
 المنطق والتفكير العلمي

2018 - 2019 

22 September 2018 1 

Session - 6 



2 22 September 2018 

 :  نماذج من عباقرة التفكير العلمي في الغرب -سادسًا 



3 22 September 2018 

 
كانتتا العتتالم المتبعتتا بتتيل الفنتتيولوسييلا  تتي انتتتعماا مسلتتوا الملتت  الفنتتيولوسيا 
 . كمسلتتتتتتتوا لتتتتتتتامر لللتتتتتتتو  الاتتتتتتتفالع المن و تتتتتتتا  تتتتتتتي   نتتتتتتتا  تستتتتتتتارب    لي تتتتتتتا
 .وكانتتتتا  تتتتب  الللتتتتو  تذتتتتا ناباتتتتاا ب تتتتب  الطريلتتتتاا لمتتتتلم ن تتتت  نتتتتا ا تلريبتتتتا  

 
و ي إستل  المترااا ل تح  ستل الفنتيولوسييل التبيل يعملتول  تي منتيتفف الكليتا  تي  

سامعتتا لنتتللا وانتابتتتر السيتترم  نتتلما وستتل  ل التتو  اتتفال ر انتتتمرا ناباتتر لمتتلم 
نا ااا ول  يسل تفنيرا  ل ب  الذا رم نو   ن ا راسعتا إلتف تتر ير مونتميا وا تتر  
 . بلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  بالفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل التلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارير

 
ولكل اتا   يما بعل  ل منا ل   ــتـي المعمتا كتال اـتـل انتتعما مــتـا  ال تنبورا بتل    

 . مل الما  الملطر  ـــي تساير المسلوا الملسي

:التفكير العلمي ومحلول رنجار  



4 22 September 2018 

و لتتتف  نتتتاا  تتتبا التتتلليا كتتتال متتتل 
الن ا تسليل  ي األمالح الموسولم  تي 
المتتتا  العتتتالي كانتتتا النتتتب   تتتي  تتتبا 
 . النيتتتتتتتتتتاط الفنتتتتتتتتتتيولوسي ال ا تتتتتتتتتتل

 
إلتف " نستار"و" نتلني"و با متا  تل  

تساتتتتير بلتتتت  المسلتتتتوا التتتتبي يسمتتتتا 
انتتتتتتمرا والتتتتتتبي  نتتتتتت   ك يتتتتتترا   تتتتتتي 
 .الفنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيولوسيا التسريبيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
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ا البي يعل  الك يرول  با للكيميتا  "بو نل  وبكن "طل  

السيوياا مل طالبر   نا  لرا  ملتي  تي التتلري   لتف 
إسرا  اختبار معرو  للكي   ل البروتينتااا بيتل  ن ت  
 . خفلتتتتتتتتتتتتوا سميعتتتتتتتتتتتتا   تتتتتتتتتتتتي إذ تتتتتتتتتتتتار التفا تتتتتتتتتتتتا

  
وال لا البست   لتف  ل  تبا التفا تا  يتت  إ  إبا استتو  
سمتتت  الخليتتت  المنتتتتعما  لتتتف يتتتا باا  تتتي سمتتت  
السيوكنتتتيلي ا التتتبي   تتتب  منتتتب بلتتت  الستتتيل الكايتتت  

 .المعتر  بر ل با ا ختبار

:التفكير العلمي وفصل التريبتوفان  



6 22 September 2018 

وبتتبع  وبكن  ل با اللليا  ك ر مل بل ا كي   ل المسمو ا 
الكيميا يا الموسولم  ي البروتيلا سي  يتفا ا مع ا سام  

 .السليوكنيلي 
 .وال اال   با إلف كيفر المي ور البي   ا  ير التريبتو ال 
 

 نر اا  بمساو ا " يبفريلج" ي بسو ر  ي  با ال لل يبكر 
و نلما .  ليلم لتساير ونط يمكل  ل ينمو  ير العاما المعلي

انتخل  م ا األلنا   ي الونطا باليكا المنان  والمعلواا 
  بسا النتا ج نلبيا بانتمرارا و خيرا  س ا  لف نتيسا 

 ايسابيا  ي مسمو ا معينا مل األوناطا  



7 22 September 2018 

 ولكل كي  ت  لر  با؟ 
بل   مل م ا م ا الس ال وسلتني انتخل   ي  ب  المسمو ا : يلوا

.  األلنا ا وبل  بنب  نفال الكميا المتاسا لي مل الم ا األخير نا ت ا
وبفاا  با الت ر ا لير المل ول ولير المخطط لر   ب  مل 

. المينور   ا العاما المنب  للمر  وإ باا مفعولر  
 

و با العاما  و كا ل  اوي ينمو  ي سالا وسول م ا الس الا   
و كبا  لا ال ل ا وسل ا  لف كي  م    يار  ير العلا . م ا األلنا 

!.إلف ا تسا  المخال   



8 22 September 2018 

 
للطريلا الخا ا " بوا ايرليح"سل  كي  

ب بغ   ياا مر  الناا نتيسا تركر بع  
منتسارات ا  وق  رل  يعلر آخر بعل بل  

 لل كانا سرارم الفرلا وبال ل ا . ن وا  
الغريباا  ي بعين ا اللرسا الال ما لتمكل 
الطبلا اليمعيا المغلفا ل ب  البكتريا مل 

 !.امت اص ال بغا
:   لف ما سل  بلولر" روبرا كوخ"وال  لق 

 إنا لملينول بالفاا ل با الذر  وسل ا 
 ي  نر   ب  مل المعتال البس   ل تل  

 !.الع ياا  ي الب اق

:التفكير العلمي وصبغ عصيات الدرن  



9 22 September 2018 

 
 

يبس   ل  الج " بيفريلج"كال 
مر  ي ي  األ اا  التنانليا 
لأللنا ا و و مر  ينتمر  ترم 

 . طويلا سلا  
وكال يعتلل  نر لير اابا لليفا  

إ  بالسراسا السبرياا ولكل  نلما 
 رنلا األلنا  الم ابا مل الري  

إلف المعما لفس  اا وسلا 
منل يا ا  ن ا يفيا سميعا  مل 

تللا  نفن ا خالا باعا  يا  مل 
 !.و ول ا

:التفكير العلمي وعالج األعضاء التناسلية لألغنام  

وال ا تلل  ي بالئ األمرا  ل السا ا 
التي  رنلا ل  تكل سا ا نموبسيا 
للمر ا ولكل البسو  التاليا   بتا 

البي  راتر األلنا   لف  ال يا  ل 
نفن ا بنب  واع ا  ي بي ا لريبا 

.   لي ا  و البي  ل  إلف يفا  ا
و كبا تبيل  ل  با المر ا البي 

ينتع ي  لف طرق العالج األخر ا 
يمكل يفاؤ   ي الل  السا ا ب با 
اإلسرا  البنيطا و و ال يا  لباعا 

!. يا   



10 22 September 2018 

 :  التفكير العلمي وكي  البننليل
وبل   لف الرل  مـل  ل تطوير ا كعاما "  لمنغ"يننـ  كيـ  البننليلا إلف 

ومل الطري   ل نيير إلف ":  وارل  لوري" السيا ت  بفاا بسو  النير 
يعما  ي ذرو  لير مال ما  ي "  لمنج" ل الكي  ل  يكل ليت  لو ل  يكل 

 !.الغبار البي  تاح سلو  التلو مبنف الي  ينول  
 
 
 
 
 

تلك  كانا  م لا لكيو اا  ي  ل  السيام لعبا ال ل ا  ي ا لورا   نانيا ا 
 .ونلل   يما يلي م ليل لكيفيل مناذريل  ي الكيميا 



11 22 September 2018 

 :التفكير العلمي وكي  األيعا النينيا
ينوي سلا  اكتيا  األيعا النينياا وإنما كال يسري " رونتسل"ل  يكل 

تسار   لف تر ير التفريغ العالي  لف اليسناا الك ربا يا منتخلما  
 .بل ل  الكي   ل األيعا لير المنذورم" بالتينونيانيل الباريو "

ول  تكل للير  يا  كرم  ل الرم  ب  األيعا  لف اختـراق المـوال المـعتمـاا  
"  بالتينونيانيل الباريو "ولكـنر نـر ـال مـا  سـذا وبمس  ال ـل اا  ل 

 . مل  نر كال منف ال   ل األنبو  بطبلا مل ورق  نول
 :و لق  لف بل   يما بعل منل يا  

 !.للل وسلاا  ل اا  ل األيعا اختراا الورق األنول 



12 22 September 2018 

 :التفكير العلمي واكتيا  النياط اإليعا ي
 

بلوراا مل معلل اليورانيو  "  نري بيكريا"واع 
 ي  سل األلراجا و ال   ل كال تسا  ب  البلوراا 
 ل  سناا للاو  مواوع لاخا ورق  نولا وال 

 ل  ورم البلوراا انطبعا  لف "  نري"اكتي  
الفيل ا وال  لا  ب  المالسذا إلف اكتيا   ل بع  
العنا ر ل ا نياط إيعا يا نس   نر تطبيلاا  ليلم 

 . ي  ب  األيا 
 

 

ديسمبر  15) هنري بيكريل أنطوان

، عالم (1908أغسطس  25 - 1852

ينحدر من عائلة . فيزياء فرنسي

فيزيائيين حيث كان كل من والده وجده 

فيزيائيين وأستاذين في المتحف 

. ... بباريس الطبيعي الوطني للتاريخ

للنشاط  وقد سميت وحدة القياس الدولية

أو   becquerel)بيكريل  اإلشعاعي

وهناك . نسبة إليه (Bq) اختصاراً  

فوهات على القمر والمريخ 

 ...اسمه تحمل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%84
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 ...(وسلت ا... يوريكا) التفكير العلمي  ي 
 

ا سي  " رخميلا"مل  ال  الل ص و طر  ا العال  
طل  منر المل   ل يكي   ل وسول لح  ي تاسر 

الب بي لول  ل يتلفرا وال كانا بلايا الل ا  ل المل  
  طف كميا مل الب   ل ا غ لي نع لر تاسا ا و نلما 
 سار ال ا غ التاجا ي  المل  برل ال ا غ ال نرق 
س  ا  مل الب  ا وانتبللر بالفااا و نا سا   با 

 .الطل  مل  رخميلا
 



14 

في الموضوع حتى أعيته الحيلة، فذهب إلى الحمام العام ليستحم " أرخميدس"فكر 

. فالحظ أنه عندما ينزل في الماء، فإن الماء يرتفع في الحوض، ثم يفيض من الجوانب

ألهب منظر إزاحة الماء خيال أرخميدس، وعرف أنه توصل لحل مشكلة التاج، وأسرع 

 .، أي وجدتها، ونسي أنه مازال عاريا  (يوريكا... يوريكا)يجري نحو منزله وهو يقول 
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 :إلى وضع هذه الفكرة موضع االختبار، فاكتشف أن" أرخميدس"وسارع 

  كمية الماء التي أزاحها التاج كانت أكبر من كمية الماء التي أزاحتها كمية من الذهب

 بوزن التاج، وأقل من كمية الماء التي أزاحها وزن مساو من الفضة، 

  وقد عرف أن التاج لم يكن مصنوعا  من الذهب الخالص، وال من الفضة الخالصة، ولكن

 .خليطا  من االثنين

  ،وهكذا اكتشف غش الصائغ للتاج 

  وكذلك اكتشف نظرية علمية جديدة، ما زالت تعرف باسمه حتى اآلن، وهي نظرية

 ،"أرخميدس"

  دورق اإلزاحةواخترع جهازا  علميا  ما زلنا نستخدمه في مختبراتنا حتى اآلن وهو. 



16 22 September 2018 

رخميدس"ومضة اإلبداع  قادت 
 
 :إلى هذا االك تشاف العلمي " ا

 
لف حوض وحوض،

 
لم يفض، قبله، ا

 
ن الماء فاض في الحوض، ا

 
 كل ما حدث معه ا

حد إلى هذه الظاهرة،  
 
 ولم يلتفت ا

 
هذا هو وجه االختالف بين العالم والشخص العادي، فالعالم شديد المالحظة، وعندما يستغرق العالم في 
فكار المهمة التي غيرت وجه 

 
ي مكان، وحتى في الحمام، وك ثير من اال

 
تيه في ا

 
بحثه، فإن ومضة اإلبداع قد تا

ك تشفت في الحمام
 
 .العالم ا

 ومضة اإلبداع 



17 22 September 2018 

 :التفكير العلمي  ي السلري وسالباا البلر
 

كال مر  السلري مل  ك ر األمرا  خطورم  ي الماايا و ي  واخر 
 ل الننا  " إلوارل سنر"اللرل ال امل  ير  سذ طبي  الري  اإلنسلي ي 

الالتي يسلبل البلرا ويتعرال لسالا خفيفا مل السلري و و سلري 
 ..  البلرا   ي بل بالسلري

 
ا سلري البلر نا ل  ي سلو  منا ا ال السلري ل " سنر"وال انتنتج 

ا للسمايا مل األمرا  اكتيا  التطعي وكانا نتيسا  ب  المالسذا 
 .الخطيرم
 

وكما يسل  مع كا مبلعا  و م ل ا  إل الر اع والل ما ا وس الا 
و ننوا " سنر"اليعو ا البيل يتبعول كا  ا ق ونا قا وافوا ال 

ل  يربر ب   وانتطاع نير ممارنا " سنر"سمعيا ماالم للتطعي ا ولكل 
 .التطعي 
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 :التفكير العلمي مع إلوارل كنلاا و رمول ال يروكنيل
 

لترويا "ا وال كال يعما  ي  وا ل الغلم اللراياابا كنلاا ل  يكل  سل يعر  
 ا و رال  ل يعر  العن ر الفعاا  ي 1910 ا  " ننو

 .ا وا نتل ا  ليرمعالسا ا ور الغلم اللرايا
 والتي مل خالل ا تركل مل 1914انت ا تساربر  ي كانول  وا  ا  

 ا % 42 – 26وسول اليول  ي الغلم اللراياا بننبا تتراوح مل  
و  نا   ملر  ي المختبر كال ب نر ميغو   بالمؤتمرا البي نيعلل  ير نتا ج 

 تساربرا وما ينتذر  مل ملابالا مع مؤيليل وميككيلا 
 .ول  ينتبر إ  وخال ا الغلم اللرايا ال تعراا إلف تنخيل طويا و نلا
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 ال  يكول  با الفنال تاما ا: وااا كنلاا  ي نفنر
 !.ولعلر مل الممكل إنلاب بع  اليي  منر 

  
  اا الروان  المسرواا و اا  إلي ا الكسواا    إسل  الموال الللوياا 

   .و خيرا  باع نلاط مل سم  الخا
 

و ي ال باح الباكر لليو  التاليا و ا إلف مختبر  لير  التسربا الفانلم التي 
  لف سلار  نبو  ا ختبارا بلوراا  غيرم متسمعا  سرا ا باألماا  يا ل 

 
و ن ا " كنلاا"إن ا بلوراا  غيرم وسالم كاللبابياا كميت ا اليلاا الر 

 .بخمنيل ملي لرا 
 



20 22 September 2018 

عند إكتشافه ( تاكامين)أثارت هذه البلورات تفكيره وذكرته ببلورات 
لألدرينالين، ولماذا يتذكر ذلك وليس لعمله عالقة باألدرينالين، 
 ...  وبالرغم من ذلك لم تفارقه هذه الذكرى وأخذ يحس بخفقان قلبه

 
 ،...بلورات...بلورات...بلورات

  
، ووجد المهم عنده وجود اليودوفي الحال عمد الى التحليل، وكان 
 %.60بنسبة  اليودأن البلورات تحتوي 
  

أسعدته هذه النتيجة وكادت تحبس أنفاسه، وكانت النتيجة أن اكتشف 
 ،(الثيروكسين)هرمون الغدة الدرقية وهو " كندال"
 وفي هذه األيام يعتمد ماليين من البشر في حياتهم  

 .على هذا الهرمون وهرمونات أخرى



21 22 September 2018 

 (: وا  لار للتخلير)التفكير العلمي مع مكتي  الكلورو ور  
 

 (1870 – 1811" )سيما يونج نمبنول"العال  والسراح 
 مكتي  الكلورو ور ا  وا  لار للتخلير انتخل   ي العملياا السراسيا 

وهو سائل عديم اللون، سهل  .CH Cl 3 عضوي صيغته الكيميائية كلور ميثان  مركب الكلوروفورم أو ثالثي 

 للكلوروفورم تأثير تخديري، كم أنه مذيب جيد لمختلف المواد الكيميائية خاصة الزيوت، . التطاير

 قابل لالشتعال، وله رائحة خفيفة مميزة لهغير 



22 22 September 2018 

 :ا ختراع/ ا ا ا بلاع 
 

 .   نا   مر م سف تر  لف العما والبس   ل ونيلا لتخفي  آ   البيريا
 

كانا ترال  ي لر ا العمليااا مع وبا العينيلا ميلولم اليليل والناايلا وميرط 
السراح يعما  ي بطن اا و ي ت رخ وتترل ا آ ما تفوق طااا البيرا ستف  للا و ي ا 

 .....وب با  ي ليبوبا طويلاا ل  تفق من اا إ   ي اليو  التالي
 

كانا  ب  المر م  مرا ومل  سا  مر وكا األم اا بل   بسا ر ولراناتر إلنلاب البيرياا 
 !  وليسوا الغر ا اللعينا مل لر ا للتعبي ا إلف لر ا للسراسا بلول  ل 

 
 .كانا  مرا  ي مل متر ولكن اا رسلاا لول  ل تر   مرم س ول ابن ا وكفاسر



23 22 September 2018 

 :التفكير العلمي في اكتشاف ميكروب الجمرة
 

سائرا  وسط الحقول، الحظ وجود بقعة " باستور"بينما كان عالم الجراثيم
من التربة، ذات لون مختلف عما حولها، ولما سأل صاحب األرض عن 

 في العام السابق  الجمرةالسبب، أخبره أن األغنام التي ماتت من 
 .قد دفنت فيها

 

ففحص التربة بدقة فوجد أن ديدان األرض أثناء انتقالها من عمق التربة 
إلى سطحها، تحمل جزءا  من الطين الموجود حول الجثث المليء بجراثيم 
الجمرة، وقد لعق أحد حيوانات التجربة أثرا  من الطين المستخلص من هذه 

 التربة 
 فأصيب بالمرض،

 وكانـــت نتيجـــة هذه المالحظة،  
 هذا التغير البسيط في لون تربة أحد الحقول، 

 

 .أدى إلى اكتشاف جرثومة خطيرة، أال وهي جرثومة الجمرة الخبيثة



24 22 September 2018 

 التفكير العلمي في اكتشاف األشعة السينية 
 

يجري أبحاثا  عن أشعة المهبط، " رونتجن"، كان 1895نوفمبر  8في معهد الفيزياء في 
ويمكن الحصول عليها بوصل أنبوب زجاجي مفرغ من الهواء، بمصدر للتيار الكهربائي، 

 ،"رمكورف"له فرق جهد عاٍل جدا ، مثل ملف 
غطى رونتجن األنبوبة بورق أسود تماما  حتى التتسرب تلك األشعة من األنبوبة، وبدأ  

موضوعا  على أحد مقاعد " الفورسنت"ستارا  من ، فالحظ أن "رمكورف"بتشغيل ملف 
 ، قد أضاء فجأةالغرفة 

 إنها حقا  مدهشة، حيث أدى النقطاع التيار الكهربائي الواصل لألنبوبة، : فقال رونتجن



25 22 September 2018 

 ومابا كانا النتيسا؟ 
 .   نطفرا اإلاا م مل نتار الفلورننا

 
 بل إبا مل  ل  يعا مس ولا لير مر يا ال تنربا مل األنبوباا كال  با  و 

 ا نتنتاج الطبيعي البي تو ا إلير رونتسلا 
 ولكل ما طبيعا  با اإليعاع؟ وما  و   لر؟ 

 ي ( ا)تعالا ( x)ا وكما نعر   إل (x)  يعر ا ول با  طلق  لي ا  يعا 
 .اللغا العربيا ا ول با ننمي ا األيعا النينيا

بل  رونتسل  ي لرانا  ب  الذا رما ستف تعر  إلف الك ير مل  فات اا وسا  
 . لما  آخرولا و كملوا ما بل   رونتسل

 



26 22 September 2018 

 التفكير العلمي  ي اكتيا  لورم الل  السانبيا
 

 يتن  ا يا ل ل  نا  باا ارول نامياا" سول  نتر"بينما كال 
 ....... وا  وبل  يتنا ا 

 مابا يمكل  ل يسل  إبا منع إملال  سل سانبي الر ا بالل ؟ 
 

ول عر  اولر لمعر ا النتيساا إلف إسرا  تسرباا ربط  ي ا اليريال النباتي 
 الخارسيا  ي  سل سانبي ر ا الغ ااا

 .  وانتذر النتيسا 
 



27 22 September 2018 

 للل  لل اللرل ل ر  وسرارتر وتوا   ل النموا 
 ولكلا بعل  ترم انتعال اللرل ل ر  وبل  بالنموا 

 ولكل ما النب ؟
 

  ل اليراييل المساورما ال ا لال سسم اا  ل نترتبيل 
 لت ول اللرل بللر كا  مل الل ا

 و كبا اكتي  لورم الل  السانبياا  
 وال تما ا نتفالم مل  ب  الخبرم  ي 

 سراسا البيرا
 ووسلا  مليا سراسيا م مر  طلق  لي ا ان   
 .لعالج التملل اليرياني بالربط( العمليا ال نتريا)



28 22 September 2018 

 التفكير العلمي مع كلول برنار والنكري
 

 يسري تساربا   ي مواوع البوا النكريا" كلول برنار"ا كال 1855 ي ننا 
 و  نا  ايامر بإسل  التسار ا 

  خطر وخلح بميرطر س  ا  مل لماغ السيوال البي كال يسري  لير التسرباا 
 و نلما راا  السيوال بعل التسرباا  سذ  ل السيوال   ي  بالبوا النكريا  

 .  ول  يسل تفنيرا  لما سل 
 

 بننيل تما معر ا النب ا" برنار"وبعل و ام 
ا إمكانيا سلو  البوا النكري "برنار"إب تبيل مل الخطر لير المل ول البي واع بر  

 بمنبباا تنلل ا األ  ا  مل اللماغا 
 .و با  ل  إلف التخميل بوسول س    ي اللماغ يتسك  بالنكر  ي الل 

و كبا الخطر  ل  إلف الك ير مل التسار  واألبسا  والمؤتمراا العلميا لتفنير نتيسا 
 الخطر البي واع  ير برنارا

 .وكا  با نا ل  ي كي  الك ير مل األنرار سوا  با المر  



 رك  تفكير 

29 22 September 2018 

الصيفي والشتويالتوقيت   



 رك  تفكير 

30 22 September 2018 

 1784تغيير الساعة ألول مرة من قبل بنيامين فرانكلين في عام كانت فكرة، 

فترة الضياء في المساءالنهار وزيادة ضوء توفير : الفائدة.  

 اقترح التوقيت الصيفى ألول مرة عاالم الحرارات النيوزلنادو جاورر فيرناون هدساون حياث

منحته جهة عمله وقتاً قصيراً لجمع الحررات فعلم قيمة ساعات النهارفي الصايف و فاي عاام 

1895 

 يقلل من نراط المزارعين حيث يأتون وينصرفون فى وقت مبكرعن المعتاد فاى الصايف، ماا

 .يجعل عملهم أقل قيمة 

  قاااوانين التوقيااات فاااى خساااائر مالياااة هائلاااة بالملياااارات فاااى البور اااات، و ويتسااابغ تغييااار

  .خصو اً فى يوم واحد كما حصل بالواليات المتحدة

  فهاي نسابة %  5إلاى  1يفيد فاى تقليال حاوادل المارور و اختناقاتاه ولكان ال تعادو نسابة ذلا

  .طفيفة و يرو البعض عدم اختالف األمر خالل فترة تطبيق التوقيت الصيفي وعدم تطبيقه



 رك  تفكير  المنطلي

31 22 September 2018 

التوقيت الصيفي قد يؤذو و يضر مرضى العرى الليلي . 

 الساااعة قااد يضاار بااالنوم براادة ويساابغ اضااطرابات النااوم و ت فاايض وتحوياال

  .تأثيره ويدوم ذل  ألسابيع

 يسبغ التوقيت الصيفي إضاعة الوقت فى تغيير كل الساعات الميكانيكية التاى

و بالتاالي يسابغ تعقيادات خصو ااً للمساافرين فاى منااطق .. ال تتغير تلقائيااً 

ما يسبغ ارتباكاً واضطراب اللقاءات و المقابالت و األسافار .. زمنية م تلفة 

 . و اإلذاعات و السجالت و المصارف و أنظمة الدفع 

 1919ألغى الكونجرس األمريكي التوقيت الصيفي بعد عام . 



32 22 September 2018 

  العربمن عباقرة التفكير العلمي عند نماذج  :  سابعاً 


