
  

 ركٍٕٚ يبء انًـش ـٙ اَفعبل كًٛٛبئٙ يذغ ؿجٛعٛب

 

:انزذهم انؼٕئٙ نًٛبِ انًذٛـبد  

انشًسٛخ ٔ ثبألخض يُٓب يب  رأثٛش األشعخ  ٚزى ثفعم اَمسبو انجض٘ء انًبئٙ إنٗ ْٛذسٔجٍٛ ٔ أكسٛجٍٛ رذذ

 ـٕق انجُفسجٛخ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Photolyse       www.google.dz/search?q=photolyse 

 

 ( انجبـخٔانسبخُخ )األكسجٍٛ انًذشسح رذًهٓب انزٛبساد انٕٓائٛخ انظبعذح  ـجضٚئبد انٓٛذسٔجٍٛ ٔ رساد

انزٙ رعزشػٓب لٕح يٛكبَٛكٛخ يعبكسخ ٔ ْٙ راد انزٛبساد انٕٓائٛخ انٓبثـخ ٔ  طبعذحانزٙ ركٌٕ لٕح يٛكبَٛكٛخ

ثفعم االدزكبن ٔ أشعخ انشًس ؾ  ـبنٕٓاء انًُؼؽؾ ٔ انًشجع ثٓبرٍٚ انؽبصٍٚ (انشٚبح  أسسهُبٔ)ٔ انجبسدح 

 ػؽبؽـَخ يٍ االٌـا ٔ عُذ ثهٕغ َسجخ يعٙأا  ٔ رساد األكسٛجٍٛ سهتـرساد انٓٛذسٔجٍٛ إٚجبة (رزكٓشة)رزأٍٚ 

ٔ أَذ رعهى أٌ ) ـٙ اَفعبل كًٛٛبئٙ اَفجبس٘ (نٕالخ) رهمخ رساد انٓٛذسٔجٍٛ رساد األكسٛجٍٛ، (انًعظشاد )

ٔ .   سعذ٘ ٚسمؾ عهٗ شكم يـش(أَضنُب يٍ انسًبء يبءؾ)ـزكٌٕ يبء  ( اَفجبس٘اَفعبل كًٛٛبئاطـُبع انًبء 

 يٍ سصعـإسسبل انشٚبح ٔ انى.كَّٕ ركٌٕ يٍ انؽبصٍٚ ـمؾ .(ؿٕٓسا)ُْب َفٓى أٚؼب كٛؿ أٌ يبء انًـش يمـش

ـإَضال انًـش  (رضٔٚج انزساد)ـعم ٚعظش ٔ انهمبح   

س ٔ / و340سشعخ انظٕد )ثى ٚظهُب طٕد االَفجبس انز٘ ْٕ انشعذ  (س/ و299.792.458سشعخ انؼٕء  )ـٛظهُب ػٕء انجشق انُبرج عٍ ْزا االَفجبس 

.أخٛشا دجبد انًـش ألٌ سشعخ َضٔنٓب ألم يٍ سشعزٙ انؼٕء ٔ ا انظٕد   

  إرٌ ـبٌ اطـُبع يبء انًـش ٔ انجشق ٔ انشعذ عًهٛخ ٔادذح             

أال رعزجش نمبح رساد األكسٛجٍٛ ثزساد انٓٛذسٔجٍٛ نمبدب(أَضنُب يٍ انسًبء يبءؾ نٕالخ  انشٚبحأسسهُبٔ  ) يٍ سٕسح انذجش 22اٜٚخ   

، (ثجبجب يبء انًعظشاد يٍ ٔأَضنُب )سٕسح انُجأ يٍ 14اٜٚخ   

                        (ؿٕٓسايبء ٔأَضنُب يٍ انسًبء    سدًزّْٕ انز٘ أسسم انشٚبح ثششا ثٍٛ ٚذ٘ ٔ ) يٍ سٕسح انفشلب48ٌاٜٚخ 

ـٙ انثبَٛخ  سعذٚخ  عبطفخ5000 إنٗ 2000 ٚذذس دٕل األسع يٍ   

http://www.planetoscope.com/atmosphere/252-nombre-d-orages-dans-le-monde.html  

  ثشق ـٙ انذلٛمخ100ٔ رٕنذ كم خهٛخ عبطفخ أكثش يٍ 

 http://www.astrosurf.com/luxorion/meteo-orages3-eclairs.htm  

  يشح  ـٙ انذلٛمخ دٕل األسع عهٗ شكم أيـبس ؼضٚشح  ؼٛش أٌ كًٛخ كجٛشح رجمٗ ـٙ 500.00انٗ 200.000 أٌ األيـبس انشعذٚخ  رزكٌٕ يٍ يعني         

أٔنى ٚشٔا : انسجذح يٍ سٕسح 27اٜٚخ )انسًبء عهٗ شكم ؼٕٛو رسٕلٓب انشٚبح ٔ رزسجت ـٙ ركثفٓب ـزسمؾ ثعٛذا عهٗ شكم يـش ْبدئ ثذٌٔ ثشق ٔ ال سعذ

ٔ ٚزكهى عٍ أٌ انجشق ْٕ رفشٚػ شذُخ كٓشثبئٛخ َزٛجخ انزمبء سذت يٕججخ ٔ . ٔ نكٍ أطم ركُٕٚٓب ٚجمٗ ْٕ َفسّ( ...انجشصِ  انًبء إنٗ األسعَسٕق  أَب

 انٓٛذسٔجٍٛ انًزئُٛخ إٚجبثب ٔ رساد األكسٛجٍٛ انًزأَٛخ سهجب الٌ انكم ٚعهى أٌ انؽٕٛو رزكٌٕ يٍ جضٚئبد يبء  ادسْٙ إال ر سذت سبنجخ ٔ ـٙ انذمٛمخ يب

.يثهٓب يثم انؼجبة ٔكهُب َعهى أٌ انجض٘ء انًبئٙ أطال رٔ لـجٍٛ لـت سبنت ٔ لـت ـٛظعت  رخٛم سذت يٕججخ ٔ أخشٖ سبنجخ               

. نكبَذ األيـبس ـٙ انظٛؿ أكثش يٍ انشزبء ألٌ َسجخ انزجخش ـٙ انظٛؿ أكثش (ٚعُٙ طعٕد انجضٚئبد انًبئٛخ )نٕ كبٌ يبء انًـش ٚزكٌٕ كًب َضعى ثفعم انزجخش  

   ؟يبيظٛش انجخبس انز٘ َشاِ ثأعُُٛب

َبرج عٍ اطـذاو رسرٙ ْٛذسٔجٍٛ ٔ رسح أكسٛجٍٛ انًزٕـشح ثكثشح ؼٛش أٌ يذح دٛبرٓب   (ٚعُٙ جضٚئبد يبء)ـجخبس انًبء انز٘ َشاِ ٔ َؼٍ أَّ طعذ كًب ْٕ 

لظٛشح ألَٓب رزعشع نُفس انزذهم انؼٕئٙ  ثفعم أألشعخ يب ـٕق انجُفسجٛخ ـززذشس رساد انؽبصٍٚ ٔ رظعذ عهٗ شكم أجسبو ؼبسٚخ ثسٛـخ ٔ ال رعٕد إنٗ 

.األسع إال أٌ رهمخ ثعؼٓب ثعؼب ٔ ٚخهك جسى آخش  يشكت ٔ ثمٛم ٚسمؾ إنٗ األسع ٔ ْٕ انًبء     

  Compression : المعصرات 

Fecondation : اللقاح     
  Distillé : طهورا 

 
     

 

   

Oxygen escapes 

س ٔ أخٛشا دجبد انًـش ألٌ / و340سشعخ انظٕد )ثى ٚظهُب طٕد االَفجبس انز٘ ْٕ انشعذ  (س/ و299.792.458سشعخ انؼٕء  )ـٛظهُب ػٕء انجشق انُبرج عٍ ْزا االَفجبس 

.سشعخ َضٔنٓب ألم يٍ سشعزٙ انؼٕء ٔ ا انظٕد   
  عًهٛخ ٔادذح إرٌ ـبٌ  انًـش ٔ انجشق ٔ انشعذ             

H2    2H⁺ + 2 é-                                                 

½ O2 + (2H⁺) + 2é-   H2O + chaleur  
EPLOSION = (Eclair +tonnerre+ pluie) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Photolyse
http://www.google.dz/search?q=photolyse
http://www.astrosurf.com/luxorion/meteo-orages3-eclairs.htm

