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  :أتعرف على النص  
                      

  محمد فتحي: لماذا يستهدفون المريخ ؟       للدكتور       
  

د تطورت البشرية منذ عصر النهضة إلى عصرنا الحالي تطورا يفوق           لق    

كل وصف، فبعد أن امتلك  اإلنسان األرض وسيطر على ثرواتها الظـاهرة             

والباطنة، امتد طموحه إلى الفضاء الخارجي، فراح يسعى الكتشافه ومعرفـة      

حقائقه، وسعت األمم المتطورة في هذا المجال في شكل انفـرادي تـارة أو              

ومنذ أن صعد اإلنسان إلـى      . لتنسيق مع الدول األخرى في بعض األحيان      با

سطح القمر في الستينات كما هو معلوم  واألنظار مركزة على  كوكب آخر              

هو كوكب المريخ، فما هي األسباب التي دفعت اإلنسان للتركيز علـى هـذا              

ن الكوكب أكثر من سائر الكواكب األخرى ؟ ذلك ما يحاول النص التـالي أ             

                                                                         . يجيبنا عنه 
         

   :أطالع النص
  

ولحقب طويلـة ظلـت الوسـيلة       .    شكلت السماء دوما لغزا في حياة اإلنسان      

عنا في أرجائها، من خـالل  الوحيدة لتعرف السماء هي متابعة األجرام التي تطال      

وحين كان اإلنسان يفعل ذلك بعينه المجردة، كانـت لـه           . الضوء الصادر عنها  

تصورات أقرب إلى األساطير، ولفت نظره جسم غريب يختلف عن غيره مـن             

وهكذا تحـول    أجسامها لكونه أحمر اللون، فلم يلبث أن لفّه برؤيته األسطورية،         

حرب آريس عند اإلغريق ومارس عند الرومان       المريخ بلونه الدموي إلى إله ال     

  .والقاهر عند العرب 

 لكن اإلنسان سرعان ما اكتشف المناظير التي خطت بمعارفه خطوة واسعة،              
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فـأدرك  .. هزت التصورات األسطورية وانعطفت بالمعارف إلى طريق جديـد        

 كثيـر   الناس طبيعة أساطير أسالفهم وعرفوا أن هذه األجرام ليست إال أجساما،          

منها يشبه األرض التي نعيش عليها، ومن هنا شعشعت الفكرة الخاصة بوجـود             

  .حياة على المريخ 

     ونظرا ألن هذا الكوكب محاط بجو شفاف، فقد تمكن العلمـاء منـذ عهـد             

ولفت نظرهم في . من رصد كثير من تفاصيل سطحه   )1610جاليليو جاليلي(

 اعتقدوا أنها جزء كبير من شبكة كبيـرة         مرحلة متقدمة مئات من القنوات، التي     

 بيـضاويين   بطاقيتينتحمل المياه، وأيدت هذه الظنون حقيقة كون المريخ يتعمم          

عند قطبيه ، ساد االعتقاد أنهما من الجليد، وهكذا ذهب التصور إلى أنه مـا إن                

ترتفع درجة الحرارة حتى يذوب الجليد وينحسر اللون األبيض، وينساب المـاء            

  !قنوات التي أعدها عقالء المريخ إلى قرى وحقول ومدن الكوكب في ال

"         أخرج الممثل القدير  أورسون ويلز تمثيليـة  1938 أكتوبر 30    وفي 

حول غزو شنّه سكان المريخ لألرض، وألن التمثيلية اإلذاعية         " حرب الكواكب   

مر حقيقة وخرج   صيغت بطريقة درامية مؤثرة خُيل لكثير من المستمعين أن األ         

آالف البريطانيين من منازلهم بحثا عن مخابئ، وكان ذلك انعكاسا لما وقر فـي      

وحتـى بعـد أن     . وجدانهم من وجود مخلوقات أكثر ذكاء تعيش على المـريخ         

ركّزت مراصد عدة تلسكوباتها القوية على المريخ، ولم تجد أي دليل على وجود 

ه ظلت الخياالت التي تغـذيها الكتـب        شبكة قنوات الري أو العقالء على سطح      

واألفالم ومن بعدها البرامج التلفزيونية، حول لقاءات مختلفة لبشر مع مخلوقات           

  …جاءت إلى األرض من الكوكب األحمر لها أحجام وأشكال  

 وخالل الستينيات مع مقدم عصر الفضاء شعشعت أحالم اإلنسان بأن يتوغل    

السفن األوتوماتيكية تستكشف الكواكب القريبة بعيدا في أعماق الكون وتوالت 

وقضت الصور التي أرسلتها السفن . من األرض، وفي مقدمتها الزهرة والمريخ
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األوتوماتيكية األولى تماما على األحالم الخاصة بوجود المدن والقناطير 

على سطح المريخ ألنها كانت صورا لكوكب قاحل، لكن ظلت .. واألحياء العليا 

جرى األنهار دليال على أن المياه كانت تنساب على الكوكب في يوم من معالم م

األيام، مما أحيا فكرة وجود حياة من نوع ما على سطحه يوما ما في غابر 

  . األزمان 

 تحقق إنجاز فضائي مميز بإطالق السفينتين األمريكيتين 1975      وفي عام 

 ) 1976(     فوق سطح المريخاللتين أفلحتا في الهبوط برفق  " 2و1فايكنج "

وقامتا بإرسال خمسين ألف صورة لسطح الكوكب إلى األرض وكانت كل منهما 

وانتهى العلماء من دراسة نتائج التحاليل إلى . تحمل معمال كيماويا لتحليل التربة

وجود بعض المواد العضوية على سطح الكوكب، وعدم التأكد من وجود حياة 

وهنا برزت فكرة .  عن متناول ذراع فايكنج القصيرة بدائية، قد تكون بعيدا

إرسال ذراع أوتوماتيكية تحفر قشرة الكوكب، وعربة تتجول فوق سطحه، ومنذ 

الذي زينته على نحو أكبر  ذلك الحين والبشرية تسعى لتحقيق هذا الهدف،

الضجة التي أثيرت حول إلقاء الجنس البشري، ما يمكن أن يكون  النظرة 

  .لى أول األحياء خارج كوكب األرض، وعلى كوكب المريخ بالتحديد األولى ع

مؤتمرا صحفيا عالميا أعلنت فيه ما "  نازا "  عقدت1996 وفي أغسطس 

وصفته بأنه حدث علمي مثير، أال وهو العثور على حياة في المريخ، تتمثل في 

أن صورة بكتيريا أحادية الخلية، كانت تعيش هناك قبل آالف السنين، إذ 

الفحوص والتحاليل التي أجراها الباحثون على نيزك سقط على األرض وعثر 

 كشفت عن وجود مركبات عضوية 1984عليه في المنطقة القطبية الجنوبية عام

وترسبات معدنية وآثار قليلة يمكن أن تشبه ميكروبات متكلسة، وقد أثار 

ط بل عن كيفية االكتشاف تساؤالت عديدة ال حول الحياة بعيدا عن األرض فق

بدء الحياة على األرض ذاتها وما إذا كانت الحياة قد بدأت على المريخ وجاءت 
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ورغم أن الفترة التي . إلى األرض من هناك، كما يتوقع عدد من الباحثين

 )خارج الواليات المتحدة ( باحثينانقضت منذ اإلعالن المثير حفلت بتشكيك ال

مر ال يعني موت فكرة وجود نوع من لكن حتى إن صحت هذه الشكوك فإن األ

 اق المحاولة األمريكية لإلثبات،الحياة الدنيا على المريخ، بقدر ما يعني إخف

وانطالقا مما سبق تبلورت األهداف العلمية األربعة لمجمل األنشطة التي 

تستهدف المريخ في تحديد ما إذا كانت حياة قد وجدت على سطحه في يوم من 

يعة المناخ الموجود على المريخ، وتحديد الطبيعة الجيولوجية وتحديد طب األيام،

  .واإلعداد لرحالت مأهولة الستكشاف الكوكب األحمر  لكوكب المريخ،

وفي هذا اإلطار تجرى تجارب الختبار إمكان االستفادة من جو المريخ، الذي 

فنظرا . من ثاني أكسيد الكربون، في صنع وقود للصواريخ % 95يتكون من 

سافة الهائلة بين األرض والمريخ يفكر الدارسون في االستفادة من جو المريخ للم

في صناعة الوقود الالزم لرحلة العودة من الكوكب األحمر، حين يأتي اليوم 

ولهذا يجرى  .الذي يفكرون فيه في استعادة بعض األجهزة التي يبعثون بها إليه

رة على توليد درجات الحرارة اختبار مختلف تكنولوجيات الطاقة الشمسية القاد

كما يجرى تجميع . المطلوبة على هذا الكوكب المتجمد بالمقاييس اإلنسانية

معلومات عن تأثير الغبار المريخي على األجهزة الفضائية، وهذا أمر مهم فيما 

يخص اكتشاف ومعرفة المريخ، ألن الكوكب األحمر يتعرض لعواصف ترابية 

  .   هائلة 

ومؤسسة الفضاء الروسية بما " نازا"ت وكالة الفضاء األمريكية       لقد اهتم

سبق من أهداف بوجه عام، وأرسلت إلى المريخ في هذا اإلطار سفن راقبته 

وهي تمر بجواره، وسفن أخرى فعلت الشيء نفسه بعد أن اتخذت مدارا حوله، 

وسفن ثالثة بعد أن حطت على سطحه، وذلك إلى جوار محاوالت لخدش سطحه 

حفر قشرته وتحقيق باقي المخطط ، ويتكرر ذلك عامة في كل موسم من و
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حتى يسهل وصول األجهزة األوتوماتيكية (مواسم اقتراب األرض من المريخ 

في إطار دورانها ضمن المجموعة الشمسية ،لكن نسبة نجاح الرحالت إلى ) إليه

رجة شاع بد) 1960 رحلة استهدفته منذ 30رحلة من 12نجحت (المريخ متدنية 

وقد دشنت رحلة  .معها الظن أن هناك لعنة تالحق أنشطة اإلنسان الكتشافه

 مارس اكسبرس مشروع وكالة الفضاء األوربية الستكشاف ،سفينة الفضاء

 المخطط ألن 2وتحمل السفينة جهاز بيجل " أورورا"كواكب المجموعة الشمسية 

لنفسها حول الكوكب،  يهبط على سطح المريخ بينما تتخذ مارس اكسبرس مدارا 

ويتضمن برنامج أورورا  المقرر أن يستغرق عشرين سنة رحلتين إضافيتين 

إلى المريخ تركز األولى على دراسة مناخ الكوكب، وتستهدف الثانية العودة إلى 

  . األرض بعينات من تربة المريخ 

مائية في وهناك توأمان آليان أمريكيان جديدان سيركّزان على تحليل البيئة ال    

جهتين متقابلتين من المريخ، وإن كانت مهمتهما ال تتضمن البحث عن الحياة 

" هناك، فإنها ستتطرق إلى البحث عن بيئات غابرة من المحتمل أنها كانت 

وكانت البعثات السابقة إلى المريخ قد . ولو شكال من أشكال الحياة" تحتضن 

" المستكشفان " ى، وسيحاول رجحت أن المياه كانت تغطي المريخ فيما مض

  . تحديد  وجودها لفترة زمنية  كافية للمساعدة على وجود حياة 

      إن اإلجابة عن أسئلة احتماالت الحياة تتطلب استقدام عينات من تربته إلى 

األرض، وما تقوم به البعثات الحالية هو تحديد األماكن األنسب من سطح 

وتشكل البعثات التي . ما بعد وإحضار العيناتالمريخ، ليتسنى الذهاب إليها في

ستنضم إلى قمرين أمريكيين موجودين في مدار المريخ نوعا من التنسيق بين 

أوربا واليابان والواليات المتحدة ، لتحقيق األهداف العلمية التي يتوخاها النشاط 

   .البشري في استكشاف المريخ، وهو يتناسب مع الطبيعة الكوبية لهذه األهداف

ألن الظواهر التي تتأكد من دراسته     إن الستكشاف المريخ أهمية استثنائية،
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تكشف عن تعرضه لتغيرات مناخية درامية، يمكن إذا عرف اإلنسان أسبابها أن 

تلقي الضوء على مخاطر شبيهة يمكن أن يتعرض لها كوكب األرض، وال 

 على كوكب األرض في هذا يفوتنا الهدف األكبر وهو أن اإلنسان ال يقنع بالبقاء

الكون الواسع الذي يشبه الصحراء  وال تشكل األرض إال حبة رمل فيها، ومنذ 

لقد حطّ بقدمه على القمر خالل .. فجر عصر الفضاء وحلم السفر يداعبه 

وماذا بعد ؟ ورغم أن كوكب الزهرة هو : الستينيات ومن يومها برز سؤال

ه المناخية غير المواتية ساهما في تركيز األقرب إلى األرض فإن تكوينه وظروف

األنظار على كوكب المريخ ألن ظروف المريخ تسمح بالسفر إليه والهبوط على 

سطحه  بسفن مأهولة، وربما ممارسة بعض األنشطة التي تفيد الجنس البشري 

هناك، ناهيك عن المساهمة في اإلجابة  عن أسئلة أساسية مثل كيف بدأت الحياة 

كلت المجموعة الشمسية؟ وكيف تتطور الكواكب ؟ وكيف لكل ذلك ؟ وكيف تش

  .ظهرت سيناريوهات مختلفة لسفر اإلنسان إلى المريخ 

 والقضية األساسية التي تطرح في هذا الصدد أن الرحلة إلى المريخ البد وأن   

 438إن كان الرقم القياسي لإلقامة في الفضاء هو  تستغرق ما يزيد عن العامينو

 بولياكوف، فإن مالحا روسيا آخر قد أقام في  مسجل باسم الروسي فاليرييوما 

 قد أقام في الفضاء ما يقرب من عامين، وإن  يوري رومانينكوالفضاء هو

ورغم أن الحالة التي عاد عليها . تخللتها إجازة قصيرة قضاها على األرض

لسفر إلى المريخ لم االثنان تشي بأن اإلقامة في الفضاء للفترة الزمنية الالزمة ل

  . تعد مشكلة، بعد أن توصل الدارسون إلى طرق ناجعة 

لمواجهة مشاكل اإلقامة في الفضاء، فإن األمريكيين يرون أنه ما يزال من 

الالزم تدقيق األمر قبيل الرحلة الحلم إلى المريخ، على متن المحطة الفضائية 

  . حليق ال تتجاوز ستة أشهرالدولية التي يجري بناؤها حاليا، والبدء بفترات ت

إن المريخ يخلب لب اإلنسان منذ قديم الزمان، وقد زاد الشغف به أخيرا     
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وهو يمضي حثيثا . ألنه الخطوة المنطقية التالية في استكشاف اإلنسان للفضاء

صوب هذا الهدف، حتى أن اجتماع الجمعية الجيوفيزيقية األمريكية خالل 

إذ تطرق إلى ! ثه على ما يخص كوكب األرض  لم يقصر أبحا1998ديسمبر 

التي " مارس جلو بال سرفيور"نتائج األرصاد الجيوفيزيقية التي قامت بها سفينة 

وإن كانت الدراسات التي !! حلّقت في مدار قطبي حول المريخ لشهور طويلة 

استخدمت المقاييس التي تعمل بالليزر عن بعد قد بينت أن المياه عند القطب 

الي للكوكب األحمر أقل كثيرا مما كان يظن سابقا، وأن المياه تتجه إلى الشم

فإن اإلنسان بما عهد  )وليس منه إلى خط االستواء كما ذهبت الظنون(القطب 

عنه من عدم فقدان األمل ينتظر على أحر من الجمر اإلفالت من لعنة المريخ 

ونتائج الرحالت القادمة، لعلّه يجد عوضا في ) قصور المعارف البشرية ( 

 .مكان ما على سطحه عما لم يجده خالل رحالته السابقة إلى الكوكب المراوغ 

  مجلة العربي            
 
  

  :هم النص أف
 

 كيف كانت نظرة القدماء إلى السماء عامة وإلى كوكب المريخ على  - 

  الخصوص ؟ ولماذا ؟

   ما الذي طرأ على نظرة اإلنسان بعد اكتشاف المناظير ؟-  

 وضح كيف ساهمت بعض األعمال الفنية الخيالية في تقديم صورة غريبة 

  عن هذا الكوكب ؟

  لحالمة ؟ما الذي قضى على تلك الصورة ا - 

  اضي ؟ الذي حدث في سبعينيات القرن الم ما هو اإلنجاز الفضائي المميز - 

 اشرح االكتشاف العلمي المثير الذي أعلنت عنه وكالة الفضاء األمريكية  - 
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    .1996في المؤتمر الصحفي عام "نازا "

   ما موقف كثير من العلماء غير األمريكيين من هذا االكتشاف ؟ ولماذا ؟- 

  .ح رأي صاحب النص في هذا االختالف  اشر- 

 ما هي األهداف العلمية التي عددها الكاتب لألنشطة العلمية المستهدفة - 

  للمريخ ؟

   بم يتميز جو المريخ وكيف فكّر الدارسون في االستفادة منه ؟- 

دون سائر الكواكب   في المريخ  ما األسباب التي حملت العلماء على التفكير- 

  األخرى ؟

و الظن الذي شاع تداوله في وصف استكشاف اإلنسان للمريخ وما  ما ه- 

  سبب شيوعه ؟ 

 ما المشكلة األساسية التي تواجه سفر اإلنسان إلى المريخ ؟ وما رأي - 

  الباحثين فيها ؟
 
  

  :استثمر النص 
  

   ما هي القضية التي يعالجها الكاتب في هذا النص ؟ - 

  .لخاص  لخص محتوى ما ورد في النص بأسلوبك ا- 

   في أي أنواع النصوص تدرج هذا النص ؟ ما اسم العلم الذي يدرسه ؟- 

  . استخرج من النص الخصائص المميزة لهذا النوع معنى ومبنى - 

 حدد الضمائر التي أسند إليها الكاتب األفعال في النص، وماذا تستنتج من - 

  ذلك؟ 
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  :أسئلة التصحيح الذاتي
  

  : أجب عن األسئلة سجل الفقرة التالية ثم 

    لكن اإلنسان سرعان ما اكتشف المناظير المقربة التي خطت بمعارفه 

خطوة واسعة، هزت التصورات األسطورية، وانعطفت بالمعارف إلى طريق 

فأدرك الناس طبيعة أساطير أسالفهم، وعرفوا أن هذه األجرام ليست .. جديد 

  .يش عليها إال أجساما، كثير منها يشبه األرض التي نع

    ما هو النمط المعتمد في الفقرة ؟ -1

 أنجز فقرة على نمط الفقرة السابقة تعبر فيها عن تغير نظرتك ألمر ما -  2

  .بعد اكتشافك خطأها 

ثم .انعطفت  المناظير، األسطورة، األجرام،:  ابحث عن معاني الكلمات - 3

  .وظف كل كلمة منها في عبارة من إنشائك 

  ن الفقرة األفعال المتعدية وحدد مفعوالتها  استخرج م- 4

  .   استخرج جملة لها محل من اإلعراب وحددها - 5
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  :التصحيح الذاتي 
  

  

 اهتم اإلنسان منذ القديم بالسماء وكانت دوما بالنسبة إليه لغزا محيرا، فظل 

وقد تميزت يراقب األجرام السماوية من خالل الضوء الذي يصدر عنها، 

نظرته على العموم بصبغة أسطورية لكونه يعتمد في مراقبته على عينه 

المجردة، وأكثر ما كان أسطوريا في نظرته هو ذاك المتعلق بكوكب المريخ، 

نظرا للونه األحمر واختالفه عن سائر الكواكب، فقد اعتبره اليونانيون 

، وأطلق عليه العرب إله الحرب، وسماه الرومان مارس) اإلغريق ( القدماء 

  .اسم القاهر

وتغيرت  ارتقت معارف اإلنسان، ،)التلسكوب ( وبعد اكتشاف المناظير 

نظرته نحو المريخ ونحو بقية األجرام السماوية ، فأدرك أن ما كان يتداوله 

األسالف هو مجرد أساطير ال صلة لها بالحقيقة فما هذه األجرام سوى أجسام 

 ومن ثم بدأ التفكير في كوكب التي نعيش عليها،وكثير منها شبيه باألرض 

المريخ بعدما برز بالمناظير وجود قنوات على سطحه، اعتقد الدارسون أول 

األمر أنها تمثل جزءا من شبكة كبيرة تحمل المياه، خاصة وقد ظهر على 

قطبه وجود طاقيتين بيضاويين تبدوان كأنهما من الجليد  ساهم الخيال الفني 

ورة خيالية حالمة حول المريخ، فقد أبرز هذا الخيال وجود حياة في تقديم ص

وجنس من العقالء عليه وأن هذا الجنس قد يكون أكثر تطورا وحضارة من 

الجنس البشري، بل أنجز بعض الفنانين أعماال فنية تصور غزو هذه 

وحتى بعد أن ركزت المراصد مناظيرها القوية على . المخلوقات لألرض

 تظهر هذه المناظير وجود أي دليل يؤكد الحياة المتحضرة على ولم المريخ،

الكوكب ظلت الكتب واألفالم وبعض البرامج التلفزيونية تتخيل مخلوقات 

  .المريخ وتنسج حولها الحكايات 
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 أما الذي قضى على هذه الصورة الحالمة نحو الكوكب، فهو الصور األولى 

 كانت صورا لكوكب قاحل الوجود التي بعثت بها السفن األوتوماتيكية، فقد

  ..فيه لمدن وقناطير  وسكان 

 إن اإلنجاز الفضائي المميز الذي حدث في سبعينيات القرن الماضي هو 

 واللتان أفلحتا في النزول على 2 و1إطالق السفينتين األمريكيتين فايكنج 

 وأرسلتا خمسين ألف صورة للكوكب نحو 1986سطح المريخ بسالم سنة 

وقد كان على متن كل من السفينتين المذكورتين معمل كيماوي األرض، 

مما شغل العلماء ودفعهم بعد دراسة التحاليل إلى  لتحليل تربة الكوكب،

  .التفكير في إرسال ذراع أوتوماتيكية تحفر التربة لتحليلها 

في مؤتمر صحفي " نازا" أعلنت وكالة الفضاء األمريكية 1996  في عام 

لت إلى اكتشاف علمي مثير، ويتمثل في صورة بكتيريا عالمي أنها توص

أحادية الخلية كانت تعيش بالمريخ منذ آالف السنين، من خالل البحوث التي 

  .أجراها العلماء على نيزك سقط من كوكب المريخ 

 شكك كثير من الباحثين غير األمريكيين في هذا االكتشاف، وذلك ألن وكالة 

  .ثباتات المقنعة بوجود صورة الحياة على الكوكبأخفقت في تقديم اإل" نازا"

 رأي الكاتب أنه وإن كانت هذه الشكوك في محلها إال أن هذا ال يعني اإللغاء 

الكلي والنهائي لفكرة وجود نوع من الحياة على المريخ وإنما يعني إخفاق 

  .المحاولة األمريكية 

  :ت المريخ وهي  ذكر الكاتب أربعة  أهداف علمية لألنشطة التي استهدف

من  يوم في على سطحه الحياة نوعا من قد عرف كان الكوكب  تحديد إذا-1 

  . األيام

  .  تحديد طبيعة المناخ الموجود على كوكب المريخ - 2
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  ).تركيب  طبقاته ( تحديد الطبيعة الجيولوجية للكوكب - 3

إلنسان  التفكير في اإلعداد إلرسال رحالت مأهولة إلى الكوكب ليتسنى ل-  4

  .السفر إليه 

 يتميز جو المريخ بأنه محاط  بجو شفاف ولذلك أمكن للعلماء من رصد    

من ثاني  % 95كثير من تفاصيل سطحه، كما أن جو هذا الكوكب يتكون من 

أكسيد الكربون، وهو ما جعل العلماء يجرون تجارب لالستفادة من هذا الجو 

فة الهائلة بين األرض والمريخ في صنع وقود  للصواريخ، وهذا نظرا للمسا

ففكروا في صناعة الوقود الالزم لرحلة العودة، وذلك حين يأتي الوقت الذي 

  .يفكرون فيه في استعادة بعض األجهزة التي أرسلت إلى الكوكب سابقا 

 أما األسباب التي جعلت العلماء يفكرون في المريخ أكثر من سائر    

  :الكواكب فهي 

 لتغيرات مناخية، قد يتمكن اإلنسان إذا عرف أسبابها  ألن المريخ تعرض

يدرك المخاطر المشابهة التي يمكن أن تتعرض لها األرض فيستعد 

  . لمواجهتها

 طموح اإلنسان الذي جعله يبحث عن عالم آخر وال يقنع بالعيش على كوكب 

األرض، فبعد اكتشافه للكون بدا له مدى صغر األرض وأنها أشبه بحبة رمل 

  . صحراء مترامية األطراف في 

 ظروف المريخ تسمح بالسفر إليه والنزول على سطحه بسهولة، وربما القيام 

بأنشطة مفيدة للجنس البشري عليه، فهو بهذا يختلف عن كثير من الكواكب 

مثل الزهرة الذي ورغم أنه األقرب إلينا إالّ أنه بتكوينه وظروفه المناخية 

  . يصرفون النظر عنه ويركزون على المريخ غير المواتية جعلت العلماء 

 المساهمة في البحث عن أسئلة محيرة لإلنسان كيف تشكلت المجموعة 
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  الشمسية، وكيف تتطور الكواكب، وكيف بدأت الحياة ؟

 المشكلة األساسية التي تواجه الباحثين في سفر اإلنسان إلى المريخ هي 

 إلى المريخ، وهل يحتمل الزمن الطويل الذي تستغرقه الرحلة من األرض

البشر البقاء لفترة طويلة في الفضاء ورغم توصل الباحثين إلى طرق ناجعة 

لمواجهة المشاكل الناجمة عن اإلقامة الطويلة، إال أن الباحثين األمريكيين 

يرون أن الوقت لم يحن بعد لمثل هذه الخطوة، وأنه البد من التدقيق والتريث 

  قبل اإلقدام عليها 
  

  :ثمر أست

 القضية التي يعالجها هذا النص هي الجهود التي يذلها العلماء الكتشاف 

الفضاء، والمراحل التي قطعها اإلنسان في هذا الميدان، وقد ركز النص على 

كوكب المريخ ونظرة اإلنسان إليه وعرض األسباب التي جعلت اهتمام البشر 

  .كبيرا بهذا الكوكب 

نسان اهتم بالمريخ منذ القديم، وكانت  وملخص ما جاء في النص أن اإل

ومنذ أن  ثم ارتقت معارفه باكتشاف التلسكوبات، نظرته إليه نظرة أسطورية،

صعد اإلنسان على سطح القمر وأحالمه تكبر فانصب تركيزه على المريخ 

دون بقية الكواكب األخرى ألسباب متعددة أهمها مالءمة مناخ هذا الكوكب 

    .حهوسهولة الهبوط على سط

وقد توصل علماء الفضاء إلى إرسال سفن فضائية للمريخ، واألمل قائم في 

  .أن يهبط اإلنسان على سطح هذا الكوكب في يوم من األيام 

 ينتمي هذا النص إلى نوع النثر العلمي، والعلم الذي يتناوله هو علم الفلك 

  .الذي كان يسميه العرب قديما بعلم التنجيم 

  : التي نستنتجها من النص للنثر العلمي هي  الخصائص البارزة 
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 التعبير بلغة سهلة بسيطة حيث يهدف الكاتب إلى إيصال الفكرة من أ سهل 

استعمال المصطلحات الدقيقة الخاصة بالعلم المدروس وهي كثيرة في  طريق،

الجو، المناخ، التحليل، التركيب، ، الكوكب النص مثل السطح، الطبقات،

   .  …الكربون 

تعبير المباشر عن الحقائق العلمية، فال وجود للصور البيانية التي تكثر في ال

  .    األساليب األدبية 

يعرض قضايا علمية أو يسرد وقائع، دون إدخال لذاتيته    فالكاتب  الموضوعية

  . هي كما  الحقائق وإنما ينقل. أهوائه أو الشخصية مشاعره وميوله عن يعبر ال فهو

في النص ضمير الغائب مفردا أو جمعا، فعنوان النص كما  استعل الكاتب 

ويستنتج من ذلك أن الكاتب يسرد الحقائق . يستهدفون: ترى فيه ضمير هم 

العلمية التي أنجزها الغير فال وجود للضمير نحن، وهذا ما يعبر ولو بصورة 

غير مباشرة على أن هذه اإلنجازات ينجزها غيرنا ونحن نقف فيها 

وحافز يدفعنا السترداد مكانتنا العلمية  غصة يولد في النفس وهو ماكمتفرجين، 

  .   في تقدم الحضارة اإلنسانية  ساهم األسالف كما جديد من نساهم كي والحضارية

 هو نمط السرد، ألنه يستعرض حدثا الفقرة  النمط الذي اعتمد عليه الكاتب في

  . رؤى البشر  في من تغيير هوما أحدث التلسكوب اكتشاف علميا يتمثل في تاريخيا

ويمكن أن نالحظ شيئا من نمط الحجاج عندما علل الكاتب سبب تغير نظرة 

  .    البشر للفضاء الخارجي وكذا إدراكهم لخطأ نظرة السابقين 
                                                           

  :  البحث عن معاني المفردات وتوظيفها في جمل -

 جمع مفرده منظار وهو آلة بصرية تستعمل إما لرؤية األجسام :مناظير ال

أو تستعمل لرؤية األجسام البعيدة وتسمى . الصغيرة القريبة وتسمى المجهر

لوال اكتشاف المناظير بنوعيها لظلت نظرة اإلنسان سطحية ) . التلسكوب(
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  وقاصرة للكون وما فيه 

شاع تداول األسطورة  صل واقعي، هي الحكاية التي ليس لها أ: ألسطورة

  .بسبب انعدام التفسير العلمي للظواهر المحيطة بهم األمم القديمة عند وتصديقها

وهي األجسام، والمقصود بها في ) بكسر الجيم( جمع مفرده الِجرم :األجرام 

الفقرة األجسام المكونة للمجموعة الشمسية وهي عطارد، الزهرة، المريخ، 

  .بلوتون، نبتون رانوس،المشتري، زحل، أو

  . إن المتأمل في األجرام السماوية يدرك شساعة الكون وعظمة الخالق 

  .  انحنت، مالت:انعطفت 

  . تنعطف األهواء بمن يتبعها إلى مهاوي الهالك 
  

  : استخراج األفعال المتعدية من الفقرة -

: ولهمفع : أدركالتصورات، :مفعوله  : هزتالمناظير، : مفعوله  : كتشف ا

أن هذه األجرام ليست إال ( المصدر المؤول : مفعوله  : عرفواطبيعة، 

  . وهو مصدر سد مسد مفعولي الفعل عرف  )أجساما
  

  : استخراج جملة لها محل من اإلعراب -

  . فعلية في محل رفع خبر لكن هي جملة  اكتشف المناظير وهي جملة
  

 
 
 
 


