
  

 

السنة الثانية ثانوي إعدادي    األستاذ : محمد عماري
                                              

         

 
 طبقات الغالف الجىي األرضً - 1  

 

   Troposphèreالتروبىسفٍر   - أ

 تمشٌثا  15km : سمكها -

                                                                                   انجى يٍ كتهح انهىاء كًا تذتىي ػهى كم تخاس انًاء انًىجىد فً %80تذتىي ػهى َذى :   خصائصها -

   1kmتمشٌثا نكم  C6°فً هزِ انطثمح تًؼذل  االستفاعدسجح انذشاسج يغ تتُالص 

ونهزا ٌطهك …كم انظىاهش انًُاخٍح كانشٌاح وانتسالطاخ وانغٍىو وانعثاب وانشػذ وانثشق ها تذذث فٍ:  أهمٍتها -

                                                                                                                                  ػهٍها إسى انطثمح انًُاخٍح.

 

  Stratosphèreالستراتىسفٍر-ب

 تمشٌثا   40km   : سمكها -

    دسجح انذشاسج يغ انؼهى  تتضاٌذ فٍها و  O3تذتىي ػهى غاص األوصوٌ      :خصائصها -

   انىاسدج يٍ انشًس وانًعشج تانكائُاخ انذٍح   U.Vًتص َسثح كثٍشج يٍ األشؼح فىق انثُفسجٍح : ت أهمٍتها -

 . ٌنهطٍشاانتاو فً غمسها إر تُؼذو فٍها انتمهثاخ انجىٌح يًا ٌجؼهها صانذح  تاالستمشاسكًا تتًٍض 

 

  Mésosphèreالمٍزوسفٍر -ج

 تمشٌثا km 35:   سمكها - 

    دسجح انذشاسج يغ االستفاع فٍها  و تتُالصهً أتشد غثماخ انغالف انجىي :   خصائصها -

 األسض يٍ انشهة وانٍُاصن تذًً كىكة   أهمٍتها -

 

  Thermosphèreالترمىسفٍر  -د

 تمشٌثا  300km :   سمكها -

دسجح انذشاسج يغ فٍها  و تتضاٌذ  تؼشف استفاػا شذٌذا فً دسجح انذشاسج تفؼم انطالح انشًسٍح :   خصائصها -

   هً أػهى غثماخ انغالف انجىي األسظً    االستفاع 

 .حانالسهكٍ االتصاالختؼكس يىجاخ انشادٌى و تستغم فً يجال      أهمٍتها -

 .فً كم انطثماخ  ٌُخفط انعغػ انجىي كهًا استفؼُا ػٍ سطخ األسض :     ملحىظة      

 

 

 ٌتكىٌ انغالف انجىي األسظً يٍ غاص انهىاء وٌتأنف يٍ أستغ غثماخ سئٍسٍح وهً :

 Stratosphèreالستراتىسفٍر  -   Troposphère التروبىسفٍر - 

    Thermosphèreالترمىسفٍر  -      Mésosphèreالمٍزوسفٍر -  

 الرٌاح - 2

 مالحظة وإستنتاج-أ  
ٌصؼذ انهىاء فً كم يُطمح راخ دسجح دشاسج  - 

ألٌ انهىاء انساخٍ خفٍف يًا ٌؤدي إنى  يشتفؼح

 انعغػ انجىي فٍها. اَخفاض

ٌُضل انهىاء فً كم يُطمح راخ دسجح دشاسج  - 

انهىاء انثاسد ثمٍم يًا ٌؤدي إنى استفاع ألٌ  يُخفعح

 انعغػ انجىي فٍها .

ٌتذشن انهىاء انًىجىد تٍٍ هاتٍٍ انًُطمتٍٍ وتسًى 

 .هزِ انذشكح األفمٍح نههىاء انشٌاح 

 
 تعرٌف الرٌاح -ب

 انشٌاح هً ػثاسج ػٍ دشكح أفمٍح نههىاء.

 منحى الرٌاح -ج 
انعغػ تهة انشٌاح يٍ يُطمح انعغػ انًشتفغ َذى يُطمح 

 انًُخفط.

https://inscription.ma/

