٨
العلوم والحياة
الفترة الثانية
جميع حقوق الطبع محفوظة ©

حي المـاصيــون ،شــارع الـمـعـاهــد

 mohe.ps

ص .ب  – 719رام الله – فلسطين

 .com/MinistryOfEducationWzartAltrbytWaltlym

 | pcdc.edu.ps 

pcdc.mohe@gmail.com

|

 moehe.gov.ps |  mohe.pna.ps

هاتــف  |  +970-2-2983280فاكــس  +970-2-2983250

1

المحتـويـــات
						 						
		 التوزيع اإللكتروني للذ ّرة
الدرس األول
ُ
			
الدرس الثاني العناصر والجدول الدوري
ُ
						
الدرس الثالث الصيغة الكيمائية
ُ
					
الدرس الرابع		 الكتل والجبهات والهوائية
ُ
					
الدرس الخامس المنخفضات والمرتفعات الجوية
ُ
					
الدرس السادس الرصد الجوي
ُ
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ُيتوقّــع مــن الطلبــة بعــد ال�إ نتهــاء مــن دراســة هــذه الوحــدة المتمازجــة والتفاعــل مــع
�أنشــطتها �أن يكونــوا قادريــن علــى التمييــز بيــن المــواد الكيميائ ّيــة التــي يســتخدمونها
فــي حياتهــم اليوميــة ،مــن حيــث �أنواعهــا ،وفوائدهــا ،و�أضرارهــا علــى ك ٍّل مــن
ـف معرف ِتهــم بالطقــس فــي اتّخــا ِذ قـ ٍ
ـرارات مناســب ٍة لنشــاطاتهم
ال�إ نســان والبيئــة ،وتوظيـ ُ
س و�أكلٍ وغيــر ذلــك ،وذلــك مــن خــلال تحقيــق ال�آتــي:
اليوم ّيــة ،مــن لبــا ٍ
كتابة التوزيع ال�إ لكتروني لذ ّرات بعض العناصر.
تعييــن موقــع العنصــر فــي الجــدول الــدوري مــن خــلال التوزيــع
ال�إ لكترونــي لــه.
كتابة الصيغة الكيميائ ّية للمركّبات.
توظيف صور ورسومات لتصنيف الكت َل الهوائ ّية َوفقاً لمصادرها.
تصنيف الجبهات الهوائ ّية َوفقاً لخصائصها.
قياس بعض عناصر ال ّرصد الجو ّي عمل ّياً.
توظيــف بعــض المشــاهدات الحياتيــة للتوصــل �إلــى �أهم ّيــ َة التن ُّبــؤ بحالــة
الطقــس.
س لكم ّية ال�أمطار.
تصميم جها َز قيا ٍ
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الدّرس التوزيع
ال�لكتروني
( )١إ
للذ ّرة
نشاط ( :)1إ�لكتروناتي حول نواتي
نمــوذج لــذ ّرة عنصــر الكربــون مســتعينين ب إ�رشــادات
قامــت مجموعــة مــن الطلبــة بتصميــم
ٍ
ـاء عليــه �أجــب عــن ال�أســئلة ال�آتيــة:
معلّمهــم ،وقامــوا برســم النمــوذج ،كمــا فــي الشــكل المجــاور ،وبنـ ً
 -1ما رمز عنصر الكربون؟
الجس ْيمات التي تظهر في الشكل ،وما شحنة ك ٍّل منها؟ و�أين تتواجد؟
 -2س ِّم ُ
 -3ما شحنة النواة؟
 -4ما العدد الذري والعدد الكتلي للذ ّرة؟
 -5ما عدد ال�إ لكترونات في مستوى الطاقة ال� أ ّول؟
 -6ما عدد ال�إ لكترونات في مستوى الطاقة الثاني؟
العــدد الــذري ل�أيّــة ذ ّرة يســاوي عــدد البروتونــات فــي
نواتهــا ،وحتــى تكــون الــذرة متعادلــة كهربائ ّي ـاً ،يجــب �أ ْن يكــون
عــدد البروتونــات فــي النــواة مســاوياً لعــدد ال�إ لكترونــات التــي تــدور حولهــا فــي مســتويات الطاقــة� .أ ّمــا
العــدد الكتلــي للــذ ّرة فيســاوي مجمــوع عــدد ّي البروتونــات والنيوترونــات.
سؤالِ :ج ْد عدد ك ٍّل من النيوترونات ،والبروتونات ،وال�إ لكترونات في ذ ّرة عنصر الفسفور P
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ال�لكترونات لمستويات الطاقة
نشاط ( :)٢السعة القصوى من إ
الســعة القصــوى لمســتويات
ادرس الشــكل ال�آتــي الــذي يب ّيــن ِّ
الطاقــة مــن ال�إ لكترونــات المحيطــة بالــذ ّرة ،ثــم �أكمــل الجــدول
ـب عــن ال�أســئلة التــي تليــه:
ال�آتــي ،و�أجـ ْ
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رقم مستوى الطاقة (ن) مر ّبع رقم مستوى الطاقة
1
2
3
4

ال�لكترونات
السعة القصوى من إ
ِّ
8
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 -1ما العلاقة بين رقم مستوى الطاقة والسعة القصوى من ال�إ لكترونات له.
السعة القصوى من ال�إ لكترونات ورقم مستوى الطاقة.
-2
ْ
اكتب علاق ًة رياض ّية تربط بين ّ
تتــو ّزع ال�إ لكترونــات حــول النــواة فــي مســتويات الطاقــة المختلفــة ،بحيــث يتّســع ك ٌّل منهــا لعــد ٍد
مع ّيــنٍ مــن ال�إ لكترونــاتُ ،يعطــى بالعلاقــة ال�آتيــة:
ال�لكترونات في مستوى الطاقة ن = ٢ن ،٢حيث“ :ن” رقم مستوى الطاقة
السعة القصوى من إ

ال�لكترونات حول النواة
نشاط ( :)٣توزيع إ
ادرسه ج ّيداً ثم �أجب عن ال�أسئلة التي
يمثّل الشكل ال�آتي التوزيع ال�إ لكتروني لذ ّرات ثلاثة عناصرْ ،
تليه:

�أكسجين		

مغنيسيوم		

كلور

 -1ما عدد بروتونات ك ِّل ذ ّرة من الذ ّرات في الشكل؟
 -2ما العلاقة بين عدد البروتونات وعدد ال�إ لكترونات في ك ِّل ذ ّرة؟
يمكــن تمثيــل التوزيــع ال�إ لكترونــي لــذ ّرة العنصــر بكتابــة عــدد ال�إ لكترونــات التــي يتّســع لهــا ك ُّل مســتوى
مــن مســتويات الطاقــة ،حســب رقمــه و ُبعــده عــن النــواة.
مثال:
اكتب التوزيع ال�إ لكتروني لعنصر البوتاسيوم .19K
الحل :التوزيع ال�إ لكتروني ِل  19Kهو. 2 ، 8 ، 8 ،1 :
سؤال :اكتب التوزيع ال�إ لكتروني لذ ّرة عنصر الكالسيوم . 20Ca
4

نشاط ( :)٣إ�لكترونات التكافؤ
�أكمل الجدول ال�آتي ،ث ّم �أجب عن ال�أسئلة التي تليه:
العنصر

الرمز

أ�كسجين

O

ليثيوم

Li

نيون

Ne

أ�لمنيوم

Al

كبريت

S

8

عدد
البروتونات

عدد
ال�لكترونات
إ

التوزيع
ال�لكتروني
إ

عدد إ�لكترونات
مستوى الطاقة ال�أخير

8
2،1

3

10

13

10
2،8،3
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 -١س ّم العناصر التي لها عدد ال�إ لكترونات نفسه في مستوى الطاقة ال�أخير؟
 -2ما العنصر الذي يحتوي على عدد �إلكترونات مستوى الطاقة ال�أخير نفسه لعنصر البوتاسيوم 19K؟
 -3ما العنصر الذي يحتوي على عدد �إلكترونات مستوى الطاقة ال�أخير نفسه لعنصر ال�آرغون 18Ar؟
ُتسـ ّمى �إلكترونــات مســتوى الطاقــة ال�أخيــر فــي التوزيــع ال�إ لكترونــي للــذرة إ�لكترونــات التكافــؤ،
وهــي التــي تحـدّد الصفــات الكيميائيــة والفيزيائيــة للعنصــر.

الدّرس العناصر
( )2والجدول
الدّوري

نشاط ( :)1الجدول الد ّْوري الحديث
ـب للعناصــر الكيميائ ّيــة فــي جـ ٍ
ـاء �إلــى ترتيـ ٍ
ـدوري الحديــث،
ّ
ـدول ُيسـ ّمى الجــدو َل الـ ْ
توصـ َل العلمـ ُ
كمــا يظهــر فــي الشــكل ال�آتــي:
5

جب عن ال�أسئلة ال�آتية:
ت�أمل الجدول �أعلاه ،ث ّم �أ ْ
 -١صف الجدول الدوري الظاهر �أعلاه.
 -2كم عموداً في الجدول الدوري؟
 -3كم ّصفاً في الجدول الدوري؟
يس ـ ّمى العمــود فــي الجــدول الــدوري مجموعــة ويس ـ ّمى الصــف فــي الجــدول الــدوري دورة،
وتتــوزع العناصــر بيــن عائلتيــن ( ،)B,Aوســيتم التركيــز علــى عناصــر المجموعــة .A
نشاط ( :)2مجموعة العنصر
 -١اكتب التوزيع ال�إ لكتروني لذ ّرات ك ٍّل من :البيريليوم  ، 4Beوالمغنيسيوم  ، 12Mgالكالسيوم .20Ca
 -2قارن بين العناصر الثلاثة من حيث عدد �إلكترونات التكافؤ .ماذا تلاحظ؟
 -3ما رقم المجموعة الذي تترتّب فيه هذه العناصر الثلاثة؟ وما علاقته بعدد �إلكترونات التكافؤ لك ٍّل منها؟
 -4اكتب التوزيع ال�إ لكتروني لذ ّرات ك ٍّل من :الفلور  9Fوالكلور . 17Cl
 -5قار ْن بين العنصرين من حيث عدد �إلكترونات التكافؤ .ماذا تلاحظ؟
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 -6مـا رقـم المجموعـة التـي يترتّـب فيهـا العنصريـن السـابقين؟ ومـا علاقتـه بعـدد �إلكترونـات التكافؤ
لـك ٍّل منها؟
تترتّــب العناصــر التــي لهــا عــدد �إلكترونــات التكافــؤ نفســه فــي المجموعــة نفســها ،وتتشــابه
عناصـ ُـر المجموعــة الواحــدة فــي الجــدول الــدوري فــي صفاتهــا الكيميائ ّيــة ،كمــا هــو الحــال مــع
عنصــر ّي البوتاســيوم والصوديــوم ،حيــث �إ ّن لهمــا العــدد نفســه مــن �إلكترونــات التكافــؤ ،و ُيعبــر عــن رقــم
المجموعــة بعــدد ُيكتــب باللغــة اللاتينيــة وقــد ينتمــي لعناصــر المجموعــة ( .)B,Aفالمجموعــة ال�أولــى
ت�أخــذ الرقــم ( ،)IAوالمجموعــة الثانيــة ت�أخــذ الرقــم (.)IIA
نشاط ( :)3دورة العنصر
جب عن ال�أسئلة التي تليه:
ادرس الشك َل ال�آتي ،ثم �أ ْ

 -1اكتب التوزيع ال�إ لكتروني لك ٍّل من ذ ّرات العناصر :الكربون  ،6Cوالنيتروجين  7Nو النيون .10Ne
 -2ما عدد مستويات الطاقة في التوزيع ال�إ لكتروني لك ٍّل منها؟
الصف الذي توجد فيه هذه العناصر ،وما رقمه؟
 -3اس َت ِع ْن بالجدول الدوري لتحديد
ّ
الصف الذي توجد فيه هذه العناصر وعدد مستويات الطاقة في ك ٍّل منها؟
 -4ما العلاقة بين رقم
ّ
تترتب العناصر التي تتوزع �إلكتروناتها في نفس مستويات الطاقة في الدورة نفسها.
ســؤال :حـدّد رقــم دور ِة ك ِّل عنصـ ٍر مــن العناصــر ال�آتيــة ،واســتخدم الجــدول الــدوري للتح ُّقــق
مــن �إجابتك:
Ca
,
Al
,
P
,
Ar
20
13
15
18
نشاط ( :)4موقع العنصر في الجدول الدوري
لذرتي البوتاسيوم والفلور،
سماء التوزيع ال�إ لكتروني
رسمت �أ ُ
ّ

كما في الشكل المجاور .ت�أ ّمل الشكل ،ثم �أكمل الجدول ال�آتي:

7

وج
ه
ا
عدد إ�لكترونات رقم عدد مستويات رقم
عدد
العدد
ال لم
ق
ا
ر
الطاقة
الدورة
المجموعة
التكافؤ
ال�لكترونات
عنص نة الذري إ
ر

البوتاسيوم K
الفلور F
لتحديــد موقـ ِـع عنصـ ٍر بدقّــة فــي الجــدول الــدوري ،تحتــاج �إلــى معرفــة رقــم المجموعــة ،ورقــم الــدورة
التــي ينتمــي �إليهــا العنصــر.
سؤال :استعن بالجدول الدوري ،واكتب رمز العنصر الذي يوجد في:
 -1الدورة الثانية والمجموعة الثانية (.)A
 -2الدورة الثالثة والمجموعة السادسة (.)A
 -3الدورة الرابعة والمجموعة ال�أولى (.)A
ســؤال :عنصــر مجهــول عــدده الــذري  ،16اكتــب التوزيــع ال�إ لكترونــي لــه ،وحــ ّد ْد رقــم
مجموعتــه ،ورقــم دورتــه ،ثــم اســتعن بالجــدول الــدوري لتحديــد اســم العنصــر ورمــزه.
وبعــض مجموعــات الجــدول الــدوري لهــا �أســماء شــائعة وســتتعرف عليهــا مــن خــلال تنفيــذك ال�أنشــطة
ال�آتية:
نشاط ( :)5عناصر المجموعة ال�أولى والثانية
ـتعن بــه لل�إ جابــة
يمثّــل الشــكل ال�آتــي المجموعــة ال�أولــى والمجموعــة الثانيــة مــن الجــدول الـ ْ
ـدوري ،اسـ ْ
عــن ال�أســئلة ال�آتيــة:
 -1ما عدد �إلكترونات التكافؤ لك ِّل عنص ٍر من عناصر المجموعة ال�أولى؟
 -2ما عدد �إلكترونات التكافؤ لك ِّل عنص ٍر من عناصر المجموعة الثانية؟
 -3استخرج من المجموعتين عنصراً:
	�أ -يوجد في ملح الطعام .ب -يوجد بنسب ٍة عالية في الحليب.
تُســ ّمى عناصــر المجموعــة ال�أولــى فــي الجــدول الــدوري التــي تبــد�أ بعنصــر
الليثيــوم  ،Liوتنتهــي بعنصــر الفرانســيوم  Frبالعناصــر القلويــة .وســتتعرف علــى
خصائصهــا لاحق ـاً.
8

وتُسـ ّمى عناصــر المجموعــة الثانيــة فــي الجــدول الــدوري التــي تبــد�أ بعنصــر البيريليــوم  Beوتنتهــي بعنصــر
الراديــوم  Raبالعناصــر القلويــة الترابيــة .وســتتعرف علــى خصائصهــا لاحقـاً.
نشاط ( :)6عناصر المجموعة السابعة
تسمى عناصر المجموعة السابعة في الجدول الدوري الهالوجينات .وهي عناصر نشيطة
كيميائ ّياً ،لا توجد ح ّر ًة في الطبيعة ،بل على شكل مركّبات ،وتتد ّرج حالتها الفيزيائ ّية من
الصلبة لليود
الحالة الغازيّة للفلور  Fوالكلور � ،Clإلى الحالة السائلة للبروم  ،Brوالحالة ُّ
 Iوال�أستاتين .Atكلمة هالوجينات تعني مك ّونات الملح؛ ل�أن لهذه العناصر القدرة
على تكوين ال�أملاح ،فمثلا ً عند تفاعل عنصر الكلور مع عنصر الصوديوم ،يتك ّون كلوريد
الصوديوم (ملح الطعام).
نشاط ( :)٧عناصر المجموعة الثامنة
يمثّل الشكل المقابل المجموعة الثامنة من الجدول الدوري ،استعن به لل�إ جابة عن
ال�أسئلة ال�آتية:
 -1ما رمز عنصر الهيليوم؟
� -2أكتب التوزيع ال�إ لكتروني لك ٍّل من . 18Ar ، 10Ne :
 -3ما الصفة المشتركة في التوزيع ال�إ لكتروني للعنصرين؟ ما رقم مجموعة ك ّل ٍمنهما؟
 -4ما العنصر النبيل الذي تُع َّب�أ به المناطيد؟
تس ـ ّمى العناصــر فــي المجموعــة الثامنــة فــي الجــدول الــدوري التــي تبــد�أ بالهيليــوم وتنتهــي بالــرادون
بالعناصــر النبيلــة؛ ل�أن ّهــا لا تتفاعــل مــع العناصــر ال�أخــرى فــي الظــروف الطبيعيــة ،لذلك توصــف ب�أنها
مستقرة.
نشاط ( :)٨الجدول الدوري مصدر للمعلومات عن العناصر
ادرسه ج ّيداً ،ثم �أجب عن ال�أسئلة التي تليه:
يمثّل الشكل ال�آتي جزءاً من الجدول الدوريْ ،
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 -1اكتب �أرقام المجموعات المشار �إليها بال�أسهم.
 -٢ما رمز العنصر الذي يقع في الدورة الخامسة والمجموعة السابعة؟
 -٣ما رموز العناصر التي تتشابه بالصفات الكيميائ ّية مع عنصر الفلور 9F؟ ف ّسر �إجابتك.
 -٤ما رموز العناصر التي تتشابه بالصفات الكيميائ ّية مع عنصر الكالسيوم 20Ca؟ ف ّسر �إجابتك.
الد
ّرس الصيغة
()3
الكيميائية
نشاط ( :)١العناصر تك ّون المركّبات
�أكمل الجدول ال�آتي ،ث ّم �أجب عن ال�أسئلة التي تليه:
المركب

العناصر المكونة له

عدد ذرات كل عنصر

ثاني أ�كسيد الكربون CO2
كلوريد الصوديوم NaCl
ماء H2O
سكر المائدة C12H22O11

�أ ّي المركّبات المذكورة في الجدول �أعلاه ُيستخدم في:
�أ -عمل المخلّلات .ب� -إطفاء الحرائق.
جـ -عمل المربى .د -مركب �أساسي في الحياة.
�إن التعبيــر عــن العناصــر الكيميائ ّيــة بالرمــوز ُيســاعد فــي كتابــة الصيغــة الكيميائ ّيــة للمركبــات ،وتُعــرف
الصيغــة الكيميائ ّيــة ب�أن ّهــا تعبيــر بالرمــوز يب ّيــن نــوع الــذ ّرات ،وعددهــا فــي جــزيء واحد مــن المركّب.
تســعى العناصــر دائم ـاً �إلــى الوصــول �إلــى حالــة الاســتقرار وهــي الحالــة التــي يصبــح فيهــا التركيــب
ال�إ لكترونــي للعنصــر مشــابه للتركيــب ال�إ لكترونــي ل�أقــرب غــاز نبيل لــه ،فقد يميل �إلى فقــد ال�إ لكترونات
�أو كســبها �أو المشــاركة بهــا ،وللتعــرف �إلــى ذلــك نفــذ النشــاط ال�آتــي:
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نشاط ( :)٢شحنة العنصر
�أكمل الجدول ال�آتي ،ثم �أجب عن ال�أسئلة التي تليه:
العنصر
النبيل
He
Ne
10
Ar
18
2

التوزيع
ال�لكتروني
إ
للعنصر النبيل

ال�لكترونات التي
عدد إ
التوزيع
يفقدها أ�و يكسبها الشحنة
العنصر
ال�لكتروني
إ
كسب
فقد
1+
Li
3
2+
Mg
12
3P
15

� -١أ ّي العناصر المذكورة في الجدول تميل لفقد �إلكترونات؟ ولماذا؟
� -٢أ ّي العناصر المذكورة في الجدول تميل لكسب �إلكترونات؟ ولماذا؟
 -٣ماذا يحدث لمستوى الطاقة ال�أخير في العناصر المذكورة في الجدول عندما تفقد �إلكترونات �أو تكسبها؟
فسر :شحنة الليثيوم �أحادي موجب بينما شحنة الفسفور ثلاثي سالب.
ّ
تفقد العناصر ال�إ لكترونات �أو تكسبها �أثناء التفاعل الكيميائي للوصول �إلى حالة الاستقرار لينتج
ال�أيون الذي هو عبارة عن ذرة �أو مجموعة من الذرات التي تحمل شحنة سالبة �أو موجبة ،ويسمى
ال�أيون الذي يتكون من مجموعة من الذرات بالمجموعة ال�أيونية.
يميل العنصر الفلزي لفقد �إلكترونات مستوى الطاقة ال�أخير ،ويصبح مستواه ال�أخير مكتملا ً
بال�إ لكترونات ويتحول �إلى �أيون موجب ،تركيبه ال�إ لكتروني مشابه تماماً للتركيب ال�إ لكتروني للعنصر
النبيل الذي يقع في الدورة التي قبله في الجدول الدوري ،ويحمل هذا ال�أيون شحنة موجبة مقدارها
يساوي عدد ال�إ لكترونات المفقودة.
ويميل العنصر اللافل ّزي لكسب �إلكترونات ويصبح مستواه ال�أخير مكتملا ً بال�إ لكترونات ،ويتح ّول
�إلى �أيون سالب ،تركيبه ال�إ لكتروني مشابه تماماً للتركيب ال�إ لكتروني للعنصر النبيل الذي يقع في
الدورة نفسها التي يتواجد فيها العنصر في الجدول الدوري ،ويحمل هذا ال�أيون شحن ًة سالب ًة مقدارها
يساوي عدد ال�إ لكترونات المكتسبة.
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والجدول ال�آتي يب ّين بعض عناصر الجدول الدوري وشحنتها الشائعة:
العنصر

الرمز

الشحنة

العنصر

الرمز

الشحنة

هيدروجين

H

1+

سيليكون

Si

4+

ليثيوم

Li

1+

نيتروجين

N

3-

صوديوم

Na

1+

فوسفور

P

3-

بوتاسيوم

K

1+

�أكسجين

O

2-

فضة

Ag

1+

كبريت

S

2-

مغنيسيوم

Mg

2+

فلور

F

1-

كالسيوم

Ca

2+

كلور

Cl

1-

نحاس

Cu

 1+و2+

بروم

Br

1-

خارصين

Zn

2+

يود

I

1-

حديد

Fe

 2+و3+

كربون

C

4+

�ألومنيوم

Al

3+

بريليوم

Be

2+

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

١

٢

٣

الرقم اللاتيني

I

II

III
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�أما الجدول ال�آتي فيب ّين �أشهر المجموعات ال�أيونية وشحنتها:
الشحنة المجموعة ال�أيونية

المجموعة ال�أيونية

الرمز

هيدروكسيل

OH-

1-

نترات

NO3-

1-

بيرمنغنات

�أمونيوم

NH4+

1+

كربونات

CO32-

HCO3-

1-

كبريتات

SO42-

الرمز

الشحنة

كلورات

ClO3-

1-

MnO4-

122-

بايكربونات
كتابة صيغ المركبات الكيميائية
ـب رمــو ُز العناصــر� ،أو المجموعــات ال�أيونيــة وشــحنة ك ٍّل
لكتابــة الصيغــة الكيميائ ّيــة للمركّــب ،تُكتـ ُ
منهــا ،ويتــم تبــادل الشــحنات حتــى تصبــح الشــحنة الكل ّيــة علــى المركّــب صفــراً؛ ل�أن المركــب
الكيميائــي يجــب �أن يكــون متعــادلاً.
مثال :1اكتب الصيغة الكيميائية لكلوريد المغنيسيوم
الحل:
لكتابة الصيغة الكيميائية اتبع الخطوات ال�آتية:
 -1نكتب الرموز.
 -2نكتب شحنة كل منها تحت الرمز.
 -٣نبادل الشحنات.
 -4الصيغة النهائية.

Cl

Mg

1

2
MgCl2

سؤال :ما الصيغ الكيميائية للمركبات ال�آتية؟
كلوريد الليثيوم ،كبريتات الفضة ،بيكربونات الصوديوم ،فلوريد النحاس(.)II
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لتســمية المركــب الكيميائــي ،نُســ ّمي �أ ّولا ً العنصــر �أو المجموعــة التــي تحمــل شــحنة ســالبة ،ثــ ّم
يوضــح الجــدول ال�آتــي:
نس ـ ّمي العنصــر �أو المجموعــة مــن التــي تحمــل شــحنة موجبــة ،كمــا ّ
الصيغة الكيميائية

الاسم الكيميائي

MgBr2

بروميد المغنيسيوم

K2O
(NH4)2SO4

�أكسيد البوتاسيوم
كبريتات ال�أمونيوم

Ca(OH)2

هيدروكسيد الكالسيوم
أ�ختبر نفسي

السؤال ال�أول :ضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة فيما ي�أتي:
� -1إلى �أيّة مجموعة في الجدول الدوري ينتمي عنصر السيليكون  14Si؟
ج -الثالثة.
		
ب -الثانية.
�أ -ال�أولى.
 -2ما العنصر الذي ينتمي �إلى المجموعة السادسة في الجدول الدوري؟
جN -
		
بP -
		
�أAl -
7
15
13

د -الرابعة.
دS -
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 -3كم �إلكتروناً يحتوي العنصر القلوي في مستوى الطاقة ال�أخير له؟
�أ� -إلكتروناً واحداً .ب� -إلكترونين .ج -ثلاثة �إلكترونات .د� -أربعة �إلكترونات.
 -4ما العنصر الذي تتشابه خصائصه الكيميائ ّية مع خصائص عنصر الفلور 9F؟
د-الكلورCl
ب -النيتروجين  7Nج -المغنيسيوم Mg
�أ -الليثيوم Li
17
12
3
السؤال الثاني :لديك العنصران  4Xو � ، 20Yأجب عن ال�أسئلة ال�آتية:
 -1اكتب التوزيع ال�إ لكتروني لك ٍّل منهما .
 -2حدد موقع كل منهما في الجدول.
 -3ما اسم المجموعة التي ينتمي �إليها العنصر Y ، X؟
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الدّرس الكتل
( )4والجبهات
الهوائية
نشاط ( )1ال ُكت ُل الهوائ ّية
ت�أ ّمــل ال ّشــك َل المجــاو َر الــذي يب ّيــن خريطـ ًة لكتـ ٍل
هوائ ّي ـ ٍة ضخم ـ ٍة ،فــوق مناط ـ َق جغراف ّي ـ ٍة مجــاور ٍة
طيف ال�ألوان المرئ ّية؛
لفلســطين .و ُيســتخ َد ُم عاد ًة ُ
ليــد َّل علــى درجــة حــرارة الكتلــة الهوائ ّيــة ،فكلّمــا
زاد احمــرا ُر اللّــون كانــت درج ـ ُة حــرارة الكتلــة
الهوائ ّيــة �أعلــى� .أجـ ْـب عــن ال�أســئلة ال�آتيــة:
 -١ح ّد ْد موقع ِف َلسطين على الخريطة.
فس ْر �إجابتك.
 -٢في �أ ّي اتّجا ٍه تتشكّ ُل الكتل ُة الهوائ ّي ُة الدافئة بالنسبة �إلى فلسطين؟ ّ
فس ْر �إجابتك.
 -٣في �أ ّي اتّجا ٍه تتشكّل الكتل ُة الهوائ ّي ُة البارد ُة بالنسبة �إلى فلسطين؟ ّ
ـواص،
ـواء فــوق ِمســاح ٍة مع ّينـ ٍة مــن ال�أرض� ،أو البحــر لفتــر ٍة كافيــة ،ف إ�نّــه يكتسـ ُ
عندمــا يبقــى الهـ ُ
ـب الخـ َّ
والصفـ ِ
ف الكتلـ ُة
ـات الطبيع ّيــة لهــذه المنطقــة ،ويصبــح متجانسـاً فــي
خواصــه عنــد ك ّل ارتفــاع .وتُعـ ّر ُ
ّ
الهوائ ّيــة علــى �أن ّهــا :كتلـ ٌة كبيــر ٌة مــن الهــواء المتجانِــس فــي درجـ ِة حرارتِــه ورطوب ِته ،تتشـكّ ُل عــاد ًة فوق
والصحــاري ،والســهول ،والمسـطّحات الجليديّــة.
ِمســاح ٍة واســع ٍة مــن ســطح ال�أرض كالمحيطــاتّ ،
خصائص الكتلة الهوائ ّية؟
سؤال :ما
ُ
نشاط ( :)2تصنيف ال ُكتل الهوائ ّية
جب عن ال�أسئلة ال�آتية:
ت�أ ّم ْل الشكل ال�آتي ،و�أ ْ
 -١في �أيّ ِة منطق ٍة حراريّة تقع فلسطين؟
 -٢في �أ ّي المناطق تتك ّو ُن ك ٌّل من الكتل الهوائ ّية الباردة ،والكتل الهوائ ّية الدافئة؟
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ِ
ض تتك ّون الكت ُل
 -٣على �أ ّي
خطوط عر ٍ
الهوائ ّي ُة الباردة.
 -٤لماذا لا تتك ّون كتل ٌة هوائ ّي ٌة استوائ ّي ٌة
جافّة؟
 -٥لماذا لا تتك ّو ُن كتل ٌة هوائ ّي ُة جليديّ ٌة رطبة؟
ـارات الكتـ ِل الهوائ ّيــة �إ ّمــا �إلى مســا ٍر
تنقسـ ُم مسـ ُ
فــوق البحــار والمحيطــات ،و ُيســ ّمى مســاراً
بحريّــاً� ،أو مســاراً فــوق القــارات ،و ُيســ ّمى
ـف الكتـ ُل الهوائ ّيــة حســب
مســاراً قاريّـاً ،وتُصنّـ ُ
ـف
مصدرهــا �إلى:الكتلــة المتج ّمــدة ،والكتلــة القطب ّيــة ،والكتلــة المداريّــة ،والكتلــة الاســتوائ ّية .وتُص َّنـ ُ
كذلــك حســب درجــة رطوبِتهــا �إلــى :قاريّــة (جافّــة) ،وبحريّــة (رطبــة).
سؤال :من �أيّ ِة منطق ٍة حراريّ ٍة تنب ُع الكتل ُة الاستوائ ّية؟
لا تســتق ُّر الكتـ ُل الهوائ ّيـ ُة فــي مناطــقِ تك ُّونِهــا فتــر ًة طويلــة ،بــل تتحـ ّرك مــن منطقــة �إلــى �أخــرى؛ نتيجـ َة اختـ ِ
ـلاف
الضغـ ِـط الجــو ِّي بيــن هــذه المناطــق ،وتنتقـ ُل الكتـ ُل الهوائ ّيـ ُة مسـ ٍ
ـافات بعيــد ًة تُق َّد ُر بـ�آلاف الكيلومترات.
وتؤثّـ ُـر هــذه الكتـ ُل فــي المناطــق التــي تمـ ُّر بهــا ،فتعمـ ُل علــى تغييــر درجـ ِة حرارتِهــا ،ورطوب ِتهــا النســب ّية،
فــي حيــن �أ ّن هــذه الكتـ َل تت�أثّـ ُـر بطبيعــة المنطقــة التــي تمـ ُّر فوقهــا ،غيـ َـر �أ ّن ضخامــة هــذه الكتــلِ َي ُحــو ُل
ِ
الملامســة
دون جعـ ِل التغييــر فيهــا كبيــراً؛ �إ ْذ يقتصـ ُـر الت�أثيـ ُـر علــى الطبقــات الســفلى مــن الكتلــة الهوائ ّيــة
لســطح تلــك المنطقــة.
نشاط ( :)3الجبهة الهوائ ّية
ـاء
نســتخدم المــاء فــي هــذا النشــاط بوصفــه نموذجـاً للهــواء؛ وذلــك لصعوبــة التمثيــل بالهــواء ل� أ ّن المـ َ
يتدفّــق ويحمــل حرار َتــه مثــل الهــواء؛ لمعرفــة مــاذا يحــدث عنــد التقــاء كتلت ْيــن مــن الهــواء مختلفت ْيــن
فــي درجــة الحــرارة.
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الموا ّد وال�أدوات:
ـتيكي شـ ّفاف ،ورقائــق �ألمنيــوم ،ولتـ ٌر مــن المــاء البــارد تقريبـاً مصبــو ٌغ
ِمقــص ،وكرتــون ،ووِعـ ٌ
ـاء بلاسـ ٌّ
بصبغـ ٍة زرقــاء ،ولتـ ٌر مــن المــاء الســاخن تقريبـاً مصبــو ٌغ بصبغـ ٍة حمــراء.
خطوات العمل:
ليتناســب مــع
ــص الكرتــون بدقّــ ٍة،
َ
 -1قُ َّ
ـتيكي ،وغل ْفــه برقائــق
عــرض الوِعــاء البلاسـ ّ
ال�ألمنيــوم ،ليشـكّل حاجــزاً يقسـ ُم الوِعــاء
�إلــى نصف ْيــن.
منتصــف قاعدة
 -2ث ّبــت الكرتــون ب إ�حــكا ٍم فــي َ
سي.
الوعاء البلاســتيكي ،بشــك ٍل ر�أ ّ
ــب المــاء البــارد الملــ ّون باللّــون
ُ -3ص َّ
جانبــي الوِعــاء.
ال�أزرق فــي �أحــد
ّ
ـاء الســاخن المل ـ ّون بال�أحمــر
ُ -4صـ َّ
ـب المـ َ
علــى الجانــب ال�آخــر فــي الوعــاء.
ـتيكي مــن �أحــد
 -5ان ُظـ ْر �إلــى الوعــاء البلاسـ ّ
ـاء علــى جانبـ ّـي
جانب ْيــه ،بحيــث تــرى المـ َ
حاجــز الكرتــون.
 -6ارفـ ْع حاجــز الكرتــون مــن الوعــاء ر�أسـ ّياً
وبر ْفــقٍ  ،وراقــب مــاذا يحدث.
 -7صف ما تشاهده.
الهواء البار ُد (ال�أكثر كثاف ًة) �إلى �أسفل
ينتق ُل
ُ
الهواء الدافئ (ال�أق ّل كثاف ًة) ،ويدف ُعه ليرتف َع �إلى
�أعلى ،دون �أ ْن يختلط الهواء البارد بالدافئ؛
ُ
يختلط الهواء
فيتشكّ ُل ح ٌّد فاص ٌل بينهما ويسمى هذا الحد الفاصل بين الكتلتين الجبهة الهوائية حيث لا
فيهما ،وهذا يمثل مايحدث عند تلاقي كتلتين هوائيتين مختلفتين في درجة حرارة ورطوبة كلا ً منهما.
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نشاط ( :)4أ�نواع الجبهات الهوائ ّية
جب عن ال�أسئلة ال�آتية:
ت�أ ّمل الشّ كل ال�آتي ،ث ّم �أ ْ

(�أ) جبهة هوائية باردة

(ب) جبهة هوائية دافئة

(جـ) جبهة هوائية ثابتة
� -١أ ُّي الكت ِل الهوائ ّية �أعلى كثاف ًة ،الباردة �أم الدافئة؟
 -٢في الشكل (�أ)� ،أ ُّي الكت ِل الهوائ ّي ِة تتقدّم نحو ال�أخرى ،و�إلى �أين تشير رؤوس المثلثات الزرقاء؟
 -٣فــي الشــكل (ب)� ،أ ُّي الكتــل الهوائ ّيــة تتقـدّم نحــو ال�أخــرى ،البــاردة �أم الدافئــة ،و�إلــى �أيــن تشــير
�أنصــاف الدوائر الحمراء؟
 -٤ماذا يحدث للهواء في الكتلة الهوائ ّية الدافئة عندما يصعد �إلى �أعلى؟ لماذا؟
ينتج عن تكاث ُِف بخا ِر الماء في الكتلة الهوائ ّية الدافئة؟
 -٥ماذا ُ
 -٦ماذا ُتس ّمى المنطق ُة الفاصل ُة بين الكتلت ْين الهوائ ّيت ْين الباردة والدافئة في الشكل (�أ)؟
 -٧ماذا تُس ّمى المنطق ُة الفاصل ُة بين الكتلت ْين الهوائ ّيت ْين الباردة والدافئة في الشكل (ب)؟
 -٨في الشكل (ج)� ،أ ُّي الكتلِ الهوائ ّي ِة تتق ّد ُم نحو ال�أخرى ،الباردة �أم الدافئة؟
 -٩ماذا تُس ّمى منطق ُة التقاء الكتلت ْين الدافئة والباردة ،في الشكل (ج)؟
تتكـ ّو ُن الجبهـ ُة الهوائ ّيـ ُة البــاردة عندمــا تتقـ ّد ُم كتلـ ٌة هوائ ّيـ ٌة بــاردةٌ ،وتندفـ ُع �إلــى �أســف ِل كتلـ ٍة هوائ ّيـ ٍة دافئـ ٍة
ـف بخــا ُر المــا ِء الموجــود
تُر ِغ ُمهــا علــى الارتفــاع �إلــى أ�علــى ،ومــع ارتفــاع الهــواء الدافــئ ف إ�نّــه يبــرد فيتكاثـ ُ
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ـماء
ـس فــي هــذه المنطقــة ،فتتل ّبـ ُد السـ ُ
فيــه .وعندمــا تؤثّــر جبهـ ٌة هوائ ّيـ ٌة بــارد ٌة فــي منطقـ ٍة مــا ،يتغ ّيـ ُـر الطقـ ُ
ُ
الضغط الجو ُّي ،وتشــت ُّد ســرع ُة ال ّرياح،
ـات الحــرارة بشــك ٍل ملحــوظ ،وينخفــض
بالغيــوم ،وتنخفــض درجـ ُ
ـط �أزرقَ سـ ٍ
وتســقط ال�أمطــا ُر لفتـ ٍ
ـرات قصيــرة غالبـاً .وتُمثَّـ ُل الجبهـ ُة الهوائ ّيـ ُة البــارد ُة بخـ ٍّ
ـميك متّصـلٍ ،عليه
رؤوســها باتّجــاه تقـ ُّد ِم الجبهــة ،كمــا فــي الشــكل (�أ).
مثّلثـ ٌ
ـات صغيــرةٌ ،تتّجـ ُه ُ
تتك ـ ّو ُن الجبه ـ ُة الهوائ ّي ـ ُة الدافئ ـ ُة عندمــا تندف ـ ُع كتل ـ ُة هــوا ٍء دافئ ـ ٍة باتّجــاه كتل ـ ٍة هوائ ّي ـ ٍة بــاردة ،فتنزل ـ ُق
الكتلـ ُة الدافئـ ُة ال�أقـ ُّل كثافـ ًة فــوق الكتلــة البــاردة ،ومــع ارتفــاع الكتلـ ِة الدافئـ ِة �إلــى أ�علــى ف إ�ن ّهــا تبــرد،
ـس فــي هــذه
ويتكاثــف بخــا ُر المــاء فيهــا .وعندمــا تؤثّـ ُـر جبهـ ٌة هوائ ّيـ ٌة دافئـ ٌة فــي منطقـ ٍة مــا ،يتغ ّيـ ُـر الطقـ ُ
ـط الجــو ُّي ،وتظهـ ُـر الغيــو ُم الطبق ّيـ ُة العاليــة ،وتسـ ُ
ـات الحــرارة ،ويرتفــع الضغـ ُ
ـقط
المنطقــة ،فترتفــع درجـ ُ
س بخـ ٍّ
ـط
ال�أمطــا ُر الخفيف ـ ُة لفتــر ٍة طويل ـ ٍة �أحيان ـاً .و ُتمثَّ ـ ُل الجبه ـ ُة الهوائ ّي ـ ُة الدافئ ـ ُة علــى خريط ـ ِة الطق ـ ِ
�أحمـ َـر سـ ٍ
رؤوســها باتّجــاه تقـ ُّد ِم الجبهــة ،كمــا فــي
ـميك متّصــلٍ  ،وعليــه �أنصـ ُ
ـاف دوائـ َـر صغيــر ٍة ،تتّجـ ُه ُ
الشــكل (ب).
تتكـ ّو ُن الجبهـ ُة الهوائ ّيـ ُة الثابتـ ُة عندمــا تلتقــي كتلـ ٌة هوائ ّيـ ٌة دافئـ ٌة ب�أخــرى بــاردة ،دون �أ ْن تتقـ ّد َم �إحداهما
ـاح الســطح ّي ُة علــى طرفـ ّـي الجبهــة الثابتــة باتّجاه ْيــن متعاكس ـ ْين متوازي ْيــن
ـب ال ّريـ ُ
علــى ال�أخــرى .وتهـ ُّ
ـس صحــواً �إلــى غائـ ٍم جزئ ّيـاً ،دون هطــول �أمطــار ،لكـ ّن فــي حــال
مــع الجبهــة .وغالبــا مــا يكــون الطقـ ُ
وجــو ِد هــوا ٍء دافـ ٍـئ رطـ ٍ
ـواء تدريج ّيـاً �إلــى �أ ْن ينزلـ َق
ـب علــى �أحــد طرفـ ّـي الجبهـ ِة الثابتــة ،يميــل هــذا الهـ ُ
ـاء واسـ ٌع مــن الغيــوم ،مــع �أمطــا ٍر خفيفـ ٍة واســع ِة الانتشــار ،كمــا فــي
فــوق الهــواء البــارد ،فيتشـكّ ُل غطـ ٌ
ـط سـ ٍ
الشّ ــكل المجــاور .وتُمثَّـ ُل الجبهـ ُة الهوائ ّيـ ُة الثابتـ ُة علــى خريطــة الطقــس بخـ ٍّ
ـات
ـميك ،عليــه مثّلثـ ٌ
ـاف دوائـ َـر مــن الجهــة ال�أخــرى ،كمــا فــي الشــكل (ج).
صغيــر ٌة مــن جهــة ،و�أنصـ ُ
الدّرس
( )5المنخفضات

والمرتفعات
الجوية

الجوي
والمرتفع
الجوي
المنخفض
نشاط (:)1
ُ
ّ
ّ
ُ

٩
٩٩٠٨٠

ٍ
ضغط
ذات
يب ّين الشك ُل المجاو ُر مخطّطاً لمنطقت ْين� :إحداهما ُ
ذات ٍ
ضغط جو ٍّي مرتفع .وتشير ال�أرقام
جو ٍّي منخفضٍ ،وال�أخرى ُ
على المنحنيات ال ُمغلقة �إلى مقدار الضغط الجو ّي على ك ّل منحنى،
ب َوحدة ِملّي بار.

١٠٠٠
٩٩٠
٩٨٠
L

٠
١٠٠H
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جب عن ال�أسئلة ال�آتية:
ت�أمل الشكل ،ثم �أ ْ

الحرفان ( )Lو ( ،)Hفي مركز ّي المنطقت ْين؟
� -١إلى ماذا ُيشير َ
ِ
ض نحو الخارج؟
 -٢ماذا يحدثُ لمقدار الضغط الجوي كلّما اتّجهنا من مركز منطق ِة
الضغط الجو ِّي المنخف ِ
ِ
الضغط الجو ِّي على المنحنى ال�أحمر في منطقة الضغط المنخفض؟
 -3ما مقدا ُر
ِ
ُ
المرتفع نحو الخارج؟
الضغط الجو ِّي
يحدث لمقدار الضغط كلّما اتّجهنا من مرك ِز منطق ِة
 -4ماذا
ِ
ٍ
بخطوط تساوي الضغط
المنحنيات ال ُمغل َق ُة
تُس َّمى
ُ
ِ
الضغط الجو ِّي متساوياً
(ال�أيزوبار) ،حيث يكو ُن ِمقدا ُر
على ك ِّل نقط ٍة من هذا المنحنى ال ُمغلق .وتُس َّمى
ُ
الضغط الجو ُّي �أق َّل من
المنطق ُة التي يكون فيها
المنخفض
الضغط الجو ّي في المناطق المجاورة لها،
َ
الجو َّي ،و ُير َم ُز لها بالحرف ( )Lعلى خرائط الطقس.
ُ
كبر من
�أ ّما المنطق ُة التي يكون فيها
الضغط الجو ُّي �أ َ
المناطق المجاورة لها ،ف ُتس ّمى المرتف َع الجو ّي ،و ُيرمز
لها بالحرف ( )Hعلى خرائط الطقس.
ِ
الساعة ،في نصف الكرة ال�أرض ّية
عكس
ض الجو ّي
ياح حول منطق ِة المنخف ِ
يكو ُن اتّجا ُه ال ّر ِ
عقارب ّ
َ
ِ
عقارب ال ّساعة ،كما في الشّ كل المجاور.
المرتفع الجو ّي فيكون م َع
ياح حول
ِ
الشمالي� ،أ ّما اتّجاه ال ّر ِ
ّ
الجنوبي من الكرة ال�أرض ّية.
ّجاهات في النصف
وتنعكس الات
ُ
ُ
ّ
المنخفضات الجو ّية نوعان رئيس ّيان:

الحراري :عندما يسخن الهواء يتمدّد ،وتق ُّل كثاف ُته ،فيرتفع �إلى �أعلى ،وتنش�أ منطق ُة ٍ
ضغط
المنخفض
ّ
المنخفضات الحراريّ ُة في ال�أماكن الحا ّرة من سطح الكرة ال�أرض ّية.
جو ٍّي منخفض .وتكثُ ُر
ُ
الهواء
ينتج عند التقا ِء كتلت ْين هوائ ّيت ْين� :إحداهما باردةٌ ،وال�أخرى دافئ ٌة ،فيصع ُد
المنخفض
الجبهيُ :
ُ
ّ
الهواء البار ُد (ال�أكثر كثاف ًة) �إلى أ�سفل.
الساخ ُن (ال�أق ّل كثاف ًة) �إلى أ�على ،ويهبط
ُ
المرت َفعات الجو ّية نوعان رئيس ّيان:
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المرت َفع الدافئ :يتك ّو ُن بسبب ِ
هبوط الهواء البارد من طبقات الجو العليا؛ ما يؤ ّدي �إلى انضغاط الهواء ،وبالتالي
َعات الدافئ ُة في المناطق المداريّة وشبه المداريّة ،مثل المرتفع الجو ّي ال�أوزوري.
زيادة درجة حرارته .وتكثر المرتف ُ
ص ،وتزدا ُد
لسطح بار ٍد كمسطّ ٍح جليد ّي ،ف إ� ّن
المرت َفع البارد :عند ملامسة طبق ِة الهوا ِء
ٍ
َ
الهواء يبرد ،فيتقلّ ُ
كثاف ُته ،ويزدا ُد ضغ ُطه ،ويتشكّل مرتف ٌع جو ٌّي بار ٌد ،مثل المرتفع الجو ّي السيبير ّي.
ِ
ِ
ُ
وسقوط ال�أمطار المتف ّرقة.
حب،
انخفاض
المنخفضات الجويّة
يصاحب غالب ّي َة
درجات الحرار ِة ،وتتشكّل ُّ
الس ُ
ُ
ُ
ِ
ُ
فلسطين :يبد�أ
المتوسط في النصف الثاني من
منخفضات البح ِر
المنخفضات الجويّ ُة التي تؤثّ ُر في
نشاط َ
ُ
َ
ّ
شه ِر تشرين ال� أ ّول وحتى النصف ال� أ ّول من شهر �أيّار ك ّل عام.
المتوسط من الغرب� ،أو تنش�أ في
المنخفضات الجوية عادةً� ،إ ّما فوق المحيط ال�أطلسي ،ث ّم تدخ ُل البحر
وتنش�أ هذه
ُ
ّ
المتوسط ِ
الغربي منه .وتتك ّون نتيج َة تلاقي كتلت ْين هوائ ّيت ْين� :إحداهما قطب ّي ٌة باردة ٌقادم ٌة من
داخل البحر
ّ
نفسه في الجزء ّ
�أوروبا ،وال�أخرى مداريّ ٌة دافئ ٌة قادم ٌة من �أفريقيا ،فتحاو ُل ك ُّل كتل ٍة السيطر َة على المنطقة ،فيحص ُل دوران بين الكتلت ْين
المنخفض ،ويؤثّر في فلسطين.
بعكس عقارب الساعة ،فيتك ّون
ُ
ِ
الجنوبي ل�أوروبا ،و�أحيانا على البحر المتوسط نفسه،
المسارات لهذه المنخفضات على الساحل
غلب
تكو ُن �أ ُ
ّ
ٍ
منخفضات حراريّ ًة من الجنوب في مقدّمتها،
تجلب
�أو على الساحل الشمالي ل�أفريقيا ،وعاد ًة �أثناء س ْيرِها
ُ
ٍ
متوسط ٍة� ،أو غزير ٍة على المناطق التي تم ّر
ومرتفعات بارد ًة من الشمال في مؤخّرتها ،وتكون مصحوب ًة ب�أمطا ٍر ّ
عليها ،و�أحيانا تكون مصحوب ًة بثلوج.

الدّرس
( )6ال ّرصد

الجوي
ّ

الجوي
نشاط ( :)١أ�دوات ال ّرصد
ّ
جب عن ال�أسئلة ال�آتية:
ت�أ ّمل الشّ كل المجاور ،و�أ ْ
 -1س ّم ال�أدوات المب ّينة في الشّ كل ،واذكر استخدام ك ٍّل منها.
 -2ما �أ ُثر اختلاف درجة الحرارة في الضغط الجوي؟
 -3ما �أ ُثر اختلاف الضغط الجو ّي في حركة ال ّرياح؟
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ـص الوقــت والجهــد لمتابعتــه� ،أ ّمــا
كلم ـ ُة ْ
(رصــد) فــي اللغــة العرب ّيــة تعنــي :مراقب ـ َة الشــيء ،وتخصيـ َ
ال ّرصــد الجــو ّي فهــو :عمل ّي ـ ُة متابع ـ ِة وتســجيلِ العناصــر الجويــة كاف ّ ـ ًة ،والتغييــرات التــي تطــر�أ علــى
الحالــة الجويّــة ،ووضــع التنبــؤات� ،أو التك ّهنــات للحالــة الجويّــة المتوقّعــة خــلال ال�أيّــام القادمــة ،وذلــك
باســتخدام مجموعـ ٍة مــن ال�أدوات ،وال�أجهــزة ،مثــل ميــزان الحــرارة ،والباروميتــر ،وال�أنيمومتــر ،دوارة
الريــاح ،والهيجروميتــر ،وغيرهــا لقيــاس عناصــر الطقــس مثــل :درجــة الحــرارة ،والضغــط الجــو ّي،
وســرعة الريــاح واتّجاههــا ،والرطوبــة النســب ّية وغيرهــا.
التن ُّبؤ بحالة بالطقس
الخاصــة بالطقس ،وهي
ـراء ال�أرصــاد الجويّــة فــي التن ُّبــؤ بحالــة الطقــس علــى النمــاذج الرقم ّية
ّ
يعتمــد خبـ ُ
ـات رياض ّي ـ ٌة حســاب ّي ٌة ،ت ـ ّم تحديدُهــا محــاكا ًة ووصف ـاً لديناميك ّيــة الغـ ِ
ـلاف الجــو ّي ،والعلاقــات
عمل ّيـ ٌ
بيــن الظواهــر الجويّــة ،ك ّل علــى حــدة فــي نطـ ٍ
ـاق مع ّيــن� .أ ّي �أنّــه يتـ ّم رقمنــة الظواهــر الجويّــة ،وتحويلهــا
�إلــى مســائ َل رياض ّيـ ٍة حســاب ّية.
توجـ ُد فــي محطّـ ِ
ـيب عملاقـ ٌة ،فائقـ ُة القـ ّوة ،لتحليــلِ كم ّيـ ٍة كبيــر ٍة
ـات ال ّرصـ ِد الجــو ّي ال�أرض ّيــة حواسـ ُ
مــن بيانــات ال ّرصــد مــن البـ ّر والبحــر ،وذلــك مــن �أجــل زيــاد ِة دقّـ ِة التوقّعـ ِ
ـات الجويّـ ِة الصــادرة ،التــي
ـداء مــن جمــع البيانــات ،وتحلي ِلهــا وصــولا ً �إلــى �إصــدار النشــرة الجويّــة للنــاس.
تمـ ُّر بمراحـ َل عديدة،ابتـ ً
تقــوم شــبك ٌة مــن محطّــات ال ّرصــد الجــو ّي المنتشــر ِة علــى ِمســاح ٍة واســع ٍة بمراقبــة عناص ـ ِر الطقــس
المختلفــة ،لترسـ َل هــذه المعلومــات بشــكلٍ دور ٍّي ومن َت َظـ ٍم عبـ َـر وســائلِ اتّصـ ٍ
ـالات ،و�أجهــز ٍة مختلفـ ٍة
ـث المعلومــات الجويّــة ،التــي تقــو ُم بدورهــا ب إ�عــداد التقاريــر الجويّــة فــي �أوقـ ٍ
ـات محـدّد ٍة،
�إلــى مراكــز بـ ِّ
وترسـلُها �إلــى مختلــف بلــدان العالــم .لكنّهــا لا تســتعم ُل الجمـ َل والكلمـ ِ
ـات فــي هــذه التقاريــر ،و�إن ّمــا
تعتمـ ُد الرمــو َز ،ونظــا َم الشــيفرة المتّفــق عليــه َد ْول ّيـاً؛ لتفــادي مشــكل ِة اختــلاف اللغــات.
حتّــى يســهل تثبيتــ ُـــه ،وارتفاعــه فــي حــدود  40-30ســم ،وقطــره فــي حــدود  5ســم) ،محقـــان قُمــع
(قطــره حوالــي  15ســم) ،وشــريط لاصــق ،و ِمســطرة.
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أ�ختبر نفسي
السؤال ال�أول :ض ْع دائر ًة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة لك ٍّل م ّما ي�أتي:
�-١أ ٌّي مــن ال�آتيــة ُتعــرف ب�أن ّهــا كتل ـ ٌة ضخم ـ ٌة مــن الهــواء المتجانــس فــي درجــة حرارتــه ورطوبتــه،
تتش ـكّل فــوق ِمســاح ٍة واســع ٍة مــن ســطح ال�أرض؟
ب -الجبهة الهوائ ّية.
�أ -الكتلة الهوائ ّية		.
د -المرتفع الجو ّي.
جـ -المنخفض الجو ّي.
 -٢مــا الحـ ّد الفاصــل بيــن الكتــل الهوائيــة المتلاقيــة المختلفــة فــي درجــة حرارتهــا ورطوبتهــا ،حيــث
لا يختلــط الهــواء فيهــا؟
�أ -الكتلة الهوائ ّية .ب -الجبهة الهوائ ّية جـ -المنخفض الجو ّي .د -المرتفع الجو ّي.
� -٣أ ٌّي من ال�آتية من �أصناف الكتل الهوائ ّية وفقاً لمصدرها؟
د -القطب ّية.
جـ -الجافّة.
ب -المغب ّرة.
�أ -الصفراء.
 -٤ما الجهاز المستخدَم في قياس مقدار الضغط الجو ّي؟
د -ميزان الحرارة
جـ -ميزان الحرارة.
ب -ال�أنيمومتر.
�أ -البارومتر.
الجافّ والمبلّل.
� -٥أ ّي ال�آتية لا يعد من �أنواع الجبهات الهوائ ّية؟
د -المدارية.
ج -الباردة.
ب -الثابتة.
�أ -الدافئة.
 -٦بم ُيرمز لمنطقة المرتفع الجو ّي على خرائط الطقس؟
د-رقم(.)980
ج -حرف (.)H
ب -حرف (.)D
�أ -حرف (.)L
السؤال الرابع� :أ ّي الجمل ال�آتية صحيحة ،و�أيّها خاطئة؟ مع تفسير �إجابتك.
�أ -يكون مقدار الضغط الجوي في مركز المنخفض �أعلى منه في المناطق المجاورة له.
ب -يكون مقدار الضغط الجوي في مركز المرتفع �أعلى منه في المناطق المجاورة له.
جـ -تتكون الجبهة الهوائ ّية الدافئة ،نتيجة اندفاع كتلة هوائ ّية باردة نحو كتلة هوائ ّية دافئة.
د -يستخدم الراصد الجوي الحواسيب ،لتساعده في تحليل البيانات التي يجمعها عن عناصر الطقس.
هـ -لا تفيدنا معرفة الطقس في تخطيط نشاطاتنا اليوم ّية.
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نموذج اختبار
السؤال ال�أول:ضع دائرة حول ال�إ جابة الصحيحة فيما ي�أتي:
 -1ما عدد النيوترونات لعنصر عدد الكتلي  23وعدد �إلكتروناته 11؟
�أ11.

ب23 .

د1 .

ج12 .

 -٢ما التوزيع ال�إ لكتروني لل�أيون الذي يحمل شحنة مقدارها 1-؟
�أ)7 ،8 ،2( .

ب)1 ،8 ،8 ،2( .

د)1 ،2( .

ج)1 ،8 ،2( .

 -٣ما تكافؤ عنصر الكبريت الذي عدده الذري 16؟
�أ1+ .

ب2+ .

د2- .

ج1- .

 -٤ما رمز المجموعة ال�أيونية النترات؟
�أ-OH .

ج+NH4 .

ب-NO3 .

دSO4-2 .

 -٥ما نوع الجبهة الهوائية المتكونة عند التقاء كتلة هوائية دافئة ب�أخرى باردة دون تقدم �أحدهما على ال�أخرى؟
�أ .الدافئة

ج .الثابتة

ب .الباردة

د .المقفلة

-٦ما الجهاز المستخدم في قياس سرعة الرياح؟
�أ .الباروميتر

ب .ال�أنيموميتر

ج .المانوميتر

د .ميزان الحرارة

السؤال الثاني:وضح طريقة ارتباط ال�ألمنيوم  13Alمع النيتروجين 7N؟
.السؤال الثالث:قارن بين المنخفض الجوي والمرتفع الجوي من حيث اتجاه دوران الرياح في نصف الكرة الجنوبي وحالة
الطقس:
وجه المقارنة
اتجاه دوران الرياح في نصف الكرة الجنوبي
حالة الطقس

المرتفع الجوي

المنخفض الجوي

نموذج تقييم:
الفقرة
استخدم ال�أدوات وال�أجهزة استخداماً صحيحاً.
�أجرى خطوات التجربة بشكل متسلسل.
توصل �إليها بشكل منظم.
س ّجل النتائج التي ّ
توصل الطلبة �إلى نتائج دقيقة.
ّ
توصل �إلى استنتاجات صحيحة.
ّ
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دائم ًا

غالب ًا

أ�حيان ًا

نادر ًا

