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نتهــاء مــن دراســة هــذه الوحــدة المتمازجــة والتفاعــل مــع  ُيتوقّــع مــن الطلبــة بعــد ال�إ
اأنشــطتها اأن يكونــوا قادريــن علــى التمييــز بيــن المــواد الكيميائّيــة التــي يســتخدمونها 
فــي حياتهــم اليوميــة، مــن حيــث اأنواعهــا، وفوائدهــا، واأضرارهــا علــى كلٍّ مــن 

نســان والبيئــة، وتوظيــُف معرفِتهــم بالطقــس فــي اتّخــاِذ قــراراٍت مناســبٍة لنشــاطاتهم  ال�إ

آتــي: ــة، مــن لبــاٍس واأكٍل وغيــر ذلــك، وذلــك مــن خــلال تحقيــق ال� اليومّي

لكتروني لذّرات بعض العناصر.  كتابة التوزيع ال�إ

 تعييــن موقــع العنصــر فــي الجــدول الــدوري مــن خــلال التوزيــع 

لكترونــي لــه. ال�إ

 كتابة الصيغة الكيميائّية للمركّبات.

 توظيف صور ورسومات لتصنيف الكتَل الهوائّية َوفقاً لمصادرها.

 تصنيف الجبهات الهوائّية َوفقاً لخصائصها.

 قياس بعض عناصر الّرصد الجوّي عملّياً.

 توظيــف بعــض المشــاهدات الحياتيــة للتوصــل اإلــى اأهمّيــَة التنبُّــؤ بحالــة 
الطقــس.

 تصميم جهاَز قياٍس لكمّية ال�أمطار.

المحتـويـــات

الكتل والجبهات والهوائية                                                             ١٥ الدرُس الرابع  

المنخفضات والمرتفعات الجوية                                               ١٩  الدرُس الخامس  

الرصد الجوي                                                                             ٢١  الدرُس السادس    

              

الدرُس األول    التوزيع اإللكتروني للذّرة                                        ٣ 

الدرُس الثاني    العناصر والجدول الدوري                                                                      ٥  

الدرُس الثالث    الصيغة الكيمائية                                                                    ١٠  
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نشاط )1(: اإلكتروناتي حول نواتي 

     قامــت مجموعــة مــن الطلبــة بتصميــم نمــوذٍج لــذّرة عنصــر الكربــون مســتعينين باإرشــادات 

آتيــة: معلّمهــم، وقامــوا برســم النمــوذج، كمــا فــي الشــكل المجــاور، وبنــاًء عليــه اأجــب عــن ال�أســئلة ال�

 1- ما رمز عنصر الكربون؟

 2- سمِّ الُجسْيمات التي تظهر في الشكل، وما شحنة كلٍّ منها؟ واأين تتواجد؟

 3- ما شحنة النواة؟ 

 4- ما العدد الذري والعدد الكتلي للذّرة؟ 

أّول؟ لكترونات في مستوى الطاقة ال�  5- ما عدد ال�إ

لكترونات في مستوى الطاقة الثاني؟   6- ما عدد ال�إ

أيّــة ذّرة يســاوي عــدد البروتونــات فــي       العــدد الــذري ل�

ــاً، يجــب اأْن يكــون  ــة كهربائّي ــذرة متعادل نواتهــا، وحتــى تكــون ال

لكترونــات التــي تــدور حولهــا فــي مســتويات الطاقــة. اأّمــا  عــدد البروتونــات فــي النــواة مســاوياً لعــدد ال�إ

ــات. ــات والنيوترون ــذرّة فيســاوي مجمــوع عــددّي البروتون ــي لل ــدد الكتل الع

.
31P15 لكترونات في ذرّة عنصر الفسفور    سؤال:  ِجْد عدد كلٍّ من النيوترونات، والبروتونات، وال�إ

لكترونات لمستويات الطاقة  نشاط )٢(: السعة القصوى من ال�إ

ــعة القصــوى لمســتويات  آتــي الــذي يبّيــن السِّ      ادرس الشــكل ال�

لكترونــات المحيطــة بالــذّرة، ثــم اأكمــل الجــدول  الطاقــة مــن ال�إ

ــه:  ــي تلي ــي، واأجــْب عــن ال�أســئلة الت آت ال�

الّدرس
)1(

التوزيع 
لكتروني  ال�إ

للذرّة
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لكتروناتمرّبع رقم مستوى الطاقةرقم مستوى الطاقة )ن( عة القصوى من ال�إ السِّ

1

٢٨

39
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لكترونات له.  1-  ما العلاقة بين رقم مستوى الطاقة والسعة القصوى من ال�إ

لكترونات ورقم مستوى الطاقة.  2-  اكتْب علاقًة رياضّية تربط بين الّسعة القصوى من ال�إ

لكترونــات حــول النــواة فــي مســتويات الطاقــة المختلفــة، بحيــث يتّســع كلٌّ منهــا لعــدٍد       تتــوّزع ال�إ

آتيــة: لكترونــات، ُيعطــى بالعلاقــة ال� معّيــٍن مــن ال�إ

لكترونات حول النواة  نشاط )3(: توزيع ال�إ

لكترونات في مستوى الطاقة ن = ٢ن٢، حيث: “ن” رقم مستوى الطاقة السعة القصوى من ال�إ

لكتروني لذّرات ثلاثة عناصر، ادرْسه جّيداً ثم اأجب عن ال�أسئلة التي  آتي التوزيع ال�إ يمثّل الشكل ال�

تليه:

 1- ما عدد بروتونات كلِّ ذّرة من الذّرات في الشكل؟
لكترونات في كلِّ ذّرة؟  2- ما العلاقة بين عدد البروتونات وعدد ال�إ

لكترونــات التــي يتّســع لهــا كلُّ مســتوى  لكترونــي لــذّرة العنصــر بكتابــة عــدد ال�إ يمكــن تمثيــل التوزيــع ال�إ

مــن مســتويات الطاقــة، حســب رقمــه وُبعــده عــن النــواة.

 مثال:

.
19
K لكتروني لعنصر البوتاسيوم  اكتب التوزيع ال�إ

 هو: 1، 8 ، 8 ، 2 .
19
K لكتروني ِل  الحل: التوزيع ال�إ

. 
20
Ca لكتروني لذّرة عنصر الكالسيوم       سؤال: اكتب التوزيع ال�إ

    اأكسجين            مغنيسيوم        كلور 
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نشاط )3(: اإلكترونات التكافؤ 

اأكمل الجدول ال�آتي، ثّم اأجب عن ال�أسئلة التي تليه:

عدد الرمزالعنصر
البروتونات

عدد 
لكترونات ال�إ

التوزيع 
لكتروني ال�إ

عدد اإلكترونات 
مستوى الطاقة ال�أخير

8اأكسجين
O8

3ليثيوم
Li2 ، 1

10نيون
Ne10

13األمنيوم
Al2 ، 8 ، 3

16كبريت
S

لكترونات نفسه في مستوى الطاقة ال�أخير؟  1- سّم العناصر التي لها عدد ال�إ

؟
19
K 2- ما العنصر الذي يحتوي على عدد اإلكترونات مستوى الطاقة ال�أخير نفسه لعنصر البوتاسيوم 

؟
18
Ar 3- ما العنصر الذي يحتوي على عدد اإلكترونات مستوى الطاقة ال�أخير نفسه لعنصر ال�آرغون 

لكترونــي للــذرة اإلكترونــات التكافــؤ،       تُســّمى اإلكترونــات مســتوى الطاقــة ال�أخيــر فــي التوزيــع ال�إ

وهــي التــي تحــّدد الصفــات الكيميائيــة والفيزيائيــة للعنصــر.      

نشاط )1(: الجدول الّدْوري الحديث

     توّصــَل العلمــاُء اإلــى ترتيــٍب للعناصــر الكيميائّيــة فــي جــدوٍل ُيســّمى الجــدوَل الــدْوري الحديــث، 

آتــي:  كمــا يظهــر فــي الشــكل ال�

الّدرس
)٢(

العناصر   
والجدول 
الّدوري
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آتية:  تاأمل الجدول اأعلاه، ثّم اأجْب عن ال�أسئلة ال�
 1- صف الجدول الدوري الظاهر اأعلاه.

 2- كم عموداً في الجدول الدوري؟ 
 3- كم ّصفاً في الجدول الدوري؟

     يســّمى العمــود فــي الجــدول الــدوري مجموعــة ويســّمى الصــف فــي الجــدول الــدوري دورة، 
.A وســيتم التركيــز علــى عناصــر المجموعــة ،)B,A( وتتــوزع العناصــر بيــن عائلتيــن

نشاط )٢(: مجموعة العنصر

 .
20
Ca الكالسيوم ،

 12
Mg  والمغنيسيوم ، 

4
Be  لكتروني لذّرات كلٍّ من: البيريليوم  1- اكتب التوزيع ال�إ

 2- قارن بين العناصر الثلاثة من حيث عدد اإلكترونات التكافؤ. ماذا تلاحظ؟

 3- ما رقم المجموعة الذي تترتّب فيه هذه العناصر الثلاثة؟ وما علاقته بعدد اإلكترونات التكافؤ لكلٍّ منها؟ 

 . 
17
Cl والكلور 

 9
F لكتروني لذّرات كلٍّ من: الفلور  4- اكتب التوزيع ال�إ

 5- قارْن بين العنصرين من حيث عدد اإلكترونات التكافؤ. ماذا تلاحظ؟
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 6- مـا رقـم المجموعـة التـي يترتّـب فيهـا العنصريـن السـابقين؟ ومـا علاقتـه بعـدد اإلكترونـات التكافؤ 

لـكلٍّ منها؟ 

ــابه  ــها، وتتش ــي المجموعــة نفس ــؤ نفســه ف      تترتّــب العناصــر التــي لهــا عــدد اإلكترونــات التكاف

ــع  ــو الحــال م ــا ه ــة، كم ــا الكيميائّي ــي صفاته ــدوري ف ــي الجــدول ال ــة الواحــدة ف عناصــُر المجموع

عنصــرّي البوتاســيوم والصوديــوم، حيــث اإّن لهمــا العــدد نفســه مــن اإلكترونــات التكافــؤ، وُيعبــر عــن رقــم 

أولــى  المجموعــة بعــدد ُيكتــب باللغــة اللاتينيــة وقــد ينتمــي لعناصــر المجموعــة )B,A(. فالمجموعــة ال�

.)IIA( والمجموعــة الثانيــة تاأخــذ الرقــم ،)IA( تاأخــذ الرقــم

نشاط )3(: دورة العنصر

ادرس الشكَل ال�آتي، ثم اأجْب عن ال�أسئلة التي تليه:

 .
10
Ne و النيون 

7
N والنيتروجين ،

6
C لكتروني لكلٍّ من ذّرات العناصر: الكربون  1- اكتب التوزيع ال�إ

لكتروني لكلٍّ منها؟    2- ما عدد مستويات الطاقة في التوزيع ال�إ

 3- اسَتِعْن بالجدول الدوري لتحديد الصّف الذي توجد فيه هذه العناصر، وما رقمه؟

 4- ما العلاقة بين رقم الصّف الذي توجد فيه هذه العناصر وعدد مستويات الطاقة في كلٍّ منها؟

تترتب العناصر التي تتوزع اإلكتروناتها في نفس مستويات الطاقة في الدورة نفسها.

ــق  آتيــة، واســتخدم الجــدول الــدوري للتحقُّ   ســؤال: حــّدد رقــم دورِة كلِّ عنصــٍر مــن العناصــر ال�

مــن اإجابتك:
20
Ca  ,   

13
Al  ,   

15
P  ,   

18
Ar

نشاط )4(: موقع العنصر في الجدول الدوري

لكتروني لذرتّي البوتاسيوم والفلور، رسمت اأسماُء التوزيع ال�إ

 كما في الشكل المجاور. تاأّمل الشكل، ثم اأكمل الجدول ال�آتي: 
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العدد 
الذري

عدد 
لكترونات ال�إ

عدد اإلكترونات 
التكافؤ

رقم 
المجموعة

عدد مستويات 
الطاقة

رقم 
الدورة

K البوتاسيوم

F الفلور

ارنة
لمق

جه ا
و

صر
العن

لتحديــد موقــِع عنصــٍر بدقـّـة فــي الجــدول الــدوري، تحتــاج اإلــى معرفــة رقــم المجموعــة، ورقــم الــدورة 

التــي ينتمــي اإليهــا العنصــر.

 سؤال: استعن بالجدول الدوري، واكتب رمز العنصر الذي يوجد في:

.)A( 1- الدورة الثانية والمجموعة الثانية 

.)A( 2- الدورة الثالثة والمجموعة السادسة 

.)A( 3- الدورة الرابعة والمجموعة ال�أولى 

لكترونــي لــه، وحــّدْد رقــم                  ســؤال: عنصــر مجهــول عــدده الــذري 16، اكتــب التوزيــع ال�إ
مجموعتــه، ورقــم دورتــه، ثــم اســتعن بالجــدول الــدوري لتحديــد اســم العنصــر ورمــزه.

أنشــطة  وبعــض مجموعــات الجــدول الــدوري لهــا اأســماء شــائعة وســتتعرف عليهــا مــن خــلال تنفيــذك ال�

آتية:  ال�

نشاط )5(: عناصر المجموعة ال�أولى والثانية

جابــة  أولــى والمجموعــة الثانيــة مــن الجــدول الــدْوري، اســتعْن بــه للاإ آتــي المجموعــة ال� يمثـّـل الشــكل ال�

آتيــة:  عــن ال�أســئلة ال�

 1- ما عدد اإلكترونات التكافؤ لكلِّ عنصٍر من عناصر المجموعة ال�أولى؟

 2- ما عدد اإلكترونات التكافؤ لكلِّ عنصٍر من عناصر المجموعة الثانية؟

 3- استخرج من المجموعتين عنصراً:

اأ- يوجد في ملح الطعام.  ب- يوجد بنسبٍة عالية في الحليب.   

أولــى فــي الجــدول الــدوري التــي تبــداأ بعنصــر  تُســّمى عناصــر المجموعــة ال�

الليثيــوم Li، وتنتهــي بعنصــر الفرانســيوم Fr بالعناصــر القلويــة. وســتتعرف علــى 

ــاً. ــا ل�حق خصائصه
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وتُســّمى عناصــر المجموعــة الثانيــة فــي الجــدول الــدوري التــي تبــداأ بعنصــر البيريليــوم Be وتنتهــي بعنصــر 

الراديــوم Ra بالعناصــر القلويــة الترابيــة. وســتتعرف علــى خصائصهــا ل�حقــاً.

نشاط )6(: عناصر المجموعة السابعة 

تسمى عناصر  المجموعة السابعة في الجدول الدوري الهالوجينات. وهي عناصر نشيطة 

كيميائّياً، ل� توجد حّرًة في الطبيعة، بل على شكل مركّبات، وتتدّرج حالتها الفيزيائّية من

لبة لليود   الحالة الغازيّة للفلور F والكلور Cl، اإلى الحالة السائلة للبروم Br، والحالة الصُّ

I  وال�أستاتين At.كلمة هالوجينات تعني مكّونات الملح؛ ل�أن لهذه العناصر القدرة

 على تكوين ال�أملاح، فمثلاً عند تفاعل عنصر الكلور مع عنصر الصوديوم، يتكّون كلوريد

 الصوديوم )ملح الطعام(.

نشاط )٧(: عناصر المجموعة الثامنة 
جابة عن  يمثّل الشكل المقابل المجموعة الثامنة من الجدول الدوري، استعن به للاإ

آتية: ال�أسئلة ال�
 1- ما رمز عنصر الهيليوم؟

. 
18
Ar ، 

10
Ne : لكتروني لكلٍّ من  2- اأكتب التوزيع ال�إ

لكتروني للعنصرين؟ ما رقم مجموعة كلّ ٍمنهما؟  3- ما الصفة المشتركة في التوزيع ال�إ
 4- ما العنصر النبيل الذي تُعبَّاأ به المناطيد؟

تســّمى العناصــر فــي المجموعــة الثامنــة فــي الجــدول الــدوري التــي تبــداأ بالهيليــوم وتنتهــي بالــرادون 

أنّهــا ل� تتفاعــل مــع العناصــر ال�أخــرى فــي الظــروف الطبيعيــة، لذلك توصــف باأنها  بالعناصــر النبيلــة؛ ل�
مستقرة.

نشاط )٨(: الجدول الدوري مصدر للمعلومات عن العناصر
يمثّل الشكل ال�آتي جزءاً من الجدول الدوري، ادرْسه جّيداً، ثم اأجب عن ال�أسئلة التي تليه:  
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 1- اكتب اأرقام المجموعات المشار اإليها بال�أسهم.
 2- ما رمز العنصر الذي يقع في الدورة الخامسة والمجموعة السابعة؟

؟ فّسر اإجابتك.
9
F 3- ما رموز العناصر التي تتشابه بالصفات الكيميائّية مع عنصر الفلور 

؟ فّسر اإجابتك.
20
Ca 4- ما رموز العناصر التي تتشابه بالصفات الكيميائّية مع عنصر الكالسيوم 

نشاط )1(: العناصر تكوّن المرّكبات

اأكمل الجدول ال�آتي، ثّم اأجب عن ال�أسئلة التي تليه:

اأّي المركّبات المذكورة في الجدول اأعلاه ُيستخدم في:

 اأ- عمل المخلّلات.  ب- اإطفاء الحرائق. 

 جـ- عمل المربى.    د- مركب اأساسي في الحياة.

 اإن التعبيــر عــن العناصــر الكيميائّيــة بالرمــوز ُيســاعد فــي كتابــة الصيغــة الكيميائّيــة للمركبــات، وتُعــرف 

الصيغــة الكيميائّيــة باأنّهــا تعبيــر بالرمــوز يبّيــن نــوع الــذّرات، وعددهــا فــي جــزيء واحد مــن المركّب.

ــح فيهــا التركيــب  ــي يصب ــة الت ــة ال�ســتقرار وهــي الحال ــى حال ــى الوصــول اإل تســعى العناصــر دائمــاً اإل

لكترونات  أقــرب غــاز نبيل لــه، فقد يميل اإلى فقــد ال�إ لكترونــي ل� لكترونــي للعنصــر مشــابه للتركيــب ال�إ ال�إ

آتــي: اأو كســبها اأو المشــاركة بهــا، وللتعــرف اإلــى ذلــك نفــذ النشــاط ال�

الّدرس
الصيغة )3(

الكيميائية

عدد ذرات كل عنصرالعناصر المكونة لهالمركب

CO2 ثاني اأكسيد الكربون

NaCl كلوريد الصوديوم

H2O ماء

C
12
H

22
O

11
سكر المائدة 
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 نشاط )٢(: شحنة العنصر

اأكمل الجدول ال�آتي، ثم اأجب عن ال�أسئلة التي تليه:

العنصر 
النبيل

التوزيع 
لكتروني  ال�إ

للعنصر النبيل 
العنصر

التوزيع 
لكتروني ال�إ

لكترونات التي  عدد ال�إ
الشحنةيفقدها اأو يكسبها 

كسبفقد

2
He

3
Li1+

10
Ne

12
Mg2+

18
Ar

15
P3-

 1- اأّي العناصر المذكورة في الجدول تميل لفقد اإلكترونات؟ ولماذا؟

 2- اأّي العناصر المذكورة في الجدول تميل لكسب اإلكترونات؟ ولماذا؟ 

 3- ماذا يحدث لمستوى الطاقة ال�أخير في العناصر المذكورة في الجدول عندما تفقد اإلكترونات اأو تكسبها؟

فّسر: شحنة الليثيوم اأحادي موجب بينما شحنة الفسفور ثلاثي سالب.

لكترونات اأو تكسبها اأثناء التفاعل الكيميائي للوصول اإلى حالة ال�ستقرار لينتج       تفقد العناصر ال�إ

أيون الذي هو عبارة عن ذرة اأو مجموعة من الذرات التي تحمل شحنة سالبة اأو موجبة، ويسمى  ال�

أيون الذي يتكون من مجموعة من الذرات بالمجموعة ال�أيونية.  ال�
مكتملاً  ال�أخير  مستواه  ويصبح  ال�أخير،  الطاقة  اإلكترونات مستوى  لفقد  الفلزي  العنصر  يميل      
لكتروني للعنصر  لكتروني مشابه تماماً للتركيب ال�إ لكترونات ويتحول اإلى اأيون موجب، تركيبه ال�إ بال�إ
أيون شحنة موجبة مقدارها  النبيل الذي يقع في الدورة التي قبله في الجدول الدوري، ويحمل هذا ال�

لكترونات المفقودة. يساوي عدد ال�إ

لكترونات، ويتحّول      ويميل العنصر اللافلّزي لكسب اإلكترونات ويصبح مستواه ال�أخير مكتملاً بال�إ

يقع في  الذي  النبيل  للعنصر  لكتروني  ال�إ للتركيب  تماماً  لكتروني مشابه  ال�إ تركيبه  اأيون سالب،  اإلى 

أيون شحنًة سالبًة مقدارها  الدورة نفسها التي يتواجد فيها العنصر في الجدول الدوري، ويحمل هذا ال�

لكترونات المكتسبة.  يساوي عدد ال�إ
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آتي يبّين بعض عناصر الجدول الدوري وشحنتها الشائعة: والجدول ال�

الشحنةالرمزالعنصرالشحنةالرمزالعنصر

+Si4سيليكون+H1هيدروجين

-N3نيتروجين+Li1ليثيوم

-P3فوسفور+Na1صوديوم

-O2اأكسجين+K1بوتاسيوم

-S2كبريت+Ag1فضة

-F1فلور+Mg2مغنيسيوم

-Cl1كلور+Ca2كالسيوم

-Br1بروم+1 و+Cu2نحاس

-I1يود+Zn2خارصين

+C4كربون+2 و+Fe3حديد

+Be2بريليوم+Al3األومنيوم

أرقام اللاتينية كما في الحديد والنحاس. يتوفر اأكثر من شحنة لبعض العناصر ويتم تمييزه باستخدام ال�

1٢3الرقم

IIIIIIالرقم اللاتيني
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أيونية وشحنتها: آتي فيبّين اأشهر المجموعات ال� اأما الجدول ال�

الشحنةالرمزالمجموعة ال�أيونيةالشحنةالرمزالمجموعة ال�أيونية

ClOكلورات-OH-1هيدروكسيل
3
-1-

NOنترات
3
MnOبيرمنغنات-1-

4
-1-

NHاأمونيوم
4
COكربونات+1+

3
2-2-

HCOبايكربونات
3
SOكبريتات-1-

4
2-2-

كتابة صيغ المركبات الكيميائية 

ــة وشــحنة كلٍّ  أيوني ــُب رمــوُز العناصــر، اأو المجموعــات ال� ــة للمركّــب، تُكت ــة الصيغــة الكيميائّي لكتاب

ــراً؛ ل�أن المركــب  ــب صف ــى المركّ ــة عل ــح الشــحنة الكلّي ــى تصب ــادل الشــحنات حت ــم تب ــا، ويت منه

ــادل�ً. ــي يجــب اأن يكــون متع الكيميائ

 مثال1: اكتب الصيغة الكيميائية لكلوريد المغنيسيوم 

 الحل:

آتية:  لكتابة الصيغة الكيميائية اتبع الخطوات ال�
 1- نكتب الرموز.

 2- نكتب شحنة كل منها تحت الرمز.

 3- نبادل الشحنات.   

 4- الصيغة النهائية.

آتية؟   سؤال: ما الصيغ الكيميائية للمركبات ال�

.)II(كلوريد الليثيوم، كبريتات الفضة، بيكربونات الصوديوم، فلوريد النحاس       

Mg

2

Cl

MgCl
2

1
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لتســمية المركــب الكيميائــي، نُســّمي اأّول�ً العنصــر اأو المجموعــة التــي تحمــل شــحنة ســالبة، ثــّم 

ــي: آت ــح الجــدول ال� ــا يوّض ــة، كم ــل شــحنة موجب ــي تحم ــن الت ــة م نســّمي العنصــر اأو المجموع

ال�سم الكيميائيالصيغة الكيميائية

MgBr
2

بروميد المغنيسيوم

K
2
Oاأكسيد البوتاسيوم

)NH
4
(
2
SO

4
أمونيوم كبريتات ال�

Ca)OH(
2

هيدروكسيد الكالسيوم

جابة الصحيحة فيما ياأتي: السؤال ال�أول: ضع دائرة حول رمز ال�إ

 ؟
14
Si  1- اإلى اأيّة مجموعة في الجدول الدوري ينتمي عنصر السيليكون

اأ- ال�أولى.        ب- الثانية.   ج- الثالثة.             د- الرابعة.

2- ما العنصر الذي ينتمي اإلى المجموعة السادسة في الجدول الدوري؟

16
S -د              

7
N -ج          

15
P -ب         

13
Al

 
اأ-

3- كم اإلكتروناً يحتوي العنصر القلوي في مستوى الطاقة ال�أخير له؟

اأ- اإلكتروناً واحداً.  ب- اإلكترونين.    ج- ثلاثة اإلكترونات.     د- اأربعة اإلكترونات.

؟
9
F 4- ما العنصر الذي تتشابه خصائصه الكيميائّية مع خصائص عنصر الفلور

 
17
Clد-الكلور        

12
Mg ج- المغنيسيوم    

7
N ب- النيتروجين      

3
Li اأ- الليثيوم

آتية:  ، اأجب عن ال�أسئلة ال�
20
Y و 

4
X  السؤال الثاني: لديك العنصران

لكتروني لكلٍّ منهما . 1- اكتب التوزيع ال�إ

2- حدد موقع كل منهما في الجدول.

3- ما اسم المجموعة التي ينتمي اإليها العنصر Y ، X؟

اأختبر نفسي
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نشاط )1( الُكتُل الهوائّية 

تاأّمــل الّشــكَل المجــاوَر الــذي يبّيــن خريطــًة لكتــٍل 

ــاورٍة  ــٍة مج ــَق جغرافّي ــوق مناط ــٍة، ف ــٍة ضخم هوائّي

ألوان المرئّية؛  لفلســطين. وُيســتخَدُم عادًة طيُف ال�

ليــدلَّ علــى درجــة حــرارة الكتلــة الهوائّيــة، فكلّمــا 

زاد احمــراُر اللّــون كانــت درجــُة حــرارة الكتلــة 

آتيــة:  ــة اأعلــى. اأجــْب عــن ال�أســئلة ال� الهوائّي
 1- حّدْد موقع ِفَلسطين على الخريطة.

 2- في اأّي اتّجاٍه تتشكُّل الكتلُة الهوائّيُة الدافئة بالنسبة اإلى فلسطين؟ فّسْر اإجابتك.

 3- في اأّي اتّجاٍه تتشكّل الكتلُة الهوائّيُة الباردُة بالنسبة اإلى فلسطين؟ فّسْر اإجابتك.

 ، نـّـه يكتســُب الخــواصَّ عندمــا يبقــى الهــواُء فــوق ِمســاحٍة معّينــٍة مــن ال�أرض، اأو البحــر لفتــرٍة كافيــة، فاإ

والصفــاِت الطبيعّيــة لهــذه المنطقــة، ويصبــح متجانســاً فــي خواّصــه عنــد كّل ارتفــاع. وتُعــّرُف الكتلــُة 

الهوائّيــة علــى اأنّهــا: كتلــٌة كبيــرٌة مــن الهــواء المتجانـِـس فــي درجــِة حرارتـِـه ورطوبِته، تتشــكُّل عــادًة فوق 

ِمســاحٍة واســعٍة مــن ســطح ال�أرض كالمحيطــات، والّصحــاري، والســهول، والمســطّحات الجليديـّـة.

 سؤال: ما خصائُص الكتلة الهوائّية؟

نشاط )٢(: تصنيف الُكتل الهوائّية

آتية:  تاأّمْل الشكل ال�آتي، واأجْب عن ال�أسئلة ال�

 1- في اأيِّة منطقٍة حراريّة تقع فلسطين؟

 2- في اأّي المناطق تتكّوُن كلٌّ من الكتل الهوائّية الباردة، والكتل الهوائّية الدافئة؟

الّدرس
)4(

الكتل 
والجبهات 

الهوائية
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 3- على اأّي خطوِط عرٍض تتكّون الكتُل 

الهوائّيُة الباردة. 

 4- لماذا ل� تتكّون كتلٌة هوائّيٌة استوائّيٌة 

جافّة؟

 5- لماذا ل� تتكّوُن كتلٌة هوائّيُة جليديٌّة رطبة؟

تنقســُم مســاراُت الكتــِل الهوائّيــة اإّمــا اإلى مســاٍر 

فــوق البحــار والمحيطــات، وُيســّمى مســاراً 

وُيســّمى  القــارات،  فــوق  مســاراً  اأو  بحريّــاً، 

مســاراً قاريـّـاً، وتُصنـّـُف الكتــُل الهوائّيــة حســب 

مصدرهــا اإلى:الكتلــة المتجّمــدة، والكتلــة القطبّيــة، والكتلــة المداريّــة، والكتلــة ال�ســتوائّية. وتُصنَّــُف 

ــة(.  ــة )رطب ــة )جافّــة(، وبحريّ كذلــك حســب درجــة رطوبِتهــا اإلــى: قاريّ

 سؤال: من اأيِّة منطقٍة حراريٍّة تنبُع الكتلُة ال�ستوائّية؟

نِهــا فتــرًة طويلــة، بــل تتحــّرك مــن منطقــة اإلــى اأخــرى؛ نتيجــَة اختــلاِف  ل� تســتقرُّ الكتــُل الهوائّيــُة فــي مناطــِق تكوُّ

ُر بــاآل�ف الكيلومترات. الضغــِط الجــويِّ بيــن هــذه المناطــق، وتنتقــُل الكتــُل الهوائّيــُة مســافاٍت بعيــدًة تُقدَّ

وتؤثـّـُر هــذه الكتــُل فــي المناطــق التــي تمــرُّ بهــا، فتعمــُل علــى تغييــر درجــِة حرارتِهــا، ورطوبِتهــا النســبّية، 

فــي حيــن اأّن هــذه الكتــَل تتاأثـّـُر بطبيعــة المنطقــة التــي تمــرُّ فوقهــا، غيــَر اأّن ضخامــة هــذه الكتــِل َيُحــوُل 

دون جعــِل التغييــر فيهــا كبيــراً؛ اإْذ يقتصــُر التاأثيــُر علــى الطبقــات الســفلى مــن الكتلــة الهوائّيــة الملاِمســة 

لســطح تلــك المنطقــة.

نشاط )3(: الجبهة الهوائّية

أّن المــاَء  نســتخدم المــاء فــي هــذا النشــاط بوصفــه نموذجــاً للهــواء؛ وذلــك لصعوبــة التمثيــل بالهــواء ل�

يتدفـّـق ويحمــل حرارَتــه مثــل الهــواء؛ لمعرفــة مــاذا يحــدث عنــد التقــاء كتلتْيــن مــن الهــواء مختلفتْيــن 

فــي درجــة الحــرارة.  
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 المواّد وال�أدوات:

ِمقــص، وكرتــون، وِوعــاٌء بلاســتيكيٌّ شــّفاف، ورقائــق األمنيــوم، ولتــٌر مــن المــاء البــارد تقريبــاً مصبــوٌغ 

بصبغــٍة زرقــاء، ولتــٌر مــن المــاء الســاخن تقريبــاً مصبــوٌغ بصبغــٍة حمــراء. 

 خطوات العمل:

 1- قُــصَّ الكرتــون بدقّــٍة، ليتناســَب مــع 
عــرض الِوعــاء البلاســتيكّي، وغلْفــه برقائــق 
ألمنيــوم، ليشــكّل حاجــزاً يقســُم الِوعــاء  ال�

اإلــى نصفْيــن.

 2- ثّبــت الكرتــون باإحــكاٍم فــي منتَصــف قاعدة 
الوعاء البلاســتيكي، بشــكٍل راأسّي. 

 3- ُصــبَّ المــاء  البــارد الملــّون باللّــون 
ال�أزرق فــي اأحــد جانبــّي الِوعــاء.

 4- ُصــبَّ المــاَء الســاخن الملــّون بال�أحمــر 
علــى الجانــب ال�آخــر فــي الوعــاء.

 5- انُظــْر اإلــى الوعــاء البلاســتيكّي مــن اأحــد 
ــه، بحيــث تــرى المــاَء علــى جانبــّي  جانبْي

حاجــز الكرتــون.

 6- ارفــْع حاجــز الكرتــون مــن الوعــاء راأســّياً 
وبرْفــٍق، وراقــب مــاذا يحدث. 

 7- صف ما تشاهده. 

اأسفل  اإلى  كثافًة(  )ال�أكثر  البارُد  الهواُء  ينتقُل 

أقّل كثافًة(، ويدفُعه ليرتفَع اإلى  الهواء الدافئ )ال�

البارد بالدافئ؛  الهواء  اأْن يختلط  اأعلى، دون 

فيتشكُّل حدٌّ فاصٌل بينهما ويسمى هذا الحد الفاصل بين الكتلتين الجبهة الهوائية حيث ل� يختلُط الهواء 
فيهما، وهذا يمثل مايحدث عند تلاقي كتلتين هوائيتين مختلفتين في درجة حرارة ورطوبة كلاً منهما. 
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نشاط )4(: اأنواع الجبهات الهوائّية

آتية:  تاأّمل الّشكل ال�آتي، ثّم اأجْب عن ال�أسئلة ال�

 1- اأيُّ الكتِل الهوائّية اأعلى كثافًة، الباردة اأم الدافئة؟

 2- في الشكل )اأ(، اأيُّ الكتِل الهوائّيِة تتقّدم نحو ال�أخرى، واإلى اأين تشير رؤوس المثلثات الزرقاء؟

 3- فــي الشــكل )ب(، اأيُّ الكتــل الهوائّيــة تتقــّدم نحــو ال�أخــرى، البــاردة اأم الدافئــة، واإلــى اأيــن تشــير 
اأنصــاف الدوائر الحمراء؟

 4- ماذا يحدث للهواء في الكتلة الهوائّية الدافئة عندما يصعد اإلى اأعلى؟ لماذا؟

 5- ماذا ينتُج عن تكاثُِف بخاِر الماء في الكتلة الهوائّية الدافئة؟

 6- ماذا تُسّمى المنطقُة الفاصلُة بين الكتلتْين الهوائّيتْين الباردة والدافئة في الشكل )اأ(؟

 7- ماذا تُسّمى المنطقُة الفاصلُة بين الكتلتْين الهوائّيتْين الباردة والدافئة في الشكل )ب(؟

 ٨- في الشكل )ج(، اأيُّ الكتِل الهوائّيِة تتقّدُم نحو ال�أخرى، الباردة اأم الدافئة؟

 ٩- ماذا تُسّمى منطقُة التقاء الكتلتْين الدافئة والباردة، في الشكل )ج(؟ 

تتكــّوُن الجبهــُة الهوائّيــُة البــاردة عندمــا تتقــّدُم كتلــٌة هوائّيــٌة بــاردٌة، وتندفــُع اإلــى اأســفِل كتلــٍة هوائّيــٍة دافئــٍة 

نـّـه يبــرد فيتكاثــُف بخــاُر المــاِء الموجــود  تُرِغُمهــا علــى ال�رتفــاع اإلــى اأعلــى، ومــع ارتفــاع الهــواء الدافــئ فاإ

)ب( جبهة هوائية دافئة)اأ( جبهة هوائية باردة

)جـ( جبهة هوائية ثابتة



19

فيــه. وعندمــا تؤثـّـر جبهــٌة هوائّيــٌة بــاردٌة فــي منطقــٍة مــا، يتغّيــُر الطقــُس فــي هــذه المنطقــة، فتتلّبــُد الســماُء 

، وتشــتدُّ ســرعُة الّرياح،  بالغيــوم، وتنخفــض درجــاُت الحــرارة بشــكٍل ملحــوظ، وينخفــض الضغُط الجويُّ

وتســقط ال�أمطــاُر لفتــراٍت قصيــرة غالبــاً. وتُمثَّــُل الجبهــُة الهوائّيــُة البــاردُة بخــطٍّ اأزرَق ســميٍك متّصــٍل، عليه 

ِم الجبهــة، كمــا فــي الشــكل )اأ(. مثّلثــاٌت صغيــرٌة، تتّجــُه رؤوُســها باتّجــاه تقــدُّ

ــُق  ــاردة، فتنزل ــٍة ب ــٍة هوائّي ــٍة باتّجــاه كتل ــُة هــواٍء دافئ ــُة عندمــا تندفــُع كتل ــُة الدافئ تتكــّوُن الجبهــُة الهوائّي

نّهــا تبــرد،  أقــلُّ كثافــًة فــوق الكتلــة البــاردة، ومــع ارتفــاع الكتلــِة الدافئــِة اإلــى اأعلــى فاإ الكتلــُة الدافئــُة ال�

ويتكاثــف بخــاُر المــاء فيهــا. وعندمــا تؤثـّـُر جبهــٌة هوائّيــٌة دافئــٌة فــي منطقــٍة مــا، يتغّيــُر الطقــُس فــي هــذه 

، وتظهــُر الغيــوُم الطبقّيــُة العاليــة، وتســقُط  المنطقــة، فترتفــع درجــاُت الحــرارة، ويرتفــع الضغــُط الجــويُّ

ــُة الدافئــُة علــى خريطــِة الطقــِس بخــطٍّ  ــُل الجبهــُة الهوائّي ــاً. وتُمثَّ ال�أمطــاُر الخفيفــُة لفتــرٍة طويلــٍة اأحيان

ِم الجبهــة، كمــا فــي  اأحمــَر ســميٍك متّصــٍل، وعليــه اأنصــاُف دوائــَر صغيــرٍة، تتّجــُه رؤوُســها باتّجــاه تقــدُّ

الشــكل )ب(. 

تتكــّوُن الجبهــُة الهوائّيــُة الثابتــُة عندمــا تلتقــي كتلــٌة هوائّيــٌة دافئــٌة باأخــرى بــاردة، دون اأْن تتقــّدَم اإحداهما 
علــى ال�أخــرى. وتهــبُّ الّريــاُح الســطحّيُة علــى طرفــّي الجبهــة الثابتــة باتّجاهْيــن متعاكســْين متوازيْيــن 
مــع الجبهــة. وغالبــا مــا يكــون الطقــُس صحــواً اإلــى غائــٍم جزئّيــاً، دون هطــول اأمطــار، لكــّن فــي حــال 
وجــوِد هــواٍء دافــٍئ رطــٍب علــى اأحــد طرفــّي الجبهــِة الثابتــة، يميــل هــذا الهــواُء تدريجّيــاً اإلــى اأْن ينزلــَق 
فــوق الهــواء البــارد، فيتشــكُّل غطــاٌء واســٌع مــن الغيــوم، مــع اأمطــاٍر خفيفــٍة واســعِة ال�نتشــار، كمــا فــي 
الّشــكل المجــاور. وتُمثَّــُل الجبهــُة الهوائّيــُة الثابتــُة علــى خريطــة الطقــس بخــطٍّ ســميٍك، عليــه مثّلثــاٌت 

صغيــرٌة مــن جهــة، واأنصــاُف دوائــَر مــن الجهــة ال�أخــرى، كمــا فــي الشــكل )ج(.

نشاط )1(: المنخفُض الجوّي والمرتفُع الجوّي

ضغٍط  ذاُت  اإحداهما  لمنطقتْين:  مخطّطاً  المجاوُر  الشكُل  يبّين 

أرقام  جويٍّ منخفٍض، وال�أخرى ذاُت ضغٍط جويٍّ مرتفع. وتشير ال�

على المنحنيات الُمغلقة اإلى مقدار الضغط الجوّي على كّل منحنى، 

بَوحدة ِملّي بار. 

الّدرس
المنخفضات )5(

والمرتفعات 
الجوية

H L

١٠٠٠
٩٩٠
٩٨٠٩٨

٠

١٠٠
٠٩٩

٠
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آتية: تاأمل الشكل، ثم اأجْب عن ال�أسئلة ال�
 1- اإلى ماذا ُيشير الَحرفان )L( و )H(، في مركزّي المنطقتْين؟

 2- ماذا يحدُث لمقدار الضغط الجوي كلّما اتّجهنا من مركز منطقِة الضغِط الجويِّ المنخفِض نحو الخارج؟
 3- ما مقداُر الضغِط الجويِّ على المنحنى ال�أحمر في منطقة الضغط المنخفض؟ 

 4- ماذا يحدُث لمقدار الضغط كلّما اتّجهنا من مركِز منطقِة الضغِط الجويِّ المرتفِع نحو الخارج؟

الضغط  تساوي  بخطوٍط  الُمغلَقُة  المنحنياُت  ى  تُسمَّ

أيزوبار(، حيث يكوُن ِمقداُر الضغِط الجويِّ متساوياً  )ال�

ى  وتُسمَّ الُمغلق.  المنحنى  هذا  من  نقطٍة  كلِّ  على 

من  اأقلَّ  الجويُّ  الضغُط  فيها  يكون  التي  المنطقُة 

الضغط الجوّي في المناطق المجاورة لها، المنخفَض 

، وُيرَمُز لها بالحرف )L( على خرائط الطقس.  الجويَّ

اأكبَر من  اأّما المنطقُة التي يكون فيها الضغُط الجويُّ 

المناطق المجاورة لها، فُتسّمى المرتفَع الجوّي، وُيرمز 

لها بالحرف )H( على خرائط الطقس.

يكوُن اتّجاُه الّرياِح حول منطقِة المنخفِض الجوّي عكَس عقارِب الّساعة، في نصف الكرة ال�أرضّية 

الشمالّي، اأّما اتّجاه الّرياِح حول المرتفِع الجوّي فيكون مَع عقارِب الّساعة، كما في الّشكل المجاور. 

وتنعكُس ال�تّجاهاُت في النصف الجنوبّي من الكرة ال�أرضّية. 

المنخفضات الجوّية نوعان رئيسّيان:

المنخفض الحرارّي: عندما يسخن الهواء يتمّدد، وتقلُّ كثافُته، فيرتفع اإلى اأعلى، وتنشاأ منطقُة ضغٍط 

جويٍّ منخفض. وتكثُُر المنخفضاُت الحراريُّة في ال�أماكن الحاّرة من سطح الكرة ال�أرضّية.

المنخفض الجبهّي: ينتُج عند التقاِء كتلتْين هوائّيتْين: اإحداهما باردٌة، وال�أخرى دافئٌة، فيصعُد الهواُء 

أقّل كثافًة(  اإلى اأعلى، ويهبط الهواُء البارُد )ال�أكثر كثافًة( اإلى اأسفل. الساخُن )ال�

المرتَفعات الجوّية نوعان رئيسّيان:
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المرتَفع الدافئ: يتكّوُن بسبب هبوِط الهواء البارد من طبقات الجو العليا؛ ما يؤّدي اإلى انضغاط الهواء، وبالتالي 

زيادة درجة حرارته. وتكثر المرتَفعاُت الدافئُة في المناطق المداريّة وشبه المداريّة، مثل المرتفع الجوّي ال�أوزوري.

ّن الهواَء يبرد، فيتقلُّص، وتزداُد  المرتَفع البارد: عند ملامسة طبقِة الهواِء لسطٍح بارٍد كمسطٍّح جليدّي، فاإ

كثافُته، ويزداُد ضغُطه، ويتشكّل مرتفٌع جويٌّ بارٌد، مثل المرتفع الجوّي السيبيرّي.

المتفّرقة. ال�أمطار  وسقوُط  حُب،  السُّ وتتشكّل  الحرارِة،  درجاِت  انخفاُض  الجويّة  المنخفضاِت  غالبّيَة  يصاحُب 
المنخفضاُت الجويُّة التي تؤثُّر في  فلسطيَن: يبداأ نشاُط منَخفضاِت البحِر المتوّسط في النصف الثاني من 

أّول من شهر اأيّار كّل عام. أّول وحتى النصف ال� شهِر تشرين ال�

وتنشاأ هذه المنخفضاُت الجوية عادًة، اإّما فوق المحيط ال�أطلسي، ثّم تدخُل البحر المتوّسط من الغرب، اأو تنشاأ في 
داخل البحر المتوّسط نفِسه في الجزء الغربّي منه. وتتكّون نتيجَة تلاقي كتلتْين هوائّيتْين: اإحداهما قطبّيٌة باردةٌ قادمٌة من 
اأوروبا، وال�أخرى مداريٌّة دافئٌة قادمٌة من اأفريقيا، فتحاوُل كلُّ كتلٍة السيطرَة على المنطقة، فيحصُل دوران بين الكتلتْين 

بعكس عقارب الساعة، فيتكّون المنخفُض، ويؤثّر في فلسطين.
تكوُن اأغلُب المساراِت لهذه المنخفضات على الساحل الجنوبّي ل�أوروبا، واأحيانا على البحر المتوسط نفسه، 
أفريقيا، وعادًة اأثناء سْيِرها تجلُب منخفضاٍت حراريًّة من الجنوب في مقّدمتها،  اأو على الساحل الشمالي ل�
ومرتفعاٍت باردًة من الشمال في مؤّخرتها، وتكون مصحوبًة باأمطاٍر متوّسطٍة، اأو غزيرٍة على المناطق التي تمّر 

عليها، واأحيانا تكون مصحوبًة بثلوج.

نشاط )1(: اأدوات الرّصد الجوّي

آتية: تاأّمل الّشكل المجاور، واأجْب عن ال�أسئلة ال�

 1- سّم ال�أدوات المبّينة في الّشكل، واذكر استخدام كلٍّ منها. 

 2- ما اأثُر اختلاف درجة الحرارة في الضغط الجوي؟

 3- ما اأثُر اختلاف الضغط الجوّي في حركة الّرياح؟ 

الّدرس
الرّصد )6(

الجوّي
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ــا  ــه، اأّم ــَة الشــيء، وتخصيــَص الوقــت والجهــد لمتابعت ــة تعنــي: مراقب كلمــُة )رْصــد( فــي اللغــة العربّي

ــى  ــي تطــراأ عل ــرات الت ــًة، والتغيي ــة كافّ ــُة متابعــِة وتســجيِل العناصــر الجوي الّرصــد الجــوّي فهــو: عملّي

أيـّـام القادمــة، وذلــك  الحالــة الجويـّـة، ووضــع التنبــؤات، اأو التكّهنــات للحالــة الجويـّـة المتوقّعــة خــلال ال�

أنيمومتــر، دوارة  باســتخدام مجموعــٍة مــن ال�أدوات، وال�أجهــزة، مثــل ميــزان الحــرارة، والباروميتــر، وال�

ــط الجــوّي،  ــل: درجــة الحــرارة، والضغ ــس مث ــاس عناصــر الطق ــا لقي ــر، وغيره ــاح، والهيجروميت الري

وســرعة الريــاح واتّجاههــا، والرطوبــة النســبّية وغيرهــا. 

               التنبُّؤ بحالة بالطقس

يعتمــد خبــراُء ال�أرصــاد الجويـّـة فــي التنبُّــؤ بحالــة الطقــس علــى النمــاذج الرقمّية الخاّصــة بالطقس، وهي 

عملّيــاٌت رياضّيــٌة حســابّيٌة، تــّم تحديُدهــا محــاكاًة ووصفــاً لديناميكّيــة الغــلاِف الجــوّي، والعلاقــات 

بيــن الظواهــر الجويـّـة، كّل علــى حــدة فــي نطــاٍق معّيــن. اأّي اأنـّـه يتــّم رقمنــة الظواهــر الجويـّـة، وتحويلهــا 

اإلــى مســائَل رياضّيــٍة حســابّية.

توجــُد فــي محطـّـاِت الّرصــِد الجــوّي ال�أرضّيــة حواســيُب عملاقــٌة، فائقــُة القــّوة، لتحليــِل كمّيــٍة كبيــرٍة 

مــن بيانــات الّرصــد مــن البــّر والبحــر، وذلــك مــن اأجــل زيــادِة دقّــِة التوقّعــاِت الجويّــِة الصــادرة، التــي 

تمــرُّ بمراحــَل عديدة،ابتــداًء مــن جمــع البيانــات، وتحليِلهــا وصــول�ً اإلــى اإصــدار النشــرة الجويـّـة للنــاس.

ــة عناصــِر الطقــس  ــات الّرصــد الجــوّي المنتشــرِة علــى ِمســاحٍة واســعٍة بمراقب تقــوم شــبكٌة مــن محطّ

المختلفــة، لترســَل هــذه المعلومــات بشــكٍل دوريٍّ ومنَتَظــٍم عبــَر وســائِل اتّصــال�ٍت، واأجهــزٍة مختلفــٍة 

اإلــى مراكــز بــثِّ المعلومــات الجويـّـة، التــي تقــوُم بدورهــا باإعــداد التقاريــر الجويـّـة فــي اأوقــاٍت محــّددٍة، 

وترســلُها اإلــى مختلــف بلــدان العالــم. لكنّهــا ل� تســتعمُل الجمــَل والكلمــاِت فــي هــذه التقاريــر، واإنّمــا 

تعتمــُد الرمــوَز، ونظــاَم الشــيفرة المتّفــق عليــه َدْولّيــاً؛ لتفــادي مشــكلِة اختــلاف اللغــات.

حتـّـى يســهل تثبيتـــُــه، وارتفاعــه فــي حــدود 30-40 ســم، وقطــره فــي حــدود 5 ســم(، محقـــان قُمــع 

)قطــره حوالــي 15 ســم(، وشــريط ل�صــق، وِمســطرة. 
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                                              اأختبر نفسي

جابة الصحيحة لكلٍّ مّما ياأتي:  السؤال ال�أول: ضْع دائرًة حول رمز ال�إ

ــه،  ــه ورطوبت ــي درجــة حرارت ــٌة ضخمــٌة مــن الهــواء المتجانــس ف ــا كتل ــة تُعــرف باأنّه آتي 1-  اأيٌّ مــن ال�

ــوق ِمســاحٍة واســعٍة مــن ســطح ال�أرض؟ تتشــكّل ف

ب- الجبهة الهوائّية.      اأ- الكتلة الهوائّية.   

     جـ- المنخفض الجوّي.          د- المرتفع الجوّي. 

2- مــا الحــّد الفاصــل بيــن الكتــل الهوائيــة المتلاقيــة المختلفــة فــي درجــة حرارتهــا ورطوبتهــا، حيــث 

ل� يختلــط الهــواء فيهــا؟

     اأ- الكتلة الهوائّية.    ب- الجبهة الهوائّية    جـ- المنخفض الجوّي.    د- المرتفع الجوّي. 

آتية من اأصناف الكتل الهوائّية وفقاً لمصدرها؟ 3- اأيٌّ من ال�

     اأ-  الصفراء.         ب- المغبّرة.           جـ- الجافّة.              د- القطبّية. 

4- ما الجهاز المستخَدم في قياس مقدار الضغط الجوّي؟

أنيمومتر.        جـ- ميزان الحرارة.        د- ميزان الحرارة       اأ- البارومتر.         ب- ال�

الجاّف والمبلّل.

آتية ل� يعد من اأنواع الجبهات الهوائّية؟ 5- اأّي ال�

     اأ- الدافئة.          ب- الثابتة.              ج- الباردة.                د- المدارية.

6- بم ُيرمز لمنطقة المرتفع الجوّي على خرائط الطقس؟

     اأ- حرف )L(.       ب- حرف )D(.      ج- حرف )H(.           د-رقم)٩٨0(.

آتية صحيحة، واأيّها خاطئة؟ مع تفسير اإجابتك.  السؤال الرابع: اأّي الجمل ال�
اأ- يكون مقدار الضغط الجوي في مركز المنخفض اأعلى منه في المناطق المجاورة له. 
ب- يكون مقدار الضغط الجوي في مركز المرتفع اأعلى منه في المناطق المجاورة له.

جـ- تتكون الجبهة الهوائّية الدافئة، نتيجة اندفاع كتلة هوائّية باردة نحو كتلة هوائّية دافئة.
د- يستخدم الراصد الجوي الحواسيب، لتساعده في تحليل البيانات التي يجمعها عن عناصر الطقس.

هـ- ل� تفيدنا معرفة الطقس في تخطيط نشاطاتنا اليومّية.
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جابة الصحيحة فيما ياأتي: السؤال ال�أول:ضع دائرة حول ال�إ

1- ما عدد النيوترونات لعنصر عدد الكتلي 23 وعدد اإلكتروناته 11؟

   اأ.11                      ب. 23                        ج. 12                         د. 1

لكتروني للاأيون الذي يحمل شحنة مقدارها -1؟ 2- ما التوزيع ال�إ

    اأ. )2، ٨، 7(              ب. )2، ٨، ٨، 1(             ج. )2، ٨، 1(                 د. )2، 1( 

3- ما تكافؤ عنصر الكبريت الذي عدده الذري 16؟

     اأ. +1                      ب. +2                        ج. -1                         د. -2

أيونية النترات؟ 4- ما رمز المجموعة ال�

SO4-2 .د                     +NH4 .ج                    -NO3 .ب                   -OH .اأ   

5- ما نوع الجبهة الهوائية المتكونة عند التقاء كتلة هوائية دافئة باأخرى باردة دون تقدم اأحدهما على ال�أخرى؟

   اأ. الدافئة                   ب. الباردة                      ج. الثابتة                      د. المقفلة

6-ما الجهاز المستخدم في قياس سرعة الرياح؟

أنيموميتر                 ج. المانوميتر                 د. ميزان الحرارة   اأ. الباروميتر               ب. ال�

؟
7
N مع النيتروجين 

13
Al ألمنيوم السؤال الثاني:وضح طريقة ارتباط ال�

.السؤال الثالث:قارن بين المنخفض الجوي والمرتفع الجوي من حيث اتجاه دوران الرياح في نصف الكرة الجنوبي وحالة 
الطقس:

المرتفع الجويالمنخفض الجويوجه المقارنة

اتجاه دوران الرياح في نصف الكرة الجنوبي

حالة الطقس

   نموذج تقييم:

نادرًااأحيانًاغالبًادائمًاالفقرة

استخدم ال�أدوات وال�أجهزة استخداماً صحيحاً.

اأجرى خطوات التجربة بشكل متسلسل.

سّجل النتائج التي توّصل اإليها بشكل منظم.

توّصل الطلبة اإلى نتائج دقيقة.

توّصل اإلى استنتاجات صحيحة.

                                                                      

نموذج اختبار 


