
 

 :الســند

عليه بما ال ُيعدُّ و ال ُيحصى من النعم و المنن  تفّضلخلق هللا اإلنسان في أحسن تقويم و 

يقول ربنا تبارك و تعالى في ؛ فاه ذلكلما كالتي لو قّضى اإلنسان عمره في شكر هللا عليها 

إّن اإلنسان من .  18النحل: ﴾رَِّحيم   َلَغُفور   اللَّهَ  ِإنَّ َوِإن تَ ُعدُّوا نِْعَمَة اللَِّه ََل ُتْحُصوَها  ﴿محكم ما أنزل 

ة إال فئ طبعه عدم االعتراف بالجميل و الفضل ألهله خاصة لرّبه الذي يزرقه بغير حساب

ا عميقا من ليس إالّ بحر نكارلجحود و اإلصدق و يقين، إّن هذا االّذين آمنوا بقليلة من 

تكرم هللا به عليه من عظيم الذي يتخبط فيه اإلنسان كل يوم متناسيا ما  الّتيهو  الضالل

  األستاذ                                                                      النعم.

 (: الضياعيهالت  )

 نقاط( 8) األسئلة الموضوعية:     

 (ن 2) السؤال األول: 

 د نعم هللا على اإلنسانعلى تعدّ  ا درست تدلّ خرى ممّ أر آية استذك

 ......................................................................... آتَاُكْم ِمْن ُكلِّ وَ  ﴿
     18النحل: ﴾ ..........................................................................

  (ن3)السؤال الثاني: 

 مل الفقرة بما يناسب حتى يكتمل المعنى:أك

َك أم ا بِِنْعَمِة رَبِّ  وَ  ﴿ بذكر نعمه، يقول تعالى و ذلك يعني ............ و الثناء على هللا الشكر 
ال      و يتذمر يرضى بما قسم هللا له من رزق؛ فال على العبد أنف،  11الضحى: ﴾ .........

ـ............... و ................ يجب عليه أن يتحلّى ب.........، بل ............ و ........

َل َتموُت نفس  حتى تْستكِمَل رِْزقَ َها وإْن أبطَأ عليَها ، فات َُّقوا  إنَّه  " ملسو هيلع هللا ىلصعمال بحديث رسول هللا 
ا اهلَل ؛ وأْجِمُلوا في الطََّلِب ، وَل يْحِمَلنَّكم اْسِتْبطاُء الرِّزِق أن تَأخُذوُه ِبمعصيِة اهلِل ، فإنَّ اهلَل َل يُناُل م

تب هللا لها من رزق و إن تأخر ذلك، و ال يجعل معنى الحديث: لن تموت نفس حتى تأخذ ما ك) "ِعنَده إَل ِبطاعِته

 (ال بالطاعةإمحرمة حتى يستعجل هذا الرزق فما عند هللا ال يؤخذ هذا التأخير العبد يسلك طرقا 

 االسم: .....................

 اللقب: .....................

11أساسي سابعة: المستوى  

 2019/2020السنة الدراسية 

 ـــدد1عــ تأليفيفرض 

 ةفي التربية اإلسالمي

 دق 60التوقيت: 

 اإلعدادية بالزهراء المدرسة
 المهدية

 األستاذ: محمد المسعودي
 26/11/2019التاريخ: 



 عَمالً ُمَوفًَّقا       

 (ن3: )لثالسؤال الثا
 

 ؟ هل لإليــمان آثار إيجابية على الفرد و المجتمع

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

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

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

 (نقطة 12)السؤال اإلنشائي: 

شكر العبد  هلل تبارك و تعالى جعلفــا ﴾ََلَزِيَدنَُّكمْ  َشَكْرُتمْ لَِئن َوِإْذ تََأذََّن رَبُُّكْم ﴿يقول هللا في كتابه الحكيم 

 نعم هللا على اإلنسان مترابطة العناصر؛ عــــّدد في فقرة و البركة في األرزاقللنعمة شرطا للزيادة 

. ائد شكر هللا على نعمهوفطرق و و  التي ال ُتحصى و ال ُتـــَعدُّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( 2/ سالمة التعبير و حسن العرض:2/ البرهنة و االستدالل: 4/ المعلومات: 4المنهجية: )
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