
االووحددةة االرراابعة  االططبيیعة 

بب. ااستمع إإلى االجززء ااألوولل ثمم أأجبب عنن ااألسئلة. 
  

االجززء ااألوولل 
منن أأسووأأ كووااررثث االططبيیعة في االقررنن 21 ززالززلل.. حرراائقق.... فيیضاناتت.. أأعاصيیرر.. بررااكيینن.. عووااصفف.. 
كلهھا ضرربتت أأنحاء كثيیررةة منن االعالمم خاللل االعقدد ااألوولل منن االقررنن االحادديي وواالعشرريینن٬، وونتج عنن هھھھذذهه االكووااررثث 

خسائرر بشرريیة كبيیررةة ووأأضرراارر مادديیة فاددحة جددااً.  
فيیما يیأتي أأبررزز االكووااررثث االططبيیعيیة االتي شهھددهھھھا االعالمم في االعقدد ااألوولل منن هھھھذذاا االقررنن: 

ززلززاالل االيیابانن 2011 
في االحادديي عشرر منن ماررسس عامم 2011 ضرربب ززلززاالل هھھھوو ااألقووىى في تارريیخ االيیابانن االمناططقق االشماليیة منن 
االبالدد٬، ووسبَّبب حددووثث تسوونامي ررهھھھيیبب فقدد اانددفعتت ميیاهه االبحرر بأمووااجج بلغ ااررتفاعهھا ثالثيینن متررااً ددااخلل االمناططقق 
االسكنيیة بعمقق عددةة كيیلوومتررااتت فجررفتت أأمامهھا كلل شيء. االسفنن  وواالبيیووتت وواالسيیاررااتت وواالبشرر فأحددثتت ددماررااً 

أأكبرر بكثيیرر منن االددمارر االذذيي حددثث في نهھايیة االحرربب االعالميیة االثانيیة.  

فيیضاناتت باكستانن (2010) 
تعررضتت باكستانن خاللل شهھرريي يیووليیوو ووأأغسططسس (2010) لفيیضاناتت مددمررةة سبَّبتت مقتلل ما ال يیقلل عنن أألفف 

ووخمسمائة شخصص ووتشرريیدد أأكثرر منن سبعة عشرر مليیووناً. 
ووقالل خبررااء ااألررصادد االجوويیة إإنن هھھھذذهه االفيیضاناتت هھھھي ااألسووأأ االتي شهھددتهھا باكستانن في تارريیخهھا٬، ووووجدد 
االناجوونن منن هھھھذذهه االفيیضاناتت أأنفسهھمم يیووااجهھوونن خططرر اانتشارر ااألمررااضض بسببب االجثثث االتي تحللتت ووتفسختت 

وواانقططاعع ميیاهه االشرربب عنن االسكانن في إإقليیمي االسندد وواالبنجابب. 

تت. ااستمع إإلى االجززء االثاني ثمم أأكملل االفررااغاتت. 

االجززء االثاني 

برركانن أأيیسلندداا (2010) 
في شهھرر ماررسس ٬2010، بددأأ برركانن أأيیسلندداا في االثوورراانن ليیلحقق أأضرراارراا فاددحة بالبالدد كما سبَّبب إإغالقق 

االمجاالتت االجوويیة للددوولل ااألووررووبيیة كافة ووووقفتت حرركة االططيیرراانن في مططاررااتت هھھھذذهه االددوولل. 
ووقددررتت االخسائرر االتي تكبددهھھھا قططاعع االططيیرراانن ووحددهه بأكثرر منن مائتي مليیوونن ددووالرر كلل يیوومم. 



عووااصفف أأستررااليیا االررمليیة (2009) 
يیقوولل خبررااء ااألررصادد االجوويیة إإنن االعووااصفف االررمليیة االتي ضرربتت االبالدد يیوومم 23 سبتمبرر هھھھي ااألسووأأ االتي 
ً ووأأكثرر.. فقدد غططتت االعاصفة عشررااتت االمناططقق بططبقة كثيیفة منن االررمالل  تشهھددهھھھا أأستررااليیا منذذ سبعيینن عاما

االحمررااء كما أأنن أأجووااء االمنططقة قدد مألهھھھا االترراابب. 
وويیضيیفف االخبررااء أأنن االررمالل غططتت عشررااتت االمددنن وواالقررىى بصووررةة لمم تشهھددهھھھا االبالدد في تارريیخهھا االططوويیلل 

ووذذلكك بعدد مووسمم منن االجفافف وواالقحطط. 

ثث. ااستمع إإلى االجززء االثالثث ثمم ضع عالمة صح أأوو خططأ. 

االجززء االثالثث 

حرراائقق كاليیفووررنيیا (2009) 
شهھدد االعدديیدد منن مناططقق االغاباتت االمططلة على مدديینة لووسس أأنجلووسس سلسلة حرراائقق بسببب االجفافف.  

ففي أأووااخرر شهھرر مايیوو(2009) اانددلع عدديیدد منن هھھھذذهه االحرراائقق ووتووااصلتت حتى نهھايیة نووفمبرر. ووقددرر االمسؤؤوولوونن 
عدددد االحرراائقق االررئيیسيیة االتي شهھددتهھا االمناططقق االجنووبيیة منن وواليیة كاليیفووررنيیا بستة ووثالثيینن مما سبَّبب أأضرراارراا 

مادديیة فاددحة لكنن االخسائرر االبشرريیة لمم تتجاووزز عشررةة أأشخاصص. 

ااإلعصارر كاترريینا (2005) 
يیعتبرر هھھھذذاا ااإلعصارر ااألسووأأ ووااألكثرر أأضررااررااً بيینن ااألعاصيیرر كلهھا االتي ضرربتت االسووااحلل ااألميیرركيیة حتى ااآلنن٬، 

كما أأنهھ يیحتلل االمرركزز االخامسس بيینن أأقووىى ااألعاصيیرر االتي ضرربتت االوواليیاتت االمتحددةة في تارريیخهھا. 
ووقدد سبَّبب هھھھذذاا ااإلعصارر ووفاةة أألفي شخصص تقرريیبا أأما االخسائرر االمادديیة فقدد تجاووززتت االثمانيینن مليیارر ددووالرر. 

جج. ااستمع إإلى االمووضووعع كامال ووقاررنن بيینن االخسائرر االبشرريیة ووااألضرراارر االمادديیة ووفقق هھھھذذاا االجددوولل. 

االجززء ااألوولل 
منن أأسووأأ كووااررثث االططبيیعة في االقررنن 21 ززالززلل.. حرراائقق.... فيیضاناتت.. أأعاصيیرر.. بررااكيینن.. عووااصفف.. 
كلهھا ضرربتت أأنحاء كثيیررةة منن االعالمم خاللل االعقدد ااألوولل منن االقررنن االحادديي وواالعشرريینن٬، وونتج عنن هھھھذذهه االكووااررثث 

خسائرر بشرريیة كبيیررةة ووأأضرراارر مادديیة فاددحة جددااً.  
فيیما يیأتي أأبررزز االكووااررثث االططبيیعيیة االتي شهھددهھھھا االعالمم في االعقدد ااألوولل منن هھھھذذاا االقررنن: 

ززلززاالل االيیابانن 2011 
في االحادديي عشرر منن ماررسس عامم 2011 ضرربب ززلززاالل هھھھوو ااألقووىى في تارريیخ االيیابانن االمناططقق االشماليیة منن 
االبالدد٬، ووسبَّبب حددووثث تسوونامي ررهھھھيیبب فقدد اانددفعتت ميیاهه االبحرر بأمووااجج بلغ ااررتفاعهھا ثالثيینن متررااً ددااخلل االمناططقق 



االسكنيیة بعمقق عددةة كيیلوومتررااتت فجررفتت أأمامهھا كلل شيء. االسفنن  وواالبيیووتت وواالسيیاررااتت وواالبشرر فأحددثتت ددماررااً 
أأكبرر بكثيیرر منن االددمارر االذذيي حددثث في نهھايیة االحرربب االعالميیة االثانيیة.  

فيیضاناتت باكستانن (2010) 
تعررضتت باكستانن خاللل شهھرريي يیووليیوو ووأأغسططسس (2010) لفيیضاناتت مددمررةة سبَّبتت مقتلل ما ال يیقلل عنن أألفف 

ووخمسمائة شخصص ووتشرريیدد أأكثرر منن سبعة عشرر مليیووناً. 
ووقالل خبررااء ااألررصادد االجوويیة إإنن هھھھذذهه االفيیضاناتت هھھھي ااألسووأأ االتي شهھددتهھا باكستانن في تارريیخهھا٬، ووووجدد 
االناجوونن منن هھھھذذهه االفيیضاناتت أأنفسهھمم يیووااجهھوونن خططرر اانتشارر ااألمررااضض بسببب االجثثث االتي تحللتت ووتفسختت 

وواانقططاعع ميیاهه االشرربب عنن االسكانن في إإقليیمي االسندد وواالبنجابب. 

االجززء االثاني 
برركانن أأيیسلندداا (2010) 

في شهھرر ماررسس ٬2010، بددأأ برركانن أأيیسلندداا في االثوورراانن ليیلحقق أأضرراارراا فاددحة بالبالدد كما سبَّبب إإغالقق 
االمجاالتت االجوويیة للددوولل ااألووررووبيیة كافة ووووقفتت حرركة االططيیرراانن في مططاررااتت هھھھذذهه االددوولل. 

ووقددررتت االخسائرر االتي تكبددهھھھا قططاعع االططيیرراانن ووحددهه بأكثرر منن مائتي مليیوونن ددووالرر كلل يیوومم. 

عووااصفف أأستررااليیا االررمليیة (2009) 
يیقوولل خبررااء ااألررصادد االجوويیة إإنن االعووااصفف االررمليیة االتي ضرربتت االبالدد يیوومم 23 سبتمبرر هھھھي ااألسووأأ االتي 
ً ووأأكثرر.. فقدد غططتت االعاصفة عشررااتت االمناططقق بططبقة كثيیفة منن االررمالل  تشهھددهھھھا أأستررااليیا منذذ سبعيینن عاما

االحمررااء كما أأنن أأجووااء االمنططقة قدد مألهھھھا االترراابب. 
وويیضيیفف االخبررااء أأنن االررمالل غططتت عشررااتت االمددنن وواالقررىى بصووررةة لمم تشهھددهھھھا االبالدد في تارريیخهھا االططوويیلل 

ووذذلكك بعدد مووسمم منن االجفافف وواالقحطط. 

االجززء االثالثث 
حرراائقق كاليیفووررنيیا (2009) 

شهھدد االعدديیدد منن مناططقق االغاباتت االمططلة على مدديینة لووسس أأنجلووسس سلسلة حرراائقق بسببب االجفافف.  
ففي أأووااخرر شهھرر مايیوو(2009) اانددلع عدديیدد منن هھھھذذهه االحرراائقق ووتووااصلتت حتى نهھايیة نووفمبرر. ووقددرر االمسؤؤوولوونن 
عدددد االحرراائقق االررئيیسيیة االتي شهھددتهھا االمناططقق االجنووبيیة منن وواليیة كاليیفووررنيیا بستة ووثالثيینن مما سبَّبب أأضرراارراا 

مادديیة فاددحة لكنن االخسائرر االبشرريیة لمم تتجاووزز عشررةة أأشخاصص. 

ااإلعصارر كاترريینا (2005) 
يیعتبرر هھھھذذاا ااإلعصارر ااألسووأأ ووااألكثرر أأضررااررااً بيینن ااألعاصيیرر كلهھا االتي ضرربتت االسووااحلل ااألميیرركيیة حتى ااآلنن٬، 

كما أأنهھ يیحتلل االمرركزز االخامسس بيینن أأقووىى ااألعاصيیرر االتي ضرربتت االوواليیاتت االمتحددةة في تارريیخهھا. 
ووقدد سبَّبب هھھھذذاا ااإلعصارر ووفاةة أألفي شخصص تقرريیبا أأما االخسائرر االمادديیة فقدد تجاووززتت االثمانيینن مليیارر ددووالرر. 



حح. ااستمع مررةة أأخررىى ووااكتبب االبلدد ووتارريیخ حددووثث االكاررثة تحتت االصووررةة. 
االجززء ااألوولل 

منن أأسووأأ كووااررثث االططبيیعة في االقررنن 21 ززالززلل.. حرراائقق.... فيیضاناتت.. أأعاصيیرر.. بررااكيینن.. عووااصفف.. 
كلهھا ضرربتت أأنحاء كثيیررةة منن االعالمم خاللل االعقدد ااألوولل منن االقررنن االحادديي وواالعشرريینن٬، وونتج عنن هھھھذذهه االكووااررثث 

خسائرر بشرريیة كبيیررةة ووأأضرراارر مادديیة فاددحة جددااً.  
فيیما يیأتي أأبررزز االكووااررثث االططبيیعيیة االتي شهھددهھھھا االعالمم في االعقدد ااألوولل منن هھھھذذاا االقررنن: 

ززلززاالل االيیابانن 2011 
في االحادديي عشرر منن ماررسس عامم 2011 ضرربب ززلززاالل هھھھوو ااألقووىى في تارريیخ االيیابانن االمناططقق االشماليیة منن 
االبالدد٬، ووسبَّبب حددووثث تسوونامي ررهھھھيیبب فقدد اانددفعتت ميیاهه االبحرر بأمووااجج بلغ ااررتفاعهھا ثالثيینن متررااً ددااخلل االمناططقق 
االسكنيیة بعمقق عددةة كيیلوومتررااتت فجررفتت أأمامهھا كلل شيء. االسفنن  وواالبيیووتت وواالسيیاررااتت وواالبشرر فأحددثتت ددماررااً 

أأكبرر بكثيیرر منن االددمارر االذذيي حددثث في نهھايیة االحرربب االعالميیة االثانيیة.  

فيیضاناتت باكستانن (2010) 
تعررضتت باكستانن خاللل شهھرريي يیووليیوو ووأأغسططسس (2010) لفيیضاناتت مددمررةة سبَّبتت مقتلل ما ال يیقلل عنن أألفف 

ووخمسمائة شخصص ووتشرريیدد أأكثرر منن سبعة عشرر مليیووناً. 
ووقالل خبررااء ااألررصادد االجوويیة إإنن هھھھذذهه االفيیضاناتت هھھھي ااألسووأأ االتي شهھددتهھا باكستانن في تارريیخهھا٬، ووووجدد 
االناجوونن منن هھھھذذهه االفيیضاناتت أأنفسهھمم يیووااجهھوونن خططرر اانتشارر ااألمررااضض بسببب االجثثث االتي تحللتت ووتفسختت 

وواانقططاعع ميیاهه االشرربب عنن االسكانن في إإقليیمي االسندد وواالبنجابب. 

االجززء االثاني 
برركانن أأيیسلندداا (2010) 

في شهھرر ماررسس ٬2010، بددأأ برركانن أأيیسلندداا في االثوورراانن ليیلحقق أأضرراارراا فاددحة بالبالدد كما سبَّبب إإغالقق 
االمجاالتت االجوويیة للددوولل ااألووررووبيیة كافة ووووقفتت حرركة االططيیرراانن في مططاررااتت هھھھذذهه االددوولل. 

ووقددررتت االخسائرر االتي تكبددهھھھا قططاعع االططيیرراانن ووحددهه بأكثرر منن مائتي مليیوونن ددووالرر كلل يیوومم. 

عووااصفف أأستررااليیا االررمليیة (2009) 
يیقوولل خبررااء ااألررصادد االجوويیة إإنن االعووااصفف االررمليیة االتي ضرربتت االبالدد يیوومم 23 سبتمبرر هھھھي ااألسووأأ االتي 
ً ووأأكثرر.. فقدد غططتت االعاصفة عشررااتت االمناططقق بططبقة كثيیفة منن االررمالل  تشهھددهھھھا أأستررااليیا منذذ سبعيینن عاما

االحمررااء كما أأنن أأجووااء االمنططقة قدد مألهھھھا االترراابب. 
وويیضيیفف االخبررااء أأنن االررمالل غططتت عشررااتت االمددنن وواالقررىى بصووررةة لمم تشهھددهھھھا االبالدد في تارريیخهھا االططوويیلل 

ووذذلكك بعدد مووسمم منن االجفافف وواالقحطط. 



االجززء االثالثث 
حرراائقق كاليیفووررنيیا (2009) 

شهھدد االعدديیدد منن مناططقق االغاباتت االمططلة على مدديینة لووسس أأنجلووسس سلسلة حرراائقق بسببب االجفافف.  
ففي أأووااخرر شهھرر مايیوو(2009) اانددلع عدديیدد منن هھھھذذهه االحرراائقق ووتووااصلتت حتى نهھايیة نووفمبرر. ووقددرر االمسؤؤوولوونن 
عدددد االحرراائقق االررئيیسيیة االتي شهھددتهھا االمناططقق االجنووبيیة منن وواليیة كاليیفووررنيیا بستة ووثالثيینن مما سبَّبب أأضرراارراا 

مادديیة فاددحة لكنن االخسائرر االبشرريیة لمم تتجاووزز عشررةة أأشخاصص. 

ااإلعصارر كاترريینا (2005) 
يیعتبرر هھھھذذاا ااإلعصارر ااألسووأأ ووااألكثرر أأضررااررااً بيینن ااألعاصيیرر كلهھا االتي ضرربتت االسووااحلل ااألميیرركيیة حتى ااآلنن٬، 

كما أأنهھ يیحتلل االمرركزز االخامسس بيینن أأقووىى ااألعاصيیرر االتي ضرربتت االوواليیاتت االمتحددةة في تارريیخهھا. 
ووقدد سبَّبب هھھھذذاا ااإلعصارر ووفاةة أألفي شخصص تقرريیبا أأما االخسائرر االمادديیة فقدد تجاووززتت االثمانيینن مليیارر ددووالرر.


