
أسئلة المراجعةأسئلة المراجعةتخريج األحاديث

  ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

كتاب )الترغيب والترهيب( لإلمام الُمنذري يندرج ضمن : (1)

مختصة بباب من أبواب الدين أو جانب منهالمصنفات ال )أ( 

أبواب الدين جميعالمصنفات التي شملت أبوابها وموضوعاتها  )ب( 

أكثر أبواب الدينالمصنفات التي شملت أبوابها وموضوعاتها  )ج( 

ال إجابة صحيحة )د( 

قسم العلماء طرق التخريج إلى : (2)

      أربعة أقسام )أ( 

      سـتـة أقسام )ب( 

      خمسة أقسام )ج( 

      ثالثـة أقسام )د( 

المصادر الفرعية هي الكتب التي ُذكرت فيها األحاديث من غـير إسناد مثل : (3)

      الصغير للسيوطيالجامع  )أ( 

      الموطأ لإلمام مالك )ب( 

رياض الصالحين للنووي )ج( 

أ + ج )د( 

يُستفاد من الكتب المؤلفة في األحاديث الموضوعة من خالل : (4)

      وصف يتعلق بالمتن )أ( 

   والمتن معا وصف يتعلق باإلسناد )ب( 

    وصف يتعلق باإلسناد )ج( 

صحيحة ال إجابة )د( 

كتاب )فتح الباري بشرح صحيح البخاري( البن حجر يُعـّد ضمن المؤلفات في : (5)

      أحاديث األحكام )أ( 

الشروح الحديثية )ب( 

الترغيب والترهيب )ج( 

األجزاء الحديثية )د( 

للعلماء عـّدة مناهج في ترتيب مصادر التخريج، واألكثر استعماال ترتيبها: (6)

      القّوة والشهرة حسب )أ( 

حسب تاريخ الوفيات  )ب( 

حسب الُمتابعات للحديث )ج( 

حسب لفظ الحديث الُمراد تخريجه )د( 
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تفسير ابن جرير الطبري يُعـد من المصادر األصلية في التخريج، وذلك : (7)

      لكونه من المؤلفات في التخريج )أ( 

لكونه من مصادر السنة المعتبرة )ب( 

لكون األحاديث الموجودة فيه مروية باإلسناد ج() 

ال إجابة صحيحة )د( 

إذا كان في الحديث وصٌف يتعلق بالمتن أو اإلسناد، فإننا نرجع إلى : (8)

      المؤلفات في الناسخ والمنسوخ )أ( 

   المؤلفات في العلل )ب( 

      المؤلفات في ُمشكل الحديث )ج( 

      جميع ما ذكر )د( 

باإلضافة إلى أقوال الصحابة والتابعين :على األحاديث المرفوعة  ةالمشتملتُسّمى المؤلفات  (9)

      الُمصنفات )أ( 

السنن )ب( 

الجوامع )ج( 

المسانيد )د( 

الفهارس والمفاتيح التي وضعها العلماء لكتب مخصوصة يـُرجع إليها إذا عرفنا : (11)

      متن الحديثكلمة بارزة من  )أ( 

أول لفظ من متن الحديث )ب( 

موضوع الحديث )ج( 

راوي الحديث األعلى )صحابي أو من دونه( )د( 

كتاب )الموطأ( لمالك بن أنس يندرج ضمن : (11)

المصنفات التي شملت أبوابها وموضوعاتها أكثر أبواب الدين  )أ( 

أبواب الدين يعجمالمصنفات التي شملت أبوابها وموضوعاتها  )ب( 

مختصة بباب من أبواب الدين أو جانب منه المصنفات ال )ج( 

ال إجابة صحيحة )د( 

)القواعد والطرق التي يتوصل بها إلى معرفة موضع الحديث وعزوه إلى مصادره وبيان  (12)

 درجته عند الحاجة( تعريف اصطالحي لـ :

      التخريج )أ( 

علم التخريج )ب( 

الحديثعلوم  )ج( 

أ + ب )د( 
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من مراجع السيوطي في الجامع الصغير )األدب المفرد(  للبخاري، وقد رمز له بالرمز: (13)

     طب )أ( 

خـد )ب( 

خ )ج( 

د )د( 

)حم( من الرموز التي استخدمها مؤلفوا )مفتاح كنوز السنة( والمراد به : (14)

      صحيح مسلم )أ( 

مسند أحمد )ب( 

سنن ابن ماجه )ج( 

موطأ مالك )د( 

من الرموز الُمستخدمة في كتاب )مفتاح كنوز السنة( الحرف ) م (، والمراد به : (15)

      صحيح مسلم )أ( 

صحيح البخاري )ب( 

سنن أبي داود )ج( 

سنن الترمذي )د( 

تأليف :كتاب )المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث الُمشتهرة( من  (16)

      ابن الديبع الشيباني )أ( 

جالل الدين السيوطي )ب( 

العجلوني )ج( 

السخاوي )د( 

تُسّمى الكتب التي تجمع أحاديث عـّدة مؤلفات في كتاب واحد : (17)

      المجاميع )أ( 

الجوامع )ب( 

الزوائـد )ج( 

ال إجابة صحيحة )د( 

من األمثلة على كتب الجوامع : (18)

      موطأ مالك )أ( 

مسند أحمد )ب( 

صحيح مسلم )ج( 

سنن أبي داود )د( 
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الكلمة الُمناسبة للتعبير عن االختالف الكثير بين متون األحاديث أثناء التخريج هي : (19)

      أخرجه بمعناه )أ( 

      أخرجه بنحوه )ب( 

     أخرجه مفرقا )ج( 

    أخرجه بلفظه )د( 

ف ) د( من الرموز الُمستخدمة في كتاب )الُمعجم المفهرس أللفاظ الحديث(، والمراد به :الحر (21)

      صحيح مسلم )أ( 

صحيح البخاري )ب( 

سنن أبي داود )ج( 

سنن الترمذي )د( 


