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:أسسًالتفكيرًالعلمي-خامسا ً

:وضعًالفرضيات
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3/24/2021

:ًًأول ً

للفنتتراد ًو لتت ًمتتد كريتتراً  واجهتتتًستتكادً اتتدنًالمتتددًاكتيتتاراً 

أومًمتتاًخ تترً تتيًالرتتامً  ً المستتلومًمواجهتتهًاتتشكًالميتتكله ًو رعتت ا

:اي
الق  



4

لعدم إغالق حاوياتان،  القطط مل تعد تأكل الفئران بسبب توفر الطعام هلا مـن خملفات اإلنسـ *
النفايات،

.نواحلصول على الطعام من هذه احلاويات أسهل مــن مطاردة  الفئرا   *

.من األســــواقكثري من القطط تعيش فـــي البيوت تعودت على طعام خاص معلب  *

.  ئـرانلفدة ابعـض القطط اليتــاح هلـــــا الدخول للشــــقق السـكنية ومطــــار *
3/24/2021
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3/24/2021

:اضاتًوضعتًالتوصياتًالتاليهروركاءعلىًاشكًال ت

اوياتًالكفاياتًجيدا  اغالقًا

.الوصومًالىًمخلفاتًالكسادومكعًالق  ًمدً

الكساد ًعلىًال عامًالمعل  اعدمًتعويدًالق  ًالتيًيرريه

الفنرادًوالزواافًالصغيرةًتراثًعدً عامها ًم دًوتركهاً
.والايرات
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3/24/2021

استغررتًسارةًاشاًاألمرًوأرادتًأدًتعرف

؟كي      فًيتع     رفًأخوا     اًعل     ىًأم   ه

:ثاكيا ً

صغيرا  ًلاظًعردًالرامدًأدًأخاكً أكجرتًأمًسارةً فالً 

الرضي  ع ً

لًيقرمً لًأمه ًول   وًااولتًامرأةًأخرنًأدًتاملهًيردأً

.رالركاء

اأوص     وته     ررماًمدًيكلها

أوً رقًأخرنًتعر هاأوًران  ات  ه    ا
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3/24/2021

سارةًا ترضتًأكهًيتعرفًعلىًأمهًمدًراناتها ًلماشا؟

لًيخ ئًال فمً يًالتعرفًعلىًأمه .عكدماًيكودًالمكادًمظلماً 

ً  إك    هًيعر ه     ا .ول       وًاملت    هًوا     يًصامت     هًأيض    ا

كيفًتتأكدًسارةًمدًاشكًالفرضيه؟
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3/24/2021

 ادنًال  رقًالمقتراهًأدًتلرسًامرأةًمالرسًأمه     اً

؟(رعدًاستعماله     اً)ً

؟؟للتاكدًأكهًليعرفًأمهًمدًصوتها

إللغاءًاشاًالاتمام ًيمكدًأدًتأتيًامرأةًاخرنًلتامله ً
وايًتاتفظً يًجيرهاًرمسجمًعليهًيري ً

.رهًص وتًاألم
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3/24/2021

عندما تريد األرانب التكاثـر، يعرف المربون هذا من•

:تصرفاتها

رون لها تبدأ بجمع الشعر المتساقط منها والقش، فيحض  
.ية الصغارمكاناً مناسباً وبعض القش لتحضير مكان ترب

:ًالستدلم
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03/24/2021

:حضـرت امرأة إلـى الوايل وقالت لـه
.أشكـو إليــــــــك قلـــة الفئران
ماذا تعين هذه املرأة ؟
وماذا تطلب من الوايل،؟

هل سيأمر هلا بسلة  مملوءة بالفئران؟

: االستدالل



1
1

3/24/2021

أمرًالواليًرإع اءًالمرأةًالكثيرًمدًال عام ً

 ماًتعكيهً

ادًريتهاًخامًمدًال عام 

.رايثًاررتًالفنرادًمدًالجوع
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ل وًشارتً   يًرالهًالىًالجرامًالقريره ًورأيتًجارً

ايواد ًكيفًستعرفًكوعًاشاًالايواد ًالشيًيسكدً
الجار؟

: االستدالل

حدد مقدار اتساع فتحــة اجلحـر، إن حتديد : أوالً
اتساع فتحة اجلحر سيعطيك فكرة عـن حجم 

.احليوان
3/24/2021
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...تابع ..... االستدالل 

ما نوعية األغذية الموجودة في المنطقة؟-1

هل يوجد مصدر للماء، مستنقع، بركة، نهر؟-2

عظام، اعشاب، حبوب، )ابحث عن مخلفات طعامه -3

(.كل شئأحياناً التجد شيئاً ألن بعض الحيوانات تبتلع...جذور،

ابحث عن آثار أقدام الحيوان، ارسم هذه اآلثار أو صورها أو -4

.اعمل لها  قالب جبسي

ابحث حول الجحر عن وجود بقايا كائن حي، من جلد حيوان أو-5

مخلفات غيره، جلد أفعى مثالً أو ريش طائر، أو بقايا قشور بيض ك

.طعامية

3/24/2021
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ن على ما اكتسبه ماالنسان له قدرات جسمية محدودة ولكنه استطاع زيادة قدراته اعتماداً 

....العلوم،

فاالنسان اليستطيع أن يطير مثل العصافير، 

ولكنه اخترع آله تطير به، 

كما أنه ال يستطيع أن يحمل مثل الجمل أو الفيل، 

ولكنه اخترع الشاحنات التي تحمل أضعاف ما يحمل الجمل، 

وكذلك فإن حواس اإلنسان ضعيفة، 

ة مثل بعض وق البنفسجيفهو ال يرى باألشعـة تحت الحمراء مثل بعض االفاعــــي وال األشعة ف

الحيوانات وال يسمع األمواج فوق الصوتية، 

.؟ ، والجواب، هو، كال...ولكن هل بقي عاجزاً 

:التوسع -ج

3/24/2021
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استخدام األمواج -3

ؤية فوق الصوتيـة لر

مــه الجنـين في بطن أ

ر من ولتشخيص الكثي
.األمراض

لقد وظف 

اإلنسان 

التقانة 

الكتساب 

حواس جديدة 

ومن هذه 

:الحواس

صنع مناظير -1

للرؤية باألشعة 

.تحت الحمراء

صنع أجهزة -2

للتصوير 

.ةباألشعة السيني
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ة صنع المناظير المقرب-4

لرؤية األجسام البعيدة

وضع بريل-5

لفاقدي 

البصرطريقة 

الكتابة التي 

تعتمد على 

.اللمس

صنع أجهزة تكشف -6

المجال الكهربائي 

المغناطيسي

صنع أجهزة تكشف -7

.اإلشعاعات الغريبة

اس وهكذا اكسبت األجهزة الحديثة المتطورة الكثير من الحو

.الجديدة، إضافة إلى الحواس المعروفة
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3/24/2021

:االستنباط -د

جميع الحشرات ضارة : أحد األطفال يقول

قهًولكدًصدي. ويجـب قتلها بمختلف الطرق

:يق       وم
.لنحل حشرة وهو مفيد فهو يصنع العسل ويساعد يف تلقيح األزهارا

.القز حشرة وهو مفيد فهو يصنع احلرير
.الفراش حشرة وهو مجيل، ويساعد يف تلقيح األزهار

(.مثل احلمضيات)الدعسوقة حشرة وهي مفيدة ألهنا تأكل املن الذي يهاجم بعض األشجار
.إذاً، ليست مجيع احلشرات ضارة
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:المقاركه-ا ً

عيون احليوانات املفرتسة تكون يف مقدمة وجهها بينما عيون آكلة
ملاذا؟... األعشـــــاب تكون على جانيب رأسها

إذا نظر بعني واحدة اليستطيع ( وكذلك احليوان)اإلنسان 
عند متييز البعد الثالث وهو العمق، وإمنا يرى صورة ببعدين، ولكن
النظر بعينني كل عني ترى الصورة من زاوية خمتلفة 

.فيستطيع متييز العمق
3/24/2021
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عند مشاهدة احليوانـات املفرتسـة مثـل األسـد 
والقط والدب، تالحـ  أن العينـني يقعـان يف 
مقدمـــة الوجـــه، وهـــذا مـــن حكمـــة ا ، فهـــذه 
ــ ــد بعــد الفريســة بدق ــاح لتحدي ــات حتت ة احليوان
ى وهلذا تكون العينان يف مقدمة الرأس للحصول عل

.صورة ثالثية األبعاد
3/24/2021
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كتتادًأمتتاًالايواكتتاتًالضتتعيفهًمثتتمًاألراكتت ً تكتتودًالعي

هًعلىًجاكريًالرأس ًللاصتومًعلتىًاقتمًرليتهًواستع

اتىًتهر  ًعكدماًترنًأيًمصدرًللخ ر ًولهشاًترن

شاًلًرصورةًشاتًرعتديدً قت  ًولتيسًرثالثتهًأرعتاد ًوات

:وميكن أن نستنتج من هذه املالحظات أنيهمهاًكثيراً  العي ًلدًيهر 
مثالً . اإلنسان حباجة لتحديد العمق بدقة، وهذا األمر له أمهية يف خمتلف جوانب حياة اإلنسان

ر، إمساك الكرة املقذوفة، ككرة اليد مثالً، إدخال اخليط يف ثقب اإلبرة، التصويب عند اطالق النا
.قيادة السيارة، وهلذا كانت عيناه يف مقدمة وجهه
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:التاليم-و

يتتشا ًخالتتدًمتتعًوالتتدكًكتتمًأستتروعًً لتتىًالكهتترً

القريتتت  ًلصتتتيدًالستتتمةًرالصتتتكارة ًو تتتدًجتتتر 

عتتدً تتيًالصتترا  ًر:ًالصتتيدً تتيًمختلتتفًاألو تتات

رًالعصتر ًو تتًالغترو  ًوكتادًمعتهًد تترًصتتغي

اًيستتجمً يتتهًأعتتدادًاألستتماةًالتتتيًكتتادًيصتت ادا

:وو تًالصيدًكماًيلي
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:التاليم-و

أيام  
الصيد 

في 
الصباح  

بعد 
العصر 

وقت 
الغروب 

1 4 1 3 

2 5 2 1 

3 3  -2 

4  -1 2 

5 3 1 1 

6 1 3 2 
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:التاليم-و

مًااومًخالد ًالستفادةًمدًالجدوم ًلمعر هًأ ض

و ت ًللصيدًاتىًيشا ً     يًا     شاًالو ت 

ويو رًالجهد ًولًيشا ً يًاألو اتًاألخرن ً

.التيًيكودًالصيدً يهاً ليال ً أيام  
الصيد 

في 
الصباح  

بعد 
العصر 

وقت 
الغروب 

1 4 1 3 

2 5 2 1 

3 3  -2 

4  -1 2 

5 3 1 1 

6 1 3 2 



ركز تفكيرك

2
43/24/2021

أنت تشارك يف سباق وقد سبقت العداء صاحب املركز الثاني،
ما هو ترتيبك اآلن يف السباق؟



ركز تفكيرك

2
53/24/2021

وأخذت مكانه،2لقد سبقت العداء رقم :اإلجابة
.إذاً أنت أصبحت صاحب املركز الثاني



ركز تفكيرك المنطقي

2
63/24/2021

منذ متى يقوم 
رجال الشرطة 
ئقبإطفاء احلرا
!!!

، هناااك مناازالن قااد اناادلعت بهمااا النيااران

أحاادهما لشااخص غنااي واألخاار لشااخص 

ال فقير، أي منزل منهما سوف يقوم رجا

الشرطة بإطفائه أوالً؟
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:ًًاإلدراةًالاسي-ز


