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أعماقعندأخرىجسميةموجاتوتتوالدفيهاءتسيرالتيالطبقاتفواصلعند

سعتهاتقلالتيالسطحية,الموجاتتتولدالسطعإلىتصلعندماولكنمتنوعة,

هذهوصوليتوقعفإنهالأسرع,؛هيالطوليةالموجاتسرعةلأنونظراالعمق.مع
ويتمبأنواعهاءالسطحيةثمالمستعرضة.الموجاتوتليهاالأمرءأولفيالموجات

»سيزموجراف«وتسمىالأرضيةالهزاتتسجيلاتأجهزةبواسطةتسجيلها

واحدزمنفيتولداقدإنهماو.الأرضسطععلىمكانأيفيوضعتماإذا
بعدتحديثيمكنوالطولية,المستعرضةالموجتينوصولزمنفيالفرقفمعرفة

الآتية:الرياضيةالمعادلةمنالرصدمكانعنالزلزال

1 ولاواا1

السيزميةالسرعةفهي,لااماالتسجيلات.من"7الزمنإيجاديمكنحيث

فيهاسارتالتيالطوليةللموجاتالسيزميةالسرعة,االمستعرضة؛للموجات

ماتموإذاالأرض.تكويناتمنتكوينلكلثابتةتكونأنويفترضالموجاتهذه
معرفةيمكنمثلث؛هيئةعلىموزعةرصدمحطاتلثلاث5المسافةقيمةمعرفة
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علىالزلزالبؤرةموقعهوتقاطعهاويكونالمثلث.داخلالمسافاتهذهتقاطع

الدقةمنكبيرجانبوعلىالسطع

تتسربواحدةنقطةهيئةعلىالزلزاليالنشاطمنطقةتكونلاكثيرةحالاتوفي

وفيطويل,خطأوكبيرةمساحةهيئةعلىتكونأنالممكنمنولكنالطاقة.منها

الطاقةكميةتكونعندماالأحيانأغلب

تتبعهاأوتسبقهاأنويمكنبر.تبدأولكنخلقه؛علىاللهرحمةمن

لهاالسابقةوالرجفةالرئيسة,بالرجفةرجفةأكبروتسمىمنهاءأصغررجفات

توابع«فتسمىالرئيسةالرجفةتتبعالتيالرجفاتأماالرجفة؛سوابقتسمى

تستعيدأنإلىشهوراوعدةايامعدةالتوابعهذهتستمرأنالممكنومن

ماتسيشيرومدينةلزلزالحدثمامثلالسابق.استقرارهاالمنطقة

التيالزلزاليةللعاصفةحدثوماتقريباعامينلمدةالتوابعاستمرت

تكونأندائماوليسشهرين.مناكثرالتوابعحدوثاستمرحيثالعقبةخليج

علىتكونماعادةولكننفسها؛الرئيسةالرجفةبؤرةهيالرجفةتوابعبؤرة

الرئيسةالرجفةشغلتهاالتيالمساحةحافة

وهذه واحد.مرةتتسربلافإنها

يقعالأولفالقسماقسام؛ثلاثةإلىالبؤريعمقهاحيثمنالزلازلوتقَّسم

بينعمقعلىيقعالثانيوالقسمضحلة,زلازلوتسمىكم7حتىعمقعلى

عمقعلىفهوالثالثالقسمأماالعمق,متوسطةزلازلوتسمىكمو07"7
امتدادعلىفقطتحدثالأخيرةوهذهعميقة؛زلازلوتسمىكم7٠١منأكثر

مختلفةبسرعاتالموجاتهذهوتسيرالقارات.بينوالفواصلالزلزاليةالأحزمة

للحلفطبقامختلفة؛ازمنةفيالمصدرمنانتشارهابعدنقطةأيإلىلتصل

التالتفاضليةللمعادلاتالرياضي

الموجات.هذهفيهاتسيرالتيللتكويناتوالاضمحلالالمرونةمعاملاتوإدخال

5-5888/11المستعرضةالموجاتثمأولاتصل7-588871الطوليةالموجاتأنوجد

والمستعرضةالطوليةالموجاتسرعةتزدادكماالسطحيةالموجاتالنهايةوفي«

العمق.بزيادة

الموجاتسرعةإيجادأمكنالتضاغطيللتشوهالتفاضليةالمعادلاتومن

كالآتي:85-8810711الأوليةالموجاتأيالتضاغطية

لتجةذ

ل
فيهتسيرالذيالوسطمرونةثوابت1»والأولية؛الموجاتسرعة,لاحيث

الوسط.ولركثافةالموجات

الزمن«معوتغيرهاالإزاحةبينالعلاقةن

م7

موجاتسرعةإيجادامكنالقصلتشوهالتفاضليةالمعادلاتمنوبالثل

كالآتي7-5811القص

المستعرضة.الموجاتشرعة,لهيحيث
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انناغيرالموضوع.فيالأخيرةالكلمةهوحصلناه

القانونتطبيقعنداخرىمرةنتعثرماسرعان

ويحتاجالشمس.حولعطاردحركةعلىالمعدل

كبيرةلقفزةالمرةهذهالتعديل

تنقلنا
نظريةإلى

النسبيةنظريةحالياءالمعتمدةالكونيةالجاذبية

بروعةوتتميزشكلٍيجمالذاتنظريةوهيالعامة.

غيرالفكري.التصورفيوعمقالرياضيالبنيانفي

وصفاالطبيعية.القوانينسائرمثلتظل.انها

منسندلهاوليستشملهاءالتيللظواهرتقريبيا

ضروريةأوحتميةصحتهايجعلمهيمنمنطق

تطلبهقدماوفقتعديلهايمنعأوالوجودلاتساق

فيالآننكونقدإننابلوالمشاهدات.التجارب

الباحثونيكتبهمابينإذالتعديل.هذابداية

انترىعديدةإسهاماتالايامهذهالمختصون

بتحديدالمتعلقةالأخيرةالفلكيةالمشاهدات

فيجذرياتعديلاتقتضيالكونيالتمددثابت

العامة.النسبيةالنظرية

ولكننااختلاف.حولهاليسالملاحظاتهذه

العلماءملاحدةمنعددالأنبهاونهتمعليهانركز

علىمبنيإلحادهمأنيدعونممنالطبيعيين؛

ويقدمونيتجاهلونهاالطبيعي.العلممنشيء

يلمونلاأولهايأبهونلاانهمعلىتدلحججا

القولذلك؛علىالمثلبهيضربمااوضحمنبها.

منالعالمنشًاكيفتفسرالكم«»قوانينبأن

كانتالكمميكانيكابأنادعاءهذا.اللحضالعدم

أيإرادة؛ذاتوأنهاشيء,معهايكنولمموجودة
تعملالتيالمادةخلقمنتمكنها

وليستتقريبية؛وصفيةليستفهيوإذنعليها.

ماحسبتعدلالمشاهدةالظواهربأحوالمرتبطة

علىمهيمنةهيوإنماالأحوال.هذهتقتضيه

منخلقهعلىالقادرةوالإرادةلهوسابقةالوجود

منأبديناهمايقبللابهذايقلمنالعدم!
ولكنالطبيعي.القانونماهيةحولملاحظات

ذكرناهماوانذكرناءمانحوعلىالأمرانالواقع

منشيئاالموضوعأولوامنكلبينعليهمتفق
والتأمل.التدبر

المقاهذهفياهتمامنا

الطبيعيللقانونصفاتادعاءحيثمنمماثلة,

الطبيعيينالعلماءملاحدةبعضجعلهاله؛ليست

»الإلحادإلىالدعوةعمدةالأخيرةالسنواتفي

قضية

هيالقضيةهذهالتعبي.صحإنالعلمي«
الطبيعي.الانتخابمبداحولالمشارةالضجة

ملاحظاتنقدمالمبداهذاحولللحديثتمهيدا

البيئة.معالتكيفموضوعحول

البيئة:معالتكيف

الموجوداتعلىالبيئةتأثيرينكراحدمنما

إنبلالجمادات.أوالاحياءمنكانتسواءفيهاء

للعلمالأساسيالموضوعهوالتأثيرهذادراسة

استلزمتالسلوكدراسةأنذلكالطبيعي.

موضوعهو»نظام«.إلىالمشاهدالعالمتقسيم

المؤثرةالموجوداتمجموعةهيوبيئة«الدراسة؛

واحداجسيمالتصبحالبيئةهذهتتقلصوقدفيه.

انماطوتحديدالدراسةلغرضكافياهذاكانإن

نعتبرمثلاءالهيدروجين.ذرةدراسةفيالسلوك.

ونعتبرالدراسةموضوعالنظامالإلكترون

أنناذلكمعنىالنظام.علىالمؤثرةالبيئةالبروتون

الواحدءالبروتونهذاعداالعالمكلنتجاهل

تأثيركلعلىتأثيرهوطفيانالإليكترونمنلقربه

إذواساسي,جذريالمثالهذافيالبيئةودورآخر.
منللنظامالمتاحةالحالاتالبيئةوجوديفير
هيمقيدةحالاتإلىالطليقالجسيمحالات
حبيسالجسيمحالات

١

آخر«وإليكترونبروتونينمنمكونةفتصبح

الحبسبيئةيلاثمنحوعلىالنظامحالاتتتعدل

فتصبعالدقيقالجسيمبيئةتتعقدوقدالجديدة.

فيهويتحركيحتويه؛سائلاأويلفهكثيفاغازا

تمثلالحالةهذهفيعشوائية.شبهحركةالجسيم

بيئة

بحقل
قوة

منويمكنتأثيرهامجمليحاكي
قاترنهًاوتعميدالمركةمراسة

النظمتطوربأنعامةبصفةالقولويمكن

هوسعيحال.إلىحالمنانتقالهاأيالطبيعية؛
معالانسجاملتحقيق

الانسجاموتحقيقالبيئة.

البيئةمعطياتنطاقفيالاستقرارحالةبلوغهو

هيالنواةحولالإليكترونمساراتوقيودها.
ومساراتظروفه.فيلهالمتاحةالاستقرارحالات

داخلالماديةللدقائقالعشوائيةشبهالحركة

مثلوفيلها.الممكنةالاستقرارحالاتهيالسائل

تطورفيهايكونالتيالميكانيكية.الأمثلةهذه

الاستقرارحالاتالمكاني,بالانتقالالحالة

السنة 67441م(مارس١ه714القعدة)ذوالسادسالعددالثالثة

تلكهيفيه:لبسلاواضحاتحديدامحددة

»العمل««لدالةقيمةاقلتحققالتيالمسارات

ودهعطيالتنظامسرفالتيالذالةوهي
ابعادولهاالبيئية

والزمن..الطاقةمضروب

درجةالبيئةتفرضقدالحراريةالنظموفي

لبلوغبالسعيالنظاممعهايتعايشمعينةحرارة

منالدرجةهذهتناسبحرارياتزانحالة
حالاتهيالحراريالاتزانوحالاتالحرارة.

دالةفيهاتكونالبيئة؛معانسجامأواستقرار,

درجةعندلهاقيمةأقلعلىالحرة«»الطاقة

شبيهةالحالاتهذهفإنولذلكالمحددة.الحرارة

وبينالميكانيكيةالحركةفيالاستقراربحالات

الرياضية.الصياغةفيتكافؤالمجموعتين

تتعقدالأحياءإلىالفيزياءمنالانتقالعند

المبادىءتظلولكنالرياضي,الوضوحويقلالنظم

اللاتغيرمبادىءخاصةبصفةصحيحة؛العامة

مستوىكلعلىتطبيقهاأنمنبالرغمالشمولية,

متغيراتتحديديتطلبقدالتعقيدمستوياتمن

احتجناللنظام.الممكنةالحالاتلوصفجديدة

ذرةمستوىمنالانتقالعندهذالمثل

الهيدروجين'غازمستوىإلىالهيدروجين

زاوي«اندفاع)طاقة,الحالةات

ضغطهحرارة.)درجةالحالةبمتغيراتمغزل(

مستوىعلىلهامعنىلاخصائصوهيحجم(؛

الهيدروجينغازانمنبالرغمهذاالإليكترون.

الهيدروجينذراتمنكبيرةمجموعةإلاليس

نظممنهاءالبسيطةحتىالحية.والكائنات
طب

الواحد:النباتيةالخليةإنبلجدا.معقدة

بقوانينمنضبطنظامأنهغيرمعقدطبيعي

استجابةحالإلىحالمنانتقالهتصفطبيعية

مكوناته.بينالدداخليةوالتفاعلاتالبيئةلتأثيرات

اتجاهفيتكونالبيئةلتأثيرالاستجابةأنشكولا

تمكناسواءمعهاءالتكيفأوالانسجامحالةبلوغ

لمامالتكيفلهذاالرياضيالوصفتحديدمن

الطبيعيالقانوناكتشفناسواءأينتمكن؛

يصحومانكتشفه.لمآمللبيئةللاستجابة
على

مناعلىمستوىفييصح؛النباتيةالخلية
يمكنذلكومثلالغابة.وعلىالشجرةعلى,التعقيد

وهالحيوانعالمعنيقالأن
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تعليمفيالمتبعةهيبلفحسب.الرياضياتعلىتقتصرلاهذهالتلقينوطريقة

مننابعوهذاوضوًحاءاكثرالرياضياتفيالمشكلةانبيدالأخرى.الموادمجمل
وتوضيعالأزمةتجسيدعلىتساعدالرياضياتطبيعةلأننفسها؛المادةطبيعة

أبعادها.

ولاشيء.كلقبللمعالجتهالأهميةمنالكانيالقدرالأمرهذاإيلاءلذ

طريقةتغييرأرضيةعلىيستندلاالرياضياتلمناهجتطويرأيإنقلناإذانبالغ

وطرقالرياضياتمناهجإصلاحوليكنالإطلاق.علىلهمعنىلاالتدريس,.

الثالث.العالمدولفيبرمتهالتربويالنظاملإصلاحالمدخلتدريسها

وعلىالبيت.فيالأهلموقفهوالأهميةإيلاؤهيجبالذيالثانيوالأمر

فيإليهالإشارةالمفيدمنأنهإلاالأولى,بالقضيةقياًساأهميتهعدممنالرغم

حلفيأولادهمبمساعدةيقومونوعي,غيروعنالأهل,معظملأنالموضع.هذا
الريا؛فيالبيتيةالواجبات

لأطفالهمالمسائلبحليقوممنهمالبعضإنبل

العمليةعلىسلبيةآثارلهوهذاالحلول.تلكيحّقظونهمثمكامل,بشكل

عندهيوّلدأنهكماالذات,وإثباتالتفكيرفرصةمنالطفليحرملأنهالتربوية,

طريقةلاختلافالطفليشّوشفإنهذلكإلىوبالإضافةوالتواكل.الذهنيالكسل

المهمة.لهذهتربوًياوالمؤهلالمعّلمطريقةعنالتعليمفيالأهل

بشكلالرياضياتفيالتربويةالعمليةمنجزًءاالأهلتوعيةاعتباريجبلهذا

الخاطىء.السلوكهذانتيجةبأطفالهميلحقونهاالتيالأضراروبيانخاص.
أشكالأحدهوالرياضيةالمسألةفيذاتهبحدالطالبتفكيربأنوتذكيهم

كماخلاق.رياضيعقلبناءأجلمنعنهغنىلاوهذاوتنشيطه,الذهنترويض
الدريسخطورةتكمنوهناالذات.علىوالاعتمادالصبرالطالبيعّلمذلكأن

صحيح.بشكلاستخدامهايحسنلمإنالخصوصية

الرياضيات:لمناهجالعامةالملامعبعضلتستعرضوالآن

البناءفيالأساسيةاللبنةهماو»المفهوم«»التعريف«أنفيهلاريبمما١-

نبينوأنالقصوى,الأهميةوإيلاؤهماعليهماالتاكيديجبلذلكالرياضي.

دوًماللطالب

الحقيقة
واجهتهكلماالتعريفإلىالعودةعليه»أنوهي:الناصعة

الحالات.هذهمعظمفيمسعفخيرفهورياضي«مأزقأومشكلة

الرياضي.الإبداععمليةفيالعواملأهماحدالتخيلعلىالقدرةان"_بما

يستدعيوهذامستمر.بشكلالنموعلىوتحريضهاالطفلعندخلقهايجبلذا
إنوخاصةالمدايسفيوالطرحالجمععملياتعلىحالًياالمبذولالوقتاختزال
الأطفال.بينحتىانتشرتقدالحاسبةالآلاتعدوى

الرياضيةالنتائجبعضخلالهامنليستنبطفرًضاللطالبنخلقان"يجب

نشوةعلىوليتعرفالذاتيةالفهمعمليةعندهلننميوذلكمباشر.غيربشكل
والتعاريفالمفاهيمبعضإيرادخلالمنيتموهذاالرياضي.الاكتشاف

بنفسه.ليكتشفهاالتمارينضمنالرياضية

بيننوازنأنيجب_؟ أمرين هماللآخر.ترجمةاحدهمامختلفين.ربما
-أوالعملية؛و»الأمثلة»التجريد« وايالواقع.ولغةالرياضياتلغةتجاوزا

الطالب«يمقتهقدجاًفاعلّماالمادةسيجعلالأوللصالحالتوازنهذافيخلل

البنىوبعضالمجموعاتنظريةموضوعاتبعضدراسةفييشرععندماوخاصة

التجريدعلىالقدرةاكتسابفإنالثانيلصالعالتوازناختلوإذاالجبرية.

لأنالتعليمية,العمليةعلىسلًباسينعكسوهذاالطالب.عندسيضعف

انالموازنةهذهثمراتواولىمجردة.مفاهيم-بالأساسالرياضيات

فيوقيمتهاو»التعميم«»التجريد«فيالمتجسدةقوتهاسرالرياضيات

علىعديدةتطبيقاتللرياضياتأنالطالبإقناععلىسيحملوهذاالتطبيق.

احياًنا.ذلكغيرتبدوقدانهامنالرغم

ذاتالمسائلوبعضومنطقية؛رياضيةالغاًزاالمناهجنضّمنأنيجب_©
آفاقلاكتشافخصبةأرضيةيخلقذلكلأن»008:87«.-الظاهري»التناقض

أكثرذلكعلىوالأمثلةبّناء.وهدفهامسّلظاهرهاممتعةوسيلةأنهاكماجديدة,

الألغازببعضوانتهاءوالمعقدةالبسيطةالسحريةبالمربعاتبدًءاتحصىأنمن

غيرالمدرسينبعضموقفتغييرمنلابدذلكقبلولكنالاحتمال.علممن

يعتبرهامنهمالبعضإنحيثالتعليميةالوسائلهذهمثللتبنيالمشجع

وغيرسخيفة

العربعندالرياضياتتاريخمنمحطاتالمدرسيةالكتبتتضمنأن-+

المفيدمنأنهكماالأخرى.الأممعندوكذلكالمضيئة؛ومنجزاتهموالمسلمين,

فيثاغورثأنالطالبليعرفالرياضيينعظماءبعضحياةعلىالضوءتسليط

القوانينمنمجموعةفقطليسنيوتنوأنفحسب؛

باهتمامتستأثرالتيوالقصصبالحوادثحافلالرياضياتوتاريخالميكانيك.في

يصادفوالذينوالقدامىمنهمالحديثونالرياضيينبعضحياةحولالطالب

فهمعلىوتساعدالحماستوقدأداةوهذهدراستهم.فيأسماءهمالطلاب

انكماالرياضية.الموضوعاتانسنةفيدوًراتلعبانهاكماالرياضية.القضايا

بهمايتحلىاللتينوالأناةالصبرعنتعبرالتيبالقصصزاخرالرياضياتتاريخ

لأنهالرياضية؛والمعضلاتالمسائلمنالعديدحلاجلمنالرياضيينبعض

وهوعمرهمنعاًماستينأمضىالذيالرياضيا"!مثانضربانالممكنمن
ظهربعدأمضىالذيالرياضي"(أويفلح.اندونواحدةنظريةبرهانيحاول

عدًداليحللوذلكالتوالي.علىعاًماعشرينولدةالأسبوعأياممنأحديومكل

انيريدمنكلوليعلمتحصي.أنمناكثروالأمثلةالأولية,عواملهإلىواحًدا

الأبوابلهلتشرعلازمشرطوالجلدالصبرأنالرياضياتبابيطرق

عنوانتحتالمنهجضمنالموضوعاتهذهتردأنالممكنمنأنهإلىاشير

»للمطالعة«

أنيظنونالناس(منواسعقطاع)ويشاركهمالطلابمعظمإن-

 الرياضيات كماجمودحالةفيوهوالحالي,شكلهضمنوتأطرتكّونقدكعلم

أنالفرقولكنوغيرهاءكالآراميةالقديمةالشرقيةاللغاتبعضفيالحالهي

عليناللحقيقة,تماًماوالمناقضةالفكرةهذهولحوفائدة.اكثرالرياضيات

الجديدبالأبحاثالمتجسدالمستمرونموهاالرياضياتحيويةعلىبالتأكيد

»نظريةفيالمسائلبعضإلىنشيرأنذلكلتحقيقالوسائلضمنومنتنضب.لا

لفهمهاءخلفيةيتطلبلامنهاالكثيرإنحيثالآن«حتىتحللمالتيالأعداد«
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التريرالزاوية.هذهفيالقراءبمساهماتنرحببدورناونحن

والتقنيةللعلومالعزيزعبدالملكمدينةعنصدرتنشرةعن

تقديم:
لمالذيوسبحانيعلم.يكنلمماعلمهبأنالإنسانعلىانعممنسبحان

وماوالأرضالسمواتخلقمنوسبحانهملا.يتركهمولمعبثاالخلقيخلق
غيرالأرضتبدليومكله..الأمريرجعإليهثممسمى..اجلوإلىبالحقفيهن

فشر.شراكانوإنفخيرخيراكانإنبعملهإنسانكلفيجازيالأرض.

قلةمنبالرغمانهيجدالقرونمنمضىفيماالإنسانلأحوالالمتأملإن

وآفاقسماءمنحولهماإلى

علىيقدرلاُملكفينفسهفيجدوالرهبة.بالخشيةويشعرالمنظرفيهولهوجبال

ولمخالق.عظيمرببوجودفسلمقدراءواجلهمقدرةالبشرأعظمشؤونهإدارة

وهوربالرازق«الخالقهواللهانفيليشكأحديكنفلملحظة.ذلكفييتردد
وسخروالأرضالسمواتخلقمنسألتهمؤولئنفيهن:ومنوالأرضالسموات

تجدبينما1١[.الآية]العنكبوب؛يؤفكون«فأنىاللهليقولنوالقمرالشمس

كنههاءيعرفأنيحلميكنلمعوالمامامهانكشفتوقدالعصر.هذافيالإنسان
وقرببالتلسكوبات,البعيدورأىباليكروسكوبات.؛منهاالدقيقفكشف

حتىالفضائية.الاتصالاتبوسائلالمعمورةالأرضأرجاءبينالمسافات

خالقه,عنإعراضاأكثرنجدهكلهذلكومعصغيرةقريةوكأنهاالأرضأصبحت

منكانوقدالله.رحممنإلاللحقيقة..والإذعانالحقءقبولفيتكبراواكثر
حجمهوصغرضعفه؛منمزيدعلىتعرفوقدالعصر,هذافيبالإنسانالأجدر

علمهبزيادةقبلذيعناتساعاازدادالذيالفسيح,الكونهذافيحيلتهوقلة

كانإمكاناتهومحدوديةقدراته,وضعفعلمه؛
ب:

الأرضيةالكرةحولالصناعيالتابعحركة

يزدادأنبهالأجدركانوالأرض..السمواتمعالممنلكثيرورؤيتهومعرفته
فيلهوينقادله؛ويسلمويعظمه,اللهقدريستشعرثمومنخالقه,.بعظمةيقينا

نبيهلسانعلىالجليلربناقولنتأملانولناورازقه..لخالقهالمخلوقعبودية

وقدوقارا*للهترجونلالكميماوالسلام:الصلاةافضلنبيناوعلىعليهنوح

اللهخلقكيفترواألمأطوارا*خلقكم
فيهنالقمروجعلطباقا*سمواتسبع

فيهايعيدكمثمنبانا*الأرضمنأنبتكمواللهسراجا*الشمسوجعلنورا

سبلامنهالتسلكوابساطا*الأرضلكمجملواللهإخراجا*ويخمرجكم

وسيلةعنالحديثبصددالآننحنها51[.-31الآيات]نوح,فجاجا«

جانبمنايضابهاننتفعفهلالمختلفة.الحياةمجالاتفيللإنساننافعةعلمية

انظرواؤقلوالاعتبار...التأملجانبوهوألاالناس,منكثيرعنهيغفلمهم؛
]يونس«يؤمنون«لاقومعنوالنذرالآياتتغنيوماوالأرضالسمواتفيماذا

بعد.عنالاستشعارهيالوسيلةتلك٠١١[.الآية

ضوءعلىحياتناشؤونمنكثيرفهمإعادةفيدورالتأمللهذايكونأنعسى

أنقبلالحقائقلنافكشفكشف.كلوفاقفهم؛كلسبقالذياللهكتاب
إلا"منهاينجولامخاطرعليها..مقبلوننحنمخاطرمنوحذرنانعرفها؛

غيرخالقمنهلعليكماللهنعمةاذكرواالناسأيهاوياالأتقياءالصالحون

؟[-الآتية]فاطر,تؤفكون«فأنىهوإلاإلهلاوالأرضالسماءمنيرزقكمالله
ستعرفههاهذااماته؟واستخدفوائده؟هيومابعد؟عنالاستشعارهوفما
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أافكارنافذة

الاخرىالوسائلتستفرقهالذيبالزمنمقارنةقصيزمتيوقتفيالومسسائل

الثرواتوجودتؤكدالشيوالدلائلالمؤشراتتحديديتموعادةالمستخدمة؛

مباشرة.غيربصورةالطبيعية

الجوية:والظواهرالأرصاد

مناخيةمعلوماتتعطي)إقليمية(ثابتةتكونانإماالجويةالأرصادتوابع

ساعتينكلفضائيةوصورامعلوماتتعطيمداريةتوابعاوساعة؛نصفكل

منيمكنالأرضيةوالقشرةالجويللغلافصوراتلتقطالتوابعوهذهتقريبا.
الأعامنةنوتتيزاتالستحبتماوجوكذكوتطوزماءالرناجحركةمراقيةخلالها

الجوية.والنشراتالملاحيةالخرائطوعمل

الجغرافيةالخرائط

شاسعةلمساحاتوإجمالياشاملامنظراتعطيالفضائيةالصورإنحيث

تساعدمختلفةنطاقاتباستخدامالتقاطهاويتمدورية؛بصفةالأراضيمن

الجغرافيةالمعلوماتنظامتوافرإلىإضافةالمختلفةالطبيعيةالمعالمتمييز

يمكنوالتيمعينةلمنطقةجغرافيةبياناتقاعدةبناءفييسهٌموالذي5

إلىادىذلككلمباشرة,الفضائيةبالصورحاسوبيةبرامجطريقعنربطها

المختلفةبأنواعهاالجغرافيةالخرائطعملمجالفيالفضائيةالصوراستخدام

طمنوالخراالورتحديثوإمكانيةالورمعالمعلوماتمنهائلكموتوفير
أخرى.إلىفترة

الأراضي:واستخداماتالمدنتخطيط

اسهمالفضائيةالتوابععلىالمحمولةالالتقاطأجهزةفيالكبيرالتطورإن
المذنتخطيطلتطبيقاتالفضائيةالصوراستخدامفيفعالبشكل

توضيحيةمقدرةذاتالفضائيةالصورأصبحتحيثالأراضي,واستخدامات

المدنيةالمنطقةمعالمتحددصورإنتاجفيساعدممادم,إلىأوحتى٠١محتى

تحديدفيوكذلكالعمرانيالامتدادواتجاهوالمبانيوالطرقاتالشوارعحيثمن

يعطيالذيالمتزامنالتصويرأنإلىإضافةللاراضيالمختلفةالاستخدامات

دراسةفيكببشتيشاعدالمديئةاوالمتطقةيوماأو"يوما3كلبور

والخراكاالغليداتوتحديثواخرىفقزةبينوالشلورالاخثلافات

النباتيوالغطاءالزراعة

انواعومعرفةالزراعيةالأراضيتصنيفالفضائيةالصوربواسطةيمكن

تحالااهتتحتنتحالمكرمةمكةمنطقة

السنة 6441م(مارس١ه714القعدة)ذوالسادسالعددالثالثة

كالمكمعتالةلاانتذل٠اليلراديفيالزراعة

طهمهلالمضاقاهاواكالمناعيةيبعمديية

النباتيالغطاءمساحةوحسابودراستهاءالغاباتتصنيفوكذلكالمحاصيل

طريقعنوذلكالزراعيةالمحاصيلإصاباتعنللكشفمعلوماتتوافروايضا

المناطقلهذهالمتزامنالتصوير

البيئية:الكوارثدراسة

لهاالنفطيوالتسربوالنفاياتوالحرائقالبراكينمثلالبيئيةالكوارث

أهميةهناكفإنالبيئيةالكارثةمعوللتعاملحولهاءماعلىخطيرةانعكاسات

بعدعنالاستشعارتقنيةوتمثلالمطلوبة,بالسرعةالتدابيرهذهومراقبةللكشف

التدابي..هذهلتنفيذبوسائلتزودناالتيالتقنياتإحدى

المتأثرةالمنطقةتغطيالتيالصناعيةالتوابعمنالملتقطةالصوروتمثل

وبياناتمعلوماتمنتوفرهلما!

ووسائلابعادهاتحديديمكنثمومنالكارثةلتطوروتاريخّيزمنيوتسجيل

وتابع)سبوت(والفرنسي)لاندسات(الامريكيالصناعيالتابعويعتبرعلاجهاء

يتمماوعادةالمعلومات,تلكلمصادرممتازةامثلة)نوا(الجويةالأنواءرصد

.وطبيعتهاالبيئيةالكارثةحجمعلىبناءالمعلوماتمصدراختيار

نخاصةافميةومتنظمة؛دوريةبصنفة

51841814115580القصيممنطقةمزارع
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..أفكارنافخة وتطبيقاتهالذكاءقياس

»الفريدالفرنسيالعالمبداهااختباراتبعدةالذكاءيقاس
بذ

وتعتمدالعالم,أنحاءمختلففيالنفسعلماءبواسطةذلكبعدوطورت8م

منعددقياسفيوالتجريبوالإحصاءالعلميالمنهجأصولاستخدامعلى
العاملمثلالنفسيةالعوامل عاملاللفظي الطلاقة العدديالعاملالتذكر

العامل الكاني.العاملالتحليلي

فردكلعندالذبوغجوائبتحديديمكنالافرادعندالذكاءمستوىوبقياس

حياتهفيلهايتعرضالتيالمجالاتمنمجالكلفيالدقيقالتوجيهتوجيههومن

مثل

وطبيعةنسبةمعتتفقالتيالتعليمنوعيةإلالطالبيتجهالتعليمفيمجال١-

بهموالاهتمامالعاليةالذكاءنسبةاصحابالطلابمعرفةويمكنذكائه.

منأقلالذكاءنسبةأاصحابللطلاببالنسبةوكذلكخاصة.بطريقة
التستظ.

فيالتفوقجائبمعيتناسسبالذيالعملىالقزديوجهالعضلمجالقي#*-.

أنكماوهكذاالحركي...الذكاءأواللفظىالذكاءحيثمنشخصيته

القائمةالأعمالمثلالبسيطةالأعمال
توجيهيمكنالعضٍلالمجهودعلى

بأدائهايستمتعونلأنهملأدائهاالذكاءمحدوديمنأفراد

النفسيةالأمراضتشخيصفيالذكاءاختباراتتساعدالصحةمجالفي-*

والعقلية

-

رز

السنة 57441م(مارس١ه714القعدة)ذوالسادسالعددالثالثة

الذاتتقديرإلىالحاجة

والانتماءالحبإلىالحاجة

امسنإلالاج
الفس_وولوجيةالحاجبات

للحاجات«الهرمي»التدرجماسلو«»تصور

علىقدرتهازدادتالفردذكاءمعدلارتفعكلماالاجتماعيةالعلاقاتفي-؛

والزواج.العاطفيالجانبفيخاصةطيبةاجتماعيةعلاقاتإقامة

بالقيمالارتقاءفيالذكاءدور

تنصوالتيالدافعيةعنماسلونظريةإلىالعنوانهذاضمنالمقاليشير

حيثللحاجاتالمتتاليالارتقاءمننوعاهناكانعلى

ترتقي
فيالفردحاجات

)الشكلالأعلىالحاجاتإلىالأدنىالحاجاتمنمتدرجهرمينظامشكل

مستوىحسبالأفرادتصنفالسياقهذافيامثلةعدةالمقالويذكرالمرفق(.

تلبيتهاءعلىفردكليعملالتيالحاجاتبمستوىالمستوىهذاوتربطالذكاء

الثلاثالحاجاتتلبيةعلىيعملالمتوسطمنالأقلأوالمتوسطالذكاءفصاحب

الهرم.قمةحاجاتتلبيةعلىيعملالمرتفعالذكاءصاحببينماالهرممنالسفلى

التحرير
علىالإيمانيةالدينيةالتربيةاثرإلىيتطرقلمالمقالأنإلىالإشارةتجدر

 -«إيمانيةوكلماتقرآنيةآياتعلىالمقالاحتواءمنالرغمعلىوذلكالذكاء

-الفردتساعدالقلبفيالإيمانرسوخعندالكامنةالطاقةأنمعلومهوفكما
فيمستواهكانمهما ماسلوهرمدرجاتمنقدرأعلىتحقيقعلىالذكاء

ذلكيفعلالمؤمنأننتذكرأنويكفيالفرد,قدراتمعيتناسببماللحاجات

اللهواتقواالحق:قولولنتأملالقيامة.يومالجزاءحسنإلىيتطعوهو

عليم«.شيءبكلواللهاللهويعلمكم

2
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س()وليكنماءعددايضمرأنصديقكمناطلب
كس-7بفيضربه
اس+١7-١١الناتجإلىفيضيف
؛س+71-.أضمرهالذيالعددضعفالناتجإلىفيضيف
>س+”؟؛علىالناتجفيقسم
حافس+١فيهفيضربه

ذلك.بعدالناتجليعطكثم

بالعددتعوًض»س«أنإلاعليكمااصدقائكوإبهاراللغزهذالحلوالآن

تحسبالنهايةوفيتريد؛التيالعملياتعليهتجريثمالصديق,ضمرهالذي

زميلك.إليهانتهىالذيالناتعمن»س«

ثم»#سء.ثم»سء؛اختيارالأولىالخطوةكانتهذاءمثالناوفي

الذيالناتجكانفلو»هس+*٠«.«,ثممس+ثم»اس+٠7هثم»اس+١1ء,

ان:أي»*س+91029؟؛الأخيرة:الخطوةأنيعنيفهذاأعطاك>5؟؛

وسد1.*س>٠١.

تشاء؛حسابيتسلسلايتختارأنتستطيعالطريقةعرفتأنبعدوالآنء

جربها..تقترحها..التيالخطواتكلسركفيتحفظأنعلىتريد«الذيوالترتيب

الذاكرة.لتنشيطجيدةوطريقةمسلية,لعبةإنها
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