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 تم تحميل من موقع األوائل  www.awa2el.comكما يمكنكم مشاهدة الدروس المصورة على قناة اليوتيوب  (تبيان) 
 مدرس المادة: أ. عبيده الزغول 

 تشتمل ورقة العمل هذه على الدروس التالية: 
 

 الرزق من عند هللا تعالى    الشريفاقسام الحديث النبوي 
 

 بعد دراستك للمادة من مقرر الكتاب قم بحل ورقة العمل هذه للتأكد من فهم المادة ومراجعتها 
 

  ؟ما يلي عرف األول السؤال  

  ......................................................................  ..................................................... ....) السند1

  ..... ..... ) المتن...................................................................................................................... 2

  ......... )الرزق....................................................................................................................... 3

  

  السؤال الثاني قسم العلماء الحديث من حيث الصحة والضعف اذكر هذه األقسام مع تعريف كل قسم و مثال عليه  

  .................................. وهو .................................................................................. ) ........... 1

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

  وحكم العمل به................................................... ومن اشهر المصنفات فيه ......................................

  

  ......... ) ............................................. وهو ......................................................................... 2

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

  ............. ويكثر وجوده في ......................................وحكم العمل به ......................................... 

  

  ......... ) ............................................. وهو ......................................................................... 3

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

 وحكم العمل به ...................................... 
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 يلي: الفراغ فيما  اكمل  السؤال الثاني 

 ..................................................   اعلى درجات الحديث صحة هو ) 1

 ...................................................................................  اتصل سنده تعني) 2

 ........................................................  عدالة الراوي تعني .....................................................) 3

 ...........................................................................................................  ضبط الراوي تعني) 4

 وحكم العمل بها .............. .................................. االحاديث التي نسبت الى الرسول صلى هللا عليه وسلم ولم يقلها هي) 5

 ..................... و.......................................................................من عباده مقابل نعمه عليهم طلب هللا تعالى ) 6

 ............................................... ....................................................من طرائق كسب الرزق ) 7

    ............................................ ب الرزق ان يكونيشترط في كس) 8

  .................................................... ........................................................... علل تفاوت الرزق بين الناس )9

  ............................................................. ل...............................................يبسط هللا تعالى الرزق للغني ) 10

  .................................................................  يضيق هللا تعالى الرزق على الفقير ل) 11

  

 يلي: السؤال الثالث اذكر ما 

من طرق كسب الرزق المحرمة أ)   

 ......................................................(2          .......................................................(1 

........................................................(3                                       

 

 

 إشارة صح امام العبارة الصحيحة وخطأ امام العبارة الخاطئة   الرابع: ضعالسؤال 

 )       (  عبارة متفق عليه تعني اتفق عليه البخاري و الترمذي) 1

 )      يجب على االنسان العمل من اجل تحصيل الرزق حتى وان كان مقدرا من عند هللا تعالى () 2

 )   (  يجوز للمسلم ان يستعجل طلب الرزق المقدر له حتى وان كان بطرق غير مشروعة) 3

  )   (  الفقر عقوبة من هللا تعالى ) 4

  )    (  الغنى تكريم من هللا تعالى  ) 5

  

    األسئلةنتهت ا

  

  

  

  



  

 تم تحميل من موقع األوائل  www.awa2el.comكما يمكنكم مشاهدة الدروس المصورة على قناة اليوتيوب  (تبيان) 
 مدرس المادة: أ. عبيده الزغول 

 مالحظة 
 
 
 
 

تم ارفاق اإلجابة النموذجية ألسئلة ورقة  
اعتمد على نفسك العمل، لكن عزيزي الطالب 

اوالً في حل االسئلة ثم قارن اجاباتك مع 
 اجاباتي 
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 تشمل ورقة العمل هذه على الدروس التالية:

 الرزق من عند هللا تعالى أقسام الحديث النبوي الشريف  

 
 بعد حل ورقة العمل الخاصة بهذه الدروس قارن إجاباتك باإلجابات النموذجية 

  
 السؤال األول :  

 
 . السند: سلسلة الرواة الذين نقلوا الحديث عن الرسول  ١
 الحديث . المتن: نص  ٢
  . الرزق: هو كل ما أنعم هللا به على مخلوقاته من أسباب الحياة المادية والمعنوية٣

 ومتاعها  
 

  السؤال الثاني :
 
.  الحديث الصحيح : ( ما اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط عن مثله من أول السند إلى ١

 آخره من غير شذوذ وال علة . 
#ومن أشهر المصنفات في الحديث الصحيح كتاب ( صحيح البخاري ) ، وكتاب ( صحيح مسلم 

قا على إخراجه معا في كتابيهما ، وهو ما أطلق عليه عبارة ( متفق  ) ، وأصح األحاديث ما اتف
 عليه ) .  

 وجوب العمل به 
 
. الحديث الحسن: هو الحديث الذي اتّصل سنده برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ووصف رواته بالعدالة ٢

والضبط ، فهم من حيث العدالة كرواة الصحيح ولكن ضبطهم أقل من ضبط رجال الصحيح ،  
 في وجوب العمل به  وحكمة كالصحيح 

#والحديث الحسن يكثر وجوده في كتب السنن األربعة ، وهي : سنن أبي داود ، وسنن 
  الترمذي ، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجة . 

 
. الحديث الضعيف: هو الحديث الذي لم يتصل سنده ، أو افتقد أحد رواته شرط العدالة أو  ٣

  . ، والحديث الضعيف يعمل به في فضائل األعمال فقط بشروط .  الضبط 
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 السؤال الثالث :
 
 . الصحيح ١
 . ان كل رواة الحديث من أول السند إلى نهايته سمعوا هذا الحديث من بعضهم دون انقطاع  ٢
 ديني. اتصافه بالصدق واألمانة والتزامه ال٣
 . ان يكون متقنا للحفظ وال يعهد عليه النسيان او الخطأ  ٤
 ال تصح روايتهو ال يعمل به - . الموضوع٥
 عبادته وطاعته -. شكره ٦
 . السعي والعمل للحصول على المال٧
 . حالل ٨
يختبر هللا تعالى شكر الغني  ول . ليعمل الناس عند بعضهم بعضا كل حسب مهاراته وتخصصه٩

 ر  وصبر الفقي
 . ليختبر شكره بإخراج حق هللا فيه ١٠
 اه. ليختبر صبره ورض١١

 
 السؤال الرابع:  

 
 . السرقة ١
 . اكل مال الناس بالباطل ٢
 . الرشوة٣
 

 السؤال الخامس: 
 
 لبخاري و مسلم خطأ ا. ١
 . صح ٢
 . خطأ، بل يكون الكسب بالطرق المشروعة الحالل ٣
 . خطأ، ليس عقوبة إنما اختبار  ٤
  . خطأ، ليس تكريم إنما اختبار ٥

  
  
  

  وفقكم هللا تعالى لما يحبه ويرضى
 مدرس المادة أ. عبيده الزغول

 


