
 

 :الســند

في  و تعالى الذين قال عنهم سبحانه الصادقين المؤمنين من صفات عباد هللا ُشكر هللا صفة  

ها التي ُوهبت  عمة الشُّكر هو دليل معرفة عظيم الن  ف ،﴾َوَقِليٌل مِّْن ِعَباِدَي الشَُّكورُ  ﴿كتابه العزيز

ل   من هللا  .لى أن  يشكر العبد رب هأي كثير الشُّكر؛ فاألو  ر ، وقد سم ى هللا نفسه بالشَّكوجل  وع 

روا وتناسوا ُشكر ما أنعم هللا به عليهم من المال وقد نزل العذاب باألُمم السابقة عندما تكب  

حة والجاه وال يادة  والتمكين في األرض؛ فالشُّكر هو مفتاحولد والصِّ الخيرات وهو  فيالزِّ

 َولَِئن ِئن َشَكْرُتْم ََلَزِيَدنَُّكمْ تََأذََّن رَبُُّكْم لَ  َوِإذْ  ﴿ وعد  ربانيٌّ جاء بصريح اللفظ في الكتاب العزيز
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 نقاط( 8) األسئلة الموضوعية: 

 (ن 2) السؤال األول: 

لآلية                                               مع الشكل التام  "اءر  اإلس  "أكمل قوله تعالى من سورة 

 .................................................................... َكرَّْمَنا بَِني آَدمَ   َوَلَقدْ  ﴿
 70اإلسراء: ﴾ ...........................................................

  (ن3)السؤال الثاني: 

 الهداية/ التسخير/ التكريم و التفضيل     ت التالية: أمام كل جملة ما يناسبها من الكلماضع 

توعيته و تذكيره الرسل لإلنسان إلرشاده ونبياء وبعث هللا األ
 الكون تجاه هذا بمسؤوليته

 

بالعلم  خلق هللا اإلنسان في أحسن صورة و مي زه عن بقية الكائنات
 اإلرادة و الحرية...و

 

موجهة نحو المخلوقات عموما و إلى اإلنسان هذا الكون لعناية هللا 
 صوصعلى وجه الخ

 

 دينا اإلسلم مرضي له ذلك بأنبشر و على ال النعمةأكمل هللا 
 

ت الزرع بما ينفع انبإاألرض و حياءإليوجه هللا األمطار و الرياح 
 الناس

 

 العليا بتلك القوة المدركة التي خلقها هللا فيه رتبةمالاستحق اإلنسان 
 الحق  و الباطل، الخير و الشر... التي يميز بها بينو

 

 االسم: .....................

 اللقب: .....................
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فًَّقا        لً ُمو   عم 

 (ن3: )لثالسؤال الثا
 

 كيف يساهم اإليمان في تكوين شخصية متوازنة للفرد و المجتمع؟ 
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....................................................................................................................

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

 (نقطة 12)السؤال اإلنشائي: 

و لم  خرج منها ن في نعمة و لم يشكر،من كادة يقول: " في حصة التربية اإلسلمية سمعت أستاذ الما

فوائد شكر هللا على ذاكرا  طرق شكره عليهاو  اإلنسان علىنعم هللا متكاملة تعدد فيها " حرر فقرة يشعر

 .نعمه
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