
  األسئلة مع األجوبة النموذجية لمادة المدخل لدراسة القانون/ المرحلة الثانية/ قسم الشريعة

 درجات( 10صحح األخطاء الواردة في النقاط اآلتية:         ) /1س

  .وربه نفسه تجاه الفرد واجبات حكم على اهتمامها تركز قواعد القانون -1

 تركز ألنها والنطاق الغرض حيث من قاالخال قواعدالعبارة المؤشر عليها خطأ  بل األصح هي 

 .وربه نفسه تجاه الفرد واجبات حكم على اهتمامها
 

  .متجانس اتجاه و مشتركة روابط تجمعها متعددة دوال يضم معين مجتمع أو معينة بدولة مخصوصا يكون الوضعي القانون -2

  .التعريف الوارد في هذه النقطة هو تعريف للشريعة و ليس تعريفا للقانون الوضعي
 

 ويقصد به حق المدين الذي التزم بأداء شيء في االمتناع عن الوفاء به متى كان الدائن ال يعرض الوفاء  الحق في الظمان -3

 بالتزام ترتب في ذمته سواء كان مرتبطا بااللتزام الممتنع عنه او ال.

حق الحبس للضمان الذي يرد في دائرة المعامالت ألصح هو العبارة المؤشر عليها خطأ و ا

 .المالية
 

 الشريعة االسالمية هي الشريعة الوحيدة التي تسود في العالم. -4

غيرها الشريعة االسالمية ليست هي الشريعة الوحيدة التي تسود في العالم بل هناك شرائع أخرى  ●

 الشريعة ،الجرمانية الشريعة، سكسونية االنكلو الشريعة، الالتينية الشريعة، كالشرائع اآلتية

 .البلشفية
 

 .المجتمع سخط او الضمير تأنيب صورة في يظهر ادبيا جزاؤها يبدو التي هي  لقواعد القانونيةا -5

 الضمير تأنيب صورة في يظهر ادبيا جزاؤها يبدو التي االخالقية القواعدالقواعد القانونيةخطأ ألن 

 .المجتمع سخط او

 

 درجات( 10)                 عرف المصطلحات اآلتية: /1س

هو ما اتخذ مظهرا خارجيا فاصاب االنسان في جسمه او ماله او حريته دون االقتصار  :األذى الظاهر-1

 على المشاعر والضمير.

 الذي االعتداء رد في الفرد حق يعني وهو العقابي القانون دائرة في الشرعي الدفاع حق  :حق الدفاع الشرعي-2

 بوسائل العامة، و السلطة قبل من تدخل دون االقتضاء عند بالقوة حال جسيم بخطر والمال الحياة في يهدده

 .الخطر وجسامة تناسب ان بشرط الجريمة منها تكون قد

 والتي ما عصر في معينة دولة تسود التي القانونية لقواعدا مجموعة :الوضعي القانون : قانون الوضعيال -3  

 أو صريحة ارادة مصدرها كان وأيا تشريعية غير أو تشريعية طبيعتها كانت مهما تطبيقها الدولة تفرض

 . تعالى هللا ارادة كانت أو المجتمع ألفراد ضمنية

 

   



  األسئلة مع األجوبة النموذجية لمادة المدخل لدراسة القانون/ المرحلة الثانية/ قسم الشريعة

 

 ان دون نفسه، وتجاه ربه تجاه الفرد واجبات بتنظيم يعنى الذي الدين هو الفردي الدين :الدين الفردي  -4  

 .موضوعيا تنظيما االجتماعية العالقات بتنظيم يكترث

اي معينا بجنسه و مقداره سواء تعين في القاعدة نفسها او احالت تعيينه الى قاعدة  :الجزاء المنظم-5

 اخرى سابقة.
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