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 1الصفحة  يوسف سليمان البلوي  /المعلم 
 

  

 الدرس األول : الغالف الجوي والطقس

 

ئ الشمس األرض ؟  كيف تدف 

ئ طاقة الشمس عندما تسطع أشعة الشمس عىل األرض  تدف 

 سطح األرض  

 

 

 

 

 

 

 

 الغالف الجوي :                
 يتكون الغالف الجوي من ) خمس طبقات ( 

وبوسفت    طبقة -1 ات الطقس .  التر  طبقة الطقس وتحدث فيها تغت 

اتوسفت   -2  تتمت   بوجود طبقة األوزون فيها .   طبقة الستر

وسفت    طبقة -3 موسفت   -4       المت      .  طبقة الثت 

ي األكسوسفت  )   طبقة -5    (الغالف الخارج 

              

 

 الطقس

ة  ة زمنية قصت  ي فتر
 وصف لحالة الجو ف 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ي تصل كوكبًا ما  اإلشعاع الشمسي تسىم الطاقة الشمسية التر

.

 األماكن بدرجات متساويةاإلشعاع الشمسي ال يسخن 

 يشبه الكرة تقريباً شكل األرض الذي بسبب  

 الغالف الجوي يسىم غالف من الهواء يحيط بالكرة األرضية 

 %5من أشعة الشمس وتعكس    % 50 تمتصها األرض

 

 مشمس أو غائم هادئ أو عاصف و جاف أو رطب  أو بارد  حار 

 القوة الواقعة عىل مساحة معينة بفعل وزن الهواء .  الضغط الجوي : 

ي الضغط الجوي 
ي تتحكم ف  العوامل التر

: 

 الحجم
:فكلما ازداد حجم 
الوعاء يقل الضغط 

 ويتمدد الهواء

 درجة الحرارة : 
عندما يسخن الهواء 
يصبح وزنه أقل ويقل 

 الضغط

االرتفاع عن سطح 
 البحر : 

يقل الضغط الجوي 
ي 
 المناطق المرتفعة ف 

 : الرطوبة 
ي الهواءكمية بخار 

 الماء ف 
تقلل وزن الهواء وتولد 
 ضغط جوي منخفض
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 الرياح العالمية : 
ي اتجاهات معينة معروفة رياح تهب باستمرار ولمسافات 

   طويلة ف 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قياس الضغط الجوي : 
 

     

 
 

  قياس الرياح : 

 مؤشر اتجاه الرياح .   -3                 األنيمومتر     -  2           كيس الرياح     -1       
 

 

 

 

 

 تنشأ  عندما يرتفع الهواء الساخن إىل أعىل ويحل محله الهواء الباردة 

 الرياح المحلية : 
 سطح األرضاليابسة و المياه عىل أشعة الشمس  تسخن تنشأ عندما 

 نسيم الت  : 

د سطح األرض عىل نحو أشع من  أثناء الليل يت 

ي اتجاه المياه المياه
 يندفع الهواء من اليابسة ف 

 نسيم البحر : 

ترسل الشمس أشعتها خالل النهار إىل األرض فتسخن اليابسة أشع من المياه 

 البارد من البحر ليحل محل الهواء الساخنفيندفع الهواء 

 

 وهو نوعان :  ) البارومتر (يقاس بجهاز يسىم 

ي :  -1
 البارومتر الزئبقر

ي محكم اإلغالق ومفرغ من الهواء 
ي أنبوب زئبقر

 يقيس ضغط الهواء ف 

 الفلزي : البارومتر     -2
ي حجم الهواء داخل أنبوب مغلق ومفرغ من الهواء 

يقيس مقدار التغت  ف 

. 

 


