
 

 :الســند

كان بذلك مقترفا أشنع أنواع الجحود الق واجب على اإلنسان فإن لم يفعل الخكر ش   و. " ..

والنكران. أال ترى أّننا ننكر على الشخص الذي ال ي سدي الشكر لمن أحسن إليه من البشر؟ 

َقّربين إلى هللا  فما بالك بمن ال ي سدي الشكر لخالقه مصدر كل النعم؟ و ال يمكن أن نكون م 

َواللَُّه َأْخَرَجُكم مِّن بُُطوِن  ﴿ش كره، و هذا ما أمر به هللا تعالى في آيات عديدة منها من غير 
ْمَع َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفِئَدَة   "   78النحل: ﴾َتْشُكُرونَ  َلَعلَُّكمْ أُمََّهاِتُكْم ََل تَ ْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّ

 ن اإلسالميارة، روح الديعفيف عبد الفتاح طبّ 

 )شرح بعض الكلمات: ُيسدي: يقدم و يعطي/ اْلفئدة: جمع فؤاد و هو القلب( 

 نقاط( 8) األسئلة الموضوعية:     

 (ن 2) السؤال األول: 

 لآلية    مع الشكل التام  "اإلسراء"أكمل قوله تعالى من سورة 

 ......................................................................... َو َلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَدمَ  ﴿
     70اإلسراء: ﴾ ..........................................................................

  (ن3)السؤال الثاني: 

 حتى يكتمل المعنىأكمل الفقرة بما يناسب 

المتصف بكل صفات الكمال، و هو  هوو .......... الجازم بوجود الخالق لهذا الكون، . هواإليمان 

ول هللا خلق هللا اإلنسان و أنعم عليه بنعم ال ت حصى و ال ت عّد؛ يق الرازق المنعم المدبر شؤون هذا الكون.

وا نِْعَمَة اهلل َل ُتحُصوَها ....................وَ  ﴿سبحانه و تعالى في كتابه العزيز                           .﴾ إْن تَ ُعدُّ

 و ................. ................  منهامتعددة ........... رّبه بطرق  على اإلنسان أنم  هللا كثيرة وِنعَ 

 . .و....................

 

 االسم: .....................

 اللقب: .....................
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َوفًَّقا         عَمالً م 

 (ن3: )لثالسؤال الثا
 

 ؟ لإلنسانكيف يساهم اإليمان في تكوين شخصية متوازنة 

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

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

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

 (نقطة 12)السؤال اإلنشائي: 

يشكر العبد ربه على حيث   ﴾لَِئْن َشَكْرُتْم َْلزِيَدنَُّكمِإْذ تََأذََّن رَبُُّكِم  وَ  ﴿يقول هللا تعالى في كتابه الحكيم 

. فماهي نعم هللا على اإلنسان؟ كيف يشكر العبد ربه؟ و ماهي نعمه التي ال ت حصى معترفا له بالجميل

 أجب عن المطلوب في فقرة متكاملة العناصرفوائد هذا الشكر؟ 
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 ......................................................................................................
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 ( 2/ سالمة التعبير و حسن العرض:2/ البرهنة و االستدالل: 4/ المعلومات: 4المنهجية: )




