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 فقــــط دةـــاعـة واحــن: ســـالزم 0228/0222 الثانياالمتحان النصفي للفصل الدراسي  غزة -اجلامعة اإلسالمية
 88/5/0222 االثنني التاريخ:اليوم و  علوم احلديث )شريعة(املادة:  نـول الديية أصـــكلــــ

  لشريف وعلومهقسم احلديث ا .........................مدرس املادة: 

===================== ====وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي  ======================== 
 .....................ة : ................     الشعب:........... /ة....................................    رقم الطالب/ة: اسم الطالب

=========================================================================== 
  (درجات 82)                                                                                                               املصطلح املناسب: /ياكتب  سؤال األول:لا

 علم بالقواعد المعّرفة بحال الراوي والمروي. ( ................. ) .1

ي الصغير عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس  (.................  ) .2  .ما رواه السُّّدِّ

ج الحديث وبين من يع (.................  ) .3  لو إليه السند.قلة عدد حلقات اإلسناد بين ُمخرِّ

 الراوي الذي يجمع بين وصفي العدالة والضبط. (.................  ) .4

 تتبع طرق حديث تفرد بروايته راٍو لمعرفة هل شاركه في غيره من الرواة أم لم يشاركه أحد. (.................  ) .5

 طرق أخرى. الحديث الحسن لذاته الذي تقوى بطريق أو (.................  ) .6

 ما سقط من إسناده راويان أو أكثر على التوالي.  (.................  ) .7

 يشمل الحديث الصحيح والحديث الحسن بقسميهما لذاته ولغيره. (.................  ) .8

 ما عن غيره.الراوي الذي يقال فيه: حدثنا محمد أو عبد هللا، ولم يَُميَّز كل منه (.................  ) .9

من أحاط بُجّل أو معظم األحاديث المروية متناً وسنداً، ومن أحااط برواتهاا جرحااً وتعاديبًي بحياث  (.................  ) .11
 ال يفوته منه إال اليسير.

 (درجات 80)                                                                                                                                                     :ؤال الثانيالس
نفًا واحدًا مع ذكر مؤلفه حبسب اجلدول التايل: /ياذكر * أوالً:

َ
ص

ُ
 م

 مؤلفه مصنفال نوع المصنف

   مصنف في علوم الحديث. 1

   مصنف في أنواع من الضعيف خاصة. 2

   مستخرج على صحيح البخاري فقط. 3

   البخاري اإلمام وصل معلقاتمصنف في . 4

 :قارن/ي بني* ثانيًا: 
 أسباب تساهل الحاكم في مستدركه وأسباب تساهل ابن حبان في صحيحه:. 1

 أسباب تساهل ابن حبان في صحيحه أسباب تساهل الحاكم في مستدركه

1.. ........................................................... 
................................................................ 
2.. ........................................................... 

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

1.. ........................................................... 
................................................................ 

2.. ........................................................... 
................................................................ 

................................................................ 
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 تقطيع الحديث وجمع طرقه عند اإلمام البخاري وعند اإلمام مسلم. 2

 تقطيع الحديث وجمع طرقه عند اإلمام مسلم تقطيع الحديث وجمع طرقه عند اإلمام البخاري

1.. ........................................................... 
................................................................ 

2.. ........................................................... 
................................................................ 

1.. ........................................................... 
................................................................ 

2.. ........................................................... 
................................................................ 

 :بني/ي املقصود باألحكام التالية: ثالثاً * 
 حديث صحيح متفق عليه. 1

................................................................................................................................... 
 . قول ابن خزيمة: )إْن ثبت الخبر(2

................................................................................................................................... 
 . قول الحاكم: )صحيح اإلسناد(3

................................................................................................................................... 
د. 4  حديث ُمَجوَّ

................................................................................................................................... 
 . قول الترمذي )حسن غريب(5

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

 (درجات 8)                                                                                             السؤال الثاني:                                                          
 ثة شروط من شروط اإلمام الشافعي لبحتجاج بالحديث المرسل.* أوالً: اذكر/ي ثب

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

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

 * ثانياً: اقرأ/ي اإلسناد التالي ثم أكمل/ي الفراغ بما يناسب:

اٌم َعْن قَتَ : في سننه قال النسائي ثَنَا َهمَّ ْحَمنِّ قَاَل َحدَّ ثَنَا َعْبُد الرَّ اَدةَ َعاْن النَّْضارِّ ْبانِّ أَنَاٍس أَْخبََرنَا َعْمُرو ْبُن َعلِّّيٍ قَاَل َحدَّ
يٍك َعْن أَبِّي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِّّيِّ  َعنْ  يرِّ ْبنِّ نَهِّ  .بَشِّ

 .................................: حديثهوأسقط ما بينهما ف ( مباشرة عن النبي َعْمُرو ْبُن َعلِّّيٍ )الحديث . إذا روى 1
 ..............................فحديثه:  مباشرة عن النبي  -من صغار التابعين وهو -(قَتَاَدةَ )الحديث  أما إذا روى. 2
 ...........................................................................فالحديث:  (َعْمُرو ْبُن َعلِّّيٍ ). إذا أسقط النسائي 3
ْحَمنِّ . إذا حذف من اإلسناد كل من )4  .......................................................( فالحديث: قَتَاَدةَ ) ( وَعْبُد الرَّ
 بصورة افتراضية. تامة وأخرى قاصرة ( إحداهماقَتَاَدةَ . ارسم في الفراغ التالي متابعتين للراوي )5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح
 ار ريانبراء نزأ.  أ. أحمد إدريس عودة،: المادة امدرس


