
االختبار على كتاب نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر 

1) احفظ املنظومة 

2) اذكر ما تعرف عن املؤلف 

3) اذكر بعض الكتب للمؤلف 

4) اذكر بعض الشيوخ والتالميذ للمؤلف 

5) اذكر بعض الكتب يف مصطلح احلديث 

6) اذكر بعض شروح للنخبة 

7) اذكر سبب تأليف النزهة 

8) اكمل اجلملة: "اخلرب من حيث التواتر و عدمه ينقسم إىل...." 

9) اذكر تعريف املتواتر و شروطه 

10) اذكر أنواع خرب اآلحاد 

11) اذكر تعريف احلديث املشهور 

12) ما الفرق بني املشهرور و املستفيض 

13) اذكر أقسام املشهور 

14) اذكر أقسام العزيز 

15) هل كون احلديث عزيزا يدل على صحته؟ 

16) اذكر تعريف الغريب 

17) اذكر تعريف احلديث اآلحاد  

18) اذكر تقسيم احلديث اآلحاد من حيث القبول و الرد؟ 

19) اذكر القرائن اليت جتعل اخلرب يفيد العلم النظري؟ 



20) هل كون احلديث يف الصحيحني يعترب قرينة إلفادة العلم النظري مطلقا؟ 

21) ملاذا وجود احلديث يف الصحيحني يعترب قرينة إلفادة العلم النظري؟ 

22) اذكر أنواع الغرابة 

23) اذكر ما أكثر ما يُطلق عليه "الفرد" 

24) اذكر ما أكثر ما يطلق عليه "الغريب"؟ 

25) هل هناك فرق بني الفرد و الغريب من حيث استعماهلما الفعل املشتق؟ 

26) هل  مصطلحي املنقطع و املرسل متغايران؟ 

27) اذكر تعريف الصحيح لذاته 

28) مىت يكون حديث صحيحا لذاته و مىت لغريه؟ 

29) اذكر أقسام خرب املقبول 

30) مىت يكون حديث حسنا لذاته و مىت لغريه؟  

31) ما املراد بالعدل؟ 

32) ما املراد بالتقوى؟ 

33) هل يشرتط العدالة يف حالة التحمل؟ 

34) اذكر أنواع الضبط ما بيان لكل النوع 

35) هل يشرتط الضبط يف حالة التحمل؟ 

36) اذكر مراتب الضبط 

37) اذكر تعريف املتصل 

38) اذكر تعريف املعلل لغة و اصطالحا 

39) اذكر تعريف الشاذ لغة و اصطالحا 

40) اذكر بعض أصح األسانيد و ما دو�ا و ما دو�ا و ما دو�ا 



41) اذكر أوجه رجحان البخاري على مسلم 

42) اذكر أقسام األحاديث  السبعة من حيث األصحية 

43) و هل يُقّدم املفّوق على الفائق يف هذا الرتتيب؟ 

44) اذكر تعريف الصحيح لغريه 

45) اذكر تعريف احلسن لذاته 

46) هل حيتج باحلديث احلسن؟ 

47) ما املقصود الرتمذي مبصطلحات اآلتية: 

- حسن 

- صحيح 

- غريب 

- حسن صحيح 

- حسن غريب 

- صحيح غريب 

- حسن صحيح غريب 

48) هل حسن صحيح أعلى رتبة أو صحيح فقط؟ 

49) ما املقصود بزيادة الثقة؟ 

50) ما أنواع الزيادة؟ 

51) مبا تسّمى زيادة الثقة مع خمالفة ملن هو أرجح منه؟ 

52) اذكر أوجه الزيادة   

53) فيما يكون الشذوذ؟ 

54) ما يقابل الشذوذ؟ 



55) مبا ُيسّمى خمالفة الضعيف؟ 

56) ما  يقابل املنكر؟ 

57) ما املقصود باملتابعة؟ 

58) اذكر مراتب املتابعة 

59) ما املقصود بالشاهد؟ 

60) هل ُيستعمل مصطلح املتابعة و الشاهد يف غري ما استعمله ابن حجر؟ 

61) ما الفائدة من معرفة املتابعات و الشواهد؟ 

62) ما املقصود باإلعتبار؟ 

63) يتقسم املقبول من حيث عمل به إىل قسمني. اذكرمها 

64) ما املقصود باحملكم؟ 

65) ما أقسام املعارضة؟ 

66) ما املقصود مبختلف احلديث؟ 

67) اذكر من أّلف يف خمتلف احلديث 

68) ما املقصود بالنسخ  و الناسخ؟ 

69) مبا يثبت النسخ؟ 

70) هل ينسخ رواية متأخر اإلسالم رواية متقدم اإلسالم يف حالة التعارض؟ 

71) اذكر مصري ما ظاهره التعارض على الرتتيب 

72) ما هي موجبات الرد؟ 

73) اذكر تعريف املعلق 

74) اذكر صور املعلق 

75) مىت يكون الصورة الثالة معلقا و مىت تدليسا؟ 



76) هل ُحيَكم بصحة املعلق؟ 

77) إذا قال الراوي: "ال أسقط إال الثقات" فهل تقبل الرواية؟ 

78) اذكر تعريف املرسل 

79) إذا ُعِرف من عادة التابعي أنه ال يرسل إال عن ثقة فهل تُقبل روايته؟ 

80) اذكر تعريف املعضل 

81) اذكر تعريف املتقطع 

82) اذكر أنواع السقط من حيث الوضوح و اخلفاء 

83) اذكر تعريف املدّلس 

84) اذكر صيغ أداء املدّلس 

85) اذكر حكم من ثبت عنه التدليس 

86) اذكر تعريف املرسل اخلفي 

87) ما الفرق بني املدلس و املرسل اخلفي؟ 

88) اذكر بعض الكتب يف املرسل اخلفي 

89) اذكر األمور العشرة متعلقة بالطعن يف العدالة و الطعن يف الضبط 

90) اذكر تعريف املوضوع 

91) مبا يعَرف املوضوع؟ 

92) ما احلامل للواضع على الوضع؟ 

93) ما املقصود باملرتوك؟ 

94) ما املقصود باملنكر؟ 

95) مبا يُعرف الوهم؟ 

96) اذكر أقسام مدرج اإلسناد 



97) ما املقصود مبدرج املنت 

98) مبا يدرك اإلدراج؟ 

99) ما املقصود باملقلوب و أين يقع؟ 

100) ما املقصود باملزيد يف متصل األسانيد و ما شرطه؟ 

101) ما املقصود باملضطرب؟ 

102) هل جيوز اإلبدال عمدا؟ 

103) ما املقصود باملصحف؟ 

104) ما املقصود باحملرف؟ 

105) اذكر ما حكم رواية احلديث باختصار أو مبعىن مع التفصيل 

106) ما املقصود بشرح الغريب؟ 

107) ما املقصود ببيان املشِكل؟ 

108) اذكر أسباب اجلهالة 

109) ما املقصود جبهالة العني؟ 

110) ما املقصود جبهالة احلال؟ 

111) ما املقصود بالوحدان؟ 

112) ما املقصود باملبهم؟ 

113) مبا تُرفع جهالة العني؟ 

114) هل يقبل رواية املبتدع بدعة مكفرة؟ 

115) هل يقبل رواية املبتدع بدعة مفسقة؟ 

116) ما املقصود بسوء احلفظ؟ 

117) اذكر أسبب سوء احلفظ 



118) هل يقبل رواية سوء احلفظ؟ 

119) أين تصح رواية املختلط؟ 

120) مىت يصري احلديث الضعيف حسنا لغريه؟ 

121) ما املقصود باألسناد و املنت؟ 

122) اذكر أقسام ما ينتهي إليه اإلسناد 

123) اذكر كيفية ما ينتهي إليه اإلسناد 

124) اذكر ملحقات باملرفوع 

125) اذكر تعريف الصحايب 

126) هل للصحبة رتب؟ 

127) مبا يعرف كون الرجل صحابيا؟ 

128) اذكر تعريف التابعي 

129) من املخضرم؟ 

130) ما املقصود باملسند؟ 

131) هل يدخل يف مسمى املسند ما فيه االنقطاع اخلفي؟ 

132) اذكر أنواع العلو يف السند 

133) اذكر ما يدخل يف العلو النسيب ما ذكر التعريف لكل نوع 

134) ما املقصود باإلقران؟ 

135) ما املقصود باملدبج 

136) هل رواية الشيخ عن تلميذه يُعد حديثا مدجبا؟ 

137) ما املقصود برواية األكابر عن األصاغر؟ 

138) ما أنواع الرواية "عن أبيه عن جده"؟ 



139) ما املقصود بالسابق و الالحق؟ 

140) ما املقصود باملهمل؟ 

141) اذكر حكم رد الشيخ ملرويه؟ 

142) ما املقصود باملسلسل و ما أنواعه؟ 

143) اذكر صيغ األداء 

144) هل قراءة على الشيخ يعترب أحد وجوه التحمل؟ 

145) هل عنعنة املعاصر حممولة على السماعة؟ 

146) اذكر أرفع أنواع اإلجازة 

147) اذكر تعريف املتفق و املفرتق 

148) اذكر تعريف املؤتلف و املختلف 

149) اذكر تعريف املتشابه 

150) اذكر أنواع املتفق و املشتبه 


