اكتشف التراث
اإلسالمي في عالمنا...

دليل المعلم من ألف اختراع واختراع

أنشطة علمية
للطالب من الفئة
العمرية  16 -11سنة
منهاج العلوم الوطني
إنتاج

الشركاء

تضم هذه المجموعة:
تسعة أنشطة ملونة
مالحظات للمعلم لكل من
األنشطة التسعة
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الشــكـر لـكل من
املرشف العام

الربوفيسور سليم الحسني ،رئيس مؤسسة العلوم
والتكنولوجيا والحضارة ورئيس مبادرة ألف اخرتاع
واخرتاع باململكة املتحدة.
املح ّررون
توين شريبورن ،مركز تعليم العلوم ،جامعة شيفيلد هاالم.
فيليبا هيومل ،املستشارة التعليمية.
مديرة االنتاج
سامية خان ،الرشكة االستشارية للرتاث اإلسالمي.

التصميم و التنضيد الطباعي
مختار ساندرزInspiral Design Ltd ،
(تصميم وتنضيد الدليل)
ليندا نايت (األنشطة).
املسـتشـارون
الدكتورة آن ماريا برينان،
جامعة ساوث بانك لندن
األستاذ الدكتور محمد القامطي ،جامعة يورك
مارتن بيزيلICT4learning ،
توين شريبون ،مركز تعليم العلوم،
جامعة شيفيلد هاالم.

املعلمون الكت ّـاب
نايجل ِهسلوب
آن كاسل
كريستوفر كالرك
جني فيالكوت
جويل سميث
املعلمون واملدارس املشاركة يف التجارب التطبيقية
بلقيش محمد من مدرسة الهجرة يف برمنجهام
شوكال كولكارين من مدرسة موزيل يف برمنجهام
دين ناراين -يل من مدرسة ذغرينج يف برادفورد
مارك سيمبكنز من مدرسة ليفنشومل الثانوية للبنات يف
مانشـسـرتدينس أشبول من كلية بورناج لفنون اإلعالم يف مانشـسـرت
كاروالين رايت من مدرسة ساوث شادرتـُن يف أولدهم
بلقيس حسن من املدرسة الثانوية اإلسالمية للبنات يف مانشسرت
من ّورة بيغم من مدرسة غرينج يف أولدهم
جيني غاو من كلية بورناج لفنون اإلعالم يف مانشـسـرت
شيلبا كارافادرا من مدرسة سالتيل يف برمنجهام
طاهرة شابري من مدرسة سمول هيث يف برمنجهام.

شكر خاص للجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا ومجلس أبوظبي للتعليم.
وشكر خاص لدعم مؤسسة عبد اللطيف جميل للمبادرات اإلجتامعية .توازن ،دولفن للطاقة ،توتال ،الرشكة القابضة
العامة ،وفالش.
وشكر خاص إىل كل من :ماريان كاتلر ،مديرة تطوير املناهج لرابطة تعليم العلوم إلعدادها مجموعة امللصقات املرافقة،
وكامرون باكسنت مصمم امللصقات ،و ياسمني خان ملا قدمته من مساعدة طيبة يف إعداد هذا الدليل ،و إليزابيث وودكوك
ود.رباح سعود ملراجعتهام للنص.
إنتاج ألف اخرتاع واخرتاع لصالح مؤسسة العلوم والتكنولوجيا والحضارة ،بريطانيا.
النارش :مؤسسة العلوم والتكنولوجيا والحضارة ،بريطانيا.
حقوق النرش محفوظة ملؤسسة العلوم والتكنولوجيا والحضارة ،بريطانيا.
كل الحقوق محفوظة .ال يجوز إعادة إنتاج أي قسم من هذه املطبوعة أو نرشه ،أو نسخه أو تخزينه يف أي نظام
اسرتجاعي أو بأي وسيلة أخرى باستثناء تنزيله وطباعته لالستخدام الشخيص أو يف قاعات التدريس.
www.1001inventions.com/education
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الـمـحــتـويـــات
العنوان

مقـدمة
النشاط 1
الرؤية يف الظالم
النشاط 2
القهوة
النشاط 3
العطور
النشاط 4
رفع املياه
النشاط 5
النباتات املحرية
النشاط 6
الصيدلة
النشاط 7
البناء املتني
النشاط 8
دراسة الظواهر
النشاط 9
االنسان الطائر

الصفحة
5
10
14
20
28
34
44
56
62
72
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مــقــدمــة

الهدف الرئييس لهذا الدليل هو مساعدة مدريس العلوم عىل تعليم
املحتوى العلمي يف املنهاج الوطني بأسلوب تفاعيل وممتع ،مع
تسليط الضوء عىل إسهامات علامء من الحضارة اإلسالمية .وهو
إذ يوفر حقائق تاريخية سهلة الفهم وتجارب بسيطة لعرض بعض
املبادئ العلمية والتقنية األساسية ،فإن هذا املرجع يهيء فرصة
رائعة لتشجيع الفهم املناسب إلسهامات الحضارة اإلسالمية بطريقة
عملية وذهنية يتقبلها الشباب الصغار من الفئة العمرية 16-11
سنة.
كيفية استخدام هذا الدليل

األنشطة التي يضمها هذا الدليل هي نتيجة تعاون بني مؤسسة العلوم والتكنولوجيا
والحضارة وعدد من أساتذة العلوم واملستشارين .وهي موضوعة لتستويف متطلبات املنهاج
الوطني للعلوم يف أبوظبي .وكل نشاط منها مع ّد للتصوير ومعه مالحظات للمدرس ،وفيها
ما يبني للمدرس أقسام املنهاج التي يتناولها .كام تضم املالحظات تعليامت عن كيفية توجيه
النشاط وبعض املواد املفيدة ذات الصلة.

ألف اختراع واختراع

دليل املعلم من «ألف اخرتاع واخرتاع» جزء من مرشوع فريد يهدف إىل التعريف بألف
سنة من منجزات و إسهامات الحضارة اإلسالمية يف العلوم التكنولوجيا والتي كان لها أثرا ً
جلياً يف عاملنا الحديث .تنتج رشكة ألف اخرتاع واخرتاع الكتب واألفالم والوسائل التعليمية
واملؤمترات والفعاليات.
ملزيد من املعلومات زوروا موقعنا www.1001inventions.com/education

كتاب ألف اختراع واختراع :التراث اإلسالمي في عالمنا

هذا الكتاب املشوق ميلء بالحقائق والرسوم التوضيحية التي متت إعادة صياغتها من
مخطوطات وبحوث عربية قدمية .هذا الكتاب هو املرجع األمثل للرتاث اإلسالمي .وسيصدر
الكتاب باللغة العربية قريباً.

للحصول عىل نسختك من الكتاب راسلنا عىل
info@1001inventions.com

أو قم بزيارة موقعنا

www.1001inventions.com/book
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الملصقات التعليمية

– 11 هذه مجموعة من عرش ملصقات عالية الجودة تستهدف الطالب من الفئة العمرية
 وهي وسيلة بديعة للتعرف عىل إسهام الحضارة اإلسالمية يف العلوم ولتزيّني غرفة. سنة16
.الصف
info@1001inventions.com للحصول عىل امللصقات راسلنا عىل

www.1001inventions.com/shop/posters أو قم بزيارة موقعنا
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Discover the Muslim Scientific Heritage in

Discover the Muslim Scientific Heritage in

Our Universe

Our Home

From the 8th Century, Muslim tradition and culture set trends in eating,
music and style that still influence us today. Their experiments, discoveries
and inventions with liquids, light and time opened the door to a myriad of
new chemical compounds, measurements of time in precise and minute detail
and devices used in space observation and deep sea exploration.

Lunar Landscape Luminaries

Discover the Muslim Scientific Heritage in

1,200 years ago in Ethiopia, an Arab called Khalid boiled coffee
berries to create al-qahwa. Sufis in Yemen drank it to concentrate
during late night prayers.
Pasqua Rosee, a Turkish merchant in 1650, first brought coffee
to England. By 1700, there were about 500 coffee houses in
London, and nearly 3,000 in England.

Cappuccino was inspired by a Capuchin priest fighting the Turks
in Vienna in 1683. The Viennese mixed Turkish coffee with cream
and honey to create cappuccino.

When viewed with the naked eye, the surface of the Moon
appears unevenly bright, with dark and light patches. These
features are called ‘lunar formations’. Of the 672 lunar
formations, that were agreed upon at a conference of the
International Astronomical Union in 1935, 13 were given the
names of major Muslim astronomers, since then more have been
added. Some of these names include:

Our Schools

Our World

Did You Know?

Albategnius is named after al-Battani who was born in 858. He
determined many astronomical measurements with great
accuracy and wrote ‘The Sabian Tables’, which remained as the
astronomical handbook for centuries after him. He also
popularized, if not discovered, the first notions of trigonometric
ratios used today.

10th Century Ibn al-Haitham produced scientific evidence on the workings of the eye and
how we see. He carried out his meticulous experiments in a dark room and produced the
first pinhole camera, or camera obscura.

Clocks

The 13th Century inventor al-Jazari from Diyarbakir
in south east Turkey had made numerous water clocks.
Thecelebrated
House of Wisdom started a worldwide scientific revolution.
His Elephant Clock, an elaborate timepiece,
1,200 years
the diversity of humanity and Islam. Al-Jazari
used ago, the caliphs of Baghdad envisioned the city as
a meltingan
pot of intellectual activity. Here, the House of Wisdom
Greek Archimedean water-floating technology,
becamerobotic
one of the greatest academies where Muslims and nonIndian elephant, an Egyptian phoenix, Arabian
MuslimsThe
met every day for translation, reading, writing, discourse,
figures, a Persian carpet and Chinese dragons.
and discussion in a multitude of languages.
figure on the top of the castle is thoughtdialogue
to be Saladin
the Magnificent. Standing over 7 metres tall, the
Elephant Clock’s brilliance lies in its elaborate perforated
water bowl, which regulated the timing of the clock. The
Elephant Clock was recently recreated a themed
shopping mall in Dubai.

The House of Wisdom

Thebit complements Thabit ibn Qurra, who died in Baghdad in
901. He was the first to translate into Arabic a large number of
Greek and Syrian works on science. He also made major
contributions of his own to pure mathematics.
Nasireddin is a crater 30 miles in diameter named after Nasir
al-Din al-Tusi. He was a minister to the ruler of Persia in the mid13th Century.

Islam's emphasis on education is regarded as a major driving force in the
tremendous growth of early Islamic Civilisation. A thousand years ago the
first universities emerged within mosques where religion and science sat
comfortably side by side. Building on knowledge from Babylonian, Egyptian,
Greek, Chinese and Indian Civilisations, Muslims developed a learning culture
where enquiring minds searched for truths based on scientific rigour and
experimentation. In almost every field of knowledge, Muslims made new
inventions and discoveries with practical outcomes that helped develop
society.

Discover the Muslim Scientific Heritage in

In the 9th Century, talented al-Kindi used musical
notation, the system for writing down music. He was
also one of the first to realise the healing values of
music and tried to cure a patient using musical
therapy.

AUTUMNAL EQUINOX

WINTER
SOLSTICE

‘Shampooing Surgeon’ to both George IV and William IV.

From the Persian naranj or narang.

Sofa

From the Arabic suffah, meaning 'long bench' or ‘divan’.

Sugar

Raising Water

Cheque comes from the Arabic S’aqq, a written vow to honour the payment for merchandise
when the destination is reached. In the time of Harun al-Rashid in the 9th Century, under
a highly developed ‘banking system’, a Muslim businessman could cash a cheque in Canton,
China, drawn on his bank account in Baghdad. In doing this, Muslims made inter-continental
trade possible.

Orange

Trade

Tulip

The vast network of trade stretched over a realm
that featured a vivid collection of merchants and

Pharmacies emerged in Baghdad, Iraq 1,100 years ago. Just like
the hospitals and clinics of today, they had their own dispensaries
and manufacturing units, producing various drugs like syrups,
electuaries, tablets, capsules and ointments.

Some people believe the word comes
goods,from
whichdulband
helped transfer science, technology
which means turban, as people used
wear it on
their cultures and
andto
knowledge
of people's
turban. Others say the word is an traditions.
anglicized version of
the Farsi word dulab.

Pharmacies were inspected by a government official, al-Muhtasib.
He checked the accuracy of weights and measures, for the purity
of the drugs used, stopping any bad and deteriorating drug and
banishing impostors and charlatans.

Gold and white gold, as salt was known, travelled
North of the African Sahara into Morocco and
Spain, and East into Egypt and Syria. Cowrie shells
From Arabic wazir meaning 'porter’
fromofthe
verbin the 14th Century) went from the
(a form
money
Maldives to West Africa; pottery and paper money came
wazara, to carry.
West from China.

Vizier

fewer columns. A ribbed vault was a canopy of stone that was
strengthened by single semi-circular arches beneath for extra
support. They were called ‘ribbed’ because they looked like ribs
and supported the weakest points of the vault. They first
appeared in the great mosques of Muslim Toledo and Cordoba.

Did You Know?

Al-Zahrawi of Spain pioneered the preparation of medicines by
sublimation and distillation. He also administered drugs by
storing them in dissolvable catgut parcels which were ready for
swallowing. So when you take a drug capsule today remember
its forerunner is over 1000 years old.

Zenith

The land trade passing on the Silk Route was the heartbeat of

Massage

Mediterranean shores of Africa and Europe. The Port of Malaga
in Southern Spain was a centre of immense traffic, visited by

From the Arabic word samt, meaning
path.economies. Sea trade was mainly along the
medieval

www.1001inventions.com

Did you know that hospitals as we know them today, were first established by early Muslims?
They offered the best available medical service at that time and cared for all people free of
Architectural
Features
charge.
Muslims are
honour-bound to provide treatment for the sick, whoever they may be.
The
first organised hospital was built in Cairo in 872. The Ahmad ibn Tûlûn Hospital treated
Many European buildings today have features like domes, vaults
and
gave
free medicine
to all patients.
It provided
separate bath houses for men and women,
and rose
windows,
especially in cathedrals
and churches,
while
and palaces.
aarches
richdominate
librarytrain
andstations
a section
for the insane.
Hospitals
like
these
flourished
Muslim
competed to see who could construct the most
An architectural
vault
is a stone
arch that as
forms
a ceiling rulers
or
canopy, making
it possibleThey
to havespread
a roof over
advanced
centres.
alla large
overspace
thewith
Muslim world reaching Sicily and North Africa.

Pharmacy

From the Arabic sukkar.

traders
from all countries, especially those from the mercantile
From the Arabic massa, meaning to
touch.
republics of Italy, like the Genoese.

From the Arabic mahazin, meaning to store.

Al-Jazari

Mathematics

Al-Jazari
was are
an early
13th Century engineer from Diyarbakir,
Arabic numerals, the 1 to 9 we use today
in English,
said to
south east
Turkey.
His most distinguished work was his ‘Book of
be based on the number of angles contained
in each
numeral.
Knowledge
oflearnt
Ingenious
The famous 13th Century mathematician,
Fibonacci,
aboutMechanical Devices’ which described
50rest
mechanical
devices.
these numerals and brought them to the
of Europe
on his His manuscripts stood apart from the

Production

The arithmetic of Arabic numerals and fractions was developed
by Muslims from an Indian version. They were transformed by
the introduction of the decimal place-value system and the zero.

Windmills

Sponsors

Associates

Al-Khwarizmi (Ahl Kah-wa-reez-mee), after whom 'algorithm' is
named, formed the basis of algebra - a revolutionary shift from
One
force
theon
vast
deserts of Arabia had was wind. The windmill
the Greek concept of mathematics, which
was
based
geometry.
spread
across the world from its 7th Century Persian origins.
Born in 780, he developed the sine, cosine
andfast
trigonometric
tables.
Early windmills were two-storey buildings built on castle
towers,
hill tops or their own platforms. Driven by six
Al-Biruni, who worked in North India, defined the
trigonometric
12 inherited
sails, the millstones height were adjustable so
functions of tangent and cotangent from a tentative or
form
that
grains could vary in size. This was an engineering
from the Indians. It would be another 500 years before
Copernicus
marvel at the time.
was aware of the trigonometry of tangents.

Vaccination

Blood Circulation

Vaccination is where a person is given a weak dose of a diseasecausing organism to produce antibodies to that disease.

The earliest descriptions of pulmonary blood circulation were
made by Ibn Nafis, 300 years before they were known in Europe
when Andrea Alpago of Belluno translated them into Latin. It was
only in 1957 that Ibn Nafis was accredited with the discovery.

Anatolian Ottoman Turks discovered that if they inoculated
their children with cowpox from cattle, they would not develop
smallpox. This vaccination technique came to England thanks
to Lady Montagu, wife of the English ambassador in Istanbul,
who consented to have her son inoculated between 1716 - 18.
On her return to England she continued to spread the Turkish
tradition of vaccination. She encountered fierce opposition, not
only from the Church authorities but from physicians too. But
her determination won through and inoculation became
widespread.

Al-Zahrawi and his
Surgical Instruments

As it grew, the Muslim world used gold and silver coins as
international currency. The first Caliph to make his own dinar
coins was Caliph Abd al-Malik ibn Marwan who ruled in Damascus
from 685 to 705. These dinars were the first gold coins with
Arabic inscriptions and helped unify the Caliphate.

King Offa of Mercia, the 8th Century Anglo-Saxon monarch,
ordered a coin - now in the British Museum - called the Gold
Mancus, to be minted. His coin is 1,230 years old and has Arabic
characters declaring that “There is no Deity but Allah, The One,
Without Equal, and Mohammad is the Apostle of Allah.” King
Offa stamped OFFA REX (Latin for ‘Offa the King’) on the coin.
Scholars have a number of theories of why an English King would
make this imitation Arabic coin.

Production

Sponsors

Associates

Meriam al-Astrulabi

Astrolabe

Did You Know?

The hammam was reintroduced to Europe in the 17th Century as ‘Turkish baths’. The first
opened in 1679 off Bath Street, London.

Town Planning

Zheng He

If we journeyed back to 10th Century Southern Spain we could
look over the shoulder of a ‘cutting-edge’ surgeon called Abul
Qassim al-Zahrawi, known in the West as Abulcasis. Al-Zahrawi,
Spanish Muslim surgeon, was way ahead of his time. His medical
encyclopaedia, al-Tasrif, included a treatise called ‘On Surgery’,
which introduced a staggering collection of over 200 surgical
tools. It became the handbook for surgeons for centuries to come.
The range of instruments he devised included al-mish`ab (the
drill) for crushing urethral stones, an early lithotripter (a machine
used to shatter kidney stones and gallstones) and a special knife
to perform cystolithotomy (removal of kidney stones).
He also developed advance cauterisation tools of various shapes
and sizes - scalpels, very sharp knives used for making a variety
of incisions and hooks, usually with a sharp or blunt semi-circular
ends that are still in use today.

www.1001inventions.com

The earliest surviving Islamic instrument dates from the early
10th Century, built by an apprentice to `Ali ibn `Isa’ in Baghdad.

Astronomical Instruments
Muslims pioneered the use of huge instruments for observations,
because their large size reduced error margins of calculations
considerably. For example, 10th century Persian al-Khujandi’s
sextant, with a radius of 20 metres, improved accuracy.
Instruments included celestial globes to measure coordinates,
and sextants and quadrants to measure the height of celestial
objects above the horizon.

Most medieval Muslim towns were originally
designed
with localthe Indian Ocean, navigating to Mecca, the
Zheng He
sailed throughout
Persian
Gulf,shops,
East Africa,
Ceylon (Sri Lanka), Arabia and throughout the
people's needs in mind. Just as towns today
have
a market
Indian Ocean
square, church and park, Muslim pioneered
the artdecades
of townbefore Christopher Columbus or Vasco da Gama with ships five times bigger.
planning.
Zheng He was a Muslim who helped transform China into the regional, and

Religion was vital to cultural life so the mosque,
like
a church,
had of his time. Within 28 years of travel, he
perhaps the
world,
superpower
countries
in the course of seven monumental sea voyagers. His
a central position. Around the mosquevisited
grew 37
narrow,
winding,
great
Treasure
voyages were motivated by scientific curiosity
quiet streets that led away from the busyseven
public
places
intoShip
private
and the search for gems, minerals, plants, animals, drugs and medicine.
life and calm retreats.

Ibn Battuta

Quadrant design was particularly
improved by Muslims to include the
9th century sine quadrant for
trigonometry, the 14th century
universal quadrant for use at any
latitudes and the horary quadrant
to find the time using the sun.

Ibn Battuta was only 21 when he set out on his donkey on a 3,000 mile
overland journey to Mecca from Tangier in Morocco. Then he went to all
corners of the Muslim world by walking, riding and sailing over 75,000
miles, through over 40 present day countries, and many know him as the
Muslim Marco Polo.

The Dome

www.1001inventions.com

He returned to his native city three decades later as a famous wayfarer,
recounting stories of distant, exotic lands. Some simply would not believe
him when he talked of these places. His lasting legacy is Al Rihla (My
Travels).

Weaponry

A staggering 477 buildings were designed and built by Sinan
during his long service under three Sultans in Turkey during the
15th Century. His Selimiye Mosque in Edirne has the highest,
earthquake-defying minarets in the whole of Turkey. His
Suleymaniye Mosque had filters to clean the smoke from the
numerous oil lamps inside before it was expelled into the sky.
The collected soot was then used as ink.

Written by Ibn Nafis, a Muslim scholar born in Damascus, Syria
in 1210, the work described the pulmonary circulation (transit)
of the blood. Almost four centuries later, Sir William Harvey
described the full blood circulatory system as we know it today.

In 1967, Turkey commemorated the
250th anniversary of the first
small-pox vaccination
with a stamp
showing a child
being inoculated.

Another method of payment common to our day was the cheque.
Discover more Muslim scientific heritage in our other posters,
The word comes from the Arabic s’aqq, a written vow to honour
featuring the home, market, hospital, town, world and universe.
the payment of merchandise when its destination was reached.

Sinan

In 1924, Egyptian physician Dr. Muhyo al-Deen Altawi, unearthed
a manuscript in the Prussian state library in Berlin. He discovered
a 700 year old treatise called ‘Commentary on the Anatomy of
Canon of Avicenna’.

www.1001inventions.com

Cash, coins and cheques

A major breakthrough in communications, probably like the Internet is today, occured in Baghdad under
the `Abbasid Caliphs. They used carrier pigeons because they saw how certain pigeons flew straight home
from wherever they were. A fast one-way postal service, always back to base, became possible.

Zheng He died in India on his way back to China in 1433. Inscribed on top
of Zheng He’s tomb are the Arabic words Allahu Akbar (God is Great).

Magazine

rest because
he used
technical terminology, and provided
return from the city of Bougie, Algeria, where
he was sent
to study
Discover more Muslim scientific heritage in our other posters,
manufacturing instructions that were often omitted by engineers
featuring the school, market, hospital, town, world and mathematics.
universe.
of his time.

Did You Know?

Life, in cities like 9th and 10th Century Cordoba in Spain and Baghdad in Iraq, was a

Arches are essential in architecture because they span large
Thewhile
instruments
inMuslims
hospitals
today,
spaces
bearing huge used
weights.
were the
first tolike forceps, scalpels and hooks, have changed
very little
from
when
they
were
first
described
and made by al-Zahrawi in 10th Century
introduce
new arch
designs
which
allowed
higher
ceilings
in
mosques,
churches,
palaces
and bridges. The
Southern
Spain.
Al-Zahrawi
waspointed
on aarch
constant search for the perfect instrument for the
concentrated the thrust of the vault onto a narrow line supported
sake of extreme accuracy, a rule within Muslim science, and this is still the principal rule
by a ‘flying buttress’. It became a major feature of European
of modern
science today.
Gothic
architecture.

Production

The most important book on military technology was ‘The Book
of Horsemanship and Ingenious War Devices’ by Syrian scholar
al-Hasan al-Rammah,
published in 1295. Packed full ofAssociates
weapon
Sponsors
diagrams, it included the first description of a military rocket. He
noted many recipes for making exploding gunpowder, without
which, cannons could not have been developed.

Discover more Muslim scientific heritage in our other posters,
featuring the home, school, market, hospital, town and world.

The book also described the first ever torpedo. It was a cleverly
modified rocket designed to skim along the surface of the water,
propelled by a jet from the burning fuel, it was guided by two
rudders.

Domes are 3D arches which gained greater height and
overall proportions under the influence of 15th century
architect Sinan. Renowned English architect, Sir Christopher
Wren appreciated Muslim architecture and his greatest building,
St. Paul’s cathedral in London (completed in 1710) illustrates
domes and another essential feature of Muslim architecture, the
minaret or spire tower. Incidentally the spire tower first appeared
in the UK in an earlier St. Paul’s cathedral in 1221, which was
destroyed by the Great Fire of London in 1666 after the spire was
hit by lightning in 1561.
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Fatima al-Fihri

In the 10th Century, Islamic hygiene
practices and bathroom cabinets were
Muslims
were
Fatima al-Fihri, a well educated young princess
of the
9thexperts
Century,in raising water using pumps and
strikingly similar to what we have today.
In the Valencia area, around 8,000 norias
vowed to spend her entire inheritance onwaterwheels.
building an educational
(waterwheels) carried water to rice plantations.
Al-Zahrawi, the famous 10th Century complex in Fez, Morocco.
physician and surgeon of Cordoba in Southern Spain, wrote of
Al-Jazari
designed
a machine with a flume-beam that was
in Fez,
al-Fihri,
was fully
perfumed stocks rolled and pressed inAl-Qarawiyin
special moulds,
a bitbuilt
like in 859 by Fatima
by angradually
animal that operated a system involving gears
equipped,
became
discussions,
today’s roll on deodorants. For centuries,
Muslimsand
made
soap an
by institution forpowered
a slider crank
mechanism. He was the first to use a crank
its education
on all subjects, and
particularly
the natural
mixing oil (usually olive oil) with al-qaliextending
(a salt or alkali).
This was
inof
this
way. The crank is considered one of the most
science. And
so it earned
theutilitarian
first universities
boiled, left to harden and used in the hammams
or bath
houses.its name as one
important mechanical discoveries ever made, because it converts
in history.
Teeth were cleaned with a twig of miswak.
A Swiss pharmaceutical
circular motion into linear motion.
company later discovered that this medieval toothbrush contains
It was here that Pope Sylvester II came across Arabic
antibacterial substances.
Taqi which
al-Dinhe
was
another
numerals and the use of the zero,
later
took inventive engineer whose 6 cylinder
pump created a vacuum, so water was sucked through one way
toIndian
Rome.Vapour
In 1759 Sake Dean Mahomed opened 'Mahomed's
valves and pushed by six pistons to delivery pipes. The motions
Baths' on Brighton's seafront. Britons were able to luxuriate in a
of the pistons were synchronised by a cam shaft, thus providing
treatment of champi (shampooing) or therapeutic massage (from
a constant supply of water.
the Arabic word massa, to touch). Later he was appointed
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Did You Know?
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Muslims developed numerous ballastic devices, the most famous
being the split barrel gun of Mehmet II, the conqueror of
Constantinople in 1453.

www.1001inventions.com
Paper Industry
Muslims learnt to manufacture paper in Baghdad from Chinese
prisoners captured in the battle of Tallas in 751. Manufacturing
spread rapidly West to Damascus, Tiberias and Syrian Tripoli,
then to Spain and the rest of Europe.

Production

Sponsors

Associates

The expansion of paper manufacturing kick-started other
professions such as dyers, ink makers, manuscript craftsmen and
calligraphers. Consequently the production of books became
easier and cost effective, accelerating the diffusion of knowledge
into Europe.

Discover more Muslim scientific heritage in our other posters,
featuring the home, school, market, hospital, town and universe.

The first paper mill in Europe
outside Muslim Spain was
established in Bologna in
1293, and it was only in 1309
the first use of paper in
England was recorded.

www.1001inventions.com

Notebook of the Oculist
Muslim eye surgeons of the 10th to 13th Centuries were performing
operations, dissecting, investigating and documenting their
findings in books and monographs. Advanced terms were
introduced to describe the anatomy of the eye, such as conjunctiva,
cornea, uvea and retina. Operations on diseases, like trachoma
(hardening of the inside of the lid) were also common practice.
Production

Discover more Muslim scientific heritage in our other posters,
featuring the home, school, hospital, town, world and universe.
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Discover more Muslim scientific heritage in our other posters,
featuring the home, school, market, hospital, world and universe.

The greatest single contribution to ophthalmology came in the
treatment of cataracts. To restore vision al-Mosuli designed a
hollow needle and inserted it through the limbus, where the cornea
joins the conjunctiva, to remove the cataract by suction. This type
of 10th Century operation is still carried out today with additional
modern techniques, such as freezing the lens before suction.
10th Century Ali ibn Isa from Baghdad, Iraq, wrote the ‘Notebook
of the Oculist’, the most complete text book on eye diseases; it
describes 130 eye diseases, including trachoma and ophthalmia.
This was translated first into Persian, then Latin, and printed in
Venice in 1497.
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Discover more Muslim scientific heritage in our other posters,
featuring the home, school, market, town, world and universe.

Three General Posters
Discover the Muslim Scientific Heritage in Our World
Dar al-Islam, or the Muslim world, stretched over three vast continents, from Toledo in
Spain, through Arabia, Indonesia to China and as far south as East Africa. It reached its
peak in the 12th century under the Abbasids.

Cities in the Middle East and Spain became global centres of culture, trade and learning.
Their atmosphere of tolerance and creativity stimulated groundbreaking Muslim advances
in medicine, engineering, philosophy, mathematics, astronomy and architecture, so explore
the map below to see what happened, where - and when!

First Globe
Gothic Rib Vaulting

Chemistry

Al-Idrisi (1099-1166)

The gothic ribs of the Toledo and Cordoba Mosque
vaults inspired European architects and their patrons
to adopt them in the Romanesque and Gothic
movements.

Horseshoe Arch

Water raising
machine

Al-Idrisi was commissioned by the Norman King of Sicily,
Roger II to make a map. He produced an atlas of seventy maps
called the ‘Book of Roger’, showing the earth was round which
was a common notion held by Muslim scholars. Al-Idrisi made
a silver globe to stress the point.

(1000)

(715)
Resembling a horseshoe, this arch
was first used in the Umayyad
Great Mosque of Damascus. In
Britain, it is known as the Moorish
arch and was popular in Victorian
times, used in railway station
entrances.

Al-Jazari (early 13th century)
As the first person to use a crank,
which transmits rotary motion into
linear motion, al-Jazari’s machines
were able to raise huge amounts of
water without lifting a finger.

Moscow

(722-815)
This was a period when chemical instruments and processes , that
form the basis of today’s chemistry, were created and developed.
Jabir Ibn Hayyan discovered vitally important acids like sulphuric,
nitric, and nitromuriatic acid, while al-Razi set up a modern laboratory,
designing and using more than twenty instruments like the crucible
and still.

Cryptology
Al-Kindi (801-873)

London

Surgical Instruments

Ibn Battuta (1304-1377)

Cordoba

Toledo
Granada
Tunis
Tangier

Fez

Foundation of sociology
and economics

Discover the Muslim Scientific Heritage in

The first Quranic verse revealed onto Prophet Muhammad (aged 40)
Start of Islamic Hijri (Migration) Calendar
Prophet Muhammad (pbuh) dies and Abu-Bakr becomes the first Caliph
A windmill powering a mill stone is built in the Persian province of Sistan
Dome of the Rock built by Caliph Abdel-Malik in Jerusalem
Jabir Ibn Hayyan is born in Iran and becomes ‘the father of chemistry
Mathematician al-Khwarizmi is born and contributes algebra, algorithm and the use of zero
First mention of a paper mill in Baghdad
Caliph Harun al-Rashid presents Charlemagne with a clock that strikes the hours
Al-Kindi discovers the science of decryption or cryptanalysis
Byat al-Hikma is established by Caliph Al-Ma’mun in Baghdad
Banu Musa brothers publish their most renowned engineering
treatise Kitab al-Hiyal (Book of Ingenious Devices)
Al-Battani is born and determines astronomical measurements with fine accuracy
The world’s first observatory at al-Shammasiyya of Abi Mansur, near Baghdad, opens
Fatima al-Fihri builds Al-Qarawiyin University/Mosque in Fez, Morocco
Al-Rhazi is born (dies in 925) and discovers the difference between
measles and smallpox and also writes the first soap recipe
Al-Farabi one of the greatest Islamic Philosophers is born
Abbas ibn Firnas dies in Cordoba, after building a flying machine,
manufacturing glass and establishing a crystal industry
Al-Zahrawi is born in Cordoba and introduces cat gut and instruments into surgery
Ibn al-Haitham is born to explain vision, optics and the scientific, experimental method
Al-Biruni is born; prolific scholar of mathematic, mechanics,
geography, pharmacology, astronomy, history,
religion and philosophy. Wrote 146 books.
Al-Biruni is considered as a key founder of modern trigonometry
Leading physician Ibn Sina is born, discovering disease spreads through
contaminated water and tuberculosis is contagious
Al-Azhar University in Egypt opens
Ibn Bassal’s ‘Book on Agriculture’ revolutionises farming. He is from Toledo, Spain

-

610
622
632
644
691
722
780
795
800
801
813
850

-

858
828
860
865

-

874
887

-

936
965
973

-

973
980

-

988
1085
1096 - The First Crusades begin providing a good opportunity
of contact wth Muslim learning and civilisation
1099

Al-Idrisi is born and produces a world map plus the first known globe for Norman King Roger II of Sicily
Ibn Rushd (1126-1198), known as Averroes is born in Cordoba, and is best known for his critique on Aristotle which laid the foundation of the European Renaissance.

Nasir al-Din al-Tusi is born; mathematician, astronomer founds a great Observatory in Maragha -

Al-Jazari makes mechanical clocks plus water raising devices using a crank shaft Ibn Nafis is born and discovers the pulmonary blood circulation -

Ibn Battuta leaves Tangier on his twenty nine year global journey Black Death reaches Alexandria and Cairo Zheng He starts his epic seven sea voyages from China Ulugh Beg publishes his star catalogue after building the Samarkand observatory in 1420

The Ottomans make Constantinople their new capital Piri Reis presents his world map complete with America and Antarctica Great Suleymaniye Schools Complex built in Istanbul -

The Istanbul observatory of (Taqi) al-Din is finished -

Lagari Hasan Celebi flies the first manned rocket Turkish scientist Hezarfen Ahmet Celebi takes off from Galata tower with eagle feather wings and flies over the Bosphorus.

Muslim hospitals provided free healthcare
to all. Al-Nuri was an immense and
sophisticated hospital where druggists,
barbers, orthopaedists, oculists and
physicians were all examined by ‘market
inspectors’ to make sure they were of the
highest standard.

(The 14th century)

Explorer

Our History

(1156)

Puppet Show

Al-Zahrawi (936-1013)

Ibn Battuta travelled over seventy five
thousand miles in twenty nine years through
over forty modern countries, compiling one
of the best eye-witness accounts of the
customs and practices of the medieval world.

(8th - 14th century)
This immense scientific academy was the brainchild
of four generations of Caliphs who drew together
the cream of Muslim scholars. It was an unrivalled
centre for the study of humanities and for sciences,
where the greatest collection of worldly knowledge
was accumulated and developed.

Diyarbakir

Sicily

Trick Devices
(9th century)

House of Wisdom

Istanbul

Damascus
Jerusalem
Cairo

Ibn Khaldun (1332-1406)

Second World War
problem solvers were
carrying on the codebreaking tradition first
written about by
polymath al-Kindi from
Baghdad when he
described Frequency
Analysis and laid the
foundation of
cryptography.

Al-Nuri Hospital

Paris

Cutting edge surgeon al-Zahrawi introduced over
two hundred surgical tools that revolutionised
medical science. These wouldn’t look out of place
in our 21st century hospitals.
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Production

that produced the red dye qirmizi.

Farmers
Distillation (boiling and condensation) separates liquids
by had
usinglabour rights and could work more for
themselves
differences in their boiling points. Muslim chemists
of the 8thand the community, rather than for big
Anyone could
mortgage
inheritwas taken from the Persian
Century were the first to produce rosewater andlandowners.
‘essential oils’
Frombuy,
thesell,
Arabic
lilakorwhich
land.
by distillation.
nilak meaning indigo.
The word alembic comes from the Arabic al-anbiq which means
‘the head of the still’. This is the part that cools and collects the
resulting liquids in the distillation process. Jabir ibn Hayyan
(known in the West as Geber) was the first to develop the alembic
still in the 8th Century. Modern laboratories continue to use it to
this day.

Precession Equinox - 25,787 years

Earth’s Tilt towards the Sun - 23o34

Our Hospitals

automated machinery that made a prospering civilisation. They created a scaleable
that catered not only for small villages, but also for three continents!

Crimson

By using a dark room with a pinhole on one side and a white
sheet on the other, Ibn al-Haitham in the 10th Century provided
the evidence for his theory. Light came through the hole and
projected an inverted image of the objects outside the room on
the sheet opposite. He called this the ‘qamara’, and it was the
world’s first camera obscura.

Earth Circumference - 40,068.0km

Earth’s Tilt towards the Sun - 23o32'19”

Meriam, daughter of al-Ijli al-Astrulabi was born in 944, Aleppo,
Syria. She is the first known female engineer who designed and
made astrolabes.
natural phenomena.
successful attempt at flight
collected on a regular basis and some sewage systems were underground.
Today the influence of the Muslim garden can be seen all over
was Abbas bin Firnas in 9th Century
Al-Kindi
saidRoyal
blue skies
were due to the Neighbourhoods
“mixture of the darkness of the sky
Europe from the Stibbert garden in Florence
to the
Pavilion
were peaceful, and all business and trade was kept to Cordoba,
the main
streets
Spain.
His greatest fame was for
withfrom
the light
the atoms
of dust and vapour in the air, illuminated by the
in Brighton, England. Flowers that migrated
theofEast
include
and
light of the Sun”. It was evident then thatand
there was
something
more
public
squares.
Gardens, both public and private, flourished, and constructing
advancesa flying
in machine made fromThesilkorigin
the carnation, tulip and iris.
than meets the eye. His explanation is very similar to Einstein’s
eagle feathers. It was the first of its kind,
capableof the word astrolabe comes from the Arabic word
asturlab. The instrument was fully developed and its uses
were
so impressive that returning crusaders took these ideas,of
and
sometimes
explanation; Sunlight reaches the Earth'sarchitecture
atmosphere. The light
is
carrying
a human into the air.
The word tulip comes from dulband which
means
turban,
as by nitrogen and oxygen particles in the
scattered
in all
directions
expanded by Muslim astronomers. In the Muslim world,
the
Muslim
people wore it on their turban. Or it could
be the
air. Blue
lightanglicised
is scattered more than other
colours,
so the sky architects themselves, with them to build on European soil.
until the 19th Century.
His flight took place, between 875 andastrolabes
880 on theremained
outskirtspopular
of
version of dulab, which is Farsi for tulip.looks blue.
Cordoba. He glided with his flying machineImagine
to a significant
the skyheight
above projected onto a flat circular disc,
and managed to hang on in the air for a considerable
time before of the stars during the year and you
The gravitational
pull of the moon causes the rise and ebb
draw the trajectories
From the 9th Century, gardens with geometrical
flowerbeds,
landing badly, as his flying machine had no have
tail toancreate
a stall.
the tides,
described
in the 11th Century by al-Biruni.
astrolabe.
Astrolabes normally have many discs,
canals and fabulous fountains appeared of
across
the as
Islamic
world,
one for each city. By taking the altitude measurements of
including India (the Taj Mahal) and Spain
(the
Alhambra
in
Kamal
al-Din
al-Farisi explained
the formation of primary
the sun, the astrolabe could predict sunrise and sunset. It
Granada).
and secondary rainbows as the splitting of white light
could also be used to determine one's location on the earth.
by a prism.
The bath was known to Europe in Roman times, but it fell out of use. For centuries, the
Pocket sized astrolabes became popular from China to Spain.
hammam was a unique social setting for Muslims, playing an important role in the community.
Some astrolabes were huge with diameters of several metres.

from agriculture helped foster inter-continental trade. Wise men and pilgrims bought and

Barbican

Andalusian Muslims introduced crop rotation techniques and
production
cycle
new crops. Bananas were grown
on the
coasts,
while is
other
From
qirmizi
which
related to the qirmiz,
the insect
produce such as rice and citrus fruits were also cultivated.

Chemistry

Today’s Calculation:

Earth Circumference - 40,253.4km
Precession Equinox - 25,175 years

Lush Lawns and
pleasurable experience. This was high civilisation with public amenities
like baths,
Natural Phenomena
Flight
bookshops
and
lining the paved streets that were lit at night. The
Rubbish
was
Fabulous Fountains 9th Century Muslim scientists investigated
and produced novel
ideaslibraries
about
first Muslim to make a

9th their
Century
Muslim
farmers were
undertakingofanthe
agricultural
‘commander
seas’.
This small selection of English words have
origin
in Arabic.
revolution. Agricultural production was subjected to scientific
sold jewellery, ivory and silk, ceramics, glass and pottery, paper, wool, wax, gold and melons
methods, enabling Muslims to rear the finest cattle, cultivate
- all part of the rich tapestry of Medieval trade. Their windmills, waterwheels and experiments
the best fruit and vegetables, fight pests, use fertilisers, graft
From the Arabic bab al-baqarah, ‘gate
withplants
holes’. and crops opened the way for revolutions in agriculture, engineering and
with
and cross-breed plants.

Vision and Cameras

Medieval Muslim's Calculation:

Discover the Muslim Scientific Heritage in

From the 7th Century, Muslim ideas and culture set trends in eating, buying and selling

Arabesque
is a pattern
Ibn al-Haitham revolutionised optics, taking
the subject
from of many units joined and interlaced
together,
each
being discussed philosophically to a science
based
onflowing from the other in all directions in a ‘divine
unity’
grows from
experiments. He rejected the Greek idea
that that
an invisible
lighta circle. Arabesque can also be floral,
a combination
of stalks, leaves and flowers and geometric
emitting from the eye caused sight and using
instead
rightly stated
patterns.
that vision was caused by light reflecting off
an object and entering
the eye.
These designs had an enormous influence on European artists
and can be seen in the works of Baroque, Rococo and in Modern
Art.

SUMMER
SOLSTICE

VERNAL EQUINOX

The word ‘baccalareus’ comes from degree certificates awarded to students, known as ijazas
or bi-haq al-riwayeh in Arabic, meaning 'the right to teach on the authority of another'.

Admiral
Agricultural Revolution
habits which still influence us today. The capital surplus generated by maximising returns
Arabic in the English Language
From amir-al - 'commander of...’, like amir al-bahr

Art and the Arabesque

600 years before Galileo, al-Biruni discussed the theory of the earth rotating about is own axis. He
accurately calculated the earth's circumference and fixed scientifically the direction of Mecca from
any point of the globe.

ofimportant
discovery.
From
to Zheng
He was equipped with a huge meridian
For Muslims the Moon is incredibly
because
the Ibn Battuta walking, riding and sailing over 75,000 miles,
The Samarkand
Observatory
calendar they use, the Hijri calendar,
is determined
by the cycle
and the finest instruments available, including a Fakhri sextant
sailing
the oceans
and navigating to Mecca, Muslim explorers predated Christopher
Muslim astronomers are credited with of
increasingly
the Moon.accurate
Year one marks the migration of Prophet
with a radius of 40.4 metres. It not only showed the degrees and
figures about the Earth, including its ‘precession
of equinoxes’
Columbus
and
Vasco da Gama in their quests.
Mohammed
(pbuh) and his companion
from Mecca
to Medina
minutes, but seconds too.
due to the tilt of the Earth’s axis relativewhich
to thetook
Sun.place in 622.
Their world was made more visible thanks to map-making men like Piri Uleg
Re'is,
the great
Beg, an astronomer and Ruler of the Timurid Empire,
Ibn Yunus, who died in 1009, said it wasAl-Biruni
1o in 70 was
years,
Turkish
admiral.
On their journeys, Muslim travellers devised unique navigational
devices,
theorgreatest mathematical
astronomer
in the
calculated that
the stellar year was 365 days, 6 hours, 10 minutes
51.43 seconds per annum, for a completeMuslim
rotationworld.
in 25,175
years.
Born
in Persia in 973,
he spent
great deal of
and 8 seconds.
tools
for adefence
- and attack - and learnt about the natural wonders of their
world.Remarkably, he was only 62 seconds more than
This compares amazingly well with thetime
present-day
of Amongst his
working figure
in India.
146 books, he wrote one on
the present estimation – an accuracy of 0.0002%! He also
about 50.27’ per annum, or about 25,787
for a complete
theyears
determination
of the location of moon's position in its orbit
commissioned the Samarkand Observatory to be built.
rotation.
around the earth during a whole year.
A major task of such observatories was to construct astronomical
Discovering the exact angle of tilt of the Earth towards the Sun
tables. These helped in the calculation of planetary positions,
became a matter of intense deliberation for astronomers and
lunar phases, eclipses and information for calendars.
mathematicians. Today, we know this tilt is approximately
23o34', thanks to late 10th Century Persian mathematician and
Al-Kindi was the first to write about, and study, code-breaking when he wrote a manuscript on ‘Deciphering
astronomer al-Khujandi. He measured it as being 23o32'19”, so
Cryptographic Messages’ in the 9th Century. A famous case of encryption occured during World War II
he was pretty close.
when the Germans used a typewriter-like machine, called Enigma, to encrypt military messages.

Our Towns

Did You Know?

Ibn al-Haitham

10th Century Ibn al-Haitham’s most influential work was: Kitab
al-Manazir or ‘The Book of Optics’ which formed the foundations
Muslims
areenormous
famous for the intricate and elegant geometrical
for the science of optics. The Latin translation
had
designs
decorating
their ceilings, walls, carpets, furniture and
impact on Roger Bacon, Witelo, Leonardo
da Vinci,
Descartes
textiles. Some designs convey religious messages and codes.
and Johan Kepler centuries later.

Did You Know?

Islamic Calendar Muslim explorers journeyed to the far-flung corners of their world in spectacular
Observatories
voyages

Earth Figures

Discover the Muslim Scientific Heritage in

Our Markets

Al-Farabi invented the rababah, an ancestor of the violin
family, and qanun, a table zither. The military band and
instruments like the guitar (qitara in Arabic), and the naker
(from naqqara), a goatskin covered wooden drum, all
have roots in the Muslim civilisation.
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Sound System
Do 21st Century artists and singers know how much of their
craft lay in the hands of 9th Century Muslims? The musical
scale - do, re, mi, far sol, la and ti - originates from letters in
the Arabic alphabet!

Since Islam began the muezzin, or timekeeper for prayers, has called the faithful to prayer
five times a day. Their daily prayers are astronomically determined by the sun’s position
in the sky, so it was vital to exactly predict its position and at any location on earth. Muslims
also needed to know the direction of Mecca from every geographical location. This they
did by observing the position of the sun and moon using new sophisticated instruments
which they had invented. The Quran, the Muslims’ holy book, contains numerous revelations
about the heavens and celestial objects, and invites people to explore them.
From all these religious motivations, astronomy and celestial objects were studied intensely
by Muslim scholars a 1000 years ago.

Discover the Muslim Scientific Heritage in
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Coffee

Kufa

Khawarizm

Distillation
Jabir Ibn Hayyan (722-815)
Jabir Ibn Hayyan devised and
perfected the distillation process
using the alembic still which is
still used today. Muslims were
producing rosewater, ‘essential
oils’ and pure alcohol for medical
use. Today distillation has given
us products from plastics to
petrol.

Baghdad
Kabul
Delhi

This man traced the rise and fall of human societies
in a science of civilization, recording it all in his
famous al-Muqaddimah or ‘Introduction [to a
History of The World]’, which forms the basis of
sociology and economic theory.

Three brothers, the Banu Musa
brothers, were great
mathematicians and translators
of Greek scientific treatises, but
they also invented fabulous trick
devices which, some would say,
are precursors to executive toys.

Patna

D

Canton

Mecca
Timbuktu

Blood circulation
Ibn Nafis (1210-1288)

Shampooing

Mokka

Ibn Nafis of Egypt first described pulmonary circulation
(transit) of venous blood passing into the heart and lungs
via the ventricles, becoming oxygenated and arterial blood.
He was only accredited with this discovery in 1957.

o

h Mu m S

n

Shampooing was introduced into the UK at
Brighton by Sake Dean Mohamed who became
the ‘Shampooing Surgeon’ to both King George
IV and William IV.

Algebra
Al- Khwarazmi (780-850)

Pointed arch

Al-Khwarazmi introduced the beginnings of algebra and it was developed
into a form we still use today by many Muslims who followed him.

(9th century)

Coffee

This arch, on which Gothic architecture is based, came to Europe
from Egypt’s beautiful Ibn Tulun mosque of Cairo via Sicily with
Amalfitan merchants. It enabled European architects to overcome
problems in Romanesque vaulting.

(8th century)

Camera Obscura

Mombasa

Ibn al-Haitham (965-1039)

Khalid the goat herder noticed his
excitable animals had eaten red
berries which led to coffee
production and the early Arabic
drink al-qahwa. This surfaced in the
first Venice coffee house in 1645.

Sponsors

Castles
(12th century)
The invincible design of the castles
of Syria and Jerusalem were
imitated in western lands with key
features like round towers, arrow
slits, barbicans, machicolations,
parapets and battlements.

In a darkened room (qamara in Arabic), Ibn al-Haitham observed light coming through a
small hole in the window shutters producing an up-side down image on the opposite wall.
This early pin hole camera has led to the camera we know today.
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Dar al Islam - full extent of Muslim World across various centuries

Discover more Muslim scientific heritage in our other posters,
featuring the home, town, school, hospital, market, universe and world.

World Map

1126
1140 - Translation of Aristotle's works into Latin
Daniel of Morley travels to Cordoba to learn mathematics
and astronomy, returning to England to lecture at Oxford
1145 - Robert of Chester translates works of al-Khwarizmi and introduces algebra.
He also translates a treatise on the astrolabe, and compiles tables for the
longitude of London (1149) from those of al-Battani and al-Zarqali
1180 - Windmill introduced from the East
1201
1202 - Leonardo Fibonacci introduces Arabic numerals and mathematics
to Europe. He learnt about them in Bejaia (Algeria)
1206
1210
1260 - Roger Bacon publishes his ‘Epistol’’ showing influences of Muslim scholars
1267 - Marco Polo starts his twenty four year journey
1290 - Mechanical clocks appear
1293 - The first paper mill in Christian Europe is established in Bologna
1309 - The first use of paper in England
1325
1347
1405
1437
1452 - Leonardo da Vinci is born. Drawing from the achievement of Muslim
scholars, he lays the foundations of the European Renaissance
1492 - Columbus lands in the New World
The Christians take Granada, the last Muslim stronghold in Europe
1497 - Venice publishes a translation of ‘al-Tasrif’ by al-Zahrawi
1453
1473 - Nicolas Copernicus born (1473 – 1543)
1513
1557
1558 - The first German, and probably European, observatory is built in Kassel
1571 - Johannes Kepler is born. Drawing from the works of Ibn al-Haitham,
he becomes a leading optician of the Renaissance
1577
1593 - The Canon of Ibn Sina is printed in Rome and will soon become
a staple in European medical curriculum
1628 - William Harvey explains the circulatory system
without mentioning Ibn Nafis
1633
1638
1642 - Birth of Isaac Newton (1642 – 1727)
1710 - Sir Christopher Wren designs St. Paul
using the duality of dome and minaret
depicted in Muslim mosques.
The dome was raised on squinches,
ano

Timeline

Scholars
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Our Scholars

Sake Dean Mohamed (18th century)

مـوقـع االنـتـرنت

 www.1001inventions.comهذا الرابط هو الوجهة األساسية عىل االنرتنت للمعلومات
واألخبار واملنتجات التعليمية والتغطية اإلعالمية لـ “ألف اخرتاع واخرتاع”.

 www.MuslimHeritage.comهذا الرابط يحتوي عىل مقاالت أكادميية و “تقارير عن
فعاليات مرتبطة بالبحث األكادميي ذات الصلة بالرتاث اإلسالمي.

الــمــعـــرض

ُص ِّمم معرض ألف اخرتاع واخرتاع ليجمع بني الطابعني التعليمي والرتفيهي يف آن واحد
مام يتيح لر ّواده تجربة ريادية الكتشاف االنجازات املتقدمة التي حققها رجال ونساء
من أديان وثقافات متنوعة خالل العرص الذهبي للحضارة اإلسالمية .يتعرف رواد املعرض
عىل شخصيات رائدة يف مجال عملها كاملهندس الجزري الذي أغنى كل اآلالت امليكانيكية
الحديثة بآلياته املبتكرة ،وفاطمة الفهري التي أوجدت أول جامعة حديثة يف العامل ،وأبو
القاسم الزهراوي الذي اخرتع مئات التقنيات واألدوات الطبية التي ما زال كثري منها
يُستعمل حتى يومنا هذا ،باإلضافة إىل العديد من املخرتعني والعلامء االستثنائيني الذين
تركوا بصامتهم يف عامل العلوم.
لقد جذب معرض ألف اخرتاع واخرتاع ما يزيد عىل مليون ونصف املليون زائر يف جولته
العاملية التي انطلقت من متحف العلوم يف لندن يف يناير \ كانون الثاين عام  2010ونال
املعرض نجاحاً عاملياً منقطع النظري أثناء عرضه يف إسطنبول ،نيويوك ولوس أنجلس .هذا
وقد تم بيع أكرث من  150,000ألف نسخة من كتاب “ألف اخرتاع واخرتاع” :الرتاث اإلسالمي
يف عاملنا ،والذي ستصدر النسخة العربية منه يف وقت الحق من هذا العام.
هذا وقد حصد الفيلم التعليمي “ألف اخرتاع واخرتاع ومكتبة األرسار” بطولة املمثل العاملي
بن كينغريل الحائز عىل جوائز أوسكار ،أكرث من  20جائزة عاملية منها جائزة “أفضل فيلم”
يف مهرجاين كان ونيويورك السينامئيني .هذا وقد تم تحميل الفيلم من االنرتنت أكرث من 10
ماليني مرة.
تستعد رشكة ألف اخرتاع واخرتاع! لتقديم أول معرض بالللغتني العربية واالنجليزية موجه
للعامل العريب ،حيث سيقدم املعرض برنامج فعالياته يف عاصمة دولة اإلمارات العربية
املتحدة خالل الفرتة املمتدة بني  19نوفمرب و 24ديسمرب  ،2011عىل كورنيش أبوظبي.
وقد تم إنشاء مبادرة “ألف اخرتاع واخرتاع” من قبل مؤسسة العلوم والتكنولوجيا
والحضارة ،وهي مؤسسة أكادميية غري ربحية ال تتسم بأي طابع ديني ،تتَّخذ من بريطانيا
مقرا ً لها.
وبالتعاون مع نخبة من األكادمييني العامليني الرائدين يف هذا املجال ،تعمد “ألف اخرتاع
واخرتاع” إىل التواصل مع الجمهور عرب وسائل اإلعالم التعليمية واملعارض التفاعلية العاملية،
لتنجح يف تسليط الضوء عىل الثقافة واملوروث التكنولوجي املشرتك لإلنسانية جمعاء.
ملزيد من املعلوماتwww.1001inventions.com :
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الرؤيــة في الظــالم

ليست آلة التصوير (الكامريا) اخرتاعاً حديثاً ،فقد اخرتعها قبل
ألف سنة عامل مسلم يدعى الحسن بن الهيثم .وقد أحدث عمل
ابن الهيثم يف مجال البرصيات ثورة علمية ذات أثر كبري ،إذ كان
يستند إىل التجارب الدقيقة وجمع األدلة والرشح املبدع ،والتوثيق
املفصل .وقد أثبت أن الضوء يسري يف خطوط مستقيمة ،وأننا نرى
األشياء عندما ينعكس الضوء من سطح جسم فيدخل العني .وكان
لكتاب ابن الهيثم “املناظر” تأثري كبري عىل عمل روجر بيكون يف
القرن الثالث عرش وعمل دافينيش يف القرن الخامس عرش.
يجري الطالب يف هذا النشاط بعض تجارب ابن الهيثم ،وذلك برتكيب آلة تصوير تعمل
مببدأ الثقب الدقيق .ويعززون معرفتهم عن الضوء مبراجعة بعض أعامل ابن الهيثم ومقارنة
الكامريا الرقمية الحديثة بآلة التصوير التي تقوم عىل الثقب الدقيق.

الربط بالمنهاج الدراسي
الصف
السادس

إطار عمل مهارات مادة العلوم
و) وصف إجراءات منطقية للقيام بتجربة بسيطة أو خاضعة للرقابة
ن) القيام بالتجارب العلمية البسيطة باتباع املنهج العلمي بكل دقة
مخرجات تعلم عامل الفيزياء
 P5التعرف عىل نوعني من أشكال الطاقة ،الطاقة الحركية والطاقة املختزنة
(طاقة الوضع)
 P8إجراء بحث حول كفاءة طاقة أي جهاز واستنتاج أنه ال يوجد جهاز يقوم
بتحويل الطاقة من شكل إىل آخر وبكفاءة ( 100%قانون حفظ الطاقة)

الصف
السابع

إطار عمل مهارات مادة العلوم
د) يصف املشكلة ،الفرضية أو السؤال املراد اختباره أو بحثه
ہ) يجري ويسجل املشاهدات والقياسات بدقة ويكرر عدد من املحاوالت
ويقيّم النتائج الستخالص االستنتاجات
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الصف
الثامن

إطار عمل مهارات مادة العلوم
هـ) توضيح الغرض من التجربة والحصول عىل بعض التوجيه بغرض إعداد
خطة للتحقق من مشكلة ما
و) إعداد وتسجيل املالحظات والقياسات بدقة لعدد من املحاوالت وتقييم
النتائج الستخالص االستنتاج العلمي
مخرجات تعلم عامل الفيزياء
 P10إجراء األبحاث االستقصائية من أجل استكشاف خواص الضوء
(االنكسار واالنعكاس واالمتصاص وتشتت الضوء)
 P11إجراء األبحاث بشأن خواص الضوء وربطها بتطبيقاته يف املجتمع
(كالكامريا وامليكروسكوب وأضواء السيارات والعيون والنظارات
والعدسات الالصقة والسخان الشميس ومنظار األفق وغريها)

األهـداف التعـليمـية
يتعلم الطالب:
• كيف غيرّ ابن الهيثم األفكار القدمية عن الظواهر البرصية الهامة.
• كيفية صنع واستخدام آلة التصوير املعتمدة عىل الثقب الدقيق.
• أوجه التشابه واالختالف بني الكامريا الرقمية وآلة التصوير املعتمدة عىل الثقب
الدقيق.
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ممـارسة هـذا النـشاط
التمهيد
الطريقة املثرية حقاً لبدء هذا الدرس هو أن تجعل غرفة الصف (الفصل) كلها غرفة
معتمة( .ستجد اإلرشادات الخاصة بتحقيق هذا األمر الحقاً) .ثم تبدأ بعرض النشاط
( 1aإما بآلة عرض أو بالصور التوضيحية) وتطلب من مجموعتني من الطالب أن تقوما
باملهمتني القصريتني املذكورتني يف هذه الصفحة.
إجراء القسم الرئييس من النشاط
توصل إليها.
اعرض النشاط 1b
ْ
وارشح للطالب عمل الحسن بن الهيثم والنتائج التي ّ
ْ
أكّ ْد عىل طريقة عمله ،وأنها مامثلة لطريقة عمل العلامء اليوم ،باالعتامد عىل املالحظة،
وجمع األدلة وتوفري الرشح .ركّ ْز عىل الصندوق  – 4غرفة ابن الهيثم ،وفتحتها يف ُم َعتّم
النافذة – إذ كانت هي الحجرة املظلمة.
اطلب من الطالب أن يتبعوا التعليامت ،يف النشاط  1cلصنع آالت تصوير بالثقب
ثم ْ
الدقيق.
تحتاج كل مجموعة إىل ما ييل:
• صفحة من الكرتون األسود بقياس A4
• قطعة من الكرتون األسود بقياس  12سم ×  12سم
• قطعة من ورق النقل الشفاف بقياس  12سم ×  12سم
• مقص
• رشيط الصق
• دبوس كبس
تعمل آلة التصوير بشكل أمثل يف غرفة معتمة ،متجهة نحو شمعة .ن ّب ْه الطالب إىل
رضورة أن ال ينظروا نحو الشمس مبارشة.
إجراء جلسة املجموعة العامة
واطلب منهم أن يقارنوا بني آلة التصوير
اعط كل مجموعة نسخة من النشاط ،1d
ْ
اعرض
بالثقب الدقيق وكامريا الهاتف الجوال عىل الصفحة بإكامل الجدول .وأخريا ًْ ،
النشاط  1aمرة أخرى لتذكري الطالب متى وجدت آالت التصوير ألول مرة ،وللتأكيد عىل
إسهامات عمل الحسن بن الهيثم يف معرفتنا بالبرصيات وفهمنا لها.
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تحول الفصل إلى غرفة معـتمـة
كيف ّ
يطبق هذا النشاط بالشكل األمثل:
• إذا كان الفصل يطل عىل منظر جميل – وخصوصاً إذا كان هناك يشء ما يتحرك يف
الخارج.
• إذا كانت الشمس تصل مبارشة إىل نافذة.
• ميكن أن يكون التالميذ جزءا ً من الصورة وذلك بالوقوف أمام املنظر الخارجي.
إذا استطعت توفري كل هذه املتطلبات ميكنك التطبيق:
اجعل الغرفة مظلمة متاماً.
ْ
1
ِ 2
غط النوافذ كلها بأشياء ال ينفذ منها الضوء مثل علب الكرتون السميكة أو صفائح
القصديرُ .س َّد الفتحات الصغرية باستخدام غطاء أو رشيط لصق من النوع الذي
يستخدم يف الطرود .ميكن سد أي ثقب باستخدام الرشيط الالصق األسود الذي
يستخدم لوصل السلك الكهربايئ.
افتح فتحة يف وسط الغطاء الذي يغطي إحدى النوافذ لتجربة منافذ مختلفة ،عىل
ْ 3
أن تكون هذه الفتحة مربعة بعرض  5سم .وميكنك أن تفتح أكرث من فتحة يك ميكن
ملجموعات الطالب أن تقوم بالعمل يف الوقت نفسه.
 4افتح املنافذ من الورق األسود اللون أو صفائح القصدير السميكة ،وميكن أن تكون
املنافذ بقياسات وأشكال مختلفة ،غري أن الثقب الصغري الدائري يعطي صورة أوضح.
ويحسن أن تسوى أية نتوءات تحدث عند فتح املنافذ لتوفري السالمة ولكيال تكون
الصورة ضبابية .ميكن لصق املنفذ عىل الفتحة املعمولة يف تظليم النافذة ،بحيث
يدخل الضوء من املنفذ فقط ،ولذلك ال بد من سده بإحكام عند وضعه عىل الفتحة.
ومن األفضل أن يوضع املنفذ عىل بطاقة سميكة يثقب يف مركزها ثقب لوضعه وتثبيته
عىل الفتحة.
 5ميكن عرض الصور عىل الحائط املقابل أو عىل شاشات .إذا كانت الشاشة من مادة
شبه شفافة ،فإن من املمكن رؤية الصور من الجانبني.

روابط االنترنت
www.paintcancamera.com/cameraobscura.html

هذا موقع يبني بتفصيل كامل كيفية تشكيل الحجرة املظلمة

www.exploratorium.edu/science_explorer/pringles_pinhole.html

موقع جيد لرشكة برينغلز عن آالت التصوير املعتمدة عىل الثقب الدقيق مع رشح كيفية
تك ّون الصور.

www.charlesedisonfund.org/experiments/HTMLexperiments/Chapter5/5Expt6/p1.html

يعطي هذا املوقع تعليامت بسيطة آللة التصوير بالثقب الدقيق.
www.kodak.com/global/en/consumer/education/lessonPlans/pinholeCamera/pinholeCanBox.shtml

آلة تصوير بالثقب الدقيق أكرث تعقيدا ً من كوداك التي تستخدم األفالم العادية.
www.gap-system.org/~history/Biographies/Al-Haytham.html

رابط مفيد ،فيه مقاطع مخترصة عن حياة ابن الهيثم.
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ﺍﻹﺑﺼﺎﺭ

ﻓﻲ ﺍﻟﻈﻼﻡ

ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﴚء اﳌﺴﺘﺠﺪ–
ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮدة ﻣﻨﺬ
أﻣﺪ ﺑﻌﻴﺪ!

14

ﻳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﻘﻄﺔ !
ﻻ ﺑﺪ أن آﻟﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ،أو
اﻟﻜﺎﻣريا ،ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﳌﺨﱰﻋﺎت
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.

www.1001inventions.com

ﻗﺒﻞ ﻛﻢ ﺳﻨﺔ ﻳﺎ ﺗﺮﻯ ﺍﺧﺘﺮﻋﺖ ﺃﻭﻝ ﺁﻟﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺑﺎﻟﺜﻘﺐ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ؟

ﺁ 100

ﺏ 150

ﺝ 500

ﺩ 1000

ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺒﻴﻦ ﻛﻴﻒ ﺗﻌﻤﻞ ﺃﻭﻟﻰ ﺁﻻﺕ
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﺜﻘﺐ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ – ﺍﻟﺤﺠﺮﺓ ﺍﻟﻤﻈﻠﻤﺔ –
ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﺻﻮﺭﺓ ﻟﺸﺠﺮﺓ؟ )ﺍﺭﺳﻢ ﺧﻄﻴﻦ(

النشاط 1a

15

ذات ﻳﻮم ﻛﺎﻧﺖ أﺷﻌﺔ
اﻟﺸﻤﺲ ﺗﺪﺧﻞ ﻏﺮﻓﺘﻪ ﻣﻦ
ﺛﻘﺐ ﺻﻐري ﰲ ﻣﴫاع
ﻧﺎﻓﺬة ﺣﺠﺮﺗﻪ.

أرى ﻋﲆ اﻟﺤﺎﺋﻂ ﺻﻮرة
ﻣﺼﻐﺮة ﺟﺪا ﻟﺸﺠﺮة
ﻣﻘﻠﻮﺑﺔ.

2

ﻓﺘﺼﻄﺪم ﺑﺎﻟﺸﺠﺮة.

www.1001inventions.com

ﻫﺬا ﻳﻔﴪ ﻋﻤﻞ اﻟﻌني .ﻓﺎﻟﻀﻮء
ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻣﻦ اﻷﺟﺴﺎم ،وﻳﺴري
إﱃ ﻋﻴﻮﻧﻨﺎ.

وﺗﻌﻜﺲ اﻟﺸﺠﺮة أﺷﻌﺔ اﻟﻀﻮء.

أﻇﻦ أن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ
ﺗﻔﺴري ﻣﻼﺣﻈﺎيت ﻋﲆ
اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ

4

ﺗﺴري أﺷﻌﺔ اﻟﻀﻮء ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ
ﺑﺨﻄﻮط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ،

ﺍﺧﺘﺮﻉ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻬﻴﺜﻢ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﺜﻘﺐ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻗﺒﻞ ﺃﻟﻒ ﺳﻨﺔ.
1
ﺍﺧﺘﺮﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

3

ﺗﺴري اﻷﺷﻌﺔ اﳌﻨﻌﻜﺴﺔ ﺑﺨﻄﻮط
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ومتﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺐ اﻟﺼﻐري.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﻄﺪم اﻷﺷﻌﺔ
ﺑﺎﻟﺤﺎﺋﻂ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﻄﻲ ﺻﻮرة
ﻟﺸﺠﺮة.
ﻫﺬه ﺍﻟﺤﺠﺮﺓ ﻫﻲ ﺁﻟﺔ
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻲ
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1

3

ﴍﻳﻂ ﻻﺻﻖ

أﻧﺒﻮب أﺳﻮد

2

ورق
ﻣﻘﻮى أﺳﻮد

4
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ﻛﻴﻒ ميﻜﻨﻚ ﺗﺤﺴني آﻟﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻫﺬه؟

ﻣﺎذا ﻳﺤﺪث ﻟﻮ أن اﻟﺜﻘﺐ ﻛﺎن
أﻛﱪ ،أو ﻛﺎن ﺷﻜﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎً ،أو
ﻛﺎن ﻫﻨﺎك أﻛرث ﻣﻦ ﺛﻘﺐ؟

ﻣﺎذا ﻳﺤﺪث ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺜﻘﺐ أﻛﱪ؟

 1اﻧﻈﺮ داﺧﻞ اﻷﻧﺒﻮب ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻮرق
اﻟﺸﻔﺎف .ﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﺸﺎﺷﺔ.
 2وﺟﻪ اﻟﺜﻘﺐ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﺗﺠﺎه ﺟﺴﻢ ﺟﻴﺪ
اﻻﺳﺘﻨﺎرة ،ﻛﺸﻤﻌﺔ ﻣﺸﺘﻌﻠﺔ.

ﻛﻴﻒ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ..

ﺍﺻﻨﻊ ﺁﻟﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﺜﻘﺐ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ.

ﻛﻴﻒ ﺗﺼﻨﻊ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ...

ﻟﻒ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻮرق اﳌﻘﻮى اﻷﺳﻮد ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﰲﺷﻜﻞأﻧﺒﻮب.
اﻟﺼﻖ اﻟﴩﻳﻂ اﻟﻼﺻﻖ ﺣﻮل ﻧﻬﺎﻳﺘﻲ اﻷﻧﺒﻮب.
ﺛﺒﺖ اﻟﺤﺪ اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻘﻄﻌﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﴩﻳﻂ اﻟﻼﺻﻖ.

أﻧﺒﻮب أﺳﻮد

ورق ﺷﻔﺎف

ﻗ ﱠُﺺ داﺋﺮة ﻣﻦ اﻟﻮرق اﻟﺸﻔﺎف ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن أﻛﱪ  2ﺳﻨﺘﻴﻤﱰ ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
اﻷﺧﺮى ﻟﻸﻧﺒﻮب ﰲ ﻛﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﻃﻬﺎ.
أﺣﻜﻢ وﺿﻊ اﻟﻮرق اﻟﺸﻔﺎف ﻓﻮق ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻧﺒﻮب اﻟﻔﺎرﻏﺔ وأﻟﺼﻘﻬﺎ ﰲ
ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﺑﴩﻳﻂ ﻻﺻﻖ.

ﻗ ﱠُﺺ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻜﺒرية ﻣﻦ اﻟﻮرق اﳌﻘﻮىُ ،رﺳﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﺤﺎت.
ﺿﻊ ﻫﺬه اﻟﺪاﺋﺮة ﻋﲆ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻧﺒﻮب اﻟﺘﻲ رﺳﻤﺖ ﺣﻮﻟﻬﺎ ،وﺛﺒﺘﻬﺎ متﺎﻣﺎ ﺑﴩﻳﻂ ﻻﺻﻖ.
اﻧﻈﺮ داﺧﻞ اﻷﻧﺒﻮب ﻟﺘﺘﺄﻛﺪ ﻣام إذا ﻛﺎن ﳾء ﻣﻦ اﻟﻀﻮء ﻳﺘﴪب ﻣﻦ أي ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻨﺪ
ﻟﺼﻘﻬﺎ ﺑﺎﻷﻧﺒﻮب ،ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻳﺘﴪب ﳾء ﻣﻦ اﻟﻀﻮء ﻓﻌﻠﻴﻚ أن ﺗﺴﺪ ﻣﻜﺎن اﻟﺘﴪب
إﻣﺎ ﺑﺎﻟﻮرق اﳌﻘﻮى أو اﻟﴩﻳﻂ اﻟﻼﺻﻖ.
اﺛﻘﺐ ﺛﻘﺒﺎً ﺻﻐريا ً ﰲ اﻟﻮﺳﻂ.

ﺿﻊ اﻷﻧﺒﻮب ﻗﺎمئﺎ ﻋﲆ ﻗﻄﻌﺔ ﺻﻐرية ﻣﻦ اﻟﻮرق اﳌﻘﻮى اﻷﺳﻮد
ارﺳﻢ ﺑﺮﻓﻖ داﺋﺮة ﺣﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻧﺒﻮب.
ارﺳﻢ داﺋﺮة أﺧﺮى ﺣﻮل اﻟﺪاﺋﺮة اﻷوﱃ ﺗﻜﻮن أﻛﱪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺴﻨﺘﻴﻤﱰ واﺣﺪ.

ورق ﻣﻘ

ى أﺳﻮد
ﻮ

ب أﺳﻮد
أﻧﺒﻮ

أﻧﺒﻮب أﺳﻮد
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ﺁﻟﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﺜﻘﺐ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻭ ﺁﻟﺔ
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ )ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ(

ﺁﻟﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﺜﻘﺐ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ

ﺷﺎﺷﺔ

ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ

ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ :ﺁﻟﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﺜﻘﺐ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍﺕ

www.1001inventions.com

ﺁﻟﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺠﻮﺍﻝ

ﻋﺪﺳﺎﺕ

ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ

ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ :ﺁﻟﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺠﻮﺍﻝ

ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﺤﺴﺎﺳﺎت اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ اﻟﺼﻮرة
ﺗﺨﺰن اﻟﺼﻮرة ﰲ ﺟﻬﺎز ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﻞ
ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻀﻮء ﻵﻟﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل...
ﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﺼﻮرة ﻋﲆ...
ﻫﻞ ﺗﻨﻌﻜﺲ أﺷﻌﺔ ﺿﻮء اﻟﺸﻤﺲ ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺮة وﺗﺪﺧﻞ
إﱃ آﻟﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ؟
ﻫﻞ ﺗﻨﻌﻜﺲ أﺷﻌﺔ اﻟﻀﻮء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺪﺳﺎت ،ﻟﺘﺼﺒﺢ
اﻟﺼﻮرة أوﺿﺢ؟
ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﺼﻮرة؟
ﻣﺎ ﻫﻮ أﺻﻐﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﺑﻪ
آﻟﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻫﺬه؟

© 2008 Foundation for Science, Technology and Civilisation
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مرجع الكتاب:
القـهوة ،ص 12

الـقــهــوة

متى ت َم اكتشاف املرشوب األكرث شعبية للمرة األوىل؟ قبل حوايل
ألف سنة الحظ را ٍع إثيويب أن املاعز وهي ترعى تزداد نشاطاً
ورشاقة حني تأكل من نبات معني ،فتساءل عن السبب .يف هذا
النشاط يتعلم الطالب كيف ت ّم اكتشاف القهوة قبل أن يضعوا
خطة بحث للتأكد من صحة الفرضية التالية“ :هل يزيد الكافيني
من حدة االنتباه؟ فإن كان يزيدها ،فام هي نسبة الزيادة؟”
الربط بالمنهاج الدراسي
الصف
السادس

إطار عمل مهارات مادة العلوم
ب) وصف طرق للحد من املخاطر التي تواجه الطالب أو تواجه اآلخرين
عند العمل يف املخترب أو يف امليدان
د) اختيار واستخدام الوسائل املناسبة لعرض البيانات واملعلومات
ہ) اختيار األدوات املناسبة (مبا يف ذلك معدات السالمة املناسبة) و\أو
املصادر للقيام باملهامت
ن) القيام بالتجارب العلمية البسيطة باتباع املنهج العلمي بكل دقة

الصف
السابع

إطار عمل مهارات مادة العلوم
ب) يصف طرق للحد من املخاطر التي تواجه الطالب أو تواجه اآلخرين
عند العمل يف املخترب أو يف امليدان
د) يصف املشكلة ،الفرضية أو السؤال املراد اختباره أو بحثه
ہ) يجري ويسجل املشاهدات والقياسات بدقة ويكرر عدد من املحاوالت
ويق ّيم النتائج الستخالص االستنتاجات
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الصف
الثامن

إطار عمل مهارات مادة العلوم
ب)وصف طرق للحد من املخاطر التي تواجه الطالب أو تواجه اآلخرين
عند العمل يف املخترب أو يف امليدان
د) القيام بالتجارب العلمية البسيطة وباتباع املنهج العلمي بكل دقة.
ہ) توضيح الغرض من التجربة والحصول عىل بعض التوجيه بغرض إعداد
خطة للتحقق من مشكلة ما
و) إعداد وتسجيل املالحظات والقياسات بدقة لعدد من املحاوالت وتقييم
النتائج الستخالص االستنتاج العلمي
مخرجات تعلم عامل األحياء
 L9رشح العالقة املتبادلة بني الجهاز العصبي والجهاز الهرموين باستقصاء ما
ييل:
االستجابة لألخطار الفيزيائية
أي مام ييل :تنظيم درجة حرارة الجسم ومستويات سكر الدم وضغط الدم

الصف
التاسع

إطار عمل مهارات مادة العلوم
ب)وصف طرق للحد من املخاطر التي تواجه الطالب أو تواجه اآلخرين
عند العمل يف املخترب أو يف امليدان
د) تحديد املشكلة ثم التخطيط ألداء تجربة علمية أو إعداد خطة مناسبة
للتقيص وذلك بشكل مستقل
ہ) اقرتاح املصادر املحتملة للبيانات أواملعلومات ذات الصلة بالتجربة
و) تحديد “املتغريات املستقلة” و“غري املستقلة” لدى التخطيط للتجارب
العلمية
ز) املالحظة ثم تسجيل املالحظات والقياسات بدقة لعدد من املحاوالت
(التكرار) وتقييم النتائج للتوصل إىل االستنتاج

األهــداف التـعليـمــيـة
يتعلم الطالب:
• كيف اكتشف شخص عريب من اثيوبيا ،اسمه خالد ،القهوة قبل أكرث من ألف سنة.
• وضع خطة استقصاء وبحث الختبار الفرضية القائلة إ ّن مادة الكافيني تزيد من
االنتباه.
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إجراء النشــاط
التمهيد
اطلب من مجموعات صغرية
ْ
اعرض النشاط ( 2aإما بآلة عرض أو بالصور التوضيحية)ْ .
من الطالب أن يجيبوا عىل األسئلة التالية :كيف تفضل قهوتك؟ كيف تشعر بعد أن
تتناول مرشوباً يحتوي عىل الكافيني؟ ثم اطلب من الطالب أن يخمنوا متى وأين
اكتشفت القهوة ألول مرة.
إجراء القسم الرئييس من النشاط
اعرض النشاط  ،2bواحك للطالب قصة اكتشاف خالد للخصائص املنبهة يف القهوة .أكّ ْد
ْ
عىل املهارات العلمية التي استخدمها :املالحظة الدقيقة ،والتساؤل عن السبب ،ثم انتهاج
طريقة للتحقق ومعرفة املزيد.
ثم اعط ِكل مجموعة نسخاً من النشاطني  ،2cو  2dاللذين يبينان مهمة التحقق
واالستقصاء الرئيسيةِ ،
واعط الطالب مخترصا ً يدلّهم عىل الطريقة .اختبار االنتباه وذلك
بأن تطلب من أحد الطالب بأن يرمي مسطرة مرتية وتطلب من آخر أن يلتقطها.
استخدم البيانات املوجودة يف الجدول إىل اليمني لحساب زمن رد الفعل.
قد تحتاج إىل عرض اختبار االنتباه:
• الطالب األول ميسك املسطرة العمودية من األعىل ،بحيث تكون عالمة  100سم يف
األعىل.
• الطالب الثاين يضع إصبعه وإبهامه موازياً لعالمة الصفر يف األسفل (دون أن يلمس
املسطرة).
• الطالب األول يفلت املسطرة.
• الطالب الثاين ميسك املسطرة بإصبعه وإبهامه .وت ُعرف مسافة سقوط املسطرة بالرقم
عند إصبعه وإبهامه.
قد تحتاج بعض املجموعات إىل املساعدة يف تحديد كيفية جعل عملية التحقق
واالستقصاء موضوعية وموثوقة ،وكذلك يف تحديد ما يُجمع من بيانات لتوفري الدليل
القوي .وقد تحتاج بعض املجموعات مساعدة يف وضع جدول مناسب للنتائج.
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اطلب منهم البدء يف االستقصاء .تحتاج كل مجموعة إىل
عندما يستكمل الطالب خطتهمْ ،
ما ييل:
• مسطرة طولها مرت
• مرشوبات تحتوي عىل الكافيني (الكوال بديل مناسب للقهوة إذ ترشب باردة)
• كؤوس نظيفة
• أباريق أو أسطوانات نظيفة مد ّرجة – رمبا ميكن استعارتها من التقنيات الخاصة
بالطعام.
إجراء قسم الجلسة العامة
ناقش نتائج عمل الطالب يف التحقّق واالستقصاء والتق ّييم ،ثم توصل إىل نتيجة يتفق
عليها الطالب عام إذا كانت مادة الكافيني منبهة.

روابط االنترنت
www.muslimheritage.com/topics/default.cfm?TaxonomyTypeID=108&Tax
onomySubTypeID=126&TaxonomyThirdLevelID=277&ArticleID=1286

ملزيد من املعلومات عن تاريخ القهوة.
مسافة السقوط قبل أن يتم وقت رد الفعل \ ميلي
االمساك باملسطرة \ سم
ثانية
5

107

6

108

7

114

8

121

9

128

10

135

11

142

12

149

13

156

14

163

15

170

16

177

17

184

18

191

ّ
تدل األبحاث الحالية عىل أن الكافيني يساعد فعالً عىل زيادة االنتباه وأنه قد يزيد من
رسعة رد الفعل .ولكنه قد يعوق مزاولة األعامل التحليلية املعقدة .كذلك فإن الكافيني يزيد
رسعة رضبات القلب ويرفع ضغط الدم ،مام يؤثر عىل النوم .كذلك ميكن أن يسبب اإلدمان.
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ﻗﻬﻮة ﺑﺎﻟﺤﻠﻴﺐ
ﻣﺜﻠﺠﺔ

ﻣﻘﻬﻰ ﻛﻮﺳﺘﺎﺑﻜﺲ

ﻗﻬﻮة اﻻﺳﱪﺳﻮ – أﺣﺐ أن
أﻛﻮن ﺷﺪﻳﺪ اﻻﻧﺘﺒﺎه إذ
إﻧﻨﻲ ﺳﺄﺗﻘﺪم ﻻﻣﺘﺤﺎن
ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة!

ﻣﺎذا ﺗﺤﺐ
أن ﺗﴩب؟

www.1001inventions.com

ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻛﺘﺸﻒ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺏ
ﺍﻟﻤﻔﻀﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ؟
ﻭﻣﺘﻰ؟

❈ ﻛﻴﻒ ﺗﻔﻀﻞ ﺃﻥ ﺗﺸﺮﺏ
ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ؟
❈ ﻣﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻚ
)ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ ،ﺍﻟﻜﻮﻻ ،ﺍﻟﺸﺎﻱ،
ﺍﻟﺸﻮﻛﻮﻻﺗﺔ(؟
ﻫﻞ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ
ﺗﻌﺎﻃﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﻴﻦ؟

ﻛﺎﺑﻮﺗﺸﻴﻨﻮ

ﻓﺮاﺑﺘﺸﻴﻨﻮ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ!

ﻗﻬﻮة ﺳﺎدة

أﺣﺒﻬﺎ ﺛﻘﻴﻠﺔ ،ﻓﻌﻨﺪي اﻣﺘﺤﺎن
ﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ
* ﺗﺤﺬﻳﺮ :ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﻴﻦ ﻳﺴﺒﺐ ﺗﺴﺮﻉ ﺑﻀﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﻳﺮﻓﻊ ﺿﻐﻂ
ﺍﻟﺪﻡ ،ﻭﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻡ .ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ.
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ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻘﻮﻟﻮﻧﻪ ﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻘﻬﻰ ﻛﻮﺳﺘﺎﺑﻜﺲ

ﺗﻢ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ
ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ ﻗﺒﻞ ﺃﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﺃﻟﻒ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ
ﻳﺪ ﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﺸﺔ
ﻭﻗﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎﻋﺰ ﺍﻟﺬﻱ
ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻋﺎه.

ﻻﺣﻆ ﺧﺎﻟﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ً
ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺑﻌﺪ
ﻳﺮﻋﺎﻫﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﺃﻛﺜﺮ
ﺃﻥ ﺗﺄﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺒﺎﺕ ﻧﺒﺎﺕ ﻣﻌﻴﻦ.
ﻭﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺒﺎﺕ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺗُ ْﺤﺪِ ﺙ ﺍﻷﺛﺮ ﻧﻔﺴﻪ
ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻓﻘﺎﻡ ﺑﻐﻠﻲ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺀ
ﻭﺍﻟﺴﻜﺮ ،ﻓﺼﻨﻊ ﺃﻭﻝ ﻓﻨﺠﺎﻥ
ﻗﻬﻮﺓ ﻋﺮﻓﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﻫﻞ ﻣﻦ اﻷﻧﻔﻊ
ﱄ أن أﺗﺮك ﻋﻤﲇ
ﻷﻋﻤﻞ ﰲ زراﻋﺔ
اﻟﻘﻬﻮة وﺑﻴﻌﻬﺎ؟
ﻛﻴﻒ أﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن
اﻟﻘﻬﻮة ﻣﻨﺒﻬﺔ
ﻟﻺﻧﺴﺎن؟
أرﻳﺪ دﻟﻴﻼً ﻋﻠﻤﻴﺎً!
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ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﻧﺎ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎه:

ﻫﻞ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ ﻣﻨﺒﻬﺔ؟ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻓﺈﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﺪﻯ؟

ﺃﻋﺪ ﺧﻄﺔ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺫﻟﻚ.

ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺀ،
ً
ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍ
ﺣﺪﺩ
ﻟﻼﻧﺘﺒﺎه.

ﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ:
ﺳﻨﺠﻤﻊ ﻫﺬه ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻛﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺩﻟﺘﻨﺎ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ُﻳ َ

ً
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺳﻨﻘﻮﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻭﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﻧﺎ

www.1001inventions.com
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ﻫﻞ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ ﻣﻨﺒﻬﺔ؟ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻓﺈﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﺪﻯ؟

ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ:

ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

❈ ﻫﻞ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺗﻨﺎ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﺴﻪ؟

ً
ً
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ؟
ﺃﺳﺎﺳﺎ
❈ ﻛﻴﻒ ﻧﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻧﺘﺎﺋﺠﻨﺎ ﻟﺘﻜﻮﻥ

ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ :ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﺎﻟﺪ.

www.1001inventions.com
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املرجع يف الكتاب:
النظافة ،ص ،20
الكيمياء ،ص ،72
الكيمياء التجارية،
ص .130

العـطـــور

يتمتّع الناس بالعطور منذ قرون .وقد كان املسلمون قبل أكرث من
ألف سنة يتخريون ما يناسبهم من تشكيلة واسعة من الروائح
العطرية ،بفضل العمل الدؤوب الذي قام به اثنان من الكيميائيني
املوهوبني ،وهام الكندي (املولود يف العراق حوايل عام  )801وجابر
بن حيان (املولود يف طوس بايران حوايل عام  .)722وقد وضع
الكندي عددا ً ضخامً من الوصفات لتحضري مجموعة واسعة من
العطور ومستحرضات التجميل واملستحرضات الصيدالنية .أما جابر
بن حيان ،الذي يـُعرف بلقبه “أبو الكيمياء” فقد ابتدع أساليب
كثرية مثل التصعيد ،والتبلور ،والتقطري ،واألكسدة ،والتبخري،
والرتشيح ،وقد استخدمت بعض هذه األساليب يف صناعة العطور.
يتع ّرف الطالب يف هذا النشاط عىل خربة العامل اإلسالمي يف العطور قبل أن يطلب منهم
وضع خطة النتاج عطر – وانتاجه (إن اختاروا) – من قشور الربتقال ،وذلك باستخدام تقطري
البخار .ويتضمن النشاط اقرتاحات الختبار منتجاتهم.

الربط بالمنهاج الدراسي
الصف
السادس

إطار عمل مهارات مادة العلوم
ج) بناء وتجميع والتحكم باألدوات بصورة آمنة وفعالة عند تنفيذ التجارب
ہ) اختيار األدوات املناسبة (مبا يف ذلك معدات السالمة املناسبة) و\أو
املصادر للقيام باملهامت
و) وصف إجراءات منطقية للقيام بتجربة بسيطة أو خاضعة للرقابة
مخرجات تعلم املادة
 M4رشح أن املواد لها خصائص مختلفة (مثل القابلية للذوبان والكثافة
واالنصهار\الغليان والخصائص املغناطيسية) والتي ميكن استخدامها
لفصل املخاليط
 M5إجراء التجارب العملية للبحث يف الطرق املناسبة لفصل املكونات
املوجودة يف املخاليط :الرتشيح واستخدام املغناطيسية والفصل اللوين
(الكروماتوغرايف) والتبخري والبلورة والتقطري والصب لفصل السائل عن
املادة الصلبة
 M7التعرف عىل ثالث تطبيقات عامة ألساليب الفصل
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الصف
السابع

إطار عمل مهارات مادة العلوم
ج) بناء وتجميع والتحكم بالوسائل واملعدات بصورة آمنة وفعالة
مخرجات تعلم املادة
 M7إجراء البحوث والتجارب ملقارنة (التشابه واالختالف) التغيريات
الكيميائية والتغيريات الفيزيائية
 M10استخدام نظرية الحركة الجزيئية للامدة لرشح التغيري يف حالة املادة:
االنصهار\ التجمد والغليان \ التكاثف والتسامي

الصف
الثامن

إطار عمل مهارات مادة العلوم
ج) بناء وتجميع والتحكم باألدوات لرتكيب األجهزة بصورة آمنة وفعالة عند
تنفيذ التجارب
ہ) توضيح الغرض من التجربة والحصول عىل بعض التوجيه بغرض إعداد
خطة للتحقق من مشكلة ما

الصف
التاسع

إطار عمل مهارات مادة العلوم
ج) بناء وتجميع والتحكم بالوسائل لرتكيب الجهاز املناسب لتنفيذ التجربة
وبصورة آمنة وفعالة
و) تحديد “املتغريات املستقلة” و“غري املستقلة” لدى التخطيط للتجارب
العلمية

األهداف التعـليـمــية
يتعلم الطالب ما ييل:
• كيف طور العلامء املسلمون أساليب ووصفات صناعة تشكيلة واسعة من العطور.
• كيفية ابتكار طريقة الستخراج زيت عطري من قشور الربتقال.
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إجراء النشاط

scents – research

التمهيد
ry making a fragrance yourself. You need to extract the oil with
the smell, from its
aw material. We've
below.
foundصغرية
twoمجموعات
اطلب من
methodsالتوضيحية).
seeعرض أو بالصور
(إما بآلة
اعرض النشاط 3a
ْ
ْ different
من الطالب أن يناقشوا األسئلة التالية :ما هو عطرك املفضل؟ ما هو تأثريه عليك؟ ملاذا
اطلب من الطالب أن يخمنوا منذ متى تصنع العطور.
يتعطّر الناس؟ ثم ْ

إجراء القسم الرئييس من النشاط
اعرض النشاط  3bوتح ّدثْ إىل الطالب عن الكندي وجابر بن حيان ،وكيف ابتكرا وصفات
ْ
وأساليب لصنع تشكيلة واسعة من العطور املختلفة قبل أكرث من ألف سنة.
اعرض النشاط  3cالذي يطرح الوظيفة املدرسية“ :هل ميكنك أن تعرف كيف تصنع
ْ
عطرا ً باستخدام املواد املبينة يف الصفحة؟” اطلب من مجموعات صغرية من الطالب أن
يستخدموا الجدول املوجود يف النشاط  3dيف وضع خطة عملهم (تحتاج كل مجموعة إىل
نسخة من هذه الصفحة) .قد يحتاج كثري من الطالب إىل إرشادات يف هذا الجانب .وقد
واطلب من
تحتاج إىل تركيب جهاز تقطري البخار املص ّور أدناه واستخدامه أمام الطالب،
ْ
الطالب أن يتخيـّلوا وضع قطعة من التجهيزات املصورة مكان كل قطعة من الجهاز.
ميكنك إذا أردت أن تطلب من الطالب أن يصنعوا عطرا ً من قشور الليمون أو الربتقال.
فجهاز تقطري البخار املص ّور أدناه يعمل بشكل جيد .ومن الواضح أن استخدام التجهيزات
املصورة يف النشاط  3cليس مضمون السالمة .تأكد من أن الغرفة جيدة التهوية ،إذ إن
العطر قوي الرائحة .أك ّـ ْد عىل الطالب رضورة العناية الفائقة حتى ال ينسكب يشء من
العطر ،ألنه شديد اللزوجة وتنظيفه بالغ الصعوبة.

ﺧﻴﻂ
أﻧﺒﻮب اﻻﺧﺘﺒﺎر

ﻗﺸﻮر اﻟﱪﺗﻘﺎل
داﺧﻞ اﻟﺸﺎش
ﺛﻠﺞ
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النشاط 3
يصف النشاط  3hاختبارات اختيارية لتساعد الطالب عىل تقييم عطوراتهم ،وفيه
مساحة لتسجيل اآلراء وكذلك – إن أحببت – تفسريات بعض ما خلصوا إليه.
اإلجابات املقرتحة عىل النشاط :3d
العمود :1
• استخد ْم الخيط والعيص املستقيمة لعمل أداة تشبه الحامل مثلث األرجل.
• ض ْع أحد الكؤوس عىل الحامل مثلث األرجل وامأله حتى نصفه باملاء.
• ض ْع الشموع تحت الحامل مثلث األرجل.
• حك بعض العيص إىل بعض إلحداث رشارة.
• استخد ْم الرشارة إلشعال الشموع.
العمود :2
افتح ثقباً يف مركز الفلينة .يجب أن تدخل طرف األنبوب الخشبي املحني وتسد الثقب
• ْ
بإحكام.
• ّلف بعض قشور الربتقال بقسم من القامش.
• استخد ْم خيطاً لرتبط قشور الربتقال امللفوفة بالقامش بالفلينة.
• ادف ْع الفلينة إىل أعىل الكأس بحيث تصبح قشور الربتقال امللفوفة بالقامش معلقة
فوق سطح املاء.
العمود :3
ادخل طرف األنبوب الخشبي املحني يف ثقب الفلينة ،يك مييل األنبوب منحدرا ً إىل
ْ
•
الجانب.
ثبت الثلج بربط قطعة من القامش حول األنبوب عىل أن
• ض ْع ثلجاً حول األنبوب – ْ
يكون الثلج من حوله.
العمود :4
• اجم ْع السائل يف كأس تضعه أسفل األنبوب الخشبي.
• سيطفو الزيت فوق املاء .اجم ْع الزيت العطري بكشطه من فوق سطح املاء،
واستخدم يف ذلك قطعة الخشب املسطحة.
إجراء قسم الجلسة العامة
ناقش خطط الطالب ومنتجاتهم واختباراتهم.
أكد عىل أن الكيميائيني من العامل اإلسالمي الذين كانوا يعملون قبل اثني عرش قرناً
ابتكروا أساليب متقدمة لصناعة تشكيلة واسعة من العطور واملستحرضات الصيدالنية.

روابط االنترنت
www.healthy.net/scr/article.aspx?Id=1712

ملزيد من املعلومات عن تاريخ العطور والكندي
 www.parfumsraffy.com/faqs.htmlلإلجابة عن األسئلة املتعلقة بالعطور.
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راﺋﺤﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ!
إﻣﻤﻤﻢ – راﺋﻊ
...ﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﻄﺮ؟

www.1001inventions.com

ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻄﺮﻙ ﺍﻟﻤﻔﻀﻞ؟
ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﺄﺛﻴﺮه ﻋﻠﻴﻚ؟
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﺘﻌﻄﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ؟

ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻄﻮﺭ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺭﺍﺋﺠﺔ ﺟﺪﺍ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﻗﺪﻳﻢ ﺃﻡ ﺣﺪﻳﺚ؟
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❈ ﻣﻨﺬ ﻗﺮﻭﻥ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺎﻟﻌﻄﻮﺭ.

❈ ﻗﺒﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻟﻒ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﺨﺘﺮﻥ ﻋﻄﻮﺭﻫﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ
ﺟﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻌﻄﺮﻳﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ
ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻫﻮﺑﻴﻦ.

ﻳﻀﻢ ﻛﺘﺎيب  107وﺻﻔﺎت ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﻄﻮر.
وﻗﺪ ﺿﻤﻨﺖ اﻟﻜﺘﺎب ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﻠﻴامت ﻟﺼﻨﻊ
اﻷدوﻳﺔ واﻟﺰﻳﻮت اﻟﻌﻄﺮﻳﺔ.

اﻟﻜﻨﺪي )ﺣﻮاﱄ ،873-801
اﻟﻌﺮاق( :ﻛﻴﻤﻴﺎيئ ،ﻓﻴﻠﺴﻮف،
ﺻﻴﺪﻻين ،ﻋﺎمل رﻳﺎﴈ
وﺟﻐﺮاﰲ وﻓﻠيك.

وﻟﻜﻨﻪ مل ﻳﻜﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ
ﺑﺪون أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻨﻘﻴﺔ واﻟﺘﻘﻄري
اﻟﺘﻲ اﺑﺘﺪﻋﻬﺎ.
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ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺣﻴﺎن )،815-722
إﻳﺮان( ﻣﺆﺳﺲ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء.
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ﻗﻄﻊ ﻣﻦ ﻋﻮد

ﻓﻠﻴﻨﺔ

ﺗﺼﻮﺭ ﺃﻧﻪ
ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  850ﻓﻲ
ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻚ ﺇﻻ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،
ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺪ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺭﺍﺋﺠﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻄﻮﺭ.

ﻛﻮﺑﺎن

ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﻟﺘﺨﻄﻂ
ﻟﺼﻨﻊ ﻋﻄﺮ ﺟﺬﺍﺏ.

ﺷﻤﻌﺘﺎن

ﺧﻴﻂ

ﻗﻄﻊ ﺻﻐرية ﻣﻦ اﻟﻘامش

ICE

ﺑﺮﺗﻘﺎﻟﺔ

ﻗﺎرورة
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أﻧﺒﻮب ﺧﺸﺒﻲ
ﻣﺤﻨﻲ

ﻗﻄﻌﺔ ﺻﻐرية
ﻣﺴﺘﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺸﺐ

ﻣﺎء
© 2008 Foundation for Science, Technology and Civilisation
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2

ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﻄﺮ ﺭﺍﺋﻊ

ﻧﺤﺘﺎج إﱃ ﺗﺴﺨني
اﳌﺎء ﻟﻴﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﺑﺨﺎر.

ﻓﻠﻨﺤﺪد ﻛﻴﻒ ميﻜﻦ
أن ﻧﺴﺘﺨﺪم ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﻣﻦ أﺷﻴﺎء ﻟﺘﻮﻓري ذﻟﻚ.

ﻧﺤﺘﺎج اﻵن إﱃ ﻓﺼﻞ
اﻟﺰﻳﺖ اﻟﻌﻄﺮي ﻣﻦ
ﻗﺸﻮر اﻟﱪﺗﻘﺎل.

ﻛﻴﻒ ميﻜﻨﻨﺎ أن منﻨﻊ
ﺳﻘﻮط ﻗﺸﻮر اﻟﱪﺗﻘﺎل
ﰲ اﳌﺎء؟

ﻓﻠﻨﺠﻌﻞ اﻟﺒﺨﺎر
ﻳﻐﻠﻒ ﻗﺸﻮر
اﻟﱪﺗﻘﺎل ،ﻓﺒﺬﻟﻚ
ﻧﺠﻌﻞ اﻟﺰﻳﺖ
ﻳﺘﺒﺨﺮ.

3

ﺣﺴﻨﺎ .ﻫﺬا
ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﻣﺰﻳﺠﺎ ﻣﻦ
ﺑﺨﺎر اﳌﺎء وﺑﺨﺎر زﻳﺖ
اﻟﱪﺗﻘﺎل.

ﻧﺤﺘﺎج إﱃ ﺗﱪﻳﺪ
اﳌﺰﻳﺞ ﻟﻴﺘﻜﺜﻒ ﰲ
ﻣﺰﻳﺞ ﺳﺎﺋﻞ.

4
ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺠﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻟﻨﺠﻤﻊ اﳌﺰﻳﺞ.
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ﺣﺴﻨﺎ .وﻧﺤﺘﺎج إﱃ
ﻓﺼﻞ اﻟﺰﻳﺖ اﻟﺴﺎﺋﻞ
ﻋﻦ اﳌﺎء.
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ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻋﻄﺮ ﺭﺍﺋﻊ

ﻫﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﻋﻄﺮﺍ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺭﻭﺍﺝ؟ ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻴﻌﻪ؟ ﺿﻊ ﺑﻀﻊ ﻗﻄﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ ﺭﺍﺷﺢ ﺃﻭ ﻣﻨﺪﻳﻞ ﻭﺭﻗﻲ ﻭﻗﻢ ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﻄﺮ:

ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ

ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﺰﻳﺌﺎﺕ

ﻣﺪﻯ ﻧﻔﻮﺫه – ﻋﲆ أي ﻣﺴﺎﻓﺔ ميﻜﻦ
ﻟﺸﺨﺺ آﺧﺮ أن ﻳﺸﻢ ﻫﺬا اﻟﻌﻄﺮ؟

ﻫﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻄﺮ:
زﻫﺮي – ﻳﺸﺒﻪ اﻷزﻫﺎر؟
ﺣﻤﴤ – ﻳﺸﺒﻪ اﻟﱪﺗﻘﺎل أو اﻟﻠﻴﻤﻮن؟
ﻋﺸﺒﻲ – ﻳﺸﺒﻪ راﺋﺤﺔ أوراق اﻟﻨﺒﺎت؟
ﻓﺎﻛﻬﻲ؟
ﺧﺸﺒﻲ؟
ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ ﺟﺰﻳﺌﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻄﻮر ﺗﺴري ﻣﺴﺎﻓﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻏريﻫﺎ؟

ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ ﺟﺰﻳﺌﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻄﻮر ﺗﺘﺒﺨﺮ أﴎع ﻣﻦ ﻏريﻫﺎ؟

ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻄﺎﻳﺮ – ﺑﻌﺪ ﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ
ﺗﺘﺒﺨﺮ ﻗﻄﺮة ﻣﻨﻪ؟
ﴎﻋﺔ اﻟﺘﺒﺨﺮ ﺗﺪل ﻋﲆ ﴎﻋﺔ اﻟﺘﻄﺎﻳﺮ.
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النشاط 4

مرجع الكتاب:
رفع املاء ،ص 114

رفع الماء

متص رشاب الحليب بالفاكهة يف املقصف املحيل ،فليذهب
عندما ّ
فكرك قليالً إىل الجزري ،الذي عاش قبل  800سنة يف الجنوب
الرشقي لرتكيا .اخرتع الجزري مضخة شفط مزدوجة الفعل مع
ذراع إدارة منزلق لتحويل الحركة الدائرية لناعورة املاء إىل حركة
طولية لدفع املكبس .أمـّا رفع املاء باستخدام غطاس يف إنبوب فقد
يكون اخرتاعاً رومانياً .ويف هذا النشاط ،يتعرف الطالب إىل كيفية
عمل هذه املضخة املبكرة يك يفهموا معلومات عن حركة السوائل
واآلالت البسيطة.
الربط بالمنهاج الدراسي
الصف
السادس

إطار عمل مهارات مادة العلوم
د) اختيار واستخدام الوسائل املناسبة لعرض البيانات واملعلومات
مخرجات تعلم عامل الفيزياء
 P5التعرف عىل نوعني من أشكال الطاقة ،الطاقة الحركية والطاقة املختزنة
(طاقة الوضع)
 P6تقيص وبحث أنواع من الطاقة وتصنيفها باعتبارها حركية أو الطاقة
املختزنة (طاقة الوضع)
 P7إجراء تجارب علمية وأبحاث والتعرف عىل تحوالت الطاقة يف األجهزة
واملعدات الشائعة
إطار عمل مهارات مادة العلوم
د) يصف املشكلة ،الفرضية أو السؤال املراد اختباره أو بحثه

الصف
الثامن

إطار عمل مهارات مادة العلوم
ہ) توضيح الغرض من التجربة والحصول عىل بعض التوجيه بغرض إعداد
خطة للتحقق من مشكلة ما

الصف
السابع
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الصف
التاسع

إطار عمل مهارات مادة العلوم
د) تحديد املشكلة ثم التخطيط ألداء تجربة علمية أو إعداد خطة مناسبة
للتقيص وذلك بشكل مستقل
ہ) اقرتاح املصادر املحتملة للبيانات أو املعلومات ذات الصلة بالتجربة

األهـداف التـعـليـمـيـة
يستطيع الطالب أن:
• يفرسوا كيف أن اختالف الضغط ميكن أن يحرك السوائل.
• يطبقوا هذه الفكرة للتدليل عىل كيفية عمل مضخة املاء.

إجـراء النـشــاط
اعرض النشاط ( 4aإما بآلة عرض أو بالصور التوضيحية) .ما يشتمل عليه هذا
التمهيد ْ
ري
النشاط يتعلق بصورة مبسطة الخرتاع الجزري قبل  800سنة لرفع ماء النهر من أجل ّ
اطلب من الطالب أن يتناقشوا حول الطرق
الحقول املرتفعة ،باستخدام مضخات الشفطْ .
التي ميكن بها تحريك السوائل .ووجههم إىل فكرة استخدام قوة ضغط الهواء لتحريك
السوائل.
ميكنك أن تعرض هذا باستخدام جهاز قياس الضغط.
هي ْء مقياس ضغط (إنبوب اختبار) متلؤه بسائل وتجعله سهل الرؤية باستخدام الحرب.
• ِّ
(اطلب من العامل الفني
صل به قطعة من إنبوب بالستييك مرن ليمكن سحب املاء
ْ
ْ
أن يبلـّل الطرف مبحلول معقم).
• بينّ ْ باملشاركة مع الطالب كيف أن الشفط اللطيف عىل جانب واحد ملقياس الضغط
يغري املستويات .إذ يرتفع املستوى عىل الجانب الذي يكون الشفط منه ،بينام ينخفض
عىل الجانب اآلخر الذي يتعرض لضغط الهواء .احرص عىل التأكد من عدم شفط املاء
بشكل كامل.
• ْ
اسأل الطالب إن كانوا يرون أي تشابه بني إنبوب االختبار الذي يجري شفطه من
جانب وشفط السائل من كأس .تستطيع أن تجعل الطالب يعرضون شفط السائل
بإحدى طريقتني ،األوىل :مص السائل من كأس باستخدام املاصة (األنبوبة الورقية)،
والثانية :استخدام حقنة المتصاص املاء يف إنبوب شفاف.
ِ
اعط الطالب بضع دقائق ليتناقش كل اثنني منهم يف تفسرياتهم لتغري املستويات .و ِّجه
املناقشة نحو فكرة أن الشفط هو عملياً ضغط الهواء الذي يدفع املاء إىل األعىل .ومن
املمكن أن يدخل يف املناقشة منوذج الجزيء أو وزن الهواء لبيان من أين يأيت ضغط
الهواء.
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مواصلة إجراء النشـاط...
إجراء القسم الرئييس من النشاط
اعرض النشاط  4bالذي يبني شكالً مبسطاً من مضخة املاء التي اخرتعها الجزري.
ْ
فبدالً من مضخته مزدوجة الفعل يركز هذا النشاط عىل مضخة مبكبس واحد .كلـّ ْف
الطالب مهمة رشح كيفية عمل املضخة باستخدام ضغط الهواء .ميكن أن يعمل الطالب
يف مجموعات وأن تساعدهم بطاقات البيان يف النشاط  .4cوميكن أن يقطعوا هذه
البطاقات وأن يختاروا أكرثها صلة مبا يعملون ،وأن يعيدوا ترتيبها لتنظيم رشوحهم.
وقد تطلب من الطالب املتفوقني أن يحاولوا رشح كيفية عمل املضخة دون أن تعطيهم
بطاقات املعلومات.
أحد األجوبة الصحيحة تكون باستخدام البطاقات بهذا الرتتيب:
G, F, I, E, A, B, C, H, J, D
 1تشد الحيوانات (أو اإلنسان) املقبض إىل األعىل.
 2يتحرك الغطاس إىل األعىل يف األسطوانة النحاسية.
 3ينخفض ضغط الهواء داخل األنبوب ،فيفتح الغطاء فوق صامم اإلدخال.
 4يبدأ املاء يرتفع من النهر فيدخل األسطوانة.
 5متتىلء األسطوانة باملاء.
 6تدفع الحيوانات (أو اإلنسان) املقبض إىل األسفل.
 7يبدأ املاء بالخروج من األسطوانة.
 8يضغط غطاء صامم الخروج فيفتح ،بينام يغلق غطاء صامم اإلدخال.
 9فيتدفق املاء يف األنبوب ومير عرب فتحات الري إىل الحقول.
 10ت ُف ّرغ األسطوانة فيغلق غطاء صامم الخروج.

روابط االنترنت
www.muslimheritage.com/topics/default.cfm?TaxonomyTypeID=110

ملزيد من املعلومات عن اخرتاعات الجزري ،مبا يف ذلك رسم متحرك ملضخته املائية ميكن
تنزيله.
www.history-science-technology.com/Notes/Notes%202.htm

لتفاصيل اخرتاع مضخة الشفط.
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ﺃﻟﻒ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﺧﺘﺮﺍﻉ

ﻓﻠﻨﻌﺪ  800ﺳﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺭﺍﺀ.
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ﺗﺨﻴﻞ ﺃﻧﻚ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺷﻬﻴﺮ ﻳﺪﻋﻰ ﺍﻟﺠﺰﺭﻱ ،ﻭﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺗﺮﻛﻴﺎ .ﻳﻜﻠﻔﻚ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺻﻌﺒﺔ.

ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺎن ﻳﺮﻳﺪ زﻳﺎدة
اﳌﺎء ﰲ ﺣﻘﻮﻟﻪ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
يك ﺗﻨﺘﺞ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻏﺬاﺋﻴﺔ أﻛﱪ .ﻏري أن
اﻟﻔﻼﺣني ﻳﺠﻬﺪون ﰲ
ﺣﻤﻞ اﳌﺎء ﻋﲆ ﻇﻬﻮرﻫﻢ
ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺮ اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﰲ
أرض ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.

ً
ﺟﻬﺎﺯﺍ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻟﺮﻱ ﺍﻟﺤﻘﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺟﻬﺪ؟
❈ ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺨﺘﺮﻉ
© 2005 Foundation for Science, Technology and Civilisation
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ﺣﻘﻮل

ﺻامم ﺑﻔﺘﺤﺔ
دﺧﻮل ﺑﺎﺗﺠﺎه واﺣﺪ

رؤوس ﻟﺼﺐ اﳌﺎء

ﻳﻨﺘﻘﻞ اﳌﺎء إﱃ اﻟﺤﻘﻮل ﺑﺎﻷﻧﺎﺑﻴﺐ

ﻭﺿﻌﺖ ﺗﺼﻤﻴﻤ ًﺎ ﻟﻤﻀﺨﺔ ﻣﺎﺀ
َ
ﺇﻧﻚ
ﻟﻌﻠﻬﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﻫﻞ ميﻜﻨﻚ إﻗﻨﺎع اﻟﺴﻠﻄﺎن
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻐﺎﻳﺔ؟

ﻗﺪم ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻌﺒﺎرات.
ﻧﻬﺮ

www.1001inventions.com

ﻣﻔﺼﻠﺔ رﻗﻴﻘﺔ

ﻧﺤﺎﳼnotsip re
ﻣﻜﺒﺲppo
C
ﻃﻮقkc
ihT
ﻣﻦ اﻟﺠﻠﺪ
rehtael
اﻟﺴﻤﻴﻚp
a r ts

ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺸﻔﻂ

ﻳﻐﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ
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H

A

ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤـﺎﺀ

متﺘﻠﺊ اﻷﺳﻄﻮاﻧﺔ
ﺑﺎﳌﺎء.

ﻳُﺪﻓَﻊ ﻣﴫاع ﻓﺘﺤﺔ
اﻟﺨﺮوج ﻟﺘﻔﺘﺢ ،ﺑﻴﻨام
ﻳﻐﻠﻖ ﻣﴫاع ﺻامم
ﻓﺘﺤﺔ اﻹدﺧﺎل.

ﺗﻘﻮم اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت أو
اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺪﻓﻊ
اﳌﻘﺒﺾ إﱃ اﻷﺳﻔﻞ.

ﻳﺒﺪأ اﳌﺎء ﰲ اﻻرﺗﻔﺎع
ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺮ ،وﻳﺪﺧﻞ
اﻷﺳﻄﻮاﻧﺔ.

ﻳﻨﺨﻔﺾ ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء
داﺧﻞ اﻷﻧﺒﻮب ،ﻓﻴﺠﻌﻞ
ﻣﴫاع ﺻامم ﻓﺘﺤﺔ
اﻹدﺧﺎل ﻳﻔﺘﺢ.

B

E

I

ﻳﺒﺪأ اﳌﺎء ﺑﺎﻟﺘﺪﻓﻖ
ﻣﻦ اﻻﺳﻄﻮاﻧﺔ.

ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﻐﻄﺎس
داﺧﻞ اﻷﺳﻄﻮاﻧﺔ
اﻟﻨﺤﺎﺳﻴﺔ.

ﻳﺘﺪﻓﻖ اﳌﺎء ﰲ اﻷﻧﺒﻮب
ورؤوس ﺻﺐ اﳌﺎء ﻟﻴﺼﻞ
إﱃ اﻟﺤﻘﻮل.

C

F

J

G

D

www.1001inventions.com

ﺗﻔﺮغ اﻻﺳﻄﻮاﻧﺔ
وﻳﺴﻘﻂ ﻣﴫاع ﺻامم
ﻓﺘﺤﺔ اﻟﺨﺮوج ﻹﻏﻼﻗﻬﺎ.

ﺗﺸﺪ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت أو
اﻹﻧﺴﺎن اﳌﻘﺒﺾ
إﱃ اﻷﻋﲆ.
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النشاط 5

مرجع الكتاب :طب
األعشاب ،ص 180

النـبـاتـات المـحـيـرة

قبل عدة قرون من نظام تصنيف النباتات املعمول به حالياً والذي
وضعه ليناوس عام  ،1753كان العلامء املسلمون يجمعون أعدادا ً
كبرية من فصائل النباتات ،ومييزون بينها بحسب استخدامها .وكانت
معرفتهم بأدوية األعشاب واسعة حقاً و تثري اإلعجاب .وقد كانت
لديهم معرفة باملحاوالت السابقة لتصنيف النباتات ،استفادوا منها
يف وضع طرق متقدمة لتصنيف الكائنات يف عامل األحياء .وقد
درس ابن البيطار ،أحد العلامء املسلمني من مالقة يف األندلس،
 3000فصيلة من فصائل النبات ،وسجل النتائج التي توصل إليها
يف موسوعة ضخمة .فاملهارة العلمية التي تقوم عىل مبدأ “ج ّر ْب
وس ّجل النتيجة” تعود إىل زمن بعيد ..ويف هذا النشاط يقوم الطالب
بتصنيف بعض النباتات املفيدة قبل أن يدرسوا الجوانب اإليجابية
والسلبية لطب األعشاب يف عامل اليوم.
الربط بالمنهاج الدراسي
الصف
السادس

إطار عمل مهارات مادة العلوم
ن) القيام بالتجارب العلمية البسيطة وباتباع املنهج العلمي بكل دقة
مخرجات تعلم عامل األحياء
 L6الدراسة والبحث يف تنوع الكائنات الحية
 L7وضع نظام تصنيف ألشياء مختلفة للتعرف عىل مفهوم التصنيف واتقان
مهارة التصنيف للكائنات املشرتكة
 L8استخدام الدالئل (مفتاح التصنيف) لتصنيف النباتات أو الحيوانات

الصف
السابع

مخرجات تعلم عامل األحياء
 L1تحليل املخططات العامة للخاليا النباتية والحيوانية لرشح الفرق يف
التكوين مبا يشمل وظائف العضيات
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الصف
الثامن

إطار عمل مهارات مادة العلوم
د) القيام بالتجارب العلمية البسيطة وباتباع املنهج العلمي بكل دقة.
و) إعداد وتسجيل املالحظات والقياسات بدقة لعدد من املحاوالت وتقييم
النتائج الستخالص االستنتاج العلمي
مخرجات تعلم عامل األحياء
 L5استقصاء بعض األمراض املعدية وغري املعدية يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة والعامل .بعض األفكار الرئيسية:
املسببات
استجابة الجسم
العالج والسيطرة عىل األمراض

الصف
التاسع

إطار عمل مهارات مادة العلوم
د) تحديد املشكلة ثم التخطيط ألداء تجربة علمية أو إعداد خطة مناسبة
للتقيص وذلك بشكل مستقل

األهداف التعـليـمــية
يتعلم الطالب:
• عن عمل العلامء املسلمني الرائد يف تصنيف النباتات.
• تقيص الجوانب اإليجابية والسلبية لطب األعشاب يف عامل اليوم.

43

النشاط 5

إجراء النشاط
التمهيد
اعرض النشاط ( 5aإما بآلة عرض أو بالصور التوضيحية) .بينّ ْ أوجه االختالف يف املعرفة
ْ
بالنباتات بني أوربا قبل عرص التنوير والعلامء يف العامل اإلسالمي.
اطلب من الطالب ،بعد وضعهم يف مجموعات صغرية أن:
ْ
• يناقشوا األسئلة الثالثة أسفل الصفحة،
• يصنفوا النباتات يف مجموعات منطقية عىل بطاقات تؤخذ من النشاط  .5bواألفضل
أن تـُهيء البطاقات قبل الدرس.
شج ّـ ْع الطالب عىل أن يربزوا هذه النقاط يف مناقشتهم :استخدام النباتات كأدوية،
ويف الطعام واللباس والبناء ،وأ َّن العلامء املسلمني كانوا يولون اهتامماً خاصاً بتسجيل
الخصائص الطبية للنباتات ،ويستخدمون مهارات الجمع واملالحظة وتسجيل البيانات
والتصنيف .واألفضل أن تهيء البطاقات قبل الدرس.
شجـّ ْع الطالب عىل تجربة طرق مختلفة يف تصنيف النباتات وتسجيلها عىل البطاقات،
ويف أثناء القيام بهذا النشاط ع ّر ِف الطالب بأن العلامء املسلمني أولوا اهتامماً خاصاً
واطلب من الطالب أن يفعلوا ذلك بأنفسهم.
لتصنيف النباتات حسب العالج،
ْ
إجراء القسم الرئييس من هذا النشاط
اطلب من الطالب ،إما فردياً أو يف مجموعات صغرية ،أن يقرأوا املعلومات املوجودة
ْ
عىل أكياس وعلب العالجات العشبية والتقليدية (النشاط  ،5cو ،5dو ،)5hويقرروا ماذا
سيختارون إن طُلب منهم االختيار ،وأن يبينوا األساس الذي بنوا عليه اختياراتهم .وميكن
استخدام أجوبتهم ملناقشة أمور مثل:
 1كيف نعرف فعالية العالجات املختلفة (ما األدلة عىل ذلك)؟
 2التصورات الشائعة بأن العالجات العشبية “أفضل” من الصناعية ،وال سيام األقراص
التي تساعد عىل النوم ،إذ أ َّن املادة الكيميائية يف كال النوعني العشبي والطبي واحدة
يف جوهرها (قلويدات :شبه قلوي).
 3هل األفضل أن نستخدم العقاقري (طبيعية أو صناعية) عىل أية حال؟
 4هل تعطي الصفحات املوجودة ما يكفي من املعلومات للتوصل إىل قرارات مدروسة؟
اطلب من الطالب أن يستعدوا للمناقشة ،حسبام هو مبني يف النشاط  5و .وتأكد من أن
ْ
سيكون من الطالب من يؤيدون كال الرأيني .ثم نظم نقاشاً عاماً واحدا ً ،أو ميكن أن يكون
النقاش متعددا ً يف مجموعات صغرية.
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مواصلة إجراء النشاط ...
إجراء قسم الجلسة العامة
ابدأ نقاشاً يربز النقاط التالية:
• الكثري مام يقوم به العلامء اليوم يشتمل عىل التجربة والخطأ.
• قبل مئات السنني جمع األطباء وعلامء النبات املسلمون معارف كثرية واسعة عن
النباتات .وال يزال الكثري من النتائج التي توصلوا إليها مفيدة يف عاملنا اليوم.
نشاط إضايف
اطلب من الطالب أن يقوموا ببحث يتقىص كيفية استخدام شعوب الثقافات املختلفة
ْ
للنباتات يف حياتهم اليومية .ميكن أن تطلب أن يركز الطالب عىل نبات واحد فقط ،وأن
يخرجوا ببعض األمور التالية أو كلها:
•
•
•
•
•

ملف يعطي الحقائق عن هذا النبات ،مبا يف ذلك وصفه وخصائصه وأغراض
استخدامه.
خريطة تبيـّن البالد التي يزرع فيها ،وكيفية استخدامه يف الثقافات املختلفة.
جدول زمني يبيـّن كيف اختلف استخدام النبات مع مرور الزمن.
إعالن حديث عن عالج يستخدم عصارات من هذا النبات.
منوذج كبري من النبات لعرضه يف الفصل ،عىل أن يتضمن معلومات عن كيفية
استخدام النبات هذه األيام وأغراض استخدامه.

روابط االنترنت

http://observer.guardian.co.uk/magazine/story/0,11913,1157031,00.

يبحث هذا املقال يف األنظمة الجديدة التي أقرها االتحاد األوريب (من وجهة نظر معينة!)

http://www.muslimheritage.com/topics/default.cfm?articlelD=525

ملزيد من املعلومات عن عمل العلامء املسلمني يف موضوع هذا النشاط.

http://muslimheritage.com/topics/default.cfm?ArticlelD=515
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ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ

ﻧﻌﺮف اﻟﻜﺜري ﻋﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت،
ﻓﻬﻲ ﻋﺠﺎﺋﺐ ﺑﺎﻫﺮة.

ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﺮﺓ

وﺻﻨﻔﺖ آﻻﻓﺎً ﻣﻦ
اﻗﺒﺖ
ُ
ر ُ
ﻓﺼﺎﺋﻞ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ،واﺳﺘﻐﺮق ذﻟﻚ
ﻣﻨﻲ أﻋﻮاﻣﺎً .اﻧﻈﺮوا :ﻫﺬه ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺘﻲ أﻟﻔﺘﻬﺎ .إﻧﻬﺎ
ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺿﺨﻤﺔ!

ﻣﺎ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻟﻌﻠامء
اﳌﺴﻠﻤني ﻳﺠﻤﻌﻮن ﻛﻞ ﻫﺬه
اﳌﻌﺎرف ﻋﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت؟

ﻧﺎﻗﺶ
ﰲ أي اﻷﻏﺮاض ﰲ رأﻳﻚ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻌﻠامء اﳌﺴﻠﻤﻮن اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت؟
ﻣﺎذا ﺗﻈﻦ اﻟﻌﻠامء ﻗﺪ ﻛﺘﺒﻮا ﻋﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت؟
أي ﻣﻬﺎرات ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻛﺎن أوﻟﺌﻚ اﻟﻌﻠامء اﻷواﺋﻞ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن؟

1500 – 500
ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺑﺎ

www.1001inventions.com

ﻻ ﻧﻬﺘﻢ إﻻ ﺑﺎﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺄﻛﻠﻬﺎ.
وﻟﻜﻦ ﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺜرية.

ﻒ اﻻﺛﻨﺎ ﻋﴩ ﻧﺒﺎﺗﺎً
ﺻ ّﻨ ْ
اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ ص 41ﰲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ.
© 2005 Foundation for Science, Technology and Civilisation
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ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺷﺠﺮﺓ ﺟﻮﺯ ﺍﻟﻬﻨﺪ

اﻟﺠﺰء اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ :اﻟﻨﺒﺎت ﻛﻠﻪ –
ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻟﺠﻮز وورق اﻟﺸﺠﺮ
أﻏﺮاض اﻻﺳﺘﻌامل:
❈ وﻗﻮد ﻃﺒﻴﻌﻲ
❈ ﰲ اﻟﻄﻌﺎم
❈ ﺻﻨﻊ أﺳﻘﻒ ﻣﻦ اﻟﻘﺶ

ﺍﻟﺸﺠﺮ ﺍﻟﻤﺮ

اﻟﺠﺰء اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ :ﺻﻤﻎ راﺗﻴﻨﺠﻲ
ﻣﻦ اﻟﺠﺬع
أﻏﺮاض اﻻﺳﺘﻌامل:
❈ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﻟﻠﺜﺔ
❈ ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﺠﺮوح
❈ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻜﺪﻣﺎت

ﺍﻟﻨﻌﻨﺎﻉ ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻲ

)ﺍﻟﻔﻠﻔﻠﻲ(

ﻧﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﺟﻮﺑﺎ

اﻟﺠﺰء اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ :اﻟﻨﺒﺎت ﻛﻠﻪ
أﻏﺮاض اﻻﺳﺘﻌامل:
❈ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻬﻀﻢ
❈ ﻳﻘﻠﻞ اﻟﻐﺜﻴﺎن
❈ ﻳﺰﻳﻞ اﻻﺣﺘﻘﺎن
❈ ﰲ اﻟﻄﻌﺎم

ﺍﻟﻘﻄﻦ

اﻟﺠﺰء اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ :اﻟﺒﺬور
أﻏﺮاض اﻻﺳﺘﻌامل:
❈ زﻳﺖ ﻟﻠﺘﺸﺤﻴﻢ
❈ ﺗﻠﻤﻴﻊ اﻷرﺿﻴﺎت
❈ ﻣﺴﺘﺤﴬات اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ
❈ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺠﻠﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮوق
واﻟﺒﺜﻮر واﻟﺤﺐ
❈ اﺣﺘامل اﺳﺘﻌامﻟﻪ وﻗﻮد ًا
ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺍﻟﺜﻮﻡ

اﻟﺠﺰء اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ :اﻟﺒﺼﻠﺔ
أﻏﺮاض اﻻﺳﺘﻌامل:

اﻟﺠﺰء اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ :رأس اﻟﺒﺬرة
أﻏﺮاض اﻻﺳﺘﻌامل:
❈ ﺻﻨﺎﻋﺔ أﻟﻴﺎف

❈ ﻟﻠﻤﻨﺴﻮﺟﺎت اﻟﻘﻄﻨﻴﺔ

❈ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ
❈ ﻳﻘﺘﻞ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت واﻟﺒﻜﱰﻳﺎ
❈ ﻳﻘﴤ ﻋﲆ اﻻﻟﺘﻬﺎﺑﺎت
اﻟﺼﺪرﻳﺔ
❈ ﰲ اﻟﻄﻌﺎم

ﺍﻟﻤﻮﺯ

ﺍﻟﺰﻧﺠﺒﻴﻞ

اﻟﺠﺰء اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ :اﻟﺠﺬر اﳌﻤﺘﺪ
أﻏﺮاض اﻻﺳﺘﻌامل:
❈ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ اﻟﻬﻀﻢ
❈ ﻳﻘﻠﻞ اﻟﻐﺜﻴﺎن
❈ ﻳﺨﻔﻒ أﻋﺮاض اﻟﱪد
واﻻﻧﻔﻠﻮﻧﺰا
❈ ﰲ اﻟﻄﻌﺎم

اﻟﺠﺰء اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ :اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ وأوراق
اﻟﺸﺠﺮة
أﻏﺮاض اﻻﺳﺘﻌامل:
❈ ﰲ اﻟﻄﻌﺎم
❈ ﰲ اﳌﻮاد اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ
اﻷﺳﻘﻒ
❈ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻼل
ﻭﺷﺎﺡ ﺃﻭ ﻋﺒﺎﺀﺓ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ

اﻟﺠﺰء اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ :ﻋﺼﺎرة اﻷوراق
أﻏﺮاض اﻻﺳﺘﻌامل:

ﺍﻟﺼﺒﺮ )ﺃﻟﻮ ﻓﻴﺮﺍ(

)ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﻼ ﻓﻠﻐﺎﺭﻳﺲ(

اﻟﺠﺰء اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ :اﻟﻨﺒﺎت ﻛﻠﻪ

أﻏﺮاض اﻻﺳﺘﻌامل:
❈ ﻳﻮﻗﻒ ﻧﺰﻳﻒ اﻟﺪم
❈ ﻳﻌﺎﻟﺞ اﻻﺳﻬﺎل

❈ ﻳﴪع اﻟﺘﺌﺎم اﻟﺠﺮوح
❈ ﻣﺴﻬﻞ
❈ ﻳﻌﺎﻟﺞ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ
ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺮوق ﺑﺄﺷﻌﺔ
اﻟﺸﻤﺲ

ﺍﻟﻐﺎﻓﺚ
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)ﻧﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻴﻠﺔ
ﺍﻟﻮﺭﺩﻳﺔ(

اﻟﺠﺰء اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ :اﻟﻨﺒﺎت ﻛﻠﻪ
أﻏﺮاض اﻻﺳﺘﻌامل:
❈ ﻳﺸﻔﻲ اﻟﺠﺮوح واﻟﻜﺪﻣﺎت
❈ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ اﻟﻬﻀﻢ
❈ ﻳﺤﺴﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﳌﺜﺎﻧﺔ
ﺷﻤﻌﺪﺍﻥ ﺍﻻﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﺓ

اﻟﺠﺰء اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ :اﻷوراق
أﻏﺮاض اﻻﺳﺘﻌامل:

❈ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﻔﻄﻮرﻳﺔ
❈ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻼت اﳌﻌﺪة
❈ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﺎﺑﻮن
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ﺗﻌﻠﻴﻘﻲ:

إذا ﻛﻨﺖ أﺷﻜﻮ ﻣﻦ أﻋﺮاض اﻟﱪد
واﻻﻧﻔﻠﻮﻧﺰا ،ﻓﺈين ﻋﲆ اﺳﺘﻌﺪاد
ﻻﺳﺘﻌامﻟﻬﺎ ،ﻷﻧﻬﺎ...
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ﻟﴪﻋﺔ إزاﻟﺔ اﻷمل اﻟﺨﻔﻴﻒ إﱃ اﳌﻌﺘﺪل ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ
اﻟﺼﺪاع واﻟﺸﻘﻴﻘﺔ وآﻻم اﻷﺳﻨﺎن ،وآﻻم اﻟﺪورة
اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ،واﻷوﺟﺎع اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،واﻷمل اﻟﺮﺛﻮي
)اﻟﺮوﻣﺎﺗﻴﺰم( ،واﻟﺤﻤﻰ وأﻋﺮاض اﻟﱪد واﻻﻧﻔﻠﻮﻧﺰا.

ﺃﻧﺎﺩﻳﻦ ﺑﺎﺭﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ

ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ

 1ﻫﻞ ﻻ ﺯﻟﺖ ﺗﺨﺘﺎﺭ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺸﺒﻴﺔ ﻭﺃﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ؟

ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺸﺒﻴﺔ

ﻛﺒﺴﻮﻻﺕ ﺍﻟﺜﻮﻡ

دواء ﺗﻘﻠﻴﺪي ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ أﻋﺮاض اﻟﺴﻌﺎل واﻟﱪد ،وﻫﻮ
ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻘﻠﺐ واﻟﺪورة اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ،وﻟﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻀﺎدة
ﻟﻠﺒﻜﺘريﻳﺎ ﻛﺬﻟﻚ.

ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ

ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ زﻳﺖ ﻓﻮل اﻟﺼﻮﻳﺎ وزﻳﺖ اﻟﺜﻮم،
وﺗﻌﻄﻰ ﰲ ﻛﺒﺴﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻼﺗني .ﻛﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ
ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ،وﻻ ﺗﻌﺮف ﻟﻬﺎ آﺛﺎر ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ.

ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ

ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﺑﺎراﺳﻴﺘﺎﻣﻮل وﻫﺎﻳﺪروﻛﺴﻴﱪوﺑﻴﻞ ﻣﻴﺜﻴﻞ
ﺳﻴﻠﻮﻟﻮز .ﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻊ أي ﻣﺴﺘﺤﴬ آﺧﺮ ﻳﺤﺘﻮي
ﻋﲆ اﻟﺒﺎراﺳﻴﺘﺎﻣﻮل .إذا ﺗﻨﺎول اﳌﺮء ﺟﺮﻋﺔ ﻛﺒرية ﻓﻤﻦ
اﻟﴬوري أن ﻳﺮاﺟﻊ اﻟﻄﺒﻴﺐ ،ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎن ﻳﺸﻌﺮ
أﻧﻪ مل ﻳﺘﴬر.
ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ:

❈ ﺗﺸﻜﻮ ﻣﻦ ﻣﺮض ﰲ اﻟﻜﲆ أو اﻟﻜﺒﺪ
❈ ﺗﺘﺤﺴﺲ ﻣﻦ اﻟﺒﺎراﺳﻴﺘﺎﻣﻮل أو ﻣﻦ أي
ﻣﻦ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة
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ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺸﺒﻴﺔ

ﺗﻌﻠﻴﻘﻲ

إذا ﻛﻨﺖ أﺷﻜﻮ ﻣﻦ اﻟﺒﺜﻮر
واﻟﺤﺒﻮب ،ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﺪي ﻣﻦ
اﺳﺘﻌامﻟﻪ ﻷﻧﻪ...

ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ:
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ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ إزاﻟﺔ ﺣﺐ اﻟﺸﺒﺎب
وآﺛﺎره ،وﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﻣﻨﻊ ﻇﻬﻮر
ﺣﺐ اﻟﺸﺒﺎب وﺑﺜﻮره ﺑﺮؤوﺳﻬﺎ اﻟﺴﻮداء واﻟﺒﻴﻀﺎء.

ﺑﺎﻥ ﺃﻭﻛﺴﻴﻞ ﺑﺎﺭ

ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ

 2ﻫﻞ ﻻ ﺯﻟﺖ ﺗﺨﺘﺎﺭ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺸﺒﻴﺔ ﻭﺃﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ؟

ﻧﻴﻢ

ﻋﺸﺐ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺒﻜﺘريﻳﺎ
وﻟﻠﻔﻄﺮﻳﺎت ،وﻫﻮ ﺷﺪﻳﺪ اﳌﺮارة ،ﻳﺤﺘﻮي
ﻋﲆ ﻛﻠﻮروﻓﻴﻞ ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﺴﻤﻢ ﻓﻌﺎل.
وﻫﻮ ﻣﻨﻈﻒ ﻣﻤﺘﺎز ﻟﻠﺠﻠﺪ واﻟﺪم.
ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ ﻣﻤﺘﺎز ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻜﺘريﻳﺎ
اﻷﻣﻌﺎء.

ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﺧﻼﺻﺔ وﺑﻮدرة أوراق ﻧﻴﻢ.

ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻼﺝ
ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺣﺎﻣﻼ.

 10%ﺑﻨﺰوﻳﻞ ﺑريوﻛﺴﺎﻳﺪ .ﻛﺤﻮل ﺳﻴﺘﻮﺳﺘريﻳﻞ،
ﻛﻮﻛﺎﻣﻴﺪوﺑﺮوﺑﻴﻞ ﺑﻴﺘني ،ﻧﺸﺎء اﻟﺬرة ،ﻏﻠﻴﺴريﻳﻦ ،زﻳﺖ
اﻟﺨﺮوع اﳌﻬﺪرج ،زﻳﺖ ﻣﻌﺪين،
PEG-14M
ﺛﺎين أﻛﺴﻴﺪ اﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻮن ،ﺳﻠﻔﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم ﺑﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
ﻻورﻳﻞ ،ﺛﺎين أﻛﺴﻴﺪ اﻟﺘﻴﺘﺎﻧﻴﻮم ،ﻣﺎء.
ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ:

ﻫﺬا اﳌﺴﺘﺤﴬ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺗﻬﻴﺞ اﻟﺠﻠﺪ ،ﻣﺴﺘﺼﺤﺒﺎً
ﺑﺎﻻﺣﻤﺮار أو اﻟﺘﺤﺮق ،أو اﻟﺤﻜﺔ ،أو اﻟﺘﻘﴩ ،ورمبﺎ
اﻟﺘﻮرم .ﻣﻦ اﻟﴬوري إﺑﻌﺎده ﻋﻦ اﻟﻌﻴﻨني واﻟﺸﻔﺘني
واﻟﻔﻢ .ﺗﺠﻨﺐ أي اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ أو اﻷﻗﻤﺸﺔ.
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ﺗﻌﻠﻴﻘﻲ

إن ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪي ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ
اﻟﻨﻮم ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻨﺪي ﻣﻦ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ،
ﻷﻧﻪ...

ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ

ﺗﺤﺬﻳﺮ:
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أﻗﺮاص ﻣﻨﻮﻣﺔ ،ﻣﺜﻞ زوﺑﻴﻜﻠﻮن
ﺗﻌﺎﻃﻲ ﻫﺬه اﻷﻗﺮاص ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن إذا مل ﻳﺼﻔﻬﺎ
اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻟﻚ ﺷﺨﺼﻴﺎً.
ﺗﺤﺘﻮي ﻋﲆ زوﺑﻴﻜﻠﻮن ،ﺳﻜﺮ اﻟﻠنب )ﻻﻛﺘﻮز(،
ﻫﺎﻳﺪروﻛﺴﱪوﺑﻴﻞ ﻣﻴﺜﻴﻞ ﺳﻴﻠﻮﻟﻮز ،ﻣﻴﻜﺮوﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟني
ﺳﻴﻠﻮﻟﻮز وﻏﻠﻴﻜﻮﻻت ﻧﺸﺎء اﻟﺼﻮدﻳﻮم.
اﻵﺛﺎر اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ :اﻟﻨﻌﺎس ﺧﻼل اﻟﻨﻬﺎر وﻃﻌﻢ ﻣﺮ ﰲ
اﻟﻔﻢ.

ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ

 3ﻫﻞ ﻻ ﺯﻟﺖ ﺗﺨﺘﺎﺭ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺸﺒﻴﺔ ﻭﺃﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ؟

ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺸﺒﻴﺔ

ﺧﺸﺨﺎﺵ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮﺭﻧﻴﺎ

ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﻗﻠﻮﻳﺎت ،وﻻ ﺳﻴام
ﻧﻮع ﻳﺴﻤﻰ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺪﻳﻦ .وﻫﺬا
اﻟﻨﺒﺎت ﻣﻨﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ :ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﲆ
اﻟﻨﻮم اﻟﻬﺎدئ وﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻨﻮم ،ﻻ ﺳﻴام
اﻟﻜﻮاﺑﻴﺲ ،واﻻﺳﺘﻴﻘﺎظ ﰲ اﻟﻠﻴﻞ ،وﺻﻌﻮﺑﺎت اﻹﻏﻔﺎء.
وﻫﻮ ﻣﻀﺎد ﻟﻠﻘﻠﻖ وﻣﻬﺪئ ﻣﺴﻜﻦ ﻟﻸمل ،ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ
ﺷﻔﺎء اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ ،ﻣﻦ ﻛﻞ
اﻷﻋامر ،ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ أﻫﺪأ ،ﺑﺪون ﻛﺮب.

ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ زﻫﺮ ﺧﺸﺨﺎش ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ،ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ
ﺷﻜﻞ ﺑﻮدرة.

ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻪ ﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﺣﺎﻣﻼ.

ﺗﻌﺎﻃﻲ ﻫﺬا اﻟﺪواء ميﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﱃ إدﻣﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ
أﺳﺒﻮع واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ اﳌﻨﺘﻈﻢ.
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ﻳﻨﻮي اﻹﺗﺤﺎد اﻷوريب ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﻊ اﻷدوﻳﺔ اﻟﻌﺸﺒﻴﺔ .وﻳﻌﺘﺰم إﻧﺸﺎء ﺳﺠﻞ ﻟﻸﻋﺸﺎب اﻟﺘﻲ
”ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﺸﻜﻞ آﻣﻦ ﻋﲆ ﻣﺪى ﺛﻼﺛني ﻋﺎﻣﺎً“ .وﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﻤﻮﺣﺎً اﺳﺘﻌامل اﻷدوﻳﺔ اﻟﻌﺸﺒﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺸﻒ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻮر اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ.

ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻷدوﻳﺔ اﻟﻌﺸﺒﻴﺔ أﻳﻀﺎً

ﻋام ﻗﺮﻳﺐ ﻟﻦ ﻳﻌﻮد ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﺑﻴﻊ ﳾء ﻣﻦ اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت واﳌﻮاد اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮين إﻻ ﺗﻠﻚ
اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ ﻗﺎمئﺔ اﻹﺗﺤﺎد اﻷوريب ﻟﻠﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ .وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ اﺑﺘﺪاء ﺷﻄﺐ  270ﻋﲆ اﻷﻗﻞ
ﻣﻦ اﳌﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ .وﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﺳﺘﻜﻮن ﻛﻞ اﳌﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ.

ﻗﺎمئﺔ ﻣﺤﺪدة

ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻐﺬايئ ارﺗﺒﺎط ﻣﺒﺎﴍ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ .وﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻼد ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت واﳌﻜﻤﻼت اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ
اﻷﻃﻌﻤﺔ ،ﻻ اﻷدوﻳﺔ .وﻛﺜري ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻳﺸﱰون اﳌﻜﻤﻼت ،واﻷدوﻳﺔ اﻟﻌﺸﺒﻴﺔ ،ﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻷﻣﺮاض.

ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﳌﺮض

ﻗﺪ ﺗﺆدي أﻧﻈﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوريب ﻗﺮﻳﺒﺎً إﱃ ﻣﻨﻊ ﺑﻴﻊ ﻛﺜري ﻣﻦ اﳌﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻛﺜرية اﻟﺮواج ﰲ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ .وﺗﻨﻘﺴﻢ اﻵراء اﻧﻘﺴﺎﻣﺎً ﺣﺎدا ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮع .ﻓﺒﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻳﻌﺘﱪون إﺻﺪارﻫﺎ ﴐورﻳﺎً
ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻨﺎس ،وﻳﻘﻮﻟﻮن إن ﻫﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺳﺘﻤﻨﻊ ﺑﻴﻊ ﻣﻮاد ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﴐر ﻛﺒري .وﻳﺮى
آﺧﺮون أن إﺻﺪار ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧني ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺜﻼً آﺧﺮ ﻋﲆ ﺗﺪﺧﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوريب ﺗﺪﺧﻼً ﻻ ﻣﱪر ﻟﻪ ﰲ
ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس.

ﺻﺤﻴﻔﺔ دﻳﲇ ﻧﻴﻮز :ﻗﻮاﻧني ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ اﻷدوﻳﺔ اﻟﻌﺸﺒﻴﺔ.

ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺑﻲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻹﺧﻀﺎﻉ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺸﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻜﻤﻼﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ.
ﺍﺳﺘﻌﺪ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ.

ﺍﺧﺘﺮ ﺃﺣﺪ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﻦ:

❈ أﺣﺪ اﳌﺴﺆوﻟني ﰲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوريب ،وﻫﻮ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن إﻗﺮار اﻷﻧﻈﻤﺔ
أﻣﺮ ﴐوري ﺟﺪا ﻟﺤامﻳﺔ اﳌﻮاﻃﻨني.

❈ ﻣﺪﻳﺮ ﴍﻛﺔ ﻟﻬﺎ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺤﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻊ أدوﻳﺔ اﻷﻋﺸﺎب.

إﻧﻨﻲ ﻣﺘﺄﻛﺪ أﻧﻨﻲ ﺗﺠﻨﺒﺖ اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﱪد ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻷين أﺗﻨﺎول اﻟﺜﻮم
ﻛﻤﻜﻤﻞ ﻏﺬايئ.

ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﳌﻨﺘﺠﺎت
اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ.

اﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺎﺗﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺧﻄﺮة ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺸﺒﻴﺔ
أو ﻣﺮﻛﺒﺔ.

ﰲ ﻏﻴﺎب اﻟﻘﻮاﻧني ،ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠني
أن ﻳ ّﺪﻋﻮا أﺷﻴﺎء ﻏري ﺻﺤﻴﺤﺔ.

© 2005 Foundation for Science, Technology and Civilisation
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مرجع الكتاب:
الصيدلة ،ص 184

الــصــيـدلــة

قبل مثامنائة سنة كان العامل اإلسالمي ينتج مستحرضات صيدالنية
متقدمة ويطبق أوامر إدارية مشددة تنظم بيعها .أول من توىل
عملية الرقابة كانت امرأة اسمها الشفاء بنت عبد الله التي عيـّنها
الخليفة عمر بن الخطاب عام  640ميالدية مرشفة عىل السوق
يف املدينة .يف هذا النشاط يتخذ الطالب دور املراقب الرسمي
(أو املحتسب) الذي كان يراقب الصيادلة واألدوية التي يبيعونها
يف بغداد يف القرن الثاين عرش .يكلـّف الطالب بالتأكد من صحة
إشاعة مفادها أن صيدلية محلية تبيع تقليدا ً رخيصاً لبعض أدوية
املعدة ،وأن يستخدموا األساليب العملية للتوصل إىل نتيجة مؤكدة
بالرباهني.
الربط بالمنهاج الدراسي
الصف
السادس

إطار عمل مهارات مادة العلوم
ن) القيام بالتجارب العلمية البسيطة وباتباع املنهج العلمي بكل دقة
مخرجات تعلم املادة
 M1تحديد املواد النقية التي تدعى العنارص والبحث يف استخدامات
العنارص الشائعة يف املجتمع (تفاصيل الخصائص غري مطلوبة)
 M2وصف خصائص حاالت املادة الثالث الصلبة والسائلة والغازية من
حيث تركيب وحركة الجسيامت
 M4رشح أن املواد لها خصائص مختلفة (مثل القابلية للذوبان والكثافة
واالنصهار\الغليان والخصائص املغناطيسية) والتي ميكن استخدامها
لفصل املخاليط
 M5إجراء التجارب العملية للبحث يف الطرق املناسبة لفصل املكونات
املوجودة يف املخاليط :الرتشيح واستخدام املغناطيسية والفصل اللوين
(الكروماتوغرايف) والتبخري والبلورة والتقطري والصب لفصل السائل عن
املادة الصلبة
 M6تحديد ورشح األساليب والطرق املناسبة لفصل املخاليط البسيطة والتي
تتكون من مكونني فقط

الصف
الثامن

إطار عمل مهارات مادة العلوم
د) القيام بالتجارب العلمية البسيطة وباتباع املنهج العلمي بكل دقة.
ہ) توضيح الغرض من التجربة والحصول عىل بعض التوجيه بغرض إعداد
خطة للتحقق من مشكلة ما
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الصف
التاسع

إطار عمل مهارات مادة العلوم
د) تحديد املشكلة ثم التخطيط ألداء تجربة علمية أو إعداد خطة مناسبة
للتقيص وذلك بشكل مستقل
ہ) اقرتاح املصادر املحتملة للبيانات أو املعلومات ذات الصلة بالتجربة
ط) اختيار واستخدام طريقة مناسبة لالعرتاف مبصادر املعلومات

األهداف التعـليـمــية
يتعلم الطالب
• أنه كان لدى العامل اإلسالمي قبل مثامنائة سنة مستحرضات صيدالنية متقدمة وكانت
تطبق فيه تعليامت مشددة تنظم بيعها.
• كيفية تقييم منتج ما باستخدام تفاعل املعادلة.
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إجراء النشاط
اطلب من مجموعات
التمهيد ْ
اعرض النشاط ( 6aإما بآلة عرض أو بالصور التوضيحية)ْ .
صغرية من الطالب أن تناقش أي دواء من أدوية املعدة تفضل أن تشرتي ،وملاذا .ثم
اطلب منهم أن يناقشوا ما الذي يتوقعون أن يستفيدوه من زيارة للصيدلية .شجعهم عىل
ْ
أن يعطوا أجوبة مثل “مدة الصالحية”“ ،الصيديل الذي يعرف ما يقوم به”“ ،أن يخربين
الصيديل بالجرعة الصحيحة” ،باإلضافة إىل األجوبة املذكورة يف النشاط .1
ثم أبرز فكرة أنه كان لدى املشرتين يف بغداد يف القرن الثاين عرش نفس املعايري العالية،
وأن املراقب الرسمي (املحتسب) كان يتأكد من االلتزام باألنظمة والقواعد الرسمية.
إجراء القسم الرئييس من النشاط
صفحات النشاط  6bو 6cو – 6dالبودرة لعالج آالم املعدة.
اعرض النشاط  .6bأكـّ ْد عىل الكتب املرجعية والتشكيلة الواسعة من األدوية التي
ْ
كانت موجودة يف العامل اإلسالمي قبل أكرث من ألف سنة .استخد ْم هذه الصفحة لتح ّدد
هذه الوظيفة الدراسية للطالب – وهي تحديد أية واحدة من بني الصيدليات الخمسة
اطلب من مجموعات صغري أن تقرتح
املوجودة يف السوق تبيع عالجاً ملوثاً آلالم املعدةْ .
بعض الطرق ألداء الوظيفة املطلوبة .ولرمبا تفضل أن تطلب من املجموعات أن تح ّدد
وتنفذ طريقتها يف معرفة الصيدلية املخالفة .أو رمبا تتبع الطريقة البديلة فتستمر يف
العمل حسب ما هو مبني يف النشاط  6bو 6cأدناه.
ِ
اعط كل مجموعة نسخة من النشاط  6cو .6dتتبع املجموعات التعليامت لتحديد
العينات امللوثة .ومن املفيد أن تقوم بتطبيق الجانب العميل بنفسك وبرسعة قبل
الدرس.
األجهزة واملواد املطلوبة:
لكل مجموعة:
•  5كؤوس سعة كل منها  100سم مكعب
• اسطوانة قياس مدرجة  10 - 0سم مكعب
• ملعقة الصيدالين
•  5أوانٍ توضع فيها أنواع من البودرة آ ،ب ،ج ،د ،هـ
• قضيب لتحريك املزيج
• توفري عينات من البودرة آ ،ب ،ج ،د ،هـ
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مواصلة إجراء النشاط ...
• هناك نوع واحد من البودرة يختلف عن الباقي – وهو مزيج نصفه من بودرة ال َخبْز
ونصفه من امللح .أما األربعة األخرى فهي من بودرة ال َخبز مع قليل من امللح ،ولذلك
ال ميكن التمييز بينها مبجرد النظر.
• مكعب من حمض الهيدروكلوريك mol/dm 0.5
• مؤرش عام
• ميزان
صفحات النشاط  6eو 6fو 6gو – 6hكبسوالت دوائية.
اعرض صفحتي النشاط  6eو ،6fلوصف كبسوالت الدم – القدمية والحديثة – للطالب.
ْ
اطلب من الطالب أن يستخدموا صفحات خطط البحث املدرسية
ثم ْ
اعرض النشاط ْ .6g
لتخطيط كيفية اكتشاف أن هرس كبسولة الدواء (كيس الشاي) يؤثر يف رسعة خروج
الدواء.
إحدى الطرق الفعالة يف إجراء هذا البحث هي استخدام أجهزة اإلحساس بالضوء مع
وسائل تسجيل البيانات ،كام هو مص ّور يف صفحة النشاط  .6eإذا قررت أن تستخدم هذه
ُري الطالب كيفية استخدام جهاز اإلحساس بالضوء قبل أن تطلب
الطريقة فعليك أن ت َ
منهم أن يخططوا عملية بحثهم .ثم يسجل الطالب إرسال الضوء يف رسم بياين يف حوايل
دقيقتني .قد يحتاج الطالب إىل ثَقْب كيس الشاي وربطه بخيط من هذا الثقب ،لكن هذا
يعتمد عىل نوع كيس الشاي ،يك ميكنهم غمر الكيس يف املاء الساخن ثم تحريكه حتى ال
يسد جهاز اإلحساس بالضوء.
إجراء الجلسة العامة
اطلب من املجموعات أن تقارن ما توصلت إليه من نتائج – فهل كانت نتائجها متفقة؟
ْ
ثم اطلب من املجموعات الصغرية أن تُجري مناقشة – أو إن أحببت أن تدير املناقشة
مع الفصل كله – حول ظروف أخرى رمبا كانت القياسات فيها تعترب جزءا ً مفيدا ً من عمل
الصيادلة املسلمني يف صناعة أدوية جديدة واختبارها.

روابط االنترنت

http://www.muslimheritage.com/topics/default.cfm?ArticlelD=224

ملزيد من املعلومات عن إسهام املسلمني يف الكيمياء.

http://www.muslimheritage.com/topics/default.cfm?ArticlelD=226

ملعرفة كيف كان يتم صنع األدوية قبل ألف سنة.
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ﺃﻱ ﻫﺬه ﺗﺸﺘﺮﻱ؟

اﻷدوﻳﺔ اﳌﺄﻣﻮﻧﺔ.

أدوﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻨﺴﺐ
اﳌﻔﻌﻮل اﻟﺬي ﻳُ ُ
إﻟﻴﻬﺎ

www.1001inventions.com

أرﻳﺪ أن أﺣﺼﻞ ﻋﲆ
اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ أدﻓﻊ مثﻨﻬﺎ –
ﻻ ﻋﲆ أﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎ.

ﻛﺎن اﳌﺴﻠﻤﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺰﻟﻮن إﱃ اﻟﺴﻮق ﰲ ﺑﻐﺪاد ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎين ﻋﴩ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن ﻫﺬه اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ .وﻛﺎﻧﻮا
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻣﺮاﻗﺒني ﻟﻠﺠﻮدة )اﳌﺤﺘﺴﺐ( ﻣﺜﻠام ﻳﻔﻌﻞ اﻷورﺑﻴﻮن اﻟﻴﻮم ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ ،ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ
ﻳﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧني واﻷﻧﻈﻤﺔ.
© 2005 Foundation for Science, Technology and Civilisation
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ﻣﺮﻫﻢ اﺑﻦ
ﺳﻴﻨﺎ ﻟﺤﺐ
اﻟﺸﺒﺎب

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﰲ ﺑﻐﺪاد.

اﻷﻋﺸﺎب

www.1001inventions.com

ﴍاب ﺳﺎﺑﻮر
ﺑﻦ ﺳﻬﻞ
ﻟﻠﺴﻌﺎل

ﻣﻬﻤﺘﻚ اﻟﻴﻮم ،أﻳﻬﺎ اﳌﺤﺘﺴﺐ ،أن ﺗﻔﺤﺺ
اﻟﺒﻮدرة ومتﺴﻚ اﻟﻐﺸﺎش ،ﺛﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن
ﻧﻔﻜﺮ ﰲ إﻳﻘﺎع ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ...

ﴎ ْت إﺷﺎﻋﺔ أن أﺣﺪ اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق ميﺰج ﻣﻊ دواء آﻻم
ََ
اﳌﻌﺪة ﺑﻮدرة رﺧﻴﺼﺔ ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻬﺎ.

أﻗﺮاص
ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻧﺒﺾ
اﻟﻘﻠﺐ

ﺘﺎب ﻋﻠﻢ
ﻛ اﻷدﻟوﻠﻳﺒﺔريوين

ﺮﻋﺎت
دﻟﻴﻞ ﺟ ﻳﺔ
اﻷدﻟوﻠﻜﻨﺪي
وي
أ
أﻗﺮاص اﻟﺰﻫﺮا ﻟﺤﻠﻖ ﻗﺮاص ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ا
ب
ﺎ
ﻬ
ﺘ
ﻟ
إ
ﺔ
ﻧﺒﺾ اﻟﻘﻠﺐ
ﺠ
ﻟ
ﳌﻌﺎ
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1

C

B

A

أﺿﻒ ﻣﻞء ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﻮدرة دواء اﳌﻌﺪة إﱃ اﻟﻜﺄس  .Aﺛﻢ ﺣﺮك اﳌﺰﻳﺞ .ﺗﺎﺑﻊ
إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻠﻌﻘﺔ ﺑﻌﺪ أﺧﺮى إﱃ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻟﻮن اﳌﺰﻳﺞ أﺧﴬ .ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﻮدرة
دواء اﳌﻌﺪة ﻗﺪ ﻋﺪﻟﺖ اﻷﺣامض.
اﻛﺘﺐ ﻋﺪد اﳌﻼﻋﻖ اﻟﺘﻲ أﺿﻔﺘﻬﺎ.

2

ﺧﺬ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ أدوﻳﺔ آﻻم اﳌﻌﺪة ﻣﻦ ﻛﻞ ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ.

E

D

5

ﺳﺠﻞ وزن ﻛﻞ ﻋﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﺠﺪول )اﻟﻌﻤﻮد (2

ﻣﻬﻤﺘﻚ اﻟﻴﻮم أن ﺗﻔﺤﺺ أدوﻳﺔ اﳌﻌﺪة ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺻﻴﺪﻟﻴﺎت.
أﺣﺪ ﻫﺬه اﻷدوﻳﺔ ﻣﻐﺸﻮش ﺑﺒﻮدرة ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻬﺎ.
اﺗﺒﻊ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﻠﻴامت ﻟﺘﻜﺘﺸﻒ اﻟﺪواء اﳌﻐﺸﻮش...

ﻓﺤﺺ ﺍﻟﺒﻮﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻰ ﻵﻻﻡ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ

3

4

6

7

ﺿﻊ  5ﺳﻨﺘﻴﻤﱰ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ ﺣﻤﺾ اﻟﻬﻴﺪروﻛﻠﻮرﻳﻚ
اﳌﺨﻔﻒ ﰲ ﻛﻞ ﻛﺄس

أﺿﻒ أرﺑﻊ ﻗﻄﺮات ﻣﻦ اﳌﺆﴍ
اﻟﻌﺎم ﻟﻜﻞ ﻛﺄس.

ِز ْن ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ
ﺑﻮدرة دواء اﳌﻌﺪة  .Aاﻛﺘﺐ
ﻣﻘﺪار ﻫﺬه اﻟﻜﻤﻴﺔ ﰲ
اﻟﺠﺪول )اﻟﻌﻤﻮد (4
اﺣﺴﺐ ﻣﻘﺪار ﺑﻮدرة دواء اﳌﻌﺪة اﻟﺘﻲ أﺿﻔﺘﻬﺎ
ﺑﻄﺮح اﻟﺮﻗﻢ ﰲ اﻟﻌﻤﻮد  4ﻣﻦ اﻟﺮﻗﻢ ﰲ اﻟﻌﻤﻮد 2

8

A

أﻋﺪ اﻟﺨﻄﻮات  7 - 5ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
اﻟﻌﻴﻨﺎت .B,C,D,E

www.1001inventions.com
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اﻟﻌﻤﻮد 1

اﻟﻌﻴﻨﺔ

A

B

C

D

E

اﻟﻌﻤﻮد 2

ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪ
اﻟﺒﺪء )ﺑﺎﻟﻐﺮام(

ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

اﻟﻌﻤﻮد 3
ﻋﺪد ﻣﻼﻋﻖ
اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺘﻲ
أﺿﻴﻔﺖ إﱃ
اﻟﺤﻤﺾ.

اﻟﻌﻤﻮد 4
اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ،
)ﺑﺎﻟﻐﺮام(

اﻟﻌﻤﻮد 5
ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ
اﳌﻀﺎﻓﺔ إﱃ
اﻟﺤﻤﺾ ،ﺑﺎﻟﻐﺮام
)اﻷﻋﻤﺪة (2-4

أي ﺑﻮدرة ﻫﻲ اﳌﻐﺸﻮﺷﺔ؟

ﻛﻴﻒ ﻋﺮﻓﺖ ذﻟﻚ؟

www.1001inventions.com

ﻣﺎ ﻣﺪى ﺗﺄﻛﺪك ﻣﻦ ﺻﺤﺔ إﺟﺎﺑﺘﻚ؟ ﻛﻴﻒ
ميﻜﻦ أن ﺗﺠﻌﻞ إﺟﺎﺑﺘﻚ أﻛرث ﺗﻴﻘﻨﺎً؟

ﺗﻠﻤﻴﺢ:
اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﻐﺸﻮﺷﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﻛﻤﻴﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ
اﻟﺪواء اﳌﻀﺎد ﻵﻻم اﳌﻌﺪة.
ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻚ ﺗﺤﺘﺎج إﱃ ﻛﻤﻴﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ
ﻫﺬه اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺤﻤﺾ ﰲ اﻟﻜﺄس.
© 2008 Foundation for Science, Technology and Civilisation
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ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻡ

أﻗﺮاص اﻟﺪواء

ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻋﺪة ﻃﺮق ﻹﻳﺼﺎل ﻋﻘﺎﻗري اﻟﺪواء إﱃ ﻣﺠﺮى اﻟﺪم...

اﳌﺮﻫﻢ
ﻛﺒﺴﻮﻻت اﻟﺠﻼﺗني

اﻟﴩاب

اﻹﺑﺮ

www.1001inventions.com

ﻛﺒﺴﻮﻻت
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ﻛﺒﺴﻮﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ :ﺃﻗﺪﻡ ﻋﻬﺪﺍ ﻣﻤﺎ ﺗﻈﻦ!

ﺻﻨﻊ اﻟﺰﻫﺮاوي ﻛﺒﺴﻮﻻت ﻟﻠﺪواء ﻗﺒﻞ ﺣﻮاﱄ أﻟﻒ ﺳﻨﺔ .إذ ﻛﺎن ﻳﻌﺒﺊ
ﺟﺮﻋﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺪواء ﰲ ﻣﻐﻠﻒ ﻣﻦ أﻣﻌﺎء ﺣﻴﻮان ﻛﺎﻟﻐﻨﻢ ،ﻟﺘﻜﻮن
ﺟﺎﻫﺰة ﻟﻠﺒﻠﻊ .وﻛﺎن اﻟﺪواء ﻳﺘﴪب ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻣﻦ اﳌﻐﻠﻒ ،ﻃﻮال اﻟﻴﻮم.

ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺒﺴﻮﻟﺔ ﺩﻭﺍﺀ ﺣﺪﻳﺜﺔ
ﻛﺒﺴﻮﻟﺔ )أو ﻣﻐﻠﻒ ﻣﻦ
اﻷﻣﻌﺎء ﻗﺒﻞ ﻣﺌﺔ ﺳﻨﺔ(

www.1001inventions.com

’ﺣﺒﺎت‘ ﺻﻐرية ﻣﻦ اﻟﺪواء
ﻣﻊ ﻃﺒﻘﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻨﺤﻞ
ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ يك ﻳﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﺪواء وﻳﴪي ﰲ اﻟﺪم ﻃﻮال
اﻟﻴﻮم.

’ﺣﺒﺎت‘ ﺻﻐرية ﻣﻦ اﻟﺪواء ﻣﻊ ﻃﺒﻘﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻨﺤﻞ ﺑﴪﻋﺔ
ﻟﻴﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪواء ﴎﻳﻌﺎ وميﺘﺰج ﺑﺎﻟﺪم ﺑﴪﻋﺔ.
© 2008 Foundation for Science, Technology and Civilisation

النشاط 6f

62

ﻛﺒﺴﻮﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ :ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ
ﻣﺎ ﻫﻲ ﴎﻋﺔ ﺧﺮوج اﻟﺪواء ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺴﻮﻟﺔ؟
ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻓﺮق إن ﻫﺮﺳﺖ اﻟﺪواء؟
اﺳﺘﺨﺪم اﻷدوات ﻟﺘﺨﻄﻂ وﺗﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﻮاب.

أﻛﻴﺎس ﺷﺎي

اﺳﺘﺨﺪم أﻛﻴﺎس اﻟﺸﺎي ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﻐﻠﻒ اﻷﺣﺸﺎء.

ﻣﺎء ﺳﺎﺧﻦ

www.1001inventions.com

أﻛﻴﺎس ﺷﺎي
ﻣﻄﻮﻳﺔ
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ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻛﻴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺎﻱ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻛﺒﺴﻮﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ

www.1001inventions.com

ﻛﻴﺲ ﺷﺎي ،ﻣﻄﻮي –
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺸﺒﻚ اﻟﻮرق
ﺧﻴﻂ
ﺟﻬﺎز ﺗﺤﺴﺲ اﻟﻀﻮء
دﻓﱰ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

© 2008 Foundation for Science, Technology and Civilisation
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مرجع الكتاب:
األقواس ،ص 200
الخيام ،ص 224

البـنـاء المــتــيــن

نحن اليوم ال نلقي باالً لكيفية تشييد الجسور أو إقامة الخيام.
ولكن ذلك كان يعترب من التقنيات املتقدمة قبل ألف سنة .وقد
استفاد املخرتعون املسلمون من معرفتهم يف الرياضيات والهندسة
لتحسني ما كان موجودا ً من تصاميم الخيام .وركزت إبداعاتهم
عىل قوة املثلث .واستطاعوا التغلب عىل التحدي املتمثل يف كيفية
تحمل األوزان الضخمة عن طريق بناء أقواس بأشكال جديدة.
يف هذا النشاط يفهم الطالب كيف تهيء هذه األشكال إلنشاء مبان متينة جدا ً .يواجه
الطالب أوالً التحدي للتوصل إىل منوذج خيمة من عود الكربيت .ثم عليهم أن يص ّمموا
جرسا ً مقوساً ،باستخدام برنامج الكمبيوتر “بناء الجرس” الذي يعترب من الربامج التي يحبها
(يتعلق بها) مستخدموها( .ميكن تنزيل هذا الربنامج مجاناً).

الربط بالمنهاج الدراسي
الصف
السادس

إطار عمل مهارات مادة العلوم
ب) وصف طرق للحد من املخاطر التي تواجه الطالب أو تواجه اآلخرين
عند العمل يف املخترب أو يف امليدان
مخرجات تعلم عامل الفيزياء
 P1دراسة مجموعة من القوى التالمسية وغري التالمسية (مثل :االحتكاك
ومقاومة الهواء \ املاء والجاذبية والكهرباء الساكنة واملغناطيسية

الصف
السابع

إطار عمل مهارات مادة العلوم
ب)يصف طرق للحد من املخاطر التي تواجه الطالب أو تواجه اآلخرين عند
العمل يف املخترب أو يف امليدان

الصف
الثامن

إطار عمل مهارات مادة العلوم
ج) بناء وتجميع والتحكم باألدوات لرتكيب األجهزة بصورة آمنة وفعالة عند
تنفيذ التجارب

الصف
التاسع

إطار عمل مهارات مادة العلوم
ج) بناء وتجميع والتحكم بالوسائل لرتكيب الجهاز املناسب لتنفيذ التجربة
بصورة آمنة وفعالة
د) تحديد املشكلة ثم التخطيط ألداء تجربة علمية أو إعداد خطة مناسبة
للتقيص وذلك بشكل مستقل
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األهداف التعـليـمــية
يتعـلم الطالب:
• إدراك أن النثلث شكل قوي يدخل يف تصميم املباين ابتدا ًء من الخيام اإلسالمية إىل
الجسور الحديثة.
• استخدام مبدأ األقواس لتصميم جرس ذو كفاءة عالية.

إجراء النشاط
حل
اطلب من الطالب ّ
ْ
اعرض النشاط ( 7aإما بآلة عرض أو بالصور التوضيحية)ْ .
املشكلتني البسيطتني (خمس دقائق لكل منهام) برتتيب أعواد الكربيت التي أشعلت من
قبل واستخدام الالصقة الزرقاء إلقامة خيمة ال ميكن العسف بها بسهولة .ميكن للطالب
إما أن يقيموا الخيام أو يرسموا أجوبتهم .القواعد الالزم مراعاتها :ميكنهم تثبيت األعواد
عىل الطاولة ،ولكن ال ميكنهم كرسها ليكون لديهم عدد أكرب من األعواد األقرص.
اعرض الحلول املوجودة يف النشاط  ،7cوأبرز “هل تعلم؟” ،مركزا ً عىل استخدام املسلمني
ْ
والبدو للخيام .واسرتع انتباه الطالب إىل أن شكل املثلث يتك ّرر كثريا ً يف تصميم خيام
البدو– يك ميكن توفري أكرب درجة من املتانة من مواد محدودة.
إجـراء القسم الرئيسـي من النشاط
النشاط  45 - 30( 7bدقيقة) يُبنى استنادا ً عىل فكرة املثلث .التحدي املطروح للطالب
هنا هو أن يبنوا جرسا ً مقوساً ،باستخدام برنامج كمبيوتر يعطي صورة محاكية .يُش ّجع
الطالب أوالً عىل التفكري يف األسباب التي تجعل األقواس متينة جدا ً .وقد أتقن املهندسون
املعامريون املسلمون فن استخدام األقواس قبل ألف سنة ،وطوروا أنواعاً مختلفة منها
تعطي املباين قوة ومتانة واستقرارا ً وتضفي عليها مظاهر جاملية( .فأقواسهم املستدقة مل
تكن تربز كثريا ً إىل الجوانب ،ولذلك كان احتامل سقوطها من الوسط أقل بكثري ).كذلك
وضع املهندسون املعامريون املسلمون أقواساً عىل األقواس ليحصلوا عىل أقىص متانة بأقل
املواد يف املباين الضخمة.
ميكن للطالب أن يطبقوا أفكارهم عن املباين القوية باستخدام لعبة املحاكاة املسامة
“بناء الجرس” .فعليهم يف اللعبة أن يبنوا مبنى ميتد فوق املاء .واملحاكاة لها سلسلة من
الدرجات لزيادة فهم الطالب لفكرة تحقيق أقىص متانة مع أقل وزن ممكن .وعندما يتم
بناء جرس ميكن اختباره “بجعل قطار مير عليه .وهذا الربنامج سهل االستخدام وتحتاج إىل
تنزيله وتخزينه عىل كل كمبيوتر (انظر املوقع االلكرتوين أدناه).

روابط االنترنت

http://www.bridgebuilder-game.com/

لربنامج محاكاة بناء الجرس ين ّزل مجاناً ورضوري للنشاط الرئييس.

http://muslimheritage.com/topic/default.cfm?ArticlelD=260

للمعلومات عن استخدام األقواس يف العامرة اإلسالمية.
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ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻴﻦ

 1ﻣﺎ ﻫﻮ أﻣنت ﳾء ميﻜﻦ أن
ﻋﴢ؟ )اﺳﺘﺨﺪم
ﺗﺒﻨﻴﺔ ﺑﺜﻼث ّ
أﻋﻮاد اﻟﺜﻘﺎب واﳌﺎدة اﻟﻼﺻﻘﺔ
اﻟﺰرﻗﺎء(

ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺭﻗﻢ 1

www.1001inventions.com

 2ﺗﺠﺪ رﻓﻴﻘنيُ ) .ﻋﴢ واﳌﻌﺠﻮن اﻟﻼﺻﻖ اﻷزرق (
ﻣﺎﻫﻮ أﻛﱪ وأﻣنت ﳾء ميﻜﻦ أن ﺗﺒﻨﻴﻪ
ﻋﴢ؟
ﺑﺴﺒﻌﺔ ّ

ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ :ﻗﺒﻞ أﻟﻒ ﺳﻨﺔ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ :اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ :ﺗﺨﻴﻞ أﻧﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺑﺪوﻳﺔ ،وأﻧﻚ أﺻﺒﺤﺖ ﺑﻼ ﻣﺄوى ﻣﻦ ﺟﺮاء
ﻋﺎﺻﻔﺔ رﻣﻠﻴﺔ .وﻻ ﺑﺪ ﻟﻚ أن ﺗﺒﻨﻲ ﻣﺄوى ﺟﺪﻳﺪا ً ﻟﺘﺒﻴﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻴﻠﺔ .ﻻ ﺑﺪ أن
ﻳﻜﻮن ﺑﻨﺎؤك ﻣﺘﻴﻨﺎً ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺤﺘﻤﻞ رﻳﺎح اﻟﺼﺤﺮاء.

❈ ﻋﲆ أي ﺷﻜﻞ
ﺗﺆﺳﺲ ﻣﺒﻨﺎك؟
© 2005 Foundation for Science, Technology and Civilisation
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ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻴﻦ

ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ؟

أن اﳌﻌامرﻳني
اﳌﺴﻠﻤني أﺗﻘﻨﻮا ﺑﻨﺎء
اﻷﻗﻮاس اﳌﺪﺑﺒﺔ ﻗﺒﻞ
أﻟﻒ ﺳﻨﺔ ،وأن اﻹﻟﻬﺎم
ﰲ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺟﺎء ﻣﻦ
اﻟﺘﻘﻮس اﻟﺒﺪﻳﻊ ﰲ
أﻏﺼﺎن اﻟﻨﺨﻴﻞ.

ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ اﻷﻗﻮاس
ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺎﻧﺔ؟

ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺭﻗﻢ  - 2ﺟﺴﺮ
ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ :اﻵن
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ :اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ :ﺗﺼﻮر أﻧﻚ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺪين وﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﻚ أن ﺗﻘﻴﻢ ﺟﴪا ً
ﻣﻘﻮﺳﺎً ﻓﻮق ﻧﻬﺮ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﺮور اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ .ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﺪر اﳌﺘﺎﻧﺔ
واﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻠﺘني ميﻜﻦ أن ﺗﺤﻘﻘﻬام؟

www.1001inventions.com
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ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻴﻦ

ﺣﻞ ﺗﺤﺪﻱ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ

ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ؟

أن اﻟﺨﻴﺎم
ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻞ
آﻻف اﻟﺴﻨني
ﺗﺴﺘﺨﺪم
ﻛﺄﻣﺎﻛﻦ
ﻟﻠﻘﺎءات.

www.1001inventions.com
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النشاط 8

مرجع الكتاب:
الظواهر الطبيعية،
ص .246

تـفـســـيـر الظــواهــر

قبل أكرث من ألف سنة اهت ّم علامء الحضارة اإلسالمية مبعرفة الكون
من حولهم ،فكانوا يجمعون األدلة من مالحظاتهم يك يفرسوا
الظواهر التي ال تزال تثري النقاش بني العلامء ،مثل :ما سبب زرقة
السامء؟ ملاذا يبدو القمر أكرب عندما يكون قريباً من خط األفق؟
كيف يتك ّون قوس املطر؟

هذا النشاط قائم عىل بطاقات ،بحيث يـُطلب من الطالب أن يقيموا األدلة والحجج يك
يختاروا األفضل من بني تفسريات ثالثة لكل ظاهرة .ويتبع ذلك نشاط اختياري :يقوم
الطالب بإعداد كلمة تلقى يف مؤمتر علمي تناقش الحجج املؤيدة لتفسري معني إلحدى هذه
الظواهر.

الربط بالمنهاج الدراسي
الصف
السادس

إطار عمل مهارات مادة العلوم
د) اختيار واستخدام الوسائل املناسبة لعرض البيانات واملعلومات
ن) القيام بالتجارب العلمية البسيطة باتباع املنهج العلمي بكل دقة
مخرجات التعلم األرض والفضاء
 E5استخدام النامذج واملخططات أو الرسوم التوضيحية لرشح األوجه
املختلفة للقمر
 E6رشح أن القمر يدور حول األرض مرة واحدة كل  28يوم (الشهر
القمري)

الصف
السابع

إطار عمل مهارات مادة العلوم
د) يصف املشكلة ،الفرضية أو السؤال املراد اختباره أوبحثه
ہ)يجري ويسجل املشاهدات والقياسات بدقة ويكرر عدد من املحاوالت
ويق ّيم النتائج الستخالص االستنتاجات
مخرجات التعلم األرض والفضاء
 E1وصف كيفية حدوث كسوف الشمس وخسوف القمر باستخدام الرسوم
التوضيحية

الصف
الثامن

إطار عمل مهارات مادة العلوم
د) القيام بالتجارب العلمية البسيطة وباتباع املنهج العلمي بكل دقة.
ہ) توضيح الغرض من التجربة والحصول عىل بعض التوجيه بغرض إعداد
خطة للتحقق من مشكلة ما
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الصف
التاسع

إطار عمل مهارات مادة العلوم
د) تحديد املشكلة ثم التخطيط ألداء تجربة علمية أو إعداد خطة مناسبة
للتقيص وذلك بشكل مستقل
ہ) اقرتاح املصادر املحتملة للبيانات أو املعلومات ذات الصلة بالتجربة
ط) اختيار واستخدام طريقة مناسبة لالعرتاف مبصادر املعلومات

األهداف التعـليـمــية
يقوم الطالب مبا ييل:
• دراسة املالحظات واألدلة عن ثالث ظواهر طبيعية.
• تقيـّيم األدلة والحجج الختيار أفضل تفسري لكل ظاهرة.
• االستعداد للتدليل عىل صحة تفسري معني لظاهرة طبيعية يف مؤمتر علمي.

إجراء النشاط
اعرض النشاط ( 8aإما بآلة عرض أو بالصور التوضيحية) .اطلب من ْ الطالب
التمهيد ْ
اإلجابة عن السؤال ،ثم اطلب منهم أن ينظروا يف تفسريات الكندي التي عرضها قبل
ألف سنة .قد يالحظ الطالب وجود مفهومني خاطئني يف آراء الكندي ،وهام :أن األرض
ترسل الضوء وأن هناك ذرات من الغبار والبخار يف الهواء .لكن وجود هذين املفهومني
الخاطئني ال يقلـّل من وجاهة األفكار الرئيسية يف تفسرياته.
اطلب من الطالب أن
ْ
اعرض النشاط  .8bركز عىل دائرة “املالحظة ،األدلة ،التفسري”ْ .
يح ّددوا مالحظات الكندي وأدلته – وكذلك تفسرياته – يف خضم التفكري يف النشاط .8a
الحظ أن العلامء القدامى مل تكن لديهم التقنيات الحديثة ،ومع ذلك فإنهم غالباً ما كانوا
يتوصلون إىل تفسريات وقياسات قريبة جدا ً مام يعترب اليوم صحيحاً .فعىل سبيل املثال،
ّ
قاس علامء الفلك املسلمون يف القرن التاسع محيط األرض ،فقالوا إنه يبلغ 40253.4
كيلومرت ،وهو رقم يختلف بأقل من  1%عن الرقم املعروف اليوم وهو  40000.6كيلومرت
(مرورا ً بالقطبني)
إجراء القسم الرئييس من النشاط
ِ
اعط كل مجموعة من الطالب مجموعة بطاقات من النشاط  8cأو النشاط  8dاو .8e
اطلب من الطالب أن يستخدموا األدلة من بطاقات املالحظات ليقرروا أياً من بطاقات
ْ
التفسري الثالث تقدم التفسري األفضل للظاهرة الطبيعية التي يدرسونها.
من املرجح أن يحتاج الطالب إىل إرشاد يك يقوموا بعملية “اختبار التفسريات” مبحاولة
نقضها:
•
•
•
•

ابس ْط التفسريات الثالثة املتنافسة.
خ ْذ كل دليل عىل حدة .هل يناقض هذا الدليل أياً من التفسريات ،فيبطلها؟
أي تفسري يبقى لديك متمشياً مع الدليل؟
قد يساعد هذا الجدول الطالب يف هذه العملية:
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مواصلة إجراء النشاط ...
الدليل

أي تفسري يبطل؟

A
B
C
D

E

التفسري 2

F

G

التفسري 1

طريقة أخرى تسمح للطالب مببارشة هذا النشاط هي أن تبدأ املناقشة بنفسك ،فتقول
مثال “إ ّن الشمس تغطس يف البحر كل مساء” ،وترتك للطالب أن يردوا عليك.
اطلب من الطالب أن يبدؤوا العملية من
بعد إكامل الدراسة لظاهرة من الظواهرْ ،
جديد بالنسبة لظاهرة أخرى إن كان ذلك مناسباً .ولرمبا كان السؤال الخاص بحجم القمر
أصعب األسئلة ،إذ مل يتوصل العلامء بعد إىل حل كامل له.
قد تحتاج خالل هذا النشاط إىل رشح بعض هذه الكلامت ،أو أن تطلب من الطالب أن
يستخرجوا معانيها من القاموس :طول املوجة ،الخاليا املخروطية (يف العني) ،الطيف،
انكسار الشعاع ،الصورة الخادعة.
النشاط التايل
اطلب من كل مجموعة أن تعد خالصة تؤيد فيها تفسريا ً معيناً ألحد األسئلة ،مع التأكد
ْ
من أن كل األسئلة الثالثة سيتم نقاشها من قبل الفصل ككل .وعندما تقدم كل مجموعة
السؤال الذي اختارته وتقدم أدلتها عىل تفسريها إىل “املؤمتر العلمي” ميكن لسائر الطالب
أن يوجهوا إليها بعض األسئلة.
إجراء الجلسة العامة
اعرض النشاط  8و .هنا يكشف اسم العامل الذي كان أول من اقرتح كل تفسري ،ويربز
ْ
التفسري املقبول حالياً لكل ظاهرة .بينّ ْ للطالب أن العلامء املسلمني كانوا يقومون
باملالحظة ،وجمع األدلة ،ويقدمون التفاسري عىل مدى ألف سنة عىل األقل .وكثريا ً ما
جاءت تفسرياتهم مقاربة ملا يقبله العلامء اليوم.
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روابط االنترنت

http://math.ucr.edu/home/baez/physics/General/BlueSky/blue_sky.html

ما سبب زرقة السامء؟ أفكار وأدلة تشمل ما قدمه كل من تيندال ،وراييل ،واينشتاين.

http://www.exploratorium.edu/snacks/blue_sky.shtml

تجربة لوضع منوذج يبني كيف ينترش الضوء وهو يف طريقه إىل األرض.

http://spaceplace.nasa.gov/en/kids/misrsky/misr_sky.shtml

يعطي هذا املوقع تفسريا ً واضحاً جدا ً للرأي املقبول حالياً عن السبب الذي يجعل السامء
زرقاء.

http://eo.ucar.edu/rainbows/

قوس املطر :تفسري ديكارت وأوصاف مفصلة لكل ما قد تحتاج أن تعرفه عن قوس املطر!

http://www.newsfinder.org/more.php?id=812_0_1_0_M

معلومات عن الحسن بن الهيثم.

http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathemticians/Al-Farisi.
html

كامل الدين الفاريس – معلومات عن تجاربه الخاصة بقوس املطر ،وكيف ط ّور عمل
الحسن بن الهيثم
http://www.lhup.edu/~dsimanek/3d/moonillu.htm

نظريات وأفكار كثرية عن صورة القمر الخادعة – هذا خاص بالعامل الدؤوب فقط! ممتع
جدا ً وإن كان كثري التفصيل.
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ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ

ﻫﻞ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺯﺭﻗﺎﺀ
ً
ﺣﻘﺎ  ،ﺃﻡ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ
ﻭﻫﻢ؟

واﻟﺸﻤﺲ ﺗﴤء ذرات اﻟﻐﺒﺎر
واﻟﺒﺨﺎر ﰲ اﻟﻬﻮاء .وﻟﺮمبﺎ ميﺘﺰج ﻫﺬا
اﻟﻀﻮء ﺑﺎﻟﻌﺘﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻮﻗﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ.

www.1001inventions.com

ﻗﺒﻞ ﺃﻟﻒ ﺳﻨﺔ ﺑﺪﺃ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻳﺴﺄﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ.

اﻟﻬﻮاء ﻓﻮﻗﻨﺎ ﻣﻌﺘﻢ .أﺗﺼﻮر أن ﻫﺬا اﻟﻬﻮاء اﳌﻌﺘﻢ ميﺘﺰج
ﻣﻊ اﻟﻀﻮء ﻣﻦ اﻷرض واﻟﻨﺠﻮم ﻟرنى ﻟﻮﻧﺎً وﺳﻄﺎً ﺑني
اﻟﻈﻠﻤﺔ واﻟﻨﻮر – ذاك ﻫﻮ اﻟﻠﻮن اﻷزرق.
© 2005 Foundation for Science, Technology and Civilisation
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اﳌﻼﺣﻈﺔ

ﻛﻴﻒ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
إﻧﻬﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮن مبﻼﺣﻈﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻸﺷﻴﺎء ﻣﻦ
ﺣﻮﻟﻬﻢ ﻻﻛﺘﺸﺎف اﻟﺪﻟﻴﻞ.
وﻫﻢ ﻳﻔﻜﺮون ﺗﻔﻜريا ً إﺑﺪاﻋﻴﺎً ﰲ اﻟﺪﻟﻴﻞ يك
ﻳﺨﻠﺼﻮا إﱃ اﻟﺘﻔﺴري.

ﻋﲆ أن اﻟﺸﻤﺲ ﻛﺎﻧﺖ دامئﺎ ﻣﺘﻌﺎﻣﺪة ﻣﻊ
ﺑﻘﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ اﻷرض.

ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﴍ ،ﻛﺎن اﻟﻨﺎس ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﻷرض ﻣﺴﺘﻮﻳﺔ ،ﻏري أن اﺑﻦ
ﺣﺰم ﻛﺎن ﻟﻪ رأي ﻣﺨﺎﻟﻒ ،إذ رأى أن اﻷرض
ﻛﺮوﻳﺔ .ﻓﻌﲆ أي دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻨﺪ؟

ﺪﻟﻴﻞ
ﻟ

ﻫﻴﺎ ﻧﻔﺴﺮ!

ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻗﻮﺱ ﺍﻟﻤﻄﺮ؟

ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﺒﺪﻭ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺃﻛﺒﺮ ﻛﻠﻤﺎ ﻫﺒﻂ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﻓﻖ؟
ﻫﻞ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ
ﺯﺭﻗﺎﺀ ً
ﺣﻘﺎ ،ﺃﻡ
ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﻢ؟

❈ ﰲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﲆ ﻛﻞ ﺳﺆال ،اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻟﺘﺨﺘﺎر أﻓﻀﻞ ﺗﻔﺴري.

ا
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❈ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺣﺪ اﻷﺳﺌﻠﺔ ،ﻓﻜﺮ ﰲ ﻣﺎ ﺗﻘﺮر أن ﺗﻘﻮﻟﻪ ﰲ ﻣﺆمتﺮ ﻋﻠﻤﻲ
ﻟﺘﻘﻨﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ أﻧﻚ اﺧﱰت اﻟﺘﻔﺴري اﻷﻓﻀﻞ .اﺳﺘﺨﺪم ﺑﻄﺎﻗﺎت
اﻷدﻟﺔ ﻟﺘﺄﻳﻴﺪ رأﻳﻚ.

اﻟﺘﻔﺴري

90º
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ً
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﻣﻼﺣﻈﺔ.

ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻬﻮاء ﻏﺒﺎرا وﻣﺎء،
واﻟﻐﺒﺎر واﳌﺎء ﻳﻨﴩان اﻟﻀﻮء.

B

ً
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ.

ﻣﻮﺟﺔ اﻟﻀﻮء اﻟﺰرﻗﺎء أﻗﴫ ﻃﻮﻻً
ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺎت اﻷﻟﻮان اﻷﺧﺮى.

ﺃﺯﺭﻕ

ﺃﺣﻤﺮ

C

ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
1

ﺿﻮء اﻟﺸﻤﺲ ﻳﻨري
اﻟﻬﻮاء وذرات ﺑﺨﺎر
اﳌﺎء واﻟﻐﺒﺎر.

ً
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ.
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ً
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ.

اﻟﺨﻼﻳﺎ اﳌﺨﺮوﻃﻴﺔ ﰲ اﻟﻌني
ﺗﺘﺤﺴﺲ ﺑﺄﻃﻮال ﻣﻮﺟﺎت اﻟﻀﻮء
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .وﺗﺘﻨﺒﻪ اﻟﺨﻼﻳﺎ اﳌﺨﺮوﻃﻴﺔ
اﻟﺤﻤﺮاء واﻟﺨﴬاء ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘامﺛﻞ
ﺑﺎﻟﻀﻮء اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ اﻟﺴامء .أﻣﺎ
اﻟﺨﻼﻳﺎ اﳌﺨﺮوﻃﻴﺔ اﻟﺰرﻗﺎء ﻓﻬﻲ
أﺷﺪ ﺗﻨﺒﻬﺎ ﺑﻪ.

ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ 2

E

ً
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ.

ﻟﻮن اﻟﺴامء ﰲ ﻳﻮم ﺷﺪﻳﺪ
اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ أو ﻏﺎﺋﻢ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜريا ً
ﻋﻦ ﻟﻮﻧﻬﺎ ﰲ ﻳﻮم ﻣﴩق .ﻓﺰﻳﺎدة
ﻛﻤﻴﺔ ﺑﺨﺎر اﳌﺎء ﻻ ﺗﺤﺪث ﺗﻐريا ً
ﻛﺒريا ً ﰲ ﻟﻮن اﻟﺴامء.

ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ 3

D

ﻫﻞ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺯﺭﻗﺎﺀ ﺣﻘ ًﺎ ،ﺃﻡ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﻢ؟

A

F

ً
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ.

G

ً
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ.

ﺳﺒﺐ اﻟﻈﻼم ﻫﻮ اﻧﻌﺪام اﻟﻀﻮء،
أﻣﺎ اﻟﻀﻮء اﻷﺑﻴﺾ ﻓﻴﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻟﻮان.

ﻛﻠام ﻗﴫ ﻃﻮل اﳌﻮﺟﺔ زاد
اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻀﻮء ﺑﺴﺒﺐ ذرات اﳌﺎء
واﻟﻐﺒﺎر ﰲ اﻟﻬﻮاء ،ﻣام ﻳﻌﻨﻲ أن
اﻟﻀﻮء اﻷزرق أﻛرث اﻧﺘﺸﺎرا ً ﻣﻦ
اﻟﻀﻮء اﻷﺣﻤﺮ.

اﻟﻠﻮن اﻷزرق ﻫﻮ
اﻟﻠﻮن اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺑني
ﻇﻠﻤﺔ اﻟﺴامء وﻧﻮر
اﻟﺸﻤﺲ.

اﻟﻠﻮن اﻷزرق ﰲ
اﻟﺴامء ﺳﺒﺒﻪ وﺟﻮد
ذرات ﻣﻦ اﻟﻐﺒﺎر
وﺑﺨﺎر اﳌﺎء ﰲ اﻟﻐﻼف
اﻟﺠﻮي ،ﺗﻨﴩ ﺿﻮء
اﻟﺸﻤﺲ.

ﻳﺼﻞ ﺿﻮء اﻟﺸﻤﺲ إﱃ اﻟﻐﻼف
اﻟﺠﻮي اﳌﺤﻴﻂ ﺑﺎﻷرض ،ﻓﻴﻨﺘﴩ
اﻟﻀﻮء ﰲ ﻛﻞ اﺗﺠﺎه ﺑﺴﺒﺐ ذرات
اﻟﻨﱰوﺟني واﻷﻛﺴﺠني اﳌﻮﺟﻮدة
ﰲ اﻟﻬﻮاء .وﻧﻈﺮا ً ﻷن اﻟﻀﻮء
اﻷزرق أﻛرث اﻧﺘﺸﺎرا ً ﻣﻦ اﻷﻟﻮان
اﻷﺧﺮى ﺗﺒﺪو اﻟﺴامء زرﻗﺎء
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ً
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮى ﻗﻮس اﳌﻄﺮ ﺗﻜﻮن
اﻟﺸﻤﺲ ﺧﻠﻔﻚ واﳌﻄﺮ
أﻣﺎﻣﻚ.

B

G

ً
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ.

ميﻜﻨﻚ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﺸﻮر ﻟﺘﻔﺼﻞ اﻟﻀﻮء
اﻷﺑﻴﺾ إﱃ ﻛﻞ أﻟﻮان اﻟﻄﻴﻒ.

ً
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ.

ﻻ متﻄﺮ اﻟﺴامء
دامئﺎً ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮر
ﻗﻮس اﳌﻄﺮ.

C

ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ

ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ

ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
1

ﺿﻮء اﳌﻮﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻄﻮل
ﻳﻨﻜﴪ ﺑﺄﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

ً
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ.

D

ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻗﻮﺱ ﺍﻟﻤﻄﺮ؟

A

F

ً
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ.

اﻟﺨﻼﻳﺎ اﳌﺨﺮوﻃﻴﺔ
ﰲ اﻟﻌني ﺗﺘﺤﺴﺲ
ﺑﺄﻃﻮال ﻣﻮﺟﺎت
اﻟﻀﻮء اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻗﻮس اﳌﻄﺮ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ
اﻟﻀﻮء ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﺴﺤﺐ ﻗﺒﻞ أن
ﻳﺼﻞ إﱃ اﻟﻌني.

ً
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ.

ﺿﻮء اﳌﻮﺟﺎت
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻪ أﻟﻮان
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

E
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ً
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ.

ﻳﻨﻜﴪ اﻟﻀﻮء ﻋﻨﺪﻣﺎ ميﺮ ﻣﻦ ﻣﺎدة إﱃ
أﺧﺮى ،ﻓﻌﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻳﻐري اﻟﻀﻮء
اﺗﺠﺎﻫﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ميﺮ ﻣﻦ اﻟﻬﻮاء إﱃ اﳌﺎء.
ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ

ﺷﻌﺎﻉ
ﺍﻟﻀﻮﺀ

ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ 2

ذرات اﳌﺎء ﺗﺴﺒﺐ
اﻧﻜﺴﺎر اﻟﻀﻮء
واﻧﻌﻜﺎﺳﻪ ﻓﻴﻨﺸﺄ
ﻗﻮس اﳌﻄﺮ.

ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ

ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ 3

ﻳﻨﺸﺄ ﻗﻮس اﳌﻄﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ
متﺮ أﺷﻌﺔ اﻟﻀﻮء ﺧﻼل
ذرات اﳌﺎء ،إذ إن اﻟﻀﻮء
اﻷﺣﻤﺮ واﻟﻀﻮء اﻷزرق
ﻳﻨﻜﴪان اﻧﻜﺴﺎرا ً
ﻣﺨﺘﻠﻔﺎً.
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A

F

B

G

ﰲ اﻟﻈﻼم ﻳﻜﻮن ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻋﻴﻮﻧﻨﺎ
ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ﻣﱰ واﺣﺪ.

ً
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ.

ً
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ.
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺴﺘﻌﺮض اﻹﺷﺎرات اﳌﺮﺋﻴﺔ
ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻚ .وﻫﺬا ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺤﻴﻄﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﺑﻘﺎﺋﻨﺎ.

C

ً
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ.

D

ً
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ.

E
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ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻷﻭﻝ:

ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺎب اﻟﻨﻘﺎط اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ
)ﻛﺎﻷﺟﺴﺎم اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ( ﻳﺼﻌﺐ
ﻋﲆ اﻟﺬﻫﻦ أن ﻳﺘﺒني
اﻟﺤﺠﻢ واﳌﺴﺎﻓﺔ.

ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ:

ﻳﺒﺪو اﻟﻘﻤﺮ أﻛﱪ ﻗﻠﻴﻼً
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﰲ ﻣﺪار أﻗﺮب
إﱃ اﻷرض ﻣام ﻳﺒﺪو وﻫﻮ
أﺑﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ.

ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ:

ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻌني ﻋﲆ أﻛﱪ ﺟﺴﻢ
ﺗﺮاه ،ﻣام ﻳﺠﻌﻞ اﻷﺷﻴﺎء
اﻷﺑﻌﺪ ﺗﺒﺪو أﺻﻐﺮ.

ﰲ اﻟﺪﻣﺎغ آﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻐري
ﺷﻜﻞ اﻟﻌني أﺛﻨﺎء اﻟﱰﻛﻴﺰ.
وﻫﺬا ﻳﻔﴪ وﻫﻢ اﻟﻘﻤﺮ.

ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺒﻌﻴﺪة
مبﺜﻞ اﻟﺪﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ.

ً
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ.

ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﺒﺪﻭ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻬﺒﻂ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﻓﻖ؟

ً
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ.

إذا ﻧﻈﺮت ﺑﺎﳌﻘﻠﻮب )ﻛﺄن
ﺗﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل رﺟﻠﻴﻚ( ﻓﻼ
ﺗﺮى وﻫﻢ اﻟﻘﻤﺮ.

ً
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ.

ﻻ ﻳﺮﻛﺰ اﳌﺴﻨﻮن أﺑﺼﺎرﻫﻢ
ﺑﻮﺿﻮح ﻷن ﻋﺪﺳﺎت ﻋﻴﻮﻧﻬﻢ
ﻻ ﻳﺘﻐري ﺷﻜﻠﻬﺎ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ،
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻬﻢ ﻳﺸﺎﻫﺪون
وﻫﻢ اﻟﻘﻤﺮ.

ﻳﺒﺪو اﻟﻘﻤﺮ أﻛﱪ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﻘﱰب ﻣﻦ اﻷﻓﻖ ﺑﺘﺄﺛري
اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي .وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ
ﻳﺒﺪو أﻛﱪ ﻷﻧﻪ أﻗﺮب إﱃ
ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮيئ )اﻷﻓﻖ(
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ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻗﻮﺱ ﺍﻟﻤﻄﺮ؟
ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻷﻭﻝ:

ﻫﻞ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺯﺭﻗﺎﺀ ً
ﺣﻘﺎ؟

ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻷﻭﻝ:

اﻟﻜﻨﺪي ،وﻟﺪ ﰲ اﻟﻜﻮﻓﺔ ﰲ
اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ.

ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ :ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﺍﺧﺘﺮﺕ؟
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﺒﺪﻭ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺃﻛﺒﺮ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻖ؟
ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻷﻭﻝ:

اﺑﻦ اﻟﻬﻴﺜﻢ )وﻳﻌﺮف ﻛﺬﻟﻚ
ﺑﺎﺳﻤﻪ اﻷول ’اﻟﺤﺴﻦ’( وﻟﺪ ﰲ
اﻟﺒﴫة ﰲ اﻟﻌﺮاق ﻋﺎم .965
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ﻟﻮﻧﺒريغ ﻋﺎمل أﳌﺎين .ﻛﺎن
ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻋﲆ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ

اﺑﻦ اﻟﻬﻴﺜﻢ )وﻳﻌﺮف ﻛﺬﻟﻚ
ﺑﺎﺳﻤﻪ اﻷول ’اﻟﺤﺴﻦ’( وﻟﺪ ﰲ
اﻟﺒﴫة ﰲ اﻟﻌﺮاق ﻋﺎم .965
ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ:

ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ:

ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﴩﻳﻦ.

ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ:

ﻛامل اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﻔﺎرﳼ .وﻟﺪ ﰲ إﻳﺮان
)ﻣﺘﻮﰱ ﻋﺎم .(1319

ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ:

ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ:

أﻳﻨﺸﺘﺎﻳﻦ .وﻟﺪ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ
ﻋﺎم .1879

ﺗﻴﻨﺪال ورﻳﲇ ﻋﺎﺷﺎ ﰲ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ
ﻋﴩ.
ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ:

رﻳﻨﻴﻪ دﻳﻜﺎرت .وﻟﺪ ﰲ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﺎم .1596

وﻳﺘﺴﺘﻮن ﻋﺎمل ﺑﺮﻳﻄﺎين ،ﻛﺎن ﻳﺸﺘﻐﻞ
ﻋﲆ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ ﻋﺎم .1852
ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ
ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﺃﻓﻀﻞ.
© 2008 Foundation for Science, Technology and Civilisation
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اإلنـســــان الـطــائـر

لعل أول إنسان قام مبحاولة فعلية لصنع آلة طائرة وحلـق بها يف
الهواء كان العامل املسلم عباس بن فرناس يف القرن التاسع يف مدينة
قرطبة باألندلس .وقد اكتسب عباس بن فرناس معرفته بالطريان
عن طريق دراسته للطيور.
مرجع الكتاب:
الطريان ،ص 308

يتكون هذا النشاط من جزئني .األول ،يأخذ الطالب األفكار الخاصة باملقاومة وقوى التوازن
ليفرسوا كيفية تحكم الطيور يف رسعة الهبوط .ويف الجزء الثاين يدرس الطالب التصاميم
املختلفة للطائرة الرشاعية مستخدمني األنابيب واملناديل الورقية.

الربط بالمنهاج الدراسي
الصف
السادس

إطار عمل مهارات مادة العلوم
ج) بناء وتجميع والتحكم باألدوات بصورة آمنة وفعالة عند تنفيذ التجارب
ہ) اختيار األدوات املناسبة (مبا يف ذلك أدوات السالمة املناسبة) و\أو
املصادر للقيام باملهامت
و) وصف إجراءات منطقية للقيام بتجربة بسيطة أو خاضعة للرقابة
ن) القيام بالتجارب العلمية البسيطة باتباع املنهج العلمي بكل دقة
مخرجات تعلم عامل الفيزياء
 P1دراسة مجموعة من القوى التالمسية وغري التالمسية (مثل :االحتكاك
ومقاومة الهواء \ املاء والجاذبية والكهرباء الساكنة واملغناطيسية

الصف
السابع

إطار عمل مهارات مادة العلوم
ج) بناء وتجميع والتحكم بالوسائل واملعدات بصورة آمنة وفعالة
ہ)إجراء وتسجيل املشاهدات والقياسات بدقة وتكرار عدد من املحاوالت
وتقييم النتائج الستخالص االستنتاجات

الصف
الثامن

إطار عمل مهارات مادة العلوم
ج) بناء وتجميع والتحكم باألدوات لرتكيب األجهزة بصورة آمنة وفعالة عند
تنفيذ التجارب
و) إعداد وتسجيل املالحظات والقياسات بدقة لعدد من املحاوالت وتقييم
النتائج الستخالص االستنتاج العلمي
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الصف
التاسع

إطار عمل مهارات مادة العلوم
ج) بناء وتجميع والتحكم بالوسائل لرتكيب الجهاز املناسب لتنفيذ التجربة
بصورة آمنة وفعالة
ز) املالحظة ثم تسجيل املالحظات والقياسات بدقة لعدد من املحاوالت
(التكرار) وتقييم النتائج للتوصل إىل االستنتاج
مخرجات تعلم عامل الفيزياء
 P10إجراء التجارب من أجل توضيح قانون نيوتن الثالث مثل صواريخ
البالون \ الطلبة عىل ألواح التزلج \ األسطح عدمية االحتكاك
 P11إجراء األبحاث بشأن تطبيق قوانني نيوتن الثالثة يف الحركة لرشح
ووصف أي موقف مألوف ،أمثلة :السقوط الحر واأللعاب ذات الحركة
الدوارة يف مدينة األلعاب الكهربائية وحركة حزام األمان يف حال وقوع
حادث سيارة وحركة رواد الفضاء أثناء امليش يف الفضاء أو الرياضة أو
النشاط الريايض أو الرتفيهي الذي تختاره

األهداف التعـليـمــية
يستطيع الطالب أن:
• يستخدموا مفاهيم املقاومة واالرتفاع لتفسري كيفية الطريان.
• مييزوا العوامل التي تؤثر عىل الجر والرفع يف الطائرة الرشاعية.
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األهداف التعـليـمــية
اطلب من الطالب أن
التمهيد ْ
اعرض النشاط ( 9aإما بآلة عرض أو بالصور التوضيحية)ْ .
يقرؤوا مقالة الصحيفة الصادرة عام  ،875والذي يتع ّمد إدخال خطأ يف حساب الزمن ،إذ
يعلن عام قد يكون أول طريان إلنسان.
مواصلة إجراء النشاط ...
اعرض النشاط  9bواستخدم صندوق “كيف يكون الطريان؟” لتأكيد فكرة القوى املتوازنة.
ْ
يطلب من الطالب وضع تفسري لطريان الطيور يف إطار القوى .وفكرة هذا النشاط هي
مساعدة عباس بن فرناس يف تحسيـّن تصميمه الرشاعي .ولرمبا تريد من الطالب أن
يرفرفوا بذراعيهم ويقوموا بحركات يقلدون فيها طريان الطيور ،أو رمبا تتوىل عرض ذلك.
تفسري “صحيح” إلحدى البطاقات ينص عىل ما ييل:
“عندما يقلع الطري يحتاج إىل أكرب قوة رفع ممكنة .ويوفر الطري مزيدا ً من قوة الرفع
بتدوير أسفل جناحيه يف الهواء .أما أثناء الطريان فيستخدم الطري شكالً انسيابياً لتقليل
املقاومة قدر اإلمكان .فقلة املقاومة تعني أن الطري يستطيع الطريان برسعة ليمسك
صيده أو للهروب من صائده .أما عندما يبدأ الطري يف الهبوط فإنه يحتاج إىل تقليل
رسعته .والطيور ذكية ،فالطري عند هبوطه يجعل نفسه يف وضع “االنهيار” ،ويضبط الطري
كمية املقاومة من جناحيه بأن يفرد ذيله .وهو ينزل رجليه وذيله إىل األسفل ،بينام يفتح
جناحيه ،مام يؤدي إىل زيادة املقاومة .وفوق مكان نزوله مبارشة تنخفض قوة رفع الطائر
إىل الصفر ،فيسقط سقوطاً يف آخر بضع سنتمرتات”.
أرقام البطاقات.4 ،1 ،7 ،6 ،9 ،5 ،3 ،8 ،1 :
إجراء القسم الرئييس من النشاط
اعرض النشاط  .9cالنشاط الرئييس نشاط مفتوح حيث ميكن للطالب أن يستقصوا
ْ
عن العوامل التي تؤثر عىل املقاومة يف الطائرة الرشاعية .وهم ينفذون تصاميمهم
من األنابيب الورقية حسب التعليامت املوجودة يف الصفحة .وهذا يضعهم أمام بعض
التحديات العملية ،مبا يف ذلك كيفية إضافة صورة “القبطان الطيار” إىل الطائرة الرشاعية.
وهناك ثالثة متغريات مستقلة تحتاج إىل اختبار ،وهي :طول القضبان الحاملة ،والزاوية
بني القضبان الحاملة ،وحجم الطيار  .أما املتغري غري املستقل فهو وقت الطريان.
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مواصلة إجراء النشاط ...
إجـراء الجلسـة العامة
مناقشة النتائج التي توصل إليها الطالب من بحثهم .ثم يقرر الفصل ككل كيف يؤثر كل
من املتغريات الثالثة املستقلة عىل املتغري غري املستقل.
املـواد والتجهيزات
• تحتاج كل مجموعة إىل ما ييل:
• أنابيب ورقية –  12عىل األقل لكل مجموعة (األنابيب التي تستخدم يف األعامل الفنية
تناسب الغرض بشكل جيد)
• صفائح من الورق شبه الشفاف بقياس A3
• رشيط الصق شفاف (األفضل أن تعطى بكرة لكل مجموعة)
• دباسة (األفضل واحدة لكل مجموعة)
• الصلصال التشكييل أو بالستيسني لتمثيل قبطان الطائرة
• ساعة توقيت
• كرتون خفيف لصنع ذيل الطائرة الرشاعية (اختياري)
• امكانية استخدام سلم (للوقوف عليه عند إطالق الطائرة الرشاعية)
• امكانية استخدام ميزان

روابط االنترنت

http://en.wikipedia.org/wiki/Abbas_Ibn_Firnas

ملقال عن عباس بن فرناس ،من موسوعة االنرتنت

http://www.uh.edu/engines/epi1910.htm

لقصة محاولة عباس بن فرناس األوىل للطريان

http://www.nurseminerva.co.uk/adapt/wing.htm

لتفاصيل هندسة جناح الطائرة الرشاعية لدعم البحث والدراسة
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ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮ
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1

ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ

ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ؟ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻄريان ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮازن ﺑني ﻗﻮى
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻓﻮزن اﻟﻄﺎﺋﺮة اﻟﴩاﻋﻴﺔ ﻳﺠﺬﺑﻬﺎ إﱃ اﻷﺳﻔﻞ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﺘﺤﺮك ﻓﺈن اﻟﻬﻮاء اﻟﺬي ميﺮ ﻓﻮق ﺟﻨﺎﺣﻴﻬﺎ ﻳﻮﺟﺪ ’ﻗﻮة رﻓﻊ‘ .وﻫﺬه
اﻟﻘﻮة اﻟﺪاﻓﻌﺔ إﱃ اﻷﻋﲆ ﺗﻮازن وزن اﻟﻄﺎﺋﺮة اﻟﴩاﻋﻴﺔ وﺗﺒﻘﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺠﻮ.

2

ﻳﻨﺰل اﻟﻄري رﺟﻠﻴﻪ
وذﻳﻠﻪ ،ﺑﻴﻨام ﻳﻔﺘﺢ
ﺟﻨﺎﺣﻴﻪ واﺳﻌﺎً ﻟﻴﻨﺸﺊ
ﻗﻮة ﺳﺤﺐ.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﻠﻖ اﻟﻄﻴﻮر
ﺗﺤﺘﺎج إﱃ أﻛﱪ ﻗﻮة رﻓﻊ
ﻣﻤﻜﻨﺔ

3

8

أﺛﻨﺎء اﻟﻄريان ﺗﺴﺘﺨﺪم
اﻟﻄﻴﻮر ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻻﻧﺴﻴﺎيب
ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻗﻮة اﻟﺴﺤﺐ
ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﱰب اﻟﻄﻴﻮر
ﻣﻦ اﻟﻬﺒﻮط ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ أن
ﺗﻘﻠﻞ ﴎﻋﺘﻬﺎ.

ﻗﺒﻴﻞ ﻫﺒﻮﻃﻬﺎ ،ﺗﻨﺨﻔﺾ
ﻗﻮة اﻟﺮﻓﻊ إﱃ اﻟﺼﻔﺮ،
ﻓﺘﻘﻊ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﺑﻀﻊ
ﺳﻨﺘﻤﱰات.

أﻋﺮف اﻟﻜﺜري ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﻃريان اﻟﻄﻴﻮر ،ﻓﻬﻞ ميﻜﻨﻨﻲ
أن أﺳﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻃﺎﺋﺮة
ﴍاﻋﻴﺔ ﺗﻬﺒﻂ ﺑﺴﻼم؟

4

9

ﺭﺗﺐ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻟﺘﺼﻒ ﻛﻴﻒ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﻓﻲ ﺳﺮﻋﺔ ﻫﺒﻮﻃﻬﺎ.

6

7

اﻟﻄﻴﻮر ذﻛﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻋﻨﺪ
ﻫﺒﻮﻃﻬﺎ ﺗﻠﺠﺄ إﱃ
’اﻟﺘﻮﻗﻒ‘.

ﺗﻀﺒﻂ اﻟﻄﻴﻮر ﻗﻮة
اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﺣﻴﻬﺎ
ﺑﺄن ﺗﻔﺮد ذﻳﻠﻬﺎ أوﺳﻊ ﻣﺎ
ميﻜﻦ.

ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻄﻴﻮر ﻣﺰﻳﺪا ً
ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﺮﻓﻊ ﺑﺄن ﺗﻠﻒ
أﺳﻔﻞ أﺟﻨﺤﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ
اﻟﻬﻮاء.

5

www.1001inventions.com

اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻮة اﻟﺴﺤﺐ
ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻄري ﻳﻄري
ﺑﴪﻋﺔ ﻟﻴﻤﺴﻚ ﺑﺼﻴﺪه
أو ﻟﻠﻬﺮب ﻣﻦ ﻋﺪوه.
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ﺻﻤﻢ ﻃﺎﺋﺮﺗﻚ ﺍﻟﺸﺮﺍﻋﻴﺔ

ﺗﻌﻠﻴامت

اﺻﻨﻊ ﻋﺪة ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻟﻄﺎﺋﺮات ﴍاﻋﻴﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺶ،
واﺳﺘﺨﺪم اﻟﺪﺑﺎﺑﻴﺲ ﻟﻀﻢ أﺿﻼع اﻟﻬﻴﻜﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ إﱃ ﺑﻌﺾ.
ﻟﻜﻞ ﻃﺎﺋﺮة ﴍاﻋﻴﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ،ﺣﺪد زاوﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻨﻘﻄﺔ
اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ .وﻟﺘﻜﻦ اﻟﺰواﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ ﺑني  60و  100درﺟﺔ.
ﻏﻂ اﻹﻃﺎرات ﺑﺎﳌﻨﺎدﻳﻞ اﻟﻮرﻗﻴﺔ.
اﺣﺴﺐ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮة اﻟﴩاﻋﻴﺔ.
اﺻﻨﻊ ﻗﺎﺋﺪا ً ﻟﻠﻄﺎﺋﺮة اﻟﴩاﻋﻴﺔ اﻟﺼﻠﺼﺎل .اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺨﻴﻮط
ﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻄﺎﺋﺮة.

وﺻﻒ اﻟﺮﺣﻠﺔ.

ﺃﻣﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﺨﺘﺒﺮ ﻃﺎﺋﺮﺗﻚ ﺍﻟﺸﺮﺍﻋﻴﺔ .ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ .ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻚ؟

ﻃﻮل أﻋﻤﺪة
اﻟﺤﻤﻞ  /ﺳﻢ

اﻟﺰواﻳﺎ ﺑني أﻋﻤﺪة
اﻟﺤﻤﻞ  /درﺟﺎت

اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮة
اﻟﴩاﻋﻴﺔ وﻗﺎﺋﺪﻫﺎ  /غ

زﻣﻦ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻘﻒ
إﱃ اﻷرض  /ﺛﺎﻧﻴﺔ

www.1001inventions.com
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دليل المعلم من ألف اختراع واختراع
إنتاج ألف اخرتاع واخرتاع لصالح مؤسسة العلوم والتكنولوجيا والحضارة ،بريطانيا.
النارش :مؤسسة العلوم والتكنولوجيا والحضارة ،بريطانيا.
حقوق النرش محفوظة© 2011ملؤسسة العلوم والتكنولوجيا والحضارة ،بريطانيا
ميكن تحميل دليل املعلم هذا من www.1001inventions.com/education

88

