






 يتغير مكان الشمس في السماء كما تتغير درجة حرارة األرض.

 



درجة حرارة السطح 

 ستزداد

 



المتغير المستقل هو زاوية ميالن الورق المقوى 

 درجات الحرارة. والمتغير التابع هو الزيادة في

 

درجة حرارة مقياس الحرارة على األرض على نحو 

مستو تزداد سريعاً؛ ألن الشمس تسقط بشكل عمودي 

 تقريباً.

 



 الفرضية: 

 اليابسة تسخن أسرع من الماء.
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 الحرارة داخل وعاء الماء.

 أضع كالً من الوعائين تحت أشعة الشمس المباشرة.  -3

 أالحظ قراءة المقياس بعد حوالي نصف ساعة وأقارن بين قراءة المقياسين. -4
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 أسرع من الماء.اليابسة تسخن  

 





ألن مدينة الرياض أقرب إلى خط االستواء 

من مدينة موسكو فتسقط أشعة الشمس 

عليها مباشرة تقريباً فتغطي أشعة الشمس 

مساحة صغيرة يزداد فيها تركيز أشعة 

الشمس فتزداد درجة الحرارة، أما موسكو 

فهي أبعد عن خط االستواء تسقط أشعة 

احة أكبر الشمس عليها مائلة فتغطي مس

 فيقل تركيز األشعة فتقل درجة الحرارة.

 

 عند القطبين.

 



كلما زاد ميل أشعة الشمس الساقطة على سطح األرض كلما زادت المساحة التي 

 تغطيها أشعة الشمس.

 







من أشعة  %05تمتص األرض نسبة 

الشمس الساقطة عليها وتعكس نسبة 

من األشعة الساقطة عليها لتصبح  0%

 .%00الممتصة والمنعكسة  نسبة األشعة

 

 ات من الغاز في طبقةمييوجد جس

األكسوسفير في الفضاء لكن بكميات قليلة 

 وتكون متباعدة عن بعضها البعض.

 



يقل الحجم لكن كمية الهواء ال تتغير 

وكان من الصعب دفع الكيس في اتجاه 

الوعاء؛ ألن كلما قل حجم زاد ضغط 

 الهواء.

 



غير كمية الهواء سيتغير الحجم وتت ،نعم

داخل الكيس بسبب خروج كمية من 

الهواء من خالل الثقب لم يكن من الصعب 

دفع الكيس إلى الداخل حيث تكون كمية 

 الهواء قليلة فيقل الضغط الجوي.

 





الضغط الجوي يكون أكبر في اليوم 

الجاف؛ ألن ضغط الهواء الجاف أكبر 

من ضغط الهواء الرطب؛ ألن بخار 

 لضغط الجوي.الماء يقلل ا

 

يزيد الضغط الجوي كلما انخفضت 

 درجة الحرارة.

 





الهواء البارد ذو الضغط  :في نسيم البحر

المرتفع يتحرك باتجاه الهواء الدافيء فوق 

 اليابسة.

فإن الهواء البارد على  :في نسيم البر

اليابسة يتحرك باتجاه الهواء الدافيء ذي 

 الضغط المنخفض فوق المحيط.

 

 بوب الرياح العالمية.يتوقف ه

 



يتحرك الهواء الموجود فوق المياه 

نحو اليابسة خالل نسيم البحر كما 

يتحرك الهواء البارد من البر إلى 

 المياه خالل نسيم البر.

 





األنبوب الزجاجي هو الجزء  في البارومتر الزئبقي:

 المفرغ من الهواء.

األنبوب الفلزي هو الجزء  في البارومتر الفلزي:

 مفرغ من الهواء.ال

 

يحتوي البارومتر على جزء مفرغ من الهواء حتى 

يحدث تغيراً في الضغط الجوي يمكن قياسه حيث أن 

البارومتر يقيس تأثير الضغط الجوي على حجم الهواء 

 المحصور في جزء البارومتر المحكم اإلغالق.

 



تسخن الشمس مناطق بالقرب من خط 

بية مما االستواء أكثر من المناطق القط

يؤدي إلى وجود الرياح على المستوى 

العالمي كما أنها تغير درجات الحرارة في 

مناطق محددة أكثر من مناطق أخرى مما 

 يسبب في حدوث الرياح المحلية.

 

 الضغط الجوي.

 

تنتشر الطاقة الحرارية على  االختالف:

 مساحة واسعة عند األقطاب.

 الشمس تصدر طاقة حرارية. التشابه:

عند المناطق االستوائية تصل  الختالف:ا

 .الطاقة الحرارية مباشرة إلى سطح األرض

 

  

 



 درجة الحرارة. -

 الضغط الجوي. -

 الرياح. -

 الرطوبة. -

 



الهواء داخل البالون قادر على  نعم،

رفع الكراسة فوق الطاولة وكلما زاد حجم 

 الهواء داخل البالون كلما ازداد ارتفاع الكتاب.

 



 ب عن سطح الطاولة عندما يمتليء البالون بالهواء.يرتفع الكتا

 

 يمكن تغيير حجم البالون لزيادة االرتفاع.

 



يمكنني استخدام بالون أكبر في الحجم لرفع الكتاب 

إلى ارتفاع أكبر، أما إذا وضعت بالوناً صغيراً تحت 

 كل زاوية من زوايا الكتاب سيرتفع الكتاب قليالً.

 

قل كثافته فيرتفع إلى أعلى مما يمكن تسخين الهواء فت

 يساعد في رفع األشياء.

أخطط تجربة بحيث أقوم فيها بملء البالون بهواء ساخن 

 وربط كراسة بالبالون ومالحظة ما يحدث.

يمكن االستفادة بتسخين الهواء لرفع األشياء  :االستنتاج

 إلى أعلى.

 



محيطات واألنهار الذي يرتفع السحب أو الغيوم تتكون من الماء المتبخر من البحار وال

لى ماء إالهواء وعندما تنخفض درجة الحرارة العلوية يتكثف البخار ويتحول  يف

 يسقط على صورة أمطار.

 



 يتكثف ويتكون قطرات ماء

 



ألن سطح األغطية أبرد من اإلناء فعند مالمسة بخار 

الماء داخل الوعاء لسطح الغطاء يتكثف ويتكون 

 قطرات الماء.

 

تسليط المصباح على الوعائين ال تتكون قطرات الماء على  عند

السطح السفلي لغطاء اإلناء الثاني وستتكون قطرات الماء 

 على السطح السفلي لإلناء األول لفترة أقل مما سبق.

 

 ستتكون قطرات الماء على سطح اإلناء من الخارج.

 





 

 



 

 

 



 من المحتمل أن تكون غيوم ريشية.  

 

التي تتحرك فيه الغيوم في  تجاهاال

السماء هو نفسه اتجاه الرياح عند ذلك 

 رتفاع.اال

 

 





 أول خطوة في تشكل كالً من البرد والثلج هي التكاثف.

 



 نوع الهطول الذي يحدث هو المطر.

 

عندما تكون درجة حرارة الهواء 

أقل من درجة تجمد الماء يسقط 

 المطر المتجمد.

 





ة تحل محل الكتلة الكتلة الهوائية البارد

الهوائية الدافئة وتجبرها على االرتفاع 

إلى أعلى فيتكاثف بخار الماء في الكتلة 

 الدافئة وتتكون الغيوم.

 

 البيانات هي سرعة الرياح واتجاهها.

 





تتحرك الرياح في اتجاهات مختلفة بسبب حركة 

الهواء السريعة إلى الداخل في نظام الضغط 

ي نظام الضغط المنخفض وإلى الخارج ف

 المرتفع.

 

إنَّ معرفة مواقع أنظمة الضغط المرتفع والمنخفض 

يمكن أن تدل على حالة الطقس في منطقة ما. فالهواء 

الدافئ الرطب يمتاز بضغط منخفض وعادةً ما 

يصاحبه طقس دافئ وعواصف. والرطوبة الجوية 

التي تصاحب الكتل الهوائية ذات الضغط المنخفض 

رتها عندما ترتفع إلى أعلى تنخفض درجة حرا

وتتكثف مكونة الغيوم واألمطار وأنواًعا مختلفة من 

الهطول. وألن الهواء البارد الجاف يمتاز بضغط 

مرتفع فعادةً ما يصاحبه طقس جاف وصاٍف. وإذا 

كان هناك رطوبة فإنها تتبخر، ويخلو الجو من 

 الغيوم.

 





ً سيكون ا إذا لم يتغير  وبارداً  لطقس جافا

 .يءش

 

درجات الحرارة والهطول لمعرفة نوع 

المالبس التي يجب ارتداؤها أو أخذ مظلة 

 في حالة سقوط أمطار.

 



 استنتاجات إرشادات النص

شكل  عتمة على

طبقات على 

 ارتفاعات منخفضة.

 .الغيوم الطبقية

 

 .الضباب

 



 :الكتل الهوائية

يتأثر طقس أي منطقة بكتلة الهواء التي تمر 

كتلة الهوائية منطقة واسعة من فوقها؛ فال

الهواء تمتاز بدرجة حرارة ورطوبة متشابهة 

في كل أجزائها، تعتمد خصائصها على مكان 

تكونها؛ فقد تكون دافئة أو باردة، أو رطبة أو 

 جافة.

 :الجبهات الهوائية

وهي منطقة التقاء الكتل الهوائية المختلفة، 

فعند اقتراب الكتلة الهوائية الباردة من 

المناطق التي تكونت فيها إلى مناطق دافئة، 

يغوص هواؤها الكثيف تحت الهواء الساخن 

الخفيف فيرفعه إلى أعلى، فيبرد ويتكثف 

بخار الماء، وتتشكل الغيوم، وربما تسقط 

األمطار والثلوج. أّما إذا تشابهت الكتل 

الهوائية في درجات الحرارة والرطوبة فال 

لجبهات الهوائية تتحرك هذه الكتل، وتتكون ا

 المستقرة.

 :بخار الماء

بخار الماء من الغازات التي تكّوِّن الغالف 

الجّوِّي. عندما تُحمل جزيئات بخار الماء إلى 

أعلى تبرد وتتكثف على دقائق الغبار، 

فتتشكل بذلك الغيوم والهطول. تختلف أشكال 

الغيوم نتيجة اختالف االرتفاع التي تتشكل 

 ي. عنده في الغالف الجو

 

 -األنيمومتر –البارومتر  –مقياس الحرارة 

كيس  –مقياس الرياح  –مقياس المطر 

 .الرياح

 



 ساعة  22=  عدد الساعات

= معدل السقوط في الساعة  كمية المطر

 عدد الساعات× الواحدة 

 22× ساعة   /3سم 2=  كمية المطر

  3سم 04=  ساعة

 



 يتحول إلى اللون الزهري



 



كمية بخار الماء حول ورقة  :قلالمتغير المست

 كلوريد الكوبالت.

 تغير لون ورقة كلوريد الكوبالت. :المتغير التابع

 

حيث يتحول لون ورق كلوريد الُمعرض  نعم؛

للهواء الذي يوجد فيه بخار الماء إلى اللون 

 الزهري.

 

 يزيد

 



إذا زادت سرعة الرياح فإن معدل تبخر الماء 

 سوف يزيد.

 

 :األدوات

 3  مل. 105كؤوس متساوية سعتها 

 .ماء 

 3 ن.يمواقد بنز 

 .ورقتان من الكرتون المقوى 

 :الخطوات

 مل من الماء في كل كأس. 05نضع  -1

ن ونتركها ينضع كل كأس على موقد بنز -2

 حتى الغليان.

 نالحظ بخار الماء المتصاعد. -3

 

نحرك ورقة الكرتون بسرعة بطيئة فوق  -4

أحد الكؤوس، وبورقة كرتون أخرى 

ثانية.  10عة أكبر لكأس آخر لمدة بسر

)تتم هاتين الخطوتين في نفس الوقت، 

 ويمكن االستعانة بأحد الزمالء لعمل ذلك(.

نقارن سرعة البخار المتصاعد من  -0

 الكؤوس الثالثة.

 

يزيد معدل تصاعد البخار بتحريك  المالحظات:

ورقة الكرتون فوق الكأس، ويزيد أكثر بزيادة 

 تون.سرعة تحريك ورقة الكر

 



 .خريطة الطقس

 .الرطوبة

 
 .الجبهة الهوائية

 

 الطقس.

 .الضغط الجوي

 ة.الكتلة الهوائي

 ر.البارومت



مما  هء الطاقة الشمسية اليابسة والمياتدفي

ينجم عنه حدوث الرياح والتغير في درجة 

 الحرارة والضغط والجوي.

 

في المنخفض الجوي تتحرك الرياح في اتجاه 

لساعة، أما في المرتفع الجوي عكس عقارب ا

 تجاه عقارب الساعة.افتتحرك الرياح في 

 

كيس الرياح هي أداة تستخدم لمعرفة اتجاه 

الرياح فعند تدفق الهواء سيرفرف الكيس في 

 اتجاه معاكس التجاه حركة الرياح.

 

لمعرفة نوع المالبس التي يجب ارتداؤها 

 ولحمل المظالت أثناء المطر.

 



ماء حالة الطقس من خالل يتوقع العل

مالحظة التغيرات في الغالف الجوي 

وقياسها مثل درجة الحرارة وسرعة 

 الرياح والضغط الجوي.

 

فال يُمكن معرفة كيف سيكون  ؛العبارة خاطئة

الطقس تماًما في يوم ما، فعلماء األرصاد 

يقومون بحساب المتغيرات التي قد تؤثر في 

و األيام الطقس؛ لتوقع حالة جو اليوم أ

التالية، ولكن ال يتطابق دائًما الطقس الفعلي 

 والطقس الُمتنبأ به.

 

 





ترسل الشمس أشعتها خالل النهار إلى 

األرض، فتسخن اليابسة أسرع من المياه، مّما 

يؤدي إلى تسخين الهواء المالمس لها، فيتمّدد 

وتقل كثافته، ويرتفع إلى أعلى؛ لذا يقل الضغط 

ة، فيندفع الهواء البارد من الجوي فوق اليابس

البحر ليحل محّل الهواء الساخن، مسبّبا نسيًما 

 نسيم البحر.لطيفًا يسّمى 

 



 أنظمة الضغط المنخفض أنظمة الضغط المرتفع وجه المقارنة

 اتجاه حركة الهواء

يتحرك الهواء إلى الخارج من  .1

مركز الضغط المرتفع إلى 

 جميع الجهات.

تتحرك الرياح في اتجاه  .2

 عقارب الساعة.

يتحرك الهواء إلى  .1

الداخل في اتجاه مركز 

الضغط المنخفض من 

 جميع الجهات.

تتحرك الرياح في  .2

عكس اتجاه عقارب 

 الساعة.

 الهواء دافيء. الهواء بارد. حرارة الهواء

 رطوبة الهواء

الهواء جاف، وإذا كان هناك 

رطوبة فإنها تتبخر، ويخلو الجو 

 من الغيوم.

والرطوبة الهواء رطب، 

الجوية التي تصاحب الكتل 

الهوائية ذات الضغط 

المنخفض تنخفض درجة 

حرارتها وعندما ترتفع إلى 

أعلى وتتكثف تتكون الغيوم 

واألمطار وأنواع مختلفة 

 من الهطول.

 







 قد يتسبب تداخل الكتل الهوائية المختلفة في هذه العواصف.

 



نها فإن كتلة الهواء إذا قابلت كتلة من الهواء كتلة منها أبرد م

الباردة سوف تندفع أسفل كتلة الهواء األخرى، ثم تمتزجان 

 بشكل عاصف.

 



 درجة حرارة الماء هي المتغير المستقل واضطراب الماء هو المتغير التابع.

يظهر احتمالية التسبب في عاصفة فعندما يتقابل الماء البارد  يءاستخدام الماء البارد والداف

 افئ يختلطان بشدة حتى تتوازن درجة حرارتهما.مع الماء الد

 

إذا التقى ماء بارد جداً مع ماء 

ساخن جداً فان الماء البارد 

يتحرك بقوة تحت الماء الساخن 

 وتزيد مالحظة األثر.

 



على فيتمدد ويبرد وهذا التبريد أتتحرك الجبهة الهوائية الباردة وتدفع الهواء الدافيء إلى 

ار الماء وبسبب تكاثف الهواء الدافيء وارتفاعه أكثر إلى أعلى تتكون يؤدي إلى تكاثف بخ

 العواصف الرعدية وحينما تصل الغيمة ارتفاعاً أكثر برودة فإن الرياح تتسبب في انتشارها.

 







تتحرك الجبهة الهوائية الباردة فيندفع 

الهواء الدافيء والرطب إلى أعلى فيبرد 

الطاقة  الهواء ويتكاثف بخار الماء وترفع

المتحررة من التكاثف درجة حرارة الهواء 

مما يؤدي إلى تكون تيارات صاعدة ثم 

 تندمج قطرات الماء وتنمو أكثر حتى تسقط.

 

يصدر صوت انفجار البالون بسبب التمدد 

السريع للهواء الموجود في البالون لحظة 

انفجار البالون وكذلك صوت الرعد الذي 

 للهواء.يتكون بسبب التمدد السريع 

 



 عاصفة ثلجية عنيفة عقب انتهائها. تمثل

 

 تمثل عاصفة جليدية عقب انتهائها.

 





تحدث العواصف الرملية في المناطق 

الجافة وشبه الجافة وتحدث عندما تهب 

الرياح فوق المناطق التي ال يغطيها 

 غطاء نباتي فتحمل معها الرمال والغبار.

 

ي ال عندما تهب الرياح فوق المناطق الت

يغطيها غطاء نباتي تحمل معها الغبار 

 والرمال المفككة فتحدث العواصف الرملية.

 



يتحرك الماء من القنينة العلوية إلى القنينة 

السفلية ويدور في عكس اتجاه عقارب 

 الساعة.

 

يشبه هذا النموذج في اإلعصار القمعي؛ 

ألن الماء في القنينة يشكل قمعاً عند 

 ل دائري.تحريك القنينة بشك

 





تدور الرياح في اإلعصار القمعي؛ ألن الهواء في 

منطقة الضغط المرتفع يندفع إلى الداخل وإلى أعلى 

وحينما يتدفق الهواء ذو الضغط المرتفع إلى مركز 

 الضغط المنخفض يسبب دوران الرياح بسرعة.

 

ألنه عندما يعبر اإلعصار القمعي على 

 المباني يكون ضغط الهواء في مركز

اإلعصار يكون منخفضا بينما يكون 

الضغط داخل المباني مازال الضغط 

العادي وليحدث توازن في ضغط الهواء 

فإن الهواء داخل المباني ذو الضغط 

األعلى يندفع إلى الخارج مما يؤدي إلى 

 انفجار المباني.

 

 







تتحول العاصفة المدارية إلى إعصار 

حلزوني عندما تبلغ سرعة الرياح في 

كيلومتراً في  111صفة أكثر من العا

 الساعة.

 

تعد العاصفة الرعدية من األعاصير  ال ال،

الدوارة مالم ينخفض الضغط في مركزها 

 وتسبب نمطاً دورانياً للرياح.

 





من األجهزة التي تستخدم لقياس سرعة الرياح في العاصفة مقياس شدة 

ة لقياس سرعة بالون الطقس أو طائر –الرادر  –قمع الرياح  –الرياح 

 الرياح العاصفة.

 

ألن اإلعصار الحلزوني يتشكل عندما تكون مياه المحيط دافئة وال يحدث اإلعصار 

الحلزوني خالل الفترات التي تكون فيها مياه المحيط باردة ولذلك فيمكن التنبؤ بحدوث 

 اإلعصار الحلزوني عن طريق قياس درجة حرارة المحيط.

 



 النتيجة السبب

الهواء  ارتفاع

 .الرطب الدافيء
 .تبخر المياه الدافئة

يتدفق الهواء البارد 

ليحل محل البخار 

 الساخن.

ارتفاع الهواء 

 .الدافيء الرطب

يبدأ الهواء في 

الدوران وتكون 

 .الرياح

تزداد سرعة الرياح 

وتبلغ أكثر من 

 .كم /ساعة 111

 

 الدوارة. األعاصير

 



لعدم وجود ضغط منخفض في المركز 

 ذلك ال يحدث دوران للرياح.ل

 

 

تنتج العواصف عن تصادم الكتل الهوائية 

)درجة الحرارة، المختلفة في خواصها 

 والرطوبة، والضغط(.





 الزمن× المسافة = السرعة 

 كم 2ث =  2× كم/ث  3\1 =            

 

 الزمن× المسافة = السرعة 

 كم 3ث =  1× كم/ث  3\1=            

 

 كم 2.2= 8/3= 1/3× 8

 



من أسباب اختالف المناطق في درجات الحرارة هو البعد عن خط االستواء 

 واالرتفاع والقرب من المسطحات المائية.

 



تكون درجة حرارة للمدينة التي تقع على البحر أقل تبايناً 

 حر.من تلك المدينة التي تقع بعيداً عن الب

 

تمتاز مدينة الرياض بمدى واسع من درجات الحرارة 

أما مدينة الدمام فلها مدى ضيق  ،العظمى على مدار العام

 من درجات الحرارة العظمى.

 

 ً مدى ضيق لدرجات الحرارة الحرارة  لمدينة الدمام أيضا

ما مدينة الرياض فلها مدى واسع من درجات أ ،الصغرى

 الصغرى. ةالحرار

 



بر تغير في درجة الحرارة خالل السنة في مدينة يحدث أك

الرياض، بينما يحدث أقل تغير في درجات الحرارة في 

 مدينة الدمام.

 

تقع مدينة الدمام بالقرب من البحر ويعمل نسيم البر 

والبحر على المحافظة على توازن حرارة وبرودة مدينة 

 الدمام طوال السنة.

 

ها القرب من البحر ورطوبة تؤثر في يمن متغيرات الطقس الت

 الهواء والغيوم وسرعة الرياح واتجاهها.

 

تعمل البحار على تلطيف مناخ المدن الواقعة 

على سواحلها، فتكون أدفأ شتاًء وأبرد صيفًا من المدن 

 الواقعة بعيًدا عنها.

 





 بارد ورطب.



 مناخ مداري.

 

 

 متروك للطالب 



ستواء التيارات التي تمر بمحاذاة خط اال

 رة.تيارات حا

 



نحتاج لمعلومات عن درجات الحرارة 

 والهطول لكلتا المدينتين.

 أبها

 خماسين

 أبها

 خماسين



 الجانب اآلخر هو المواجه لمهب الريح.

 

 تكون كمية األمطار كبيرة.

 



البراكين وشدة األشعة الشمسية وسقوط 

 النيازك الكبيرة.

 



انصهار الجليد في المناطق القطبية 

ى سطح البحر مما يسبب وارتفاع مستو

ات وانغمار مساحات واسعة من انفيض

 المناطق الشاطئية.

 

 



 المناخ

 

 تيار بارد.

 

تفقد المحيطات الحرارة بشكل أبطأ من 

اليابسة، لذلك فهي تُلّطف مناخ المدن 

الواقعة على شواطئها وتكون أدفأ شتاًء من 

 المدن البعيدة عنها عند خط العرض نفسه.

 



ض، والبعد عن المسطحات المائية، دوائر العر

وتيارات المحيط، والرياح، واالرتفاع، 

 والسالسل الجبلية.





 االرتفاع عن سطح البحر ونسائم البحر األحمر يلطفان مناخ الطائف.

 

 ً ، والغطاء النباتي الكثيف، والطبيعة الخالبة يجعل المناخ اللطيف صيفا

نون صيفًا لالستجمام، وهربًا مدينة الطائف مصيفًا جمياًل يقصده المواط

 من حرارة الصيف في بعض المدن األخرى.

 



 المناخ

 ي.التيار المائ 

 تغير المناخ

 .العاصفة الرعدية

 

 اإلعصار القمعي.

 

 ظل المطر

 العواصف الرملية

 



تتكون العواصف عند التقاء كتل هوائية مختلفة 

 (.الضغط –الرطوبة  –درجة الحرارة )الخصائص 

 

العاصفة التي تظهر هي إعصار حلزوني؛ ألن 

الغيوم تظهر على شكل غيوم لولبية الشكل وفي 

 وسطها تجويف يسمى عين اإلعصار.

 

تنشأ العواصف الثلجية عندما تتالقى كتلتان من 

الهواء مختلفتان في درجة الحرارة ونسبة 

الرطوبة وقد تسبب بعض هذه العواصف انخفاض 

ط للثلوج أو البرد في درجة الحرارة وتساق

وبعضها اآلخر قد يسبب انخفاضاً كبيراً في درجة 

حرارة األرض مما يسبب تكون الثلوج على سطح 

 األرض.

ولهذه العواصف تأثير على حياة سكان شمال 

أوروبا فتسبب توقف أألنشطة البشرية وتعطيل 

لحركة المرور ويسعى الناس في هذه الحاالت إلى 

 البقاء في منازلهم.

 

ألن األمواج العاتية تسبب الفيضانات التي تتسبب 

في تدمير كثير من المنشآت والمنازل وموت أالف 

األشخاص وتشريد األالف وتوقف مظاهر الحياة 

في هذه المناطق مما يكون له أثار سلبية على 

 الحالة االقتصادية واالجتماعية لهذه المناطق.

 

على سالمتنا، فقد يُشكل البرق خطًرا  العبارة خاطئة؛

فمثاًل، قد أحدث البرق شًقا في أحد األشجار مما يدل 

على أن تأثيره يصل إلى األرض، كما أنه يحدث في 

طبقة التروبوسفير وهي أقرب طبقات الجو إلى 

 األرض.

 

 



تتشكل العواصف نتيجة التقاء كتل 

هوائية ذات خصائص مختلفة 

وتختلف في أنواعها بسبب اختالف 

الجوي في المناطق  أنظمة الضغط

 المناخية المختلفة.

 





تبدأ العواصف الرملية الصيفية في المملكة مع 

هبوب الرياح المعروفة باسم البوارح والتي 

تهب على الجزيرة العربية من جهة بالد الشام، 

متجهة نحو الجنوب الشرقي. ويشمل تأثير هذه 

الرياح المنطقة الشرقية وأجزاء المنطقة 

ا منطقة الرياض والمنطقة الوسطى، ومنه

 الشمالية الشرقية من المملكة.

 كالهما وصف لحالة الجو. :وجه الشبه

 أوجه االختالف:

وصف لحالة الجو في الطبقة  الطقس:

السفلية )التروبوسفير( من الغالف الجوي 

 في مكان ما وفي فترة زمنية قصيرة.

متوسط الحالة الجوية في مكان ما  المناخ:

 منية محددة.خالل فترة ز

 


