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با بنٌ فٜ ٍشح

عن٘بِ  ٍجئ

ىيعيً٘ اىعذد 

  االٗه

skopin 
يف اجملهل:                املشاركني        

                            معر اتمر -1

يوسف فيمي                        -2  

يامحد فتح-3  

  امحد اتمر-4

                                      



 المقدمه

حنمده ووس تعني بسم هللا امرمحن امرحمي 

ووس تغفره انويم صيل وسمل عيل س يدان محمد 

ملك آ وسان انحج   وعيل آ هل وحصبو وسمل ،

دفُنا امتأ ميف ىدف وحنن ش باب امعرب ى

وامقراءه وامتطوع ايل امكتب وس يعرض ممك ما 

 مجعياه من معوومات فييي مفيده نوصغار ومن

امليم ان يعرفيا امكبار وسوف يسعدان ان 

 تكوهو اس متتعمت ابمقراءه.

 وىذا امكتاب جماين نوجميع                 
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اجملموعو امشمس يو-1  
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كسوف امشمس-3  

مثوث برمودا-4  

طبقو الاوزون-5  

 

 

 

 



 

 

 اجملموعو امشمس يو

 
 اىن٘مبٜ اىْظاً ٕ٘ اىشَغٞت ٘عتاىَجَ أٗ اىشَغٜ اىْظاً

 بَا أجشاً ٍِ ح٘ىٖا َٝذٗس ٍا ٗجَٞع اىشَظ ٍِ ٝخنُ٘ اىزٛ

 اىشَغٜ اىْظاً َٝشَو. األخشٙ ٗاىن٘امب األسض رىل فٜ

 ٗاىن٘ٝنباث اىقضٍت اىن٘امب ٕٜ حجَا   أصغش أخشٙ أجشاٍا  

 اىغاص ٍِ سقٞقت عحابت إىٚ إضافت ٗاىَزّباث، ٗاىْٞاصك

 ح٘ابع ح٘جذ مَا اىن٘مبٜ، بِٞ ظباى٘ع حعشف ٗاىغباس

 051 ٍِ أمثش عذدٕا َٝبيغ األقَاسٗاىخٜ حغَٚ اىخٜ اىن٘امب

 اىعَاىقت ح٘ه حذٗس ٍعظَٖا اىشَغٜ، اىْظاً فٜ ٍعشٗفا   قَشا  

 األجشاً ٕزٓ ٗإٌٔ اىشَغٜ اىْظاً فٜ جشً أمبش ىنِ. اىغاصٝت

 َٗٝشبطٔ اىْظاً ٍشمض فٜ َٝقع اىزٛ اىْجٌ اىشَظ، ٕ٘ طبعا  



 مَا بأمَئ، اىْظاً مخيت ٍِ% 99.. حبيغ فنخيخٖا ربٞخٔ،بجا

 اىحٞاة َٝجعالُ اىيَّزِٝ ٗاىحشاسة اىض٘ء حشع اىخٜ ٕٜ أّٖا

َِنَْت، األسض عيٚ  ٍخ٘عظ ّجَا   إال ىٞغج رىل ٍع ٕٜٗ ٍُ

 اىْظاً فٜ ح٘جذ حٞث اىن٘امب، اىشَظ بعذ ٗحأحٜ. اىحجٌ

: اىشَظ عِ اىبعذ حغب باىخشحٞب ٕٜ م٘امب ثَاّٞت اىشَغٜ

( اىصخشٝت اىن٘امب) ٗاىَشٝخ ٗاألسض ٗاىضٕشة عطاسد

اىغاصٝت اىعَاىقت) ّٗبخُ٘ ٗأٗساّ٘ط ٗصحو ٗاىَشخشٛ ). 

 

 

 نظام وجود البشر يميز لم السنينَ من آِف لعدة

 أن البشر اعتقد(. القليلٌ اِستثناءات بعض مع) شمسً

 بشكل وتذتلف الكونَ مركز وتشكل ثابتٌ األرض

 من الرغم علٍ. السماء ؽً المتخركٌ األجرام عن كامل



 اعتقد الساموسً أرسطرذس اإلغريقً الؾيلسوف أن

 نيكوِس كان الكون مركز تشكل الشمس بأن

 خول رياضً نموذج طور من أول كوبرنيكوس

 القرن ؽً ذلؾى. الشمسً والنظام الشمس مركزيٌ

 ويوهانس نيوتن وإسخاق جاليلً جاليليو عشر السابع

 إلٍ أدت التً الؾيزياُيٌ المؾاهيم تطوير ؽً كيبلر

 وبأن الشمسَ خول األرض بدوران التدريجً القبول

 تسير التً الؾيزياُيٌ القوانيين بنؾس تسير الكواكب

 اآلونٌ ؽً والمسابير التلسكوبات تطور أمكن. األرض

 كالجبال جيولوجيٌ ظواهر اكتشاف من األذيرة

 الؾصليٌ الجويٌ األرصاد وظواهر الصدميٌ والؾوهات

 علٍ الجليديٌ والقبعات الرمليٌ والعواصف كالػيوم

األرض غير أذرى كواكب

. 



سوف امقمرخ 

 الطبيعيّة الكونيّة الظواهر من القمرِ خسوف 

 السنة في مرّتين األقلّ على تحدث التي

 أسبابٍ إلى تُعزى الماضي في وكانت الواحدة،

 األطفال أحد أنّ أو اآللهة بين كالصراع متعددةٍ

 بجرحٍ إصابته إلى فأدّى بسهمٍ القمر رمى

 كان كما يُشفى عندما يعود ثُمّ فترةً فيختفي

 صراعٍ بسبب أو األمازون، شعوب بذلك يعتقد

 والضفدع الشمس وهو الذهبيّ الطائر بين

 مثلّث موقعالصين الحضارة في كما القمر وهو

الغريبة وقوّته برمودا  



 تقريبًا تعادل مساحة برمودا مثلث يغطي

 في مربع متر كيلو ألف وثالثمائة مليون

 وبورتريكو، فلوريدا، بين األطلسيّ المحيط

 مساحة أخطر المثلث هذا ويغطّي وبيرميدا

 يتغيّر مخادع محيط وقعر العالم في مائيّة

ً  أزرق فيكون  الى فجأة ليتحوّل وضحال

 والطيّارون البحارة قدّم ولقد مظلم، خندق

 هناك تحدث كانت غريبة الشياء تقاريرعديدة

ً  الضوء سلّط من ولكن  مثلث على فعال

 وقت في طائرات خمس اختفاء هو برمودا

 الرحلة هذه عرفت وقد 5491 عام واحد

 .ّيةعشر التاسعة بالرحلة

 

 



سوف امشمسك   

 

 

 توضع عندما تخدث ؽلكيٌ ظاهرة هً الشمس وفكس

 تقريبا واخدة استقامٌ علٍ والشمس والقمر األرض

 القمر وِدة وقت ؽً أي المنتصف ؽً القمر ويكون

 الشور مطلع المخاق طور ؽً يكون عندما الجديد

 هذه وؽً األرض علٍ ظلى القمر يلقً بخيث القمري

 سنرى الكسوف لمشاهدة مُّم مكان ؽً كنا إذا الخالٌ

المضئ الشمس قرص يعبر المظلم القمر قرص . 



 شور مطلع كل مرة يتواجد القمر أن من بالرغم و

 يكون أن للقمر يمكن أي واألرض الشمس بين قمري

 إلٍ ظلى يصل أن من أبعد ولكنى المخاق طور ؽً

 يكون قد وكذلك خينوا الكسوف يخدث ؽّ األرض

 األرض عن مداره ؽً وبعيدا البدر طور ؽً القمر

 المدار إلٍ هذا ويعود الذسوف يخدث ِ بخيث

 خول القمر مدار وميل األرض خول للقمر اإلهليلجً

 درجات 5 بزاويٌ الكسوؽً المستوى علٍ األرض

 واخد مستقيم علٍ الثّثٌ األجرام تتواجد ِ بخيث

شور كل ومنتصف مطلع بالضرورة . 

 مع األرض خول دورانى ؽً القمر مدار ويتقاطع

 العقدة يسميان موضعين ؽً الكسوؽً المستوى

 القمر مدار مستوى كان ؽلو النازلٌ والعقدة الصاعدة

 لخصل الكسوؽً المستوى علٍ منطبقا األرض خول

 ولخدث بالضرورة قمري شور كل نوايٌ كسوف

 القمر ظل لكن قمري شور كل منتصف قمري ذسوف

 إخدى ؽً القمر يكون عندما إِ األرض علٍ سقطي ِ



 ترتبط الكسوف ؽترة أن إلٍ ِؽتا منوما قريبا أو عقدتيى

 تخدث بخيث والقمرَ للشمس الظاهرين الخجمين بؾارق

 ؽً القمر يكون عندما الكلً للكسوف ؽترة أطول

 وتكون( األرض إلٍ يكون ما أقرب) الخضيض

 بشكل(. الشمس عن تكون ما أبعد) األوج ؽً األرض

 إلٍ بدايتوا من الكلً الكسوف عمليٌ تستمر قد عام

 مرخلٌ أما. ونصف ساعات الثّث قرابٌ نوايتوا

( كامل بشكل الشمس قرص استتار أي) الكلً الكسوف

 أخسن ؽً دقاُق سبع إلٍ دقيقتين من تتراوح ؽوً

 القمر ظل بقعٌ قطر أن إلٍ السبب ويعود األخوالَ

 من ألكثر األخوال أخسن ًؽ يصل ِ األرض علٍ

 علٍ القمر ظل خركٌ سرعٌ أن وبما كيلومترَ 072

 ؽان الساعٌ ؽً كيلومتر 0022 قرابٌ تبلؼ األرض

. دقاُق السبع تقارب مدة ذّل تقطع كم 072 المساؽٌ

أبدا المدة هذه من أكثر الكلً الكسوف مدة تدوم ِ لوذا . 

 

 



 طبقى اِوزون

ً   الجزء منطقٌ هً األوزون طبقٌ  من السؾل

 02 من بؾترة وتوجد األرضَ لكوكب الستراتوسؾير

 هذا ويذتلف األرضَ سطد ؽوق متر كيلو 02 إلٍ

 بامتصاص وتقوم والجػراؽياَ للموسمَ تبعاً  السمك

البنؾسجيٌ ؽوق األشعٌ معظم  UV ٌمن تتراوح بنسب 

 من قليلٌ تركيزات علٍ وتختوي َ%77 إلٍ 77

O3 األوزون  ؽً المليون من أجزاء 02 بمعدل وذلك َ

 الػّف ؽً األوزون تركيز متوس ط أن   خين ؽً َ

 اكتشاف وتم   المليونَ من جزء 2.0لألرض الجوي

 الؾيزياء عالمً قبل من 0700 عام ؽً األوزون طبقٌ

 وتم   بويسونَ وهنري ؽابريَ شارل الؾرنسي ان

 األرصاد ذبراء قبل من بالتؾصيل ذصاُصى استكشاف

البريطانيٌ الجويٌ  

 

 



ناألوزو مصادر . 

 طبقٌ إلٍ تؤد ي التً الضوُيٌ اآلليات اكتشاف تم  

 تشابمان سيدنً البريطانً الؾيزياًُ قبل من األوزون

 يتم   لألرض الجوي   الػّف ؽً واألوزون 0702َ ؽً

 ذّل من البنؾسجيٌ قؽو األشعٌ بواسطٌ إنشاؤه

 يختوي خيث العاديٌ؛ األكسجين جزيُات مع التداذل

األكسجين من ذرتين علٍ األكسجين  O2  إلٍ وتقسم َ

 يتم   وعندما الستراتوسؾيرَ طبقٌ ؽً ؽرديٌ  ذرات

 الخصول يتم بخيث بنؾسجًَ الؾوق الضوء مع التداذل

 األكسجينَ من مؾردة وذرة أكسجينَ ذرتان علٍ

 واألوكسجينَ األوزون بدورة العمليٌ  هذه وتعرف

 ذّل من كيمياُياً  الدورة هذه توصف أن ويمكن

التاليٌ  المعادِت : 

 

ℎνuv + O2 → 2O 

O + O2 O3 ↔ 



[1:06:58 PM] Tamer Soliman: ٌؽوق األشع 

 البنؾسجيٌ 

 األرض علٍ كبيراً  ذطراً  األوزون طبقٌ تشكل

ب نتيجٌ وذلك وسك انوا؛  من نسبياً  الضُيل التسر 

ة البنؾسجيٌ  ؽوق األشعٌ  من إطّقوا يتم   والتً الضار 

 خسب وذلك تصنيؾاً  األشعٌ هذه وتمتلك الشمسَ

ً   الطول وهً لوا الموج : UV-A و َ UV-B و َ UV-C َ 

 والتً اإلنسانَ خياة علٍ األذطر هً UV_C وتعد  

 األوزون طبقٌ ؽً متر كيلو 05 ارتؾاع علٍ تبقٍ

وتؤد ي إليناَ وصولوا دون لتخول  UV-B ٍخروق إل 

 خدوث إلٍ تؤد ي وقد األخمرَ باللون تكون جلديٌ 

َ السرطانات أمراض  هذه من قليلٌ نسبٌ وتصل الجلديٌ 

األذير والنوع إليناَ األشعٌ  UV-A ًتأثيراً  األقل وه 

َ الكرة علٍ عٌ تػي رات وتسب ب األرضيٌ   ؽً متنو 

الوراثيٌ  الشؾرة مجاِت . 

 



 

األوزون ثقب  

ت األوزون استنؾاد ؽً ظاهرتان يوجد  مّخظتوما تم 

 تصل نسبٌ انذؾاض أنتجتا وقد 0772َ عام أواذر ؽً

 طبقٌ ؽً األوزون خجم إجمالً من% 4 إلٍ

 أكثر هو الربيع ؽصل ويعتبر األرضَ الستراتوسؾير

ًٌ  استنؾاده إلٍ يؤد ي الذي الؾصول  خول وذاص 

 األوزونَ بثقب ُعرؽت والتً لألرضَ القطبيٌ المناطق

ً   الخؾاز تدمير إلٍ ذلك ويعود  الذري   الوالوجين

ً   اِنخّل بسبب لألوزون؛  بيد ينشأ الذي الضوُ

 الوالوكربونَ لمبردات صنع ذّل من اإلنسان

 مرك بات عنوا وينتح بالوقودَ تعمل التً والمذيباتَ

 الكربون ومركبات ؽلوريٌَ الكلوريٌ الكربون

 الكلوريٌ الكربون ومركبات ؽلوريٌَ الويدروكلوريٌ

 بؾعل األوزون إلٍ تنتقل والتً والوالونات ؽلوريٌ 

 .الرياح

 



 اههنايو

  ىمتين ان تكوهوا اس متتعمت ابجملهل

  امسالم عويمكو 
 

 

 

 ونوتواصل معيا

 

Skopin_ar@yahoo.com 

Skopin-ar.ahlablog.net 
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