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:اإلدراك الحسي-ز

سـية العين البشرية تبصر األمـواج الكهرومغناطي-1

التي يقـع ترددهــا بيــــن

( من األحمر إلى األزرق)انجسـتروم 6200و 3800

لماذال تبصر غيرهـا؟ ... 

ئي اإلنسان ومعظـــم الحيوانـــــات تستخدم الضوء المر

6200انجستروم و 3800الذي يقع تردده بين 

:انجستروم

، وهـــو الطيف الضوئي من األحمر وحتى البنفسجي

ومصدر الضوء الرئيس على كوكبنا، هــــو ضوء 

نه الشمس حيث يقــــع معظم الضوء الذي يصل إلينا م
.ضمـــــن هـــــذا التردد
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ة،وأما األشعة التيي يزييد ترددهيا عين الطييف المرئيي، نجيد األشيعة  ــــــي األشعة وق البنفسجيــــــي

مجيرد درة تدميريــة هائلة، والسينية، وأشعة جاما، وهذه اإلشعاعات تحمـــــل طاقة كبيرة، وذات ق
.  بب بالعمى الدائمــــن والتسنظرة قصيرة إلى مصدر لألشعة  ــوق البنفسجية تكفي لتدمير العيـــــ

3/24/2021
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،(المكروويف)أما األشعة التي تقع تحت الطيف المرئي مثل األمواج القصيــــرة 

ضرر بالغ على الحياة،  لها 

تي كثيراً عن أضرار  رن المكروويـــف، رغم أجهزة األمان المستخدمة معه، والونسمع 

. تعمل علـــى حجز هـــذه األشعة داخــــل الفرن

تحــت الحمراء، وموجات الراديو،  لها طاقــــــة ضعيفة، وال يمكــــن أما األشعة 

.تمييزها
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ع يتضح مما تقدم أن الطيف المرئي، الواق

م بين األحمر والبنفسجي، هــــو المالئـــــ

لعيوننا، وليس مصادفة أن معظم ضوء 

.ددالشمس، الذي يصلنا يقع ضمن هذا التر

ود وهــــذا يثبت خطأ قول الذين ينكرون وج

الخالق،وأن هذا الكون وجد مصادفة،

ة بل إن هذا يثبت أن الشمس خلقت بعناي

يه، كبيرة لتنتج هذا الضوء، الذي نحتاج إل

وسبحان هللا في ملكوته
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اصةًحيثًيتنبأًبعضًالناسًبالخطرًقبــــــلًوقوعه،ًخ
:إذاًوقعًعلىًأشخاصًمقربينًمنهم،ًمثل

....إحساسًاألمًبالخطر،ًالـــــــذيًقدًيصيبًإبنها

ولوًتحدثتًأيًمجموعةًمنًالناسًعنًهذهًالحاسةً

تجدًكلًواحدًلديــــهًقصةًحولًهذاًالموضوع،ً

منًاألسرارًالتــــــــيً واإلنسانًماًزالًيحملًكثيراً 
...ًلمًتكشفًبعد

هلًلدىًاإلنسانًحواسً-2

أخرىًغيرًالحواسًالخمسةً

المعروفة؟ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

الحاسةًالسادسة

:أوًحاسةًالتنبؤ
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ليست هذه الحاسة ما نقصد، هناك 

حواس عضوية يمكن التأكد منها، 

وتجربتها ودراستــــــها؟ 

ير اإلنسان لديه حواس أخرى كثيرة، غ

الحواس الخمســــة ومــــن هـــــذه 

:الحــــــــواس

:حاسة التوازن

:لو وضع اإلنسان  ي أي ظرف 

جته وضع  ي صندوق مغلق تماماً، وتمت دحر: مثال)

ف ،  إنه يستطيع الوقو( ــــي جميــــــع االتجاهات

، بسهولة( أسفل، أعلى)على قدميه، ويحدد الجهات 

وهذا بسبب القنوات النصف هاللية الموجودة  ي

:األذن، إذاً 
هذه القنوات هي جهاز لإلحســاس باتجاه الجاذبية 
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:الحاسة العضلية

إذا أمسكت صندوقاً مغلقاً، وأردت ر عه، تستطيع تمييز الصندوق،
هــــل الصندوق خفيف أم ثقيـــــل؟

:  المواد: تجربة

(.ة، ميزان رملعلبة معدنية، علبة معلبات، علبة حجمها عدة أضعاف حجم العلبة السابق(

ضع العلبة المعدنية الصغيرة على إحدى كفتي الميزان،

.وضع العلبة الكبيرة علـــــى الكفة األخرى

.أضف كمية مـن الرمل إلحدى العلبتين حتى تتساوى كتالتهما، وأغلقهما

أمسك كل علبة بيد وحاول تقدير أي العلبتين أثقل، 

.لوزنسوف يظهر لـــــك أن العلبة الصغيرة هي األثقل وهذا ما يسمى خداع ا
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:الحاسة الداخلية

ع، بالجـــولديك كثير من الحواس، تعطيك معلومات عن أشياء داخل جسمك،  أنت تحس 

ن، ألنك وكسجيوتحس بألم  ي المعدة، وتحس بالعطش بجفاف الفم، وتحس بالحاجة إلى األ

.تشعر باالختناق

:تجربة

وية تتأثـر مواد كيمياالنبات ليس له عين مثل الحيوان، ولكن يوجد  ي القمة النامية للنبات

ولهذا يحاول النبات أن يتجــــه نحــــــو الضوء،بالضوء، 

، (االنحناء الضوئي)وتسمى هذه الظاهرة 

الذي تتجه أزهاره نحـــو الشمس دائماً،( دوار الشمس)وكلنا يرى النبات الجميل 

إذاً النبات لديه قدرة على اإلحساس بالضوء
.مـــن خالل بعض المـــــــواد الكيمياويــــة الموجودة به
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:تجربة

، (نبات  ول مثالً )ضع نباتاً صغيراً  ي أصيص 

ضع األصيص  ي صندوق كرتونـــــي مغلق تماماً من جميع الجهات، 

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

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

:االستنتاج

.عد  ترة تجد النبات وقد نمى باتجاه الفتحة التي يدخل منها الضوءب
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.....أنتًفيًزيارةًلبلدًأوروبيً

منًالبذور،ًمنًأنواعًج ديدة،ًأحضرتًمنًالبلدًالذيًكنتًفيهًكثيراً 
.مـنًاألزهارًالتيًلمًيسبقًأنًنبتتًفيًبالدنا

!!!التزرعًجميعهاً:ًًالتصرفًالحكيمً

: المغزى 

ماًالذيًيناسبها،ًهلًتعيشًفيًالخارج،ًمعرضةً يجبًأنًنعرفًأوالً 

للشمس،ًأمًفيًالداخل،ًوهلًتحتاجًالكثيرًمنًالماءًأمًالقليلًمنه،ً

.وماًنوعًالتربةًالتيًهيًبحاجةًإليه

3/24/2021
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التجربةًواالستنتاج؟

منًالبذورًمنًكلًنوع .ًًسنأخذًقليالً 

سنزرعًبعضهاًفيًالداخلًوبعضهاًفيًالخارج،

وسواءًأكانتًفيًالداخلًأمًفيًالخارج،ًسنزرعًالبذور

فيًأنواعًمتعددةًمنًالتربة،ًونسقيهاًبنسبًمتفاوتة،

.وبذلكًنعرفًأفضلًالظروفًإلنباتًالبذور

3/24/2021
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:العواطف-ح

.قرارًتتخذهًبعضًالدولًلحمايةًالمجتمعاتًمنًاألمراضًالوراثية

فماًهيًبعضًهذهًاألمراض،ًوماًهيًمعاناةًأصحابًهذهًاألمراض؟

(ً:تالسيميا)المصابًبمرضًوراثيً

فالًىًهذاًالمريضالأحدًيعرفًصعوبةًهذاًالمرضًعداًاإلنسانًالذيًأبتليًبه،ًومهماًاشتك

هوًفحياتهًشفاء،ًإالأحدًيستطيعًأنًيتخيلًمقدارًألمهًوصعوبةًحياته،ًفكلًمريضًلهًأملًبال

.مأساة،ًوأملهًمعدوم،ًوليسًلهًإالًالصبرًواالحتسابًعندًهللا
:ًورحمًهللاًمنًقالًوطيبًثراه

إلزاميةًالفحصًالطبيًقبلًالزواج

طال جنح الليل أو مل يطـــلليس يدري اهلم إال املبتلي
.ال تشكُ للناس جرحا أنت صاحبه    ال يؤمل اجلرح إال من به األمل

3/24/2021
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 ً القلق والهموم  ي الحياة هي تماما

هذا الكأس مثل 

يءلن يحصل ش...  كر بهما قليالً 

!!!ذائكسيبدآن بإي.... كر بهما مطوالً 

أما لو  كرت بهما طول اليوم 

مكن حركتك بحيث لن تت ستشل 

!عمل أي شيءمن 

:العواطف-ح
:األهمً.....ًالوزنًاليهم

للكأسالفترة التيًستقضيهاًحامالً 

لنًتكونًهناكً:ًإنًحملتهًلدقيقةً

.....مشكلة

!!ًًستؤلمنيًذراعي...حملتهًلساعةًإن

كامال ًإن  ً سأشعرًبخدرً...ًحملتهًيوما

...وبشلل

...كلًالحاالتًلمًيتغيرًوزنًالكأسوفي

زادًالكأسًكلماًحملًلكنًكلماًأطلتً

وزنه

عن أي شيء سأتكلم عن الكأس؟
ماهو وزن الكأس؟
ماهي تقديراتكم؟

3/24/2021
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بأنًتضعًالكأسًجانبا ً»ً  ً «..تذكرًدائما

قًعندماًيتحدثًعنكًالناسًبسوءًوأنتًتعلمًأنكًلمًتخطئًفيًح

.أحدًمنهم،ًتذكرًأنًتحمدًهللاًالذيًأشغلهمًبكًولمًيشغلكًبهم

تأكدًأنًكلًاألحزانًالتيًتمرًبكًهيًاختبارًلكً

إنًذروةًعطاءًهللاًلإلنسانًليستًالسعادةً،ًفهيًشعورًزائلً

الرضا:ًومؤقت،ًفذروةًالعطاءًالربانيًهيً

...((ًًولسوفًيعطيكًربكًفتسعد:ً))ًوهللاًعزًوجلًلمًيقلًلرسوله

:قالوإنماً

((ولسوفًيعطيكًربكًفترضىً))ً
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 ً :ًًنماذجًمنًعباقرةًالتفكيرًالعلميًفيًالغرب-سادسا

:التفكير العلمي  ي الوراثة

وراثة، قد يقال مثالً إن الصد ة وحدها هي التي قادت مندل إلى كشفه قوانين ال

عندما أهدته 
ي تلك الحديقة الثرية التي أجرى  يها وعلى نباتاتها وحيواناتها هي الت

.جعلت منه باحث مؤسس علم الوراثة

شا ات، والحق أن هذه الحديقة كانت السبب  عالً  يما توصل مندل إليه من اكت

لوال عقل غير أننا يجب أن نتذكر دائماً أن الصد ة ال تأتي إال لمن يستحقها،  

ه مندل الراجح وصبره الدؤوب، أو لو كانت أهديت إلى شخص آخر ليست  ي
مثل هذه الصفات،
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وإذا كانت الظروف وحدها هي المسؤولة عندما وقع  ي يد هرشل كتاب

 ي 

علم الفلك، كان بمثابة نقطة التحول  ي حياته،

حب ةإذ جعله يوجه جل اهتمامه لهذا العلم،  إنه ينبغي أال ننسى أن بذر

هذا العلم كانت منغرسة  ي أعماق هرشل منذ الصغر، 
.معندما كان أبوه يصحبه هو وإخوته ليالً إلى العراء لمراقبة النجو

التفكير العلمي 

:في الفلك
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ها ما خططت لها الظروف وكان أبطالإن ظاهرة النظائر لم يخطط الكتشا ها أحد كما لم ينفرد بها أحد، وإن

.وهلر، وليبج، وبرزيليوس: ثالثة

علماء هما السبب، وقد لعب كل من الوإذا ما أمعنا النظر  ي مالبسات اكتشا ها نجد أن التدقيق والتروي 

:الثالثة، دون أن يدروا، دوراً هاماً 

. خر مماثالً  ي  رنسا حضر مركباً ا" ليبج" ي السويد الذي حضر مركباً معيناً، وكذلك " وهلر"  ها هو 

أما . اديرشابه  ي العناصر والمقوعندما دقق الثاني  ي المركبين وجد هناك اختال اً  ي الخواص مع الت
.  قد اكتشف بعبقريته تلك الظاهرة الجديدة" برزيليوس"

:التفكيرًالعلميًفيًالنظائر
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:التفكير العلمي ومبدأ التحصين

.كان باستور قد قطع بحوثه الخاصة بكوليرا الدواجن عندما كان بإجازة

ولكنه لما استأنف عمله، صاد ته عقبة غير متوقعة، 

وهي أن مستنبتات البكتريا التي كان يستعملها  ي تجاربه، 

 ً .قد أصبحت جميعها عقيمة تقريبا

لفرعية لم ولكن اغلب االستنباتات ا. وحاول إنعاشها جزئياً  ي حساء مغذ، ثم حقنها  ي الدواجن

.تنم، كما أن الطيور لم تتأثر

الدواجن  كرة تلقيحوكان على وشك التخلص من كل ذلك، والبدء من جديد، ريثما هبطت عليه 

.ذاتها بمستنبت بكتيري جديد
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مثل هذا ولدهشة الجميع ومنهم باستور نفسه الذي لم يكن يتصور

ذلك على النجاح،  قد قاومت جميع هذه الدواجن تقريباً التلقيح، و

الرغم من أن 

ة الدواجن الجديدة قد سقطت صريعة المرض بعد مدة الحضان

المعتادة، 

:ولقد أدت هذه الصد ة إلى معر ة مبدأ مهم من مبادئ الوقاية
3/24/2021
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:التفكير العلمي وصبغة جديدة للبكتريا

ا الطبيب الدنماركي تي اكتشـفهـلعل أهم الطرق المستعملة اآلن  ي صـبغ البكـتيريا تلـك الطريقـة ال
وقد وصف كيف أنه كشف عن هذه الطريقة، بطريقه بينما كان يحاول. جرام

 ً . إيجاد وسيلة ليصبغ الشرائح صبغاً مزدوجا
، صبغة بنفسجي الجنتان يليها محلول اليود قد استعمل 

اتها باللون البني، والخاليا ذ، نوى الخاليا المبطنة الكلوية الدقيقة باللون البنفسجيآمالً ان يصبغ 

بعد هذه المعالجة، الكـحول  يزيل لون النسيج بسرعةوقد وجد جرام أن 

.بعض أنواع البكتيريا تظل محتفظة بلون أزرق مسودولكن 

3/24/2021
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عة، مـــع ذلك، أن صبغة الجنتان قد تفاعلت، بطريقة غـير متوق

محلول اليـــود، ومــع مــادة معينـة موجودة  ي بعض أنواع 

البكتيريا،

.  وغير موجودة  ي أنواعها األخرى

، وهكذا وجدت  بشكل غير مقصود صبغة جديدة للبكتريا

بيرة  ي كما أتيح  ي الوقت ذاته اختبار بسيط كانت قيمته الك
.تمييز األنواع المختلفة من البكتريا
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:التفكير العلمي ومرض السكر

"  خ ون ميرن"، و ي مدينة ستراسبورغ، استأصل كل من 1889 ي عام 

هضمية،أحد الكالب جراحياً لدراسة وظيفته البنكرياس" منكو سكي"و

د كانت قالذبابو يما بعد الحظ أحد مساعدي المعمل أن أسراباً من 

.الذي أجريت له هذه العمليةبول الكلب انجذبت نحو 

إلى هذه الظاهرة،" منكو سكوني" لفت نظر 

!.سكراً  قام األخير بتحليل هذا البول  وجد أنه يحوي 
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حثيب" شودن"و ي عهد أقرب، حدث أن كان العالم االسكتلندي، 

سبب تلف الكلية الذي يعقب إصابة أحد األطراف

.إصابة شديدة ساحقة

الذي وجد أن األلوكسانوكان من بين المواد التي جربها مادة 
حقنها يسبب

.  تنخر نسيج الجزيرات البنكرياسية وتهتكه

وقد أتاح هذا الكشف، غير المتوقع، 
.وسيلة من انفع الوسائل  ي دراسة مرض السكر



ركز تفكيرك
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ولديك علبة الكبريت وعود ثقاب واحد داخل جيبك،أنت تدخل حجرة مظلمة، 

.ويوجد بداخل الحجرة موقد غاز ومصباح كيروسين،وشمعة

ماذا سوف تشعل أوالً؟



ركز تفكيرك

2
83/24/2021

عود الكربيت....طبعا  :اإلجابة



ركز تفكيرك المنطقي

2
93/24/2021



تمرين

3
03/24/2021

كيف يمكن أن تكون مشهورا أو معرو ا؟-1

كيف يتكون الخجل؟ -2
ولماذا يكون بعض الطلبة  ي وضع خجل ؟



3
13/24/2021

:التفكيرًالعلميًومحلولًرنجار


