دولة فلسطين

State of Palestine

وزارة التربية والتعليم العالي

Ministry of Education & Higher Education

مديرية التربية والتعليم العالي  /الخليل

Directorate of Higher Education / Hebron

ورقة عمل

التربية اإلسالمية

لدرس جهود العلماء في الحفاظ على
السنة النبوية الشربفة.

الصف الثاني عشر

)1

إعداد المعلمة:ناريمان النتشة

(جميع الفروع)

نضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:

 .1ما المراد بكتابة األحاديث وجمعها في مدونات؟

ب .تدوين السنة النبوية.

أ .سبب ورود الحديث.

د .جمع السنة المتواترة.

ج .تصنيف السيرة قبل البعثة.
 .2ما النهج المتبع في تصنيف السنة في القرن الثاني الهجري؟ هو جمع:
أ .السنة ،مع أقوال الصحابة ،وفتاوى التابعين.

ب .أقوال الصحابة وفتاوى التابعين.

ج .السنة مع فتاوى التابعين.

د .السنة مع أقوال الصحابة.

صِّنف موطأ اإلمام مالك بن أنس؟ في القرن الهجري:
 . 3متى ُ
ج .الثالث.
ب .الثاني.
أ .األول.

د .الرابع.

 .4ما أشهر مصنفات الحديث في القرن الثاني الهجري؟
أ .مسند اإلمام أحمد.

ب .صحيح البخاري.

ج .سنن النسائي.

د .موطأ اإلمام مالك.

 .5ما المصطلح الذي يطلق على كل ما ورد عن النبي عليه السالم من :قول ،أو فعل ،أوتقرير ،أو صفة؟
أ .السنة النبوية.

ج .السنة الوصفية.

ب .السنة الفعلية.

د .السنة القولية.

 .6لماذا لم يدون الصحابة السنة في العهد النبوي؟
ب .حتى ال يثقل عليهم الحفظ.

أ .خشية اختالط رواياتها.

د .خشية اختالطها بالقرآن.

ج .انشغالهم بالفتوحات.
 .7من أول من قام بتدوين السنة رسمياَ في عهد عمر بن عبد العزيز؟

أ .اإلمام أحمد بن حنبل.

ب .اإلمام مالك بن أنس.

ج .دمحم بن إسماعيل البخاري.

د .دمحم بن شهاب الزهري.

 .8إلى من أوعز عمر بن عبد العزيز بجمع السنة النبوية؟
أ .أبو بكر بن حزم.

ج .أبو داود السجستاني.

ب .أحمد بن حنبل.
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د .مالك بن أنس.

 .9بم تمتاز مرحلة تصنيف السنة النبوية في القرن الثالث الهجري؟

أ .جمع األحاديث مع أقوال الصحابة والتابعين.

ب .تجريد األحاديث عن أقوال الصحابة والتابعين.
د .ترتيب األحاديث مع أقوال الصحابة والتابعين.

ج .تدوين األحاديث مع أقوال الصحابة والتابعين.
 .11أي اآلتية تعتبر من مراحل حفظ السنة في العهد النبوي؟
أ .الحفظ في الصدور.

ب .جمع األحاديث.

ج .تصنيف األحاديث.

د .تدوين األحاديث.

 .11أي اآلتية تعتبر من مراحل حفظ السنة في القرن الثاني الهجري؟
أ .الحفظ في الصدور.

ج .تصنيف األحاديث.

ب .جمع األحاديث.

د .تدوين األحاديث.

 .12ما العلم الذي ظهر في مرحلة تصنيف الحديث في القرن الثالث الهجري؟
أ .مصطلح الحديث.

ج .الجرح والتعديل.

ب .جمع األحاديث.

د .تدوين األحاديث.

 .13ما اسم صحيفة عبد هللا بن عمرو بن العاص التي كتب فيها بعض األحاديث النبوية؟ الصحيفة:

أ .الصحيحة.

ب .الشاملة.

ج  .الصادقة.

د .الجامعة.

 .14بم يتميز الجامع الصحيح عن مسند اإلمام أحمد؟ رتب على:
أ .أسماء الصحابة.

ب .الكتب واألبواب.

ج  .أسماء التابعين.

 .15بماذا تسىمى كتب الحديث التي رتبت حسب أسماء الصحابة؟

أ .الصحاح.

ب .المسانيد.

ج .السنن.

د .درجة الحفظ.

د .الجوامع.

 )2نذكر كتاباً من كتب الحديث لكل عالم من االتية أسماؤهم.:
.1البخاري :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
 .2أحمد بن حنبل :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
 .3النسائي :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
 .4مالك بن أنس :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
 )3نفرق بين المسانيد والجوامع والسنن من حيث طرق التصنيف:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )4قال تعالى ":إنا َنحن َن َّزلَنا ِّ
إن َله َلح ِّ
الذ ِّ
يتَب َّوء
افظُو َن" وقال رسول هللا ﷺ":من َك َذ َب َعَل َّي ُمتعمداًَ ،فَل َ
ُ
كر َو ِّ ُ َ
قع َد ُه من َّ
النار" .ما العالقة التي نستنتجها من خالل هذين النصين الشرعيين في حفظ الدين.
َم َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفقكم هللا
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