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 عمل نبيل كجراح متدرب

 يالحظ الدكتور نبيل أن األدوات الجراحية مازالت ُتنظف يدوياً 

الجراح يستخرج المنظار من جسم المريض لتنظيف عدسته يدوياً وإعادته مرة أخرى 

 الستكمال العملية

طاع اختراع تنظيف العدسات دون الحاجة إلخراجها من جسم الدكتور نبيل است

 المريض

من خالل عمل نبيل كجراح متدرب ونتيجة مشاهدته لعدد كبير من العمليات 

حظ أن األدوات الجراحية نظف يدوياً مما يطيل وقت الجراحية كان دائما ما يال

دام المناظير المختلفة؛ حيث كان العملية السيما إن كانت الجراحة تتطلب استخ

لجراح يضطر إىل استخراج المنظار من جسم المريض خالل العملية لتنظيف ا

قة عدسته يدوياً وإعادته مرة أخرى الستكمال العملية؛ فواتته فكرة ابتكار طري

أفضل تنظيف بهدف توفير الوقت وتقليل تؤثر الجراحين ورفع مستويات 

السالمة أثناء العملية والتقليل من خطر العدوى؛ تمثلت يف أن ثم تنظيف 

 عدسة المنظار بطريق آلية دون الحاجة إلخراجها من جسم المريض



 أهمية هذا االختراع:

عملية فقط، الجهاز يعتبر ثالثة يف االختراع يوفر الجهد والزقت، الطبيب يركز يف ال

ز يجنب المريض التلوث والعدوىاواحد، الجه  



 -بصمة العين  -بصمة األصابع 

بصمة الحمض  -بصمة األسنان 

بصمة الصوت -النووي   





 الحاجة أم االختراع





 ذوي االحتياجات الخاصة

مخترع كويتي من ذوي 

االحتياجات الخاصة يخترع 

ملعقة ذات مقبض يمكن 

ركيب شوكة وسكين ت

 عليه

أعجبني لدرجة 

االحترام الشديد 

 لمخترعه

ن أيجب على الدولة 

تساعد الموهوبين وتوفر 

لهم الدعم المعنوي 

 والمادي

 لم يستسلم عبد

القادر إلعاقته وحولها 

 اىل إنجاز

ملعقة تلبي 

 احتياجات المعاقين

 

االختراع يجمع أدوات 

 الطعام يف مكان واحد

 



القادر الشاب الكويتي لحادث جعله من ذوي االحتياجات تعرض عبد 

الخاصة، كان التحكم يف الملعقة يحرجه أمام الناس فكر يف اختراع 

اختراع ملعقة خاصة صممها خالل أربعة شهور، حصل على براءة 

ات الخاصة، مقبض هذه الملعقة يمسك جايملعقة خاصة بذو يي االحت

 بسكين وشوكة يف وقت واحد





الم المسلم الحسين بن عبد هللا بن الحسن بن علي بن سينا، ويكنى بأيب هو الع

علي؛ ويلقب بابن سينا، وتعود أصوله لمدينة بخارى أو أوزباكستان يف وقتنا 

الحاضر؛ وحمل عدة ألقاب منها الشيخ الرئيس؛ وأمير األطباء، وأبو الطب الحديث، 

 وُعرف يف مجاالت الطب والفلسفة واشتهر بهما

 علم الفلك والجغرافيا والصيدلة والنبات والكيمياء والجيولوجيا والطب

 الطب والجيولوجيا

لطبإنجازات ابن سينا يف ا  

 كتاب القانون يف الطب

 كتاب الشفاء



العجم بما قدمه نت كتب ابن سينا نافعة للعرب وكا

 من علوم نافعة

 تميز ابن سينا يف مجال الطب فكان طبيباً مشهوراً 

 أبدع يف الجيولوجيا فكني بمؤسس علم الجيولوجيا

 ألنه بارع يف مجاالت عديدة

 سبب ونتيجة

 إخالصه وشدة حرصه



حماهم -فهم  -اخيهم  -ذو  -أبو   

 أب وأخ: ال تحتاج إىل شرح

 ذو: بمعنى صاحب

 فو: وهو الفم

الوالدحم: تعني كل قريب للزوج أو الزوجة، والدا كان أم غير والد؛ لكن العرف قصره على   

 هن: تعني الشيء التافه؛ وكناية عن كل شيء يستقبح التصريح

: أب، أخ، حم، فو، ذولذلك سميت باألسماء الخمسة، وهي األسماء الخمسة هي خمسة أسماء  



 ياء المتكلم

 الياء األلف الواو

 استمع اىل نصيحة أخيك

 اشتهر أبوك بالكرم 

 فوك رائحته طيبة 

ظيموهللا ذو الفضل الع  

 يحب الناس ذوي الهمة العالية 

 يتحدث الناس عن ذوي العلم 

يحترم الناس أب الفضل )من األسماء 

 الخميرة منصوب باأللف(

أيب رجل مجتهد يف عمله )ليست من 

 األسماء الخمسة(



 

  

مجالت علمية وتهتم بامور العلوم واألبحاث العلمية؛ وتصدر عن 

مؤسسات علمية مرموقة؛ وتعتبر الوسيلة لنشر البحوث 

ومرجعاً لطالبي العلوم، ومن أهمها المجالت العلمية  العلمية

الطبية ونقابات األطباء وتنشر الطبية التي تبر عن المؤسسات 

ما توصل إليه العلم يف مجاالت الطب رآخ  

مي ومركز صباح األحمد لم يفت المخترعون أن يذكروا فضل مؤسسة الكويت للتقدم العل

للموهبة واالبداع ورعاية المخترعين يف المركز والنادي العلمي الكويتي الذين وقفوا خلفهم 

جميعاً حتى حصدوا ميداليات معرض جنيف لالختراعات وحثوهم على بذل مزيد من الجهد 

محافل متابعة المخترعين الوطنيين ودعمهم بشتى الطرق للمحافظة على مركز الكويت يف ال

 الدولية

 د. عبد الرزاق عبد الحميد العبيد )براءة اختراع جهاز يصلح كسور العمود الفقري(

 د. فوزية يوسف الكندري )إنجازات ودراسات يف تطور كهرباء القلب وتدريب اآلخرين(

  نيوز ساينس – ديسكفري

 

وفر إن اختراع االنترنت واستخدامها علمياً وإدارياً وفر الكثير من الجهد و

المعلومات الالزمة للبحث عن حلول مشكالت يومية قد تواجهنا ولدينا الكثير 

 من المعامالت تنتهي من خالل االنترنت



 

 

 

 

 

 

 

  

 الجمعية الكويتية لدعم المخترعين

 مركز صباح األحمد لإلبداع

الت العلوم والبحث حقق أطباء ومخترعون كويتيون إنجازات عالمية كبيرة يف مجا

العلمي والطب والتكنولوجيا واضعين بذلك بصماتهم الخاصة على ركب التطور 

 العالمي الكبير يف مختلف المجاالت

وشكل دعم صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لمجاالت العلوم والتعليم 

تطويرهاات و عحافزاً كبيراً ألبناء الكويت لتسجيل المزيد من اإلبداعات واالخترا  

دف ة الكويت للتقدم العلمي والتي تهويترأس صاحب السمو مجلين إدارة مؤسس

قاعدة علمية وتكنولوجية صلبة بالتزامن مع  بناءإىل تحفيز المبادرات الخالقة وتعزيز 

 خلق بيئة صحية تشجع على االبتكار



تدخل الروبوتات الذكية حيث تستطيع هذه الروبوتات التواصل فيما بينها دون 

كتشاف  البشر، ويستطيعون العمل كمجموعة واحدة بطريقة ذكية ومهمة الروبوتات ا

ستكشافهذا فهي تحل محل البشر لتقوم باالالكون واألجرام السماوية؛ وب  



 إيجابيات الكتاب الوريق

سهولة قراءة الكتاب المطبوع يف أي مكان وتحت ظروف مختلفة دون الحاجة إىل 

على صعوبة السيطرة  - اإلحساس بملمس الورق ورائحة الحبر - برامج أو أجهزة خاصة

 حقوق النشر والملكية الفكرية

الكتاب  - ذا كنت تحمل عدد كبير من الكتبإثقل الوزن خاصة سلبيات الكتاب الوريق: 

 الوريق له قابلية للتمزق بسهولة

 

 
خفة الوزن إيجابيات الكتاب اإللكتروين: 

وسهولة حمل ونقل عدة كتب منها يف جهاز 

 آخر سهولة توزيعها ونقلها من مكان إىل -واحد 

إمكانية تكبير  -بكل سرعة وبأدىن تكلفة 

الحروف يف الكتاب االلكتروين حسب درجة 

 الرؤية

الكتب اإللكترونية تسبب اجهاد السلبيات: 

عدم  -ذا كانت اإلضاءة غير مناسبة إللعين 

القدرة على موا صلة القراءة بعد نفاد بطارية 

 الجهاز أو تعرضه لعطل ما





بيل جيتس كان ىف معركة مع نفسه إلثبات ذاته كما ىف المثل األجنبي جيتس ليس 

 شخصاً اعتمادياً؛ قرر أن يبنى حياته بنفسه

لحاسوب سوف يكون يف كل بيتبيل جيتس كان عنده رؤية أن جهاز ا  

 بيل جيتس إنسان عادي جداً لكنه يّتميز بالطموح واإلصرار على تحقيق حلمه وهدفه

بيل عندما يحلم ال يحلم أحالم صغيرة أو بسيطة، واستطاع أن يصنع لنفسه تاريخ  

 من مجرد هواية يعشقها

لكائك بإمكانك أن تحقق المستحيذإذا كنت ذكياً وتعلم كيف تستخدم   

 ١5٠كل واحد منا بداخله بيل جيتس إذا استغل إمكانياته العقلية فالدماغ البشري يتكون من 

 مليار خلية كل خلية بإمكانها تخزين معلومات تساوي مكتبة الكونجرس

ونتيجة لرحلة الكفاح الطويلة مع الجد والصبر وال مكان لالستسالم مهما كانت العقبات كانت 

كثر من  هذه هي أرباحه يكسب بيذ مليون دوالر يف اليوم  2١كثر من أ ية أي دوالر لكل ثان 25٠أ

مليارات سنوي 8أي ما يعادل   

عند الضيق أالصديق الويف هو الملج  

 الشعور باالطمئنان مع الصديق الويف

 صفاء النفس من الكراهية واالستمتاع بالوقت مع الصديق الويف



 وصف

 معلومايت

 تحليلي

 مناظرة



مدى = طول –سلسة = سهلة   

 وصف / تحليل / مناظرة

كثر تفصيالً   اختار اإلعالن الثاين ألنه أ

عمالل األطلبة الجامعات ورجا  

 الجهاز الثاين ألنه أصغر وأحدث



 قوة بعكس الحجم

 عدم اقتناعي باإلعالن اآلخر ألنه مختصر وبدون تفاصيل كافية عن إمكانيات الجهاز

ساعات ١٠بطارية تدوم  –سريع   

اتدع صغر حجمه 

 يخدع بصرك؟

احتفظ بقوته التي 

 تساعدك على االنطالق

ساعات ١٠عمر بطارية  أداء ال سلكي  

يقات يتضمن تطب

كثر تطوراً   أ

 أخف وأنحف
كثر تطوراً  مطورة -األكثر وروداً: أ  

كثر تطوراً  –أخف وأنحف  أ  



كاميرتان متقدمة –سريع   

 الغرض من النصين عرض مميزات جهازين

كثر تطوراً  –أخف وأنحف  أ  









الفضاء ومشاهدة القمر والكواكب راودها حلم الذهاب اىل  

 

 وطئت: نزلت / لمست

 ضئيل: صغير

 يولج: يدخل

 سخر: جعله مطيعاً 

 تلميذة نشيطة

 لديها طموح

 تعشق الفضاء



 تهوى أخبار الفضاء واألقمار الصناعية

 انطلقت بقطار العجائب متجهة اىل عالم الفضاء

 رأت من خاللها الكواكب الكثيرة

 النظام الشمسي كوكب الزهرة كوكب المريخ سطح القمر

 تهوى

 أعجبت

 أتمنى

 ابتهجت



وى متابعة عالم الفضاء، يف إحدى الليايل حلمت فرح تلميذة نشيطة ته

بأنها ذهبت إىل الفضاء بقطار الفضاء السريع، هبطت على القمر ثم 

تحركت بالقطار عائدة وشاهدت النظام الشمسي والكواكب المختلفة 

إىل أن شاهدت الكويت ترحب بها فاستيقظت وعرفت أن كل ما حدث 

 حلم جميل



دى اهت  

 انتفع

 –تفز  –ينتفع 

 -يهمل  –تحقق 

كر  يذا

 –اجتهد 

اقتد -احرص   



 

  



 

 

 األفعال الماضية األفعال المضارعة أفعال األمر  

 توصل يحرص احرص

فعتن يسمو اسم  

 استفادت يرتقي اقض

 اجتهدوا يخش اجتهدا

  يفوز اجتهدي

  يحرصن اجتهدن

  أحث اجتهدوا

  يقتدين 

  ينفعك 

 



 ابتكر العالم طريقة جديدة لعالج الضغط

 الطالب النشيط يبتكر طرقا جديدة للدراسة

 يا ولدي ابتكر يف عملك تجني الربح الكبير

 توصلوا

 مازالت

 تتطور

 تتوقف

 تواكب

 احرص

 اقتد



ساعد الطالب على كتابة مواضيعه بشكل أسهل وإرسالها إلكترونياً أو الحصول ي

باشرة كما يف الجامعاتإلكترونياً والحصول على النتائج م  



تكمن أهمّية الكمبيوتر أو الحاسوب يف تبسيطه لكثيرٍ ِمن األعماٍل الصعبة أو التي تحتاج وقتاً طويالً 

ارات الحكومية؛ والجامعات والمعاهددإلتمامها؛ كاألعمال الصناعّية؛ والتجاريّة؛ واإل  

مال الصناعّية؛ والتجاريّة؛ واإلدارات الحكومّية؛ والجامعات تستخدم الحاسوب يف األع

 والمعاهد

 برنامج بوربوينت وبرنامج الصور وبرنامج الوورد



 الموضوع: 

أَثَّر بشكٍل كبيرٍ على عادات غير الحاسوب شكل الحياة يف العصر الحايل؛ كما 

وتقاليد المجتمع؛ فقد َدخل الحاسوب يف شتى المجاالت واالستخدامات؛ فجعل 

كبر وأفضل من قبل  الحياة أسهل وأمتع بشكٍل أ

تستخدم بعض البرامج يف ُمعالجة الكتابات واللصوص؛ والكتب والخطابات 

طاء اإلمالئّية؛ والوثائق المختلفة؛ ومن خالل الحاسوب يمكن تصحيح األخ

: ب مثلوالّتعديل على الُجمل، الكلمات؛ حيث أصبح الحاسوب ُيستخدم يف أغل

األشخاص الذين يعملون يف مجال السكرتاريا، والمحاماة إضافة إىل العلماء 

 والصحفيين

مال الصعبة أو التي تكمن أهمّية الكمبيوتر أو الحاسوب يف تبسيطه لكثيرٍ من األع

كومّية؛ الحاعّية؛ والتجاريّة؛ واإلدارات ) إلتمامها؛ كاألعمال الصنويالً ط اً تحتاج وقت

والجامعات والمعاهد، يتيح استخدام الحاسوب وشبكة اإلنترنت للطالب الوصول 

كثر من الشرح  الفوري إىل المعلومات وإىل إيجاد شرح تفصيلي عن المواضيع أ

ة يف الكتب المدرسيةدالموجو   



  المخترع الصغير ناصر عيسى الجيماز

منح معرض جنيف الدويل لالختراعات؛ جائزته الفضية يف مجال حماية البيئة؛ إىل المخترع 

يماز، تقديراً البتكاره آلية جديدة لتقليل عادم ثاين أكسيد الكويتي الشاب ناصر عيسى الج

 الكربون يف الجو

عاماً والذي اعتبر أصغر مخّترع يف المعرض؛ يف فكرته على  ١6ويعتمد المخترع الشاب ذو الــ 

ك، يمكن استخدامها يف تيآليات كيميائية اىل لدائن بالس امتصاص هذا الغاز العادم وتحويله عبر

ختلفة؛ فتتخلص البيئة من هذا الغاز الضار كما يساهم يف فتح فرص عمل كثيرة يف تطبيقات م

 العديد من المجاالت ذات الصلة فاحرص على متابعة أخبار االختراعات وانتقي ما يفيد

ب ساعد على سرعة إنجاز االعمالوالحاس  

ارة الغرفةر حيبرد جهاز التكييف   

نتتابع التطورات العلمية من خالل االنتر   

ناصر عيسى الجيماز قدم اختراع جيد للبيئة، حصل ناصر على الجائزة الفضية من 

معرض جنيف، االختراع يحول ثاين أكسيد الكربون اىل بالستيك، يوفر االختراع 

 هذاكميات معقولة من البالستيك بأقل التكاليف، ابحث معي عن مميزات 

 االختراع ودون فوائده للبيئة



 ساعة منبه توقظ من خالل الصفع على الوجه

 جهاز ينظف األسنان من خالل إلصاق ذراع روبوت آيل على خوذة

حملها جيداً  اخترع غريز الثالجة المحمولة ليوفر لك المشروبات وأنت تسير فانتبه على  

اختراع الدلة متعددة العيون التي تصب القهوة أو الشاي يف 

عدد من األكواب يف وقت واحد توفر الوقت وشكلها جميل مثل 

 النافورة

صندوق المناديل الورقة فوق الرأس ينفع هؤالء المصابين 

بنزالت البرد والرشح وتوفير المناديل قريبة منهم أثناء السير، 

لكن مفيدةشكلها مضحك و  





كية يف عملها الهواتف الذكية من حيث نظام التشغيل وتدعيم تشبه الساعات الذ

نظام اللمس والتعامل مع التطبيقات، وتقدم الساعات الذكية الكثير من المميزات 

 منها أنها تكون حلقة وصل بينك وبين هاتفك الذكي

حيث أن هناك بعض الساعات الذكية التي يمكنها اظهار اإلشعارات من هاتفك 

إىل تدعيم بعض التطبيقات المصغرة؛ بل هناك بعض أنواع الساعات الذكي؛ اضافة 

 التي تدعم من خالل شريحة مدمجة بها





محوسبة: متعلق بالحاسوب -خاصية: مفرد خصائص )ميزة(  -باتت: أصبح   

 الشباب والمراهقين

 ألنها ال تعد بديل للهاتف

الحسابات واأللعاب - لرد عليهاإجراء المكالمات وا  

تشغيل تطبيقات التواصل االجتماعي والبريد 

إكسسوار - اإللكتروين  

تستخدم الساعة الذكية 

أساساً للربط مع الهاتف 

والرد على المكالمات وإجراء 

المكالمات دون الحاجة 

 إلخراج هاتف وحمله



 عرض مميزات الساعة الذكية

يعرض النص مميزات الساعة الذكية واستخداماتها 

 المختلفة ودرجة إقبال الناس على شراء هذه التقنية



طاء دعم ومساندة الخريجين إلسعاد الطلبة الخريجين وعلى الع

 يف المستقبل العملي



سرعواأهبوا:  -جدوا: اجتهدوا  -تعترضه مامه أدونه:   

تبدى: ظهر -تردى: مات أو سقط  -غال: طوقا من حديد   

 عن قريب سنراهم للهدى جيشاً وجنداً 

 الشباب يبني مستقبل الوطن بالعلم والعمل )اسمية(

 يبني الشباب الوطن بالعلم والعمل )فعلية(



الوطن الدفاع عن  

 االجتهاد يف العمل

 االهتمام بالعلم

 من مات دون وطنه فهو شهيد

 إذا عمل احدكم عمالً أن يتقنه

 اطلبوا العلم ولو يف الصين

 يتقدم الوطن ويعلو

لدى االديب عبد العزيز الرشيد قدر عايل من الثقافة والعلم والوطنية وحس المبادرة 

اء الوطن، التضحية يف سبيل الوطن تساعد على يا شباب الكويت اعملوا لبن والمسؤولية

رقيه بين الشعوب، من اجتهد يف العلم وأخذ من العلم ورده ألبناء وطنه يعلمهم كما تعلم 

 لذلك اسعوا إىل األخالق لنفتخر بكم، المستقبل يحلو ويزهو بعملكم وأخالقكم

 يبني مكانة عالية للوطن

الشعوب يساعد على تقدم الوطن ورفع مكانته بين  

 حث الشباب على العلم والعمل



 

  

أثرت االختراعات بشكل كبير على حياة اإلنسان، وكان لها أثر إيجايب يف تطوير حياته؛ حيث أدى 

اقة والحرارة يستطيع أن يستخدمه اكتشاف النار منذ القدم إىل أن يصبح لديه مصدر للط

حتى أتيح لإلنسان الوصول إىل  عبر الزمن؛ إلعداد الطعام والتدفئة؛ وتوالت االختراعات

كتشافات وسائل للنقل تمكنه من نقل البضائع والخامات، ثم اختراع وسائل مواصالت لنقل  ا

الناس؛ حيث ساهم ذلك يف تسهيل تشيد المباين وبناء الجسور؛ ثم تم اختراع الثالجة التي 

دام ومن المهم تعمل على تبريد الطعام؛ وحفظ العديد من األدوية لتبقى صالحة لالستخ

اإلشارة إىل أن جميع هذه االختراعات سّهلت الحياة للناس، ووفرت لهم حياة كريمة وسهلة؛ 

كثر صحية؛ وتتوفر فيها شروط  السالمة  وجعلتهم يعيشون يف بيئة أفضل وأ

لكهرباء التي كانت السبب الرئيسي ااختراع 

يف الثورة الكهربائية والصناعية التي وصلنا 

لوقت الحاضرإليها يف ا  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ساهم العلماء العرب والمسلمون على مر العصور يف تقدم عجلة االكتشافات 

 العديد من االختراعات التي وازدهار المعارف المختلفة، حيث قدموا قديماً 

يضرب بها المثل يف وقتنا الحايل، سواء كان ذلك يف المجال الرياضي أو الفلكي 

يزيايئ أو غيرها من المجاالت المتعددة، ومن أهم العلماء الذين احتلوا أو الف

مكانة عالية يف عالم االختراعات واالكتشافات ابن الهيثم حيث اخترع الكاميرا، 

وجابر بن حيان الذي اخترع أجهزة التبخير، والتقطير واألكسدة وابن النفيس 

كتشف الدورة الدموية وابن حزم الذي اكتشف بأن األرض عبارة عن  الذي ا

كوكب يدور؛ وكذلك اإلدريسي الذي قام بتصميم كرة أرضية وضع عليها جميع 

بلدان العالم؛ كما قام الجزري باختراع أول انسان آيل )روبوت( وكان ذلك عندما 

طلب الخليفة منه صنع آلة كبديل عن الخدم ومن أعمايل أنها كانت ُتصفر وقت 

اليد األخرى المنشفة ها إبريق الوضوء ويفك يف إحدى يديالصالة، وتمس  

 الوسادة الهوائية للسيارات

تعتبر من أهم االختراعات الحديثة، حيث إن لهذا االختراع دور كبير يف حماية السيارة 

 ومن فيها

تطبيق تزوا من االختراعات الحديثة التي تتمحور فكرته حول نظام بيئي ذكي يراقب 

نسبة تلوث الهواء وتحديد مكانه يف منطقة ما، مما جودة الهواء من خالل قياس 

 يسمح للفرد بالتعرف على أماكن التلوث واالبتعاد عنها

كبير الصوت مع إمكانية توصيلها تالسمع تم اختراع أول جهاز سمعي لأجهزة 

 بالهواتف الذكية لالستماع إىل الموسيقى أو للتحدث مع األصدقاء

ختراع الحديث بطريقة ري النباتات أثناء غياب نظام الري الحديث يتحكم هذا اال

 األشخاص عن مكان تواجدها ورعايتها



 الممارسة:

ختراعات بشكل كبير على حياة اإلنسان؛ وكان لها أثر إيجايب يف تطوير حياته؛ حيث أثرت اال

در للطاقة والحرارة يستطيع أن اأدى اكتشاف النار منذ القدم إىل أن يصبح لديه مص

عداد الطعام والتدفئة؛ وتوالت االختراعات عبر الزمن؛ حتى أتيح لإلنسان يستخدمه إل

الوصول إىل اكتشافات وسائل للنقل تمكنه من نقل البضائع والخامات؛ ثم اختراع وسائل 

مواصالت لنقل الناس حيث ساهم ذلك يف تسهيل تشييد المباين، وبناء الجسور، ثم تم 

د الطعام؛ وحفظ العديد من األدوية لتبقى صالحة اختراع الثالجة التي بمل على تبري

لالستخدام؛ ومن المهم اإلشارة إىل أن جميع يذه االختراعات سّهلَت الحياة للناس؛ ووفرت 

كثر صحية؛ وتتوفر فيها شروط  لهم حياة كريمة وسهلة؛ وجعلتهم يعيشون يف بيئة أفضل وأ

 السالمة

ر يف تقدم عجلة االكتشافات وازدهار ساهم العلماء العرب والمسلمون على مر العصو

المعارف المختلفة، حيث قدموا قديماً العديد من االختراعات التي يضرب بها المثل يف 

وقتنا الحايل، سواء كان ذلك يف المجال الرياضي أو الفلكي أو الفيزيايئ أو غيرها من 

عالم االختراعات المجاالت المتعددة، ومن أهم العلماء الذين احتلوا مكانة عالية يف 

واالكتشافات ابن الهيثم حيث اخترع الكاميرا، وجابر بن حيان الذي اخترع أجهزة التبخير، 

والتقطير واألكسدة وابن النفيس الذي اكتشف الدورة الدموية وابن حزم الذي اكتشف بأن 

األرض عبارة عن كوكب يدور؛ وكذلك اإلدريسي الذي قام بتصميم كرة أرضية وضع عليها 

جميع بلدان العالم؛ كما قام الجزري باختراع أول انسان آيل )روبوت( وكان ذلك عندما طلب 

الخليفة منه صنع آلة كبديل عن الخدم ومن أعمايل أنها كانت ُتصفر وقت الصالة، وتمسك 

اليد األخرى المنشفة يف إحدى يديها إبريق الوضوء ويف  

ة الهوائية للسياراتالوسادومن أهم االختراعات يف العصر الحديث:   

تعتبر من أهم االختراعات الحديثة، حيث إن لهذا االختراع دور كبير يف حماية السيارة ومن 

 فيها

كبير الصوت مع إمكانية توصيلها بالهواتف تأجهزة السمع تم اختراع أول جهاز سمعي ل

 الذكية لالستماع إىل الموسيقى أو للتحدث مع األصدقاء

حكم هذا االختراع الحديث بطريقة ري النباتات أثناء غياب األشخاص نظام الري الحديث يت

 عن مكان تواجدها ورعايتها

 

 



ات أندرويد ويقدم يز يف مجال الرسم على هواتف ولوحتطبيق أرت فلو مم

كثر من  فرشاة  7٠التطبيق الكثير من أدوات الرسم والتلوين، يحتوي على أ

من  راك مدفوع، ويمكنك التطبيقمختلفة بعضها مجاين ويعضها يتطلب اشت

قة عالية وكل ذلك باستخدام هاتفك الذكيدرسم لوحات ذات جودة ممتازة و   

 يف التواصل االجتماعي: فيسبوك وتويتر

 ي التعليم والصحة والتجارة: جوجل

 اإلخبارية: نبض

 التسلية والترفيه: جوجل جيمز

ر والواتس اب تنتشر عدة تطبيقات إلكترونية مثل الفيسبوك والتويت

 والجوجل وغيرها يف جميع أنحاء العالم



ساعد تطبيق الواتس اب على التواصل وإنجاز األعمال والتواصل الفسبوك 

 وسيلة تواصل اجتماعي فعال

 يعتبر محرك البحث جوجل أساسي للبحث بين المعلومات وإنجاز المهام

 جوجل واتس اب فيسبوك وتويتر

ئل النصّية م على استخدام اإلنترنت إلرسال الّرساتطبيق الواتس أب تطبيق يقو

وتّية وحّتى مقاطع الفيديو؛ وتتاح إمكانّية استخدامه من خالل والّصور والرسائل الص

 تحميله على األجهزة الخاصة؛ سواء الهواتف الّذكية أو أجهزة الكومبيوتر

تس أب؛ ومنها: تتعّدد الخدمات التي يمكن االستفادة منها عند استخدام تطبيق الوا

خدمة إرسال الرسائل النصّية بشكل مّجاين وفقط عير اتصال اإلنترنت، إتاحة إنشاء 

الوسائط،  مجموعات لضم األصدقاء المقّربين أو أفراد العائلة والتواصل معهم

على سطح المكتب وعمل ُمزامنة للمحادثات الخاصة ما بين  بيقتطإمكانية تنزيل ال

الكومبيوتر الخاصالهاتف المحمول وجهاز   






