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المدمة٣���

 

دِ  أَحَ ونُ  كَ وَ ا  تِهَ يَّ مِّ هَ َ ألِ ا  يثِهَ دِ تَحْ وَ التَّعلِيمِ  جِ  نَاهِ مَ يرِ  بِتَطوِ يةِ  ودِ عُ السُّ ةِ  يَ بِّ رَ العَ ةِ  كَ لَ مْ المَ امُ  تِمَ اهْ تِي  أْ يَ
ى  لَ زُ عَ كِّ رَ تُ ةٍ  رَ وِّ تَطَ مُ ةٍ  يَّ لِيمِ تَعْ جٍ  نَاهِ مَ ادُ  دَ "إِعْ  : وَ يةِ (٢٠٣٠) هُ ودِ عُ السُّ ةِ  يَ بِّ رَ العَ ةِ  كَ لَ مْ المَ يَةِ  ؤْ اتِ رُ امَ التِزَ

." ةِ يَّ صِ خْ بِنَاءِ الشَّ بِ وَ اهِ وَ يرِ المَ وِ ةِ إِلَى تَطْ افَ ةِ بِاإلِضَ يَّ اسِ سَ اتِ األَ ارَ هَ الْمَ
وَ  ةِ (٢٠٣٠) نَحْ ودِيَّ عُ بِيَّةِ السُّ رَ ةِ العَ لَكَ مْ ةِ المَ يَ ؤْ ا لِرُ مً اعِ ائِيِّ دَ تِدَ سِ االبْ امِ فِّ الخَ لُومِ لِلصَّ عُ أْتِي كِتَابُ الْ يَ وَ
 ،" ةٍ عَ تَنَوِّ اتٍ مُ يَارَ فْقَ خِ يِّدِ وِ لِيمِ الجَ صِ التَّعْ لَى فُرَ لٍ عَ لِّ طِفْ ولِ كُ صُ انِ حُ مَ بْرَ "ضَ لِيمِ عَ ارِ فِي التَّعْ تِثْمَ االسْ

. لِيمِ التَّعْ لُّمِ وَ لِيَّةِ التَّعَ مَ يُّ فِي عَ رِ وَ حْ المِ ئِيسُ وَ رُ الرَّ وْ ونُ لِلطَّالِبِ فِيهِ الدَّ يْثُ يَكُ بِحَ

ثِ ما  دَ أَحْ إِلَى  تَنِدُ  سْ يَ  ، لٍ يٍّ فَاعِ بَوِ رْ تَ نْظِيمٍ  تَ ، وَ قٍ وِّ شَ لُوبٍ مُ بِأُسْ  الكِتَابِ  تَوَ حْ ضُ مُ رْ دْ جاءَ عَ قَ وَ
عَ  بُ مَ تَناسَ بِما يَ ، وَ لُّمِ ةُ التَّعَ رَ وْ لِكَ دَ يَّةِ بِما فِي ذَ راسِ جِ الدِّ ناهِ دادِ المَ جالِ إِعْ وثُ فِي مَ يْهِ البُحُ لَتْ إِلَ صَّ تَوَ
ةِ  لَكَ مْ لِيمِ فِي المَ ةِ التَّعْ ياسَ يَّةِ فِي إِطارِ سِ لِيمِ تِياجاتِها التَّعْ احْ تِها وَ ثَقافَ ةِ وَ ودِيَّ عُ بِيَّةِ السُّ رَ ةِ العَ لَكَ مْ بِيئَةِ المَ

 . ةِ ودِيَّ عُ بِيَّةِ السُّ رَ العَ

ها،  يذِ نْفِ تَ لَى  عَ الطُّالَّبِ  ةِ  رَ دْ بِقُ مُ  تَّسِ تَ  ، تَوَ سْ المُ ةِ  عَ تَنَوِّ مُ طَةٍ  أَنْشِ لَى  عَ   تَوَ حْ المُ لَ  تَمَ اشْ لِكَ  ذَ كَ
رَ  وَ الصُّ   تَوَ حْ المُ ينِ  مِ تَضْ إِلَى  ةً  افَ إِضَ  ، الطُّالَّبِ يْنَ  بَ ةِ  دِيَّ رْ الفَ وقِ  رُ الفُ أَ  بْدَ مَ هِ  سِ نَفْ قْتِ  الوَ فِي  يَةً  راعِ مُ
ولِهِ  فُصُ اتِه وَ دَ حَ أْكِيدِ الكِتَابِ فِي وَ تَ عَ  ، مَ لِ صْ أَوِ الفَ ةِ  دَ حْ ةَ الوَ بِيعَ كِسُ طَ تَعْ تِي  الَّ  ، ةَ بِّرَ عَ يَّةَ المُ يحِ ضِ التَّوْ

. يمِ وِ الِيبِ التَّقْ يعِ أَسَ نْوِ لَى تَ ةِ عَ تَلِفَ خْ هِ المُ وسِ رُ دُ وَ

يَةِ  نْمِ تَ ، وَ لِ مَ العَ كِيرِ وَ يَّةَ فِي التَّفْ لْمِ يَّةَ العِ جِ نْهَ ابِ الطَّالِبِ المَ تِسَ يَّةِ اكْ مِّ لَى أَهَ ةُ الكِتَابِ عَ فَ لْسَ تْ فَ دَ أَكَّ وَ
 ، رِ وَ ةُ الصُّ اءَ ا: قِرَ نْهَ مِ " وَ لْ مَ لِنَعْ لَّم  تَعَ "نَ ةِ (٢٠٣٠)  يَ ؤْ أَ رُ بْدَ ا مَ أَيْضً زُ  زِّ عَ يُ ا  بِمَ ، وَ لِيَّةِ مَ العَ لِيَّةِ وَ قْ هاراتِهِ العَ مَ
يَاةِ  اقِعِ حَ ةِ بِوَ فَ رِ عْ بْطِ المَ لَى رَ ا عَ هَ أْكِيدِ ةِ إِلَى تَ افَ ضَ ، بِاإلِ اذِجِ لُ النَّمَ مَ عَ ، وَ مُ سْ الرَّ ، وَ يَّةُ لْمِ ةُ العِ اءَ رَ القِ ةُ وَ الكِتَابَ وَ

ةِ (٢٠٣٠). ودِيَّ عُ بِيَّةِ السُّ رَ ةِ العَ لَكَ مْ ةِ المَ يَ ؤْ بِرُ عِ وَ تَمَ جْ بِالمُ نِّ وَ بِالفَ ةِ وَ حَّ ا بِالصِّ بْطُهَ لِكَ رَ نْ ذَ مِ ، وَ الطَّالِبِ

طَنِ  الوَ يْرُ  خَ فِيهِ  ا  لِمَ يعَ  مِ الجَ فِّقَ  وَ يُ أَنْ  وَ  ، نْهُ مِ ةَ  وَّ جُ رْ المَ افَ  دَ األَهْ الكِتَابُ  قَ  قِّ يُحَ أَنْ  أَلُ  نَسْ هَ  اللَّ وَ
. هُ ارُ دِهَ ازْ هُ وَ مُ دُّ قَ تَ وَ
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 ام ر ال ر ماالأ � يل واأ
, rº oµ pH kÓ r¡ n°S nh kÓ rgnCG

. pAGõYC’G ºµdÉØWC’h rºµd ,G kó«Ø oeh G kô pªã oe t»°SGnQ uódG oπ°üØdG Gò ng n¿ƒµj ¿CG oπeCÉf

 päGQÉ¡eh  , ná«ª∏©dG  nº«gÉØªdG  Éæ pdÉØWCG  pÜÉ n°ùcpEG  ≈dpEG  (Ωƒ∏©dG)  pI sOÉe  pº«p∏©nJ  » pa  o± pó r¡nf

 oπeCÉf Gòd ; pá«eƒ«dG rº¡ pJÉ«M »a É¡nfƒ oLÉà rënj »àdG nº«≤dGh ,øjô r°û p©dGh …OÉëdG p¿ô≤dG

. p±ó¡dG G nòg p≥«≤ rënJ »a ºµdÉØWCG nácQÉ°ûe rºµæe

 ,á∏Ø£dG /πØ£∏d mIô°SCÉc rºµH ká°UÉN káfƒ≤jCG ás«°SGQódG äGóMƒdG ¢†©H »a n¿hóénà n°S nh

. p√ò«ØæJ »a ºµdÉØWCG Gƒ oc pQÉ°ûoJ r¿CG rºµd oøµªj l•É n°ûnfh rºµ t°ü oîJ ládÉ°SQ É¡ p°†©nH »a

pÜÉnà pµ rdG » pa pI nô r°SoC’G p∑G nô r°TpEG pá n£ p°û rfnCG o¢S pô r¡ pa

رق ال�صفة الص�الدالف�صل

٠ص� اأ�صرالث�لثةاخل�م�س

١٠ص� اأ�صرالرابعةالث�من



٦ ليل االأ�صر



 

    

        
        ٫٫



     

. .قالَ تعاىلَ قالَ تعاىلَ

النمل.

٨  

    
 



 
     

  
    

  

    
 



��٩ 

    

 pI qQÉëdG pQƒî°üdG nøe láfód lá≤ÑW   
. pá«°VQC’G pIô°û≤dG nâëJ o™≤J

. p¢VQC’G pIô°ûb oRGõàgG  

 pá«°VQC’G pIô°û≤dG »a láëàa 
 oOÉeôdGh oäGRÉ¨dGh oIQÉ¡°üdG É¡æe oêôîJ

. p¢VQC’G pí£°S ≈dEG t»fÉcôÑdG

. pQƒî°üdG pâtàØJ oá«∏ªY    

 päÉàah  páHôàdG  pπ≤f  oá«∏ªY   
. nôNBG ≈dEG m¿Éµe øe pQƒî°üdG

 u…ôî°üdG päÉàØdG oQGô≤à°SG 
 päÉ«∏ª©H  oπ≤æoJ  »àdG  páÑFGòdG  uOGƒªdGh

. pájô©àdG



    

 .nQÉ¡fC’Gh n∫É``ÑédGh nQÉëÑdG inQCG ≈``∏YCG røe p¢VQC’G pí£``°S ≈dEG oô``¶fCG É``e nóæY

? oº pdÉ©ªdG p√òg h oó rÑnJ n∞«c

 
»ªbôdG ¢SQódG §HGQ

www.ien.edu.sa

١٠  



   


.É¡ oØuæ°UCGh p¢VQC’G pí£°S nºdÉ©e o¢ü sëØJCG


. pQƒ°üdG ≈dEG oô¶fCG   

. pQƒ°üdG »a pIôgÉ¶dG p¢VQC’G pí£°S pºdÉ©ªH káªFÉb tóYCG 

? o∞∏àîJ nº«ah , oºdÉ©ªdG p√òg o¬HÉ°ûàJ º«a   

 
n∞``«æ°üJ É``¡ pdÓN rø``e o™«£à``°SCG »``àdG päÉ``YƒªéªdG o± sô``©JCG    

. pºdÉ©ªdG p√òg

 »àdG pºdÉ©ªdG ø``e oôãcCG hCG lóMGh É¡æY nèàf »``àdG oäÉ«∏ª©dG É``e   
 ?É¡JO sóM

 
 É¡«∏Y o≥ saóàJ ÉeóæY pQƒî°ü∏d oçóëj Ée o™ sbƒJCGh , m≥«ë°S mOGƒd G kQƒ°U oóLCG

 .…OGƒdG pπ tµ``°ûJ »a p√É«ªdG pQhO n∫ƒ``M ká«°Vôa o¿ qƒ``cCG . ká``∏jƒW kIô``àa o√É``«ªdG

.»às«°Vôa É¡«a oôÑàNCG káHôéJ oº qª°UCG

n¿GRÉL - mÖ÷ …OGh

 É¡«∏Y o≥ saóàJ ÉeóæY pQƒî°ü∏d oçóëj Ée o™ sbƒJCGh , m≥«ë°S mOGƒd G kQƒ°U oóLCG

 .…OGƒdG pπ tµ``°ûJ »a p√É«ªdG pQhO n∫ƒ``M ká«°Vôa o¿ qƒ``cCG . ká``∏jƒW kIô``àa o√É``«ªdG

¢VÉjôdG - m≥jƒW o∫ÉÑL

n∞``«æ°üJ É``¡ pdÓN rø``e o™«£à``°SCG »``àdG päÉ``YƒªéªdG o± sô``©JCG

 »àdG pºdÉ©ªdG ø``e oôãcCG hCG lóMGh É¡æY nèàf »``àdG oäÉ«∏ª©dG É``e

 É¡«∏Y o≥ saóàJ ÉeóæY pQƒî°ü∏d oçóëj Ée o™ sbƒJCGh , m≥«ë°S mOGƒd G kQƒ°U oóLCG

 .…OGƒdG pπ tµ``°ûJ »a p√É«ªdG pQhO n∫ƒ``M ká«°Vôa o¿ qƒ``cCG . ká``∏jƒW kIô``àa o√É``«ªdG

¢VÉjôdG - náØ«æM …OGh

. pQƒ°üdG »a pIôgÉ¶dG p¢VQC’G pí£°S pºdÉ©ªH káªFÉb tóYCG 

? o∞∏àîJ nº«ah , oºdÉ©ªdG p√òg o¬HÉ°ûàJ º«a

n™Ñæj p∫Éª°T oÅWÉ°T

����١١ 



 






 

 



 

   
نا الغاليــةِ أو إلى مناطقَ  ما تســافرُ عبرَ بالدِ  عندَ مــاذا تَرَ
؟ إنكَ تَر الشــواطئَ الرمليةَ والشواطئَ  أخر من العالمِ
، وقد تشــاهدُ تالالً وهضابًــا وجباالً وصحاريَ  الصخريةَ
 . ووديانًا. قد تسافرُ متنقالً عبرَ البحارِ واألنهارِ والبحيراتِ
لُ التضاريسَ وهي المعالمُ الطبيعيةُ  جميعُ هذهِ المعالمِ تشكِّ
ه  . ولكلِّ واحدٍ من هذه التضاريسِ خواصُّ لسـطحِ األرضِ
ه. وقدْ  لُ بطريقةٍ مختلفةٍ عنْ غيرِ ه، وتجعلُه يتشكّ التي تميّزُ
ها  أشــارَ القرآنُ الكريمُ إلى بعضِ هذهِ التضاريسِ باعتبارِ
ه تعالى: . منْ ذلكَ قولُ ا على عظمةِ خالقِها عزَّ وجلَّ شاهدً

النبأ.

  ←
? p¢VQC’G o¢ùjQÉ°†J o∞ n°UƒJ n∞«c

←
o¢ùjQÉ°†àdG

t…ƒédG o±Ó¨dG
t»FÉªdG o±Ó¨dG

oá«°VQC’G oIô°û≤dG
oQÉà u°ùdG

tÖ∏dG
t»LQÉîdG tÖ∏dG
t»∏NGódG tÖ∏dG

…ƒ«ëdG ±Ó¨dG
  ←
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 pÜô≤dÉH É ngGQnCG »``àdG oºdÉ©ªdG phCG oº``∏© nªdG Ée       

?É¡«a oøµ°SCG »àdG páæjóªdG nøe

         

      

 

 

 
 . ا فوقَ سطحِ األرضِ  منطقةٌ مرتفعةٌ كثيرً

. ، وأكثرُ استدارةً ا منَ الجبلِ  أقلُّ ارتفاعً

. ينِ  منطقةٌ منخفضةٌ تمتدُّ بينَ جبلينِ أو تلَّ 

ه عاليةٌ  ، جوانبُ ) وادٍ ضيِّقٌ  ( الوادِي السحيقُ
. وشديدةُ االنحدارِ

 الجانبُ الحادُّ الميلِ منَ الصخورِ أو التربةِ. 

  .  منطقةٌ واسعةٌ منبسطةٌ

ي  ًا منَ األراضِ  منطقةٌ منبســطةٌ أكثرُ ارتفاع
المحيطةِ.

يها.  أرضٌ واسعةٌ يندرُ هطولُ األمطارِ علَ

ى امتدادِ حافةِ المسطحاتِ المائيِّةِ. أرضٌ علَ 

 .  كومةٌ أو نتوءٌ منَ الرمالِ 

 
اةٌ بالمياهِ   مساحةٌ واسعةٌ مغطَّ 

 . المالحةِ

 . ه اليابسةُ معَ الماءِ  خطٌّ تلتقِي عندَ
 مساحةٌ طبيعيةٌ لجريانِ الماءِ وانتقالِه. 

.   نهرٌ صغيرٌ أو جدولُ ماءٍ يصبُّ في نهرٍ كبيرٍ
 تيارٌ منَ المياهِ الطبيعيةِ يســقطُ منْ مكانٍ   

 . مرتفعٍ

ي  ا األراضِ  مســاحةٌ منَ المياهِ تحيــطُ بهَ   
 . اليابسةُ

ى مياهِ النهرِ وميــاهِ المحيطاتِ أو  لتقَ  مُ
 . البحارِ

لُ عندَ مصبِّ  ا شكلُ المثلثِ تتشكَّ  أرضٌ لهَ
 . النهرِ
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رَ التضاريسِ الرئيسةِ لسطحِ اليابسةِ  هل تستطيعُ تذكُّ
ها تحتَ  ا؟ هل هناك تضاريسُ تشبهُ التي درستَها سابقً
؟ لو استطعتُ أن أغوصَ  سطحِ مياهِ المحيطاتِ والبحارِ
تحتَ سطحِ مياهِ المحيطِ فسوفَ أشاهدُ معالمَ تشبهُ 

: . ومنْ أهمِّ هذهِ المعالمِ الجبالَ والوديانَ والسهولَ

ئَ   وهو شــريطٌ يحاذي شواطِ   •
ا، ويمتــدُّ منْ خطِّ  القارةِ، وهــو يميلُ ميــالً خفيفً
، حيثُ يصيرُ االنحدارُ  الشاطئِ حتى حافةِ المنحدرِ

ا. شديدً

، حيثُ   يبدأُ منْ حافةِ الرصيفِ  •
ا، ويتزايدُ انحدارُ السطحِ نحوَ  يتزايدُ العمقُ ســريعً

. قاعِ المحيطِ

 ٍ منطقــةٌ ذاتُ ميــلٍ خفيــف   •

. تلي المنحدرَ القاريَّ

 ،  أعمقُ مناطقِ قاعِ المحيطِ  •
 . يِّقِ ها الضَّ زُ بطولِها الكبيرِ وعرضِ تتميَّ

 سلســلةٌ جبليةٌ طويلةٌ تحتَ الماءِ   •
عٌ يكونُ على قمةِ  ها بشــكلٍ طوليٍّ وادٍ متصدِّ يخترقُ

. هذهِ الجبالِ

 سهولٌ شاسعةٌ تعدُّ أكثرَ    •
   من مساحةِ 

١٠
_٤ لُ    ا، وتشكِّ مناطقِ قاعِ المحيطِ انبساطً

ه. قاعِ

 ،  جبالٌ ترتفعُ منْ قاعِ المحيطِ  •
من دونِ أنْ تعلوَ فوقَ ســطحِ الميــاهِ. فإذا ارتفعتْ 

 . ا بركانيةً يَتْ جزرً مِّ فوقَ سطحِ الماءِ سُ

? p§«ëŸG ṕ Éb røe … pƒà°ùŸG pAõ÷G ≈∏Y o≥∏£f GPÉe

 pá``≤£æŸG  ≈``dEG  oÒ``°ûj  …ò``dG  s§``ÿG  o™``ÑàJCG  . lOÉ``°TQEG

. pájƒà°ùŸG
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oπ°üj ’ pá©ØJôªdG p§«ëªdG pºdÉ©e t…CG  

? pí£°ùdG ≈dEG

 päÉ°UGƒ¨dG ióMEG râ∏ª©nà``°SG    
 n≥WÉæe »a pAÉ``ªdG p≥ªY p¢``SÉ«≤d päƒ°üdG i nó``°U
 o¥ô¨à``°ùj p§«ëªdG ṕ Éb p¢``ùjQÉ°†J t…CG . má``Ø∏àîe
 ≈dEG p∫ƒ°Uƒ∏d n∫ƒWCG ÉkæeR ¬`` nbƒa päƒ°üdG ió``°U

? pá°UGƒ¨dG

لَ العلماءُ إلى معرفةِ شــكلِ وتركيبِ معالمِ  توصّ
قاعِ المحيطِ باســتعمالِ غواصاتٍ صغيرةٍ مزودةٍ 
 ، ، وأدواتٍ لقياسِ بيئــةِ المحيطِ بآالتِ تصويــرٍ
. كما اســتفادوا من صورِ  وأذرعٍ لجمعِ العيناتِ
األقمــارِ االصطناعيــةِ. وهمُ اليومَ يســتطيعونَ 
تحديدَ عمقِ أيِّ نقطةٍ في أعماقِ المحيطاتِ بدقةٍ 
ــبرِ الصوتيِّ الذي يعملُ وفقَ  عنْ طريقِ جهازِ السّ

 . دَ مبدأِ الصوتِ والصّ

      

   
 ,¬n∏«µ°ûJ oó«YCGh , pAÉYƒdG ṕ Éb ‘ n∫É°ü∏°üdG o™°VCG 

 n∂dòch  . p§«ëŸG  ṕ É`̀b  n¢ùjQÉ°†J  oπãÁ  oå«ëH

.iôNCG má«YhCÉH »FÓeR oπ©Øj

 ≈∏Y mÖ`̀ s≤`̀ã`̀e mAÉ`̀£`̀¨`̀H nAÉ`̀ `Yƒ`̀ `dG É`̀ sæ`̀e wπ`̀ `c »`̀ u£`̀¨`̀j 

. pÜƒ≤tãdG pº«bôJ n™e májhÉ°ùàe mäÉaÉ°ùe

.»FÓeR póMCG n™e ná«YhC’G o∫OÉÑJCG 

 ‘ m∞£∏H nás«µ«à°SÓÑdG ná s°UÉŸG o§≤°SoCG   

 ‘ É¡rà°UÉZ »àdG náaÉ°ùŸG o¢ù«bCGh , pAÉ£¨dG pÜƒ≤K

. mIôe uπc

 nóLC’ »JÉ°SÉ«b nèFÉàf oπª©à°SCG     
.É¡ oª°SQCG ºK , pêPƒªædG p¢ùjQÉ°†J ń ÉØJQG

 n™e »ª r°SQh »éFÉàf o¿QÉbCGh , pAÉYƒdG nAÉ£Z ó õfCG 

. p§«ëŸG ṕ Éb p¢ùjQÉ°†J
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ـــبُّ األرضِ مــنْ  نُ لُ يتكوّ
صخورٍ صلبةٍ وسائلةٍ.

  
 ، َّى الغالفَ الجويَّ يحيطُ باألرضِ غطاءٌ غازيٌّ يسم
ويحــوي جميعَ الغــازاتِ الموجودةِ على ســطحِ 

. األرضِ

: الصلبةِ  ا الغِالفُ المائيُّ فيشملُ المياهَ في الحالتينِ أمَّ
والبحيراتُ  واألنهارُ  المحيطاتُ  ومنها  والســائلةِ، 
١٠  من ســطحِ 

_٧ ي الماءُ حوالَيْ    . ويغطِّ والجليدياتُ
. األرضِ

) منْ ســطحِ  خــريُّ (الصلبُ ى الجــزءُ الصّ يســمَّ
نُ القاراتِ وقيعانَ  ، ويتضمّ األرضِ القشرةَ األرضيةَ
ا المنطقةُ التي تلي القشــرةَ األرضيةَ  . أمَّ المحيطاتِ

. تارَ ى السِّ فتسمَّ

: الستارِ العلويِّ والستارِ  تَارُ إلى قسمينِ وينقسمُ السِّ
لُ  ، ويشكّ . ويقعُ اللبُّ أسفلَ الستارِ السفليِّ فليِّ السُّ
. وهوَ يتألَّــفُ من نطاقٍ  الكتلةَ المركزيةَ لــألرضِ
، ونطاقٍ  ى اللبَّ الخارجــيَّ خارجيٍّ ســائلٍ يســمَّ

. ى اللبَّ الداخليَّ داخليٍّ صلبٍ يسمَّ

ا الغالفُ الحيويُّ لــألرضِ فهو جزءٌ من األرضِ  أمَّ
تعيشُ فيهِ مخلوقاتٌ حيةٌ ويمتدَ منَ الجزءِ الســفليِّ 

 . للغالفِ الجويِّ وحتّى قاعِ المحيطِ

 
 ΩCG láÑ∏°U u…ôî°üdG p±Ó¨dG oIOÉe π``g  

? lá∏FÉ°S

»``àdG  p¢``VQC’G  oäÉ``≤ÑW  É``e     
? s…ƒ«ëdG n±Ó¨dG oπ uµ°ûJ
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القشــرةِ  الغــالفُ الصخــريُّ لألرضِ منَ  نُ  يتكوَّ
. يلي هذا الغالفَ  األرضيةِ وجزءٍ منَ الستارِ العلويِّ
َ الصخورِ المنصهرةِ أُطلقَ عليها  الصخريَّ طبقةٌ من
تَارِ السفليِّ وبقيةِ  نُ منَ السِّ ، وهو يتكوَّ الغالفُ المائعُ

. الستارِ العلويِّ

ينقسمُ الغالفُ الصخريُّ الصلبُ إلى ألواحٍ ضخمةٍ 
قَ العلماءُ اســمَ الصدعِ  . وقــد أطلَ ى صفائحَ تســمَّ
على الحدِّ الذي يفصــلُ الصفيحتينِ إحداهما عنِ 
 . و الصفائــحُ  فوقَ الغــالفِ المائعِ األخــر. تطفُ
ى  نُ منْ موادَّ منصهرةٍ تسمَّ وألنَّ الغالفَ المائعَ يتكوّ
ا يتيحُ  ا لزجً الصهارةَ (الماجما) فإنّهُ يشكلُ ســطحً

ه. للصفائحِ االنزالقَ فوقَ

فإذا اندفعتِ الصهارةُ بينَ صفيحتينِ فإنّهما تنزلقانِ 
ما عنِ األخر. وتأخذُ منطقةُ الصدعِ  مبتعدةً إحداهُ

ا  لَ عبرَ ماليينِ الســنينِ محيطً في االتســاعِ لتشــكّ
ا في الجهةِ  . أمَّ ا يســتمرُّ في االتساعِ معَ الزمنِ صغيرً
 ،الثانيةِ فتقتربُ الصفيحةُ المنزلقةُ منْ صفائحَ أخر

 . لَ مناطقَ جبليةً وقدْ تنثني لتشكِّ

وتعدُّ شبهُ الجزيرةِ العربيةِ مثاالً على إحد الصفائحِ 
، فيتسعُ البحرُ  كُ نحوَ الشــمالِ الشــرقيِّ التي تتحرّ
ا بمعدلِ ٢ سم كلّ سنةٍ،  وفي الوقتِ  األحمرُ تدريجيًّ
ــلُ الجبليةُ الضخمةُ المحاذيةُ  نُ السالسِ ه تتكوَّ نفسِ

. إليرانَ

 
 pø``Y  oè``àæj  p¢``VQC’G  pí£``°S  pº``dÉ©e  t…CG   

? pø«àë«Ø°U nø«H pÜQÉ≤àdG

oIQÉ¡`````°üdG  o∑ uô`````ëJ  n∞````«c    
?ná«°VQC’G níFÉØ°üdG

        
   

 

      

t…ôî°üdG o±Ó¨dG

o™FÉªdG o±Ó¨dG

p§«ëªdG o¿ tƒµJh ø«àë«Ø°üdG oóYÉÑJ

o∫ÉÑédG ¿ƒµàJh oäÉ£«ëªdG o™°ùààa , píFÉØ°üdG nø«H oIQÉ¡°üdG o™aóæJ

o™FÉªdG o±Ó¨dG pIQÉ¡°üdG ó ÉaófG
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 p±Ó`````¨dG  ≈``∏Y    …ƒ```````à–
 , pIô°û≤dGh , u»FÉŸG p±Ó¨dGh , q… qƒ÷G

. uÖ∏dGh , pQÉà°ùdGh

røe vÓ``c   » u£¨J
. p§«ëŸG ṕ Ébh É¡ pë£°S

    oá``côM
 äÉ``£«ëŸG  p¿ qƒ``µJ  nπ«µ``°ûJ  oô``°ùØJ

. p∫ÉÑ÷Gh

   
 É``¡«a  o¢``ü qîdCG  ká``jƒ£e  oπ``ªYCG
 pí£``°S pº``dÉ©e rø``Y o¬`` oà rªs∏©J É``e

. p¢VQC’G

    
حاري   الجبــالُ والوديانُ والصّ  

واألنهارُ أمثلةٌ على 
 , lá``Ñ∏°U lQƒ``î°U p¢``VQC’G pAGõ``LCG t…CG    

? mIô¡°üæe o¬Ñ°T hCG lá∏FÉ°S É¡ tjCGh

 »àdG p¢``VQC’G oäÉ``≤ÑW É``e    

? oá°ù«ØædG o¿OÉ©ªdGh o§ØædG É¡H oóLƒj

 o∫ƒ¡``°ùdG Ée     

? oá£°ùÑæªdG oás«YÉ≤dG

        أ. جبالٌ تحتَ بحريةٍ.

 .         ب. وادٍ منحدرُ الجوانبِ

. ى بمياهٍ ضحلةٍ         ج. منحدرٌ مغطًّ

.         د. منطقةٌ مسطحةٌ واسعةٌ في قاعِ المحيطِ

 oº``dÉ©e  o∞`` n°UƒJ  n∞«c    
? oá«©«Ñ£dG p¢VQC’G

 
 iôNCG nQOÉ°üe u…CG hCG uâfÎfE’G ‘h päÉYƒ°SƒŸG ‘ oåëHCG
 …ó∏H ‘ p¢`̀ `̀VQC’G  pí£°S p⁄É`̀©`̀e rø`̀e mõu«ªàe mº`̀n∏`̀ r©`̀ ne  rø`̀Y
 G kôjô≤J  oÖ`̀à`̀cCGh  ,( kÓ`̀ã`̀e  n¿Gô`̀ `‚ ‘ p≥«ª©dG  Ohó````NC’G)
 o uÚHCGh , o¬© pbƒeh , pºn∏ r©nŸG Gò¡d É kØ°Uh nôjô≤àdG oø uª°VCG .¬æY

. o¬nà«ªgCG

 
 ṕ Éb hCG p¢VQC’G pí£°S p⁄É©e n¢†©H É¡oæ uª°VCG káMƒd oº°SQCG
 p¿É«Ñd n¿GƒdC’Gh n•ƒ£ÿG oπª©à°SCG .Éª¡«∏c hCG , p§«ëŸG

.É¡ pæ ojÉÑJh , p⁄É©ŸG p√òg p¢üFÉ°üN
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  ا على األحافيرِ والصخــورِ ودالئلَ جيولوجيةٍ أخرَ اعتمادً
اســتنتجَ العلماءُ أنَّ األرضَ في بدايتِها كانتْ مكونةً منْ قارةٍ 
، وبمرورِ ماليينِ السنينَ  واحدةٍ كبيرةٍ، ومحاطةً بمحيطٍ واحدٍ
، أخذتَا في  انقســمتْ هذهِ القارةُ األمُّ إلى قارتيــنِ عمالقتينِ

.ما عن األخر كِ واالبتعادِ إحداهُ التحرُّ

استمرتْ كلُّ قارةٍ منَ القاراتِ العمالقةِ في االنفصالِ وتكوينِ 
نِ محيطاتٍ جديدةٍ  ، تاركةً المجالَ لتكوُّ قاراتٍ جديدةٍ أصغرَ
تْ تلكَ  القــاراتُ في الحركــةِ، ولكنْ ببطءٍ  بينَها واســتمرَّ
 ، ها الحاليَّ لليابسةِ والمحيطاتِ ، إلى أنِ اتخذتْ وضعَ شديدٍ

ا.  نا هذَ وال زالتْ هذهِ الحركةُ مستمرةً إلى يومِ

oo

أكتُب عن
 pácôM røY oåëHCG 
 nIôµØdG oQÉ``àNCG . pá``bÓª©dG päG qQÉ``≤dG
 ká«ë«°VƒJ kádÉ≤e oÖàcCG . ná``°ù«FôdG
 »Jôµa oºYóJ »`` pàdG pπ«°UÉØàdG n™``e

. ná°ù«FôdG

  
  

← n™``e  ná``°ù«FôdG  nIô``µØdG  oô``¡¶oj 
. nπ«°UÉØàdG oºYójh o≥FÉ≤ëdG

← nQOÉ°üe røe päÉeƒ∏©ªdG o¢ü qî∏j
. máYƒæàe

← náÑ``°SÉæªdG  päÉ``ª∏µdG  oΩóîà``°ùj
. pQÉµaC’G p§Hôd

← G kóæà``°ùe  nè``FÉàædG  o¢ü∏îà``°ùj
 päÉ`````````eƒ∏©ªdGh  p≥``FÉ≤ëdG  ≈``dEG

. páMhô£ªdG
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. p∫GõdõdG pçhóM pAÉæKCG »a p¢VQC’G nácôM oí°Vƒj  É kLPƒªf oπªYCG


. pAÉYƒdG »a iôNC’G pQGƒL ≈dEG Éª ogGóMEG pø«∏ØdG p»nà©£b o™°VCG 

. pÜGôàdÉH pø«∏ØdG p»nà©£b » q£ZCG 

. pádhÉ£dG páaÉM røY G kó«©H º°S 5 r»dGƒM nAÉYƒdG oÖë°SCG 

 nçóM GPÉe. pá«Ñ``°ûîdG pá©£≤dÉH pAÉ``YƒdG nπØ``°SCG m∞£∏H o¥ô``WCG . oQò``MCGh  
? pø«∏ØdG p»nà©£bh páHôà∏d

? pAÉYƒdG n¥ôW oâ∏°UGh GPEG oçóëj GPÉe 

 
? só°TCG É kb rô nW nAÉYƒdG oâbôW ƒd oçóëj GPÉe   

?Éª¡næ«H nèàf …òdG ( ó ó°üdG) t≥°ûdGh , pø«∏ØdG Éà©£b oπqãªJ GPÉe 

 
 nçóëj r¿CG o™bƒJCG GPÉe . lIO sóëe lájhGR pø«∏ØdG p»nà©£b nø«H oπ°üØj …òdG ṕ ó s°ü∏d

 má«ªc n•ƒ≤``°S oÖuÑ``°ùJ »àdG pá``jhGõdG n∫ƒ``M ká``«°Vôa o¿ uƒ``cCG ? oá``jhGõdG pâ``Ø∏àNG ƒ``d

.»às«°Vôa oôÑàNCGh ,É kLPƒªf oπªYCG . ṕ ó°üdG »a páHôàdG nøe nôÑcCG




pÚu∏ØdG øe m™£b •

mAÉYh •

máHôJ •

 má«Ñ°ûN má©£b •
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  ←
 »a  oô` qKDƒ`J  »`àdG  oá«©`«Ñ``£dG  oäÉ«∏ª```©dG  É``e

? p¢VQC’G pπ«µ°ûJ

←
 o∫R’sõdG

p∫GõdõdG oIQDƒH
t»ë£°ùdG oõcôªdG

p∫GõdõdG oIƒb
»eÉfƒ°ùàdG

o¿ÉcôÑdG
oáHÓdG

oájƒéàdG
oájô©àdG

oÖ«°SôsàdG

  ←


? oèàæà°SCG GPÉe OÉ°TQEG? o±ôYCG GPÉe

     
    

 
 ، لُ معالمُ سطحِ األرضِ بفعلِ مجموعةٍ منَ العملياتِ تتشكَّ
ى العملياتِ  هــا يَحدثُ فــي باطــنِ األرضِ وتســمَّ بعضُ
ها اآلخرُ يحدثُ  ، وبعضُ الداخليةَ ومنها الزالزلُ والبراكينُ
ى العملياتِ الخارجيةَ ومنها التجويةُ  على السطحِ وتســمَّ

. والتعريةُ والترسيبُ

ةِ الشاقةِ  لعلكَ سمعتَ عنِ النشــاطِ الزلزاليِّ الحادثِ بحرَّ
غــربَ المدينةِ المنــورةِ،  وهيَ منَ المناطقِ التي تشــهدُ 
البسيطةِ.  البركانيةِ  نشــاطاتٍ زلزاليةً وبعضَ النشــاطاتِ 
لــزالُ اهتزازُ قشــرةِ  ؟ الزِّ ؟ ومــا البراكيــنُ فما الــزالزلُ
، وتســقطُ  مــا تقعُ الــزالزلُ تهتزُّ األرضُ . وعندَ األرضِ
، وقد تسقطُ األبنيةُ  رقُ قُ الطُّ ، وتتشــقَّ فوفِ األشياءُ عنِ الرّ
، وتنكســرُ أنابيبُ المياهِ. وقدْ أشارَ  والجســورُ واألعمدةُ
ةِ  القرآنُ الكريمُ إلى حــركاتِ األرضِ واهتزازاتِها في عدَّ

تعالى:  ُه  قول منها   ، مواضعَ
ــــه تعالى:   الزلزلــة، وقولُ

الطارق.

 .  تحدثُ الــزالزلُ بقدرةِ اللهِ عزَّ وجلَّ في مناطقِ الصدوعِ
كُ الصفائــحُ األرضيةُ بثبــاتٍ وبُطءٍ، فــإذا حدثَ  تتحــرَّ
ما  هِ وتوقفتْ صفيحتانِ متجاورتانِ عن الحركةِ نتيجةَ تماسِّ
في منطقةٍ محددةٍ، نشــأَ عنْ ذلكَ طاقةٌ مختزنةٌ تستمرُّ في 
هُ أكبرَ  ٍ تصبحُ الطاقةُ عندَ االزديــادِ حتى تصلَ إلى حدٍّ معيّن
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ــرُ صخورُ  ، فتتكسّ خورِ على التحملِ منْ قدرةِ الصّ
الصفائحُ متحركةً بشــكلٍ  رُ  ، وتتحرّ التماسِّ منطقةِ 
، وتنطلقُ الطاقةُ المختزنةُ على شكلِ  سريعٍ ومفاجئٍ

أمواجٍ عنيفةٍ تسبِّبُ اهتزازَ القشرةِ األرضيةِ.

ى األمواجُ  . وتســمَّ ى هذا االهتــزازُ الزلزالَ  يســمَّ
. وقد تحدثُ الزالزلُ  المســبِّبةُ له األمواجَ الزلزاليةَ
ها  على أعماقٍ تصــلُ إلى ٦٤٤ كم، ولكــنَّ معظمَ

يحدثُ على أعماقٍ تقلُّ عن ٨٠ كم.

ى موقـــعُ حـــدوثِ الزلـزالِ تحـــتَ سطـحِ  يسمَّ
. وتنتشــرُ األمواجُ الزلزاليةُ من  األرضِ بؤرةَ الزلزالِ
ما تصلُ  ، وعندَ بؤرةِ الزلزالِ في جميــعِ االتجاهاتِ
إلى سطحِ األرضِ فإنَّها تنتشــرُ منْ نقطةٍ تقعُ أعلى 

المركزَ السطحيَّ ى  النقطةُ تسمَّ ؛ هذهِ  البؤرةِ مباشرةً
. للزلزالِ

ةِ التي  صدِ تسجيلُ األمواجِ الزلزاليّ يتمُّ في محطةِ الرّ
 . يزمومترَ ى السّ تنتشرُ منْ بؤرةِ الزلزالِ بجهازٍ يسمَّ

وفي المملكةِ العربية السعودية عدةُ محطاتٍ لرصدِ 
الــزالزلِ منها المراصــدُ الموجودةُ لــد المركزِ 
الوطنيِّ للــزالزلِ والبراكينِ التابعِ لهيئةِ المســاحةِ 
الجيولوجيةِ  الســعوديةِ، ومدينةِ الملكِ عبدِ العزيزِ 

 . للعلومِ والتقنيةِ، وبعضِ الجامعاتِ
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ــطحيُّ للزلزالِ عــنْ طريقِ رصدِ  دُ المركزُ السّ يحدَّ
اتِ  زمنِ وصولِ األمــواجِ الزلزاليةِ إلى ثالثِ محطّ
ا يتيحُ حسابَ المسافةِ التي تفصلُ المركزَ  ، ممَّ رصدٍ

السطحيَّ للزلزالِ عنْ كلِّ محطةٍ.

 نرســمُ على الخريطةِ في كلٍّ من مواقعِ المحطاتِ 
ها  ها موقعُ المحطةِ، ونِصفُ قطرِ الثالثِ دائرةً مركزُ
، فتكونُ نقطةُ  المسافةُ التي قطعتْها األمواجُ الزلزاليةُ
. تقاطعِ هذهِ الدوائرِ الثالثِ المركزَ السطحيَّ للزلزالِ

   
رُ  ها التدميريةِ. وتقدَّ تختلفُ الزالزلُ في قوتِها وآثارِ
رُ إثْرَ حدوثِهِ.  قوةُ الزلزالِ بمقدارِ الطاقةِ التــي تتحرَّ
تَرَ الــذي يبدأُ من  خْ ويُســتعملُ في ذلك مقيــاسُ رِ
١. إنَّ زيادةَ درجةٍ واحدةٍ فــي قوةِ الزلزالِ  القيــاسِ
رةِ. فالزلزالُ  ا منَ الطاقةِ المتحرِّ تدلُّ علــى ٣٠ ضعفً
رُ  ه ٧ درجــاتٍ على مقياسِ رختــرَ يحرِّ الــذي قوتُ
ا من الطاقــةِ المتحررةِ لزلزالٍ  طاقــةً تزيدُ  ٣٠ ضعفً
هُ  ٩٠٠ (٣٠×٣٠ ) ضعفٍ لزلزالٍ قوتُ هُ ٦ وتزيــدُ قوتُ

ه.   ٥ درجاتٍ على المقياسِ نفسِ


كُ األمواجُ  الزلِ في قاعِ المحيطِ تتحرّ عندَ حدوثِ الزّ
حُ بينَ  ا تتراوَ في جميعِ االتجاهاتِ بسرعةٍ عاليةٍ جدًّ
ها طاقةً  ٥٠٠ و١٠٠٠ كيلومترٍ في الساعةِ، حاملةً معَ
ــواحلِ والمناطقِ  هائلةَ القوةِ، وعندَ اقترابِها منَ السّ
، يصبحُ  القريبةِ منَ الشــاطئِ حيثُ الميــاهُ الضحلةُ
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حجمُ الميــاهِ التي تتحركُ بفعلِ الطاقــةِ الزلزاليةِ أقلَّ 
، فيزدادُ ارتفاعُ  ا كانتْ عليه في عمقِ المحيطِ ا ممَّ كثيرً
لُ إلى أمواجٍ عمالقةٍ  ، وتتحوَّ األمواجِ بشــكلٍ مفاجئٍ
ى هذهِ  . وتســمَّ الدمارَ بالشــاطئِ وتســببُ  تصطدمُ 

األمواجُ التسونامي.

   
، لكنْ من  ال يســتطيعُ اإلنســانُ منعَ حدوثِ الزالزلِ
الممكنِ أخذُ الحيطةِ والحذرِ لتقليلِ المخاطرِ الناجمةِ 
ةٍ لألبنيةِ، وتوزيعِ  عنها، وذلكَ بتحديدِ مواصفاتٍ خاصّ
النّشراتِ التثقيفيةِ، وتدريبِ المواطنينَ على اإلجراءاتِ 

. ها عندَ وقوعِ الزلزالِ الواجبِ اتّباعُ
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البــركانُ فتحةٌ في القشــرةِ األرضيةِ تخــرجُ منها 
الصهارةُ والغــازاتُ والرمادُ البركانيُّ إلى ســطحِ 
ما تصلُ إلى سطحِ  ّى الصهارةُ عندَ . وتســم األرضِ

. األرضِ البةً

تحدثُ معظــمُ البراكينِ بمحاذاةِ حــدودِ الصفائحِ 
. األرضيةِ سواءً على اليابسةِ أوْ في قاعِ المحيطِ

هةِ  عندَ حدوثِ انفجارٍ بركانيٍّ تتراكمُ الالبةُ حولَ فوّ
هةُ  ــونُ الفوّ نُ شــكلٌ مخروطيٌّ تكُ ، ويتكوّ البركانِ
تِه. ومعَ تكرارِ االنفجــاراتِ البركانيةِ يزدادُ  فــي قمَّ
. وقدْ يكونُ  ، ويزدادُ ارتفاعُ المخروطِ تراكمُ الموادِّ
هةٍ. وقدْ تحدثُ انهياراتٌ أرضيةٌ  للبركانِ أكثرُ منْ فوّ
هاتُ  لُ نتيجةَ ذلكَ الفوّ ، وتتشكَّ هةِ البركانِ حولَ فوّ

. البركانيةُ

، وهي  :  البراكينُ النشــطةُ والبراكيــنُ ثالثةُ أنــواعٍ
التي التــزالُ الصهارةُ تندفعُ منهــا حتى وقتِنا هذا، 
، التي  وتلك التي اندفعتْ حديثًا. والبراكينُ الهامدةُ
عُ أنْ تثورَ مرةً  توقّ ــفَ اندفاعُ الصهارةِ منها، وال يُ توقَّ
، وهي  ا النوعُ الثالثُ فهو البراكينُ الساكنةُ أخر. أمَّ
، لكنّها قد تعودُ  البراكينُ التي توقفتْ عنِ الثــورانِ
. ومنها بركانُ أيسلندا الذي  فتثورُ من وقتٍ إلى آخرَ
عادَ للثورانِ عام ١٤٣١هـ بعدَ سكونٍ دامَ ٢٠٠عامٍ 

تقريبًا.
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ى  تنتشــرُ البراكينُ في منطقةِ الجزيرةِ العربيةِ، ويسمَّ
ةُ في اللغةِ أرضٌ ذاتُ حجارةٍ  رَّ . والحَ اتٍ ها حرّ معظمُ
، وهيَ مساحةٌ واسعةٌ منَ  سوداءَ كأنّها أحرقتْ بالنارِ

األرضِ مغطاةٌ بالصخورِ البركانيةِ.

اتُ في الجزيرةِ العربيةِ على هيئةِ حزامٍ  رَّ تنتشــرُ الحَ
ع يمتدُّ منْ شــماليِّ اليمنِ جنوبًا حتّى  واســعٍ متقطّ
. وقدْ نشــأتْ معظمُ الحراتِ نتيجةً  سوريا شــماالً
 ، نَ البحرِ األحمرِ لنشاطِ البراكينِ الذي صاحبَ تكوُّ

. واستمرَّ إلى زمنٍ غيرِ بعيدٍ

ا  اتِ الجزيرةِ العربيةِ - وخصوصً ــرَّ وتتميَّزُ معظمُ حَ
تلكَ الواقعةَ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ - بتفاوتٍ 
في تركيبِها وشكلِها. ويظهرُ هذا االختالفُ بوضوحٍ 

. ها األقمارُ االصطناعيةُ في الصورِ  التي تلتقطُ

       
      
�      
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ا بالماءِ  هل ســبقَ أن وضعتَ زجاجةً مملــوءةً تمامً
دَ  ؟ ماذا حدثَ لهــا؟ لقد تجمَّ دِ الثالجــةِ في مجمِّ
 إلى كســرِ الزجاجــةِ. وهذا ما يحدثُ  ، وأدّ الماءُ
 ، دُ خورِ ويتجمَّ مــا يدخلُ الماءُ في شــقوقِ الصُّ عندَ
 . ــتِ الصخورِ إلى أجزاءٍ أصغرَ ي ذلك إلى تفتُّ فيؤدِّ
ى العمليةُ التي تســببُ تفتُّتَ الصخورِ أو موادَّ  تسمَّ
: التجويةُ  . وهناك نوعانِ من التَّجويةِ أخر التجويةَ

. ، والتجويةُ الكيميائيةُ الفيزيائيةُ

 
دُ بالتجويةِ الفيزيائيــةِ تفتُّتُ الصخورِ منْ دونِ  يُقصَ
. وينتجُ هذا النوعُ  رٍ في تركيبِها الكيميائيِّ حدوثِ تغيُّ
دُ المياهِ في  ، منها تجمُّ منَ التَّجويةِ بفعلِ عدةِ عواملَ
، ونموُّ جذورِ النباتِ ومنْ ثمَّ الضغطُ الذي  قوقِ الشُّ

راتُ في درجاتِ الحرارةِ.  ، والتَّغيُّ هُ تحدثُ

 
الموادِّ  تفاعــلِ  بســببِ  الكيميائيةُ  التجويةُ  تحدثُ 
الكيميائيــةِ التي في المــاءِ أو الهواءِ مــعَ المعادنِ 
نِ معادنَ  ي إلى تكــوُّ ا يؤدِّ ، ممَّ نةِ للصخــورِ المكوِّ
وموادَّ جديدةٍ، وإعادةِ تشــكيلِ بعــضِ التضاريسِ 
مــا تؤثِّرُ المياهُ  األرضيــةِ. ومنْ ذلكَ ما يحدثُ عندَ
خورِ  الصُّ الكيميائيةِ في  بالمــوادِّ  لةُ  المحمَّ الجوفيةُ 

. ها مكونةً الكهوفَ التي تحتَ األرضِ فتكسرُ

ُ مــنْ أهــمِّ عوامــلِ التجويةِ  األمطــارُ الحمضيَّــة
الكيميائيةِ؛ فهيَ تؤثرُ بشــكلٍ واضحٍ في بعضِ أنواعِ 
. كما  ْ تركيبِها الكيميائيِّ ها وتغيِّرُ من تُ ، فتفتِّ الصخورِ

ها. تؤثرُ في المنشآتِ والمباني األثريةِ وغيرِ
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نَ  : كيفَ تكوَّ لُ ، وأتســاءَ أنظرُ إلى الصورةِ أدناهُ
ه  يْلِ في هذهِ الصورةِ؟ وما الذي تحملُ ر السَّ جْ مَ

؟  نِّيِّ المياهُ لكيْ يميلَ لونُها إلى البُ

ما يســقطُ المطرُ على األرضِ ويجري على  عندَ
لُ  بالتربةِ ويتشــكَّ الماءُ  ســطحِ األرضِ يختلطُ 
قُ بقوةٍ  ما تزدادُ كميةُ الماءِ أكثرَ يتدفَّ . وعندَ الطينُ
هِ، حتى األشــجارَ  ويجرفُ كلَّ شــيءٍ في طريقِ
هِ الطريقــةِ ينتقلُ فتاتُ  . بهذِ والصخــورَ والتربةَ

الصخورِ والتربةِ إلى أماكنَ بعيدةٍ.

ى عمليةُ نقلِ التربةِ وفتــاتِ الصخورِ من  تســمَّ
. ومنْ  مكانٍ إلى آخرَ على سطحِ األرضِ التَّعريةَ
أهمِّ العواملِ الطبيعيةِ التي تســببُ التعريةَ المياهُ 
. الجاريةُ والرياحُ والجليديَّاتُ واألمواجُ البحريةُ
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 páHôàdG É nYÉØJQG o¿ƒµj oå«ëH ø«ë s£°ùe pøjAÉYh

. pø«jhÉ°ùàe Éª p¡«a

 ká«Ñ``°ûN  ká``©£b  o™``°VCG 

 pAÉ``YƒdG  p±ô``W  nâ``ëJ

. kÓFÉe níÑ°üj ≈àM

 xπc »a pAÉ``ªdG nøe pø«``°SCÉc nQGó``≤e mA§``ÑH oÖµ``°SCG 

.»JÉ¶MÓe oπ qé°SCGh , pøjAÉYƒdG nøe

 É¡`` n°ùØf pAÉªdG ná``«ªc o™``°VCGh , u¢``TôdG nAÉ``£Z oπ``jRCG 

 nAÉ``ªdG  oÖµ``°SCGh  ,iô``NCG  kIô``e  u… sô``dG  pAÉ``Yh  »``a

.»JÉ¶MÓe oπ qé°SCGh , pøjnAÉYƒdG »a mA§ÑH

 ΩCG  ,»``às«°Vôa  »``éFÉàf  oº``YóJ  rπ``g   

?É¡ o°†bÉæoJ
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بعــدَ أنْ تخفَّ ســرعةُ عوامــلِ التعريــةِ (األنهارِ 
ها ) يتمُّ ترســيبُ الفتاتِ  والجليدياتِ والرياحِ وغيرِ
ا عن المناطقِ  الصخريِّ والموادِّ الذائبةِ في الماءِ بعيدً
مِ الفتاتِ في  ى عمليةُ تراكُ ملتْ منها، وتســمَّ التي حُ
ا  مكانٍ ما الترســيبَ وتعملُ التعريةُ والترســيبُ معً
على تغييرِ شكلِ سطحِ األرضِ حيثُ تختفي بعضُ 
، ويســببُ ذلكَ  المعالمِ البارزةِ مثل الجبالِ والتاللِ
، والكثبانُ  ظهورَ تضاريسَ جديدةٍ، منها دلتا األنهارِ

ها. ، والطبقاتُ الصخريةُ وغيرُ مليةُ الرَّ

لُ لمنعِ عملياتِ التعريةِ والترسيبِ  ويُمكنُ لإلنسانِ التدخُّ
في بعضِ األماكنِ مثل الشواطئِ والكثبانِ الرمليةِ.

كيفَ يمنعُ الناسُ الرياحَ من تعريةِ الشــواطئِ والكثبانِ 
الرمليةِ؟  

عُ  سياجٌ أو شبكٌ بجانبِ الكثبانِ الرمليةِ  في العادةِ يوضَ
ا. كذلكَ  ، ولتقليلِ نقلِ الرمالِ بعيدً لتقليلِ سرعةِ الرياحِ
و  ى الكثبانِ الرمليةِ، حيثُ تنمُ قدْ يزرعُ الناسُ أعشابًا علَ

ه. تُ ها في الرملِ  وتثبِّ جذورُ

 
? pájô©àdG pπeGƒY røe oìÉjôdG tó©J GPÉªd  

 oQÉ¡°üfG nÖuÑ°ùj ¿CG oøµªj n∞«c    
?Ée má≤£æe pí£°S pºdÉ©e nô««¨J päÉjó«∏édG

     



ار  ناقشْ مع طفلك – طفلتك  سببَ وضعِ األشجِ
حولَ المزارعِ في المناطقِ الرمليةِ؟

٣٠   
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  oO só``````ë`````` oj
 pIõ¡LCÉH  o¬ oJó°T  o¢SÉ≤Jh  p∫Gõdõ∏d

. pÎeƒeõ«°ùdG

 lá£°ûf  : ḿ Gƒ```fCG  oáKÓK  
. láæcÉ°Sh lIóeÉgh

 päÉ«Hƒ°S tôdG pπ≤f oá«∏ªY 
. nôNBG ≈dEG m¿Éµe øe

   
 pπeGƒ©dG pøY ¬oàª∏©J Ée É¡«a o¢ü sîdCG kájƒ£e oπªYCG

. p¢VQC’G pí£°S »a pIôKDƒªdG

    
 pô``¡ædG  oáYô``°S  o¢``†ØîæJ  É``e nóæY  

 oá«∏ªY oçóëJ

?»eÉfƒ°ùàdG pçhóM oÖÑ°S Ée  

? oèàæà°SCG GPÉe OÉ°TQEG? o±ôYCG GPÉe

 pájƒéàdG ń ƒ``f o± sô``©JCG n∞``«c    
? m±ôL p¿ tƒµJ »a nº¡°SCG …òdG

:oIQÉ¡°üdG    
 lÖ∏°U lôî°U .Ü                   lAÉe .CG    

lπÑL .O   lô¡°üæe lôî°U .ê    

 oπ©éj …òdG Ée     
? nôNBG ≈dEG m¿Éµe øe oπ≤àæJ ná«∏eôdG n¿ÉÑãµdG

oá«HPÉédG .Ü    oAÉªdG .CG   

oìÉjôdG .O  oá«°†ªëdG oQÉ£eC’G .ê         

 oá«©«Ñ£dG oäÉ``«∏ª©dG É``e   
? p¢VQC’G pπ«µ°ûJ »a oô qKDƒJ »àdG

∫R’õdGÚcGÈdGájƒéàdGájô©àdGÖ«°SÎdG


 n∞«ch . m¿Écô``H n¿GQƒ``K É``¡«a o∞``°UCG ká``«dÉ«N ká``°üb oÖ``àcCG
 páÑjô≤dG páæjóªdG »a º¡oJ’É©ØfGh p¢SÉædG oôYÉ``°ûe râfÉc
 pQGô°VC’G pÖ`` tæéJ pπLCG øe Gƒ`` of nhÉ©J ∞«ch , p¿Écô``ÑdG nø``e

. p¿ÉeC’ÉH pQƒ©°ûdG pIOÉYEGh , pôWÉîªdG pπ«∏≤Jh

 
 p≥FGô£dG ø``Y pá«ª∏©dG päÉYƒ``°SƒªdGh uâfôàfE’G »``a oå``ëHCG

. p∫R’õdG pQÉ£NCG røe páeÓ°ù∏d É¡ oYÉÑJG pÖLGƒdG









   

 

 

       
  

ا تشبهُ  كتِ الصفائحُ األرضيةُ فوقَ بقعةٍ ساخنةٍ وبسرعاتٍ مختلفةٍ، فماذَ ا تحرّ إذَ
كتْ  ا تحرّ ؟ أكتبُ إجابةً على شكلِ فرضيةٍ على النحوِ التالِي: " إذَ لةُ الجزرُ المتشكّ
   الصفائحِ األرضيةِ فوقَ بقعةٍ ساخنةٍ بسرعةٍ أكبرَ منْ حركةِ صفيحةٍ أخرَ إحدَ

."........ فإنَّ

 
، وأضعُ   ألبسُ القفازاتِ    

، ثمَّ أضيِفُ  ٧٥٠ مل منَ الجبسِ في وعاءٍ كبيرٍ
لَ  ، وأحركُ الخليطَ حتَّى تتشــكّ ٢٥٠ مل ماءً

. عجينةٌ رقيقةٌ

 أصبُّ الخليطَ في أنبوبٍ قابلٍ    

فوهةُ  بينَما  هــارة،  الصَّ الخليطُ  يمثّلُ   . للعصرِ
. العلبةِ تمثِّلُ البقعةَ الساخنةَ

 أضعُ طرفَ العلبةِ في نهايةِ شقٍّ    

. في كرتونةٍ. تمثّلُ الكرتونةُ الصفيحةَ األرضيةَ

قِ منْ  أعصرُ العلبةَ بلطفٍ حتّى تبدأَ الالبةُ في التدفّ 

خاللِ البقعةِ الساخنةِ، وأستمرُّ في عصرِ العلبةِ معَ 
. لُ ما يحدثُ ي. وأسجّ سحبِ قطعةِ الكرتونِ نحوِ

هةَ العلبةِ في نهايةِ  ، ثمَّ أضعُ فوّ   أعيــدُ ملءَ العلبةِ بالخليطِ منَ الجبسِ والماءِ

 ، ي عندَ عصرِ العلبةِ فتحةِ الكرتونةِ الثانيةِ، وببطءٍ أســحبُ الكرتونةَ نحــوِ
 . لُ ما يحدثُ وأسجّ









كأس قياسٍ

جبسٍ

وعاءٍ

ملعقةٍ

قمعٍ

أنبوبِ عصرٍ

قطعتَيْ كرتونٍ

صينيةٍ

ملعقةٍ

أنبوبِ عصرٍ

صينيةٍ
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  أقارنُ ما حدثَ فــي الخطوتينِ ٤ و٥. هلْ 

ا؟ ؟ لماذَ ظهرتِ النتائجُ مختلفةً

كتِ  ا    تحرّ    كيفَ تظهرُ الجزرُ البركانيةُ   إذَ 

بقعةٍ ساخنةٍ؟ ببطءٍ فوقَ  الصفائحُ األرضيةُ 

 

       
  

  
يختلفانِ  ه  وارتفاعَ البركانِ  شكلَ  أنَّ  اآلنَ  أعلمُ 
على  فرضيَّتي  أكتبُ   . الالبةِ كثافةِ  باختالفِ 
كان  الالبةِ  كثافةُ  زادتْ  ما  كلَّ التالي:  الشكلِ 

ارتفاعُ البركانِ 

 
مُ تجربةً ألستقصيَ أثرَ اختالفِ نوعِ الالبةِ  أصمّ
أحتاجُ  التي  الموادَّ  دُ  أحدِّ  . البركانِ ارتفاعِ  في 
لُ  وأسجّ ها،  أتبعُ سوفَ  التي  والخطواتِ  إليها، 

نتائجي ومالحظاتي.


ما  أعرضُ  ولماذا؟  فرضيتي؟  النتائجُ  تدعمُ  هل 

. توصلتُ إليه على زمالئي في  الصفِّ

 pá≤jô£dG päGƒ``£N o™ÑJCG   
.»JGƒ£N pò«ØæJ ‘ pá«ª∏©dG

أطرحُ سؤاالً

نُ فرضيةً أكوّ

أختربُ فرضيتي

أستخلصُ النتائجَ

 
الغازِ  اعاتِ  فقَّ على  تحتوي  التي  الالبةُ  كُ  تتحرَّ هلْ 

بشكلٍ مختلفٍ عنِ الالبةِ التي ال تحتوي عليْها؟
. أحتفظُ بالمالحظاتِ  مُ تجربةً لإلجابةِ عنْ هذا السؤالِ أصمّ
مجموعةٌ  نُ  تتمكَّ بحيث  بالتجربةِ،  قيامي  أثناءِ  في 
أخر منَ الزمالءِ من إعادةِ النشاطِ باتباعِ تعليماتي.
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nájô©àdG
  ¢ùjQÉ°†àdG

p∫GõdõdG pIQDƒH
  s»LQÉîdG sÖ∏dG
   n¿ÉcôÑdG

nájƒéàdG

ى خروجُ الصهــارةِ من فتحةٍ في القشــرةِ  يســمَّ  
األرضيةِ  .

خــورِ والمــوادِّ األخر تكســيرُ وتفتيــتُ الصُّ  
. ى  يسمَّ

يتمُّ في محطةِ الرصدِ تســجيلُ األمواجِ الزلزاليةِ   
التي تنتشرُ منْ  

األرضِ ــبِّ  لـ ــنْ  مـ ــلُ  ــائ ــس ال الـــنِّـــطـــاقُ   
. ى  يسمَّ

. المياهُ الجاريةُ والرياحُ عامالنِ يسبّبانِ   

األرضِ لــســطــحِ  ــيُّ  ــائ ــزي ــي ــف ال ــلُ  ــك ــش ال  
. ى   يسمَّ

  
 mIô``«Ñc má``bQh ≈``∏Y m¢``SQO uπc »``a É``¡oà∏ªY »``àdG päÉ`` sjƒ£ªdG o≥``°üdCG
 Gòg »a o¬oàª∏©J Ée pá©LGôe ≈∏Y päÉjƒ£ªdG p√ò¡H oø«©à°SCG . mIGƒ≤e

. pπ°üØdG

   

  o s
 p¢```VQC’G päÉ`̀≤`̀Ñ`̀W rø``e má≤ÑW uπ`̀µ`̀d

.Ég oõq«“ »àdG É¡ t°UGƒN

  o
 pπ©ØH p¢VQC’G pí£°S o⁄É©e oπ sµ°ûàJ
 päÉ```````«∏ªYh  pÚcGô````ÑdGh  p∫R’õ`̀`dG

. pÖ«°SÎdGh pájô©àdGh pájƒéàdG

∫R’õdGÚcGÈdGájƒéàdGájô©àdGÖ«°SÎdG
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oá```` s« pªr∏ p©dG oQÉ```` nµ ranC’G nh oäG nQÉ````¡ nªdG

     
 pQGô°VC’G øe oπ«∏≤àdG oøµªj n∞«c   

? p∫R’õdG pøY páéJÉædG

 p¢VQC’G pí£``°S ¢``ùjQÉ°†àd rπg  
. ká∏ãeCG »£YCG ?É¡ pfÉµ°S pIÉ«M »a lô«KCÉJ

? o±ƒ¡µdG o¿ sƒµàJ n∞«c .o 

  كيفَ يرتبــطُ موقعُ بؤرةِ  
؟ طحيِّ الزلزالِ معَ مركزهِ السَّ

 

 

إذا حدثَ زلزالٌ     

على بعــدِ ٣٠٠ كم من محطــةِ رصدِ الزالزلِ 
رقم ١، فماذا يمكنُ أن أستنتجَ منَ الشكلِ؟

أ .  حدثَ الزلزالُ على بعدِ ٣٠٠ كم من محطةِ   
الرصد ٢.

طحيُّ للزلزالِ يقعُ في المدينةِ (أ). ب .  المركزُ السَّ  

ج.  بؤرةُ الزلزالِ تقعُ عندَ المحطةِ ٣. 
د.  تمَّ تســجيلُ األمواجِ الزلزاليةِ في المحطتينِ   

األولى والثانيةِ فقط.

حركــةُ الصفائحِ األرضيةِ     

. هلِ هذه  يمكنُ أن تســبِّبَ حدوثَ البراكيــنِ
رُ إجابتي.   ؟ أفسِّ العبارةُ صحيحةٌ أمْ خاطئةٌ

؟ كيفَ يتغيَّرُ سطحُ األرضِ 








أ .  حدثَ الزلزالُ على بعدِ   








 o  o


أالحظُ تشكيالتِ الصخورِ واألبنيةِ والتراكيبِ 
في منطقةِ سكني أو في منطقةٍ أثريةٍ قريبةٍ.

 
أبحثُ عنْ أدلةٍ علــى عملياتِ التَّعريةِ أو . ١

. التجويةٍ. أكتبُ تفاصيلَ ما شاهدتُ

ــنُ ثالثــةَ أمثلةٍ على . ٢ أكتــبُ قائمةً تتضمَّ
التعريةِ وثالثةَ أمثلةٍ على التجويةِ.

 
لُ فيها نتائجــي مبينًا نوعَ  أكتبُ فقــرةً أحلّ
التي كانتْ ســائدةً في  التجويــةِ والتعريةِ 

. المنطقةِ، والدليلَ على ذلكَ
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ا منْ معالمِ  حُ جزءً أدرسُ الشكلَ التاليَ الذي يوضّ ۱
. المحيطِ

يشيرُ السهمُ في الشكلِ إلى سلسلةٍ جبليةٍ متصلةٍ   
ى: تمتدُّ وسطَ المحيطِ تُسمَّ

األخدودَ البحريَّأ. 
ظهرَ المحيطِب. 
المرتفعَ القاريَّج. 
الرصيفَ القاريَّد. 

ى الجزءُ الذي تعيشُ فيه جميعُ المخلوقاتِ  يُسمَّ ۲
: الحيةِ الموجودةِ على األرضِ

الغالفَ الجويَّأ. 
الغالفَ المائيَّب. 
الغالفَ الصخريَّج. 
الغالفَ الحيويَّد. 

ــحُ أجزاءَ  أدرسُ الشــكلَ التالــيَ الذي يوضّ ۳
الزلزالِ.

النقطةُ التي يشيرُ إليها السهمُ في الشكلِ ويبدأُ منها   
ى: انتشارُ الموجاتِ الزلزاليةِ في باطنِ األرضِ تُسمّ

المركزَ السطحيَّ للزلزالِأ. 
بؤرةَ الزلزالِب. 
الصدعَج. 
محطةَ رصدِ الزلزالِ د. 

مــا الــذي يســبِّبُ حــدوثَ التســونامي في  ٤
؟ المحيطاتِ

البراكينُأ. 
العواصفُ فوقَ مياهِ المحيطِب. 
الزالزلُ في المحيطاتِج. 
األعاصيرُ القمعيةُد. 
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ِ التاليِة لــه دوٌر رئيٌس في حدوِث  أيُّ العوامــل 	5 
التجويِة الكيميائيِة للصخوِر؟

ُد المياِه في الشقوِقأ.  تجمُّ
نموُّ جذوِر األشجاِر في الشقوِق	. 
تغيُُّر درجاِت الحرارِة 	. 
األمطاُر الحمضيُةد. 

عمليُة نقِل فتاِت الصخــوِر من مكاٍن إلى آخَر  	6 
ى:	 على سطِح األرِض ُتسمَّ

تجويًة كيميائيًة أ. 
تجويًة فيزيائيًة 	. 
تعريًة	. 
ترسيًباد. 

أيُّ العباراِت اآلتيِة تصُف البراكيَن الهامدَة؟	 	7 

تندفُع منها الصهارُة حتى يوِمنا هَذا.أ. 
توّقف اندفــاُع الصهارِة منهــا وال يتوّقع 	. 

ثوَرانها مرًة أخرى. 
توّقَفــت عِن الثوراِن وقْد تعــوُد تثوُر بين 	. 

زمٍن وآخَر.
ُع أْن تثوَر مرًة أخرى.د.  نشطٌة حاليًّا وال يتوقَّ

اأجيُب	عِن	األأ�سئلِة	التاليِة:
أدرُس الخريطَة أدناُه التي تبّيُن الصفيحة العربيَة  	8 

وما حوَلها.		أوّضُح كيَف نشَأ البحُر األحمُر.

أقارُن بيَن عمليَتِي التعريِة والترســيِب، وكيَف  	9 
َر كلٌّ منهما مْن شكِل سطِح األرِض؟ تغيَّ

المرجُعال�س�ؤاُلالمرجُعال�س�ؤاُل
11٢٢16
3٢34٢4
5٢٨6٢٩
7٢6٨17
٩3٢٩، ٠
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. .قالَ تعاىلَ قالَ تعاىلَ

اجلاثية.اجلاثية.

 



    

 o¢û«©j n¿Éc m¥ƒ∏îe ÉjÉ≤H   
. p≥«ë°ùdG p»°VÉªdG »a

 pOQGƒe røe lOQƒe   
 røe pø«æ°ùdG pø«jÓe nπÑb nπ sµ°ûnJ pábÉ£dG
 râæaoO  »àdG  päÉfGƒ«ëdGh  päÉJÉÑædG  ÉjÉ≤H

. p¢VQC’G pøWÉH »a

      
 o¿ƒµjh ,É¡odÓ¨à°SG oøµªj »àdG pábÉ£dG oOQGƒe
 ,É¡ pf tƒµJ p∫ó©e øe nôÑcCG É¡ pcÓ¡à°SG o∫ só©e
 ,É¡ pLÉàfEG pIOÉYE’ pø«æ°ùdG pø«jÓe ≈dEG oêÉàëJh
. o§ØædG É¡æeh , pOÉØæ∏d ká∏HÉb É¡o∏©éj Éªe

   

 oOQGƒe    
. mQGôªà°SÉH nO sóéàJ ¿CG oøµªj

 päÉK uƒ∏ªdG oõ«côJ  
 røe o∞sdCÉàJ máHÉë°S pπµ°T ≈∏Y pAGƒ¡dG »a
 , páÑ∏ t°üdG p≥FÉbódGh päGRÉ¨dG nøe máYƒªée
 oá£°ûfCG É¡«a oOGOõJ »àdG pIô«ÑµdG p¿óªdG n¥ƒa

.ÉkæcÉ°S É¡«a oAGƒ¡dG o¿ƒµjh , p¿É°ùfE’G

 p±Ó¨dG  päÉ≤ÑW røe lá≤ÑW  
  n¥ƒa pá©°TC’G pº¶©e n∫ƒNO o™æªJ u…ƒédG

. p¢VQC’G ≈dEG pá«é°ùØæÑdG
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 ≈∏Y »àHÉLEG oÖ``àcCG ? máMhôe pêPƒªf ≈``∏Y oâ``îØf GPEG n∑ qô``MCG ¿CG oø``µªj m¥Qh n∂Ñ``°û pe rº``c

 pá``MhôªdG »``a pIô``KDƒªdG pìÉ``jôdG oáYô``°S räOGR É``ªs∏c :»``JB’G pƒ``ëædG ≈``∏Y má``«°Vôa pπµ``°T

 ......¿EÉa

 
 n≥°UÓdG o™°VCGh , pπª©à°ùªdG pô«Z p¢UÉ°U qôdG pº∏b n∫ƒM º°S15 × º°S 8 p¥QƒdG ná©£b t∞dCG 

. pÜƒÑfC’G nπµ°T oábQƒdG oòNCÉJ oå«ëH , m≥jó°U pIóYÉ°ùªH p±GôWC’G nóæY

 pêPƒªf ná``°ûjQ nπ qµ``°TC’ pº∏≤dG p±ôW røe º``°S 5 pó©H ≈∏Y º``°S 8 × º``°S 5 m¥Qh ná©£b o≥°üdCG 

. májhÉ°ùàe mOÉ©HCG ≈∏Y É¡ p°ùØf pá≤jô£dÉH pá«bQƒdG p™£≤dG ná«≤H oâÑKCGh .áMhôªdG

 päÉ``°ûjQ røY pIó«©ÑdG pá¡édG »a , pÜƒ``ÑfC’ÉH nôNB’G o¬`` naôW o≥``°üdo CG m§``«îH n∂Ñ``°ûªdG o§``HQCG 

. pá∏é©dG

 p∂Ñ°ûªd nçóM GPÉe . pá∏é©dG pá°ûjQ ≈∏Y oïØfCGh , p¬ r« naôW øe p¢UÉ°UôdG nº∏b o∂°ùeCG 
? p¥QƒdG

 pïØædÉH É¡ o©aQ pøµªªdG pô«Z røe níÑ°üj ≈àM n∞«°VCG ¿CG oøµªj É kµÑ°ûe ºc    
? päÉ°ûjôdG ≈∏Y

  
? p¥QƒdG n∂Ñ°ûe n™aôj ¿CG pïØsædG pøY pèJÉædG pAGƒ¡dG pábÉ£d oøµªj n∞«c 

 o™«£à``°ùJ »àdG p∂HÉ``°ûªdG pOó``Y »a pá``∏é©dG päÉ``°ûjQ p¢``VôY oô``«KCÉJ É``e   
?É¡n©aQ oáMhôªdG

 
 mπµ``°T  näGP mäÉ``°ûjQ oâ∏ª©à``°SG  GPEG  É``¡«∏Y o∫ƒ``°üëdG »``æoæµªj »``àdG  oè``FÉàædG  É``e

 » p£©J râfÉc GPEG Ée iQC’ Ég oôÑàNCGh päÉ``°ûjô∏d iôNCG m∫Éµ``°TCG »a oôµaCG ? m∞∏àîe

. nπ°†aCG nèFÉàf





º°S 15 × º°S8 p¥Qh pá©£b   •
. mπª©à°ùe  pÒZ m¢UÉ°UQ pº∏b   •

. m≥°U’ m§jô°T •
× º°S8 p¥QƒdG øe m™£b p™HQCG  •

.º°S5
. m¥Qh p∂HÉ°ûe  •

. m§«N •
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وها  منذُ ماليينِ الســنينَ تَستعملُ النباتاتُ طاقةَ الشمسِ لنمِّ
 على  وينتقلُ جزءٌ منْ هذهِ الطاقةِ إلى الحيواناتِ التي تتغذَّ
ها عدةُ  لُ فوقَ . وبعدَ موتِها تُدفنُ في التربةِ، وتتشــكَّ النباتاتِ

 . طبقاتٍ منَ الرسوبياتِ

وفي ظروفٍ معينةٍ يمكنُ أنْ تُحفظَ بقايا المخلوقاتِ الحيةِ 
ها في الصخورِ الرسوبيةِ  التي عاشــتْ في الماضي أوْ آثارُ

. نَ األحافيرَ لتكوَّ

عندَ دفــنِ النباتاتِ فإنَّ الوزنَ الهائلَ لطبقاتِ الرســوبياتِ 
ضِ بقايا النباتاتِ المدفونةِ  ي إلى تعرُّ ها يؤدِّ التي تراكمَ فوقَ
ى  نُ نوعٌ منَ الفحمِ الرديءِ يسمَّ ؛ لذا يتكوَّ للحرارةِ والضغطِ
لُ  مِ الطبقاتِ وازديادِ الضغطِ والحرارةِ يتحوَّ . وبتراكُ ثَّ الخُ

. ثُّ إلى الفحمِ الحجريِّ الخُ

ا عندَ دفنِ المخلوقاتِ البحريةِ تحتَ الرسوبياتِ في قاعِ  أمَّ
غطِ والحرارةِ وتأثيرِ  َ الضّ لُ نتيجة المحيطِ فــإنَّ بقاياها تتحوَّ
ى كلٌّ منَ الفحمِ  . ويســمَّ البكتيريا إلى نفــطٍ وغازٍ طبيعيٍّ

. الحجريِّ والنّفطِ والغازِ الطبيعيِّ الوقودَ األحفوريَّ

 
 pOƒbƒdG øe É n¡«∏Y oπ``°üëf »àdG oábÉ£dG    
 oIQÉÑ©dG p√òg rπ``g . p¢``ùª°ûdG pábÉW røe lIóªà``°ùe u…QƒØMC’G

? l…CGQ rΩCG lá≤«≤M

 »a pô«aÉMC’G ≈∏Y oQƒã©dG oøµªj ’ GnPÉªd    
? pásjQÉædG pQƒî°üdG

  ←
 ≈∏Y o¿É``°ùfE’G É¡æe oπ``°üëj »``àdG oQOÉ``°üªdG É``e

? pábÉ£dG

←
oIQƒØMC’G

t…QƒØMC’G oOƒbƒdG
pIOóéàªdG oô«Z oOQGƒªdG

oIOóéàªdG oOQGƒªdG
  ←
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يعدُّ الوقودُ األحفوريُّ موردَ الطاقةِ الرئيسَ في الحياةِ 
المعاصرةِ؛ فمعظمُ الطاقةِ التــي نحتاجُ إليها نحصلُ 
؛ حيثُ يســتعملُ  ــا منْ حرقِ الوقودِ األحفوريِّ عليهِ
في التدفئةِ والنقــلِ واالحتياجاتِ المنزليةِ والمصانعِ 
ها...كما يســتعملُ الوقودُ األحفوريُّ في توليدِ  وغيرِ

. أنواعِ الطاقةِ األخر، ومنها الطاقةُ الكهربائيةُ

دةِ تشملُ الوقودَ األحفوريَّ  مواردُ الطاقةِ غيرُ المتجدّ
بجميعِ أشكالِهِ. وبسببِ االســتهالكِ السريعِ للوقودِ 
ِ، وألنَّه يحتــاجُ إلى ماليينِ  ِه ت األحفــوريِّ ومحدوديَّ
دُ في يومٍ  ه، فإنَّه ســوفَ ينفَ الســنينِ لكيْ يعــادَ إنتاجُ
ه بكلِّ حكمةٍ  هُ وإدارتُ ُ حمايتُ ؛ لذا فإنَّه تجب مــن األيامِ
هُ إلى األجيــالِ القادمةِ. ومن طرائقِ  لكــيْ تمتدَّ فائدتُ
 : االستفادةِ منه بالشكلِ األمثلِ والحدِّ منْ هدرِ الطاقةِ
تحســينُ مواصفاتِ األبنيةِ، واستعمالُ وسائلِ النقلِ 
، واالستفادةُ منَ المفقودِ الحراريِّ في محطاتِ  العامِّ
توليدِ الكهرباءِ في تزويدِ المجتمعاتِ المحليةِ بالماءِ 

. الساخنِ

 
 ø``Y t…Qƒ``ØMC’G oOƒ``bƒdG oCÉ``°ûæj    
 ΩCG  lá``≤«≤M √ò``g  π``g  . p¿Gƒ``«ëdGh  päÉ``ÑædG  pπ`` t∏ëJ

? l…CGQ

 nOƒbƒdG o∂∏¡à``°SCG n∞«c oí`` u°VhCG    
?nRÉØ∏àdG oógÉ°TCG Ée nóæY s…QƒØMC’G
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هنــاكَ طرائقُ أخر إلنتاجِ الطاقةِ مــنْ مواردِ طاقةٍ 
 ، دةَ ى مواردَ الطاقةِ المتجدِّ دائمةٍ وغيرِ محدودةٍ تسمَّ
ومنها الطاقةُ الشمســيةُ وطاقةُ المياهِ الجاريةِ وطاقةُ 
 ، رُ طاقةً نظيفةً . ومنْ مزايا هذهِ المواردِ أنَّها توفِّ الرياحِ

 . هُ سُ ثُ الهواءَ الذي نتنفَّ وال تلوِّ

 
ا في أنحاءٍ متعددةٍ  تُســتعملُ الطاقةُ الشمســيةُ حاليًّ
؛ بســببِ وفرتِها. وتمتازُ الطاقةُ الشمسيةُ  من العالمِ
. ويمكنُ  ها ما بقيتِ الشــمسُ مشــتعلةً باســتمرارِ
، أو  اســتعمالُ هذهِ الطاقةِ إلنتاجِ الكهرباءِ مباشــرةً

لتسخينِ المياهِ.

 
المياهُ الجاريةُ في األنهارِ والجداولِ أو تلكَ المندفعةُ 
، لها طاقةٌ طبيعيةٌ  ، وكذلكَ أمواجُ البحرِ منَ السدودِ

ا.  كبيرةٌ جدًّ

 يمكنُ اســتعمالُ طاقةِ المياهِ في توليــدِ الكهرباءِ؛ 
حيثُ تُســتغلُّ حركةُ الماءِ في تحريــكِ المولّداتِ 
الكهربائيةِ التي تولِّدُ الطاقةَ بشكلٍ مستمرٍّ ومتواصلٍ 

ا. ليالً ونهارً

  
ا للطاقةِ ينتشــرُ  بدأَ اســتعمالُ الرياحِ بوصفِها موردً
؛  هُ بسيطةٌ للغايةِ . وتقنيتُ في العالمِ على نطاقٍ واســعٍ
بُ عليهــا مراوحُ تنقلُ  ، يركّ إذ تثبّتُ أعمــدةٌ طويلةٌ
نقلُ  ، ثمَّ تُ حركتَها بنواقلِ حركةٍ إلى مولِّــدٍ كهربائيٍّ
ها المولِّدُ عبرَ األسالكِ وشبكاتِ  الكهرباءُ التي أنتجَ
الكهرباءِ لتُستعملَ في المنازلِ والمنشآتِ المختلفةِ.
وتكونُ جدو هذهِ التقنيةِ أكبرَ ما يمكنُ في المناطقِ 

 . التي تهبُّ فيها الرياحُ باستمرارٍ

 
 oá«°ùª°ûdG oábÉ£dG oΩhóJ n±ƒ``°S    

? l…CGQ ΩCG lá≤«≤M √òg πg . ká∏jƒW kIôàa

 t…Qƒ``ØMC’G oOƒ``bƒdG nó``Øf GPEG    
?Éæ pJÉ«M »a n∂dP oôKDƒj n∞«µa

 páæs«ÑŸG  pábÉ£dG  pó«dƒJ p¥ôW  t…CG
 ? p√É«ŸG nábÉW oΩóîà°ùj pQƒ°üdG ‘

. pá©aóæŸGp √É«ŸG ≈dEG oô¶fCG . lOÉ°TQEG
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 pó«°TôJ p¥ôW n∫ƒM kAGQBG oΩ qóbCG    

. pábÉ£dG p∫Éª©à°SG

 oìÉjôdGh o¢``ùª°ûdG tó©J GPÉªd    
? mIOóéàe mábÉW nOQGƒe

   
 »à``°SQóe oó«Øà``°ùJ n∞«c   
 pAÉ``ŸG  nOQGƒ``e  π`` uãe ? pOQGƒ``ŸG  nø``e

? päÉjÉØædG øe ¢ü∏îàJ n∞«ch ? pábÉ£dGh

 pó«``°TôJ ≈``∏Y »à``°SQóe oóYÉ``°ùJ m¥ô``W ‘ oô``µaCG 

. päÉjÉØædG pπ«∏≤Jh pOQGƒŸG p∑Ó¡à°SG

 oÖàcCGh ,»``FÓeR n™e nQÉµ``aC’G o∫OÉ``ÑJCG   
 pπ``«∏≤Jh  OQGƒ``ŸG  ∑Ó¡à``°SG  pó«``°TÎd  ká``£N

 pô``jóe  ≈``dEG  É``¡ oe uóbCGh  , pá``°SQóŸG  ‘  päÉ``jÉØædG

 . pá°SQóŸG

    
.فمعظمُ األنشــطةِ التي  نســتعملُ الطاقةَ كلَّ يومٍ
. فمثالً عندَ إضاءةِ مصباحٍ  نقومُ بها تستهلكُ طاقةً
، وفي  في المنزلِ فإنَّنا نســتعملُ الطاقةَ الكهربائيةَ
؛ ألنَّ  ــه نســتعملُ الوقودَ األحفوريَّ الوقتِ نفسِ
محطاتِ توليــدِ الطاقةِ تحرقُ مشــتقاتِ الوقودِ 
ما نســتقلُّ  األحفــوريِّ لتوليــدِ الكهرباءِ. وعندَ

ا. وسائلَ النّقلِ فإنَّنا نستهلكُ طاقةً أيضً

نُ  لكلِّ نوعٍ مــنَ األجهزةِ طريقةُ اســتعمالٍ تمكِّ
منَ المحافظةِ عليها وترشيدِ استهالكِ الطاقة من 
ني المشــاركةُ في المحافظةِ  خاللِها. كيفَ يمكنُ

على الطاقةِ؟

ينبغي أنْ نحافظَ على الطاقةِ، وال سيَّما أنَّ شريعتَنا 
بُ في الترشيدِ وتنهانا عنِ اإلسرافِ  غِّ رَ محةَ تُ السَّ

مِ كتابِه: كَ حْ هُ عزَّ وجلَّ في مُ ؛ قالَ اللَّ والتبذيرِ
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 ø``Y oè``àæj  
 nøe ƒgh , pá«◊G päÉbƒ∏îŸG pπ`` t∏–

.pIO qóéàŸG pÒZ pOGQƒŸG

   oAGƒ``¡dGh  oAÉ``ŸGh  o¢``ùª°ûdG
. máØ«¶fh  

 o¢``SÉædG nπª©à``°ùnj r¿CG pá``ªµ◊G nø``e
 Gƒ o¶aÉëjh pábÉ£∏d nIOóéàŸG nsOGƒŸG
       ≈``∏Y

 

   
 pô«aÉMC’G pøY o¬oàªs∏©J Ée É¡«a o¢ü qîdCG kájƒ£e oπªYCG

. pábÉ£dGh

    
 oêÉàëJ »àdG pábÉ£dG oOQGƒe ≈ sª°ùJ   
 É`̀ `¡`̀ ` pLÉ`̀`à`̀ `fEG pIOÉ``````````YE’ pø`̀`«`̀`æ`̀`°`̀`ù`̀`dG pø```«```jÓ```e ≈```````dEG

   
 p¢``übÉæàd vÓ`` nM o™``°VCG
 p§```Ø``````ædG  p•É``«àMG
 p¬ pdÉª`````©à°SG  pÖ```Ñ```°ùH

. päGQÉ«°ù∏d G kOƒ``````bh p¬p `Ø````°UƒH pójGõà``ªdG

 p±ÓàN’Gh p¬Ñ`` s°ûdG o¬LhCG Ée    
?pIOóéàªdG pô«Zh pIO qóéàªdG pábÉ£dG pOQGƒe nø«H

 pOQGƒ``ªdG t…CG     
? pábÉ£∏d G kOóéàe GkOQƒe tó©j pá«dÉàdG
p√É«ªdG oábÉW .Ü          o§ØædG . CG

oºëØdG .O       t»©«Ñ£dG oRÉ¨dG .ê

 pOQGƒ``ªdG t…CG   
? pábÉ£∏d G kO qóéàe GkOQƒe n¢ù«d pá«JB’G

oá«°ùª°ûdG oábÉ£dG .Ü            oäÉÑædG .CG 

oäÉfGƒ«ëdG .O              oºëØdG .ê 

 oπ°üëj »àdG oQOÉ°üªdG É``e   
? pábÉ£dG ≈∏Y o¿É°ùfE’G É¡æe

  

 


  


  


 


 
 p∑Ó¡à``°SG  ná``ª«b  É vjô¡``°T  m∫É``jQ  300  n™``aO  lIô``°SCG  räOÉ``àYG
 ró``©J  rº``∏a  É¡ ncÓ¡à``°SG  oIô``°SC’G  päó`` s°TQ  ó``bh  , pAÉ``Hô¡µdG
 nó``æY  q’EG  ná``«FÉHô¡µdG  nIõ``¡LC’Gh  ní``«HÉ°üªdG  oΩóîà``°ùJ
 p∑Ó¡à°S’G pIQƒJÉa oáª«b râ°†ØîfG G nòµgh ,É¡«dEG páLÉëdG

?Évjƒæ°S oIô°SC’G oôaƒJ rºc .É vjô¡°T m∫ÉjQ 200 ≈dEG

 
 oèàæà°SCGh ,»°VÉªdG »a râ°TÉY mäÉJÉÑfh mäÉfGƒ«M røY oåëHCG

.É¡ oª°SQCGh É¡«a râ°TÉY »àdG páÄ«Ñ∏d kIQƒ°U

   
 

        



 


؛  ؟ هذهِ األمورُ يهتمُّ بها الجيولوجيونَ ا: كيَف يُستدلُّ علَى مكانِ الماءِ أوِ النفطِ في باطنِ األرضِ لعلَّكَ تســاءلتَ يومً
حيثُ يدرسُ الجيولوجيُّ تركيــبَ وخصائصَ ومزايا كوكبِ األرضِ 
. ومنْ ذلكَ البحثُ عنِ المواردِ الطبيعيةِ مثل  ا وفي الوقتِ الحاضرِ قديمً
المياهِ والبترولِ والمعادنِ واألحجــارِ الكريمةِ. ويتعاونُ الجيولوجيُّ 
ى البيئةِ، ومعَ مهندسينَ آخرينَ  معَ علماءَ آخرينَ في مجالِ الحفاظِ علَ

. في البناءِ والتشييدِ

لُ الخرائطَ وصورَ  ، ويحلِّ يستعملُ الجيولوجيُّ في عملِهِ أدواتٍ مختلفةً
، ويقومُ بزياراتٍ ميدانيةٍ إلَــى مواقعَ مختلفةٍ  األقمارِ االصطناعيــةِ

لجمعِ عيناتٍ منَ الصخورِ والرمالِ والتربةِ ودراستِها وتحليلِها.

ا عليــكَ أنْ تدرسَ علــمَ الجيولوجيَا في  ولكيْ تصبــحَ جيولوجيًّ
الجامعةِ. 

  
لَ اآلالتِ  ؟ هل تعتقدُ أنَّه يمكنُك أن تُشغِّ هل تحبُّ العملَ الميدانيَّ
نْتَ كذلكَ فقدْ يمكنُــك أنْ تعملَ في مهنةِ حفرِ اآلبارِ  ؟ إذا كُ الثقيلةَ
و حفرِ اآلبارِ اآلالتِ  . يَستخدمُ فنيُّ الستخراجِ النفطِ أو الغازِ الطبيعيِّ
. وأنت يمكنُك  الثقيلةَ في حفرِ اآلبارِ الستخراجِ النفطِ والغازِ الطبيعيِّ
، ثم  كَ في المرحلةِ الثانويةِ جِ ا بعدَ تخرُّ هِ المهنةِ مساعدً ملُ في هذِ العَ
، وقد تصبحُ  مُ في العملِ من خاللِ التدريبِ واكتسابِ الخبراتِ تتقدّ
 ، ها كبيرةٌ سئولياتُ . وهيَ مهنةٌ مَ رِ اآلبارِ في المستقبلِ فْ ــا في حَ سً تمرِّ مُ

. باتٌ كثيرةٌ تطلّ ولَها مُ
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تحتاجُ معظــمُ المخلوقاتِ الحيةِ علــى كوكبِنا إلى الماءِ 

. قالَ تعالَى:  العذبِ لكيْ تعيشَ

. وتعدُّ  ١٠٠ مــنْ ســطحِ األرضِ
_٧٠ ــي الماءُ حوالَــي    يغطِّ

  ١٠٠
_٩٧ ؛ إذ تحتوي على    هُ الرئيسةَ صادرَ المحيطاتُ والبحارُ مَ

، أيْ أنَّ الجزءَ األعظمَ من الماءِ  منَ الماءِ على  الكوكــبِ
. ربِ ، ال يفيدُ اإلنسانَ مباشرةً في الزراعةِ أو الشّ مالحٌ

دةٍ،  ه متوافــرٌ في صورةٍ متجمّ ــا الماءُ العذبُ فإنَّ معظمَ أمَّ
، أو جليدٍ في القطبيــنِ وبعضِ المناطقِ  على هيئةِ ثلــوجٍ
الباردةِ األخر. وقليلٌ منه المياهِ العذبةِ الجاريةِ والجوفيةِ 
١٠٠٠   من 

_٦ ، فال تتجاوزُ    أو تلكَ التي فــي الغالفِ الجويِّ
ا الماءُ الذي على  . وأمَّ المياهِ الموجودةِ على سطحِ األرضِ

. ١٠٠٠
_١ هيئةِ بخارٍ فحوالَيْ   

  ←
 pAGƒ``¡dGh  pAÉ``ªdG  ≈``∏Y  pá``¶aÉëªdG  oá``«ªgCG  É``e

? pçƒ∏àdG øe pø««dÉN

 ←
pAÉª∏d w»YÉæ£°UG l¿GõN

w»`aƒL mAÉe o¿GõN
 t»fÉNódG oÜÉÑ q°†dG

 o¿hRhC’G
  ←

  

oá°ù«FôdG oIôµØdGoπ«°UÉØàdG





  

  

٥٠   






  

 
 oπ©éj …òdG Ée    

?GkOhóëe nÜò©dG nAÉªdG

 oπ``©éJ  »``àdG  oÜÉÑ``°SC’G  É``e     
 ?Év«aƒL Év«FÉe ÉkfGõN n¿ƒµàd káëdÉ°U Ée ká≤£æe

. ومعظمُ المياهِ  إنّ مصادرَ الميــاهِ العذبةِ محــدودةٌ
لةِ تأتي منَ المياهِ الجاريةِ. ولذلكَ  العذبةِ المســتعمَ
ها  لَ مياهُ ؛ لتستعمَ تشــيَّدُ المباني بالقربِ منَ األنهارِ

 . في المنازلِ والمزارعِ والمصانعِ

البحيراتُ  الراكــدةُ - ومنهــا  الميــاهُ  وتُســتعملُ 
) - وقتَ  (الســدودُ والخزاناتُ االصطناعيّةُ للمياهِ 

الحاجةِ.

؛  ومنْ مصادرِ المياهِ العذبــةِ خزاناتُ المياهِ الجوفيةِ
حيثُ تُختزنُ المياهُ ضمنَ طبقاتٍ منَ الصخورِ العاليةِ 
يةِ التي تضمنُ مرورَ أكبرِ كميةٍ من الماءِ إلى  المســامِّ
، على شــرطِ وجودِ طبقةٍ  الخزانِ الجوفيِّ الطبيعيِّ
بَ الماءِ منهــا. وتكونُ المياهُ  مثلِ الطينِ تمنَعُ تســرُّ
الجوفيةُ ذاتَ فائدةٍ أكبرَ إذا كانتْ بالقربِ منْ سطحِ 
ها، واالستفادةُ منها  ؛ بحيثُ يسهلُ استخراجُ األرضِ

. بأقلِّ التكاليفِ

 
. ويُستعملُ الجزءُ  عةٌ للمياهِ استعماالتٌ كثيرةٌ ومتنوّ
ناعيةِ فــي المحطاتِ  ُ منها فــي الدولِ الصّ األعظم
الحراريةِ لتوليدِ الطاقةِ الكهربائيةِ؛ حيثُ تســتعملُ 

 . مياهُ البحارِ والمحيطاتِ لتبريدِ األجهزةِ واآلالتِ

ا في الزراعةِ وإنشــاءِ المباني  ويســتعملُ الماءُ أيضً
ها. ةِ، ومنها المدارسُ والمنازلُ وغيرُ العامّ

          

 o¿É°ùfE’G É¡o∏ª©à°ùj »àdG oá«YÉæ£°U’G oäBÉ°ûæŸG Ée

? p√É«ŸG pßØ◊

. máq«YÉæ£°UG mICÉ°ûæe ≈dEG oô¶fCG . lOÉ°TQEG
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ثُ مــواردِ الميــاهِ- ســواءً الجوفيــةُ منها أو  تلــوُّ
ثُ المياهِ  - مشكلةٌ ذاتُ أبعادٍ خطيرةٍ. وتلوُّ السطحيةُ
رٌ في الخواصِّ الفيزيائيّــةِ والكيميائيّةِ والحيويةِ  تغيُّ
. ومنْ هذهِ  ها غيرَ صالحةٍ لالســتعمالِ للمياهِ، يجعلُ

الخواصِّ اللونُ والطعمُ والرائحةُ ودرجةُ الحرارةِ. 

ثُ المياهُ بســببِ المصانــعِ التي تلقــي بالموادِّ  تتلــوَّ
الكيميائيــةِ والفضالتِ إلى مصادرِ الميــاهِ، والمزارعِ 
التي تســتعملُ الموادَّ الكيميائيةَ (المبيداتِ الحشــريةَ 

صِ منَ  المخلوقاتِ الحيّةِ ) للتخلُّ واألسمدةَ الكيميائيةَ

ةُ بعدَ  بُ هــذهِ الموادُّ الســامَّ ، فتتســرَّ ةِ للنباتِ الضــارّ
انحاللِها بمــاءِ المطرِ إلــى المياهِ الجوفيــةِ ومجاري 
يِّ  المياهِ الســطحيةِ ، أوْ عنْ طريقِ ميــاهِ الصرفِ الصحّ
ها المنشــآتُ السكنيةُ والتجاريةُ في شبكاتِ  التي تطرحُ

. الصرفِ والحفرِ االمتصاصيّةِ

ى  ةٍ تســمَّ اتٍ خاصّ يِّ في محطّ ى مياهُ الصرفِ الصحّ نقَّ تُ
محطــاتِ معالجــةِ المياهِ. وتبــدأُ المعالجــةُ بمرحلةِ 
صُ منَ المــوادِّ الكبيرةِ  ، التي يتمُّ فيهــا التخلُّ التصفيــةِ
، ومنها الخضارُ والفواكهُ والكرتونُ واألقمشــةُ  الحجمِ
باستعمالِ سلســلةٍ منَ المصافي، ثمّ تضافُ موادُّ لزجةٌ 
ى هذهِ المرحلةُ  ، وتســمَّ لتلتصقَ بها جميعُ األوســاخِ
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 nó u°Tôæd oπª©f GPÉe    

? pAÉª∏d Éæ ncÓ¡à°SG

 oπ``°ù∏°ùJh oá≤jôW oô`` s«¨àJ n∞``«c    
? pç tƒ∏àdG nIójó°T râfÉc GPEG p√É«ªdG páédÉ©e päGƒ£N

؛ حيثُ  . ثم تدخلُ الميــاهُ حوضَ الترســيبِ التخثيــرَ
. ى الصغيرُ والرملُ والموادُّ التي تُخثَّرُ بُ الحصَ يترسَّ

تدخلُ المياهُ بعدَ ذلكَ إلى سلسلةٍ من أجهزةِ الترشيحِ 
صِ منْ أيِّ شــوائبَ متبقيةٍ  والتنقيةِ (الفالتر) للتخلُّ
. ثم تمرُّ  ى هذهِ المرحلةُ الترشيحَ في المياهِ، وتســمَّ
المياهُ بالمرحلةِ األخيــرةِ، وهيَ التعقيمُ ؛حيثُ يتمُّ 
 ، قتلُ البكتيريا الموجودةِ فــي المياهِ بإضافةِ الكلورِ

ثم تخزنُ المياهُ إلى حينِ استعمالِها.

وفي المملكــةِ العربيةِ الســعوديةِ محطــاتٌ عدةٌ 
لمعالجةِ مياهِ الصرفِ الصحيِّ وإعادةِ اســتعمالِها،  

تشرفُ عليها وزارةُ  البيئة والمياه والزراعة.

، ولكن لريِّ  وال تستعملُ هذه المياهُ ألغراضِ الشربِ
أنواعٍ معينةٍ منَ المزروعاتِ أو لتصريفِها إلى البحارِ 

ا للمخلوقاتِ الحيةِ البحريةِ. بحيثُ ال تسبِّبُ ضررً
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للمزيد من المعلومات حول ترشيد استهالك المياه 
تفضلوا بزيارة موقع المركز الوطني لكفاءة وترشيد 

المياه.

   

 nó`̀æ`̀Yh ,É```` vjhó````j n¥É`̀ `̀ `Ñ`̀ `̀ `WC’G oπ`̀`°`̀ `ù`̀ `ZCG
 p¿ƒ`̀``̀ ``̀ë`̀°`̀ü`̀dG pá`̀ ``̀ dÉ`̀ q°`̀ù`̀Z p∫É`̀ ``̀ ``̀ª`̀©`̀à`̀°`̀SG
 n¿ƒ`̀``̀``̀``̀µ`̀J  ¿CG  o¢`̀Uô`̀ ``̀ ``̀ ``̀MCG  »`̀`̀ ``̀ `̀ ``̀ `̀fGhC’Gh
 o sÒ`̀î`̀JCGh  ,É`¡p∏«¨°ûJ  nπ`̀Ñ`̀b  ká`Ä∏à‡
 oó`̀ u°`̀Tô`̀j É`̀`e É`̀¡`̀ p∏`̀«`̀¨`̀°`̀û`̀J pè`̀ `eGô`̀ `H rø```e

. pAÉŸG n∑Ó¡à°SG

 pÒ``HÉæ°üdG  pìÓ``°UEÉH  ó QÉ```````°SCG
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ُ الطبقاتُ الســفلى منَ الغــالفِ الجويِّ منْ  تتألَّف
مجموعةٍ منَ الغازاتِ الضروريةِ لحياةِ المخلوقاتِ 
ها األكسجينُ والنيتروجينُ وثاني أكسيدِ  ، أهمُّ الحيةِ
األكسجينَ  الحيةُ  المخلوقاتُ  تَســتخدمُ   . الكربونِ
، وتأخذُ النباتاتُ ثانيَ أكســيدِ  ــسِ فــي عمليةِ التنفُّ
لُ بعضُ  . وتُحوِّ الكربونِ لتقومَ بعمليةِ البناءِ الضوئيِّ
باتٍ  أنــواعِ البكتيريا في التربــةِ النيتروجينَ إلى مركّ

. ها النباتاتُ في عمليةِ النّموِّ تستخدمُ

ما تدخلُ إليه موادُّ  ثِ الهواءِ عندَ  تحدثُ عمليةُ تلــوُّ
ناتهِ. وظاهرةُ تلوثِ  جديدةٌ وغريبةٌ فتغيرُ نسبَ مكوِّ
ا، إال أنَّها كانتْ محــدودةً في  الهواءِ قديمــةٌ جــدًّ
الماضي، وكانــتِ البيئةُ قادرةً على اســتيعابِ هذا 
ا فلمْ تعدِ البيئةُ قادرةً على استيعابِ  ا حاليًّ . أمَّ التلوثِ
ثِ الهواءِ  . وقد بدأَتْ ظاهرةُ تلوُّ ثِ المزيدِ مــنَ التلوُّ
ناعيةِ التي  ا بعدَ الثورةِ الصّ ا حقيقيًّ ا بيئيًّ لُ خطرً تشــكِّ
ثِ الهواءِ  . ومنَ المصادرِ المهمةِ لتلوُّ ها العالَمُ شهدَ

اتُ توليدِ الكهرباءِ والمصانعُ ووســائلُ النقلِ  محطّ
، وكذلك بعضُ المصادرِ  يّةُ والبحريةُ والجويــةُ البرّ
. ومنْ ذلكَ  الطبيعيــةِ، ومنها االندفاعــاتُ البركانيةُ
بركانُ أيســلندا الذي انفجرَ عامَ ١٤٣١هـ، وأطلقَ 
كمياتٍ كبيرةً منَ الغــازاتِ والرمادِ البركانيِّ تجاوزَ 
، وسبَّبَ إجالءَ  ها ١٠ كم في الغالفِ الجويِّ ارتفاعُ
فَ حركةِ  ، وتوقُّ الســكانِ عنِ المناطقِ القريبةِ منــهُ

. الطيرانِ عدةَ أيامٍ

تظهرُ فوقَ العديدِ منَ المدنِ ســحابةٌ عمالقةٌ شــبهُ 
صفراءَ تخيِّــمُ على المدينةِ! يدلُّ هــذا المنظرُ على 
، بابَ الدخانيَّ ى هذهِ الطبقةُ الضَّ ثِ الهواءِ. وتسمَّ تلوُّ
بُها الحبيباتُ  ، وتسبِّ وهي خليط من الضبابِ والدخانِ
بابُ  . يسبِّبُ الضّ الناتجةُ عنْ حرقِ الوقودِ األحفوريِّ
سَ صعبًا،  ، ويجعلُ التنفُّ ا في العيــونِ جً الدخانيُّ تهيُّ
حيةِ، ومنها  كما يســبِّبُ العديدَ مــن المشــاكلِ الصّ

. أمراضُ الجهازِ التنفسيِّ

ثِ الهواءِ على المناطقِ القريبةِ  وال يقتصرُ تأثيرُ تلــوُّ

٥٤   

           

بركان أيسلندا ١٤٣١هـ



 (O3) ِبلْ يمتدُّ إلى طبقةِ األوزون ، منْ سطحِ األرضِ
ا تقريبًا. التي ترتفعُ عنْ سطحِ األرضِ ٣٠ كيلومترً

ا شــديدَ األهميةِ في حمايةِ  ي هــذهِ الطبقةُ دورً تؤدِّ
الحياةِ على كوكبِ األرضِ منَ التأثيرِ الضارِّ لألشعةِ 
، أيْ أنَّ معدلَ  فوقَ البنفسجيةِ. وهيَ في حالةِ توازنٍ
نِها. لَ تكوُّ لِها بفعلِ العواملِ الطبيعيةِ يساوي معدَّ تحلُّ

 إال أنَّ بعض نشــاطاتِ اإلنســان أدت إلى إحداثِ 
لِها أسرعَ منْ  ، فأصبحَ معدلُ تحلُّ خللٍ في هذا التوازنِ

نِها، وبدأَ التآكلُ التدريجيُّ لهذهِ الطبقةِ.  معدلِ تكوُّ

ثِ  لِ األوزونِ إلى تلوُّ لِ تحلُّ وترجعُ الزيادةُ في معدَّ
يُونِ التي تســتعملُ  رْ بــاتِ الفِ كّ رَ الهــواءِ الجويِّ بمُ
 ، نجِ )، وصناعةِ اإلســفَ اذاتِ (علبِ الرشِّ ذّ في الــرّ
. فعندَ  وأجهــزةِ التبريــدِ كالثالجاتِ والمكيفــاتِ
باتِ إلى أعلى بفعلِ تياراتِ الحملِ  كّ رَ صعودِ هذهِ المُ
وصوالً إلى طبقةِ الستراتوسفير، تحدثُ سلسلةٌ منَ 

، فيستهلَكُ  ي إلى تحليلِ هذهِ الطبقةِ التِ تؤدِّ التّفاعُ
ا يســمحُ بدخولِ المزيد  األوزونُ الموجودُ فيها، ممّ
 ، منَ األشعةِ فوقَ البنفسجيةِ التي تصلُ إلى األرضِ

. ي إلى اإلصابةِ بسرطانِ الجلدِ والتي تؤدِّ

ومنْ أكثــرِ مناطقِ الغالفِ الجــويِّ التي تعاني من 
اســتنزافِ األوزونِ المنطقةُ الواقعــةُ فوقَ القطبِ 
؛ حيثُ لوحــظَ وجودُ نقصٍ فــي تركيزِ  الجنوبــيِّ
 إلى  ــا أدّ ِ الحدِّ المتوســطِ له، ممَّ األوزونِ عــن

. بَ األوزونِ ى ثَقْ إحداثِ ما يسمَّ

 
 oçóëj n∞«c    

? pAGƒ¡dG oç tƒ∏J

 päÉ``HÉ¨dG oQÉ``eO oº¡``°ù oj n∞``«c    
? pAGƒ¡dG pç tƒ∏J »a

����٥٥  

   

       

  

  



     
ثِ  ا لحمايةِ الهــواءِ منَ التلوُّ منَ الضــروريِّ جدًّ
ثاتِ منَ الوصولِ إلى الهواءِ، وإصدارُ  منــعُ الملوِّ
دُ نســبَ الملوثاتِ المسموحِ بها في  قوانينَ تحدّ
الهواءِ. ومنْ أهمِّ اإلجــراءاتِ الكفيلةِ بالحدِّ منْ 

ثِ الهواءِ: تلوُّ

١. تقليلُ اســتعمالِ الموادِّ واألجهزةِ التي يدخلُ 
. في صناعتِها غازُ الفريونِ

ها الدولةُ  ٢. تقيُّدُ المصانعِ بالقوانينِ التــي تضعُ
ــحاتٍ  افٍ أو مرشِّ صَ ، بوضعِ مَ ثِ للحدِّ منَ التلوُّ

ثاتِ الهواءِ.  لتقليلِ انبعاثِ ملوّ

دُ منْ  ، والتأكُّ ٣. صيانةُ السياراتِ بشــكلٍ دوريٍّ
سالمةِ العوادمِ التي تنفثُ الغازاتِ في الهواءِ.

 
 náKÓK oôcPCG    

. pAGƒ¡dG pçƒ∏àd mäÉÑuÑ°ùe

päÉ``«HÉéjEÉH  ká``ªFÉb  tó``YCG     
p.AGƒ¡dG pç tƒ∏J ≈∏Y pIô£«°ùdG

  
 ká≤«bQ ká≤ÑW o™°VCG , má«µ«à°SÓH mÚµ°S p∫Éª©à°SÉH 

 ≈``∏Y  pÚ``dRÉØdG  nø``e
. p¿ƒJôµdG øe má©£b

p¿ƒ``Jô``µdG ná``©`£`b o™``°VCG 
 ÉjGhR ió``MEG ‘ mQò``ëH  

. páaô¨dG

 hó``ÑJ n∞``«c   
 nó``©Hh , mó``MGh  mΩƒ``j pQhô``e nó``©H p¿ƒ``JôµdG oá``©£b

? ḿ ƒÑ°SCG pQhôe

 ≈∏Y »JóYÉ°ùe pÚdRÉØ∏d oøµÁ n∞«c   
? pAGƒ¡dG pç tƒ∏J p™ tÑàJ

 pÜô≤dÉH oÈcCG pAGƒ``¡dG oç tƒ∏J πg     
?GPÉŸh ?¬æY G kó«©H ΩCG , p≥jô£dG nøe
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 pás«◊G  päÉbƒ∏îŸG  oº¶©e  oêÉ`̀à`̀–
 »µd pÜò©dG pAÉŸG ≈dEG p¢VQC’G ≈∏Y

. n¢û«©J

 pΩOGƒ```````Y rø`̀ `̀ `̀Y oœÉ`````æ`````dG o¿É`̀ `̀ `̀Nó`̀ `̀ `̀ dG
. nAGƒ¡dG oç uƒ∏j p™fÉ°üŸGh päGQÉ«°ùdG

 pAÉ```ŸG pç tƒ`̀`∏`̀ `J ‘ o¿É`̀`°`̀`ù`̀`fE’G oº`̀¡`̀°`̀ù`̀j
 É k°†jCG  nº¡°ùj  r¿CG  oøµÁh  pAGƒ`̀¡`̀dGh

. pç tƒ∏àdG nøe º¡pàjÉªM ‘

    
 oá≤ÑW o™æªJ   

 pí£``°S  ≈``dEG  pá«é``°ùØæÑdG  n¥ƒ``a  pá©``°TC’G  n∫ƒ``°Uh
. p¢VQC’G

 ká``ªFÉb  tó`` pYoCG       
 p√É``«ªdG  ≈``∏Y o®É``ØëdG  É``¡H  oø``µªj m¥ô``W pçÓ``ãH

. páHò©dG
oá°ù«FôdG oIôµØdGoπ«°UÉØàdG

 ≈∏Y p¿É``à«ëdG o¢†©H i sò``¨àJ    
 Ég pQhóH p√òg i sò¨àJh , mIô``«¨°U májôëH mäÉ``fGƒ«M
 . nø«é``°ùcC’G  oè``àæJ  »``àdG  pô``ëÑdG  pÖ``dÉëW ≈``∏Y

. u… qƒédG p±Ó¨dG »a p¿Éà«ëdG pπàb nôKCG o∞°UCG

 p√É«ªdG oäÉ``fGõN     
:»g pá«aƒédG

¢VQC’G í£°S ¥ƒa päÉ°†ØîæªdG oCÓªJ »àdG o√É«ªdG .CG

á«eÉ°ùªdG pQƒî°üdG päÉ≤ÑW »a oáfõàîªdG o√É«ªdG .Ü

pQÉëÑdGh päÉ£«ëªdG »a o√É«ªdG .ê

pQÉ¡fC’Gh p∫hGóédG »a o√É«ªdG .O

 ≈∏Y pá¶aÉëªdG oá«ªgCG Ée   
? pç tƒ∏àdG øe pø««dÉN pAGƒ¡dGh pAÉªdG

 
 pá qaÉc p™ r£ nb n∫ƒM É¡ oKGóMCG oQhóJ x»ª∏Y m∫É«N ná°üb oÖàcCG
 pá``Ä«ÑdG »``a n∂``dP nô``«KCÉJ oí`` q°VhCG . p¢``VQC’G ≈``∏Y pQÉé``°TC’G

. pá«ëdG päÉbƒ∏îªdGh

  
 o√É``«ªdG  É¡oÑuÑ``°ùJ  »``àdG  p¢``VGôeC’G  pó``MCG  ø``Y  É`` kãëH  oÖ``àcCG
 n¥ôWh pç tƒ``∏àdG ń ƒ``f h p¢``VôªdG nô``«KCÉJ ¬``«a oø`` u«HCG . oá``Kƒ∏ªdG

.¬æe uóëdG

         

 ká``jƒ£e  oπ``ªYCG
 É``e  É``¡«a  o¢``üîdCG
 pAÉ``ªdG pø``Y ¬`` oà rªs∏©J

. pAGƒ¡dGh

   
 


 


 














       

  
. ومعظمُ  ، وجزءٌ يسيرٌ منها مياهٌ عذبةٌ معظمُ مياهِ األرضِ مياهٌ مالحةٌ

، وتوجدُ في المناطقِ القطبيةِ.  دةٌ المياهِ العذبةِ متجمِّ

ني استخدامُ الكسورِ للمقارنةِ بينَ كميةِ الماءِ المالحِ والماءِ  ويمكنُ
، أوْ  ا منَ الكلِّ ؛ فالكسرُ عددٌ يمثّلُ جزءً العذبِ على سطحِ األرضِ

  . ا منْ مجموعةِ أشياءَ جزءً

نتُ منْ إجراءِ عمليةِ ضربِ الكسورِ  وإذا فهمتُ الكســورَ وتمكّ
. أمكنَني المقارنةُ بينَ كمياتِ الماءِ على األرضِ



؟ ١. ما مقدارُ الماءِ المالحِ على األرضِ ممثَّالً بالكسرِ االعتياديِّ

؟ ٢. ما مقدارُ الماءِ العذبِ على األرضِ ممثَّالً بالكسرِ االعتياديِّ

2 الميــاهِ العذبةِ على 
3 ٣. يشــكلُ الجليدُ في المناطــقِ القطبيةِ 

3
، فــإذا علمتُ أنَّ المياهَ العذبــةَ على األرضِ تعادلُ 100 األرضِ
ها، فما مقدارُ مياهِ األرضِ العذبةِ في المناطقِ  منْ مياهِ األرضِ كلِّ
؟ إرشــاد: أستخدمُ إجابتَي عنِ  القطبيةِ ممثَّالً بالكسرِ االعتياديِّ

ني على حلِّ المسألةِ. السؤالِ الثاني ليساعدَ

pájOÉ«àY’G pQƒ°ùµdG oÜô°V
� أبسطُ الكسرَ في أبسطِ صورةٍ.

٢
__١٠٠ =  ١

___٥٠   

، وأضربُ المقامينِ � أضربُ البسطينِ

٦
__٢ × ٣ =   ٢

____١__٢ ×    ٢__٣ =   ١ × ٢  

� أكتبُ الناتجَ في أبسطِ صورةٍ.

٣
٦ =    ١

٢      

مثال: إذا اشــتركتُ أنــا وأخي مثالً 
نا بالتساوي  مناها بينَ ٥ شطيرةٍ وقسّ

في   ٣_
٥. كمْ تكونُ 

٢ الـ   ٣_
فإنّ حصةَ كلٍّ منّا   ١_

حصتي منَ الشطيرةِ الكاملةِ؟

١٠
__٣   = ٢ ×٥

___١ ×٣ = ٥
__٣  × ٢

_١ = ٥
_٣ الـ ٢

_١

lá◊Ée l√É«e

láHòY l√É«e
3

100

97
100

٥٨    



  
        

s…QƒØMC’G nOƒbƒdG
          pô«aÉMC’G

       á«aƒL m√É«e päÉfGõN
pIO uóéàªdG pOQGƒªdG

   pIOóéàªdG pô«Z pOQGƒªdG
»fÉNódG ÜÉÑ s°†dG
   p¿hRhC’G

ا شديدَ األهميةِ  ي طبقةُ  دورً تؤدِّ  
ارِ  ةِ مــنَ التأثيرِ الضَّ في حمايــةِ المخلوقاتِ الحيَّ

لألشعةِ فوقَ البنفسجيةِ.

. يعدُّ املاءُ واهلواءُ منَ   

. لبِ  ى كلٌّ من الفحمِ الطريِّ والصُّ يسمَّ  

يســتفادُ منَ  يف معرفةِ أعامرِ الصخورِ   
احلاويةِ هلا.

باتُ أو الصخورُ حتتَ السطحيةِ القادرةُ عىل   الرتسُّ  
. ى  ختزينِ املياهِ بكمياتٍ كبريةٍ تسمَّ

بُ الدخانُ  عندَ حرقِ الوقودِ األحفوريِّ قد يســبّ  
. الناتجُ  

. يعدُّ النفطُ من   

    

  
 mIô``«Ñc má``bQh ≈``∏Y m¢``SQO uπc »``a É``¡oà∏ªY »``àdG päÉ```` sjƒ£ªdG o≥``°üdCG
 Gòg »a ¬oàª∏©J Ée pá©LGôe ≈∏Y päÉjƒ£ªdG √ò¡H oø«©à°SCG . mIG sƒ≤e

. pπ°üØdG

: o∫ shC’G o¢SQ sódG
 oÒ```Z pá````bÉ````£````dG pOQGƒ```````````e o¢```†```©```H
 oOƒbƒdG . lO uóéàe É¡ o°†©Hh , mO uóéàe
 É seCG , mO uóéàe oÒZ lOQƒe t…QƒØMC’G
 pOQGƒŸG øe Éª¡a oìÉjôdGh o¢ùª°ûdG

. pIOóéàŸG

:»fÉqãdG o¢SQ sódG
 oΩƒ≤J »àdG pOQGƒŸG øe oAÉŸGh oAGƒ¡dG

. p¢VQC’G ≈∏Y oIÉ«◊G É¡«∏Y

. pπ°üØdG
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oá```` s« pªr∏ p©dG oQÉ```` nµ ranC’G nh oäG nQÉ````¡ nªdG

     

كيفَ نحمي   
؟ ثِ الهواءَ منَ التَّلوُّ

األشياءَ التاليةَ إلى مواردِ طاقةٍ متجددةٍ،    

ومواردِ طاقةٍ غيرِ متجددةٍ: 
الغازَ   ، الفحمَ  ، الشــمسِ أشعةَ   ، النفطَ  ، الرياحَ

. ، األمواجَ رَ زْ ، المدَّ والجَ الطبيعيَّ

لماذا أعتقدُ أن شــركةَ المياهِ  
؟ هي التي توفرُ المياهَ لجميعِ المنازلِ والمصانعِ

نــي معرفةُ أنَّ  كيفَ يمكنُ 
ثِ الهواءِ؟ منطقةً ما تعاني منْ تلوُّ

ما موردُ الطاقةِ في     
الصورةِ؟

ب. المياهُ مسُ    أ. الشَّ  

د. الرياحُ ج. الوقودُ األحفوريُّ   

 هلِ العبارةُ التاليةُ صحيحةٌ أم   
  . ثَ البيئةِ ؟ ال يمكنُ لإلنسانِ أن يمنعَ تلوُّ خاطئةٌ

رُ إجابتي.  أفسّ

نــا المحافظةُ  ؟ وكيفَ يمكنُ ما مــواردُ األرضِ 
عليها؟

pπÑ≤à°ùª∏d oπFGóH
 أعملُ نشرةً تعريفيةً عنْ مواردِ الطاقةِ البديلةِ.

 
ا   بديالً للطاقــةِ، وأناقشُ إجيابياتِهِ  أختــارُ موردً  .١

وسلبياتِهِ.
أكتبُ بحثًا ألر كيفَ يُســتعملُ هذا املوردُ يف   .٢

الوقتِ احلايلِّ؟
لَ  . أفكرُ كيفَ يمكنُ أنْ يُستعمَ ٣. العصفُ الذهنيُّ

. يف املستقبلِ

 

  أستعملُ املعلوماتِ التي توصلتُ إليها يف عملِ 
النرشةِ هبدفِ توعيةِ اآلخرينَ بموردِ الطاقةِ الذي 

. ه عىل طالبِ الصفِّ عُ ، وأوزّ هُ اخرتتُ
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: الصورةُ المبينةُ أدناهُ تبينُ  ۱

دٍ إلنتاجِ أ.  اســتخدامَ مصدرِ طاقةٍ غيرِ متجدّ
الكهرباءِ

دٍ إلنتاجِ ب.  اســتخدامَ مصــدرِ طاقةٍ متجــدّ
الكهرباءِ

استخدامَ طاقةِ الشمسِ إلنتاجِ الكهرباءِج. 
استخدامَ مصدرِ طاقةٍ ينتجُ عنهُ كميةٌ كبيرةٌ د. 

منَ الملوثاتِ

إذا قامتِ الدولةُ بإنشــاءِ بحيــرةٍ كبيرةٍ لتجميعِ   ۲
ى:  المياهِ فيها فإنَّ هذهِ البحيرةَ تُسمَّ

خزانًا جوفيًّا طبيعيًّاأ. 
ا ارتوازيةً ب.  بئرً
خزانَ مياهٍ اصطناعيًّاج. 
بحيرةً طبيعيةًد. 

يعدُّ اســتنزافُ طبقةِ األوزونِ في طبقاتِ الجوِّ   ۳
: ا؛ ألنّهُ العليا خطرً

ثِ الجوِّأ.  يزيدُ منْ تلوُّ
لَ النيتروجينَ إلى ب.  يمنعُ البكتيريا أن تحــوِّ

ي التربةَ موادَّ تغذِّ
لَ الضبخنِج.  يسبّبُ تشكُّ
يسمحُ بوصولِ األشعةِ الضارةِ منَ الشمسِ د. 

إلى سطحِ األرضِ

: أدرسُ الشكلَ أدناهُ  ٤

؟ أيُّ المياهِ تمثِّلُ أقلَّ قطاعٍ في الشكلِ  

الماءُ المالحُأ. 
ماءٌ عذبٌ سائلٌ ب. 
ماءٌ عذبٌ بخارٌج. 
ماءٌ عذبٌ على هيئةِ ثلوجٍد. 

lQÉîH lÜòY lAÉe
lπFÉ°S lÜòY lAÉe

mêƒ∏K páÄ«g ≈∏Y lÜòY lAÉe

lídÉe lAÉe

mêƒ∏K páÄ«g ≈∏Y lÜòY lAÉe
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اأجيُب عِن األأ�سئلِة التاليِة:
يمثِّلُ  الشــكالِن أدناُه بعَض مصــادِر الطاقِة.   

أتأّمُل الشكلين، وأجيُب عن السؤالين 5، 6.

هــْل مصادُر الطاقــِة التي تراها في الشــكليِن   5 
متجّددٌة َأْم غيُر متجّددٍة؟لماذا؟

ما ميزاُت استخداِم هذِه المصادِر؟  6 

أيُّ أنواِع الصخوِر تتوّقُع وجوَد األحافيِر فيها؟   7 
ولماَذا؟

كيَف يمكُن حمايُة الهواِء مَن التلوِث؟  8 

المرجُعال�س�ؤاُلالمرجُعال�س�ؤاُل
1٤٤251
355٤5٠
5٤٤6٤٤
7٤285٤

رُب �أتدَّ

َز ما  م��ن خ��اِل �ألإجاب��ِة عل��ى �ألأ�س��ئلة؛ حت��ى �أع��زِّ
تعلمُتُه من مفاهيَم وما �كت�سبُتُه من مهار�ت.

ا. اأنا طالٌب معدٌّ للحياِة، ومناف�ٌس عامليًّ

رُب �أتدَّ

َز ما  م��ن خ��اِل �ألإجاب��ِة عل��ى �ألأ�س��ئلة؛ حت��ى �أع��زِّ
تعلمُتُه من مفاهيَم وما �كت�سبُتُه من مهار�ت.

ا. اأنا طالٌب معدٌّ للحياِة، ومناف�ٌس عامليًّ
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 p±Ó¨dG  pá≤ÑW  pádÉM  o∞°Uh   
 mâbhh  m¿Éµe  »a  páq«∏Ø°ùdG  u… qƒédG

. pøjO sóëe

 ≈∏Y oá`©bGƒdG  oIƒ≤dG     
 pAGƒ¡dG pOƒªY p¿Rh pπ©ØH mIOó`ëe má`MÉ°ùe

.É¡ nbƒa

 oIOƒLƒªdG pAÉªdG pQÉîH oá«ªc  
. pAGƒ¡dG »a

 nøe lá©°SGh lá≤£æe   
 É¡«a  pAGƒ¡dG  o¢üFÉ°üN , u…ƒédG  p±Ó¨dG

. lá¡HÉ°ûàe

 pAÉ≤àdG  oá``≤`£`æe     
. páØ∏àîªdG pá`«FGƒ`¡dG pπ`à`µdG

      

 oô«°ûJ  lá£jôN     
 mâbh »a Ée má≤£æªd p¢ù≤£dG pádÉM ≈dEG

. mOóëe
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 . pá∏îædG uπX o∫ƒW oôs«¨àj p¢ùª°ûdG pá©°TCG pπ«e ájhGR pô t«¨J nóæY

?É k°†jCG oôs«¨àj GPÉe

    


»ªbôdG ¢SQódG §HGQ
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 ÉjGhõH p¢``ùª°ûdG oá©``°TCG É¡o∏°üJ Ée nóæY p¢VQC’G pí£``°S pIQGôM pá``LQód oçó``ëj GPÉ``e

 oájhGõdG päOGR GPEG " :»dÉàdG pƒëædG ≈∏Y má«°Vôa pIQƒ°U »a »àHÉLEG oÖàcCG ? máØ∏àîe

."................ s¿EÉa p¢VQC’G pí£°Sh p¢ùª°ûdG pá©°TCG nø«H oIQƒ°üëªdG oI sOÉëdG

 


 qπc p§``°Sh »a pIQGôëdG p¢``SÉ«≤e p™°Vƒd u¢ü≤ªdÉH É v≤``°T oπªYCG    
. nAGOƒ°S mIG sƒ≤e mábQh

. p¿ƒJôµdG p¥GQhCG n¥ƒa p≥°UÓdÉH nIG qƒ≤ªdG nAGOƒ°ùdG n¥GQhC’G oâqÑKCG  

 pábQƒdG nø«H p≥ÑFõdG ó Oƒà°ùe o¿ƒµj oå«ëH q≥°ûdG »a pIQGôëdG n¢SÉ«≤e o™°VCG 
. p¿ƒJôµdG pábQhh pAGOƒ°ùdG

 É¡d n¿ƒµj ≈sàM uπ``¶dG »a É¡ o©°VCGh ,É¡ pæcÉeCG »``a pIQGô``ëdG n¢``ù«jÉ≤e oâ`` qÑKCG 
. pIQGôëdG náLQO oπ qé°SCGh ,É¡ o°ùØf pIQGôëdG oáLQO

 pIQGôëdG n¢SÉ«≤e o™°VCG .kIô``°TÉÑe p¢``ùª°ûdG pá©``°TCG ≈dEG oô¶fCG ’     
. pπµ°ûdG »a Éªc , pIô°TÉÑªdG p¢ùª°ûdG pá©°TCG nâëJ

. pø«à≤«bO sπc oô¡¶J »àdG pIQGôëdG päÉLQO oπ qé°SCG     

 
? páHôéàdG p√òg »a oá©HÉàdG oäGô«¨àªdGh oá∏≤à°ùªdG oäGô«¨àªdG Ée 

 Ék«YGôe  pIQGô`̀ë`̀dG  päÉ`̀`LQO  q»fÉ«ÑdG  pº°SôdÉH  oπ`̀ qã`̀eCG      
 oáLQO râ©ØJQG p¢ù«jÉ≤ªdG p√òg u…CG »a . mIQGôM p¢SÉ«≤e qπµd ná«æeõdG nIôàØdG

?ń ô°SCG pIQGôëdG

 
 káHôéJ oº qª°UCGh , ká«°Vôa o¿ qƒcCG ? o√É«ªdG pΩCG oá``°ùHÉ«dG : ń ô``°SCG oøî``°ùj Éª¡ tjCÉa . p¢VQC’G ní£``°S oÅaóJ p¢``ùª°ûdG ná s©``°TCG s¿CG oº∏YCG 

.»FÓeR n™e É¡ o°ûbÉfCGh , nèFÉàædG oπé°SCG qºK ,Ég pQÉÑàN’
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¿ƒJôc p¥GQhCG pçÓK •
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؛ حيثُ  كانَ الجوُّ جميالً في أحدِ أيامِ الربيعِ في مدينةِ الرياضِ
كانــتْ درجةُ الحــرارةِ نحوَ ٢٢ درجة سلســيوس، وعندما 
ــه  تحدثــتُ إلى صديقي إبراهيمَ في موســكو في اليومِ نفسِ
نــي أنَّ درجةَ الحرارةِ هناكَ بلغتْ ٢ درجة سلســيوس  أخبرَ

تقريبًا! ما الذي يجعلُ الرياضَ أكثرَ دفئًا منْ موسكو؟ 

عُ أشعةُ الشمسِ على األرضِ تدفئُ طاقةُ الشمسِ  ما تسطَ عندَ
ى الطاقةُ الشمسيةُ التي تصلُ كوكبًا ما  . وتســمَّ سطحَ األرضِ
ها  نُ اإلشعاعُ الشمسيُّ األماكنَ كلَّ . وال يُسخِّ اإلشعاعَ الشمسيَّ
على األرضِ بدرجاتٍ متساويةٍ. ويرجعُ أحدُ أسبابِ اختالفِ 
درجاتِ الحرارةِ إلى شــكلِ األرضِ الذي يشبهُ الكرةَ تقريبًا.

 

  

  

 ? p¢ù≤£dG pádÉM »a oôKDƒJ »àdG oπeGƒ©dG Ée


t»°ùª°ûdG ó É©°TE’G

oô«Ø°SƒHhôàdG
o¢ù≤£dG

t…ƒédG o§¨°†dG
oáHƒWôdG

oá«ªdÉ©dG oìÉjôdG
oôàehQÉÑdG
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ى خطَّ  يمــرُّ بمنتصفِ األرضِ خــطٌّ وهميٌّ يســمَّ
االســتواءِ. تصلُ أشعةُ الشــمسِ إلى خطِّ االستواءِ 

والمناطقِ القريبةِ منهُ بشكلٍ عموديٍّ تقريبًا.

أتخيَّلُ أشــعةَ الشــمسِ وكأنَّها حزمةٌ مــنَ الضوءِ، 
ما تسقطُ حزمةُ الضوءِ فوقَ منطقةِ خطِّ االستواءِ  عندَ
تصنعُ شــكلَ دائرةٍ. وألنَّ سطحَ األرضِ منحنٍ فإنَّ 
نَا شمالَ خطِّ  ما اتّجهْ أشعةَ الشمس تســقطُ مائلةً كلَّ

االستواءِ أو جنوبَه.

؛ لذا  ه منَ الطاقةِ تحملُ حزمةُ األشــعةِ المقدارَ نفسَ
ها حزمةُ األشــعةِ في مساحةٍ  زُ الطاقةُ التي تحملُ تتركّ
ه  عُ القدرُ نفسُ ، بينَما يتوزَّ صغيرةٍ عندَ خطِّ االســتواءِ
نَا شمالَ  ما اتّجهْ منَ الطاقةِ على مســاحاتٍ أكبرَ كلَّ

منا سطحَ األرضِ  خطِّ االســتواءِ أو جنوبَه. ولو قسَّ
إلى أجزاءٍ صغيرةٍ متســاويةٍ  فإنَّ نصيــبَ األجزاءِ 
البعيدةِ عنْ خطِّ االستواءِ منَ الطاقةِ سيكونُ أقلَّ منْ 
، أيْ أنَّ المناطقَ البعيدةَ  نصيبِ األجزاءِ القريبــةِ منهُ
ها كميةٌ  لُ عنْ خطِّ االستواءِ شماالً أوْ جنوبًا سوفَ يَصِ
 . أقلُّ منَ الطاقةِ. وتعدُّ مدينةُ موسكو مثاالً على ذلكَ

 
 ná``æjóe  oπ``©éj  … pò``dG  oÖÑ``°ùdG  É``e  

?ƒµ°Sƒe páæjóe røe kIQGôM ≈n∏YCG p¢VÉjôdG

 o¿ƒµJ p¢VQC’G pAGõLCG u…CG »a     
?G kõ«côJ sπbCG p¢ùª°ûdG oá©°TCG

? p¢VQC’G pí£°S ≈∏Y Ée má≤£æe ≈dEG pπ°UGƒdG pAƒ°†dG pá«ªc ‘ p¢ùª°ûdG pá©°TCG pπ«e oájhGR oôKDƒJ n∞«c

 É¡« u£¨J »àdG páMÉ°ùŸÉH É¡ofQÉbCGh , p¢VQC’G ≈∏Y p¢ùª°ûdG pá©°TCG p•ƒ≤°S pøcÉeCG ≈∏Y t∫óJ »àdG pº¡°SC’G ≈dEG oô¶fCG  l
. pπµ°ûdG pQÉ°ùj øY päÉ©HôŸG ‘ oáë°VƒŸG oá©°TC’G
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ا التي   يمتــصُّ ســطحُ األرضِ نصفَ الطاقــةِ تقريبً
، وينعكسُ ٥% عنها.  ها الشــمسُ نحوَ األرضِ تشعُّ

ماذا يحدثُ لباقي الطاقةِ؟

ى  يحيــطُ بالكرةِ األرضيــةِ غالفٌ منَ الهواءِ يســمَّ
ها إلى ارتفاعٍ يصلُ  ، يمتدُّ منْ سطحِ يَّ الغالفَ الجوّ
نُ الغالفُ الجويُّ من  إلى ١٠٠٠ كم تقريبًا. يتكــوَّ
فَ هــذهِ الطبقاتِ علينا أنْ  . ولكيْ نتعرَّ عدةِ طبقاتٍ
ا ينطلقُ منْ سطحِ  زً ا مجهَّ نا راكبِينَ منطادً نتخيَّلَ أنفسَ
! ســوف نالحظُ أنّ  ــى هذا الغالفِ البحرِ إلى أعلَ
تُ في  يِّ تتفاوَ هناكَ خمسَ طبقاتٍ في الغالفِ الجوّ

.درجاتِ الحرارةِ منْ طبقةٍ إلى أخر

 ، نا - طبقةُ التروبوســفيرِ ها - فــي اتجاهِ صعودِ أولُ
ها بينَ ٨ كم فوقَ قطبيِ األرضِ إلى  كُ ــمْ ويتراوحُ سُ
١٨ كم فوقَ المناطقِ االستوائيةِ، وهيَ أكثرُ الطبقاتِ 
ى أحيانًا  .وتسمَّ ا؛ ففيها تحدثُ تغيراتُ الطقسِ تغيّرً

 . طبقةَ الطقسِ

ةِ  والطقسُ وصفٌ لحالــةِ الجوِّ في الطبقةِ الســفليَّ
يِّ في مكانٍ ما وفي  (التروبوسفير) منَ الغالفِ الجوّ
فُ الطقسِ بأنَّهُ حارٌّ أوْ  صْ فترةٍ زمنيةٍ قصيرةٍ. يمكنُ وَ
، مشمسٌ أوْ  ، هادئٌ أوْ عاصفٌ ، جافٌّ أوْ رطبٌ باردٌ

. غائمٌ

يلي طبقةَ الطقسِ طبقةُ الستراتوسفيرِ التي تمتدُّ إلى 
ارتفاع ٥٠ كم، وتتميَّــزُ بوجودِ طبقةِ األوزونِ فيها. 

. يليها طبقةُ الميزوسفيرِ وطبقةُ الثيرموسفيرِ

  %٢٠

   %٥٠

   %٢٥

   %٥
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 َ ( فهي ا طبقُة اإلكسوســفير )الغالِف الخارجيِّ  أمَّ
الطبقُة التي تبدُأ عنَد ارتفاِع 640 كم، وتنتهي عنَد 
1000 كم فوَق سطِح األرِض؛ حيُث تكوُن دقائُق 

ا عْن بعٍض. الغازاِت قليلًة وبعضها متباعٌد جدًّ

تضغُط دقائــُق الغاِز - في طبقاِت الغالِف الجّويِّ 
المختلفِة- على سطِح األرِض، وعلى كلِّ ما يحيُط 
ى القوُة الواقعُة على مساحٍة معينٍة بفعِل  بها. وتسمَّ

. وزِن الهواِء، ضغَط الهواِء أو الضغَط  الجّويَّ

ويقاُس الضغُط الجويُّ بعــدِة وحداٍت منها وحدُة 
البــاِر. يكوُن الضغــُط الجويُّ عنَد ســطِح البحِر 
1٫03 بــار. وهــذه القيمُة تعــاُدُل وزَن عموٍد من 
َقاعدتِه وحدُة  ارتفاُعُه 0٫76 م، ومســاحة  الزئبِق 
المســاحاِت واحد متر مربع، ويقلُّ هــذا المقداُر 
بزيادِة االرتفاع عن مستوى ســطِح البحِر، ويزداُد 
باالنخفاِض عنُه. ونحن ال نحسُّ بهذا الوزِن؛ وذلَك 

ألنَّ الضغَط الجويَّ يؤثُر في جميِع االتجاهاِت.

يوّلُد اهلواُء ضغًطا يف مجيِع االجتاهاِت.

 �أخترُب نف�سي
�أق��ارُن. ما ن�س��بُة األأ�س��عِة ال�سم�س��يَِّة التي يتمُّ 

َها اأو انعكا�ُسَها عْن �سطِح األأر�ِض؟ امت�سا�سُ

�لّتفكي��ُر �لّناقُد. هْل هناَك دقائُق غازاٍت في 
الف�ساِء؟

ًز� في �لكرِة �لهو�ُء ي�سغُل حيِّ

 طبقاُت �لغالِف �جلويِّ

�لتروبو�سفيُر

�ل�ستر�تو�سفيُر

�لميزو�سفيُر

�لثيرمو�سفيُر

11 كم

50 كم

87 كم

�إلإك�سو�سفيُر 
) ) �لغالُف �لخارجيُّ

640 كم

1000 كم

EXOSPHERE

THERMOSPHERE

MESOSPHERE

STRATOSPHERE

TROPOSPHERETROPOSPHERE
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، وكميةُ   سطحِ البحرِ ، منها درجاتُ الحرارةِ، واالرتفاعُ عنْ مســتوَ يِّ مُ في الضغطِ الجوّ هناكَ عواملُ تتحكَّ

بخارِ الماءِ.

  
ا أقلَّ في  هَ . ويصبحُ وزنُ ، وتكونُ هناكَ جزيئاتٌ أقلُّ في الحيِّز األصليِّ ما يسخنُ الهواءُ ينتشرُ في حيِّزٍ أكبرَ عندَ

. هُ الجويُّ ؛ لذا يقلُّ ضغطُ هِ الحيزِ نفسِ
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إنَّ ارتفاعَ عمودِ الهـــواءِ فوقَ الجـــبالِ أقـــلُّ منَ 
. لذا فإنَّ وزنهُ   ســطحِ البحرِ ه عندَ مســتوَ ارتفاعِ

. ا قليالً ، فيولِّدُ ضغطً يكونُ أقلَّ

يُّ في المناطقِ المرتفعةِ. وعادةً  ويقلُّ الضغطُ الجوِّ
.  سطحِ البحرِ يقاسُ االرتفاعُ منْ مستوَ

   
. ووزنُ بخارِ الماءِ أقلُّ منْ  الهواءُ مزيجٌ منَ الغازاتِ

وزنِ سائرِ الغازاتِ األخر في الهواءِ.

وإذا وجدَ بخارُ الماءِ في الهواءِ قلَّ وزنُ الهواءِ، وولّدَ 
. والرطوبةُ ه الهواءُ الجافُّ ا يولِّدُ ا أقلَّ ممَّ يًّ ا جوّ ضغطً

هيَ كميةُ بخارِ الماءِ في الهواءِ.

 
 : nôÑcCG t… qƒ``édG o§``¨°†dG o¿ƒ``µj ≈``àe  

? môWÉe mΩƒj »a rhCG x±ÉL mΩƒj »a
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ا تنقلُ البضائعَ حولَ  كانتِ الســفنُ الشــراعيةُ قديمً
كُ مدفوعةً بالرياحِ التي تهبُّ بينَ خطِّ  ، وتتحرَّ العالمِ
، وكذلكَ بينَ  ْ شــماالً االســتواءِ وخطّ عرضِ ٣٠
ْ جنوبًا والتي عرفتْ  ٣٠ خطِّ االستواءِ وخطِّ عرضِِ
بالرياحِ التجاريةِ. وهــذه الرياحُ جزءٌ منْ نظامِ رياحٍ 
، وهيَ رياحٌ تهبُّ باستمرارٍ  ةَ ى الرياحَ العالميّ يســمَّ

لمسافاتٍ طويلةٍ في اتجاهاتٍ معينةٍ معروفةٍ.

نُ الهواءَ حولَ  تنشأُ الرياحُ العالميةُ ألنَّ الشمسَ تسخِّ
المناطقِ القريبةِ منْ خطِّ االســتواءِ أكثرَ منَ المناطقِ 
، فيرتفعُ الهواءُ الساخنُ إلى أعلى، ويحلُّ  البعيدةِ عنهُ

. ه الهواءُ الباردُ محلَّ

   
يصلُ نحو نصف من أشعةِ الشــمسِ التي تعبرُ الغالف 
لُ اليابسةُ  ، الذي تشــكّ يَّ إلى ســطحِ األرضِ الجوّ

حوالَـيْ ربعه، وتغطي المياهُ حوالَيْ ثَالثةَ أَرباعهِ.

تنشأُ الرياحُ  نُ كلٌّ منهما؟ ماذا يحدثُ عندما يســخَّ
. ترسلُ الشمسُ أشــعتها خاللَ النهارِ إلى  المحليةُ
ا  ، فتســخنُ اليابســةُ أســرعَ منَ المياهِ، ممّ األرضِ
دُ  ي إلى تســخينِ الهواءِ المالمسِ لهــا، فيتمدَّ يؤدِّ
ــه، ويرتفعُ إلى أعلى؛ لــذا يقلّ الضغطُ  وتقلُّ كثافتُ
، فيندفعُ الهواءُ الباردُ منَ البحرِ  يُّ فوقَ اليابسةِ الجوِّ
ا  ا لطيفً بًا نســيمً ، مســبِّ ليحلَّ محلَّ الهواءِ الســاخنِ

. ى نسيمَ البحرِ يسمَّ

ا في أثناءِ الليلِ فيبردُ ســطحُ األرضِ أســرعَ منَ  أمّ
المياهِ، فيكــونُ الهواءُ المالمسُ للميــاهِ أكثرَ دفئًا، 
، فيرتفعُ  ه أقلَّ ؛ لذا تكونُ كثافتُ والضغطُ الجويُّ أقلَّ
إلى أعلى، ويندفعُ الهواءُ منَ اليابسةِ في اتجاهِ المياهِ 

. ى نسيمَ البرِّ ا يسمَّ ا نسيمً ـً ن مكوّ

نًا ما  ا في المناطــقِ الجبليةِ مكوِّ ويحــدثُ ذلكَ أيضً
. وهما تيارانِ  ى نســيمَ الوادي ونســيمَ الجبلِ يسمّ
؛ ففي الصباحِ  ــانِ بالمناطقِ الجبليــةِ هوائيانِ خاصَّ
؛  تسخنُ قممُ وسفوحُ الجبالِ بسرعةٍ أكبرَ منَ الوديانِ
دُ الهواءُ ويصعدُ  ، فيتمدَّ ألنَّها مواجهةٌ ألشعةِ الشمسِ
هُ الهواءُ الباردُ القادمُ منَ الوادِي  إلى أعلى، ويحلُّ محلَّ

ى نسيمَ الوادي. على شكلِ تياراتٍ هوائيةٍ تسمَّ
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نُ الهواءَ   وبعدَ الظهرِ تبدأُ أشــعةُ الشمسِ تســخِّ
هُ هواءٌ  في الوادِي، فيرتفعُ إلى أعلى، ويحلُّ محلَّ
بًا نسيمَ  ا منَ الجبلِ نحوَ الوادِي مســبِّ باردٌ متحركً

. الجبلِ

ا علَى مجاالتٍ   تنحصرُ الرياحُ المحليةُ في هبوبِهَ
محدودةِ المساحةِ، وفي أوقاتٍ معينةٍ. 

 
 pAÉæKCG »``a pAGƒ¡dG o§``¨°V o∞∏àîj n∞``«c 
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  : . وهوَ نوعانِ َّى البارومترَ يُّ بجهازٍ يسم يقاسُ الضغطُ الجوِّ

١-  البارومترُ الزئبقيُّ الــذي يقيسُ ضغطَ الهواءِ في أنبوبٍ زئبقيٍّ 
يُّ فيهِ هو مقدارُ  غٍ منَ الهواءِ، والضغطُ الجوِّ محكمِ اإلغالقِ ومفرّ

 . ارتفاعِ الزئبقِ في األنبوبِ

رِ في حجمِ الهواءِ داخلَ  يُّ الذي يقيسُ مقدارَ التغيُّ ٢- البارومترُ الفلزّ
يُّ انضغطَ  ما زادَ الضغطُ الجوِّ لَّ اءِ، وكُ غٍ منَ الهوَ أنبوبٍ مغلقٍ ومفرَّ

 . دَ األنبوبُ يُّ تمدَّ لَّما قلَّ الضغطُ الجوِّ ، وكُ األنبوبُ وصـغـرَ

ا الرياحُ فتقاسُ بأدواتٍ وأجهزةٍ خاصةٍ منها: أمَّ

 إحد ، : أنبــوبٌ منَ القماشِ مفتــوحُ الطرفينِ ١-  كيــسُ الرياحِ
ما تهبُّ الرياحُ  . عندَ قٌ على عمــودٍ يْهِ أكبرُ مــنَ األخر، معلَّ فتحتَ
 . ا طرفهُ عنِ العمودِ دُ  الكيسُ مبتعــدً ، فيتمدَّ يمتلــئُ الكيسُ بالهواءِ

ويستفادُ منْ كيسِ الرياحِ في معرفةِ اتجاهِ الرياحِ وسرعتِها. 

: جهازٌ يقيسُ ســرعةَ الرياحِ مســتعمالً أكوابًا تدورُ  ٢- األنيمومترُ
. ويمكنُ حســابُ ســرعةِ الريــاحِ بقياسِ عددِ  ما تهبُّ الرياحُ عندَ

الدوراتِ خاللَ فترةٍ زمنيةٍ. 

رُ اتجاهِ الرياحِ (دوارة الرياح): أداةٌ تدلُّ على اتجاهِ هبوبِ  ٣- مؤشّ
، وجزءٍ صغيرٍ  : جزءٍ كبيرٍ يتأثَّــرُ بالرياحِ نُ منْ جزأينِ ، تتكوَّ الريــاحِ
. وللحصولِ على  على شكلِ سهمٍ يشــيرُ إلى اتجاهِ هبوبِ الرياحِ

. دُ منْ عدمِ وجودِ أشياءَ تعترضُ الرياحَ قراءةٍ دقيقةٍ يجبُ التأكُّ
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ما يكمــلُ العلماءُ بحوثَهم يتواصلونَ فيما بينَهم ويناقشــونَ البياناتِ والنتائجَ التي  عندَ
. لوا إليها.  أتواصلُ معَ زمالئي عبرَ األحاديثِ المباشرةِ ، أوِ الكتابةِ ، أوِ الرسمِ توصَّ


 . ا على رفعِ كتابٍ فوقَ سطحِ الطاولةِ أختبرُ في النشاطِ اآلتي ما إذا كانَ الهواءُ قادرً

أكتبُ فرضيتي والموادَّ المطلوبةَ ومالحظاتي واستنتاجي في دفترِ مالحظاتي. يُجري 
، فإذا تواصلتُ معَ اآلخرينَ بتفاصيلِ  ا على عملِ اآلخرينَ العلماءُ تجاربَ جديدةً اعتمادً

ا على تجاربي. ؛ اعتمادً تجاربي استطاعَ الطالبُ اآلخرونَ إجراءَ تجاربَ

ا لتجريــبِ طرائق أخر، أوْ  ةٍ، وأضعُ مخططً هــا بدقّ ذُ أكتــبُ خطواتِ العملِ التي أنفّ
عةٍ أوْ تُخالفُ  ها. وإذا حصلتُ على نتائجَ غيرِ متوقّ بْتُ أستعملُ أوْ أغيِّرُ المتغيراتِ التي جرّ

، وال أغيِّرَ فيها شيئًا. فرضيّتي فعليَّ أنْ أشاركَ بها كما هيَ

 
       

. ولكنْ هلِ  ا منَ الفراغِ ، ويشغلُ حيّزً . ولكنْ هلِ   للهواءِ وزنٌ ا منَ الفراغِ ، ويشغلُ حيّزً   للهواءِ وزنٌ

الهواءُ داخلَ البالونِ قادرٌ على رفعِ الكتابِ فوقَ 
 يرتفعُ  الطاولةِ؟ وإذا أمكنَهُ ذلِكَ فإِلَى أيِّ مدً

؟ الكتابُ
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ما. هُ ، وأضعُ الكتابَ فوقَ ا خارجَ الكتابِ مَ ، بحيثُ تكونُ نهايتاهُ ما. ألصقُ بالونينِ بالكتابِ هُ ، وأضعُ الكتابَ فوقَ ا خارجَ الكتابِ مَ ، بحيثُ تكونُ نهايتاهُ  ألصقُ بالونينِ بالكتابِ

؟ أمألُ البالونينِ بالهواءِ قدرَ استطاعتي. ؟ أمألُ البالونينِ بالهواءِ قدرَ استطاعتي. أمألُ أحدَ البالونينِ بالهواءِ. ماذا يحدثُ للكتابِ  أمألُ أحدَ البالونينِ بالهواءِ. ماذا يحدثُ للكتابِ

 أقيسُ االرتفاعَ بينَ سطحِ الطاولةِ والكتابِ باستعمالِ المسطرةِ. أقيسُ االرتفاعَ بينَ سطحِ الطاولةِ والكتابِ باستعمالِ المسطرةِ.

. ها لرفعِ الكتابِ إلى هذا االرتفاعِ  أتبادلُ البياناتِ حولَ عددِ البالوناتِ التي استخدمتُ  

ا ألقارنَ  ا بيانيًّ ، ثمّ أعملُ رسمً ا على بياناتِهمْ ه زمالئي في تجاربهم، معتمدً لُ االرتفاعَ الذي أحرزَ ا ألقارنَ  أسجّ ا بيانيًّ ، ثمّ أعملُ رسمً ا على بياناتِهمْ ه زمالئي في تجاربهم، معتمدً لُ االرتفاعَ الذي أحرزَ  أسجّ
بياناتي ببياناتِهم.

ها؟ أناقشُ  ؟ هلْ هناكَ منْ لمْ يســتطعْ رفعَ  من اســتطاعَ رفــعَ الكتابِ إلى أعلى مســتوً     
هِ إلى أعلى  نَ من رفعِ ؛ لنتمكَّ ها إلى النشاطِ المشكالتِ التي حدثتْ أو االقتراحاتِ التي يمكنُ إضافتُ

مسافةٍ أكبر.

 

. ماذا  ني بها رفعُ الكتابِ أكثرَ رُ في طريقةٍ أخر يمكنُ أفكّ
ا  ، أوْ وضعتُ بالونًا صغيرً يحدثُ إذا استعملتُ بالونًا أكبرَ
؟ ما وزنُ الكتابِ الذي  تحتَ كلِّ زاويةٍ منْ زوايا الكتابِ

؟  هُ مستعمالً هذهِ الموادَّ أستطيعُ رفعُ

ـلُ  تِي، وأسـجّ ُ لتـجـــربةٍ جـديــدةٍ، أخـتبرُ فرضيَّ ـط أخطِّ
اتِي حـــولَ كيفيـةِ االستفـادةِ منْ طاقـةِ الهواءِ في  استنتاجَ
، ثمَّ أتواصلُ معَ بقيَّــةِ زمالئي لعرضِ نتائجِ  رفعِ األشــياءِ

. تجربتي منْ خاللِ كتابةِ تقريرٍ أو إعدادِ رسمٍ توضيحيٍّ

ارتفاعُ الكتابِاسمُ الطالبِ 
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 » pJB’G pƒëædG ≈n∏Y »às«°Vôa oÖàcCG ?G kOQÉH É kë£``°S n¢``ùe’ GPEG pAÉªdG pQÉîÑd oçóëj GnPÉe

.".......... ¬sfEÉa G kOQÉH É kë£°S pAÉªdG oQÉîH n¢ù ne’ GnPpEG "

  


 pô©b pá«£¨àd » pØµJ u»µ« pà°SÓÑdG p¢SCÉµdG pá£°SGƒH pAÉªdG nøe kájhÉ°ùàe ká«ªc tÖ°UCG 

.Éª¡ nbƒa pø«Hƒ∏≤e pøjAÉfE’G r…nAÉ£Z o™°VCGh , mAÉfEG uπc

 . p∫hC’G pAÉfE’G pAÉ£Z n¥ƒa mó«∏L päÉÑ©µe nçÓK o™°VCG    
.»pfÉãdG pAÉfE’G n¥ƒa mó«∏L päÉÑ©µe o∞«°VCG ’h
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? pAÉªdG

 
? pAÉfE’G nπNGO r¿ sƒµàJ rºdh , pá«£ZC’G nâëJ pAÉªdG oäGô£b râf sƒµJ GnPÉªd 
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mó«∏L päÉÑ©µe •

u»µ«à°SÓH m¢SCÉc •

 





    
قتَها، وأحيانًا  رْ أنظرُ أحيانًا إلى الســماءِ فال أشــاهدُ إال زُ
ها بيضاءُ خفيفةٌ تشبهُ  ، بعضُ ا مختلفةً أخر أشــاهدُ غيومً
ةَ  ادةَ الرماديَّ جَّ ، وأخر كبيرةٌ داكنةُ اللونِ تشبهُ السَّ الريشةَ

؟ لَتْ هذهِ الغيومُ . كيفَ تشكَّ نةَ منْ طبقاتٍ المكوَّ

 . يَّ نُ الغالفَ الجوِّ إنَّ بخــارَ الماءِ منَ الغازاتِ التيِ تكــوِّ
ا  يْئَاتُ بخارِ الماءِ إلى أعلى تفقدُ حرارتَهَ زَ لُ جُ ما تُحمَ وعندَ
، ثم تتكثَّفُ  بُ زيئاتِها وتتقارَ ، وتقلُّ حركةُ جُ وتصبحُ باردةً
. ولعلَّكَ شــاهدتَ قطراتٍ متكثِّفةً على  على دقائقِ الغبارِ
، وقدْ  ما تســتحمُّ بماءٍ ســاخنٍ امِ عندَ ســطحِ زجاجِ الحمَّ
.إنَّ مصدرَ هذهِ  ها على األعشابِ في الصباحِ الباكرِ تشاهدُ
لُ  القطراتِ هوَ بخارُ الماءِ الموجودُ في الهواءِ.وهيَ تتشكَّ

لُ بها الغيومُ . ها التيِ تتشكَّ بالطريقةِ نفسِ

هُ  لُ عندَ يعتمدُ شــكلُ الغيومِ علــى االرتفاعِ الذي تتشــكَّ
لُ عندَ أعلى  ةُ تتشــكَّ ؛ فالغيومُ الريشــيَّ يِّ في الغالفِ الجوِّ
نُ عندَ  دةٍ تتكوَّ لُ غالبًا منْ بلــوراتٍ متجمِّ ، وتتشــكَّ ارتفاعٍ

درجةِ حرارةِ صفر سلسيوس. 

             

  
 oQÉîHh oá``«FGƒ¡dG oäÉ``¡ÑédGh oπ``àµdG oô``KDƒJ n∞``«c

? p¢ù≤£dG pádÉM »a pAÉªdG


oá«FGƒ¡dG oá∏àµdG

oá«FGƒ¡dG oá¡ÑédG
p¢ù≤£dG oá£jôN

  


p¢üædG øe läGOÉ°TQEGläÉLÉàæà°SG 

٨٢  



       

ها منْ  نُ الغيومُ التي أشــاهدُ تتكــوَّ
. قطراتٍ صغريةٍ منَ املاءِ أو اجلليدِ

 
 , pAÉª°ùdG »a  ká≤«bQ É keƒ«Z oâ¶M’ GPEG

?oΩƒ«¨dG √òg ḿ ƒf u…CG røªa

 oá````¶`MÓe Éf oóYÉ``°ùJ n∞```«``c     
 pácôM p√ÉéJG pá``aô©e ≈∏Y pΩƒ«¨dG pá``côM p√É``éJG

? pìÉ````jôdG

  
 rºc , pAÉª°ùdG »a pΩƒ«¨dG ≈dEG oô¶fCG   

? nógÉ°TCG r¿CG o™«£à°SCG pΩƒ«¨dG nøe É kYƒf

 ?É¡oJógÉ°T »àdG oΩƒ«¨dG o¬Ñ°ûJ GPÉe    
? náq«≤Ñ£dG ΩCG ná q«°ûjôdG pΩCG ná q«eÉcôdG o¬Ñ°ûoJ πg

.É kYƒÑ°SCG pΩƒ«¨∏d »à¶MÓe »a tôªà°SCG  


ريشيّةُ

اليوم األول
اليوم الثاين

اليوم الثالث

طبقيّةُركاميّةُ

اليوم الرابع
اليوم اخلامس
اليوم السادس
اليوم السابع

 ? mQ qôµàe mƒëf ≈∏Y oäógÉ°T pΩƒ«¨dG ṕ GƒfCG t…CG  
 »``àdG  pΩƒ``«¨dG  ṕ Gƒ``fCG  rø``Y  G kô``jô≤J  oÖ``àcCG  
 râfÉc ƒ``d »éFÉàf o∞``∏àîJ π``gh .É¡oJógÉ``°T
 oí°VhCG ? páæ°ùdG nøe nôNBG mâbh »a »JGógÉ°ûe

. n∂dP

لُ على ارتفاعاتٍ متوسطةٍ أو  ا الغيومُ التي تتشــكَّ أمَّ
نُ منْ قطراتِ الماءِ. وقد تظهرُ هذه  منخفضةٍ فتتكــوَّ
ما  . ويحدثُ هذا عندَ ، أو داكنٍ الغيومُ بلونٍ رمــاديٍّ
ا بحيثُ ال تســمحُ  تكــونُ قطراتُ المــاءِ كثيفةً جدًّ
 : بنفاذِ أشعةِ الشمسِ خاللَها.وهذهِ الغيومُ نوعــــانِ
لُ على  ، تتشكَّ ، وهيَ سميكـــةٌ الغيــــومُ الركاميــةُ
لُ  تتشكَّ التي  الطبقيةُ  والغيومُ  متوســطةٍ.  ارتفاعاتٍ 

على ارتفاعاتٍ منخفضةٍ.

ما تكونُ درجــةُ الحرارةِ بالقربِ منْ ســطحِ  وعندَ
؛  لُ الضبابَ األرضِ منخفضةً فإنَّ بخارَ الماءِ يشــكِّ

 . لُ بالقربِ منْ سطحِ األرضِ فالضبابُ غيومٌ تتشكَّ
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لقــدْ أفــاضَ القرآنُ الكريــمُ في وصــفِ العواملِ 
، وهطولِ  واألسبابِ التي تسهمُ في تكوينِ السحبِ

، وذلكَ في قولِه تعالَى: المطرِ

كُ  ــمْ عُ قطراتُ الماءِ في الغيمةِ يزدادُ سُ ما تتجمَّ عندَ
، وتصبحُ القطراتُ  الغيمةِ، ويميلُ لونُها إلى الرماديِّ

، فتسقطُ  يِّ ى معلقةً في الغالفِ الجوِّ أثقلَ منْ أنْ تبقَ
. وتختلــفُ أنواعُ  على األرضِ في صــورةِ هطولٍ

الهطولِ باختالفِ درجةِ حرارةِ الهواءِ.

ما تكــونُ درجةُ حرارةِ الهــواءِ أكبرَ منْ درجةِ  فعندَ
  .( نُ الهطولُ السائلُ (األمطارُ دِ الماءِ يتكوَّ تجمُّ

في بعضِ األحيانِ تكونُ درجــةُ حرارةِ طبقةِ الهواءِ 
دِ  القريبــةِ منْ ســطحِ األرضِ أقلَّ منْ درجــةِ تجمُّ
الماءِ. وفــي أثناءِ هطولِ المطرِ تعبــرُ قطراتُ الماءِ 

ا.  ا متجمدً دُ وتكونُ مطرً هذهِ الطبقاتِ فتتجمَّ

[النور]
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ا للعواصفِ الرعديةِ؛ حيثُ  نُ البردُ غالبًا مرافقً يتكوَّ
ةٍ قليلةٍ من بلوراتِ  يَّ نُ الغيمةُ منْ قطراتِ ماءٍ معَ كمِّ تتكوَّ
ها  ــدُ القطراتُ وتدفعُ . وعندَ الهطولِ تتجمَّ الجليــدِ
، فيتكثَّفُ  ها إلى الغيمــةِ الريــاحُ إلى أعلــى، فتعيدُ
ا،  هَ المزيدُ من قطــراتِ الماءِ عليها، ويــزدادُ حجمُ
. طَ إلى األرضِ رُ العمليةُ عدةَ مراتٍ قبلَ أنْ تسقُ وتتكرَّ

ما تكــونُ درجةُ حرارةِ الهواءِ  نُ عندَ ا الثلجُ فيتكوَّ أمَّ
لُ بخارُ الماءِ  دِ الماءِ؛ حيثُ يتحوَّ أقلَّ منْ درجةِ تجمُّ

 . في الغيمةِ إلى بلوراتِ جليدٍ مباشرةً

 ،  تقاسُ كميــةُ الهطولِ بوحداتٍ لقيــاسِ االرتفاعِ
جٍ  أيْ ارتفــاعِ مياهِ األمطــارِ في وعاءٍ عميــقٍ مدرّ
كُ الثلوجِ بغرسِ مسطرةٍ  ــمْ . ويقاسُ سُ بالملمتراتِ
، فتقرأَ  ، إلى أنْ تصلِ ســطحَ األرضِ متريةٍ في الثلجِ

ها الثلجُ على المسطرةِ. العالمةَ التي يصلُ

 
 pAGƒ``¡dG pIQGô``M oá``LQO râ``fÉc GPEG  
 ó ƒ``f É``ªa , pAÉ``ªdG pó`` qªéJ pá``LQO rø``e ≈``∏YCG

? oçóëj …òdG p∫ƒ£¡dG

 …òdG p∫ƒ£¡dG ó ƒ``f Ée    
 oáLQO râfÉch oQÉ£eC’G pâ£≤``°S GPEG oçóëj

. pó tªéàdG páLQO røe sπbCG pAGƒ¡dG pIQGôM



  

? p∫ƒ£¡dG ṕ GƒfCG røe ḿ ƒf uπc pπ tµ°ûJ ‘ mIƒ£N o∫hCG Ée

. páª«¨dG ‘ k’hCG oçóëj Ée ≈dEG oô¶fCG . lOÉ°TQEG
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 lá∏àc o∑ sôëàJ É``e nó```æY oçó``````ë`j GPÉ````e 
 lá∏àc É¡ nbƒa má≤£æe nƒ``ëf lá saÉLh lIOQÉH lá`` s«FGƒg

? láÑWQh láÄaGO lá«FGƒg

 oΩõ``∏j  »``àdG  oäÉ``fÉ«ÑdG  É``e      
 É¡ obô¨à°ùJ »àdG ná«æeõdG nIóªdG nQ uó≤àd É¡oàaô©e

?ná«Hô©dG nIôjõédG nôoÑ©àd lá«FGƒg lá¡ÑL

   
 

ها؛   يتأثَّــرُ طقسُ أيِّ منطقةٍ بكتلةِ الهواءِ التي تمرُّ فوقَ
فالكتلةُ الهوائيةُ منطقةٌ واسعةٌ منَ الهواءِ تمتازُ بدرجةِ 
ي  حرارةٍ ورطوبةٍ متشابهةٍ في كلِّ أجزائِها. وقد تغطِّ
مســاحاتٍ واســعةً تصلُ إلــى آالفِ الكيلومتراتِ 

المربّعةِ منَ اليابسةِ والمياهِ.

نِها؛  وتعتمدُ خصائصُ الكتلةِ الهوائيةِ على مكانِ تكوُّ
 . ، وقد تكونُ جافةً أو رطبةً فقــدْ تكونُ دافئةً أوْ باردةً
نُ فــوقَ منطقةِ مياهٍ دافئةٍ  فالكتلةُ الهوائيةُ التي تتكوَّ
نُ فوقَ منطقةٍ باردةٍ  ا التي تتكوَّ . أمَّ تكونُ دافئةً ورطبةً

 . ةً منَ اليابسةِ فتكونُ درجةُ حرارتِها منخفضةً وجافَّ

ى منطقةُ التقـــاءِ الكتــلِ الهوائيــةِ المختلفةِ  تســمَّ
. فعنــدَ اقترابِ الكتلــةِ الهوائيةِ  الجبهــاتِ الهوائيةَ
الباردةِ مــنَ المناطقِ التي تكونــتْ فيها إلى مناطقَ 
ها الكثيفُ تحتَ الهواءِ الساخنِ  دافئةٍ، يغوصُ هواؤُ
ه إلى أعلى، فيبردُ ويتكثَّفُ بخارُ الماءِ،  ، فيرفعُ الخفيفِ

. ، وربَّما تسقطُ األمطارُ والثلوجُ لُ الغيومُ وتتشكَّ

ما تتشــابَهُ الكتلُ الهوائيةُ فــي درجاتِ الحرارةِ  عندَ
نُ الجبهاتُ  ، وتتكوَّ كُ هذهِ الكتلُ والرطوبةِ ال تتحــرَّ
، وهي حدٌّ يفصلُ بينَ كتلتينِ منَ  الهوائيةُ المســتقرةُ
ــها، بحيثُ ال تســتطيعُ  الهــواءِ لهما  الصفاتُ نفسُ

.لَّ األخر حَ لَّ مَ إحداهما أنْ تَحُ

ــعُ حالةِ الطقــسِ بمعرفةِ أنــواعِ الكتلِ  يمكنُ توقُّ
ها. والجبهاتِ الهوائيةِ، وسرعةِ الرياحِ واتجاهِ
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إنَّ معرفةَ مواقــعِ أنظمةِ الضغطِ المرتفعِ والضغطِ المنخفضِ 
ضُ  يمكنُ أنْ تدلَّ على حالةِ الطقسِ فــي منطقةٍ ما. فالمنخفَ
ا  ا، أمَّ ها منخفضً يُّ كتلةٌ منَ الهواءِ يكونُ الضغطُ في مركزِ الجوِّ
ها  يُّ فهوَ كتلةٌ منَ الهواءِ يكونُ الضغطُ في مركزِ عُ الجوِّ المرتفَ

ا.  مرتفعً

وألنَّ الهــواءَ الدافِــئ الرطبَ يمتازُ بضغــطٍ منخفضٍ فعادةً 
يّةُ التي  . والرطوبــةُ الجوِّ ه طقــسٌ دافئٌ وعواصفُ ما يصاحبُ
تصاحبُ الكتــلَ الهوائيةَ ذاتَ الضغــطِ المنخفضِ تنخفضُ 
نةً الغيومَ  ما ترتفعُ إلى أعلى وتتكثَّفُ مكوِّ درجةُ حرارتِها عندَ

. ا مختلفةً منَ الهطولِ واألمطارَ وأنواعً

وألنَّ الهــواءَ البــاردَ الجافَّ يمتــازُ بضغطٍ مرتفــعٍ فعادةً ما 
. وإذا كانَ هنــاكَ رطوبةٌ فإنَّها  ه طقسٌ جــافٌّ وصافٍ يصاحبُ

 . و الجوُّ منَ الغيومِ ، ويخلُ رُ تتبخَّ

يقومُ علماءُ األرصادِ الجويةِ بوضعِ قيمِ الضغطِ لمناطقَ مختلفةٍ 
يُّ  عُ الجوِّ في أماكنِها على الخريطــةِ لمعرفةِ أينَ يوجدُ المرتفَ
يُّ في وقتٍ ما، ثمّ يقومونَ بتوصيل القيمِ  ــضُ الجوِّ أو المنخفَ

. ي الضغطِ ى خطوطَ تَساوِ المتساويةِ للضغطِ بخطوطٍ تسمَّ

 

              
     

             
 

  





 

        
   

       

  





 
 x»fGQhO mƒëf ≈∏Y pìÉjôdG nácôM oÖÑ°ùj …òdG Ée 
 p™``ØJôªdG  p§``¨°†dG  p≥``WÉæe »``a  má``Ø∏àîe mäÉ``gÉéJG  »``a

? p¢†ØîæªdGh

 pá``aô©e rø``e oIOÉØà``°S’G oø``µªj n∞``«c    
 p¢``†ØîæªdG p§``¨°†dGh p™``ØJôªdG p§``¨°†dG á``ª¶fCG p™``bGƒe
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؟ تشيـــرُ  كيفَ نعرفُ أماكــــنَ تساقطِ األمطــــارِ
خريطةُ  الطقسِ إلــى حالةِ الطقــسِ لمنطقةٍ ما في 
. وتبينُ خرائطُ الطقسِ الضغطَ الجويَّ  وقتٍ محددٍ
ا  . يســتعملُ العلماءُ رمزً ومتغيــراتٍ أخر مختلفةً
. فالجبهاتُ الهوائيةُ  لكلِّ واحدٍ مــنْ هذهِ المتغيراتِ
الباردةُ مثالً تظهرُ فــي صورةِ قوسٍ تبرزُ منهُ مثلثاتٌ 
، وهذهِ المثلثاتُ تشــيرُ إلى  صغيــرةٌ باللونِ األزرقِ
. وتظهرُ الجبهاتُ الحارةُ  اتجاهِ حركةِ الهــواءِ الباردِ
في صورةِ قــوسٍ باللونِ األحمرِ تبــرزُ منهُ أنصافُ 

. دوائرَ تشيرُ إلى اتجاهِ حركةِ الهواء الساخنِ

علماءُ األرصادِ الجويةِ همُ  الذينَ يدرسونَ الغالفَ

؛ حيثُ يقومونَ بحسابِ  يَّ لألرضِ والطقسَ الجوّ
عِ حالةِ جوِّ  ؛ لتوقُّ المتغيراتِ التي قد تؤثِّرُ في الطقسِ

  . اليومِ أوِ األيامِ التاليةِ

رَ   يقيسُ العلماءُ المتغيِّراتِ بصــورةٍ ثابتةٍ؛ ألنَّ التغيُّ
. في قيمِ أحدِ هذهِ المتغيراتِ يغيِّرُ منْ حالةِ الطقسِ
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 p¿Ó sµ°ûàj o∫ƒ`̀£`̀¡`̀dGh  oΩƒ`̀«`̀¨`̀dG
 ‘ pAÉ`̀ `̀ ŸG pQÉ`̀î`̀ H pOƒ`̀ `̀ Lh pπ`̀©`̀Ø`̀H

. pAGƒ¡dG

 oäÉ¡Ñ÷Gh oá«FGƒ¡dG oπàµdG oô uKDƒJ
 n≥WÉæe ‘ p¢ù≤£dG ‘ oá«FGƒ¡dG

. má©°SGh





 pøcÉeCG  oáaô©e  nóYÉ°ùJ  ¿CG  oøµÁ
 p™ØJôŸG  u…ƒ÷G  p§¨°†dG  páª¶fCG
 ≈∏Y p¢†ØîæŸG u…ƒ````÷G p§`````¨°†dGh

. p¢ù≤£dG pádÉM páaô©e

   
 o¢ü qîdCG kájƒ£e oπªYCG
 øY o¬oàª∏©J Ée É¡«a

. p∫ƒ£¡dGh pΩƒ«¨dG

  
 pÜô≤dÉH o¿ qƒµàJ »``àdG oΩƒ«¨dG ≈ sª``°ùJ    

 nΩƒ«¨dG p¢VQC’G pí£°S røe

 pπµ``°T ≈∏Y o¿ƒµJ »``àdG páª«¨dG ó ƒ``f Ée    
? má°†Øîæe mäÉYÉØJQG ≈∏Y oôãµJh mäÉ≤ÑW

u¢üædG oäGOÉ°TQEGläÉLÉàæà°SG 

 pó°Uô∏d má£ëe nAÉæH oäOQCG GPEG    
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 oäÉ¡ÑédGh oπàµdG oôKDƒJ n∞«c     
? p¢ù≤£dG pádÉM »a pAÉªdG oQÉîHh oá«FGƒ¡dG

الغيوُم 
والهطوُل 

الكتُل الهوائيُة 
واجلبهاُت الهوائيُة

أنظمِة الضغِط 
املرتفِع

   
 ná°SOÉ°ùdG náYÉ°ùdG n™jPCG …òdG pájƒédG pIô``°ûædG oôjô≤J nQÉ``°TCG
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.É kMÉÑ°U 8 náYÉ°ùdG »dÉàdG pôjô≤àdG páYGPEG

  
 pádÉëd »``© tbƒJ p∫Ó``N røe »``à≤£æªd m¢``ù≤W ná``£jôN oº``°SQCG
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تينِ قارورتينِ بالستيكيَّ

مقصٍّ

شريطٍ الصقٍ

أوراقِ كلوريدِ الكوبالت

كأسينِ بالستيكيَّتينِ

أوراقٍ

 
       

  
تُســتخدمُ  كيميائيةٌ  مادةٌ  الكوبالــت  كلوريدُ 
للكشــفِ عن وجودِ بخارِ الماءِ، يكونُ لونُ 
ورقِ كلوريــدِ الكوبالــتِ أزرقَ فــي الهواءِ 
لُ إلى اللونِ الزهريِّ  ، ويتحوّ الجويِّ الجــافِّ
ي يوجدُ فيهِ بخارُ الماءِ.  في الهواءِ الجويِّ الذِ
رَ  ا تبخّ ـي:" إذَ أكتــبُ فرضيةً على النحوِ التالـِ
الماءُ فإنَّ ورقَ كلوريدِ الكوبالتِ القريبَ منَ 
 ."........ الماءِ أوِ الموجودَ فوقَ الماءِ سوفَ

 


 أقــصُّ الجــزءَ العلــويَّ منَ      

. القارورتينِ
  ألصقُ ورقتَــيْ كلوريدِ الكوبالتِ في قاعِ   ألصقُ ورقتَــيْ كلوريدِ الكوبالتِ في قاعِ 

. القارورتينِ
ــا على عقــبٍ فوقَ كأسٍ  أقلبُ قارورةً رأسً 

ا أخر بالماءِ  ُ كأسً . وأمأل بالســتيكيٍّ فارغٍ
ا. هَ حتى منتصفِها، وأضعُ القارورةَ الثانيةَ فوقَ
  ألصقُ ورقةً ثالثةً مــنْ كلوريدِ الكوبالتِ   ألصقُ ورقةً ثالثةً مــنْ كلوريدِ الكوبالتِ 

ضــةً للهواءِ  هــا معرّ على ورقــةٍ، وأتركُ
. يّ الجوّ

صُ لــونَ أوراقِ كلوريدِ   أتفحّ   
. الكوبالتِ

رٍ فِي لونِ  أكتبُ أيَّ تغيُّ       
. ورقِ كلوريدِ الكوبالتِ







 

!



  
دُ المتغيراتِ  أحدّ      
. ما الغايةُ منْ إلصاقِ ورقةِ  فِي هذهِ التجربةِ

كلوريدِ الكوبالتِ على ورقةٍ؟
ها منْ  التــي جمعتُ األدلــةُ  هلِ   

مالحظاتِي دعمتْ فرضيتِي؟ 
  

      
  
  

تعلمــتُ أنَّ بخارَ الماءِ يمكنُ الكشــفُ عنهُ في 
رُ الماءُ بسرعةٍ منَ المسطحاتِ  الهواءِ. هلْ يتبخّ
ها؟ أكتبُ إجابةً  المائيةِ معَ زيادةِ مســاحةِ سطحِ
ا  ـي:" إذَ ــى النحوِ التالـِ علَى شــكلِ فرضيةٍ علَ
ه  رِ لَ تبخّ زادتْ مســاحةُ ســطحِ الماءِ فإنَّ معــدَّ

."..... سوفَ

 
مُ خطةً أختبرُ فيها فرضيّتي، ثمَّ أكتبُ الموادَّ  أصمّ
ـي أحتاجُ إليْهــا، وكذلكَ مصادرُ  واألدواتِ التـِ
لُ  ها. أسجّ المعلوماتِ والخطواتِ التي ســأتّبعُ

ي ومالحظاتِي عندَ اتّباعِ خطتِي. نتائجِ

 
ا؟ أعرضُ ما  ي فرضيّتــي؟ لماذَ هل تدعمُ نتائجِ

لتُ إليهِ منْ نتائجَ علَى زمالئِي.  توصّ

 
رُ في سؤالٍ  رِ الماءِ؟ أفكِّ لِ تبخّ ما تأثيرُ الرياحِ فِي معدَّ
مُ تجربةً لإلجابةِ عنْ سؤالِي.  آخرَ لالستقصاءِ. أصمّ
يجبُ أنْ أنظمَ تجربتِي الختبارِ متغيرٍ واحدٍ فقطْ أوِ 
. يجبُ أنْ أكتبَ خطواتِ  هُ ي تمَّ تغييرُ العاملِ الذِ
 . نَ اآلخرونَ منْ إعادةِ التجربةِ تجربتِي حتَّى يتمكّ

 pá≤jô£dG päGƒ``£N o™ÑJCG   
.»JGƒ£N pò«ØæJ ‘ pá«ª∏©dG

أطرحُ سؤاالً

نُ فرضيةً أكوّ

أختربُ فرضيتي

أستخلصُ النتائجَ

٩١  



اأكمُل كاًّلًّ مَن الجمِل الّتاليِة بالمفردِةالمنا�سبِة: 
الجبهَة الهوائيَة

الرطوبَة
ال�ضغِط الجويِّ

الطق�َس
الكتلِة الهوائيِة

البارومتر
خريطِة الطق�ِس

ُ حالــُة الطقِس لمنطقٍة ما فــي وقٍت محّدٍد تمثَّل   1 

على   .

ى  كميُة بخــاِر الماِء فــي الغالِف الجويِّ تســمَّ   2 

ى  تلتقي الكتُل الهوائيُة في منطقٍة تسمَّ   3 

ى  4    حالُة الجوِّ في وقٍت محّدٍد في منطقٍة معينٍة تسمَّ

 5   تعرُف القوُة الواقعُة على مساحٍة محددٍة بفعِل وزِن 

عموِد الهواِء بـ 

تعرُف المنطقُة الواسعُة مَن الغالِف الجويِّ للهواِء    6 

والتي لها خصائُص متشابهٌة بـ 

يقاُس الضغُط الجويُّ باستعمال ِ    7 

تغري الضغط 
اجلوي يسبب 

الرياح

يتحرُك الهواُء 
من

.........

يسّبُب تغرُي 
ضغِط الهواِء 

..........

الغيوُم 
والهطوُل 

الكتُل الهوائيُة 
واجلبهاُت 

الهوائيُة
أنظمِة الضغِط 

املرتفِع

ٌر  ملخ�ٌص م�سوَّ

ُم اأفكاري  اأنظِّ
��اِت الت��ي عملته��ا ف��ي كلِّ در���سٍ عل��ى ورق��ٍة كبيرٍة  األ�ص��ُق المطويَّ
مق��ّواٍة. اأ�ص��تعيُن بهذه المطوياِت على مراجع��ِة ما تعلمُتُه في هذا 

الف�صِل.

ُل ر�ُص األأوَّ الدَّ
تغ��ّرُ طاقُة ال�صم���ِس احلراريُة قيَم 

ال�صغِط اجلوّي وت�صّبُب الرياَح.

الدر�ُص الّثاني
ي�ص��ّبُب بخاُر امل��اِء يف اله��واِء تكّوَن 
الغي��وِم وال�صباِب والهط��وِل. تتغُر 
حالُة الطق�س عنَدما تتحرُك الكتُل 

واجلبهاُت الهوائيُة.

مراجعُة الف�ســِل ال�سابِع    

92 مراجعُة الف�سِل ال�سابِع



      

كيــفَ تؤثِّــرُ     
؟ الشمسُ في طقسِ األرضِ

بيــنَ اتجاهِ حركةِ الريــاحِ في المنخفضِ   
. الجويِّ والمرتفعِ الجويِّ





  

أكتبُ فقــرةً أوضحُ فيهــا ما كيسُ    
؟ ؟ وماذا يقيسُ ؟ وكيفَ يعملُ الرياحِ

لماذا يهتمُّ الناسُ بمعرفةِ حالةِ     
الطقسِ كلَّ يومٍ؟

أكتبُ قصــةً حولَ إجراءاتِ     
الســالمةِ التي أقومُ بها أنا وأسرتي عندَ اقترابِ 
فصلِ الشتاءِ، وماذا يحدثُ إذا لم أستعدَّ لقدومِه؟

  يكونُ التنبــؤُ بحالةِ الطقسِ     

. هلْ هــذهِ العبارةُ  ــا في جميعِ األوقــاتِ دقيقً
رُ إجابتِي. ؟ أفسّ صحيحةٌ أمْ خاطئةٌ



Év jƒL Gkó°UGQ ¿ƒcCG
 

لُ درجاتِ احلرارةِ وكميةَ اهلطولِ وأنواعَ . ١ أسجّ
. الغيومِ كلَّ يومٍ يف الوقتِ نفسهِ مدةَ أسبوعٍ

أكتبُ عــىل ورقــةٍ درجتيِ احلــرارةِ العظمى . ٢
والصغر يف كلِّ يومٍ باإلضافةِ إىل كميةِ اهلطولِ 

. ونـوعِ الغيومِ
ها.. ٣ لتُ أمثِّلُ باألعمدةِ درجاتِ احلرارةِ التي  سجَّ

 
النتائجَ  ألســتخلصَ  البياينَّ  التمثيلَ     أستعملُ 
. حولَ الطقسِ السائدِ يف املنطقةِ خاللَ األسبوعِ

 مــا نوعُ الرياحِ     
؟ المحليةِ التي تظهرُ في الشكلِ

.أ. .ب.نسيمُ الجبلِ نسيمُ البرِّ
.ج. نسيمُ الوادي.د.نسيمُ البحرِ

 
 

  

 




؟ عُ العلماءُ حالةَ الطقسِ  كيفَ يتوقَّ

٩٣  



 
   

في الشكلِ أدناهُ يمثّلُ السهمُ عمودَ الهواءِ فوقَ  ۱
. كلِّ منطقةٍ

٤ ۲ ۱۳

في أيِّ موقعٍ يكونُ الضغطُ الجويُّ أقلُّ ما يُمكنُ 
ها؟ عندَ درجةِ الحرارةِ نفسِ

١أ. 
٢ب. 
٣ج. 
٤د. 

ماذا يَحدثُ عندَ ارتفاعِ درجةِ حرارةِ الهواءِ؟ ۲

لُّ أ.  ، وتقِ تزدادُ المسافةُ بينَ جزيئاتِ الهواءِ
. كثافتُهُ

، وتزدادُ ب.  لُّ المسافةُ بينَ جزيئاتِ الهواءِ قِ تَ
. كثافتُهُ

.ج.  يزدادُ الضغطُ الجويُّ
.د.  لُّ حركةُ جزيئاتِ الهواءِ تقِ

؟  ما نوعُ الغيومِ المبينةِ في الشكلِ أدناهُ ۳

ريشيةٌأ. 
طبقيةٌب. 
ركاميةٌج. 
ضبابٌد. 

تتكــونُ األداةُ المبينــةُ في الشــكلِ أدنــاهُ منْ  ٤
مجموعةٍ منَ األكوابِ تدورُ حولَ محورٍ عندَ 
، ماذا يُمكنُ أنْ تقيسَ هذهِ األداةُ؟ هبوبِ الريحِ

اتجاهَ الرياحِأ. 
سرعةَ الرياحِب. 
كميةَ الهطولِج. 
الضغطَ الجويَّد. 

٩٤   



لُ عندَ تراكمِ قطراتِ  ما نوعُ الهطولِ الذي يتشكّ ٥
، في أثناءِ العواصفِ  الماءِ فوقَ بلّوراتِ الجليدِ

؟ الرعديةِ

قطراتُ مطرٍأ. 
دٌب.  بَرَ
دٌج.  مطرٌ متجمّ
ثلجٌد. 

في أيِّ طبقاتِ الغــالفِ الجويِّ تَحدثُ معظمُ  ٦
؟ تغيراتِ الطقسِ

التروبوسفيرأ. 
الستراتوسفير ب. 
الميزوسفير ج. 
الثيرموسفيرد. 

ا عنْ ســطحِ  أيُّ أنواعِ الغيومِ التاليةِ أكثر ارتفاعً ۷
؟ األرضِ

الضبابُأ. 
الطبقيةُب. 
الركاميةُج. 
الريشيةُد. 

    
في أثنــاءِ اللعبِ بالطائرةِ الورقيةِ على شــاطئِ  ۸
كُ الطائرةَ في االتجاهِ  البحرِ كانتِ الريحُ تُحــرّ

. المبيّنِ في الشكلِ أدناهُ

نتِ الريحُ التي ســبّبتْ حركةَ  أتوقعُ كيفَ تكوّ
الطائرةِ.

أقارن بيــنَ أنظمــةِ الضغطِ الجــويِّ المرتفعِ  ۹
في  وأبيّنُ   ، المنخفــضِ الجــويِّ  والضغــطِ 
، ودرجةَ حرارةِ  مقارنتــي اتجاهَ حركةِ الهــواءِ

. ، ورطوبةَ الهواءِ في كلِّ نظامٍ الهواءِ


١٧٣٢٧٢
٨٢٤٧٦-٣٨٣
٧٠-٨٤٦٧١-٥٨٥
٧٤-٨٢٨٧٥-٧٨٣
٩٨٧

٩٥  
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 , lIô£ªe láØ°UÉY  
 . lóYQh l¥ôH É¡«a

 n¥ƒa oçóëJ láØ°UÉY  
 w»JÉÑf lAÉ£Z É¡«£¨j ’ »àdG p≥WÉæªdG
 nQÉÑ¨dG É¡©e oπªëàa oìÉjôdG tÖ¡J oå«M

.náµµØªdG n∫ÉeôdGh

 lIQGhO lIô«Ñc láØ°UÉY  
.Ég põcôe »a m¢†Øîæe m§¨°V oäGP

 »a  pájƒédG  pádÉëdG  o§ u°Sƒàe  
. má∏jƒW má«æeR mIôàa n∫ÓN Ée m¿Éµe

 o™≤J pπÑédG nøe oá≤£æe  
. píjô∏d p¬LGƒªdG pô«Z pÖfÉédG »a

 môKDƒe mô t«¨nJ t…CG ƒg  
 p¢ù≤£dG pádÉM p∫ó©e »a ióªdG pπjƒWh

. máæ«©e má≤£æªd oçóëj

����   ٩٧



٩٨
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 »àHÉLEG oÖàcCG ?É¡æe nOôHCG iôNCG mAGƒg ná∏àc »bÓJ ÉeóæY mAGƒg pá∏àµd oçóëj GPÉe

 iôNCG ká∏àc pAGƒ``¡dG røe lá∏àc râ∏HÉb GPEG" :»``JB’G pƒëædG ≈``∏Y . má``«°Vôa pπµ``°T ≈``∏Y
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ما تهــبُّ العواصــفُ الرعديــةُ يومضُ البــرقُ في  عندَ
، وتهطلُ األمطارُ بغزارةٍ  ي صوتُ الرعدِ الســماءِ، ويدوِّ
. ، فيزدادُ منســوبُ المياهِ في الشــوارعِ في أثناءِ العاصفةِ

 . فالعاصفةُ الرعديةُ عاصفةٌ ممطرةٌ فيها برقٌ ورعدٌ

تهبُّ العاصفةُ الرعديةُ بسببِ ارتفاعِ الهواءِ الدافئِ الرطبِ 
إلى أعلى من خاللِ التياراتِ الصاعدةِ التي تسببُ ارتفاعَ 
 . ى قمةَ العاصفةِ الغيومِ إلى أعلى مكونةً غيمةً طويلةً تسمَّ
ا عندما تســقطُ األمطارُ فإنَّ الهواءَ الباردَ يندفعُ بسرعةٍ  أمَّ

 . ، وتحدثُ في هذهِ الحالةِ التياراتُ الهابطةُ إلى أسفلَ

١

٢

٣
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البــرقُ والرعــدُ مــنَ الظواهــرِ الكونيــةِ العظيمةِ 
التــي يتبيّنُ لنا مــنْ خاللِها عظمةُ الخالقِ ســبحانَه 
وتعالــىَ وحكمتَه. وقدْ أشــارَ القــرآنُ الكريمُ إلى 
،  ومــا يصاحبُهما منْ مشــاعرِ  هاتيــنِ الظاهرتيــنِ
. قــال تعالى:  الخــوفِ والرجــاءِ في تصويــرٍ بليغٍ

ما  ] . والبــرقُ وميضٌ يحدثُ عندَ    
. وقدْ تنتقلُ  غُ قمةُ العاصفةِ شــحناتِها الكهربائيةَ تفرّ
 ، ها، أو بينَ الغيومِ المختلفةِ الشحناتُ بينَ الغيمةِ نفسِ

 . أوْ بيْنَ الغيمةِ واألرضِ

نِ البرقِ هوَ  حُ إحد النظرياتِ أنَّ ســببَ تكوُّ وتوضِّ
الموجودةِ  المطرِ  الثلجِ وقطراتِ  يْماتِ  سَ احتكاكُ جُ
ــيْماتِ الموجودةِ في  سَ في التياراتِ الهابطةِ معَ الجُ
ي  ا يؤدِّ التياراتِ الصاعــدةِ في أثناءِ حركةِ الهواءِ، ممَّ

إلى شحنِ الجســيماتِ  بالكهرباءِ الســاكنةِ. وهذا 
 ، األمرُ يشبهُ ما يحدثُ عندَ جرِّ القدمينِ على  السجادِ
ما   نُ الجســمُ بالكهرباءِ الســاكنةِ. وعندَ حيثُ يُشحَ
، تتولَّدُ شرارةٌ  يلمسُ إصبعُ الشخصِ أيَّ جسمٍ معدنيٍّ
المعدنيِّ ويشــعرُ الشخصُ  بينَ اإلصبعِ والجســمِ 
. وهذهِ الشرارةُ هيَ تفريغٌ للكهرباءِ الساكنةِ. بارتعاشٍ

ي البرقُ إلى رفعِ درجةِ حرارةِ الهواءِ المحيطِ   ويــؤدِّ
 ، بهِ إلى خمســةِ أمثالِ درجةِ حرارةِ ســطحِ الشمسِ
ا الرعدُ فهوَ صوتُ  ا. أمَّ دُ كثيرً ا يجعلُ الهواءَ يتمدَّ ممَّ

دِ الفجائيِّ العنيفِ الذي يحدثُ للهواءِ.  التمدُّ
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ــى كتلتانِ منَ  ما تتالقَ تنشــأُ العواصفُ الثلجيةُ عندَ
 . الهواءِ مختلفتانِ في درجةِ الحرارةِ ونسبةِ الرطوبةِ
فالعواصفُ الثلجيةُ في المملكةِ العربيةِ الســعوديةِ 
ما تلتقــي كتلةٌ هوائيــةٌ  محملةٌ  مثالً قدْ تنشــأُ عندَ
ةٌ فوقَ جزيرةِ  ، قادمةٌ منْ شرقِ أوربّا مارّ بالهواءِ الباردِ
ةٌ  ، وجبهــةٌ هوائيةٌ دافئةٌ قادمةٌ مــنَ الهندِ مارّ قبرصَ
. وبعضُ هذه العواصفِ قدْ تسبِّبُ  فوقَ بحرِ العربِ
ا في درجةِ حرارةِ  ،  وانخفاضً طَ الثلوجِ أوِ البردِ تساقُ
ا في  ا كبيرً بُ انخفاضً ها اآلخرُ قدْ يســبِّ . وبعضُ الجوِّ
نِ الثلوجِ  ي إلى تكوُّ ا يؤدِّ ، ممَّ درجةِ حــرارةِ األرضِ

. على سطحِ األرضِ

 
ما تقتربُ كتلةٌ هوائيةٌ ســاخنةٌ مــنْ كتلةٍ هوائيةٍ  عندَ

باردةٍ فإنّ الكتلةَ الساخنةَ عادةً ما تدفعُ الكتلةَ الباردةَ 
ا. وقدْ تتركُ وراءها طبقةً رقيقةً منَ الهواءِ الباردِ  بعيدً
. فإذا حدثَ  في المناطقِ المنخفضةِ، ومنها الوديانُ
هطل للمطرِ بســببِ تبريدِ كتلةِ الهواءِ الساخنةِ فإنَّ 
ما يالمسُ الهواءَ الباردَ بالقربِ  دُ عندَ ماءَ المطرِ يتجمَّ
ا  . فإذا كانَ ســطحُ األرضِ باردً منْ ســطحِ األرضِ
ي  دَ ســوفَ يغطِّ ــا فإنّ الجليدَ أوِ المطرَ المتجمِّ أيضً
 . سطحَ األرضِ على شــكلِ  طبقةٍ رقيقةٍ منَ الجليدِ
لُ فيهــا المطرُ  فالعاصفــةُ الجليديةُ عاصفةٌ يشــكِّ

. دُ طبقةً منَ الجليدِ على سطحِ األرضِ المتجمِّ

ي وزنُ الجليــدِ والثلــجِ المتراكمِ على  وقدْ يــؤدِّ
ها.  إلى تقطيعِ الكهرباءِ وأغصانِ األشــجارِ  أسالكِ 
وقد يســبِّبُ الجليدُ كذلكَ صعوبةً في السيرِ وقيادةِ 
. ومنَ  ؛ وذلكَ ألنَّه يجعلُ الطــرقَ زلقةً الســياراتِ
. لذلكَ  األضرارِ األخر للعواصفِ نــزالتُ البردِ
، ونلبسَ ثيابًا دافئةً في  يجبُ أنْ نبقى داخلَ المنــزلِ

. أثناءِ حدوثِ العواصفِ لنبقى آمنينَ
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التي  الجويــةِ  الظواهــرِ  الرمليةُ مــنَ  العواصــفُ 
تحدثُ فِي المناطقِ الجافةِ وشــبهِ الجافةِ. وتحدثُ 
ما تهبُّ الرياحُ فوقَ  العواصفُ الرمليةُ في العادةِ عندَ
ها  ، فتحملُ معَ يها غطــاءٌ نباتيٌّ المناطقِ التِي ال يغطّ

. الغبارَ والرمالَ المفككةَ

ُ العواصــفُ الرمليةُ المؤثرةُ في المملكةِ إلى  تصنَّف
ا علَى مواسمِ حدوثِها:  ؛ اعتمادً نوعينِ

. وهذهِ  الربيعيــةُ  - الشــتويةُ الرمليــةُ  العواصــفُ 
العواصــفُ تحدثُ نتيجةَ الريــاحِ المصاحبةِ لتقدمِ 
البحرِ األبيضِ  القادمةِ مــنَ  المنخفضاتِ الجويــةِ 
. تبدأ هذهِ العواصفُ  المتوســطِ في اتجاهِ المملكةِ
عادةً في أواخرِ فصلِ الشــتاءِ، وتمتــدُّ طوالَ فصلِ 

ها في شهريْ أبريلَ ومايو. الربيعِ ويكونُ تركيزُ

. تبدأُ هذهِ العواصفُ معَ  العواصفُ الرمليةُ الصيفيةُ
هبوبِ الرياحِ المعروفةِ باســمِ البوارحِ والتِي تهبُّ 
، متجهةً نحوَ  على الجزيرةِ العربيةِ منْ جهةِ بالدِ الشامِ
. ويشملُ تأثيرُ هذهِ الرياحِ المنطقةَ  الجنوبِ الشرقيِّ
ى، ومنها منطقةُ  الشرقيةَ وأجزاءً منَ المنطقةِ الوسطَ

الرياضِ والمنطقةُ الشماليةُ الشرقيةُ منَ المملكةِ.

 تبــدأُ العواصــفُ الرمليةُ الصيفية عادةً في العشــرِ 
األولِ من شــهرِ يونيو منْ كلِّ عامٍ تقريبًا حتَّى العشرِ 
األخيرِ منْ شــهرِ يوليو، وتؤثرُ هــذهِ العواصفُ في 
؛  ها في باقِي المناطقِ المنطقةِ الشــرقيةِ أكثرَ منْ تأثيرِ
ا فِي  ا، ويســهمُ هذَ ــها مســتويةٌ عمومً ألنَّ تضاريسَ
سرعةِ الرياحِ الســائدةِ، ومنْ ثمَّ في تحريكِ الكثبانِ 

. الرمليةِ وإثارةِ الغبارِ

يُنصــحُ في أثناءِ العاصفةِ الرمليةِ المكوثُ في البيتِ 
، ووضعِ  حكمٍ معَ إغالقِ النوافذِ واألبوابِ بشكلٍ مُ
، وفي  فوطٍ مبللةٍ على الفتحاتِ الصغيرةِ في النوافذِ
حــالِ الخروجِ ألمرٍ طارئٍ تُوضــعُ الكماماتُ على 

. األنفِ والفمِ
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عديةُ إلى  لُ العاصفةُ الرّ في الظروفِ الطبيعيةِ قدْ تتحوَّ

. إعصارٍ قمعيٍّ

اإلعصارُ القمعيُّ هوَ دورانُ سحابةٍ على شكلٍ قمعيٍّ 
ها على ٥٠٠ كم هُ رياحٌ شــديدةٌ تزيدُ ســرعتُ يصاحبُ

 في الساعةِ. 

كُ هواءٌ  مــا يتحرَّ لُ اإلعصارِ القمعيِّ عندَ يبدأُ تشــكُّ
بًا وجودَ  ســاخنٌ في العاصفةِ الرعديةِ إلى أعلى مسبّ
ي الضغطُ  . ويؤدِّ منطقةٍ ذاتِ ضغطٍ جــويٍّ منخفضٍ
المنخفــضُ إلــى تدفقِ الهــواءِ إلى الداخــلِ وإلى 
قُ الهواءُ إلى مركزِ منطقةِ الضغطِ  أعلى، وحينَما يتدفّ

المنخفضِ يبدأُ في الدورانِ بسرعةٍ.

. ويتصاعدُ  و الغيومُ منَ األرضِ على شكلِ قمعٍ وتبدُ
الهواءُ الساخنُ في مركزِ الغيمةِ الدوارةِ ذاتِ الشكلِ 
 . ، فيهطلُ المطرُ مــنَ الغيمةِ إلــى الخارجِ القمعــيِّ
وعندمــا يالمسُ طرفُ الغيمةِ ذاتِ الشــكلِ القمعيِّ 

ا قمعيًّا. األرضَ تصبحُ إعصارً

ا من اإلعصارِ القمعيَّ يالمسُ  ا نسبيًّ ا يسيرً وألنّ جزءً
ــرُ المنازلَ الواقعةَ  األرضَ فإنَّ هذا اإلعصارَ قدْ يدمِّ
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، وال يالمسُ المنازلَ الواقعةَ  على جانبِ الشارعِ
. على الجانبِ المقابلِ

ويكمنُ الخطرُ في أثناءِ حدوثِ اإلعصارِ القمعيِّ في 
وعندَ  الشديدةِ.  القويةِ  والرياحِ  المتطايرةِ  األجسامِ 
الناسُ  يلجأُ  القمعيِّ  اإلعصارِ  منَ  التحذيرِ  سماعِ 
. وإذا  إلى مكانٍ آمنٍ في الطوابقِ السفليةِ منَ المنازلِ
م يخرجونَ منها ويبحثونَ  كانوا داخلَ السياراتِ فإنَّهُ

. عنْ مكانٍ آمنٍ

  
لُ العاصفةُ الرعديةُ إلى عاصفةٍ مداريةٍ. والعاصفةُ  قدْ تتحوَّ
ها.  المداريةُ رياحٌ دوارةٌ معَ ضغطٍ جويٍّ منخفضٍ في مركزِ
وتنشــأُ بالقربِ منْ خطِّ االســتواءِ؛ حيثُ يكونُ المحيطُ 
ساخنًا، فيتصاعدُ بخارُ الماءِ منَ الماءِ الساخنِ إلى أعلى، 
قُ الهواءُ البــاردُ إلى المنطقةِ  ، ويتدفَّ وتزدادُ رطوبــةُ الجوِّ
رِ فيقلُّ  . ويستمرُّ الماءُ في التبخُّ ليحلَّ محلَّ البخارِ الساخنِ
كُ الهواءُ منْ مناطقِ الضغطِ  ، ويتحرَّ الضغطُ الجويُّ أكثــرَ
الجويِّ المرتفــعِ المحيطــةِ بالمنطقةِ في اتجــاهِ منطقةِ 

    . ا يسبِّبُ دورانًا للرياحِ ، ممَّ الضغطِ المنخفضِ

لُ العاصفــةُ المداريةُ إلى إعصــارٍ حلزونيٍّ وتتحوَّ
ما تزيدُ ســرعةُ الرياحِ فيها علــى ١١٩ كم في  عندَ
و اإلعصــارُ الحلزونيُّ مــنَ الفضاءِ  الســاعةِ. ويبدُ
 . على شــكلِ غيومٍ حلزونيةٍ معَ تجويفٍ في الوسطِ
وهذا التجويــفُ هوَ مركزُ منطقــةِ الضغطِ الجويِّ 
 . ى عيــنَ اإلعصــارِ الحلزونيِّ ، ويســمّ المنخفضِ
. هُ ا خارجَ ةً حولَ العينِ وتنتشرُ بعيدً لُ الغيومُ حافّ وتشكِّ

 
 n¿GQhO oÖuÑ``°ùj …òdG É``e . á``é«àædGh ÖÑ``°ùdG

? u»©ª≤dG pQÉ°üYE’G »a pìÉjôdG

 »a o±ÓàN’G …uODƒ``j ró``b . oó``bÉqædG oô``«µØsàdG
 pá≤∏¨ªdG »fÉÑªdG pQÉéØfG ≈dEG pAGƒ¡dG p§¨°V

?GPÉªd. u»©ª≤dG pQÉ°üYE’G pQhôe pAÉæKCG »a
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تصلُ ســرعةُ الرياحِ القريبةِ منَ عيــنِ اإلعصارِ إلى 
٣٠٠ كم في الســاعةِ، وتكونُ المنطقةُ ذاتُ الضغطِ 
المنخفــضِ داخلَ العيــنِ هادئةً معَ عــدمِ حدوثِ 

 . هطولٍ لألمطارِ أوْ رياحٍ

يســتطيعُ اإلعصــارُ الحلزونيّ ســحبَ العواصفِ 
الرعديــةِ القريبةِ إليــهِ. و قدْ يصلُ قطــرُ اإلعصارِ 
ي عدةَ  الحلزونيِّ الكبيرِ إلى ٢٠٠٠ كــم، وقدْ يغطّ
ا كبيرةً في  . تســبِّبُ األعاصيرُ الحلزونيةُ أمواجً دولٍ
ا للماءِ فيها  . وهذهِ األمواجُ تسبِّبُ ارتفاعً المحيطاتِ
كُ العاصفةُ على  ما تتحرّ . وعندَ ى األمواجَ العاتيةَ يسمَّ
 الماءِ،  ا مفاجئًا لمستوَ الشواطئِ قدْ تســببُ ارتفاعً

. ها إلى عدةِ أمتارٍ أوْ موجةً قدْ يصلُ ارتفاعُ

  
ها  ى أيُّ عاصفةٍ ذاتِ ضغطٍ منخفضٍ في مركزِ تسمَّ

. ارَ ا للرياحِ اإلعصارَ الدوَّ ا دورانيًّ وتسبِّبُ نمطً

ا يطلــقُ على كلٍّ مــنَ العواصــفِ المداريةِ  ولهــذَ
ِ الحلزونيــةِ واألعاصيرِ القمعيةِ اســمُ  واألعاصيــر
ها بضغطٍ  ِ الــدوارةِ؛ حيثُ تتميَّــزُ جميعُ األعاصيــر

ها وحركةٍ دورانيةٍ للرياحِ فيها. منخفضٍ في مركزِ

       
     

 
 oø``µªj  má``£≤f  u…CG  nó``æY . á``é«àædGh  ÖÑ``°ùdG
 mQÉ``°üYEG ≈``dEG oá``jQGóªdG oá``Ø°UÉ©dG n∫ sƒ``ëàJ r¿CG

? x»fhõ∏M

 oá``jóYôdG  oá``Ø°UÉ©dG  pπ``g . oó``bÉqædG  oô``«µØsàdG
? lQGhO lQÉ°üYEG



: كيــفَ يمكنُ تفــادِي أضرارَ  نورةُ تنظــرُ للســماءِ وتقولُ
ا؟ هَ العواصفِ قبلَ وقوعِ

: يقومُ الدفاعُ المدنيُّ بإرســالِ رســائلَ تحذيريةٍ لكافةِ  فوازُ
ر. ي الحذَ السكانِ بقصدِ توخِ

؟ : وكيفَ عرفتَ ذلكَ نورةُ
م في الهاتفِ المحمولِ لوالدي.  رسائِلِهِ : لقد قرأتُ إحدَ فوازُ
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عةً لجمعِ المعلوماتِ حولَ  يســتخدمُ خبراءُ األرصادِ الجويةِ أجهزةً متنوِّ
. وتستخدمُ محطاتُ الرصدِ الجويةُ  المتغيراتِ التي قدْ تؤثرُ في األعاصيرِ
ـ  منها كيسُ الرياح، والبارومترُ ومقياسُ  المنتشرةُ في بقاعِ األرضِ معداتٍ

المطرِ ـ لجمعِ معلوماتٍ عنِ األحوالِ الجويةِ المحليةِ.

يســتعملُ عددٌ منْ محطاتِ الرصدِ الجويِّ رادارَ دوبلرَ الذي يتتبعُ سرعةَ 
 ،ٍ ؛ وذلكَ بقياسِ التغيرِ في حركةِ أيِّ جسم واتجاهَ الرياحِ وكمياتِ األمطارِ

. ا عنْ محطةِ الرصدِ كأنْ يكونَ الجسمُ مقتربًا أو مبتعدً

ويستخدمُ العلماءُ كذلكَ بالوناتٍ لجمعِ معلوماتٍ عنْ أحوالِ الطقسِ في 
لُ معلوماتٍ عنِ  طبقاتِ الجوِّ العليا. وهذهِ البالوناتُ تحملُ معداتٍ ترسِ
 ُ الضغطِ الجويِّ ودرجةِ الحــرارةِ والرطوبةِ للمحطاتِ األرضيةِ، ويجمع
، برصدِ حركةِ  خبراءُ األرصــادِ الجويةِ البياناتِ حـــولَ ارتفاعِ الريــاحِ

 . البالونِ

ا للغالفِ الجويِّ منَ  وتلتقطُ  أقمــارُ الرصدِ الجويِّ االصطناعيةُ صــورً
  ، ا لحرارةِ  اليابسةِ والمحيطاتِ الفضاءِ. ويلتقطُ أحدُ أنواع الكاميراتِ صورً
بَ  ، وتســتطيعُ تعقُّ ا للغيومِ بينَما تلتقطُ أنواعٌ أخر منَ  الكاميراتِ صورً
ها األقمارُ االصطناعيةُ  ، ولكنّ الصورَ التي تـــبثُّ حجمِ ومواقعِ األعاصيرِ
، لذلكَ يســافرُ خبراءُ  ال تســتطيعُ تحديدَ ســرعةِ الرياحِ فــي األعاصيرِ
، ويستخدمونَ األجهزةَ  األرصادِ الجويةِ بالطائراتِ إلى أماكنِ األعاصيرِ
ها حولَ  . وباستخدامِ المعلوماتِ الدقيقةِ التي تمّ جمعُ لجمعِ المعلوماتِ

. ؤَ بمسارِ اإلعصارِ سرعةِ الرياحِ والضغطِ يستطيعُ خبراءُ الطقسِ التنبُّ

  

 
? páØ°UÉ©dG »a pìÉjôdG páYô°S p¢SÉ«≤d oΩóîà°ùJ »àdG oIõ¡LC’G Ée . áé«àædGh ÖÑ°ùdG

? páæ°ùdG n∫GƒW p§«ëªdG AÉe pIQGôM páLQO p™ tÑàJ røe t…ƒédG oó°UGôdG o√ oó«Øà°ùj GPÉe . oóbÉqædG oô«µØsàdG
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 oÒ°UÉYCG   
 ‘  m¢``†Øîæe  x…ƒ``L  m§``¨°V  oäGP

. májôFGO mìÉjQh Ég põcôe

     
 nø`̀e ká`̀Ø`̀∏`̀à`̀fl É`̀ `̀ kYGƒ`̀ `̀fCG 
 n∫ƒ`̀`M päÉ`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀dG p™`̀ª`̀÷ päGó```©```ŸG

. p¢ù≤£dG päGÒ¨àe
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 oâëÑ°UCG GPEG É``¡n∏ªYCG r¿CG tÖ``MCG »``àdG p∫É``ªYC’G n∫ƒ``M oÖ``àcCG
 ¿CG oÖéj »àdG ná«eƒ«dG sΩÉ¡ªdG o¢ûbÉfCGh . májƒL mOÉ°UQCG nô«ÑN

.É¡n∏ªYCG

   
 oó«≤àdG oÖéj »``àdG páeÓ``°ùdG päGAGôLEG o∞°üj G kôjô≤J oÖ``àcCG
 »a u»fóªdG ṕ É``aódG nQhO ¬ oæ uª°VCGh n∞°UGƒY pçhó``M n∫ÉM É``¡H

. nø«æWGƒª∏d pIóYÉ°ùªdGh p¿ƒ©dG pºjó≤J



تحدث العواصف الرعدية
والثلجية عندما

ا�عاصير الدوارة -ومنها
ا�عاصير الحلزونية

والقمعية هي

خبير ا�رصاد 
الجوية هو

أمثلة ورسومماذا تعلمت؟الفكرة الرئيسة
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نا   وميضَ البرقِ تمرُّ بضعُ ثوانٍ قبلَ ســماعِ ما نــرَ عندَ
؛ فصوتُ الرعدِ ينتقلُ بســرعةِ   ١__٣  كم في  صوتَ الرعــدِ
الثانيةِ تقريبًا. أحســبُ كمْ ثانيةً أحتاجُ لســماعِ صوتِ 
ني اســتخدامُ هذهِ  . يمكنُ الرعدِ منذُ رؤيتي وميضَ البرقِ

. المعلوماتِ إليجادِ بُعدِ وميضِ البرقِ

  

  
 : لضربِ عددٍ في كسرٍ اعتياديٍّ

ه  طُ بَسْ  ، العددَ في صورةِ كسرٍ •  أكتبُ 
، ومقامه ١. العددُ

والمقامَ   ، البسطِ في  البسطَ  •  أضربُ 
في المقامِ  

. •  أجدُ الناتجَ وأختصرُ

 

 


× 


× 



: أحلُّ
١.  يحتاجُ صوتُ الرعدِ إلى ٦ ثوانٍ للوصولِ إلى أذني، فكمْ يَبعدُ مصدرُ الصوتِ عني؟

؟ ٢-  إذا سمعتُ صوتَ الرعدِ بعدَ ٩ ثوانٍ منْ مشاهدتي وميضَ البرقِ فكمْ يبعدُ البرقُ

، فكمْ يبعدُ البرقُ عنِّي؟ ي صوتَ الرعدِ ٣-  إذا شاهدتُ وميضَ البرقِ قبلَ ٨ ثوانٍ من سماعِ
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، ومعَ هــذا فإنَّ الطقسَ في أيِّ  يتغيَّــرُ الطقسُ منْ يومٍ إلى آخرَ
ةِ  لَّ . تتميَّزُ مدينةُ الرياضِ مثالً بقِ منطقةٍ يميلُ إلى اتباعِ نمطٍ معينٍ
زُ بانخفاضِ  ا.  كذلكَ تتميَّ ، وطقسٍ شديدِ الحرارةِ صيفً األمطارِ
؛ لذلكَ فإنَّ  ا في فصلِ الصيفِ ، وخصوصً الرطوبةِ طوالَ العامِ

. المناخَ السائدَ في مدينةِ الرياضِ مناخٌ جافٌّ وحارٌّ

ناخُ بأنّه متوسطُ الحالةِ الجويةِ في مكانٍ ما خاللَ فترةٍ  يعرفُ المُ
زمنيةٍ محددةٍ. ويُعدُّ كلٌّ منْ متوســطِ درجةِ الحرارةِ ومتوسطِ 

. هطولِ األمطارِ أكثرَ المتغيراتِ أهميةً في تحديدِ المناخِ

دُّ دوائرُ العرضِ أكبرَ مؤثرٍ في المناخِ بســببِ اعتمادِ المناخِ  عَ تُ
. وتقعُ معظــمُ المملكةِ  على درجةِ حرارةِ الشــعاعِ الشمســيِّ
العربيةِ السعوديةِ ـ بحسبِ مقياسِ درجةِ الحرارةِ العالميِّ ـ في 
، ومعَ ذلكَ يمكنُ تقســيمُ مناخِ المملكةِ  نطاقِ المناخِ المداريِّ

إلى نطاقاتٍ مناخيةٍ محليةٍ محددةٍ.

oá«Ñ£≤dG oá≤£æªdG

oá«Ñ£≤dG oá≤£æªdGoá«Ñ£≤dG oá≤£æªdG

oádóà©ªdG oá≤£æªdG

oádóà©ªdG oá≤£æªdG

oájQGóªdG oá≤£æªdG

oájQGóªdG oá≤£æªdG

É kHƒæL30

AGƒà°S’G §N

k’Éª°T30

k’Éª°T60

É kHƒæL60

  
?É ne má≤£æe pñÉæe »a oôKDƒJ »pàdG oπeGƒ©dG É ne


 oñÉæªdG

t≈FÉªdG oQÉ«àdG
pô£ªdG tπX
pñÉæªdG oô«¨J
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والطريقةُ األخر لتصنيفِ المناطقِ المناخيةِ تكونُ 
بوصفِ أنواعِ المخلوقــاتِ الحيةِ التي تعيشُ فيها، 
؛ فكلُّ نوعٍ منْ أنواعِ النباتِ يحتاجُ  وبخاصةٍ النباتاتُ
. ومنْ هذهِ الظروفِ  إلى ظروفٍ خاصةٍ لكيْ ينمــوَ
الهطولُ وأشعةُ الشــمسِ ودرجةُ الحرارةِ؛ ولذلكَ 
مَ النباتاتُ لتحديدِ أنواعِ المناطقِ  يمكنُ أنْ تُســتخدَ
المناخيةِ. وسيردُ تفصيلُ هذهِ المناطقِ في صفوفٍ 

الحقةٍ بإذنِ اللهِ تعالَى.

دُ العديدُ منَ العلمــاءِ أنَّ المناخَ العالميَّ يزدادُ  ويؤكّ
؛ حيثُ يشــعُّ سطحُ األرضِ الطاقةَ الحراريةَ  سخونةً
ها في النهارِ  المنبعثةَ منَ األشعةِ الشمسيةِ التي امتصَّ
، ويدلُّ على ذلكَ برودةُ ســطحِ  إلى الغالفِ الجويَّ
. وتعملُ بعضُ الغازاتِ الموجودةِ  األرضِ في الليلِ
، - ومنها بخارُ الماءِ وثاني  في طبقاتِ الغالفِ الجويِّ
أكسيدِ الكربونِ واألوزونُ - على امتصاصِ الكثيرِ منَ 
ها  ، ثمَّ يعادُ إشعاعُ بعضِ األشعةِ الصادرةِ منَ األرضِ
ي إلى تسخينهِ،  ا يؤدِّ إلى سطحِ األرضِ مرةً أخر، ممَّ
ى الغازاتُ التي تحبسُ الحــرارة بالغازاتِ  وتُســمَّ

والطريقةُ األخر لتصنيفِ المناطقِ المناخيةِ تكونُ 

?nájôHƒæ°üdG päÉHÉ¨dG oõ«Á …òdG pñÉæŸG ó ƒf Ée

 pπµ°ûdG p»ÑfÉL ≈∏Y nOƒLƒŸG n¢``SÉ«≤ŸG pΩóîà``°SG . lOÉ``°TQEG

. nájôHƒæ°üdG päÉHÉ¨dG oπHÉ≤j …òdG pñÉæŸG pOÉéjE’



 
 pIôjõédG p¬Ñ``°T »``a oóFÉ``°ùdG oñÉ``æªdG É``e 

? pá«Hô©dG

 »``a  oóFÉ``°ùdG  oñÉ``æªdG  É``e  .    
?É¡«a o¢û«©J »àdG pá≤£æªdG

     

. وعندَ حرقِ الوقودِ األحفوريِّ تنبعثُ الغازات  الدفيئةَ
الدفيئةِ. وكذلكَ تزدادُ كميةُ ثاني أكسيدِ الكربونِ في 

. الغالفِ الجويِّ نتيجةَ حرقِ األشجارِ

ما زادتْ كميةُ غازاتِ الدفيئةِ في الغالفِ الجويِّ  لَّ وكُ
ي هذا  . وقدْ يؤدِّ انبعثتْ حرارةٌ أكثرَ في اتجاهِ األرضِ

إلى الزيادةِ العالميةِ البطيئةِ في درجةِ الحرارةِ.
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t…óæ¡dG o§«ëŸG

o§«ëŸG

t»°ù∏WC’G

oó qªéàŸG o§«ëŸG

t‹Éª°ûdG

t»Hƒæ÷G oó qªéàŸG o§«ëŸG

… pOÉ¡dG o§«ëŸG

pAGƒà°S’G t§N

o§«ëŸG

t»°ù∏WC’G

lIOQÉH läGQÉ«J

láÄaGO läGQÉ«J

  
هناكَ عواملُ مختلفــةٌ تؤثرُ في المناخِ باإلضافةِ إلى 
حاتِ المائيةِ،  طَّ سَ ، منها: البعدُ عنِ المُ دوائرِ العرضِ
، والسالسلُ  ، واالرتفاعُ والرياحُ  ، المحيطِ وتياراتُ 

. الجبليةُ

      
ى بالمياهِ. ومعَ ذلكَ فإنَّ  معظمُ ســطحِ األرضِ مغطًّ
ا عنِ المســطحاتِ  هناكَ بعــضَ المناطقِ تقعُ بعيدً
؛ لذلكَ فإنَّ درجةَ  المائيــةِ الكبر ومنها المحيطاتُ
حرارةِ أيِّ مدينةٍ بعيدةٍ عنِ شــواطئِ المســطحاتِ 
ا وأبردَ شتاءً منَ المدينةِ  المائيةِ تكونُ عادةً أدفأَ صيفً

التي تقعُ بالقربِ منها.

 
 . بأنّه حركةُ مياهِ المحيطِ المستمرةُ  يعرفُ التيارُ المائيُّ
فالتيارُ الــذي يمتدُّ على طولِ الســاحلِ الشــرقيِّ 
للوالياتِ المتحدةِ ويقطعُ المحيطَ األطلسيَّ يحملُ 
ه المياهَ الدافئةَ القريبةَ منْ خطِّ االســتواءِ، ويتجهُ  معَ
. بينَما تحملُ التياراتُ األخر المياهَ  نحوَ األقطابِ
الباردةَ منَ األقطــابِ وتتَّجهُ نحوَ خطِّ االســتواءِ. 
وتؤثرُ درجةُ حرارةِ التياراتِ في مناخِ اليابسةِ القريبةِ 

منها.

 u§``N  pIGPÉ``ëÃ  tô``Á  …ò``dG  pQÉ``«àdG  pIQGô``M  É``e

? pAGƒà°S’G

 u§N pIGPÉëÃ tô“ »``àdG päGQÉ«àdG n™bƒe oO uó``MCG . lOÉ``°TQEG

 páLQO páaô©Ÿ pá``£jôÿG pìÉàØe røe oó«Øà``°SCGh pAGƒà``°S’G
. pIQGô◊G



  

١١٤   



 
. فالهواءُ الرطبُ  ُ الجبليةُ في نمطِ الهطولِ تؤثرُ السالسل
، ويتكثَّفُ بخارُ  كُ إلى أعلــى الجبالِ فيبردُ الدافئُ يتحرَّ
الماءِ، وتهطلُ األمطارُ على الجبلِ في الجانبِ المواجهِ 
. بينَما الهواءُ المتحركُ إلى أسفلَ في الجانبِ  لمهبِّ الرياحِ
ى المنطقةُ منَ الجبلِ  ا. وتســمَّ ا وجافًّ اآلخرِ يكونُ حارًّ
. التي تقعُ في الجانبِ غيــرِ المواجهِ للرياحِ ظلَّ المطرِ


رُ الماءُ منْ تيــاراتِ المحيطِ الدافئةِ الواقعةِ  ما يتبخَّ عندَ
ا في اتجاهِ  عندَ خطِّ االستواءِ، تحملُ الرياحُ البخارَ بعيدً
، وتنبعثُ منه  المناطــقِ الباردةِ. وهناكَ يتكثَّــفُ البخارُ
. كذلكَ فإنَّ الرياحَ العالميةَ  حرارةٌ نحوَ الغالفِ الجويِّ

. ا تحركُ الكتلَ والجبهاتِ الهوائيةَ أيضً


 ها عن مستو يزدادُ مناخُ منطقةٍ ما برودةً كلما زادَ ارتفاعُ
. لذلكَ تنمو النباتاتُ االستوائيةُ على طولِ  سطحِ البحرِ
. بينَما نجدُ  ســفوحِ الجبالِ القريبةِ منْ خطِّ االســتواءِ

. ا على قممِ الجبالِ ا دائمةً وجليدً ثلوجً

 
 má«∏ÑL má∏``°ù∏°S pÖ``fGƒL oó``MCG n¿Éc GPEG .  
  p√ÉéJ’ o¬LGƒªdG oÖfÉédG nƒg rπ¡a É vaÉLh G vQÉ``M

? oôNB’G oÖfÉédG pΩCG pìÉjôdG

 oá«ªc n¿ƒ``µJ r¿CG o™``bƒàJ ºc .   
 røe páÑjô≤dG pá«∏MÉ``°ùdG p≥WÉæªdG »a pQÉ``£eC’G

? mÅaGO mQÉ«J

   
 ø«``°SÉªîdGh É¡HCG Éàæjóe o™``≤J    
 p∫É``ÑL pá∏``°ù∏°S ≈``∏Y pø«``°ùcÉ©àe pø``«gÉéJG »``a
 pø``«àæjóªdG  pø``«JÉg  r»`` n©bƒe  p± tô``©àdh  . mô«``°ùY
 mäÉeƒ∏©e ≈dEG oêÉ``àëf pá«∏ÑédG pá∏``°ù∏°ùdÉH káfQÉ≤e
?É¡«dEG oêÉàëf »àdG oäÉeƒ∏©ªdG Éªa .p¢ù≤£dG pøY

? nôãcCG G kQÉ£eCG oπÑ≤à°ùj …òdG o™bƒªdG Ée 

?ÉkÄaO oôãcC’G o™bƒªdG Ée 

 pá∏``°ù∏°ùdG ≈∏Y o™``≤J »àdG oá``æjóªdG É``e   
? pìÉjôdG pÜƒÑ¡d p¬LGƒªdG pÖfÉédG »a pá«∏ÑédG

 uπX pá≤£æe »``a o™≤J »àdG oáæjóªdG É``e   
? pô£ªdG

á``æ`jóª`dG
pIQGô◊G páLQO o§°Sƒàe

(¢Sr ) É kØ«°U

t…ƒæ°ùdG o∫ƒ£¡dG
(ºe)

É`¡`HCG27495

ø`«°SÉªÿG3554

 o ¢ùcÉ©ªdG oÖfÉédG
pìÉjôdG uÖ¡ªd

 o¬LGƒªdG oÖfÉédG
pìÉjôdG uÖ¡ªd

 wQÉM lAGƒg
w±ÉLh

 lOQÉH lAGƒg
lÖWQh

 lÅaGO lAGƒg
lÖWQh
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 في  دَ رٍ مؤثِّرٍ وطويلِ المَ التغيرُ المناخيُّ هــوَ أيُّ تغيُّ
لِ حالةِ الطقسِ يحدثُ لمنطقةٍ معينةٍ. يشــملُ  معــدَّ
لِ درجاتِ الحرارةِ،  تغيرُ المناخِ التغيراتِ فــي  معدَّ
التغيراتُ قدْ  ، وحالة الرياح هذهِ  ومعدلَ الـــهطولِ
، أو  تحدثُ بســببِ عملياتٍ طبيعيةٍ، منهــا البراكينُ
، أو سقوطُ النيازكِ الكبيرةِ، أوْ  شدةُ األشعةِ الشمسيةِ

بسببِ نشاطاتِ اإلنسانِ العمرانيةِ والصناعيةِ.

هُ نحوَ تطويرِ الصناعــةِ في األعوامِ   التوجُّ لقــدْ أدَّ
الـ ١٥٠ الماضيةِ إلى اســتخراجِ وحــرقِ ملياراتِ 
األطنانِ منَ الوقودِ األحفــوريِّ لتوليدِ الطاقةِ. هذهِ 
األنواعُ منَ المواردِ األحفوريــةِ تُطلقُ غازاتِ دفيئةٍ 
، وهيَ  ، ومنها ثاني أكســيدِ الكربونِ تحبسُ الحرارةَ

. ِ المناخِ منْ أهمِّ أسبابِ تغيرُّ

تْ كمياتُ هــذهِ الغازاتِ إلى رفــعِ حرارةِ  وقــدْ أدَّ
، مقارنةً بمستوياتِ  ــليوسَ الكوكبِ ١٫٢ درجة سَ
ــبِ اآلثارِ  . ويعتقدُ العلمــاءُ أنّه لتجنُّ ما قبلَ ذلــكَ

ي أنْ تتضافرَ الجهودُ للحدِّ  رِ المناخِ ينبغِ السلبيةِ لتغيُّ
ى دونَ درجتينِ  ؛ ليبقَ منَ ارتـــفاعِ الحرارةِ الشــاملِ
نا على  . ويتمُّ ذلكَ بأنْ نقلِّصَ مــنَ اعتمادِ ــليوسَ سَ
هِ  النفطِ بوصفِه المصدرَ األساســيِّ للطاقةِ، والتوجُّ
دةِ، وترشــيدِ اســتخدامِ  نحوَ مصادرِ الطاقةِ المتجدّ

الطاقةِ.

 
 ≈dEG …uODƒJ »``àdG oá«©«Ñ£dG oπeGƒ©dG É``e .  

? pñÉæªdG pô«¨J

 »``a  pñÉ``æªdG  pô`` t«¨J  oô``KCG  É``e  .    
? pá«Ñ£≤dG p≥WÉæªdG

          

أطلقتْ المملكةُ العربيةُ السعوديةُ في المنطقةِ الواقعةِ 
، "مشروعَ  على ســاحلِ البحرِ األحمرِ وخليجِ العقبةِ
نيوم" األضخمُ من نوعهِ عالميًا لبناءِ مدنٍ ذكيةٍ تعتمدُ 

.( ، الطاقةُ الشمسيةِ الطاقةَ النظيفةَ (طاقةُ الرياحِ
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 É`` k≤ah      

 äÉJÉÑædG ṕ GƒfC’

    o¿ƒ``µJ  É``e  kIOÉ``Y
 pá``«∏ÑédG  pá∏``°ù∏°ùdG  »``a 

. káaÉL

 pÖÑ``°ùH       oçó``ëj
 . májô°ûH nπeGƒYh má«©«ÑW nπeGƒY

   
 É``e  É``¡«a  o¢``üîdCG  ká``jƒ£e  oπ``ªYCG

. pñÉæªdG pøY ¬àª∏©J

  
.  nƒg m¿Éµe q…C’ p¢ù`≤`£dG o§ q°Sƒàe    
 oπªëj G kQÉ``«J q¿CG oäÉ``fÉ«ÑdG päô``¡XCG GPEG    
 Éªa pAGƒà``°S’G u§N p√ÉéJG »a pø«Ñ£≤dG nøe É kgÉ«e

?pQÉ«àdG Gòg o´ƒf

 á©bGƒdG p¿óªdG oñÉæe o¿ƒµj GPÉªd     
 p¿óªdG pñÉæe røe kAÉà°T CÉaOCG päÉ£«ëªdG ÅWGƒ``°T ≈∏Y

 ?¬°ùØf p¢Vô©dG u§N nóæY É¡æY G kó«©H á©bGƒdG
 ≈ sª``°ùJ GPÉe      

 ? p§«ëªdG pAÉªd oIôªà°ùªdG oácôëdG
 G kQÉ°üYEG .Ü    k’ƒ£g .CG

É v«FÉe G kQÉ«J .O   q móe ≈∏YCG .ê
 pá«JB’G päGô«¨àªdG t…CG    
?Ée má≤£æe pñÉæe »a ôKDƒJ »àdG päGô«¨àªdG øe â°ù«d

 ó ÉØJQ’G .Ü  ádóà©ªdG á≤£æªdG .CG
á«FÉªdG oäGQÉ«àdG.O   p¢Vô©dG oôFGhO .ê

 »a oôKDƒJ » pàdG oπeGƒ©dG É ne     
?É ne má≤£æe pñÉæe

تقسيٌم المناِخ

مناطُق ظلِّ
المطِر

تغيُر المناِخ

  
 . pá«°VÉªdG páæ``°ùdG n∫ÓN »pà≤£æe pIQGôM páLQO røY oå``ëHCG
 oº``°SQCG qºK , pIQGôëdG páLQód s…ô¡``°ûdG n§``°SƒàªdG oÖ``°ùMCGh

päÉfÉ«ÑdG páfQÉ≤ªd Év«fÉ«H É kª°SQ hCG k’hóL

 
 n¿ƒ°û«©j nøjòdG p¿Éµ°ùdG pôtKCÉJ pá«Ø«c røY G kôjô≤J oÖàcCGh oåëHCG

. pñÉæªdG pôt«¨àH pá«Ñ£≤dGh pájhGôë°üdG p≥WÉæªdG »`a
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" علَــى منحــدراتِ جبالِ  تقــعُ مدينــةُ "الطائــفِ
، علَى  ــطُ قمةَ جبلِ غزوانَ "، وهيَ تتوسّ "الســرواتِ
. وتبعدُ  ارتفاعٍ يتجاوزُ ١٨٠٠ مترٍ فوقَ ســطحِ البحرِ

عنْ شاطئِ البحرِ األحمرِ حواليْ ١٥٠ كم.

االرتفــاعُ عنْ ســطحِ البحرِ ونســائمِ البحرِ األحمرِ 
ــطُ درجةِ  ؛ حيثُ يبلغُ متوسّ ناخَ الطائــفِ يلطّفــانِ مُ
ى فــي الطائفِ حوالــيْ ٣٥ درجة  الحــرارةِ العظمَ
 فيبلغُ  ــا الصغــرَ سلســيوس في شــهرِ يونيو. أمَّ
ا  . أمَّ طُها حواليْ درجة سلسيوس فِي شهرِ ينايرَ متوسّ
لٍ لألمطارِ في أبريلَ بمعدلِ ١ مم األمطارُ فأقلُّ معــدّ

ها في مايو بمعدلِ ٣٠ مم. ، وأكثرُ فقطْ

ها  رتِ الطائــفُ زراعيًّــا منــذُ القــدمِ لمناخِ اشــتُهِ
المعتدلِ وخصوبــةِ تربتِها؛ حيثُ ينمــو فيها الكثيرُ 
 ، ةٍ المحاصيلُ الموســميةُ ، وبخاصَّ منَ المحاصيــلِ

انُ والتينُ والمشــمشُ والخوخُ ومنها العنــبُ والرمّ

ا والغطاءُ النباتيُّ الكثيفُ   يجعلُ المناخُ اللطيفُ صيفً
هُ  ا جميالً يقصدُ يفً صِ والطبيعةُ الخالبةُ مدينةَ الطائفِ مَ
ا مــنْ حرارةِ  ، وهربً ا لالســتجمامِ المواطنــونَ صيفً

. الصيفِ في بعضِ المدنِ األخرَ
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ـى يسمَّ مـا  مكـانٍ  في  الطقـسِ  متــوسطُ  

.

. الحركةُ المستمرةُ لمياهِ المحيطِ هيَ  

حالةِ  معدلِ  في    دَ المَ وطويلِ   ٍ مؤثِّر  ٍ ر تغيُّ أيُّ  

. الطقسِ في منطقةٍ معينةٍ يسبِّبُ 

منْ أنواعِ العواصفِ المطيرةِ التي تتميَّزُ بحدوثِ  

. البرقِ والرعدِ فيها 

قمعيٍّ  شكلٍ  على  نةُ  المتكوِّ السحابةُ  ى  تسمَّ 

إلى  تصلُ  بسرعةٍ  تـتـحــركُ  والـتي  دورانيٍّ 
. ٥٠٠ كم في الساعةِ  

ـى   جانبُ الجبلِ غيرُ المواجهِ لمهبِّ الرياحِ يسمَّ 

.

يها  ما تهبُّ الرياحُ فوقَ المناطقِ التي ال يغطِّ عندَ 

ها الغبارَ والرمالَ   المفككةَ  ، فتحملُ معَ غطاءٌ نباتيٌّ
. ـى تحدثُ ظاهرةٌ تسمَّ
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نُ   كيفَ تتكوَّ    
؟ العواصفُ

؟   ما نوعُ العاصفةِ التي تظهرُ في الشكلِ  
أوضحُ إجابتي.

ا.   أرادَ أحدُ أصدقائي زيارةَ شمالِ أوربَّ  
أكتبُ فقــرةً أوضحُ فيها مفهــومَ العواصفِ 

ها في حياةِ سكانِ شمالِ أوربَّا. الثلجيةِ وأثرَ

 لماذا يشعرُ الناسُ بالقلقِ منْ    
؟ األمواجِ العاتيةِ

 أكتبُ قصةً حولَ رحلتي إلى    
ها عنْ مناخِ   المدنِ التــي يختلفُ مناخُ إحدَ
لِ التي  نُ قصتي مقارنةً للعوامِ مدينتي، وأضمّ

. ا في المدينتينِ جعلتِ المناخَ مختلفً

ا على  لُ البرقُ خطرً   ال يشكِّ   

سالمتِنا؛ ألنَّه يَحدثُ في طبقاتِ الجوِّ البعيدةِ 
. هلْ هذهِ العبارةُ صحيحةٌ  عنْ سطحِ األرضِ

رُ إجابتِي. ؟ أفسّ أمْ خاطئةٌ

  

oÒ°UÉYC’Gh o∞°UGƒ©dG
وزياراتِ . ١ واإلنرتنتَّ  العلميةَ  املراجعَ  أستخدمُ 

ةِ بالطقسِ - ومنها  املؤسساتِ املسؤولةِ واملهتمّ
املؤسسةُ العامةُ لألرصادِ ومحايةِ البيئةِ - للبحثِ 
يف أنواعِ العواصفِ واألعاصريِ يف العاملِ، وأنواعِ 
العواصفِ التي تتأثّرُ هبا اململكةِ العربيةِ السعوديةِ.

، مستعينًا برسومٍ وصورٍ . ٢ لُ خصائصَ كلَّ نوعٍ أسجّ
. متثلُ كلِّ نوعٍ من هذهِ األنواعِ

طريقةُ . ٣ حيثُ  منْ   ، ــواعِ األن مجيعِ  بنيَ  أقــارنُ 
ا، وأماكن وأوقات حدوثها. هنِ تكوُّ

نُ فيها مجيعَ املعلوماتِ . ٤ ، وأدوّ أعملُ جملةَ حائطٍ
التي حصلتُ عليها.

الظاهرةِ   ما نوعُ     
؟ التي تظهرُ في الشكلِ

. . أ. ظلُّ المطرِ ب. عاصفةٌ رعديةٌ
. .ج. إعصارٌ حلزونيُّ   د. إعصارٌ قمعيٌّ

مــا عالقةُ منــاخِ منطقةٍ مــا في نوعِ  
لةِ فيها؟ العواصفِ المتشكِّ
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؟ ي إلى حدوثِ البرقِ ا يلي يؤدّ أيٌّ ممّ  ۱

.أ.  سقوطُ قطراتِ الماءِ منَ الغيمةِ بسرعةٍ  
انتقالُ الشــحناتِ الكهربائيــةِ بينَ طرفَيِ ب. 

. الغيمةِ أوْ بينَ غيمتينِ متجاورتينِ
اختالفُ درجاتِ الحرارةِ بينَ قمةِ الغيمةِ ج. 

وقاعدتِها.
مرورُ أشعةِ الشــمسِ منْ خاللِ قطراتِ د.   

. الماءِ في الغيمةِ

ارةُ واألعاصيرُ  الــدوّ األعاصيــرُ  تشــتركُ  فيمَ   ۲
؟ الحلزونيةُ

.أ.  ةٌ الرياحُ المسببةُ لهما رياحٌ جافّ
، ب.  الضغطُ الجــويُّ في مركزيهما منخفضٌ

. والرياحُ تتحركُ فيهما حركةً دائريةً
، ج.  الضغطُ الجــويُّ في مركزيهمــا مرتفعٌ

. والرياحُ تتحركُ حركةً أفقيةً
الضغطُ الجــويُّ على أطــرافِ اإلعصارِ د. 

هِ. مساوٍ للضغطِ الجويِّ في مركزِ

فُ المناخَ في منطقةٍ ما؟ أيُّ العباراتِ التاليةِ تصِ ۳

.أ.  تعرضتْ مدينتِي لعاصفةٍ رعديةٍ ليلةَ أمسِ  
اليومِ ١٨˚ب.  درجةُ الحرارةِ العظمى لهــذا 

سلسيوس. 
.ج.  توقـعُ سقوطُ األمطارِ يومَ غدٍ يُ
ا وجافًّا.د.  يكونُ فصلُ الشتاءِ في مدينتِي باردً  

أيُّ المناطــقِ التاليــة أكثرُ عرضــةً للعواصفِ   ٤
الرمليةِ؟

أ.

ب.

ج.

د.
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ــفُ التغيرَ في درجةِ  أيُّ العبــاراتِ التاليةِ تصِ  ٥
ا مِنْ مدينةِ مكةَ  الحرارةِ في أثناءِ انتقالي صباحً

؟ نحوَ جبالِ الطائفِ

.أ.   تبقى درجةُ الحرارةِ ثابتةً
تزدادُ درجةُ الحرارةِ.ب. 
تقلُّ درجة الحرارةِ.ج. 

تتغيَّرُ درجةُ الحرارةِ عشوائيًّا.د. 

تُشيرُ األرقامُ ١-٤ في الشكلِ أدناهُ إلى مناطقَ   ٦
. أيُّ المناطقِ  مختلفةٍ بالقربِ مِنْ شاطئِ البحرِ

األربعِ منطقةُ ظلِّ المطرِ؟

١أ. 
٢ب. 
٣ج. 
٤د. 

    

ضُ لها  فُ العواصــفَ الرمليةَ التــي تتعرّ أصِ  ۷
ا، مبينًا المناطقَ  المملكةُ العربيةُ السعوديةُ صيفً
هةَ قدومِ الرياحِ المسبّبةِ لها. التي تتأثرُ بها، وجِ

؟ ، وفيمَ يتشابهانِ فيمَ يختلفُ الطقسُ عنِ المناخِ  ۸
. أكتبُ إجابتي في المخططَّ أدناهُ


١٠٠٢١٠٦-١١٠١
٣١١٣٤١٠٣
٥١١٥٦١١٥
٧١٠٣٨١١٢

¢ù≤£dGñÉæªdG

١ ٢

٤
٣

oÜQ sóJCG

     

oÜQ sóJCG

 Ée nR uõYCG ≈àM ;á∏Ä°SC’G ≈∏Y páHÉLE’G p∫ÓN øe
.äGQÉ¡e øe o¬oàÑ°ùàcG Éeh nº«gÉØe øe o¬oàª∏©J
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بقايا أوْ آثارُ خملوقٍ حيٍّ عاشَ يف املــايض، وغالبًا ما تكونُ حمفوظةً يف الصخورِ  

الرسوبيةِ.

، ويمنعُ دخولَ معظمِ األشعةِ فوقَ  لُ طبقةً منْ طبقاتِ الغالفِ اجلويِّ غازٌ يشكِّ 
. البنفسجيةِ إىل األرضِ

الطاقةُ الشمسيةُ التي تصلُ كوكبًا ما.  

ها. ارةٌ ذاتُ ضغطٍ منخفضٍ يف مركزِ عاصفةٌ كبريةٌ دوَّ   

. ا للرياحِ ا دورانيًّ ها، وتسبِّبُ نمطً أيُّ عاصفةٍ ذاتِ ضغطٍ منخفضٍ يف مركزِ     

هُ رياحٌ شديدةٌ تزيدُ رسعتُها عل هوَ دورانُ سحابةٍ عىل شكلٍ قِمعيٍّ تصاحبُ   

٥٠٠كم /ساعة.

. وهذهِ األمواجُ تسبِّبُ  ها األعاصريُ احللزونيةُ يف املحيطاتِ بُ أمواجٌ كبريةٌ تسبِّ    
ا للامءِ فيها. ارتفاعً



. ةُ نقطةٌ يف باطنِ األرضِ تنترشُ منها املوجاتُ الزلزاليَّ    

. جهازُ قياسِِ الضغطِ اجلويِّ   

ٌ يف القــرشةِ األرضيةِ خترجُ منها الصهارةُ والغــازاتُ والرمادُ الربكاينُّ إىل  فتحة  
. سطحِ األرضِ
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ٍ مؤثرٍ وطويلِ املد يف معدلِ حالةِ الطقسِ حيدثُ ملنطقةٍ معينةٍ. هو أيُّ تَغريُّ   

استقرارُ الفتاتِ الصخريِّ واملوادِّ الذائبةِ التي تنتقلُ بعملياتِ التعريةِ.  

ابنيَ ٨ كم فوقَ قطبي األرضِ وبنيَ  ا مَ مكهَ يِ يرتاوحُ سُ وِّ لُ طبقةٍ من طبقاتِ الغالفِ اجلَ أوَّ  
. قسِ اتُ الطَّ ريُّ ا تَغَ بقةُ الَّتي حتدثُ فيهَ ةِ ،وهي الطَّ ١٨ كم فوقَ املناطقِ االستوائيَّ

. أمواجٌ قويةٌ حتدثُ بسببِ الزالزلِ  

. ، فيها شواطئُ وجبالٌ وسهولٌ معاملُ طبيعيةٌ تظهرُ عىل سطح األرضِ 

ي إىل نقلِ ناتجِ التجويةِ إىل أماكنَ بعيدةٍ. جمموعُ العملياتِ التي تؤدِّ     

ها للعواملِ اجلويّةِ املختلفةِ التي تساعدُ  ضِ اتِ التي حتدثُ للصخورِ نتيجةَ تعرُّ جمملُ التغريُّ    
عىل تفتيتِها.

.  حركةُ مياهِ املحيطِ املستمرةُ  



منطقةُ التقاءِ الكتلِ اهلوائيةِ املختلفةِ.  



بنَى لتجميعِ املياهِ فيه؛ لالستفادةِ  ، مثلُ البحريةِ أو السدِّ، يُ بناءٌ منْ صنعِ اإلنســانِ    
منها وقتَ احلاجةِ.



  ١٢٥

. صخورٌ ختزنُ املياهَ بكمياتٍ كبريةٍ يف الفراغاتِ بنيَ أجزائِها حتتَ سطحِ األرضِ     

. خريطةٌ تشريُ إىل حالةِ الطقسِ ملنطقةٍ ما يف وقتٍ حمددٍ  



كميةُ بخارِ املاءِ يف اهلواءِ.  

رياحٌ هتبُّ باستمرارٍ ملسافاتٍ طويلةٍ يف اجتاهاتٍ معينةٍ معروفةٍ.    



. اهتزازُ قرشةِ األرضِ   


 ، ، ويقعُ حتتَ القرشةِ األرضيةِ نطاقٌ لدنٌ منَ الصخورِ احلارةِ يغلِّفُ لُبَّ األرضِ   

ا. لُ طبقةً سميكةً نسبيًّ ويشكِّ



َ الغازاتِ  ْ جمموعــةٍ من ثاتِ يف اهلواءِ عىل شــكلِ ســحابةٍ تتألَّفُ من تركيزُ امللوِّ   
 ، و فوقَ املدنِ الكبريةِ التي تزدادُ فيها أنشــطةُ اإلنســانِ ، تطفُ لبةِ والدقائــقِ الصُّ

ويكونُ اهلواءُ فيها ساكنًا.

ها. القوةُ الواقعـةُ عىل مساحـةٍ حمـددةٍ بفعلِ وزنِ عمودِ اهلواءِ فوقَ  
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. حالةُ اجلوِّ يف حلظةٍ أو يومٍ معنيٍ    



. منطقةٌ منَ اجلبلِ تقعُ يف اجلانبِ غريِ املواجهِ للرياحِ    



عاصفةٌ ثلجيةٌ تزيدُ رسعةُ الرياحِ فيها عىل ٥٠كم/ساعة، ويقلُّ مد الرؤية  

ذاتَ  منطقةً  يَ  ليغطِّ للثلجِ  كثيفٌ  هطولٌ  ها  ويصاحبُ مرتٍ،   ٤٠٠ عنْ  فيها 
مساحاتٍ كبريةٍ. 

. عاصفةٌ ممطرةٌ فيها برقٌ ورعدٌ  

ياحُ فتحملُ  طاءٌ نبايتٌّ حيثُ هتبُّ الرِّ يَها غِ عاصفــةٌ حتدثُ فوقَ املناطقِ الَّتي ال يُغطِّ 
. مالَ املُفككةَ ا الغبارَ والرِّ معهَ



ِِ الغازاتِ املوجودةِ عىل ســطحِ  ِي عــىل مجيع ُ باألرضِ حيتو غطاءٌ غــازيٌّ حييط   
. األرضِ



  ١٢٧

، ويمتدُّ منَ اجلزءِ الســفيلِّ منَ  ذلكَ اجلزءُ منَ األرضِ الذي توجدُ فيهِ املادةُ احليةُ   
. الغالفِ اجلويِّ إىل قاعِ املحيطِ

. ي أجزاءً من سطحِ األرضِ املياهُ التي تغطِّ    



 ، نُ اجلزءَ العلويَّ منَ الغــالفِ الصخريِّ ، ويكــوّ ــتارَ نطاقٌ كرويٌّ يغلِّفُ السِّ  
.( ) إىل ٤٠ كم (حتتَ القاراتِ ه بنيَ ٥ كم (حتتَ املحيطاتِ مكُ حُ سُ ويرتاوَ

. رُ إثرَ حدوثِ الزلزالِ مقدارُ الطاقةِ التي تتحرَّ  



ا. منطقةٌ واسعةٌ منَ اهلواءِ متتازُ برطوبةٍ ودرجةِ حرارةٍ متشاهبةٍ يف كلِّ أجزائِهَ    


 . الصهارةُ حنيَ تصلُ إىل سطحِ األرضِ 

. الكتلةُ املركزيةُ لألرضِ  

نُ منْ موادَّ منصهرةٍ. ، ويتكوَّ بِّ األرضِ النطاقُ اخلارجيُّ للُ  

نُ منْ موادَّ صلبةٍ. ، ويتكوَّ بِّ األرضِ النطاقُ الداخيلُّ للُ  



١٢٨

  



. نقطةٌ عىل سطحِ األرضِ تقعُ فوقَ بؤرةِ الزلزالِ  

متوسطُ احلالةِ اجلويةِ يف مكانٍ ما خاللَ فرتةٍ زمنيةٍ حمددةٍ.    

ها أكربَ من معدلِ  لُ اســتهالكِ ا، ويكونُ معدَّ مواردُ الطاقــةِ التي يمكنُ اســتغالهلُ    
، ومنها  ها قابلةً للنفادِ ها، ممــا جيعلُ ا، وحتتاجُ إىل مالينيِ الســننيِ إلعادةِ إنتاجِ هنِ تكوُّ

. النفطُ

دُ باستمرارٍ بشكلٍ  ، وهي تتجدَّ ا منَ الطبيعةَ مواردُ الطاقةِ التي يمكنُ اســتغالهلُ   
. ، ومنها الطاقةُ الشمسيةُ ، وهيَ غريُ قابلةٍ للنفادِ طبيعيٍّ



ْ بتأثريِ الضغطِ واحلرارةِ عربَ  لت ُ املوادِّ العضويةِ الصلبةِ والســائلةِ التي حتوَّ ع جتمُّ   
. ا للطاقةِ، وهو موردٌ قابلٌ للنفادِ ا وموردً مالينيِ السننيِ لتصبحَ وقودً




