حؿ تقويـ لمكتاب المدرسي لمحديث الشريؼ
أجب عف األسئمة التالية -:

أوالً  :الفيـ واالستيعاب :

 -1ضع عنواناً مناسباً لمضموف الحديث الشريؼ السابؽ .

األخالؽ الحسنة

 -2إالـ ييدؼ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ في عموـ حديثو ؟
ييدؼ إلى التحمي باألخالؽ الحسنة لما ليا مف محاسف وفوائد كثيرة .

 -3ضع عالمة ( √) جانب المكمؿ المناسب لما يأتي -:

في الحديث الشريؼ السابؽ لفتة تتعمؽ بأمر خاص بالجنة  ،وىو أف -:
أ -بيوت الجنة كثيرة العدد.
ج -الجنة أعدت لمن يستحقها.

(

)

(

)

( √)

ب -الجنة درجات ومراتب.

(

د -الجنة فيها متسع لمجميع.

)

 -4عمؿ ما يأتي -:
أ  -المسمـ الحسف خمقو يتبوأ أعمى مراتب الجنة .
ألف األخالؽ ليا شاف عظيـ في الديف اإلسالمي وتحتاج إلى مشقة ومعاناة لموصوؿ إليو .
ب ( -أنا زعيـ ٍ
ببيت في أعمى الجنة لمف حسف خمقو )
اختر مف بيف ما يمي الحديث الشريؼ الذي يتفؽ مع معنى العبارة السابقة لرسوؿ اهلل
ػ ( أعظم ما يدخل الناس الجنة تقوى اهلل وحسن الخمق )
ػ ( أقربكـ مني مجمساً يوـ القيامة أحسنكـ أخالقاً )

( √)

ػ ( إن من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خمقاً )

 -5حوط بدائرة المنزلة التي يدعو بيا المسمموف لرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ليوـ القيامة مف بيف ما يمي-:

 -الفردوس األعمى

 -الوسيمة

 -جنات عدن

 -جنة المأوى

 -6اق أر وأفيـ ما يأتي جيدا ثـ أجب عما بعده -:
 -المراء جد ٌؿ ال طائؿ منو  ،وال يثبت حقاً ؛ ألنو يحرؾ الغضب  ،والغضب يعمي عف الحؽ  ،وغمط الحؽ يولد

سمـ لمعداوة التي ال تحمد عقباىا .
الخصومة  ،والخصومة ٌ

أ -ما النتائج التي تترتب عمى المراء ؟ يحرؾ الغضب ويعمي عف الحؽ ويولد الخصومة والغضب .

ب -أكمؿ مستعيناً بما سبؽ -:الكذب ال فائدة منه،ألنو يحرؾ الفتف،والفتف تعمى عف الحؽ،وتوقع المسمموف العداوة
والبغضاء التي ال تحمد عقباىا .

 -7ضع خطاً تحت كؿ ما يعد كذباً مما يمي -:
أ -إخالفؾ وعداً وعدتو صديقؾ .

ج -أن تزكي من لم يختبر دينه وخمقه.

ٍ
مؤمن ال تعرف عنه الكثير .
ب -ردك غيبة

د -أف تنقؿ بيف الخصوـ كالماً اختمقتو لتصمح بينيـ .

 -8أجب عما يمي إجابة واضحة -:

ٍ
طويؿ  ...كيؼ تكفيما عف ذلؾ ؟
أ -رأيت صديقيف لؾ في مراء
أنصحيا بعدـ المراء ألف الرسوؿ قد أوصانا بعدـ المراء فيو يؤدي إلى الغضب .
ٍ
بكذبة أورثتو بيا حزناً عميقاً  ،كيؼ تصمح أمنة الذي أفسدتو عميو ؟
ب -مازحت زميمؾ
أصارحو بأنني كنت أمزح معو .

ج -تركت المراء مع أحدىـ وأنت محؽ  ،أي رسالة أحببت أف توصميا إليو ؟

عدـ الجداؿ ألف الجداؿ يؤدي إلى عدـ الوصوؿ إلى الحؽ .

د -رسولنا الكريـ قدوة أخالقية فريدة لمعالميف .اذكر آية كريمة تبيف ذلؾ .
( القمـ ) 4

وانؾ لعمى خمؽ عظيـ
ىػ -اذكر بيتاً مف الشعر يحث عمى حسف الخمؽ .
إنما األمـ األخالؽ ما بقيت

فإف ىـ ذىبت أخالقيـ ذىبوا

و -سجؿ جانب كؿ مما يأتي ما يجب أف يتحمى بو مف مكارـ األخالؽ -:

قائد األمة  -:الشجاعة  ،قوؿ الحؽ  ،العدؿ .

العامؿ في عممو-:اإلتقاف،اإلخالص،النشاط،الكفاح.

طالب العمـ  -:االجتياد ،المثابرة  ،الكفاح ،الصبر .

صاحب الضيفاف-:الكرـ ،حسف المقابمة،بشاشة الوجو .

 -9ضع عالمة ( √ ) جانب العبارة الصحيحة  ،وعالمة ( × ) جانب العبارة غير الصحيحة -:
( ×

أ -الحوار بين طرفين صورة من صور المراء المنهي عنه .

( √

ب -لقب رسول اهلل بالصادق األمين
ج -أن تعد طفالً بما لن تفعمه ليكف عن البكاء ال يعد كذباً
د -أن تشهد بالزور عمى من ظممك ٍ
بظمم آخر ال يعد من باب الكذب

)
)

(

×

)

(

×

)

ثانيا الثروة المغوية -:

 -1ىات مترادؼ ما تحتو خط في سياؽ كؿ مما يأتي -:
أ -أنا زعيـ ٍ
ببيت في ربض الجنة ضامف .
ب -كاف صالح الديف األيوبي زعيـ معركة حطيف قائد /رئيس .

 -2ضع خطاً تحت التكممة الصحيحة لكؿ مما يأتي -:

أ -المحؽ ىو -:

صاحب الحؽ .

ب -المازح ضدىا -:

الجاد .

ال منيما في جممة مف عندك .
 -3ىات مترادفيف لكممة ( الكذب ) واستخدـ ك ً

-كذبت فالناً نفسه :حدثتو باألماني البعيدة -كذب فالن عمى صديقه :أخبر عف الشيء بخالؼ الواقع/خالؼ الصدؽ

ب -اكشؼ في معجمؾ عف معنى ( ربض )

ما حوؿ المدينة /جمع أرباض

 -4أكمؿ  -:أ -مف يتحدث بالكذب نسميو كاذباً ب -ومف يمارس المراء نسميو مجادالً
ج -ومف يتصؼ بالخمؽ الحسف فهو حموقا

ثالثاً التذوق الفني -:

 -1أخرج الخيار الصحيح لما يأتي من بين القوسين -:

( أنا زعيـ ببيت) عبارة تبعث في النفس  -:االطمئناف إلى سالمة المصير .
 ( -2لمف ترؾ الكذب واف كاف مازحاً ) ( لمف ترؾ المراء واف كاف محقاً )

تدل عمى عظم الجرح ( الكذب  /المراء ) وخطورة كال منهما .

 -3لماذا اختار رسوؿ اهلل الكممات ( ربض – وسط – أعمى ) في حثو عمى التحمي بحسف الخمؽ .
ليوضح لنا أف الجنة مراتب ودرجات وكؿ إنساف يتبوأ مرتبتو عمى حسب درجة خمقو .

رابعاً السالمة المغوية -:

 ( -1أعمى الجنة لمف حسف خمقو ) ضع خطاً تحت الفاعل في الجممة السابقة .
 -2أخرج مف نص الحديث الشريؼ كممة وقعت مفعوالً بو .

المراء

 -3ما عالقة الكممة التي تحتيا خط بما قبميا في الجممة التالية  ،وما عالمة أعربيا.
يثق المسمموف بوعد رسول اهلل :فاعؿ مرفوع بالواو ألنو جمع مذكر سالـ .
 -4يناؿ الصادؽ يوـ القيامة بيتاً وسط الجنة .
أ -عمؿ نصب الكممات فوؽ الخط .

 -يوـ:ظرؼ زماف منصوب بالفتحة.ب -بيتاً :مفعوؿ بو منصوب بالفتحة -.وسط  :رؼ مكاف منصوب بالفتحة

ب -حوؿ الفاعؿ في الجممة السابقة إلى مثني  ،وغير ما يمزـ .
 -يناؿ الصادقاف يوـ القيامة بيتيف وسط الجنة .

 -5امأل الفراغ بما ىو مطموب منؾ -:

 -يترؾ المسمـ المراء تنفيذا  /حباً لتعاليـ الديف

( مفعوؿ ألجمو )

 -يجتنب المسمـ الكذب في الجد واليزؿ اجتناباً

( مفعوؿ مطمؽ )

 -يتبوأ مف حسف خمقو منزل ًة عالية في الجنة

( صفة مضبوطة )

 -يحذر الحديث الشريؼ مف المراء والكذب

( اسـ معطوؼ مضبوط )

خامساً صحة الرسـ اليجائي -:
 -1عمؿ رسـ اليمزات في الكممات بيف األقواس عمى نحو ما جاءت عميو -:

أ -يسترشد ( المؤمف ) بحديث رسوؿ اهلل .

ألف اليمزة ساكنة وما قبميا مضموـ
ب -البطوالت ( ترأب ) الصدع وتوقظ اليمـ .

ألف اليمزة مفتوحة وما قبميا ساكف .

ج -ال يالـ ( الذئب ) في عدوانو

إف يؾ الراعي عدو الغنـ

ألف اليمزة ساكنة وما قبميا مكسور .
 -2ىات كممات ىمزاتيا متوسطة تطابؽ المطموبات التالية -:
أ -مترادؼ ( منتصب )

قائـ .

ب -ماضي ( يسأـ )

سأـ .

ج -العدد التالي لتسعة وتسعيف  -:مئة – مائة .
د -مف منابع المعرفة الرئيسة -:

القراءة .

