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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي               ثانيةالسنة : ال
  ) للسنة الثانية اإلنكليزيةفن التعبير واألسلوب (بديل اللغة المادة : 

  

  ضمنها السؤال األولأربعة أسئلة على أن يكون أجب عن  :مالحظة

التأهيل لفن األسلوب  سمات الشخصية للمبدع من اساسياتتعتبر الخبرات المكتسبة وال  :١س
  والتعبير.

درجة) ٢٥(   

  .تحدث عن العناصر العامة لفن األسلوب ؛ مفصّال القول في الخصائص الجمالية منها  :٢س
درجة) ٢٥(  

  .عّرف فن العبير لغة واصطالحًا واذكر الخصائص التي يتميز بها التعبير الفني الجيد  :٣س
درجة) ٢٥(   

  .اذكر السمات الفنية التي يجب ان تتوفرفي خاتمة نص التعبير الفني  :٤س
درجة) ٢٥(  

  االيحائية لموسيقى اللفظة الداخلية؛ ومثل لذالك ان امكن. »الداللة«تحدث بما يوّضح   :٥س
درجة) ٢٥(  

  
  د. عبد الحسين عواد
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال
  العقائدالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

ذكر المتكلمون والفالسفة عّدة أدّلة عقلية على تجّرد الروح، اذكر دليًال واحدًا واشرحه   :١س
  .بالتفصيل

درجة) ٢٥(  

  .ى: النفخة والنشور والمساءلةاذكر نصوصًا من القرآن الكريم تدل عل  :٢س
درجة) ٢٥(  

  ؟ كيف تستدل بحديث منزلة اإلمام علي (ع) من رسول اهللا (ص) على إمامة علي (ع)  :٣س
درجة) ٢٥(   

  .تدل قاعدة اللطف على وجوب عصمة األنبياء عليهم السالم، بّين ذلك  :٤س
درجة) ٢٥(  

؟ وهل يرد ذلك على مذهب اإلمامية ؟ ة قدم القرآن وحدوثهـا هو أساس النزاع حول مسألـم :٥س
     

درجة) ٢٥(  

  د. السيد فاضل الميالني
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٥ -  ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال
  علم الفـقـهالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

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

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

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

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

 لو أنكر الولد والعن. -٢

 د موته.لو رّد الوصية في حياة الموصي وقبلها بع -٣

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

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

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

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

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

  غياث طعةالسيد األستاذ 
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال
  النحو والصرف المادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

  عّين الفاعل ونائبه في الجمل التالية، ثم أعرب كّال منهما:  -أ   :١س
  .﴾ َوَلَقد َنَصَرُكُم اُهللا ِبَبدٍر َوَأنُتم َأِذلَّةٌ  ﴿ -١    
  .﴾ خَشَع ُقُلوُبُهمَأَلم َيأِن ِللَِّذيَن آَمُنوا َأن تَ  ﴿ -٢    
  يوزن مداد العلماء ودم الشهداء فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء. -٣    
  .﴾ َيوَمِئٍذ َيصُدُر النَّاُس َأشَتاتًا لُِّيَروا َأعَماَلُهم ﴿ -٤    

عّين  الفاعل والمفعول به في الجمل التالية، ثم اذكر السبب في تقديم المفعول به   -ب 
  أو تأخيره:

  .﴾ َيوَم ال َينَفُع الظَّاِلِميَن َمعِذَرُتُهم ﴿ -١    
  .﴾ ِإنََّما َيخَشى اَهللا ِمن ِعَباِدِه الُعَلَماء ﴿ -٢    
  .﴾ َوَلَقد َجاء آَل ِفرَعوَن النُُّذرُ  ﴿ -٣    
  .﴾ َفَأمَّا الَيِتيَم َفال َتقَهر ﴿ -٤    

درجة) ٢٥(  

  ب كّال منهما:عّين الناسخ واسمه وخبره في الجمل التالية، ثم أعر   :٢س
، لكاد العفيف أن يكون   -١ ما المجاهد الشهيد في سبيل اهللا بأعظم أجرًا مّمن قدر فعفَّ

  ملكًا من المالئكة.
  إّن العالم والمتعّلم شريكان في الّرشد. -٢
  ال شرف أعلى من اإلسالم وال عّز أعّز من التقوى. -٣
  بنا يومًا ملماتُ  قد كنُت أحجو أبا عمرو أخا ثقة       حتى ألّمت -٤
  .﴾ َأَيحَسُب َأن لَّم َيَرُه َأَحدٌ  ﴿ -٥

درجة) ٢٥(   
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) المفتوحة الهمزة في الجمل التالية، وبّين السبب: -أ  :٣س ) المكسورة الهمزة و (أنَّ   عّين (إنَّ
  .﴾ َأَلم َتَر َأنَّا َأرَسلَنا الشََّياِطيَن َعَلى الَكاِفِرينَ  ﴿  -١  

  : ان شفاعتنا ال تنال مستخفا بالصالة.)ع(قال االمام الصادق  -٢    
  ان عمرك عدد أنفاسك وعليها رقيب يحصيها. -٣    

  إذا أويت الى فراشك فانظر ما كسبت في يومك، واذكر انك ميت وان لك معادًا. -٤  
اذكر أربعة مواضع تدخل فيها الم االبتداء في جملة (إّن) المكسورة الهمزة مع   -ب

  التمثيل.
درجة) ٢٥(  

  على أّي شيء انتصب االسم الذي تحته خط:  -أ   :٤س
 .﴾ َخَلقَناُه ِمن َقبُل ِمن نَّاِر السَُّمومِ  نَّ اَوالجَ  ﴿ -١
  رعاية ال عقل رواية. عقلاعقلوا الخبر إذا سمعتموه  -٢
  .تعّنتاً وال تسأل  تفّقهاً سل  -٣
  .﴾ َلُه الدِّينَ  ُمخِلِصينَ َوَما ُأِمُروا ِإال ِلَيعُبُدوا اَهللا  ﴿ -٤
  الشرك والظلم. أهل: أما شفاعتي ففي أصحاب الكبائر ما خال )ص(قال رسول اهللا  -٥

  اذكر أربعة مواضع يجب فيها حذف الفعل العامل في المفعول المطلق مع التمثيل.  -ب 
درجة) ٢٥(   

  عّين موضع الشاهد، وبّين سبب االستشهاد في الشواهد التالية:  :٥س
  يشًا فانَّ اهللا فّضلهم     على البرية باإلسالم والدينحاشا قر  -١  
  فأرسلها العراك ولم يذدها      ولم يشفق على نغص الّدخالِ  -٢  
رَنا اَألرَض ُعُيوناً  ﴿قال اهللا تعالى:  -٣     .﴾ َوَفجَّ
  رأين  الغواني الشيب الح بعارضي     فأعرضن عني بالخدوِد النواِضرِ  -٤  

 
درجة) ٢٥(  

لكريم الزبيديعبد اد.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال
  تاريخ التشريع اإلسالميالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

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

درجة) ٢٥(  

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

درجة) ٢٥(   

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

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

درجة) ٢٥(  

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

درجة) ٢٥(  

  غياث طعةالسيد 
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال
  المذاهب الفلسفية المادة:

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

  .عرف المذهب النقدي وقارن بين فلسفته عند كنت وعند فالسفة عصر التنوير  :١س
درجة) ٣٤(   

اشرح هذا القول من خالل  »أنزل الفلسفة من السماء الى األرض..«ل عن سقراط أنه قي  :٢س
  .عرضك للمحاور الرئيسة لفلسفة سقراط

درجة) ٢٢(  

ُيَعد المذهب التجريبي ركنًا أساسيًا قامت عليه الحضارة الحديثة ... بّين أسباب ذلك،   :٣س
  .مكن أن يوجه لهوعرف هذا المذهب، ومنطلقاته المعرفية، والنقد الذي ي

درجة) ٢٢(  

وما هي مظاهر التأثير  ؟ ن أين تبدأ وأين تنتهياشرح العالقة بين العلم والفلسفة، وبيّ   :٤س
  والتأثر بين اإلثنين ؟

درجة) ٢٢(   

  عرف المصطلحات التالية:  :٥س
  الفلسفة المثالية -٣    الفلسفة الطبيعية  -٢    المثالية الالمادية -١  
  القضية التحليلية -٦  مذهب وحدة الوجود  -٥  ة الوضعية المنطقي -٤

درجة) ٢٢(  

إبراهيم العاتيد. أ.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانيةالسنة : ال
  دراية الحديث  المادة :

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

  االمتحاني من ثالثة أسئلة فقط.

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

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

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

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

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

د. حميد النجديأ.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانيةالسنة : ال
  علوم القرآن  المادة :

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

  االمتحاني من ثالثة أسئلة فقط.

  .سرار الخليقة، اشرح ذلكأم عن مما يدل على عظمة القران الكريم واعجازه انه تكلّ   :١س
درجة) ٢٥(   

يقضي بتواتر قراءته،  استدل القائلون بتواتر القراءات بأن اهتمام الصحابة والتابعين بالقرآن  :٢س
  ؟ كيف ترد

درجة) ٢٥(  

َيا َأيَُّها النَِّبيُّ  ﴿منسوخ بقوله تعالى:  ﴾ َال ِإكَراَه ِفي الدِّينِ  ﴿يري بعضهم أن قوله تعالى:   :٣س
  بين الرأي الصحيح، وهل اآلية األولى محكمة أم منسوخة ؟، ﴾ َجاِهِد الُكفَّاَر َوالُمَناِفِقينَ 

درجة) ٢٥(  

لمحدثين أنكر حجية ظواهر القرآن الكريم ومنعوا عن العمل بالظاهر واستدلوا على بعض ا  :٤س
  .ذلك بعدة أدلة، اذكر أربعة من أدلتهم ثم رد عليها

درجة) ٢٥(   

د فقط اقسامه ثم رد ف النسخ وعدّ عرّ  ،ن الكريمآأورد بعضهم شبهة استحالة النسخ في القر   :٥س
  .على تلك الشبهة

درجة) ٢٥(  

د النجديد. حميأ.   
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي               ثانية: الالسنة

  المذاهب الفلسفيةالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأربعة أسئلة على أن يكون أجب عن  :مالحظة
  

اوغست  عرف المذهب الوضعي واشرح المراحل التي مر بها الفكر البشري حسب ما اوضحه  :١س
  درجة) ٣١(                       كونت.

  درجة) ٢٣(      .؟ اشرح ذلك تفصيالً  ؟ وما موقعها في فلسفة ديكارت ما هي قاعدة البداهة: ٢س 

هل يؤمن الفيلسوف جون لوك بالعقل ام بالتجربة؟ وضح إجابتك من خالل تحليلك لموقفه من   :٣س 
  درجة) ٢٣(             العقل واالفكار الفطرية ونظرية المعرفة.

  وبّين األسباب: )(أو خطأ  )( صحعالمة  جملةضع أمام كل  :٤س
 العلم يبحث في الجزئيات والفلسفة تبحث في الكليات. -١
 المنهج الجدلي ابتكره ماركس.  -٢
 الفيلسوف سبينوزا يرفض مذهب وحدة الوجود.  -٣
 الفلسفة الطبيعية ركزت بحثها على اإلنسان.  -٤
 هي للملوك.جون لوك يؤمن بنظرية الحق اإلل  -٥

درجة) ٢٣(  

  عرف المصطلحات التالية: :٥س
  الوضعية التجريبية –٣  المثالية الموضوعية  - ٢    الزمان المطلق - ١
  التناسق األزلي - ٦    الفلسفة الرواقية  - ٥    القضايا التركيبية  - ٤

درجة) ٢٣(  

  د. إبراهيم العاتي
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي               ثانيةسنة : الال

  للسنة الثانية)  اإلنكليزيةفن التعبير واألسلوب (بديل اللغة المادة : 

  ضمنها السؤال األولأربعة أسئلة على أن يكون أجب عن  :مالحظة
  

تحدث بشرح موجز عن خصائص هذا  »األسلوب الخبري«من األساليب في فن التعبير   :١س
  .األسلوب

درجة) ٢٥(   

في فن االسلوب والتعبير مع  »االطناب«تحدث باختصار؛ عما درسته عن خاصية   :٢س
  .توضيح الداللة اللغوية واالصطالحية له

درجة) ٢٥(  

يتميز اسلوب التعبير غير المباشر بخواص االبتكار والطرافة حتى يؤدي وظيفته في التأثير   :٣س
  .والتأر ؛ وّضح ذلك كما درست

ة)درج ٢٥(  

وما هي مواقف ؟  ما هي االراء التي تفضل شكل اللفظ على داللة المعنى في االسلوب :٤س
  ؟ راءكل من النقاد ابو هالل العسكري وابن رشيق القيرواني من تلك اآل

درجة) ٢٥(   

  .؟ تحدث عن الشعر من حيث الطبيعة واالنواع ما هي انواع االسالب االدبية  :٥س
درجة) ٢٥(  

  
 

 ين عوادد. عبد الحس
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال
  العقائدالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

ألة اإلسالم كامل ألنه صادر من الكامل المطلق عّز وجّل. فهل يفضل أن تترك مس  :١س
  .الخالفة واإلمامة الختيار المسلمين أنفسهم ؟ وّضح ذلك بالدليل العقلي

درجة) ٢٥(   

  .اذكر ثالثة أدّلة على عصمة األنبياء عليهم السالم  :٢س
درجة) ٢٥(  

  اذكر عنصرين من عناصر االعجاز القرآني، واشرحهما.  :٣س
درجة) ٢٥(  

  اذكر دليلين عقليين على وجوب المعاد.  :٤س
)درجة ٢٥(  

َيا َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّغ َما أُنِزَل ِإَليَك ِمن رَّبَِّك َوإِن لَّم َتفَعل َفَما  ﴿كيف تستدل بقوله تعالى:   :٥س
على إمامة  ﴾ َبلَّغَت ِرَساَلَتُه َواُهللا َيعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اَهللا َال َيهِدي الَقوَم الَكاِفِرينَ 

  م.أمير المؤمنين علي عليه السال
درجة) ٢٥(  

  د. السيد فاضل الميالني
  
  

  



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

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

 
               

Charity Registration No. 802651 

  الدور الثاني – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال
  النحو والصرف المادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

؟ وما المواضع التي يجب فيها نصب االسم في  نحوما المقصود باالشتغال في علم ال -أ  :١س
  .؟ اشرح مع التمثيل هذا الباب

  مّثل لما يلي بجمل تامة مضبوطة بالحركات: - ب
  مفعول به تقّدم على الفاعل وجوبًا. -١
 مفعول ألجله منصوب. -٢
 حال تدل على سعر. -٣
 مستثنى تقّدم على المستثنى منه. -٤
  مفعول مطلق نائب عن فعل األمر. -٥

)درجة ٢٥(  

  اذكر الحكم النحوي لكل مما يلي مع التمثيل:  -أ  :٢س
  إذا وصف اسم (ال) النافية للجنس وهو مفرد بنعٍت مفرد. -١
  إذا توسط الفعل القلبي بين المفعولين. -٢  
  إذا ُاسند الفعل إلى فاعل مؤنٍث. -٣  

 فيها ؟ وما المواضع التي يعلق ما المقصود بالتعليق الذي يأتي في أفعال القلوب -ب
  ؟ اشرح مع التمثيل الفعل القلبي عن العمل

درجة) ٢٥(  
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  عّين االسم المنصوب في الجمل التالية، ثم أعربه:  :٣س
: ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الحالل )ع(قال اإلمام الصادق  -١  

  والحرام.
اِدِقيَن ِصدُقُهم ﴿ -٢     .﴾ َيوُم َينَفُع الصَّ
  .﴾ َخَلَقَها َلُكم ِفيَها ِدفٌء َوَمَناِفعُ  َواَألنَعامَ  ﴿ -٣  
: َمن نظر إلى أبويه نظر ماقٍت وهما ظالمان له لم يقبل اهللا )ع(قال اإلمام الصادق   -٤  

  له صالة.
  : النظر إلى وجه العالم ُحبًا له عبادة.)ص(قال الرسول  -٥  
  .﴾ َوِمَن اللَّيِل َفاسُجد َلُه َوَسبِّحُه َليًال َطِويالً  ﴿ -٦  
  .﴾ ء َيوَمِئٍذ َبعُضُهم ِلَبعٍض َعُدوٌّ ِإال الُمتَِّقينَ اَألِخال ﴿ -٧  
  نهأ: ّمْن وعظ أخاه سرًا فقد زانه، ومن وعظه عالنية فقد ش)ع(قال اإلمام العسكري  -٨  

درجة) ٢٥(  

؟ وما  قد يجري المتكلم القول مجرى الظن فينصب به مفعولين، متى يحصل ذلك -أ  :٤س
  .ح مع التمثيل؟ اشر  شروطه

؟  ؟ وما حكمه النحوي في االستعمال ما المقصود بظرف الزمان أو المكان المتصّرف -ب
  .اشرح مع التمثيل

درجة) ٢٥(  

  عّين موضع الشاهد، وبّين سبب االستشهاد في الشواهد التالية:  :٥س
  وما لي إال مذهب الحق مذهب  د شيعة         ـمـفمالي إال آل أح -١  
  فندًال زريق المال ندل الثعالب  ى حين ألهى الناس جّل أمورهمعل -٢  
  وال  أرض أبقل إبقالها    ها   ـت ودقـال مزنة ودقـف -٣  
  عمامته بين الرجاِل لواء    فجاءت به سبط العظام كأنما -٤  

درجة) ٢٥(  

عبد الكريم الزبيديد.   
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانيةال السنة:

  دراية الحديثالمادة : 

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

  .االمتحاني من ثالثة أسئلة فقط

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

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

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

درجة) ٢٥(  

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

درجة) ٢٥(   

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

 أ. د. حميد النجدي
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانيةنة: الالس

  علوم القرآنالمادة: 

، 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

  ط.االمتحاني من ثالثة أسئلة فق

ذكر االمام الخوئي (قدس سره) أربعة أسباب تدعو لحفظ القرآن الكريم وتكفي ألن يكون   :١س
  درجة) ٢٥(         القرآن موضعا لعناية المسلمين، اذكر هذه األسباب.

 ،﴾ َفَمن َشاء َفلُيؤِمن َوَمن َشاء َفلَيكُفر ﴿زعم الخصم أن هناك تناقضا بين قوله تعالى:   :٢س
حيث ادعى أن العبد في األول  ﴾ َوَما َتَشاُؤوَن ِإال َأن َيَشاء اهللاُ  ﴿ وبين قوله تعالى:

  درجة) ٢٥(     كيف ترد ؟ .مختار وفي الثاني مجبور، وأن التأويل خالف الظاهر

أنكر بعض المحدثين حجية ظواهر الكتاب العزيز، ومنعوا عن العمل بالظاهر، واستدلوا   :٣س
  درجة) ٢٥(         .أدلتهم ثم رد عليها على ذلك بعدة أدلة، اذكر أربعة من

قد بشر به في التوراة  )ص(ذكر القرآن الكريم في جملة من آياته أن رسول اهللا محمد   :٤س
 درجة) ٢٥(                 .واألنجيل، اشرح ذلك

 ؟، على ماذا يدل ذلك ضها بعضاً عوردت عدة أحاديث في جمع القرآن الكريم يناقض ب  :٥س
  درجة) ٢٥(                   .اشرحه مفصالً 

 أ. د. حميد النجدي
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي               ثانيةالسنة : ال
  تاريخ التشريع اإلسالميالمادة : 

  ضمنها السؤال األولأربعة أسئلة على أن يكون أجب عن  :مالحظة
  

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

درجة) ٢٥(   

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

درجة) ٢٥(  

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

  بّين أقسام الحديث. -ب  
درجة) ٢٥(  

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

درجة) ٢٥(   

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

درجة) ٢٥(  
  

 
  األستاذ السيد غياث طعمة
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 

  م٢٠١٥ -  ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال
  علم الفـقـهالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون  :مالحظة

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

 إذا صّرح بالخطبة في موضع المنع ثم تزوجها. -٢

 لو نفى المتمتع الولد عنه. -٣

 لو عقد رجالن عقد مضاربة ومات أحدهما. -٤

 لو رّد المقترض القرض مع زيادة. -٥

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

 َمن اشترى شيئًا ثم َعِلم أّنه مغبون. -٧

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

 فاوتة.ويجوز ابتياع جزء من معلوم بالنسبة مشاعًا سواء كانت أجزاؤه متساوية أو مت  -أ

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

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

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

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

درجة) ٢٥(  
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  الدور األول -   االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٦ - ٢٠١٥للعام الدراسي                ثانية: الالسنة

  ) ثانيةللسنة ال اإلنكليزيةفن التعبير واألسلوب (بديل اللغة المادة: 

  ضمنها السؤال األولأربعة أسئلة على أن يكون أجب عن  :مالحظة

التعبير غير المباشر، موجزًا القول فيما يمكن أن تحدث عن طبيعة وخصائص أسلوب   :١س
  .يؤديه التعبير من ظواهر التأثير والتأثر

درجة) ٢٥(   

بماذا يتمّيز األسلوب األدبي عن األسلوب العلمي ؟ وّضح الخصائص التي يبتعد بها   :٢س
  .األدبي عن األسلوب العلمي

درجة) ٢٥(  

مواطن يستحسن فيها هذا اللون من التعبير عّرف األطناب لغة واصطالحًا، واذكر خمس   :٣س
  .واشرح اثنين منها

درجة) ٢٥(  

بماذا ينبغي أن تتميز به المقالة النقدية ؟ وما هي الشروط التي يجب مراعاتها في كتابة   :٤س
  .هذا اللون من التعبير ؟ وّضح ذلك

درجة) ٢٥(  

  .بية لواحد منهااذكر ثالثة أنواع للشعر العربي، وتحّدث عن الخصائص األسلو   :٥س
درجة) ٢٥(  

  
  د. عبد الحسين عواد
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  العقائدالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

ت اذكر مجمل آراء المسلمين حول عصمة األنبياء، ثم اذكر دليًال قرآنيًا واحدًا على ثبو   :١س
  العصمة.

درجة) ٢٥(  

  ماذا تعرف عن وجوه إعجاز القرآن ؟ اشرحها بالتفصيل.  :٢س
درجة) ٢٥(  

  متى تّمت محنة خلق القرآن ؟ ما هي أسبابها ؟ ولماذا اختلف علماء الكالم بشأنها ؟  :٣س
درجة) ٢٥(   

  ؟ )(ص اذكر الدليل العقلي على وجوب تعيين إمام يقود األمة بعد رحيل الرسول األعظم  :٤س
درجة) ٢٥(  

   ، في َمن نزلت ؟ وعلى ماذا تدّل ؟»آية التطهير«اشرح بالتفصيل ما تعرفه عن  :٥س
درجة) ٢٥(  

، بّين ذلك »أّنه لوال المعاد لكان أصل الخلق لغوًا باطًال وعبثاً «يذكر علماء الكالم  :٦س
  بالتفصيل.

درجة) ٢٥(  
 

  د. السيد فاضل الميالني
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
   م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  علم الفـقـهالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

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

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

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

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

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

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

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

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

 لو رهن ما هو غائب. -٣

 فالن ثم باع البيت.للو أوصى ببيت  -٤

 لو طرح وديعة عند رجل وانصرف ثم تلفت. -٥

 لو باع رجل ملك غيره بحضوره وسكت المالك. -٦
جة)در ٢٥(  

  ةمغياث طعالسيد األستاذ 
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
   النحو والصرفالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

ب، يعتمد المعنى في الجملة التي تشتمل على اسم منصوب على معرفة نوع االسم المنصو   :١س
عّين االسَم المنصوَب في الجمل التالية، وبّين نوَعُه مع إعرابه، ثّم اذكر معنى الجملة 

  :بوجود االسم المنصوب باختصار
  ﴾ وٕانَّ منهم لفريقًا يلووَن ألَسَننتهم بالكتاِب لتحسبوُه من الكتاب ﴿ -١
الدين والذين آمنوا وعملوا الصالحات سُندخلهم جّناٍت تجري من تحتها األنهاُر خ ﴿ -٢

  .﴾ فيها أبدًا، لهم فيها أزواٌج ُمَطّهرٌة وُندخلهم ِظُالً ظليالً 
وَمْن لم يستِطْع منكم َطْوًال أْن َيْنِكَح الُمحَصناِت الُمؤمناِت فمن ما َمَلكْت أيماُنكم  ﴿ -٣

من َفَتياِتكم الُمؤمناِت، واُهللا أعلُم بإيماِنكم بعُضكم من بعٍض فانكحوهّن بإذِن 
  .﴾ أجوَرُهّن بالمعروف ُمحَصناٍت غيَر ُمسافحاٍت وال ُمّتخذاِت أْخدانٍ  أهلهّن وآتوهنّ 

َفّضل اُهللا الُمجاهدين بأموالهم على القاعدين درجًة، وُكّالً َوَعَد اُهللا الُحسنى،  ﴿ -٤
  .﴾ وَفّضل اُهللا الُمجاهدين على القاعدين أجرًا عظيماً 

إحسانًا، إّما يبُلَغنَّ عنَدك الِكَبَر  وقضى ربُّك أْن ال تعبدوا إّال إّياُه وبالوالدين ﴿ -٥
  .﴾ أحُدهما أو كالهما فال تُقل لهما ُأفٍّ وال تنهْرهما وُقْل لهما قوًال كريماً 

  .﴾ وٕاّما ُتْعِرَضّن عنهم اْبتغاَء ر حمٍة من رّبك ترجوها فُقل لهما قوًال ميسوراً  ﴿ -٦
ْمتحنوهّن اُهللا أعلُم بإيمانهّن يا أّيها الذين آمنوا إذا جاءكم الُمؤمناُت ُمهاجراٍت فا ﴿ -٧

  .﴾ فإْن علمتموهّن ُمؤمناٍت فال ترجعوهنَّ إلى الُكّفار
يا قوِم إْن كان َكُبَر عليكم مقامي وتذكيري بآياِت اهللا فعلى اِهللا توَكلُت فأْجِمعوا  ﴿ -٨

  .﴾ أْمَركم وُشركاَءكم ثّم ال يُكْن أمُركم عليكم ُغّمةً 
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لليل وال يلتفت منكم أحٌد إّال امرأَتك إّنه ُمصيُبها ما فأْسِر بأهِلَك بِقْطٍع من ا ﴿ -٩
  ﴾ أصابهم

ُقْل لو أنتم تملكون خزائَن رحمِة رّبي إذًا ألمَسكُتم َخْشَيَة اإلنفاِق وكاَن اإلنساُن  ﴿ -١٠
ولقد آتينا موسى ِتْسَع آياٍت فاْسأْل بني إسرائيَل إْذ جاءهم فقال له  قتورًا 

  .﴾ مسحوراً  فرعوُن إّني ألُظّنك يا موسى
درجة) ٣١(  

(أ) في الجمل التالية أفعاٌل تدّل على معاني الرجاء والُمقاربة والشروع والظّن واليقين، عَين   :٢س
  :تلك األفعال، وأعرب الجملة الداخلة عليها

قال ابَن ُأمَّ إنَّ القوَم اْستضعفوني وكادوا يقتلونني فال ُتْشمْت بي األعداء وال  ﴿ -١
  .﴾ الظالمينتجعلني مع القوم 

فدّالهما بغرور فلّما ذاقا الشجرَة بدْت لهما سوءاُتهما وطفقا يخصفاِن عليهما  ﴿ -٢
  .﴾ من َوَرِق الجنة

وما نرى َمَعكم ُشفعاَءكم الذين َزَعْمُتم أّنهم فيكم ُشركاُء لقد َتَقطََّع بيَنكم وضلَّ  ﴿ -٣
  .﴾ عنكم ما كنتم تزعمون

 نفُسَك وَحرِّْض الُمؤمنين عسى اُهللا أْن يُكفَّ فقاتل في سبيل اهللا ال ُتَكلَُّف إال ﴿ -٤
  .﴾ بأَس الذين كفروا

  .﴾ وَوَجَدَك عائًال فأغنى وَوَجَدك ضاّالً فهدى  ﴿ -٥

(ب) يعتمد معنى الجملة الفعلية على تعيين الفاعل والمفعول به، وماعدا الفاعل والمفعول 
  :الفاعل والمفعول به، ثّم أعربهمابه تكملة، عّين 

  .﴾ ا حضَر القسمَة أولو الُقربى واليتامى والمساكين فاْرزقوهم منهوٕاذ ﴿ -١
  .﴾ أَو لم يْكِفهم أّنا أْنزلنا عليك الكتاَب ُيتلى عليهم ﴿ -٢
يا أيُّها الذين آمنوا شهادُة بيِنكم إذا َحَضَر أحدكم الموت حين الوصّيِة اثناِن ذوا  ﴿ -٣

  .﴾ َعْدٍل منكم
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ن ِصدُقهم لهم جّناٌت تجري من تحتها األنهار قال اُهللا هذا يوُم ينفُع الصادقي ﴿ -٤
  .﴾ خالدين فيها

وٕاْذ اْبتلى إبراهيم رّبه بكلماٍت فأَتّمهّن قال إّني جاعلك للناِس إمامًا قال ومن  ﴿ -٥
  .﴾ ُذّريتي قال ال يناُل عهدي الظالمين

درجة) ٣٢(   

َتَدّل النحويون بُكلِّ شاهد الّشعُر القديُم كالُم العرب، وفيما يلي شواهد شعرية من كالمهم اسْ   :٣س
منها على قاعدة نحوية، بين الموضع الذي اْسَتْشَهدوا به، والقاعدة النحوية التي اْسُتْشِهَد به 

  :ألْجلها

  اــــكـــــــالـــــــــهَرًأ ــــــــــي امْ ــــنــــــبْ ــــــهَ ـــــوٕاّال ف    كٍ ــــــــالــــــا مـــــــْرني أبـــــــُت أجِ ـــــلـــــقــــــف – ١
غاُر بعيِنهِ  –لَعْمُركم  –هذا  – ٢   وال أبُ  –إْن كان ذاك  –ال ُأمَّ لي     الصَّ
  داءِ ــــــــُر األعـــــْت ُزمَ ـــــــوالـــــــــو تــــــول  اءِ ـــَن عن الهيجــــبْ ــــُد الجُ ـــــعُ ـــــــال أقْ  – ٣
  بُ ــوما لي إال َمْذهَب الحِق مذهَ     ةٌ ــعــَد شيـــمـــَل أحي إال آــــا لـــــمــــــفَ  – ٤
  وال سدَّ فقري ِمْثُل ما َمَلَكْت يدي  َلها لي الِئمٌ ــسي ِمثْ ـــــفــــا الَم نــــــوم – ٥

درجة) ٣٢(   

  :(أ) عبِّْر بُجَمٍل ُمفيدة عن المعاني التالية  :٤س
  َتَمّني إسناد الخبر إلى المبتدأ  – ١
  ُمؤكِّدة لعاملها حال – ٢
  مفعول ُمطلق ُمبّين لعدد مرات حصول الفعل – ٣
) و(الم االبتداء)  – ٤   توكيد إسناد الخبر إلى الُمبتدأ بـ(إنَّ
  مصدر ُمبّين لِعّلة حدوث الِفعل – ٥
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(ب) جاءت في القرآن مصادر منصوبة على المفعول المطلق، وأفعالها محذوفة، عّين 
الفعل المحذوف، وبّين سبب حذف الفعل، وبّين معنى الجملة مع  المفعول المطلق، وقدِّْر 

  تقدير المحذوف:
  .﴾ ُسبحاَن الذي أْسرى بعبِدِه ليًال من المسجِد الحراِم إلى المسجِد األقصى ﴿ -١
إّنما الّصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والُمؤّلفة قلوُبهم وفي الرقاِب  ﴿ -٢

  .﴾ اْبِن السبيل فريضًة من اهللاوالغارمين وفي سبيل اهللا و 
  .﴾ واعبدوا اَهللا وال ُتشركوا به شيئًا وبالوالدين إحساناً  ﴿ -٣
  .﴾ إْذ دخلوا عليه فقالوا سالمًا قال إّنا منكم َوِجلون ونبِّْئهم عن ضيِف إبراهيم  ﴿ -٤
حتى إذا لقيتم الذين كفروا فضرَب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فُشّدوا الوثاق فإّما  ﴿ -٥

  .﴾ ّنًا بعُد وٕاّما فداءً مَ 
درجة) ٣٢(  

  :(أ) عّين الحال في الُجمل التالية، وأعربها، ثّم بّين معنى الجملة بوجود الحال  :٥س
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سُندخلهم جناٍت تجري من تحتها األنهاُر خالدين  ﴿ -١

  .﴾ فيها أَبداً 
  .﴾ نتم ُمؤمنينال َتِهنوا وال َتْحَزنوا وأنتم األْعلوَن إْن كُ  ﴿ -٢
وٕاْذ قال موسى لقوِمِه يا قوِم ِلَم ُتؤذوَنني وقد تعلمون أّني رسوُل اِهللا إليكم، فلّما  ﴿ -٣

  .﴾ زاغوا أزاَغ اُهللا قلوَبهم
  .﴾ يا أّيها الذين آمنوا ُخذوا ِحْذَركم فانفروا ثُباٍت أو انفروا جميعاً  ﴿ -٤
ا فيَم كنُتم قالوا ُكّنا ُمستضعفيَن إّن الذين َتَوّفاهم المالئكُة ظالمي أنُفِسهم قالو  ﴿ -٥

  .﴾ في األرض
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دخول الم االبتداء الُمزحلة (ب) عّين إّن واسمها وخبرها في الُجَمل التالية، وبّين موضع 
  :فيها
  .﴾ وما كان اُهللا لُيضيَع إيمانكم إّن اهللا بالناِس لرؤوٌف رحيمٌ  ﴿ -١
دُّ قسوًة وٕانَّ من الحجارِة لما ثم َقَسْت قلوُبكم من بعِد ذلك فهي كالحجارِة أو أشَ  ﴿ -٢

  .﴾ َيَتَفّجُر منه األنهارُ 
إنَّ في َخْلِق السماواِت واألرِض واختالِف الليل والنهار والُفلك التي تجري في  ﴿ -٣

ُع الناس وما أنزَل اُهللا من السماِء من ماٍء فأحيا به األرَض بعد البحر بما ينف
ِر بين السماء  موِتها وَبثَّ فيها من ُكلِّ داّبٍة وتصريف الرياِح والسحاِب الُمَسخَّ

  .﴾ واألرض آلياٍت لقوم يعقلون
  .﴾ إّن هذا لهو الَقَصص الحقُّ وما من إلٍه إال اهللا وٕاّن اَهللا لهو العزيز الحكيم ﴿ -٤
إْذ قالوا َليوُسُف وأخوُه أحبُّ إلى أبينا مّنا ونحن ُعْصبٌة إّن أبانا لفي ضالٍل  ﴿ -٥

  .﴾ ُمبين
 

درجة) ٣٢(  

عبد الكريم الزبيديد.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
   دراية الحديث المادة:

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

  االمتحاني من ثالثة أسئلة فقط.

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

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

درجة) ٢٥(  

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

  .مر تدوين الحديث عند الشيعة بمرحلتين، اذكرهما واشرح مرحلة واحدة منهما فقط  :٤س
درجة) ٢٥(   

 اآلية الكريمة على صحةكيف تستدل ب ،﴾ ِإن َجاءُكم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبيَُّنوا ﴿ :قال تعالى  :٥س
  ؟ اعتبار حديث اآلحاد

درجة) ٢٥(  

د. حميد النجديأ.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةلية ك
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  تاريخ التشريع اإلسالميالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

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

درجة) ٢٥(  

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

درجة) ٢٥(   

ا، اعقد مأهميته مع اختالفهما ودوافع تأليفه »صحيح البخاري«و »الكافي«لكل من كتابي   :٣س
  مقارنة بين الكتابين.

درجة) ٢٥(  

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

درجة) ٢٥(   

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

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               ثانيةالسنة: ال
  المذاهب الفلسفية المادة:

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

  .ركة فيما بينهااذكر ثالثة تعريفات للفلسفة عند الفالسفة المسلمين، وبين القواسم المشت -أ  :١س
؟ اشرحها  هل استقى ماركس فلسفته من نظريات علمية وفلسفية سابقة عليه او معاصرة له - ب

 درجة) ٢٥(             .، وأوضح تأثيرها على مذهبه الفلسفيبإيجاز

 درجة) ٢٥(             .عدد أنواع المعرفة عند سبينوزا واشرحها  :٢س

  »:م موجود موضوعيًا بشكل مستقل عن الذاتالعال«يرى الفيلسوف األلماني (شلنج) أن   :٣س
 اشرح العبارة السابقة.  -أ
  درجة) ٢٥(     ؟ ما هو الموقف الذي يميزه عن سابقه الفيلسوف األلماني (فخته)  - ب

  درجة) ٢٥(   ) وبين األسباب في حالة الخطأ:) أو خطأ (ضع أمام كل جملة عالمة صح (  :٤س
 كيف مع البيئة تعيش وتبقى.يرى (جون ديوي) أن األفكار التي ال تت -١
 الفيلسوف (بركلي) مثالي ولكنه ينطلق من المحسوس. -٢
 الفلسفة نشأت في بالد اليونان وليس في الشرق. -٣
 القضايا التحليلية هي التي تقدم شيئا جديدًا. -٤
 الزمان الحقيقي عند (برجسون) هو الزمان الطبيعي. -٥

  درجة) ٢٥(             المصطلحات التالية:خمسًا من ف عرّ   :٥س
  السفسطائية -٣  لمادية الميكانيكيةا  -٢    رواقيةال -١  
    .المادية الجدلية والمادية التاريخية -٦    التناسق االزلي -٥     ستقراءاال -٤

إبراهيم العاتيد. أ.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثانية: الالسنة

   علوم القرآن المادة:

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

  االمتحاني من ثالثة أسئلة فقط.

موضوع القرآن واإلتقان في  معانيه ومضامينه، اشرح مفصالً  ن الكريم متقن فيآالقر   :١س
 درجة) ٢٥(                     .المعاني

  .القائلين بهذا التالزم دلةأعلى  منه تواتر القراءات، ناقش ذلك راداً   تواتر القران ال يلزم  :٢س
درجة) ٢٥(  

ورد في الكافي الشريف رواية عن االمام الباقر عليه السالم تنفي التحريف عن القران   :٣س
فوا حدوده، فهم يروونه وال وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرّ « الكريم بقوله (ع):

  .الشريف التحريف المحتمل في النص نواعأاذكر  ،»يرعونه
درجة) ٢٥(  

على ان القران   ،جمع القران في عهد عمر وأبو بكر صيل عن تعارض رواياتتكلم بالتف  :٤س
  .)ص(الكريم كان قد جمع على عهد النبي 

درجة) ٢٥(   

رد على هذا  ،»النهي عن التفسير بالرأي«من أدلة المنكرين لحجية ظواهر القران الكريم   :٥س
 درجة) ٢٥(                       .الرأي

د. حميد النجديأ.   
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٦ - ٢٠١٥للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال
  للسنة الثانية) اإلنكليزيةفن التعبير واألسلوب (بديل اللغة المادة: 

  ضمنها السؤال األولأربعة أسئلة على أن يكون أجب عن  :مالحظة
  

  .التعبير بمقارنته، وباختصار، مع األسلوب اإلنشائيتحّدث عن األسلوب الخبري في   :١س
درجة) ٢٥(   

لقد فّضل األديب عبد القاهر الجرجاني المعنى على اللفظ في بناء التعبير األدبي، اشرح   :٢س
  .ذلك

درجة) ٢٥(  

ما هي األساليب األدبية المتبعة في تصميم القصة ؟ وما دور ذلك في خلق العرض   :٣س
  الجذاب لها ؟

رجة)د ٢٥(  

  .تحّدث باختصار عن الخصائص األسلوبية في تعبير الموشحات والشعر الملحمي  :٤س
درجة) ٢٥(   

عبير ؟ وّضح تما هي الخصائص التعبيرية التي ينبغي توفرها في االستهالل في أسلوب ال  :٥س
 .األهمية األسلوبية شفذلك بما يك

درجة) ٢٥(  
  

  د. عبد الحسين عواد
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  الدور الثاني – المتحان النهائيا              الشريعةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  العقائدالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

اإلسالم كامل ألنه صادر من الكامل المطلق عّز وجّل. فهل يفضل أن تترك مسألة   :١س
  .لمسلمين أنفسهم ؟ وّضح ذلك بالدليل العقليالخالفة واإلمامة الختيار ا

درجة) ٢٥(   

  .اذكر ثالثة أدّلة على عصمة األنبياء عليهم السالم  :٢س
درجة) ٢٥(  

  اذكر عنصرين من عناصر االعجاز القرآني، واشرحهما.  :٣س
درجة) ٢٥(  

  اذكر دليلين عقليين على وجوب المعاد.  :٤س
درجة) ٢٥(  

َيا َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّغ َما أُنِزَل ِإَليَك ِمن رَّبَِّك َوإِن لَّم َتفَعل َفَما  ﴿كيف تستدل بقوله تعالى:   :٥س
على إمامة  ﴾ َبلَّغَت ِرَساَلَتُه َواُهللا َيعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اَهللا َال َيهِدي الَقوَم الَكاِفِرينَ 

  أمير المؤمنين علي عليه السالم.
درجة) ٢٥(  

  يالنيد. السيد فاضل الم
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  النحو والصرف المادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

)،  :١س عّين حرف التوكيد واسمه وخبره،  (أ) ُيؤكِّد الُمتكّلم إسناد الخبر إلى المبتدأ بـ(إّن) أو (أنَّ
) أو فتحها   :وأعربهما، وبّين سبب كسر همزة (إنَّ

إنَّ الديَن عنَد اهللا اإلسالم وما اختلف الذين أوتوا الكتاَب إال من بعِد ما جاءهم  ﴿ -١
  .﴾ الِعلُم بغيًا بينهم وَمْن يكُفْر بآياِت اِهللا فإنَّ اهللا سريُع الحساب

نهم ــيــتاِب اِهللا ليحكَم بــتوا نصيبًا من الكتاِب ُيْدَعوَن إلى كألم َتَر إلى الذين أو  ﴿ -٢
ثّم يتوّلى فريٌق منهم وهم ُمعرضون ذلك بأنَّهم قالوا لن َتَمسَّنا الناُر إال أيامًا 

  .﴾ معدوداتٍ 
  .﴾ قل إّن الفضل بيِد اهللا ُيؤتيه َمْن يشاُء واُهللا واسٌع عليم ﴿ -٣
حلفون له كما يحلفون لكم ويحسبوَن أّنهم على شيٍء يوَم يبعُثهم اُهللا جميعًا في ﴿ -٤

  .﴾ إال إّنهم هم الكاذبون
  .﴾ إذا جاءك الُمنافقون قالوا نشهُد إّنك َلرسوُل اهللا واُهللا يعلم إّنك َلرسوُلهُ  ﴿ -٥
  .﴾ قل أوِحَي إليَّ أنَُّه اْسَتَمَع نفٌر من الجنِّ فقالوا إّنا َسِمْعنا ُقرآنًا َعَجباً  ﴿ -٦
ِه أّنك ترى األرض خاشعًة فإذا أْنَزلنا عليها الماَء اهتّزْت وَرَبْت إنَّ ومن آياتِ  ﴿ -٧

  .﴾ الذي أحياها َلُمْحيي الموتى
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(ب) الُجَمل التالية تشتمل على أسماء مرفوعة ومنصوبة، عين المرفوع والمنصوب، 
  وأعربهما:

ِس إمامًا قال وِمْن وٕاْذ اْبتلى إبراهيم رّبُه بكلماٍت فأَتمَُّهّن قال إّني جاعلك للنا ﴿ -١
  .﴾ ُذّريتي قال ال يناُل عهدي الظالمين

  .﴾ فال تحَسَبنَّ اَهللا ُمخِلَف وْعِدِه ُرُسَلُه إنَّ اهللا عزيٌز ذو انتقامٍ  ﴿ -٢
  .﴾ يوَم تَُبدَُّل األرُض غيَر األرِض، وَبرزوا ِهللا الواِحِد القّهار ﴿ -٣
َمْن آَمَن وأصلَح فال خوٌف عليهم وال وما ُنرِسُل الُمرَسليَن إّال ُمبّشرين وُمنذريَن ف ﴿ -٤

  .﴾ هم يحزنون
  .﴾ هنالك اْبُتِلَي الُمؤمنون وُزْلِزلوا ِزْلزاًال شديداً  ﴿ -٥
وَمَثُل الذين ُينفقون أمواَلهم اْبتغاَء َمْرضاِت اِهللا وتثبيتًا من أنفسهم كَمَثِل جّنٍة  ﴿ -٦

  .﴾ برْبوٍة أصابها وابٌل فآَتْت ُأُكَلها ِضْعَفْينِ 
لنا َبْيَنهم وبيَن الُقرى التي باَرْكنا فيها ُقرًى ظاهرًة وَقّدْرنا فيها الّسيَر سيروا وَجعَ  ﴿ -٧

  .﴾ فيها أّيامًا وليالَي آمنين
فإذا  وٕاْذ قاَل ربَُّك للمالئكِة إّني خالٌق بشرًا من َصْلصاٍل من َحَمأ َمسنون  ﴿ -٨

مالئكُة ُكلُّهم أجمعوَن فسَجَد ال َسّوْيُتُه ونفخُت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 
 إّال إبليَس أبى أْن يكوَن مَع الساجدين ﴾.  

درجة) ٣٤(  

الجمل التالية تشتمُل على تمييز أو على حال، َعّين التمييز والحال، وأعربهما، وبّين معنى   :٢س
  :الجملة بوجودهما

ِض َذهبًا ولو إّن الذين كفروا وماتوا وهم ُكّفاٌر فلن ُيْقَبَل من أحِدهم ِمْلُء األر  ﴿ -١
  .﴾ افتدى به

  .﴾ اْنُظْر كيَف َفّضلنا بعَضهم على بعٍض وَلآلخرُة أْكبُر درجاٍت وأكبُر تفضيرً  ﴿ -٢
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واذكروا إْذ َجَعَلكم ُخلفاَء من بعِد عاٍد وبّوأكم في األرِض تّتخذون من سهولها  ﴿ -٣
  .﴾ ِض ُمفسدينُقصورًا وتنحتون الجباَل بيوتًا فاذكروا آالَء اهللا وال َتْعَثوا في األر 

  .﴾ قال رّب إّني َوَهَن العظُم مني واْشَتعَل الرأُس شيبًا ولم أُكْن بدعائك ربِّ شقّياً  ﴿ -٤
واْبتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا الّنكاَح فإْن آَنْسُتم منهم ُرْشدًا فادفعوا إليهم أمواَلهم  ﴿ -٥

ستعفْف وَمْن كان فقيرًا فليأكْل وال تأكلوها إسرافًا وبدارًا أْن يكبروا وَمْن كاَن َغنّيًا فْلي
  .﴾ بالمعروف فإذا دفعتم إليهم اموالهم فأْشِهدوا عليهم وكفى باهللا حسيباً 

درجة) ٢٢(  

الّشعُر القديُم كالُم العرب، وفيما يلي شواهد شعرية من كالمهم اْسَتَدّل النحويون بُكلِّ شاهد   :٣س
دوا به، والقاعدة النحوية التي اْسُتْشِهَد به منها على قاعدة نحوية، بين الموضع الذي اْسَتْشهَ 

  :ألْجلها
  فبالْغ بُلْطٍف في التََّحيُِّل والَمْكرِ     َتَعّلْم ِشفاَء النفِس َقْهَر عدّوها – ١
  ما ـاســـــاسٍم وقــــــَن ُأمَّ قـــــلْ ــــمِ ــــــحْ ـــــيَ     ماـــــــمتى تقوُل الُقلََّص الرواسِ  – ٢
  اـــوُأْعِرُض عن َشْتِم اللئيِم تكّرم    اَرهُ ـــــاَء الكريِم اّدخوأغفُر عور  – ٣
  الِ ــــولم ُيْشِفْق على َنَغِص الدِّخ    اـــــُذْدهـــــلها الِعراَك ولم يَ ــفأْرسَ  – ٤
  وقد َكَرَبْت أعناُقها أْن َتَقطَّعا    ذوو األحالم َسْجًال على الّظما سقاها  – ٥

درجة) ٢٢(  

  :عبِّْر بُجَمٍل ُمفيدة عّما يلي  :٤س
  (عسى) فعل ناقص من أفعال الرجاء  – ١
  (عسى) فعل تام من أفعال الرجاء – ٢
  (إْن) ُمَخفَّفة من (إّن) ُمهملة – ٣
) عاملة – ٤   (أْن) ُمَخّفَفة من (أنَّ
  فعل من أفعال القلوب ُمعّلق عن الَعَمل – ٥
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  فعل من أفعال القلوب ُمْلغى َعمُلهُ  – ٦
  مصدر ُمؤّول في موضع الفاعل – ٧
  حال ُمؤكِّدة لصاحبها – ٨
  فاعل مجرور لفظًا بحرف جّر زائد – ٩
  مصدر ُمؤّول في موضع المفعول به – ١٠

درجة) ٢٢(   

  :أعرْب ما تحَته خط في الجمل التالية  :٥س
  .﴾ يهدونَنا أَبَشرٌ ذلك بأنُّه كانت تأتيهم ُرُسلهم بالبّينات فقالوا  ﴿ -١

  .﴾ خلقناُه من قبُل من ناِر السموم والجانَّ  ﴿ -٢

  .﴾ الذي أتْـَقَن ُكلَّ شيءٍ  تحسُبها جامدًة وهي َتُمرُّ َمرَّ الّسحاِب ُصْنَع اهللاِ وترى الجبال  ﴿ -٣

  .﴾ قال يا قوِم اعبدوا اَهللا ما لكم من إلٍه غيُرُه أفال تّتقون أخاهم هوداً وإلى عاٍد  ﴿ -٤

  .﴾ شيخاً وهذا بعلي قالت يا َويـَْلتى أأِلُد وأنا عجوٌز  ﴿ -٥

بَـَعَث أشقاها  كّذبْت ثموُد بطغواها  ﴿ -٦   .﴾ ناقَة اِهللا وُسقياهافقال لهم رسوُل اِهللا  إْذ انـْ

درجة) ٢٢(  

عبد الكريم الزبيديد.   
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  راية الحديثد المادة:

   
، وفي حال عدم اإلجابة على ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

تُترك اإلجابة األخيرة في الورقة من التصحيح وُيصّحح الدفتر  السؤال األول اإلجباري
  االمتحاني من ثالثة أسئلة فقط.

ره من تعريفات العلماء لحديث اآلحاد، وناقش ما تذك ،ن معنى التواتر لغة واصطالحاً بيّ   :١س
  .ما تراه مرجحاً 

درجة) ٢٥(   

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

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

  لى قسمين، اذكرهما واشرحهما.إ يقسم الحديث المسند من حيث عدد رواته  :٤س
درجة) ٢٥(   

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

درجة) ٢٥(  

 أ. د. حميد النجدي
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثانية: الالسنة

  علوم القرآنالمادة: 

، 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.

من هذه األقسام  مه الثالثة واشرح بالتفصيل واحداً واذكر أقسا عرف النسخ لغة واصطالحاً   :١س
  درجة) ٢٥(                       .الثالثة

في فضل قراءة  )ع(وعن أهل بيته الطاهرين  )ص(حاديث شريفة وردت عن النبي أهناك   :٢س
  درجة) ٢٥(                 .ن الكريم، اشرح ذلكآالقر 

  .لى المعجزةإنبياء عليهم السالم السبب في حاجة األ ناً ، مبيّ عرف االعجاز لغة واصطالحاً   :٣س
درجة) ٢٥(  

م بالتفصيل عن موضوع القران الكريم واألخبار بالغيب مع ذكر النصوص الشريفة على تكلّ   :٤س
 درجة) ٢٥(                       .ذلك

فقد قيل إنها منسوخة بما دل من السنة على ، ﴾ َوُأِحلَّ َلُكم مَّا َوَراء َذِلُكم ﴿قال تعالى:   :٥س
ر من ذكر في اآلية من النساء، وثبوت هذه الدعوى موقوف على أن يكون تحريم غي

  درجة) ٢٥(   ؟ الرأي على هذا . كيف تردللعام المتقدم ال مخصصاً  الخاص المتأخر ناسخاً 

 أ. د. حميد النجدي
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  تاريخ التشريع اإلسالميالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

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

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

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

درجة) ٢٥(   

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

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

درجة) ٢٥(   

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

  غياث طعمةالسيد 
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
   م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  علم الفـقـهالمادة: 

  ضمنها السؤال األولة على أن يكون أجب عن أربعة أسئل  :مالحظة

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

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

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

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

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

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

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

  غياث طعمةالسيد األستاذ 
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  الثانيالدور  – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  المذاهب الفلسفية المادة:

  أجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

هذا القول من حلل  .. قيل: ان الفلسفة نشأت في احضان العلم وكانت الدور الراقي من ادواره  :١س
 درجة) ٢٥(           هم جوانب العالقة بين الفلسفة والعلمأل خالل شرحك

 درجة) ٢٥(             .عدد أنواع المعرفة عند سبينوزا واشرحها  :٢س

  »:العالم موجود موضوعيًا بشكل مستقل عن الذات«يرى الفيلسوف األلماني (شلنج) أن   :٣س
 اشرح العبارة السابقة.  -أ
  درجة) ٢٥(     ؟ يميزه عن سابقه الفيلسوف األلماني (فخته)ما هو الموقف الذي   - ب

  درجة) ٢٥(   ) وبين األسباب في حالة الخطأ:) أو خطأ (ضع أمام كل جملة عالمة صح (  :٤س
 يرى (جون ديوي) أن األفكار التي ال تتكيف مع البيئة تعيش وتبقى. -١
 الفيلسوف (بركلي) مثالي ولكنه ينطلق من المحسوس. -٢
 أت في بالد اليونان وليس في الشرق.الفلسفة نش -٣
 القضايا التحليلية هي التي تقدم شيئا جديدًا. -٤
 الزمان الحقيقي عند (برجسون) هو الزمان الطبيعي. -٥

  درجة) ٢٥(             المصطلحات التالية:خمسًا من ف عرّ   :٥س
  السفسطائية -٣  لمادية الميكانيكيةا  -٢    رواقيةال -١  
    .المادية الجدلية والمادية التاريخية -٦    التناسق االزلي -٥     ستقراءاال -٤

إبراهيم العاتيد. أ.   
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  الدور األول -   االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي                ثانية: الالسنة

  ) ثانيةللسنة ال اإلنكليزيةفن التعبير واألسلوب (بديل اللغة المادة: 

  فقطأربعة أسئلة أجب عن  :مالحظة

القول فيما يمكن أن  تحدث عن طبيعة وخصائص أسلوب التعبير غير المباشر، موجزاً   :١س
  .يؤديه التعبير من ظواهر التأثير والتأثر

درجة) ٢٥(   

بماذا يتمّيز األسلوب األدبي عن األسلوب العلمي ؟ وّضح الخصائص التي يبتعد بها   :٢س
  .األدبي عن األسلوب العلمي

درجة) ٢٥(  

من التعبير  عّرف األطناب لغة واصطالحًا، واذكر خمس مواطن يستحسن فيها هذا اللون  :٣س
  .واشرح اثنين منها

درجة) ٢٥(  

بماذا ينبغي أن تتميز به المقالة النقدية ؟ وما هي الشروط التي يجب مراعاتها في كتابة   :٤س
  .هذا اللون من التعبير ؟ وّضح ذلك

درجة) ٢٥(  

  .اذكر ثالثة أنواع للشعر العربي، وتحّدث عن الخصائص األسلوبية لواحد منها  :٥س
درجة) ٢٥(  

  
  د. عبد الحسين عواد
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  الدور األول -  االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٧ -  ٢٠١٦للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال

  المادة: العقائد 

  فقطأجب على أربعة أسئلة  مالحظة:

  :وصحح الخطأ العبارات التاليةخمسة من على  أو  ضع عالمة  – ١س
  ياتهم وحتى مماتهم بالتبليغ فقط.معصومون من أول ح األنبياء -١
  النبي قادر على فعل المعصية ولكنه ال يفعل ذلك. -٢
  البرزخ هو الفاصل بين الحياة الدنيا ويوم القيامة. -٣
  قاعدة اللطف تدل على وجوب عصمة اإلمام فقط. -٤
  اإلعجاز البالغي موجود في كل سورة من القرآن -٥
  مةإّن اإلمام يكون معصومًا بعد تسلمه منصب اإلما -٦

درجة) ٢٥(  

  اشرح االعجاز البالغي للقرآن الكريم. – ٢س
درجة) ٢٥(  

  ؟ (ع)كيف يدل حديث الثقلين على عصمة أهل البيت  – ٣س
درجة) ٢٥(  

  هل الروح مجردة ؟ ما هو دليلك على ذلك ؟ – ٤س
درجة) ٢٥(  

  اذكر دليلين على المعاد واشرحهما باختصار. – ٥س
درجة) ٢٥(  

  (ع) ؟على إمامة أمير المؤمنين  ﴾ ... ِإنََّما َوِليُُّكُم اهللاُ  ﴿لوالية كيف تستدل بآية ا – ٦س
درجة) ٢٥(  

  د. السيد فاضل الميالني
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  الدور األول -   االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال

  المادة: دراية الحديث

  قط.: أجب على أربعة أسئلة فمالحظة

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

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

درجة) ٢٥(  

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

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

  هناك شروط يلزم توافرها في َمن يريد تحّمل الحديث، اذكرها مع الشرح. – ٥س
درجة) ٢٥(  

  
  أ. د. حميد النجدي
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  الدور األول -  االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٧ -  ٢٠١٦للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال

  المادة : المذاهب الفلسفية

  فقطأجب على أربعة أسئلة  مالحظة :

كان لفالسفة اإلسالم فهم خاص لمعنـى الفلسـفة يميـزهم عـن كـل مـن اليونـان واألوربيـين .... حلّـل   :١س
 درجة) ٢٥(         وناقش ذلك من خالل شرحك لتعريفات الفلسفة عند المسلمين.

  ت كما برع في الفلسفة:برع ديكارت في الرياضيا   :٢س
  ما هي المجاالت الفلسفية التي وظف فيها ديكارت منهجه الرياضي. -أ
  هل تشكل فلسفة ديكارت امتدادًا لفلسفة العصر الوسيط أم انقالبًا عليها ؟ حّلل وناقش. -ب
  تكلم عن قاعدتي البداهة والتحليل ودورهما في معالجة المشكالت الفلسفية. -ج

درجة) ٢٥(  

  نظرية األفكار الفطرية عند الفالسفة العقليين:» جون لوك«انتقد    :٣س
  ما هي األسس التي استند عليها لوك في نقده لتلك النظرية.   -أ
  هل يشكل موقف لوك الحسي إلغاء لدور العقل في عملية المعرفة ؟ حّلل واشرح. -ب
  التي يمكن أن توجهها إليه.ما هو موقفك من المذهب التجريبي بوجه عام والنقاط النقدية   -ج

درجة) ٢٥(  

قيل عن المادية اآللية ( الميكانيكية ) بأنها مادية ساذجة توهمت أن كل شيء في هذا الوجود   :٤س
عليه قواعد المادة الجامدة ... حّلل وناقش في ضوء عرضك للمذهب المادي لتوماس  تسري

 ة)درج ٢٥(               هوبز، والنقد اّلذي يمكن أن توجهه له.

  المثالية المفارقة – ٢     وحدة الوجود – ١  مما يلي : خمساً اشرح بإيجاز  :٥س
  التناسق األزلي - ٥    المثالية المطلقة  – ٤      المذهب النقدي – ٣
    المادية الجدلية والمادية التاريخية – ٧        الديمومة  - ٦

درجة) ٢٥(  

  أ. د. إبراهيم العاتي
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  الدور األول -  نهائياالمتحان ال              الشريعةكلية 
  م٢٠١٧ -  ٢٠١٦للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال

  المادة: النحو والصرف

  أجب عن أربعة أسئلة فقط. مالحظة:
  
  مّثل لما يأتي بجملة تامة، مع ضبط كلماتها بالحركات اإلعرابية:  – ١س

  اسم جامد دّل على سعر في موضع الحال. -١
  جملة اسمية في موضع الحال. -٢
  جملة استثناء بـإّال تقدم فيها المستثنى على المستثنى منه. -٣
  تمييز ُمبيـّن إلبهام اسم يدل على وزن. -٤
  مفعول مطلق ُمبيـّن لنوع عامله. -٥

درجة) ٢٥(  

  اختر الكلمة الصحيحة وضعها في الفراغ لتكتمل بها الجملة: – ٢س
  يطلبن) -تطالب  - يطالبون بالوحدة بين المسلمين (  ............................... إّن الجماهير اإلسالمية  -١
  إلى زرع  ................................... ألّن أعداء المسلمين يسعون  -٢

  سعٍي متواصٍل) -سعيًا متواصًال  -(سعٌي متواصٌل  

  المسلَميِن)  -المسلميَن  -(المسلمون إلى خطر الفرقة  ..... ..................................الفتنة بينهم، وقد ُنبـَِّه  -٣

  رغبًة) -رغبٍة  -في توحيد (رغبٌة   .........................................................مرارًا، وانطلقت دعوات مخلصة  -٤

  عي الوحدةبما يملكون من خبرات في إفشاء مسا ............ ..................طاقاتهم، ولكّن األعداء نجحوا  -٥
  متفوقان) -متفوقيَن  -(متفّوقون 

درجة) ٢٥(  
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يحذف المتكلم الفعل العامـل فـي المفعـول المطلـق أحيانـًا، فمتـى يجـوز لـه ذلـك ؟ ومتـى  - ٣س
  يجب عليه ذلك ؟ اشرح مع األمثلة.

درجة) ٢٥(  

، ثم عيـّن الفعل القلبي في الجمل التالية، ثم بيـّن ما حصل له من الظواهر اللغوية - ٤س
  أعرب ما تحته خط :

  ) أّي الحزبين أحصىثم بعثناهم لنعلم  ( -١
  ) إْن لبثتم إّال قليالً وتظنون  ( -٢
  لعمُر أبيك أم متجاهلينا     أجهاًال تقوُل بني لؤيٍّ  -٣
  ) اّلذين كنتم تزعمونأين شركائي  ( -٤
  والخورُ وفي األراجيز ِحْلُت اللُّؤُم    يا ابن اللُّؤم توعدنيأباألراجيز  -٥

درجة) ٢٥(  

  عيـّن موضع الشاهد، وبيـّن سبب االستشهاد به فيما يلي: - ٥س
   )أو لم يهِد للذين يرثون األرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم  (  -١
  فيه نلـّذ وال لذاِت للشيـبِ     إّن الشباب اّلذي مجٌد عواقـبـه -٢
  ا هلكُت فعند ذلك فاجزعيفإذ    ال تجزعي إْن منفٌس أهـلـكـتـُه  -٣
  )حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإّما مّنـًا بعُد وٕاّما فداًء  ( -٤
  تـخـتبط الشوك وال تشاكُ     حيكـت على نـيرين إْذ تحـاكُ  -٥

درجة) ٢٥(  

  د. عبد الكريم الزبيدي
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  الدور األول -   االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦لعام الدراسي  ل              ثانيةالسنة: ال

  المادة : علوم  القرآن

  أجب على أربعة أسئلة فقط. مالحظة:

إّن القرآن حّي لم يمت، وٕاّنه يجري كما يجري الليل : «(ع) عن أبي عبد اهللا – ١س
  ».والنهار، وكما تجري الشمس والقمر، ويجري على آخرنا كما يجري على أولنا

واستشهد بما تحفظه من نصوص تؤيد ذلك تكلم عن داللة الحديث الشريف 
  وتبّين أن اآلية حّية ال تموت.

درجة) ٢٥(  

  تكّلم عن القرآن واالستقامة في بيانه، مفّصًال. – ٢س
درجة) ٢٥(  

من الشبهات التي أوردت على اعجاز القرآن الكريم قولهم: لو كان اإلتيان  – ٣س
لكان كتاب أقليدس وكتاب  »لعجز البشر عن االتيان بمثله « بكتاب ما معجزًا 

  كيف ترد ؟ المجسطي معجزًا، وهذا باطل فيكون المتقدَّم باطًال أيضًا.
درجة) ٢٥(  

  أورد القائلون بتواتر القراءات أربعة أدلة على تواترها، أوردها ثم ناقشها. -  ٤س
درجة) ٢٥(  

    لتناقض.ذلك ثم بيـّن داللة ذلك ا اذكر وردت أحاديث متناقضة في جمع القرآن، -  ٥س

درجة) ٢٥(  

 أ. د. حميد النجدي
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  الدور األول -   االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال

  المادة: تاريخ التشريع اإلسالمي

  أجب عن أربعة أسئلة فقط مالحظة:

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

درجة) ٢٥(  

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

درجة) ٢٥(  

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

درجة) ٢٥(  

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

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

  هذا الصدد.
درجة) ٢٥(  

 األستاذ سيد غياث طعمة
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال
  للسنة الثانية) اإلنكليزيةفن التعبير واألسلوب (بديل اللغة المادة: 

  أربعة أسئلة أجب عن  :مالحظة
  

  .األسلوب اإلنشائي تحّدث عن األسلوب الخبري في التعبير بمقارنته، وباختصار، مع  :١س
درجة) ٢٥(   

لقد فّضل األديب عبد القاهر الجرجاني المعنى على اللفظ في بناء التعبير األدبي، اشرح   :٢س
  .ذلك

درجة) ٢٥(  

ما هي األساليب األدبية المتبعة في تصميم القصة ؟ وما دور ذلك في خلق العرض   :٣س
  الجذاب لها ؟

درجة) ٢٥(  

  .ائص األسلوبية في تعبير الموشحات والشعر الملحميتحّدث باختصار عن الخص  :٤س
درجة) ٢٥(   

عبير ؟ وّضح تما هي الخصائص التعبيرية التي ينبغي توفرها في االستهالل في أسلوب ال  :٥س
 .األهمية األسلوبية شفذلك بما يك

درجة) ٢٥(  
  

  د. عبد الحسين عواد
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  العقائدالمادة: 

  أجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

اإلسالم كامل ألنه صادر من الكامل المطلق عّز وجّل. فهل يفضل أن تترك مسألة   :١س
  .الخالفة واإلمامة الختيار المسلمين أنفسهم ؟ وّضح ذلك بالدليل العقلي

درجة) ٢٥(   

  .ر ثالثة أدّلة على عصمة األنبياء عليهم السالماذك  :٢س
درجة) ٢٥(  

  اذكر عنصرين من عناصر االعجاز القرآني، واشرحهما.  :٣س
درجة) ٢٥(  

  اذكر دليلين عقليين على وجوب المعاد.  :٤س
درجة) ٢٥(  

بِّ  ﴿كيف تستدل بقوله تعالى:   :٥س َك َوإِن لَّم َتفَعل َفَما َيا َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّغ َما أُنِزَل ِإَليَك ِمن رَّ
على إمامة  ﴾ َبلَّغَت ِرَساَلَتُه َواُهللا َيعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اَهللا َال َيهِدي الَقوَم الَكاِفِرينَ 

  أمير المؤمنين علي عليه السالم.
درجة) ٢٥(  

  د. السيد فاضل الميالني
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  النحو والصرف المادة: 

  أجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

)، عّين حرف التوكيد واسمه وخبره،   :١س (أ) ُيؤكِّد الُمتكّلم إسناد الخبر إلى المبتدأ بـ(إّن) أو (أنَّ
) أو فتحها   :وأعربهما، وبّين سبب كسر همزة (إنَّ

عنَد اهللا اإلسالم وما اختلف الذين أوتوا الكتاَب إال من بعِد ما جاءهم  إنَّ الدينَ  ﴿ -١
  .﴾ الِعلُم بغيًا بينهم وَمْن يكُفْر بآياِت اِهللا فإنَّ اهللا سريُع الحساب

نهم ــيــتاِب اِهللا ليحكَم بــألم َتَر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاِب ُيْدَعوَن إلى ك ﴿ -٢
هم ُمعرضون ذلك بأنَّهم قالوا لن َتَمسَّنا الناُر إال أيامًا ثّم يتوّلى فريٌق منهم و 

  .﴾ معدوداتٍ 
  .﴾ قل إّن الفضل بيِد اهللا ُيؤتيه َمْن يشاُء واُهللا واسٌع عليم ﴿ -٣
يوَم يبعُثهم اُهللا جميعًا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبوَن أّنهم على شيٍء  ﴿ -٤

  .﴾ إال إّنهم هم الكاذبون
  .﴾ فقون قالوا نشهُد إّنك َلرسوُل اهللا واُهللا يعلم إّنك َلرسوُلهُ إذا جاءك الُمنا ﴿ -٥
  .﴾ قل أوِحَي إليَّ أنَُّه اْسَتَمَع نفٌر من الجنِّ فقالوا إّنا َسِمْعنا ُقرآنًا َعَجباً  ﴿ -٦
ومن آياِتِه أّنك ترى األرض خاشعًة فإذا أْنَزلنا عليها الماَء اهتّزْت وَرَبْت إنَّ  ﴿ -٧

  .﴾ يي الموتىالذي أحياها َلُمحْ 
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(ب) الُجَمل التالية تشتمل على أسماء مرفوعة ومنصوبة، عين المرفوع والمنصوب، 
  وأعربهما:

وٕاْذ اْبتلى إبراهيم رّبُه بكلماٍت فأَتمَُّهّن قال إّني جاعلك للناِس إمامًا قال وِمْن  ﴿ -١
  .﴾ ُذّريتي قال ال يناُل عهدي الظالمين

  .﴾ ِدِه ُرُسَلُه إنَّ اهللا عزيٌز ذو انتقامٍ فال تحَسَبنَّ اَهللا ُمخِلَف وعْ  ﴿ -٢
  .﴾ يوَم تَُبدَُّل األرُض غيَر األرِض، وَبرزوا ِهللا الواِحِد القّهار ﴿ -٣
وما ُنرِسُل الُمرَسليَن إّال ُمبّشرين وُمنذريَن فَمْن آَمَن وأصلَح فال خوٌف عليهم وال  ﴿ -٤

  .﴾ هم يحزنون
  .﴾ ْلزاًال شديداً هنالك اْبُتِلَي الُمؤمنون وُزْلِزلوا زِ  ﴿ -٥
وَمَثُل الذين ُينفقون أمواَلهم اْبتغاَء َمْرضاِت اِهللا وتثبيتًا من أنفسهم كَمَثِل جّنٍة  ﴿ -٦

  .﴾ برْبوٍة أصابها وابٌل فآَتْت ُأُكَلها ِضْعَفْينِ 
وَجَعلنا َبْيَنهم وبيَن الُقرى التي باَرْكنا فيها ُقرًى ظاهرًة وَقّدْرنا فيها الّسيَر سيروا  ﴿ -٧

  .﴾ ها أّيامًا وليالَي آمنينفي
فإذا  وٕاْذ قاَل ربَُّك للمالئكِة إّني خالٌق بشرًا من َصْلصاٍل من َحَمأ َمسنون  ﴿ -٨

فسَجَد المالئكُة ُكلُّهم أجمعوَن  َسّوْيُتُه ونفخُت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 
 إّال إبليَس أبى أْن يكوَن مَع الساجدين ﴾.  

درجة) ٣٤(  

تالية تشتمُل على تمييز أو على حال، َعّين التمييز والحال، وأعربهما، وبّين معنى الجمل ال  :٢س
  :الجملة بوجودهما

إّن الذين كفروا وماتوا وهم ُكّفاٌر فلن ُيْقَبَل من أحِدهم ِمْلُء األرِض َذهبًا ولو  ﴿ -١
  .﴾ افتدى به

  .﴾ أكبُر تفضيرً اْنُظْر كيَف َفّضلنا بعَضهم على بعٍض وَلآلخرُة أْكبُر درجاٍت و  ﴿ -٢
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واذكروا إْذ َجَعَلكم ُخلفاَء من بعِد عاٍد وبّوأكم في األرِض تّتخذون من سهولها  ﴿ -٣
  .﴾ ُقصورًا وتنحتون الجباَل بيوتًا فاذكروا آالَء اهللا وال َتْعَثوا في األرِض ُمفسدين

  .﴾ شقّياً  قال رّب إّني َوَهَن العظُم مني واْشَتعَل الرأُس شيبًا ولم أُكْن بدعائك ربِّ  ﴿ -٤
واْبتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا الّنكاَح فإْن آَنْسُتم منهم ُرْشدًا فادفعوا إليهم أمواَلهم  ﴿ -٥

وال تأكلوها إسرافًا وبدارًا أْن يكبروا وَمْن كاَن َغنّيًا فْليستعفْف وَمْن كان فقيرًا فليأكْل 
  .﴾  حسيباً بالمعروف فإذا دفعتم إليهم اموالهم فأْشِهدوا عليهم وكفى باهللا

درجة) ٢٢(  

الّشعُر القديُم كالُم العرب، وفيما يلي شواهد شعرية من كالمهم اْسَتَدّل النحويون بُكلِّ شاهد   :٣س
منها على قاعدة نحوية، بين الموضع الذي اْسَتْشَهدوا به، والقاعدة النحوية التي اْسُتْشِهَد به 

  :ألْجلها
  فبالْغ بُلْطٍف في التََّحيُِّل والَمْكرِ     ّوهاَتَعّلْم ِشفاَء النفِس َقْهَر عد – ١
  ما ـاســـــاسٍم وقــــــَن ُأمَّ قـــــلْ ــــمِ ــــــحْ ـــــيَ     ماـــــــمتى تقوُل الُقلََّص الرواسِ  – ٢
  اـــوُأْعِرُض عن َشْتِم اللئيِم تكّرم    اَرهُ ـــــوأغفُر عوراَء الكريِم اّدخ – ٣
  الِ ــــولم ُيْشِفْق على َنَغِص الدِّخ    اـــــُذْدهـــــلها الِعراَك ولم يَ ــفأْرسَ  – ٤
  وقد َكَرَبْت أعناُقها أْن َتَقطَّعا    ذوو األحالم َسْجًال على الّظما سقاها  – ٥

درجة) ٢٢(  

  :عبِّْر بُجَمٍل ُمفيدة عّما يلي  :٤س
  (عسى) فعل ناقص من أفعال الرجاء  – ١
  أفعال الرجاء (عسى) فعل تام من – ٢
  (إْن) ُمَخفَّفة من (إّن) ُمهملة – ٣
) عاملة – ٤   (أْن) ُمَخّفَفة من (أنَّ
  فعل من أفعال القلوب ُمعّلق عن الَعَمل – ٥
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  فعل من أفعال القلوب ُمْلغى َعمُلهُ  – ٦
  مصدر ُمؤّول في موضع الفاعل – ٧
  حال ُمؤكِّدة لصاحبها – ٨
  ئدفاعل مجرور لفظًا بحرف جّر زا – ٩
  مصدر ُمؤّول في موضع المفعول به – ١٠

درجة) ٢٢(   

  :أعرْب ما تحَته خط في الجمل التالية  :٥س
  .﴾ يهدونَنا أَبَشرٌ ذلك بأنُّه كانت تأتيهم ُرُسلهم بالبّينات فقالوا  ﴿ -١

  .﴾ خلقناُه من قبُل من ناِر السموم والجانَّ  ﴿ -٢

  .﴾ الذي أتْـَقَن ُكلَّ شيءٍ  حاِب ُصْنَع اهللاِ تحسُبها جامدًة وهي َتُمرُّ َمرَّ السّ وترى الجبال  ﴿ -٣

  .﴾ قال يا قوِم اعبدوا اَهللا ما لكم من إلٍه غيُرُه أفال تّتقون أخاهم هوداً وإلى عاٍد  ﴿ -٤

  .﴾ شيخاً قالت يا َويـَْلتى أأِلُد وأنا عجوٌز وهذا بعلي  ﴿ -٥

بَـَعَث أشقاها  كّذبْت ثموُد بطغواها  ﴿ -٦   .﴾ ناقَة اِهللا وُسقياهافقال لهم رسوُل اِهللا  إْذ انـْ

درجة) ٢٢(  

عبد الكريم الزبيديد.   
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  دراية الحديث المادة:

   
  فقط.أجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

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

درجة) ٢٥(   

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

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

  لى قسمين، اذكرهما واشرحهما.إد رواته يقسم الحديث المسند من حيث عد  :٤س
درجة) ٢٥(   

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

درجة) ٢٥(  

 أ. د. حميد النجدي
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي               ثانية: الالسنة

  علوم القرآنالمادة: 

  فقط.أجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

من هذه األقسام  واذكر أقسامه الثالثة واشرح بالتفصيل واحداً  عرف النسخ لغة واصطالحاً   :١س
  درجة) ٢٥(                       .الثالثة

ءة في فضل قرا )ع(وعن أهل بيته الطاهرين  )ص(حاديث شريفة وردت عن النبي أهناك   :٢س
  درجة) ٢٥(                 .ن الكريم، اشرح ذلكآالقر 

  .لى المعجزةإنبياء عليهم السالم السبب في حاجة األ ناً ، مبيّ عرف االعجاز لغة واصطالحاً   :٣س
درجة) ٢٥(  

م بالتفصيل عن موضوع القران الكريم واألخبار بالغيب مع ذكر النصوص الشريفة على تكلّ   :٤س
 درجة) ٢٥(                       .ذلك

فقد قيل إنها منسوخة بما دل من السنة على ، ﴾ َوُأِحلَّ َلُكم مَّا َوَراء َذِلُكم ﴿قال تعالى:   :٥س
تحريم غير من ذكر في اآلية من النساء، وثبوت هذه الدعوى موقوف على أن يكون 

  درجة) ٢٥(   ؟ الرأي على هذا . كيف تردللعام المتقدم ال مخصصاً  الخاص المتأخر ناسخاً 

د النجديأ. د. حمي  
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  تاريخ التشريع اإلسالميالمادة: 

  أجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

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

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

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

درجة) ٢٥(   

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

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

درجة) ٢٥(   

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

  غياث طعمةالسيد 
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  الثانيالدور  – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٧ -  ٢٠١٦لعام الدراسي ل              ثانيةالسنة: ال
  المذاهب الفلسفية المادة:

  أجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

حلل هذا القول من  .. قيل: ان الفلسفة نشأت في احضان العلم وكانت الدور الراقي من ادواره  :١س
 درجة) ٢٥(           هم جوانب العالقة بين الفلسفة والعلمأل خالل شرحك

 درجة) ٢٥(             .سبينوزا واشرحها عدد أنواع المعرفة عند  :٢س

  »:العالم موجود موضوعيًا بشكل مستقل عن الذات«يرى الفيلسوف األلماني (شلنج) أن   :٣س
 اشرح العبارة السابقة.  -أ
  درجة) ٢٥(     ؟ ما هو الموقف الذي يميزه عن سابقه الفيلسوف األلماني (فخته)  - ب

  درجة) ٢٥(   وبين األسباب في حالة الخطأ: )) أو خطأ (ضع أمام كل جملة عالمة صح (  :٤س
 يرى (جون ديوي) أن األفكار التي ال تتكيف مع البيئة تعيش وتبقى. -١
 الفيلسوف (بركلي) مثالي ولكنه ينطلق من المحسوس. -٢
 الفلسفة نشأت في بالد اليونان وليس في الشرق. -٣
 القضايا التحليلية هي التي تقدم شيئا جديدًا. -٤
 (برجسون) هو الزمان الطبيعي.الزمان الحقيقي عند  -٥

  درجة) ٢٥(             المصطلحات التالية:خمسًا من ف عرّ   :٥س
  السفسطائية -٣  لمادية الميكانيكيةا  -٢    رواقيةال -١  
    .المادية الجدلية والمادية التاريخية -٦    التناسق االزلي -٥     ستقراءاال -٤

إبراهيم العاتيد. أ.   

  



  
  

  اجلامعة العاملية للعلوم اإلسالمية
  )عامالتالــفــقــه (املأسئلة مادة 

  

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

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

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

  

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

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

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



  جميع األسئلة (األربعة)أجب عن  :حظةمال

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

 يجوز بيع العنب لمن يعمله خمرا. -١

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

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

 ال يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية. -٢

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

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

 ان من دون اذن الراهن.إذا قبض المرتهن الرهن مضى حتى لو ك -٣
........................................................................................................................................................................................................................  

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

 

 لو زوجت األم ولدها مضى العقد حتى مع عدم اذنه. -٤
........................................................................................................................................................................................................................  

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

 

 .يجوز أن يتزوج امرأتين أو أكثر بمهر واحدال  -٥

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

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

 عشرة.عيوب المرأة الموجبة لفسخ العقد إن  -٦

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

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



  

 .إن المتمتع بها ال تحتاج إلى طالق وٕانما تبين إذا انتهت المدة -٧

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

 محّددة. التمليك للمنفعة ولفترةعني ي »الرقبى«مصطلح  -١٠

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

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

  

 حتاج إلى ايجاب وقبول.تالعارية ال  -١١

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

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

  

 يجوز التفاضل في بيع خل العنب بخل الدبس. -١٢

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

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

 
درجة) ٢٥(   

  
  



، أجب عن عشرة كم فيما يلي مع التوضيح حين اللزومما هو الح :نيالسؤال الثا
  :فروع

 إذا أحال بما عليه وترامت الحوالة. -١
........................................................................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

 إذا أّدى بقاء الوقف إلى خرابه. -٣
........................................................................................................................................................................................................................  

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

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

 إذا تلف المبيع واختلف البائعان فيمن يتحمله. -٤
........................................................................................................................................................................................................................  

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

 .لو أتلف المفلس ماله بعد الحجر عليه -٥
........................................................................................................................................................................................................................  

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

 إذا عقد على امرأة وادعى اآلخر زوجيتها. -٦
........................................................................................................................................................................................................................  

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

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

  

 



 لو أجر العين بأكثر مما استأجرها. -٧
........................................................................................................................................................................................................................  

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

  

 لو أحرم المفلس بحجة واجبة. -٨
........................................................................................................................................................................................................................  

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

  

 لو أدى الضامن بدون اذن المضمون. -٩
........................................................................................................................................................................................................................  

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

  

 لو اشترى بأكثر من السعر وكان من أهل الخبرة. -١٠
........................................................................................................................................................................................................................  

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

  

 رًا.لو أطلق القاتل من يد صاحب الحق قه -١١
........................................................................................................................................................................................................................  

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

  

 لو اقتلع شخصان شجرة معًا. -١٢
........................................................................................................................................................................................................................  

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

  

 
درجة) ٢٥(  

 



  :، أجب عن عشرة فروعامأل الفراغات التالية :ثالثالسؤال ال
  .............................................................................................  :سبعة، وهيعيوب المرأة الموجبة لفسخ العقد  -١

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

درجة) ٢٥(  



   المصطلحات التالية:بإيجاز عشرًا من عّرف  :لرابعالسؤال ا

، الصرف -المحجور  – مساقاةال – ةكالالو  – هبةال – عقدال –غار الش – فضاءاإل - جارةاإل - عننال
  الرتق. – وصيةال
........................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

درجة) ٢٥(  

 السيد غياث طعمة

 


