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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي               ولىالسنة : األ

  ) للسنة األولى اإلنكليزيةفن التعبير واألسلوب (بديل اللغة المادة : 

  

  ضمنها السؤال األولأربعة أسئلة على أن يكون أجب عن  :مالحظة

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

درجة) ٢٥(   

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

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

درجة) ٢٥(  

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

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

درجة) ٢٥(  
  

  د. عبد الحسين عواد
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول – االمتحان النهائي              لشريعةاكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ولىالسنة : األ

  المنطق المادة : 

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

  االمتحاني من ثالثة أسئلة فقط.

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

درجة) ٢٥(   

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

درجة) ٢٥(  

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

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

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

حميد النجدي د.أ.   
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ولىالسنة : األ

  أصول الفقه المادة : 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

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

  درجة) ٢٥(               كيف ينقلب المجاز حقيقة ؟ -ج

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

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

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

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

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

  د. السيد فاضل الميالني
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ولالسنة: األ

  العقائدالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

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

درجة) ٢٥(  

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

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

درجة) ٢٥(  

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

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

  د. السيد فاضل الميالني
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٥ -  ٢٠١٤للعام الدراسي                ولىالسنة: األ

  علم الفـقـهالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

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

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

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

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

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

 لو دفعت الزكاة للغارم فاشترى قوتًا لعياله. -٥

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

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

 المفترض بالمتنفل في أماكن، وقيل مطلقًا.و 

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

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

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

  غياث طعةالسيد األستاذ 
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ولىالسنة: األ

  التاريخ اإلسالميالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

ما المقصود بالمصطلح الجاهلية من المنظور اإلسالمي ؟ وّضح ذلك مع بيان مظاهر   :١س
  لحاضر ؟الجاهلية في العالم في تلك الحقبة، وهل ثمة ظواهر مشتركة مع عصرنا ا

درجة) ٢٥(  

  كيف نستدل على طهارة العمود النسبي للنبي (ص) من الشرك والدنس ؟  :٢س
درجة) ٢٥(   

  .ناقش الشبهة التي تقول أّن النبي (ص) أخذ معارف الدين الحنيف من الراهب بحيرا  :٣س
درجة) ٢٥(  

وله كيف ندفع شبهة ارتكاب النبي (ص) للمعاصي والتي يدعيها البعض من خالل ق  :٤س
  .؟ ناقش ذلك  َوالرُّجَز َفاهُجر تعالى: 

درجة) ٢٥(  

  .تحّدث بالتفصيل عن أسباب اختيار منطقة البعثة النبوية :٥س

درجة) ٢٥(  

  غياث طعةالسيد األستاذ 
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ولىالسنة: األ

  الغة البالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

  .حسن التعليل –االستطراد  –الجناس  –يأتي: المبالغة  عّرف ما  :١س
درجة) ٢٥(  

  .واذكر اربع حاالت للتقييد مع االمثلة ،عّرف االطالق والتقييد  :٢س
درجة) ٢٥(  

  .للتشبيه اركان اربعة اذكرها مع االمثلة  :٣س
درجة) ٥٢(  

قد تعطف جملة على اخرى بالواو ويسمى بالوصل وقد يترك هذا العطف ويسمى بالفصل   :٤س
  .فما هي مواضع الفصل الخمسة مع ذكر االمثلة

درجة) ٢٥(   

متى يقدم المسند على المسند اليه في الجملة التامة ؟ اذكرخمسة من هذه الحاالت مع   :٥س
  .االمثلة

درجة) ٢٥(  

يعلي األوسد.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةلية ك
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ولىالسنة: األ

  النحو والصرف المادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

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

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

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

درجة) ٢٥(   

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

درجة) ٢٥(   

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

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

درجة) ٥٢(   

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

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

 
درجة) ٢٥(  

عبد الكريم الزبيديد.   

   
  



 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               ولىالسنة : األ

  ) للسنة األولى اإلنكليزيةفن التعبير واألسلوب (بديل اللغة المادة : 

  ضمنها السؤال األولأربعة أسئلة على أن يكون أجب عن  :مالحظة
  

؟ اشرح ذلك مع توضيح أثر تلك القيم في خلق  ة لأللفاظما هو المقصود بالقيم الصوتي  :١س
  .الدالالت اإليحائية والنفسية للتعبير األدبي

درجة) ٢٥(   

تتحقق القيم البنائية لفن التعبير في تماسك أجزاء النص وبراعة االستهالل؛ وّضح ذلك   :٢س
  .بشرح مناسب

درجة) ٢٥(  

بر بحسب مقاصد المتكلم مع التمثيل لكل اذكر خمسة من االغراض التي يخرج اليها الخ  :٣س
  .واحد منها

درجة) ٢٥(  

؟ اذكر ما ينبغي لذلك من الشروط التي تكسب  ماذا ينبغي لخاتمة فن التعبير واالسلوب  :٤س
  .التعبير الصفنة الفنية

درجة) ٢٥(   

  .كلمة) تشرح فيها التطبيقات الدينية في عصرنا ٢٠٠سطر (أاكتب قطعة نثرية من عشرة   :٥س
درجة) ٢٥(  

 

عبد الحسين عوادد.   
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ولىالسنة : األ

  المنطق المادة : 

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

  االمتحاني من ثالثة أسئلة فقط.

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

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

درجة) ٢٥(  

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

درجة) ٢٥(  

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

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

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

  أصول الفقه المادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

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

  درجة) ٢٥(                 اذكر مثاًال لكل من الفرعين.

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

درجة) ٢٥(  

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

 كيف ينقلب المجاز حقيقة ؟ -ج
درجة) ٢٥(  

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

درجة) ٢٥(  

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

درجة) ٢٥(  

 د. السيد فاضل الميالني
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  انيالدور الث – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ولالسنة: األ

  العقائدالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

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

درجة) ٢٥(  

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

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

درجة) ٢٥(  

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

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

)درجة ٢٥(  

  د. السيد فاضل الميالني
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ولىالسنة: األ

  النحو والصرف المادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

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

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

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

درجة) ٢٥(   

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

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

  .جاء اّلذي تبحث عنه
  استخرج من النص السابق كّل اسم معرفة، ثم بيـّن نوع المعرفة. - ١
 استخرج من النص جملة اجتمع فيها االسم واللقب، وبّين حكمهما في تقديم أحدهما على - ٢

  اآلخر، ثم أعرب الجملة.
  ؟» الشخص«في كلمة » ال«ما نوع  - ٣

درجة) ٢٥(  

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

  التمثيل لكّل بجملة تامة.
درجة) ٢٥(   

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

  ) َفَعَصى ِفرَعوُن الرَُّسولَ   َكَما َأرَسلَنا ِإَلى ِفرَعوَن َرُسوالً  ( - ٥
درجة) ٢٥(  

عبد الكريم الزبيديد.   



 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                ولى: األالسنة

  البالغة المادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

  .التصحيف -الطباق  –السجع  –: التورية عّرف ما يأتي  :١س
درجة) ٢٥(   

  .واذكر لذلك امثلة اربعة ؟ما هي اركان التشبيه االربعة   :٢س
درجة) ٢٥(  

  .عرف المجاز وفّرق بين  نوعيه : المجاز المرسل والمجاز العقلي  :٣س
درجة) ٢٥(  

  .له مع االمثلةهو االنشاء ؟ اذكر خمسة اقسام  . ماإلى خبر وانشاءالكالم ينقسم   :٤س
درجة) ٢٥(   

  .هي  أركانها  الثالثة مع ذكر االمثلة عّرف االستعارة وما  :٥س
درجة) ٢٥(  

يعلي األوسد.   
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٥ -  ٢٠١٤للعام الدراسي                ولىالسنة: األ

  الفقهالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأن يكون أجب عن أربعة أسئلة على  :مالحظة

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

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

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

 لو توضأ وخرج دم من مجرى البول. - ٣

 دينارًا وأراد دفع الزكاة. ٢٦ان معه لو ك - ٤

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

 لو تيّمم بتراب ممزوج بمعدن. - ٦

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

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

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

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

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

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

السيد غياث طعمةاألستاذ   
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ولى: األالسنة

  التاريخ اإلسالميالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون  :حظةمال

  كيف نستدل على توحيد النبي (ص) قبل والدته ؟ وبماذا كان يدين ؟ :١س
درجة) ٢٥(  

  .هناك شبهة تقول أن النبي (ص) تزّوج خديجة بدافع مادي، ناقش هذه الشبهة :٢س
درجة) ٢٥(  

في أن للقرآن الكريم انزاًال دفعة واحدة وتنزيًال  ي السيد الطباطبائيأوردت عدة مناقشات لر   :٣س
  ) سنة، اذكر هذه المناقشات.٢٣على مدى (

درجة) ٢٥(   

ت في العهدين، بّين ذلك اختلفت صفات األنبياء الواردة في القرآن الكريم عن التي ورد  :٤س
  مفصًال مستدًال باآليات الواردة.

درجة) ٢٥(  

  يارة قبور األولياء.ناقش رواية شق الصدر وموضوع ز  :٥س

درجة) ٢٥(  
 

يد غياث طعمةاألستاذ الس  
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THE INTERNATIONAL COLLEGES   FINAL EXAMINATION 
OF ISLAMIC SCIENCE     FIRST SESSION 2016  
FIRST YEAR    

 
IN THE NAME OF ALLAH, THE BENEFICENT, THE MERCIFUL 

 
NOTE: ANSWER ALL QUESTIONS. 
 
I. Draw a circle round the most suitable one a, b or c:  (22 MARKS) 
 
1. Hasan ............... like a baby when I ask him to listen to me. 
 a. behaves   b. behaved   c. has behaved 
 
2. Sarah has worked so hard for the exam, ............. she? 
 a. has    b. hasn't   c. does 
 
3. ................ to Denmark before? 
 a. Have you been  b. Were you   c. Are you 
 
4. Mohammed .............. for his friend to come from Jeneva since 9 a.m. 
 a. waits   b. is waiting   c. has been waiting 
 
5. My father is supposed .................... in the mosque. 
 a. be praying   b. to be praying  c. to pray 
 
6. .............. does it take from Manchester to London by car? 
 a. How long   b. How far   c. How 
 
7. Fuad asked me if I …………… myself before reciting the Holy Qur’an. 
 a. purified   b. had purified   c. was purified 
 
8. Her cousin understood what she had said because she .................. to her.  
 a. listen   b. had been listening  c. was listening 
 
9. ................ did not believe in what he claimed.  
 a. Anyone   b. Everyone   c. No one 
 
10. They did like to read his book as it contained ………….. mistakes. 
 a. many   b. little    c. a few 
 
11. .............……. at home this summer holiday. 
 a. I stay   b. I'm staying   c. I will stay 
 
12. .............. you do me a favour, please? 
 a. Do    b. Are    c. Will 
 
13. Your final exam ………….. on 1 July 2002. 
 a. will start   b. starts   c. is starting 
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14. The only way to solve the problem is ............. you should ask your solicitor’ advice. 
 a. that    b. what   c. which 
 
15. Zaineb’s ………….. attitude made me so unhappy. 
 a. worried   b. worrying   c. worry 
 
16. Have you seen the professor ..........….. me during the lecture? 
 a. gazing at   b. gazing for   c. gazing before 
 
17. My friend .............. too much without cleaning the ashtray. 
 a. was smoking  b. smoked   c. used to smoke 
 
18. Isra’ wishes she .............. enough money to help the poor people. 
 a. has    b. has been   c. had 
 
19. Is there .............. bank nearby? 
 a. the    b. …….   c. a 
 
20. .......... copy of this certificate is worth than £1000. 
 a. A    b. An    c. The 
 
21. .................. sugar in my tea is enough. 
 a. A lot of   b. A few             c. A little 
 
22. Students could answer …………. questions without mistakes. 
 a. some    b. any    c. neither a nor b 
 
 
II. Correct the verbs between brackets and write their functions in the spaces provided from 

the list below:  (20 MARKS)       
 
present continuous about future present perfect continuous  possibility  
third conditional hypothesis  activity in progress in the past 
 
1. You (miss) the flight of tonight. 
      …..………………………………….. ( .................................................... ) 
 
2. (rain) long? 
      ………………………………………. ( .................................................... ) 
 
3. What you (read) when my mobile rang? 
      ………………………………………. ( ................................................... ) 
 
4. Ali (attend) his lecture this evening. 

. .……………………………………. ( .............................................……. ) 
 

5. What would you have done if there (is) no coach to your college?  
     ………………………………………  ( ………........................................…. ) 



 
 

 3

 

 
 
III. Fill in the spaces with correct multi-word verbs from the list below:  (20 MARKS) 
 
hold up take off break down  come back  take away 
 
1. She ........................ all the remaining food from the table. 

2. Negotiations between both sides of Muslim scholars ...................... yesterday. 

3. Dr Mahmoud ............. to London last week to give a wonderful speech at our university.  

4. Sorry I'm late. I was ................ in the traffic.  

5. The aeroplane ........................ on time. 

 
 
 
IV. Correct the following sentences:  (20 MARKS) 
 

1. Ahmed lived with his uncle since the age of three. 

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

2. My parents had breakfast when I was coming downstairs. 

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

3. I have been really sorry I can't get to your dinner party because I'll left for Egypt the next   
   day.  

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

4. I didn't receive the information I send for although I enclose a stamp addressed envelope.    

        .......................................................................................…  

 

5. As I was taking my children to the school this morning, I noticed that there were long         
    queue outside post office.  

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



 
 

 4

 

V.  Write between brackets the functions of the underlined words in each sentence from 
the list below:   (18 MARKS) 

invitation advice  obligation   prohibition  permission       ability 
request            offer  intention    no obligation 

 
1. They are going to leave little furniture in the house. (                                           ) 

2. You have to drink a lot of water every day. (                                         ) 

3. Hasan would like to be with him in his trip. (                                   )  

4. He doesn't have to help the poor if he hasn't got any money. (                              ) 

4. You may have your lunch after the break. (                               )           

6. You mustn't pray with much blood on your clothes. (                                                ) 

7. Can you do it without any help? (                                     ) 

8. You can pay less than you expected. (                                         ) 

9. You must pray anywhere you like but towards Ka'bah. (                                           ) 
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ولى: األالسنة

   المنطقالمادة: 

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

  االمتحاني من ثالثة أسئلة فقط.

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

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

درجة) ٢٥(  

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

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

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

ديد. حميد النجأ.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٦ - ٢٠١٥للعام الدراسي                ولىالسنة : األ

  ) للسنة األولى اإلنكليزيةفن التعبير واألسلوب (بديل اللغة المادة : 

  

  ضمنها السؤال األولأربعة أسئلة على أن يكون أجب عن  :مالحظة

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

درجة) ٢٥(   

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

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

درجة) ٢٥(  

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

درجة) ٢٥(  

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

درجة) ٢٥(  
  

  د. عبد الحسين عواد
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

   أصول الفقهالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

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

درجة) ٢٥(  

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

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

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

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

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

  ميالنيد. السيد فاضل ال
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ولالسنة: األ

  العقائدالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

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

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

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

درجة) ٢٥(  

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

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

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

 

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

  علم الفـقـهالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

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

درجة) ٢٥(  

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

 الدم ثالثة أيام وانقطع ورأته في التاسع. ترألو  -٢

 .وتذّكر أّنه لم يصل المغربصلى العشاء لو  -٣
 .مّس الميت قبل غسله وبردهلو  -٤
 دفع الزكاة لغارم واشترى قوتًا لعياله.لو  -٥

 لو رفع المأموم رأسه قبل اإلمام عامدًا. -٦

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

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

  درجة) ٢٥(                   اإلمامية في ذلك.

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

  ةمغياث طعالسيد األستاذ 
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

  اريخ اإلسالميالتالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

  هب.ن بحيرا الراعالنبي (ص) أخذ معارف الدين الحنيف  نّ إناقش الشبهة التي تقول   :١س
درجة) ٢٥(  

  تحدث بالتفصيل عن أسباب اختيار منطقة البعثة النبوية.  :٢س
درجة) ٢٥(   

  وّضح مالمح الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية في المجتمع الجاهلي.  :٣س
درجة) ٢٥(  

على ارتكاب النبي (ص) شيئًا من المعاصي   َوالرُّجَز َفاهُجر قوله تعالى:  هل يدل  :٤س
  .هذا الرأي؟ ناقش بالترك  مرفأُ 

درجة) ٢٥(  

رافقت والدة النبي (ص) بعض الحوادث، بّينها. وهل تشير إلى بعض الدالالت ؟ وّضح  :٥س
  ذلك.

درجة) ٢٥(  

  ةمغياث طعالسيد األستاذ 
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

   النحو والصرفالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

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

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

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

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

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

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

 ) من أبيكم بأٍخ لكمقال اْئتوني  ( -١
 عندهم ما كفانيامن ذو فحسبي  -٢
 طعنًة   َدَعْتُه إلى هابي الّتراِب عقيمِ  بين ُأذناهتـََزّوَد مّنا  -٣
  ) ِمْصراً  قال أتستبدلوَن الذي هو أدنى بالذي هو خيٌر اْهِبطوا ( -٤
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لماذا لم تظهر حركاُت اإلعراب على آخر األسماء التي تحتها خط في الُجمل   )ج(
  :التالية، ثّم أْعِرْبها

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

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

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

  ) ُسَليماَن ِهللا ربِّ العالمين
درجة) ٣١(   

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

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

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

  . )واِبلٌ 

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

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

درجة) ٣٢(  

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

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

  .) فنظرٌة إلى َمْيَسرةٍ  كان ذو ُعسرةوإْن   ( – ٢

  فظلَّ المطُر إلى الصباحأْمَطرت الدنيا ليًال مطراً غزيرًا،  – ٣

  .) وهو كظيم ظّل وجهه ُمسوّداُبشَِّر أَحُدهم بما ضرَب للرحمن مثًال  وإذا ( – ٤

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

  .) ما دامت السماواُت واألرضوأّما الذين ُسِعدوا ففي الجّنِة خالدين فيها  ( – ٦

  .) ع البحرين أو أمضي ُحُقباحتى أبلَغ مجم ال أْبرح ( – ٧

َرَح عليه عاكفينقالوا  ( – ٨   .) حتى يرجع إلينا موسى لن نـَبـْ
درجة) ٣٢(   
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  :(أ) أدخل (كان) أو إحدى أخواِتها على الجُمل التالية، وغّير ما يلزم تغييره فيها  :٤س
  علٌي أخوَك في اهللا -١
  محمٌد ذو َفْضٍل عليك فلماذا تُقاطعه  -٢
  قة بعضهم ببعض الناس طّيبون في عال -٣
  أكثُر النساِء ُمَحّجباٌت في بالدنا قبل الغزو الثقافي الغربي لبالدنا  -٤
   في المسجد ُمصّلون لم يخرجوا -٥

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

درجة) ٣٢(   

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

  ا قضى اُهللا واقياـــمّ ــوال َوَزٌر م  َتَعزَّ فال شيٌء على األرِض باقيا – ١
  بَيْثِرَب أْدنى داِرها َنَظٌر عالي  اــــــهـــاِت وأهلُ ــــــــعّوْرُتها من أْذرُ ــــنَ ــــتَ  – ٢
  ك األيامِ ـئـــد أولـــــعــــَش بــــيـــوالع  زلِة اللِّوىـنــَد مــــعــــاِزَل بــــنـــمـــُذمَّ ال – ٣
كــًا على الــُت زحفـــلــبـــأقـــف – ٤   رّ ــــوٌب أجُ ـــُت وثـــــسْ ـــبــوٌب لـــثــــف  نِ ـــيــتــبــرُّ
  فما اعتذاُرَك من قوٍل إذا قيال  قد قيَل ما قيَل إْن ِصْدقًا وٕاْن َكِذباً  – ٥

درجة) ٣٢(   

عبد الكريم الزبيديد.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٦ - ٢٠١٥للعام الدراسي                ولىالسنة: األ

   البالغةالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

  حسن التعليل –المبالغة  –التورية  –الجناس  يلي: عّرف ما  :١س
درجة) ٢٥(  

  .ام الثالثة للكناية مع االمثلة الموضحة لكل قسماذكر االقس  :٢س
درجة) ٢٥(  

  .ذلك بمثال لكل واحد منها اً موضحاذكر مواضع الوصل الثالثة   :٣س
درجة) ٢٥(  

  .تقييد االطالق قد يكون بالتوابع ومنها النعت. اذكر خمسا من صور التقييد بالنعت  :٤س
درجة) ٢٥(   

  ة في ما يأتي:عّرف التشبيه وحّدده كظاهرة بالغي  :٥س
 يقول الشاعر: -١

 ارـــذوة نـــاء جـــمـــب في الـــلّ ـــطــــتــم  اــهــاعـــام ضد طبـــومكّلف األي  
 كالنوم ليس له مأوى سوى المقل    ينزل المجد اال في منازلنا ال  

 .﴾َفِإَذا انَشقَِّت السََّماء َفَكاَنت َورَدًة َكالدَِّهاِن  ﴿ قال تعالى: -٢

 .﴾ َطلُعَها َكَأنَُّه ُرُؤوُس الشََّياِطينِ  ﴿قال تعالى:  -٣
درجة) ٢٥(  

يعلي األوسد.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي                ولىالسنة : األ

  ) للسنة األولى اإلنكليزيةفن التعبير واألسلوب (بديل اللغة المادة : 

  

  ضمنها السؤال األولأربعة أسئلة على أن يكون أجب عن  :مالحظة

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

درجة) ٢٥(   

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

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

درجة) ٢٥(  

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

درجة) ٢٥(  

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

درجة) ٢٥(  
  

  د. عبد الحسين عواد
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي                ولى: األالسنة

  المنطق المادة: 

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

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

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

درجة) ٢٥(  

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

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

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

جديد. حميد النأ.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

  أصول الفقه المادة: 

  فقطأجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

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

درجة) ٢٥(  

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

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

درجة) ٢٥(  

  ن الحكم وموضوعه.بيـّن العالقات القائمة بي  :٤س
درجة) ٢٥(  

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

درجة) ٢٥(  

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

درجة) ٢٥(  

  د. السيد فاضل الميالني
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي               ولالسنة: األ

  العقائدالمادة: 

  فقطأجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

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

درجة) ٢٥(  

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

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

درجة) ٢٥(  

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

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

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

 

  د. السيد فاضل الميالني
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦راسي للعام الد              ولىالسنة: األ

  التاريخ اإلسالميالمادة: 

  فقطأجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

  كان يوحد اهللا تعالى قبل بعثته ؟ كيف تثبت ذلك. (ص) هل تعتقد أن النبي :١س
درجة) ٢٥(  

  اختلفت النظريات في شأن نزول القرآن، اذكر خمسًا منها مع بيان موجز.: ٢س
درجة) ٢٥(  

سنة،  ٢٣ائي في الميزان إّن للقرآن انزاًال دفعة واحدة وتنزيًال على مدىيرى السّيد الطباطب  :٣س
  ناقش هذا الرأي.

درجة) ٢٥(  

  أخذ تعاليم اإلسالم عن بحيرا، ناقش هذه المقولة. (ص) هناك َمن يرى أن النبي :٤س
درجة) ٢٥(  

قبل البعثة ؟ بيـّن  (ص) على ضالل النبي )ى دَ هَ اًال فَ ضَ  كَ دَ جَ وَ وَ  ( هل يدل قوله تعالى :٥س
  ذلك مفصًال.

درجة) ٢٥(  

  غياث طعمةالسيد األستاذ 
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  الدور األول –االمتحان النهائي               كلية الشريعة
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي               السنة: األولى

  المادة: النحو والصرف 

  فقطأجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

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

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

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

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

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

درجة) ٢٥(  

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

درجة) ٢٥(  

  

عبد الكريم الزبيديد.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي                ولىالسنة: األ

  البالغة المادة: 

  فقطأجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة
  ًا وما هي أهم صيغِه األصلية مع التمثيل.بالغي» األمر«بيـّن ما المراد من معنى  -أ :١س

  اذكر مع التمثيل الموارد التي يجب فيها الفصل بين الجمل. -ب
درجة) ٢٥(  

  االستعارة المكنية والتصريحية. -٢  األمر والدعاء. -١اذكر مع التمثيل الفرق بين: :٢س
درجة) ٢٥(  

  الطباق. -٣    القصر. -٢    المقابلة. -١  عّرف ما يأتي:  :٣س
  السجع. -٥    االزدواج. -٤        

درجة) ٢٥(  

  قسميها مع التمثيل. بإيجازعّرف االستعارة واذكر أركانها، واشرح  :٤س
درجة) ٢٥(  

  حّدد ظاهرة بالغية واحدة مما يأتي مع التمثيل: :٥س
  الصيَف ضّيعِت اللبَن. -١
  م.الـــــفعلى الصبا وعلى الزمان س    ام ــت األيــولــا وتـــــذهب الصب -٢
  ُر.ــاحــســـر والـــحــســــل الــــطــــد بــــقــــف    إذا جاء موسى وألقى العصا -٣
  الم.ـــــــســـــة اهللا الـــــمــــــك ورحـــــيـــــلــــــع    ة من ذات عرقٍ ـــلـــخــا نـــأال ي -٤
  في قبة ُضربت على ابِن الحشرِج.    إّن السماحة والمروءة والندى -٥

درجة) ٢٥(  

 د. علي األوسي



  
  

  اجلامعة العاملية للعلوم اإلسالمية
  الــفــقــه (العبادات)أسئلة مادة 

  السنة األوىل

  

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

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

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

  

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

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

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



  جميع األسئلة (األربعة)أجب عن  :حظةمال

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  



 

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

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

  

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

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

  

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

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

  

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

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

  

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

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

  

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

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

  

 
درجة) ٢٥(  

 



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

  :لعشرة فروع الصحيحة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (ج) خمسة  (ب) أربعة  (أ) ثالثة 

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

  (ج) تسعة  (ب) ثمانية  (أ) سبعة 

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

درجة) ٢٥(   

  



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

  



  

  

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

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

  
 .إن خروج الدم من األنف ينقض الوضوء -٨

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

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

 

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

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

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

 

 .أن تؤم صالة الجماعة للنساء فقطيجوز للمرأة  -١٠

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

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

  

 .إن النية ليست من أركان الصالة -١١

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

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

  

 .لو توضأ ونسى أن ينوي صّح وضوئه -١٢

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

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

 
درجة) ٢٥(   

  



  :امأل الفراغات التالية السؤال الرابع:

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

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

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

.. 

 .........................................................ن المساجد التي يخير فيها المسافر بالصالة قصرًا أو كامًال هي: م -٤
............................................................................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

درجة) ٢٥(  

 السيد غياث طعمة

 



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

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

 
               

Charity Registration No. 802651 

  الدور األول -االمتحان النهائي               كلية الشريعة
  م٢٠١٨ -  ٢٠١٧للعام الدراسي                ولىاأل :السنة
  المنطق  :المادة

  فقطأربعة أسئلة ن أجب ع  :مالحظة

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

درجة) ٢٥(   

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

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

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

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

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

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

درجة) ٢٥(  

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

درجة) ٢٥(  

  د. حميد النجدي
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  الدور األول - االمتحان النهائي               كلية الشريعة
  م٢٠١٨ - ٢٠١٧للعام الدراسي                ولىاأل :السنة
  نحو والصرفال :المادة

  فقطأجب عن أربعة أسئلة  :مالحظة

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

٢-  َال َيَزاُل ُبنَياُنُهُم الَِّذي َبَنوا ِريَبًة ِفي ُقُلوِبِهم  

٣-   ِن مِّصَر ِالمَرَأِتِه َأكِرِمي َمثَواُه َعَسى َأن َينَفَعَناَوَقاَل الَِّذي اشَتَراُه م  

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

٥-   ََوَتُخوُنوا َأَماَناِتُكم َوَأنُتم َتعَلُمونَ  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َتُخوُنوا اَهللا َوالرَُّسول  

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

٧-   ََقاُلوا َيا َأَباَنا اسَتغِفر َلَنا ُذُنوَبَنا ِإنَّا ُكنَّا َخاِطِئين   
   درجة) ٢٥(

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

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

   درجة) ٢٥(

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

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

   درجة) ٢٥(

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

 بمــــا كــــان إيــــاهم عطيـــــة عــــّودا  
إذا تـهـــــــــــــــّب شـمـــــــــــــــأل بليــــــــــــــُل 

 هــم أوالدهــا الصــدور ومــا حنقــو
ــــــــــــظ ــــــــــــف ُمـقـّي  ُمشـــــــــــّتي ُمصيَّ

   
   درجة) ٢٥(

 

يعبد الكريم الزبيدد.   
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  دور األولال - االمتحان النهائي               كلية الشريعة
  م٢٠١٨ - ٢٠١٧للعام الدراسي                ولىالسنة: األ

  العقائدالمادة: 

  فقطأجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

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

درجة) ٢٥(   

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

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

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

درجة) ٢٥(  

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

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

  فقطأربعة أسئلة ن أجب ع  :مالحظة

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

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

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

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

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

 د. السيد فاضل الميالني
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  الدور األول - االمتحان النهائي               كلية الشريعة
  م٢٠١٨ - ٢٠١٧للعام الدراسي                األولى :السنة
  ) اإلنكليزيةفن التعبير واألسلوب (بديل اللغة  :المادة

  فقطأربعة أسئلة أجب عن  :مالحظة
  

  .بالتفصيل وضح ذلك ؟ ؟ وماذا يندرج في نطاقه أنواعه يه ؟ وما هو األسلوب البياني ما  :١س
درجة) ٢٥(   

ح ذلك بشرح يكشف أهمية تلك من خصائص فنية، وضّ  لالدبب لالستسهو رأيك فيما ي ما  :٢س
  .الخصائص في التعبير واألسلوب

درجة) ٢٥(  

بالخبرات المكتسبة والسمات النفسية  اً يقثو  اً ارتباط يللنص البيان اإلبداعيةالعملية  ترتبط  :٣س
  .ذلك بشرح مختصر حالشخصية للمبدع ؟ وضّ 

درجة) ٢٥(  

ما هو دور القيم الصوتية لأللفاظ في خلق الدالالت اإليحائية والنفسية في فن التعبير   :٤س
  .ح ذلكألسلوب ؟ وضّ او 

درجة) ٢٥(  

الفن في التعبير  إغناءدور التزام الكاتب بقواعد اللغة وفصاحة المفردات في ما هو   :٥س
  .واألسلوب ؟ أشرح ذلك

درجة) ٢٥(  
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  الدور األول - االمتحان النهائي               الشريعةكلية 
  م٢٠١٨ - ٢٠١٧للعام الدراسي                ولىاأل :السنة
  البالغة :المادة

  فقطأربعة أسئلة ن أجب ع  :مالحظة

  الطباق. - ٣    المقابلة. - ٢    االقتباس. - ١ أتي:أربعاً مّما يف عرّ  :١س
  المجاز العقلي. - ٦    التورية.  - ٥  اإلطناب.  - ٤

درجة) ٢٥(   

  ما هو اإليجاز ؟ وما هي أقسامه ؟ بّينها مع التمثيل لما تذكر.  :٢س
درجة) ٢٥(   

  بّين أسباب الوصل فيما يأتي:  :٣س
» ال يرحمك اهللا « فقال الرجل: » أتبيع هذا ؟ « مّر أحدهم برجل بيده ثوب. فقال له:  - ١

  ».ال تقل هذا، بل قل: ال ويرحمك اهللا « ه الرجل: فقال ل
 عليٌّ يقوُل ويفعلُ  - ٢

  ُأشِهُد اَهللا وُأشِهدُكم. - ٣
درجة) ٢٥(  

  عّرف التشبيه وبّين أركانه ممثًال لما تذكر.  :٤س
درجة) ٢٥(  

  كر من الطرفين أي المستعار منه والمستعار له.ذ عّرف االستعارة وبّين أقسامها باعتبار ما ي  :٥س
جة)در ٢٥(  
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  الدور األول – االمتحان النهائي              شريعةكلية ال
  م٢٠١٨ - ٢٠١٧للعام الدراسي                ولىالسنة : األ

  التاريخ اإلسالميالمادة : 

  فقطأربعة أسئلة ن أجب ع  :مالحظة

بي على عدم علم الن  َوَكَذِلَك َأوَحيَنا ِإَليَك ُروحًا مِّن َأمِرَنا قد يستدل بقوله تعالى:   :١س
األكرم (ص) بالقرآن الكريم قبل وحيه، ناقش ذلك مع ذكر موجز لنظرية العالمة 

  درجة) ٢٥(              الطباطبائي (قدس) في موضوع نزول القرآن.

حاول البعض تفسير زواج النبي األكرم (ص) من خديجة (ع) تفسيرًا مادياً، ناقش هذا   :٢س
  درجة) ٢٥(                        التفسير.

ت صفات األنبياء الواردة في القرآن الكريم عنها في العهدين، اذكر نماذج هذا اختلف  :٣س
  درجة) ٢٥(                        االختالف.

  درجة) ٢٥(         تحدث بالتفصيل عن أسباب اختيار منطقة البعثة النبوية الشريفة.  :٤س

دفع أوالدهم إلى تحدث عن رضاع النبي (ص) مبّيناً الدوافع التي كانت تدفع العرب إلى   :٥س
  درجة) ٢٥(                      المرضعات آنذاك.

  غياث طعمةالسيد 
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THE INTERNATIONAL COLLEGES OF ISLAMIC SCIENCE (I.C.I.S.) 
FIRST YEAR 

FINAL EXAM 2019 – First Session 
                                                                                                            

IN THE NAME OF ALLAH, THE BENEFICENT, THE MERCIFUL 
 
NOTE: ANSWER ALL QUESTIONS. 
 
I. Draw a circle round the most suitable one a, b or c:    (20 MARKS) 
 
1. Fuad ................. so tired as he was discussing the results with his friends. 
 a. looked b. looks c. has been looking 
2. They were waiting for their teacher at the gate of their school, ............. they? 
 a. were  b. weren’t   c. aren’t 
3. Where ………… you come from? 
 a. are      b. were   c. do  
4. She .............. a boy. 
 a. expects  b. is expecting  c. will expect 
5. He’s supposed to ....................his lunch. 
 a. having  b. be having  c. have 
6. Would you tell me ............... it is by car from Baghdad to Mosul? 
 a. how long  b. how far  c. how 
7. My mother blamed me as I ............... at noon. 
 a. did not  pray b. have not prayed   c. was praying 
8. She understood his lecture as she .................. to him carefully.  
 a. listened   b. had been listening   c. had listened 
9. ................ I looked for my wallet was useless.  
 a. Everywhere  b. Everyone  c. Everything 
10. As I am diabetic, ……… sugar in my tea is enough. 
 a. a little   b. little c. a few 
11. ………….. to Iraq this summer? 
 a. Do you go back  b. Are you going back  c. Will you go back 
12. …………. like something special for lunch today? 
 a. Do you    b. Would you c. Will you 
13. The school bus ………… at 7:00 a.m. 
 a. will arrive  b. arrives  c. is arriving 
14. The only way ................. you should do is to take risk. 
 a. which  b. that   c. who 
15. I have read the story twice as it is …………. 
 a. interesting  b. interested   c. interest 
16. Have you watched her ............... on her desk? 
 a. sleep  b. sleeping       c. slept 
17. Ahmed suffers from bronchitis as he ………….. too much. 
 a. is smoking  b. smokes  c. used to smoke 
18. He wishes he .............. enough money to buy a brand new car. 
 a. has  b. had  c. have 
19. …………. supermarket I am looking for is not in this road. 
 a. A  b. The   c. An 
20. I want to buy ………. shirt with short sleeves. 
 a. a  b. the  c. ...... 
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II. Write between brackets the functions of the underlined expressions from the list               below: 
(20 MARKS)       
 
present continuous about future  present simple    possibility 
third conditional hypothesis                activity in progress in the past  infinitive 
incomplete activity  defining relative clause gerund  passive voice 
 
1. She might be able to repair my trousers without any help. ( .................................... ) 
2. I do a lot of exercise every morning. ( ......................................... ) 
3. She was watching TV when the telephone rang. ( .................................. ) 
4. My students are not leaving for holiday. They are very unhappy. ( ............................)  
5. Would you have invited me to a restaurant if you had passed the driving test? 
     ( ..................................... ) 
6. I was working hard to save enough me for my future. ( ..................................... ) 
7. He has been granted a scholarship for his great potential. ( .................................. ) 
8. Do you know where to find Halal meat in London? ( ...................................... ) 
9. It is good saying that he is decent. ( ...................................... ) 
10. The boy who is playing football is my cousin. ( ............................ ) 
 
 
 
III. Fill in the spaces with the correct tense of multi-word verbs from the list below:               (15 
MARKS) 
make up   carry out take over pass by  take away 
 
1. Iraqi people ……………. power in 2003. 
2. Fatima just ................ without paying attention to me.  
3. Mohammed …………….. his mind not to carry on composing poetry.  
4. The project ………………. by a team of experts in technology. 
5. Our papers …………………… without any further notice. 
 
 
 
IV. Cross ( X ) the wrong sentences and correct them.      (15 MARKS) 
 
1. Ali has lived with his sister for the age of one. 
................................................................................................................ 
 
2. My elder brother was having dinner when I was coming downstairs. 
................................................................................................................ 
 
3. I'm really sorry I can't get to your dinner party as I'll leave for Demark the next day.  
................................................................................................................ 
 
4. I didn't tell my father about the death of my mother as he may got heart attack.       
................................................................................................................  
 
5. While I was going to my work this morning, I hear bad news about Iraq.  
................................................................................................................ 
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V. What can you deduce from the following situations:    (15 MARKS) 
 
Example:  
 Hasan is on his hands and knees. 
 He must be looking for something. 
or He might have dropped a contact lens. 
 
1. Look! That building is burning! 
................................................................................................................ 
 
2. I saw a strange man in my garden last night. I called the police immediately. 
................................................................................................................ 
 
3. Look! Our lecturer looks angry. 
................................................................................................................ 
 
4. Ahmed did not marry his cousin. He married his college mate instead. 
................................................................................................................ 
 
5. There is smoke in my room. My elder brother has just left it. 
................................................................................................................ 
 
 
 
VI. Add a relative clause to complete each of the following sentences: (15 MARKS) 
 
     Example: I can’t stand people who keep you waiting. 
 
1. The only sort of food …………………… isn’t the same as the sort my mother used to cook. 
 
2. I find people ……………………………. very rude. 
 
3. I don’t like children ……………………………… 
 
4. We’re looking for a house ………………………… 
 
5. Lady Fatima (s.a.) is the most honourable woman ……………………………. 
 
 



  
  

  اجلامعة العاملية للعلوم اإلسالمية
  الــفــقــه (العبادات)أسئلة مادة 

  

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

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

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

  

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

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

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



  جميع األسئلة (األربعة)أجب عن  :حظةمال

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

درجة) ٢٥(   



  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

 .إّن القنوت من أركان الصالة -٥

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

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

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

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

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

  

  



  

  

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

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

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

  
 .ن األنف ينقض الوضوءإن خروج الدم م -٨

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

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

 

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

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

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

 

 .األنعام التي تجب فيها الزكاة المواشي والدواجن -١٠

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

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

  

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

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

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

  

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

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

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

 
)درجة ٢٥(   

  



  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  



 

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

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

  

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

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

  

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

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

  

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

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

  

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

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

  

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

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

  

 
درجة) ٢٥(  

 



  :، أجب عن عشرة فروعامأل الفراغات التالية السؤال الرابع:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
درجة) ٢٥(  

 السيد غياث طعمة
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٩ - ٢٠١٨للعام الدراسي               ولىالسنة : األ

  ) للسنة األولى اإلنكليزيةفن التعبير واألسلوب (بديل اللغة المادة : 

  

  فقطأربعة أسئلة أجب عن  :مالحظة

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

درجة) ٢٥(   

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

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

ة)درج ٢٥(  

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

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

درجة) ٢٥(  
  

  د. عبد الحسين عواد
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  الدور األول – ئياالمتحان النها              الشريعةكلية 
  م٢٠١٩ - ٢٠١٨للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

  المنطق المادة: 

  فقط.أجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

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

درجة) ٢٥(   

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

درجة) ٢٥(  

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

  .عرف التصنيف، واذكر أقسامه مع األمثلة، ثم بين الفرق بين التصنيف والتقسيم  :٤س
درجة) ٥٢(   

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

د. حميد النجديأ.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٩ - ٢٠١٨للعام الدراسي               ولىالسنة : األ

  أصول الفقه المادة : 

  فقطأجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

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

  درجة) ٢٥(               كيف ينقلب المجاز حقيقة ؟  -ج

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

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

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

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

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

  د. السيد فاضل الميالني
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٩ - ٢٠١٨للعام الدراسي               ولالسنة: األ

  العقائدالمادة: 

  فقطأجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

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

درجة) ٢٥(  

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

  :وبين االسباب في حالة الخطأ تاليةعلى العبارات ال أو  ضع عالمة   :٣س
  المركب محتاج إلى أجزائه ومسبوق بها. -١  
  من معاني الفطرة البديهيات األولية التي يسلم بها العقل. -٢  
  شعور اإلنسان بالقلق من العلم الحضوري. -٣  
  شك ديكارت بكل شيء ولكنه لم يشك بأنه يشك. -٤  
   وعي اإلنسان لذاته من نوع العلم الحصولي. -٥  

درجة) ٢٥(  

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

               .ع، اشرح ذلكمن األدّلة على توحيد اهللا برهان التمان :٥س
درجة) ٢٥(  

  د. السيد فاضل الميالني
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٩ - ٢٠١٨للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

  التاريخ اإلسالميالمادة: 

  فقطأجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

ي ؟ وّضح ذلك مع بيان مظاهر ما المقصود بمصطلح الجاهلية من المنظور اإلسالم  :١س
  الجاهلية في العالم في تلك الحقبة، وهل ثمة ظواهر مشتركة مع عصرنا الحاضر ؟
درجة) ٢٥(  

  كيف نستدل على طهارة العمود النسبي للنبي (ص) من الشرك والدنس ؟  :٢س
درجة) ٢٥(   

  .ناقش الشبهة التي تقول أّن النبي (ص) أخذ معارف الدين الحنيف من الراهب بحيرا  :٣س
درجة) ٢٥(  

كيف ندفع شبهة ارتكاب النبي (ص) للمعاصي والتي يدعيها البعض من خالل قوله   :٤س
  .؟ ناقش ذلك  َوالرُّجَز َفاهُجر تعالى: 

درجة) ٢٥(  

  .بعثة النبويةتحّدث بالتفصيل عن أسباب اختيار منطقة ال :٥س

درجة) ٢٥(  

  غياث طعةالسيد األستاذ 
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٩ - ٢٠١٨للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

  البالغة المادة: 

  فقطأجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

  .حسن التعليل –االستطراد  –الجناس  –يأتي: المبالغة  عّرف ما  :١س
درجة) ٢٥(  

  .واذكر اربع حاالت للتقييد مع االمثلة ،عّرف االطالق والتقييد  :٢س
درجة) ٢٥(  

  .للتشبيه اركان اربعة اذكرها مع االمثلة  :٣س
درجة) ٢٥(  

قد تعطف جملة على اخرى بالواو ويسمى بالوصل وقد يترك هذا العطف ويسمى بالفصل   :٤س
  .فما هي مواضع الفصل الخمسة مع ذكر االمثلة

درجة) ٢٥(   

متى يقدم المسند على المسند اليه في الجملة التامة ؟ اذكرخمسة من هذه الحاالت مع   :٥س
  .االمثلة

درجة) ٢٥(  

يعلي األوسد.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي              الشريعةكلية 
  م٢٠١٩ - ٢٠١٨للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

  النحو والصرف المادة: 

  فقطجب عن أربعة أسئلة أ  :مالحظة

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

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

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

درجة) ٢٥(   

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

درجة) ٢٥(   

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

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

درجة) ٢٥(   

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

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

 
درجة) ٢٥(  

عبد الكريم الزبيديد.   

   
  


