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  .  منحته سوريا وسام االستحقاق ،  م  1918كاتب ومؤلف سوري ولد  ، : د. فاخر عاقل  التعريف باألديب

 ----------------------  

 : العقل و الحرية نعمتان لخوض معارك الحياة .  ولى األالفكرة 

 عن هذين تتخلَّى فلماذا ، الحياة معركةَ  ُخضْ  لك قال ثم ، حريةً  وأعطاك عقال – وجلَّ  عزَّ  – الخالقُ  منحك أى بنى : لقد

ل لماذا ! ؟ الماضيين السالَحْين  ريـاحو الحيـاة عواصف تتقاذفُها ريشةً  نفسك ؟ وتتركُ  حريتك عن وتتنازلُ  ، عقلَكَ  تُعَّطِ

   واجتهد فيها طريقك فى اختيار حريتك على واحرصْ  ، الحياة فى أهدافِك صياغة فى ، من عقِلك أفِدْ  ؟ الصَُّدف

  . عنه ودافع ذلك سبيل في

  

  

  الشرح : 
  ال عن و هعقلال يجب عليه أن يتخلى عن ف الحياة ،يبين الكاتب البنه أن هللا أعطاه العقل و الحرية ، ليدخل معركة 

تعطيل العقل و التنازل عن الحريـة و تـرك الـنفس بـال أهـداف ، و لـذا  ل فيها عنءو يضع الكاتب أسئلة يتسا  ،  تهحري

يحرص على عليه أن فى صنع أهدافه فى الحياة ، ف لتفكيرفى اوال بد أن يستفيد من عقله أنه  يخاطب ابنه ناصحـًأ إياه 

  ك و يدافع عنه . يجتهد فى سبيل ذل أنو، حريته فى اختيار طريقه فيها 

  مواطن الجمال : 
 أسلوب نداء للداللة على الحب و القرب من القلب .أى بنى : 

 ل بشىء مادى يمنح .قأسلوب مؤكد بـ ( لقد ) وفيه تصوير العالخالُق :  منحك لقد

 .وتنكير حرية للتعظيم تصوير للحرية بشىء مادى يمنح حريةً :  وأعطاك

 معناها  الكلمة معناها  الكلمة

  × تراجع ادخل و شارك  خض  منعك و سلبك   x أعطاك   منحك 

ً   ية حر   المراد العمل لما يرضى هللا   معركة الحياة   انطالقا

 تمنعه من التفكير  تعطل عقلك   × تتمّسك  تترك و تتنازل   تتخلى 

  الريح ( م ) العاصفة  عواصف   تدفعها   تتقاذفها 

  استفد  أفد  بدون سابق بحث أو توقع  ( م) الصدفة   الصدف

  ضيع   xحافظ   احرص  صنع   صياغة 

  الماضيين
اطعين × الثلمين (ج)  الحاّدين ـ الق

  المواضي 
    

 رسالة إلى ابنى . 
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وتصوير للعقل والحرية بسالحين ،  واالستنكار ب جأسلوب استفهام للتع:  ! الماضيين ؟ َحْينالسال عن هذين تتخلَّى فلماذا

 قاطعين.

 أسلوب أمر للحث و النصح وفيه تصوير للحياة بمعركة .خض معركة الحياة : 

تنكيـر ريشـة مما يوحي ب   فقدانه لإلرادة ، وعدم قدرته على اتخـاذ القـرارات شبه النفس بالريشة  ريشةً : نفسك تتركُ 

 .للتحقير

  أسلوب أمر للحث و النصح .: ) فد ، اجتهد أاحرص ، خض ، ( 

 ----------------------  

  ة : شروط اختيار العمل ،. نيالفكرة الثا 
 أن واجبـي ومـن ، لمجتمعـك هـذا العمـل وقيمة وميولك قدراتك من أساٍس  على لعملك اختياركواحرص على أن يكون 

ةٍ حقيقةٍ  على بصيرتَك أفتح  ؛  وتخّصٍص  وثقافةٍ  علمٍ  عصرُ  تعيُش فيه الذى عصَرك أن وهي ، عملك يخصّ  فيما جدا  ُمِهمَّ

 وهنـا ، صـحيحةِ  ثقافـةٍ  مـن أسـاٍس واسـع على القائمِ  الّدقيقِ  التخّصِص  هذا عن إيَّاه عملك وإتقانك في لك غنى فال إذن

 الوجـهِ  علـى تحـبُّ  بالعمـِل الـذي القيـامِ  فى الحبيبُ  أيها سعادةال ، السعادة سر به ، وأعني خطيرا سرا لك أكشفْ  َدْعنِى

 من تنبعُ  أو ،  السَّهلةِ  األعمال عن طريقِ  تأتي أو ، الكسالنِ  بابَ  تطرقُ  السعادةَ  أن تظنَّ  أن َحذَارِ  .   االزم وبالُجهدِ  األكمل

   الروتينية األعمالِ 

  :  الشرح

همـة ميوجهه إلـى حقيقـة    العمل يكون على أساس القدرة و الميول و فائدته للمجتمع ، و  يبين الكاتب البنه أن اختيار

س واسـع مـن الثقافـة الصـحيحة ، و يكشـف تخصص ، فالبد أن يتقن عمله على أساثقافة و  نا عصر علم و  أن عصر

ويوضح الكاتب البنـه أال يظـن أن السـعادة   فى العمل ، و هى بالقيام بالعمل على أكمل وجه ،  سر السعادة  الكاتب البنه

  ة يالكسل أو األعمال السهلة أو األعمال الروتينفى  

  مواطن الجمال : 
  .  شبه السعادة بإنسان يطرق الباب الكسالِن :  بابَ  تطرقُ  السعادةَ 

  تصوير للسعادة بماء ينبع وتصوير لألعمال الروتينية بمنبع للماء أو تنبع من األعمال الروتينية :  

  
  محاسبة النفس .  و باألخالق  المقصود ة :ثالثالفكرة ال

 وإيمـاٌن ، عقيـدةٌ  - شـيء كـل قبل - هي وإنما وامَر وزواجَر،وأ قواعدَ  مجردَ  - تكون أن يمكنُ  وال - األخالقُ  وما كانت 

    .ونيَّةٌ وموقفٌ 

 معناها  الكلمة معناها  الكلمة

  إدراك  بصيرة   ز ( م ) قدرةالعج  xمقدرتك    قدراتك 

  اسم فعل أمر بمعنى احذر   حذار  اظهر   اكشف

 المعتادة الروتينية   الكسالىالنشيط (ج)  x الخامل   الكسالن 
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 فى الحسن الُخلُقَ  وأن بالنّيات، األعمالَ  أن افهم ولكن والنواهي، بالقواعِد واألوامرِ  تستهينَ  أن أبداً  كالمي من تفهمْ  وال

ققْ  ، وأقواِلك أعماِلك فى وانظرْ  ، نفَسك حاسبْ المعاملة . وطيبِ  الطَِّويَِّة، النيِة وُحْسن سالمةِ    ، ودوافعـك مواقِِفك فى ّدِ

   . التزمتَ  يلتزمُ  وال ، التبرير يقبلُ  موضوعيا ال موقفًا كلِّه هذا من وقِفْ 

كَ  عـدلَُك و يتوازنَ  وأن ، البشريةِ  االستطاعةِ  حدودِ  فى وعملُك قولُك يتطابقَ  أن الفاضلة األخالق صميم من إنَّ   ، رحمتـُ

   . وهكذا اآلخرين وحريةُ  حريتُك تتناسقَ  وأن وواجبُك، حقُّك يتعاونَ  نوأ

  الشرح : 

  تباع القواعد و األوامر و الزواجر فقط ،او يوضح الكاتب البنه المقصود باألخالق الحسنة فى األعمال أنها ليست ب 

  مال بالنيات ،و القواعد و النواهى ، أى أن األعيمان و نية و موقف بجانب األوامر  و إنما هى عقيدة و إ 

  و الخلق الحسن فى سالمة النية و اإلرادة و المعاملة .

يأمر الكاتب ابنه أن يحاسب نفسه ، و أن يتأمل فى أعماله و أقواله ، و يعيد النظر فى مواقفه و دوافعه ، و يقوم بكل 

  هذا بموضوعية سليمة .

ل ، و التوازن بين الرحمة و العدل ، و التعاون بين و يربط الشاعر  مظاهر األخالق الفاضلة من تطابق العمل مع القو

  الحق و الواجب ، و التناسب بين حريته و حرية اآلخرين .

  مواطن الجمال :

   أسلوب نهى للنصح و اإلرشاد . والنواهي : بالقواعِد واألوامرِ  تستهينَ  أن أبداً  كالمي من تفهمْ  وال
  سالمة النية شرط لقبول العمل .تعبير يوضح أن  الخلق الحسن فى سالمة النية :

  شبه الحق و الواجب ببشر يتعاونان .وواجبُك :  حقُّك يتعاونَ 

  

  : أنعم هللا علينا بسالحين فما هما ؟ وما فائدتهما ؟ 1س

   العقل والحريّةالسالحان هما : 

   بهذين السالحين نخوض معركة الحياة حيث :فائدتهما : 

  لطريق الذي نحقق من خالله هذه األهداف بالحريّة نحدد أهدافنا بالعقل   ـ نختار ا

 معناها  الكلمة معناها  الكلمة

 ً ً   موضوعيا   تأمل النظر   دقق   حقيقياً ثابتا

  االعتدال   xالتطرف    التزمت   التفسير   التبرير 

  تتناسب   تتناسق   العجز  xالقدرة   االستطاعة 

  القصد  النية   زاجر )    م (  نواهى   زواجر 

  حسن  طيب   تستخف   تستهين

  وتخرج   تصدر  تنبع   اإلرادة  الطوية 



 

17 
 

  : مم يعجب الكاتب ؟ 2س

لمصاعب  من تخلّي اإلنسان عن العقل والحريّة وعدم استخدامه لهما كسالحين يخوض بهما معركة الحياة ، وتركه نفسه

  الحياة توجهه أينما شاءت ، وكأنه ريشة تتقاذفها العواصف والرياح 

  النصائح التي قّدمها الكاتب البنه .: اذكر ثالثا من  3س

  ـ استخدام العقل في تحديد األهداف 

  ـ استخدام الحريّة في اختيار الطريق الذي تحقق من خالله هذه األهداف 

  ـ االجتهاد في سبيل تحقيق األهداف والدفاع عنها 

  : كيف يصوغ اإلنسان أهدافه ؟ وكيف يحققها ؟ 4س

  يحددها بما يتناسب مع قدراته وميوله  ـ يصوغها باستخدام العقل الذي

  ـ يحققها بالعمل المتقن المؤدَّى على أكمل وجه ، والدفاع عنه أمام كل عائق

  : اختيار العمل له أسس معيّنة . وّضح ذلك . 5س

  أن يكون هذا العمل :

  ـ متوافقا مع قدرات الشخص وميوله .

  ـ في مجال تخصصه .

  ـ مفيدا للمجتمع

  العصر الحديث ؟ وما نتيجة ذلك ؟: بم يتّصف  6س

  ـ يتسم بكونه عصر علم وثقافة وتخصص .

  ـ أصبح ال غنى لإلنسان في عمله عن التخصص القائم على علم وثقافة صحيحة 

  : ما مفهوم السعادة عند الكاتب ؟ 7س

  السعادة تكمن في القيام بالعمل الذي نحب على الوجه األكمل وبالجهد الالزم 

  الكاتب ابنه ؟: مم حذّر  8س

  من أن يظن أن السعادة تدق باب الكسالن أو تتحقق من خالل األعمال السهلة التقليدية 

  : للكاتب رؤية في موضوع األخالق وّضحها . 9س

إن األخالق ليست مجرد قواعد وأموامر ونواه فقط ، ولكنّها عقيدة وإيمان وموقف ونيّة مـع االلتـزام بالقواعـد واألوامـر 

  والنواهي 

  : لماذا ترتبط األخالق بالعمل والعلم ؟ 10س

  ألنها تدفعهما إلى طريق النفع والّصالح ، فالعمل والعلم بدون أخالق سالح يفتك بصاحبه وباآلخرين
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  هو شاعر مصري معاصر من رواد أدب األطفال .   التعريف بالشاعر : 

 ----------------------  

  و النص : ج

فكتب يحث الشباب على بذل  ، ترافا منه بفضل مصر عليه وعلى أهلها وبخيرها الكثير اعكتب الشاعر هذا النص 

  .    الغالي والنفيس والجد واالجتهاد لرفعة بالدهم 

 ----------------------  

  مصر تدعو أبناءها لتحقيق المجد   الفكرة األولى :  -1

  .   اـامـنـدع الزمومصر لنا فـال                      اـا كرامــر فلبينـصـدعت م -1

ــ تحت رايتها ، قي  مااقي -2  .   اــامـمكم العال ، فامضوا أمأما                     اـامــ

 .  طب ـوليس يروعكم فـى المجد خ            وا ـــهناك المجد يدعوكم ، فهب -3

  . اـتردى الذل من يخشــى الحمام            ب ـعـلعمر المجد ما في المجد ص -4
  

 معنـــاها الكلمة ـاهامعنــ الكلمة
 يؤمنكم   يفزعكم يخيفكم × يروعكم  نادت دعت
 أمر عظيم ج خطوب  خطب استجبنا  لبينا 
 قسم أي وحياتك  لعمر  نترك  ندع

 تعرى   لبس × تردى  تملك األمر والشأن ج أزمة  الزمام
 العزة  الهوان × الذل واقفين وقصد يقظين  قياما 
 ن يأم يخاف ×  يخشى  المجد والرقعة  العال 

 الموت  الحمام اسعوا امضوا
 م كريم  (المعطي عن طيب خاطر) كراما استيقظوا  هبوا 

  :  الشرح
  ألن مصر تستحق لكل مجد وعظمة فالشباب قادتها ها مسرعين ؛ ءنداها للعمل من أجلها فلبوا ءتنادي مصر أبنا -1

  لن يتركوها ليد تعبث بها . و    
  . سعوا فيه لبالدهم و التقدم سبيال لهم و اتخذوا طريق الرفعة و و أتوا واقفين محيين لرايتها في قوة -2
  . وال تخشوا شيئًا في سبيله مهما عظم هذا األمر وشق عليكم ال تستسلموا لهإليه اسعوا ففالمجد بين أيديكم  -3
  فمن خاف الموت في ، يقسم الشاعر على لسان مصر بأن المجد والتقدم والرقي ليس فيه مشقة وال صعوبة  -4

  . الهوان سبيل رقي بالده كان لباسه الذل و    
  : الجماليات

    .  : صور مصر باإلنسان الذي يدعو أبناءه للعملدعت مصر
  . يدل على حب مصر   سرعة و: الفاء لل فلبينا النداء 

  اد القوي الذي ال يقوده  فيه تصوير لمصر بالجو و،  نفي يدل الحرص على استقالل البالد أسلوب   : فال ندع الزماما 
  . ، فيوضح أن مصير مصر ومستقبلها فى يد أبنائها  ) إال صاحبه  مستقبل لل لألمام (                     

  .   : أسلوب أمر غرضه الحث واإلرشاد   هبوا / امضوا 
  .   يشتاق إليهم : صور المجد بإنسان ينادي شباب مصر و  المجد يدعوكم 

  .      قسم : أسلوب مؤكد بال لعمر المجد 

  وادى الكنانة ( الهراوى ) . 
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  .   يرتدى الهوان بثيابٍ  جميل حيث صور الذل و : تصوير تردَّى الذل 

  .   مصر عظيمة بتاريخها ونيلها  الفكرة الثانية :  – 2

 .  د ا أمل ، يجد بنــا بعـيلن                         لنا ذكر ، مع الماضى مجيد -5

 .   ونرفع فوق هام النجم هاما                                  ود ــ ـدنا نسكذلك مثلما س -6

   . وفيك النيل يجرى سلسبيال                         ـزوال فيا وادى الكنانة لن ت -7

  . فعاما   اويبسـط فيضه عام                                  وال ـ وط ا يطوف بمائه عرض -8
  

 معنـــاها الكلمة معنـــاها الكلمة
 نحكم و نسود     اسدن تاريخ وصيت المقصود وسيرة  ذكر
 رأس هام عظيم مجيد 
 يدور  يطوف  مستقبل  أمل 
 ينشر  يبسط  يمضي  يجد

 خيره ج فيوض  فيضه  جعبة السهام ويقصد مصر ج كنائن  الكنانة
 سنة  عام عذبًا سلسبيال

  

  الشرح 

  لى يد   بمستقبلها المشرق ع كرمها و بغناها و بماضيها العظيم ومعروفة فمصر المجيدة بتاريخها وعراقتها  -5

  أبنائها .    

  فمثلما كنا في الماضي أسياد هذه الدنيا بحضارتنا وعلمنا فالبد أن نعيد هذه السيادة مرة أخرى ونجعل رأسنا  -6

  . مرفوعة أعلى من رؤوس النجوم    

  ما بك : يا أرض الحياة والخير لن تغيب شمسك ولن تزولي أبًدا وتضعفي طال وينادي الشاعر على النيل قائال -7

  . نيلك الذي يفيض بالخير الكثير على أهلك    

  . فيوزع ماؤه على ترابك فتخضر أرضك وينعم به أهلك في كل بقعة منك ويزداد خيره سنة بعد سنة -8

  الجماليات 

  .  رغبة الشباب في إعادة مكانتها  تعبير يدل على عظم مكانة مصر قديًما و :  مثلما سدنا نسود

  .   صور النجم بإنسان له رأس  :  هاما ونرفع فوق هام النجم

  . على مر الزمان   يطمئنه بأنه خالد   صور وادي النيل باإلنسان الغالي و :    ياوادي الكنانة لن تزوال

  تعبير جميل فوصف النيل بأن ماءه ينشر الحياة أينما ذهب. :  النيل يجري سلسبيال 

  .  طباق يبرز المعنى ويوضحه :  عرًضا × طوال

-----------------------------  
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 . جمال الطبيعة في مصر الفكرة الثالثة :  -3
 .  ذاك عطرــــوجوك مشرق ، وش                بر  ـــراك تـ ث بساطك سندس ، و  -9

  .  اما ـأبـــوا  فى هللا والوطن انقس               بنــــوك غر  رك كوثر ، و ـونه -10
  

 ـاهامعنــ الكلمة معناها  الكلمة معنـــاها الكلمة

 بعذ كوثر  الرائحة الشذا  فراشك قصد الزرع ج بسط  بساطك

 أبنائك بنوك  منير× مظلم  مشرق  حرير أخضر  سندس 

 أصفياء م أغر  غر أي طيب الرائحة  عطر ترابك  ثراك

 رفضوا  أبوا تفرق  انقسام ذهب  تبر 

  :  الشرح

  جوك دافئ جميل ال  و، ثروتك  ترابك مثل الذهب فهو و، خصوبة  فأرضك حرير ناعم بما فيها من خضرة و -9

  .رائحتك مسك جميل  و، تنقطع عنك شمسك      

  ك األنقياء الغر يقفون في وجه أي محاولة لتفريقهم فهم يحافظون ؤأبنا و، يفيض علينا بخيره الكثير نهرك  و -10

  . على وحدتك على اختالف دينهم مسلم ومسيحي      

  : الجماليات

  .   بالذهب الثمين  صور ترابه  تصوير جميل:  ثراك تبر 

  .  اعتداله  تعبير يدل على دفئ الجو و:  جوك مشرق 

  .   نسيمه  رائحته و  تعبير يدل على طيب :  شذاك عطر

  .   الكرم األخالق الحميدة و تعبير يوحي بالطيبة و:    بنوك غر

  تعبير يوحي بالوحدة الوطنية .   : أبوا في هللا والوطن انقساما
  

  ناءها ؟ وكيف كانت استجابتهم لتلك الدعوة ؟: إالم دعت مصر أب 1س
  ـ إلى أن يعملوا من أجل بناء مجدها  

  ـ سارعوا ملبين النداء  

  : ماذا طلب الشاعر من أبناء مصر ؟ 2س
  أن ينهضوا ويتحدوا تحت راية وطنهم مصر ، ويتقدموا إلى المجد والرفعة  

  : لماذا خّص الشاعر الشباب بالدعوة لتحقيق المجد ؟ 3س
  ن الشباب هم األساس الذي يُبنى عليه مجد األمم وتقدُّمها لما يملكون من حماس ونشاط  أل

  : للمجد ثمن غال يجب أن يجود به أبناء مصر . وّضح .  4س

  طريق المجد مليء بالصعاب ويجب أن نعمل ونضحي من أجل التغلب على هذه الصعاب  
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  : بم ربط الشاعر بقاء مصر وعدم زوالها ؟  5س

  نهر النيل    ببقاء

  : للنيل آثاره على مصر وّضح ذلك .  6س

  ينشر الخير في كل مكان تبدو أرضها كثياب من الحرير األخضر وترابها أصفر كالذهب 

  : الوحدة الوطنية من أهم عوامل االستقرار . دلل على ذلك .  7س

قرار الوطن وتقدمه بعيدا عن أي  إن اتحاد أبناء مصر مسلمين ومسيحيين ورفضهم لالنقسام والفرقة يساعد على است
  اضطرابات تعطل مسيرة الرقي  
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  . حصاة وهى صغار الحجارة  م  :  حصاتانصم .     ج : الصلب  األصم   نوى   –نويات   ج ) بذرة  نواة  ( 

     : يدور .   يطوف    : خراب .              يباب  تابع الليل والنهار .          : ت األحداث   

  : المهيأة .           المواتية            : حجرتان وكل مكان يخزن فيه .        نتاناخز

: حبات القمح المتراصة داخل غالف .    سنابل        : يشرب .  يرتوى              : عظمت .                   جلت
: صلبة جامدة المضاد جوفاء أو مجوفة .              متةمص      : لتصل إلى .      لتبلغ                          : ضخمة .    عمالقة 
  . : مطر والجمع (غيوث وأغياث)    غيث                       : المرتفعة والعالية والمضاد المنخفضة .    السامقة

  : تخرجه وتظهره .  تطرحه : باطنها والجمع أجواف .    جوفها             : ارتوتؤها .    سقياها

  : محملة .    مثقلة           م عرجون  يحمل التمر(السباطة) :  ما  عراجين

  اليواقيت .  ج : حجر من األحجار الكريمة الياقوت        : ما تعقد وتراكم فى أصل واحد والمفرد (عنقود) .  عناقيد

  : تنزينها وتقديسا لك .  سبحانك                   : المعة .   ساطعة

  : تتهيأ لهما .   تواتيهما         يدرك ويفهم .  :  يعى    : حسنة وجميلة والمضاد قبيحة . بهية 

  : المراد األمر الجديد المدهش .  العجاب  : روعة شديدة .  العجب  .            : تظهران والمضاد تخفيانتبديان

  المناقشة : 
  ما الذى يفكر فيه اإلنسان عند النظر لبذرة أو نواة ؟  1س

  ا حصاتان ألقت بهما األحداث فى أرض خراب . ماألخرس وكأنهينظر إلى قطعتين من الجماد األصم   هيحسب أن 

  ما الذى ال يفكر فيه اإلنسان عند رؤيته البذرة أو الحبة ؟   2س

  على طاقة هائلة .   اأنه ال يطوف بذهنه أن ما أمامه خزنتان احتوت 

  نتظره الحبة أو البذرة ؟ تما الذى  3س

  أو شجرة سامقة .  يا ح  اكل منهما عود الظروف المالئمة ومعها قدرة هللا الخالق لتصبح 

  كيف تصير الحبة عند وضعها في األرض ؟ ومم يتغذى الحب والبذر ؟  4س

  .  حّيٍ  عود  عن  تتفتَّح

ً  األرض  من  تغّذىي        ً  ماء  من  ويرتوي  ، طعاما   ويستمد من الهواء والضياء فاعلية ونماء .  المطِر شرابا

  إالم ينتهى العود ؟  5س

  حمل من السنابل تحمل كل سنبلة منها حبات من القمح تعد بالعشرات . ينتهى العود إلى 

  بم وصف الكاتب نواة البلح ؟ 6س

  بأنها قد تشبه األبراج التى يبنيها البشر من حجارة مصمتة ال فعل لها وال تفاعل . 

  

 . فـالق الحب و النوى
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  فيم تختلف النخلة عن األبراج البشرية ؟  7س

  لسماء سقياها وتحمل فى جوفها سر الحياة تطرحه  ا ومن غيث اأن النخلة السامقة تأخذ من عناصر األرض طعامه 

  كل عام عراجين مثقلة بثمار حمراء أو صفراء وكأنها الياقوت والذهب فى ضوء الشمس .        

  ما الذى تعجب منه الكاتب ؟  8س

  .  فيها حالوة فسبحان الخالق ا أن هللا تعالى تجلت قدرته جعل من التراب ألوانا بهية وطعوم

  ماذا يطلب منا الكاتب ؟ 9س

  يطلب منا التفكير فى أمر الحبة والنواة بعدما كانت العين تراهما كأنهما جماد ال يحس وال يشعر فإذا هما وقد شاء  

  هللا لهما ومد لهما عوامل الغذاء والماء والهواء والضياء يظهران العجب.       

  ما مظاهر القدرة اإللهية فى الدرس ؟  10س

  القدرة اإللهية إخراج الشجرة العالية من نواة يراها اإلنسان كالحصاة الصماء ومن الحبة يخرج هللا   من مظاهر 

  عودا حياً يتغذى على األرض طعاماً ومن الماء شراباً .         

  ما المطلوب منا عند مشاهدة مظاهر القدرة ؟  11س

  د إيماناً وطاعة له . المطلوب منا تسبيح هللا وتعظيمه عند رؤية مظاهر قدرته لنزدا

  كيف تحمل النواة فى جوفها سر الحياة ؟  12س

  تحمل النواة فى جوفها سر الحياة حين تتفجر النواة لتخرج عمالقاً من النخل ترفع رأسها لتبلغ ما بلغته األبراج  

  ام عراجين محملة  البشرية تتغذى على عناصر األرض طعاماً وعلى غيث السماء شراباً وتطرح ما بداخلها كل ع       

  بثمار حمراء وصفراء كالياقوت والذهب .         

  ما واجبنا نحو األشجار واألزهار فى األماكن العامة ؟  13س

  . يجب علينا الحفاظ عليها وعدم قطع األغصان وقطف األزهار للحفاظ عليها واالستمتاع بها  

  ما أثر القطع الجائر لألشجار والغابات ؟  14س

  الجائر لألشجار والغابات نقص المساحة الخضراء مما قد يعرض األرض الرتفاع درجة  ينتج عن القطع 

  الحرارة ونقص األكسجين الذى تنتجه هذه األشجار والنباتات مما يؤثر على حياة اإلنسان بالضر وانقراض كثير           

  من الحيوانات التى تحدث توازناً فى البيئة .         

  رأته العين حبة وبين ما رأته بعد ذلك ؟  ما الفرق بين ما 15س

   عوامُل الغذاءِ  تواتيهما  أن  الكون  خالقُ  لهما شاء  وقد  - هما  فإذا  يعي  وال  يُِحسُّ  ال جماد  كأنهما  العين، رؤية  فى  كانتا

   العَجبَ  تُْبِديَانِ  - والضياءِ  والهواء  والماءِ       

  


