
  ʺب̋ البحث عن الكوكب  

 نص الفيديو
 

، حتى يتمكن الطالب من قراءة The Hunt For Planet Bالوثائقي  CNNيوفر هذا المستند نصوص لبعض مقاطع فلم  

 التابع لوكالة ناسا.  Webbالنص أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو والمشاركة في رحلة إطالق تليسكوب الفضاء  

 

 كوكب صالح للحياة 

 ماجي تورنيبول، عالمة األحياء الفلكية، 

 Search for Extraterrestrialبمعهد 

Intelligence   البحث عن مظاهر الذكاء( 

 ʺSETIʺ في الفضاء(

 ]بحيرة جيم ليك، أنتيغو، ويسكونسن[ 11: 

 البحيرات الصغيرة المفضلة لدي. إحدى :13

 حولنا.  في السماء أمامنا  هناك نسر يحوم  :17

 حيث ال يمكننا رؤية   مسافة بعيدة جدا،كيف تبدو األرض من  ؛ أطرح هذا السؤالفي مرحلة الدراسات العليا، كنت دائماً  :24

 القارات والمحيطات؟

   Search for Extraterrestrial Intelligence]ماجي تورنيبول، عالمة األحياء الفلكية، بمعهد  :37

 حياة على هذا الكوكب؟ نستطيع الجزم بوجود [ وهل ̋ SETIʺ )البحث عن مظاهر الذكاء في الفضاء(

 عندما يكون هالال شديد النحافة ،بداية ظهور القمر الجديد، عندما يكون هالاللذلك، نظرنا إلى القمر بعد أيام قليلة من  :37

على هذا الجزء  انعكاس ضوء كوكب األرض بفضل  من القمرستتمكن من رؤية الجزء المعتم   ،عند غروب الشمس مباشرةً 

اليابسة،   وهو يعكس خليطا منضوء األرض  هومن سطح القمر. لذا، إذا نظرت إلى الضوء عبر التلسكوب، سترى أن هذا 

 هذا الضوء بشكل أوسع، سترى بوضوح الخط المتعرج الدال على  تكبير صورةوالمحيطات، والغيوم، والهواء ... وعند 

ال توجد مسافة بين حرف العطف "و" حدد، وهناك بالتأكيد ثاني أكسيد الكربون أن هذا الكوكب به خط أكسجين واضح وم

 غاز الميثان.   والكلمة التالية له 

 . وتتشابك كل هذه اإلشارات مع بعضها مكونة ألوان كوكب األرض  1:25

 وهذا ما نُطلق عليه طيف كوكب صالح للحياة 1:33



 

 

 رحلة لكافة البشر 

،  العنصر البصري في التلسكوبلي فينبرج، مدير 

 تلسكوب الفضاء جيمس ويب؛ مات ماونتن،  

 مدير فخري، معهد علوم التلسكوبات الفضائية  

 وعلماء التلسكوب، تلسكوب الفضاء جيمس ويب؛  

جون ماذر، كبير علماء المشروع، تلسكوب الفضاء  

 جيمس ويب، ناسا

 

 تلسكوب "ويب" أقوى مئات المرات من تلسكوب "هابل" تتطور التلسكوبات البصرية لتصبح أكبر وأكبر، فكلما   :17

 كان التلسكوب كبيرا، كانت دقته أفضل.

 ، تلسكوب الفضاء جيمس ويب، ناسا[ لم نكن لنبني تلسكوباً بهذا الحجم العنصر البصري في التلسكوب]لي فينبرج، مدير  :25

   ظالمالو أننا لم نكن في حاجة إلى ذلك. أنت بحاجة لبناء تلسكوب بهذا الحجم إذا كنت تريد رؤية المجرات األقدم واألكثر 

 في الكون.

 لتلسكوب[ تلسكوب الفضاء جيمس ويب  ]مات ماونتن، مدير فخري، معهد علوم التلسكوبات الفضائية وعلماء ا :37

 ليس مجرد آلة بناها العلماء والمهندسون لمشاهدة الكون. 

 بل الصطحاب البشرية معهم في رحلة.  :40

 سندخل مرحلة جديدة كلياً من المشاهدة، فضاء لم نشاهده من قبل. وفي كل مرة قمنا يهذا األمر، اكتشفنا أشياًء جديدة.   :44

شكاًل سداسيًا يشكلون المرآة  18ير علماء المشروع، تلسكوب الفضاء جيمس ويب، ناسا[ استقبلنا للتو ]جون ماذر، كب :59

 على الكاميرا.   وتركزهالكبيرة التي تجمع ضوء النجوم  

 للذهب خصائص فريدة جًدا من حيث انعكاس ضوء األشعة تحت الحمراء، وهذا التلسكوب يعمل باألشعة  1:08

 السبب نحن نستخدم الذهب.  تحت الحمراء. لهذا 

 أظن أن الناس يريدون أن نبني هذا التلسكوب ألنهم يريدون أن يعرفوا كيف وصلنا إلى هنا. أنا شخصياً أريد  1:16

 أن أعرف كيف وصلت إلى هنا.



 

 

 شمسي لتلسكوب ويب الدرع ال

إيمي لو، مديرة فريق المحاذاة، تلسكوب جيمس ويب  

 نورثروب جرومانالفضائي، شركة 

 ]شركة نورثروب جرومان، ريدوندو  :10

 بيتش، كاليفورنيا[ 

 

  ؟هذه هي، حسناً، دعونا نبدأ.  لدى أحدكم أي سؤال :11

 باقي لدينا أربعة أخرى حتى نبدأ.  :15

 ]اختبار نشر الدرع الشمسي[  :17

 ]إيمي لو، مديرة فريق المحاذاة، تلسكوب جيمس ويب الفضائي، شركة نورثروب جرومان[ ال نريد أن نعرض أي   :18

 من أجزاء التلسكوب آلشعة الشمس ألننا نحاول اإلبقاء على درجة حرارته باردة جداً.

 ]خمس طبقات تعمل على حماية المرآة واألدوات.[ 

شعة تحت الحمراء، يجب أن يكون التلسكوب شديد البرودة وإال سيقوم بقياس  لكي نعرف بصمة الحرارة، وبصمة األ :25

 درجة حرارته نفسه. 

 ]إيمي لو، مديرة فريق المحاذاة، تلسكوب جيمس ويب الفضائي، شركة نورثروب جرومان[ :32

 . 1لنظام الرفع الميكانيكي، طبقة  ]ثرثرة خلفية[ حسناً سالب جيه وسط، نشر كامل :35

هي األجهزة اإلليكترونية التي بحوذتك، ومصدر الضوء   حقيقة في الفضاء، األشياء التي تساهم في رفع درجة حرارتك  :39

 األكثر سطوعاً، وهو الشمس. وهذه هي مهمة الدرع الشمسي. يعمل الدرع الشمسي على منع ضوء الشمس من الوصول 

 إلى التلسكوب والحفاظ على درجة حرارته. 

 ية[ بهدوء وروية يا شباب. بهدوء وروية. ]ثرثرة خلف  :52

 نطوي الدرع وننشره بمجرد أن نصل إلى المدار. يجب أنما يمثل تحديًا من نوع خاص هو أننا  :56



 

 

 كوكب خارج المجموعة الشمسية، 

 إي 1-ترابست

المدير، معهد كارل ساجان، جامعة   نائبةنيكول لويس، 

كورنيل؛ ناتاشا باتالها، عالمة كواكب، ناسا، العلوم 

الميكانيكية والهندسية التطبيقية؛ هانا ويكفورد، زمالة 

 بوكوني، معهد علوم تلسكوب الفضاء. 

 

 مرحباً.  :09

 مرحباً!  :10

 هذه الخطة بالتفصيل ونتأكد من االنتهاء منها.، ثم ننظر إلى 20-يبدو أننا يجب أن نلتزم بـمتابعة كوكب ترابست 

 إي[ 1-كوكب ترابست  رصد ]اجتماع فريق  :16

 ، أتعني..؟ رصد هذه هي خطة  :18

 نعم، سيكون اختباراً جيداً للتلسكوب. :19

 أجل. :20

 دائم وجانب   نهارسأكون متحمساً حقًا لمعرفة ما إذا كانت مقفلة تدريجيًا، مثل القمر. ماذا يعني أن يكون لديك  :24

 ليلي دائم.... 

 ]نيكول لويس، نائبة المدير، معهد كارل ساجان، جامعة كورنيل[  :30

]ناتاشا باتالها، عالمة كواكب، ناسا، العلوم الميكانيكية والهندسية التطبيقية[ سيكون هناك بعض األشخاص الذين  :33

 مرار في الظالم؟النهار، و أشخاص آخرون سيعيشون باست ضوءسيعيشون باستمرار في 

 صحيح :40

 —من المحتمل أن يكون الشفق الدائم هو أفضل مكان على هذه الكواكب، أليس كذلك؟ بالظبط حول الحافة :41



 ]هانا ويكفورد، زمالة بوكوني، معهد علوم تلسكوب الفضاء[  :44

 بالفعل، على الحافة.  :47

 — وكيف سيكون شكله :49

 كنت تعيش في شفق دائم، ستكون تجربة غريبة جًدا.في القطب الشمالي، إذا — :51

 درجات الحرارة؟ فروقهل لدينا فكرة عما ستكون عليه  :56

 ما دام هناك هواء. فالهواء جيد جداً. :59

 هذه الكواكب تتمتع بالهواء...وغالف جوي مناسب.  1:03

 ترابست أنك إذا كنت على سطح أحد الكواكب، يمكنك رؤية الكواكب األخرى   نظام الشئ المفضل بالنسبة لي في  1:04

 في السماء. تدور

 حقاً، وأكبر من القمر، أليس كذلك؟  1 :11

 لن يُطرح السؤال، المعتاد، هل األرض هي مركز الكون. 1:14

 سنة ضوئية، يمكنهم سماع ما كنا نفعله   39ترابست، وعلى بعد  نظام  فيأعني أنه من الجنون االعتقاد بأن من  1:18

 عاًما. السنوات األولى لفترة الرئيس ريجن، ومادونا....  39على الراديو والتلفزيون قبل 

 في اعتقادك، كيف سيكون انطباعهم؟ 1:32

 أتعتقد أنهم سيفكرون أننا نمضي في االتجاه الصحيح؟  1:34

 سؤال مهم...   1:37

 قاً.  ح 1:38

 أعجبني هذا السؤال. 1:39

1:40  ً  —حسنا

 

 

 



 

 

  كيف يؤثر التنوع على الفريق 

جريجوري إل روبنسون، مدير البرنامج، تلسكوب القضاء  

 جيمس ويب، ناسا

 ،  وغالبالدينا جميعا نفس الرغبات واألهداف  :11

 فإن بعثات العلوم ووكالة ناسا يجلبان مثل هذه األشياء معاً. 

 

 ولسوء الحظ، فإننا ال نحظى بالتنوع الذي يجب أن تكون عليه مجتمعات علوم الفضاء.   :19

 فأحد صفات الكواكب الخارجية: أنها جديدة :22

 ]جريجوري إل روبنسون، مدير البرنامج، تلسكوب القضاء جيمس ويب، ناسا[  :23

 متنوعة   اوفي الغالب، كلما كانت العلوم جديدة، كلما اجتذبت إليها فرق26: 

 نعم، هذا يثيرني حقًا، ونحن علماء ومهندسون، أليس كذلك؟ :30

 مهمتنا هي تتبع البيانات.  :36

 فكل البيانات تدعم هذا األمر، وهو أن الفرق تكون أفضل وأكثر نجاحاً عندما تكون أكثر تنوعاً.   :40

 مناسب. لذلك، أقول دائماً بأن الوقت قد حان، وأعتقد أن األن هو الوقت ال :46

 

 


