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 المقدمة
 

ر توجد في أرضنا التي نعيش عليها العديد من الظواه
 .رة الطبيعية التي قد تكون مفيدة ونافعة أو ضارة وخط

وسنتعرف في هذا الكتاب على هذه الظواهر وكيفية 
رف على حدوثها وأسبابها و مسبباتها , كما سوف نتع

نب تج الطرق المناسبة للتعامل معها و االستفادة منها و
  .رها ضر

 
 
 
 
 

 المؤلف
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facts ainsR 
 حقائق عن المطر

Rain is liquid water that falls from a Cloud in the 
 form of droplets 

 . المطر هو الماء النازل من الغيوم على شكل قطرات
Rain is one of the six main types of precipitation . 

 .للتساقط المطر هو أحد األنواع الستة الرئيسية 
 
 

 

 
 

Rain is a key component in the Earth’s water cycle . 
 . األرضعلى مياه الفي دورة  ساسيألأعنصر ال هو المطر

Water can also fall from the sky in the form of hail, 
sleet or snow 

 لجسقط أيًضا من السماء في شكل برد أو صقيع أو الثييمكن أن  ماءال
One droplet of water spends on average around 

eight days in suspension before falling back to Earth 
as rain . 
  بمعدل قضيقطرة واحدة من الماء ت

 . قبل السقوط مرة أخرى على األرض كمطر معلقةثمانية أيام 
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There are always tiny drops of water vapor in 
the air. Warm air has more water vapor than cold air, 

which is why it is often humid in the summer 
افئ ء الدالهواء. يحتوي الهوا توجد دائًما قطرات صغيرة من بخار الماء في
 وبةرطلاون كتا السبب غالبًا ما على بخار ماء أكثر من الهواء البارد ، ولهذ

 .   في الصيف مرتفعة
When the air holds lots of water droplets, clouds 

form. If a lot of water droplets gather in the clouds, 
the clouds become heavy . 

ناك هان كإذا  و عندما يحمل الهواء الكثير من قطرات الماء ، تتشكل الغيوم
 . تتجمع في السحب تصبح الغيوم ثقيلة التي ير من قطرات الماءالكث

The three most common type of rain clouds are thin 
clouds ,cumulus and stratified clouds  
مية لركااألنواع الثالثة األكثر شيوًعا لسحب المطر هي السحب الرقيقة وا

 . والسحب الطبقية
Most fresh water deposits on our planet come from 

rain . 
 يأتي معظم الماء العذب على كوكبنا من المطر .

Gravity causes the water droplets to fall as rain 
 تتسبب الجاذبية في سقوط قطرات الماء على هيئة مطر .

Rain happens in two ways usually: as a drizzle or a 
shower. A drizzle is a slow, light rain that can go on 
for hours. A shower is a fast, heavy rain that lasts 

just a short while . 
رة عن يكون عبارذاذ ال, هطول كثيف: رذاذ أو  يحدث المطر عادة بطريقتين

 الذي يمكن أن يستمر لساعات. بطيء و خفيف مطر
 قصيرة. هو مطر سريع وغزير يستمر لفترة الهطول الكثيف

Raindrops fall at a speed of 7 to 18 mph.  
In wind, they might fall much faster . 

Flash floods happen when it rains a lot and water 
rises very quickly. Flash floods are dangerous. 

 . ميل في الساعة 18إلى  7تسقط قطرات المطر بسرعة من 
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 . د تسقط أسرع بكثيرفي مهب الريح ، ق 
 رةكبي تحدث الفيضانات المفاجئة عندما تمطر بغزارة ويرتفع الماء بسرعة

 . تشكل خطرا التيو  سيوالمسببا 
Weather reporters use Doppler radar to detect rain, 

hail and other storms.  
This equipment can tell how much moisture is 
probably coming, as well as the wind Speed . 

  خرىف األيستخدم مراسلو الطقس رادار دوبلر الكتشاف المطر والبرد والعواص
 . معرفة مقدار الرطوبة و سرعة الرياح األجهزةلهذه يمكن و 

 
 صورة لرادار دوبلر

Rain contains more than just water. It might contain 
dirt, dust, insects or even chemicals  

و حتى ماء على أوساخ أو غبار أو حشرات أالإضافة إلى يحتوي المطر قد  
 . مواد كيميائية

How much rain you get depends on where you live. 
Hawaii gets over 63 inches of rain every year, 

making it the rainiest state. 
لغ ث يبحيلمكان الذي تعيش فيه. عتمد مقدار المطر الذي تحصل عليه على اي

الية ومما يجعلها أكثر كل عام  بوصة من المطر 63هاواي مقدار المطر في
 . ممطرة

 Nevada gets only 9 ½ inches 
of rain each year, making it the driest state. 
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لوالية بوصات فقط من األمطار كل عام ، مما يجعلها ا 9تحصل نيفادا على 
 . افاً األكثر جف

 Western states are usually pretty dry 
Places in the south, the Pacific Northwest and the 

east coast get more rain . 
 . عادة ما تكون الدول الغربية جافة جًدا

 لمحيطتسقط المزيد من األمطار على األماكن في جنوب وشمال غرب ابينما 
 . الهادئ والساحل الشرقي

A forest that receives between 
 (2,500 to  4,500 mm) of rain each year is called a 

rainforest . 
ام تسمى ملم( من األمطار كل ع 4500إلى  2500الغابة التي تتلقى ما بين )

 . غابة مطيرة
The majority of the Earth’s rainforests are found in 

South America, Africa and Asia . 
 . سياا وآتوجد غالبية الغابات المطيرة على األرض في جنوب أمريكا وأفريقي

Meteorologists can estimate how much it will rain 
using weather radar . 

 . قسالط يمكن لخبراء األرصاد الجوية تقدير كمية األمطار باستخدام رادار
Meteorologists can measure the actual amount of 

rain fall using a rain gauge . 
 تخدامباس يمكن لخبراء األرصاد الجوية قياس المقدار الفعلي لهطول األمطار

 . مقياس المطر
Small raindrops travel at about (7.2 km/h), while 

large raindrops can travel up to 32 km/h . 
أن تنتقل  ساعة( ، بينما يمكن كم / 7.2)تسافر قطرات المطر الصغيرة بسرعة 

 . كم / ساعة( 32قطرات المطر الكبيرة بسرعة تصل )
Acid rain, termed by Robert Angus Smith in 1952, is 

rain with a low pH level 
أطلق وقد  الهيدروجينهو مطر ذو مستوى منخفض من و المطر الحمضي 
 . 1952سميث في عام  انجوس روبرت هذا االسمعليه 
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Rain with high levels of acid (a low pH) Caused by 
the release of sulphur dioxide and nitrogen oxides 

into the air(often from factories and power stations), 
it can be harmful to plants and animals 

ة( منخفضلمطر الذي يحتوي على مستويات عالية من الحمض )درجة حموضة ا
 هواء النيتروجين في ال أكسيد بسبب إطالق ثاني أكسيد الكبريت و و ذلك

 اتات)غالبًا من المصانع ومحطات الطاقة( ، يمكن أن يكون ضاًرا بالنب
 . والحيوانات

Heavy amounts of rain in short periods of time are 
associated with thunderstorms and hurricanes .  

اصف غزيرة من األمطار في فترات زمنية قصيرة مرتبطة بالعوالات كميال
 . الرعدية واألعاصير

Heavy amounts of rain can cause flash Flooding in a 
short period of time . 

نية ة زمقد تتسبب كميات األمطار الغزيرة في حدوث فيضانات مفاجئة في فتر
 . قصيرة

Even though Antarctica has all that ice, it receives 
little rain fall, making it the driest continent on Earth 

  لجليدا من كميات كبيرةعلى الرغم من أن القارة القطبية الجنوبية تحتوي على 
ه لى وجعافاً جف اتقارال، مما يجعلها أكثر  قليالً تساقط اإلمطار فيها  إال أن

 . األرض
Rain occurs on other planets in our Solar System 
but it is different to the rain we experience here on 

Earth. For example, rain on Venus is made of 
sulfuric acid and due to the intense heat 

it evaporates before it even reaches the surface 
 طرلكنه يختلف عن الم ام الشمسيالنظعلى كواكب أخرى في  المطر يهطل

 زهرةكوكب الفي  . على سبيل المثال ، المطر الذي نشهده هنا على األرض
ل ن يصأمصنوع من حامض الكبريتيك وبسبب الحرارة الشديدة يتبخر حتى قبل 

 . إلى السطح
Rain allows us to create electricity through 

hydropower . 
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 . الطاقة الكهرمائية لكهرباء من خاللالمطر يسمح لنا بتوليد ا
Plants need water in order to survive, 

they receive much of this water from rain 
 النباتات

 . لمطرااه من الكثير من هذه الميى تلقت يإلى الماء من أجل البقاء ، فه حتاجت
 

 Clouds facts 
 سحابحقائق عن ال
 

 
A cloud is a meteorological term used to a describe 
visible collection of tiny water droplets, ice crystals 

and other particles suspended in the Earth’s 
 باألرصاد الجوية يستخدم لوصف مجموعة مرئيةالسحاب هو مصطلح خاص 

ف لغالامن قطرات الماء و بلورات الجليد و الجسيمات األخرى المعلقة في 
 الجوي العلوي لألرض .

Clouds form when warm air rises and cools down in 
the atmosphere. As the warm air cools, the water 

vapor in it turns into tiny water droplets or ice 
crystals. These tiny water droplets or ice crystals 

eventually form a cloud 
 . لسحب عندما يرتفع الهواء الدافئ و يبرد في الغالف الجويتتكون ا

ء ات ماقطر إلىيتحول بخار الماء الموجود فيه  الدافئعندما يبرد الهواء 
جليد ات التشكل قطرات الماء الصغيرة هذه أو بلور صغيرة أو بلورات ثلجية .

 . سحابة في النهاية 
Clouds are white because they reflect light from the 

sun. 
  . الغيوم بيضاء ألنها تعكس ضوء الشمس
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Gray clouds become so filled with water that they 

don’t reflect light.  
 ضوء ال تعكس لذلك فهيبالمياه تكون ممتلئة  ألنهاتصبح الغيوم رمادية 

 . الشمس
Masses of clouds form shadows which can also 

cause the clouds to look gray.  
لون وم بالمما قد تسبب أيًضا في ظهور الغي تشكل الظالل التي كتل السحبإن 

 . الرمادي
Cumulus clouds look like fluffy tufts of cotton  

floating in the sky. Sometimes they might take the 
shape of a dragon , turtle or some other creature. 

 دو السحب الركامية وكأنها خصالت من القطن تتساقط في السماء. تب
 أو مخلوق آخر. سلحفاةأو  تنينفي بعض األحيان قد يتخذون شكل 

You’ll see cumulus clouds on warm, sunny days 
 سوف تشاهد السحب الركامية في األيام الدافئة المشمسة .

*********** 

 ماهي السحب الركامية
 فاعاتارت ركامية  هي نوع من أنواع السحب التي تتميز بوجودها عندلسحب الا

 ولهط . ال تسبب السحب الركامية منخفضة وذلك على شكل عنقودي متراكم
 . في العادة األمطار
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*************** 
Altocumulus clouds are found at an altitude of 1981 

to 6,100 meters . 
سطح  متر من 6100إلى  1981 وسطة على ارتفاعمتالركامية السحب التوجد 

 األرض .
Cumulus clouds are typically what kids and adults 

use for cloud spotting, also known 
as cloud watching. They have cotton like appearance  

 ها وركتحو يتتبعون  السحب الركامية هي السحب التي يراها الكبار و الصغار
 هي تملك مظهرا شبيه بالقطن .

 

 
 السحب أنواعصورة توضح 

Cumulonimbus clouds are large, flat clouds that 
spread across the sky . 

 السحب الرعدية هي سحب كبيرة تنتشر على مساحات واسعة من السماء
Cumulonimbus clouds mean a storm or 

thunderstorm is coming . 
   وقوع .العواصف الرعدية على وشك ال أوالعاصفة   إنعدية تعني السحب الر
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Cumulonimbus clouds can produce severe weather, 
such as hail, heavy rain, lightning, thunder and 

tornadoes 
ة ، غزيرلا مطارألأبََرد ، ال، مثل  قاسي جدا طقسقد تتسبب السحب الرعدية ب

 . عاصيرألأ رعد والبرق ، ال
Green clouds often mean a tornado is coming . 

 .غالبا ما تعني السحب الخضراء إن اإلعصار قادم 
Cirrus clouds are high in the sky. They are wispy 

and small , Cirrus clouds usually mean a change in 
weather 

 .ةوصغير ةهزيل وهي غيومعالية في السماء. تكون الغيوم الرقيقة 
 و عادة ما تعني حدوث تغير في الطقس .

Clouds produce precipitation, like rain, 
 snow, hail and sleet 

  عالصقيولبرد هطول األمطار والثلج واب و تتمثل الغيوم ظاهرة التساقط من تنتج
 

 
 صورة للغيوم الرعدية

Clouds can hold millions of gallons of water . 
 . يمكن أن تحتوي الغيوم على ماليين الجالونات من الماء

 (لتًرا 3.785يُعادل حوالي  )الجالون
Clouds can travel at more than 100 mph  
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(160 km/h) with the jet stream .. 
أي  كم / ساعة( 160ميل في الساعة ) 100يمكن للغيوم السفر بأكثر من 

 . طائرة نفاثةال بسرعة
Other planets in our Solar System have clouds. 

Venus has thick clouds of sulfur-dioxide 
 .أيضا  ها غيومفيالكواكب األخرى في نظامنا الشمسي 

 . كسيد الكبريتوثاني أ مكونة من كثيفة سحب لديه الزهرةكوكب  
while Jupiter and Saturn have clouds of ammonia . 

 . من األمونيا مكونة سحب امهفيي وزحل بينما كوكب المشتر
 

lightening facts 
 حقائق عن البرق

 
Lightning is a powerful burst of electricity that 
happens very quickly during a thunderstorm 

 ة.رعديلاعاصفة الالبرق هو انفجار قوي للكهرباء يحدث بسرعة كبيرة أثناء 
Lightning is caused by an electrical charge in the 

atmosphere that is unbalanced . 
 . متوازنالتج عن شحنة كهربائية في الغالف الجوي غير نيالبرق 

Lightning is a gigantic electrical spark. A spark that 
can be 5 miles (8kilometers) long. It would take up to 

80 million car batteries to equal 
 ميالأ 5البرق شرارة كهربائية عمالقة. شرارة يمكن أن يصل طولها إلى 

يارة سمليون بطارية  80كيلومترات(. سوف يستغرق األمر ما يصل إلى  8) 
 لمعادلة ذلك
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the power of one thunder bolt . A single lightning 
flash has enough energy to light a 100-watt bulb for 

three months . 
 تذا مبةلوميض البرق الواحد لديه طاقة كافية إلضاءة  و  قوة صاعقة واحدة

  . لمدة ثالثة أشهر  واط 100
Lightning can heat the immediate air around it up to 
(27,760 °C). That’s five times hotter than the surface 

of the Sun . 
ئوية. درجة م 27760ء المباشر المحيط به حتى يمكن أن يسخن البرق الهوا

 . هذا أعلى بخمس مرات من حرارة سطح الشمس
The movement of rain and ice inside a thundercloud 

creates an electrical charge, with the negative 
charge (electrons) forming at the bottom of the cloud 
and the positive charge(protons) forming at the top. 

تكون  والسحابة الرعدية شحنة كهربائية ،حركة المطر والجليد داخل  تكون
جبة المو شحنةالشحنة السالبة )اإللكترونات( في الجزء السفلي من السحابة و ال

 .من السحابة  ألعلىاالجزء في )البروتونات( 

 
 صورة للبرق

Opposites attract so the negative charge at the 
bottom of the cloud seeks out a positive charge to 

connect with . 
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بحث تحابة ، لذا فإن الشحنة السالبة في أسفل الس المختلفة اتالشحنذب اجتت
 . معها لتتجاذبعن شحنة موجبة 

Lightning can occur inside clouds, between clouds 
and from clouds to the ground 

 وسحب ال بين وأ سحابه و أخرىبين  وأيمكن أن يحدث البرق داخل السحب ، 
 . األرض

Around one quarter of lightning is from cloud to 
ground 

 ربع ظواهر البرق التي تحدث تكون تقريبا بين السحابة و األرض .
Light travels faster than sound. That's why we 

usually see lightning before we hear the thunder . 
 رعد.ع الضوء أسرع من الصوت. لهذا السبب عادة ما نرى البرق قبل أن نسمال

To determine how far away the lightning storm is 
from you, count the seconds between the flash and 

the thunder . 
 .لرعدض وانك ، احسب الثواني بين الوميلتحديد مدى بُعد العاصفة الرعدية ع

Time how long it is before you hear the thunder. 
Divide the number of seconds by 5. The answer is 

the approximate number of miles away . 
 ناتج وبة ه. اإلجا5قسم عدد الثواني على  ثم الوقت قبل أن تسمع الرعداحسب 

 . عنك التي تبعد العاصفة الرعدية ألميالا و الذي يمثل يبيالعدد التقر
For example, if the thunder rumbles 10 seconds after 

the lightning flash, then it is about 2 miles 
 (3.21 kilometers) away. Math: 10 seconds /5 = 2 

miles (3.21 kilometers) 
سيكون فثواٍن من وميض البرق ،  10عد بعد على سبيل المثال ، إذا هز الر

 (.كيلومتر 3.21) على بعد ميلين تقريبًا
 كيلومتر( 3.21ميل ) 2=  5ثواٍن /  10:  الرياضياتفي  

When lightning strikes the ground it seeks out the 
shortest route to something with a positive charge 
this might be a tree, a tall building or if they’re very 

unlucky, a person 
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على  لجسم يحتويعندما يضرب البرق األرض فإنه يبحث عن أقصر طريق 
سيئ  شجرة أو مبنى مرتفعًا أو شخًصا ا الجسمكون هذيقد  شحنة موجبة ،

 . الحظ
Thousands of people are struck by lightning every 

year. Direct lightning strikes are usually fatal . 
عق . عادة ما تكون ضربات الصوا يصيب البرق اآلالف من الناس كل عام

 . المباشرة قاتلة
Lightning rods (also called conductors) are metal 

rods or similar objects that divert lightning safely to 
the ground, they can often be seen at the top of tall 

buildings . 
ابه شهي قضبان معدنية أو ما وقضبان الصواعق )وتسمى أيًضا الموصالت( 

 او غالبا ما يتم رؤيتهالتي تحول البرق بأمان إلى األرض ،  و ذلك
 . في الجزء العلوي من المباني الشاهقة

Most lightning occurs over land rather than oceans, 
with around 70% of it occurring in the Tropics . 

حدث في ي منه %70و  يحدث معظم البرق فوق اليابسة وليس المحيطات
 . المناطق المدارية

There are bolts of lightning striking somewhere on 
Earth every second . 

في  على األرضهناك العديد من ضربات الصواعق و التي تحدث في كل مكان 
 .ة كل ثاني

It’s estimated there are 2,000 to 6,000 human 
fatalities that occur each year as a result of a 

lightning strike . 
ة تحدث حالة وفاة بشري 6000و  2000تشير التقديرات إلى أن هناك ما بين 

 . كل عام نتيجة لضربة صاعقة
Every second, about 100 lightning bolts strike the 
earth. In the USA alone, lightning hits the ground 

25 million times a year . 
ضرب األرض في كل ثانية مئة مرة و في الواليات المتحدة ي البرق يضرب

 مليون مرة في السنة الواحدة .  25البرق األرض 
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Lightning strikes usually last around 1 or 2 
microseconds . 

 . أجزاء من الثانية  2إلى  1ات البرق تستمر من ضرب
Lightning contains millions of volts of electricity . 

 . من الكهرباء اتفولتاليحتوي البرق على ماليين 
The average temperature of lightning is around 

20000 °C . 
 . درجة مئوية 20000درجة حرارة البرق حوالي يبلغ متوسط 

Lightning is usually produced by cumulonimbus 
clouds that are very tall and dense . 

  .ة ثيفك و جداً  ةطويل التي تكونعادة ما ينتج البرق عن طريق السحب الركامية 
Lightning can also occur during volcanic eruptions, 

dust storms, snow storms, forest fires and 
tornadoes .  

 و رابيةالت يمكن أن يحدث البرق أيًضا أثناء االنفجارات البركانية والعواصف
 . العواصف الثلجية وحرائق الغابات واألعاصير

Astraphobia is the fear of thunder and lightning 
  . أسترافوبيا هو الخوف من الرعد والبرق

Thunder facts 
 حقائق عن الرعد

 
Thunder is the sound caused by lightning . 

  .الرعد هو الصوت الناجم عن البرق
Thunder is produced by storm clouds and 

thunderstorms 
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 . ينتج الرعد عن طريق السحب الرعدية و العواصف الرعدية
The intense heat from lightning causes the 

surrounding air to rapidly expand and create a sonic 
wave that you hear as thunder. 

عة بسر تتسبب الحرارة الشديدة الناتجة عن البرق في تمدد الهواء المحيط
 . وخلق موجة صوتية تسمعها على شكل رعد

The sound of thunder can be anything from a loud 
crack to a low rumble .  

إلى صوت  ةمرتفع فرقعةصوت يمكن أن يكون صوت الرعد أي شيء من 
 . منخفض

Light travels faster than sound so we see lightning 
before we hear thunder . 

 . لذلك نرى البرق قبل أن نسمع الرعدالضوء يتحرك أسرع من الصوت 
The closer you are, the shorter the gap between the 

lightning and thunder . 
 . بت ، كانت الفجوة بين البرق والرعد أقصركلما اقتر

The speed of sound is around 767 miles per hour 
1,230 kilometers per hour) .) 

 ميالً في الساعة 767تبلغ سرعة الصوت حوالي 
 . كيلومتًرا في الساعة( 1230) 

The speed of light is around 669600000 miles per 
hour 

(1080000000 kilometers per hour). 
 ميل في الساعة  669600000تبلغ سرعة الضوء حوالي 

 . كيلومتر في الساعة( 1080000000)
Thunder is difficult to hear at distances over 12 

miles (20kilometres). 
 ا(.كيلومترً  20ميالً ) 12من الصعب سماع الرعد على مسافات تزيد عن 

It’s impossible to have thunder without a lightning 
bolt . 

 برقمن المستحيل أن يكون هناك رعد بدون 
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since thunder is produced from a lightning bolt. 
However, if you’re far enough away from a lightning 
bolt you’ll see the flash, but not hear the thunder . 

ن كفي عي. ومع ذلك ، إذا كنت بعيًدا بما  ة البرقأن الرعد ينتج من صاعق
 د .لكنك لن تسمع صوت الرع وصاعقة البرق ، فسترى وميًضا 

If you’re more than 12 miles (19 kilometers) from 
 a lightning bolt, you most likely won’t hear any 

thunder . 
 أنك لنرق ، فا( من صاعقة البكيلومترً  19ميالً ) 12إذا كنت على بعد أكثر من 

 . تسمع صوت رعد
The sound thunder makes depends on the strength 

of the lightning and the distance between the earth’s 
surface and the place in the atmosphere where the 

lightning takes place . 
 لذيا مكانالة بين سطح األرض ويعتمد صوت الرعد على قوة البرق والمساف

 .في الغالف الجوي البرق  فيه ثيحد
In a thunderstorm , the air and moisture are much 

warmer than it is in a typical rain shower. 
طر ي المفليه عفي العاصفة الرعدية ، يكون الهواء والرطوبة أكثر دفئًا مما هو 

 . المعتاد
A rare event known as a thunder snow or thunder 

snow storm is when thunder and lightning are 
produced during a winter snow storm . 
 ندما ع ثحدمن الظواهر نادرة الحدوث هي العواصف الرعدية الثلجية و التي ت

 . العواصف الثلجية في الشتاء أثناءالرعد و البرق  نتجي
In a thunder snow storm, it is snow instead of rain 

 . رالمط الرعدية الثلجية   يكون الهطول فيها ثلجاً بدالً من في العواصف
Snow is an acoustic suppressor, the sound of 

thunder in a thunder snow storm can only be heard 
for a few miles. 

وى سرعد في عاصفة ثلجية صوتي ، وال يمكن سماع صوت ال مالثلج هو كات
 . ألميال قليلة
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Thousands of years ago philosophers such as 
Aristotle believed that thunder was caused by 

the collision of clouds . 
م صطدامنذ آالف السنين اعتقد الفالسفة مثل أرسطو أن الرعد كان بسبب ا

 . السحب
 

Snow facts 
 حقائق عن الثلج

Snow is frozen rain 
 الثلج هو مطر متجمد

 

 
 

Snow forms when water vapor in the atmosphere 
freezes into ice crystals 
 لوراتى بإل و يتحول يتشكل الثلج عندما يتجمد بخار الماء في الغالف الجوي

 جليدال 
this happens when the temperature way up there in 
the clouds is seriously cold, making ice instead of 

water 
،  جًدا ةدبار سحابفي المناطق العليا للرارة حالدرجة تكون  يحدث هذا عندما

 . بدالً من ماءيتكون مما يجعل الثلج 
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32 degrees Fahrenheit is the freezing point of water. 
Liquid water begins to show form of ice at these cold 

temperatures. 
على  ظهوردرجة فهرنهايت هي نقطة تجمد الماء. يبدأ الماء السائل في ال 32

 . شكل جليد في درجات الحرارة الباردة هذه
Some animals need snow to survive like Emperor 

Penguins and polar bear . 
و  راطورمبق اإلمثل البطري بعض الحيوانات تحتاج الثلج لتبقى على قيد الحياة

 . الدب القطبي 
If the water vapor turns into water on the way up 

(because of warmer air) and then freezes again , the 
water vapor turns into sleet or ice instead of snow. 

م ث فئ(اء الداألعلى )بسبب الهوإلى ا عند صعودهذا تحول بخار الماء إلى ماء  ا
 . ن ثلجمالً يتحول بخار الماء إلى صقيع أو جليد بد عند ذلك تجمد مرة أخرى ،

Snowflakes form in a variety of different shapes . 
 . أشكال المختلفةمن تتشكل رقاقات الثلج 

Snow is a form of precipitation, other forms of 
precipitation are rain hail and sleet . 

و  هي البرد للهطول لثلج هو شكل من أشكال الهطول و األشكال األخرىا
 .الصقيع

************** 
ِقيُع : نًدى يتجّمد على سطح األرض)  (ظهرطبقة من الجليد ت وهو الصَّ

 ( على سطوح األشياء، ) 
 (ء في جليد تتكون بفعل تحول قطرات المامن الالبرد : عبارة عن كريات )
 (.جمد ثلجية صغيرة بسبب انخفاض الحرارة إلى درجة الت السحب إلى كرات)

*************** 
when snowflakes are made which fall as snow. 

Snowfalls in soft flakes and they’re joined lightly 
together, and each flake is made up of tiny crystals . 

حد و تت اعمةشكل رقاقات من الثلج الن تتساقط على , تتكون رققات الثلج ماعند
 . بعضها مع بعض مكونة قطع من البلورات الثلجية
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Snowflakes are made of crystals of ice that form 
from bits of dirt in the air. Each snowflake could 

have as many as 200crystals in them . 
وساخ األمن قطع  على حتويلتي تتتكون رقاقات الثلج من بلورات الجليد ا

 200إلى  ثلجية على ما يصل رقاقةيمكن أن تحتوي كل  و في الهواءالموجودة 
 . بلورة

 
 صورة للثلج وهو يتساقط

Heavy snowfalls are often called ‘snowstorms, 
 ثلجية".العواصف بالغالبًا ما يُطلق على تساقط الثلوج بكثافة "

Snowstorms with high winds are often called 
blizzards .  

 غالبًا ما تسمى العواصف الثلجية المصحوبة بالرياح العاتية
 ".عواصف الثلجب" 

A snowstorm takes place when a cold, dry air mass 
collides with a warm, moist (wet) air mass . 

ئية هوا جافة بكتلةاصطدام كتلة هوائية باردة و عندتحدث العاصفة الثلجية 
 .دافئة ورطبة 

The warm air weighs less, so it keeps floating higher 
into the cold air . 

 . الهواء البارد منيزن الهواء الدافئ أقل ، لذلك يظل يطفو أعلى 
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When it does, the moisture forms into snowflakes 
and then falls because the cold air is too heavy to 

hold it in the air . 
رد البا لهواءارقاقات ثلجية ثم تسقط ألن  إلىالرطوبة  حولعندما يحدث ذلك ، تت

 في الهواء. هذه الرقاقات الثلجية حمل هثقيل جًدا بحيث ال يمكن
An air mass is a large area of air that is the same 

temperature and has the same amount of moisture 
as the ground below it . 

ديها ة ولدرجة الحرار الكتلة الهوائية هي مساحة كبيرة من الهواء لها نفس
 . تحتها التي رطوبة األرضنفس كمية 

some places have more snow than others 
because  the air is colder for longer periods of time 

and there is a larger amount of water vapor in the air 
than there is in other places . 

و ة رودبيكون أكثر  فيها بعض األماكن بها ثلوج أكثر من غيرها ألن الهواء
في  وجودلفترات أطول وهناك كمية أكبر من بخار الماء في الهواء مما هو م

 . أماكن أخرى
No two snowflakes are alike…EVER and. You cannot 

find identical snowflakes, because they are all 
different shapes . 

ة ثلجي رقاقات على ال يمكنك العثور و أبداال توجد رقاقتان من الثلج متشابهتان 
 . أشكال مختلفةلها  متطابقة ، ألن

Snow is not white. It is clear (like most ice is). 
Because snow is clear, the white light from the sun 

reflects or bounces off the clear snow 
 (kind of like a mirror) and comes back toward us. 

That is why looking at the snow is like looking into  
a bright light . 

إن فاٍف ، الجليد. نظًرا ألن الثلج ص مثل  شفافإنه  اللون الثلج ليس أبيض
 يعودو الشفافالضوء األبيض المنبعث من الشمس ينعكس أو يرتد عن الثلج 

ء لى ضونظر إالمرآة. هذا هو السبب في أن النظر إلى الثلج يشبه المثل  نحونا
 . ساطع
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Snow reflects a high level of ultraviolet radiation and 
can cause snow blindness ( photokeratitis ). 

في  ذلك لثلج مستوى عاٍل من األشعة فوق البنفسجية ويمكن أن يتسببيعكس ا
 . حدوث العمى الثلجي )التهاب القرنية الضوئي(

Sunglasses, goggles and other eye protection help 
absorb the ultraviolet rays . 

 العين األخرىوسائل حماية  النظارات الشمسية والنظارات الواقية و
 . ى امتصاص األشعة فوق البنفسجيةعل تساعد

The state of Washington is the place that holds the 
record for getting the most snow in a year . 

 دد منبر عوالية واشنطن هي المكان الذي يحمل الرقم القياسي للحصول على أك
 . الثلوج في السنة

 

Fog facts 
 حقائق عن الضباب

 

Clouds are usually found high in the sky. 
 But not all the time, because when a cloud forms 

close to the ground it’s called fog or mist.  
Fog and mist are the same thing, although fog is 

thicker . 
ندما عنه عادة ما توجد الغيوم عاليا في السماء. ولكن ليس طوال الوقت ، أل

 باب. الضخفيف تتشكل سحابة بالقرب من األرض فإنها تسمى ضباب أو ضباب
 . ثافةهما نفس الشيء ، على الرغم من أن الضباب أكثر ك الخفيف والضباب

For example, if you can see for one kilometer 
 (1,000 meters) all around you, you are in a mist . 

متر(  1000) بإمكانك الرؤية لمسافة كيلومتر واحدعلى سبيل المثال ، إذا كان 
 .خفيف  من حولك ، فأنت في ضباب

If you can’t see that far, well then you are in a fog . 
 .ثيفة ك هذا الحد ، فأنت في حالة ضبابيةلرؤية لاإذا كنت ال تستطيع و  

Fog is made up of tiny water droplets or in extreme 
cold conditions, ice-crystals floating in the air, 
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caused by cold air passing over warmer water or 
moist land . 

بلورات  ،يتكون الضباب من قطرات الماء الصغيرة أو في ظروف البرد القارس 
 ادفئً  أكثر مياه بسبب مرور الهواء البارد فوقو في الهواء  طفوالجليد التي ت

 . رطبة أو أرض
This warm moist air cools down as it mixes with the 
colder air, allowing condensation and fog to form . 

 ىإلؤدي يما ميبرد هذا الهواء الرطب الدافئ عندما يختلط مع الهواء البارد ، 
 . الضبابعند ذلك ينتج  التكثيف و ظاهرة حدوث

 

 
 صورة للضباب

Fog can easily form over cities, because the tiny 
specks of dust or smoke can easily condense 

around the water droplets . 
 لدخانالغبار أو ا ذراتيمكن أن يتشكل الضباب بسهولة فوق المدن ، ألن 

 . الصغيرة يمكن أن تتكثف بسهولة حول قطرات الماء
This is called smog, which can cause breathing 

problems and make people ill, due to the fact it’s a 
mixture of pollution and fog . 
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 تنفسوهذا ما يسمى الضباب الدخاني ، والذي يمكن أن يسبب مشاكل في ال
 . مزيج من التلوث والضباب ألنه ناتج عن ويصيب الناس بالمرض ،

TYPES OF FOG :  
- Radiation fog :(1) 

Normally occurs in the winter, with clear skies and 
calm conditions. Radiation fog usually disappears 

soon after sunrise as the ground warms . 
 

 
 اإلشعاعيصورة توضح الضباب 

 

 : شعاعياإلالضباب  -1
ضباب ي اليحدث عادة في فصل الشتاء ، مع سماء صافية وهادئة. عادة ما يختف
 . اإلشعاعي بعد شروق الشمس مع ارتفاع درجة حرارة األرض

Valley fog :- (2) 
Valley fog settles into the hollows between hills and 
mountains and can last for several days as it cannot  

 Escape 
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 صورة توضح ضباب الوادي

 : ضباب الوادي -2
عدة لتمر ي التجاويف بين التالل والجبال ويمكن أن يسيستقر ضباب الوادي ف

  . أيام ألنه ال يستطيع الهروب
(3)- Advection fog : 

This fog occurs when moist air passes over a cool 
surface and is cooled, like an area with snow cover. 

It’s also very common at sea . 

 
 :(  سيعكالضباب الأو )  االنتقالضباب  -(3) 
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مثل  ،يده يحدث هذا الضباب عندما يمر الهواء الرطب فوق سطح بارد ويتم تبر
 . . إنه أيًضا شائع جًدا في البحر الثلجب مغطاة منطقة

)Upslope fog :4) 
Upslope fog, also known as hill fog, forms when the 
wind blows moist warm air up a slope until it cools 
and reaches the condensation point to form a fog 

cloud . 

 
 صورة توضح ضباب المنحدر

 ضباب المنحدر: -(4) 
 يهب، المعروف أيًضا باسم ضباب التل ، عندما  المنحدريتشكل ضباب 

دي فيؤ الهواء الدافئ الرطب على منحدر حتى يبرد ويصل إلى نقطة التكثيف
 . حابة ضبابيةتشكل س ذلك إلى

Evaporation fog:(5) 
This forms when cool air lies over a warm body of 
water. It can be one of the most localized forms of 
fogs , and can be found mostly over warm seas in 
the autumn, when sea temperatures are still fairly 

warm after the summer . 
 ضباب التبخر : –( 5) 

.  الهواء البارد فوق جسم مائي دافئ مرعندما يالنوع من الضباب يتشكل هذا 
يمكن أن يكون أحد أكثر أشكال الضباب الموضعية ، ويمكن العثور عليه في 
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الغالب فوق البحار الدافئة في الخريف ، عندما تظل درجات حرارة البحر دافئة 
 . إلى حد ما بعد الصيف

 
 صورة توضح ضباب التبخر

Flights get delayed and sometimes cancelled due to 
fog . 

 .تتأخر الرحالت الجوية وتُلغى أحيانًا بسبب الضباب
The thickness of fog varies, depending on the 

atmosphere, temperature, weather and it’s location 
 . هلجوي ودرجة الحرارة والطقس وموقعالضباب حسب الغالف ا سمكختلف ي

Fog is a type of cloud called a stratus . 
 . الضباب هو نوع من السحاب يسمى ستراتوس

Fog can form and disappear just as quickly. ” Flash 
Fog” is the sudden formation of fog . 

ب هو ضبا طف "" الضباب الخا و يتكون و يختفي بسرعة أنيمكن للضباب 
 يتكون بشكل مفاجئ . 

Very thick fog with visibility of below 100 meters can 
cause road accidents. 

متر في  100عن  ة فيهرؤيالباب الكثيف للغاية الذي تقل يمكن أن يتسبب الض
  . وقوع حوادث طرق

Grand Banks in Newfoundland, Canada, is the 
foggiest place on Earth . 
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 . رضألأ في نيوفاوندالند ، كندا ، هو المكان األكثر ضبابيةكراند بانكس في 
Some animals and insects rely on fog for water, 

especially in desert areas where there is little rainfall  
اصة تعتمد بعض الحيوانات والحشرات على الضباب للحصول على الماء ، خ

 . المناطق التي يوجد بها القليل من األمطار وهي من صحراءال في
Fog harvesting is a procedure where some 

communities use special nets, supported by two 
posts rising from the ground, which collect the water 

droplets from the fog . 
بكات تستخدم فيه شعض المجتمعات حيث تلجأ اليه بحصاد الضباب هو إجراء 

 قطرات الماء من لجمع خاصة ، مدعومة بعمودين يرتفعان من األرض ،
 . الضباب

This would mainly happen in desert areas where 
there is little rainfall, so fog serves as a valuable 

source of water . 
 ل منصحراوية حيث يكون هناك القلييحدث هذا بشكل أساسي في المناطق ال

 . األمطار ، لذا فإن الضباب يمثل مصدًرا مهًما للمياه
 

Rainbow facts 
 حقائق عن قوس المطر

 
Rainbows are made up from seven different colors 

that comes from white sunlight passing through 
raindrops . 
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ض ن مختلفة تأتي من ضوء الشمس األبيمن سبعة ألوا المطريتكون قوس 
 . الذي يمر عبر قطرات المطر

The colors that form a rainbow are red, orange, 
yellow, green, blue, indigo and violet . 

خضر هي األحمر والبرتقالي واألصفر واأل المطراأللوان التي تشكل قوس 
 . واألزرق والنيلي والبنفسجي

 .Sometimes you don’t only see rainbows in rain 
 but you can see them in fog misty clouds or on the 

spray from a waterfall . 
حيان في بعض األ عندما يكون هنالك مطر بل مطر فقطالال ترى أقواس  نتأ

 .ت شالالالضبابية أو رذاذ الغيوم ال في يمكنك رؤيته
 

 
  

 س المطرصورة توضح كيفية تكون قو

For a rainbow to form, you need two ingredients, 
sunlight and raindrops . 

 . ر، تحتاج إلى مكونين ، أشعة الشمس وقطرات المط المطرلتكوين قوس 
Sunlight is white light, which is made up of many 
colors, and when the sunlight enters through a 
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raindrop, the rays of sunlight bends and reflects off 
the back of the raindrop, causing the colors to 

separate and spread out to form a rainbow . 
ضوء الشمس هو ضوء أبيض يتكون من عدة ألوان ، وعندما يدخل ضوء 

 قطرة من خاللعكس نالشمس من خالل قطرة مطر ، تنحني أشعة الشمس وت
 . المطرمطر ، مما يتسبب في انفصال األلوان وانتشارها لتشكل قوس ال

Although a rainbow looks like an arch to us, it’s 
actually a full circle. The reason we only see some of 

the circle is because we normally see the rainbow 
from the ground . 

اقع ي الويشبه القوس بالنسبة لنا ، إال أنه ف لمطراعلى الرغم من أن قوس 
وس قا نرى السبب في أننا نرى بعًضا فقط من الدائرة هو أننو.  دائرة كاملة

 . من األرض في العادة المطر
Make your own rainbow in your garden. All you need 
is sunlight and a garden hose. Stand in your garden 

with your back to the sun . 
get your garden hose and spray it in front of you, 

keeping the sun behind you. Watch what happens . 
س . كل ما تحتاجه هو ضوء الشم الخاص بك في حديقتك المطر اصنع قوس

 . قف في حديقتك وظهرك إلى الشمس وخرطوم الحديقة
 . أمامك ، مع إبقاء الشمس خلفك ءالما ، أحضر خرطوم حديقتك ورش

 . شاهد ماذا يحدث 
A rainbow occurs when it is raining in one part of the 

sky and sunny in another . 
ر يكون الجزء اآلخ عندما تمطر في جزء من السماء و المطريحدث قوس 

 .مشمس 
Each raindrop makes it’s own rainbow, but it would 

take millions of raindrops for us to see a rainbow. 
To see a rainbow, you must have the sun behind you 

and raindrops in front of you  
ن من بها ، لكن األمر يتطلب ماليي خاصال المطرقوس  صنعكل قطرة مطر ت

 .المطر  قطرات المطر حتى نرى قوس
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 . الشمس خلفك وقطرات المطر أمامك ، يجب أن تكونالمطر لرؤية قوس 
When the sun is lower, the rainbow in the sky will be 

higher, and visa versa, if the sun is higher, the 
rainbow in the sky will be lower .  

في السماء أعلى ،  المطرعندما تكون الشمس منخفضة ، سيكون قوس 
ء في السما المطرلشمس أعلى ، فسيكون قوس والعكس صحيح ، إذا كانت ا

 .اقرب
Sunlight is made up of all the colors of a rainbow . 
When they are all mixed together, it’s called white 

light. White light is the light we see all the time. 
ميعًا ج األلوانتختلط . عندما المطريتكون ضوء الشمس من جميع ألوان قوس 

وال طراه معًا ، يطلق عليه الضوء األبيض ، الضوء األبيض هو الضوء الذي ن
 . الوقت

No two people can see the same rainbow, because if 
someone is standing next to you, they are standing 

in a different spot, which means they see the 
rainbow in a slightly different place, plus, they are 

also looking at different raindrops. 
Even your own left eye sees a rainbow differently 

from your right eye . 
ا يقف ن هناك شخص م، ألنه إذا كا هنفسالمطر ال يمكن لشخصين رؤية قوس 

ن ي مكاف المطرقوس  ىأنه يربجانبك ، فإنه يقف في مكان مختلف ، مما يعني 
 . لفةأيًضا إلى قطرات مطر مخت مختلف قليالً ، باإلضافة إلى أنه ينظر

 . بشكل مختلف عن عينك اليمنى المطرحتى عينك اليسرى ترى قوس 
You cannot touch a rainbow . 

Sir Isaac Newton identified the seven colors of the 
visible spectrum that together make up white light . 
The colors of the rainbow are red, orange, yellow, 

green, blue, indigo and violet . 
 . المطريمكنك لمس قوس  ال

لضوء اعًا محدد السير إسحاق نيوتن األلوان السبعة للطيف المرئي التي تشكل 
 األبيض.



 35 

خضر لبرتقالي واألصفر واألهي األحمر وا المطرقوس و التي يتكون منها 
 . واألزرق والنيلي والبنفسجي

Earth is the only planet in the Solar System 
where rainbows can form . 
اس أقو فيه تشكلتاألرض هي الكوكب الوحيد في النظام الشمسي يمكن أن 

 . المطر
There is no end to a rainbow, because it’s a full 

circle , We only see some of the circle, because we 
view the rainbow from the ground .. 

ن ى جزء مال نرى سوو نحن .  ، ألنه دائرة كاملةالمطرليس هناك نهاية لقوس 
 . من األرض المطرالدائرة ، ألننا نرى قوس 

Full circular rainbows can only be seen if you are up 
in the air. For example, you can see all of a rainbow 
from an airplane, since there are enough raindrops 

between you and the ground to make it visible . 
يل لى سبعة كاملة إال إذا كنت في الهواء. دائر المطرال يمكن رؤية أقواس 

 كافية قطرات مطر وجدت إذاطائرة ، المن  المطر المثال ، يمكنك رؤية قوس
 . بينك وبين األرض لجعلها مرئية

You cannot fly over a rainbow as they move with 
you. 

 ال يمكنك الطيران فوق قوس المطر ألنه يتحرك بنفس حركتك .
Most rainbows we see will be a "primary rainbow" 
where by the color red can be seen on the outer 

edge through to violet on the inner edge . 
ن أساسي" حيث يمك مطرالتي نراها عبارة عن "قوس المطر معظم أقواس 

 لحافةاللون البنفسجي على ا ورؤية اللون األحمر على الحافة الخارجية 
 لها . الداخلية

A "fogbow" is formed by cloud 
and fog droplets, they are almost white with very 
faint colors visible. Fogbows are quite large and 

much broader than a rainbow . 
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 ناللو بيضاكون و يوقطرات الضباب ، السحاب  يتكون "قوس الضباب" من
من  ع بكثيرأوس جًدا و كبير قوس الضباب . تقريبًا مع ظهور ألوان باهتة جًدا

 .المطر قوس 
.A moonbow is a rare rainbow that appears at 

 night. It’s created by light from the moon . 
ضوء عة أشبواسطة  تكوينه . تم نادر يظهر في الليلمطر هو قوس  القمرقوس 

 .  القمر

 
 القمر قوسصورة توضح ظاهرة 

 

Evaporation facts 
 حقائق عن التبخر

 
Evaporation is the process of liquid water turning 

into a gas(vapor).  
 . ) بخار(  التبخر هو عملية تحول الماء السائل إلى غاز
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Evaporation is a vital component of the Earth’s water 
cycle . 

 . األرضعلى مياه العنصر حيوي في دورة  هو التبخر
Evaporation supports the replenishment of fresh 

water sources all over the planet . 
 في جميع أنحاء الكوكب. المياه العذبةمصادر يدعم التبخر تجديد 

The sun powers the evaporation process on Earth 
via solar Energy . 

 تساعد الشمس على حدوث عملية التبخر عن طريق الطاقة الشمسية .

 
 صورة توضح ظاهرة التبخر

Evaporation occurs when molecules close to the 
surface of water start to absorb energy . 

تصاص ام علىماء ال سطحالقريبة من الالجزيئات  تعمليحدث التبخر عندما 
 . الطاقة

Vapor molecules rise to the upper atmosphere and 
form clouds that lead to Precipitation, or snow .  

  رهابدو يالغالف الجوي العلوي و تشكل السحب الت إلىار ترتفع جزيئات البخ
 . هطول األمطار ،  أو الثلوج إلىتؤدي 

Evaporation can happen at any temperature, while 
boiling happens only at a specified temperature 

called the "boiling point". 
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يان الغل ، بينما يحدث لحرارةمن درجات ايمكن أن يحدث التبخر في أي درجة 
 . نقطة الغليان" فقط عند درجة حرارة محددة تسمى "

Evaporation happens  
slowly, but boiling happens quickly . 

 . رعةيحدث التبخر ببطء ، لكن الغليان يحدث بس
The rate of evaporation can be affected by a few 

different things . 
 . مختلفة بعوامل ل التبخريتأثر معد

The rate of evaporation increases when the surface 
area of water increases . 

 . يزداد معدل التبخر عندما تزداد مساحة سطح الماء
The rate of evaporation decreases when humidity 

levels are high near the source of water. 
ر من مصد بخر عندما تكون مستويات الرطوبة مرتفعة بالقربمعدل التينخفض 

 . المياه
The rate of evaporation increases when the gusts of 

wind increase . 
 يزداد معدل التبخر عندما يزداد هبوب الرياح .

The rate of evaporation increases when the 
temperature of the source of water increases . 

 . يزداد معدل التبخر عندما تزداد درجة حرارة مصدر الماء
Water can evaporate just above freezing; however, 

the process is faster in warmer temperatures .  
ن ة تكوعملييمكن أن يتبخر الماء فوق درجة التجمد بقليل ؛ ومع ذلك ، فإن ال

 . كثر دفئًاأسرع في درجات الحرارة األ
When a human heats water at or above 212 °F it 

starts to evaporate more easily.  
و أكثر ، أفهرنهايت  212عندما يقوم اإلنسان بتسخين الماء عند درجة حرارة 

 . التبخر بسهولة أكبر عمليةبدأ ت
Table salt can be created using evaporation. 

 Seawater as it evaporates leaves behind its salt 
content  
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 بخرهاتتترك مياه البحر أثناء  و يمكن صنع ملح الطعام باستخدام التبخر
 . محتواها من الملح

A solar still uses evaporation to turn seawater into 
drinking water . 

 . ربشاه ى ميال تزال الطاقة الشمسية تستخدم التبخر لتحويل مياه البحر إل
 
 

Condensation facts  

 حقائق عن التكثيف

 
Condensation is the reverse process of evaporation, 
where vapor water turns into a liquid when it touches 

a cooler surface. 
You’ll see condensation appear on your mirror when 
you take a shower or on your window after you boil 

water . 
دما عن لعملية عكسية للتبخر ، حيث يتحول بخار الماء إلى سائ يالتكثيف ه

 يالمس سطح بارداً .
ي ن تغلتستحم أو على نافذتك بعد أ عندماسترى التكثيف يظهر على المرآة 

 . الماء
Condensation is an important part of the 

water cycle in the nature . 
 . في الطبيعة التكثيف هو جزء مهم من دورة المياه
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 في الطبيعة توضح دورة المياهصورة 

Condensation of water is when water vapor changes 
from gas to a liquid or crystal shape . 

كال ى إشإل من غاز إلى سائل أو الماء بخار حولف الماء عندما يتييحدث تكث
 .  بلورية

Any gas cancondensate , usually at a low 
temperature or high pressure However, 

condensation happen at any temperature,  
as long as the pressure of the condensing gas is 
more than the pressure of the liquid state of that 

gas, both at the same temperature . 
 ضغط يمكن أن يتكثف أي غاز ، عادة عند درجة حرارة منخفضة أو

 عالي ومع ذلك ، يحدث التكثيف في أي درجة حرارة ، 
 ازطالما أن ضغط غاز التكثيف أكبر من ضغط الحالة السائلة لذلك الغ

 . )كالهما عند نفس درجة الحرارة( 
And condensation is the stage that follows the stage 
of atmospheric air reaching a state of saturation in 
the water vapor cycle in the atmosphere, meaning 

that condensation does not occur in the atmosphere 
until after the air reaches a state of saturation 
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تشبع ة اللى حالهو المرحلة التي تلي مرحلة وصول الهواء الجوي إ فالتكثيو 
ل د وصوال بعال يحدث في الجو إ فيثالتكفي دورة بخار الماء في الجو ، أي أن 

 . الهواء إلى حالة التشبع
During condensation, the molecules in the matter 

slow down . 
Heat energy is taken away , causing the state of 

matter to change . 
 . تتباطأ الجزيئات الموجودة في المادة أثناء التكثيف ،

 . مادةيتم التخلص من الطاقة الحرارية ، مما يؤدي إلى تغيير حالة الو 
Densification is vital in nature and is a beneficial 

process in the production drinkable water .  
 ةمفيد ي عمليةه و  يعد التكثيف أمًرا حيويًا في الطبيعة

  . صالحة للشربالمياه ال تاجفي إن
The creation of clouds, as described in the water 
cycle in the nature, is a result of the process of 

condensation 
تيجة ن، هو في الطبيعة تكوين السحب ، كما هو موصوف في دورة المياه  إن

 . لعملية التكثيف
When the dew point air temperature  

(the temperature at which the water vapor will 
change to liquid when it is cooled) surrounding an 

object is warmer than or equal to an object’s 
temperature, condensation can form on the surface 

of the object . 
 قطة الندىعندما تكون درجة حرارة الهواء عند ن

 ده( )درجة الحرارة التي يتحول عندها بخار الماء إلى سائل عند تبري 
 ند ذلكع رارةفي درجة الح له اأو مساوي ه دفئًا من اقلبجسم ما  والهواء يحيط

 . يمكن أن يتشكل التكثيف على سطح الجسم
The condensation process provides the main source 

of water for a variety of animals and planets . 
انات لحيوتوفر عملية التكثيف المصدر الرئيسي للمياه لمجموعة متنوعة من ا

 . والنباتات
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Some structures, sometimes known as condensers, 
have been designed to collect and harvest 

condensations as water source . 
حصاد وجمع لتي تُعرف أحيانًا باسم "المكثفات" ، تم تصميم بعض الهياكل ، ال

 .التكثيف كمصدر للمياه 

 
Condensation can be problematic in buildings due to 
its tendency to cause corrosion, mould, rotting, and 

other forms of structure weakening, due to the 
moisture 

كل التآ إلى التسبب في حيث يؤديلة في المباني التكثيف مشك سببيمكن أن ي
 بب فيو التي تس الرطوبة الناجمة عن األضراروالعفن والتعفن وغيرها من 

 . إضعاف هيكلية المباني
Warmer outside air temperatures, will typically 

decrease the amount of condensation, as generally 
more water vapor can be contained in it . 

 ،كثيف الت تؤدي درجات حرارة الهواء الخارجي األكثر دفئًا إلى تقليل مقدار
 . ل عامالماء بشكر ابخالمزيد من على   الهواء الدافئ يحتوي أن حيث يمكن

In buildings, air movement, through the use of fans, 
air conditioners, or open windows, can decrease the 

amount of condensation . 
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اء الهو يفات، من خالل استخدام المراوح أو مك في المباني يمكن لحركة الهواء
 . كمية التكثيفمن أو النوافذ المفتوحة ، أن تقلل 

Dehumidifiers are available, and they are designed 
to be used inside buildings to remove moisture in 

the air, and this helps to prevent condensation. 
طوبة الر تتوفر مزيالت الرطوبة ، وهي مصممة لتستخدم داخل المباني إلزالة

 .فالتكثيفي الهواء ، وهذا يساعد على منع 
 
 

Wind facts 
 حقائق عن الرياح

 
When you look out the window and see leaves 

blowing around in the back garden, or you are out 
flying your kite , its the wind that is keeping your kite 

up in the air, and its the wind causing chaos in the 
garden with the leaves . 

أو  ،لفية في الحديقة الخ تتطايرعندما تنظر من النافذة وترى أوراق الشجر 
ك ائرتج ، فإن الرياح هي التي تحافظ على طتطير طائرتك الورقية بالخار

 . وراقاأل بتطايرالورقية في الهواء ، والرياح تسبب الفوضى في الحديقة 
Wind is nothing but moving air, that blows at 

different speeds and different directions . 
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 . ةتلفبسرعات مختلفة واتجاهات مخ هبالرياح ليست سوى هواء متحرك ، ي
It is the heat from the Sun that makes the Earth’s 

winds . 
 . األرضعلى رياح تصنع الإنها حرارة الشمس التي 

It starts off by the Sun heating the land, which in 
turn heats up the air above it . This warm air spreads 

out and gets lighter, and as it gets lighter, it also 
rises, allowing colder heavier air from cooler areas 

to rush in as wind . 
 

تشر ألرض ، والتي بدورها تسخن الهواء فوقها. ينابدأ الشمس بتسخين ت
سمح ، مما ي أكثر رتفعاالهواء الدافئ ويصبح أخف ، وكلما أصبح أخف ، 

 . ياحالر مكونا ن يهبثر برودة باللهواء األكثر برودة من المناطق األك
 

You also have the Sun heating up areas near the 
Equator, more than it would at areas near the poles , 

meaning that winds are forever blowing from one 
place to another . 

ناطق من الم من خط االستواء ، أكثر القريبةمناطق التسخن الشمس أيًضا 
 . ى آخرن إلالقريبة من القطبين ، مما يعني أن الرياح تهب إلى األبد من مكا

 
The speed of the wind is determined by how 

different the temperature is between the cool and 
warm air that is pushing against each other, which 
means the bigger the temperature difference, the 

faster the wind will blow . 
رد البا هواءيتم تحديد سرعة الرياح من خالل مدى اختالف درجة الحرارة بين ال

زاد  كلما ضد بعضهما البعض ، مما يعني أنه انيندفع انذلالدافئ الالهواء و
 . االختالف في درجة الحرارة ، زادت سرعة هبوب الرياح

A variety of instruments can be used to measure 
wind direction such as weather vanes, windsocks 

and flags . 
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رات دوا يمكن استخدام مجموعة متنوعة من األدوات لقياس اتجاه الرياح مثل
 و األعالم . ياحالر أداة كم الطقس و

 
Wind direction is determined by the direction from 
which it originates. For instance, a northerly wind 

blows from the north to the south . 
،  لمثاليل ايتم تحديد اتجاه الرياح من خالل االتجاه الذي نشأت منه. على سب

  تهب رياح شمالية من الشمال إلى الجنوب.
 

 
 و تستخدم لتحديد اتجاه الرياح صورة ألداة كم الرياح

 

The speed of wind is measured in miles per hour or 
kilometers per hour. Wind speed is now commonly 

measured with an anemometer . 
 

و   ساعةيتم قياس سرعة الرياح باألميال في الساعة أو الكيلومترات في ال
 .ميتر  ويميسمى باالنسرعة الرياح لقياس  اآلنالجهاز الذي يستخدم 
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 ورة لجهاز االنيمو ميتر والذي يستخدم لقياس سرعة الرياح ص

 

wind turbines that produces electricity without 
polluting the air, which is vital nowadays with 

global warming These massive turbines can be 
erected on land or at sea. 

 هو أمرولوث الهواء ، أن تكهرباء دون تنتج ال أنتوربينات الرياح يمكن ل
 يضاأ يمكن كما الحراري و بسبب ظاهرة االحتباسحيوي في الوقت الحاضر 

 . نصب هذه التوربينات الضخمة على األرض أو في البحر

 
 صورة لتوربينات الهواء و التي تستخدم لتوليد الكهرباء من الرياح
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Our weather changes from day to day, but across 
the planet, winds tend to blow predominantly in a 

given direction over particular regions on Earth and 

This type of wind is called the permanent wind . 

 لرياحاميل تيتغير الطقس لدينا من يوم آلخر ، ولكن في جميع أنحاء الكوكب ، 
تسمى و أألرض  منفوق مناطق معينة  حددماتجاه إلى أن تهب في الغالب في 

 .هذا النوع من الرياح بالرياح الدائمة 
the permanent wind are divided into trade winds, the 

westerlies and arctic wind . 
 . طبيةح القالرياو , التجارية ، والرياح الغربيةالدائمة إلى: الرياح الرياح  تقسم

 

 
 الرياح الدائمة نواعأصورة توضح 

The trade wind - (1) 
The trade winds are called by this name because the 

merchants were benefiting from it by moving the 
merchant ships, and the trade winds are the winds 
that blow from the high pressure areas to the low 

pressure area. 
 الرياح التجارية ) - 1) 

 تحريكها بسميت الرياح التجارية بهذا االسم ألن التجار كانوا يستفيدون من
ط لضغا طقاالسفن التجارية، والرياح التجارية هي الرياح التي تهب من من

   . المرتفع  إلى منطقة الضغط المنخفض
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(2) - THE WESTERLIES 
These winds blow from the west to the east and also 
towards the poles, plus these winds would also take 

the early sailing ships back home again . 
 الرياح الغربية -(2) 

أن  ة إلىضافتهب هذه الرياح من الغرب إلى الشرق وكذلك باتجاه القطبين ، باإل
 . هذه الرياح ستعيد السفن الشراعية إلى الوطن مرة أخرى

(3) Arctic winds 
Polar winds blow from the poles to the areas of low 

pressure at the polar circles. 
  Arctic winds are cold, dry and usually weak 

 الرياح القطبية  -(3)
ين دائرتالضغط المنخفض عند ال طقامن إلىتهب الرياح القطبية من القطبين 

 . القطبيتين
 . ياح القطبية بكونها باردة وجافة وعادة ما تكون ضعيفةتتميز الر

Seasonal temperature changes and the Earth’s 
rotation also effect wind speed and direction . 

رعة لى سؤثر التغيرات الموسمية في درجات الحرارة ودوران األرض أيًضا عت
 . الرياح واتجاهها

The fastest winds in the world are found inside 
Tornadoes, where winds speeds can reach more 

than 250 miles per hour . 
رعة ، حيث يمكن أن تصل س األعاصيرتوجد أسرع الرياح في العالم داخل 
 . ميالً في الساعة 250الرياح إلى أكثر من 

Winds can be known as a breeze, a gale, a storm or 
Hurricane winds. 

 . إعصاريمكن أن تعرف الرياح باسم نسيم أو عاصفة أو 
A solar wind is a stream of charged particles which 
are ejected from the Sun’s hot corona at speeds of 

300 to 800 kilometers per second . 
الة ن همنبثق الرياح الشمسية عبارة عن تيار من الجسيمات المشحونة التي ت

 كيلومتر في الثانية(. 800إلى  300الشمس الساخنة بسرعات )
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The corona is the outermost part of the Sun’s 
atmosphere. 

 . الهالة هي الجزء الخارجي من الغالف الجوي للشمس
A knot is a unit used to measure wind speed 

 .العقدة هي وحدة قياس الرياح 
A windstorm is a storm with high or violent gusts of 

wind, but with little or no rain . 
ل من رياح شديدة أو عنيفة ، مع القليبعاصفة الرياح هي عاصفة مصحوبة 

 .قد ال تحتوي على أمطار نهائياً األمطار أو 
A sea breeze blows towards the land from the sea, 

especially during the day, where it can offer a 
pleasant cooling feeling on a hot summers afternoon  

 كن أنث يميهب نسيم البحر باتجاه األرض من البحر ، خاصة خالل النهار ، حي
 . لحاراصيف يوفر شعوًرا لطيفًا بالبرودة في فترة ما بعد الظهيرة في فصل ال

Even though we cannot see air, we know it is mainly 
made up of gasses, mostly nitrogen and oxygen. 

ا من أساسً  تكونيعلى الرغم من أننا ال نستطيع رؤية الهواء ، إال أننا نعلم أنه 
 . الغازات ، ومعظمها من النيتروجين واألكسجين

Saturn and Neptune feature the fastest planetary 
winds in the Solar system . 

  . يتميز زحل ونبتون بأسرع رياح كوكبية في النظام الشمسي
Germany leads all countries in the amount of wind 

energy that is produced each year . 
 نة .تتصدر ألمانيا كل الدول األخرى في إنتاج الطاقة من الرياح كل س

 

Mirage facts 
 حقائق عن السراب

Mirages are a mysterious natural phenomena . 
 السراب هو من الظواهر الطبيعية الغامضة .

It is a type of illusion, which affects the eyes, making 
a person see what is not real, as if it appeared in 

reality .  
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ر ما بصن ين، فيجعل اإلنسا، والذي يؤثر على العي نواع الوهمو نوٌع من أوه
 . هو غير حقيقي، وكأنه ظهَر في الحقيقية

It is also known as: an optical illusion that occurs 
when sunlight is reflected on the ground, at high 

temperatures, which leads to viewing real water-like 
images . 

ى اس ضوء الشمس عل: خداٌع للبصر يحدث عند انعك ويعرف أيضاً، بأنه
شبه ، مما يؤدي إلى مشاهدة صور ت األرض، في درجات الحرارة المرتفعة

 . الماء
mirage served as the basis for many myths and 

legends about fairytale . 
 . ياليةالخ بمثابة أساس للعديد من األساطير و القصص ظاهرة السراب لقد كانت

Mirage is an optical phenomenon. 
 Mirage occurs when light is reflected from air layers 

of varying degrees of density and different 
temperatures . 

 . يحدث السراب عندما يكون الضوء السراب ظاهرة بصرية
درجات وبدرجات متفاوتة من الكثافة تكون  التي عكس من طبقات الهواءالمن

 .  الحرارة

 
 رة توضح ظاهرة السراب في الصحراءصو
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Mirage happens when light passes through two 
layers of air with different temperatures. 

ة دث السراب عندما يمر الضوء عبر طبقتين من الهواء بدرجات حراريح
  . مختلفة

The desert sun 
heats the sand, which in turn heats the air just 

above it. The hot air bends light rays and reflects 
the sky . 

 . فوقه الذيسخن الرمل ، والذي بدوره يسخن الهواء تشمس الصحراء 
 . حني أشعة الضوء ويعكس السماءالهواء الساخن يو

When you see it from a distance, the different air 
masses colliding with each other act like a 

mirror. The desert ahead seems to have become a 
lake but it is actually a reflection of the sky above. 

طدم ي تصعندما تراها من مسافة بعيدة ، فإن الكتل الهوائية المختلفة الت
 يرةيبدو أن الصحراء أمامنا أصبحت بح و مثل مرآة عملببعضها البعض ت

 .ها سماء فوقللاقع انعكاس ولكنها في الو
Mirages occur both over a hot surface, and over 

cold, but the first are observed more often. 
 فوق تحدث ظاهرة السراب فوق السطح الساخن و السطح البارد ولكن حدوثه

 السطح الساخن يكون أكثر .
As a result of the mirage that has arisen in cold 
weather, the observer can see objects located 

beyond the horizon . 
 .فق السراب الذي يحدث في الطقس البارد يجعل الشخص يرى أشياء فوق األ

Legends of flying ships in the era of sailing ships 
owe their origin to mirages. 

 إلى يعود سبب نشؤهاعية أساطير السفن الطائرة في عصر السفن الشرا
 . السراب

There are also very rare voluminous mirages, when 
a person can see himself, and near. Such mirages 
can arise if the air is saturated with water vapor . 
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 و اه فيهيمكن لإلنسان أن يرى نفس حيثجًدا  ةسراب نادر ظاهرة هناك أيًضا
  اءر الما ببخاالسراب إذا كان الهواء مشبعً  انشأ مثل هذي وعادة ماقرب منه بال

 
The brightest and clearest mirages are recorded in 

the US, Alaska . 
 . أالسكا وتم تسجيل ألمع وأوضح سراب في الواليات المتحدة 

The most complex mirages, the most rare is the 
moving fata morgana . 

 تحرك مسراب  هووتعقيًدا ، واألكثر ندرة  كثرألأظاهرة السراب هي  فاتا مورغنا

 
 صورة لظاهرة سراب فاتا مورغنا

 

The phenomenon of the Vata Morgana mirage 
appears in the Straits of Messina, between Sicil and 
Italy. It is an image of a town in the sky, like a fairy 

tale landscape. It is believed to be a mirage of a 
fishing village situated further along the coast .  

 . ياانا في مضيق ميسينا بين صقلية وإيطالغفاتا مورظاهرة سراب تظهر 
 ة صيدقريل يُعتقد أنه سراب و إنها صورة لبلدة في السماء ، مثل منظر خرافي

 . لى طول الساحلتقع ع
***************** 



 53 

 ر شيوًعاأكثيكون  المرئي شكل معقد من السراب المتفوق هوو:  فاتا مورغنا 
 والمناطق الساحلية . في المناطق القطبية

 ، األجسام المشاهدة إلى حدوث تشوه في شكلتؤدي ظاهرة السراب هذه 
  . بحيث يصعب تمييزها

But ordinary mirages over the asphalt roads warmed 
by the sun can be observed by everyone 

دفئها تالتي  فوق الطرق اإلسفلتية حدثتي الت السراب العادي هنالك ظاهرة
 . من قبل الجميع ايمكن مالحظتهوالتي الشمس 

 
 الطرق المعبدة الذي يحدث في سرابالصورة توضح 

 

In North Africa, in the Erg-er-Ravi desert, mirages 
have ruined many travelers, “showing” them oases 

that are visually located a few kilometers away, while 
the actual distance to them exceeds half a thousand 

kilometers . 
فرين لمسافي شمال إفريقيا ، في صحراء عرق رافي ، دمر السراب العديد من ا

في  ،رات "ظهرت" لهم الواحات التي تقع بصريًا على بعد بضعة كيلومت ، حيث
 . تتجاوز نصف ألف كيلومتر احين أن المسافة الفعلية له

 



 54 

Light facts 
 حقائق عن الضوء

 
Light is electromagnetic radiation visible to the 

human eye, and responsible for the sense of sight . 
اسة مسؤول عن ح ، و إشعاع كهرومغناطيسي مرئي للعين البشرية الضوء هو

 . اإلبصار
Light is measured in ‘waves’ and the light that we 

can see is only a small portion of the types 
of light . 

غير صيُقاس الضوء "بالموجات" والضوء الذي يمكننا رؤيته ليس سوى جزء 
 الضوء. أنواعمن 

They are measured in the ‘electromagnetic spectrum 
  الطيف الكهرومغناطيسي".ب "يتم قياس هذه األنواع 

The human eye sees specific areas of the spectrum, 
but other animals and insects can actually 
see parts of the spectrum that we can’t . 

رات ق محددة من الطيف ، لكن الحيوانات والحشترى العين البشرية مناط
 .نحن رؤيتها  رى أجزاء من الطيف ال نستطيعت أناألخرى تستطيع 

People need light so we can see . 
Light is a beam of energy that travels in a wave. 

 . لناس بحاجة للضوء حتى نتمكن من الرؤيةا
 . موجة لى شكل عالضوء هو شعاع من الطاقة ينتقل 

Plants turn light energy from the Sun into food .  
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This is called photosynthesis. 
 لتمثيلا. وهذا ما يسمى  حول الطاقة الضوئية من الشمس إلى طعامي لنباتا

  . الضوئي
Light travels at 300,000 km/second 

It takes 8 minutes and 20 seconds for light from the 
Sun to reach Earth . 

 كم / ثانية 300000ينتقل الضوء بسرعة 
 . ثانية للوصول إلى األرض 20دقائق و  8يستغرق ضوء الشمس 

White light a mixture of all colors red, orange, 
yellow, green, blue, indigo, and violet . 

ضر األخوتقالي واألصفر الضوء األبيض مزيج من جميع األلوان األحمر والبر
 . واألزرق والنيلي والبنفسجي

Light is an energy beam that moves in wavelengths. 
 . الضوء عبارة عن حزمة طاقة تتحرك بأطوال موجية

It is made up of tiny photons, each contains  
a lot of energy . 

 . طاقةلى الكثير من الإنها مكونة من فوتونات صغيرة ، كل منها يحتوي ع
The strength of the light depends upon the amount 

of energy each photon contains . 
 . تعتمد قوة الضوء على كمية الطاقة التي يحتويها كل فوتون

The photon is the basic unit of light 
 . الفوتون هو الوحدة االساسية للضوء

Light doesn’t travel as fast when it has to pass 
through mediums that are different, such as air, 

water or glass . 
و ألهواء ايمر عبر وسائط مختلفة ، مثل  عندماالسرعة نفس ال ينتقل الضوء ب

 . الماء أو الزجاج
These mediums cause the light to ‘refract’ and that 

slows the light down . 
 ء.لضوا سرعة تتسبب هذه الوسائط في "انكسار" الضوء مما يؤدي إلى إبطاء
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The refractive index of glass is 1.5 , slowing the 
speed of light down to 200,000 km per second 

124,000 miles per second ) . ) 
 لى، مما يؤدي إلى إبطاء سرعة الضوء إ 1.5معامل انكسار الزجاج هو 

 ميل في الثانية(. 124000كيلومتر في الثانية ) 200000
Water has a refractive index of 1.3 and the refractive 

index of air is 1.0003. Air slows light down only a 
small amount . 

مل يع ( حيث1.0003 )انكسار الهواء عاملوم (1.3)معامل انكسار الماء 
  . بمقدار ضئيل فقط رعة الضوءسالهواء على إبطاء 

Light can be controlled and produced in so many 
ways. 

A camera can control the amount of light that comes 
into the camera lens. 

 . يمكن التحكم في الضوء وإنتاجه بعدة طرق 
 ا.يمكن للكاميرا التحكم في مقدار الضوء الذي يدخل عدسة الكامير

We also use light in televisions, medical systems, 
copy machines, telescopes, and satellites . 

 لنسخانستخدم الضوء أيًضا في أجهزة التلفزيون واألنظمة الطبية وآالت 
  والتلسكوبات واألقمار الصناعية

Light from the Sun contains red, orange, yellow, 
green, and blue light rays and many different shades 

of each of these colors . 
 خضريحتوي ضوء الشمس على أشعة الضوء األحمر والبرتقالي واألصفر واأل

 . واألزرق والعديد من الظالل المختلفة لكل من هذه األلوان
 

 But, this also depends on the energy and wave 
length of the rays . 

(also known as electromagnetic radiation). 
 لكن هذا يعتمد أيًضا على الطاقة والطول الموجي لهذه المسارات

 .( )المعروف أيًضا باسم اإلشعاع الكهرومغناطيسي 
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 صورة توضح الطول الموجي للضوء

 

.If a light ray has a long Wave length, it has less 
energy,  

and likewise, a short wave length can produce more 
energy. 

ل ، إذا كان شعاع الضوء له طول موجي طويل ، فإنه يحتوي على طاقة أق
 . وبالمثل ، يمكن أن ينتج طول موجي قصير المزيد من الطاقة

************* 
  ابعده التي : المسافة لخط مستقيم من قمة الموجة إلى القمة هوالطول الموجي 

*********** 
 

The ancient Greeks came up with some theories in 
the field of light, but they were mostly just  

a theory, and the opportunity for practical research 
was only provided by a number of medieval Muslim 

scholars, led by Al-Hassan bin Al-Haytham . 
 

ي فانت ل اإلغريق القدماء إلى بعض النظريات في مجال الضوء،  لكنها كوص
ماء العل د مننظرية، ولم تتح الفرصة للبحث العملي إال على يد عد مجرد األغلب

 . المسلمين في القرون الوسطى، ويأتي في مقدمتهم الحسن بن الهيثم
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 صورة للعالم العربي ابن الهيثم

 

Some animals can see ultraviolet light (UV) but the 
wave length is not available for the 

human eye to see . 
الطول  هذا ( ولكنUVيمكن لبعض الحيوانات أن ترى األشعة فوق البنفسجية )

 . فال تستطيع رؤيتهالموجي غير متاح لـ عين اإلنسان 

 
 صورة توضح الطيف المرئي للعين البشرية

 

Scientists have developed technology so that we 
can view UV light .. 

 . طور العلماء تقنية حتى نتمكن من مشاهدة األشعة فوق البنفسجية
Light will travel in a completely straight line until it 
hits an object that will bend it. The light that is in a 

straight line are called " light waves " . 
 . ينتقل الضوء في خط مستقيم تماًما حتى يصطدم بجسم يؤدي إلى ثنيه
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 ".ئيةموجات الضواليسمى الضوء الموجود في خط مستقيم " 
Space does not have any light. We can see things in 

space due to light bouncing off of the objects in 
space . 

د رتداديه أي ضوء. يمكننا رؤية األشياء في الفضاء بسبب االفضاء ليس ل
 . الضوء عن األجسام الموجودة في الفضاء

Sunlight is pretty powerful. Light from the sun can 
reach 262 feet (80 meters) in the ocean . 

 قدًما  262ضوء الشمس قوي جًدا. يمكن أن يصل ضوء الشمس إلى 
 . المحيط متًرا( في 80)

Thomas Edison is credited with inventing the light 
bulb in 1879 . 

ام يعود الفضل إلى توماس إديسون في اختراع المصباح الكهربائي في ع
1879  

    
 صورة لتوماس ادسون مخترع المصباح الكهربائي
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Reflection facts 
 حقائق عن االنعكاس

 
 

Reflection is the change in direction of a wave at a 
boundary between two different media so that the 
wave moves back into the medium it came from .  

حدود لالى الموجة الضوئية الساقطة ع في اتجاه الحاصل نعكاس هو التغييرالا
 . هت منذي أتتعود الموجة إلى الوسط البين وسطين مختلفين حيث  التي تفصل

Did you know your flashlight is using reflection to 
direct the light coming from that tiny light bulb into a 

beam for you to see . 
ادم الق هل تعلم أن مصباح الضوء الخاص بك يستخدم االنعكاس لتوجيه الضوء

 . تراهكي من هذا المصباح الصغير إلى شعاع ل
Reflection is light bouncing off of a shiny object . 

 .الصقيل الالمع جسم الضوء من ال ارتداد االنعكاس هو
Next time you pick up a flashlight , take a look at the 

area around the light bulb .  
 منطقةى الفيها مصباًحا يدويًا ، ألق نظرة عل حملفي المرة القادمة التي ت

 . المحيطة بالمصباح الكهربائي
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You'll notice that it's a shiny silver color. This allows 
the light to bounce off the shiny material, and reflect 

back out to shine in any direction you point your 
 Flashlight . 

ن ع ضوءال رتدادلضوء باالوسط المحيط با . يسمح هذا ستالحظ لون فضي المع
 . وييدالح مصباالشير إليه يلتألق في أي اتجاه واواالنعكاس  المواد الالمعة

Since human eyes are not made like cat or dog eyes, 
we cannot see in the dark without extra help. Thank 

goodness for flashlights . 
ؤية ا الرمكننعيون القطط أو الكالب ، فال ي نظًرا ألن عيون اإلنسان ليست مثل

 .الضوء . شكرا هلل على  في الظالم دون مساعدة إضافية
you are using reflection every time you use a mirror. 
If we understand that light travels in a straight path, 
and cannot go around objects, then we can see how 

light can bounce back in a straight path 
ن منا أذا فه. إ مرآةالاالنعكاس في كل مرة تستخدم فيها  تفيد من ظاهرةأنت تس

فيمكننا أن  ،الضوء ينتقل في مسار مستقيم ، وال يمكنه االلتفاف حول األشياء 
 . نرى كيف يمكن للضوء أن يرتد إلى الوراء في مسار مستقيم

 

 
 الضوء و انعكاسه عن المرآة صورة توضح سقوط

People make many things to use reflections, 
including reflecting Telescopes , radar and sonar 
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and putting light reflectors on things they want to 
see . 

 لك ، بما في ذلالستفادة من ظاهرة االنعكاس يصنع الناس أشياء كثيرة 
لتي األشياء ا لرؤيةوضع عاكسات للضوء  و سونارال و ادارر وتلسكوبات 

 . يريدون رؤيتها
 

Refraction facts 
 حقائق عن االنكسار

 

 
 

Refraction is the change in direction of a wave 
caused by the change in the wave's speed 

Examples of waves include sound waves and light 
waves. 

ومن  موجة، بسبب التغيير في سرعة الالموجة نكسار هو التغيير في اتجاهاال
 . موجات الضوء و موجات صوتيةال , األمثلة على األمواج

Refraction is seen most often when a wave passes 
from one transparent medium to another transparent 

medium . 
Different types of medium include air and water . 

سط لى ويظهر االنكسار في أغلب األحيان عندما تمر الموجة من وسط شفاف إ
 . شفاف آخر
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 . الماء الهواء و, تشمل األنواع المختلفة من الوسائط و 
When a wave passes from one transparent medium 

to another transparent medium, the wave will change 
its speed and its direction. For example, when a light 
wave travels through air and then passes into water, 

the wave will slow and change direction. 
 تغيرعندما تمر الموجة من وسط شفاف إلى وسط شفاف آخر ، فإن الموجة س

هواء بر الل موجة ضوئية ع. على سبيل المثال ، عندما تنتق سرعتها واتجاهها
 . ثم تمر في الماء ، فإن الموجة ستتباطأ وتغير اتجاهها

 
 صورة توضح ظاهرة االنكسار

As light goes into a medium which is denser, the 
light ray will 'bend' toward the normal. When it goes 

back into the less dense medium  
(with a lower refractive index) 

it will bend back through the same angle as when it 
came in .  

if the surface at exit is parallel to the surface at entry 
باتجاه عندما ينتقل الضوء إلى وسط أكثر كثافة ، فإن شعاع الضوء "ينحني"  

 إلى الوسط األقل كثافة عوديعندما  للوسط الذي انتقل إليه و الوضع الطبيعي
 )مع معامل انكسار منخفض(
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 . سوف ينحني للخلف بنفس الزاوية التي كان عليها عندما دخل
 ء .الضو موازًيا للسطح عند دخولضوء إذا كان السطح عند الخروج وذلك 

An example of how refraction works is placing a pen 
in a cup of water, with part of the pen in the water. 

When looking at a certain angle, the pen appears to 
bend at the water's surface. This is because of the 

change in density of the medium and thus, bending 
of light rays as they move from the air to water As in 

the picture below . 
ضع وفي كوب ماء ، مع  قلم رصاصكيفية عمل االنكسار هو وضع مثال على 
ي عند نحني لملقفي الماء. عند النظر إلى زاوية معينة ، يبدو أن ا لمقجزء من ال

لضوء عة اسطح الماء. هذا بسبب التغير في كثافة الوسط وبالتالي انحناء أش
 .  سفلكما في الصورة التي باأل أثناء انتقالها من الهواء إلى الماء

 
if light hits a medium on the right having a greater 

refractive index, it will bend right . 
ني ينح إذا اصطدم الضوء بوسط من جهة اليمين له معامل انكسار عالي فسوف

 الضوء باتجاه اليمين .
the amount of bending is given by Snell's law . 
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 .ل بموجب قانون سن نكساراليتم إعطاء مقدار ا
Snell's law uses refractive indexes to calculate the 

amount of refraction . 
 . لحساب مقدار االنكسار االنكسار عامالتم يستخدم قانون سنل

 
Sound facts 

 توصحقائق عن ال

 
Sound can be defined as an energy wave of 

molecules that is made by vibrations . 
It can travel through and bend around many objects. 

و  تجزيئا ات التي تحتوي علىموجاليمكن تعريف الصوت على أنه طاقة من 
 لعديدل اوينحني حو الصوت يمكن أن ينتقل . تتشكل عن طريق االهتزازات التي

 األجسام  .من 
Sound comes from vibrations. These vibrations 

create sound waves which move through mediums 
such as air and water Before reaching our ears . 

بر عحرك يأتي الصوت من االهتزازات. تخلق هذه االهتزازات موجات صوتية تت
 . إلى آذاننا تصلماء قبل أن الوسائط مثل الهواء و 

Our ears vibrate in a similar way to the original 
source of the vibration , allowing us to hear many 

different sounds . 
سماع نا بلتهتز آذاننا بطريقة مشابهة للمصدر األصلي لالهتزاز ، مما يسمح 

 . العديد من األصوات المختلفة
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Dogs can hear sound at a higher frequency than 
humans , allowing them to hear noises that we can’t. 

اع م بسميمكنهم سماع األصوات بتردد أعلى من البشر ، مما يسمح لهالكالب 
 . أصوات ال يمكننا سماعها

Sound is used by many animals 
to detect danger, warning them of possible attacks 

before they happen . 
 هم منالكتشاف الخطر وتحذيرات الكثير من الحيوان يستخدم الصوت من قبل

 . هجمات محتملة قبل وقوعها
Sound can’t travel through a vacuum 

 (an area empty of matter ) . 
 . (لمادةامنطقة خالية من الفراغ هو ال يمكن للصوت أن ينتقل عبر الفراغ )

The speed of sound is around 767 miles per 
hour(1,230 kilometres per hour ) . 

 ميالً في الساعة 767تبلغ سرعة الصوت حوالي  
 . كيلومتًرا في الساعة( 1230) 

When traveling through water, sound moves around 
four times faster than when it travels through air . 

ر بعنتقل يعبر الماء أسرع بنحو أربع مرات مما هو عليه عندما ينتقل الصوت 
 . الهواء

A sound is generally audible to human ear if its 
frequency lies from 20 to 20,000vibrations per 

second . 
لى إ 20يكون الصوت مسموًعا لألذن البشرية إذا كان تردده يتراوح من 

 . ذبذبة في الثانية 20000
The sound wave that has frequency less than 20 

vibrations per second is known as subsonic waves 
and that has frequency more than 20,000 vibration 

per second is known as ultrasonic waves . 
ية باسم اهتزاًزا في الثان 20تُعرف الموجة الصوتية التي يقل ترددها عن 

نية باسم از في الثااهتز 20000والتي يزيد ترددها عن  يةالصوت تحتالموجات 
 . الموجات فوق الصوتية
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 الفوق الصوتية اجموالتحت الصوتية و األ اجمووضح األمخطط ي

 

These waves are also known as pressure waves 
because they push the particles they are passing 

through . 
 ماتدفع الجسيأيًضا باسم موجات الضغط ألنها ت الصوتية تُعرف الموجات

 .من خاللها  مرالتي ت
The velocity of sound is not constant. It varies on 

the basis of various factors like medium and 
temperature . 

 ختلف على أساس عوامل مختلفة مثلحيث ت سرعة الصوت ليست ثابتة
 . ودرجة الحرارةوسط ال

These waves can be reflected, refracted or absorbed 
similar to light waves . 

 يمكن أن تنعكس هذه الموجات أو تنكسر أو تمتص بشكل مشابه لموجات
 الضوء.

Wind originally has no sound. A sound is created 
only when wind blows against an obstacle . 

ح الريا صطدما تالصوت فقط عندم و ينتج ح أي صوتافي األصل ليس للري
 .  باألجسام التي تقابلها

The loudest natural sound on earth is of a volcano 
eruption . 

 . نيكابرالأعلى صوت طبيعي على وجه األرض هو انفجار 
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Animals that have large ears can hear better as 
compared to animals with small ears . 

Flies cannot hear at all . 
 واناتالحيبيمكن للحيوانات التي لها آذان كبيرة أن تسمع بشكل أفضل مقارنة 

 . الذباب ال يسمع على اإلطالقبينما  , ذات األذنين الصغيرة
The sound energy is measured on the basis of its 

pressure and intensity . 
 . يتم قياس الطاقة الصوتية على أساس ضغطها وشدتها

 

ravity factsG 
 حقائق عن الجاذبية

 
Gravity is defined as the universal force of attraction 

that arises between all parts of matter . 
 . لمادةازاء تعرف الجاذبية  بأنها قوة الجذب الكونية التي تنشأ بين جميع أج

Objects with mass are attracted to each other . 
 اآلخر .  البعض إلى تنجذب األشياء ذات الكتلة بعضها

Gravity keeps Earth and the other planets in our 
solar system in orbit around the Sun. It also keeps 

the Moon in orbit around Earth . 
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 هارمدا الجاذبية تحافظ على األرض والكواكب األخرى في نظامنا الشمسي في
 .  حول األرض هبقي القمر في مدارت ا. كما أنه الشمس حول

Tides are caused by the rotation of the Earth and the 
gravitational effects of the Moon and Sun . 

  . لشمسيحدث المد والجزر بسبب دوران األرض وتأثيرات الجاذبية للقمر وا
Because Mars has a lower gravity than Earth , 

a person weighing 200 pounds on Earth would only 
weigh 76 pounds on Mars . 

 الشخص الذيفأن  ألن المريخ أقل جاذبية من األرض ،
 . رطالً فقط على المريخ 76رطل على األرض يزن  200يزن 

It is thought that Isaac Newtons theories on gravity 
were inspired by seeing an apple fall from a tree 

While Newton’s older law of universal gravitation is 
accurate in most scenarios, modern physics uses 

Albert Einstein's general theory of relativity to 
describe gravity . 

ن مفاحة وط تنيوتن مستوحاة من مشاهدة سق سحاقإلالجاذبية  ةنظرييعتقد إن 
 . شجرة

 ، انبهجوفي حين أن قانون نيوتن األقدم للجاذبية الكونية دقيق في معظم 
صف ين لوينشتابرت االلتستخدم الفيزياء الحديثة النظرية النسبية العامة  بينما

 . الجاذبية
The acceleration of falling objects due to Earth's 

gravity is about 9.8 m/s2. If you ignore the air 
resistance (drag), the velocity of the object falling to 

the ground increases by about 9.8 meters per 
second every second , This is called free fall . 

 .  2م/ث^ 9.8تسارع سقوط األجسام بسبب الجاذبية األرضية حوالي 
لى سحب( ، فستزيد سرعة سقوط الجسم عإذا تجاهلت مقاومة الهواء )ال 

  . حرلسقوط ال, وهذا ما يسمى با متًرا في الثانية كل ثانية 9.8األرض بحوالي 
The force of gravity 100 kilometers (62 miles) above 

Earth is just 3%less than at the Earth’s surface . 
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من قوة  ٪ فقط3أقل بنسبة ميل( فوق األرض  62كيلومتر ) 100قوة الجاذبية 
 . الجاذبية على سطح األرض

The higher something is, the greater its gravitational 
potential energy. Back in the Middle Ages, weapons 

called trebuchets were used to take advantage of 
this principle, using mechanical advantage and the 
gravitational potential energy of a counter weight to 
hurl rocks and other projectiles at or over walls. In 
modern times we use the gravitational potential of 

water to create hydroelectricity . 
ى ، الوسطر . في العصو لجاذبيةل الكامنةطاقة الكلما كان الشيء أعلى ، زادت 

ايا المز تخداملالستفادة من هذا المبدأ ، باس المنجنيقتم استخدام أسلحة تسمى 
ن رها مر وغيإللقاء الصخو المضادوزن لالميكانيكية وطاقة الجاذبية الكامنة ل

ع ة الوضطاقستخدم تفي العصر الحديث ، و  المقذوفات على الجدران أو فوقها
 . لتوليد الطاقة الكهرومائية للماء

 
 صورة للمنجنيق

*********** 
وليد تد في طاقة الوضع الهائلة المختزنة في مياه األنهار خلف السدوتستخدم 

اقة تحول ط. وفي تلك المحطات ت ةالكهرومائيالطاقة الكهربائية في المحطات 
نا وربيتالوضع للماء أوال إلى طاقة حركة عند سقوط الماء من أعلى فيدير 

 التي ربائية، وبذلك نحصل على الطاقة الكه مولدا للكهرباءوالذي يدير بدوره 
 . تشغيل المصانعنستعملها إلنارة المنازل و
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**************** 
Potential energy, also called height energy, is a form 
of energy in physics. It is acquired by a body due to 

its falling under the influence of gravity such as 
Earth's gravity . 

   ءفيزياي الفالطاقة الكامنة و تسمي أيضا طاقة االرتفاع هي إحدى صور الطاقة 
 . يكتسبها جسم بسبب وقوعه تحت تأثير جاذبية مثل الجاذبية األرضية

 

 
 صورة توضح كيفية توليد الطاقة الكهرومائية

Gravity only pulls – it never repels 
 .أبداً  دفعتال واذبية تسحب فقط الج

Gravity is weaker the farther an object is. 
 . تكون الجاذبية أضعف كلما ابتعد الجسم

Gravity and weight are not the same . 
 . الجاذبية والوزن ليسا نفس الشيء
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Galileo Galilei proved that gravitational acceleration 
is constant by an experiment he conducted from 

tower of Pisa .  
رج ب  ا منتجربة اجره خاللمن اليلي أن تسارع الجاذبية ثابت غاليليو غأثبت 

 بيزا
Galileo discovered that the objects fell with the same 

acceleration . With that, he disproved Aristotle’s 
earlier theory of acceleration due to gravity, which 
states that objects fall at speeds according to their 

mass 
ظرية ن. بذلك ، دحض  قط بنفس التسارعتساليليو أن األجسام غكتشف حيث ا

م جساأرسطو السابقة عن التسارع بسبب الجاذبية ، والتي تنص على أن األ
 . تبعًا لكتلتها مختلفة تسقط بسرعات

Dark energy works against gravity. Gravity is a weak 
force, and it isn’t powerful enough to hold the entire 

universe together. From the Big Bang, 
the universe has been expanding . The pull of gravity 

in the universe is being opposed by dark energy. 
Gravity is only strong over short distances , but dark 

energy is thought to be distributed evenly, which 
accelerates the expansion of the universe – and 
prevents gravity from pulling everything back 

ا بم يةيست قوالجاذبية قوة ضعيفة ، وهي ل . الطاقة المظلمة تعمل ضد الجاذبية
 . الكون يتوسع و. من االنفجار العظيم  يكفي لتماسك الكون بأكمله

ط ية فقتكون الجاذبية قو حيث كونللتعارض الطاقة المظلمة سحب الجاذبية 
مما  ،اوي على مسافات قصيرة ، ولكن يُعتقد أن الطاقة المظلمة موزعة بالتس

  . خلفويمنع الجاذبية من سحب كل شيء لل -تمدد الكون  فييسرع 
*********** 

لية عن تسريع عم ومسئولةالطاقة المظلمة ظاهرة غامضة تعارض الجاذبية 
يّة الكل لطاقةا. وبالرغم من أن الطاقة المظلمة تمثّل ثالثة أرباع  توسع الكون

 . ءللكون، ال تزال طبيعتها األساسية غامضة بالنسبة لعلماء الفيزيا
****************** 
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Without gravity, the planets and moons would cease 
to orbit their parent bodies and drift away in a 

straight line . 
For the sun, however, it suffers a graver fate: without 
gravity in the solar system, the sun would explode in 

minutes . 
م األ لكوكباقمار عن الدوران حول بدون الجاذبية ، ستتوقف الكواكب واأل

 . وتنجرف بعيًدا في خط مستقيم
نظام ي الفلكن بالنسبة للشمس ، فإنها تعاني من مصير أخطر فبدون الجاذبية 

 . الشمسي ، ستنفجر الشمس في دقائق
The sun is under constant pressure. It is so massive 

that gravity compresses its core , which heats up 
enough to burn hydrogen . 

بية جًدا لدرجة أن الجاذالشمس كبيرة  . إن تحت ضغط مستمرتقع الشمس 
 . يسخن بدرجة كافية لحرق الهيدروجين بدوره ، والذي اتضغط على لبه

The pressure from gravity and radiation puts the sun 
in equilibrium. 

  . إلشعاع يضع الشمس في حالة توازنالجاذبية وا بسببالضغط 
 

Lunar eclipse facts 
 حقائق عن خسوف القمر

 
A lunar eclipse occurs when the moon is opposite 

the Sun, the earth is in between and casts its 
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shadow on the moon. It only occurs during a Full 
. Moon but not every month 

 القمر و الشمس بين  كون األرضتخسوف القمر عندما  هرةظا حدثت
لقمر تمال افقط خالل اك ظاهرة الخسوف حدثت حيث.  على القمر القي بظاللهت و

 . شهر ولكن ليس كل

 
 القمر خسوفتوضح ظاهرة صورة 

There are three different types of lunar eclipses 
including : total , partial and penumbral. 

 فلخسوا : الكلي والجزئي و هناك ثالثة أنواع مختلفة من خسوف القمر وهي
 .  شبه الظلي

At its maximum, an eclipse can last for 3 hours and 
40 minutes. You can also witness an eclipse while 

standing on the moon. The earth will appear dark to 
you because the Sun would be behind it . 

مكنك دقيقة. ي 40ساعات و  3سوف لمدة خفي أقصى حد ، يمكن أن يستمر ال
 لمةأثناء الوقوف على القمر. ستظهر لك األرض مظ خسوفال ةشاهدم أيضا

 . ألن الشمس ستكون خلفها
A lunar eclipse can occur three times in a year. 

During the 21 century there was a total of 85 
eclipses . 
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دي . خالل القرن الحا يمكن أن يحدث خسوف القمر ثالث مرات في السنة
  . كسوف 85والعشرين كان هناك إجمالي 

during a partial eclipse Only a portion of the Moon 
passes through the Earth’s shadow . 

 . بر ظل األرضخالل الكسوف الجزئي يمر جزء فقط من القمر ع
Lunar eclipses occur more often than solar eclipses 
as the shadow cast by the earth is a bit larger than 

the moon .  
ظل سوف الشمس ألن الكيحدث خسوف القمر في كثير من األحيان أكثر من 

 .من القمر   أكبر قليالً على القمر الذي تلقيه األرض 
In a total eclipse, the moon is red in color, and this is 

called a blood moon . 
 . يلدموفي الخسوف الكلي يكون القمر احمر اللون  وهذا ما يسمى بالقمر ا

A total eclipse occurs when the entire moon passes 
through the Earth's shadow . 

 . ظل األرض منطقة ه عبريحدث الخسوف الكلي عندما يمر القمر بأكمل
A semi-shadow eclipse occurs, when the moon 

passes through the semi-shadow region of the Earth 
and a slight darkening occurs on its surface . 

الخسوف شبه الظلي، حين يمر القمر عبر منطقة شبه ظل األرض يحدث 
 . ويحدث تعتيم طفيف في سطحه
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olar Eclipse FactsS 
 حقائق عن كسوف الشمس

 
A Solar Eclipse is a natural event. It takes place 

when the Moon passes in front of the Sun 
and casts a shadow across Earth . 

 القمر أمام يمرحدث عندما ت , ةطبيعي ظاهرة يكسوف الشمس ه
 .أألرض شمس ويلقي بظالله عبر ال

There can be between 2 and 5 solar eclipses each 
year. This occurs only during a New Moon phase . 

حدث ت و , عامال في خمس مرات إلى مرتين هذه الظاهرة تتكرريمكن أن 
 . (حاق )أي يكون القمر في مرحلة الم فقط خالل والدة القمر الجديد

************* 
إذ  ديدة،جرية د، وُسّمي بذلك ألنّه بداية دورة قمالمحاق أو القمر الجدي

ما بعضهيكون القمر والشمس متالزَمين، بحيث يكونان أقرب ما يمكن ل
 ذ إنّ إ، ويظهر القمر بشكل ُمظلم عند النظر إليه من األرض، بعضال

، الجزء الُمضيء يكون في الجانب اآلخر الذي يواجه ضوء الشمس
ض ، وننظر إليه من األر واألرض وعندما يكون القمر بين الشمس

وف ث كسسيكون كأنّه قد غّطى الشمس بالكامل أو جزء منها حينها يحد
 . الشمس

******************** 
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 سوف الشمسكصورة توضح ظاهرة 
 

There are three main types of a solar eclipse : Partial 
Eclipse, Annular Eclipse and Total Eclipse.  

 ك ثالثة أنواع رئيسية من كسوف الشمس: الكسوف الجزئي والكسوفهنا
 . الحلقي والكسوف الكلي

 

 
 سوف الحلقي للشمسكصورة توضح ال

The total Eclipse is also known as totality . It 
happens when the Moon completely obscures the 

Sun and only a faint solar corona is left 
 ى هالةالكلي عندما يحجب القمر الشمس تماًما وال يتبقى سوالكسوف يحدث 

 . شمسية باهتة
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 سوف الكلي للشمسكصورة توضح ال

A total solar eclipse is very rare. It takes place only 
once in every eighteen months . It can last 
 a maximum of 7 minutes and 30 seconds 

 ًراشر شهيحدث مرة واحدة فقط كل ثمانية عو  لي للشمس نادر جداالكسوف الك
 . ثانية 30دقائق و  7حد أقصى في ستمر ييمكن أن  و

There is one more type known as a Hybrid Eclipse, 
occurring when the type of eclipse shifts between 

 a total and annular eclipse depending on your 
location on earth . 

 هناك نوع آخر معروف باسم الكسوف الهجين ، يحدث عندما ينتقل نوع
  رضى األالكسوف بين الكسوف الكلي والكسوف الحلقي اعتماًدا على موقعك عل

*********** 
هو ما و (hybrid eclipseكسوف هجين الكسوف الهجين )باإلنجليزية: ال

ل في إذا شوهد هذا الكسوف كاموذلك بين الكسوف الكلي والكسوف الحلقي 
ذا . كما أن ه نوعين من ، أي خليط وحلقي في أخرى فيعتبر هجين منطقة

 . الكسوف نادر جداً 
******************* 

The eclipse shadows travel at a speed of 1,100 mph 
at the equator and up to 5,000mph near the poles . 

تصل ميل في الساعة عند خط االستواء و 1100بسرعة تنتقل ظالل الكسوف 
 . ميل في الساعة بالقرب من القطبين 5000إلى 
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In every 18 years and 11 days, almost identical 
eclipses occur. This duration is known as Saros 

Cycle . 
هذه ف تُعر و متطابقة تقريبًا سوفكظواهر يوًما ، تحدث  11سنة و  18كل 

 . المدة باسم دورة ساروس
The weather changes noticeably during the 

condition of a solar eclipse. Generally , the air 
temperature drops because of the loss of light . 

فض . بشكل عام ، تنخ سوف الشمسكيتغير الطقس بشكل ملحوظ خالل حالة 
 . قدان الضوءدرجة حرارة الهواء بسبب ف

You should never look at the Sun directly during an 
eclipse because the bright light of the Sun can 

damage human eyes . 
اطع يجب أال تنظر إلى الشمس مباشرة أثناء الكسوف ألن ضوء الشمس الس

 يسبب التلف لعين اإلنسان . يمكن أن
After a total solar eclipse, day light takes about one 

hour to get restored completely . 
كلي للشمس ، يستغرق ضوء النهار حوالي ساعة واحدة الكسوف البعد 

 . الستعادته بالكامل
 

Night and day facts 
 حقائق عن الليل والنهار

 
Daytime is the time of day when the sun is visible in 
the sky, providing light and heat. Nighttime is when 
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the sun has done down, the sky becomes dark and 
the moon is visible. 

لضوء ا ناوتوفر للنهار هو الوقت الذي تكون فيه الشمس مرئية في السماء ، ا
  يمر مرئتصبح السماء مظلمة والق والشمس  تغربوالحرارة. الليل هو عندما 

We get day and night because the Earth rotates 
on an imaginary line called an axis. During daytime, 

your part of the Earth is facing the sun.  
As the Earth rotates you move away from the sun 

until eventually, the sun is no longer visible. 
 For you, this is now nighttime, but for the other side 

of the planet, day has just begun . 
 . خط وهمي يسمى المحور حولنهار ألن األرض تدور الو  لاللي حصلي

ور عندما تد و النهار ، يواجه الجزء الخاص بك من األرض الشمس أثناء
 أتيي ذاكه وبالنسبة لك  تبتعد عن الشمس تصبح الشمس غير مرئية واألرض 

 . أ للتوبدقد  فان النهار للجانب اآلخر من الكوكب ،أما بالنسبة الليل ، 
The Earth rotates on its axis once every 24 hours. 
We call each 24-hour period 1 day, which includes 

daytime and nighttime .  
 منيةو تسمي الفترة الز.  ساعة 24تدور األرض حول محورها مرة كل 

 ساعة بيوم واحد و التي تضم الليل و النهار . 24 من المتكونة 
As well as rotating on its axis once every 24 hours, 
the Earth is also orbiting the sun. It takes just over 
365 days for the Earth to orbit the sun once - this is 

what we call 1 year . 
يًضا أساعة ، تدور األرض  24ة إلى الدوران حول محورها مرة كل اإلضافب

األرض  يوًما حتى تدور 365حول الشمس. يستغرق األمر ما يزيد قليالً عن 
 . بالسنةوهذا ما نسميه  -حول الشمس مرة واحدة 

Because the Earth is rotating and orbiting at the 
same 

time, the length of our days and nights get longer 
and shorter depending on the time of year.  
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To understand how this works, we need to 
understand a bit more about the Earth's axis and its 

equator . 
 في نفس الوقت حول نفسها و حول الشمسن األرض تدور أل
 . لسنةأقصر حسب الوقت من ا وأ صبح أطولتأيامنا وليالينا  فأنالوقت ، 

 واء.الستالفهم كيفية عمل ذلك ، نحتاج إلى فهم المزيد عن محور األرض وخط 
The Earth's axis is an imaginary line down the centre 
of the Earth from the North Pole to the South Pole . 

لى طب الشمالي إمن القيمتد محور األرض هو خط وهمي أسفل مركز األرض 
 . القطب الجنوبي

As well as the axis, the Earth is also divided 
horizontally by an imaginary line called the equator . 

  طخسمى يباإلضافة إلى المحور ، يتم تقسيم األرض أيًضا أفقيًا بخط وهمي 
 . االستواء

 
 صورة توضح محور األرض و خط الستواء

 

The half of the Earth above the equator, which 
 includes countries such as the UK, USA, China, 

India and Japan, is called the Northern Hemisphere. 
 الذي نصف األرض فوق خط االستواء و
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 ياباند والشمل دول مثل المملكة المتحدة والواليات المتحدة والصين والهني 
 . كرة الشمالييسمى نصف ال

. The half below the equator, which includes 
countries such as Argentina , Australia, Brazil, South 

Africa and New Zealand, is called the Southern 
Hemisphere 

تين النصف الموجود أسفل خط االستواء ، والذي يشمل دواًل مثل األرجن
 . نوبية الجوجنوب إفريقيا ونيوزيلندا ، يسمى نصف الكروأستراليا والبرازيل 

Although it is divided equally by these two imaginary 
lines, the Earth does not actually sit straight up . 
 In fact , the Earth orbits the sun on a tilt of 23.5° 

ال إن ، ذين الخطين الوهمييعلى الرغم من أن األرض مقسمة بالتساوي على ه
رض تدور األ عل المحور حيث مستقيم بشكل ال تجلس أن األرض في الواقع

 . درجة 23.5 مقدارها بإمالةحول الشمس 

 
 صورة توضح ميالن األرض حول محورها

The Northern Hemisphere, for example, is tilted 
towards the sun during the summer months 
meaning longer days and hotter weather . 

هر نصف الكرة الشمالي ، على سبيل المثال ، يميل نحو الشمس خالل أش
 . الصيف مما يعني أياًما أطول وطقًسا أكثر حرارة
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.During the winter, the Northern Hemisphere is tilted 
away from the sun, meaning shorter days and colder 

temperatures . 
عني ما يخالل فصل الشتاء ، يميل نصف الكرة الشمالي بعيًدا عن الشمس ، م

  . أياًما أقصر ودرجات حرارة أكثر برودة
Countries closer to the equator feel the effect of this 
tilt less, meaning that their days and nights vary less 

throughout the year . 
ني أن ما يعل ، مالبلدان األقرب إلى خط االستواء بتأثير هذا الميل بشكل أقتشعر 

 . أيامها ولياليها تختلف بشكل أقل على مدار العام
.However, the closer to the poles you are, the more 

extreme the tilt effect is. This means your days 
become significantly longer or shorter depending on 

the time of year . 
يعني  . هذاشدة ومع ذلك ، كلما اقتربت من القطبين ، كلما كان تأثير الميل أكثر

 . أن أيامك أصبحت أطول أو أقصر بشكل ملحوظ حسب الوقت من السنة
It also means that the Northern and Southern 

Hemispheres experience the seasons at different 
times . 

 لفصولان اوهذا يعني أيًضا أن نصفي الكرة األرضية الشمالي والجنوبي يواجه
 . في أوقات مختلفة

 In the Northern Hemisphere, summer is in June, 
July and August, while the Southern Hemisphere 

experience summer during December, January and 
February. 

 ينماي نصف الكرة الشمالي ، يكون الصيف في يونيو ويوليو وأغسطس ، بف
 . يمر نصف الكرة الجنوبي بالصيف خالل ديسمبر ويناير وفبراير

 That means for Australia, Christmas Day is in the 
height of summer . 

 . فهذا يعني بالنسبة ألستراليا ، يوم عيد الميالد هو في ذروة الصي
The 23.5° tilt of the Earth is also why the weather 

changes throughout the seasons. 
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 لفصول.ادرجة هو أيًضا سبب تغير الطقس طوال  23.5ن ميل األرض بمقدار  ا
 In the Northern Hemisphere , for example, the 

summer months are warmer because the Northern 
Hemisphere is titled towards the sun. 

ن ئًا ألر دففي نصف الكرة الشمالي ، على سبيل المثال ، تكون أشهر الصيف أكث
 . نصف الكرة الشمالي يتجه نحو الشمس

This means that part of the world is getting not only 
more light and longer days, but also more heat 

Similarly, in the winter months, the Northern 
Hemisphere is tilted away from the sun, meaning 

shorter days and less access to the sun's light and 
heat .  

 طول ،أيام هذا يعني أن جزًءا من العالم ال يحصل فقط على مزيد من الضوء وأ
 ولكن أيًضا المزيد من الحرارة

ا ، مم لشمساء ، يميل نصف الكرة الشمالي بعيًدا عن وبالمثل ، في أشهر الشتا
 . أقصر وقلة إمكانية وصول ضوء الشمس والحرارة يعني أياًما

This results in colder temperatures and wintry 
weather such as snow, sleet and hail . 

 وقيع الثلج والصب مليءينتج عن هذا درجات حرارة أكثر برودة وطقس شتوي 
 . البرد

 The countries near the equator don't see much 
variation in the length of their days, they also don't 

see much variation in their seasons . 
ليل الول طفي  البلدان القريبة من خط االستواء ال ترى الكثير من االختالف أما

 ة . حرارا ال تختلف كثيرا في درجات الكما إن فصول السنة فيه ، و النهار
Colombia, for example, sits right on the equator and 
experiences fairly mild weather and temperatures all 

year round . 
قًسا جه طكولومبيا ، على سبيل المثال ، تقع مباشرة على خط االستواء وتوا

 . لى مدار السنةإلى حد ما ع عتدلةودرجات حرارة م
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Although there are rainy, windy and dry seasons, 
these are usually blown down from the Northern 

Hemisphere. 
طلق ا تنعلى الرغم من وجود مواسم ممطرة وعاصفة وجافة ، إال أنها عادة م

  . األرضية لكرةلمن نصف الشمالي 
The climate of Colombia itself is fairly consistent, 

with cities such as Barranquilla experiencing 
temperatures in the low 30°s all year round. 

No wonder it's so popular with holiday makers . 
رجات ديال مناخ كولومبيا نفسه متسق إلى حد ما ، حيث تشهد مدن مثل بارانكو

 . على مدار السنة مئوية درجة 30حرارة منخفضة 
 . ال عجب أنها تحظى بشعبية كبيرة بين المصطافين

As the seasons change, so does the times of the 
sunrise and sunset . 

 The day is longer in summer where the sun sets 
later on in the evening and shorter winter days, 

where it sets earlier in the evening . 
 . مع تغير الفصول ، تتغير أوقات شروق الشمس وغروبها

ساء في الم في وقت متأخريكون النهار أطول في الصيف حيث تغرب الشمس  
 . وأيام الشتاء األقصر حيث تغرب مبكًرا في المساء

So what time does the sun come up? There are a 
number of different factors that affect this . 

 Because Earth's orbit around the sun isn't perfectly 
circular but is instead slightly elliptical means that 

Earth travels at different speeds depending on which 
stage of its orbit it is at . 

 ؤثرتلفة التي تإذن في أي وقت تشرق الشمس؟ هناك عدد من العوامل المخ
 . على هذا

 يضاويلك بذألن مدار األرض حول الشمس ليس دائريًا تماًما ولكنه بدالً من  
 رحلةمبسرعات مختلفة اعتماًدا على  كرتحالشكل قليالً يعني أن األرض ت

 . مدارها
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 Earth's tilt that was explained above is the other 
reason why sunrise and sunset times change so 

much . 
روق إن ميل األرض الذي تم شرحه أعاله هو السبب اآلخر لتغير أوقات ش

 الشمس وغروبها كثيًرا.
Although it is known as a sunrise and sunset, this 

would insinuate that the sun is moving up and down 
in the sky , when in fact we're the ones that are 

actually moving . 
ن أأنه يُعرف باسم شروق الشمس وغروبها ، إال أن هذا من ش اعلى الرغم م

قة لحقياإلى أن الشمس تتحرك صعوًدا وهبوًطا في السماء ، بينما في  يشير
  . نحن من يتحرك

We just don't feel ourselves actually moving 
throughout the day because it happens at a slow 

pace . 
دث بوتيرة يح ذلك  نحن فقط ال نشعر بأننا نتحرك فعليًا على مدار اليوم ألن

 بطيئة.
The sun usually comes up at its earliest time during 

the 'Summer Solstice' otherwise known as the 
longest day of the year. This is when Earth has 
maximum tilt towards the sun. Summer Solstice 

usually falls on either June 20th, 21st or 22nd 
depending on that years calendar . 

 عروفتشرق الشمس عادةً في أقرب وقت لها خالل "االنقالب الصيفي " الم
حو نأيًضا باسم أطول يوم في السنة. هذا عندما يكون لألرض أقصى ميل 

ماًدا على يونيو اعت 22أو  21أو  20قالب الصيفي عادةً في الشمس. يقع االن
  . تقويم تلك السنوات

In London, the longest day is about 16 hours and 39 
minutes and the shortest day is around 7 hours and 
45 minutes. However, in Edinburgh, the longest day 
is 17 hours and 36 minutes and the shortest day is 6 

hours and 57 minutes . 
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 7 دقيقة وأقصر يوم هو حوالي 39ساعة و  16أطول يوم في لندن حوالي 
 36عة و سا 17. ومع ذلك ، فإن أطول يوم في إدنبرة هو  دقيقة 45ساعات و 

 . دقيقة 57ساعات و  6دقيقة ، وأقصر يوم هو 
The Norwegian town of Tromsø has some of the 

most extreme day and night variations in the world. 
During the Polar Night, which lasts from November 

to January, the sun doesn't rise at all. The days then 
get progressively longer until the Midnight Sun 

period, from May to July, when it never sets! This is 
due to Tromsø's proximity to the North Pole . 

ل اللي ات فيأكثر التغير من المدن التي تواجهمدينة ترومسو النرويجية  عتبرت
 . والنهار تطرفاً في العالم

ى مس علالش خالل الليل القطبي ، الذي يستمر من نوفمبر إلى يناير ، ال تشرق
ن مليل ، أطول تدريجًيا حتى فترة شمس منتصف ال. ثم تصبح األيام  اإلطالق

 لقطباهذا بسبب قرب ترومسو من  و مايو إلى يوليو ، حيث ال تغرب أبًدا
 . الشمالي

Because different parts of the Earth face the Sun at 
different times, it's impossible to have a worldwide 

time zone . 
  If we did, it would mean that for some places, 2pm 
would be in the middle of the day, and for others, it 

would be the middle of the night . 
فمن  ،نظًرا ألن أجزاء مختلفة من األرض تواجه الشمس في أوقات مختلفة 

نه في ي أعنذا يالمستحيل أن يكون لديك منطقة زمنية عالمية. إذا فعلنا ذلك ، فه
كن أخرى  مساًء في منتصف النهار ، وفي أما 2بعض األماكن ، ستكون الساعة 

 . ستكون في منتصف الليل
The Earth is divided into time zones. The time in 

most time zones is one hour earlier than the time in 
the zone to the East , and one hour later than the 

time in the zone to the West . 
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 اقل وه. الوقت في معظم المناطق الزمنية  ألرض مقسمة إلى مناطق زمنيةا
ساعة ر بأكث الشرق ، و الزمنية التي في ساعة واحدة من الوقت في المنطقةب

 . الغرب في الزمنية التي الوقت في المنطقة منواحدة 
 

 Twilight facts 
 حقائق عن الشفق

 
 

Twilight is light produced by sunlight scattering in 
the upper atmosphere, when the Sun is below the 

horizon, that illuminates the lower atmosphere and 
the Earth's surface . 

 الشفق هو ضوء ناتج عن تشتت ضوء الشمس في الغالف الجوي العلوي ،
 .ألرضنير الغالف الجوي السفلي وسطح ات،  عندما تكون الشمس تحت األفق

Twilight happens either dawn in the morning or dusk 
in the evening . 

 . الفجر في الصباح أو الغسق في المساء حدثالشفق ي
In dawn when the light of the sun is just starting to 

appear . 
 And In the evening, when the sun begins to set .  

  . في الفجر عندما يبدأ نور الشمس في الظهور 
 . تبدأ الشمس بالغروب  عندمافي المساء  و 

The lower the Sun is beneath the horizon, the 
dimmer the twilight . 
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 . الشفق  ت ظاهرةكلما كانت الشمس منخفضة تحت األفق ، خف
The main reason for the scattering of the colors of 

the visible and invisible spectrum that the sun 
sends; It is the collision of these rays with dust, 

gases and atoms suspended in the atmosphere, and 
since the scattering of short wavelengths is greater, 

the colors (violet - blue) will be scattered in all 
directions and do not reach us . 

لتي االسبب الرئيسي في تشتت وتناثر ألوان الطيف المرئي وغير المرئي 
ي فالقة الع الذرات تُرسلها الشمس؛ هو اصطدام هذه األشعة بالغبار والغازات و

  نالون األالغالف الجوي، وبما أن التشتت لألطوال الموجية القصيرة أكبر فإ
  . األزرق  سوف تتشتّت في جميع االتجاهات فال تصلنا –البنفسجي 

 
 صورة للشفق عند غروب الشمس

And what reaches us are the colors with the largest 
wavelengths (orange - red) and they are the cause of 

the redness of the twilight . 
ر ( االحم –الي األطوال الموجية األكبر ) البرتقوما يصل إلينا هو األلوان ذات 

 . وهي سبب احمرار الشفق
The most important thing that affects this 

phenomenon from weather factors is the amount of 
gases, fumes, dust and atoms suspended in the 
upper layers of the atmosphere, and the axis of 

sunrise and sunset from an astronomical point of 
view, which is constantly changing . 
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 دخنةواأل أهم ما يؤثر في هذه الظاهرة من العوامل الجوية هو كمية الغازات
 شروق محوروواألتربة والذرات العالقة في الطبقات العليا من الغالف الجوي، 

 . والذي يتغير باستمرار وغروب الشمس من الناحية الفلكية
As for the axis of the sun, at sunrise and sunset it is 
apparently farther than if it were in the middle of the 

sky, and this means that the sun's rays that it 
constantly sends will pass through a denser 

atmosphere than if these rays fall perpendicularly 
and directly on the atmosphere, the angle of fall of 
the rays in this case is very small compared to the 

vertical fall angle of 90 degrees . 
اً اهريأما بالنسبة لمحور الشمس، فعند شروق الشمس وغروبها تكون أبعد ظ

لها ، وهذا يعني أن أشعة الشمس التي تُرسمما لو كانت في وسط السماء
ل بشك باستمرار سوف تمر بغالف جوي أكثر كثافة مما لو سقطت هذه األشعة
 حالةعامودي ومباشر على الغالف الجوي، فزاوية سقوط األشعة في هذه ال

 90رها تكون صغيرة جداً مقارنة مع زاوية السقوط العامودية بزاوية مقدا
 درجة.

 
 عند شروق الشمسصورة للشفق 

The reason for the intensity of the redness of the 
twilight is due to the amount of dust and atoms 
suspended in the high layers of the atmosphere, 
which may have accumulated for weeks or even 

months and years, in addition to the complete purity 
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of the atmosphere in the different layers of the 
atmosphere, which increases the scattering of rays 

sent by the sun . 
ت ي طبقاإلى كمية الغبار والذرات العالقة ف الشفقشّدة احمرار  سبب عودي

شهر أالغالف الجوي العالية والتي قد تكون تراكمت منذ أسابيع بل منذ 
فة، لمختلجو اسنوات، إضافةً إلى صفاء األجواء التام واستقرارها في طبقات الو

 . زيادة تشتت وتناثر األشعة التي تُرسلها الشمس على لمعو التي ت
Civil twilight 

is when the sun is less than 6° below the horizon 
It ends at sunrise in the morning or follows sunset in 

the evening . 
 درجات تحت األفق 6عندما تكون الشمس أقل من  دنيالشفق الميحدث 

 . ينتهي عند شروق الشمس في الصباح أو بعد غروب الشمس في المساءو 
 

Seasons of years facts 
 حقائق عن فصول السنة

 
 

the Earth spins on its axis every day 
making a complete turn. When the Earth is facing the 

sun, it’s day and When the Earth 
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is turned away from the Sun, it’s night for that part of 
the globe . 

ألرض اعندما تواجه  , وتكمل دورة كاملةتدور األرض حول محورها كل يوم 
 األرض بعيًدا عن الشمس ،تكون عندما  و النهار يأتيالشمس ، 

 . ذلك الجزء من الكرة األرضية في ليلال يأتي
In addition to this daily turning , the Earth also 

travels around the Sun once every year. 
رة شمس م، تدور األرض أيًضا حول ال دوران األرض حول نفسهاباإلضافة إلى 

 . عام كل

 
As the Earth travels, its position in relation to the 

Sun changes . 
 . عندما تتحرك األرض ، يتغير موقعها بالنسبة للشمس 

when the Earth is tilting towards the Sun, 
which causes summer. When the Earth is tilted 

away from the Sun, winter comes. 
 عندما تميل األرضو الصيف يأتي عندما تميل األرض نحو الشمس ،

 ، يأتي الشتاء. بعيًدا عن الشمس
 when the northern part of the Earth moves 

away from the Sun, the southern part of the Earth is 
experiencing summer. 
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This means When it’s Christmas in America, it’s 
summer in Brazil. 

 Winter weather arrives in June in Australia . 
 ك الجزء الشمالي من األرض بعيًدا عن الشمس ،عندما يتحر

 . الصيف فصل يشهد الجزء الجنوبي من األرض
ي لصيف فعيد الميالد في أمريكا ، يكون اهنالك هذا يعني أنه عندما يكون 

 . البرازيل
 . في أستراليا اءاً شت يكون الفصلشهر يونيو وفي 

Autumn occurs when the North Pole moves away 
from the sun, where temperatures begin to drop. 

This occurs specifically in the Northern Hemisphere 
on September 22 or 23, and it occurs on March 20 in 

the Southern Hemisphere . 
جات حيث تبدأ در يحدث فصل الخريف عند ابتعاد القطب الشمالي عن الشمس

أو  22في  ،  يحدث ذلك  بالتحديد في نصف الكرة الشمالي ضالحرارة باالنخفا
  بي.من شهر آذار في نصف الكرة الجنو 20، ويحدث في  من شهر أيلول 23

The four seasons are spring, summer, fall and winter 
 الفصول األربعة هي الربيع و الصيف و الخريف و الشتاء .

Plants and trees lose their leaves in response to the 
shortening days and cooler temperatures of fall. 

 رجاتد تنخفضو عندما يصبح النهار اقصرتفقد النباتات واألشجار أوراقها 
 .الخريف الحرارة في 

As trees and plants open new leaf and flower buds 
as the weather warms in spring . 

 درجة رتفاعازهور مع البراعم  شجار والنباتات أوراًقا جديدة واأل بينما تنبت
 . حرارة الطقس في الربيع

In places like Arizona and Texas, the seasons don’t 
change much. 

 . ًراكثي ةالطقس أثناء فصول السن تغيريأماكن مثل أريزونا وتكساس ، ال  في
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Magnetic Field Facts 
 جال المغناطيسيحقائق عن الم

 
 

Magnetism is an invisible force or field caused by 
the unique properties of certain materials . 

 In most objects , electrons spin in different , random 
directions . 

بعض لالمغناطيسية هي قوة أو مجال غير مرئي ناتج عن الخصائص الفريدة 
 المواد.

 . ئيةفي معظم الكائنات ، تدور اإللكترونات في اتجاهات مختلفة وعشوا 
there are different materials, like iron and nickel, that 

can be magnetic . 
 . يةهناك مواد مختلفة ، مثل الحديد والنيكل ، يمكن أن تكون مغناطيس

 If you have two magnetic pieces of metal on a table. 
Something will happen when you move these pieces 

close to each other. 
 They will either be attracted to each other and come 
together or they will repel and push each other away. 

ا يء م. سيحدث ش إذا كان لديك قطعتان مغناطيسيتان من المعدن على طاولة
 . تحرك هذه القطع بالقرب من بعضها البعضعندما 

ن سوف ينجذبون إلى بعضهم البعض ويجتمعون أو سوف يتنافرون ويدفعو 
 . بعضهم البعض بعيًدا
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This is thanks to a magnetic field, which is 

a surrounding area where magnetic forces occur.  
قوى لا يهاف تواجدمحيطة حيث تالة منطقي الهذا بفضل المجال المغناطيسي ، وه
 . مغناطيسيةال

This area is made of field lines which are invisible 
lines that extend from the magnet and either pull in 

another magnetic object or repel it . 
Although the lines are invisible, the field is where  

a person can observe a magnet's power .  
تد ية تموهي خطوط غير مرئ المغناطيسي المنطقة من خطوط المجالتتكون هذه 

 . تسحب جسًما مغناطيسيًا آخر أو تنفره أن إما ومن المغناطيس 
ي مكن ألي يالذ على الرغم من أن الخطوط غير مرئية ، إال أن الحقل هو المكان

 يه .ف شخص أن يالحظ قوة المغناطيس

 
 صورة توضح خطوط المجال المغناطيسي

 

Both Earth’s inner and outer core are metal, but the 
outer core remains liquid while pressure keeps the 

inner core solid .  
ل جي يظاللب الداخلي والخارجي لألرض من المعدن ، لكن اللب الخاريتكون 

 .  على اللب الداخلي صلبًا سائالً بينما يحافظ الضغط
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.The liquid outer core is constantly moving  

This moving metal generates a magnetic field 
around the planet .  

 مجاالً  يولد هذا المعدن المتحركو  اللب الخارجي السائل يتحرك باستمرار
 . مغناطيسيًا حول الكوكب

This magnetic field makes a compass point to north 
or south. It also protects the planet from the 

Sun’s harmful rays . 
نه ما أك.  إلى الشمال أو الجنوب تشير بوصلة كونهذا المجال المغناطيسي ي

 . يحمي الكوكب من أشعة الشمس الضارة

 
 الضارة صورة توضح المجال المغناطيس الذي يحمي األرض من أشعة الشمس

Heat and the Earth’s spin keep the outer core 
moving . 

 This movement causes electrical currents in the 
core, which is mostly iron . 

The electrical currents create a magnetic field that 
extends into space . 

 . الخارجي متحرًكاعمل الحرارة ودوران األرض على إبقاء اللب ت
 لغالبافي  تكونيي لذ، وا األرض تسبب هذه الحركة تيارات كهربائية في القلب 

 . من الحديد
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 . ضاءتخلق التيارات الكهربائية مجااًل مغناطيسيًا يمتد إلى الفحيث  
The magnetic field is tilted slightly from the Earth’s 

axis . 
 . الً عن محور األرضيميل المجال المغناطيسي قلي
 

Sometimes the magnetic field is stronger than at 
other times .  

Sometimes the magnetic field’s alignment moves 
from the Earth’s spin axis .  

 . في بعض األحيان يكون المجال المغناطيسي أقوى من األوقات األخرى
ان محاذاة من محور دوربلمغناطيسي المجال ا في بعض األحيان يتحركو 

 . األرض
 

The magnetic North Pole and The magnetic South 
Pole keep moving .  

 ة.لحركايستمر القطب الشمالي المغناطيسي والقطب الجنوبي المغناطيسي في 
 

The magnetosphere is the magnetic force that 
extends into space .  

This force acts like a shield, protecting the Earth 
from harmful gases and charged particles that 

would destroy the atmosphere . 
 

 . الغالف المغناطيسي هو القوة المغناطيسية التي تمتد إلى الفضاء
 ةلمشحونمن الغازات الضارة والجزيئات ا حمي األرضيتعمل هذه القوة كدرع 

 . دمر الغالف الجويتأن  ان شأنهمو التي 
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global warming facts 
 حقائق عن االحتباس الحراري

 
Global Warming is Accelerating And as ‘Little’ as 

1.5C Can Make a huge Difference . 
Although it doesn’t sound like a lot, this seemingly 

small increase in the average global temperature has 
a huge impact on weather patterns and wildlife 

around the world . 
جات ي درفإن ظاهرة االحتباس الحراري في تسارع حيث يسبب االرتفاع القليل 

 درجة مئوية اختالفات كبيرة . 1.5الحرارة و حتى لو كان بمقدار 
توسط في م هذه الزيادة الصغيرةعلى الرغم من أنه ال يبدو كثيًرا ، إال أن 

 ية فية البرالطقس والحياطبيعة الحرارة العالمية لها تأثير كبير على  اتدرج
 .  جميع أنحاء العالم

Global Warming is A huge Problem for Our Planet, 
Threatening Biodiversity, Weather Patterns, and 

human health . 
وع ي مشكلة على كوكبنا حيث يشكل تهديداً للتنيسبب االحتباس الحرار

 وطبيعة الطقس و صحة اإلنسان . يالبيولوج
Rising temperatures mean that our polar ice caps 
melt more quickly than before, We are currently 
losing about 1.2 trillion tons of ice every year . 

 بر منعة أكأن القمم الجليدية القطبية تذوب بسرارتفاع درجات الحرارة يعني 
 . امعتريليون طن من الجليد كل  1.2ذي قبل ، فنحن نفقد حاليًا حوالي 
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As the ice caps melt into the ocean, the sea level 
rises. This could cause many low-lying cities to 

disappear over the next few decades, with some  
small islands such as Fiji in the Pacific 

and the Maldives in the Indian Ocean at risk of 
disappearing by the end of the current century. 

 قد بحر وي المحيط ، يرتفع مستوى سطح العندما تذوب القمم الجليدية ف
و  دمةالقا يلةالعقود القل يتسبب هذا في اختفاء العديد من المدن المنخفضة خالل

حيط صغيرة مثل فيجي في المحيط الهادئ وجزر المالديف في المالجزر ال
 الزوال بحلول نهاية القرن الحالي . لخطرمعرضة  حيث إنها الهندي

 

 
 في المحيط الهادي جزر فيجي

Global warming also causes more extreme weather 
events In most places, a hotter atmosphere is often 

associated with a wetter atmosphere, which can lead 
to stronger hurricanes and storms.  

In dry regions, on the contrary, a hotter atmosphere 
means longer droughts and more intense wildfires . 

ظم في مع مناخية أكثر تطرًفا رظوهأيًضا في حدوث  حراريال االحتباسيتسبب 
 رطوبة أألكثرجو الرتبط بمسخونة  أألكثراألماكن ، غالبًا ما يكون الجو 

  لجافةفي المناطق ا أما أعاصير وعواصف أقوى حدوث إلى ذلك مما قد يؤدي
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 ييتسبب ف الغالف الجوي األكثر سخونة حيث إنالعكس من ذلك ،  يحدث 
  . أكثر شدةفترات جفاف أطول وحرائق غابات 

 
 حتباس الحراري على المناخ و البيئةصورة توضح تأثير ظاهرة اال

 

As our planet becomes warmer, lots of plants and 
animal species find it difficult to adapt to the 

changing climate . 
ت وانايالح عندما يصبح كوكبنا أكثر دفئًا ، تجد الكثير من النباتات وأنواع

 . المناختغيرات صعوبة في التكيف مع 
Coral reefs for example, are dying because 

the ocean is simply too warm. Many animals, such 
as polar bears and penguins are losing their homes 

and food supply due to global warming .  
 ة ، تموت بسببالشعاب المرجانيعلى سبيل المثال 

بطريق ور الة وطيالعديد من الحيوانات ، مثل الدببة القطبي و دافئ جًداالالمحيط 
 . بسبب االحتباس الحراري ءالغذا موارد تفقد منازلها و

Yet other wildlife, such as sea turtles, are affected by 
the warmer environment in other ways .  

The latter, for example, lay their eggs in the sand, 
the temperature of which determines the baby 

turtle’s sex , Warmer sand leads to the birth of more 
female turtles, which affects reproduction and the 

future of this species’ population . 
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 ةئتتأثر بالبي ،خرى ، مثل السالحف البحرية البرية األوانات ومع ذلك ، فإن الحي
 . األكثر دفئًا بطرق أخرى

حدد يث ت، على سبيل المثال ، تضع بيضها في الرمال ، ح لسالحف البحريةفا
 ل إلىلرمايؤدي ارتفاع درجة حرارة ا و درجة حرارتها جنس السلحفاة الصغيرة

 . اتقبلهومس هذه األنواعوالدة المزيد من إناث السالحف ، مما يؤثر على تكاثر 
Human Activities Are Among the Main Causes of 

Global Warming , Burning of fossil fuels , 
Many countries burn fossil fuels such as oil and 

natural gas to generate electricity .  
Currently 80% of the world’s energy comes from 

burning fossil fuels . 
 لوقودرق اح،  لالحتباس الحراريتعتبر األنشطة البشرية من األسباب الرئيسية 

لغاز ا ط وتحرق العديد من البلدان الوقود األحفوري مثل النف حيثاألحفوري 
 . الطبيعي لتوليد الكهرباء

 . ٪ من طاقة العالم تأتي من حرق الوقود األحفوري80حاليًا 

 
 حرق الوقود التي تسبب ظاهرة االحتباس الحراري صورة توضح عملية

Unfortunately, this process releases immense 
quantities of greenhouse gases such as carbon 

dioxide and methane . 
حتباس اال التي تسبب غازاتاللسوء الحظ ، تطلق هذه العملية كميات هائلة من 

 . بون والميثانمثل ثاني أكسيد الكر الحراري
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These stay in the atmosphere, trapping heat from the 
sun and warming the Earth Deforestation . 

 مماس لشممن ا القادمة في الغالف الجوي ، وتحبس الحرارة الغازات تبقى هذه
 . األرض منإزالة الغابات و حرارة  اتؤدي إلى ارتفاع درجي

Forests take in huge amounts of carbon dioxide in 
the air.  

That’s why they are often referred to as  
" carbon sinks " Through photosynthesis, all plants 

take in carbon dioxide and release oxygen, 
contributing to cleaning the air we breathe Sadly 

many forests are being cut down to get wood which 
is used in large 

quantities around the world to make buildings 
furniture, and paper among other things . 
 تمتص الغابات كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون في الهواء.

ملية ل عمن خال و ذلك لهذا السبب يُشار إليها غالبًا باسم أحواض الكربون
لق تمتص جميع النباتات ثاني أكسيد الكربون وتط حيثثيل الضوئي التم

يتم قطع  ،لألسف ولكن  األكسجين ، مما يساهم في تنظيف الهواء الذي نتنفسه 
 العديد من الغابات للحصول على الخشب الذي يستخدم بشكل كبير

 و أشياء أخرى .والورق  ثاثألأحول العالم لصنع 
Trees are also removed to make way for farming 

where crops are grown . 
 In tropical areas, large areas of forest are cleared to 

plant coffee, rubber trees, and palm trees . 
When this happens, more carbon dioxide stays in 

the air, continuing to trap heat . 
ل لمحاصيا ةعازريتم إلفساح المجال للزراعة حيث تتم إزالة األشجار أيًضا 

 الزراعية .
ن ة البزراعلفي المناطق االستوائية ، يتم تطهير مساحات كبيرة من الغابات  و

 . وأشجار المطاط وأشجار النخيل
 يستمر، و عندما يحدث هذا ، يبقى المزيد من ثاني أكسيد الكربون في الهواء

 . في حبس الحرارة
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Not All Hope is Lost and With the Right Efforts, We 
Can Stop Global Warming Before it’s Too Late . 

Global warming is the biggest threat humanity has 
faced in recent times, but no tall hope is lost. 

ل بري قلحراالم نفقد كل األمل ، وبالجهود الصحيحة ، يمكننا إيقاف االحتباس 
 . فوات األوان

 وخيرة ة األاالحتباس الحراري هو أكبر تهديد واجهته البشرية في اآلونيعتبر 
 بعد .فقد األمل نلم  نالكن

If we all play our part, we can help to slow it down 
and avoid some catastrophic consequences 

Fortunately, scientists agree that we already have all 
the solutions we need from cleaner sources of 
energy like " Renewables" to carbon-capture 

technologies that take in carbon dioxide from the air. 
اقب ض العودورنا ، فيمكننا المساعدة في إبطائه وتجنب بعبجميعًا قمنا  إذا

 . الوخيمة
من  تاجهاي نحء على أن لدينا بالفعل جميع الحلول التلحسن الحظ ، يتفق العلما

 كربونز المصادر أنظف للطاقة مثل مصادر الطاقة المتجددة إلى تقنيات احتجا
 . التي تأخذ ثاني أكسيد الكربون من الهواء

facts seTornado 
 حقائق عن االعاصير

 
Tornadoes (also known as twisters) are the most 
violent, powerful and wildest windstorms in the 
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world. They might not be the biggest storms, but 
they have the most powerful winds . 

 كبيرة عواصف . ربما لن تكون عواصف في العالمال وأقوىاألعاصير هي أعنف 
 . ممكنه رياح تمتلك أقوى، لكنها  جداً 

Even though a tornadoes energy is confined to a 
small area, it’s violent winds of up to 300 miles per 
hour are capable of tremendous destruction, and 

can destroy anything in it’s path as it sweeps across 
the land . 

 متلكها تعلى الرغم من أن طاقة األعاصير محصورة في منطقة صغيرة ، إال أن
حداث قادرة على إ وتكون ميل في الساعة 300ياح عاتية تصل سرعتها إلى ر

 . رضتجتاح األ عندماأن تدمر أي شيء في طريقها  حيث يمكندمار هائل ، 
Tornado winds are so powerful that they 

can destroy large buildings, uproot trees, and lift 
cars and trucks off the ground, and hurl them 

around like toys. Animals and people have even 
been carried through the air like dolls . 

 يمكن أن تدمر قوية جًدا لدرجة أنها اإلعصاررياح 
 رض ،ن األعرفع السيارات والشاحنات تع األشجار ، وقتلتالمباني الكبيرة ، و

 .  دمىوالناس في الهواء مثل ال الحيوانات و تحملقذفها مثل األلعاب تو
The damage path of a tornado can be anywhere 

between one mile wide to fifty miles long . 
 رضاً عيمكن أن يتراوح مسار الضرر الناتج عن اإلعصار ما بين ميل واحد 

 . طوالً  خمسين ميل و العرض
Tornadoes usually form as part of a thunderstorm, 

though only a small portion of thunderstorms 
produce tornadoes . 

زًءا جزء من عاصفة رعدية ، على الرغم من أن جاألعاصير  كونعادة ما ت
 نتج األعاصير.تصغيًرا فقط من العواصف الرعدية 

They can happen anywhere on Earth, but the 
United States is the home of tornadoes  
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and on average they have about 1,200 every year 
which is about 75% of the total tornadoes that 

happen on our planet every year . 
ن موط يمكن أن تحدث في أي مكان على األرض ، ولكن الواليات المتحدة هي

 . األعاصير
٪ 75ي م وهو ما يمثل حوالكل عا اعصار1200 لديهم حوالي وفي المتوسط 

 . من إجمالي األعاصير التي تحدث على كوكبنا كل عام
Tornadoes mostly occur in the spring and summer, 

when warm air and cold air meet during a 
thunderstorm ,which creates instability in the 

atmosphere. 
اء الهو لربيع والصيف ، عندما يلتقيتحدث األعاصير في الغالب في فصلي ا 

ر في ستقرادم االرعدية ، مما يؤدي إلى عالعاصفة الالدافئ والهواء البارد أثناء 
 . الغالف الجوي

 
 صورة توضح اإلعصار

Then with a change in wind direction and wind 
speed at high altitude, it can turn into a violent 
rotating column of air, that extends itself to the 

Earth’s surface in the form of a vortex . 
ن مكن أية ، ثم مع التغيير في اتجاه الرياح وسرعة الرياح على ارتفاعات عالي

كل على شيتحول إلى عمود دوار عنيف من الهواء ، يمتد إلى سطح األرض 
 . دوامة
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 As this spins tightly down to the ground in a funnel 
shape cloud, accompanied with a lethal combination 
of swirling wind and power, we know have a tornado 

on our hands . 
 ، قمعيةسحابة  شكلعلى األرض في  الهواء يدور عندما و

 إعصاًرا. نا نواجهة ، نعلم أنيالقومن الرياح  رهيبمصحوبة بمزيج 
Tornadoes that come from a supercell thunderstorm 
are the most common, and can produce some of the 

largest and most violent tornadoes . 
 ً ن مكن او ي األعاصير الناتجة من العواصف الرعدية الشديدة هي األكثر حدوثا

 تنتج اعنف و اشد أنواع األعاصير .
For a vortex of wind to be classified as a tornado, it 

has got to touch the ground . 
 . ألرضلكي يتم تصنيف دوامة من الرياح على أنها إعصار ، يجب أن تلمس ا

Most tornadoes last only a couple of minutes. 
 The most nasty ones can last more than one hour 

The after effects caused by a tornado can be 
devastating . 

من  ا ألكثريمكن أن يستمر أكثرها سوءً و  . تدوم معظم األعاصير دقيقتين فقط
  الناجمة عن اإلعصار مدمرة. يمكن أن تكون اآلثاركما  ساعة

The stretch of damage done could be one mile wide 
and up to fifty miles long . 

ً  ميل واحد عن اإلعصار الضرر الحاصليمكن أن يكون امتداد   مسينخ و عرضا
 طوالً . ميل

.A tornado would normally appear transparent, but 
that’s until it starts to pick up dust and mud from the 

ground on its travels . 
ض راأل ل منعادةً ما يبدو اإلعصار شفافًا حتى يبدأ في التقاط الغبار والوح

 لته .أثناء رح
.If you are outside, go to a ditch or low lying area 

and lie flat in it. Mobile homes offer no protection 
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from a tornado , so get out straight away, the same 
goes for if you are in a car, get out and lie flat down .  

 الن ب إلى حفرة أو منطقة منخفضة واستلقي فيهاإذا كنت بالخارج ، اذه
 لفور ،اأي حماية من اإلعصار ، لذا اخرج على المتنقلة ال توفر المنازل 

ى ي علستلقتخرج وت من األفضل أن وينطبق الشيء نفسه إذا كنت في سيارة ،
 .األرض 

The widest tornado ever recorded was 4.2 km  
(2.6 miles) wide . 

 .عرضا ميل( 2.6) كم 4.2بلغ إعصار تم تسجيله على اإلطالق أكبر 
The USA Great Plains region has been called 

Tornado Alley because of the frequent occurrence of 
tornadoes . 

اق م زقتم تسمية منطقة السهول الكبرى بالواليات المتحدة األمريكية باس
  . فيها لكثرة حدوث األعاصير إعصاري

 
 في الواليات المتحدة األمريكية يخارطة توضح منطقة زقاق إعصار

The fastest tornado winds ever reached was 512 km 
(318 miles) per hour . 

A tornado can travel a distance of up to 480 km 
 (298 miles ). 

 كم 512ي كانت أسرع رياح إعصار تم الوصول إليها على اإلطالق ه
 . ميالً( في الساعة 318) 

 . ميال( 298),  كم 480اإلعصار لمسافة تصل إلى  تنقليمكن أن ي
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Most tornadoes in the northern hemisphere rotate 
anticlockwise and in the southern hemisphere, they 

rotate clockwise . 
ي عة وفاتجاه عقارب الساتدور معظم األعاصير في نصف الكرة الشمالي عكس 

 . نصف الكرة الجنوبي ، تدور في اتجاه عقارب الساعة
Even up to today, scientists and researchers are still 

trying to solve the puzzle of how exactly do 
tornadoes form, grow and die . 

ر عاصيل األكيف تتشكحتى اليوم ، ال يزال العلماء والباحثون يحاولون حل لغز 
 . تنمو وتموتكيف بالضبط و

 

facts about time 
 حقائق عن الوقت

 
We use time to order events in the past, present and 

future. We also use it to make comparisons and 
measure the speed at which things move . 

 و لماضي والحاضر والمستقبلنحن نستخدم الوقت لترتيب األحداث في ا
 . ءوقياس السرعة التي تتحرك بها األشيا لعمل مقارنةنستخدمه أيًضا 

If you wanted to measure time you could use a 
watch, clock, hourglass or even a sundial . 

 ةجداريال ةساعال أو اليد إذا كنت ترغب في قياس الوقت ، يمكنك استخدام ساعة
 . )المزولة ( شمسيةالساعة الرملية أو حتى الساعة لاأو 
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A sundial is a tool that uses the position of the Sun 
to measure time , typically involving a shadow cast 

across a marked surface . 
لى عتمل المزولة هي أداة تستخدم موضع الشمس لقياس الوقت ، وعادةً ما تش

 . على سطح محدد يسقطظل 

 
 ساعة المزولة

The use of pendulums to accurately measure time 
was discovered by Galileo Galilei around 400 years 
ago, A pendulum is a free swinging weight hanging 

from a pivot . 
 400لي االيلي استخدام البندول لقياس الوقت بدقة منذ حوغاليليو غاكتشف 

  . حربشكل يتأرجح  و عام ، والبندول هو وزن يتدلى من محور

 
 ساعة البندول
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There are 60 seconds in a minute, 60 minutes in an 
hour and 24 hours in a day 

Normal years have 365 days but a Leap year has 366  
 ليومساعة في ا 24دقيقة في الساعة و  60ثانية في الدقيقة و  60هناك 

 يوًما. 366 تحتوييوًما ولكن السنة الكبيسة  365 تتكون منالسنوات العادية 
 The Earth takes a little longer than 365 days to go 
around the Sun so we add an extra day in February 

every four years (with a few exceptions) to keep  
calendars and seasons aligned . 

لشمس ، احول  إلكمال دورتهايوًما  365تستغرق األرض وقتًا أطول بقليل من 
يلة( ت قللذلك نضيف يوًما إضافًيا في فبراير كل أربع سنوات )مع استثناءا

 . التقويمات والمواسم الوقت في للحفاظ على محاذاة
10 years is known as a decade, 100 years is known 

as a century and1000 years is known as 
 a millennium . 

 عام 1000عام تعرف بالقرن و  100سنوات تعرف بالعقد ، و  10
 . األلفيةبف عرت

Milliseconds, microseconds and nanoseconds are 
examples of very small units of time . 

  يرية صغزمن مثلة على وحداتانية أتعد الميلي ثانية والميكروثانية والنانو ث
 . جًدا

Planck time is the name given to the smallest known 
unit of time , It’s a little confusing but it measures 
the amount of time it takes light to travel , 1 Planck 

length (a distance so small that it can’t even be 
measured . 

Planck time)) إنه  ،االسم الذي يطلق على أصغر وحدة زمنية معروفة  وه
فر  بعض الشيء ولكنه يقيس مقدار الوقت الذي يستغرقه الضوء للس حيرم

 حتى مسافة صغيرة جًدا بحيث ال يمكنهي   (Planck time) oneطول 
  . قياسها

Scientists believe the moon was used as a form of 
calendar as far back as 6000 years ago. Calendars 
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have been changing ever since and are very 
accurate in modern times . 

عام  6000يعتقد العلماء أن القمر كان يستخدم كشكل من أشكال التقويم منذ 
 .يثلحدا لقد تغيرت التقويمات منذ ذلك الحين وهي دقيقة للغاية في العصر

..Accurate clocks that measure hours, minutes and 
seconds have improved with the invention of 
sundials, water clocks, mechanical clocks , 

pendulums and hourglasses through to the digital 
displays and atomic clocks of today . 

اع اختر ي معالساعات والدقائق والثوان لقد تحسنت الساعات الدقيقة التي تقيس
 والتالساعات الشمسية والساعات المائية والساعات الميكانيكية والبند

 . ليوما لىإ والساعات الرملية وصوالً إلى الشاشات الرقمية والساعات الذرية
 Many places use daylight saving time , typically by 

putting clocks forward an hour for longer daylight  
مدة ل وقتيم التستخدم العديد من األماكن التوقيت الصيفي ، عادةً عن طريق تقد 

 للحصول أطول وقت في النهار . ساعة
Different parts of the world are located in different 
time zones. This means that while you are having 

breakfast in the morning, someone in another part of 
the world is having dinner . 

ناول تثناء نه أتقع أجزاء مختلفة من العالم في مناطق زمنية مختلفة. هذا يعني أ
ل تناووجبة اإلفطار في الصباح ، هناك شخص ما في مكان آخر من العالم ي

 العشاء.
Theories related to time have been put forward by 

famous scientists such as Isaac Newton and Albert 
Einstein. You may have even heard of the term 

‘spacetime ’, a model in physics that joins space and 
time together . 

يوتن اق نتم طرح النظريات المتعلقة بالوقت من قبل علماء مشهورين مثل إسح
ج نموذ بما تكون قد سمعت عن مصطلح "الزمكان" ، وهور و وألبرت أينشتاين

 . في الفيزياء يجمع بين المكان والزمان معًا
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.In terms of philosophy, time is difficult to define 
Scientists and philosophers have disagreed on our 
understanding of time for many  years , Some argue 
it is a ‘real’ part of the Universe while others argue it 
is just the way humans think , comparing events and 

putting them in sequence . 
ء اختلف العلماحيث الوقت ماهية من حيث الفلسفة ، من الصعب تحديد 

 ي"قيقء "حوالفالسفة على فهمنا للوقت لسنوات عديدة ، يجادل البعض بأنه جز
 يرلتفكافي البشر  يستخدمها من الكون بينما يجادل آخرون بأنه مجرد طريقة

 . تسلسلمنظم وم بشكلومقارنة األحداث و وضعها 
It’s a little confusing . 

 .  إنه أمر محير بعض الشيء
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