


لحديثة لقد ساهم العلم الحديث في اكتشاف العديد من التقنيات ا

ج التي تمكننا من التعرف علي مكونات األثر، ونسبها ونوات

وز التلف وذلك بأخذ جزء صغير جداً من األثر كعينة ال تتجا

لعينة ومنها تحليل االعديد من المليجرامات في بعض التقنيات

باستخدام حيود األشعة السينية والفحص باستخدام 

يانات الميكروسكوب اإللكتروني كما يقوم علماء اآلثار بجمع الب

المختلفة عن المواقع األثرية وإحداثيات المواقع عن طريق

الكمبيوتر



د من تم العثور على كثير من األعمال اليدوية للفراعنة أثناء اكتشاف العدي

ألثاث المقابر الفرعونية القديمة فوجدوا األواني والمشغوالت الذهبية وكذلك ا

تي تبهر وامتازت المشغوالت الذهبية عند الفراعنة بالجمال والدقة الفائقين وال

كل من رآها  ومنها قناع توت عنخ آمون وكرسي العرش الذي يدل على 

.المهارة العالية عند قدماء المصريين



حتاج كالً من حبات الزبيب والعظام والبقايا     الفخارية ي

.استخراجها إلى الدقة؛ لتجنب إتالفها      أو تدميرها









ثاني الفرع األول يدرس حياة القدماء الذين عاشوا قديماً والفرع ال

نتعرف من التاريخ .يدرس الحضارات التي نمت وتطورت من بداية تدوين التاريخ

المدون باللغة 

الهيروغليفية تاريخ 

الحضارات اإلنسانية 

ش القديمة وكيف كان يعي

.اإلنسان قديماً 

،  مشغالت األقراص المدمجة

.والمجهر، واألجهزة الطبية



ر للحفاظ على اآلثار من التدمي

أو كسرها أو إلحاق أي أذى بها 

لعلماء أثناء الحفر فلن يستطيع ا

.ترميمها إذا دمرت



هو علم يدرس بقايا الحضارات القديمة

وما تركه أصحاب هذه الحضارات من 

.أشياء

المجهر والحاسب اآللي واألفوميتر

.والميزان الرقمي

للكشف عما في باطن األرض دون 

.ضرر أو تدمير للموقع األثري

النقوش على الجدران كما في دراسة 

الحضارة الفرعونية القديمة واألواني 

والمباني القديمة كالمساجد األثرية في

.دراسة اآلثار اإلسالمية

لآلثار يقوم العلماء بتسجيل الموقع األصلي

ت وتحليله لما في ذلك من دراسة للحضارا

في التي قامت في منطقة ما والتاريخ الثقا

.لهذه المنطقة

هو أسلوب دقيق لفهم العالم من :العلم
.حولنا

وات هي توظيف العلم لصنع األد:التقنية

.والمنتجات التي يستعملها البشر

وقد ساهم التقدم العلمي الهائل في 

م اإلنجازات التقنية بشكل كبير كما ت

اث توظيف كثير من التقنيات في األبح

العلمية مما أثرى العلوم وساهم في 
.تطورها



.حل المشاكل التي يتطلب حلها خطوات عدة باتباع نهج منطقي



.تحديد المشكلة

إجراء التجارب والمجالت 

ء والدوريات ومقابلة الخبرا

.وفحص العينات



.هو الناتج المراد قياسه في التجربة







م تصمي–تكوين الفرضية -تحديد المشكلة

-ظاتتسجيل المالح-اختبار الفرضية –التجربة 

.واصلاستخالص النتائج ثم الت-تحليل النتائج 

الحصول على معلومات :المالحظات هي

ع حاستي السمباستخدام الحواس وخاصة

.والبصر ثم تدوينها

تعتمد على :أما االستنتاجات فهي

.المالحظات

ء هو العامل الذي ال يتغير أثنا:العامل الثابت

.التجربة

هو العامل الذي يتغير أثناء:العامل المتغير

.التجربة

.للتأكد من صحة النتائج

أي أن أفكار نيوتن أعتمدت على مالحظات 

البد من وأفكار العلماء السابقين وأنه

التواصل للعلماء للمشاركة في أفكارهم 

.العلمومناقشتها وبذلك يتقدم

.هو كمية السماد:المتغير المستقل

ة تنمو النباتات بشكل أفضل عند وضع كمي

.السماد  المناسبة للتربة دون زيادة أو نقص

أحضر ثالث نباتات من نفس النوع مزروعين

تربة في أواني لها نفس الحجم وبها نفس نوع ال

.ونفس الكمية

كبر أضع  في اإلصيص األول كمية سماد كبيرة أ

ني مما تحتاجه التربة وأضع في اإلصيص الثا

كمية سماد أقل مما يحتاجه النبات وأضع في

.اإلصيص الثالث كمية مناسبة من السماد

أسقي النباتات وأضعها في مكان به ضوء 

.مناسب

أالحظ نمو الثالث نباتات على مدى شهر 

.وأسجل مالحظاتي

.أجمع البيانات وأحللها ثم أستخلص النتائج





توي على إجراء جميع الخطوات المتبعة فى أثناء التنقيب حيث قام الطالب بتحديد الموقع ثم عمل خريطة تح

ار االبعاد المختلفة للموقع، كما أنه ال يوجد أي آثار سلبية ألي من األدوات المستخدمة ولتجنب األضر

.مناسبةالتعامل بحرص مع العينات ونقلها بعناية من مكان آلخر واستخدام أدوات:يتم اتباع اآلتىبالموقع 

تم وذلك عن  طريق العمل المختبرى حيث يتم نقل القطع بكل حرص وعناية إلى المختبر حيث ي

.تنظيفها والشروع فى إجراء الدراسات والتحاليل الكيميائية

.وذلك ألنها تعمل على تحديد مكان القطع األثرية وتعمل على معرفة أبعادها المختلفة

فى كاًل عمل نموذج للجهاز التنفسى واالستعانة به فى شرح عملية التنفس وحركة الحجاب الحاجز

.من عمليتي الشهيق والزفير





الحفظ والتنظيفالتحليل الكيميائي

الدراسات الميدانية

البحث

اإلنترنت

الدوريات  الرادار



المتغير المستقل

الفرضية

الطريقة العلمية

العلم

الثابت

المتغير التابع



يمكن استنتاج أن مجموعات من الناس 

.عاشوا  في هذا المكان في أزمنة مختلفة

ي يجري الكثير من العلماء دراساتهم  ف

.الميدان ومنهم علماء االثار

لمي ال تعتمد الخطوات المتبعة على نوع االستقصاء الع

ة وال توجد خطوات صحيحة وبالترتيب نفسه لحل كاف

.المشاكل



قد تؤدي األخطاء في أثناء تسجيل البيانات إلى

.استنتاجات غير صحيحة

المالحظة واالستنتاج

تكوين الفرضيات

إجراء التجربة

تحليل البيانات

يستخدم الرادار لتحديد مواقع اآلثار ثم تستخدم أدوات

حافير الحفر والتنقيب مثل الجرارات واآلليات الثقيلة والم

أي الصغيرة للتنقيب عن اآلثار ولتحديد عمر اآلثر وإلى

كربون العصور ينتمي يتم استخدام العناصر المشعة مثل ال

.  ليالمشع ويتم في ذلك استخدام جهاز قياس الطيف الكت

هزة كما يتم تحليل العينات األثرية باستخدام المجهر وأج

.األشعة للحصول على معلومات وبيانات كاملة عن األثر

أستخدم نوع الصابون كمتغير مستقل وتكون ثوابت

التجربة هي درجة حرارة الماء والمواد المراد تنظيفها 

ويكون المتغير التابع في هذه الحالة هو درجة نظافة 

.  ابونالمواد المراد  تنظيفها والتي تتغير بتغير نوع الص

.وتكون المجموعة الضابطة هي المواد النظيفة

اد المراد فبتغيير نوع الصابون المستخدم في تنظيف المو

تنظيفها يتغير درجة نظافة هذه المواد وبمالحظاتها 

ومقارنتها بالمجموعة الضابطة يمكن استنتاج نوع 

.الصابون الذي ينظف أفضل

جم2500= كجم 2.5= وزن التربة :المعطيات

جرام 20= الوزن الالزم لتحليل العينة 

%النسبة المئوية = المطلوب

:طريقة الحل

(100 ÷100 = )0.8% ×( جم2500÷ جم 20= )النسبة المئوية 

.وجود حريق في منزل وأحد األشخاص يستنجد برجال المطافيء

.مضخات المياه–الساللم المتحركة –الخوذة 


