












ترشيد استخدام الطاقة في المنازل والمصانع وذلك عن طريق فصل االجهزة الكهربائية 

ة الغير مستهلكة، والتوعية باستخدام السيارات الكهربائية لتقليل نسبة العوادم ، والتوعي

بمخاطر المبيدات الحشرية والمعطرات التي تحتوي على مواد كيميائية



درجاتبسبب تغيرات درجات الحرارة في الجو تتغير  
متر عن سطح االرض 150الحرارة كلما ارتفعنا  مسافة 



من باقي الغازات االخرى%( 78)غاز النيتروجين بنسبة 

الجويدرس الغالف  لالطالع راجع 

أنواع الغازاتلمعرفة المزيد عن 

(85صفحة )في الغالف الجوي 



مستوى سطح البحر

تروبوسفير

ستراتوسفير

ميزوسفير

*

X







المعلومات من المصدر الرئيسي وعدم نشرها واخذ تجاهلهم 





درجة مئوية23

موسمية جنوبية 

درجة  مئوية 39

شمالية غربية 

غير ممطرة أمطار غزيرة 

حارمعتدلة 



الموقع بالنسبة لدوائر العرضاتجاه الرياح 

القرب من المسطحات المائيةاالرتفاع عن مستوى سطح البحر

فهو متوسط حاالت الجو لفترة طويلة: اما المناخ الطقس هو حالة الجو في فترة قصيرة 









أن الحرارة تؤدي الى تمدد جزيئات الهواء، فيخف وزنه ويرتفع البالون ألعلى، 

واذا برد الهواء انكمشت جزيئاته ويزداد ثقله ويهبط البالون ألسفل



فيخفبسبب ارتفاع درجة الحرارة تؤدي الى تمدد جزيئات الهواء 

وزنه ثم يرتفع الى أعلى وبهذا تكون منطقة ضغط منخفض

ضغطهإذا انخفضت درجات الحرارة انكمشت جزيئات الهواء ومن ثم يرتفع 

ويزداد ثقله فيهبط الى أسفل وهذا يعني تكون منطقة ضغط منخفض





شمالية شرقية 

يمين





(التضاريس ) ارتفاع اإلقليم أو انخفاضه عن سطح البحر 

الغطاء النباتي

-الصقيع  –الضباب 

التي تحت الشمس قد زاد حجمها وارتفعت ألعلىالبالون 

التي في الظل نقص حجمها وظلت باألسفل دون ارتفاعالبالون 

ترمومتر تقليدي أو ترمومتر الكتروني

العاديأوالبارومترأو البارومتر المعدني الباروجراف

لمعرفة سرعتها ودوارة الرياح لمعرفة اتجاههااألنيمومتر

السيكرومترأو ( المرطاب)الهيجرومتر

البرد 









(الجيولوجيا)علوم االرض  

هيئة المساحة الجيولوجية السعودية







هي بقايا حيوان أو نبات محفوظة في الصخور أو مطمورة بعد تحللها خالل األحقاب الزمنية



طبقة النواة



الغالف الصخري

الوشاح

النواة الداخلية

النواة الخارجية











حرة البرك

حرة الرحا

حرة ثنان







تجرف الرياح الرمال في اتجاهها 

الى مكان آخر فتغطي مساحات 

كبيرة من االرض ومنها تتكون 

الكثبان الرملية



االلتواءات
االنكسارات والصدوع

البراكين          الزالزل

الجاذبية                المياه الجارية

التجوية                            التعرية

تنحصر في تكسير الصخور، في أغلب االحيان تؤدي التجوية الى تعرية

عندما تتحرك تلك الصخور من أماكنها ومواقعها تسمى التعرية



فة ارتفاع حرارة الطبقات السفلى من القشرة االرضية الضعي

يؤدي الى انصهارها ثم اندفاع الحمم الى الخارج بأمر هللا

كم شرق البحر االحمر120بركان حرة عويرض غرب المملكة على بعد 

بركان حرة البرك في غرب المملكة غرب مدينة أبها

بركان حرة الرحا غرب المملكة جنوب سهل التحرير ومدينة تبوك







بسبب سقوط األمطار في فصل الربيع



ة أن تربية الحيوانات والرعي الجائر وقطع االشجار بشكل عشوائي أدى الى تدهور الترب

وإهمال االراضي الزراعية أدى الى تدهور التربة مما أثر على الغطاء النباتي







يعية نثمن الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة في الحفاظ على البيئة الطب

وذلك للحفاظ عليها من التدهور والحفاظ على الحيوانات والنباتات النادرة من 

االنقراض



حالة المناخ

شكل التضاريس

نوع التربة

محمية روضة خريم

محمية محازة الصيف

محمية التيسية

البيئة

االنسان

الحيوان

النبات















ارتفاع حرارته على مدار السنه ونزول االمطار على حسب الفصول

ألنها تتحمل قلة المياه

شمال خط االستواء وجنوبه1808بسبب امتداده في نصف الكرة الشمالي والجنوبي بين دائرتي عرض 

بسبب تشابه االقليم الواحد في المناخ والتضاريس ونوع التربة والحياة النباتية والحيوانيه







تحمل الرياح الرطوبة الى منطقة باردة ، تتكثف ثم تتحول الرطوبة الى حالة مرئية

ثقل الهواء على االرض الممتد من سطحها الى نهاية الغالف الجوي

غطاء صخري يحيط بالنواة وينقسم الى الوشاح العلوي والوشاح السفلي

(السيما)والقشرة المحيطة ( السيال)تتكون القشرة االرضية من القشرة القارية 

تسبب انسداد في بعض القنوات والبرك، تهدد مقدار األسمدة التي في التربة

تقليب التربة مما يزيد خصوبتها ، تحفر األخاديد ، تحرك التربة من جانب االنهار مما يوسع مجاريها

الطقس

المناخ



الى تحدث عادة نتيجة للضغط الذي يصيب طبقات الصخور من جوانبها أو من أسفلها مما يؤدي

لتوائيةثنيها لألسفل فتتشكل المنخفضات مثل األودية وقد تتثنى ألعلى فتشكل الجبال اال

براكين نشطة                                 براكين خامدة

براكين هادئة

المناخ                                    التضاريس

النبات الطبيعي

س ينظم الغالف الجوي وصول الضوء الى األرض وانتشاره ويسمح بمرور األشعة المفيدة من الشم

يعمل ويقوم بتوزيع الحرارة والضوء على الكوكب ويحمي االرض من فقدان حرارتها الطبيعية كما أنه

على حدوث دورة الماء بإعادته الى االرض مطرا باذن هللا



تدخل المملكة العربية السعودية في نطاق االقليم الصحراوي

القشرة القارية

القشرة المحيطية


