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 المستوى: الرابع وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي غزة -الجامعة اإلسالمية

 م0/4/2102التاريخ:   م2102/2102االمتحان النصفي للفصل الدراسي األول  كليـــة أصـــول الديـن
 الزمن: ساعة واحدة فقط (2الحديث ) المساق: علوم قسم الحديث الشريف وعلومه

 الرقم الجامعي:                                                                              اسم الطالب/ة:
 

 

                                         درجات(01)                                                                       أمام العبارة الخطأ    )×( ( أمام العبارة الصحيحة وإشارة √)إشارة  /يعض السؤال األول:
 السرعة.بهدف مثل "ص"، أو "صلعم"  احادث كتابة األ تخدام اختصارات عندالَمْشُق هو اس (×) -1
 وسط والصغثر فعلى أسماء شثوخه.، أما األ رتب اإلمام الطبراني أاحادثَ  معجمه الكبثر على أسماء الصاحابة  (√) -2
 الراجح في كتابة الهمزة المكسورة عند ُكتَّاب الاحدث  أن تكتب الهمزة والكسرة أسفل األلف هكذا ) ِإ (. (√) -3
 العدَّ من وااحد إلى عشرة كان ممثًزا على رأي اإلمام ابن الملقن راحمه هللا. إذا أاحسن الصبي   (×) -4
 .أن تكون جواًبا لسؤال بشرط بهاالرواية وز جة عن اإلجازة صاحياحة ويالمجردالمناولة  (√) -5
 وموقوفة ومنقطعة.   على األبواب تشمل أاحادث  مرفوعة مرتبة يةاحدثثتب كُ  :الُمصنَّفات (×) -6
 ال اتفاق بثن علماء الاحدث  على شرط معثن لإلجازة في رواية الاحدث . (√) -7
 ابة الاحدث  فمنهم من كرهها، ومنهم من أبااحها، ومنهم من رأى الكتابة ثم الماحو بعد الاحفظ.اختلف الصاحابة في احكم كت (×) -8
لرابعاة ماان احثاا  القاوة، بعااد الساماة والقااراءة والمناولااة اإلجاازة المجااردة مان طاارق تاحمال الاحاادث ، وتااتتي فاي المرتبااة ا (√) -9

 والمكاتبة المقرونة باإلجازة.  المقرونة باإلجازة
اة  معثناة فاوق الاحاروف الُمعجما زالُمعجماة والُمهملاة، وذلاو بوراو رماو  فباثن الاحارو ان ُكتَّاب الاحدث  قديًما يمثزون ك (×) -11

 .ى أن جاء أبو األسود الدؤلي وورو النقاطإل احتهاأو ت
 درجات(01)                                                                                                                                  :                                                                                    السؤال الثاني

 اكتب/ي صيغة أداء مناسبة لكل طريقة من طرق التاحمل التالية:أواًل:  -
 فالن،  أو وجدت في كتاب فالن بخطه عن فالن.وجدت بخط فالن،  أو قرأت بخط  ادة المنقطعةجَ الوِ  -1
 أوصى لي فالن بكذا. الوصية -2
 على فالن، أو قرئ على فالن وأنا أسمو.أخبرنا،  أو قرأت  عرض القراءة -3

 التالية:  داللة المصطلاحات /يثانًيا: بثَّن -
 التاحويل واالنتقال من سند إلى آخر. التاحويل )ح( -1
 أخبرنا أنا ( ) -2
 السماة من لفظ الشثخ. ( شاهدت ) -3

 ا: أكمل/ي الفراغات التالية: ثانيً  -
 التي َجمو فثها ُمصنِ فوها األاحادث  الُمعلَّة، ورتبوها على طريقة المسانثد:من الكتب  -1

 ...................... الدارقطني : ..............هو لفه.......... ومؤ .................. العلل الواردة في األاحادث  النبويةكتاب: .....
 التي َجمو فثها ُمصنِ فوها األاحادث  المروية في موروة وااحد:من الكتب  -2

 ........................ البخاري : ............... هو لفه.. ومؤ .............................. جزء رفو الثدثن في الصالة..... كتاب: .
 بعض كتب الاحدث  على أاحادث  كتب أخرى:األاحادث  الزائدة في  فثها ُمصنِ فوها من الكتب التي َجمو -3

 ........................ الهثثمي : ...............هو لفهومؤ  ............................... مجمو الزوائد ومنبو الفوائد كتاب: ......
مسند أاحمد، ومسند أبي يعلى الموصلي، ومسند ... ة على الكتب الستة في: فقد جمو فيه مؤلفه األاحادث  الزائدكتاب غثر أصلي  ووه

 .....................................................................................البراز، والمعاجم الكبثر واألوسط والصغثر للطبراني 
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 درجات(01)                                                                                                                                   السؤال الثالث:                                                                                    
 : ثااًل وااحًدا على ما ثليأواًل: اذكر/ي م -
 احدث  مروي بالمكاتبة في صاحيح البخاري. -1

 .........................................................................نهى عن لبس الاحرير" "كتب إلثنا عمر أن النبي  ..........
....................................................................................................................................... 

 ادة في صاحيح مسلم.  جَ الوِ احدث  مروي ب -2
 لست سنثن(، أو )قال لي رسول هللا  كان لثتفقد(، أو  )تزوجني رسول هللا  عن عائشة رري هللا عنها قالت: )إن النبي  ......

 ...................................................................................................... رارية(.إني ألعلم إذا كنت عني 
 بثَّن:  /يثانًيا: قارن  -
 رأي د. مصطفى السباعي، ورأي د. ماحمد عجاج الخطثب في التوفثق بثن أاحادث  النهي عن كتابة الاحدث ، واإلذن بها.  -1

 .................................................................النهي عن التدوين الرسمي.  فى السباعي: ...........* رأي د. مصط
 ................................................................ اإلذن بالتدوين غثر الرسمي............................... ..........
 ................................................................................. النهي عام ماحمد عجاج الخطثب: ......... * رأي د.

 ................................................... اإلذن خاص لمن كان قارًئا وكاتًبا جثًدا. ...........................................
 ااااااا(.كتب عليه ُكتَّاب الاحدث  )صااااكتب عليه ُكتَّاب الاحدث  )صح(، والكالم الذي يَ الكالم الذي يَ  -2
 ....................... كالم صح روايًة ومعنى، ولكنه عررة للشو أو فيه خالف كتب عليه ُكتَّاب الاحدث  )صح(: ....* الكالم الذي يَ  

....................................................................................................................................... 
 .................................... كالم صح روايًة ولكنه فاسد لفًظا أو معنى : ....ااااااا(كتب عليه ُكتَّاب الاحدث  )صاااا* والكالم الذي يَ 

....................................................................................................................................... 
 ، ثم أجب/أجثبي عن األسئلة التي تليه:طوطة "رياض الصالاحثن"متخوذ من مخنص  انظر/ي إلى النص الذي أمامو وهوثالًثا:  -

 

 
 

 ثالثة اصطالاحات تعارف علثها ُكتَّاب الاحدث ، مو بيان داللتها: /ي استخرج -1

 .......................................................... الررب ............... ويدل على: ............ األول: ........ -
 .................................................. ابلةالفصل والمق ............... ويدل على: ................الثاني: ....... -
 ................................................ اللاحق  والتصاحيح ويدل على: ................ ..   الثال :  -
 ".هو "أسامة بن زيد  المذكور في السطر الثال  "أسامة"تبثن/ي فثها أن  كتب/ي احاشيةا -2

 د. أمحد إدريس رشيد عودة                  ئي للجميع بالتوفيق والنجاح،،،دعامع 


