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 تاريخ الكون يف ساعتني

History of the World in 2 hours 

  مليار عاما   13.7ُعْمر الكون 

o الكون بدأ من ُنقطة صغرية جدا  من الطَّاقة 

o  ة!وألسباب قد ال نعلمها أبدا ، انفجرت هذه النُّقطة من  الطَّاقة فأخذت مساحة أكرب من املجرَّ

o ( الطَّاقة املوجودة يف املُفردةSingularity نا ( هي طاقة الكون كّله، وعند استخدامنا ألّي طاقة، فإنَّ

نة ُمنذ االنفجار الكبري!  نستخدم الطَّاقة املوجودة يف هذا الكون، املُكوَّ

o ة يف الكون هي اهليدروجني، وهي املُستخ ل ذرَّ  دمة يف تكوين كّل ما يف الكون!أوَّ

o !ات أخرى غط، يتم تكوين ذرَّ رة والضَّ  من خالل اهليدروجني، بواسطة احلرا

o ات يف الكون بشكل ُمتساوي رَّ ات املُختلفة، مل يتّم توزيع هذه الذَّ رَّ  مع تكوين الذَّ

 امء وهي ُدخانمليار عاما   13.4 ُمنذ  !: السَّ

o ات اهليدرو ة اهليليوم من مع اجلاذبية، جتتمع ذرَّ رة، يتم تشكيل ذرَّ غط واحلرا جني، ومع ارتفاع الضَّ

تني من اهليدروجني  خالل دمج ذرَّ

o )د الطَّاقة، ممَّا أنشأ النُُّجوم )مصدر نور وطاقة يف الكون ات اهليدروجني سببَّ تولُّ  دمج ذرَّ

o  ُرغم ُوُجود ُنُجوم، إالَّ أنَّه مل تكن ُهناك كواكب بعد 

o  ات جديدة!النُُّجوم مصانع رات لُتنتج ذرَّ  للعنارص، تقوم بدمج الذَّ

o دمج اهليدروجني إىل هيليوم، ودمج اهليليوم إىل ليثيوم 

o  رة، تم إنتاج أهم مج املُتكرِّ ُعنرص، مثل: الكربون واألوكسجني  25من خالل عمليات الدَّ

 والنيرتوجني واحلديد

o فالنُُّجوم ال ُتنتج الطَّاقة الكافية لدمج العنارص، بعض العنارص كانت أثقل من أن ُتصنع داخل النُُّجوم 

o ( الطَّاقة الكافية لدمج العنارص متَّت بواسطة انفجار بعض النُُّجومSuper Nova) 

o !هذه االنفجارات كانت األكرب يف الكون من بعد االنفجار الكبري 
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o  ِّوم ن العنارص الثقيلة، مثل: اليورانيمن خالل الطُّاقة النامجة عن انفجار النُُّجوم، تّم دمج العنارص لُتكو

هب، والنَّحاس، وبقية العنارص املوجودة يف الكون اآلن!  والذَّ

  ُتولد النُُّجوم وتنفجر إلنتاج العنارص الالزمة إلنتاج الكواكب! :مليار عاما   8عىل مدار 

 نت الكّم الكايف من العنارص إلنشمليار عاما   4.6 ُمنذ  اء جمموعتنا الشمسية: انفجارات النُُّجوم كوَّ

o  ا مجعت مسية! %99.9يولد نجم جديد، شمسنا، عمالقة جدا  لدرجة أَّنَّ ة يف جمموعتنا الشَّ  من املادَّ

 مسيةور كوكب األرض، الكوكب الثالث يف املجموعة الشَّ هُ ظُ : مليار عاما   4.5 ُمنذ 

o لكوكب اآلن!كوكب األرض يف هذا التَّوقيت كان ُمغايرا  متاما  ملا نعرفه عن شكل ا 

o  ة اليوم كان  ساعات فقط! 6كوكب األرض كان يدور حول نفسه بشكل رسيع جدا  لدرجة أن ُمدَّ

o !كوكب األرض كان عبارة عن محم بركانية، جمموعة من املعادن املُذابة 

o طح، واملعادن الثقيلة غاصت يف ُعمق األرض  بفعل اجلاذبية، املعادن اخلفيفة طفت عىل السَّ

o  نت جمال األرض املغناطييساملعادن ة كوَّ نت نواة األرض، هذه النَّوا  الثقيلة مثل النيكل واحلديد كوَّ

o !مس  هذا املجال املغناطييس سيحمي األرض من اجلسيامت املشحونة املُميتة التي ُتطلقها الشَّ

o  هذا املجال املغناطييس أيضا  سيكون من أسباب نشأة احلياة عىل األرض، وسيسمح باستخدام

 البوصلة!

 يخ يصطدم بكوكب األرض!مليار عاما   4.5 ُمنذ  : جسم بحجم كوكب املرِّ

o !نت القمر  كوكب األرض ابتلعت الغالبية الُعظمى من هذا اجلسم بداخلها، والبقايا بفعل اجلاذبية كوَّ

o ينا م، واجلاذبية بينها وبني األرض يمنع األرض من التَّذبُذب، وهذا ُيالقمر ُُيافظ عىل ثبات األرض

من حدوث تقلُّبات شديدة يف الطَّقس، باإلضافة إىل إبطاء رسعة دوران األرض حول حمورها، ممَّا 

ة اليوم إىل  ى يف النِّهاية إىل إطالة ُمدَّ  ساعات فقط! 6ساعة، بدال  من  24أدَّ

o ةبسبب االصطدام الذي حدث، أصبحت األرض مائلة عىل حمورها، ممَّا أدَّى حلدوث الفصول األربع! 

 رة الكوكب ُمرتفعة جدا ، ممَّا يمنع وجود املاء بشكل سائل :مليار عاما   4.4 ُمنذ  درجة حرا

o  ي ميلء ببخار املاء، ولكن احلياة حتتاج إىل املاء كسائل كي يوجد!الغالف  اجلوِّ

o نني، مع انخفاض درج نت اَّنمر املطر ملاليني السِّ رة الكوكب، ويف النِّهاية: تكوَّ  !املُحيطاتة حرا
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 ل ُظُهور للحياة عىل كوكب األرض! )مع وجود القمر وحُميطات دائمة(مليار عاما   8.3 ُمنذ  : أوَّ

o  عاما  من نشأة الكوكب! 700000ظهرت احلياة عىل كوكب األرض بعد مرور 

o  عنارص بسيطة ) 6من خاللCHNOPS 6 Elements of life!نت احلياة  ( تكوَّ

 H ،اهليدروجني O ،واألكسجني C ،والكربون N ،والنيرتوجني P ،والفوسفور S !والسلفور 

o  احلامض النَّووي )بروتني( هو أهّم ما يف الكائن احلّي 

o !الباكترييا هو أول أشكال احلياة التي ظهرت عىل كوكب األرض 

o ! حياة اإلنسان ُمرتبطة بحياة الباكترييا بشكل وطيد جدا 

o اكترييا يزيد عن عدد البرش عىل كوكب األرض!اإلنسان ُيمل بداخله كم من الب 

o !نني  ظلَّت هذه امليكروبات ُمستحوذة عىل األرض لنفسها ملليارات السِّ

 وئي ): مليار عاما   5.2 ُمنذ  (photosynthesisبعض الباكترييا أصبحت تقوم بعملية البناء الضَّ

o   وئي، تّم إنتاج كّميات هائلة من  األكسجني!من خالل عملية البناء الضَّ

o !ّي  امتألت املُحيطات باألكسجني، حتى نفذت إىل الغالف اجلوِّ

o  ُمع وجود الكثري من احلديد يف املياه، باإلضافة إىل وجود الكثري من األكسجني، صدأ احلديد 

o !ب لتكوين أرض  يرتاكم احلديد الصدئ يف قاع البحر، ومع مرور مليارات السنني، احلديد يرتسَّ

o ستخدم األكسجني للتَّنفُّس، وبذلك أصبحت تستهلك الطَّاقة بشكل أكفأ!بعض الباكترييا ت 

  لية : مليار عاما   2عىل مدار  ظهرت كائنات حيَّة أكثر تعقيدا  من امليكروبات والباكترييا األوَّ

o امء زرقاء، وكذلك املُحيطات التي تعكسها  أصبحت السَّ

o  َّات، وأصبح كوكب األرض أقرب شبها بالش  كل الذي نعرفه اآلنظهرت القارَّ

o  ى ة ُعظمى ُتسمَّ  (Pangaea) «بانجيا»كانت اليابسة جُمتمعة يف قارَّ

  مليار عاما  عىل نشأة الكوكب! 4بعد ُمرور حوايل  :عاما   مليون 550ُمنذ 

o  ى بـ  (!The Cambrian Explosion) «االنفجار الكامربي»حدث ما ُيسمَّ

o  من االنفجار الكبري!االنفجار الكامربي هو اإلصدار البيولوجي 

o  نية! 30عىل مدار  مليون عاما  نشأت الغالبية الُعظمى من األشكال احليوا

o وأن االنفجار ، مليار عاما   3.8لو قولنا إن أول ظهور للحياة عىل كوكب األرض كان ُمنذ : تعليقي
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ة  550الكامربي حدث ُمنذ  جار الكامربي هذا يعني أن االنف، مليون عاما   30مليون عاما ، يف ُمدَّ

ة  مليار عاما  من نشأة احلياة! 3.25حدث بعد  ة  %0.9مليون عاما  =  30ُمدَّ  3.25من إمجايل ُمدَّ

فإن االنفجار الكامربي ، يعني لو قولنا إن احلياة نشأت عىل األرض ُمنذ يوم واحد فقط، مليار عاما  

دة يف هل ُيعقل أن  دقيقة فقط من هذا اليوم! 13سيكون بمثابة حوايل  ر احلياة هبذه الطَّريقة املُعقَّ تتطوَّ

ة القصرية جدا !  هذه املُدَّ

  ظهرت أول سمكة فقرية!مليون عاما   500ُمنذ : 

o ء أسامك أو نباتات  أشكال احلياة كّلها كانت يف البحر، سوا

o ارة مس الضَّ نت طبقة األوزون التي حتمينا من إشعاعات الشَّ  لكن مع الوقت، تكوَّ

o  طبقة األوزون، بدأت النَّباتات بالظُُّهور عىل األرضمع ُوُجود 

  نات بالظُّهور عىل األرضمليون عاما   400ُمنذ  : بدأت احليوا

o ( مائيَّات ّ نات كانت للربر  (amphibiansأّول ُظُهور للحيوا

o واحف بالظُّهور، والتي بدورها بدأت باستعامر األرض وترك البحر  بدأت الزَّ

  رة اجلو بدأت عملية تكوين الفحم والبرتول!: مليون عاما   300ُمنذ  مع موت النَّباتات وحرا

  أكرب نشاط ُبركاين ُمنذ أيَّام األرض األوىلمليون عاما   250ُمنذ : 

o ي أصبح مليئا  بثاين أكسيد الكربون  الغالف اجلوِّ

o توانقرض تاحلياة التي ظهرت يف االنفجار الكامربي مات! 

o  عىل األرض انقرضت! ينئذ  ح من أشكال احلياة %70أكثر من 

o  ى بـ  (The Permian Extinction) «انقراض العرص الربمي»هذا ما ُيسمَّ

o رة عىل كوكب األرض  االنقراض كانت صفة ُمتكرِّ

o  مليون عام! 500ُمنذ انقراضات ُكربى حدثت  5ُهناك (Big Five mass extinction events) 

 السيلوري يشوردوفيالعرص األ» انقراض» (Ordovician-Silurian)  حدث ُمنذ

ات،  443.4 من الالفقاريات  %60أكثر من  وانقرضمليون سنة مضت، بسبب حركة القارَّ

 البحرية

 ر العرص الديفوين» انقراض حدثني: انقراض  يشملو (Late Devonian) «املُتأخِّ
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 %19انقرض و( يف بداية املرحلة األخرية من العرص الديفوين، Kellwasser) «كيلوارس»

( Hangenberg) «هانجنبريج»من مجيع األجناس. وانقراض  %50من مجيع الفصائل و 

 يف َّناية العرص الديفوين

  العرص الربمي»انقراض» (Permian)  ،تّم القضاء عىل أكرب حالة انقراض شهدهتا األرض

ع كل من ٪ 96نحو  ع أنو كل من ٪ 70 نحو وانقراض البحرية، األحياء أنوا الفقاريات ا

األرضية. من أسباب االنقراض: تغري تدرجيي للمناخ واصطدام نيزك متفجر وانفجارات 

 بركانية كبرية

 العرص الرتيايس اجلرايس» انقراض» (Triassic-Jurassic)  هو االنقراض الذي يفصل بني

 من أسبابه: تغري تدرجيي)عرص الديناصورات(،  «العرص اجلرايس»و  «العرص الرتيايس»

من الفصائل البحرية  %20وانقرض ، للمناخ واصطدام ُكويكب وانفجارات بركانية كبرية

 والكثري من الربمائيات الكبرية

 العايل العرص الطباشريي» انقراض» (Cretaceous-Tertiary)  هو املشهور بانقراض

هو ثاين أعظم انقراض حدث عىل وجه األرض بعد االنقراض الذي حدث والديناصورات، 

ب من حُ باألرض تسبب باإلطالق ُس  رص الربمي، حدث بسبب اصطدام نيزكأواخر الع يف

بب هذا  املناخ، وقد تسَّ مس وغريَّ الغبار واحلطام إىل الغالف اجلوي مما حجب ضوء الشَّ 

مة خوش الضَّ ُح وليس الوُ  ،تلفة من احلياة من عىل وجه األرضاالنقراض باختفاء أشكال ُم 

 فقط

  الديناصورات حتكم األرض!عاما   ونملي 160عىل مدار : 

o  ل غابات شجرية صلدةظهرت  أوَّ

o  ة  ساعة 24جاذبية القمر جعلت اليوم عىل األرض يستقر يف ُمدَّ

o  بانجيا» جتمعةاملُ اليابسة» (Pangaea )لوراسيا» شقني: إىل انفصلت» (Laurasia)  غندوانا»و» 

(Gondwana). 

o  َّغرية كانت موجودة أيضا  رغم وجود الديناصورات العمالقة، إال  أنَّ بعض الثدييات الصَّ
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  اصطدم ُكويكب بكوكب األرض ممَّا أدَّى النقراض الديناصورات!مليون عاما   65ُمنذ : 

o رة ى لتغيري املناخ وانخفاض درجة احلرا مس ممَّا أدَّ ن من أثر االصطدام حجم الشَّ  الُغبار اهلائل املُكوَّ

  الكوكب ُمرتفعة بشكل كبري: احلرارة عىلمليون عاما   50ُمنذ  

o !احلرارة ُمرتفعة لدرجة أنَّ ُهناك غابات نمت عند القطبني 

o كل املعروف اآلن ات تقريبا  بالشَّ ى لتشكيل القارَّ ك ممَّا أدَّ  اليابسة تتحرَّ

o !مرص حينئذ  كانت غارقة حتت بحر قديم 

o  ى دفية ُتسمَّ يَّات»يف قاع هذا البحر القديم، عاشت بعض املخلوقات الصَّ  (nummulites) «ُنمِّ

o نة من الكالسيوم والكربون  هذه املخلوقات الصدفية كانت ُمكوَّ

o  ن فيام بعد احلجر دفية يف قاع البحر، ممَّا كوَّ نني، تراكمت هذه املخلوقات الصَّ عىل مّر ماليني السِّ

 اجلريي!

o !هذا احلجر اجلريي تّم استخدامه فيام بعد لبناء األهرامات 

o  نة من صدفيات عمرها إذا ُقمتر ا بالفعل ُمكوَّ مليون  50بالتَّدقيق يف أحجار األهرامات ستجد أَّنَّ

 عاما !

  األرض أصبحت أشبه بالشكل الذي نعرفه اآلنمليون عاما   10ُمنذ : 

o ات أصبحت كام نعرفها اآلن  القارَّ

o  أصبحت موجودة «اهلياماليا»السالسل اجلبلية مثل 

o  اهقة مثل رة الكوكب! «اليااهليام»اجلبال الشَّ  أخلَّت باألنامط الطَّقسية، ممَّا أدَّى النخفاض درجة حرا

o !اليابسة التي تصل بني األمريكتني بدأت بالظُّهور، ممَّا أدَّى الضطراب يف تيَّارات املُحيطات 

o !كّل هذا دفع األرض لعرص  جليدي 

  الغابات: الغالبية الُعظمى من الثَّدييات تعيش يف مليون عاما   7ُمنذ 

o ( من أهّم الكائنات احليَّة التي أدَّت لوجودنا: العشبgrass) 

o   املساحات العشبية ظهرت يف العامل كّله بشكل ُمتوازي تقريبا 

o مع ُظُهور الغابات العشبية، قلَّت الغابات الشجرية 
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  مليون عاما   2.6ُمنذ( ُقُرود شبيهة باإلنسان عاشت عىل األرض :homonites) 

o  ة )العرص احلجري(بسبب أحجار  السيليكون، تم تكوين بعض األدوات احلادَّ

o )كوكب األرض متتاز بيشء خاص هبا فقط: إشعال النَّار )احلفاظ عىل نار ُمشتعلة 

o كوكب األرض الكوكب الوحيد الذي يمتاز بخاصيتني الزمتني إلشعال النَّار 

 !ي ميلء باألكسجني قه، وغالف جوِّ  الوقود الكايف من أجل إحرا

  ُم فيها، واستخدامها يف الطَّهي!ألف عام 800نذ م  : استخدام النَّار والتَّحكُّ

o تعلُّم استخدام النَّار فتح باب جديد من التكنولوجيا يف املُستقبل 

 استخدامها يف صناعة الفّخار 

 استخدامها يف تشكيل احلديد وإذابة املعادن 

 ة الُبخارية  استخدامها إلنتاج الُقوَّ

  أّول ُظُهور لإلنسان كام هو معروف اآلن :امألف ع 200ُمنذ 

o !اإلنسان يستخدم اللُّغة ويتكلَّم ويتواصل مع غريه من البرش 

o د أو عرب األجيال ء بني األفرا  مع ُظُهور اللُّغة، أصبحت عملية نقل املعلومات مُمكنة، سوا

o د أو مجاعات أخرى ء إىل أفرا خصية مُمكنة، سوا  أصبحت عملية نقل اخلربات الشَّ

  اإلنسان ينترش عىل ظهر كوكب األرض!ألف عام 100ُمنذ : 

o اإلنسان يغزو األرض سريا  عىل األقدام 

o م يف النَّار  يستخدم األدوات البداية باإلضافة إىل التَّحكُّ

o   ات: أفريقيا وآسيا وأوروبا، أصبح اإلنسان قادرا  عىل االنتقال سريا ي بني القارَّ ِّ بسبب االتِّصال الربر

 األقدام إىل أكثر من نصف األرض اليابسة املوجودة عىل الكوكب!عىل 

o !انتشار اإلنسان عىل األرض أصبح تأمينا  له من االنقراض 

o !اإلنسان من الكائنات النَّادرة، أو الوحيدة، التي تستطيع أن تتكيَّف مع البيئات املُختلفة 

  يبدأ عرص جليدي جديد!ألف عاما   50ُمنذ : 

o  اجلليدي، كّمية كبرية من املياه أصبحت صلبة يف هيئة ثلوجبسبب العرص 

o  ى إىل ُظُهور يابسة تصل بني املية»و  «سيبرييا»هذا أدَّ  ، ووصل اإلنسان لألمريكتني!«أمريكا الشَّ
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  ر العرص اجلليدي!: وصعاما   12000ُمنذ  ل اإلنسان إىل أطراف األرض كّلها رغم استمرا

o  َّوبان، مم ات!بدأ اجلليد يف الذَّ ى إىل إغراق اليابسة التي تصّل بني القارَّ  ا أدَّ

o !أصبحت خريطة الُكرة األرضية متاما  كام نعرفها اآلن 

o !األمطار الغزيرة يف أفريقيا أدَّت إىل تكوين َّنر النِّيل باإلضافة إىل أَّنار أخرى 

 دجلة والفرات يف العراق، السند يف باكستان 

o رة بعد انتهاء  العرص اجلليدي، بدأت تتوفَّر النَّباتات بكثرة مع ارتفاع درجة احلرا

o حال، وبدأ يف إنشاء املستوطنات ل والرتِّ  بدأ اإلنسان بتكوين القبائل وترك التَّنقُّ

o راعية راعة، وبدأ يف إنشاء األرايض الزِّ  تعلَّم اإلنسان الزِّ

o  ق األوسط ُيظى بأكرب قدر من راعة!الرشَّ  الظُّروف املُناسبة للزِّ

o  َّنات التي يمكن لإلنسان تربيتها كام أن ق األوسط كان موطنا  ألهم احليوا  الرشَّ

  افدين، بدايات احلياة املدنية!« احلضارة السومرية»بداية  :عاما   0006ُمنذ  يف بالد الرَّ

o !تعلَّم اإلنسان ترويض اخليول 

o !ر كّل يشء، من األعامل إىل احلروب  عملية ترويض اخليول سامهت يف تطوُّ

o  رات كثرية يف احلياةاحلياة ى إىل تطوُّ راعية أدَّ  املدنية واالعتامد عىل املحاصيل الزِّ

o تعلَّم اإلنسان الكتابة، حتى يقوم بتسجيل كل يشء 

o فاع عنها وعن مازن الطَّعام فيها  تّم تكوين اجليوش حلامية املُُدن والدِّ

o !ياسية من أجل إدارة البالد والشعوب رت األنظمة السِّ  تطوَّ

  تعلَّم اإلنسان التِّجارة!عاما   5000ُمنذ : 

o احلامر كان له دور كبري جدا  يف التِّجارة ونقل البضائع 

o !ت لتبادل الثَّقافات واملوارد  التِّجارة بني احلضارات املُختلفة أدَّ

  خمة!عاما   4000ُمنذ  : بدأ اإلنسان يف الُعمران وإنشاء األبنية الضَّ

o نشئات احلضارية يف البالد األخرىبناء األهرامات يف مرص وسائر امل 

o  البيتومني»اكتشف اإلنسان» (bitumen  ات البرتول اكتشافا  ( = األسفلت، أّول ُمشتقَّ

o   ة جدا  اكتشافات السومريني اهلامَّ
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  قم  10بدال  من  12النِّظام العددي، ولكنَّه كان مبني عىل الرَّ

 لة، مثل العجالت احلربية والعربات جر  العر

  بداية العرص احلديدي!ما  عا 3200ُمنذ : 

o تّم اكتشاف كيفية تشكيل احلديد بواسطة النَّار 

  يتعلَّم اإلنسان الفروسية )القتال عىل ظهر احلصان(عاما   2600ُمنذ : 

o ى إىل ظهور اإلمرباطوريات الُعظمى  القتال عىل ظهر احلصان أدَّ

  ق.م. 500اإلمرباطورية الفارسية 

  ق.م. 323إمرباطورية اإلسكندر األكرب 

  ق.م. 50اإلمرباطورية الصينية 

  م117اإلمرباطورية الرومانية 

  ل للمسيحية يف عاما   2000ُمنذ  م312: اإلمرباطور قسطنطني يتحوَّ

o !ط يانة األكثر شيوعا  يف خوض البحر األبيض املتوسِّ  املسيحية أصبحت الدِّ

o  بعد قسطنطني بثالثة قرونملسو هيلع هللا ىلصُظُهور اإلسالم وبعثة النبي حممد ، 

o !ة ألف عام  التِّجارة اإلسالمية العربية ستقود مسرية اإلبداع ملُدَّ

o )!حراء ر التِّجارة اإلسالمية العربية: اجلمل )سفينة الصَّ  من أرسا

o !قافلة اجلامل كانت حتمل أضعاف ما كانت حتمله قافلة احلمري، وكانت أرسع يف السري 

o  الثَّقافة والُعُلوم حول العامل!تسبَّبت القوافل التَّجارية اإلسالمية العربية بنرش 

o !ابتكر املُسلمون نِظاما  عدديا  حسابيا ، نقله األوروبيون إليهم من بالد املغرب العريب 

o !نقل املُسلمون اخرتاع البارود إىل البالد اإلسالمية، ونقلها منهم األوروبيون وصنعوا البنادق 

  ُيعيد اكتشاف األمريكتني! «كريستوفر كولومبس»م، 1492: يف عام عاما   500ُمنذ 

o أبحر كريستوفر ولكنَّه استخدم تكنولوجيا منقولة عن غريه 

 ع من اكتشاف العرب املسلمني ا  الرشِّ

 البوصلة من اكتشاف الصينيني 

o بسبب إعادة اكتشاف األمريكتني، تم فتح قنوات جتارية جديدة 
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o أصبحت أوروبا يف ُمنتصف طريق التِّجارة بني الرشق واألمريكتني 

o  اَّنا األصليني! %95هجرات من أوروبا إىل األمريكتني، والقضاء عىل  من ُسكَّ

o ليبية ر من املُسلمني أيام احلروب الصَّ كَّ  اكتشف األوروبيون السُّ

o ر كَّ  تم استغالل أرايض األمريكتني يف زراعة السُّ

o !ر بأنفسهم كَّ  األوروبيون ال ُيريدون العمل يف مزارع السُّ

o ر!قام األوروبيون باإل كَّ  بحار إىل أفريقيا وبدأوا جتارة العبيد للعمل يف مزارع السُّ

  تم اكتشاف الفحم!عاما   300ُمنذ : 

o بداية العمل عىل إنتاج الطَّاقة الُبخارية 

o  ة يف عام تّم اخرتاع أّول  م، وكانت البداية الخرتاع اآلالت!1712مضخَّ

o ا من ُحُدود إمكانياته أو قوته  العضلية! اآلن أصبح اإلنسان ُحرًّ

o !بدأ اإلنسان باخرتاع اآلالت التي تعمل بأي نوع من الوقود 

o !ناعية من خالل هذه الثَّورة التكنولوجية  بدأت الثورة الصِّ

o !تم اخرتاع الِقطارات التي تعمل بالطَّاقة الُبخارية 

o  يَّارة!1870يف عام  م تم اخرتاع املوتور، واألملان طبَّقوه يف اخرتاع السَّ

o البنزين والبرتول كمصدر طاقة لكل اآلالت احلديثة تقريبا   تم استخدام 

o !تم اخرتاع الطَّائرة، وتم اكتشاف الكهرباء، وانتقلنا إىل احلياة احلديثة 

o !ن ماتوا طوال ألفي عام من تاريخ البرشية  بدأت احلُُروب العاملية، ومات فيها ثالثة أضعاف مر

o !يد بشكل مهول  بدأت تعداد البرش يف التَّزا

  مليار نسمة فقط 1.6م كان تعداد سكان العامل 1900يف عام 

  مليار نسمة! 6يف مائة أو مائتني عام فقط، وصل التِّعداد إىل 

 ان األرض من يف يومنا احلارض  مليار نسمة! 7: يقرتب عدد ُسكَّ

احِلات  احلمد هلل الذي بنعمته تتّم الصَّ
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	 مُنذ 200 ألف عام: أوّل ظُهُور للإنسان كما هو معروف الآن
	 مُنذ 100 ألف عام: الإنسان ينتشر على ظهر كوكب الأرض!
	 مُنذ 50 ألف عاماً: يبدأ عصر جليدي جديد!
	 مُنذ 12000 عاماً: وصل الإنسان إلى أطراف الأرض كلّها رغم استمرار العصر الجليدي!
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