
كتيِّب

الطقس



 مع بداية كل يوم جديد، من املرجح أنك
 تتحقق من حالة الطقس. أو رمبا تبحث عن

 تنبؤات الطقس. وقد تقرأ مقياس الحرارة. أو
 رمبا تنظر إىل السامء وتستشعر الهواء لرتى ما إذا كان

 اليوم مشمساً، دافئاً، ممطراً، بارداً، عاصفاً أم غامئا. الطقس
 هو عبارة عن حالة الجو يف الخارج يف زمان ومكان

.ُمحددين

 ميكنك تطبيق الطقس من تشغيل وتجربة قوى الطبيعة التي تشكل الطقس: الشمس، الهواء،

.واملاء. خلق العواصف والُسحب. اكتشف ماذا يحدث كل يوم والظواهر الجوية بالغة الشدة

يف التطبيق

 نحُن نشجع اللعب املفتوح. استخدم رشيط األدوات يف اليسار للتنقل ما بني مشاهد الشمس، والريح، واملياه.

.أنقر لرؤية كل منظر بصورة منفردة او أنظر كيف تعمل جميعها معا

احفر

.أنقر واسحب الشمس، السامء، السحب، املياه، األرض، والعنارص األخرى يف كل مشهد

.انقر عىل الدوائر البيضاء لرؤية املزيد من املشاهد املفّصلة

.عندما تستكشف حالة الطقس، فكِّر كيف تتفاعل الشمس والهواء واملاء



 تُرسل الشمس الطاقة إىل األرض من مسافة تُقّدر ب 93 مليون ميل/ 152 مليون

 كيلومرت. تُديفء هذه الطاقة األرض و غالفها الجوي. ولكن الشمس ال تُدفئ األرض

 بصورة متساوية. وألن األرض كروية، فإن الشمس تصل إىل أجزاء مختلفة بزوايا

 مختلفة. ال يتلقى القطبان أشعة الشمس املبارشة أبداً وأحياناً ال يتلقيان أي أشعة

 شمس عىل اإلطالق، بينام يتلقى خط االستواء الكثري من أشعة الشمس املبارشة.
 فضالً عن ذلك، فإن األسطح املختلفة املوجودة عىل األرض، املاء، والرتبة، تدفأُ

 وتربد مبعدالت مختلفة. ميتص املاء الحرارة ببطء ويطلقها ببطء. تزيد درجة حرارة

.األرض وتربد بشكل أرسع

 تُعد هذه االختالفات يف الحرارة هامة: حيث تؤثر عىل حركة الهواء واملاء من مكان

.آلحر، وذلك يؤدي إىل حدوث األحوال الجوية

 درجة الحرارة هي الطريقةاملألوفة لقياس مدى دفء أو برودة مكان معني

 باستخدام مقياس الحرارة. عندما يشري مقياس الحرارة إىل 32 درجة فهرنايت أو 0

 درجة مئوية، يكون الجو بارداً يف الخارج! تلك هي درجة الحرارة التي تتجمد فيها

.املياه

الشمس



يف التطبيق

.أنقر فوق الشمس. اسحب الشمس فوق األرض واملاء

 تديفء الشمس األرض برسعة، وتديفء املياه ببطء. وتربد األرض برسعة بعد غياب الشمس. أما املياه فتربد ببطء

.بعد غياب الشمس

.انقر عىل الكلب أو النافذة أو الطاولة

.هذه مشاهد قد تراها أيضاً يف أرجاء منزلك. راقب ما يحدث يف كل منها مع تغري درجة الحرارة

.اسحب هواًء دافئاً أو بارداً إىل املشهد

.راقب ماذا يحدث عندما يصبح الهواء أكرث دفئاً أو أكرث برودة

أسئلة للمناقشة

كيف ميكنك أن تعرف ما إذا كان الجو حاراً أم بارداً يف الخارج مامل تتحقق من درجة الحرارة أوال؟

ما هي األشياء التي تفعلها يف الخارج يف يوم حار؟

ماذا تفعل يف يوم بارد؟



 تًسمى طبقة الهواء التي تُغلف الكرة األرضية الغالف الجوي. يبلغ سمكها ما

 يصل إىل ]62 ميال/100 كم[. مقارنة باألرض التي يبلغ قطرها )7915 ميال/12742

 كيلومرت( فهي رفيعة جدا. لكن درحة الحرارة تلعب دوراً كبرياً، فهي تتألف يف

.معظمها من النيرتوجني واألكسجني الذي نحتاجه للبقاء عىل قيد الحياة والتنفس

 الطيارون الذين يقضون فرتات طويلة يف الغالف الجوي يعتقدون أنه محيط من

 الهواء. يف حني يتكون الهواء من جزيئات صغرية جداً ال تُرى بالعني املجردة فهي

.تشغل مساحة وتتحرك ولها وزن مثل املياه يف املحيط

 يسمى وزن الهواء الذي يدفع يف اتجاه األرض، الضغط الجوي. وعند مستوى سطح

 البحر، فإن عمود الهواء أعىل البوصة املربعة الواحدة، يزن حوايل ]14,7 رطل / 6,7

.]كجم

 ويتغري ضغط الهواء نتيجة تغري درجة حرارة الجو. عندما يكون الهواء ساخنا

 تتحرك الجزيئات برسعة وتتباعد عن بعضها البعض مام يجعل الهواء أقل كثافة

 وأخف وزنا. يرتفع ألعىل يف السامء مكوناً منقطة ذات ضغط منخفض. ومع ارتفاع

.الهواء ألعىل يتمدد ويربد ويكون سحباً وطقساً عاصفا

 حني يكون الهواء بارداً، تنتقل جزيئات الهواء ببطء وبالقرب من بعضها البعض،

 جاعلة الهواء أثقل وأكرث كثافة. إنها تغوص وتضغط عىل االرض نحو األسفل، األمر

.الذي يخلُق مساحة ذات ضغٍط عاٍل، مع طقس صحو، وممتع

الهواء والرياح



 يتحرّك الهواء من مناطق الضغط املُرتفع إىل مناطق الضغط املنخفض. بينام تقوم الشمس بتدفئة سطح األرض،

 يقوم سطح األرض بتدفئة الهواء أعاله. وعندما يدفأ الهواء، فانه يتمدد ويصبح أقل كثافة وأخف وزنا. يرتفع

 الهواء الدافئ. ثم يتكثّف الهواء البارد، وينتقل الهواء الثقيل ليحل محله. نحن نشعر بالهواء املتحرك يف شكل

.رياح

 نستطيع ان نقيس رسعة الريح بواسطة مقياس شدة الرياح االنيموميرت. تهُب الرياح عىل مقدمة االنيموميرت،

 وعند دورانه، يحسُب املقياس الرسعة ويحولها اىل رسعة رياح. نستطيع قياس اتجاه الريح بواسطة دّوارة الرياح.

.تدوُر دوارة الرياح أيضاً، وتشري اىل أّي اتجاه يأيت منه الريح

 نستطيع أن نرى يف بعض األحيان تأثري الريح. ميكنها أن تلتقط األتربة، واألوساخ، أو شعرك أو قبعتك. تستطيع

 الريح يف العواصف القوية، مثل األعاصري املدارية والزوابع، أن تدّمر املنازل، وترمي السيارات يف الهواء، أو تخلق

.أمواجاً عالية يف املحيط

ريح

هواء بارد هواء دافئ

 البارومرت هو جهاز يُستعمل لقياس الضغط الجوي، فإذا كان البارومرت يشري إىل

 أن الضغط آخذ يف االرتفاع، توقع جواً صافيا و إذا كان يشري إىل انخفاض الضغط،

.فتوقع طقساً سيئا



يف التطبيق

.اسحب الشمس

.يرتفع الهواء بعد أن تقوم الشمس بتدفئته. املس أي مكان لخلق املزيد من الرياح

أسئلة للمناقشة

ما الذي ُينيشء الرياح؟

كيف ميكنك قياس شدة الرياح يف الخارج؟



 توجد دوماً كمية من املاء يف الهواء، أحياناً تكون كثرية وأحياناً قليلة. ينتقل املاء

 من سطح األرض اىل الهواء، ثم يعود إىل سطح األرض، ثم يصعد لألعىل مرًة أخرى

 ومن ثم مرًة أخرى لألسفل. تسمى هذه العملية بالدورة املائية. تحدث الدورة

. املائية يف ثالث مراحل: التبخر، التكاثف والهطول

 يتبخر املاء املوجود عىل سطح األرض عندما تسخنه أشعة الشمس. يف التبخر،

 يتحول املاء أىل غاز) بخار ماء(. يرتفع الهواء الرطب والدافئ لألعىل. )معلومة

 إضافية: يستطيع الهواء الساخن أن يحمل كمية من املياه أكرث من الهواء البارد .

)وكلاّم أخذ املزيد من املياه، يصبح أكرث كثافة، مام يعطيه قوة أكرث لالرتفاع

 يربد الهواء كلام ارتفع وكلاّم تكثّف بخار املاء. يف التكثيف يتحول بخار املاء مرة

 أخرى إىل ماء سائل. يتجّمع املاء ويشّكل السحب. إذا كانت درجة الحرارة فوق

 درجة التجمد تتكون السحب من قطرات املاء. اذا كانت أقل من التجمد، تتشّكل

.من بلورات الثلج

 اثناء تزاحم قطرات املاء السائلة أو بلورات الثلج يف الغيوم مع بعضها البعض، تكرب

 لتشكل قطرة املاء أو الثلج. يف نهاية األمر تصبح كبرية جداً وثقيلة لتطفو. يرتد املاء

 مجدداً اىل األرض، بصورة هطول، ويتجمع يف البحريات، واألنهار أو الجداول، أو

.يترسب إىل داخل األرض

املاء والهطول



 يقيس مقياس املطر كمية املطر أو كمية هطول املياه. ان أبسط مقياس للمطر هو

.أنبوبة فارغة عليها عالمات قياس الطول

 املطر )املاء السائل( والثلوج )البلورات املتجمدة( هام نوعان شائعان من الهطول.

 قد يكون الهطول أيضاً مطراً ثلجياً وهو عبارة عن الثلج الذي يذوب ويتجمد مرًة

 أخرى عند سقوطه، واملطر املتجمد، وهو املطر الساقط املتجمد الذي يذوب عند

 هطوله ولكنه يتجمد عندما يصطدم باألسطح الباردة أو يسقط عىل شكل قطع من

.الربد املتجمد داخل السحب

 تتكرر الدورة املائية من التبخر إىل التكثف ثم الهطول، ثم تعود إىل التبخر مرة

 أخرى. سواء نزل املاء عىل األرض عىل شكل ثلوج أو برد أو صقيع، فإنه ، يف نهاية

 املطاف سيتبخر يف الهواء مرة أخرى. تسمى كمية املاء يف الهواء يف وقت معني

.بالرطوبة

 يف حني أنك ال تستطيع عادًة رؤية املاء يف الهواء ولكنك أحيانًا ميكنك أن تشعر به.

 يعطي الهواء الجاف إحساساً بالجفاف ألنه يخرج العرق من جلدك. الهواء الرطب

 يكون لزجاً ألنه ال ميكنه استيعاب املزيد من املياه، لذا يبقى العرق عىل جلدك.

.ميكنك أيضا قياس الرطوبة بواسطة مقياس درجة الرطوبة

يف التطبيق

.أنقر عىل املاء واألرض

.يرتفع بخار املاء إىل الهواء

.أنقر عىل السحابة

.تسقط املياه من السامء كهطول



أسئلة للمناقشة

ماذا يحدث للامء بعد أن يتبخر يف الهواء؟ بعد أن يتكثف؟

هل الهواء حيث تعيش رطب أم جاف؟ هل تتغري الرطوبة؟

ماذا يحدث للسحابة يف رأيك بعد أن تُنتج الكثري من املطر والثلج؟



 تظهر السحب نتيجة للتكثيف يف الدورة املائية. السحب هي تجمعات لقطرات

 املاء الدقيقة أو لبلورات الثلج التي تطفو يف السامء قبل أن تسقط إىل األرض مرة

 أخرى. املياه التي تتكثف يف شكل سحاب ال تظل سحاباً إىل األبد. فهي تتحول إىل

 أمطار أو جليد، أو بخار ماء، أو مياه جوفية أو جزء من بحرية أو نهر أو محيط.

.وقد تصبح جزءاً منك حتى، إذا رشبتها

 خالل النهار، تعكس السحب أشعة الشمس مرة أخرى إىل الفضاء. ويف الليل، تشع

 الحرارة التي أطلقها سطح األرض مرة أخرى إىل األرض. ومن املمكن أن يجعل ذلك

.األيام الغامئة باردة، والليايل الغامئة دافئة

السحب



انواع السحب

ً  ميكن لشكل السحابة أن يخربنا عن طريقة تكوينها، وهو ماميكن أن يعطينا أيضا

.مؤرشات لوصف الطقس والتنبؤ به

:هناك ثالثة أنواع رئيسية من السحب

 السحب الطبقية وهي طبقات من السحب املسطحة، تتكون عادة من قطرات املاء )بدالً من بلورات الثلج(، التي

 تتكون عندما يربد الهواء. وميكنها البقاء عىل ارتفاع منخفض يف السامء وتُنتج أمطاراً خفيفة إىل متوسطة أو جليداً

.ميكن أن يستمر طوال اليوم. الضباب هو نوع من السحاب الطبقي الذي يالمس األرض

 تبدو السحب الركاميةوكأنها أكوام ضخمة من القطن. وهي تتكون إما من قطرات املاء أو بلورات الثلج، اعتامداً

 عىل حرارة الهواء، وعادة ما تكون مسطحة عند القاعدة ومنتفخة عند القمة. وهي تتكون من الهواء الرطب

 والدافئ الصاعد. ونحن نراهم عادة يف األيام املشمسة، لكنها ميكنها التحول إىل سحب مرتاكمة، طويلة وداكنة

.اللون، تنتج عنها عواصف رعدية

 السحب السمحاقية تبدو ناعمة ومجعدة وهي مكونة عادة من بلورات الثلج، وتبدو عالية يف السامء يف األيام

.الصافية. وتُشري يف كثري من األحيان إىل األحوال الجوية املتغرية ورمبا تتنبأ باتجاه عاصفة نحوك



يف التطبيق

.قم بالتمرير الرسيع أو الضغط إلنشاء السحب

 تتشكل السحب املختلفة عىل ارتفاعات مختلفة. فالسحب الطبقية توجد منخفضة يف السامء يف حني توجد

.السحب السمحاقية مرتفعة عالياً يف السامء

أسئلة للمناقشة

ماذا سيكون شعورك إذا استطعت أن تلمس سحابة؟

أي نوع من الطقس ميكن أن توقع إذا رأيت السحب الركامية؟ السحب السمحاقية؟



.تتكون العواصف عندما يصعد الهواء الساخن برسعة حامالً كمية كبرية من املاء

العواصف الرعدية

 العواصف الرعدية هي النوع األكرث شيوعا من العواصف. وتتشكل هذه العواصف عندما يصعد الهواء الساخن

 والرطب فوق الهواء البارد. يربد املاء يف الهواء البارد ويتكثف ليتحول إىل سحابةركامية طويلة وسميكة . عندما

 يتكثف املاء يصدر الطاقة. تشحن هذه الطاقة العواصف الرعدية التي تطلق املطر أو يف بعض األحيان تتساقط

.وتسبب الربق والرعد، وهو الصوت الذي تسمعه عندما يخرتق الربق جدار الهواء

 يتكون الربق عندما تتصادم جزيئات الثلج واملاء حول سحابة السحابةالرعدية. ومع تصادم الجزئيات تقوم بنقل

 الطاقة الكهربية لبعضها البعض. وتتكون شحنة كهربية عىل نحو متزايد حتى يتم إطالقها كالصاعقة من سحابة

.ألخرى يف الهواء أو نحو األرض

 تكوين )Supercells( ميكن للسوبرسيلز .)Supercells( يطلق عىل العواصف الرعدية الشديدة الدوران سوبرسيلز

.املطر والربد والربق واألعاصري

العواصف الثلجية

 هي عبارة عن عواصف ثلجية عنيفة. مثل العواصف الرعدية يرتفع الهواء الدافئ Blizzards العاصفة املدمرة

 والرطب فوق الهواء البارد. ولكن يجب أن يكون الهواء بارداً جدا تحت درجة التجمد للسامح لرقاقات الثلج

.بالتكون والتامسك أثناء سقوطها نحو األرض

العواصف



األعاصري

 اإلعصار مثل عمود من الرياح الرسيعة والدوارة )200 إىل 500 ياردة/180 إىل 450 مرتا( من العرض تصل من

 السحاب وتلمس األرض. يبلغ متوسط رسعة اإلعصار )10 إىل 20 ميال/16 إىل 32 كيلومرت( يف الساعة عىل حوايل

 )خمسة أميال/مثانية كيلومرتات(. ميكن أن تبلغ رسعة الرياح يف اإلعصار )100 إىل 300 ميل يف الساعة/160 إىل

.)480 كيلومرت يف الساعة

 األعاصري ناتج من سحب سوبرسيل. تنمو سحابة سوبرسيل من الهواء الدافئ والرطب مام يشكل السحابة

 السوداء العمالقة. إذا علقت السحابة يف عامود من الهواء الدوار، فإنها تبدأ هي األخرى يف الدوران. ال يعرف

 العلامء بالضبط كيف يبدأ الهواء يف الدوران. رمبا ألن الهواء يدور نتيجة لهبوب الرياح برسعات واتجاهات

 مختلفة، عند ارتفاعات مختلفة. لكن مبجرد أن تبدأ السحابة يف الدوران، فهي تكًوِن سحابة قمع. وميكن لسحابة

.القمع أن تنثني نتيجة للمطر أو الرَبَد. وعندما تالمس األرض تصبح إعصارا

 تكون األعاصري قوية جداً بحيث إنها تدمر معظم أدوات القياس. بدالً من هذا، يقدر مقياس فوجيتا رسعة رياح

 0ـ تقتلعEF اإلعصار عن طريق قياس مقدار الرضر الذي يسببه اإلعصار. عىل سبيل املثال، يف إعصار بدرجة

 الرياح األفرع الضعيفة وألواح التكسية الخشبية الصغرية وتصل رسعتها إىل حوايل ]65 إىل 85 ميل يف الساعة /

 3 يقلب عربات القطار ويطيح باألدوار العليا للمنازلEF 100 إىل 103 كيلومرت يف الساعة[. بينام إعصار بدرجة

.]عندما تصل رسعة الرياح إىل ]136 إىل 165 ميل يف الساعة / 219 إىل 216 كيلومرت يف الساعة

برد

 العواصف الرعدية، و سحب السوبرسيلز، واألعاصري ميكن أن تخلق أيضاً الربد: كرات صغرية من الجليد ميكن

 أن تسقط من السامء، حتى يف يوم حار. يف السحابة الركامية تتحرك قطعة من الجليد صعوداً وهبوطاً، وتتزايد

 حيث إنها تقوم بتجميع طبقات أكرث مجمدة. عندما يصبح الربد أثقل من أن يبقى يف السحابة فإنه يسقط مثل

. املطر والثلج

األعاصري املدارية

 اإلعصار املداري أو التيفون أو الزوبعة هو عاصفة شديدة الدوران مع رياح قوية وأمطار غزيرة. وهي عواصف

.أبطأ ولكنها أكرب بكثري من األعاصري. وبإمكانها أن تسافر آالف األميال وتستمر لعدة أيام

 تبدأ األعاصري املدارية فوق املياه االستوائية. حرارة املياه تأججها ودوران األرض يساعدها يف الدوران. وهي تدور

 عكس عقارب الساعة يف نصف الكرة الشاميل وباتجاه عقارب الساعة يف نصف الكرة الجنويب. وتفقد األعاصري

.املدارية قوتها عندما تعصف فوق األرايض أو املياه األكرث برودة وتفقد حرارتها

 يتم قياس قوة األعاصري بواسطة مقياس ريح األعاصري املدارية سفري-سمبسون. إنه عكس مقياس فيوجيتا، فهو

 يقدر الرضر ايل يسببه اإلعصار بناء عىل الرسعة الفعلية للرياح. ترتاوح رسعة الرياح يف األعاصري املدارية الفئة

 واحد )من 74 إىل 95 ميل يف الساعة/ من 119 إىل 152 كيلومرت يف الساعة(. ستترضر األسطح وأفرع األشجار

 الكبرية. يف اإلعصار املداري الفئة الخامسة، تسري الرياح برسعة تزيد عن ]157 ميل يف الساعة / 253 كيلومرت يف

.الساعة[ وميكن أن تخلف أماكن غري قابلة للسكنى ما بني أسابيع وأشهر



يف التطبيق

.أنقر ومّرر رسيعاً إلنشاء األعاصري املدارية والزوابع

.راقب الهواء الدافئ والرطب وهو يصعد إىل أعىل. ستؤثر قوة العاصفة التي أنشأتها عىل مقدار الرضر الواقع

أسئلة للمناقشة

أي نوع من العواصف يحدث بالقرب من مكان سكنك؟

ماهي العالمات التي ستبحث عنها للتنبؤ بقدوم عاصفة؟
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