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

 لزمن: نصف ساعة فقطا امتحان في المادة العملية  كليـــة أصـــول الديـن

 وقاعة بحثتخريج المساق:  قسم الحديث الشريف وعلومه
 

 مدرس المساق: د. أحمد إدريس عودة
 

 

 الرقم الجامعي:                                                        االسم:                                                                              
 

  ارة الخطأ.( أمام العب×( أمام العبارة الصحيحة و)√ضع )السؤال األول:  -
 وما تصرف منها.  ،أغفل المعجم المفهرس األحرف واألفعال التي يكثر وروها كـ "قال"، و"جاء"، و"كان"  1
 رمز سنن الدارمي في المعجم المفهرس )دي( أما في الموسوعة )مي(.   2
 اهتمت موسوعة األطراف بتخريج األحاديث القولية ال الفعلية.  3
 ة األشراف تدل على زيادات اإلمام المزي على اإلمام ابن عساكر.الرمز )ز( في تحف  4
 سفيان الثوري. سمه )سفيان( فهو سفيان بن عيينة الإذا كان الراوي المبهم في السند ا  5
 .وملحقاتها تحفة األشراف فهرس دقيق ألحاديث الكتب الستة وشروحها  6
 ب عدد مخرجيها.يرتب اإلمام المزي األحاديث تحت الصحابي بحس  7
 عند إحالة موسوعة األطراف إلى السنن األربعة فإنها تذكر رمز الكتاب ثم رقم الحديث.  8
 يتعذر علينا تخريج الحديث عن طريق موسوعة األطراف إذا لم نعرف طرف الحديث األول.  9
 جت التحفة أحاديثهاالرمز)ع( في تحفة األشراف يدل على أن الحديث موجود في جميع الكتب التي خر   10
 السؤال الثاني: -

 :  سنن ابن ماجه. حديث في س وطريقة داللة موسوعة األطراف علىمعجم المفهر داللة الطريقة  قارن/ي بينأوالا
 المعجم: ................................................................................................. -
 ..........................................................................................الموسوعة: .... -
 اذكر/ي ثالثة سلبيات لكتاب تحفة األشراف:ثانياا: 
1- ......................................................................................................... 
2- ......................................................................................................... 
3- ......................................................................................................... 

 مع متنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق 
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  وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي غزة -يةالجامعة اإلسالم

 الزمن: نصف ساعة فقط م2012/2013الثاني امتحان في المادة العملية للفصل  كليـــة أصـــول الديـن

 المساق: تخريج األحاديث)شريعة( قسم الحديث الشريف وعلومه
 

 د. أحمد إدريس عودةمدرس المساق: 
 

 

 الرقم الجامعي:               االسم:                                                                                                                       
 

  ( أمام العبارة الخطأ.×( أمام العبارة الصحيحة و)√ضع )السؤال األول:  -
 ر علينا تخريج الحديث عن طريق موسوعة األطراف إذا لم نعرف طرف الحديث األول.يتعذ  1
 الرمز )ز( في تحفة األشراف تدل على زيادات اإلمام المزي على اإلمام ابن عساكر.  2
 اهتمت موسوعة األطراف بتخريج األحاديث القولية ال الفعلية.  3
 ( أما في الموسوعة )مي(. رمز سنن الدارمي في المعجم المفهرس )دي  4
 الرمز)ع( في تحفة األشراف يدل على أن الحديث موجود في جميع الكتب التي خرجت التحفة أحاديثها   5
 يرتب اإلمام المزي األحاديث تحت الصحابي بحسب عدد مخرجيها.  6
 تحفة األشراف فهرس دقيق ألحاديث الكتب الستة وشروحها وملحقاتها.  7
 الة موسوعة األطراف إلى السنن األربعة فإنها تذكر رمز الكتاب ثم رقم الحديث.عند إح  8
 أغفل المعجم المفهرس األحرف واألفعال التي يكثر وروها كـ "قال"، و"جاء"، و"كان"، وما تصرف منها  9
 سفيان الثوري. الإذا كان الراوي المبهم في السند اسمه )سفيان( فهو سفيان بن عيينة   10
 السؤال الثاني: -

: قارن/ي بين طريقة داللة المعجم المفهرس وطريقة داللة موسوعة األطراف على حديث في سنن ابن ماجه.  أوالا
 المعجم: ................................................................................................. -
 ......................................................................الموسوعة: ........................ -
 اذكر/ي ثالثة سلبيات لكتاب تحفة األشراف:ثانياا: 
4- ......................................................................................................... 
5- ......................................................................................................... 
6- ......................................................................................................... 

 مع متنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق 

 

 

 


