
 

 
 وقاعة حبثاملادة: ختريج احلديث  2009/2010( للفصل األول  يدوي) نهائي عملي امتحان  غزة-اجلامعة اإلسالمية

  ان. ـــــساعتالزمن:   (1)منوذج  كلـــية أصـــول الديـن
 قسم احلديـث الشريـف 

 
 

 ُْلُت َوإَِلْيِه أ  نِيُب َوَما َتْوفِيِقي إَِّلا بِاَّللاِ َعَلْيِه َتَوكا

 20/12/2009 ن:المتحااريخ ات
 مدرس املادة: أمحد إدريس عودة

  .........................: الشعبة ......................... :الرقم الجامعي  ...................................ة: .....اسم الطالب

 )درجتان(                                                           :مالحظة: الرجاء االلتزام بالتعليمات التالية* 
 كل سؤال في صفحة جديدة.على أن يكون  وااللتزام بالمطلوب . اإلجابة عن جميع األسئلة1
 .وعدم الكالم الجانبي مكان الخاص بكل طالبة وعدم مغادرته إال إلحضار كتاب أو إرجاعهال. االلتزام ب2
                         لى الطاولة الخاصة به لكي يتسنى لجميع الطالبات االستفادة منه. . إرجاع الكتاب المستخدم ع3

 درجات( 6)                                                                 : السؤال األول 
َثَنا َعِليُّ ْبُن ُحْجٍر َوَعِلييُّ ْبيُن َخْريَرٍم ََليااَل َأْنَبَاَنيا ِعي*   َسيى ْبيُن ُييوُنَع َعيْن اأْلَْعَميِن َعيْن َأِبيي ُسيْفَيانَ َحدَّ

نَّْورِ  َنَهى َرُسوُل َّللاَِّ : )ََلالَ   بن عبد هللا َعْن َجاِبرٍ  طلحة بن نافع  (. َعْن َثَمِن اْلَكْلِب َوالسِ 
 . خرجي الحديث باستخدام تحفة األشراف.1
 اإلمام المزي.  غير صياغة للتخريج صياغة أخرى ثم اكتبي مي شجرة اإلسناد، . ارس2

 درجات( 6)                                                                : السؤال الثاني 
ينِ : )َرُسوِل َّللاَِّ َلال  *  ْهُه ِفي الدِ  ُ ِبِه َخْيًرا ُيَفقِ  رُّ َلَجاَجٌة َوَمْن ُيِرْد َّللاَّ  (.اْلَخْيُر َعاَدٌة َوالرَّ
  ديث باستخدام موسوعة األطراف.. خرجي الح1
 اكتبي صياغة التخريج. . ارسمي شجرة اإلسناد، ثم 2

 درجات( 6)                                                                :السؤال الثالث  
الَّ َوَضَعْت َلُه اْلَماَلِئَكُة َأْجِنَحَتَها ِرًضيا َما ِمْن َخاِرٍج َخَرَج ِمْن َبْيِتِه ِفي َطَلِب اْلِعْلِم إِ : )َرُسوَل َّللاَِّ  َلال *

 (. ِبَما َيْصَنعُ 
 . خرجي الحديث باستخدام المعجم المفهرس. 1
 اكتبي صياغة التخريج. . ارسمي شجرة اإلسناد، ثم 2

 مع دعائي للجميع بالنجاح والتوفيق،،،
 

 

 

 

 



 

 (1)* إجابة النموذج 
 السؤال األول : 

  2/197تحفة األرراف * 
 بن عبد هللا َعْن َجاِبرٍ  طلحة بن نافع اأْلَْعَمِن َعْن َأِبي ُسْفَيانَ 

 
 السؤال الثاني : 

 . 4/671* موسوعة األطراف 

 
 السؤال الثالث:  

 خرج 2/20المعجم المفهرع * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 وقاعة حبثادة: ختريج احلديث امل 2009/2010( للفصل األول  امتحان  نهائي عملي )يدوي غزة-اجلامعة اإلسالمية
 الزمن: ساعتـــــان.    (2)منوذج  كلـــية أصـــول الديـن

 قسم احلديـث الشريـف 
 

 
 ْلُت َوإَِلْيِه ُأنِيُب  َوَما َتْوفِيِقي إَِّلا بِاَّللاِ َعَلْيِه َتَوكا

 20/12/2009 ن:المتحااريخ ات
 مدرس املادة: أمحد إدريس عودة

 .........................: الشعبة ......................... :الرقم الجامعي  .......................................ة: .اسم الطالب

 * مالحظة: الرجاء االلتزام بالتعليمات التالية:                                                           )درجتان(
 على أن يكون كل سؤال في صفحة جديدة.وااللتزام بالمطلوب  ة. اإلجابة عن جميع األسئل1
 . االلتزام بالمكان الخاص بكل طالبة وعدم مغادرته إال إلحضار كتاب أو إرجاعه وعدم الكالم الجانبي.2
                        . إرجاع الكتاب المستخدم على الطاولة الخاصة به لكي يتسنى لجميع الطالبات االستفادة منه.  3

 درجات( 6)                                                                 : السؤال األول 
اَلَة أِلَنََّها ِمْن َمَتاِع اْلَبْيتِ ) :ََلاَل َرُسوُل َّللاَِّ  *  (.اْلِهرَُّة اَل َتْقَطُع الصَّ
 . خرجي الحديث باستخدام موسوعة األطراف. 1
 ناد، ثم اكتبي صياغة التخريج. . ارسمي شجرة اإلس2

 درجات( 6)                                                                 :السؤال الثاني 
ياٌم َعيْن ََلَتياَدَة َعيْن َلُ  * َثَنا َهمَّ َثَنا َيِزيُد ْبُن َهاُروَن ََلاَل َحيدَّ يَرَة َداَميَة َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن ُسَلْيَماَن ََلاَل َحدَّ ْبيِن َوََ

ْن َليْم : )ََلاَل َرُسوُل َّللاَِّ  :َعْن َسُمَرَة ْبِن ُجْنُدٍب ََلالَ  ْْ ِبيِديَناٍر َفيِْ َمْن َتَرَك اْلُجُمَعَة ِمْن َغْيِر ُعْذٍر َفْلَيَتَصيدَّ
  (.َيِجْد َفِبِنْصِف ِديَنارٍ 

 . خرجي الحديث باستخدام تحفة األشراف. 1
 ي صياغة أخرى للتخريج غير صياغة اإلمام المزي.ارسمي شجرة اإلسناد، ثم اكتب. 2

 درجات( 6)                                                               : السؤال الثالث 
 (. اَل َزَكاَة ِفي َماٍل َحتَّى َيُحوَل َعَلْيِه اْلَحْولُ : )َيُقولُ  َعاِئَرَة َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ * ََلاَلت 

 ي الحديث باستخدام المعجم المفهرس. . خرج1
 . ارسمي شجرة اإلسناد، ثم اكتبي صياغة التخريج. 2

 مع دعائي للجميع بالنجاح والتوفيق،،،
 

 

 



 

 
 (2إجابة النموذج )* 

 السؤال األول: 
 10/352 موسوعة األطراف * 

  
 السؤال الثاني:  

 4/83تحفة األرراف * 

 
 السؤال الثالث : 

 مول 6/309المفهرع المعجم * 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


