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حقيبة بوس�ات



#7 �بوس

ستكونون نجً� �ح�مكم

"من زاوية رؤيتنا هنا � الفضاء، عندما ندور حول الكرة ا�رضيّة، ننظر إليكم 

ونرى أمامنا العا� خاليًا من الحدود، مليئًا بالهدوء والج�ل. نتمّنى من أع�ق 

قلوبنا أن تتخيّل الب�يّة كلّها هذا العا� مثل ما نراه نحن، خاليًا من الحدود، 

وأن تسعى للعيش مًعا بس�م". (إي�م رامون، من الفضاء)

 ªكن ان نرى � البوس� نفطة رؤية رائد الفضاء من الفضاء، أثناء نظره إ¦ 

الكرة ا�رضيّة. الخروج من الغ�ف الجّوي يتيح ا¬جال للنظر من الخارج إ¦ 

كرتنا، كرتنا ا¬ميّزة - الكرة ا�رضيّة.

 من نقطة الرؤية الخارجيّة هذه، ªكن أن نستخلص رسالت³ مركزيت³، من 

أهّم رسائل مهّمة "ركيع":

 الس�م والحفاظ ع· البيئة.

2022



https://drive.google.com/file/d/12MXFgk1KoXZ95erSF0JNBYK5GO6a_nSZ/view?usp=sharing


ماذا ªكن برأيكم أن نرى من وجهة 

نظر رّواد الفضاء ع· الكرة ا�رضيّة؟

¼اذا يشعر رائد الفضاء عندما ينظر 

إ¦ الكرة ا�رضيّة؟



ُسِئل رّواد فضاء كث½ون

 ما هو أكÁ ما أثّر فيهم عند النظر من الفضاء إ¦ الكرة ا�رضيّة؟

الكث½ون منهم، ومن بينهم غارط رايزمان، رائد فضاء يهودي 

أمريÈ وصديق قديم لعائلة رامون، قال إّن أكÁ ما يؤثّر فيه 

هو هشاشة الغ�ف الجّوي.
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أين ªكن رؤية الغ�ف الجّوي � الصورة؟



واÌن، تعالوا لËاه بشكل أوضح....



مصدر كلمة أÎوسف½ا هو من اللغة اليونانيّة: أÎوس=هواء، سف½ا=كرة

هو طبقة غازيّة تغلّف الكرة ا�رضيّة، وهي عبارة عن غ�ف غازي يُحَفظ بواسطة قّوة 

الجاذبيّة

بدون الغ�ف الجّوي، لن نتمّكن من العيش ع· سطح الكرة ا�رضيّة!

الغ�ف الجّوي يضبط درجة الحرارة، ويحمينا من ا�شّعة فوق البنفسجيّة ا¬نبعثة من 

الشمس

إًذا، ما هو الغ�ف الجّوي 

(أÎوسف½ا)؟



ضغط الهواء/الضغط الباروم�ي/الضغط ا�Îوسف½ي، هو درجة كثافة خليط الغازات التي تكّون الغ�ف الجّوي: كلّ� كانت كثافة 

الجسي�ت أك×، كلّ� ازداد الضغط الذي يشّكله الهواء ع· أجسامنا.

 � الفضاء، حيث Ú يوجد ضغط هواء بتاتًا، الضغط ا�Îوسف½ي هو صفر طبًعا. كلّ� اق�بنا من ا�رض، حيث قّوة جاذبيّة الكرة ا�رضيّة 
أك× داخل جسي�ت الهواء، يزداد الضغط ا�Îوسف½ي، وªكننا القول إّن قيمة الضغط ا�Îوسيف½ي الذي يشّكله الهواء علينا ع· مستوى 

سطح البحر هي واحد. الضغط الذي يشّكله الهواء كلّه ع· أجسامنا.

أّي ضغط؟ ضغط الهواء!



� الغ�ف الجّوي الخاص بكوكب ا¬ّريخ مثً�، الضغط ا�Îوسف½ي هو 0.6 تقريبًا من الضغط ع· الكرة ا�رضيّة. إذا سار رائد فضاء ع· سطح 
ا¬ّريخ مع كّ�مة أكسج³، لكن بدون بدلة ضغط الهواء، لن يصمد �كÁ من بضع لحظات. فرق الضغط ب³ جسمه والهواء ا¬حيط به يؤّدي إ¦ 

خروج كّل الغازات ا¬ذابة � دورته الدمويّة ع· شكل فقاعات. خ�ل ثواٍن معدودة، سيكون مص½ه شبيًها ¼ص½ عبوة كوÚ مهزوزة.



� كوكب الزهرة، الوضع أسوأ بكث½. الضغط ا�Îوسف½ي � الزهرة يعادل 90 

ضعًفا من الضغط ا¬وجود ع· ا�رض. مع أو بدون بدلة ضغط الهواء، مع 

أنبوبة أكسج³ أو بدونها، وفي� إذا أوقَف رائد الفضاء نفسه أو أفرَغ رئتيه، لن 

يكون باستطاعته الصمود � الزهرة. الوزن الذي سيعمل عليه، من جوانب 

الجسم، يعادل 80 طًنا ع· ا�رض.



الكث½ون منهم، ومن بينهم غارط رايزمان، رائد فضاء يهودي 

أمريÈ وصديق قديم لعائلة رامون، قال إّن أكÁ ما يؤثّر فيه 

هو هشاشة الغ�ف الجّوي.

أّي ضغط؟ ضغط الهواء!

تركيبة الغ�ف 

الجّوي

ني�وج³

78.08%

أكسج³

20.95%

أرغون

0.93%

كسينون 0.000009%

نيون 0.0018%

هيدروج³ 0.00005%

هيليوم 0.0005%

كريبتون 0.0001%

ثاà أكسيد الكربون 0.038%



الغ�ف الجّوي مكّون من عّدة طبقات

 12 كم - تروبوسف½ا
49 كم - س�اتوسف½ا

 700 كم - ت½موسف½ا

+700 كم - إكزوسف½ا

 85 كم - ميزوسف½ا
האוזון

KERMAN LiNE

EXOBASE

طائرة حربيّة

محطّة الفضاء الدوليّة

طائرةمنطاد



إًذا من منكم انتبه � أّي طبقة تتواجد محطّة الفضاء الدوليّة؟ 

ومن منكم يعرف ما هو بعدها عن الكرة ا�رضيّة؟



الغ�ف الجّوي مكّون من عّدة طبقات محطّة الفضاء الدوليّة

 متواجدة � مرحلة الت½موسف½ا وع· ارتفاع نحو 400 كم فوق الكرة ا�رضيّة

 12 كم - تروبوسف½ا
49 كم - س�اتوسف½ا

 700 كم - ت½موسف½ا

+700 كم - إكزوسف½ا

 85 كم - ميزوسف½ا
האוזון

KERMAN LiNE

EXOBASE

طائرة حربيّة

محطّة الفضاء الدوليّة

طائرةمنطاد



رّواد فضاء ي�حون كيف تبدو الكرة ا�رضيّة والغ�ف الجّوي من 

الفضاء

https://drive.google.com/file/d/1GFg8tCDcBi1vPtSalOV3diMWJDSfT1Cv/view?usp=sharing


إمكانّية لفعالّية 

 بناء طبقات الغ�ف الجّوي
سنقوم ببناء طبقات الغ�ف الجّوي بأنفسنا! كيف؟

استعملوا ا¬واد ا¬كتوبة أدناه

 أدِخلوا إ¦ اãبريق الشّفاف � كّل مرّة ماّدة مختلفة، واكتبوا إ¦ أّي طبقة ترمز هذه ا¬اّدة

كأس ب�ستيك

عسل

åصابون ج

زيت عادي/زيت زيتون

ماء



ظواهر الغ�ف الجّوي



¬اذا من ا¬هّم أن نحافظ ع· غ�فنا الجّوي؟

 12 كم - تروبوسف½ا

49 كم - س�اتوسف½ا

 700 كم - ت½موسف½ا

+700 كم - إكزوسف½ا

 85 كم - ميزوسف½ا
האוזון

KERMAN LiNE

EXOBASE



مًعا فقط
 ªكننا الحفاظ ع· كرتنا

هل لديكم أفكار كيف ªكننا الحفاظ ع· الغ�ف الجّوي؟

 12 كم - تروبوسف½ا

49 كم - س�اتوسف½ا

 700 كم - ت½موسف½ا

+700 كم - إكزوسف½ا

 85 كم - ميزوسف½ا
האוזון

KERMAN LiNE

EXOBASE



ألواح شمسيّة سيّارات ذاتيّة

توربينات رياح 
 تقليص ا¬واص�ت / أدوات مواص�ت 

كهربائيّة
 تحديد انبعاث الدخان من 

ا¬داخن



هل يعرف احدكم ما هذه 

النقطة؟

 تّم التقاط هذه الصورة من ا¬ركبة 
VOYAGER الفضائيّة



ا¬هّمة ا�ساسيّة ¬ركبة VOYAGER، وهي مركبة فضائيّة غ½ مأهولة، هي بحث الكواكب السيّارة الكب½ة والبعيدة � ا¬جموعة 

الشمسيّة. تّم إط�قها � رحلة دامت ع�ات السنوات ب³ الكواكب السيّارة، ومن ثّم إ¦ خارج ا¬جموعة الشمسيّة. هكذا تبدو الكرة 

ا�رضيّة من VOYAGER ع· مسافة 3.7 بليون كم من الكرة ا�رضيّة - نقطة صغ½ة � الفراغ.



هذه الصورة تجعلنا نفّكر ¼نظور آخر � حياتنا 

ع· كرتنا ا�رضيّة!

 نحن مجرّد نقطة ع· مسافة Úنهائيّة...



عبارة إي�ن رامون من الفضاء، يصف فيها القدرة ع· رؤية الكرة ا�رضيّة كعا� 

خاٍل من الحدود، متكامل، موّحد. هذه النظرة توصل لنا رسالة جوهريّة - 

رسالة س�م.

من خ�لها، ªكننا التحّدث عن العيش مًعا بس�م، وعن أهميّة ال�اكة 

والتعاون ب³ "سكان العا�" من أجل الحفاظ ع· الكرة ا�رضيّة.

"من زاوية رؤيتنا هنا � الفضاء، عندما ندور حول الكرة ا�رضيّة، ننظر إليكم ونرى أمامنا العا� خاليًا من الحدود، 
مليئًا بالهدوء والج�ل. نتمّنى من أع�ق قلوبنا أن تتخيّل الب�يّة كلّها هذا العا� مثل ما نراه نحن، خاليًا من 

الحدود، وأن تسعى للعيش مًعا بس�م". (إي�م رامون، من الفضاء)


