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 تعريف المقالة:
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ّأوّطرحّموضوعّعام .ّىلّالقارئّمنّأجُّعرضّمفهومّخاصّ إتصُّهذهّالفكرةّ

ّةّالكاتبّ،ّوصدقّآرائه.مرنةّ،ّسلسةّ،ّبعيدةّعنّالتكل فّأوّالغلموضّت ربزّشخصيّ ّغة:اللّ 

 نوع المقالة:
ّذاتّية )أدبّية (: .ّأ

ّ.ةتعكسّالعواطفّواالنفعاالتّالشخصيّ ّ-
ّ.طريقةّالتفكريّوعرضّاملعلوماتّ-
ّجتربةّالكاتب.ّ-
اّداءّاألّ- ّالتكل فّوالتخي ُ.عنّواألسلوبّاألديبّبعيد 

 العلمّية(:لموضوعّية )ا .ّب
ّة.الّتعكسّالعواطفّواالنفعاالتّالشخصيّ ّ-
ّةّالغني ةّباملعلومات.يعرضّالكاتبّأفكارهّالتقد ميّ ّ-
ّي.لقّ تيكتبّبأسلوبّسهُّولغةّبسيطةّمرنةّيفهلمهاّاملّ-
ّمّالكاتبّاملادةّليعرضهاّعلىّالقارئّمنّخاللّاملخي لةّالعللمي ة.يقدّ -

 المقالة: أقسام
 متهيدّملناقشةّاملوضوعّوبسطّّاألفكار.ّ–مقد مةّ .1
 التدر جّيفّطرحّأهم ّاألمورّاملستعرضةّيفّاملقالة. .2

ّرات(..ّالن هايةّأوّاخلامتةّوهيّت عىنّباالستنتاجّواملقرتحات)احللولّواملؤثّ 3

 ممّيزاتها:
ّ.تفصيُّمطو لىلّالقارئّبدونّإجيازّالذيّيصُّاإل .1
ّوطرحهاّملناقشتها.متاسكّاألفكارّ .2
ّالتبويبّوالتسلسُّاملنطقي. .3
ّفّوالكللماتّالدخيلة.مكانّعنّالتكلّ االبتعادّقدرّاإل .4
ّثارةّوالتشويقّواملتعة.اإل .5
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 ة تخدم المقالة:ة ونقاط هامّ مصطلحات أساسيّ 
ّستنساخّ؟ماّمعىنّاإل .1
ّاهلندسةّالوراثية. .2
ّاخليالّالعللمي. .3
4. DNA ّ)حامضّنووي(ّ
ّومفكرونّوردّذكرهمّيفّاملقالة.ّعللماء .5
ّ(The Cell)اخللي ةّ .6
ّ(Chromsome)الكروموزومّ .7
ّتلقيحّصناعيّ)أطفالّاألنابيب(. .8
ّنشطارّالنووي.اإل .9

 مراحل خلق االنسان:

 :"المؤمنون"في سورة 

نسان من ساللة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة إلد خلقنا اولق*ّ"
آخر ا ثم أنشأناه خلق ا ا فكسونا العظام لحم  ، فخلقنا المضغة عظام  العلقة مضغة  فخلقنا ، علقة

ّ"حسن الخالقينأ تبارك اهلل

 اآلية تتكلم عن سّت مراحل لخلق االنسان :

ّماّقبُّخلقّآدمّعليهّالسالمّ(ملرحلةّالطيني ةّ)ا .1

ّخملوقّمنّطنيّفاإلنسانّ–"ّمن ساللة من طين اإلنساند خلقنا ولق"

 "ثم جعلناه نطفة في قرار مكين"ّ–:ّوهيّخاصةّبساللةّآدمّاىلّيومّالقيامةّمرحلةّالنطفةّ .2
ّ"خلقنا النطفة علقة"ّ–مرحلةّختليقّالنطفةّعلقةّ .3
ّ"فخلقنا العلقة مضغة"ّ–مرحلةّختليقّالعلقةّمضغةّ .4
ة عظاما  لمضغفخلقنا ا"ّوماّيستلمد ّمنهّاللحمّلتكونّكسوةّللعظامّ–مرحلةّختليقّاملضغةّعظاماّ  .5

ّ"فكسونا العظام لحما
آخرّشاءّاإلإنمرحلةّ .6  "ثم أنشأناه خلقا  آخر"ّ–نسانّخلقاّ 
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 حسب سفر أيوب(:كوين الجنين في الكتاب المقّدس )مراحل ت

 ؟ ّإيىَلّالت ُّرَابي ،ّأَفَ ت عييد ِني َّكالطِّنيي ّا ذْك ْرّأَنََّكَّجبَ ْلَتِني
 ،َّكاللَََّبي َّكاجلْ َْبي؟َّأََلَّْتص بَِّني َّوَخث َّْرَتِني
 ٍّّبيعيظَاٍمَّوَعَصب اَّوحلَْلم ا،ّفَ َنَسْجَتِني ْلد  ّجي ّ.َكَسْوَتِني
 .َّحَياة َّوَرْْحَة ،َّوَحفيَظْتّعيَنايَ ت َكّروحي َّمَنْحَتِني

 سّت مراحل لتكوين االنسان :
ّ.منّالطني .1
ّكاللَبمرحلةّاإل .2 ّ.صابة
ّ.كاجلَبّّتخث  ر امرحلةّحتو لهّم .3
ّ.كسوهّباجللدّواللحمّّمرحلة .4
ّ.مرحلةّنسجّالعظامّواالعصاب .5
 .منحّاحلياةّوالروحّيفّاجلنني .6

 المعاني والمفردات:
 تقسيلمهاّاىلّجزيئاتّ-نشطار الذرّةإ.ّ
 سانّ،ّإنوقاتّاحلي ةّ،ّمنّنباتّوحيوانّّوعلمّيهتمّبدراسةّالرتكيبّالوراثيّلللمخلّ-الهندسة الوراثية

ُّيفّتلكّالصفاتّبالصفاتّالوراثيةّهلذهّاملخلوقاتّ،ّعلىّأمُّالتدخّ هبدفّمعرفةّالقواننيّاليتّتتحكمّ
ّصالحها.إوتعديلهاّاوّ

 ةّأليّكائنّسواءّمنّالنباتاتّةّاألصليّ طبقّاألصُّللنسخةّاجلينيّ ةّجينيّ ةّانتاجّنسخّ–ستنساخ األجّنة ا
ّ.أوّاحليوانات

 ّةّخارجّالرحم،ّيفّاملخترب.إخصابّالبويضاتّمنّقبُّخالياّاحليواناتّاملنويّ ّ-ّتلقيح صناعي
 ّحجارّالكرمية.منّاأل -لكهرمانا
 DNA-ّ.ّحامضّنوويّ،ّاملادةّالوراثيةّلالنسان
 أيّتعيشّعلىّحسابّالكائناتّاحليةّ-تتطّفل.ّ
 ّمنّخلقّ،ّأيّانتاج.ّ-تخليق
 Zona pellucida - باخرتاقّهذهّاملنطقةّللوصولّإىلّ احليوانّاملنوي مادةّبروتينيةّخماطيةّ،ّيقوم

ّ.البويضةّخاللّعلمليةّالتلقيح
 منّأعشابّحبريةّ"مأخوذة"أيّشفافةّّ–ّمادة هالمية.ّ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%8A
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 تهّومتي زهاستقالليّ ّ–ّنسانتفّرد اإل.ّ
 ّاملثالّ ّالقويّ ّ-نسان السوبراإل. ّاخلاص 
 ّوتقل ص.ّذبولّوضعفّوانكسارّ-ضمور المخ
 البحثّّبعلمقّواطالةّوتروّ ّ-استفاضة ورويّة.ّ
 ّدراسةّجدي ةّوشاملة.ّ–ّدراسة صارمة
 (.هتتديّهبديهاّ)تقل دهاّ–ّتحذو حذوهاّ
 ّكلمائنّ–ّبراثن ّ(.خمالبّ)

 المقّدمة:
ّكانّذلكّيفّّيأتونّبكُّاكتشافّعللميّ أن ّالعللماءّّيفّمقالتهّيعرضّالكاتبّبديوي جديدّيفّمجيعّاجملاالتّسواء

)اعتلمادا ّعلىّجتاربّاحليوانات(ّوانتهاء ّبتجاربّّةّ،ّمتهيدا ّاىلّالتلقيحّالصناعيّ أوّاهلندسةّالوراثيّ ّاجملالّاملعلوماتّ 
ّنسان.تورّجرييّهولّلنسخّاألجن ةّيفّاإلناجحةّللدك

 بين الحقيقة والخيال:

اىلّانّ  فكرةّحتسنيّالن سُّّيعتلمدّالكاتبّيفّعرضّمقالتهّعلىّدراسةّمستفيضةّللعللماءّوسنواتّالتجاربّ،ّمشرياّ 
ةّاجلوراسيّ عاما ّ...معتلمدا ّعلىّفكرةّفيلمّاحلديقة61ّّهيّفكرةّقدميةّ"كتبّعنهاّالدوسّهيكسليّمنذّّالبشريّ 

ّالشهري".
ّالقارئ ّي طلع ّالفيلم ّهذا ّتقديرّإن  ّيف ّالنتائج ّاستخالص ّالّأّعلى ّمادة ّواستخراج ّواحلشرات ّاحليوانات علمار

 DNAّّاليتّالّتفىنّمهلماّتعاقبتّعليهاّاألزمنةّ،ّوهذاّهوّأحدّأهم ّأسسّاخليالّالعللميّ،ّحيثّيبذلّالعللماء
ّديناصورّجديدّمنّاحلامضّالنووي.ّاجلهودّاحلثيثةّالنتاج

  الجانب الحقيقي:

ّأيّ  ّأصُ ّأن  ّعلى ّيعتلمد ّبذاته ّاجلانب ّوهذا ّوروبرت، ّجريي ّالعاليلَمنْي ّجتربة ّيف ّاىلّّّتتلمثُ  ّتنقسم ّخلي ة كائن،
ّجزيئات.

اّبواحدةّجملم دةّحىتّالّي سلمحّهلاّبالتكاثر،ّوأذاباّالغشاءّهلمظافصُّاخلليتنيّواحتفّاملذكورانّلقدّاستطاعّالعاليلمان
ّغشاء ّصناعيًّاا ّعنّ،ّوعوضّ  Zona Pellucidaاحمليطّباألخرىّامسه ّالغشاءّاستحدثا ةّمنّمادةّشفافيّ ّهذا

أيام اّستلمر اّيفّالتجربةّلكنّ إوهكذاّةّ،ّمستخلصةّمنّأعشابّحبريّ  ماّبتلقيحّحمدودة،ّألهنلماّ"قاّاألجن ةَّلّتعْشّإالّ 
ّني".ّفالنتائجّمثريةّوخطريةّيلخصهاّالكاتبّيفّأمرينّهام ني:حبيواننيّمنويّ ّ،البويضةّاألم

ّةّواحدة""ميكنّاستنساخّعددّاألجن ةّمنّأصُّخليّ  .1
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ّمنّجديدّ،ليؤديّهذاّاالحتفاظّا .2 ّميكنّاالحتفاظّهبذهّالنسخّجملم دةّلزمنّغريّحمدودّحىتّتعودّبالنلمو  ىلّمنو 
ّ"علمر اّنيوخمتلفجنيننيّمتطابقنيّوراثي اّ

 ايجابيات التجربة:
ّآثارّظاهرةّاالستنساخّتثريّالرعبّوالدهشةّ ذاّا سيءّتوظيفها"ّ،ّوقدّإةّ"ّ،ّوتنتجّعنهاّآثارّسلبيّ يرىّالكاتبّأن 

ّتكونّاجيابيةّ"ّاذاّا حسنّتوظيفها".

 ؟ةما هي اآلثار السلبيّ 
يضربّالكاتبّمثاالّعلىّذلكّ.ّالغيارةّتكونّكقطعّمنّالواضحّأن ّاحلصولّعلىّنسخّبشريّ ّة:الناحية االخالقيّ  .1

صابةّالكبدّبإصابةّبالغةّاخلطورةّقدّتستدعيّاحلاجةّاىلّتغيريهّبآخر،ّيفّحنيّت لقىّاألجزاءّاملعطوبةّيفّ"ّسل ةّإيفّ
ّالبشريّ يّاىلّاستفحالّظاهرةّالتجارةّيفّأسواقّاملهلمالت"ّوهذاّاألمرّقدّيؤدّ  .ّمثّيوردّالكاتبّمبثالّآخرّالطب 

عنّتوأمهّحبيثّالّيتالَءمّالعلمرّبنيّالتوأمني. ّمفصوالّ  ّحولّاستعاضةّاألسرةّعنّأحدّأبنائهاّالذيّتويف 
ألخيهاّأوّأختهاّوقدّحتلمُّّهذاّاألمرّي ضحكّويبكيّالكاتبّألنّ  املرأةّاليتّف صُّعنهاّأحدّالتوأمنيّقدّتصبحّأم اّ 

لشقيقّزوجهاّتوأمّزوجها ّ."الذيّف صُّعنهّومت ّجتلميدهّلتلدهّبعدّذلكّفتصبحّأم اّ 
إن ّظاهرةّاالستنساخّتعج ُّيفّالقضاءّعلىّمفهومّالعائلةّاملتعارفّعليها،ّفهذهّالظاهرةّالّة: الناحية االجتماعيّ  .2

ةّترعاهاّوبذلكّتقضيّالظاهرةّعلىّمصطلحاتّاألمومةّواألبو ةّوالعاطفةّحتتاجّاىلّأبّأوّأمّ،ّبُّاىلّمؤسسةّطبيّ 
 األسري ة.

إن ّانتاجّظاهرةّاالستنساخّاملتشاهبةّذاتّالصفاتّاملوحدةّ،ّتعج ُّيفّالقضاءّّالقضاء على استقاللية االنسان: .3
ّكأن ّاالنسانّنسخةّمتكررة.  علىّالتلمايزّ،

نسخّمتشاهبةّحتلمُّجيناتّّإلنتاجةّيرىّاملؤيدونّهلذهّالظاهرةّيفّاختيارّصفاتّوراثيّ ّ)السوبر(: االنسان القوي .4
ةّعللماءّاملتلمي زّ،ّفكأنناّيفّجمتلمعّيقومّأفرادهّعلىّ"ّأبطالّاملصارعةّأوّيفّعقليّ ّواالداءّالعقليّ ّةالقو ةّاجلسلمانيّ 

 اجملتلمعّيقتصرّعلىّهذينّالصنفنيّفقط.ّة"ّ،ّوكأنّ الذرّ 

 ة؟اآلثار االيجابيّ ما هي 
ّة: دراسة األمراض الوراثيّ  .1 ّالشبكيّ ّ–مثُ ّعلمى ،ّ ّالوراثي ّاملخ ّالوراثيّ ضلمور ّالوراثيّ ّة ّالدم ّأمراض ّالصرعّ، ،ّ ة

ّ.الوراثيّ 
ّيعرتفّالكاتبّأمامّالقارئّأن ّمعرفتهّقليلةّيفّهذاّالباب.

ّواحدّوبويضةّواحدةّالستنساخّعدةّأجن ةّبواسطةّالتجلميد.ّميكنّاستخدامّحيوانّمنويّ ّمساعدة ذوي العقم: .2
ّة.يتم ّبصورةّمشاهبةّلدراسةّوعالجّاألمراضّالوراثيّ عالج التشّوهات الَخْلقية:  .3
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منّاجيابياتّاالستنساخ،ّاستنساخّنسخةّأخرىّمنّاألنسجةّواألعضاءّمطابقةّحىتّيتغل بّالفردّنقل األعضاء:  .4
هذهّاحلالةّاىلّأن ّظاهرةّاالستنساخّتبقىّيفّوزرعها،ّمعّأن ّالكاتبّيعيدناّيفّعلىّأخطرّمشكالتّنقُّاألعضاءّ

ّالكاتبّالّمييُّاىلّاجيابيّ سياقّالدعايةّالسلبيّ  اتّالظاهرةّوإنّّْةّ"قطعّغيارّللنسخةّاألصلية"،ّمنّهناّيت ضحّأن 
ّكرامةّاالنسانّوشرفّوجوده".كثرتّْ ّ،ّألهناّ"ّهتدر

 ما رأي العلماء في ذلك؟

ّسابقا (ّأدونّفريَْوَنّأن ّاجيابياّ دّومنهمّاملعارضّ،ّأم اّالعللماءّاملؤيّ منهمّاملؤيّ  اهتا،ّثرّمنّسلبيّ كتّهذهّالظاهرةّ)حسبلماّمر 
َسنّّة،ّواألمهي ةّتكلمنّيفّحي زّالتطبيقّألهناّختدمّاجلنسّالبشريّ وهيّمبثابةّتكنولوجياّمتقد مةّيفّالعلومّالطبيّ  بشرطّأْنُّي 

ّاستعلماهلا.

ّسلبيّ  ّاالنسانّجمر دّأعضاءّيستغِنّأم اّالفريقّاملعرتضّ،ّفريىّأن  ّسابقا ّ(ّمبعثّالقلقّوكأن  اتّهذهّالظاهرةّ)كلماّمر 
ّعنهاّمىتّشاءّ،ّويستخدمهاّمىتّشاء،ّفالفرقّشاسعّبنيّالنفسّواجلسم.

 ما رأي العاّمة في ذلك؟
ّ"ّالغالبيّ أ ّكانتّاملربّ ةّالعظلمىّظهرتّاستطالعاتّالرأيّعندّالغربّأن  رات...فهيّالّتوافقّعلىّاستنساخّاألجن ةّمهلما

ّغريّأخالقي ة".

ةّجن دتّالقواننيّلعقوبةّتصُّاىلّالسجنّملنّيستعلمُّظاهرةّاالستنساخّ)ّيفّبريطانياّ(ّ،ّ"ّويفّبعضّهذهّالدولّالغربيّ 
نعّختليقّأوّمضاعفةّأوّنسجّاألجن ةّالبشرية" ّ.اليابانّمي 

 ما رأي الكاتب ؟

ةّ،ّفرتاه ّيستعلمُّةّوالدينيّ ةّواالجتلماعيّ األخالقيّ ّ:علىّالناحيتنيّاّ يفّهذهّالظاهرةّ،ّمعتلمدّ ّالكاتبّيوظ فّرأيهّالسلبّ 
ّعباراتّمثُّ:

ّمنّخملّ  ّواالبو ة ّسوفّتصبحّمصطلحاتّاألمومة "ّ ،ّ ّيصبحّاإل"املضحكّاملبكي" "ّ ،ّ نسانّفاتّاملاضيّالسحيق"

ّكقطعّنرة"ّ،ّ"اإلنسخةّمكرّ  ةّغريّجارةّاملرعبة"ّ،ّ"عالجّاألمراضّالوراثيّ الغيار"ّ،ّ"ّاستحداثّسوقّرائجةّهلذهّالتّ سان
ّناجح".

علىّماّجاءّيفّهذهّاملقالةّ،ّأن هّينبغيّعليناّأنّندرسّاملوضوعّبوضوحّوروي ةّ،ّ املوقفّّوكذلكيستنتجّالكاتبّاعتلماداّ 

ّواألخالقيّ،ّ"ّفهُّنتحركّولوّبالرأيّقبُّوقوعّالواقعة".ّوالعللميّ ّالديِنّ 

ّ  
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 األسئلة:
ّ.عر فّأهم ّاملصطلحاتّاليتّوردّذكرهاّيفّاملقالةّ،ّمثّقفّعندّأمهي تها.1
ّ.ماذاّنعِنّباستنساخّاألجن ة؟ّوماّهيّاألسبابّوالظروفّاليتّأد تّاىلّوجوده؟2
ّوماذاّخيدمّاجملتلمع؟ّنةّاألخريةّ،جديدّمت ّيفّاآلّوّ.قفّعلىّأحدّاهمّاكتشافّعللميّ 3
ّةّلظاهرةّاالستنساخ.ةّواالجتلماعيّ اآلثارّالسلبيّ ّ.اذكرّأهمّ 4
ّ.ماّأسبابّاالختالفّبنيّعللماءّاهلندسةّالوراثيةّوالعللماءّحولّظاهرةّاالستنساخ؟5
ّ؟العللميّ بطريقةّاالستنساخّهيّنوعّمنّاخليالّّسُّالبشريّ .ملاذاّاعتربّالكاتبّأن ّفكرةّحتسنيّالنّ 6
مناسبّ 7 ّرأيكّفيه.ّااّ،ّمبديّ .ضعّلكُّفقرةّعنواناّ 
ّ.هُّتعتقدّأنّالكاتبّخيدمّهبذهّاملقالةّالقارئ.ّوكيف؟8
ّ.ماّرأيّالكاتبّوماّموقفهّمنّظاهرةّاالستنساخّ؟ّوض حّ!9ّ

علىّالنصوصّالدينيةّ،ّرأيّالديانتني11ّ ّّسالمي ةّواملسيحي ةّيفّهذهّالظاهرة؟اإل:ّ.اذكرّمعتلمداّ 
ّ.لقدّأوردّالكاتبّيفّاملقد مةّالتلمهيدي ةّبعضّالوقائعّالعللمي ةّوأمساءّالعللماءّوبعضّجتارهبمّ،ّماّالغايةّمنّذلكّ؟11
ّمي زاهتاّ؟ّ.اذكرّنوعّاملقالةّ،وماّهيّالفكرةّاملركزي ةّاليتّيعاجلهاّالكاتبّوأهمّ 12
ّ.هُّتعتقدّأنناّاليومّحباجةّملثُّهذهّالظاهرةّ؟ّعل ُّ!13

 وب:األسل
ّ.غةّسهلةللّ أّ-
علىّدراساتّخمتلفةّوسنواتّالتجاربإبّ- ّ.داءّرأيّالكاتبّمعتلمداّ 
ّ.أسلوبّالتفقريّ-
ّ.ستخدامّاجللمُّاحملوري ةإّ-
ّ.ترابطّاألفكارّوالفقراتّ-
ّ.ّ،ّالتدر جّ،ّالتسلسُّاملنطقيّ ّالتبويبّ-
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّاملقارنةّ-
ّ.وحدةّاملضلمونّ-
ّ.استعلمالّروابطّالعطفّ-
ّ.،ّاملقابلةّّالتلمثيُّ-
ّ.إبداءّالرأيّمقابُّاحلقيقةّمعّاإلتيانّباألمثلةّ-
ّ.اخلالصةّواالستنتاجّ-


