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 ................... الشعبة:.. ............................... البة:رقم الط..................................... ة: اسم الطالب

 :األسئلةمجيع  اقرئي األحاديث ثم أجبي عن* 
َثَنا  الترمذي في سننه: قال. 1 ْحَمِن َقاََل َحدَّ َثَنا َعْبُد اْلَجبَّاِر ْبُن اْلَعََلِء اْلَعطَّاُر َوَسِعيُد ْبُن َعْبِد الرَّ ْن الزُّْهِريِ  عَ  ُسْفَيانُ َحدَّ

اا َوََل َيِحا ُّ : )َعْن َأَنٍس َقااَل َقااَل َرُساوُل  َِّ  َوانا ًْ ِ ِا وُناوا ِعَبااَد  َّ ََل َتَقااَطُعوا َوََل َتاَداَبُروا َوََل َتَباَضُواوا َوََل َتَحاَساُدوا َوُُ
اُه َفْوَق َثََلثٍ  ًَ   (.ِلُمْسِلٍم َأْن َيْهُجَر َأ

َثَنا  ه:قال النسائي في سنن  .2 َبَرِني ِزَياُد ْبُن َأيُّوَب َقاَل َحدَّ ًْ َثَنا َباْيَهُس ْباُن َفْهاَداَن َقااَل َأْنَبَ َناا  َعِليُّ ْبُن ُضَراٍب َأ َقااَل َحادَّ
 (.َعْن ُلْبِس الذََّهِب ِاَلَّ ُمَقطَّعاا َنَهى َرُسوُل  َِّ ) :َأُبو َشْيٍخ َقاَل َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر َقالَ 

َثَنا  :الترمااذي فااي ساننه . قاال3 َّْيااِريُّ َحادَّ َثَنا َأُباو َأْحَمااَد الزُّ َثَنا َمْحُمااوُد ْباُن َضااْيََلَن َحاادَّ اِلااُد ْبااُن َطْهَمااَن َأُبااو اْلَعااََلِء َحاادَّ ًَ
فَّافُ  ًَ َثِني َناِفُع ْبُن َأِبي َناِفٍع َعْن َمْعِقِ  ْبِن َيَساٍر َعْن النَِّبيِ   اْل اَل ِحيَن ُيْصِبُح َثََلَث َمرَّاٍت َأُعوُذ ِباَّللَِّ َمْن قَ ) :َقالَ  َحدَّ

َ   َُّ ِبِه  ِر ُسوَرِة اْلَحْشِر َوَُّ ًِ ِجيِم َوَقَرَأ َثََلَث آَياٍت ِمْن آ ْيَطاِن الرَّ ِميِع اْلَعِليِم ِمْن الشَّ َسْبِعيَن َأْلَف َمَلٍك ُيَصلُّوَن َعَلْياِه السَّ
ْن َماَت ِفي  اَن ِبِتْلَك اْلَمْنِزَلةِ َحتَّى ُيْمِسَي َواِ  ا َوَمْن َقاَلَها ِحيَن ُيْمِسي َُ  (.َذِلَك اْلَيْوِم َماَت َشِهيدا

البن حجرر،  ، مع االكتفاء بالرجوع إلى تقريب التهذيببطريقة علمية د السابقةإسنادين من األسانياحكمي على  أوَلا: -
  .لحل العلل إذا تطلب األمر ةالكتب المناسبو 
فيمرا يتعلرف فري  تر مترج فري ريرب التهرذيب،  رو توسرعيمرن الر ت تق (أحماد بان عاصام البلًايترجمري للرراو)   ثانياا: -

 الجرح والتعديل على النحو التالي: 
     .فقط والكاشفهذيب التهذيب، تابي تارجعي إلى كأ.     
 .ستعم  سابقا  النقاد المو قين والمجرحين مع تو يقها من مصدرين أصليين لو ي صنفي أقوات ب.    
 ج. أحكمي على الراو) مع بيان سبب الحكو.    

  لجميع بالتوفيق والنجاح،،،مع دعائي ل 
 
 
 
 
 
 

 درجات(. 3. االلتزاو بالترتيب  1 توزيع الدرجات:
 درجة(. 11.  الحكو على اإلسنادين  2                  
 درجات(.  9. الحكو على الراو)  3                  
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 ................... الشعبة:.................................  :رقم الطالبة..................................... ة: اسم الطالب

 :اقرئي األحاديث ثم أجبي عن مجيع األسئلة* 
َثَنا َيِزياُد ْباُن َهااُروَن َأْنَبَ َناا َشاِريكب َعاْن َعْباِد اْلَمِلاِك ْباِن ابن ماجه في سننه: . قال 1 ِر ْباُن َأِباي َشاْيَبَة َحادَّ ُْ َثَنا َأُبو َب َحدَّ

َيا ُسْفَياَن ْبَن َسْهٍ  ََل ُتْساِبْ  َفاِننَّ  ََّ ََل ) :َقاَل َرُسوُل  َِّ  :ُعَمْيٍر َعْن ُحَصْيِن ْبِن َقِبيَصَة َعْن اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعَبَة َقالَ 
 (.ُيِحبُّ اْلُمْسِبِلينَ 

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَياى ْباِن َفاارِ  في سننه: أبو داودقال . 2 اَواَن َعاْن َحدَّ ُْ َثَنا َصاْفَواُن ْباُن ِعيَساى َعاْن اْلَحَساِن ْباِن َذ ٍس َحادَّ
ْحَمِن َأَلاْيَس ) :َرَأْيُت اْبَن ُعَمَر َأَناَخ َراِحَلَتُه ُمْسَتْقِبَ  اْلِقْبَلِة ُثمَّ َجَلَس َيُبوُل ِاَلْيَها َفُقْلتُ  :َمْرَواَن اْْلَْصَفِر َقالَ  َيا َأَبا َعْباِد الارَّ

ااَن َبْيَناَك َوَّاْيَن اْلِقْبَلاِة َشاْيءب َيْساُتُركَ ) :َقاالَ  (َي َعْن َهاَذاَقْد ُنهِ  َفاََل         َبَلاى ِانََّماا ُنِهاَي َعاْن َذِلاَك ِفاي اْلَفَوااِء َفاِنَذا َُ
 (.َبْ َس 
ْحَمِن  في سننه: بن ماجهقال ا. 3 َثَنا َعْبُد الرَّ َلٍف َحدَّ ًَ ُر ْبُن  ُْ َثَنا َأُبو ِبْشٍر َب ْبُن َمْهِديٍ  َعاْن ُمَعاِوَياَة ْباِن َصااِلٍح َعاْن َحدَّ

ِه َعْبِد  َِّ ْبِن َسْعٍد َقالَ  َساَ ْلُت َرُساوَل  َِّ َصالَّى  َُّ َعَلْياِه َوَسالََّم َأيَُّماا  :اْلَعََلِء ْبِن اْلَحاِرِث َعْن َحَراِم ْبِن ُمَعاِوَيَة َعْن َعمِ 
ََلُة ِفي َبْيِتي أَ  ََلُة ِفي اْلَمْسِجِد َقالَ َأْفَوُ  الصَّ َأََل َتَرى ِاَلى َبْيِتي َماا َأْقَرَّاُه ِماْن اْلَمْساِجِد َفاَ َْن ُأَصالِ َي ِفاي َبْيِتاي ) :ْو الصَّ

ُتوَبةا  ُْ  (.َأَحبُّ ِاَليَّ ِمْن َأْن ُأَصلِ َي ِفي اْلَمْسِجِد ِاَلَّ َأْن َتُكوَن َصََلةا َم
، مع االكتفاء بالرجوع إلى تقريب التهذيب البن حجرر، بطريقة علمية انيد السابقةاحكمي على إسنادين من األس أوَلا: -

 والكتب المناسبة لحل العلل إذا تطلب األمر. 
تر  فيمرا يتعلرف فري مترج  ت تقريب التهذيب،  رو توسرعي فريمن ال (سفيان بن موسى البصري ترجمي للراو)   ثانياا: -

 الجرح والتعديل على النحو التالي: 
     ارجعي إلى كتابي تهذيب التهذيب، والكاشف فقط.أ.     
 صنفي أقوات النقاد المو قين والمجرحين مع تو يقها من مصدرين أصليين لو يستعم  سابقا . ب.    
 ج. أحكمي على الراو) مع بيان سبب الحكو.    

 مع دعائي للجميع بالتوفيق والنجاح،،،
 
 
 
 

 درجات(. 3لترتيب  . االلتزاو با1 توزيع الدرجات:
 درجة(. 11.  الحكو على اإلسنادين  2                  
 درجات(.  9. الحكو على الراو)  3                  
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 ................... الشعبة:.................................  رقم الطالبة:..................................... ة: اسم الطالب

 :اقرئي األحاديث ثم أجبي عن مجيع األسئلة* 
َثَنا رمذي في سننه: الت . قال1 َثَنا اْبُن َأِبي ُعَمَر َحدَّ َّْياِر  ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنةَ َحدَّ ِدِر َعاْن ُعاْرَوَة ْباِن الزُّ َُ َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْن

او اْلَعِشايَرِة ُثامَّ َأِذَن َلاُه ِباْئَس اْباُن الْ ) :َوَأَناا ِعْناَدُه َفَقاالَ  اْسَتْ َذَن َرُج ب َعَلى َرُسوِل  َِّ  :َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت  ًُ َعِشايَرِة َأْو َأ
َرَج ُقْلُت َلهُ  ًَ ِانَّ ِمْن َشرِ  النَّاِس  :َيا َرُسوَل  َِّ ُقْلَت َلُه َما ُقْلَت ُثمَّ َأَلْنَت َلُه اْلَقْوَل َفَقاَل َيا َعاِئَشةُ  :َفَ ََلَن َلُه اْلَقْوَل َفَلمَّا 

ُه النَّاُس َأْو    (.َوَدَعُه النَّاُس اتِ َقاَء ُفْحِشهِ َمْن َتَرَُ
َثَنا َعْبَدُة ُهَو اْبُن ُسَلْيَماَن َعْن : الترمذي في سننه . قال2 َثَنا َهنَّادب َحدَّ اِد ْباِن ِاْساَح َ َحدَّ َعاْن َعاِصاِم ْباِن ُعَماَر ْباِن  ُمَحمَّ

ِديٍج َقالَ  ًَ  (.َأْسِفُروا ِباْلَفْجِر َفِننَُّه َأْعَظُم ِلْ َْجرِ ) :َيُقولُ  َسِمْعُت َرُسوَل  َِّ  َقَتاَدَة َعْن َمْحُموِد ْبِن َلِبيٍد َعْن َراِفِع ْبِن 
ِِ َعاْن  :في سننه النسائي . قال3 ِريِ  َعْن َأِبي اْْلَْحاَو َبَرَنا َهنَّاُد ْبُن السَّ ًْ َصاْيٍف َأ َعاْن ُمَجاِهاٍد َعاْن اْباِن عبَّااٍس َقااَل ًُ

ْنااُت ِرْدَف َرُسااوِل  َِّ ) :اسٍ َقاااَل اْلَفْوااُ  ْبااُن َعبَّاا ُُ  ااا َرَمااى َقَطااَع ااي َحتَّااى َرَمااى َجْمااَرَة اْلَعَقَبااِة َفَلمَّ َفَمااا ِزْلااُت َأْسااَمُعُه ُيَلبِ 
 (.التَّْلِبَيةَ 
وبالطريقررة العلميررة الترري درسررتي، مررع االكتفرراء بررالرجوع إلررى تقريررب  احكمرري علررى إسررنادين مررن األسررانيد السررابقة أوَلا: -
 هذيب البن حجر، والكتب المناسبة لحل العلل إذا تطلب األمر. الت
ت  فيمرا يتعلرف فري مترج  ت تقريب التهذيب،  و توسعي فيمن ال (طود بن عبد الملك القيسيترجمي للراو)   ثانياا: -

 الجرح والتعديل على النحو التالي: 
     ارجعي إلى كتابي تهذيب التهذيب، والكاشف فقط.أ.     
 صنفي أقوات النقاد المو قين والمجرحين مع تو يقها من مصدرين أصليين لو يستعم  سابقا . ب.    
 ج. أحكمي على الراو) مع بيان سبب الحكو.    

 مع دعائي للجميع بالتوفيق والنجاح،،،
 
 
 
 
 
 

 درجات(. 3. االلتزاو بالترتيب  1 توزيع الدرجات:
 درجة(. 11ادين  .  الحكو على اإلسن2                  
 درجات(.  9. الحكو على الراو)  3                  
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 ................... الشعبة:.................................  رقم الطالبة:..................................... ة: اسم الطالب

 :اقرئي األحاديث ثم أجبي عن مجيع األسئلة* 
َبَرَنا اْلَعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد َقاَل َأْنَبَ نَ  قال النسائي في سننه:. 1 ًْ َثَنا َجِريُر ْبُن َحاِزٍم َعْن َأ َعْباِد اْلَمِلاِك ْباِن ا َأُبو ُنوٍح َقاَل َحدَّ

َوَرانِ : )َعْن ِاَياِد ْبِن َلِقيٍط َعْن َأِبي ِرْمَثَة َقالَ  ُعَمْيرٍ  ًْ َرَج َعَلْيَنا َرُسوُل  َِّ َصلَّى  َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَعَلْيِه َثْوَباِن َأ ًَ.) 
َثَنا ِاْباَراِهيُم ْباُن َنااِفٍع َعاْن  ائي في سننه:قال النس. 2 ْحَمِن َقااَل َحادَّ َثَنا َعْبُد الارَّ اٍر َقاَل َحدَّ َبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّ ًْ اْباِن َأِباي َأ

َوَمْيُموَناُة ِماْن ِاَنااٍء َواِحاٍد ِفاي َقْصاَعٍة  َعْن ُمَجاِهٍد َعْن ُأمِ  َهاِنٍئ َأنَّ َرُساوَل  َِّ َصالَّى  َُّ َعَلْياِه َوَسالََّم اْضَتَساَ  ُهاوَ َنِجيٍح 
 ِفيَها َأَثُر اْلَعِجينِ 

َثَنا  قاال الترمااذي فااي ساننه:. 3 َّْيااِريُّ َحادَّ َثَنا َأُباو َأْحَمااَد الزُّ َثَنا َمْحُمااوُد ْباُن َضااْيََلَن َحاادَّ اِلااُد ْبااُن َطْهَمااَن َأُبااو اْلَعااََلِء َحاادَّ ًَ
فَّافُ  ًَ َثِني َنافِ  اْل ِبُح َثاََلَث ُع ْبُن َأِبي َناِفٍع َعْن َمْعِقِ  ْبِن َيَساٍر َعْن النَِّبيِ  َصلَّى  َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َمْن َقاَل ِحيَن ُيْص َحدَّ

اِر ُساورَ  ًِ ِجيِم َوَقَرَأ َثََلَث آَياٍت ِماْن آ ْيَطاِن الرَّ ِميِع اْلَعِليِم ِمْن الشَّ اَ   َُّ ِباِه َساْبِعيَن َأْلاَف َمرَّاٍت َأُعوُذ ِباَّللَِّ السَّ ِة اْلَحْشاِر َوَُّ
ا ا َوَمْن َقاَلَها ِحيَن ُيْمِسي َُ ْن َماَت ِفي َذِلَك اْلَيْوِم َماَت َشِهيدا  َن ِبِتْلَك اْلَمْنِزَلةِ َمَلٍك ُيَصلُّوَن َعَلْيِه َحتَّى ُيْمِسَي َواِ 

، مررع االكتفرراء بررالرجوع إلررى تقريررب التهررذيب البررن قررة علميررةوبطري احكمرري علررى إسررنادين مررن األسررانيد السررابقة أوَلا: -
 حجر، والكتب المناسبة لحل العلل إذا تطلب األمر. 

ترر  فيمررا يتعلررف فرري مترج  ت تقريررب التهررذيب،  ررو توسررعي فرريمررن الرر (عمااارة باان عبااد الكااوفيترجمرري للررراو)   ثانياااا: -
 الجرح والتعديل على النحو التالي: 

     بي تهذيب التهذيب، والكاشف فقط.ارجعي إلى كتاأ.     
 صنفي أقوات النقاد المو قين والمجرحين مع تو يقها من مصدرين أصليين لو يستعم  سابقا . ب.    
 ج. أحكمي على الراو) مع بيان سبب الحكو.    

 مع دعائي للجميع بالتوفيق والنجاح،،،
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