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االعرربيیة   2015  

االنظظامم االمناخي> فيیلمم االمناخخ   
ووتعتمدد االمكووناتت االمختلفة للنظظامم االمناخي على بعضهھا االبعضض٬، كما . ما االمناخخ؟ يُیقصدد بالمناخخ االتغيیررااتت االتي تططررأأ على االططقسس منن ووقتت آلخرر

ووقدد شهھددنا تغيیررااتت . االتغيیرر وويُیعدد االمناخخ عررضة للتغيیرر االدداائمم٬، ووتلعبب عددةة عووااملل ططبيیعيیة ووصناعيیة ددوورًراا في هھھھذذاا. تتفاعلل مع بعضهھا أأيیًضا
وودد سرريیعة في االمناخخ خاللل االثالثيینن أأوو ااألرربعيینن عاًما االمنصررمة٬، بططرريیقة ال يُیمكنن نسبتهھا إإلى االعووااملل االططبيیعيیة٬، وولدديینا عددةة أأددلة على ووج

إإلى ااألنشططة االبشرريیة االتي أأددتت إإلى  ووتؤؤمنن هھھھيیئة االمناخخ االتابعة لألممم االمتحددةة إإيیماًنا ررااسًخا بأنن االتووضيیح ااألهھھھمم يُیمكنن نسبتهھ. ااالحتباسس االحرراارريي
.ززيیاددةة ترركيیزز غاززااتت االددفيیئة في االغالفف االجوويي مما يیساعدد على تعززيیزز تأثيیرر غاززااتت االددفيیئة  

 

أأسئلة لإلجابة عليیهھا قبلل مشاهھھھددةة االفيیلمم  

ما االفررقق بيینن االمناخخ وواالططقسس؟ .1  
ما االذذيي يیؤؤثرر على ددررجة حررااررةة االكووكبب؟ .2  
لل أألفف عامم؟ما مددىى االتغيیرر االذذيي ططررأأ على االمناخخ خال .3  

 

أأسئلة حوولل االفيیلمم  
1. ما مكووناتت االنظظامم االمناخي؟   
2. لماذذاا يیووجدد ااختالفف كبيیرر في ددررجاتت االحررااررةة بيینن االمناططقق ااالستوواائيیة وواالمناططقق االقططبيیة؟   
3. . ِصفف تأثيیرر ااختالفف ددررجاتت االحررااررةة بيینن االمناططقق ااالستوواائيیة وواالمناططقق االقططبيیة على االرريیاحح ووتيیاررااتت االمحيیططاتت 

.اليیتيینن في ووصفككااستخددمم االصووررتيینن االت  
 

 
 

4. ُتمثلل إإلل نيینيیوو ووال نيینا أأنماطًطا مناخيیة معقددةة مررتبططة بالبحرر وواالغالفف االجوويي للمحيیطط االهھادديي٬، ووتحددثث هھھھذذهه االظظاهھھھررةة  
.ِصفف خصائصص ظظاهھھھررةة إإلل نيینيیوو. على فتررااتت غيیرر منتظظمة  

5. .نن االكووكببووااذذكرر مثاالً حوولل كيیفيیة تأثيیرر ظظاهھھھررةة إإلل نيینيیوو على ااألنماطط االمناخيیة في مساحاتت ووااسعة م   
6. ااستشهھدد بحاالتت تارريیخيیة لظظاهھھھررةة إإلل نيینيیوو لتووضيیح أأنن االتغيیررااتت االططفيیفة في االنظظامم االمناخي قدد تكوونن لهھا عووااقبب  

.ووخيیمة على مناخخ االكووكبب بأكملهھ  
7. كيیفف يیستخددمم االباحثوونن االقوواالبب االجليیدديیة في حسابب ددررجة االحررااررةة ووترركيیزز ثاني أأكسيیدد االكرربوونن في االغالفف االجوويي  

فف منن االسنيینن في االتارريیخ؟لعددةة مئاتت ااآلال  
8. ااستخددمم هھھھذذاا االمنحنى في تحدديیدد ما . عامم االماضيیة 400000يیووضح االمنحنى بالصووررةة االتاليیة ددررجاتت االحررااررةة خاللل  

قبلل االميیالدد  200000وو 400000إإذذاا كانن هھھھناكك عصرر جليیدديي أأوو فتررةة بيینن عصرريینن جليیدديیيینن في ااألعوواامم 
.بعدد االميیالدد 1850وو  
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9. عامم االمنصررمة؟ 400000ددررجاتت االحررااررةة خاللل ما االسببب في تغيیرر متووسطط    
10.  400000يُیمكننا االقوولل بووجوودد عالقة متباددلة بيینن منحنى ثاني أأكسيیدد االكرربوونن وومنحنى ددررجاتت االحررااررةة خاللل  

".عالقة متباددلة"حاوولل تووضيیح االمقصوودد بمصططلح  .عامم االمنصررمة  
11. ما االذذيي أأحددثث  .لجوويي بشكلل كبيیرر٬، ززاادد ترركيیزز مستوويیاتت ثاني أأكسيیدد االكرربوونن في االغالفف اا1850ووبعدد عامم  

هھھھذذاا ااالنددفاعع االمفاجئ؟  
12. لماذذاا يیعتقدد االباحثوونن أأنن االمستوويیاتت االمررتفعة منن ترركيیزز ثاني أأكسيیدد االكرربوونن في االغالفف االجوويي ستؤؤدديي إإلى  

ززيیاددةة متووسطط ددررجاتت االحررااررةة على االكووكبب؟  
13. ح االمقصوودد بمصططلح   ".تعليیقاتت تقيیيیميیة"ووضَّ  
14. 85رر يیعكسس االجليیدد االذذيي يیغططي سططح االبح  . فقطط% 10منن أأشعة االشمسس٬، بيینما يیعكسس ماء االبحرر % 90-

ماذذاا سيیحددثث منن ووجهھة نظظرركك . منن أأشعة االشمسس% 20ووتعكسس االمساحاتت االخضررااء وواالترربة االقاتمة حوواالي 
لددررجاتت االحررااررةة على كووكبب ااألررضض إإذذاا ذذاابب االجليیدد؟  

".االتعليیقاتت االتقيیيیميیة"ااذذكرر ثالثة أأمثلة على  .15  
 

أأسئلة مكثفة  
1. لماذذاا نططلقق على ظظاهھھھررةة إإلل نيینيیوو االمررحلة االحاررةة؟ بيینما ُنططلقق على ظظاهھھھررةة ال نيینا . هھھھررةة ال نيینا بنفسككتعررفف على ظظا 

االمررحلة االباررددةة؟  
2. .ِصفف االطُطررقق االمختلفة االتي يیستخددمهھا االباحثوونن في ررسمم االتغيیررااتت االمناخيیة في االماضي   
3. االمناخيیة؟لماذذ يُیعدد منن االصعبب االتووصلل إإلى ااستنتاجج محدددد حوولل االسببب في االتغيیررااتت    


