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3/24/20212

نماذج من عباقرة التفكير العلمي -سادساً 

:  عند العرب



3/24/20213

:المهففف ر تعريففف  

ن هففي مهفف ر  التففي يق يففي او ففي ع   و الففتمع

يففي اواففياا  خ اففتلياا الاففوا  اللمفف   

وتعففففي الم انفففففا مفففففن مهففففف را  التفكيفففففر 

اوا اففففيا كونهفففف  تاففففني وتففففي ا مهفففف را  

ا التفكير اولرى  كمف  تعفي مهف ر  الم انف

.من الوا ئل المهما يي جمع المعلوم  

(:الم انا يي المه ر  ) نوع التفكير العلمي 



3/24/20214

يالحظ الشاعر أن الطيور المفترسة 

سيكون لها عدد قليل من األفراخ وأن 

من الطيور الضعيفة، يكون لها الكثير
.كاألفراخ، دون أن يضع تفسيراً لذل

:مث ل

و ا  كثره  يرال ً       خغ ا الطير 
نـزورمقـ    الصـقر 



ركز تفكيرك

3/24/20215

!!!! ؟  واحدقمر يوجد قمرين وليس 
....! م هو ال ئ الل طئ يي هذه الصور 



ركز تفكيرك المنطقي

3/24/20216

ال يوجي نهر  يلم ذا يوجي 
! جار

م هو ال ئ الل طئ يي هذه 
....! الصور 
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تا  هذه ياخا: مث ل

ذكر الج ان  ن إي   خن مع ويا ننر إلى صيع يي  رض  

.يق ل تا  هذه ياخا

من  ين  لم ؟:   يقيل لهايايننروا يإذا 

اآلجر من خين جميع كلجزعاً نيي ً ر ي  م خين اآلجرتين :   ل

.يعلم   ن تاته   يئ ً يتنف 

(.ويار اخخه الرطوخاالان إي   خن مع ويا )

3/24/2021



(:العصف الذهين)نوع التفكري العلمي 
ها، واملناقشة بني جمموعات صغرية هبدف إثارة األفكار، وتنوع،أسلوب يعتمد على نوع من التفكري اجلماعي: العصف الذهين

وبالتايل توليد قائمة من األفكار اليت ميكن أن تؤدي إىل حل للمشكة مدارالبحث، حيث تساهم األفكار املتبادلة ما بني
من اجتمعوا جللسة العصف الذهين يف إهلام وتوليد أفكار جديدة، ويتم توظيف مهارة العصف الذهين إلنتاج حلول واستجابات

.عديدة وبالتايل تصبح الفرصة ساحنة لالختيار والتقييم من جمموع تلك األفكار

3/24/20218



3/24/20219

":نصيب"اجتمع جمموعة من الشعراء عند عبد امللك بن مروان فتذكروا بيت الشاعر، 

أوكل بدعد من يهيم هبا بعديأهيم بدعد ما حييت فإن أمت 

، ثم قال عبد امللك، فما كنتم تقولون أنتم؟"لنصيب"فعاب اجللوس هذا القول 
:فقال أحد احلاضرين

ليت شعري من يهيم هبا بعديفيا أهيم بدعد ما حييت فإن أمت     



".نصيب"أنت أسوأ رأيا من : فقال عبد امللك

:فقالوا فما كنت تقول أنت يا أمري املؤمنني، قال كنت أقول

فال صلحت دعد لذي خلة بعديأهيم بدعد ما حييت فإن أمت 

يقدم قد حدث العصف الذهين يف جملس عبد امللك، لتعديل بيت الشعر الذي شطره الثاني
حالً غري مناسب للمشكلة اليت يطرحها الشطر األول، وهو عندما ميوت الشاعر ماذا 

.جيب أن حيصل حلبيبته دعد
3/24/202110



(:املعلومات)نوع التفكري العلمي 

ين، وهي األشياء اليت نعرفها عن شيء ما، واليت قد حنصل عليها بأنفسنا، أو تقدم لنا من قبل اآلخر
.وهي تعترب ضرورية جداً للحكم على املواقف، أو اختاذ القرارات الصعبة

:قصة طباع السوء
.دخلت البادية، فإذا بعجوز حتمل شاة مقتولة بيد، وباليد الثانية جرو ذئب: قال أحدهم

ال: أتدري ما هذا؟؟؟   قال الرجل: فقالت العجوز

3/24/202111



3/24/202112

ما هذا جرو ذئب، أخذته صغيراً، وربيته، وأطعمته، فل: قالت

... كبر
:قتل شاتي، وبدأت تبكي، وتقول

وأنت بقرت شويهتي وفجعت قلبي

لشاتنــا ابـــن ربيـــب

فـمن انباك أن ا                 غذيت بدارها ونشأت معــــه

أبـــــاك ذيــب



3/24/202113

(:اإليراك الااي)نوع التفكير العلمي 

يي وهو المه ر  يي ااتعم ل   ض ع الا  الملتلفا  للاصول  لى  يوار تؤ

ن  ن إلى الن  ط الاركي  ويتا من ل ل هذه المه را  إيراك اال ي ع التي يمك

.تا  ي يي  ياع المه ر  الاركيا ييم  خعي

: صا الفيل والقخر 

اله   ولا   يه ا خيضه  وير(ط ئر صغير) يق ل  ن يي ً وطأ  لى  ش  خر  

:  لنيعخأ خخك ئه  و ويله   خل لا يعتذر منه   ي ك   مره  للغرخ ن  يق

الفيل كخير ونان صغ ر يم  يمكنن   ن نفعل؟
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حتى أريد منكن أن تفقأن عينيه، وأنا لدي خطة سأنفذها، وذهنب إىل الفيل، وما زلن ينقرن عينيه: فقالت
ة إىل ذهنب هبا، فأصبح ال يستطيع أن يبحث عن طعامه وشرابه، فعطش وأخذ يبحث عن املاء، فذهبت القرب

جمموعة من الضفادع،
:وقالت هلن

ها إىل أريد منكن أن تذهنب إىل حفرة عميقة فتنقنقن هبا، فإذا مسع أصواتكن فلم يشك أنه املاء، فأجبن
احلفرة، ذلك فسمع الفيل نقيق الضفادع يف اجلرة، وقد أجهده العطش، فسار حنو مصدر الصوت، فسقط يف

:ومل يستطع اخلروج منها، فقالت القربة له
.أيها الطاغي كيف رأيت عظم حيليت، مع صغر جثيت، عند عظم جثتك وصغر مهتك

هذه القصة تدل على حسن اختيار هذه املهمة من قبل القربة)
(.اليت استخدمتها لالنتقام من عدوها

3/24/2021



3/24/202115

(:الرتتيب)نوع التفكري العلمي 

هو مهارة تفكري أساسية من مهارات مجع املعلومات وتنظيمها، ووضع املفاهيم أو
تابع األشياء أو األحداث اليت ترتبط فيما بينها بصورة، أو بأخرى، يف سياق مت

:وفقاً ملعيار معني

:يقول أمحد شوقي عن العالقة بني املتحابني

فـكــالم فمـــــوعــــــد فلقــــــــــاءنظرة فابتسامة فســـــــالم 
أو فراق يكون منـــــــه الــــداءففراق يكون فيـــــــه دواء 

فقد رتب هذه العالقة
:بالخطوات اآلتية

.نظرة-1
.ابتسامة-2

.سالم-3
.كالم-4
.موعد-5
.  لقاء-6

.....
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ره بســــامـــــــــر ثغــــــفـــره غـابن عشر مـــن السنني غــــالم  
ليس يثنيه عن هواه مالموابن عشرين للصبا والتصـابي 

ــرامــــــــوهيــــام ولـــوعــة وغـوالثالثون قوة وشـــبــــــــاب
فكمـال وشـــــــدة ومتــــــامذا زاد بعــد ذلـــك عشـراً    أفـــ

ـأنــــه أحــــــــالمــــــفــيـــراه كــوابـن مخســني فر عنه صباه        

مهــدفاً للمنـون وهي سهـــــــاوابـــن ســـتني صريتــه الليايل
المـــــفابن سبعني ما عليه كـــوابـــن ســبعني التســلين عنـه

يت ال تـرامــفقد بلغ الغاية والفــإذا زاد بعـــــــد ذلـــك عشــــرا
واعتـرته وســاوس وسقـــــام ما قد كفاشَوابــن تسـعني عا

ـيت والســــالمــفــهو حـي كمفـــــــإذا زاد بــعد ذلـــك عشـــراً 

:ترتيب الصفات حسب العمر

3/24/2021
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(:احلقائق)نوع التفكري العلمي 

هي مجلة أو عبارة يعتقد بأهنا صحيحة، وهي تتكون من 
بيانات أو معلومات خاصة باألشياء، أو األشخاص، أو 

مييز الظواهر، أو احلوادث، اليت مت التحقق منها باحلواس والت
:بني ما 

يعد حقائق ثابتة، •
وما يعرب عن وجهة نظر أو آراء قائليها•
.أو ناقليها•

3/24/2021
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 عه ي اتي ى  خن.... ياكى  ن رج  ك ن ياتضر

الاخعا ليخلغها وصيه و نيم  اجتمعوا  مرها 

.   كاروه : خإاض ر رم اها مجتمعا  و  ل لها

تطع  يتقيا االخن اوول وا ول كار الرم ح يلا يا

وج ع يور االخن الث ني يلا ياتطع 

  وج ع يور االخن الث لا والراخع والل م  والا ي

.والا خع يلا ياتطيعوا

ماه ير وا الرم ح  وليتن ول كل منكا ر: يق ل اوب

  ل ويكاره  يكاروه  يون  ن ع كخير  يعني ذلك

ا ا لموا إن مثلكا مثل هذه الرم ح  ييم  يمت: اوب

تا  اي غرض ً   م  إذا التلفامجتمعين الين ل منك

.كايايضع   مركا وين ل منك   ياؤ... وتفر تا

3/24/2021



3/24/202119

(:املقارنة)نوع التفكري العلمي 

وهي التعرف على أوجه الشبه وأوجه االختالف بني شيئني أو أكثر، عن 
الف، طريق تفحص العالقات بينها، والبحث عن نقاط االتفاق، ونقاط االخت

.ورؤية ما هو موجود يف أحدها، ومفقود يف اآلخر

وتعترب مهارة املقارنة، أساساً لعملية املالحظة والتصنيف، كما أن 
.املقارنة تساعد الفرد يف استنباط العالقات بني األشياء



3/24/202120

.إنعكاس الذراع للفتاه خاطئ
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(:البداية)نوع التفكري العلمي 

هي الناحية العلمية إلعطاء األولوية، وما هو أول شيء ينبغي عمله؟

(.جيب على اإلنسان أن يبدأ باملهم ال أن يبدأ باألمور التافهة)
3/24/2021



3/24/202122

(:التعميمات)نوع التفكري العلمي 

وضيح العالقات ذ هدفاً هو تخوهي عبارة تربط بني مفهومني أو أكثر من املفاهيم، وتت
مبفاهيم يستطيعون مبوجبها بني املفاهيم، بينما تلخص أمهيتها يف تزويد املتعلمني

للمشكالت استخدام هذه التعليمات يف تشكيل أو خروج فرضيات تعمل على إجياد حلول
.العديدة اليت تواجههم أو تواجه جمتمعهم

:قال الشاعر
ـها وزرـن مــحتومــــريـة مـمـا للبهي احلوادث التبقــي وال تــــــذر  
ف القمـرمل تكسف الشمس بل مل خيسلو كان ينجي علو من بوائقها 



3/24/202123

(:التعميمات)نوع التفكري العلمي .............تابع 

ـها وزرـن مــحتومــــريـة مـمـا للباحلوادث التبقــي وال تــــــذر  هي 
ف القمـرمل تكسف الشمس بل مل خيسلو كان ينجي علو من بوائقها 

خلوقات، قرر الشاعر حقيقة عامة، وهي أن احلوادث، وتغري األحوال، تصيب مجيع املي

وهو هنا يقصد يف شعره البشر، ولكنه يضرب مثاالً من 
.عتغري الشمس والقمر يف اخلسوف والكسوف، ويعمم هذه احلقيقة على اجلمي



3/24/202124

(:التبسيط والتوضيح)نوع التفكري العلمي 
وهي القدرة على التعامل مع الكم اهلائل من املعلومات، وتنظيمها بالشكل الذي جيعل فهمها 

.واستيعاهبا أكثر سهولة

ة لقي احلسني الفرزدق قادماً من العراق، فسأله عن خرب الناس، فقال له بكل بساط: الفرزدق
(.قلوهبم معك وسيوفهم مع بين أمية): ووضوح



3/24/202125

تطيع وهي مه ر  تي يا القير   لى توجيه وتركيز االنتخ ه  ني الفري  خايا يا

.ااتيع ب المواضيع ويزيي من  يرته  لى التعلا خعيياً  ن الم تت  

: ههايه  هو ال   ر يل طخها خ كل تهكمي مغ ير  لم  يأمل منها لعله يثير انتخ
نـــ مـــوا وال تـاـــتيــقــنوا م  ي ز يـ   ـوا التـــتـــكـلمـوا إن الـكـ ا مـاـرا

إال النـوا

وي وا وتـألــروا  ن كل م  يـقضي خأن تـتـقـيمــوا
التفـها ج نـخ ً ي لـــليـــر  ال تـــفــهــمـوا

   موتثـخـتـوا يي جهـلـكا ي ل ـر  ن تــتــعــلمـــــوا
الاـيـ اا ي تــركـــوا  خـــياً وإال تــنــيمــــوا

وإذا إن الاي اا ارهــ  لو تـعلـمـون مــطـلاـــــا
ايضـتـا يي المخ ح من الاـييـا يجمجموا 



3/24/202126

من شاء مـنكم أن يـعيـش اليـوم وهــو مــكـرم

فليمس ال سمـع وال بـصـر لــديـه وال فــهــم

أن ال يـستحق كرامة إال األصــم األبــكــم

قيل شـهدكم مر فـقــولـــوا عــلقـــم

أو قيل نهـاركـــم لــيــل فـقولــــوا مـظـلـم

ودعوا السعـادة إنمــا هــي الحيــاة توهــم

نـــ مـــوا يـ   ـوا التـــتـــكـلمـوا إن الـكـ ا مـاـرا

وال تـاـــتيــقــنوا م  ي ز إال النـوا

وي وا وتـألــروا  ن كل م  يـقضي خأن تـتـقـيمــوا

التفـها ج نـخ ً ي لـــليـــر  ال تـــفــهــمـوا

 م وتثـخـتـوا يي جهـلـكا ي ل ـر  ن تــتــعــلمـــــوا

الاـيـ اا ي تــركـــوا  خـــياً وإال تــنــيمــــوا

ـا وإذا ايضـتإن الاي اا ارهــ  لو تـعلـمـون مــطـلاـــــا

يي المخ ح من الاـييـا يجمجموا 



3/24/202127

ركيز أخرى للموقف، وكذلك انتقاء بدائل وخيارات جديدة بدالً من اقتصار ت
.الفرد على البدائل والخيارات الواضحة

:المرأة والحجاج والرجال الثالثة: حسن التفكير

أمسك الحجاج ثالثة رجال من الخوارج الذين كانوا محاربين له وأراد أن 
.يعدمهم

قى رد علي أخي وأبني وزوجي، فإن انت قتلتهم، لن يب: فجاءت امرأة وقالت
.لي معيل

.ال أرد عليك إال واحداً، فاختاري: فقال الحجاج

وإن كان البد فاعطني أخي، إلن الزوج موجود، واألبن مولود،: فقالت المرأة
.أما األخ فمفقود

.أعجب الحجاج برجاحة عقلها، وعفا عن الثالثة



3/24/202128

(:االستنتاج)نوع التفكير العلمي 

قدرة الفرد على شرح مالحظة أو مجموعة من 
المالحظات، ويتضمن ذلك قدرته على ربط مالحظاته 
صدراً بمعلوماته السابقة والقيام بتفسير هذه المالحظات م

.أحكاماً محددة حولها
:استنتاج صحيح

من مما ينبغي أن يتصف به الملك أن يكون بأعلى مكانة
روى عن اليقظة، واالستدالل بقليل القول على كثيره، كما ي

ن خالد بن برمك، أنه كان مع قحطبة في معسكره جالسي
في خيمة،



3/24/202129

لسبب إذ نظر خالد إلى سرب من الظباء كاد يجاور العسكر، فاشار على قحطبة بالركوب، فسأله عن ا
همهم، األمر أعجل من أن أبين سببه، فركب وأركب العسكر، فلم يتموا الركوب إال والعدو قد د: فقال

.وقد استعدوا له بغير بطء، فكانت النصرة لهم على العدو

كر، الظباء وقد خالطت العسرأيت : من أين أدركت ذلك؟ قال: ل قحطبة خالداً أفلما انقضى الحرب، س
فهكذا تكون فعرفت أنها لم تفعل ذلك مع نفورها من اإلنس، إال ألمر عظيم قد دهمها من ورائها، 

.أمان من الخطروالحذر، اإلنتباه، ويكون اليقظة
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.التخدير باالستنشاقعرف العرب 
:وبني ابن سينا أثره بقوله

(.  من استنشق رائحته عرض له سبات عميق من ساعته)

عليهامن البنج كان األطباء العرب يستخدمون إسفنجة أطلقوا ولإلفاقة 
.  اإلسفنجة املنبهة املشبعة باخلل إلزالة تأثري املخدر وإفاقة املريض بعد اجلراحة

:  عن التخدير بالتربيد قائال" القانون"ابن سينا يف كتابه وحدثنا 
(.  ومن مجلة ما خيدر، املاء املربد بالثلج تربيداً بالغاً)

...كيفية استعمال التربيد كمخدر موضعي كما يف جراحة األسنانووصف 
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.الداخلية، ويكتفون بعمليات البرتاجلراحة ولقد كان اجلراحون قبل ذلك يتهيبون من 
.ثم الكي بالنار إليقاف النزيف الداخلي

خليوط اجلراحة من أمعاء احليوان صار بإمكاهنم خياطة أي [ ؟]لكنهم باكتشاف واخرتاع الرازي
.عضو داخلي بأمان دون احلاجة إىل فتحه من جديد إلخراج أسالك اجلراحة

اجلراحون يستعملون يف خياطة جراحاهتم اإلبر واخليوط من احلرير أو من أمعاء احليوانات لربط وكان 
اجلروح الداخلية واخلارجية أو من خيوط من الذهب 

األسنانلتقويم 
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