
القطبية ١٣القارة

اجلليد أرض القارة القطبية:

القطبية القاّرة على تعرَّف

القطبية؟ القارة هي ما

متاما، األرضية القطبية جنوب الكرة القارة تقع

األرضية الكرة مجسم في عنها البحث حتاول (ولو

ستجدها في أسفلها. )

األرض مساحة عُشر حتتل القطبية القارة

متاما. وسطها في اجلنوبي القطب يقع أكثر، و ١٥٠٠ متر أو وتغطيها طبقة ثلجية يبلغ سمكها

اإلطالق. على الرّياح أعتى ورياحها وارتفاعا، جفافا ها وأشدُّ القارّات أبردُ القارّة القطبية هي

ويسكنون قصيرة فترات العلماء ميكث بينما السنة، مدار هناك على يعيشون الناس من القليل

لذلك. يصا خصّ مة مصمّ بحث ات محطّ

أكتوبر شهر الصيف من فصل ميتد

طوال وال ينقطع ضوء النهار مارس شهر إلى

فصل في العكس يحدث بينما الفترة. تلك

حيث إلى سبتمبر أبريل من ميتد الذي الشتاء

طيلة دائم ظالم في القطبية تغرق القارّة

أشهر. ستة

الجنوبي القطب

الجنوبية القارة خريطة
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القطبية في القارة  الطقس

فصل حتى في تتصوره أن ميكن مما أبرد القطبية القارة

القارة في بردا املناطق أشدّ والقطب اجلنوبي الصيف!

القطبية في القارة في احلرارة درجة معدل يصل القطبية. 

درجة وعشرين ثمانية إلى الصيف منتصف في أي يناير، شهر

سالب وعالمة  .(  °٢٨ - هكذا تكتب حتت الصفر( مئوية

مئوية. درجة (صفر) التجمد وهي درجة من أبرد تعني أنها

في فصل القطب اجلنوبي في احلرارة درجة معدل يكون

ـ ٨٩ ° ٠  سبتمبر شهر إلى شهر أبريل من ميتد الذي الشتاء

أن يلمس قبل يتجمد الهواء في قذفته إذا مغلي، ماء كأس محتوى فإنّ هكذا، البرد ملا يشتد و

عيّناتهم دافئة! على ليحافظوا ثالجات استخدام إلى العلماء أحيانا . ويلجأ الثّلج

القطبية القاّرة  البطاريق في

نسبة القطبية في القارة البطاريق نسبة تفوق

ولكنها الطيران تستطيع ال أخرى، وهي طيور أية

تستخدمأجنحتها القصيرة كزعانفللسباحة.إنها

فهي تتهادى على اليابسة، أما السباحة. في رائعة ا حقّ

قصيرة لتتنقل. قفزات تقفز منتصبة أو

صوفي ريش وحتته متشابك، كثير للبطاريق ريش

البارد من الهواء حتميها الدهن من سميكة وطبقة

مزيد على وللحصول أجسامها. إلى املاء والريح وتسرب

مجموعات. في البطاريق حتتشد الدفء من
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القطبية من القارة  رسالة

القارة في العاملني العلماء من واحدة هي ويلر سارة

أخيها ابن إلى رسالتها قراءة ستساعدك القطبية.

جتربتها هناك. على أكثر التعرّف على جمال

القطبية القارة

٩ ديسمبر  اجلمعة

جمال عزيزي

تخيل مدى بصورة. رفقة القطبية مُ القارة من بكتابتها وعدتك الرسالة التي إليك

املشهورين. املستكشفني من العديد خطى على أسير وأنا هنا أخيرا سعادتي بوجودي

هنا شيء طازج أي عليهال يوجد تعودت الذي العالم عن متاما يختلف هنا  األمر

احملفوظة أو امدة أو اففة األغذية نأكل الكثير من أن وعلينا ــ متاجر توجد وال ــ

لطهي و . فتتجمد فقط اخلارج اتركها في د. مِّ ُا توضع في أن حتتاج هي ال لب العُ في

أفران تستغرقه مما أطول وقتا هذا ويستغرق صغيرة، غاز مواقد نستخدم نحن الطعام،

بعدها وأكلت املعلبة واخلضراوات الطماطم بصلصة معكرونة طبخت أمس البيت.

الورق املقوّى. كطعم طعمها فراولة مجففة،

منها البعض لي تبعث أن لو تقدر وأمتنى الطازج، والبرتقال إلى التفاح اشتقت

سارة حبي، كل مع
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اجلليد أرض أسئلة     القارة القطبية: 

الكرة األرضية؟ مجسم على القطبية القارة جتد  أين  .١  

التي األخرى اخلصائص ما األرض. وجه على موقع أبرد هي القطبية القارة .٢

تتميز بها؟

سحبا وأكثف جفافا أكثر

رياحا وأشد أمطارا  أغزر

جفاف رياحا و أكثر أشد

ارتفاع وأكثر سحبا أكثف

القارة القطبية؟ أبردُ مناطق ما   .٣  
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ح سببني لتوضّ هات القطبية. القارة  عن  املقال في ورد فيما فكر  .٤  

وسبتمبر؟ أبريل بني هناك إلى عدم الذهاب في الناس رغبة

.١ 

.٢ 

فإنّه يغلي ماء كأس محتوى الهواء في  قذفت إذا لك، املقال ملاذا ذكر    .٥ 

؟ الثّلج أن يلمس قبل د يتجمّ

املاء في القارة  القطبية. حرارة مدى لك ليبنيّ

القطبية. القارة يشربونه في ليخبرك مبا

العلماء في القارة  القطبية. ليحدثك عن عمل

القارة  القطبية. في الطقس برودة مدى لك ليبني

؟ املقال في جاء حسبما ها زعانفَ البطاريقُ تستخدمُ فِيمَ   .٦  

الطيران. في

السباحة. في

لتدفئةِ صغارِها.

. منتصبةً للمشيِ
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القطبية.  القارة في دفئها على البطاريق بها حتافظ ثالث طرق هات .٧  

.١ 

.٢ 

.٣ 

القارة   في الطعام عن سارة رسالة من عرفتهما الشيئان اللذان ما .٨  

؟ القطبية

.١ 

.٢ 
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في ما قرأته القارة  القطبية.استخدم زيارة في إذا كنتَ ترغب فِيمَ ر فكّ .٩ 

ح لتوضّ القطبية»  من القارة  «رسالة و القطبية» القارة على تعرّف »

زيارتها. في عدم رغبتك أو رغبتك سبب

القطبية؟ القارة في الثّلج كِ مْ سُ مدى عن يخبرك املقال جزء من أيّ  .١٠  

؟ القطبية القارة هي ما

في القارة القطبية الطقس

القطبية القارة  البطاريق في

القطبية من القارة  رسالة
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.» دارجو جييوم صور احملدودة.» وستوجنت هودر » شركة من بترخيص نشرت .١٩٩٧ ويلر، لسارة » القارة القطبية رسائل من من » رسالة سارة ويلر اقتبست«

القطبية: القارة رف على هناك طريقتان للتعّ هذا املقال، في  .١١  

القطبية. القارة تقدمي •
القطبية. من القارة  رسالة • 

وملاذا؟ أكثر؟ مفيدة املعلومات كانت أي جزء في
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القطبية القارة

توقف
الكراس. اجلزء من نهاية هذا

العمل عن التوقف   يرجى


