
–
–

–

AR-AR للصغار أسافر مستعمال الطائرة أو السيارة

4

7

CO2 ثاني أوكسيد الكاربون

ةانعكاس األشعّ 

ضربات الشمس

األشعة تحت الحمراء

اإلحتباس الحراري

درجة مئوية 15°

درجة مئوية
´-18°

°C

الحراري اإلحتباس

13
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)  النقل، الصناعة، البناء( بسبب األنشطة البشرية 
ي ارتفع مستوىتكتل ديال ثاني أوكسيد الكربون ف

الغالف 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

بين السبب و النتيجةفةالعال بأسهموتمتلوالهدف من اللعبة هو ترتيب البطاقات مع فريقك ، 

.المجموعة التاليةٕالىاإلنتقالرتب كل بطاقات  المجموعة قبل 

.اهساعة واحدة لوضع البطاقات ، وساعة واحدة لتشكيل اللوحة وساعة واحدة لتقديم النتائج ومناقشة ما تعلمن: التوقيت
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كي تتحرك السيارة تحتاج لحرق الوقود، 
، إذاً كالهما الكيروزينالطائرات تحرق  

يتسبب في انبعاث ثاني أوكسيد الكربون



ذوبان الجليد القطبي

18
Photo : NASA

ارتفاع درجة حرارة كوكب األرض

21 °C

ينأستعمل مكيف الهواء للتبريد ألتسخ

3

ذوبان األنهار الجليدية

16
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مكيف الهواء و مدفّئ الهواء يستعمالن 
الطاقة و بالتالي يتسببان في إفراز ثاني

أوكسيد الكربون
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هناك  أنهار جليدية في الجبال مثل جبال األلب أو 
توجد أيضا  في جرينالند .  جبال الهيمااليا

ان في الوقت الحالي ، تتعرض للذوب.  وأنتاركتيكا
بسبب ارتفاع الحرارة ، مّما يتسبب في ارتفاع

.مستوى سطح البحر
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لسي ذوبان الجليد القطبي هو السبب في ارتفاع 
نفهم الصورة لكي!البحارمستوى مياه المحيطات و 

في كوب من تدوبمن الثلج لنصورقطعةجيدا 
الماء،  ال يؤدي ذلك الرتفاع مستوى الماء في 

الكوب 
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ارتفعت درجة حرارة األرض ب
ه ، مما ستكون  لاإلرتفاعو سوف تستمر في 

آثار سلبية على كوكبنا

C°1



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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تعددت فترات الحر الشديد بسبب ارتفاع
درجة الحرارة العام لكوكب األرض
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المحيطات تمتص نسبة كبيرة من الحرارة 
الحراري، لهذا السبب اإلحتباسالناتجة عن 

. و البحارالمحيطلتترتفع درجة حرارة 
.مياه البحارهيامتدادالنتيجة 
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دورة المياه هي التبخر والسحب والمطر واألنهار 
إذا ارتفعت درجة حرارة األرض .  وما إلى ذلك

والماء ، يكثر التبخر و تصبح الدورة بأكملها 
.معطلة



2

أشترى حاجيات لنفسي  أستهلك اللحوم

8

ارتفاع مستوى مياه البحار و المحيطات

22

التنوع البيولوجي

25
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يرتفع مستوى البحار بسبب ذوبان األنهار 
الجليدية 

Set 3

www.climatefresk.org25

ر تغيرات الحرارة وتغيرات دورة الماء لها تأثير كبي
ر على الحيوانات والنباتات بحيث  انقرض عدد كبي

من أنواع الحيوانات
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ات كل الحاجيات التي نشتريها تنتجها صناع
تفرز ثاني أوكسيد الكاربون  
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تفرز األبقار غاز .  الحيوانات المجترةالبقرمن
الميثان  .  أو   إطالق الريحاإلجترارالميثان عند 

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



الجفاف

30

إنتاج الغذاء

32

غمر مياه البحر لألراضي الساحلية

33

األعاصير

34
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غمر مياه البحر للسواحل هو فيضان ناتج عن 
الغمر يتهدد القرى . اجتياح مياه البح لليابسة

باإلختفاءالمجاورة للبحر و الجزر 
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األعاصير تأخذ قوتها من الطاقة المجودة في 
ع السرياإلرتفاعبسبب . المحيط الساخنةمياهسطح

لدرجة حرارة المياه  أصبحت األعاصير أكثر شدة
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يمكن  أن يتسبب اضطراب دورة المياه في 
الجفاف
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يمكن أن يتراجع مستوى   إنتاج الغذاء بسبب 
ارتفاع درجة الحرارة والجفاف واألعاصير و 

غمر مياه البحار لألراضي الساحلية 
.والفيضانات



المجاعات

37

الجئي المناخ

39

–
–

–

امسح الرمز لتتبعنا

Arabic

AR-AR

The Climate Fresk (La Fresque 
du Climat) :
contact@climatefresk.org

Cédric Ringenbach : 
+33 7 54 57 86 65 
contact@bluechoice.fr

يورو لكل مشارك لالستخدام 3٪ من الفاتورة أو 10أي استغالل تجاري يخضع لرسوم استخدام بنسبة 
: الترخيص الكامل متاح هنا. الداخلي

https://climatefresk.org/licence/
يتم  تحويل الرسوم لجمعية 

على موقعها La Fresque du Climat
www.climatefresk.org/fees/

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

"  لوحة المناخ"قام بتصميم  Cédric Ringenbach  وتقوم بنشرها جمعية
la Fresque du Climat

–
–

–
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بسبب نقص مستوى انتاج الغذاء سوف  
تكثر فترات المجاعات

Set 3
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دد بسبب المجاعات و الفيضانات سوف يرتفع ع
أنفسهم  مضطرين للهجرة من سيجدواالذين 

أجل البحث عن ظروف عيش أحسن في أماكن 
أخرى 


