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 المفردات

 
 المصطلحات 

 
 الحقائق والتعميمات 

 
 القيم واالتجاهات

 
 مهارات

 
 رسوم وانشطة

 . الثيرموميتر 
 

  درجة الحرارة الصغرى
 والعظمى .

 

 .هكتوباسكال 
 

  القوى المؤثرة في
 الرياح .

 

 الطقس 
 

 المناخ 
 

  محطة الرصد
 الجوي

 

 درجة الحرارة 

  كشك الرصد
 الجوي

 

 قوة كوريوليس 
 

 قوة االحتكاك 

تعلق موازين الحرارة 
داخل كشك الرصد 

 الجوي.
 

تتناقص درجة الحرارة 
 0س لكل  5,6بمعدل 

 كيلومتر
 
هكتوباسكال=  

 مليبار 0باسكال=011
 

يتناقص الضغط الجوي 
هكتوباسكال لكل  0بمعدل 

 متر 01
تتحرك الرياح من الضغط 

 المرتفع الى المنخفض
 

التعرف غلى عناصر 
 الطقس .

 
ايجاد درجة الحرارة 

وقيمة الضغط الجوي 
باالعتماد على 

 الحسابات .
 

معرفة القوى الؤثرة 
 على حركة الرياح.

 على  التعرف
القوى المؤثرة 

 في حركة الرياح 
 

  تحديد سرعة
 الرياح واتجاهها

   

  االعتماد على تجربة نفخ
البالون في توضيح حركة 
الرياح بين منطقة الضغط 

 المرتفع والمنخفض
 
 
 

  علوم   

 العاشر االرض
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 المفردات

 
 المصطلحات 

 
 الحقائق والتعميمات 

 
 القيم واالتجاهات

 
 مهارات

 
 رسوم وانشطة

  خطوط تساوي الحرارة 
 

  درجة الحرارة الصغرى
 والعظمى .

 

  الجبهة الهوائية
 الباردة.

 

 الجبهة الهوائية 
 الدافئة .     

 

  خريطة الحرارة
 .السطحية 

 

  خط تساوي
 الضغط الجوي .

 

  الكتلة الهوائية
 المدارية

 

  الكتلة الهوائية
 القطبية 

 

 الجبهة الهوائية 
 

 التنبؤ الجوي 

يرمز للمنخفض الجوي 
والمرتفع     Lبالرمز 

 .Hالجوي بالرمز 
 

يرمز للكتلة الهوائية 
 cpالقطبية القارية بـ 

 
يرمز للكتلة الهوائية  

  mpالقطبية البحرية بـ 
 

يرمز للكتلة الهوائية 
 cTالمدارية القارية بـ 

 
يرمز للكتلة الهوائية 
 mTالمدارية البحرية بـ 

 
 

التفريق بين انواع 
 الكتل الهوائية .

 
التفريق بين الجبهات 

الهوائية الباردة 
 والدافئة.

 
 

تقدير اهمية التنبؤات 
 الجوية

  التعرف على
 خرائط الطقس 

 

  التعرف الى
رموز الكتل 

 ئيةالهوا
 

    تحديد انظمة
 الضغط الجوي

 

  اعداد مخطط
تحليل درجة 

 الحرارة

  عمل لوحة فنية توضح
 الجبهات الهوائية 

 
 
 

  علوم   

 العاشر االرض
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 المفردات

 
 المصطلحات 

 
 الحقائق والتعميمات 

 
 القيم واالتجاهات

 
 مهارات

 
 رسوم وانشطة

 االرتداد المرن 
 

 . الموجة 

  امواج مستعرضة
 وطولية .

 . بؤرة الزلزال 
 

 .الزالزل الضحلة 
 

 . الزالزل المتوسطة 

 . الزالزل العميقة 

  االمواج الولية
 والثانوية .

 سعة الموجة 
 

 الصدع 

 الزلزال 

  االرتداد نظرية
 المرن

 االمواج الزلزالية 
 

  المركز السطحي
 للزلزال .

 . االمواج الداخلية 
 

 .االمواج السطحية 

 . السيزموغراف 

 . السيزموغرام 

 . مقياس ريختر 

  مقياس ميركالي
 المعدل .

تعتمد كمية الدمار الذي 
يسببه الزلزال على 
:جيولوجية االرض 

وتصميم االبنية و البعد 
 .عن مركز الزلزال 

 
تزيد كل درجة من درجات 

قوة الزلزال في مقياس 
ريختر على الدرجة التي 

ضعفا  28تسبقها بمقدار 
 في الطاقة .

 
اقوى زلزال تم تسجيله 

 0251هو زلزال تشيلي 
 

التعرف الى زلزالية 
 االردن .

 
التعرف الى امواج 

 التسونامي .
 

يبين اهمية  التنبؤ 
 بالزالزل 

 
التعرف الى آلية عمل 

 سيزموغراف.ال
 

يثمن جهود العلماء في 
دراسة الزالزل والتنبؤ 

 بها .

  يبين كيفية حدوث
 الزلزال

 

  االلتزام بقواعد
السالمة العامة 

عند حدوث 
 الزالزل 

  92نشاط صفحة 
 
 

  الرسوم الواردة في
 الكتاب .

 
 
 

  علوم   

 العاشر االرض


