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  م8002/8009 االمتحان النهائي للفصل الثاني غزة -اجلامعة اإلسالمية
 طــــــان فقــــــاعتـن: ســـالزم ( شريعة )علوم احلديث : ادةامل نـول الديــــة أصــــيــكل

 مدرس املادة: أمحد إدريس عودة  قسم احلديث الشريف وعلومه

======================  ِّوَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي رَب  ========================= 
 .........(..)الشعبة :     .......................:........... /ة....................................    رقم الطالب/ة: اسم الطالب

===========================================================================    
 مفتاح إجابة السؤال  الثاني

 5 4 3 2 1 السؤال

      اإلجابة

 11 9 8 7 6 السؤال

      اإلجابة

 15 14 13 12 11 السؤال

      اإلجابة

 مفتاح إجابة السؤال الثالث
 5 4 3 2 1 السؤال

      اإلجابة

 11 9 8 7 6 السؤال

      اإلجابة

 15 14 13 12 11 السؤال

      اإلجابة

_________________________________________________________________ 

 ( درجات 00)                                                                                 : لح املناسبالسؤال األول:  اكتب/ي املصط

 لرواة أو ضبطهم أو هما معاً. ايلي الموضوع في عدم االحتجاج به، لفقده شرطي عدالة  ....(...).......... .1

 مسلم بالغ عاقل سليم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. ).................( .2

 الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ).................( .3

 ما سقط من أول إسناده راٍو أو أكثر على التوالي. ............()..... .4

 مشاركة غير الراوي في الحديث لشيخ الراوي المراد متابعته أو من فوقه من الرواة. ).................( .5

 يفيد العلم النظري المتوقف على النظر واالستدالل والبحث عن أحوال رواته. ).................( .6

 . موافقة الثقة لمن هو أوثقه منه ).................( .7

 تتبع طرق حديث تفرد بروايته راٍو، والنظر هل وافقه غيره من الرواة.  ).................( .8

 الراوي الذي يقال فيه: حدثنا فالن أو رجل.  ).................( .9

 ى قائله وراويه.عزو الحديث ورفعه إل ).................( .11
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مع نقـل اإلجابـة إ   ( أمام العبارة اخلاطئة ×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√:  ضع/ي عالمة )ثانيالسؤال ال
 (جاتدر 05)                                                                                                 : مفتاح اإلجابة يف الصفحة األو 

 

 يمكن تعريف الحديث والسنة والخبر واألثر بمعنى واحد.  (       ) .1

 علم أصول الحديث هو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول أو الرد. )       ( .2

 ال فرق بين الحديث المشهور والمستفيض عند علماء الحديث. )       ( .3

 والسماع. االتصال حكم  ، )ذكر فالن كذا( فإن لهكذا( فالن )فعل الراوي الُمدلس: إذا قال )       ( .4

 أخف أنواع التدليس كراهة هو تدليس الشيوخ.  )       ( .5

 ذهب الفقهاء األربعة إلى أن الحديث المرسل صحيح وحجة بشروط.  )       ( .6

  الضعف إلدخالها في الكتاب الموسوم بالصحة. ال يحكم عليها بالمعلقات في الصحيحين  )       ( .7

د(، )صالح لالحتجاج( يحمل معنى واحد فقط وهو صحيح. )       ( .8  الحكم على حديث بلفظ )جيد(، )ُمّجوَّ

 أحاديث أهل الحجاز أصح طرق الحديث ألنها واضحة المخرجة وطرقها صحيحة. )       ( .9

 ريج األحاديث المرفوعة في صحيحه، ولم يخرج األحاديث الموقوفة.اقتصر البخاري على خ )       ( .11

 األحاديث القدسية منها المتواتر ومنها غير المتواتر، وكلها يحتج بها ويعمل بها. )       ( .11

  . صل إسنادهالذي لم يتحديث المنقطع على ال قطوعيطلق الشافعي لفظ الم )       ( .12

 نفات في الحديث المضطرب: كتاب المقترب في بيان المضطرب، للخطيب البغدادي.من المص )       ( .13

قال ابن الصالح: لو اقتصر الراوي على قوله: " صحيح اإلسناد "، ولم يذكر علة قادحةة، فالظةاهر  )       ( .14
 منه الحكم عليه بأنه صحيح ألن األصل عدم العلة.

صل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه من أول السند إلى منتهاه من غيةر الحديث الحسن هو ما ات )       ( .15
 شذوذ وال علة.

 مع نقل اإلجابة إ   مفتاح اإلجابة يف الصفحة األو :ضع/ي دائرة حول اإلجابة الصحيحة,  : لثالسؤال الثا
 (درجة 05)  

 حوال رواتها ويميز الصحيح من غيره:يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ويطلع على األحاديث ويطلع على أ .1

  . الحاكم ب. لمحدث.اأ.  
  (. + ج اإلجابة الصحيحة ) أ د. .الحافظج.  

 يشترط في الحديث الصحيح " ضبط الرواة "، ومن يحترز بهذا الشرط حديث: .2
  غير اليقظ. ب. المدلس.أ.  
  كل ما سبق. د. المتهم بالكذب.ج.  

  سناده راٍو أو أكثر على التوالي يعتبر:ما سقط من وسط إ .3
 .انقطاع جليب.  المنقطع.أ.  
 انقطاع خفي. د. المرسل.ج.  

  قول الترمذي " هذا حديث حسن صحيح غريب "، يعني: . 4
  ما صح متنه وحسن سنده وفيه غرائب.  ب. ما صح سنده ومتنه وفيه غرائب.أ.  
  سبق. ال شيء مما د. ومتنه.ما صح سنده ج.  

  شرُّ أصناف الوضاعين وأخطرهم: .5
  الزهاد. ب. الزنادقة.أ.  
 علماء السلطان.د.  القصاص.ج.  
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 حديث: )المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده( وهو حديث مشهور بين: .6

  العوام. ب. أهل الحديث.أ.  

  .كل ما سبق صحيح د. العلماء.ج.  

 ض األحاديث ألدنى كالم في اإلسناد:كان يتوقف في تصحيح بع .7

  ابن حبان. ب. الحاكم. أ. 

 البخاري.د.  ابن خزيمة.ج.  

  ال يمكن الجزم إلسناد بأنه أصح األسانيد لوجود أسانيد:  .8

  ضعيفة. ب. حسنة.أ.  

  ُمختلف فيها. د. لم تصل إلينا.ج.  

  قرن:بدأ  التأليف في علم الحديث في كتب مستقلة في ال .9

  الثاني الهجري. ب. األول الهجري.أ.  

  الرابع الهجري. د. الثالث الهجري.ج.  

  من فوائد المستخرجات: .11

  زيادة طرق الحديث  ب. تخريج األحاديث من مصادرها األصلية.أ.  

 ال شيء مما سبق.د.  ج. الوقوف على األحاديث التي لم تخرج في الكتاب األصل. 

  صحيح ابن حبان بهذا االسم، ولكن اسمه األصلي: اشتهر .11

 األنواع والتقاسيم.  ب. التقاسيم واألنواع.أ.  

 موارد الظمآن. د. اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان.ج.  

  إذا قيل عند ذكر التابعي )يرفعه( فحكم الحديث: .12

  مرفوع مرسل. ب. مرفوع متصل.أ.  

  قدسي. د. مرفوع.ج.  

  من مظان األحاديث الموقوفة والمقطوعة: .13

  السنن. ب. المصنفات.أ.  

 األجزاء.د.  المسانيد.ج.  

 الحديث الذي يرويه روايان في طبقة أو أكثر من طبقات اإلسناد هو حديث: . 14

  عزيز. ب. مشهور.أ.  

  متواتر. د. فرد.ج.  

  الحكم على حديث بأنه " صالح " يعني: . 15

  لالعتبار. ب. لالحتجاج.أ.  

 كل اإلجابات محتملة. د. للعمل. ج. 

 درجات( 00)                                                                                                    السؤال الرابع: 
  للعوام.  اذكر/ي ثالثة أنواع من األحاديث ينبغي على المحدث أن يتجنب روايتها .1

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

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

 .بّين/ي حكم القلب في الحديث. 2
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
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  عرف/ي زيادة الثقة، واذكر/ي أقسامها، وحكم كل قسم. . 3
..........................................................................................................................

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

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

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

 درجات( 00)                                                                                                           السؤال اخلامس:
 مثااًل واحدًا على أنواع األحاديث التالية: اذكري  أواًل: -
 المتواتر المعنوي.. 1

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

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

 المشهور بين الفقهاء خاصة.. 2
..........................................................................................................................

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

 ن(المدرج )في أول المت. 3
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

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

كتاب الموضوعات الكبرى البن الجوزي، والآلليء المصنوعة فيي األحادييث الموضيوعة ألبيي بكير  قارن بين ثانيًا: -
 السيوطي:

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

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

 اشرح/ي وبالتفصيل حكم الحديث الغريب.ثالثًا:  -
..........................................................................................................................

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

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

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

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

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

 ,,,لكم بالتوفيق والنجاح تمنياتنامع 


