
١صفحةحقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)  ٢٠١٥(بالدورة االمتحانیة األولى لعامالفقھ وأصولھ  خاصمادة سلم 
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٢صفحةحقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)  ٢٠١٥(بالدورة االمتحانیة األولى لعامالفقھ وأصولھ  خاصمادة سلم 

بسم اهللا الّرحمن الّرحیم
الجمهورّیة العربّیة الّسورّیة

مادة الفقه وأصولهیة                                                        وزارة الّترب
ستمئةالدرجة : لشرعیة    سّلم درجات امتحان الّشهادة الثّانوّیة ا

الدورة األولى/ ٢٠١٥ة عام دور 
درجة/٣٠٠:/ الفقه الحنفيأوًال: سلم 

درجة/١٢٠األول: /السؤال 
:أحكام لزوم الوقف- ١

اتدرج١٠.                                                        یخرج الوقف عن ملك الواقف- 
درجات١٠ال یجوز بیعه وال تملیكه.                  - 
درجات١٠أن یرفع الوالي من غلة الوقف ما یكفي لعمارته على الصفة التي وقف علیها.                      - 

=  لو انهدم في بناء الوقف شيء كخشب: صرفه القاضي في عمارته إن احتاج إلیه.                                   
شروط الموصي:- ٢

درجات ١٠بالغًا: -١
درجات ١٠: عاقالً -٢
درجات ١٠مختارًا: -٣

:یحقق القاضي العدل بین الخصوم-٣
درجات١٠تى ولو كان أحدهم          ورفع الصوت ح=النظر=اإلشارة =اإلقبال =أن یسوي بینهم في الجلوس -أ

السلطان = قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم: "من ابتلي بالقضاء بین المسلمین فلیساوي 
بینهم في المجلس في اإلشارة والنظر وال یرفع صوته على أحد الخصمین أكثر من اآلخر".

درجات ١٠ه      تال یلقنه حج= وال یضحك في وجهه = أن ال یساّر أحد الخصوم-ب
درجات١٠أن ال یضیف أحد الخصمین دون اآلخر = عن الحسن رضي اهللا عنه قال:                        - ج

له فقال له علي رضي اً ( نزل على عليٍّ رضي اهللا عنه رجل وهو بالكوفة ثم قدم خصم
فإن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم نهانا أن لأخصم أنت قال: نعم قال: فتحوَّ اهللا عنه:

نضیف الخصم إّال وخصمه معه).
:أحكام قسمة األعیان-٤

درجات١٠لیقسم بین الناس بدون أجر لما في ذلك من قطع(تعین الدولة قاسمًا له راتبه من الدولة -١
.)المنازعة بین الناس، وألنها مصلحة عامة في المجتمع

درجات١٠لقاضي دعوى اإلرث في مال أو عقار إّال بعد إقامة البّینة على موت المورثاال یسمع-٢
وانحصار إرثه فیهم.تهوبیان ورث

= إذا كان أحد الورثة صغیرًا لم یقسم القاضي حتى یقیم وصیًا للصغیر فیقسم حینئٍذ.  -٣



٣صفحةحقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)  ٢٠١٥(بالدورة االمتحانیة األولى لعامالفقھ وأصولھ  خاصمادة سلم 

:الحكمة من تشریع الحجر-٥
درجات١٠العبث والظلم والفساد وتبدید الثروات واالستهتار بالعباد.إن اإلسالم یسمو بتشریعاته عن- 

لهذا وضع حدًا للتصرفات الصادرة عن بعض فئات من الناس، ألن تصرف اإلنسان ال یخلو =  
من أن یكون متفقًا مع مصلحة نفسه ومجتمعه أو غیر متفق فكل تصرف ال یتنافى مع هاتین 

معهما فقد منعه اإلسالم زه اإلسالم واعتبره نافذًا، وكل تصرف یتعارض المصلحتین فقد أجا
وشرع الحجر من أجله.

فكان تشریع الحجر في اإلسالم إشفاقًا على الخلق وتحقیقًا لمصالحهم ودرءًا لألضرار واألخطاء = 
عنهم.

درجة/١٠٠السؤال الثاني: /
:األصناف المتفق على الحجر علیها-١

درجة١٥الصغیر.  -١
درجة١٥المجنون.      -٢
درجة١٥الرقیق.   -٣

:تعریف المصطلحات-٢
درجة١٥البلوغ: انتهاء حد الصغر.   -١
درجة١٥الصغیر: هو من كان دون البلوغ.      -٢
درجة١٥النكول: امتناع المدعى علیه عن الحلف.   -٣

:لك الوصي بیع العقار والمنقولیم-٣
اتدرج٥.   عندما یكون في التركة دین-١
درجات٥.      عندما یكون الورثة كلهم صغاراً -٢

درجة/٨٠السؤال الثالث: /
التعالیل:

درجة٢٠عدم قبول شهادة الفاسق: ألن الفاسق غیر مرضي-١
غیر عادل ألن الفاسق= َّيلىلمليكُّ = قوله تعالى: 
غیر صادق= َّيثىثنثمثُّ = قوله تعالى: 

= ألن الحاكم یحكم بقول الشاهد وینفذه في حق الغیر فیجب أن یكون قوله بحیث یغلب 
على ظن الحاكم أنه الصدق وال یكون كذلك إال بالعدالة.

درجة٢٠.قرارالُمِقر تمنع من صحة اإلجهالةشروط اإلقرار العلم بالُمِقر: ألن من -٢
درجة٢٠لمساس الحاجة إلیه                                        االشتغال بالقضاء اشتغال بأقوى الفرائض: -٣

ف المظلوم من الظالم = ألنه به یكون إظهار الحق = إیصاله لمستحقه = ألنه عن طریقه ینصَ 
= ألن القضاء بالحق من أمور الدین = ألن = به تحسم المنازعات التي هي مادة الفساد

القضاء بالحق مصلحة عظیمة من مصالح المسلمین.
درجة٢٠بطالن القسمة إذا ظهر مستحق للمقسوم بعد القسمة: ألنها حرمت صاحب حصة من حصته.          -٤

الحنفيالفقهانتهى سلم
 ----------------



٤صفحةحقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)  ٢٠١٥(بالدورة االمتحانیة األولى لعامالفقھ وأصولھ  خاصمادة سلم 

درجة/٣٠٠:/ الشافعي: سلم الفقه أوالً 
درجة/١٢٠السؤال األول: /

:شروط الوالي على الوقف-١
درجات١٠العدالة.                                - 
درجات١٠الكفایة.                                           - 

:حكمة الوصیة المتعلقة بالمجتمع-٢
درجة١٥إن الوصیة باب من أبواب اإلنفاق على وجوه الخیر العامة كالمساجد والمدارس                        - 

ومن هنا كانت الوصیة من (والمشافي، وعلى أصحاب الحق في التكافل االجتماعي 
.)قوانین التكافل االجتماعي في نظام اإلسالم

: المجاالت التي یسّوي فیها القاضي بین الخصمین-٣
درجات١٠في الدخول علیه.                      - 
درجات١٠.في االستماع لهما- 
درجات١٠في المجلس بین یدیه.                      - 

= طالقة الوجه معهما = رد السالم علیهما.     
منها عشر درجات)(مالحظة: ُیكتفى بثالثة ولكلٍّ 

:شرح دلیل النظر واالجتهاد في القسمة-٤
درجة                   ١٥جائرًا من الشریكین أي لكل منهما فسخها متى شاء، كان البد للقسمة        إن الشركة لما كانت عقداً - 

لم یكن سبیلاا في الفسخ إذ ال معنى النفساخ الشركة إذمأن تكون مشروعة استجابة لرغبة كل منه
القسمة وألن فیها مصلحة صاحب الحق عندما یرى مصلحته في ذلك. إلى 

أركان اإلقرار:-٥
درجات١٠.رمقِ -
درجات١٠مقر له-
درجات١٠صیغة.-
درجات١٠مقر به.-

درجة/١٠٠السؤال الثاني: /
:أنواع الحجر- ١

درجات١٠. الحجر على الصبي- 
درجات١٠.الحجر على المفلس- 
درجات١٠الحجر على المریض المخوف علیه من الموت.-

.= السفیه = المجنون
درجات).١٠( مالحظة: یكتفى بثالثة ولكٍل 



٥صفحةحقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)  ٢٠١٥(بالدورة االمتحانیة األولى لعامالفقھ وأصولھ  خاصمادة سلم 

التعریفات:- ٢
ةدرج١٥.هو من لم یكن رشیدًا بحیث ال یقیم مصالح دینه ودنیاه: السفیه- 
ةدرج١٥.                                   هو الشيء المملوك المختلط بغیره بحیث ال یتمیز: المشاع- 
درجة                      ١٥ألدلة هو من یعرف من الكتاب والسنة ما یتعلق باألحكام ویعرف خاص ا: المطلقالمجتهد- 

ومجملها ومبینها وناسخها ومنسوخها ومتواتر السنة وآحادها والمتصل والمرسل وحال وعامها
الرواة قوة وضعفًا ولسان العرب لغة ونحوًا وأقوال العلماء من الصحابة ومن بعدهم إجماعًا 

واختالفًا والقیاس بأنواعه.
:التصنیفات- ٣

درجات٥األعمى: تصح وصایته.                           - 
درجات٥البالغ: تصح وصایته.                           - 
درجات٥المرأة: تصح وصایتها.                           - 
درجات٥المریض: ال تصح وصایته.          - 
درجات٥الفاسق: ال تصح وصایته.                       - 

درجة/٨٠السؤال الثالث: /
التعالیل:

درجة٢٠= إضرارًا بهال تعد قسمة السیارة قسمة مشروعة: ألن فیها إضاعة للمال -١
للمنفعة = هدرًا لها = من التبذیر الذي نص اهللا على وجوب اجتنابه.نقصًا بینًا = 

درجة٢٠بطالن إقرار الصبي ولو كان ممیزًا: المتناع تصرفه = لرفع القلم عنه -٢
(ُرفع القلم عن ثالثة ومنها الصبي حتى یحتلم). = 

درجة٢٠ء له ومن ال حیاء له قال ما شاء.      مروءة له ال حیاالمن شروط الشاهد كونه ذا مروءة: ألن من-٣
. = ( إذا لم تستح فاصنع ما شئت)

درجة٢٠القضاء فرض كفایة ولیس فرض عین: ألنه من باب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر           -٤
. )وهما من فروض الكفایة(

الفقه الشافعيانتهى سلم 
 ---------------------



٦صفحةحقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)  ٢٠١٥(بالدورة االمتحانیة األولى لعامالفقھ وأصولھ  خاصمادة سلم 

درجة/١٠٠:/ القواعد الفقهیة: ثانیاً 
:األمور بمقاصدها(أ) - ١

درجات١٠إن أعمال الشخص سواء كانت قولیة أو فعلیة تختلف أحكامها     :الشرح
.                 األعمالالشرعیة التي تترتب علیها باختالف مقصده من تلك 

درجات١٠نت هجرته إلى دنیااإنما األعمال بالنیات وٕانما لكل امرئ ما نوى فمن ك: حدیث (المستند
.)مرأة ینكحها فهجرته إلى ما هاجر إلیهإلى ایصیبها أو

درجات١٠، فإن نوى التبرع كان هبة وٕان نوى العوض عنها قال رجل لغیره: خذ هذه النقود- : المثال
.كان قرضاً 

اً قال رجل ألمرأته: أنت علي كأمي فإن نوى الطالق كان ذلك طالق= 
وٕان نوى الظهار كان ظهارًا وٕان نوى التكریم كان ذلك كرامة.

من التقط لقطة وقصد أخذها لنفسه كان ذلك غصبًا ومن التقطها وقصد= 
حفظها كان ذلك أمانة عنده.

وقصد بها وجه اهللا كان لعمله هذا حكم عند اهللا= إذا تصدق اإلنسان بصدقة
وٕاذا تصدق بصدقة وقصد بها الریاء والسمعة كان لعمله حكم غیر الحكم 

السابق عند اهللا تعالى.
= قال رجل آلخر: أعرتك هذا الكتاب شهرًا بعشرین لیرة كان ذلك إجارة ال 

ارة.إع
= قال رجل لغیره: بعتك هذه الدار بال مقابل كان ذلك هبة ال بیعة.

الذي لك على فالن بشرط أال تطالبه به: أكفل الدین ا= قال رجل للدائن: أن
اُعتبر ذلك حوالة ال كفالة، وال عبرة بما استعمله من لفظ الكفالة.

:التابع تابع(ب) 
درجات١٠ه كالعضو من الحیوان أو كالجزء في االتصال    التابع: هو ما كان جزءًا من غیر :الشرح

الخلقي كالجنین في بطن أمه والصوف على الغنم أو ما كان من ضرورات الشيء 
ن التابع لغیره في الوجود یتبعه في الحكم ویسري علیه ما یسري إ=كالمفتاح من القفل 

على متبوعه.                 
درجات١٠: إن التابع للشيء ال یستقل بالوجود عن متبوعه فال یستقل عنه في حكمه.             المستند
درجات١٠لو بیعت بقرة حامل دخل في البیع جنینها.                                     - : المثال

= لو بیع قفل دخل مفتاحه.
المرور في طریقه.= لو بیعت دار دخل حق 

= زوائد المرهون المتصلة والمنفصلة الحاصلة في ید المرتهن تكون رهنًا أیضًا عند الحنفیة.



٧صفحةحقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)  ٢٠١٥(بالدورة االمتحانیة األولى لعامالفقھ وأصولھ  خاصمادة سلم 

:الحكم من المسألتین مع القاعدة- ٢
(أ) اجتهد في القبلة وصلى ثم تغیر اجتهاده في الصالة:

درجات١٠.    جتهاد األولیصلي حسب اجتهاده الثاني فیما یستقبل وال یقضي ما صلى باال: الحكم
درجات١٠.                 ال ُینقض االجتهاد بمثله: القاعدة

:حدث عیب جدید في المبیع عند المشتري(ب) 
درجات١٠الجدید                 كان ذلك مانعًا له من رده بالعیب القدیم على البائع فإذا زال العیب: الحكم

.                             عاد له هذا الحق وكان له أن یرده
درجات١٠.                                   إذا زال المانع عاد الممنوع: القاعدة

القواعد الفقهیةانتهى سلم 
 -----------------------



٨صفحةحقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)  ٢٠١٥(بالدورة االمتحانیة األولى لعامالفقھ وأصولھ  خاصمادة سلم 

درجة/٢٠٠:/ أصول الفقه: ثالثاً 
درجة/١٠٠السؤال األول: /

:الـ (صح) و (الغلط)- ١
درجات١٠.غلط-أ

درجات١٠.غلط-ب
درجات١٠.صح- ج
درجات١٠.صح-د

لصحیحة:اختیار اإلجابة ا- ٢
درجات١٠.                                                                                    االقتضاء-أ

درجات١٠.                                                             الغایة-ب
الفراغات:- ٣

درجات١٠الخفي.                          -أ
درجات١٠المشكل = المجمل = المتشابه.       

درجات١٠.     = الجمع المعّرف بأل الجنسیة التي تفید االستغراقالمفرد المعّرف بأل الجنسیة االستغراقیة -ب
درجات١٠جمیع      = س = المضاف إلى معرفة = أسماء الشرط = االسم الموصول = كل سماء األجناأ

= النكرة في سیاق النفي.
درجة/١٠٠السؤال الثاني: /

:تصویبالـ- ١
درجات١٠.                                                                                           شرعیاً -أ

درجات١٠.    قطعیة-ب
درجات١٠.                                                                             = اهللا تعالىالشارع- ج

الترتیب:- ٢
درجات١٠المحكم.                                     -أ

درجات١٠المفسر.                                                                                        -ب
درجات١٠النص.                                                                                 - ج
درجات١٠.                                                                                         الظاهر-د

الخالف في رجوع االستثناء:- ٣
درجة١٥شهادته             تُقبلتابذهب الشافعیة: إلى رجوع االستثناء إلى قبول الشهادة والفسق، فإذا - 

ع عنه وصف الفاسق.وارتف
درجة١٥ذهب الحنفیة: إلى أنه یرجع إلى الجملة األخیرة فقط، فیزول عنه وصف الفسق، وأما             و - 

.)ویبقى مردود الشهادة(قبول الشهادة فال
أصول الفقهانتهى سلم 

--------------- -----


