة المركزية اإلدارة، وأيهما تفضله ؟ ولماذا  - أ  :٢س
  درجة) ١٠(               الدساتير وكيف تنتهي ؟شأ كيف تن  - ب

  درجة) ١٠(       ل ولماذا ؟تعّددت النظم االنتخابية وّضحها باختصار وأي منها تفض -ج

نظم الحكم في العالم متعددة (برلماني، رئاسي، جمهوري، مختلط، ملكي، دكتاتوري وأميري)  - أ  :٣س
  وّضحها باختصار، وأي منها يفّضل للدول العربية واإلسالمية ؟ ولماذا ؟

لمواطن العادي من المعروف أّن َمن يخرق وينتهك الدساتير هم الحكام الملزمون بتطبيقه، ألن ا - ب
يتعرض لعقوبات مادية ومعنوية في حالة خرقه للدستور والقانون، ماذا تقترح من الوسائل لضمان وحماية 

  الدستور والنظام القانوني وخاصة في الدول النامية ؟
ما هو معيار التفرقة بين دستور دائم وآخر مؤقت ؟ ولماذا اعتمدت أغلب الدول النامية دساتير  -ج

  )ةدرج ٣٠(   وما هي برأيك مصادر القانون الدستوري والوسيلة األنجح لوضع دستور دائم ؟مؤقتة ؟ 

  في النظم القانونية هل التعليمات كاشفة أم منشئة ؟  -أ :٤س
      سالمية ؟ ولماذا لم تستمر وتحولت إلى دول إسالمية ؟متى وأين نشأة أول دولة إ - ب
  )ةدرج ٣٠(             لماني.قارن بين النظام الرئاسي والنظام البر  -ج

  بروفيسور نوري لطيف


