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   توائم لكوكب األرض                                                 

شكال أر احتمال تطو  او  ة وجودحون فرضي  اليوم أصبح العديد من علماء الفلك وجيولوجيا الكون يرج                   
ة التي توجد فيها األرض, نطاق المجموعة الشمسي   من الحياة على عدد غير قليل من الكواكب. منها ما قد يقع في

لت من ة تحو  . ووصل األمر إلى درجة ان هذه الفرضي  النظام الشمسي   فترض وجوده خارجي   ومنها الكثير جدا  
ات النظري   شأنها في ذلك شأن ،علمية تناقش في األوساط العلمية الرصينةة إلى نظرية سفسطائي   مجرد مادة فلسفية

القادمة ستشهد إرسال عدد كبير من الرحالت  األعوام القليلة المعتبرة والظواهر الطبيعية المختلفة. ولهذا نعتقد أن  
ئنات حية راقية أو حتى في العلماء أنها تبدو مناسبة لتعيش عليها كا الفضائية للبحث عن تلك الكواكب التي يعتقد

 بدائية. مراحل تطور

فلسفية منذ قرون بعيدة. ووجد  تحليالت ل  احتمال وجود حياة خارج األرض افترضته أو   ومن المعروف أن            
العشرين في مجالت الفلك والعلوم الفيزيائية. وقد نسج  هذا الحتمال التأييد من قبل عدد من أبرز علماء القرن

ع في المنوال المثير نفسه. لكن يعود الفضل إلى كت اب الخيال العلمي في التوس   على هذا الخيال العلمي   أدب
المحتمل  جوانب أصبحت راسخة في أذهاننا عن صور وأشكال الحيوات في الكواكب البعيدة وعن السكان عرض

دة بل إن هناك صناعة سينمائية المجر   دبيةاستعمارهم لجنبات الكون المترامية. ولم يقتصر األمر على الكتابات األ
ا دأب ة قبل أربعين عام  بزوغ عصر األلعاب اإللكتروني   ة. ومنذهائلة أصبحت اليوم تقوم على هذه الفرضي  

ة عن كوكب األرض من هجمات افتراضية تغير فيها علينا الكائنات دفاعي   المبرمجون على صياغة معارك
على مدى  األلعاب اإللكترونية أو األفالم السينمائية تدل   طاغية التي تجدها مثل تلكة الالشعبي   الفضائية. ولعل  

بين جنبات الكون بين سكان األرض على اختالف مشاربهم الثقافية. أصبحنا اليوم  تغلغل ثقافة وجود جيران لنا
ن   تلك الكائنات لبد   أن   نعتقد  .فقط افتراضي   هو مجرد وجود وجودها ا بزعم أن  ع البعض من  تذر   من وجودها وا 

 التجهيزات الفضائية أصبح ل يكاد يمر   رات الهائلة التي شهدتهافي اآلونة األخيرة ومن خالل التطو   لكن          
ة وجود ة. ولهذا أصبحت فرضي  خارج المجموعة الشمسي  د طالعنا األنباء باكتشاف كوكب جديشهر دون أن ت

ة. ة والفيزيائي  صات الفلكي  من قبل العديد من العلماء الجادين من مختلف التخص   اواسع   ة عليها تجد قبول  كائنات حي  
هذه المسألة تحت  لوضع نوا فريقا  ر األوربيون األعضاء في وكالة الفضاء األوربية إيزا أن يكو  قر   السبب ولهذا

نهم سيقومون بدراسة متأنية لتلك فإ ة جادة من وجود كواكب آهلة. ولكي يتحققوا بطرق علمي  المنظار العلمي  
 .منها سيبحثون عن آثار قد تدلل على وجود حيوات على أي   الكواكب الواقعة خارج المجموعة الشمسية وبالتالي

 على الكواكب البعيدة. كما أنّ  ةعلى وجود كائنات حيّ  يحمل إلينا برهانا   قدالعقد القادم  نرى أنّ  هكذا          
كوكب ، في خواصها المناخية والمعيشية كوكبنا األزرق ونا في العثور على كواكب أخرى تشبهاألمل ال يزال يحد

 صبحنا نعلم علم اليقين بوجود كواكب تشبه كوكبنا, سنستطيع الفكاك من ارتباطناأ ذاإهل  . والسؤال هو:األرض

  ؟كوكب آخر ى أي  ر مغادرته إلوخبراتنا الحياتية عليه ونقر   كوكب األرضب والوجداني   العاطفي  
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 )تسع عالمات(     في الّتعبير الكتابيّ ثانيا  : 
 
ه سؤال  مصيري   طرح      ،كوكبنا اليقين بوجود كواكب تشبه   علم   صبحنا نعلم  أ ذاإهل  ا :"الكاتب في خاتمة نص 

 ر مغادرته إلى أي  ونقر   ،وخبراتنا الحياتية عليه كوكب األرضب والوجداني   العاطفي   من ارتباطنا سنستطيع الفكاك  
 " ؟آخر كوكب  

 
. مقالة  تواصلي ة تتناول فيه اإلجابة على تساؤلت الكاتب موردا  ثالثة أدل ة تدعم فيها أنشئ    موقفك الشخصي 
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 )عالمة(  .دالالت العنوان والحواشي -0

 يشير عنوان النص  )توائم لكوكب األرض( الى احتمال وجود كواكب أخرى مماثلة لألرض تتوف ر فيها     
. الحياة.أم ا الحواشي فتدل  على أن  النص  مقالة علمي ة ن شرت في مجل ة العربي    هة الى القارئ العربي   ، وموج 

 مازال الباحثون يعالجون خفاياه. ، وهي تطرح موضوعا  علمي ا2004وهي مقالة حديثة ن شرت عام 
 )عالمة( .تلخيص الفقرة األولى في عشرين كلمة -4
 يتوق ع العلماء احتمال وجود أشكال من الحياة على بعض الكواكب .ولتأكيد هذه الفرضي ة سيتم    

 كلمة(22إرسال عدد من الرحالت الفضائي ة الى تلك الكواكب. )
 )عالمتان(   .العالقة بين العلم واألدب في الفقرة الثانية-3
ظهرت في الفقرة الثانية من النص  عالقة وثيقة بين العلم واألدب.فالكتشافات العلمي ة الحديثة لحت  في خيال    

من الحياة  وقد تجس د ذلك في أدب الخيال العلمي  الذي نقل مشاهد قة علمي ة.األدباء والفن انين قبل أن تصبح حقي
الرائجة في هذه   كما تجل ت هذه الفرضي ة العلمي ة في العديد من األعمال السينمائي ة. المفترضة على الكواكب األخرى

ى ذلك األلعاب األلكتروني ة التي برع ومن الش واهد األخرى عل ، والتي تتناول غزو اإلنسان للفضاء والكواكب. األي ام
 في نسج أفكارها مجموعة من الكت اب والمبرمجين المبدعين.

 )عالمتان( .تفاؤل الكاتب بوجود كواكب أخرى-2
نستدل  من قراءة النص  أن  الكاتب بدا متفائال  بوجود حياة على كواكب أخرى قريبة أو بعيدة عن كوكب    

 األدل ة تؤك د هذا الميل ، ومنها ترجيح علماء الفلك والجيولوجيا األرض .وقد ظهرت مجموعة من
ر أشكال من الحياة على عدد من الكواكب.كما سمحت التجهيزات الفضائي ة  لفرضي ة وجود أو احتمال تطو 

لذلك الحديثة باكتشاف كواكب جديدة .أضف  الى ذلك ما تقوم به وكالة الفضاء األوروبي ة من أبحاث في هذا المجال.
يتوق ع الكاتب في العقد القادم ظهور براهين على وجود حياة على بعض الكواكب األخرى التي تشبه األرض في 

 عناصرها المناخي ة والمعيشي ة.
 )عالمة(   .وظيفة الروابط-5
:حرف استدراك، عارض الكاتب من خالله موقف الز اعمين بأن  وجود حياة على كواكب أخرى هو محض لكن-

 ض ، وليثبت حقيقة أخرى تتعل ق باكتشاف كواكب جديدة خارج المجموعة الشمسي ة.افترا
: أداة ربط تفيد التعليل والسببي ة ، استخدمها الكاتب لتعليل موقفه المتعل ق بوجود حياة على بعض لهذا السبب-

 لى ما تقوم به وكالة الفضاء األوروبي ة.إ االكواكب األخرى، مستند  
نتاج، وردت  في خاتمة المقالة لتلخ ص موقف الكاتب الذي يتوق ع وجود كائنات حي ة على بعض :أداة است هكذا-

 الكواكب البعيدة.
 يفيد التوق ع ويشير الى احتمال وجود كائنات حي ة على بعض الكواكب. )قبل الفعل المضارع(:حرف تقليل قد-
 
 
 
 
 



 )ثالث عالمات(   .نمط النّص -6
مط التفسيري  ، حيث نقل الكاتب مجموعة من الحقائق العلمي ة حول الحياة على بعض يهيمن على النص  الن     

الكواكب ، وسعى الى شرحها وتفسيرها مستعينا  باألدل ة والش واهد.وقد ظهرت مجموعة من المؤش رات التي تؤك د ذلك. 
ه حقائق علمي ة تتعل ق بالكواكب وغزو الفضاء.  ومنها أن  الكاتب تناول في نص 

وهي موضوعات ودراسات يخوض غمارها العلماء والفلكيون من خالل أبحاثهم وتجاربهم.كما أن  الكاتب أورد  عددا  
ل الفرضي ة الى نظري ة علمي ة يناقشها العلماء ، إرسال عدد من الر حالت الفضائي ة ،  من األدلة  إليضاح فرضي ته )تحو 

وكالة الفضاء األوروبي ة لدراسة موضوع الكواكب اآلهلة...(. وقد اكتشاف كواكب جديدة ، تكوين فريق من أعضاء 
)اليوم أصبح العديد من علماء الفلك...لهذا نعتقد أن   استعان الكاتب بالجمل الخبري ة لينقل مواقفه ويشرحها للقارئ

صبحنا اليوم نعتقد..لهذا األعوام القليلة القادمة ستشهد إرسال عدد..وقد نسج أدب الخيال العلمي  على هذا المنوال..أ
ر األوروبي ون..(  السبب قر 

 الّتحريك :   )عالمة(-7

على الكواكِب البعيدِة. كما أنَّ األمل  ل  على وجوِد كائنات  حي ة   برهان ايحمل  إلينا  قد  نرى أنَّ العقد  القادم   هكذا       
 المناخيِة والمعيشيِة كوكب نا األزرق  ، كوكب  األرِض . في خواِصها يزال  يحد ونا في العثوِر على كواكب  أخرى تشبه  

 )تسع عالمات(   هل يتخلى النسان عن كوكب األرض ؟:  الّتعبير الكتابيّ 
 يعيش النسان على كوكب األرض منذ ماليين السنين.-:المقّدمة
 ا ومجاعات  شبه دائمة.يواجه البشر على سطح األرض مشكالت  وحروب  -        

ه نحو كوكب آخر من أجل حياة -          فضل؟أهل يتوق  النسان  الى مغادرة األرض والتوج 
 .ني ا وعاطفي اارتباط النسان باألرض عميٌق وجدا-جسم المقالة :
 رغم معاناة النسان على سطح األرض مازال يتمس ك بالعيش على هذا الكوكب.-               

 لنسان باألرض:أسباب تعل ق ا-               
 للتاريخ الطويل الذي يجمع بين األرض والنسان. اصعوبة النقطاع عن األرض نظر  -أ                   
 النجازات الهائلة التي حق قها النسان في بحثه عن كنوز األرض وخيراتها.-ب                  
 سطح الكواكب األخرى. احتمال مواجهة مشكالت أشد  خطورة على-ج                  

 سعي  النسان لكتشاف الكون نزعٌة لن تهدأ في داخله.-الخاتمة: 
 هل استنفد النسان  كلَّ خيرات األرض قبل التفكير بغزو الفضاء ؟-        

 


