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ي خلق هللا وكم هو عظيم(
 
 أسئلة وإجابات  )لنتأمل ف

ي م .1
 
ماذا يحدث لو  جموعتنا الشمسية، ما هو ترتيب كوكب األرض من حيث البعد عن الشمس؟ف

ي مكانها؟
 
؟ من يثبتها ف بت األرض أو ابتعدت عن موقعها الحالي  إقتر

بت األرض  ترتيب األرض هو الثالث من حيث البعد عن الشمس، بعد عطارد والزهرة. لو إقتر
ء فقدره تقديرا ي

قنا ولو بعدت لتجمدنا. فسبحان هللا الذي خلق كل ش   .الحتر

 كيف يتكون المطر؟ .2

ي طبقات 
 
يتبخر الماء من سطح األرض ويتصاعد لألعلي مع حركة الهواء. عندما يصعد بخار الماء ف

تيارات الهواء من مكان إلي  الجو العليا يتكثف بخار الماء متحوال إلي سحاب. تحرك هذه السحب
مكان. وتكون بعض السحب عليها شحنات موجبة واالخري عليها شحنات سالبة. مع كثافة 

ارة ونسمع معها  ق وهو مثل الش  ي بها شحنات مختلفة يحدث التر
السحب وتصادم السحب التر

 .صوت الرعد وبعدها تهطل األمطار

 إثنتي   وليست واحدة قوية السمع؟ ل خطر علي بالك يوما فائدة أن لكل منا أذني   ه .3

ي القدرة علي معرفة اتجاه الصوت. فإن المخ لديه القدرة علي إدراك أي من 
أذني   إثنتي   تعطيانت 

األذني   وصل إليها الصوت أوال. ويمكنه أيضا عمل حسبات رسيعة دقيقة من الفرق بي   وقت 
نا أذن واحدة لما تمكننا من معرفة وصول الصوت لكال األذني   بتحديد مصدر الصوت. فلو كان لدي

ي الصوت
 .من أين يأتر

 .عندم يرن التليفون لن أتمكن من معرفة وتحديد مكانه
ي فلن أعرف اتجاه الصوت إال إذا 

ي الطريق وأطلقت إحدي السيارات آلة التنبيه لتحذرت 
 
لو كنت ف

المقبلة ممكان من نظرت وبحثت ألعرف إلي أي اتجاه يجب أن أجري ألحمي نفسي من السيارة 
ي للخطر ألنه سيحتاج وقتا أطول

 .شأنه أن يعرضت 

ي الشاج والنور ومدي دقة  .4
ي كلمتر

وصف هللا الشمس بالشاج والقمر بالنور. ابحث عن معت 
 .كل منهما مع الشمس والقمر  إستعمال

 كل من الحرارة والضوء. وكم نحن بحاجة ل الشاج يعطي نورا وحرارة تماما مثل الشمس
مثل القمر. وهذا من شدة إعجاز ودقة ألفاظ القرآن ، النور يعطينا إضاءة فقط بدون تأثت  حراري 

 ان يتطابق وصف القمر والشمس بالتشبيه الذي اختاره هللا لهما

ماذا يحدث  .إذا قذفت كرة فبعد ان ترتفع قليال فستسقط علي األرض. تشدها الجاذبية األرضية  .5
 يكن هناك جاذبية أرضية نهائيا؟لو كانت الجاذبية األرضية أكتر بكثت  من حالها اآلن؟ ماذا لو لم 

 لو الجاذبية األرضية قوية جداأكتر من اآلن اللتصقنا باألرض ولم نتمكن من الحركة
ء علي األرض وكنا سنعجز  ي

ي الهواء ولما تمكننا من تثبيت أي ش 
 
لو لم تكن هناك جاذبية لطرنا ف

 عن البناء وانتاج حضارة



 أكاديمية إتقان للمعلم والمربي 
 

 

 هل نور الشمس أبيض؟ .6
دمج كل األشعة الضوئية 

ُ
. عندما ت ي معي   كل لون يشع ضوءا )له صفات معينة( أقصد طول موجر

 .دوا ألعيننا بيضاءلأللوان المختلفة مًعا، فإنها تب
ي الواقع من جميع ألوان قوس قزح ألنه يحتوي عل جميع األطوال 

 
يتكون الضوء األبيض ف

الموجية ، ويوصف بأنه ضوء متعدد األلوان. الضوء من المصباح النيون أو الشمس خت  مثال عل 
خالل تمريره من ذلك. الفيديو باألسفل يبي   كيفية تحليل الضوء األبيض لمكوناته األساسية من 

ي   .منشور زجاجر
 .يبدوا اللون أبيض، ولكن حقيقته أنه مكون من سبعة ألوان

 .الكثت  من األمور تبدوا بشكل معي   ولكن تكتشف أن حقيقتها غت  ما تبدوا عليه

ام بالصالة متعبا، ولكن بالبحث نكتشف أن الفوائد الخفية فيه تعطينا قوة توفر  فأحيانا يبدوا االلتر 

 .الكثت  جدا من التعب علينا 

ي العواقب 
 
قد يبدوا اإلكثار من لعب الفيديوجيم ممتعا وسببا للسعادة، ولكن مع التدقيق ف

ي خاليا الدماغ وتشتيتا 
 
 نكتشف أنها تسبب تلفا ف

ي األشياء الهامة قبل 
 
كت   وأداء األعمال المفيدة. عل اإلنسان أن يدقق ف

للذهن وعدم قدرة عل التر

 تخاذ قرارات سليمة. القيام بها ال 

 

 هل البحر أزرق؟ .7

ي الحقيقة تتكون من ألوان قوس قزح ذات األطوال 
 
سم أشعة الشمس بالضوء األبيض، ولكنها ف

ُ
ت

ب أشعة الشمسالموجية الم ات، تقوم المياه رالبحا ختلفة. وعندما تض  ، أو المحيطات، أو البحت 

؛ وألن اللون تقالي أقض األطوال الموجية، يكون أكتر  قاألزر  بامتصاص األصفر، واألحمر، والتر

ا، ولذلك نرى المحيطات زرقاء
ً
 .األلوان ارتداد

 :ومن الممكن أن يبدوا البحر

: إذا كانت به الكث ت  من الطحالب التر تمتص كل مكونات الضوء وتعكس فقط اللون أخض 

 .األخض  

ي 
 .ويمكنه ان يبدوا بنيا: إذا كان به الكثت  من الوحل، فيمتص كل األلوان ويعكس فقط اللون البت 

لقد خلق هللا الكون وأبدع فيه هذه الطريقة لتعكس األشياء المختلفة ألوانا مختلفة فتكون جميلة 

متع بألوان البحر الذي يبدوا أزرقا والزهور من كل لون والفراشات وكل األشياء لعيوننا فنست

الجميلة من حولنا. رغم أنه كان من الممكن أن يكون عالمنا أبيض وأسود أو حتر رمادي. وذلك 

ي الماء 
 
نعمة من هللا أن متعنا بهذا الجمال. كما أن لأللوان معت  يفيدنا. مثل ألوان الطحالب ف

هفنعرف ا  .نه ملوث والعفن عل الختر  وغت 

 

؟ .8 ي الغالف الجوي هو األوكسجي  
 
 ماذا يحدث لو كان الغاز الوحيد ف

ارة وجي   بنسبة  .تشتعل الدنيا مع أول رس 
لهذا خلق هللا الهواء خليطا بي   األكسوجي   والنيتر

 تناسب صحتنا وتمنع االشتعال. 

ي صحته وقد أكد 100إذا تنفس اإلنسان فقط 
 
ة تحدث ف ار كثت  % من الهواء أكسوجي   فهناك أض 

 الطب هذه المعلومات. 


