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 م3105 /5 /32 التاريخ:  وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي  غزة -الجامعة اإلسالمية

 طـــان فقــــساعتالزمن:  م2014/2015 الثاني دراسيللفصل ال هائياالمتحان الن نــيـول الدِّــكليـــة أصـــ

 ...................................مدرس المادة:  ريفبوي الشَّدراسات في الحديث النَّالمساق:  يف وعلومهرقسم الحديث الشَّ
   

 

 )          ( :سليلتسلالرقم ا ......................الرقم الجامعي:                                           .......................................... :/ةاسم الطالب
  

 :(×(  أو )√) الثانيلسؤال اإلجابة ل مفتاح
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 
          

 
 )أ( أو)ب( أو )ج( أو )د(: لسؤال الثالثاإلجابة لمفتاح 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 
          

 
 

 (درجات01)                                                                                                     المناسب:           أو الكتاب المصطلح /يكتبا: ولالسؤال األ
 َعزو الحديث إلى راويه.  ).......................( -1
 ين والعقل.فس والمال والعرض والد   الن   .......()................ -2
 .بطيجمع بين شرطي العدالة والض   اوي الذيالر   ).......................( -3
 راًغا يتعبد فيه.ف ييبق ه حتى يستنفذ قواه، والشتغل بدنياالذي ي ).......................( -4
 ر ويأمر به.يختار الش  القلب الذي  ).......................( -5
 ل.هَ ن  ل إلى مَ هَ ن  مقدار ما يجوز به المسافر من مَ  ).......................( -6
 جرد.م  ال   الصحيح ن  ف في الحديثأول كتاب ص   ).......................( -7
وي بغير إسناد.روى بها الحديث الض  ي   صيغة ).......................( -8  عيف إذا ر 
َسفرأَ ليس من ": قالف ،بي تكلم بها الن   لغة ).......................( -9 يام في َأم  ب ر َأم ص     ."م 
 ابعين وفقهاء األمصار.حابة والت  رتب األحاديث على األبواب، وأضاف عليها بيان مذاهب الص   ).......................( -11

 (درجة31)                                 يتناسب مع كل عبارة، وذلك في مفتاح اإلجابة:بما  (×)و أ ( √)إشارة  /يضع :ثانيلالسؤال ا
 القرآن الكريم.ختالطه بام مخافة هي عن كتابة الحديث في أول اإلسالكان الن   )    ( -1
 لمحاربة الوضع. ذلتصنيف في األحاديث الموضوعة هي واحدة من الجهود التي ب  أليف والت  الت   )    ( -2
 .العزة  نقلها عن رب     بيول، ألن الن  ب  ق  لها مَ األحاديث القدسية ك   )    ( -3
 الق.واج والط  في مسألتي الز  إال حقق اإلسالم كيان المرأة المسلمة لم ي   )    ( -4
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 يجوز العمل به إذا صح معناه.و  ،أنواع الحديث وأقبحها أجمع علماء الحديث على أن الحديث الموضوع شر   )    ( -5
 اجتنابها. على المسلميجب لذلك  ن،بهات من الحرام غير البي   الش   )    ( -6
واية من )    ( -7 اهد على الر    .فيهامنهج الخلفاء الراشدين األربعة في التثبت  طلب الش 
 رمذي أيسر تناواًل لطالب العلم من الصحيحين.سنن الت   )    ( -8
 أصل الميراث.جل والمرأة في اإلسالم بين الر   ساوى  )    ( -9
ل في بيت زوجها من يكرهه، إال إذا كان محرًما لها.الر   )    ( -11  اجح أن ه ال يجوز للزوجة المسلمة أن ت دخ 
 سالم ما بطن من االعتقاد.ما ظهر من األعمال، واإل اإليمان )    ( -11
ل  ه  : "له السبعة في قو  )    ( -12 ل ه م  َّللا   َتَعاَلى ف ي ظ  َعٌة ي ظ   "، تفيد الحصر.َسب 
 .بح في المسجدمن صل ى معك الص   الجار: حدفي اجح الر   )    ( -13
 .لرأيهم وتأييدًا لمذهبهم هاد، وضعوا األحاديث انتصاراً الز   قوم منأقسام الوضاعين  أخطر )    ( -14
وا ب الن  َساء  "ا :بي الن  ألمر  ،من الغيرو  فسالن  من يكون ساء بالن    طلب الوصية )    ( -15 ص  َتو   ."س 
 تجوز رواية الحديث الضعيف لبيان ضعفه بدون شروط. )    ( -16
 اهتم اإلمام أبو داود بفقه الحديث أكثر من اهتمامه باألسانيد. )    ( -17
   .بي الن   بها مير وضيق من صفات الطائفة المنصورة التي بشرر وتدواء من شدة وحصال البر على الص   )    ( -18
ي )    ( -19 كيأن يقيال: حيديث موقيوف  ،دقيييالت  حابي مين قيول أو فعيل أو تقريير بشيرط الحديث الموقوف ما أضييف إليى الص 

 .على عمر بن الخطاب 
كحق الحياة، والت عليم، والقوامية، والت صيرفات الماليية المختلفية  ي ساوي اإلسالم بين الر جل والمرأة في حقوق كثيرة، )    ( -21

 من بيع وشراء وحوالة وغير ذلك.

 (درجة31)                                                         /ي حرف اإلجابة الصحيحة، وذلك في مفتاح اإلجابة:                   كتبا : لثالسؤال الثا
ًدامَ " :حديث -1 َيَتبَ ن  َكَذَب َعَلي  م َتَعم   َن الن ار  ، َفل  َعَده  م   من األحاديث:  "و أ  َمق 
  (. جاإلجابة ) أ +  د. المرفوعة.ج.   اآلحاد ب. المتواترةأ.  

 فيقال: ،لةمع ق  جمع جَ )ضيف( ت   :كلمة -2
   .أضياف د.   .ضياف ج.   ضيفان. ب. ضيوف.  أ. 

 الفقهاء اسم: بعض أكثر من راويين في كل حلقة من حلقات اإلسناد، أطلق عليه الحديث الذي رواه -3
  المتواتر. د.   المستفيض. ج.  المشهور. ب. العزيز.أ.  

ل ه  ": بي في قول الن   ،ل هلل إضافة الظ    -4 ل  إ ال  ظ  َم اَل ظ  ل  ه  َيو  ل ه م  َّللا   َتَعاَلى ف ي ظ  َعٌة ي ظ   فة:إضا ،"َسب 
 .تأكيد وتقريرد.   .ملك وتشريفج.   ب. وصف وتعريف.  صفة لموصوف.أ.  

 :دليل على ،بلةق  التحولت حديث  -5
 . عدم التثبت في الروايةد.  .حجية خبر اآلحادج.   .نةحجية الس  ب.  .وايةالتثبت في الر   أ.  

 :على كثير من المراسيلكتابه اشتمل  -6
  .أبو داود د.  .هابن ماج ج. رمذي.التب.  النَّسائي.أ.  

تةالكتب باقي في سننه عن  هاجح فيما انفرد به ابن ماجالر   -7  :الس  
حيح وغيره د.  .كله حسن ج.  .كله ضعيف ب. .كله صحيحأ.     .منه الصَّ
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 كان سبًبا من أسباب: بي الخوف من الكذب على الن   -8
 د. كل ما سبق صحيح. في طلب الحديث حلةالرَّ ج.  حديث.ثبت في الب. التَّ  أ. تدوين الحديث. 

َما: قول هللا  -9 َيه  د  ار َقة  َفاق َطع وا َأي  ق  َوالس  ار   مثال على:   اواألحاديث الواردة في بيانه ،َوالس 
  تفصيل المجمل. د.  تقييد المطلق. ج.  بيان المبهم. ب. صيص العام.تخأ.  

 :ولب  قَ ر فيه أدنى درجات ال  الحديث الذي تتوف -11
  اآلحاد. د. . الحسن ج. .المتواتر ب. حيح.الصَّ أ.  

 في: ،موطأالكجامع األصول الذي جمع الصحيحين وسنن الترمذي والنسائي وأبو داود و  ،الكتب الحديثية الجامعةظهرت  -11
  ما بعد القرن الرابع الهجري. د.     الهجري.القرن الرابع  ج.  القرن الثالث الهجري  ب. القرن الثاني الهجري.  أ. 

 :هي ،حلة في طلب الحديثعلى فائدة من فوائد الر    يدل "،هيج الحديثثوا، فإن الحديث ي  تحد  ": قول أبي سعيد الخدري  -12
  تحصيل علم اآلخرين. د. .مذاكرة الحديثج.  .معرفة طرق جديدة للحديثب.  .نشر العلم والحديث أ. 

ع َمَتان  َمغب" :بي الكثير في حديث الن   -13 َن الن اس  ن  ة   :وٌن فيهما َكثيٌر م  ح   :قابل القليل في قول هللا ي   "،، َوالَفَراغ  الص  
ال َحات  َوَقل يٌل َما ُهم  أ.   ُلوا الصَّ يَن آَمُنوا َوَعم  ُكورُ  .ب .إ َّلَّ الَّذ  َي الشَّ َباد   .َوَقل يٌل م ن  ع 
ُنوَن إ َّلَّ َقل يًَل   د. .َوَما آَمَن َمَعُه إ َّلَّ َقل يلٌ ج.   م   .َفََل ُيؤ 

 وجة يكون:وز الز  ش  عالج ن   -14
 رب. الهجر ثم الضَّ ب. ب رب.أ. بالوعظ ثم الهجر ثم الضَّ  
 وجية.شوز تتعذر معه الحياة الزَّ َلق فالن  د. بالطَّ  َلق.رب ثم الطَّ ج. بالهجر ثم الضَّ  

 :ما جاء عن الت ابعي من قول أو فعل، هو -15
    كل ما سبق صحيح. .د            الحديث المقطوع. .ج              األثر. .ب الخبرأ. 

 :حابي الجليلهي مجموع األحاديث التي كتبها الص   ،ادقةحيفة الص  الص   -16
 .مانهعبد هللا بن عمر بن الخطاب رضي هللا عب.  .  أبو هريرة أ.  
 . أبو أيوب األنصاري د.  .ماعبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهج.  

 كم حديث اآلحاد: ح   -17
 .والعمل إن ثبت وكان مقبوًَّل  ُيوجب العلم. ب وجب العلم والعمل.يُ  ،أ. صحيح 
 إن ثبت وكان مقبوًَّل.العلم وجب . يُ د .ضعيف، َّل ُيوجب العلم والعمل ج. 

 : قوله كما درست، بي يها الن  وت  م التي أ  ل  العلماء على كونه من جوامع الكَ  ص  نَ  -18
 ".نَّ ال َحََلَل َبي  ٌن َوا  نَّ ال َحَراَم َبي  نٌ إ  " ب.  ت".مُ يص  "فليقل خيًرا أو ل  أ.  
ائ ل  "ج.   َن السَّ َلَم م  ُئوُل َعن َها ب َأع  ُبوٌن ف ي"د.  ".َما ال َمس  َمَتان  َمغ    ".ه َما َكث يٌر م ن  النَّاس  ن ع 

 :على "هاتَ بَ ة رَ مَ د األَ ل  أن تَ ": بي قول الن   لد  يَ  -19
 بيع أمهات األوَّلد. ب. مان.في آخر الزَّ  راري وأوَّلدهنكثرة السَّ أ.  
 حتملة.ابقة مُ كل المعاني السَّ د.  اس.فساد أحوال النَّ . ج 

ن ح   : بيفي قول الن   تعالى، م هللاار  حَ مَ  -21  :معناها مى هللا محارمه""أال وا 
 حرمات التي ُأمرنا باجتنابها.المُ  ب. بهات التي ُأمرنا باتقائها.الش  أ.  
 الحدود التي يجوز الرعي فيها.  د. حارم التي ُأمرنا بوصلها.المَ ج.  
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 (درجات01)                                                                                                                                                                                                             : رابعالسؤال ال

   اآلتية:حابية المناسب أمام كل عبارة من العبارات أو الص   حابيالص  اسم  /ياذكرأواًل: * 
 بظله يوم ال ظل إال ظله. ظلهم هللا بعة الذين ي  حديث الس   ي و ار  ...... (.....) ....... -1

 .                                "اس يوم القيامةالن   هللا حشري  ": النبي ليسمع منه حديث  ل إليه جابر حَ رَ  ........... (..) ..... -2

  .بي في رواية الحديث عن الن   لمكثرينبعة امن الس   عد  ت   ...... (.......) ..... -3

 .من الخطأ على رسول هللا  ةً يَ ش  واية خَ الر  في وصي أصحابه باإلقالل كان ي   ..... (..........) ... -4

َحَراَم َبي  نٌ إ  راوي حديث  .... (.............) . -5 َحاَلَل َبي  ٌن َوا  ن  ال   .ن  ال 
 
 .( نعم أو ال) ي الية، بمن خالل الوجوه الت   المسانيدطريقة صنيف على طريقة األبواب و الت   قارن/ي بينا: انيً ث *

 المسانيدطريقة  طريقة األبواب وجه المقارنة

   أ ف ر د فيه الحديث المرفوع من دونه.  -1

ب ول والمردود من الحديث.   -2 َمق     اشتمل على ال 

   .على األحاديث التي أخرجوها مؤلفوها حكم  -3
 

نة الن بوية على ما يأتي:لثً * ثا  ا: هات دلياًل من القرآن الكريم أو الس 
لهم رجال. -1 الم ك  سل عليهم الس   الر 

.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
 هللا تعالى. ع في األرض لعبادةض  المسجد األقصى ثاني مسجد و   -2

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
حابة  -3  .عدالة الص 

.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 وفيق،،،والتَّجاح مع دعائنا للجميع بالنَّ

 مدرسو املساق،،،
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 (:×(  أو )√مفتاح اإلجابة للسؤال الثاني )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
√ √ × × × × × √ √ × 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 
× × × √ √ √ √ √ × × 

 )أ( أو)ب( أو )ج( أو )د(:مفتاح اإلجابة للسؤال الثالث 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

 ج ج د د د ج ج ج د د
11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 

 ب د أ ب ج د أ ب ج د
 (درجات01)                                                                                                               اكتب/ي المصطلح أو الكتاب المناسب:          : ولالسؤال األ

 َعزو الحديث إلى راويه.  ...(...........) اإلسناد  -1
 ين والعقل.فس والمال والعرض والد   الن   () الكليات الخمس ...... -2
 .بطيجمع بين شرطي العدالة والض   الر اوي الذي ...............(الثقة .. ) -3
 ا يتعبد فيه.الذي يشتغل بدنياه حتى يستنفذ قواه، وال يبقي فراغً  ..(المغبون ........... ) -4
 ر ويأمر به.القلب الذي يختار الش   ......(المريض ....... ) -5
 ل.هَ ن  ل إلى مَ هَ ن  مقدار ما يجوز به المسافر من مَ  ....(الجيزة / الجائزة .. ) -6
 جرد.م  ال   الصحيح ن  ف في الحديثأول كتاب ص   ...(البخاري ........... ) -7
وي بغير إسناد.صي (التمريض / التضعيف  ) -8 عيف إذا ر   غة ي روى بها الحديث الض 
َسفرأَ ليس من ": قالف ،بي تكلم بها الن   لغة .....(..لغة األشعريين  ) -9 يام في َأم  ب ر َأم ص     ."م 
 اء األمصار.ابعين وفقهحابة والت  رتب األحاديث على األبواب، وأضاف عليها بيان مذاهب الص   .....(الترمذي ......... ) -11

 (درجات01)                                                                                                                                                                                                    : رابعالسؤال ال
   اآلتية:حابية المناسب أمام كل عبارة من العبارات حابي أو الص  ص  اسم ال /ياذكر* أواًل: 

بعة الذين ي ظلهم هللا  ( ....... أبو هريرة )  -1  بظله يوم ال ظل إال ظله. راوي حديث الس 
 .                               "اس يوم القيامةالن   هللا حشري  ": ليسمع منه حديث النبي  ل إليه جابر حَ رَ  (  عبد هللا بن أنيس ) -2
 . بي بعة المكثرين في رواية الحديث عن الن  ت عد  من الس   ( .......... عائشة )  -3
 .من الخطأ على رسول هللا  ةً يَ ش  واية خَ الر  في وصي أصحابه باإلقالل كان ي   (..عمر بن الخطاب )  -4
 .ن  ال َحاَلَل َبي  ٌن َوا  ن  ال َحَراَم َبي  نٌ إ  راوي حديث  (..النعمان بن بشير )  -5

 (. نعم أو ال)  يالية، بمن خالل الوجوه الت   الت صنيف على طريقة األبواب وطريقة المسانيد قارن/ي بين* ثانًيا: 

 المسانيدطريقة  طريقة األبواب وجه المقارنة

 نعم ال أ ف ر د فيه الحديث المرفوع من دونه. -1
ب ول والمردود من الحديث. ا -2  نعم نعم شتمل على ال َمق 
 ال نعم .حكم مؤلفوها على األحاديث التي أخرجوها -3

 


