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: نماذج من عباقرة التفكير العلمي عند العرب
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:المهفففف ر تعريفففف  

هــــي عملية البحث عـــــن الخص ئص

لفقفففففراأ كو كغكففففف ر بيــفففففـر مرتبطفففففة 

د  ببعضفففه  الفففبعشي غ الفففي   المو فففو

عضف   بلكل منفصل توضع مع بعضه  ب

إلنت ج لي  لف  ييمفة ككبفر مفن م مفو 
. ئك زاييمة 

(:الربط)التفكير العلمي نوع 



ومفف أ المعلومفف أ ال ديففد  التففي يففتا تعلامهفف  مففع المعلربففط 

مف أ القديمة المو فود  غفي ااصفل التفي لهف  عايفة ب لمعلو

ة التففي ال ديففد ي وتعففدا هففري الطريقففة مففن التقنيفف أ اا   ففيا 
.المعلوم أي تخدمه  الدم غ غي حفظ 
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:مث ل

:مث ل
وب لت لي ربط ال غراغي  النظرية ب لعلميةالقدر  على اكت  ب –ك 

.الرهني التفكير  تنمية 

.شاإلن  ن الوظيفي غي كنم ط ا تخداا اارا تيع ب دور -ب

 هراأ الب حث ال غراغي غي تف ير نلأ  الظامتاك خ صية -ج

.  بيااليتنمية التفكير الن يد -دال غراغية والعاية بينهم  

اأ التأهب والحس ال غراغي الم تمر للظ هرالتمتع بح لة -هـ 

.الطبيعية والبلرية
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(:اإلستقبال)نوع التفكير العلمي 

و القدرة على إبداء الرغبة في االهتمام بقضية ما، أو موضوع معين، أو مشكلة عامة، أ
.حادثة بعينها

فصـادف قلبـــاً خاليــاً فتمكنــاأتاني هواها قبل أن أعرف الهوى

:كما قال الشاعر أبو تمام في وصف الربيع

من الحسن حتى أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكاً   

كاد أن يتكلمـــا

ن أوائل ورد كـوقد نبه النيروز في غلس الدجى  

باألمـــس نومــا

ً يفتقهـا بــــــــرد النــدى، فيبــثه        حــديثــا

كــــان قبـــــل مـكتمــا

كمــــا نشـرت عليه ومن شجر رد الربيع لباســــــــه    

3/24/2021



(:هائيةاحملصلة الن)نوع التفكري العلمي 
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:ذئب وكلب ونمر وأسد
...كانوا يعيشون معا  

...  ونكيف يتقاسم... اتفق األصدقاء األربعة
...الصيد بينهم
...العدل واإلنصاف طريقا  ... قالوا جميعا  

...فاصطاد الثعلب يوما  غزال  
د ليتقاسموا الصي... فأرسل إلى أصدقائه

...الوفير
...بالعدل سوف نقسم: فقال األسد

...ثم قطع الغزال أربعة قطع
...قسمأنصتوا جيدا  بالعدل سوف ن... ثم قالوا

...حسب اإلتفاق... الربع األول لي

...والربع الثاني لي ودون نقاش 

...لألقوى بيننا: والربع الثالث

...لمن يمد يده: والربع الرابع

ومن يمد يده يا أصدقائي فالموت 
العادل له

المحصلة النهائية هي أن األسد )
(.أستأثر بالغزال
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الطريقة التي يستطيع من خاللها الفرد أن يقرر وبشكل دقيق ما الذي يفكر فيه بالضبط

في هذه اللحظة

":ابتسم" بعنوان " أبو ماضياإيلي" قصيدة عصماء للشاعر المهجري الكبير 

!ابتسم يكفي التجهم في السما: قلتوتـجهمـــــــا ! قال السمــاء كئيبــة

!صرمانلن يرجع األسف الصبا المابتســـم :فقلت له! الصبا ولى: قال

صارت لنفسي فــي الغرام جهنمـــاالتي كانت سمائي في الهوى: قال

قلبــي، فكيـــف أطيــق أن أتبسمــــاخــانت عهــودي بعدمــا ملكتهـــا

قضيت عمـــرك كلــــه متـــألمــــــاابتسم واطرب فلو قاربتهــــا   : قال

(:الرتكيز)نوع التفكري العلمي 



عملية بناء اإلجراءات، خطوة خطوة، للتوصل إلى إنجاز يحقق هو

 ً .الهدف الموضوع مسبقا

ة وال شك أن استخدام هذه المهارة يساعد الفرد في التعرف على أهمي

هد التنظيم من أجل إنجاز المهام، فالتخطيط يوفر الوقت ويقلل الج

.ويزيد من كفاءة العمل
3/24/20218

(:التخطيط)نوع التفكري العلمي 

ل عملية ركيةي وتصرُّ  عقليي ورهني؛ بهد  عمهو 

ر العملي االي   بصور  ُمنظَّمةي والتفكير يبل تنفي

والعمل على ك  س الحق ئقي والوي ئعي ال على ك  س

ن أي كم  كنا التخطيط يُمثا  ل إحدى التخمين أي والتكهُّ

اتي يا أي الوظ ئ  الرئي ية لإلدار ؛ غهو يتولاى اال تر

وااهدا ي والبرامجي وال ي   أي وم ؤولية اتاخ ر 

.القراراأ
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ديد التحليل هو تجزئة المعلومات المركبة والمعقدة إلى أجزاء صغيرة، مع تح
مسمياتها وأصنافها، وإقامة عالقات مناسبة بين األجزاء، واتخاذ القرارات

.المتعلقة بعمليات أخرى

(:التحليل)نو  التفكير العلمي 

:التحليليةالمه ر  

بير الخف ي  واالي   الصغير  وورؤية القدر  على يرا   م  بين ال طور هي 

 حبة لدوره  وتحليله  عبر التفكير الدييق غي م ت داته  العملية المصالملحوظة 

الوايعي وت ثيره  

  القدر  على تصور كل من الملكاأ والمف هيا المعقد  وبير المعقدوهي 

حله  واتخ ر القراراأ والتعبير عنه  وت ل لي   منطقي  ي وترتيبه  ترتيب  تفكيكه  

الم تنت ةالصحيحة 

.على المعلوم أ المتوغر بن    

ع وتضا هري المه راأ إظه ر القدر  على تطبيق التفكير المنطقي غي  م

وربطه   ر المعلوم أ وتحليله  وا تعم ل التكتيكية لتحليل وال مع بين ااغك
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يبه   ل لة من ااحداث غي ترتوضع 

الصحيح 

. يرا   مق ل بطريقة نقديةكو 

ة م  المنطق غي اختي ر ملكلا تخداا 

: بلأنه والتوصل لحل 

التي ن تطيع من خاله الطريقة 

لى تحديد الملكلة وب لت لي العمل ع

تم عية لهدأ اآلونة ااخير  انتل را خطيرا لألخب ر الك ربة عبر و  ئل اإلعاا اال إي  د الحلول

م عية مم  يطرح ت  ؤال حول كهمية مع ل ة التحدي أ اال ت. غى مختل  كنح   الع لا

.   أ الريميةالتقنية المعقد ي والتى يلكله  انتل ر هري ااخب ر الخبيثة عبر المنص/ 

  ز وبصر  النظر عن ال رعة الع لية غى نقل ااخب ر عبر اإلنترنأي مع الح

 ر المنخفش كم ا إنل ئه  عبر الحدودي غقد   همأ عد  عوامل كخرى غى  عل ااخب
.الح ليالمزيفة  ريعة الخطىي ومتطور  تقني  غى الويأ 

:مثال
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البحفث تتضمن عملية الفها و اال تيع ب القرا   و

هففا عففن التك مففل بففين المعفف ني ب إلضفف غة لمح ولففة غ

فيد المعنففى العفف ا للنصففوص و الموضففوع أ و ي ففت

 ولفة الفرد مفن معلوم تف  و خبراتف  ال ف بقة غفي مح

هفا إي  د المع ني الصفحيحة و الوصفول لم فتوى غ

عف ر  كغضل للمعلومف أ ال ديفد  بحيفث تصفبح الم

  علفى لدي  غي صور  مف هيا متدر ة يعتمد بعضه

بفرلك بعش بم  يعطيه  اإلط ر المتم  فك و تفتحكا

م فتوى العملي أ الرهنية التي يقوا به  المفتعلا غفي
كف    عملية الفها و اال تيع ب

(:االستيعاب)نوع التفكير العلمي 

3/24/2021
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(:االستيعاب)نوع التفكير العلمي 

لماذا يعاني الصغار من 

قسمة ) العمليات الحسابية 
؟؟ ( الكسور

عوامفل و تتأثر عملي أ الفها و اال فتيع ب بم موعفة مفن ال

مف رج و منه  عدا يدر  العقل علفى اال فت  بة بلفكل  يفد لن

مففع رهنيففة مختلفففة عمفف  هففو مو ففود ب لعقففل غعففا  و يتك مففل

رلفففك لفففعور الففففرد ب لصفففعوبة غفففي مع ل فففة المعلومففف أ و

لفففك الفففرغش النف فففي يصففف حب الفففرغش العقلفففي و يفففؤد  ر

ديفففد  لصفففعوبة كبيفففر  غفففي غهفففا و ا فففتقب ل المعلومففف أ ال 

ركيفففز و ب إلضففف غة لملفففكلة التلفففتأ العقلفففي و صفففعوبة الت

االنتبفففف ي و تففففؤد  تلففففك الملففففكاأ إلففففى تففففف يا ملففففكاأ

لففى اال ففتيع ب لففدى ااغففراد و يتطلففب العففاج الحصففول ع
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القة بين مقارنة بين شيئين وأوجه التشابه والخالف بينهما، وتستخدم هذه المهارة لتحديد الع

ياء، ستطيع تحليل العالقات بين األشناشياء أو مجموعات مختلفة، ومن خالل هذه المهارات 

يلة لغوية وتحديد عالقات التشابه بين شيئين جديدين، كما أن المناظرة تساعد في بناء حص
.عالية، وتساعد في تكوين المرونة الفكرية

:حوار بين أبي حنيفة وجاحد

هــــل رأيت ربـــــــــك؟: سأل رجــل جاحد اإلمام، أبـــــــــا حنيفة، رضي هللا عنــــه قائالً 

ي كو ريت ؟ هل لم ت ؟ كو لممت : غق ل ل .  بح ن ربي التدرك  اابص ر: غق ل اإلم ا كبو حنيفة
ي(ليس كمثل  لي  وهو ال ميع البصير) بح ن ربــــــــي : غق ل اإلم ا كبـــو حنيفة

  مو ود؟غإرا لا تكن ركيت  وال لم ت  وال لممت  وال كح  ت  لمن كين تثبأ كن: غق ل ال  حد

الي ي ل : ال ي ل كبو حنيفةي هل  معأ عقلك؟ ي ل: ي  هراي هل ركيأ عقلك؟ ي ل: غق ل كبو حنيفة

فة الي ي ل ل  اإلم ا كبو حني: هل كح  أ عقلك؟ ي ل ال  حد: الي ي ل : هل لممأ عقلك؟ ي ل: 
كع يل كنأ كا م نون؟: رضي هللا عن 

.كن  ع يل: ي ل ال  حد

(:المناظرة)نوع التفكير العلمي 
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فأين عقلك؟: قال له أبو حنيفة

.موجود: قال الجاحد

.هللا جل جالله موجودكذلك : قال أبو حنيفة

لك الملحد ال يؤمن باهلل وال يمكن مناقشته، بها ألن ذ)

وهنا يعد تجسيماً وتشبيهاً للذات اإللهية وهذا حرام،

ات تشبه وبه صف، الجاحداختار أبو حنيفة شيئاً يفهمه 
.الصفات التي سأل عنها

3/24/2021
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الحالة التي يكون عليها الفرد، 

أمزجة حوفي تفكيره، وتجعله يتجه نأثراً وتظهر من خالل سلوكه اليومي، والتي تترك 
.مختلفة حسب طبيعة الموقف

(:العواطف)نوع التفكير العلمي 

كتل  علم     معة نورث و ترن للطب ان 

ي الدم غ ايق   التنفس تنتج عن  كيط ب كهرب ئية غ

ى م  يعزز ال يطر  على الع طفة والر و  الوهو 
.الراكر  والر  يؤثر بدوري على  لوك االن  ن

3/24/2021
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أو استعداد المتعلم للقيام بنوع معين من العمل، ويشمل ذلك كالً من الميل الجسمي
.استعداد الجسم للعمل، والميل العقلي أو استعداد العقل للعمل

.والميل العاطفي أو الرغبة في العمل

/:  المعروف بضعفه/قال الشاعر جرير متهكماً على الفرزدق 

 ً أبشر بطول سالمٍة يا مربعزعم الفرزدق أن سيقتل مربعا

هو يعتبر قال جرير هذا البيت، ألنه يعرف الفرزدق وأنه ليس لديه ميل فعلي لقتل أحد، و

البيت األشد تهكماً 
.في مواجهة الفرزدق والسخرية منه

(:الميل واألستعداد)نوع التفكير العلمي 

3/24/2021
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تحديد ميزات أو مالمح الموضوع أو الفكرة، وذلك حتى يستطيع القارئ

الحصول على فكرة جيدة
.للشيء الذي نقوم بوصفه

:يقول الشاعر

ورداً وعضت على العناب وأمطرت لؤلؤاً من نرجس وسقت

بالبرد

:يصف الشاعر حبيبته فيقول أنها

.أي دموعها مثل اللؤلؤ: أمطرت لؤلؤ

.خديها يشبهان الورد: فسقت ورداً 

.إصبعها أحمر مثل العناب: وعضت عن العناب

.أسنانها بيضاء مثل البرد: بالبرد

(:الوصف)نوع التفكير العلمي 
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ن بها، االستعانة بآراء وأفكار اآلخرين، والتعرف على الكيفية التي يفكرو

وذلك من أجل 
.مساعدتك على اتخاذ القرارات السليمة

(.ما ندم من استشار)حديثاً شريفاً معناه ( ص)قال رسول هللا

إنك ومنسوب لسيدنا علي كرم هللا وجهه قول أنه، عندما تستشير آخرين ف

.تضيف عقولهم إلى عقلك

.ولكن ليس دائما تساعد وجهات نظر اآلخرين على اتخاذ المهارات السليمة

(:وجهات نظر اآلخرين)نوع التفكير العلمي 
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القدرة على التفاعل مع الموقف الحالي، ورؤيته بشكل أوسع من أجل 
.الوصول إلى قرار سليم

(:اتخاذ القرار)نوع التفكير العلمي 

ي ب توضيح طبيعة الملكلة يبل البد  ب تخ ر اإل را اأي ومن اامور التي

الغرش من القراري و م  هي النتي ة المتويعةي : ي ب معرغته  لفها الملكلة

ال ود ي والويأي والم لي وإرا ك ن الحل : وم  هي ااولوي أ الرئي ية مثل

ول ال ريع  ي د  نفع  ي كو  تكون بح  ٍة إلى ا تثم ر الويأ والم ل للحص
على اامور

3/24/2021
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يستجيب القــدر

وال بــد وال بـــد للـيـــل أن ينجلـــي

للقيــد أن ينكســـر

ومن لم يعانقه شوق الحيــاة
تبخر في جوها واندثـــر

وحدثتني كذلك قالـت لـــي الكائنـــات 

روحها المستتـــر

وفوق الجبالودمدمت الريح بين الفجـاج
وتحت الشجر

ركبت إذا ما طمحت إلـــى غايــــة

المنى ونسيت الحذر

د يعش أبومن يتهــــيب صعود الجبال
الدهر بين الحفـــر

خلق صلة منطقية بين الصفات
المميزة، أو بين أبعاد شيئين أو
ة أكثر، حين يجزم التأمل أن ال عالق

ك منطقية بينها أبداً، ويمكن لتل
العالقة القسرية أن تربط بين 

االشياء، من نواحي عدة لتشمل 
المواضيع أو المفاهيم أو حتى 

حل األفكار، إلى أن تتبلور فكرة أو
.يهلم يكن قط أن نتصور االنتهاء إل

(:العاي أ الق رية)نو  التفكير العلمي 

: بيالل عر كبو الق  ا الل
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ك ر كو تعني القدر  على توليد عدد كبير من البدائل كو المترادغ أ كو ااغ

 هولة الملكاأ كو اال تعم الأ عند اال ت  بة لمثير معين ي وال رعة وال
.غي توليده  

وهي في جوهرها عملية تذكر واستدعاء اختيارية لمعلومات أو خبرات أو
.مفاهيم سبق تعلمها

(:الطالقة)نوع التفكير العلمي 

:الطايةكنوا  

.الطاية اللفظية كو طاية الكلم أ -1

.طاية المع ني كو الطاية الفكرية -2

.طاية االك ل -3

.الطاية التعبيرية -4

.طاية التداعي -5



3/24/202122

وأسوق بها دابتي، وأقوى بها على سفري،
واعتمد بها على مشيي لتتسع بها خطواتي، 

رني من وأبث بها النهر فتؤمنني، وألقي عليها كسائي فيست
حر ويقيني من القر، 

وتدني ما بعد مني، وهي محمل سفرتي، وعالقة أدواتي، 
ومشجب ثيابي، 

واعتمد بها عند الضراب،
وأقرع بها على األبواب وأتقي بها عقور الكالب، 

تنوب عن الرمح في الطعن، وعن الحراب عند منازلة 
األقران، ورثتها عن أبي،

ب وأورثها بعدي ابني وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآر
.أخرى كثيرة ال تحصى

(.األعرابي وصف استخدامات كثيرة للعصا)

:األعرابي والحجاج في وصف العصا

يدك؟ وما ب: من البادية، قال: من أين أقبلت؟ قال: لقى الحجاج أعرابياً فقال له
، عدائيألعصا أركزها لصالتي وأعدها : قال
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.وصف الصلة بني حدثني، حيث يكون األول سبباً يف وقوع الثاني

.معلومات خاصة باألشياء أو األشخاص أو الظواهر أو احلوادث اليت مت التحقق منها باحلواس

:قال الشاعر
لوال اشتعال النار فيما جاورت       ما كان يعرف طيب عرف العود

.بالنار ملـــــــا تصاعـــــــدت منــــــه رائحتــــه الزكيـــــة( البخور)أي لوال حرق العود 

(:السبب والنتيجة)نوع التفكري العلمي 



3/24/202124

القدرة على توقع أحداث تأسيساً على معلومات سابقة، سواء كانت ناجتة عن مالحظات أو عن 
.من جتارب معينةت استنتاجات خرج

:االستعداد ليوم الرحيل
أنا من : من أنت؟ قال: روي أن ملك املوت عليه السالم دخل على داوود عليه السالم فقال

ومل أتيتين: نعم، قال: فإذن أنت ملك املوت؟ قال: وال مينع من دخل القصور، قال/ اليهاب امللوك
ك؟ يا داوود أين فالن قريبك؟ وأين فالن جارك؟ واين فالن صديق: قال. استعد للموت بعد

!أما كان لك يف هؤالء عربة؟: ماتوا، قال: قال
(.ك واقربائك فاعلم أنك ستموت مثلهمئإذا جاءك نبأ موت أصدقا)

(:التنبؤ)نوع التفكري العلمي 



3/24/202125

تقليص األفكار واختزاهلا، والتقليل من حجمها مع احملافظة على سالمتها من احلذف أو 
التشويه، وكذلك إعادة صياغتها عن طريق مسح املفردات واألفكار، وفصل ما هو أساسي 

عما هو غري أساسي، ومعاجلة املفاهيم واألفكار الواردة بلغة من يقوم بالتلخيص، هبدف 
.حتلخيص لب املوضوع واألفكار الرئيسية املرتبطة به، ثم التعبري عنها بإجياز ووضو

:تلخيص لوضع اإلنسان عند املوت
!ألفيــت كـــل متيمــة ال تنفــعوإذا املنية أنشبــت أظفــارهــا
فدعين أبادرها مبا ملكت يديفإذا كنت ال تستطيع دفع منييت

(.اخلالصة إذا حان األجل فال فائدة للعالج)

(:التلخيص)نوع التفكري العلمي 
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احلكم على األفكار أو األشياء أو األنشطة وتثمينها من جهة القدر أو القيمة أو النوعية، ومن خالل هذه املهارة 
و يتعلم الفرد كيف يطلق األحكام على نوعية الفكرة، اعتماداً على معايري حمددة، مما يؤدي إىل دعم الفكرة أ

.رفضها، كما يستطيع الفرد من خالل مهارة التقييم تكوين مسلمات ثابتة يؤديها ويدافع عنها

:أراد ابن السماك أن يبني القيمة احلقيقية للدنيا حتى ال يتعلق هبا اخلليفة
:األحنف بن قيس

ويف أثوابه أسـد هصــــورترى الرجل النحيف فتزدريه 

(:التقييم)نوع التفكري العلمي 



.النظر إىل املستقبل لرؤية لبعض األعمال والقرارات والقوانني واالخرتاعات
:مروءة العربي

أن فارساً عربياً كان يف الصحراء وعندما بلغت الشمس وسط السمــــاء صار احلر ـىحيك
حتى كأن رمال الصحراء نرياناً مشتعلة، ويف الطريق وجـد الفارس رجالً ملقى على . شديداً

وأركبه على. األرض، كان الرجل حافياً، والرمال حترق قدميه، فوقف الفارس وأعطاه شربة ماء
جواده، ومشـى الفارس علــــى األرض، وبينما مها ميشيان يف الطريق، انطلق الرجل باجلواد 

.مسرعــاً، فتبني أنه لــــص حمتال
3/24/202127

(:التفكري بالنتائج)نوع التفكري العلمي 



:فصاح العربي بصوت مرتفع
.يا أخي انتظر... يا أخي

القوي أرجوك أن تكتم هذا األمر عن الناس لئالً ينتشر اخلبــر بني قبائل العرب فال يساعد.. أرجوك: ثم قال
الضعيف وال يساعــــد الراكب املاشــي فتخلـــو الصحراء مـــن املروءة زينــة الصحراء، والصحراء منـزل 

اجلــود والكرم،
أرجـــوك ساحمين فسأعيد إليك جوادك أيها الفارس :وعندما مسع اللص كالم الفارس خجل من نفســـه وقـال

.أن عربيــاً أســـاء ملن أحســــن إليه:النبيل، حتى ال يقال

رب ويتوقف أفرتض الفارس أن األعرابي سيتحدث للناس مافعـــل وكيـــف استغفـــل الفـــارس، وسينتشر اخل)
الناس عن مساعدة بعضهم، وهــذا ما حيصــل اآلن، فالـــذي يركب سيارة ليالً يف مكان بعيد عن العمران

(.طوال ميكن أن يقف ألحد يف الطريق، مهما كانت مصيبته، ألن كثرياً من السائقني تعرضوا حلوادث الس
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جمموعة من اخلطوات أو املراحل اليت خيطو املبدع من خالهلا ليصــل إىل افكــار جديدة أو إىل 
.حلول أو إىل إنتاج متميز

:اخلمار األسود
فباع اجلميع إال اخلمر السوداء، ، ( مجع مخار)العراققدم تاجر إىل املدينة حيمل جمموعة من مخر

:  نة، مهافشكا إىل صديقه الشاعر مشكلته، فنظم بيتني من الشعر، وأمر من يغين هبما يف املدي

(:التفكري املبدع)نوع التفكري العلمي
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ماذا فعلت بزاهد متعبدقل للمليحة يف اخلمار األسود  
حتى وقفت له بباب املسجد قد كان مشـــر للصـــــــــالة إزاره

فلم يبق يف املدينة مليحة إال اشرتت هلا مخاراً أسوداً

استخدم التاجر طريقة ذكية للدعاية، أذكى من طرق الدعاية هذه األيام، فاختـــار الشعر، )
والعرب حتب الشعر وحتفظه، وكل فتاة حتب أن تكون مجيلة، 

(.فأعـلن فـــي شعره أن كل فتاة تلبس مخارا أسوداً ستكون مجيلة



ئمة مــن أسلوب لدعم التفكرياإلبداعي باالستعانة بقا
االسرتاتيجيات، للحصول علــى افكار،

ويطلق على هذه القائمة 
.أي االستعجال(scamper)مصطلح

ولذا يعد التخيل اإلبداعي واحد من أساليب إعادة 
عـــة، ترتيب أو تفسري املعلومات، لتكـون كلها جمتم

معلومات معرفية جديدة، وخربات رائدة، ويستخدم 
التعديل أو التحوير

.لتنمية التخيل
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(:التحوير)نوع التفكري العلمي
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