
 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 يمكن أن أشعر به كرياح أو يحرك بعض األشياء.



 

 

 نعم يمكن الهواء أن يمنع الماء من الدخول إلى الكوب.

 زالت المنشفة جافة. ما

 مبتلة. ةتخرج فقاعات من الكوب وتصبح المنشف

 خرج الهواء من الكوب وحل محله الماء وأصبحت المنشفة مبتلة.

 



 

 

ماء من داخل الكوب ومنع ال الهواء شغل حيزا  
 الوصول إلى المنشفة الورقية.

يمكن من خالل تشغيل المروحية أمام وجهي فأشعر بحركة 
 الهواء.



 

 

 يبدو الطقس غائما .

 



 

 

تتغير درجة الحرارة بتعاقب الليل والنهار وهذا ما 
يؤثر في حالة الطقس ففي النهار تسخن الشمس الماء 

ن وفي واليابسة ومنها تنتقل الحرارة الى الهواء فيسخ
 الليل الهواء الجوي يصبح أكثر برودة من النهار.

من خالل قياس درجة الحرارة 
خالل فترات مختلفة أثناء اليوم 

الدراسي ثم تمثيل البيانات 
 باألعمدة.

02ºس 

 



 

 



 

 

 الثلج أو البرد.

أالحظ تحرك كيس الرياح في اتجاه الرياح كما  سيتغير الثلج إلى مطر.
القوية يهتز الكيس بشدة  أنه في حالة الرياح

 وفي حالة الرياح الضعيفة يهتز الكيس بضعف.

كيس الرياح يشير إلى اتجاه الرياح فيمكنني 
التوصل إلى المكان التي تهب منه الرياح 

ويتغير اتجاه الرياح على مدار الوقت كما أن 
 كيس الرياح يعطي داللة على شدة الرياح.

 

 



 

 

لبيانات حول تُستخدم بالونات الطقس لجمع ا
حالة الطقس، فالبالونات تجمع البيانات حول 

 الغالف الجوي.
 

يمكن توقع حالة الطقس من خالل البالونات ومن 
 خالل األقمار الصناعية.

 

 س.02ºغائم ودرجة الحرارة 

 

 



 

 

ألنه قد يحدث تغير مفاجيء في الجو مما 
يؤدي إلى تغير حالة الطقس فقد تتغير 

ر اتجاه الرياح أو درجة الحرارة أو تتغي
 يتغير الضغط الجوي.

الهطول هو سقوط الماء من الغالف الجوي 
على األرض ومن أمثلته المطر والثلج 

 والبرد.

مطر ومحتمل 
 البرد

تسقط 
 األمطار

 



 

 

درجة الحرارة، والهطول، والرياح، 
 والضغط الجوي.

 



 

 

 



 

 



 

 

 يوليو أكثر األشهر حرارة، ويناير أقلها حرارة.



 

 

 ية.عاصفة رمل
 

 



 

 

وجود الغيوم يدلل عى احتمال سقوط األمطار أو عدم سقوط 
 أمطار كما أن كمية الغيوم ولونها تدل على شدة سقوط األمطار.

 

يعد توقع الطقس األسبوع القادم أسهل لقصر الفترة الزمنية 
ولقربها فكلما قصرت الفترة الزمنية واقتربت كلما كان أسهل 

 أكثر سهولة. مثال   فتوقع حالة الطقس غدا  

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  تسبب الكثير من المشكالت الصحية
وخصوصا لألنف والعيون والجهاز 

 التنفسي.
 .تؤدي إلى طمر النباتات والمزارع 
  تؤدي إلى حجب الرؤية في الطرقات مما

 يؤدي إلى وقوع بعض حوادث الطرق. 
 

 جميعها مصحوبة برياح قوية.

  



 

 

اإلعصار القمعي عاصفة قوية، تتحرك 
ح بشكل دائري، وبسرعة فيه الريا
ا في الساعة أو أكثر،  062 كيلو متر 

ويعمل اإلعصار القمعي على تدمير 
 معظم األشياء التي تواجهه في طريقه.

 



 

 

سبب حدوث الصوت هو 
 تحرك الهواء بسرعة.

من صوت الرعد وصوت فرقعة الكيس  كال  
 نتيجة لتحرك الهواء بسرعة.

شجرة ال أقف تحت  خالل العاصفة الرعدية:
وال أستخدم أي أدوات كهربية مثل الهواتف 
 والحواسيب وأن أبقى داخل البنايات القوية.

أما خالل اإلعصار القمعي واإلعصار 
أبقى داخل البيت وأبتعد عن  الحلزوني:

 األبواب والنوافذ.

من الحوادث بسبب  أكون غير آمنا  
لرؤية ودرجة الحرارة صعوبة ا

 .ا  المنخفضة جد



 

 

 الريشية.الغيوم 
 

البطاريات المشحونة ال تعتمد على الكهرباء 
والتي قد تنقطع بسبب تدمير العاصفة 

لألسالك الكهربية فنستطيع سماع المذياع 
ومعرفة حالة الطقس في المستقبل وتلقي 

 التعليمات الالزمة.
 

 



 

 

تبدأ أنواع الطقس القاسية عادة  برياح 
 وأمطار خفيفة، ثم تتغير حالة الطقس ليحل
محلها أحد أنواع الطقس القاسية، مثل: 
العواصف الرملية، والرعدية، والثلجية، 

 واألعاصير الحلزونية، والقمعية.
 



 

 



 

 

 الطقس

 الغالف الجوي

 الغيوم

 درجة الحرارة

 اإلعصار الحلزوني



 

 

عاصفة مصحوبة بالرعد  العواصف الرعدية:
والبرق واألمطار الشديدة والرياح القوية 

 واع منها:وللعواصف أن
 مصحوب برياح دوارة. اإلعصار القمعي:

مصحوب برياح قوية  اإلعصار الحلزوني:
 وأمطار غزيرة وتتكون فوق المحيطات.

مصحوبة بالرياح القوية  العاصفة الثلجية:
 والثلج.

تحمل كميات من الرمل في  العواصف الرملية:
الهواء تشكل سحابة فوق سطح األرض 

 وشبه الجافة. وتحدث في المناطق الجافة
 

على األرجح أنها سوف تمطر وتكون الغيوم 
ألن  ؛غيوم طبقية ويكون نوع الهطول أمطار

 الطقس دافيء.

 

اإلعصار الحلزوني عاصفة  إعصار حلزوني.
كبيرة مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة، 

وعندما يتحرك اإلعصار الحلزوني فوق 
ر معال م األرض فإن الرياح واألمطار تُدم ِّ

 األرض. فتتأثر األشجار، وقد يحدث الفيضان.
 

العبارة خاطئة؛ حيث يقيس البارومتر الضغط 
 الجوي.



 

 

يتغير الطقس ما بين ارتفاع في درجة 
الحرارة وهبوب الرياح والعواصف 
وانخفاض في درجة الحرارة وسقوط 
 أنواع من الهطول مثل المطر والثلج.

 

 



 

 



 

 

س المطر يُمكن للراصد الجوي أن يستخدم مقيا
د  لقياس مقدار الهطول، وكذلك السهم الدورا ليُحد ِّ
اتجاه الرياح، واألنيمومتر لقياس سرعة الرياح، 

ومقياس الحرارة )الثرمومتر( لقياس درجة حرارة 
 الهواء، والبارومتر لقياس الضغط الجوي.

 

تتكون األعاصير الحلزونية فوق المحيطات، 
ق األرض وعندما يتحرك اإلعصار الحلزوني فو

ر معالم األرض. فتتأثر  فإن الرياح واألمطار تُدم ِّ
 األشجار، وقد يحدث الفيضان.

 

 



 

 

  في أثناء العاصفة الرعدية ال أقف تحت شجرة وال أستخدم الهواتف وال الحواسيب أو
 أي أدوات كهربائية أخرى، وأبقى داخل البنايات القوية.

 يث الدفء. وإذا اضطررت إلى الخروج في أثناء العاصفة الثلجية أبقى داخل البيت؛ ح
 أرتدي مالبس ثقيلة.

  إذا سمعت عن قدوم عاصفة رملية أبقى في البيت وأغلق األبواب والنوافذ، وأستخدم
 الكمامات، وأغطي أنفي بقماش مبلل بالماء.

 



 

 

 



 

 



 

 

 من الغيوم في السماء.



 

 

تكون قطرات من الماء في الجزء السفلي من الغالف البالستيكي 
تبريد بخار الماء الموجود داخل الوعاء بواسطة الثلج  حيث يتم

الموجود فوق الغالف البالستيكي فيتكثف بخار الماء ويتحول إلى 
 قطرات ماء.

أتى من تبخر مياه البحار والمحيطات واألنهار والمسطحات 
 المائية ثم تكثف بخار الماء ويتساقط المطر.

ما أنه يتكون بكميات أقل أطول ك يستغرق تكون قطرات الماء وقتا  
 من تلك التي تتكون في حالة الماء الدافيء.



 

 



 

 

نعم بعض الماء يتبخر من التربة وبعضه يأخذه النبات 
 والتبخر يجعل التربة جافة.

 

حتواء على يتشابه الضباب والغيوم في اال
أما األختالف  ،الماء المتبخر من سطح األرض

الماء أن الضباب يتكون من نقاط صغيرة من 
والغيوم تتكون من تكثف بخار الماء حول 

 دقائق الغبار في الهواء.



 

 



 

 

يُصبح الماء في الكأس غير الُمغطاة أقل 
 منه في الكأس الُمغطاة.

ر جزء من الماء من الكأس غير  تبخ 
 الُمغطاة.

 

يتسرب الماء إلى األرض أو إلى البحار 
واألنهار والبحيرات ثم يتحول إلى بخار ماء 

 يتكثف ويسقط على شكل هطول.ثم 

 بعد حدوث عملية التبخر للماء وتحوله إلى غاز 
 مرة أخرى. يتكثف الغاز في الغيوم ويتحول إلى سائال  

ألنه كما الحال في جميع الدورات فإن دورة 
 .وتكرارا   الماء تتكرر مرارا  



 

 

 



 

 

 البرد الثلج المطر

حد أشكال أ
 الهطول،
ويكون 
الماء في 
 .حالة سائلة

 أحد أشكال الهطول،
وفيه يتجمد الماء 
ويتحول الى ثلج 
عندما تصل درجة 
حرارته الى أقل من 
الصفر وعندما يتجمع 
فتات الثلج في الغيمة 
تصبح ثقيلة فيتساقط 

 على شكل ثلج.

أحد أشكال 
 الهطول،
يتكون من 
الثلج 
ويتشكل 

داخل الغيوم 
المصحوبة 
بالعواصف 
 الرعدية.

 

قطع الثلج مثل ال، قد يتكون بعض 
البرد نتيجة تجمد قطرات المطر أثناء 

 سقوطها على األرض.

 



 

 

 يتكاثف بخار الماء ويتحول إلى ماء سائل.
 

مرحلة سقوط  –مرحلة تكوين الغيوم 
 المسطحات المائية.  –المطر أو الثلج 

 

 

 

 تحول الماء
 من الحالة
 الغازية إلى
الحالة 
 السائلة.

كالهما من 
عمليات دورة 

 لماءا

تحول الماء من 
الحالة السائلة 
إلى الحالة 
 الغازية.

 

 



 

 

الماء الساقط على سطح األرض قد 
ب إلى باطن األرض، ويُصبح مياه ا  يتسر 
جوفية. وقد يجري )يسيل( على سطح 
ال  المسطحات المائية. وفي  األرض ُمشك ِّ
ر بعض الماء، فتبدأ دورة  أثناء ذلك يتبخ 

 ماء جديدة.
 

 ت هطول األمطار =مجموع معدال
                                3  +6  +8  =01.  

17=  معدل هطول األمطار في األيام الثالث

3  
 سم. 6666=                                        



 

 



 

 

 درجة حرارة الجو في الخارج، ووجود غيوم أو هطول أو رياح.
 

داء مالبس ثقيلة حتى أُحافظ على درجة حرارة جسمي أحتاج إلى ارت
 في اليوم البارد، وقد أحتاج إلى قُف ازات وغطاء للرأس وجوارب.



 

 



 

 

أما درجة الحرارة الصغرى فهي  ،س°33درجة الحرارة العظمى هي  في مدينة الرياض:
 س02°

فهي أما درجة الحرارة الصغرى  ،س°01درجة الحرارة العظمى هي  في مدينة أبها:
 س.02°

 مدينة الرياض تتغير فيها درجة ا لحرارة أكثر خالل السنة.

 ملليمتر في السنة. 693=  كمية األمطار في أبها

 ملليمتر في السنة. 9163كمية األمطار التي تحصل عليها الرياض = 

 



 

 

 أما مدينة الرياض فتبقى أكثر دفئا   ،تعد مدينة أبها أكثراعتداال من مدينة الرياض
أما كمية  ،ما خالل السنة الحرارة مرتفعة نوعا  دينة أبها وتكون درجة من م

 هطول األمطار فتكون أعلى في مدينة أبها في كل شهر من شهور السنة.

 

 ألنها األكثر دفئا   ؛ألفضل لنمو الرمانمدينة الرياض هي ا
 وكمية المطر بها قليلة خالل السنة.



 

 



 

 

بسبب سقوط أشعة الشمس على بعض 

فتحصل هذه  كن بشكل مباشر تقريبا  األما
المناخ هو حالة الطقس في مكان محدد  األماكن على أكبر قدر من الطاقة.

 على األرض لفترة زمنية طويلة.

ألن الشمس تسقط  ؛المنطقة )أ( أكثر دفئا  
 على األرض في أقل ميل لها عند )أ(.



 

 



 

 

فوق المنطقة  أكثر يكون الضوء منتشرا  
 مصباح أكبر.)ب( ويكون شكل ال

 المنطقة )ب( أكثر برودة.

 

 



 

 

يتحرك الهواء الرطب من البحر نحو 
الجبال القريبة من البحر فتدفع الجبال 
الهواء إلى أعلى بقوة فيبرد الهواء 

الصاعد ويتكون الغيوم ثم تسقط األمطار 
أو الثلوج مما يجعل جهة الجبال المواجهة 

أما الجهة األخرى من  ،للبحر أكثر رطوبة
 .ا  جاف ا  الجبال فيهب عليها هواء

 

 قد يتغير مناخها.



 

 

 



 

 

لسنة ذات حاالت الطقس المختلفة هي أوقات من ا
 منها الصيف والربيع والشتاء والخريف.و

تسقط أشعة الشمس بشكل مباشر على مدينة جازان 
 أكثر من مدينة أبها.



 

 

في درجة 
 الحرارة

في معدل  
 هطول األمطار

  

 

 

 نة.فصول الس

يختلف 
المناخ في 
درجة 
حرارته 

ومعدل سقوط 
 األمطار

يوصف المناخ بحسب درجة الحرارة 
وهطول األمطار؛ فهو حار وجاف، أو حار 

ورطب، أو بارد وجاف، أو بارد ورطب. وقد 
ا وبارد ا  تتنوع أحوال المناخ، كأن يكون حارًّ
 ورطب ا وجافًّا على فترات مختلفة من السنة.

 

 

 



 

 

 ناخ األماكن المختلفة على يعتمد م
موقعها على سطح الكرة األرضية، 

وتدور األرض حول نفسها بشكل مائل 
قليال  مقابلة  للشمس؛ وبذلك تتفاوت 
كميات أشعتها الساقطة على األرض؛ 
فتسقط بشكل مباشر تقريب ا على بعض 
ا، وفي  األماكن، فيكون الجو فيها حارًّ

أماكن أخرى تسقط األشعة على 
بخط مائل فيكون مناخها بارد ا  األرض

 بسبب ميالن أشعة الشمس.

 

  يُؤث ر القرب من البحار والبحيرات الكبيرة
ا؛ فالبحار تحفظ درجات  في المناخ أيض 

الحرارة لليابسة القريبة من أن تُصبح باردة 
ة جد ا، فيكون المناخ في المناطق  جد ا أو حار 

كثر القريبة من شاطئ البحر معتدال  لطيف ا أ
 من المناطق البعيدة عنه.

  ا يؤثر في مناخه؛ فدرجة ارتفاع المكان أيض 
الحرارة تُصبح أقل حرارة  كلما ارتفعنا في 
الهواء الجوي؛ فدرجة الحرارة والمناخ في 
المناطق الجبلية تميل إلى البرودة أكثر من 

 المناطق الُمنخفضة.

  ن رطوبة المناخ؛ ا في تكوُّ وتُؤث ر الجبال أيض 
د يكون أحد جوانب الجبل رطب ا، بينما فق

الجانب المقابل يكون جاف ا؛ حيث يتحرك 

الهواء الرطب من البحر نحو الجبال على 
طول الشاطئ، فتدفع الجبال الهواء إلى أعلى 
بقوة، فيبرد الهواء الصاعد، وتتكون الغيوم، 

وبعدها تهطل األمطار أو تتساقط الثلوج، 
اجهة للبحر وهذا يجعل جهة الجبال المو

رطبة. أما في الجهة األخرى من الجبال، 
وهي البعيدة عن البحر فيهب عليها هواء 

؛ وذلك ألن الهواء قد فقد رطوبته على  جافٌّ
 جانب البحر.

 



 

 

 شهر. 00عدد فصول السنة = 

 شهور.3=  00/3عدد األشهر في كل فصل = 

 

 



 

 

 دقيقة. 632= 62×  9عدد الدقائق = 

 دقيقة 032=  62×  3أطول وقت =
 دقيقة 002= 62× 0أقل وقت = 

 الفرق بين أطول وقت وأقصر وقت
 دقيقة. 002=  002 – 032= 

 



 

 

 فصول السنة

 التبخر

 التكثف

 دورة الماء

 المناخ

 الغيوم

  



 

 

تحافظ مياه البحار والمحيطات على أن يكون 
 مناخ المناطق القريبة من سطح الماء معتدال  

ق البعيدة عن شاطيء ا أكثر من المناطلطيف  
 البحر.

ا في شمال وجنوب الكرة تقع المواقع الباردة غالب  
على  ةاألرضية حيث تتشتت أشعة الشمس الواقع

 األرض.

 ؛المدينة )أ( تقع في الجهة المواجهه للبحر
ألن معدل سقوط األمطار على المدينة )أ( 
أعلى حيث أن معدل سقوط األمطار على 

حر أكبر من الجهة الجهة المواجهة للب
 البعيدة عن البحر.

ال تجف  مياه البحيرات والجداول بسبب دورة 
الماء التي تصف حركة الماء المستمرة بين 

سطح األرض والغالف الجوي. فالطاقة 
الشمسية تعمل على تسخين الماء على سطح 
األرض، وتؤدي إلى تبخره. ثم يتكث ف، وبذلك 

ة أخرى على تتشكل الغيوم. ويعود الماء مر
األرض على شكل هطول. هذا الماء الساقط 
ب إلى باطن  على سطح األرض قد يتسر 

األرض، ويُصبح مياه ا جوفية. وقد يجري 
ال  المسطحات  )يسيل( على سطح األرض ُمشك ِّ
المائية، ومنها البحيرات والجداول. وفي أثناء 
ر بعض الماء، فتبدأ دورة ماء جديدة.  ذلك يتبخ 

 

 



 

 

ة صحيحة؛ فاألرض تدور حول نفسها بشكل مائل قليال  مقابلة  للشمس؛ وبذلك العبار

تتفاوت كميات أشعتها الساقطة على األرض؛ فتسقط بشكل مباشر تقريب ا على بعض 

ا، وفي أماكن أخرى تسقط األشعة على األرض بخط  األماكن، فيكون الجو فيها حارًّ

قرب من البحار والبحيرات الكبيرة في مائل فيكون مناخها بارد ا. وكذلك يُؤث ر ال

المناخ؛ فالبحار تحفظ درجات الحرارة لليابسة القريبة من أن تُصبح باردة جد ا أو 

ة جد ا، فيكون المناخ في المناطق القريبة من شاطئ البحر معتدال  لطيف ا أكثر من  حار 

ا ارتفاع المكان يؤثر في مناخه؛ فدرجة  الحرارة تُصبح المناطق البعيدة عنه. وأيض 

أقل حرارة  كلما ارتفعنا في الهواء الجوي؛ فدرجة الحرارة والمناخ في المناطق 

ن  ا في تكوُّ الجبلية تميل إلى البرودة أكثر من المناطق الُمنخفضة. وتُؤث ر الجبال أيض 

 رطوبة المناخ؛ فقد يكون أحد جوانب الجبل رطب ا، بينما الجانب المقابل يكون جاف ا.

 



 

 

 ب من البحر أو البحيرات الكبيرة القر
فالمناطق القريبة من المسطحات 

 من المائية الكبيرة أكثر اعتداال  
 المناطق البعيدة.

  االرتفاع عن سطح األرض فاألماكن
المرتفعة أكثر برودة من األماكن 

 المنخفضة.

  وجود الجبال فجهة الجبال المواجهة
 للبحر أكثر رطوبة من الجهة المقابلة.

 ف فصول السنة.اختال 

 

 



 

 



 

 

تعمل الطاقة الشمسية على تسخين  :0الخطوة 
الماء على سطح األرض، وتؤدي إلى تبخره. 

 )يتحول الماء السائل إلى بُخار(.
يتكث ف بخار الماء، وبذلك تتشك ل  :0الخطوة 

الغيوم. ويعود الماء مرة أخرى على األرض 
ل بُخار الماء إلى سائل  على شكل هطول. )يتحو 

ل الغيوم، ويسقط على هيئة )مطر(، وقد وتتشك
د الماء ويسقط على هيئة )ثلج أو برد( من  يتجم 

الغيوم عندما تصل درجة حرارة الماء تحت 
 الصفر(.

 

  الطاقة الشمسية تعمل على تسخين الماء
على سطح األرض، وتؤدي إلى تبخره. ثم 
يتكث ف، وبذلك تتشكل الغيوم. ويعود الماء 

 ض على شكل هطول.  مرة أخرى على األر

  ب الماء الساقط على سطح األرض قد يتسر 
إلى باطن األرض، ويُصبح مياه ا جوفية. 
وقد يجري )يسيل( على سطح األرض 

ال  المسطحات المائية. وفي أثناء ذلك  ُمشك ِّ
ر بعض الماء، فتبدأ دورة ماء جديدة.  يتبخ 

 

كلما ازداد ارتفاع الشمس في السماء ازدادت شدة 
ا، وبالتالي تزداد درجة حرارة الهواء أشعته

ر.  والمسطحات المائية، ويزداد ُمعدل التبخُّ
 

 


