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2 22 September 2018 

سسًألتفكيرًألعلميً-خامساً 
 
ً:أ

 
 :وضعًألفرضيات



3 22 September 2018 

 :ًًأإلدرأكًألحسيً-ز



4 22 September 2018 

 :اإلدراك الحسي -ز
 
تبصر األمـواج  العين البشرية  -1

 الكهرومغناطيسـية التي يقـع ترددهــا بيــــن
من األحمر إلى )انجسـتروم  6200و 3800 

 لماذال تبصر غيرهـا؟ ( ... األزرق
 

اإلنسان ومعظـــم الحيوانـــــات تستخدم 
 3800الضوء المرئي الذي يقع تردده بين 

 :انجستروم 6200انجستروم و 
 

وهـــو الطيف الضوئي من األحمر وحتى  
البنفسجي، ومصدر الضوء الرئيس على 
كوكبنا، هــــو ضوء الشمس حيث يقــــع 

معظم الضوء الذي يصل إلينا منه ضمـــــن 
 .هـــــذا التردد
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أماااااا األشاااااعة التاااااي يزياااااد ترددهاااااا عااااان الطياااااف المرئاااااي، نجاااااد األشاااااعة  ـــــاااااـوق  
السااينية، وأشااعة جامااا، وهااذه اإلشااعاعات تحمــــااـل طا ااة كبياار ، البنفسجيـــــااـة،واألشعة 

وذات  در  تدميريــة هائلة، ومجرد نظر   صير  إلى مصدر لألشعة  ــوق البنفسجية تكفي 
 . لتدمير العيـــــــــن والتسبب بالعمى الدائم
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 ، (المكروويف)أما األشعة التي تقع تحت الطيف المرئي مثل األمواج القصيــــرة 

 ضرر بالغ على الحياة، فلها 

كثيراً عن أضرار فرن المكروويـــف، رغم أجهزة األمان المستخدمة معه، والتي ونسمع 

 .  تعمل علـــى حجز هـــذه األشعة داخــــل الفرن

 .تحــت الحمراء، وموجات الراديو، فلها طاقــــــة ضعيفة، وال يمكــــن تمييزهاأما األشعة 



7 22 September 2018 

يتضح مما تقدم أن الطيف المرئي، الواقع 
بين األحمر والبنفسجي، هــــو المالئـــــم 
لعيوننا، وليس مصادفة أن معظم ضوء 

الشمس، الذي يصلنا يقع ضمن هذا 
 .التردد

 
وهــــذا يثبت خطأ قول الذين ينكرون  

 وجود الخالق،
 وأن هذا الكون وجد مصادفة، 

بل إن هذا يثبت أن الشمس خلقت بعناية  
كبيرة لتنتج هذا الضوء، الذي نحتاج إليه، 

                                       وسبحان هللا في ملكوته
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حيث يتنبأ بعض الناس بالخطر  بــــــل 
 و وعه، خاصة إذا و ع على أشخاص 

 :مقربين منهم، مثل
إحساس األم بالخطر، الـــــــذي  د يصيب  

 ....إبنها
ولو تحدثت أي مجموعة من الناس عن هذه  

الحاسة تجد كل واحد لديــــه  صة حول هذا 
الموضوع، واإلنسان ما زال يحمل كثيراً من 

 ... األسرار التــــــــي لم تكشف بعد

هل لدى اإلنسان حواس -2

أخرى غير الحواس الخمسة 

 المعرو ة؟                        

 الحاسة السادسة

 :أو حاسة التنبؤ 
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ليست هذه الحاسة ما نقصد، هناك 

حواس عضوية يمكن التأكد منها، 

 وتجربتها ودراستــــــها؟ 

اإلنسان لديه حواس أخرى كثير ، 

غير الحواس الخمســــة ومــــن 

 :هـــــذه الحــــــــواس

 :حاسة التوازن
 

 :لو وضع اإلنسان  ي أي ظرف 
وضع  ي صندوق مغلق تماماً، وتمت : مثال)

،  إنه يستطيع (دحرجته  ــــي جميــــــع االتجاهات
( أسفل، أعلى)الو وف على  دميه، ويحدد الجهات 

بسهولة، وهذا بسبب القنوات النصف هاللية 
 :الموجود   ي األذن، إذاً 

  هذه القنوات هي جهاز لإلحســاس باتجاه الجاذبية
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 :الحاسة العضلية
 إذا أمسكت صندو اً مغلقاً، وأردت ر عه، تستطيع تمييز الصندوق،

 هــــل الصندوق خفيف أم ثقيـــــل؟ 
 : المواد: تجربة

 (.علبة معدنية، علبة معلبات، علبة حجمها عد  أضعاف حجم العلبة السابقة، ميزان رمل(
 

 ضع العلبة المعدنية الصغير  على إحدى كفتي الميزان،
 .وضع العلبة الكبير  علـــــى الكفة األخرى 

 .أضف كمية مـن الرمل إلحدى العلبتين حتى تتساوى كتالتهما، وأغلقهما
 أمسك كل علبة بيد وحاول تقدير أي العلبتين أثقل،  

 
 .سوف يظهر لـــــك أن العلبة الصغير  هي األثقل وهذا ما يسمى خداع الوزن
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 :الحاسة الداخلية
 

لديك كثير من الحواس، تعطيك معلومات عن أشياء داخل جسمك،  أنت تحس بالجـــوع، 
وتحس بألم  ي المعد ، وتحس بالعطش بجفاف الفم، وتحس بالحاجة إلى األوكسجين، 

 .ألنك تشعر باالختناق
 

 :تجربة
النبات ليس له عين مثل الحيوان، ولكن يوجد  ي القمة النامية للنبات مواد كيمياوية 

 تتأثـر بالضوء، ولهذا يحاول النبات أن يتجــــه نحــــــو الضوء،
 ، (االنحناء الضوئي)وتسمى هذه الظاهر   

 الذي تتجه أزهاره نحـــو الشمس دائماً،( دوار الشمس)وكلنا يرى النبات الجميل 
 إذاً النبات لديه  در  على اإلحساس بالضوء 

 .مـــن خالل بعض المـــــــواد الكيمياويــــة الموجود  به 
 



12 22 September 2018 

 :تجربة
 

 ، (نبات  ول مثالً )ضع نباتاً صغيراً  ي أصيص 
 ضع األصيص  ي صندوق كرتونـــــي مغلق تماماً من جميع الجهات، 

 إال من  تحة واحد ، وضع الصندوق  ي مكان، 
 .بحيث يدخل الضوء للصندوق من هذه الفتحة

 .أسق النبات كل بضعة أيام، مع المحا ظة عليه على نفس الوضع
 

 :االستنتاج

.بعد فترة تجد النبات وقد نمى باتجاه الفتحة التي يدخل منها الضوء  
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 .....أنت  ي زيار  لبلد أوروبي 
أحضرت من البلد الذي كنت  يه كثيراً من البذور، من أنواع 

 .جديد ، مـن األزهار التي لم يسبق أن نبتت  ي بالدنا
 !!!التزرع جميعها :  التصرف الحكيم 
 :  المغزى  

يجب أن نعرف أوالً ما الذي يناسبها، هل تعيش في الخارج، معرضة للشمس، 

 أم في الداخل، وهل تحتاج الكثير من الماء أم القليل منه، 

.وما نوع التربة التي هي بحاجة إليه  
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 التجربة واالستنتاج؟

 .  سنأخذ قليالً من البذور من كل نوع

 سنزرع بعضها في الداخل وبعضها في الخارج،

 وسواء أكانت في الداخل أم في الخارج، سنزرع البذور 

 في أنواع متعددة من التربة، ونسقيها بنسب متفاوتة، 

 .وبذلك نعرف أفضل الظروف إلنبات البذور 
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 :العواطف -ح
 
 
  

 . رار تتخذه بعض الدول لحماية المجتمعات من األمراض الوراثية
  ما هي بعض هذه األمراض، وما هي معانا  أصحاب هذه األمراض؟

 
 ( :تالسيميا)المصاب بمرض وراثي 

الأحد يعرف صعوبة هذا المرض عدا اإلنسان الذي أبتلي به، ومهما اشتكى هذا المريض 
 ال أحد يستطيع أن يتخيل مقدار ألمه وصعوبة حياته،  كل مريض له أمل بالشفاء، إال 

 .هو  حياته مأسا ، وأمله معدوم، وليس له إال الصبر واالحتساب عند هللا
 : ورحم هللا من  ال وطيب ثراه 

 إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج

 طال جنح الليل أو لم يطـــل    ليس يدري الهم إال المبتلي     

 .ال تشُك للناس جرحا أنت صاحبه    ال يؤلم الجرح إال من به األلم 



16 

ً ًألقلقًوألهمومًفيًألحياةًهيًتماما 
سًمثلً

 
ًهذأًألكا

ً ًلنًيحصلًشيء...ًفكرًبهماًقليال 
نًبإيذأئك....فكرًبهماًمطولً 

 
ً!!!سيبدأ

ماًلوًفكرتًبهماًطولًأليومً
 
ًأ

ًحرك تكًبحيثًلنًتتمكنًفستشلً
يًشيءمنً

 
ً!عملًأ
 

 :ألعوأطفً-ح

ً
همً.....ًألوزنًليهم

 
ً:أل

سًألفترة
 
ًللكا ًألتيًستقضيهاًحامال 

ً
ً.....لنًتكونًهناكًمشكلة:ًًلدقيقةإنًحملتهً
ً!!ًًستؤلمنيًذرأعي...ًلساعةحملتهًًإن

ًكامالً حملتهًًإن شعرًبخدرًوبشلل...ًيوما 
 
ً...سا

سًوفي
 
ً...كلًألحالتًلمًيتغيرًوزنًألكا

طلتًً
 
سًكلماًحملًلكنًكلماًأ

 
ًوزنهزأدًألكا

س؟
 
تكلمًعنًألكا

 
يًشيءًسا

 
ًعنًأ

س؟
 
ًماهوًوزنًألكا

ًماهيًتقديرأتكم؟
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سًجانباً »ً
 
نًتضعًألكا

 
ًبا ً«..تذكرًدأئما 

ً

نًتحمدً
 
حدًمنهم،ًتذكرًأ

 
نكًلمًتخطئًفيًحقًأ

 
نتًتعلمًأ

 
عندماًيتحدثًعنكًألناسًبسوءًوأ

شغلهمًبكًولمًيشغلكًبهم
 
ً.هللاًألذيًأ

حزأنًألتيًتمرًبكًهيًأختبارًلكً
 
نًكلًأل

 
كدًأ

 
ًتا

،ًفذروةًألعطاءًألربانيًألسعادةً،ًفهيًشعورًزأئلًومؤقتإنًذروةًعطاءًهللاًلإلنسانًليستً
ًألرضا:ًهيً

ً
ً...((ًًفتسعدولسوفًيعطيكًربكً:ً))ًوهللاًعزًوجلًلمًيقلًلرسوله

ً:قالوإنماً
ً((ولسوفًيعطيكًربكًفترضىً))ً
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ً  :ًًنماذجًمنًعباقرةًألتفكيرًألعلميًفيًألغربً-سادسا 

ً:ألتفكيرًألعلميًفيًألورأثة

 
ًإنًألصدفةًوحدهاًهيًألتيًقادتً هدتهًًمندلقدًيقالًمثال 

 
ًإلىًكشفهًقوأنينًألورأثة،ًعندماًأ

جرىًفيهاًوعلىًنباتاتهاًوحيوأناتهاًهيًألتيً
 
 تلكًألحديقةًألثريةًألتيًأ

ً.جعلتًمنهًباحثًمؤسسًعلمًألورأثة
ًفيماًتوصلًً نًهذهًألحديقةًكانتًألسببًفعال 

 
نًنتذكرًًمندلوألحقًأ

 
نناًيجبًأ

 
إليهًمنًأك تشافات،ًغيرًأ

هديتًإلىً
 
وًلوًكانتًأ

 
تيًإلًلمنًيستحقها،ًفلولًعقلًمندلًألرأجحًوصبرهًألدؤوب،ًأ

 
نًألصدفةًلًتا

 
ًأ دأئما 

خرًليستًفيهًمثلًهذهًألصفات،
 
 شخصًأ

قلًفيًذلكًألوقتً
 
ك تشفتًقوأنينًألورأثةًعلىًأل

 
 .لماًأ
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ًوإذأًكانتًألظروفًوحدهاًهيًألمسؤولةًعندماًوقعًفيًيدًهرشلًك تابًفيً

ًعلمًألفلك،ًكانًبمثابةًنقطةًألتحولًفيًحياته،
نًبذرةًحبًهذأًألعلمًكانتًإذًجعلهًيوجهًجلًأهتمامهًلهذأًألعلم،ًفإنهًً

 
لًننسىًأ

 
ينبغيًأ

عماقًهرشلًمنذًألصغر
 
ً،ًمنغرسةًفيًأ

ًإلىًألعرأءًلمرأقبةًألنجوم بوهًيصحبهًهوًوإخوتهًليال 
 
 .عندماًكانًأ

 التفكير العلمي 

 :في الفلك
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بطالهاً

 
حد،ًوإنماًخططتًلهاًألظروفًوكانًأ

 
حدًكماًلمًينفردًبهاًأ

 
إنًظاهرةًألنظائرًلمًيخططًلك تشافهاًأ

ً.وهلر،ًوليبج،ًوبرزيليوس:ًثالثة
نًً

 
معناًألنظرًفيًمالبساتًأك تشافهاًنجدًأ

 
هماًألسبب،ًوقدًلعبًكلًمنًألعلماءًألتدقيقًوألترويًوإذأًماًأ

ً ًهاما  نًيدروأ،ًدورأ 
 
ً:ألثالثة،ًدونًأ

،ًوكذلكً"ًوهلر"ًفهاًهوًهوًً ًمعينا  ًأخرًمماثالً "ًليبج"فيًألسويدًألذيًحضرًمركبا  .ًفيًفرنساًحضرًمركبا 
ًفيًألخوأصًمعًألتشابهًفيًألعناصرًوألمقادير ماً.ًوعندماًدققًألثانيًفيًألمركبينًوجدًهناكًأختالفا 
 
أ

 .ًًفقدًأك تشفًبعبقريتهًتلكًألظاهرةًألجديدة"ًبرزيليوس"

:التفكير العلمي في النظائر  
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 :التفكير العلمي ومبدأ التحصين
 

 .كان باستور  د  طع بحوثه الخاصة بكوليرا الدواجن عندما  ام بإجاز 
 ولكنه لما استأنف عمله، صاد ته عقبة غير متو عة،  

 وهي أن مستنبتات البكتريا التي كان يستعملها  ي تجاربه، 
 . د أصبحت جميعها عقيمة تقريباً 

ولكن اغلب . وحاول إنعاشها جزئياً  ي حساء مغذ، ثم حقنها  ي الدواجن
 .االستنباتات الفرعية لم تنم، كما أن الطيور لم تتأثر

وكان على وشك التخلص من كل ذلك، والبدء من جديد، ريثما هبطت  
 . كر  تلقيح الدواجن ذاتها بمستنبت بكتيري جديدعليه 
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ولدهشة اجلميع ومنهم باستور نفسه الذي مل يكن يتصور مثل هذا النجاح، فقد قاومت 
 مجيع هذه الدواجن تقريبًا التلقيح، وذلك على الرغم من أن  

 الدواجن اجلديدة قد سقطت صريعة املرض بعد مدة احلضانة املعتادة، 
 :ولقد أدت هذه الصدفة إىل معرفة مبدأ مهم من مبادئ الوقاية

 !وهو التحصني بواسطة جراثيم األمراض املوهنة 
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ً:ألتفكيرًألعلميًوصبغةًجديدةًللبك تريا
 

نًفيًص بغًألبك تيرياًتل كًألطريق ةًألتيًأك تش فه اًألطبيبًألدنماركيً
 
همًألطرقًألمستعملةًأل

 
وقدً.ًجرأملعلًأ

نهًكشفًعنًهذهًألطريقة،ًبطريقهًبينماًكانًيحاول
 
 وصفًكيفًأ
ًمزدوجاً ً ً.ًًإيجادًوسيلةًليصبغًألشرأئحًصبغا 

 فقدًأستعملًصبغةًبنفسجيًألجنتانًيليهاًمحلولًأليود،ً
ًأنًيصبغًنوىًألخالياًألمبطنةًألكلويةًألدقيقةًباللونًألبنفسجي،ًوألخالياًذأتهاًباللونًألبني،ً مال 

 
 أ

نًألك حولًًيزيلًلونًألنسيجًبسرعةًبعدًهذهًألمعالجة،ًًجرأموقدًوجدً
 
ًأ

زرقًمسود
 
نوأعًألبك تيرياًتظلًمحتفظةًبلونًأ

 
ً.ولكنًبعضًأ
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نًصبغةًألجنتانًقدًتفاعلت،ًبطريقةًغ يرًمتوقعة،ًم   عًمحلولًألي   ود،ًوم  عً
 
ذلك،ًأ

نوأعًألبك تيريا،
 
ًم  ادةًمعين ةًموجودةًفيًبعضًأ

خرًىًً
 
نوأعهاًأل

 
ً.ًًوغيرًموجودةًفيًأ

ًوهكذأًوجدتًًبشكلًغيرًمقصودًصبغةًجديدةًللبك تريا،ً
تيحًفيًألوقتًذأتهًأختبارًبسيطًكانتًقيمتهًألكبيرةًفيً

 
ًكماًأ

نوأعًألمختلفةًمنًألبك تريا
 
 .تمييزًأل
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 :ألتفكيرًألعلميًومرضًألسكر
 

صلًكلًمن1889ًفيًعامً
 
"ًًنكوفسكيم"و"ًفونًميرنخ"،ًوفيًمدينةًسترأسبورغ،ًأستا

ًلدرأسةًوظيفتهًألهضمية، حدًألكالبًجرأحيا 
 
ًبنكرياسًأ

ًمنًألذبابًكانتًقدًأنجذبتًنحوًبولًً سرأبا 
 
نًأ

 
حدًمساعديًألمعملًأ

 
وفيماًبعدًلحظًأ

جريتًلهًهذهًألعملية
 
ً.ألكلبًألذيًأ

ًإلىًهذهًألظاهرة،"ًمنكوفسكوني"فلفتًنظرًً
نهًيحويًسكرأً ً

 
خيرًبتحليلًهذأًألبولًفوجدًأ

 
 !.فقامًأل



26 22 September 2018 

نًكانًألعالمًألسك تلندي،ً
 
قرب،ًحدثًأ

 
يبحثًسببًتلفًألكليةً"ًشودن"وفيًعهدًأ

طرأف
 
حدًأل

 
 ألذيًيعقبًإصابةًأ

.إصابةًشديدةًساحقةً  
لوكسانوكانًمنًبينًألموأدًألتيًجربهاًمادةًً

 
نًحقنهاًيسببًأل

 
ألذيًوجدًأ  

.ًتنخرًنسيجًألجزيرأتًألبنكرياسيةًوتهتكهً  
تاحًهذأًألكشف،ًغيرًألمتوقع،ً

 
 وقدًأ

.وسيلةًمنًأنفعًألوسائلًفيًدرأسةًمرضًألسكر  

 



 ركز تفكيرك

27 22 September 2018 

نتًتدخلًحجرةًمظلمة،ً
 
 ولديكًعلبةًألكبريتًوعودًثقابًوأحدًدأخلًجيبك،أ

 .ويوجدًبدأخلًألحجرةًموقدًغازًومصباحًكيروسين،وشمعة
؟ً ول 

 
 ماذأًسوفًتشعلًأ



 ركز تفكيرك

28 22 September 2018 

 ًعودًألكبريت....طبعاً :أإلجابة



 ركز تفكيرك المنطقي

29 22 September 2018 



30 22 September 2018 

:ألتفكيرًألعلميًومحلولًرنجار  


