
 بسم هللا الرحمن الرحٌمٓ

 االسم: ....................... الرقم الجامعً: ................                                    علوم الحدٌث "شرٌعة" لمساق (ٔامتحان قصٌر رقم )

  ؤال األَّول: ضع   درجات( 3(                                                                  ( بما ٌتناسب مع كل عبارة:           Xأو ))√( السُّ

 علوم الحدٌث معرفة الحدٌث المقبول من المردود.غاٌة  ( √ ) -

- ( X  )تقوى بطرٌق أو طرق أخرى. سنالحدٌث الصحٌح أصله حدٌث ح 

 ٌروي الحدٌث بسنده سواء كان عنده علم به أو لٌس له إال مجرد الرواٌة فقد ٌعدُّ ُمسنًِدا من ( √ ) -

                       :ؤال الثانً: ضع دائرة حول حرف اإلجابة الصحٌحة  درجات(  3)                                                          السُّ

 ما عدا:ٌُحترز به عن كل ما ٌلً  صحة الحدٌث" شرط من شروط ضبط الرواة" -
 د. حدٌث من ٌروي بالمعنى. ج. حدٌث كثٌر الخطأ. ب. حدٌث الُمغفل. أ. حدٌث المجهول. 
 اشتدت الحاجة إلى التحري والتثبت فً نقل األخبار فً القرن: -
 الرابع الهجري.د.  الثالث الهجريج.  الثانً الهجريب.  األول الهجريأ.  
 مكثرون فً الراوٌة، وأحادٌثهم واضحة المخرج: -
 أهل البصرة.د.  أهل الكوفة.ج.  أهل الٌمن.ب.  أهل الحجاز.أ.  
 ؤال  درجات(  4)                                                                                                                              الثالث:  السُّ

 :أواًل: اكتب المصطلح المناسب 

 كتاب فً الحدٌث جمعت فٌه مروٌات كل صحابً على ِحَدة.(   سندالمُ )   -

  أن ٌروي الراوي فً كل حلقة من حلقات اإلسناد الحدٌث عن شٌخه الذي سمع منه ذلك الحدٌث. (  اتصال السند)   -

  :ا ًٌ   كمل بما ٌناسب:أثان

.. كل من جاء بعده كانوا عٌااًل علٌه فً علوم الحدٌث حٌث ال ٌكاد علم من هذه العلوم إال وقد ألف فٌه كتاب، الخطٌب البغدادي..اإلمام  -
 ........................................................................الكفاٌة فً قوانٌن الرواٌة ومن كتبه: 

 ======================== مع دعائً للجمٌع بالتوفٌق والسداد  =================================

 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 لجامعً: ................االسم: ....................... الرقم ا                                علوم الحدٌث "شرٌعة"     لمساق (ٔامتحان قصٌر رقم )

  ؤال األَّول: ضع   درجات( 3(                                                                  ( بما ٌتناسب مع كل عبارة:           Xأو ))√( السُّ

- ( X  )معرفة الحدٌث المقبول من المردود.رواٌة علوم الحدٌث  غاٌة 

- ( X  ) .الحدٌث الصحٌح بنوعٌه اكتسب صحته من ذات إسناده ومتنه 

ث والحافظ وشٌخ اإلسالم ألقاب تطلق على من ٌشتغل بعلم الحدٌث رواٌة ودراٌة.   ( √ ) -  الُمحدِّ

                              :ؤال الثانً: ضع دائرة حول حرف اإلجابة الصحٌحة  درجات(  3)                                                   السُّ

 ما عدا:ٌُحترز به عن كل ما ٌلً  " شرط من شروط صحة الحدٌثاتصال السند" -
 .الحدٌث الُمدلسد.  .الحدٌث الُمعلّقج.  .الحدٌث المعضلب.  قطوع.حدٌث المالأ.  
 القرن: كثر عدد الرواة الضعفاء، وظهر من ٌتعمد الكذب والوضع فً الحدٌث فً -
 الرابع الهجري.د.  الثالث الهجريج.  الثانً الهجريب.  األول الهجريأ.  
 أسانٌدهم أصح طرق السنن والحدٌث: -
 أهل البصرة.د.  أهل الكوفة.ج.  أهل الٌمن.ب.  أهل الحجاز.أ.  
 ؤال  درجات(  4)                                                                                                                              الثالث:  السُّ

 :أواًل: اكتب المصطلح المناسب 

 ألفاظ الحدٌث التً تتقوم بها المعانً.(   المتن)   -

 المسلم البالغ العاقل السلٌم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. ( العدل)   -

  :ا ًٌ   كمل بما ٌناسب:أثان

... واختصر كتاب علوم الحدٌث "المشهور بمقدمة ابن التقرٌب والتٌسٌر لمعرفة سنن البشٌر النذٌرألّف كتاب .. ....النووياإلمام ...... -
 الصالح".

 ============================= مع دعائً للجمٌع بالتوفٌق والسداد  ============================



 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 ...االسم: ....................... الرقم الجامعً: .............                                علوم الحدٌث "شرٌعة"     لمساق (ٔامتحان قصٌر رقم )

  ؤال األَّول: ضع   درجات( 3(                                                                  ( بما ٌتناسب مع كل عبارة:           Xأو ))√( السُّ

 معرفة الحدٌث المقبول من المردود. دراٌةغاٌة علوم الحدٌث  ( √ ) -

- ( X  )شروط القبول. أعلى هتوفرت فٌ الحدٌث الصحٌح بنوعٌه 

 عزو الحدٌث إلى قائله وراوٌه ٌطلق علٌه "اإلسناد" أو الُمْسَند" بفتح النون. ( √ ) -

                              :ؤال الثانً: ضع دائرة حول حرف اإلجابة الصحٌحة  درجات(  3)                                                   السُّ

 ما عدا:ٌُحترز به عن كل ما ٌلً  شرط من شروط صحة الحدٌث "عدالة الرواة" -
 د. حدٌث المجهول. ج. حدٌث الكافر. ب. حدٌث المغفل. أ. حدٌث الفاسق. 
 انتشر الكالم فً جرح الرواة وتعدٌلهم والتعرف على العلل الخفٌة فً األحادٌث، والبحث فً مسائل علوم الحدٌث فً القرن:  -
 الرابع الهجري.د.  الثالث الهجريج.  الثانً الهجريب.  األول الهجريأ.  
 التدلٌس عندهم قلٌل، والكذب والوضع عزٌز: -
 أهل البصرة.د.  أهل الكوفة.ج.  أهل الٌمن.ب.  أهل الحجاز.أ.  
 ؤال  درجات(  4)                                                                                                                              الثالث:  السُّ

 :أواًل: اكتب المصطلح المناسب 

 ما ٌنتهً إلٌه السند من الكالم.(  المتن )   -

  نفسٌة تحمل مراعاتها على الوقوف عند محاسن األخالق وجمٌل، وترجع معرفتها إلى الُعُرف. آداب(  المروءة  )  -

  :ا ًٌ   كمل بما ٌناسب:أثان

ٌُعدُّ الكتاب األ..مقدمة ابن الصالحالمشهور ب أنواع علوم الحدٌث " معرفةألّف كتاب .. ابن الصالح.... اإلمام - ساس فً علم ، الذي 
 وقد اهتم به العلماء بٌن مختصر وشارح وناظم له ومعلق علٌه.    ،الحدٌث

 ============================= مع دعائً للجمٌع بالتوفٌق والسداد  ============================

 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 االسم: ....................... الرقم الجامعً: ................                                علوم الحدٌث "شرٌعة"     لمساق (ٔامتحان قصٌر رقم )

  ؤال األَّول: ضع   درجات( 3(                                                                  ( بما ٌتناسب مع كل عبارة:           Xأو ))√( السُّ

- ( X  )رواٌة ودراٌة الفوز بسعادة الدارٌن )الدنٌا واآلخرة(.م الحدٌث غاٌة علو 

 الحدٌث الصحٌح لذاته توفرت فٌه أعلى شروط القبول. ( √ ) -

- ( X  )النون. بكسرد" "اإلسناد" أو الُمْسنِ سلسلة الرواة الموصلة للمتن ٌطلق علٌها 

 ؤال الثانً: ضع دائرة حول حرف  درجات(  3)                                                   اإلجابة الصحٌحة:                              السُّ

ٌُحترز به عن حدٌث الثقة الذي: -  "السالمة من الشذوذ" شرط من شروط صحة الحدٌث 
 د. كل ما سبق. ج. كثٌر الخطأ. ب. لم ٌضبط كتابه. خالف من أولى منه.أ.  
 صارت علوم الحدٌث ُتكتب وُتسجل، ولكنها كانت ممزوجة مع بعض العلوم األخرى، وذلك فً القرن: -
 الرابع الهجري.د.  الثالث الهجريج.  الثانً الهجريب.  األول الهجريأ.  
 أحادٌثهم كثٌرة الدغل، قلٌلة السالمة من العلل: -
 أهل البصرة.د.  أهل الكوفة.ج.  أهل الٌمن.ب.  أهل الحجاز.أ.  
 ؤال  درجات(  4)                                                                                                                              الثالث:  السُّ

 :أواًل: اكتب المصطلح المناسب 

 والمروي.علم بالقواعد الُمعرفة بحال الراوي (  علم الحدٌث دراٌة)  -

 عدم مخالفة الراوي الثقة لمن هو أولى منه فً الحفظ أو الكثرة أو اإلتقان.(  السالمة من الشذوذ)  -

  :ا ًٌ   كمل بما ٌناسب:أثان

ث الفاصل بٌن الراوي والواعً ألّف كتاب ........ الرامهرمزي... اإلمام - أول كتاب مستقل فً .... الذي ٌعدُّ ........................ الُمحدِّ
 علم الحدٌث.

 ============================= مع دعائً للجمٌع بالتوفٌق والسداد  ============================



 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 . الرقم الجامعً: ................االسم: ......................                                علوم الحدٌث "شرٌعة"     لمساق (ٔامتحان قصٌر رقم )

  ؤال األَّول: ضع   درجات( 3(                                                                  ( بما ٌتناسب مع كل عبارة:           Xأو ))√( السُّ

 رواٌة الفوز بسعادة الدارٌن )الدنٌا واآلخرة(.غاٌة علوم الحدٌث  ( √ ) -

 الحدٌث الصحٌح اكتسب صحته من ذات إسناده ومتنه. ( √ ) -

 سلسلة الرواة الموصلة للمتن ٌطلق علٌها "اإلسناد" أو السند" بفتح النون. ( √ ) -

                              :ؤال الثانً: ضع دائرة حول حرف اإلجابة الصحٌحة  درجات(  3)                                                   السُّ

 تغٌر حفظه من األحادٌث التً ٌحترز عنها بشرط:من حدٌث  -
 أ. السالمة من الشذوذ. أ. اتصال السند. ب. الضبط. أ. العدالة. 
 : القرن، وذلك فً نضجت العلوم واستقر االصطالح واستقل كل علم وفن عن غٌره، ومنها علوم الحدٌث -
 الرابع الهجري.د.  الثالث الهجريج.  الثانً الهجريب.  األول الهجريأ.  
 رواٌاتهم جٌدة وطرقها صحٌحة؛ غٌر أنها قلٌلة: -
 أهل البصرة.د.  أهل الكوفة.ج.  أهل الٌمن.ب.  أهل الحجاز.أ.  
 ؤال  درجات(  4)                                                                                                                              الثالث:  السُّ

 :أواًل: اكتب المصطلح المناسب 

 هللا عنه.عن نافع مولى ابن عمر عن عبد هللا بن عمر عن عمر رضً بن أنس مالك إسناد ( سلسلة الذهب )  -

 مخالفة الراوي الثقة لمن هو أولى منه فً الحفظ أو الكثرة أو اإلتقان.(         الشذوذ )  -

  :ا ًٌ   كمل بما ٌناسب:أثان

فة سنن البشٌر ، شرح فٌه كتاب التقرٌب والتٌسٌر لمعر.....تدرٌب الراوي شرح تقرٌب النواوي... ألّف كتاب ...السٌوطًاإلمام ... -
 النذٌر لإلمام النووي.

 ============================= مع دعائً للجمٌع بالتوفٌق والسداد  ============================

 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 ...................... الرقم الجامعً: ................االسم: .                                علوم الحدٌث "شرٌعة"     لمساق (ٔامتحان قصٌر رقم )

  ؤال األَّول: ضع   درجات( 3(                                                                  ( بما ٌتناسب مع كل عبارة:           Xأو ))√( السُّ

- ( X  ) دراٌة الفوز بسعادة الدارٌن )الدنٌا واآلخرة(.غاٌة علوم الحدٌث 

 أصله حدٌث حسن تقوى بطرٌق أو طرق أخرى. غٌرهالحدٌث الصحٌح ل ( √ ) -

 عزو الحدٌث إلى قائله وراوٌه ٌطلق علٌه "اإلسناد" أو الُمْسَند" بفتح النون.  ( √ ) -

 ؤال الثانً: ضع دائرة حول حرف  درجات(  3)                                                   اإلجابة الصحٌحة:                              السُّ

 حدٌث المجهول من األحادٌث التً ٌحترز عنها بشرط: -
 د. السالمة من الشذوذ. ج. اتصال السند. ب. الضبط. أ. العدالة. 
 قام علماء الحدٌث بإفراد التصنٌف والتألٌف فً علوم الحدٌث وأصوله فً كتب مستقلة فً القرن: -
 الرابع الهجري.د.  الثالث الهجريج.  الثانً الهجريب.  األول الهجريأ.  
 :أحادٌثهم أكثرها مراسٌل ومقاطٌع -
 أهل الشام.د.  أهل الكوفة.ج.  أهل الٌمن.ب.  أهل الحجاز.أ.  
 ؤال  درجات(  4)                                                                                                                              الثالث:  السُّ

 :أواًل: اكتب المصطلح المناسب 

 أحاط بجل أو معظم األحادٌث سنًدا ومتًنا، وبرواتها جرًحا وتعدٌاًل وتارًٌخا؛ بحٌث ال ٌفوته منها إال الٌسٌر. من(    الحاكم)   -

 ٌجمع وصفً العدالة والضبط.(    الثقة)   -

  :ا ًٌ   كمل بما ٌناسب:أثان

......... الذي ٌعدُّ أول كتاب كتب فً علوم الحدٌث، ولكنها كانت ممزوجة مع بعض الرسالة أو األم  ألّف كتاب  ..... الشافعًاإلمام  -
 العلوم األخرى كعلم أصول الفقه وعلم الفقه وعلم التفسٌر وغٌرها.

 =================================== مع دعائً للجمٌع بالتوفٌق والسداد  ======================


