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AR-MAللصغار
بالطوموبيلبالطيارة أو كانسافر
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7

ثاني أوكسيد الكاربون

ةانعكاس األشعّ 

ضربات 
الشمس

األشعة تحت الحمراء

اإلحتباس الحراري

درجة مئوية° 15
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°C

الحرارياإلحتباس

13



Set 1

www.climatefresk.org7

)  النقل، الصناعة، البناء( بسبب األنشطة البشرية 
كثار التكتل ديال ثاني أوكسيد الكربون فالغالف

الجوي
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اإلحتباسمنذ حوالي قرن، ارتفعت ِحّدة 
الحراري بسبب ثاني أوكسيد الكربون و 

النتيجة هي ارتفاع درجة حرارة كوكب . الميثان
األرض

حبر، وشريط أقالمالرصاص، ممحاة، أقالممتر مربع من الورق، 2: غادي يحتاجأشخاص8ٕالى6كل فريق من 
.االلصق

–
–

–

طريقة اللعب

تفكير إبداع تقديم العمل استخالص المعلومات

العالقة بين السبب و النتيجةبأسهموتمتلوالبطاقات، ديالكالهدف من اللعبة هو أنك ترتب مع الفريق 

.المجموعة التاليةٕالىاإلنتقالوضع كل البطاقات ديال المجموعة قبل 

.اهساعة واحدة لوضع البطاقات ، وساعة واحدة لتشكيل اللوحة وساعة واحدة لتقديم النتائج ومناقشة ما تعلمن: التوقيت
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باش تتحرك الطوموبيل كتحرق ليسانس، 
الطيارات كتحرق الكيروزين، إذاً بجوج 
كيتسببوا فانبعاث ثاني أوكسيد الكربون



ذوبان الجليد القطبي

18
Photo : NASA

ارتفاع درجة حرارة كوكب األرض

21 °C

هواءأوّال مدفّئ الالكليماتيزوركانشعل

3

ذوبان األنهار الجليدية

16
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الكليماتيزور و مدفّئ الهواء كيستعملو 
ي الطاقة، إذاً كيتسببوا فاالنبعاث ديال ثان

أوكسيد الكربون
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أنهار جليدية في الجبال مثل جبال األلب أو جبال كاينا
في. أيضا في جرينالند وأنتاركتيكاكاينا. الهيمااليا

من الحرارة ، هاد الشي اللي كايدوبوالوقت الحالي ، 
.في ارتفاع مستوى سطح البحركيتسبب
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تفاع فاركيتسببماشي ذوبان الجليد القطبي هو اللي 
فكر بحال يال ! مستوى مياه المحيطات و البحور

شي طرف ديال الثلج داب فكاس ديال الماء، ما 
علو الماء فالكاسكيزيدش

Set 1

www.climatefresk.org21

°1ارتفعت درجة حرارة األرض ب 
، هاد الشي غادي تكون فاإلرتفاعو غادي تستمر 

ديالناليه آثار سلبية على الكوكب 

C



ارتفاع درجة حرارة المحيطات

17

التبخر)1

السحب)2

األمطار) 3

األنهار) 4

اضطراب دورة المياه

20

الفيضانات

26

موجات الحرارة المفرطة

36
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يمكن أن يؤدي اضطراب دورة المياه إلى هطول 
يمكن أن تتسبب هذه األمطار في . أمطار غزيرة

خروج المياه عن مجاريها ، أي فيضانات داخل 
.األراضي
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ع كثر عدد فترات الحر الشديد بسبب ارتفا
درجة الحرارة العام لكوكب األرض
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نسبة كبيرة من الحرارة الناتجةكتمتصالمحيطات 
درجة كترتفعالحراري، لهذا السبب اإلحتباسعن 

النتيجة هي أن المياه . و البحورالمحيطلتحرارة 
.كتمددديالها
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دورة المياه هي التبخر والسحب والمطر واألنهار 
إذا ارتفعت درجة حرارة األرض . وما إلى ذلك

التبخر و كتولي الدورة بأكملها تيكثروالماء ، 
.معطلة



2

حوايجنشري ليا شي  كناكل اللحم

8

ارتفاع مستوى مياه البحار و المحيطات

22

التنوع البيولوجي

25
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يرتفع مستوى البحار بسبب ذوبان األنهار 
الجليدية
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تغيرات الحرارة وتغيرات دورة الماء عندها تأثير 
د كبير على الحيوانات والنباتات بحيث انقرض عد

كبير من أنواع الحيوانات
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من جاياكتشريواللي الحوايجكولشي
الكربونأكوسيدصناعات منتجة لثاني 
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غاز الميثان كيطلقوا. الحيوانات المجترةالبقرمن
ال الميثان بح. الريحكيطلقوركايتگّرعواأوالملي 

من إنتاج دفيئثاني أكسيد الكربون ، هو غاز 
.األنشطة البشرية ، لكنه أقوى



الجفاف

30

إنتاج الغذاء

32

غمر مياه البحر

33

األعاصير

34
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. ةالغمر هو فيضان ناتج عن اجتياح مياه البح لليابس
الغمر يتهدد القرى المجاورة للبحر و الجزر 

باإلختفاء
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من الطاقة المجودة ديالهمالقوة كياخدواألعاصير 
بسبب الماء اللي . فالمياه السخونة فسطح المحيط

اصبح سخون أكثر صبحت األعاصير أكثر شدة
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يمكن أن يتسبب اضطراب دورة المياه في 
الجفاف

Set 3

www.climatefresk.org32

يمكن أن ينخفض مستوى   إنتاج الغذاء بسبب 
ارتفاع درجة الحرارة والجفاف واألعاصير و 

.غمر المياه والفيضانات



المجاعات

37

الجئي المناخ

39

–
–

–

Arabic

AR-MA

امسح الكود لتنضم 
!إلينا

: "La Fresque du Climat"  بمنظمةاتصل
contact@climatefresk.org

رينجينباخاتصل بالمؤلف سيدريك 
+33754578665

contact@bluechoice.fr

يورو لكل مشارك لالستخدام الداخلي3٪ من الفاتورة أو 10أي استغالل تجاري يخضع لرسوم استخدام بنسبة 
: الترخيص الكامل متاح هنا. 

يتم تحويل الرسوم لجمعية
:على موقعها 

اإلستعمالبهدف غير ربحي للوحة يتم تحت ترخيص اإلستغالل
Creative Commons BY-NC-ND.

"لوحة المناخ"قام بتصميم 
وتقوم بنشرها جمعية

Cédric Ringenbach
la fresque du climat

https://climatefresk.org/licence/

https://climatefresk.org/fees/
La Fresque du Climat
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يكثرواذا نقص مستوى انتاج الغذاء غادي 
المجاعات
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بسبب المجاعات و الفيضانات غادي يكبر عدد 
باش يلقوا يهاجرويضطّروالناس اللي غادي 

ظروف عيش أحسن فأماكن أخرى


