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لتحسين الرؤية 

وعالج عيوب النظر
استماع دقات 

القلب

معرفة الوقت
:  الغراض كثيرة ومتنوعه

تعليمية وثقافية

الرسم                                   الزينة





.إلى معرض الكتاب

.جلس في غرفته وأخذ يقلب صفحات الكتاب ليتعرف على هؤالء العباقرة

.ألنه كتاب غني بالمعلومات الشائقة, أعجبه بالطبع

.أحمد بن موسى

.من الطين وقطع القماش

.بواسطة السحب أو الدفع بأيديهم



طور األلعاب بأن صنعها من الخشب على صورة حيوانات كالحصان والقطة 

.  وجعلها تتحرك    ذاتيًا بواسطة الزنبرك, والكلب والدجاجة والبقرة









.كان مالًحا ماهًرا على درجة كبيرة من الثقافة

أصله من ظفار إحدى مقاطعات سلكنة عمان حاليا لكنه قضى في

.البحر خمسين عاما من حياته

.كان ربانًا معروفًا في البحر األحمر

ع وقد ركب البحر وهو صبي صغير م, ورث حب البحر عن والده

.والده



لكية وابتكر بعض القياسات الف, قضى في البحر أكثر من خمسين سنة

.وأدخل بعض تحسينلت على البوصلة, والبحرية

.باإلضافة إلى اللغة العربية, الفارسية والهندية والسواحلية

ت على وأدخل بعض التحسينا, ابتكر بعض القياسات الفلكية والبحرية

.البوصلة وهي اآللة التي توضح االتجاه في البحر

.ليسهل على المالحين حفظها وترديدها







معلوًما

عربي





المالحة                           دراية                           سائدة

حياته                              والده                           سبقوه

عربي                               صبي                          الذي

قضى                              إحدى                           على



يقرؤها أو يستفيد منها

يستفيد



أحمد, كمال, كامل

أمل, مها, صالحة

حمص, جدة, مكة











.هو عبدهللا جابر بن حيان الكوفي

ان فك, لعمل والده صيدليًا وممارسته هذه المهنة مدة طويلة, علم الكيمياء

.عمل والده دافعًا لشغف جابر بن حيان بعلم الكيمياء

.اختراع نوعا من الورق ال تؤثر فيه النار

وراق كان يمكث في مختبره منكبًا على إجراء التجارب الدقيقة على أنواع من األ

ي ويصب عليها في كل مرة خليًط من السوائل الت, يضعها في محاليل خاصة

.إلى أن توصل إلى اختراع الورق المقاوم للنار, ثم يدعها حتى تجف, ابتكرها

.يحتفلون بانتهاء االستاذ من تأليف كتاب ضخم



.في موقد النار

.وأسرع بعضهم إلنقاذ الكتاب من النار, صدرت من الجميع صرخات االستنكار

وكأن فاجأ الحاضرين بإلقاء النسخة في موقد النار فأخرجه من النار سليما

.النار لم تمسسه

.الحترق هذا الكتاب

.االستفادة من علمهم وتقديرهم واالعتراف بفضلهم والدعاء لهم



استحضار ماء الذهب

وصنع المواد التي تعزل البلل عن الثياب وصنع ورق مقاوم لالشتعال

في مختبره

أبو الكيمياء

علماء الشرق والغرب





البلل

السوائل

صالًحا

المنخفضة







مختبره                           قبله                               تمحوه

صناعة                               خاصة                          مرة

عبقري                            اللذي                          الكوفي

حلى                               األخرى                         على



يقدرون علماء المسلمين قدرهم

العالم ال يلقي الكتاب في النار

أستاذه



جابر بن حيان اخترع الورق المقاوم للنار

أبو عبدهللا جابر بن حيان من علماء الكيمياء

يقدر محمد علماء المسلمين

تفتخر مها باختراعات علماء المسلمين



جابر بن حيان

طورت الكيمياء وأفادت الناس

الشرق           الغرب

عبقري من عباقرة العرب









.الذين تدين لهم الحضارة على مر العصور, ألنه أحد عباقرة المسلمين في مجال الطب

.ألنها كانت عاصمة العلوم في زمانه, في بغداد

.الطب

.اختيار الموقع المناسب لبناء مستشفى ألهل بغداد

م وما فسد فيه اللح, أمر بعض غلمانه بتوزيع قطع من اللحم في نواحي بغداد

صالح وإن لم تتغير قطعة اللحم فالموضع, فموضعها ال يصلح إلقامة المستشفى

.لطيب هوائه وخلوه من الملوثات التي تؤذي المرضى, لبناء المستشفى



عدة فكان يسأل المريض, اتبع الرازي في مداواته المرضى طريقة المشاهدة

أسئلة ليجيب عليها ومن خالل اإلجابة كان الرازي يقدم العالج النافع 

.لمرضاه

.صنع المراهم وابتكار خيوط الجراحة من أمعاء الحيوانات

.االستفادة من علمهم وتقديرهم واالعتراف بفضلهم والدعاء لهم

.لطيب هوائه وخلوه من الملوثات التي تؤذي المرضى

.ألن الرازي عرف بذكائه وفطنته ومهارته في الطب واتقانه لهذا العمل

.الختيار أفضلهم للعمل بالمستشفى التي اختار مكانها الرازي

ألن الرازي عرف بذكاءه وفطنته



عليل البدن

النافع

ذكاء







الناحية                             قطعة                          بسرعة

هوائه                           وخلوه                           حياته

تؤدي                               الرازي                        العربي

المستشفى                        ليرى                             المرضى



األجيال القادمة تستفيد منها

الطبيب يقدم العالج النافع لمرضاه

المرضى يجدون العالج المناسب



يزيد العب ماهر

ينبع مدينة صناعية كبرى

عاش الرازي في بغداد



عزيزي أمير األطباء أبا بكر الرازي   

جزاك هللا خيرا عن هذه األمة لما قدمته لها من جهودعظيمة في 

إذ رفعت إسهاماتك كفاءة األطباء على ‘ مجال الطب والجراحه

التشخيص

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

الطالب أحمد: المرسل


