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 م2025/ 22 / 28 ن:تاريــخ االمتحـا وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ غزة -اجلامعة اإلسالمية

 
 
  نـيـكلـــية أصـــول الد

 
 ــــتان فقـــطــن: ساعــــــزمـــــال دراسات يف احلديث ي ملساقهائاالمتحان الن

  قسم احلديـث
 
 ريـف الش

 
 م2025/2026                        ولاألل ــــالفص

 

 .....................د. .: اقــسمدرس امل

 .................. عبة:الش      ............................... :قم الجامعيالر    ........................................ :/ةالباسم الط  

 ....................................................: رجةالد  حقق من تم الت      ....................................... :/ةالبالط   درجة

 لسؤال مفتاح اإلجابة ل 
 
 (درجة 20)                               (x) أو( √) انيالث

 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 السؤال

           اإلجابة

 21 19 18 17 16 15 14 13 12 11 السؤال

           اإلجابة

                                    مفتاح اإلجابة ل 
 
 (ةدرج 20)                              (د) أو( ج)أو  (ب) أو( أ) لثالسؤال الث

 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 السؤال

           اإلجابة

 21 19 18 17 16 15 14 13 12 11 السؤال

           اإلجابة

 

                           درجة( 20)                                                               الية:المناسب للعبارات الت   ضع/ي المصطلح  :السؤال األول
 .عن ضعف المرأة كما هو حال األسيركناية  ( عوان)  .1

ر ويأمر به ( لقلب المريضا)  .2  .الذي يختار الش 

 ُيطلق على الخبر، ويأتي على القليل والكثير منه. ( الحديث لغة)  .3

 بط.الذي يجمع بين صفتي العدالة والض   ( الثقة)  .4

 .ما رواه اثنان في كل حلقة من حلقات إسناده (العزيز )  .5

 .ما يدل على الحقيقة بقيد (المقيد )  .6

 به ومات على اإلسالم. مؤمًنا من لقي الن بي   (الصحابي )  .7

 .هيئة بدنية تكون األفعال معها سليمة (الصحة )  .8

بر على أذى الجار (اإلحسان للجار )  .9  .حالة تتحقق بالص 

امية التي يجب على المسلم أن يطمح إليها (اإلحسان  ) .11  .المنزلة العالية والمرتبة الس 
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 درجة( 20) .وانقل/ي اإلجابة إلى الجدول ،( أمام العبارة الخطأxوعالمة ) اإلجابة الصحيحة،( أمام √ضع/ي عالمة ) :انيالسؤال الث

بعة في قول الن بي ِّ  (√) .1 ُ فِّ ): ال مفهوم للس  ل ُهُم َّللا  ل ِّهِّ  يَسْبَعٌة ُيظِّ    .(ظِّ
 .تتبع الوضاعين وتحريض الوالة عليهم، كما كان يفعل شعبة بن الحجاج ءعند العلما من وسائل ُمحاربة الوضع (√) .2
3. (x)   زمن علي الفتنة  البسواالذين  جميعنة والجماعة على عدالة اتفق أهل الس. 
4. (x)   كل حديث مرفوع إلى الن بي .ُمْسَند 
5. (x)   نةتب الحديث والس  من أشهر كُ ُمْسَند اإلمام مالك ُيعد. 
6. (x) وجة في البيت وال في نفس الفراش على سبيل الت أديب لها  .اْلَهْجُر في المضاجع، هو: عدم المبيت مع الز 
7. (x) جمع الت ِّرمذي في ترتيب كتابه بين طريق البخاري ومسلم وأبي داود، وأضاف عليها المذاهب الفقهية والعقائدية. 
8. (x)  :نِّينَ َفَأْخَرجْ  }قول هللا تعالى َن اْلُمؤْؤمِّ ؤَن اْلُمْسؤلِّمِّينَ  َنا َمْن َكاَن فِّيَها مِّ ْيؤَر َبْيؤَت مِّ َْ دليؤل علؤى الت يؤاير  ،{ َفَمؤا َوَجؤْدَنا فِّيَهؤا 

 .بين اإلسالم واإليمان
9. (x) اإليمان ليًة: الت صديق الجازم الذي يتبعه عمل. معنى 

11. (x)  في قوله: ( َدِّ  يل ٌق فِّ َوَرُجٌل َقْلُبُه ُمع يء المعلق في المسجد إشارًة إلى طول المالزمة بالبدن.(اْلَمَساجِّ  ، تشبيه بالش 
11. (x)  الن بي  خص  في قوله:  وباليوم اآلخراإليمان باهلل) رِّ ِّ َوبِّاْلَيْومِّ اآلخِّ ُن بِّاَّلل   .، لإلشارة إلى المبدأ والمنشأ)َمْن َكاَن ُيْؤمِّ
 .، ُيفيد االستمرارية: )ال تزال طائفة من أمتي(ل الن بي ِّ فِّْعُل "ال تزال"، في قو (√) .12
13. (x) يء وما حوله  .األكناف جمع كنافة، وهي ناحية الش 
14. (x)  ديق  أول من سن  الت ثبت في الحديث. ُيعد  أبو بكر الص ِّ
15. (x)   اتخذ الن بي  منها بيت ُأخت عمر بن الخطاب في المدينة. نذ اللحظات األولى من دعوته، وكاللتعليم ُمنْ  اتمقر 
16. (x)  المراد بالقوامة في قوله.َبْعَضُهْم َعَلى َبْعَض{ القوامة األدبية واألخالقية ُ َل َّللا  َساءِّ بَِّما َفض   : }الر َِّجاُل َقو اُموَن َعَلى الن ِّ
يء ْبًنا، (√) .17 َبن الش  َْ كون وبالت حريك، من   بمعنى نسيه أو أْفله أو ْلط فيه. اليبن: بالس 
 .في حديث ارتباط األخالق بالعقيدة واإليمان، جانب من بيان عالقة المسلم بالكافر (√) .18
ُكورُ  }، كقوله تعالى: من الن اس( فيهما كثيرٌ  ميبونٌ : )ه قول (√) .19 َي الش  َبادِّ ، فالكثير في الحؤديث فؤي مقابؤل { َوَقلِّيٌل مِّْن عِّ

  .في اآلية القليل
ْشَرة لهن  كم َأَخْذُتُموهن  بأمان هللا(ن  فإِّ ) :ه قول (√) .21  .، أي: بعهد هللا تعالى من الر ِّفق بهن  وُحسن اْلعِّ

 

 
 
    (ةدرج 20)                            ضع/ي دائرة حول اإلجابة الصحيحة، وانقل/ي اإلجابة إلى الجدول في األعلى:  :لثاالسؤال الث

 رواية للحديث: ياتحابأكثر الص   .1
 .أم سلمة رضي هللا عنها ب.  .عائشة رضي هللا عنهاأ.  
 .أم حبيبة رضي هللا عنها د.  .ميمونة رضي هللا عنهاج.  
الم، من عالمات يوم القيامة: .2  الت طاول في البنيان في حديث جبريل عليه الس 
 الكبرى. د. غرى.الص  ج.  المحمودة. ب. المذمومة.أ.  
 فقه الحديث وفن اإلسناد مًعا:هتم با أحد الكتب الت الية .3
 .د. صحيح مسلم ابن ماجه.ج. سنن  .سنن أبي داود ب. .سائيسنن الن   أ. 
 ُيعرف الوضع في الحديث بإحدى الط رق الت الية، ما عدا: .4
  طلب اإلسناد. ب.  إقرار الر اوي.أ.  
 القرينة في الر اوي والمروي.د.  منزلة إقرار الر اوي.ما ينزل ج.  
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 الحديث الذي يرويه راَو واحد في بعض حلقات إسناده: .5
 ُمنفرد. آحاد د. حديث آحاد عزيز.ج. حديث  .غريبآحاد حديث  ب. مشهور. حديث آحاد أ. 
    القلب قلًبا، ألنه:ُسم ِّي  .6
   كثير الت قلب.  ب. صغير الحجم بالن ِّسبة لباقي البدن.أ.  
  شبيه بالمثلث المقلوب.د.   في وسط البدن.ج.  
ند واإلسناد بمعنى واحد، إذا أريد به: .7  الس 
 ما ارتفع وعلى من سطح األرض. ب.  عزو الحديث إلى قائله.أ.  
  .د إلى الن بي ِّ ما ُأْسنِّ د.  سلسلة الر ِّجال الموصلة إلى المتن.ج.  
تة: .8    زوائد ابن ماجه على باقي الُكتب الس ِّ
  ضعيفة.كلها  ب. .ةكلها صحيحأ.  
 كلها موضوعة.د.  منها الصحيح ومنها الضعيف.ج.  
 ، مفردها:: )فأخبرني عن أماراتها(األمارات في قوله  .9
 رة واإلمار.اإلماد.  األمارة واألمار.ج.  اإلمارة. ب. األمارة. أ. 

  ، إضافة:)ال تزال طائفة من أمتي( :اإلضافة في قوله  .11
 نعت لمنعوته.د.  تشريف وتكريم.ج.   صفة لموصوف. ب. .منسوب إلى نسبهأ.  

   :)فال تبيوا عليهن  سبيال( :المراد من قوله  .11
.أ.     ال تهجروهن  خارج البيوت.ال ُتوبخوهن  و  ب. ال تزيدوا عليهن  في الحد الواقع عليهن 
.د.   ال ُتقيموا عليهن  الحد.ج.    ال َتظلموهن  وال تتجاوزوا حد المعاملة الط يبة معهن 

وج على زوجته: .12    من حق الز 
  تخدمه وأهله. ب. طاعته بكل ما يأمرها به.أ.  
 ن يكره إال بإذنه.. ال ُتدخل أحًدا من أهلها ممد ال تتصرف بمالها إال بإذنه.ج.  

ن  في الج: )المراد بالُمضية في قوله  .13   ، القلب، وشبهه بها ألنه:سد ُمضية(أال وا 
در. ب.  خالصة البدن. أ.     ُمعلق في الص 
 صغير بالن ِّسبة إلى باقي البدن.د.  مقلوب في وضعه في اإلنسان.ج.  

ُلوطات( هى رسول هللا نة بن أبي سفيان رضي هللا عنهما: )قول معاوي .14 ْْ  ، دليل على الت يسير:عن اأُل
ؤال عن صعاب المسائل. أ.  ؤال عند الحاجة مخافة الت شديد. ب. وعدم الس   وعدم الس 
ؤال عن الخطأ في المسائل.ج.   ابقة.د وعدم الس   . مع مراعات المذكورات الس 

  ثين، الحديث:بإجماع الُمحد وجب العمل بهويُ  الي قينيفيد  .15
حيح.ج.   المتفق على َقُبولِّه. ب. الحسن.أ.    ال شيء مما سبق. د. الص 

بعة الذين ُيظلهم هللا في ظله" إال في: .16  قال ابن حجر: "تشارك المرأة الر جل في جميع الخصال المذكورة في حديث: الس 
   الت علق في المسجد. ب.  الوالية العظمى.أ.  
 الت علق في المسجد والوالية العظمى والت حابب فاهلل.د.  ية العظمي والت علق في المسجد.الوالج.  
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الم: .17  ُيستفاد من حديث جبريل عليه الس 
  عدم اإلساءة لمن أساء إلينا. ب. أن اإليمان واإلسالم بمعنى واحد.أ.  
نة.ج.    ُنزول الوحي على هيئة رجل.د.  لن يكون الر شاد لهذه األمة إال بالقرآن والس 

  الكتب التسعة هي الكتب الستة المشهورة باإلضافة إلى ثالثة كتب هي: .18
  .ارميأحمد وسنن الد   وسننموطأ مالك  ب. .موطأ أحمد ومسند مالك وسنن الدارمي أ. 
 .ارميأحمد ومسند الد   ومسندد. موطأ مالك  .ج. موطأ الدارمي ومسند أحمد وسنن مالك 

نة في عهد عمر بن عبد العزيز:من أسباب  .19   تدوين الس 
   موت الكثير من القراء. ب. كثرة دخول العجم في اإلسالم. أ. 
نة باختالط صحيحها بالموضوع.د .ج. مخافة الوقوع في الخطأ   . مخافة ضياع الس 

    في القرن الر ابع الهجري: .21
نة أ.   نة الن بوية لم تدون  ب. الن بوية.لم يتم تدوين أغلب الس    .الس 
نة الن بويةدونت كل ج.   نة .الس   الن بوية. د. تم تدوين أغلب الس 

 
 
 (ةدرج 20)                                                                                      أجب/ي على األسئلة الت الية: :ابعالسؤال الر

 من خالل الوجوه الت الية، بنعم أو ال. سنن أبي داود وسنن الت ِّرمذيقارن/ي بين اًل: أو * 
 سنن الت ِّرمذي أبي داودسنن  وجه المقارنة

 ال نعم .ليس فيه من اآلثار  -1
 ال نعم .اشتمل على الكثير من األحاديث اْلُمرسلة  -2
 نعم نعم أشار إلى حكم األحاديث الواهية.  -3
 نعم نعم اديث.وضع تراجم لألح  -4
 نعم ال أيسر من حيث الت ناول.  -5
 :اليةصوص الت  في الن   )الداللة( بين وجه االستداللثانيًا: * 
م ا اْكَتَسْبنَ  {تعالى:  قوله. 1 يٌب م ِّ َساء َنصِّ م ا اْكَتَسُبوْا َولِّلن ِّ يٌب م ِّ  . } ل ِّلر َِّجالِّ َنصِّ

............................................................................................................................. 
 .(ال ُتْطروني كما َأْطرت الن صارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا: عبد هللا ورسوله) :قوله . 2

............................................................................................................................. 
لقد كان َعْلقمة واألسود الن خعيان يبليهما الحديث عن عمر فال ُيقنعهما حتى يخرجان إلى عمر " :أحمد بن حنبل قول. 3

 ."فيسمعان منه
............................................................................................................................. 

الم * ثالثًا: الم بعد ثالثة أيام،  بأن   أخبر عمر  أن الن بي  جاء في حديث جبريل عليه الس  الذي جاءهم هو جبريل عليه الس 
وايتين وفي رواية أبي هريرة   ؟بعد المجلس مباشرة، فكيف توفق/ي بين الر ِّ

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

............................................................................................................................. 
 ب للجميع دعائنامع                         

 
  وفيقالت

 
 مدرسا املساق                            ،،،جاحوالن


