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أجب عن ستة أسئلة مما يلي على أن يكون السؤال األول والثاين إجبار ًاي .
السؤال األول  :ضع عالمة (  ) /أو (×) يف اجلدول رقم ( )1يف دفرت اإلجابة

[  11عالمات ]

 - 1يعترب االجتهاد وإجياد اجملتهد من الواجبات العينية على األمة .
 - 2كل ما ميكن أداؤه عن الصيب فهو واجب عليه مثل ضمان ما أتلف .
 - 3يعترب املطلق من ألفاظ العموم ألنه يدل على فرد شائع من أفراده .
 - 4اللفظ الظاهر حيتمل التأويل والتخصيص لكنه ال حيتمل النسخ يف عهد النبوة .
 - 5الواجب الكفائي يتعلق بعموم األمة فإذا قام به البعض سقط عن ابقي األمة .
 - 6من أمثلة احلرام لغريه الصالة يف الثوب املغصوب أو البيع وقت النداء يوم اجلمعة .
 - 7املندوب هو ما طلبه الشارع من املكلفاً طلباً غري جازم .
 - 8سنة الزوائد هي اليت واظب عليها النيب عليه السالم ومل يرتكها إال اندراً
 - 9املفسر واحملكم ال حيتمالن التخصيص والتأويل إال أن احملكم حيتمل النسخ يف عهد النبوة .
- 11

الشرط يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم .

السؤال الثاين  :اخرت اإلجابة الصحيحة وضعها يف اجلدول رقم (  )2يف دفرت اإلجابة  11 [ .عالمات ]
-1

داللة اللفظ على املعىن الذي مل يقصد سوقه من النص ال أصالة وال تبعاً هو
( أ ) داللة االقتضاء (ب) داللة اإلشارة

-2

(فسجد املالئكة كلهم أمجعون ) مثال يصدق على :
( أ) الظاهر

-3

( ب) مفهوم الغاية ( ج ) مفهوم الشرط ( د ) مفهوم الصفة

يقع املشرتك ودالالته ضمن :
( أ) اجململ

-5

( ب) النص

( ج) املفسر

( د) احملكم

( يف الغنم السائمة زكاة ) يدخل يف مفهوم املخالفة حتت نوع :
( أ) مفهوم اللقب

-4

( ج) داللة العبارة ( د) داللة النص

( ب) املتشابه

( د ) املشكل

( ج) احملكم

النكرة يف سياق الشرط أو النفي من صيغ :
( أ) اخلاص

( ب) األمر

( ج) العام

1

( د ) املطلق
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األسئلة االختيارية  :أجب فقط عن أربعة أسئلة مما يلي .
السؤال الثا لث :
-1
-2
-3
-4
-5

اكتب املصطلح الدال على العبارات التالية

[  11عالمات ]

[

]بذل الفقيه ما يف وسعه الستباط االحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية

[
[
[

] كل لفظ وضع للداللة على طلب الفعل طلبا جازما على وجه االستعالء
] وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده عدم احلكم أو بطالن السبب
] لفظ خفيت داللته على معناه وكان اخلفاء من صيغة الكالم

] لفظ دال على مجيع أفراده دفعة واحدة

[

[  11عالمات ]

السؤال الرابع :
-1

اذكر مخس صيغ للعام ؟

-2

بني أنواع املفسر مع مثال لكل نوع .

-3

اذكر أقسام داللة االقتضاء مع مثال لكل قسم .

السؤال اخلام

:

أ-
ب-

هل كل جمتهد مصيب ؟
انقش العبارة السابقة من خالل بيان :
آراء العلماء ومذاهبهم يف املسألة .
أدلة كل فريق .

ت-

الراجح يف املسألة .

[  11عالمات ]

[  11عالمات ]

السؤال السادس :
-1
-2

بني أقسام احلرام مع ذكر مثال لكل قسم .
ما وجه الشبه بني الواجب املخري والواجب املوسع ؟

-3

اذكر أقسام السبب من حيث قدرة املكلف عليه مع مثال لكل قسم .

السؤال السابع :
-1
-2
-3

[  11عالمات ]

عرف احلكم الشرعي  ،واذكر أقسامه
ما هي أقسام احلكم التكليفي عند اجلمهور وعند احلنفية  .اقتصر على ذكر األقسام دون شرح
ما الفرق بني احلكم الشرعي عند الفقهاء وعند األصوليني مع ذكر مثال واحد على ذلك .
انتهت األسئلة
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