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:  في ھذا الدرس ستتعلم أن

.تصف كیف تتشكل األنواع المختلفة للغیوم، وكیف یحدث الھطل
.تصف كیف تسبب الطاقة دورة الماء في الطبیعة

في ھذا الدرس ستتعلم أن
.أن للھواء ضغًطاتوضح •
.تتعرف مكونات الغالف الجوي• .تتعرف مكونات الغالف الجوي•
.تتعرف طبقات الغالف الجوي•
.تتعرف عوامل الطقس ودور كل منھا•
.تحسب الرطوبة النسبّیة•
.توّضح كیف تنشأ الریاح•
تصف كیف تتشكل األنواع المختلفة للغیوم، وكیف یحدث الھطل•
تصف كیف تسبب الطاقة دورة الماء في الطبیعة•



.لألرض الجوي
.رؤیتھا یمكن جلید بلورات أو ماء، قطیرات

مراجعة المفردات
المفردات

.رؤیتھا یمكن جلید بلورات أو ماء، قطیرات

درجة 
الندى

دورة 
الماء

الھطل

الرطوبة

الندى

الرطوبة 
النسبیة

الماء

الجوي الغالف یشكل الذي الغازي الخلیط :الھواء
قطیرات تحتوي الجوي الغالف في مناطق :الغیوم

مراجعة المفردات
المفردات

قطیرات تحتوي الجوي الغالف في مناطق :الغیوم
المفردات 

الجدیدة

التروبوسفسر
الستراتوسفیر

الغالف 
الطقسالجوي

الضغط 
الجوي





الغالف الجوي ومكوناتھ
ھو طبقة من الغازات المحیطة باألرض والتي تزود األرض بجمیع الغازات 

.الالزمة للحیاة، وتحمي المخلوقات الحیة من األشعة الضارة

یولد الھواء ضغًطا بتأثیر وزنھ، أما إذا كان محصوًرا 
.فیولد ضغًطا بتأثیر التصادمات مع جدران الوعاء

یتأثر الغالف الجوي بالجاذبیة ألنھ یتكون من مادة 
.وھذا ما یمنعھ من االنفالت. ولھ كتلة .وھذا ما یمنعھ من االنفالت. ولھ كتلة

تصعب مالحظة الغالف الجوي ألنھ یولد ضغًطا في 
.جمیع االتجاھات

الغالف الجوي ومكوناتھ
ھو طبقة من الغازات المحیطة باألرض والتي تزود األرض بجمیع الغازات : الغالف الجوي

الالزمة للحیاة، وتحمي المخلوقات الحیة من األشعة الضارة
:خصائص الغالف الجوي 
).أثبت ذلك جالیلیو بالتجربة( لھ وزنٌ •
.تخزین الحرارة وإطالقھا•
.حمل البخار•
.تولید الضغط• .تولید الضغط•

تصعب مالحظة الغالف الجوي ألنھ یولد ضغًطا في 
جمیع االتجاھات



الغازات في الغالف الجوي
كثرھا وفرًة بالغالف الجوي ویشكل 

:  وتلعب دوًرا مھما ومنھا
.

تحتاجھ النباتات لصنع الغذاء  تحتاجھ النباتات لصنع الغذاء  

. األرض

الغازات في الغالف الجوي
كثرھا وفرًة بالغالف الجوي ویشكل أغاز النیتروجین •

.من الغالف الجوي% 78

%.21الضروري للحیاة ونسبتھ غاز االكسجین •

وتلعب دوًرا مھما ومنھا% 1نسبتھاغازات أخرى •
.المسئول عن تكون الغیوم واألمطاربخار الماء  -    
تحتاجھ النباتات لصنع الغذاء  : الكربونثاني أكسید  -    تحتاجھ النباتات لصنع الغذاء  : الكربونثاني أكسید  -   
كما یقوم بامتصاص . في عملیة البناء الضوئي    
األرضوبعثھا من جدید للحفاظ على دفء الحرارة    



الجويالھباء 

تعكس بعض دقائق الھباء الجوي الطاقة 
 التي 

.  تصل الغالف الجوي مباشرة من النباتات

تعكس بعض دقائق الھباء الجوي الطاقة 
.الشمسیة مما یؤثر في الطقس والمناخ

الھباء 
:یتكون من مواد•

:  صلبة مثل -1 :  صلبة مثل -1
التي والبراكین یدخل الغالف الجوي بفعل الریاح : الغبار -   
      الھواءالرماد البركاني في تقذف              
.المحیطاتناتجة عن حركة الریاح فوق : األمالح -   
تصل الغالف الجوي مباشرة من النباتات: حبوب اللقاح -   

.مثل القطیرات الحمضیة: سائلة -2



طبقات الغالف الجوي

معظم األوزون یتركز فیھا الذي یمتص أثر األشعة فوق البنفسجیة 

:تم تقسیم الطبقات بحسب تغیر درجة الحرارة مع االرتفاع إلى
:الطبقات السفلى: أوًال 

:التروبوسفیر•
.كم تقریًبا10تمتد من سطح األرض الى ارتفاع  - 

طبقات الغالف الجوي

.كم تقریًبا10تمتد من سطح األرض الى ارتفاع  - 
.تشكل ثالثة أرباع مادة الغالف الجوي - 
.تتشكل فیھا الغیوم والتغیرات الجویة - 
.درجة حرارتھا تقل باالرتفاع عن سطح األرض - 

: الستراتوسفیر•
.كم من سطح األرض تقریبا 50الى كم  10تمتد من  - 
معظم األوزون یتركز فیھا الذي یمتص أثر األشعة فوق البنفسجیة  - 
.ویمنع األشعة الضارة على صحة االنسان والحیوان   
.تزداد درجة حرارتھا باالرتفاع لألعلى - 



طبقات الغالف الجوي

.تمتص القلیل من الحرارة لذلك فھي أكثر الطبقات برودة

.
.تقوم بتصفیة أشعة الشمس من األشعة السینیة واشعة جاما

إلى أن    الثیرموسفیر

:العلیا الطبقات:ثانًیا
:المیزوسفیر•
.كم تقریًبا85–50تمتد من  - 

طبقات الغالف الجوي

تمتص القلیل من الحرارة لذلك فھي أكثر الطبقات برودة - 
:  الثیرموسفیر•
.كم من سطح األرض تقریبا 500 - 85تمتد من  - 
.س1700ترتفع درجة الحرارة خاللھا وقد تصل الى  - 
تقوم بتصفیة أشعة الشمس من األشعة السینیة واشعة جاما - 
:اإلكسوسفیر• :اإلكسوسفیر•
الثیرموسفیرتمثل الطبقة األخیرة وتمتد من أعلى طبقة  - 
.في الفضاء الخارجيتتالشى      
. تحتوي على القلیل من الذرات -



طبقات الغالف الجوي

.

)الطبقة المتأینة(  األیونوسفیر

  الثیرموسفیرتشكل جزًءا من كل من طبقتي -

طبقات الغالف الجوي

  الثیرموسفیرتشكل جزًءا من كل من طبقتي -
.والمیزوسفیر

.سمیت بھذا االسم ألن ذراتھا مشحونة كھربائًیا-

تعكس موجات الرادیو وتبقیھا داخل الغالف -
.الجوي مما یسھل عملیة االتصال.الجوي مما یسھل عملیة االتصال



نشاطنشاط

الجوي؟    مالحظة الغالف یصعب  لماذا -1 الجوي؟    مالحظة الغالف یصعب  لماذا -1

.الستراتوسفیروضح أھمیة طبقة  -2
 
 

.الثیرموسفیرطبقة ما أھمیة  -3 .الثیرموسفیرطبقة ما أھمیة  -3

    



نشاط

.األشعة الضارة على صحة االنسان والحیوان

.جاماوأشعة 

نشاط

الجوي؟   مالحظة الغالف یصعب  لماذا -1
  .ألنھ یولد ضغًطا في جمیع االتجاھات ألنھ یولد ضغًطا في جمیع االتجاھات

.الستراتوسفیروضح أھمیة طبقة  -2
األشعة الضارة على صحة االنسان والحیوانحیث یمنع معظم األوزون یتركز فیھا  
  

.الثیرموسفیرطبقة ما أھمیة  -3 .الثیرموسفیرطبقة ما أھمیة  -3
وأشعة الشمس من األشعة السینیة أشعة بتصفیة تقوم 

    





الطقس وعواملھ
:وعواملھ ھي

الطقس وعواملھ
وعواملھ ھي .یصف الطقس الحالة السائدة في الغالف الجوي

  
:  درجة الحرارة

.تعد مقیاًسا لمتوسط سرعة حركة جزیئات الھواء -    .تعد مقیاًسا لمتوسط سرعة حركة جزیئات الھواء -   
.كلما زادت درجة الحرارة تتباعد جزیئات الھواء -      

)  الثرمومتر( تقاس بأداة اسمھا مقیاس الحرارة -     
.أو الفھرنھایتي بالسیلیزيوعادة ما یدرج       

تنتقل الحرارة بالتوصیل من سطح األرض إلى الھواء  -     
.المالمس       
تنتقل الطاقة الحراریة في الغالف الجوي بطریقة  -       تنتقل الطاقة الحراریة في الغالف الجوي بطریقة  -      
صعود الھواء الساخن نتیجة تباعد جزیئاتھ ( الحمل       
ونقصان كثافتھ،  وھبوط الھواء البارد نتیجة زیادة       
).  كثافتھ      



ھو وزن عمود الھواء من سطح األرض إلى نھایة الغالف الجوي والمؤثر في   

الطقس وعواملھ

. یعتمد على درجة الحرارة؛ بزیادة درجة حرارة الھواء تقل كثافتھ ویقل ضغطھ

. یتحرك الھواء من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض

ألنیمومیترا

. یتحرك الھواء من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض
.تزداد سرعة الریاح بزیادة الفرق في الضغط ودرجة الحرارة بین المنطقتین

.ساعة وكذلك بوحدة العقدة

: الضغط الجوي•
ھو وزن عمود الھواء من سطح األرض إلى نھایة الغالف الجوي والمؤثر في    -   
.وحدة المساحة     

الطقس وعواملھ

.یتناقص كلما ارتفعنا الى أعلى في الغالف الجوي -   
یعتمد على درجة الحرارة؛ بزیادة درجة حرارة الھواء تقل كثافتھ ویقل ضغطھ -   
.الباسكالیقاس باستخدام البارومیتر بوحدة  -   
 
:الریاح•
یتحرك الھواء من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض -    یتحرك الھواء من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض -   
تزداد سرعة الریاح بزیادة الفرق في الضغط ودرجة الحرارة بین المنطقتین -   
ساعة وكذلك بوحدة العقدة/وبوحدة كم األنیمومیتریقاس الریاح بجھاز یسمى  -   



الطقس وعواملھ

یكون الھواء مشبًعا عندما تصل كمیة بخار الماء في 
وبعدھا 

تسمى درجة الحرارة التي یصل عندھا الھواء حالة 

.تزداد كمیة بخار الماء الالزمة لإلشباع بزیادة درجة الحرارة
تعني أنھ إذا زادت كمیة بخار الماء في المتر المكعب من الھواء الجو

).إذا كان الھواء قریبا من سطح األرض(جم فان الزیادة تتكاثف على شكل ندى 

:الرطوبة
.ھي كمیة بخار الماء في الھواء الجوي - 
.بزیادة تزداد كمیة بخار الماء في الجو - 

الطقس وعواملھ

.بزیادة تزداد كمیة بخار الماء في الجو - 
یكون الھواء مشبًعا عندما تصل كمیة بخار الماء في  - 
وبعدھا . الھواء الحد األقصى الذي یستطیع الھواء حملھ   
.یبدأ التكاثف ویتشكل الندى   
تسمى درجة الحرارة التي یصل عندھا الھواء حالة  - 
.درجة الندىاإلشباع ب    .درجة الندىاإلشباع ب   

 
تزداد كمیة بخار الماء الالزمة لإلشباع بزیادة درجة الحرارة•
تعني أنھ إذا زادت كمیة بخار الماء في المتر المكعب من الھواء الجو سلیسیوس 40درجة الندى تساوي •
جم فان الزیادة تتكاثف على شكل ندى  50عن ) 40عند درجة (     



ھي النسبة بین كمیة بخار الماء الموجود فعلیًا في الھواء الجوي عند 
.درجة حرارة معینة وكمیة بخار الماء التي یستطیع الھواء حملھا عند تلك الدرجة

الطقس وعواملھ

متر مكعب تساوي  50مستعینا بالشكل؛ اذا كانت كمیة بخار الماء في ھواء الغرفة حجمھا 
.س20جرام؛ احسب الرطوبة النسبیة لھواء الغرفة اذا علمت أن درجة حرارتھا 

 3م 1نالحظ من الشكل أن كمیة بخار الماء الالزمة إلشباع 

جم 750=15
  =53%

ھي النسبة بین كمیة بخار الماء الموجود فعلیًا في الھواء الجوي عند : النسبیةالرطوبة •
درجة حرارة معینة وكمیة بخار الماء التي یستطیع الھواء حملھا عند تلك الدرجة

:  مثال

الطقس وعواملھ

:  مثال
مستعینا بالشكل؛ اذا كانت كمیة بخار الماء في ھواء الغرفة حجمھا 

جرام؛ احسب الرطوبة النسبیة لھواء الغرفة اذا علمت أن درجة حرارتھا  400
:الحل

نالحظ من الشكل أن كمیة بخار الماء الالزمة إلشباع 
:جم وھذا یعني أن15تساوي  20عند درجة  :جم وھذا یعني أن15تساوي  20عند درجة 

15×  50= الكمیة الالزمة إلشباع ھواء الغرفة 
=  750 \400= الرطوبة النسبیة لھواء الغرفة  



النسبیةقیاس الرطوبة 

 الثرمومتر
أحدھما جاف واآلخر 

عند تبخر الماء عن قطعة القماش فإن الحرارة الالزمة للتبخر 
لذلك تنخفض درجة حرارة المبلل 

یتوقف التبخر وتكون 

قیاس الرطوبة 

الثرمومترویسمى  الھیجرومتر تقاس الرطوبة النسبیة باستخدام
أحدھما جاف واآلخر  ثرمومترینویتكون من  .الجاف والرطب

.مستودعھ متصل بقطعة قماش رطبة.مستودعھ متصل بقطعة قماش رطبة

عند تبخر الماء عن قطعة القماش فإن الحرارة الالزمة للتبخر 
لذلك تنخفض درجة حرارة المبلل . یستمدھا من مستودع الزئبق
.فتصبح قراءتھ أقل من الجاف

یتوقف التبخر وتكون % 100إذا وصلت رطوبة الھواء الجوي 
.  قراءة الجاف تساوي قراءة الرطب



النسبیةقیاس الرطوبة 

یتم تحدید الرطوبة النسبیة مباشرة من الجدول بعد أخذ قراءة 

فتكون 

قیاس الرطوبة 

یتم تحدید الرطوبة النسبیة مباشرة من الجدول بعد أخذ قراءة 
.الثرمومترینكل من  .الثرمومترینكل من 

:مثال
أوجد الرطوبة النسبیة للھواء الجوي في منطقة عندما تكون 

.27س والرطب  30الجاف  الثرمومترقراءة 

:الحل:الحل

3=  27–30= الفرق بین الدرجتین
فتكون  3والفرق  30من الجدول تأخذ القیمة التي تقابل درجة 

79%



الطقس وعواملھ
:الھطل

یحدث الھطل عندما ال تستطیع الغیوم حمل قطرات 
الماء الكبیرة أو بلورات الثلج

:یكون الھطول على شكل
إذا كانت درجة حرارة الھواء أكثر من صفر : مطر - 

.سلیسیوس
ذا كانت درجة حرارة الھواء العلوي أكبر من إ: ثلج-

.صفر والقریب من سطح األرض أقل من صفر
تتكون كرات ثلج في الغیوم لحدوث تیارات : برد- تتكون كرات ثلج في الغیوم لحدوث تیارات : برد-

.صاعدة ونازلة

 

:الغیوم
على فتقل رجة حرارتھ ألتتكون عندما یرتفع الھواء  

لتصل إلى درجة الندى ویصبح الھواء مشبًعا وعندھا 

الطقس وعواملھ

لتصل إلى درجة الندى ویصبح الھواء مشبًعا وعندھا 
.یتكاثف بخار الماء في الھواء فتتشكل الغیوم

:تصنف الغیوم حسب ارتفاعھا إلى
م مثل 2000ارتفاعھا أقل من : غیوم منخفضة

.الضباب
م  8000و 2000ارتفاعھا بین : یوم متوسطةغ

.تسبب أمطاًرا خفیفة.تسبب أمطاًرا خفیفة
تتكون بلورات ثلج بسبب ارتفاعاتھا : غیوم مرتفعة

.الكبیرة وبعضھا یسبب أمطاًرا غزیرة



دورة الماء
ھي حركة الماء المستمرة بین أغلفة 

الصلب، والسائل، (األرض األربعة 
)والغازي، والحیوي



تقویم الدرس

.سم طبقات الغالف الجوي الخمس بدًءا من سطح األرض.سم طبقات الغالف الجوي الخمس بدًءا من سطح األرض

؟التروبوسفیر؟ وكیف یؤثر ذلك في طبقة 
.صف ما یحدث عندما یرتفع بخار الماء إلى أعلى ویبرد حتى یصل درجة الندى

.وضح العالقة بین درجة الحرارة والضغط الجوي

لماذا؟. من الممكن أن نجد جبًال عالًیا مغطى بالثلوج في المنطقة االستوائیة

تقویم الدرس
لماذا یوجد للھواء ضغط؟ -1
.حدد ثالثًة من المواد الصلبة في الغالف الجوي -2
سم طبقات الغالف الجوي الخمس بدًءا من سطح األرض -3 سم طبقات الغالف الجوي الخمس بدًءا من سطح األرض -3
.صف أربع عملیاٍت تعد جزًءا من دورة الماء -4
؟ وكیف یؤثر ذلك في طبقة تسخین األرضوضح كیف یتم  -5
صف ما یحدث عندما یرتفع بخار الماء إلى أعلى ویبرد حتى یصل درجة الندى -6
وضح العالقة بین درجة الحرارة والضغط الجوي -7
.التفكیر الناقد -8
من الممكن أن نجد جبًال عالًیا مغطى بالثلوج في المنطقة االستوائیة •
لماذا ال یحدث الھطل من جمیع أنواع الغیوم؟ •



تقویم الدرستقویم الدرس


