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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثالثةالسنة: ال
   أصول الفقهالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

ر ذهب جماعة من األخباريين إلى المنع عن العمل بظواهر الكتاب من دون ورود التفسي  :١س
  عن المعصومين عليهم السالم. ما هي أدلتهم على ذلك ؟ وكيف تناقشها ؟

درجة) ٢٥(  

استدّل المانعون من حّجية خبر الواحد بالكتاب والسنة واإلجماع. اذكر بعض األدلة من  -أ  :٢س
  السنة وبّين وجه داللتها على المنع.

  ء على مفهوم الوصف ؟كيف يتم االستدالل بآية النبأ على حجية خبر الواحد، بنا -ب  
درجة) ٢٥(  

لو دار حكم موضوع ما بين كونه واجبًا أو حرامًا، فقد ذهب بعض األصوليين إلى الحرمة،   :٣س
  ما هو مستند هؤالء ؟ اذكر ذلك بالتفصيل وأجب عنه.

درجة) ٢٥(  

ما الفرق بين الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة ؟ وما هو الحكم لو اضطر   :٤س
  إلى ارتكاب بعض المحتمالت في الشبهة المحصورة ؟ المكلف

درجة) ٢٥(  

  درجة) ٢٥(             ما هو األصل األولي في التعّبد بالظن ؟ :٥س

  د. السيد فاضل الميالني
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                لثالثةالسنة: ا
   هــقــفـالالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

اشرح بتفصيل أحكام المفقود إذا جهل خبره في ظل ما أورده المؤلف من أحكام وآثار، وبخاصة   :١س
بالنسبة إلى زوجة المفقود وما يترتب على عالقتها الزوجية، وحقوقها، وحقوق اآلخرين من 

  )درجة ٢٥(                 .الميراث

بّين طبيعة الحكم الشرعي: (حرام، أو واجب، أو مكروه، أو سّنة) في كل صورة من صور   :٢س
    .طالق الحائض - ٢  .طالق المريض - ١      :الطالق التالية

  .طالق العدة - ٥  .الطالق الرجعي - ٤   .الطالق مع التئام األخالق - ٣  
  .مع الشقاقالطالق  - ٨  .طالق المولي - ٧  .الطالق الثالث من غير رجعة - ٦  

درجة) ٢٥(  

وضح بتفصيل الشروط الالزم توافرها في اإلقرار بالنسب في نطاق ما أورده المؤلف في هذا   :٣س
 درجة) ٢٥(                   .المضمار

أورد المؤلف وغيره من الفقهاء المسلمين أوضاعا معينة تنطبق على فكرة (االيقاعات) الصادرة   :٤س
اع وتوّل بإيجاز التعريف بكل واحد منها، وفي حدود ما تراه د هذه األوضعن إرادة منفردة. حدّ 

  درجة) ٢٥(                 .مناسباً 

  د الفرق بصورة واضحة بين كل مصطلح ونظيره من ا لمصطلحات الشرعية التالية:حدّ   :٥س

     .الطالق البدعي والطالق السني - ٣  .اللعان واإليالء -٢. الخلع والمباراة - ١  

درجة) ٢٥(  
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  الدور األول – االمتحان النهائي              يعةالشر كلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثالثةالسنة: ال
  التاريخ اإلسالميالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

ما هي الظروف التي دعت اإلمام الحسن (ع) إلى إبرام الصلح مع معاوية ؟ وما هي ردود   :١س
  ؟الفعل التي واجهها اإلمام (ع) من أصحابه 

درجة) ٢٥(  

كان معاوية مقتدرًا في التالعب بالمفاهيم وتسخيرها لخدمة سياسته، وّضح هذا األسلوب   :٢س
  .مبّينًا مالمح الدولة السفيانية

درجة) ٢٥(   

ُعرف عن عمر بن عبد العزيز بمنهجه اإلصالحي، وّضح الجوانب التي تناولها ذلك   :٣س
  .إلصالحا

درجة) ٢٥(  

  كانت هناك عوائق حالت دون انتشار المسلمين في المغرب، تناول ذلك بالتفصيل.  :٤س
درجة) ٢٥(  

تولدت لدى األنصار بعض المخاوف من مرحلة ما بعد الرسول األكرم (ص) نتيجة أحداث  :٥س
  السقيفة، ما هو منشأ هذه المخاوف ؟ وكيف تعامل األنصار معها ؟

درجة) ٢٥(  

  غياث طعةسيد ال
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثالثة: الالسنة

  التفسير 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.

تراه من  ح مارجّ ؟  ﴾ َوامَسُحوا ِبُرُؤوِسُكم ﴿ :ما هي اآلراء في حرف الباء من قوله تعالى  :١س
  .اآلراء

درجة) ٢٥(   

ت في قراءة هناك ثالثة احتماال ،بنصب األرجل ﴾َوَأرُجَلُكم ِإَلى الَكعَبيِن  ﴿قال تعالى:   :٢س
  .النصب اذكرها وناقشها

درجة) ٢٥(  

 ،لطهور في اآلية فيه ثالثة احتماالت، ﴾ َوَأنَزلَنا ِمَن السََّماء َماء َطُهوراً  ﴿قال تعالى:   :٣س
  .اذكرها مع الشرح بالتفصيل

درجة) ٢٥(  

من يرى أن ك هنا ﴾ ِإنََّما الُمشِرُكوَن َنَجٌس َفَال َيقَرُبوا الَمسِجَد الَحَرامَ  ﴿قال تعالى:   :٤س
  .النجاسة هنا شرعية واستدل أصحاب هذا الرأي بعدة أمور أذكرها مع الشرح

درجة) ٢٥(   

بعدة تفسيرات،  »الكلمات«فسرت كلمة  ﴾ َوإِِذ ابَتَلى ِإبَراِهيَم َربُُّه ِبَكِلَماتٍ  ﴿قال تعالى:   :٥س
  .اذكرها مع الشرح

درجة) ٢٥(  

د. حميد النجديأ.   
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                لثالثةالسنة: ا
  األديان والمذاهبالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

  حلل وناقش خمسة من تعريفات المفكرين الغربيين للدين  :١س
درجة) ٣٤(  

  .(بولس) هو المؤسس الحقيقي للمسيحية...حلل  وناقش يرى بعض المؤرخين أن  :٢س
درجة) ٢٢(  

  .اشرح بالتفصيل ؟ لى ظهور نداء الوحدانية عند  أشعياإما هي األسباب التي دعت   :٣س
درجة) ٢٢(   

 .اشرح عقيدة كل من الجبرية والَقَدرية وقارن بينهما  :٤س
درجة) ٢٢(  

  وبين األسباب: )) أو خطأ (ضع أمام كل جملة عالمة صح (  :٥س
  يعترف اإلسالم بكافة األنبياء والرسل السابقين. -١
 يعتقد األشاعرة بأن اإلنسان مختار ألفعاله .  -٢

 العهد القديم يؤمن به اليهود فقط.  -٣

 فكرة األقانيم موجودة قبل المسيحية.  -٤

  يرى المعتزلة أن الصفات هي عين الذات.     -٥
درجة) ٢٢(  

 أ. د. إبراهيم العاتي
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول – االمتحان النهائي              ريعةالشكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثالثةالسنة: ال
  التربية اإلسالميةالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

يعّبر إذا أذنب اإلنسان عاش صراعًا داخليًا بين الخوف والرجاء، فكيف توجه الصراع الذي   :١س
  عن حالة مرضية مع معطيات التوبة والرجوع عن الذنب ؟

درجة) ٢٥(  

حينما نرجو التقدير اإللهي ألفعالنا فهل يعني ذلك إلغاء التقدير االجتماعي ؟ بّين المراد   :٢س
  من المفهومين وكيف نوفق بينهما بالتفصيل مع األمثلة.

درجة) ٢٥(   

ل المشرع اإلسالمي معه ؟ بّين ذلك من خالل ذكر ُيعتبر المال عصب الحياة، فكيف تعام  :٣س
  التوصيات الواردة في هذا الباب.

درجة) ٢٥(  

، وّضح ل معهمن ضروريات التربية الوقوف على تركيبة الكائن البشري لمعرفة كيفية التعام  :٤س
  مكونات هذه التركيبة في التصورين األرضي واإلسالمي.

درجة) ٢٥(  

اعي مفهومان تربويان، وّضح المراد منهما مع ذكر النصوص الحب والتوافق االجتم :٥س
  الالزمة.

درجة) ٢٥(  

  غياث طعةالسيد 
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول - االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٥ -  ٢٠١٤للعام الدراسي               ثالثةالسنة: ال
  أصول علم الرجالالمادة: 

  ضمنها األولالسؤال أربعة أسئلة على أن يكون أجب عن  :مالحظة

في موضوع علم الرجال، هناك نوعان من المعرفة في عصر الراوي وثالث ما بعد عصر الراوي، اذكرها   :١س
 درجة) ٢٥(   ؟واشرحها، وأوضح كيف تعامل العلماء مع مرويات الكليني والصدوق والطوسي 

  .رجال الحديث مفردات تسمية علم - ٢دعاء اإلمام،  - ١  مما يلي: بشكل مختصر خمساً  وضِّح  :٢س
   اإلشتهار. - ٦المتأخرون،  - ٥المتفق والمفترق،  - ٤مفهوم (العدة) في فهرست الطوسي،  - ٣

درجة) ٢٥(  

  ما الفرق بين علم الرجال وأسماء الرجال ؟ -أ  :٣س
    ؟أذكر المعارف الشرعية األخرى التي لها عالقة مباشرة بعلم رجال الحديث وكيفية تدرجها  -ب

درجة) ٢٥(  

 درجة) ٢٥(   .هو الموقف من تقييمات غير اإلماميين ؟ وما هو مرجع الخالف ؟ فّصل القول ما  :٤س

  درجة) ٢٥(      :ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وصحِّح ما تراه غلطًا في غيرها  :٥س

من أقدم المعاجم الرجالية التي تناثرت فيها النظريات والكليات الرجالية كتاب (الخالصة) للعالمة  - ١
  . لحليا

 المشهور عند التعارض بين التوثيق لراٍو والتجريح به تقديم األول على الثاني.  - ٢

  يراد بالرجالي هو المتخصص بعلم الحديث، الخبير بأحوال السند. - ٣

  ُيراد باإلشتراك هو اإلسم المشترك بين الراوي اإلمامي والراوي غير اإلمامي. - ٤

قواعد علم الرجال وفوائده اهتمامًا لدى علماء ) من خالل بيان اهللا هحموجد الشيخ الفضلي (ر  - ٥
  .المسلمين في غربلة رجال الحديث غربلة علمية نقدية جادة وحادة

  نضير الخزرجيد. 
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي              شريعةكلية ال
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               ثالثةالسنة: ال
  الـفـقـهالمادة: 

  فقطأربعة أسئلة ن أجب ع :مالحظة

  )درجة ٢٥(        .) فقرات١٠عن عشرة ( : أجب بنعم أو ال فقطالسؤال األول: ١س
 ال    نعم         .مالعنةيجب استقبال الحاكم القبلَة عند إجراء ال -١
 ال     نعم        .شروط المطلق ثالثة هي: البلوغ، العقل، والقصد -٢
جعل أحدهم جعًال بصيغة معينة على مبلغ مائة الف، ثم رجع عن جعالته بجعل جديد وبمبلغ  -٣

أقل من الحالة األولى مثُال بخمسين ألٍف، واطلع العامل بالجعالتين، يجوز للعامل مطالبة حقه 
 ال    نعم                 ؟ األولى وفق الصيغة

الفارق بين الُخلع والطالق هو: إزالة القيد الثابت بالنكاح بغير عوض في الطالق، وفي الخلع هو  -٤
 ال     نعم            ؟ حصول الكراهية من قبل الزوج

 ال    نعم  .شروط الُمّقرُّ له ثالثة هي: أهلية التملك وعدم تكذيبه للمقرِّ وقابليته للتملك -٥
 ال    نعم    .الطالق في االصطالح الفقهي عن االصطالح اللغوي يختلف تعريف -٦
زة؛ أي: غير معلقة ال على شرط وال على صيغة -٧  ال    نعم    .تكون صيغة الظهار منجَّ
 .ال تعليق على الشرط أو الصفة في الطالق والخلع والمباراة واإليالء وفق مذهب االمامية -٨

 ال     نعم                        
 ال     نعم           .األجل اشتراطللمكاتبة من المميزات الرئيسية  -٩

 ال     نعم              .يثبت النسب فقط باإلقرار -١٠
 ال    نعم       .العهد والنذر يشتركان في الشروط واألحكام عدا الصياغة -١١
ال ُيعدُّ الخلع صورة من صور الطالق حتى لو ألحقت صيغة الطالق بصيغة الخلع حين إجراء  -١٢

  ال     نعم                     .الخلع
ة)درج ٢٥(  
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    من الفقرات التالية: اتفقر  ١٠أجب بالخيار الصحيح عن : ٢س

م الطالق وفق المذهب اإلمامية بأركان: -١   ثالثة أركان -أ  يتقوَّ
  أربعة أركان - ب
  خمسة أركان -ج

  في صياغة الجعالة حصول القبول. اشتراطاألحوط  -أ  من شرائط الجعالة هي:  -٢
  لقبول.يجب أن يشترط في صياغة الجعالة حصول ا - ب
  ال يشترط في صياغة الجعالة أن يحصل القبول. -ج

حكم الطالق السني بالمعنى األخص: هو عبارة عن ذلك الطالق الجامع للشرائط بحيث يطلق المرء  -٣
 بشروط الطالق المعروفة ثم يتركها حتى تنتهي العدة فيعقد عليها عقدًا جديدًا:

  ق التاسع.تحرم في االفتراض المذكور المرأة بعد الطال -أ
  ال تحرم في االفتراض المذكور المرأة بعد الطالق التاسع. - ب
  يكره الرجوع في االفتراض المذكور الى المرأة بعد الطالق التاسع. -ج

 حكم طالق المرأة غير المدخول بها:   -٤
  إذا طلق المرء زوجته ولم يدخل بها، يجوز له مراجعتها بال عقد جديد. -أ
  ه ولم يدخل بها، فال يجوز له مراجعتها إال بعقد جديد.إذا طلق المرء زوجت - ب
  إذا طلق المرء زوجته ولم يدخل بها، يكره له مراجعتها ولو بعقد جديد. -ج

  من شك في طالقه وقع طالقه. -أ  في الطالق: الشكحكم  -٥
  من شك في طالقه ال يؤخذ بكالمه. - ب
  من شك في طالقه يؤخذ بكالمه. -ج

  العهد قائمة على التبرع فقط، ال يوجد فيها غير الشرط فحسب. صياغة -أ  صياغة العهد: -٦
  صياغة العهد غير قائمة على التبرع فقط، فيوجد فيها شرط وجزاء. - ب
  صياغة العهد قائمة على التبرع فقط، فال يوجد فيها شرط وجزاء. -ج
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  يجوز للولي أن يطلق عن السكران. -أ    حكم طالق ولي السكران: -٧
      ن يطلق عن السكرانيجب للولي أ - ب
  ال يجوز للولي أن يطلق عن السكران. -ج

 حكم الطالق الرجعي:   -٨
  لطالق الرجعي هو ذلك الطالق الذي ال يحق فيه للزوج الرجوع وٕان لم يرجع.ا -أ
  لطالق الرجعي هو ذلك الطالق الذي يجب فيه للزوج الرجوع وٕان لم يرجع.ا - ب
  يحق فيه للزوج الرجوع وٕان لم يرجع. الطالق الرجعي هو ذلك الطالق الذي -ج

  من أنكر طالقه فإنه يعتبر رجوعًا مكروهًا. -أ  من أحكام الرجعة عن الطالق إنكار الطالق: -٩
  من أنكر طالقه فإنه ال يعتبر رجوعًا. - ب
  ر رجوعًا.بمن أنكر طالقه فإنه يعت -ج

  حكم طلب الزوجة بإجراء طالق الخلع: -١٠
  أة في طلبها بالطالق أو بإجراء الخلع حتى لو بذلت.يكره للزوج االستجابة للمر  -أ
  يجب للزوج االستجابة للمرأة في طلبها بالطالق أو بإجراء الخلع لو بذلت. - ب
  ال يجب للزوج االستجابة للمرأة في طلبها بالطالق أو بإجراء الخلع حتى لو بذلت. -ج

  كفارة مرتبة. -أ    فارة الظهار هي:ك -١١
  كفارة مخيرة. - ب
  رة مخيرة ومرتبة.كفا -ج

   صفة الحلف النعقاد اليمين: -١٢
  ينعقد اليمين بالحلف باهللا تعالى باعتباره وصفًا من أوصافه المتعلقة باألفعال. -أ
  ال ينعقد اليمين بالحلف باهللا تعالى باعتباره وصفًا من أوصافه المتعلقة باألفعال. - ب
عتباره وصفًا من أوصافه المتعلقة انعقاد اليمين بالحلف باهللا تعالى با يجب احتياطاً  -ج

  باألفعال.
درجة) ٢٥(  
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    :على فرعين مما يليأجب  :٣س
  ؟  هي خصائص المبارأة التي تتميز عن الخلعما  -١
   باختصار.أذكر أسباب دعوى اللعان مع توضيح أحدها  -٢
  .مع توضيح كل واحدة منها أذكرها ؟ ما هو المقصود من ضوابط النذر -٣

درجة) ٢٥(  

  :ى فرعين مما يليعلأجب  :٤س
   .أذكر األدلة القائمة على مشروعية الخلع مع شرح مختصر لمدلول كل دليل -١
  .طالق األخرس جراءإشرح كيفية إ -٢
  .أذكر أركان المكاتبة -٣

درجة) ٢٥(  

    :على فرعين مما يليأجب  :٥س
   .عدِّْد شروط المقر مع التوضيح المؤدي للغرض -١
اء المذاهب االسالمية بحدود ما جاء في المقرر إشرح حكم حالة الزواج من الذمية لدى فقه -٢

  ؟  الدراسي، وٕاذا فرضنا صحة الزواج فكيف يتم طالقها
  ؟ يعته مشروعاً بكيف تستدل على أن النذر بط -٣
  ناقش الحاالت التي يجوز للزوج أن يكره زوجته لتبذل له مقابل طالقها. -٤

درجة) ٢٥(  

  عباس إماميد. 
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  الدور الثاني – نهائياالمتحان ال              شريعةكلية ال
  م٢٠١٧ -  ٢٠١٦للعام الدراسي               ثالثةالسنة: ال
  أصول الفقه المادة: 

  أجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

  درجة) ٢٥(            صّحح ما تراه خطأ في العبارات التالية:  : ٢س
  اشتهر على ألسنة المعاصرين ان قطع القطاع له اعتبار. -١
   بأس به بناء على المصلحة السلوكية.خالصة األمر ان التعبد بالخبر ال -٢
إنا لو خّلينا وأنفسنا، لعملنا بظواهر الكتاب، والبد « انتهى الشيخ األنصاري بالجملة إلى التأييد: -٣

  ».للمانع من إثبات المنع
  في الشبهة الموضوعية لم يتفق االصوليون واالخباريون على البراءة. -٤
  المعروف في الشبهة غير المحصورة وجوب االجتناب. -٥

ما هو مستند الحاكي لإلجماع حين يّدعي موافقة اإلمام المعصوم على آراء المجمعين ؟ وكيف   :٢س
  درجة) ٢٥(           يمكن توجيه إجماعات الشهيد األول والشهيد الثاني ؟

التي منشأها عدم النص). اذكر آية  ذهب المجتهدون إلى البراءة الشرعية في (الشبهة التحريمية  :٣س
 درجة) ٢٥(      واحدة لدعم هذا االتجاه، وناقشها. ثم أوضح االستدالل بحديث الرفع.

لو لم نقل بوجوب االحتياط عند تعارض النصين في الشبهة التحريمية، فما هي الوجوه   :٤س
  درجة) ٢٥(                   المحتملة األخرى ؟

عند دوران األمر بين الوجوب والحرمة بخمسة أمور، اذكرها، وبّين رّد القائلون بالحرمة  ستدلّ إ  :٥س
  درجة) ٢٥(                  الشيخ األنصاري لكّل منها.

 درجة) ٢٥(     ماذا تعرف عن آية النبأ، وعن كيفية داللتها على حجية خبر الواحد الثقة ؟  :٦س

  د. السيد فاضل الميالني
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي               ثالثة: الالسنة

  التفسيرالمادة: 

  فقط.أجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

هناك ثالثة آراء في معنى  ،﴾ َبينِ ـعـَوامَسُحوا ِبُرُؤوِسُكم َوَأرُجَلُكم ِإَلى الكَ  ﴿ قال تعالى:  :١س
  حكام.أن ما يترتب عليها من الكعب، اذكرها، وبيّ 

درجة) ٢٥(   

َالَة ِلُدُلوِك الشَّمِس ِإَلى َغَسِق اللَّيلِ  ﴿قال تعالى:   :٢س اذكر اآلراء في معنى كلمة  ،﴾ َأِقِم الصَّ
  كر من آراء.ذراء مع المناقشة لما تورجح ما تراه من اآل »الدلوك«

درجة) ٢٥(  

 »لىإ«ء في تفسير كلمة ار ر اآلاذك ،﴾ َوَأيِدَيُكم ِإَلى الَمَراِفقِ  ﴿ية الوضوء: آقال تعالى في   :٣س
  .راءمن اآلية الكريمة مع الشرح لتلك اآل

درجة) ٢٥(  

راء في تفسير الباء من اآلية الكريمة، اذكر اآل ﴾ َوامَسُحوا ِبُرُؤوِسُكم ﴿قال تعالى:   :٤س
  .راءوناقشها ورجح ما تراه من اآل

درجة) ٢٥(   

هناك ثالثة احتماالت في تفسير كلمة  ،﴾ َطُهوراً  ءً َوَأنَزلَنا ِمَن السََّماء َما ﴿قال تعالى:   :٥س
  ح ما تراه، اذكرها ورجّ »طهوراً «

درجة) ٢٥(  

 أ. د. حميد النجدي
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي               ثالثةالسنة: ال
  أصول علم الرجالالمادة: 

  لة أربعة أسئأجب عن  :مالحظة
  

 درجة) ٢٥(       اختلفت طرق تبويب الكتب الرجالية، اذكرها وفّصل القول فيها.  :١س

  ) قواعد التعارض.٣) دعاء اإلمام. (٢) االشتباه. (١بيِّن مضامين ما يلي: (  :٢س
  درجة) ٢٥(          .) مفردات علم رجال الحديث٥) كتاب الضعفاء. (٤(

م قول النجاشي عند المعارضة بينه وبين قول هناك أسباب دعت علماء الرجال إلى تقدي  :٣س
 درجة) ٢٥(             .غيره من المتقدمين، وضح تلك األسباب

 درجة) ٢٥(   .فصِّل القول في نشأة مادة أسماء الرجال على ضوء حديث اإلمام علي(ع)  :٤س

 درجة) ٢٥(    ضع عالمة صح على العبارة الصحيحة وصّحح ما تراه غلطًا في غيرها:  :٥س

 وده تأثر علم رجال الحديث حاله حال سائر العلوم الشرعية األخرى بتجارب اآلخرين. في وج  -أ
 الكشي من علماء الغيبة الصغرى وعنوان كتابه (الفهرست).  - ب
  في المحصلة النهائية تكشف شيخوخة اإلجازة عن وثاقة الشيخ وحسنه.   -ج
  ثال ابن داود والعالمة الحلي.المراد بالمتأخرين هم الرجاليون بعد الشيخين النجاشي والكليني أم  - د
المراد باالتفاق واالفتراق في مشكالت أسماء الرواة هو االتفاق نظرًا لألسماء واالفتراق نظرًا  - ه

  لألشخاص.
  نضير الخزرجيد. 
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي               ثالثةالسنة: ال
  ريخ اإلسالميالتاالمادة: 

  أجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

 انقسم المسلمون في قضية الخالفة بعد رسول اهللا (ص) إلى فئتين، بين رأييهما مع ما  :١س
  استدلوا به، وهل كانت ثمة مؤشرات موضوعية أو عملية على خالفة اإلمام علي (ع)؟

درجة) ٢٥(  

أبيه في والية الكوفة، بين مالمح كال  اختلف أسلوب المغيرة بن شعبة عن أسلوب زياد بن  :٢س
  االسلوبين.

درجة) ٢٥(   

  ماهي جذور ونتائج ثورة البربر؟  :٣س
درجة) ٢٥(  

؟ اذكرها مع بيان مالبسات الثورة  ماهي العوامل التي أسهمت في قيام ثورة زيد بن علي  :٤س
  ونتائجها.

درجة) ٢٥(  

  دلس ؟ فّصل القول في ذلك.هل كانت ثمة دوافع مباشرة أو موضوعية لفتح األن :٥س

درجة) ٢٥(  

  غياث طعمةالسيد 
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي               ثالثةالسنة: ال
  التربية اإلسالميةالمادة: 

  أجب عن أربعة أسئلة  :مالحظة

ذكر النصوص التي تثبت وجهة طرحت عدة اتجاهات تربوية، بيِّن تلك االتجاهات مع   :١س
  .النظر اإلسالمية

درجة) ٢٥(  

يعد النوم من الحاجات الحيوية، بيِّن التصور اإلسالمي حوله، وهل ثمة عالقة بينه وبين   :٢س
  ؟ اإلمراض العقلية

درجة) ٢٥(   

؟  يعتبر المال عصب الحياة االقتصادية، فهل للمشرع اإلسالمي اسلوبه في التعامل معه  :٣س
  .لك مفصالً وضح ذ

درجة) ٢٥(  

  .؟ بين ذلك ماهي نظرة األرضيين واإلسالم إلى قضية االنتماء  :٤س
درجة) ٢٥(  

ربما أجّل اإلنسان لذة ما بدافع أو بآخر، فكيف يوجه كل من التصور األرضي واإلسالمي  :٥س
  .؟ وضح ذلك مع ذكر أشكال اللذة هذا التأجيل

درجة) ٢٥(  

  غياث طعمةالسيد 

 



  
  

  اجلامعة العاملية للعلوم اإلسالمية
  أسئلة مادة األديان واملذاهب

  

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

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

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

  

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

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

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



  فقطجب عن أربعة أسئلة أ :مالحظة

  فقرة من نوع االختيار المتعدد، ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة: ١٢يتكون هذا السؤال من   السؤال األول:
هل صاحب  »يدعو اصحاب العقول الى قبول ما هو عند الرسول إلهيوضع «حدهم الدين بأنه أعرف  - ١

     التعريف هو: 
  .الجرجاني )ج(    الفيروزابادي  )ب(      الفارابي  )أ(    

  عند: إن تعريف الدين ينحو منحى عملياً  - ٢
  البرجماتيين. )ج(      التجريبيين) ب(      المثالييين (أ)     

 

   إن سكان فلسطين االصليين كانوا من:  - ٣
 الكنعانيين. (ج)      العبرانيين (ب)      البابليين(أ)     

 »:ختار هم اليهودإن أشهر الذين يزعمون أنهم شعب اهللا الم«من هو المؤرخ الذي قال:  - ٤
 .المسعودي (ج)      توينبي  (ب)      هيرودوت (أ)     

 لقد ضعفت فكرة البعث واليوم اآلخر عند اليهود، فأعاد تذكيرهم بها:  - ٥
 النبي داود. (ج)    النبي دانيال (ب)    يوشع بن نون (أ)     

 ما هي الفرقة اليهودية التي آمنت بالتوراة ورفضت التلمود:  - ٦
 القراؤون.(ج)     الصدوقيون  (ب)      الفريسيون (أ)     

 االنجيل لفظ يوناني معناه: - ٧
 البشارة. (ج)      النصيحة(ب)       الموعظة (أ)       

 إن أحد حواريي المسيح هو الذي دّل الرومان على مكان اختبائه، فمن هو: - ٨
 متى. (ج)  يهوذا االسخريوطي. (ب)      بطرس  (أ)    

 :إن الشخص الذي قّرب المسيحية للعقل الروماني - ٩
 بولس. (ج)      توما (ب)      برنابا   )أ(



 :؟ من هي ،الديانة التي قالت بوجود الهين: أحدهما للخير واآلخر للشر -١٠
 الدهرية. (ج)      الزرادشتية (ب)      الهندوسية  (أ)    

 :؟ القائل ، فمن هو»وأعظم خالف بين األمة خالف اإلمامة«قال أحد مؤرخي األديان:  -١١
  .ابن قتيبة(ج)     الشهرستاني (ب)       ابن حزم (أ)    

ما حصل من تغيرات سياسية واقتصادية اثناء خالفة عثمان كان انقالبا «اعتبر بعض المفكرين ان  -١٢
 ، فمن هو صاحب هذا القول:»سياسيا قام به االمويون

 د. احمد شلبي. (ج)          د. محمد عمارة (ب)    عباس محمود العقاد (أ)     
درجة) ٢٥(  

  وبين االسباب في حالة الخطأ: (×)) أو خطأ جملة عالمة صح ( لكضع أمام  السؤال الثالث:
 وردت في االناجيل عبارات كثيرة تقرر توحيد اهللا وتفيد بوضوح ان المسيح بشر رسول. - ١

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

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

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

 يرى اتباع المذهب الملكاني (الكاثوليك) ان للمسيح طبيعة واحدة هي الطبيعة االلهية. - ٢

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

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

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

 تمثل حركة االصالح الديني عند (لوثر) اصالحا شامال للمسيحية وليست اصالحا للكنيسة فقط. - ٣
........................................................................................................................................................................................................................  

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

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

 يجمع المسلمون على ان االسالم هو نفسه االيمان ال فرق بينهما. - ٤
........................................................................................................................................................................................................................  

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

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

  

 



 يرى المؤرخون ان التشيع نشأ بعد معركة كربالء واستشهاد االمام الحسين (ع). - ٥

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

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

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

 يشترط الزيدية في االمام الخروج بالسيف (الثورة). - ٦

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

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

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

 إن صفات اهللا عند االشاعرة هي عين الذات، وليست شيئًا زائدا على الذات. - ٧

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

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

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

 يرى الشيعة في معرض ردهم على المعتزلة بخصوص الوعد والوعيد: ان اهللا يجب ان يفي بوعده، - ٨
 ولكن ال يجب عليه ان ينفذ وعيده.

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

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

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

 يجيز االشاعرة رؤية اهللا يوم القيامة. - ٩

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

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

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

 يسقط التكاليف الشرعية. يرى االسماعيلية ان الوقوف على حقائق االشياء ال -١٠

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

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

........................................................................................................................................................................................................................ 
درجة) ٢٥(   

  



  
  عرف ستة من المصطلحات التالية:  السؤال الثالث:

 المرجئة -١
........................................................................................................................................................................................................................  

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

 القدرية  -٢
........................................................................................................................................................................................................................  

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

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

 العهد القديم  -٣
........................................................................................................................................................................................................................  

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

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

 الفريسيون -٤
........................................................................................................................................................................................................................  

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

 الكيسانية  -٥
........................................................................................................................................................................................................................  

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

 التشبيه والتجسيم  -٦

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

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

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

 التلمود  -٧
........................................................................................................................................................................................................................  

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

 الصفات السلبية -٨

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

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

درجة) ٢٥(  



اشرح اسباب ذلك االعتراف  ،لقد اضطهدت االمبراطورية الرومانية المسيحيين ثم اعترفت بهم السؤال الرابع:
  .ومراحله

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

درجة) ٢٥(  



األصول الخمسة عند المعتزلة، عرف هذا االصل واشرح ابعاده االلهية واالنسانية  أحدالعدل  السؤال الخامس:
  المستمدة من االدلة العقلية والنقلية.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

درجة) ٢٥(  

 أ. د. إبراهيم العاتي
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               ثالثةالسنة: ال
  التاريخ اإلسالميالمادة: 

  أسئلة فقط عن أربعةأجب  مالحظة:

في األحداث اإلسالمية، وكان الغالب في وصفها أنها عثمانية، ما  هاماً  لعبت البصرة دوراً   : ١س
  لوصف؟ مبينا األحداث التي انطلقت من البصرة.مدى دقة هذا ا

درجة) ٢٥(  

ظهرت لدى األنصار مخاوف من مرحلة ما بعد الرسول األكرم (ص) نتيجة لما جرى في :  ٢س
      السقيفة، ما هو منشأ هذه المخاوف؟ وكيف تعامل األنصار مع السقيفة.

درجة) ٢٥(  

 ات في الوسط الشيعي، بّين تلك االتجاهاتبعد ثورة اإلمام الحسين (ع) ظهرت عدة اتجاه:  ٣س
  مفصال القول في ثورة التوابين. وفي ظل واقعنا المعاش ماذا ترجح من تلك االتجاهات. 

درجة) ٢٥(  

تحّدث عن الظروف التي ساعدت ابن الزبير في نجاح حركته، وما هي األسباب التي   : ٤س
  أدت إلى انهيارها.

درجة) ٢٥(  

  مباشرة أو موضوعية لفتح األندلس؟ فّصل القول في ذلك. هل كانت ثمة دوافع: ٥س
درجة) ٢٥(  

  ةمغياث طعالسيد 



 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              الشريعةكلية 
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               ثالثةالسنة: ال
  أصول الفقه المادة: 

  فقطأجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

؟ اذكرها بالتفصيل، ثم اذكر مناقشة  ألدلة على حرمة التجري؟ وما هي ا ما هو التجري  : ١س
  الشيخ األنصاري لكل منها.

درجة) ٢٥(  

  صّحح ما تراه خطأ في العبارات التالية:  : ٢س
  اشتهر على ألسنة المعاصرين ان قطع القطاع له اعتبار. -١
  خالصة األمر ان التعبد بالخبر ال بأس به بناء على المصلحة السلوكية. -٢
إنا لو خّلينا وأنفسنا، لعملنا بظواهر الكتاب، « الشيخ األنصاري بالجملة إلى التأييد: انتهى -٣

  .»والبد للمانع من إثبات المنع
  في الشبهة الموضوعية لم يتفق االصوليون واالخباريون على البراءة. -٤
  المعروف في الشبهة غير المحصورة وجوب االجتناب. -٥

درجة) ٢٥(  

؟ وما هو مختار الشيخ  ر قول اللغوي من باب الظنون المعتبرةما الدليل على اعتبا  : ٣س
  ؟ األنصاري في الرجوع إلى أهل اللغة

درجة) ٢٥(  

  اذكر كيفية االستدالل بآية النبأ على حجية خبر العادل.  : ٤س
درجة) ٢٥(  

  ؟ اذكر أقسام ذلك بالتفصيل. ما هو منشأ االشتباه في العلم اإلجمالي  : ٥س
درجة) ٢٥(  

  يد فاضل الميالنيد. الس
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               ثالثة: الالسنة

  التفسير المادة:

  فقط.أجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

ُل َعَليُكم مِّن السََّماء َماء لُِّيَطهَِّرُكم ِبِه َوُيذِهَب عَ  ﴿ قال تعالى:   :١س ، ما ﴾ نُكم ِرجَز الشَّيَطانِ َوُيَنزِّ
؟ وكيف ترد على من قال أن التطهر  هي االحتماالت في تفسير هذا المقطع من اآلية الكريمة

  ؟ مختّص بماء المطر وال ينصرف إلى سائر المياه كالبئر والنهر وال ينطبق عليها
درجة) ٢٥(  

الف كبير بين المفّسرين واللغويين في معنى ، هناك اخت﴾ َوَأرُجَلُكم ِإَلى الَكعَبينِ  ﴿ قال تعالى:   :٢س
  وهناك ثالثة احتماالت تنشأ منها ثالثة أقوال، اذكر مع الشرح هذه األقوال. »الكعب«

درجة) ٢٥(  

احتماالن من التفسير، اذكرهما، ثم بّين هل أن وجوب الصالة على  »الموقوت«يوجد في كلمة   :٣س
َالَة َكاَنت َعَلى الُمؤِمِنيَن ِكَتابًا مَّوُقوتاً  ِإنَّ  ﴿ المؤمنين فقط من خالل قوله تعالى:   . ﴾ الصَّ

درجة) ٢٥(  

َالَة ِلُدُلوِك الشَّمِس ِإَلى َغَسِق اللَّيِل َوُقرآَن الَفجِر ِإنَّ ُقرآَن الَفجِر َكاَن  ﴿ قال تعالى:  :٤س َأِقِم الصَّ
ن ما يترتب على تلك اآلراء وبيّ  »غسق«وكلمة  »دلوك«، اذكر اآلراء في تفسير كلمة ﴾ َمشُهوداً 

  من تحديد ألوقات الصالة.
درجة) ٢٥(  

َوَما َجَعلَنا الِقبَلَة الَِّتي ُكنَت َعَليَها ِإالَّ ِلَنعَلَم َمن َيتَِّبُع الرَُّسوَل ِممَّن َينَقِلُب َعَلى  ﴿ قال تعالى:    :٥س
العلم المسبوق بالعدم الستحالة ذلك حدوث  ﴾ ِإالَّ ِلَنعَلمَ  ﴿ليس المراد من قوله تعالى  ﴾َعِقَبيِه 

   ؟ في حق اهللا تعالى. إذن ما هي االحتماالت في المراد من ذلك
درجة) ٢٥(   

د. حميد النجديأ.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي              شريعةكلية ال
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               ثالثةالسنة: ال
  الـفـقـهالمادة: 

  فقطعة أسئلة أربن أجب ع :مالحظة

  )درجة ٢٥(        .) فقرات١٠عن عشرة ( : أجب بنعم أو ال فقطالسؤال األول: ١س
 ال    نعم         .يجب استقبال الحاكم القبلَة عند إجراء المالعنة -١
 ال     نعم        .شروط المطلق ثالثة هي: البلوغ، العقل، والقصد -٢
جعالته بجعل جديد وبمبلغ جعل أحدهم جعًال بصيغة معينة على مبلغ مائة الف، ثم رجع عن  -٣

أقل من الحالة األولى مثُال بخمسين ألٍف، واطلع العامل بالجعالتين، يجوز للعامل مطالبة حقه 
 ال    نعم                 ؟ وفق الصيغة األولى

الفارق بين الُخلع والطالق هو: إزالة القيد الثابت بالنكاح بغير عوض في الطالق، وفي الخلع هو  -٤
 ال     نعم            ؟ بل الزوجحصول الكراهية من ق

 ال    نعم  .شروط الُمّقرُّ له ثالثة هي: أهلية التملك وعدم تكذيبه للمقرِّ وقابليته للتملك -٥
 ال    نعم    .يختلف تعريف الطالق في االصطالح الفقهي عن االصطالح اللغوي -٦
زة؛ أي: غير معلقة ال على شرط وال على صيغة -٧  ال    نعم    .تكون صيغة الظهار منجَّ
 .تعليق على الشرط أو الصفة في الطالق والخلع والمباراة واإليالء وفق مذهب االماميةال  -٨

 ال     نعم                        
 ال     نعم           .األجل اشتراطمن المميزات الرئيسية للمكاتبة  -٩

 ال     نعم              .يثبت النسب فقط باإلقرار -١٠
 ال    م نع      .العهد والنذر يشتركان في الشروط واألحكام عدا الصياغة -١١
ال ُيعدُّ الخلع صورة من صور الطالق حتى لو ألحقت صيغة الطالق بصيغة الخلع حين إجراء  -١٢

  ال     نعم                     .الخلع
درجة) ٢٥(  
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    من الفقرات التالية: اتفقر  ١٠أجب بالخيار الصحيح عن : ٢س

م الطالق وفق المذهب اإلمامية بأركان: -١   ثالثة أركان -أ  يتقوَّ
  أربعة أركان - ب
  خمسة أركان -ج

  في صياغة الجعالة حصول القبول. اشتراطاألحوط  -أ  من شرائط الجعالة هي:  -٢
  يجب أن يشترط في صياغة الجعالة حصول القبول. - ب
  ال يشترط في صياغة الجعالة أن يحصل القبول. -ج

مرء حكم الطالق السني بالمعنى األخص: هو عبارة عن ذلك الطالق الجامع للشرائط بحيث يطلق ال -٣
 بشروط الطالق المعروفة ثم يتركها حتى تنتهي العدة فيعقد عليها عقدًا جديدًا:

  تحرم في االفتراض المذكور المرأة بعد الطالق التاسع. -أ
  ال تحرم في االفتراض المذكور المرأة بعد الطالق التاسع. - ب
  يكره الرجوع في االفتراض المذكور الى المرأة بعد الطالق التاسع. -ج

 م طالق المرأة غير المدخول بها:  حك -٤
  إذا طلق المرء زوجته ولم يدخل بها، يجوز له مراجعتها بال عقد جديد. -أ
  إذا طلق المرء زوجته ولم يدخل بها، فال يجوز له مراجعتها إال بعقد جديد. - ب
  إذا طلق المرء زوجته ولم يدخل بها، يكره له مراجعتها ولو بعقد جديد. -ج

  من شك في طالقه وقع طالقه. -أ  لطالق:في ا الشكحكم  -٥
  من شك في طالقه ال يؤخذ بكالمه. - ب
  من شك في طالقه يؤخذ بكالمه. -ج

  صياغة العهد قائمة على التبرع فقط، ال يوجد فيها غير الشرط فحسب. -أ  صياغة العهد: -٦
  صياغة العهد غير قائمة على التبرع فقط، فيوجد فيها شرط وجزاء. - ب
  د قائمة على التبرع فقط، فال يوجد فيها شرط وجزاء.صياغة العه -ج
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  يجوز للولي أن يطلق عن السكران. -أ    حكم طالق ولي السكران: -٧
      يجب للولي أن يطلق عن السكران - ب
  ال يجوز للولي أن يطلق عن السكران. -ج

 حكم الطالق الرجعي:   -٨
  جوع وٕان لم يرجع.لطالق الرجعي هو ذلك الطالق الذي ال يحق فيه للزوج الر ا -أ
  لطالق الرجعي هو ذلك الطالق الذي يجب فيه للزوج الرجوع وٕان لم يرجع.ا - ب
  الطالق الرجعي هو ذلك الطالق الذي يحق فيه للزوج الرجوع وٕان لم يرجع. -ج

  من أنكر طالقه فإنه يعتبر رجوعًا مكروهًا. -أ  من أحكام الرجعة عن الطالق إنكار الطالق: -٩
  ه فإنه ال يعتبر رجوعًا.من أنكر طالق - ب
  ر رجوعًا.بمن أنكر طالقه فإنه يعت -ج

  حكم طلب الزوجة بإجراء طالق الخلع: -١٠
  يكره للزوج االستجابة للمرأة في طلبها بالطالق أو بإجراء الخلع حتى لو بذلت. -أ
  يجب للزوج االستجابة للمرأة في طلبها بالطالق أو بإجراء الخلع لو بذلت. - ب
  وج االستجابة للمرأة في طلبها بالطالق أو بإجراء الخلع حتى لو بذلت.ال يجب للز  -ج

  كفارة مرتبة. -أ    فارة الظهار هي:ك -١١
  كفارة مخيرة. - ب
  كفارة مخيرة ومرتبة. -ج

   صفة الحلف النعقاد اليمين: -١٢
  ينعقد اليمين بالحلف باهللا تعالى باعتباره وصفًا من أوصافه المتعلقة باألفعال. -أ
  اليمين بالحلف باهللا تعالى باعتباره وصفًا من أوصافه المتعلقة باألفعال. ال ينعقد - ب
انعقاد اليمين بالحلف باهللا تعالى باعتباره وصفًا من أوصافه المتعلقة  يجب احتياطاً  -ج

  باألفعال.
درجة) ٢٥(  
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    :على فرعين مما يليأجب  :٣س
  ؟  هي خصائص المبارأة التي تتميز عن الخلعما  -١
   باختصار.اب دعوى اللعان مع توضيح أحدها أذكر أسب -٢
  .مع توضيح كل واحدة منها أذكرها ؟ ما هو المقصود من ضوابط النذر -٣

درجة) ٢٥(  

  :على فرعين مما يليأجب  :٤س
   .أذكر األدلة القائمة على مشروعية الخلع مع شرح مختصر لمدلول كل دليل -١
  .طالق األخرس جراءإشرح كيفية إ -٢
  .أذكر أركان المكاتبة -٣

درجة) ٢٥(  

    :على فرعين مما يليأجب  :٥س
   .عدِّْد شروط المقر مع التوضيح المؤدي للغرض -١
إشرح حكم حالة الزواج من الذمية لدى فقهاء المذاهب االسالمية بحدود ما جاء في المقرر  -٢

  ؟  الدراسي، وٕاذا فرضنا صحة الزواج فكيف يتم طالقها
  ؟ يعته مشروعاً بكيف تستدل على أن النذر بط -٣
  ناقش الحاالت التي يجوز للزوج أن يكره زوجته لتبذل له مقابل طالقها. -٤

درجة) ٢٥(  

  عباس إماميد. 
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  الدور األول -  االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               ثالثةالسنة: ال
  أصول علم الرجالالمادة: 

  فقطأربعة أسئلة أجب عن  :مالحظة

  .لقول في اآلراء التي اختلف فيها العلماء في نوعية تقييم الرجال للراوي وتزكيتهفصِّل ا :١س
درجة) ٢٥(  

؟ وما هو  ما هي الطرق إلى معرفة أحوال الراوي من حيث الوثاقة من عدمها، عدِّدها واشرحها  :٢س
 درجة) ٢٥(                 ؟ الطريق األنسب ولماذا

؟ أذكر اآلراء الواردة  ث ما توثيقًا لرجال سند ذلك الحديثهل ُيعتبر تصحيح الفقيه الرجالي لحدي  :٣س
 درجة) ٢٥(                     .في المسألة

كشف اإلمام علي (ع) صور معرفة رجال الحديث، أذكرها مع الشرح مع بيان موقف المسلمين   :٤س
 درجة) ٢٥(                        .منها

  :صح أو خطأ أمام كل عبارةتندرج تحت مشكالت أسماء الرواة خمسة عناوين، ضع عالمة  :٥س
 االئتالف واالختالف: أن تتفق أسماء الرواة في النطق وتختلف في الخط. -١
االتفاق واالفتراق: مجموعهما اسم لسند اتفقت أسماء رواته وأسماء آبائهم فصاعدًا واختلفت  -٢

  أشخاصهم.
معرفة الراوي  يتأتى التمييز عند االشتباه في الرواة المتشابهين في االسم والنسب عن طريق -٣

  والمروي عنه وبالرجوع إلى مدونات علماء الرجال المعروفين بالحفظ والضبط والتثبت.
  ُيراد بالمشترك االسم المشترك بين الراوي اإلمامي والراوي غير اإلمامي. -٤
  االشتهار: وهو اشتهار رواة بأسماء آبائهم دون أسمائهم. -٥

درجة) ٢٥(  

  
  نضير الخزرجيد. 
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               ثالثةالسنة: ال
  التربية اإلسالميةالمادة: 

  فقطأجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

ُتعتبر السمات العبادية من مختصات التصور اإلسالمي في تناول الشخصية اإلسالمية،   :١س
  كالم المعصومين (ع). بّين هذه السمات والتصنيفات من خالل

  درجة) ٥٢(

طرحت عدة اتجاهات تربوية، اذكرها، مبّينًا االتجاه اإلسالمي مع ذكر النصوص التي   :٢س
  تؤيده.

درجة) ٥٢(  

  تحّدث بالتفصيل عن مرحلة الطفولة األولى مع ذكر مراحلها الفرعية.  :٣س
درجة) ٥٢(   

  تعامل الشارع المقدس مع هذه المسألة ؟ يعتبر النوم من الحاجات الحيوية لإلنسان، فكيف  :٤س
درجة) ٥٢(  

أصبحت ظواهر المحادثة بين الجنسين والنظر واالختالء بينهما من المسائل التي ترى   :٥س
النظريات األرضية أن ال حرج فيها وليس لها أي مردود سلبي، بل أنها الحل للعالقات بين 

  ي منها.الجنسين، ناقش ذلك مبّينًا موقف التصور اإلسالم
  درجة) ٥٢(

  غياث طعمةالسيد 
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               ثالثةالسنة: ال
  األديان والمذاهبالمادة: 

  فقطأجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

بهة وتجسيم المخلوقات، ولكن لقد نادى أنبياء بني إسرائيل بالتوحيد الخالص هللا وتنزيهه عن مشا :١س
 درجة) ٢٥(     الديانة اليهودية قد انتهت إلى عكس ذلك ... حلل وناقش ذلك مبينًا اآلتي:

  مظاهر التشبيه في عبادة (يْهَوه).  -أ
  نداء الوحدانية عند (أشعيا).  - ب

    تناول بالشرح والتحليل أهمية علم األديان والمذاهب. -أ :٢س
 درجة) ٢٥(                 ند مفكري الغرب.حلل وناقش تعريفات الدين ع - ب

  درجة) ٢٥(                 اشرح عقيدة كل من الجبرية والَقَدرية وقارن بينهما.  :٣س

  درجة) ٢٥(              وبّين األسباب:(×) ) أو خطأ ضع أمام كل جملة عالمة صح (  :٤س
 يعتقد المرجئة بأن الحكم على مرتكب الكبيرة يكون في هذه الدنيا.  -أ
  اإلصالح الديني كان إصالحًا للكنيسة وليس للديانة المسيحية.  - ب
  لقد رفع عيسى (ع) إلى السماء بروحه وبدنه.  -ج
  و االختيار. أهل التفويض أالشيعة هم   - د
   لى الجبر.إشاعرة انتهى بهم الكسب عند األ - ه

  مما يلي: خمساً عرف  :٥س
  الصدوقيون - ٣  الكالم اللفظي والنفسي  - ٢    الوعد والوعيد - ١
  علم الكالم -٦       المرجئة - ٥    الروح القدس  - ٤

درجة) ٢٥(  

 أ. د. إبراهيم العاتي
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  أسئلة مادة األديان واملذاهب

  

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

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

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

  

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

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

 ....................................................................................................................................  المدينة:
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  فقطأجب عن أربعة أسئلة  :مالحظة

  فقرة من نوع االختيار المتعدد، ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة: ١٢تكون هذا السؤال من ي  السؤال األول:
مترادفين يختلفان لفظا ويتفقان  والملة يكادان ان يكونا اسمين الدين« الفالسفة المسلمين أن حدأ يرى - ١

     هو:  من صاحب هذا القول »معنى
  .فارابيال )ج(     سيبويه )ب(       بن منظورا )أ(  

معرفة تكتسبها النفس او الروح المحدودة بجوهرها كروح «ف احد الفالسفة الغربيين الدين بأنه يعر  - ٢
 فمن هو صاحب هذا التعريف: »مطلقة

 هيجل )ج(    ) غوتهب(       (أ) شلنج  

   : العبري هو - ٣
 و)تسمية المصريين لهم (بالعبير  (ج)  منحدر من ذرية إبراهيم (ع)ال (ب)هو الذي عبر نهر الفرات (أ)   

 :عقد أول مؤتمر يهودي في - ٤
 .بريطانيا (ج)     سويسرا (ب)      فرنسا (أ)  

 : صاحب فكرة الدولة اليهودية هو - ٥
 .هرتزل (ج)    بن غوريون (ب)     وايزمان حاييم )أ(

 ما هي الفرقة اليهودية التي آمنت بالتوراة ورفضت التلمود:  - ٦
 القراؤون.(ج)   الصدوقيون  (ب)      الفريسيون (أ)   

 يوناني معناه:االنجيل لفظ  - ٧
 البشارة. (ج)    النصيحة(ب)       الموعظة (أ)     

 إن أحد حواريي المسيح هو الذي دّل الرومان على مكان اختبائه، فمن هو: - ٨
 يهوذا االسخريوطي )ج(    متى. )ب(      بطرس  (أ)  
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 إن الشخص الذي قّرب المسيحية للعقل الروماني: - ٩
 بولس. (ج)    توما (ب)      برنابا (أ)

 :؟ من هي ،ي قالت بوجود الهين: أحدهما للخير واآلخر للشرالديانة الت -١٠
 الدهرية. (ج)    الزرادشتية (ب)      الهندوسية  (أ)  

 :؟ القائل ، فمن هو»وأعظم خالف بين األمة خالف اإلمامة«قال أحد مؤرخي األديان:  -١١
  .ابن قتيبة(ج)   الشهرستاني (ب)       ابن حزم (أ)  

ن تغيرات سياسية واقتصادية اثناء خالفة عثمان كان انقالبا ما حصل م«اعتبر بعض المفكرين ان  -١٢
 ، فمن هو صاحب هذا القول:»سياسيا قام به االمويون

 د. احمد شلبي. (ج)   د. محمد عمارة (ب)  عباس محمود العقاد (أ)  
درجة) ٢٥(  

  أ:وبين االسباب في حالة الخط (×)) أو خطأ ة صح (كلمجملة  كلأمام  اكتب :نيالسؤال الثا
 وردت في االناجيل عبارات كثيرة تقرر توحيد اهللا وتفيد بوضوح ان المسيح بشر رسول. - ١

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

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

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

 يرى اتباع المذهب الملكاني (الكاثوليك) ان للمسيح طبيعة واحدة هي الطبيعة االلهية. - ٢

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

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

........................................................................................................................................................................................................................  
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 تمثل حركة االصالح الديني عند (لوثر) اصالحا شامال للمسيحية وليست اصالحا للكنيسة فقط. - ٣
........................................................................................................................................................................................................................  

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

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

  

 يجمع المسلمون على ان االسالم هو نفسه االيمان ال فرق بينهما. - ٤
........................................................................................................................................................................................................................  

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

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

 

 يرى المؤرخون ان التشيع نشأ بعد معركة كربالء واستشهاد االمام الحسين (ع). - ٥

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

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

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

 .ان اكثر الفرق االسالمية المذكورة في كتب الملل والنحل هي فرق منقرضة - ٦

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

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

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

 .يؤمن االشاعرة بالحسن العقلي والقبح العقلي - ٧

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

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

........................................................................................................................................................................................................................  
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 يرى الشيعة في معرض ردهم على المعتزلة بخصوص الوعد والوعيد: ان اهللا يجب ان يفي بوعده، - ٨
 ولكن ال يجب عليه ان ينفذ وعيده.

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

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

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

 

 يجيز االشاعرة رؤية اهللا يوم القيامة. - ٩

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

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

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

 

 يسقط التكاليف الشرعية. يرى االسماعيلية ان الوقوف على حقائق االشياء ال -١٠

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

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

........................................................................................................................................................................................................................ 
درجة) ٢٥(   
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  عرف ستة من المصطلحات التالية:  السؤال الثالث:
 المرجئة -١

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

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

 القدرية  -٢
........................................................................................................................................................................................................................  

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

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

  تلمودال -٣
........................................................................................................................................................................................................................  

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

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

 الفريسيون -٤
........................................................................................................................................................................................................................  

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

 الجبرية -٥
........................................................................................................................................................................................................................  

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

 التشبيه والتجسيم  -٦

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

........................................................................................................................................................................................................................ 
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 المنزلة بين المنزلتين -٧
........................................................................................................................................................................................................................  

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

 الصفات السلبية -٨

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

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

درجة) ٢٥(  
 

  .يهود ووضح االسبابحلل واشرح موقف السيد المسيح (ع) من ال السؤال الرابع:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

درجة) ٢٥(  
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العدل أحد األصول الخمسة عند المعتزلة، عرف هذا االصل واشرح ابعاده االلهية واالنسانية  السؤال الخامس:
  المستمدة من االدلة العقلية والنقلية.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

درجة) ٢٥(  

 أ. د. إبراهيم العاتي
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  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثالثةالسنة: ال
  أصول الفقه المادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

الفرق بينها وبين المخالفة العملية ؟ اذكر الوجوه ما و  ؟ زاميةتماذا تعرف عن المخالفة االل  :١س
المحتملة في مخالفة الخطاب المرّدد بين خطابين ؟ وما هو مختار الشيخ األنصاري من هذه 

  درجة) ٢٥(                     الوجوه ؟

ما هو مستند الحاكي لإلجماع حين يّدعي موافقة اإلمام المعصوم على آراء المجمعين ؟ وكيف   :٢س
  درجة) ٢٥(           توجيه إجماعات الشهيد األول والشهيد الثاني ؟ يمكن

ذهب المجتهدون إلى البراءة الشرعية في (الشبهة التحريمية التي منشأها عدم النص). اذكر آية   :٣س
   واحدة لدعم هذا االتجاه، وناقشها. ثم أوضح االستدالل بحديث الرفع.

درجة) ٢٥(  

ند تعارض النصين في الشبهة التحريمية، فما هي الوجوه لو لم نقل بوجوب االحتياط ع  :٤س
  درجة) ٢٥(                   المحتملة األخرى ؟

القائلون بالحرمة عند دوران األمر بين الوجوب والحرمة بخمسة أمور، اذكرها، وبّين رّد  ستدلّ إ  :٥س
  درجة) ٢٥(                  الشيخ األنصاري لكّل منها.

  ن كيفية داللتها على حجية خبر الواحد الثقة ؟ماذا تعرف عن آية النبأ، وع  :٦س
درجة) ٢٥(  

  د. السيد فاضل الميالني
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثالثة: الالسنة

  التفسيرالمادة: 

حال عدم اإلجابة على ، وفي 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.

هناك ثالثة آراء في معنى  ،﴾ َبينِ ـعـَوامَسُحوا ِبُرُؤوِسُكم َوَأرُجَلُكم ِإَلى الكَ  ﴿ قال تعالى:  :١س
  حكام.أرتب عليها من ن ما يتالكعب، اذكرها، وبيّ 

درجة) ٢٥(   

َالَة ِلُدُلوِك الشَّمِس ِإَلى َغَسِق اللَّيلِ  ﴿قال تعالى:   :٢س اذكر اآلراء في معنى كلمة  ،﴾ َأِقِم الصَّ
  كر من آراء.ذراء مع المناقشة لما تورجح ما تراه من اآل »الدلوك«

درجة) ٢٥(  

 »لىإ«ء في تفسير كلمة ار اذكر اآل ،﴾ الَمَراِفقِ  َوَأيِدَيُكم ِإَلى ﴿ية الوضوء: آقال تعالى في   :٣س
  .راءمن اآلية الكريمة مع الشرح لتلك اآل

درجة) ٢٥(  

راء في تفسير الباء من اآلية الكريمة، اذكر اآل ﴾ َوامَسُحوا ِبُرُؤوِسُكم ﴿قال تعالى:   :٤س
  .راءوناقشها ورجح ما تراه من اآل

درجة) ٢٥(   

هناك ثالثة احتماالت في تفسير كلمة  ،﴾ َطُهوراً  ِمَن السََّماء َماءً  َوَأنَزلَنا ﴿قال تعالى:   :٥س
  ح ما تراه، اذكرها ورجّ »طهوراً «

درجة) ٢٥(  

 أ. د. حميد النجدي
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي              شريعةكلية ال
  م٢٠١٦ -  ٢٠١٥للعام الدراسي                ثالثةالسنة: ال
  الـفـقـهالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون أربعة أسئلة ن عأجب  :مالحظة

  اشرح بإيجاز ما يلي:  :١س
     لغة وشرعًا. ظهارال -أ

 ما هو التدبير ؟ -ب

  درجة) ٢٥(                  ما هو اللعان ؟ -ج

  اشرح بإيجاز ما يلي:  :٢س
 ما هو العتق في اللغة والشريعة ؟ -أ

 ومتى يحصل العتق شرعًا ؟  -ب

 درجة) ٢٥(        العبودية والعتق ؟وما هو موقف الشريعة من مسألة  -ج

طّلق «اشرح بإيجاز الُخلع لغة وشرعًا، وما هي صيغته الشرعية ؟ وهل يصح القول للزوج   :٣س
  ؟ وهل يصح الخلع على المتبرع بماله ؟ »زوجتك على مائة وعلّي ضمانها

درجة) ٢٥(  

يالء إال باسم اهللا ال ينعقد اإل«عّرف اإليالء لغة وشرعًا، وما هو المقصود في قولهم   :٤س
  درجة) ٢٥(                     ».تعالى

من حيث اللغة ومفهومها الشرعي ؟ وهل تصبح بالكنايات الدالة  »المباراة«اشرح بإيجاز  :٥س
  درجة) ٢٥(        عليها كفاسختك على كذا ... الخ ؟ وما هي شروطها ؟

  د. محمد علي الناصري
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  الثاني الدور – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٦ - ٢٠١٥للعام الدراسي               ثالثةالسنة: ال
  أصول علم الرجالالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأربعة أسئلة على أن يكون أجب عن  :مالحظة
  

 درجة) ٢٥(       اختلفت طرق تبويب الكتب الرجالية، اذكرها وفّصل القول فيها.  :١س

  ) قواعد التعارض.٣) دعاء اإلمام. (٢) االشتباه. (١بيِّن مضامين ما يلي: (  :٢س
  درجة) ٢٥(          .) مفردات علم رجال الحديث٥) كتاب الضعفاء. (٤(

هناك أسباب دعت علماء الرجال إلى تقديم قول النجاشي عند المعارضة بينه وبين قول   :٣س
 درجة) ٢٥(             .غيره من المتقدمين، وضح تلك األسباب

 درجة) ٢٥(   .فصِّل القول في نشأة مادة أسماء الرجال على ضوء حديث اإلمام علي(ع)  :٤س

 درجة) ٢٥(    ضع عالمة صح على العبارة الصحيحة وصّحح ما تراه غلطًا في غيرها:  :٥س

 في وجوده تأثر علم رجال الحديث حاله حال سائر العلوم الشرعية األخرى بتجارب اآلخرين.  -أ
 من علماء الغيبة الصغرى وعنوان كتابه (الفهرست).الكشي  - ب
  في المحصلة النهائية تكشف شيخوخة اإلجازة عن وثاقة الشيخ وحسنه.  -ج
  المراد بالمتأخرين هم الرجاليون بعد الشيخين النجاشي والكليني أمثال ابن داود والعالمة الحلي. - د
تفاق نظرًا لألسماء واالفتراق نظرًا المراد باالتفاق واالفتراق في مشكالت أسماء الرواة هو اال - ه

  لألشخاص.
  نضير الخزرجيد. 
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثالثةالسنة: ال
  التاريخ اإلسالميالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

 سلمون في قضية الخالفة بعد رسول اهللا (ص) إلى فئتين، بين رأييهما مع ماانقسم الم  :١س
  استدلوا به، وهل كانت ثمة مؤشرات موضوعية أو عملية على خالفة اإلمام علي (ع)؟

درجة) ٢٥(  

اختلف أسلوب المغيرة بن شعبة عن أسلوب زياد بن أبيه في والية الكوفة، بين مالمح كال   :٢س
  االسلوبين.

رجة)د ٢٥(   

  ماهي جذور ونتائج ثورة البربر؟  :٣س
درجة) ٢٥(  

؟ اذكرها مع بيان مالبسات الثورة  ماهي العوامل التي أسهمت في قيام ثورة زيد بن علي  :٤س
  ونتائجها.

درجة) ٢٥(  

  هل كانت ثمة دوافع مباشرة أو موضوعية لفتح األندلس ؟ فّصل القول في ذلك. :٥س

درجة) ٢٥(  

  غياث طعمةالسيد 
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي              الشريعةية كل
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثالثةالسنة: ال
  التربية اإلسالميةالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

هة طرحت عدة اتجاهات تربوية، بيِّن تلك االتجاهات مع ذكر النصوص التي تثبت وج  :١س
  .النظر اإلسالمية

درجة) ٢٥(  

يعد النوم من الحاجات الحيوية، بيِّن التصور اإلسالمي حوله، وهل ثمة عالقة بينه وبين   :٢س
  ؟ اإلمراض العقلية

درجة) ٢٥(   

؟  يعتبر المال عصب الحياة االقتصادية، فهل للمشرع اإلسالمي اسلوبه في التعامل معه  :٣س
  .وضح ذلك مفصالً 

درجة) ٢٥(  

  .؟ بين ذلك ماهي نظرة األرضيين واإلسالم إلى قضية االنتماء  :٤س
درجة) ٢٥(  

ربما أجّل اإلنسان لذة ما بدافع أو بآخر، فكيف يوجه كل من التصور األرضي واإلسالمي  :٥س
  .؟ وضح ذلك مع ذكر أشكال اللذة هذا التأجيل

درجة) ٢٥(  

  غياث طعمةالسيد 
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثالثةالسنة: ال
  التاريخ اإلسالميالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

ما هي أبرز  الكريم (ص) لتنظيم أمورها وٕادارتها، لبعد االستقرار في المدينة اتجه الرسو   :١س
  تلك التنظيمات ؟ بينها بشيء من التفصيل.

درجة) ٢٥(  

  .هناك ظروف خدمت ابن الزبير في حركته، وّضحها مع بيان أسباب انهيار حركته  :٢س
درجة) ٢٥(   

كان لعبد الملك بن مروان دوره في استمرار الدولة األموية، بّين ما قام به في هذا المجال،   :٣س
  م الدولة ؟وما هو دوره في تنظي

درجة) ٢٥(  

  هل كان لمنهج اإلمام علي (ع) ما يميزه عن غيره ؟ وّضح ذلك مبّينًا دالالت ذلك المنهج.  :٤س
درجة) ٢٥(  

  هل كانت ثمة دوافع مباشرة أو موضوعية لفتح األندلس ؟ فّصل القول في ذلك. :٥س

درجة) ٢٥(  

  ةمغياث طعالسيد 



 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              الشريعةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثالثةالسنة: ال
   أصول الفقهالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

قول لغوي  متى يجوز للفقيه أن يرجع إلى قول اللغوي في العملية االستنباطية ؟ هل يعتمد على  :١س
المفردات في غريب القرآن ؟ «أو الراغب االصفهاني في  »لسان العرب«واحد كابن منظور في 

  هل يجب عليه أن يبحث عن ترجمة اللغويين ليرى من هو الثقة المؤتمن بينهم ؟ 
 درجة) ٢٥(             ادعم رأيك بدليل واضح من أصول الفقه.

  اثبات حكم شرعي من األحكام التكليفية الخمسة ؟  هو دوره في هو حديث الرفع ؟ وما ما -أ  :٢س
هل األثر العقلي، واألثر الطبيعي يرتفعان بهذا الحديث أو أن المرفوع هو الحكم اإللزامي  - ب  

  بالحرمة ؟ أو ال هذا وال ذاك ؟
 درجة) ٢٥(     االستفادة من حديث الرفع إلثبات حلية التدخين في الشريعة ؟ حهل تص -ج

  ف عن آية النبأ ؟ وعن كيفية داللتها على حجية الخبر الواحد الثقة ؟ماذا تعر   :٣س
 درجة) ٢٥(     العمل بين خبر الواحد وخبر العدلين فأيهما يؤخذ به ؟األمر بين  وٕاذا دار

ف إلى ما الفرق بين الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة ؟ وما هو الحكم لو اضطر المكلّ   :٤س
 درجة) ٢٥(           في الشبهة المحصورة ؟ ارتكاب بعض المحتمالت

 درجة) ٢٥(   األصل األولي في التعّبد بالظن ؟ أيد جوابك بما تعرفه من األدلة األربعة. ما هو :٥س

  د. السيد فاضل الميالني
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةلية ك
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثالثة: الالسنة

  التفسير المادة:

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

  االمتحاني من ثالثة أسئلة فقط.

راء في اذكر اآل؟  ﴾ َفَتَيمَُّموا َصِعيدًا َطيِّباً  ﴿: من قوله تعالى ﴾ َطيِّباً  ﴿ما المراد بكلمة   :١س
  .ما تراه ذلك ورجح

درجة) ٢٥(   

ة االمام من كيف تستدل على وجوب عصم ،﴾ َال َيَناُل َعهِدي الظَّاِلِمينَ  ﴿ قال تعالى:  :٢س
  هذه اآلية المباركة ؟

درجة) ٢٥(  

  ﴾ َوُيذِهَب َعنُكم ِرجَز الشَّيَطانِ  ﴿ :من قوله تعالى ﴾ِرجَز  ﴿هناك ثالثة تفسيرات لكلمة   :٣س
  .ومرجحاً  اذكرها مناقشاً 

درجة) ٢٥(  

دَُّم َوَلحُم ُحرَِّمت َعَليُكُم الَميَتُة َوال ﴿ربعة من قوله تعالى: األ األمورهو المحرم من  ما  :٤س
  ؟ ﴾ ِزيِر َوَما ُأِهلَّ ِلَغيِر اِهللا ِبهِ ـالِخن

درجة) ٢٥(   

الِة  ﴿ نوع القيام في قوله تعالى: ما  :٥س وماذا ؟  ﴾ ..َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقمُتم ِإَلى الصَّ
   يترتب على كل تفسير ؟

درجة) ٢٥(   

د. حميد النجديأ.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي              شريعةلية الك
  م٢٠١٦ -  ٢٠١٥للعام الدراسي                ثالثةالسنة: ال
  الـفـقـهالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون أربعة أسئلة ن أجب ع :مالحظة

  اشرح بإيجاز ما يلي:  :١س
 أركان الطالق. -ب    الطالق لغة وشرعًا.  -أ

غة (أنِت طالق) من المطلقات، أو طلقُت فالنة، أو بالسراح وهل يفي الطالق بصي -ج
  والفراق.

  وكيف يتم طالق األخرس. -د
درجة) ٢٥(   

َمن طلق ثالثًا في مجلس فليس بشيء، ومن «اشرح الرواية عن اإلمام الصادق (ع):   :٢س
  .»خالف كتاب اهللا ُرّد إلى كتاب اهللا ..

درجة) ٢٥(   

، وما هي صيغته الشرعية ؟ وهل تصح الفدية (من المال وّضح المقصود بطالق الخلع  :٣س
  المعلوم والمنفعة والتعليم وغيرها) ؟

درجة) ٢٥(   

اشرح بإيجاز (اللعان) في اللغة والشريعة، وقال المصنف أن (له سببان) اذكرهما مع   :٤س
  التمثيل.

درجة) ٢٥(   

تحرير العبيد، وهل هناك وعالقة ذلك بالعبودية و  »العتق«تحدث عن موقف اإلسالم من  :٥س
  أحاديث نبوية شريفة تدعو إلى العتق .. ؟

درجة) ٢٥(  

  د. محمد علي الناصري
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  الدور األول -  االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٦ - ٢٠١٥للعام الدراسي               ةثالثالسنة: ال
  أصول علم الرجالالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأربعة أسئلة على أن يكون أجب عن  :مالحظة

، عدِّدها ستنباطاالتقع في طريق أسماء الرواة مشكالت علمية وفنية لها مدخلية مباشرة في مجال   :١س
 درجة) ٢٥(             .مع بيان نشوئها ومعرفة حلولها المناسبة

  .) كتاب الضعفاء٣( .يهــقــفــانيد الــ) أس٢( .فــلــتــ) المؤتلف والمخ١( وضِّح خمسًا مما يلي:  :٢س
 درجة) ٢٥(       ) الوكالة عن اإلمام.٦( االشتباه.) ٥( .) المتقدمون والمتأخرون٤(

 درجة) ٢٥(   .فّصل القول ؟ وما هو مرجع الخالف ؟ الموقف من تقييمات غير اإلماميينما هو   :٣س

وضح  ؟ إذا وقع التعارض بين توثيق راو في مقابل تجريحه، فأيهما ُيقدم ويؤخذ به ويعتمد عليه  :٤س
 درجة) ٢٥(                     .ذلك باختصار

  درجة) ٢٥(      :طًا في غيرهاضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وصحِّح ما تراه غل  :٥س

بحث الشيخ النائيني موضوع العدة في أسانيد النجاشي الواردة في رجاله الموسوم (فهرس   -أ
  أسماء مصنفي الشيعة).

 عدم جواز االعتماد على شهادة الراوي رغم عدم استلزام المسألة الدور.  - ب
  يراد بالرجالي هو المتخصص بعلم الحديث، الخبير بأحوال السند.  -ج
  المشترك بين الراوي اإلمامي والراوي غير اإلمامي. االسمهو  باالشتراكاد ُير   - د
(ص) إلى  كتاب األبواب للشيخ الطوسي مرتب على حسب الطبقات من أصحاب النبي  -ه

  (ع). العلماء الذين لم يدركوا أحد أئمة أهل البيت
  نضير الخزرجيد. 
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةلية ك
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثالثةالسنة: ال
  التربية اإلسالميةالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

مرضية  وهو حالة –يعيش اإلنسان حالة الخوف والرجاء حين الذنب، فكيف نوجه الصراع   :١س
  ؟مع معطيات التوبة  –

درجة) ٢٥(  

للمال دوره الهام في حياة اإلنسان، فكيف يتعامل المشرع اإلسالمي معه ؟ وما هي   :٢س
  التوصيات الواردة في هذا الباب ؟

درجة) ٢٥(   

السالم وطالقة الوجه والمصافحة سمات اجتماعية أكد عليها اإلسالم، فما هي التوصيات   :٣س
  ا المجال ؟ وّضح ذلك.الواردة في هذ

درجة) ٢٥(  

من مقتضيات التربية التعّرف على تركيبة الكائن البشري، فما هي مكونات هذه التركيبة في   :٤س
  التصورين األرضي واإلسالمي ؟

درجة) ٢٥(  

تناول بالتفصيل مرحلة الطفولة المتأخرة مستشهدًا بالنصوص الواردة، مع ذكر ما يمّيز هذه  :٥س
  مرحلة الطفولة األولى. المرحلة عن

درجة) ٢٥(  

  غياث طعمةالسيد 



  
  

  اجلامعة العاملية للعلوم اإلسالمية
  أسئلة مادة األديان واملذاهب

  

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

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

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

  

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

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

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



  فقطجب عن أربعة أسئلة أ :مالحظة

  فقرة من نوع االختيار المتعدد، ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة: ١٢يتكون هذا السؤال من   السؤال األول:
هل صاحب  »يدعو اصحاب العقول الى قبول ما هو عند الرسول إلهيوضع «حدهم الدين بأنه أعرف  - ١

     التعريف هو: 
  .الجرجاني )ج(    الفيروزابادي  )ب(      الفارابي  )أ(    

  عند: إن تعريف الدين ينحو منحى عملياً  - ٢
  البرجماتيين. )ج(      التجريبيين) ب(      المثالييين (أ)     

 

   إن سكان فلسطين االصليين كانوا من:  - ٣
 الكنعانيين. (ج)      العبرانيين (ب)      البابليين(أ)     

 »:ختار هم اليهودإن أشهر الذين يزعمون أنهم شعب اهللا الم«من هو المؤرخ الذي قال:  - ٤
 .المسعودي (ج)      توينبي  (ب)      هيرودوت (أ)     

 لقد ضعفت فكرة البعث واليوم اآلخر عند اليهود، فأعاد تذكيرهم بها:  - ٥
 النبي داود. (ج)    النبي دانيال (ب)    يوشع بن نون (أ)     

 ما هي الفرقة اليهودية التي آمنت بالتوراة ورفضت التلمود:  - ٦
 القراؤون.(ج)     الصدوقيون  (ب)      الفريسيون (أ)     

 االنجيل لفظ يوناني معناه: - ٧
 البشارة. (ج)      النصيحة(ب)       الموعظة (أ)       

 إن أحد حواريي المسيح هو الذي دّل الرومان على مكان اختبائه، فمن هو: - ٨
 متى. (ج)  يهوذا االسخريوطي. (ب)      بطرس  (أ)    

 :إن الشخص الذي قّرب المسيحية للعقل الروماني - ٩
 بولس. (ج)      توما (ب)      برنابا   )أ(



 :؟ من هي ،الديانة التي قالت بوجود الهين: أحدهما للخير واآلخر للشر -١٠
 الدهرية. (ج)      الزرادشتية (ب)      الهندوسية  (أ)    

 :؟ القائل ، فمن هو»وأعظم خالف بين األمة خالف اإلمامة«قال أحد مؤرخي األديان:  -١١
  .ابن قتيبة(ج)     الشهرستاني (ب)       ابن حزم (أ)    

ما حصل من تغيرات سياسية واقتصادية اثناء خالفة عثمان كان انقالبا «اعتبر بعض المفكرين ان  -١٢
 ، فمن هو صاحب هذا القول:»سياسيا قام به االمويون

 د. احمد شلبي. (ج)          د. محمد عمارة (ب)    عباس محمود العقاد (أ)     
درجة) ٢٥(  

  وبين االسباب في حالة الخطأ: (×)) أو خطأ جملة عالمة صح ( لكضع أمام  السؤال الثالث:
 وردت في االناجيل عبارات كثيرة تقرر توحيد اهللا وتفيد بوضوح ان المسيح بشر رسول. - ١

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

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

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

 يرى اتباع المذهب الملكاني (الكاثوليك) ان للمسيح طبيعة واحدة هي الطبيعة االلهية. - ٢

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

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

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

 تمثل حركة االصالح الديني عند (لوثر) اصالحا شامال للمسيحية وليست اصالحا للكنيسة فقط. - ٣
........................................................................................................................................................................................................................  

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

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

 يجمع المسلمون على ان االسالم هو نفسه االيمان ال فرق بينهما. - ٤
........................................................................................................................................................................................................................  

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

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

  

 



 يرى المؤرخون ان التشيع نشأ بعد معركة كربالء واستشهاد االمام الحسين (ع). - ٥

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

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

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

 يشترط الزيدية في االمام الخروج بالسيف (الثورة). - ٦

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

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

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

 إن صفات اهللا عند االشاعرة هي عين الذات، وليست شيئًا زائدا على الذات. - ٧

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

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

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

 يرى الشيعة في معرض ردهم على المعتزلة بخصوص الوعد والوعيد: ان اهللا يجب ان يفي بوعده، - ٨
 ولكن ال يجب عليه ان ينفذ وعيده.

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

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

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

 يجيز االشاعرة رؤية اهللا يوم القيامة. - ٩

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

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

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

 يسقط التكاليف الشرعية. يرى االسماعيلية ان الوقوف على حقائق االشياء ال -١٠

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

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

........................................................................................................................................................................................................................ 
درجة) ٢٥(   

  



  
  عرف ستة من المصطلحات التالية:  السؤال الثالث:

 المرجئة -١
........................................................................................................................................................................................................................  

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

 القدرية  -٢
........................................................................................................................................................................................................................  

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

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

 العهد القديم  -٣
........................................................................................................................................................................................................................  

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

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

 الفريسيون -٤
........................................................................................................................................................................................................................  

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

 الكيسانية  -٥
........................................................................................................................................................................................................................  

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

 التشبيه والتجسيم  -٦

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

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

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

 التلمود  -٧
........................................................................................................................................................................................................................  

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

 الصفات السلبية -٨

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

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

درجة) ٢٥(  



اشرح اسباب ذلك االعتراف  ،لقد اضطهدت االمبراطورية الرومانية المسيحيين ثم اعترفت بهم السؤال الرابع:
  .ومراحله

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

درجة) ٢٥(  



األصول الخمسة عند المعتزلة، عرف هذا االصل واشرح ابعاده االلهية واالنسانية  أحدالعدل  السؤال الخامس:
  المستمدة من االدلة العقلية والنقلية.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

درجة) ٢٥(  

 أ. د. إبراهيم العاتي
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                لثالثةالسنة: ا
  األديان والمذاهب المادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

  .حلل وناقش ... اتبع مؤرخو الفرق اإلسالمية منهجا غير علمي في كتبهم  :١س
درجة) ٥٢(  

  م.تناول بالشرح والتحليل موقع المسيح (ع) والديانة المسيحية في اإلسال  :٢س
درجة) ٢٥(  

  إشرح مفهوم اإلمامة عند االسماعيلية.  :٣س

درجة) ٢٥(  

اشرح ذلك  ... ؟ الغاية المرجوة منه »مارتن لوثر«هل حقق اإلصالح الديني على يد   :٤س
  تفصيًال.

درجة) ٢٥(  

  وبّين األسباب: )) أو خطأ (صح (عالمة  لةجمضع أمام كل   :٥س
  األشاعرة أقرب الى الجبر منهم الى التفويض او االختيار. -١
 يعتقد المعتزلة أن التوحيد والعدل اصالن وبقية االصول هي فروع.  -٢
 العهد القديم يؤمن به اليهود فقط.  -٣
 فكرة األقانيم موجودة قبل المسيحية.  -٤
  ين الذات.   يرى األشاعرة أن الصفات هي ع  -٥

درجة) ٢٥(  

إبراهيم العاتيد.   
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                لثالثةالسنة: ا
   أصول الفقهالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

الفرق بينها وبين المخالفة العملية ؟ اذكر الوجوه ما و  ؟ زاميةتماذا تعرف عن المخالفة االل  :١س
المحتملة في مخالفة الخطاب المرّدد بين خطابين ؟ وما هو مختار الشيخ األنصاري من هذه 

  درجة) ٢٥(                     الوجوه ؟

ما هو مستند الحاكي لإلجماع حين يّدعي موافقة اإلمام المعصوم على آراء المجمعين ؟ وكيف   :٢س
  درجة) ٢٥(           كن توجيه إجماعات الشهيد األول والشهيد الثاني ؟يم

ذهب المجتهدون إلى البراءة الشرعية في (الشبهة التحريمية التي منشأها عدم النص). اذكر آية   :٣س
   واحدة لدعم هذا االتجاه، وناقشها. ثم أوضح االستدالل بحديث الرفع.

درجة) ٢٥(  

عند تعارض النصين في الشبهة التحريمية، فما هي الوجوه  لو لم نقل بوجوب االحتياط  :٤س
  درجة) ٢٥(                   المحتملة األخرى ؟

القائلون بالحرمة عند دوران األمر بين الوجوب والحرمة بخمسة أمور، اذكرها، وبّين رّد  ستدلّ إ  :٥س
  درجة) ٢٥(                  الشيخ األنصاري لكّل منها.

 درجة) ٢٥(    وعن كيفية داللتها على حجية خبر الواحد الثقة ؟ماذا تعرف عن آية النبأ،   :٦س

 د. السيد فاضل الميالني
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثالثةالسنة: ال
  التفسيرالمادة : 

، 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.

يَِّتي َقاَل َال َيَناُل َعهِدي الظَّاِلِمينَ  ﴿قال تعالى:   :١س  ﴾ ِإنِّي َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَمامًا َقاَل َوِمن ُذرِّ
بأنها منصب االمامة وليس النبوة بعدة أدلة، اذكر  ﴾ِإَمامًا  ﴿تدل المفسرون لكلمة اس

  .دليلين على ذلك وناقشهما
درجة) ٢٥(   

َالَة َكاَنت َعَلى الُمؤِمِنيَن ِكَتابًا مَّوُقوتاً  ﴿قال تعالى:   :٢س  ﴾ ِكَتاباً  ﴿ر كلمة فسّ  ،﴾ ِإنَّ الصَّ
  .الواردة في النص الشريف بالتفصيل

درجة) ٥٢(  

الِة  ﴿من قوله تعالى:  ﴾ َأهَلكَ  ﴿تعالى: سبحانه و ما المراد بقوله   :٣س َوأُمر َأهَلَك ِبالصَّ
  .اذكر اآلراء ورجح ما تراه ؟ ﴾ َواصَطِبر َعَليَها

درجة) ٢٥(  

 الَِّذيَن ُهم ِفي  َقد َأفَلَح الُمؤِمُنونَ  ﴿من قوله تعالى:  ﴾ َخاِشُعونَ  ﴿ما المراد من كلمة   :٤س
  .﴾ َصالِتِهم َخاِشُعونَ 

درجة) ٢٥(   

د ِبِه َناِفَلًة لَّكَ  ﴿قال تعالى:   :٥س ذهب بعضهم الى أنه قد يستفاد من اآلية  ﴾ َوِمَن اللَّيِل َفَتَهجَّ
  .ما تراه الكريمة وجوب نافلة الليل، بين التفسيرات في ذلك مرجحاً 

درجة) ٢٥(  

 أ. د. حميد النجدي
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  الدور الثاني – ان النهائياالمتح              الشريعةكلية 
  م٢٠١٥ -  ٢٠١٤للعام الدراسي               ثالثةالسنة: ال
  أصول علم الرجالالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأربعة أسئلة على أن يكون أجب عن  :مالحظة
  

وفّصل القول في العالقة بين علم رجال الحديث والمعارف ، اذكر الفرق بين علم الرجال وأسماء الرجال  :١س
 درجة) ٢٥(                 .شرعية األخرىال

  درجة) ٢٥(   األصول الرجالية، -٢    المؤتلف والمختلف، -١وضِّح بشكل مختصر خمسًا مما يلي:   :٢س
   اإلشتباه. -٦قواعد التقييم،  - ٥  قواعد التعارض، - ٤  مشيخة اإلجازة، - ٣

ييم الرجالي للراوي على آراء في نوعية تق –وهم يستدلون على حجية قول الرجالي  –اختلف العلماء   :٣س
 درجة) ٢٥(             .عّدة، اذكرها، وفّصل القول في اثنين منها

 درجة) ٢٥(     .تحدث عن األنماط التي اعتمدها الرجاليون في تبويب كتب أسماء الرجال  :٤س

 درجة) ٢٥(    ضع عالمة صح على العبارة الصحيحة وصّحح ما تراه غلطًا في غيرها:  :٥س

  .ذيب ومشيخة االستبصار، هما رسالتان تعودان للشيخ الطوسيمشيخة الته  -أ
الظاهر عدم تقديم قول النجاشي ولو كان ظاهرًا على قول غيره من أئمة الرجال في مقام   -ب

  المعارضة في الجرح والتعديل ولو كان نّصًا.
  ظًا وخطًا.ُيراد باالتفاق واالفتراق هو أن يتفق إثنان فأكثر من الرواة في اإلسم وٕاسم األب لف  -ج
حتى الذي نفى نسبة كتاب (الضعفاء) البن الغضائري وقال بجهالة مؤلفه لم يلغ اعتبار   - د

  تضعيفاته.
وجد الشيخ الفضلي (رحمه اهللا) ان الدراسة لعلم الرجال تسفر عن منهج علمي ونقدي اهتدى   - هـ

  .ليه الرجاليون متأثرين بتجارب آخرين َمن سواهمإ
  نضير الخزرجيد. 
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي              لشريعةاكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                لثالثةالسنة: ا
  التاريخ اإلسالمي المادة:

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

ه يرى البعض أن اإلمام عليًا (ع) صحابي كاآلخرين لم يكن له من المؤشرات ما يّرشح  :١س
  للخالفة، ناقش هذا الرأي.

درجة) ٢٥(  

كان لعبد الملك بن مروان دوره في استمرار الدولة األموية، بــّين مـــا قـــام بـــه في هذا   :٢س
  ؟وما هو دوره في تنظيم الدولة  .المجال

درجة) ٢٥(  

ظهرت بعد وفاة الرسوم الكريم (ص) حركات ُعرفت بحركات الرّدة، فما هي األسباب   :٣س
  . التي أّدت إلى ظهورها ؟ تناول ذلك بالتفصيل ذاكرًا تلك الحركات

درجة) ٢٥(  

تردد في تاريخ الصدر اإلسالمي مصطلح القّراء، ما هي اآلراء الواردة في بيان هذا   :٤س
  المصطلح ؟ وما هو الدور الذي لعبوه ؟

درجة) ٢٥(  

وحركته، واألسباب التي أدت ر دورًا في الواقع السياسي، تحدث عن شخصيته تالعب المخ  :٥س
  ه.حركت إلى سقوط

درجة) ٢٥(  

 األستاذ السيد غياث طعمة
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                لثالثةالسنة: ا
  التربية اإلسالمية المادة:

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

توجد للذة عدة أنماط، بّينها مع توضيح نمط تعامل التصور األرضي واإلسالمي مع   :١س
  قضية تأجيل اللذة والحرمان منها.

درجة) ٢٥(  

ُيعتبر الجنس من الظواهر الخطيرة في الحياة االجتماعية، وقد اختلفت النظرة اإلسالمية   :٢س
  االختالفات بينها.عن غيرها تجاه هذه القضية، بّين هذه اآلراء و 

درجة) ٢٥(  

من الظواهر الحياتية ظاهرة األحالم، فكيف تعامل التصّور اإلسالمي معها ؟ وّضح ذلك   :٣س
  من خالل بيان أنواع األحالم وعالقتها باألمراض العقلية.

درجة) ٢٥(  

هناك عّدة عوامل تؤدي إلى ظهور االنحرافات، اذكرها مع طرق عالجها مبّينًا موقف   :٤س
  لشرع اإلسالمي منها.ا

درجة) ٢٥(  

  لتربية عدة تعاريف، اذكرها مع مناقشتها، وما هو التعريف المختار ؟ ولماذا ؟ لذكرت   :٥س
درجة) ٢٥(  

 األستاذ السيد غياث طعمة



 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              الشريعةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                لثالثةالسنة: ا
  علم الفقه (االيقاعات) المادة:

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

  تكّلم بإيجاز عن:  :١س
  اللعان -٤  العدة -٣  الطالق الرجعي -٢  الطالق الواجب -١

درجة) ٢٥(   

ماذا ُيراد بالظهار ؟ وما هي صيغته المتعارف عليها ؟ وهل هناك روايات في منعه، وما   :٢س
  ف الفقهاء منه ؟ اشرح ذلك.هو موق

درجة) ٢٥(   

اشرح االختيار كشرط من شروط المطلق، وما هي األدلة الشرعية فيه، وما هو موقف   :٣س
  الشريعة من تحقق اإلكراه وحدوده، مشيرًا إلى آراء الفقهاء في ذلك ؟

درجة) ٢٥(   

  معناها اللغوي واالصطالحي ؟ -تكّلم عن الجعالة من حيث: أ  :٤س

  روعيتها وأدلتها ؟ومش -ب
  وكونها عقدًا أو إيقاعًا ؟ -ج
  وشروط الجاعل في الفقه اإلسالمي. -د

درجة) ٢٥(  

  اشرح باختصار:  :٥س
  التنازع في قدرة الفدية في الخلع ؟ -أ
  كيف تفّسر موقف اإلسالم من العبودية والرق ؟ -ب

درجة) ٢٥(  

  د. محمد علي الناصري


