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  ٢ صفحة         حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية          )  ٢٠١٤( األولى لعام االمتحانيةبالدورة  خاص الفقه وأصوله مادة سلم 

  بسم اهللا الّرحمن الّرحيم 
  الجمهورّية العربّية الّسورّية

  مادة الفقه وأصوله                                                                                وزارة الّتربية    
  ستمئة: الدرجة            لشرعية    سّلم درجات امتحان الّشهادة الثّانوّية ا                                    

  الدورة األولى/  ٢٠١٤ دورة عام                                       
  /درجة ٣٠٠:/ الفقه الحنفيسلم : أوالً 

  /درجة ١٢٠: /األولالسؤال 
 درجة ١٥.                                                            أن يكون أهًال للتبرع -  :شروط الموصي - ١

  درجة ١٥                               .             أال يكون مدنيًا دنيًا يستغرق كل ماله -                 
  درجة ٢٠              .           صرفه القاضي في عمارته إن احتاج إليه -: كم ما انهدم من بناء الموقفح - ٢

  . ال يجوز أن ُيقسم الّنقض بين مستحقي الوقف=  -                                         
  درجة ١٥.                                            أن يكون مما ُينقل -: الموقف األمور التي ال تشترط في - ٣

  درجة ١٥.                                                تسليم الموقف -                                           
  درجات ١٠                                  .        الفسق بعد العدالة -  :         مقتضيات عزل القاضي - ٤

 درجات ١٠                                                     .الجنون -                                       
  اتدرج ١٠                                                      .العمى -                                   
  درجات ١٠                                    .إذا عّلق عزله على شرط -                                   

  .عزل السلطان=                                      
  .عزل نفسه=                                      

  .على توليه القضاءمرور سنة =                                      
  )ُيكتفى بأربعة، ولكلٍّ عشر درجات: مالحظة(

  /درجة ١٠٠: /السؤال الثاني
 :قواعد اإلثبات -١

 درجة ١٥                                      .من أنكر =  عليه ية على المدعي واليمين على المدعىالبن -
 درجة ١٥                                                           .عليه من حلف اليمين امتناع المدعى -

 :التعريفات - ٢
 درجات ١٠                                      .مخصوص قوًال لشخص معروف مخصوص عمن: الحجر -
 درجات ١٠ .              تعيين الحصص الشائعة في العين الواحدة المشتركة في أقسامها  : قسمة المنافع -

  .بجنسهامبادلة المنفعة = 
 درجات ١٠.                                                إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه: اإلقرار -

  
 



  ٣ صفحة         حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية          )  ٢٠١٤( األولى لعام االمتحانيةبالدورة  خاص الفقه وأصوله مادة سلم 

 :شروط الشاهد - ٣
 درجات ١٠                                                                                        .العقل -
 درجات ١٠                                                                                       .الحرية -
 درجات ١٠                                                                                       .العدالة -
 درجات ١٠                                                                                      .اإلسالم -
  .العلم بالمشهود به وقت األداء= عدم التهمة = السالمة من حد القذف = البصر = النطق = البلوغ = 

  ).درجات ١٠ُيكتفى بأربعة ولكٍل : مالحظة(
  /درجة ٨٠: /السؤال الثالث

  :التعاليل
 درجة ٢٠                                ).              فيكون أولى بواليته(ألنه أقرب الناس على هذا الوقف  - ١
  درجة ٢٠   .         تعبداً  في طلب الشهادة فيجب علينا اإلتيان بلفظها ه صريحفإن ﴾واستشهدوا﴿: لقوله تعالى - ٢

  .به ال أنا قبلناه في موضوع ورد الشرعألن القياس ينفي قول اإلنسان على الغير لما فيه من إلزامه إ= 
 درجة ٢٠.                                                                                ألنها تملك باإلجارة - ٣
  درجة ٢٠.                                                                              ألن فيها تهمة الرشوة - ٤

  
  انتهى سلم الحنفي                                

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



  ٤ صفحة         حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية          )  ٢٠١٤( األولى لعام االمتحانيةبالدورة  خاص الفقه وأصوله مادة سلم 

  /درجة ٣٠٠:/ الشافعيسلم الفقه : أوالً 
  /درجة ١٢٠: /السؤال األول

 درجات ١٠.                                                                  صحة عبارته -: شروط الواقف - ٢
  درجات ١٠                              .                                      أهلية التبرع -               
  درجات ١٠.                                                                       االختيار -               

  درجات ١٠.                                                     الفسق -: األسباب التي تقضي عزل الوصي - ٢
  درجات ١٠.                                                     الجنون -                                           

  درجات ١٠.                                                    اإلغماء -                                           
  درجات ١٠.                                   لم ُيبع بحال -: ستداللحكم مسجد انهدم وتعذرت إعادته مع اال - ٣

  درجة ٢٠.                       إلمكان عوده في وقت ما -                                                        
  : حاالت عزل القاضي من قبل اإلمام - ٤

  درجات ١٠.                          ذا ظهر من خلل ال يقتضي انعزالهإ -                                       
 درجات ١٠.                                 إذا وجد من هو أفضل منه -                                       
  درجات ١٠            إذا كان هناك مثله أو دونه                       -                                   

  .وكان في عزله مصلحة للمسلمين كتسكين فتنة                                     
  /درجة ١٠٠: /السؤال الثاني

 :شروط صحة الدعوى -٤
 درجات ١٠                                                                             .أن تكون معلومة -
 درجات ١٠                                                                              .أن تكون ملزمة -
 درجات ١٠).                                واحدًا كان أو جمعاً (أن يعّين المدعي في دعواه المدعى عليه  -
 درجات ١٠                         .                                              أن يكون المدعي مكلفاً  -

  .أن ال يكون المدعي أو المدعى عليه حربياً = 
  .أن ال تناقض الدعوى دعوى أخرى= 

 )درجات ١٠ُيكتفى بأربعة ولكٍل : مالحظة(                   
 :التعريفات - ٥

 درجات ١٠            .                          المنع من التصرفات المالية لسبب يخل بها شرعاً : الحجر -
 درجات ١٠.                                           تقسيم كل متمول تختلف قيمة أجزائه: التعديلقسمة  -
 درجات ١٠.                                                    إخبار عن حق ثابت على المخبر: اإلقرار -

 :حكم الرجوع عن الشهادة مع الدليل - ٦
 درجات ١٠.                                حرام إذا كان الشهود صادقين في شهادتهم: ع عن الشهادةالرجو  -
 درجات ١٠.                                                              ألن في رجوعهم تضيعًا للحقوق -

  . كتمانًا للشهادة= 



  ٥ صفحة         حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية          )  ٢٠١٤( األولى لعام االمتحانيةبالدورة  خاص الفقه وأصوله مادة سلم 

 .﴾إنه آثم قلبه واهللا بما تعملون عليموال تكتموا الشهادة ومن يكتمها ف﴿قال تعالى = 
 درجات ٥.                                            أما إذا كان الشهود كاذبين فيجب عليهم الرجوع عنها -
 درجات ٥).                                                  وهي كبيرة من الكبائر(ألنها من شهادة الزور  -

  /درجة ٨٠: /السؤال الثالث
  :التعاليل
 درجة ٢٠.                                                                          احتياطًا في إثبات الحقوق - ٥
  درجة ٢٠.                                           ألن من شروط الموصى له أن يكون موجودًا عند الوصية - ٦
 درجة ٢٠.                                                              المحاباة= ألن قبولها يدعو إلى الميل  - ٧

 )هدايا العمال غلول: (ألن قبولها يدعو لقول النبي صلى اهللا عليه وسلم= 
 درجة ٢٠.                                                                            ألنه إخراج بلفظ متصل - ٨

  .فهو كالتخصيص =
  

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٦ صفحة         حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية          )  ٢٠١٤( األولى لعام االمتحانيةبالدورة  خاص الفقه وأصوله مادة سلم 

  /درجة ١٠٠:/ القواعد الفقهية: ثانياً 
 :اليقين ال يزول بالشك) أ(   -١

  :الشرح      
  درجات ٥                       .                 أو عدم وقوعهمن وقوع الشيء التأكد = الجزم  هو :اليقين      
  درجات ٥.                                                  هو التردد في وقوع الشيء أو عدم وقوعه: الشك      
  .ًا وال يرتفع بهذا الشكفإذا ثبت وجود أمر من األمور يقينًا ثم وقع الشك في زواله اعتبر ثابت=       
  درجات ١٠إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم ال                 (حديث : المستند      

  )فال يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحاً                 
  درجات ١٠.                         متوضئاً اعتبر : توضأ يقينًا ثم شك هل انتقض وضوءه أم ال -: المثال       
  .ثابتاً = اعتبر الدين قائمًا سان ثم مات وشككنا في وفاء الدين تحققنا من وجود دين على إن=             
 .اعتبر العقد قائماً : ثبت عقد بين اثنين وقع الشك في فسخه=             

  :ال ُينقض االجتهاد بمثله -)ب(
  درجات ١٠هد الفقيه المجتهد في حكم حادثة ال نص فيها وال إجماع وتوصل باجتهاده         إذا اجت: الشرح

  حكم بغلبة الظن فأفتى به ثم وقعت حادثة أخرى فنظر فيها فتبدل اجتهاده، فإنه يعمل إلى    
  .بما أدى إليه اجتهاده الثاني وال ينقض فتواه أو قضاءه السابق   

  درجات ١٠                                                                        :               المستند
  أتينا عمر في المشّركة فلم يشّرك ثم أتيناه العام المقبل فشّرك : عن الحكم بن مسعود قال -             

  .تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا: فقلنا له فقال              
  .قضى عمر في الجد مع اإلخوة قضايا مختلفة فلم ينقض إحداها باألخرى=            

  .حكم أبو بكر رضي اهللا عنه في مسائل خالفه فيها عمر رضي اهللا عنه ولم ينقض حكمه فيها=            
  لو ساغ نقض العمل باألحكام االجتهادية كلما تبدل االجتهاد لما استقر حكم في حادثة=            

  .ألن االجتهاد عرضٌة للتبدل دائمًا بتبدل وجهات النظر في الدليل              
  .االجتهاد الثاني ليس بأولى من االجتهاد األول بل قد يترجح األول فصار أقوى، وال ينقض األقوى باألدنى=            

  :المثال
  درجات ١٠ة فإنه يصلي حسب اجتهاده الثاني     لو اجتهد في القبلة وصلى ثم تغير اجتهاده خالل الصال -            

  .فيما يستقبل وال يقضي ما صلى باالجتهاد األول              
  لو تزوج رجل امرأته التي خالعها ثالثًا ثم رفع أمره إلى القاضي وكان اجتهاده =            

  نه طالق لم يفّرقأن الخلع فسخ فحكم بصحة النكاح ثم تغير اجتهاده إلى أ              
  .بين الزوجين ولم ينقض اجتهاده السابق وقضاؤه بصحة النكاح              

  
  
  



  ٧ صفحة         حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية          )  ٢٠١٤( األولى لعام االمتحانيةبالدورة  خاص الفقه وأصوله مادة سلم 

  :أوصى بأكثر من الثلث) أ( - ٢
  درجات ١٠.                                       كان للورثة أن ال ينفذوا الوصية فيما زاد عن الثلث: الحكم
  درجات ١٠                                                          .             الساقط ال يعود: القاعدة

  :انتهت مدة إجارة األرض الزراعية قبل أن ُيستحصد الزرع) ب(      
  درجات ١٠.                             تبقى األرض بيد المستأجر بأجر المثل حتى ُيستحصد الزرع: الحكم
  درجات ١٠                                                                .   ال ضرر وال ضرار: القاعدة

  القواعد الفقهيةانتهى سلم                           
                                  -----------------------  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٨ صفحة         حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية          )  ٢٠١٤( األولى لعام االمتحانيةبالدورة  خاص الفقه وأصوله مادة سلم 

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

 :ألفاظ النهي  -٣
 درجات ٥                                                                 .الفعل المضارع المقرون بال الناهية -
 درجات ٥.                                                                          ﴾وال تقربوا الزنى﴿: مثال -
 درجات ٥.                                                                      الكف صيغة األمر الدالة على -
 درجات ٥.                                            ﴾فاجتنبوا الرجس من األوثان واجتنبوا قول الزور﴿: مثال -
 درجات ٥                                .                                                        مادة النهي -
 درجات ٥.         ﴾عن الفحشاء والمنكر والبغي وينهىإن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وٕايتاء ذي القربى ﴿: مثال -
 درجات ٥.                                  الجمل الخبرية المستعملة في النهي من طريق التحريم أو نفي الحل -
 درجات ٥.                              ﴾....مت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكمحرّ ﴿: مثال -
 :الترتيب - ٤

 درجات ١٠.                                                                                       الخفي - ١
 درجات ١٠                                          .                                            المشكل - ٢
 درجات ١٠.                                                                                      المجمل - ٣
 درجات ١٠.                                                                                     المتشابه - ٤

 لمشتركا                           العام                              - ٥
  درجة ٢٠)        درجات ٥.   (ُوضع لمعاٍن متعددة)            درجات ٥.  (ُوضع لمعنى واحد -:   المعنى        
  )درجات ٥. (ُوضع بأوضاع متعددة)            درجات ٥. (ُوضع وضعًا واحداً  -: األوضاع        

  /درجة ١٠٠: /السؤال الثاني
 ):غلط(والـ ) صح(الـ  - ١

 درجات ١٠.                                                                                             غلط - أ
 درجات ١٠.                                                                                           صح  - ب
  درجات ١٠.                                                                                           غلط -ج
  درجات ١٠.                                                                                            غلط - د
  درجات ١٠                                                                 .                          صح -ه

  درجات ١٠                                                           .       العموم والخصوص في النصوص   - ٢
 درجات ١٠                .                                                                    عدم االطالع -
 درجات ١٠.                                                            التقصي واالختصار في رواية األخبار -

 .وردت فيها النصوص= االنتباه إلى اختالف األحوال التي شرعت فيها األحكام = 
  .عدم العلم بالناسخ والمنسوخ= 

  )درجات ١٠كٍل ُيكتفى بثالثة ول: مالحظة(



  ٩ صفحة         حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية          )  ٢٠١٤( األولى لعام االمتحانيةبالدورة  خاص الفقه وأصوله مادة سلم 

  :التعاليل -٣
 درجات ١٠كان لحديثي العهد بالكفر والوثنية، فلما انمحت الجاهلية                                 ألن النهي  - أ

  واستحكم اإلسالم وصار الناس أهل يقين وتقوى زالت المحاذير وأصبح
  رةقد ذكر في الحديث أنها ترقق القلوب وتثير العب= ال مانع من زيارتها 

  .تّذكر بالموت والدار اآلخرة= 
 درجات ١٠.                                                                ألن أيام العيد ليست محًال للصيام - ب

  .لما فيها من اإلعراض عن ضيافة اهللا= 
  أصول الفقهانتهى سلم                           

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


