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 رّب صدفة، ورّب من ينتظرها... 

ّن حجر األساس للصرح العلمي الحالي وضعته يد  -1 يجمع المشتغلون في تاريخ العلوم بإّن اإلنسان بدأ يتعّلم منذ بداية الخليقة، وا 
" في كتاب موجز في تاريع العلم: إنّ  التقّدم Crawtherئي منذ فجر التاريخ. وفي ذلك يقول العالم األميركي" كروثر اإنسان بد
ما كان ليتحّقق لوال الجهد الذي بذله أسالفنا األوائل..."ويرى الباحثون في تاريخ تطّور العلوم أّن سجل االنجازات العلمية الحالي 

نطالق ملكات اإلبداع لدى اإلنسان ن كّنا ال نستطيع أن نحّدد تاريخ يعتبر مرجًعا  صالًحا لتتّبع  مراحل نمو مهارات التفكير وا  ،  وا 
 وال نعرف بالضبط متى كانت الصرخة األولى التي أورثتنا الكالم.. ،االنجاز العلمي األّول

تطّورت الحضارة من األداة الحجرية إلى ما يعرف بعصور المعادن والحرف الصناعية البسيطة إلى اختراع المحّرك  لقد -2
ذاليكون... وحملت المسيرة مجموعة كبيرة من االنجازات واألسماء والمعاناة. والمركبة الفضائية ورقاقة السي كنا نشهد في  وا 

كل عام إحتفاء البشرية بأبنائنا المبدعين، فال يغيب عن بالنا أّنهم كانوا في عهود سالفة محط اتهامات بالهرطقة والشعوذة 
أسماء العديد من العلماء المرموقين المبدعين في شّتى مجاالت اليوم فإّن سجل جائزة نوبل حافل ب أّماوالخروج عن الدين، 

 العلوم.

لمتابع لتاريخ بعض اإلنجازات يبذل العلماء الكثير من الجهد والوقت للوصول إلى الثمار العلمية المتوخاة، إال أّن الدارس ا -3
ي المشهود كان للصدفة والحظ، علميسي في ذلك الفتح التستوقفه الدهشة عندما يجد أّن الفضل الرئلمية الهامة، الع
تلك االنجازات إلى الصدفة  صاب العالم ذلك القدر من النجاح والشهرة، فإلى اي مدى يمكن أن نرجع بعضأهما  ما لوالو
، وتفسيرها، ووضع مع عدم إغفالنا للجهد المبذول، وملكات اإلبداع والقدرة على االستفادة من الظاهرة غير المتوقعة ؟

 والقوانين التي تؤّسس لإلكتشاف العلمي غير المتوقع. المبادىء

:" إّن االكتشاف العلمي يتوقف 8091يقول العالم البكتريولوجي االلماني" بول ايرلخ" الحائز على جائزة نوبل في العام  -4
اثه  جاهًدا يتمم مشروًعا على المال، وجزئًيا على الصبر، وجزئًيا على المهارة والحظ..." قد يكون العالم منكّبا في أبح جزئياً 

بدأه، أو مدّقًقا في معطيات معّينة، منتظًرا نتائج تثبت صّحة افتراضه، فتبرز له الصدفة حاملة له النجاح في انتصار 
ت اصحاب الحظ من العلماء  في طريق النجاح، وكم هي عديدة المصادفات التي قادعلمي ما كان ليفكر فيه منذ البداية. 

للذين يحّددان الهم بغير حصاد. ومن خصائص المصادفات أّنها قد تولد فجأة بعيًدا عن المكان والزمان اومألت بيدر أعم
إطار العمل العلمي الجاد، وفي تاريخ العلوم الكثير من األمثلة: كان " أرخميدس" محظوًظا فإنتظرته الصدفة في مغطس 

وكان ما وجده في مغطسه قانون حّل له دتها... وجدتها" الحمام كما هو معروف، فحملها وخرج على الناس صارًخا" وج
معضلة أعيته وسؤااًل استعصى عليه جوابه، وتمكن من احتساب حجم تاج حاكم أثينا ومعرفة مقدار نقاوة الذهب. وكثيًرا ما 

لسقوطها  تعلن الصدفة عن نفسها بإلتماعة سريعة، كسقوط تفاحة عافها الغصن أو مّلت هي انتظار كف القطاف، فكان
 فضل في إكتشاف قوة عظمية تشّد المجرات إلى بعضها وتنظم دوران الكواكب... 



 

 

وفي أحيان كثيرة تقبع الظاهرة العلمية التي حاكتها الصدفة تنتظر مرور عين باحث يقظة كما حدث ذات صيف عام  -5
ر فلمنج"، فنما العفن وقضى على : سقط العفن على صحون استنبات البكتيريا في مختبر العالم االلماني" ألكسند8021

البكتيريا، وكان من الممكن أن تذهب الصحون إلى النفايات ، لكن الصدفة أرادت إنقاذ ماليين البشر فجاء إكتشاف 
 البنسلين كأّول مضاد حيوي ذا شأن ومازال.

تساع مجاالته وهو قائم بين ويظل العالم باقًيا ما بقي االنسان، ثمرة جهد ومثابرة، ويبقى ماضًيا في تسارع مكتشفات -6 ه وا 
، أّولهما " الجينوم" الذي رسم خارطة البشرية قبل أن يجد اإلنسان قطبين متباعدين في الظاهر متقاربين في المضمون

ك المفتوحة دهشة على كون سكوب الفضائي العمالق " هابل" تلفرته ورسم خارطته، وثانيهما عين التليسبياًل إلى تحليل ش
 د، وبين هذا وذاك رّب صدفة تنتظر وعين تالحظ وذهن يتوّقد. يتسع ويتمدّ 

 زياد كعوش                                                                                                   
 علم وعالم  مجلّة                                                                                                              

  3002تموز  -العدد الثاني                                                                                   أوالً: في الفهم والتحليل

 )عالمة ونصف(                التي يعالجها الكاتب. القضيةاستناًدا إلى الفقرة األولى، حّدد بدّقة وبأسلوبك الشخصي  -1

       كلمة( 29)بما ال يتجاوز   

 عالمة واحدة()       ، استنتج ذلك، مبّينًا النتائج التي ترتّبت عليها.  مراحل تطّور العلمأورد الكاتب في الفقرة الثانية  -2

                                                                                                   )عالمة واحدة(                .مبّيًنا دورهما في أداء المعنى ،اشرحهما. صورتين فّنيتينالرابعة استخرج من الفقرة  -3

 (احدة)عالمة و          لوال (                   –أّما  –إذا  –)لقد  .المذّيلة بخطوط في النّص  وظيفة الروابطاشرح  -4

                                                                                                   )عالمة ونصف(             .تين مقرونتين بالشواهد الالزمةيّرف به، مستنًدا إلى سمتين موضوع، وعنوع النّص حّدد  -5

 (نصف)عالمة و   .، متوّكًئا على ثالثة مؤشرات معّززة بالشواهد الالزمةنمط النّص عّين  -6

 )عالمة ونصف(                              عتبر الضمير آخر الكلمة(ي)ال  األخيرة.أواخر الكلمات من الفقرة  اضبط -7

   

 )ثماني عالمات(                                      ثانياً: في التعبير الكتابي

مي يتوقف جزئياً على المال، وجزئًيا على الصبر، إّن االكتشاف العلااللماني" بول ايرلخ":"  يقول العالم

 ."وجزئًيا على المهارة والحظ..

 .اكتب مقالة متماسكة األجزاء، تبّين فيها أّن المال والصبر والمهارة والحظ من األسس المساعدة لالكتشاف العلمي 

 )ثالث عالمات(           ثالثاً: في الثقافة األدبية العالمّية

ه البشر، استحضفي أن أنَحَت لك، على َهوا عندما فّكْرت   ْغِرَيَة، وكلَّ أحالمي.َي، تِمثاالً يعبد   رت  آمالَي ورماَدها، وكلَّ رؤاَي الم 

ا ِتك، ووَهْبَتني حقيقَتَك وحبَّك وسالَمك.طلبت  إليَك أن ت َصيَِّر صورة  ولمَّ ك، أَتْيَتني بناِرك وقوَّ ها روح   تعِكس 
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  التي ترتسم في ذهن طاغور عن خالِقه. وضح الصورةباإلستناد إلى ما ورد من تضمينات في المقطوعة، 



 

 

 معيار تصحيح 

 أّوالً: في الفهم والتحليل:

القضية التي يعالجها الكاتب، استناًدا إلى الفقرة األولى، هي إجماع المهّتمين بعلوم التاريخ  ل:السؤال األوّ  .1
على أّن اإلنسان بدأ بالعلم، منذ وجود البشرية، وأّن سجل االنجازات العلمية هي المرجع لتتّبع مراحل نمو 

 )عالمة ونصف(المهارات.
 

ة في الفقرة الثانية: بدأت بـ: األداة الحجرية إلى عصور المعادن : مراحل تطّور العلم الوارد السؤال الثاني .2
 والحرف الصناعية إلى اختراع المحّرك، والمركبة الفضائية ورقاقة السيليكون.

 ./)عالمة (أّما النتائج التي ترّتبت عليها فهي مجموعة كبيرة من االنجازات واألسماء والمعاناة

 
 تان الواردتان في الفقرة الرابعة: / )عالمة واحدة(السؤال الثالث : الصورتان الفّني .3

 )استعارة( ----فتبرز له الصدفة حاملة له النجاح  -

 ()استعارة -----المصادفات مألت بيدر أعمالهم بغير حصاد  -

i. :أي أّن الصدفة تحمل أحياًنا النجاح إلى االنسان ، ولم يكن قد فّكر أصاًل في ذلك،  الشرح
 إليه من دون قصٍد. فتحّقق له ما كان يكمح

ii. :اي أّن المصادفات الكثيرة قد أغنت الكثير العلماء من خالل أعمالهم المتّنوعة،  الشرح
وذلك من دون انتظار الحصاد، والحصول على النتيجة، فالمصادفات هي نتائج غير 

 متوّقعة يحصل عليها. .. 

 استعارة ------كسقوط تفاحة عافها الغصن -

 استعارة -----القطاف  أو مّلت هي انتظار كفّ  -

 

 )عالمة واحدة(. /   لسؤال الرابع :وظيفة الروابطا .4



 

 

: حرف توكيد يفيد التحقيق، وهنا الكاتب يؤّكد على تطّور الحضارة من العصر الحجري إلى لقد -
 المعادن..

: ظرفية تتضّمن معنى الشرط. وهنا الكاتب يربط ظرفية شهود االحتفاءات البشرية بالهرطقات إذا -
 شعوذات في األزمان الغابرة.وال

 : حرف تفصيل وتفسير، يفيد التأكيد على أن سجل جائزة نوبل حافل باألسماء.أّما -

 : حرف امتناع لوجود، أي امتنع تحقيق النجاح والشهرة، لوال وجود الصدفة والحظ..لوال -

 

 السؤال الخامس : نوع النّص )عالمة ونصف( .5

بالغيَّة تتناول موضوع تاريخ العلوم والمصادفات في االبتكارات إتواصلية النّص مقالة علمية موضوعية 
 واالختراعات واالكتشافات العلمية. ومن ِسماِتها:

الذي يتضمَّن مقدِّمة تطرح فكرة التقّدم العلمي مرتبط بالجهد الذي بذله أسالفنا  التصميم المتدرِّج -أ 
ا يحتوي على أمثلة واقعية وشواهد من االكتشافات األوائل وبالتالي تعاظم االكتشافات في العالم، وعرضً 

عن طريق الصدفة، وبالتالي ايراد الكثير من الوقائع ، وخاتمة تشير إلى أّن العالم باقًيا ما بقي االنسان 
 في تطّوره واكتشافاته.

ائع، في عرض الموضوع وتقديم المعلومات والوق -بعيًدا عن العاطفة – اعتماد الموضوعيَّة والمنطق -ب
ٍد وواقعيَّة، وتناوِل العلوم بواقعيتها والمصادفات التي أثرت في تطوها  وَتَبيُِّن األسباب، وعرض الحلول بتجرُّ

 واكتشافها.
 –االنجازات العلمية  -غلبة التعيين على التضمين واعتماد المصطلحات المتخصِّصة )تاريخ العلوم -ج

 المركبة الفضائية...( -الحرف الصناعية

 )عالمة ونصف(. ومن أبرز مؤّشراته:  نمط النص برهاني: ال السادسالسؤ  .6

 طرح القضية، وتأكيدها ببراهين وشواهد وأمثلة. -

 االنطالق من األسباب إلى النتائج -

 المتتاليات البرهانية ) شواهد( -



 

 

 استعمال األسلوب إثباًتا ونفًيا )شواهد( -

 ألسباب والتفصيل والتعليل والبرهنة.استعمال أدوات الربط المتعّلقة بالتدّرج المنطقي، وا -

 تداخل التواصلية واألدبية اإلبداعية -

 السؤال السابع : ضبط أواخر الكلمات . )عالمة ونصف( .7

تساِع مجاالِتِه  ويظلُّ العالُم باقًيا ما بقَي االنساُن، ثمرَة جهٍد ومثابرٍة، ويبقى ماضًيا في تسارِع مكتشفاِتِه وا 
تباعديِن في الظاهِر متقاربيِن في المضموِن، أّوُلهما " الجينوُم" الذي رسَم خارطَة وهَو قائٌم بيَن قطبيِن م

البشريِة قبَل أْن يجَد اإلنساُن سبياًل إلى تحليِل شيفرِتِه ورسِم خارطِتِه، وثانيهما عيُن التلسكوِب الفضائيِّ 
هذا وذاك ربَّ صدفٍة تنتظُر وعيٍن  العمالِق " هابل" تلك المفتوحُة دهشًة على كوٍن يتسُع ويتمّدُد، وبينَ 

 تالحُظ وذهٍن يتوّقُد.

 ثانًيا: في التعبير الكتابي:

 المقّدمة:  - أ
 . طرح قضية عامة حول االكتشافات العلمية وتطورها عبر التاريخ وعالقتها بالمصادفات -

ة طرح إشكالية تتلخص في : هل االكتشافات العلمية تقوم على المال والحظ ووالصبر والمهار  -
 أم هناك سبل أخرى ؟

 : صلب الموضوع - ب

 االكتشافات العلمية وعالقتها بالحظ -

 االكتشافات العلمية وعالقتها بالمهارة -

 االكتشافات العلمية وعالقتها بالمال -

 االكتشافات العلمية وعالقتها بالصبر -

 :الخاتمة - ت

 طرح خالصة عامة وربط الوسائل ببعضها من أجل توضح مفهوم وبلورة االكتشافات -

 طرح أفق جديد يستدعي سؤااًل؛ بحاجة إلى بحث ويتوجه به للمجتمع او المؤسسات.. -



 

 

 


