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Arabic Extended Set

 ٲ ىٲ ٳ ىٳ ٵ ىٵ ٿ ٿٿٿ ٶ ىٶ ٷ ٸ ٸٸٸ ٺ ٺٺٺ ڃ ڃڃڃ ڄ ڄڄڄ ٻ ٻٻٻ ټ ټټټ 
  ٽ ٽٽٽ ڇ ڇڇڇ ډ ىډ ڀ ڀڀڀ ځ ځځځ ڂ ڂڂڂ ڋ ىڋ ڌ ىڌ ڍ ىڍ ڎ ىڎ څ څڅڅ

  ڏ ىڏ ڐ ىڐ ڒ ىڒ ړ ىړ ڊ ىڊ ڝ ڝڝڝ ڔ ىڔ ڕ ىڕ ږ ىږ ڗ ىڗ ڢ ڢڢڢ ڙ ىڙ
 ښ ښښښ ڛ ڛڛڛ ڜ ڜڜڜ ڦ ڦڦڦ ڧ ڧڧڧ ڞ ڞڞڞ ڟ ڟڟڟ
 ڠ ڠڠڠ ڪ ڪڪڪ ګ ګګګ ڬ ڬڬڬ ڣ ڣڣڣ ڥ ڥڥڥ ڭ ڭڭڭ ڮ ڮڮڮ ڰ ڰڰڰ
 ڱ ڱڱڱ ڨ ڨڨڨ ڲ ڲڲڲ ڳ ڳڳڳ ڴ ڴڴڴ ڵ ڵڵڵ ڶ ڶڶڶ ڿ ڿڿڿ ڷ ڷڷڷ ڸ ڸڸڸ

 ڹ ڹڹڹ ڻ ڻڻڻ ۊ ىۊ ۄ ىۄ ۅ ىۅ ڼ ڼڼڼ ڽ پپڽ ۏ ىۏ ۆ ىۆ ۇ ىۇ ۈ ىۈ ۉ ىۉ ې ېېې
 ۑ ۑۑۑ ۋ ىۋ ۍ ىۍ ێ ێێێ ۮ ىۮ ۯ ىۯ ۺ ۺۺۺ ۻ ۻۻۻ ۼ ۼۼۼ ۿ ۿۿۿ
 ݑ ݑݑݑ ݓ ݓݓݓ ݔ ݔݔݔ ݗ ݗݗݗ ݘ ݘݘݘ ݙ ىݙ  ݚ ىݚ ݛ ىݛ ݜ ݜݜݜ ݝ ݝݝݝ
 ݞ ݞݞݞ ݟ ݟݟݟ ݠ ݠݠݠ ݡ ݡݡݡ ݢ ݢݢݢ ݣ ݣݣݣ ݤ ݤݤݤ ݥ ݥݥݥ ݦ ݦݦݦ ݧ

ݧݧݧ ݨ ݨݨݨ ݩ ݩݩݩ ݪ ݪݪݪ ݫ ىݫ ݒ ݒݒݒ ��� ݬ ىݬ ݭ ݭݭݭ ݕ ݕݕݕ
 ݖ ݖݖݖ ݐ ݐݐݐ ؿ ؿؿؿ ؾ ؾؾؾ ؽ ؽؽؽ ػ ػػػ ؼ ؼؼؼ ݾ ݾݾݾ ݰ 

ݰݰݰ ݲ ݲݲݲ ݿ ݿݿݿ ݱ ىݱ
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 الماء مركب كيميائي مكون من ذرتي هيدروجين وذرة من األكسجين. ينتشر الماء على األرض بحاالته المختلفة،
 السائلة والصلبة والغازية. وفي الحالة السائلة يكون شفافا بال لون، وبال طعم، أو رائحة. كما أن 71 % من
 سطح األرض مغطى بالماء، ويعتبر العلماء الماء أساس الحياة على أي كوكب. ويسمى الماء علميا بأكسيد

 الهيدروجين. ذكر علماء الجيولوجيا والفلك أن نشأة الماء تبدأ من االنفجار الكبير، حيث كان الكون كتلة واحدة
 فانفلقت للماليين من القطع وهي الكون والمجرات، وظهر حينها مايسمى األرض، كانت كرة ملتهبة تعوم في

 الكون الفسيح، بدأت األرض تدريجيا في البرودة، فتكثفت الغازات الثقيلة وخرجت من الغالف الجوي وبقيت عدة
 غازات من أهمها الهيدروجين واألكسجين وثاني أكسيد الكربون واألمونيوم وغيرها، استمر هبوط مستوى درجة
 الحرارة حتى درجة 273 مئوية وهي درجة تفاعل جزئ الهيدروجين مع األكسجين. فبدأ هطول المطر في األرض
 وسرعان ما كان يتبخر بسبب حرارة الطبقة السفلى في األرض، وحينما بردت، حدث ما يسمى بالفيضان العظيم

 ونشأ بسببه المحيطات واألنهار والبحار وغيرها. الماء مذيب للفيتامنات واألمالح واألحماض األمنية والجلوكوز
 كما يلعب الماء، دورا حيويا في هضم وامتصاص ونقل واستخدام العناصر التغدوية، الماء هو الوسط اآلمن

 للتخلص من السموم والفضالت، يعتمد كل التنظيم الحراري على الماء كما أن الماء، ضروري في إنتاج الطاقة.
 فقدان الماء يصيب بالغيبوبة، فال يستطيع اإلنسان أن يعيش بدون ماء لمدة تزيد عن ثالثة أيام، وينصح بالشرب

.قبل الشعور بالظمأ، كما أن الماء مهم جدا في الحد من البدانة وتراكم الدهون لدى األطفال بالخصوص

واضح

 الماء مركب كيميائي مكون من ذرتي هيدروجين وذرة من األكسجين. ينتشر الماء على األرض بحاالته
 المختلفة، السائلة والصلبة والغازية. وفي الحالة السائلة يكون شفافا بال لون، وبال طعم، أو رائحة. كما

 أن 71 % من سطح األرض مغطى بالماء، ويعتبر العلماء الماء أساس الحياة على أي كوكب. ويسمى
 الماء علميا بأكسيد الهيدروجين. ذكر علماء الجيولوجيا والفلك أن نشأة الماء تبدأ من االنفجار الكبير،

 حيث كان الكون كتلة واحدة فانفلقت للماليين من القطع وهي الكون والمجرات، وظهر حينها مايسمى
 األرض، كانت كرة ملتهبة تعوم في الكون الفسيح، بدأت األرض تدريجيا في البرودة، فتكثفت الغازات

 الثقيلة وخرجت من الغالف الجوي وبقيت عدة غازات من أهمها الهيدروجين واألكسجين وثاني أكسيد
 الكربون واألمونيوم وغيرها، استمر هبوط مستوى درجة الحرارة حتى درجة 273 مئوية وهي درجة

 تفاعل جزئ الهيدروجين مع األكسجين. فبدأ هطول المطر في األرض وسرعان ما كان يتبخر بسبب حرارة
 الطبقة السفلى في األرض، وحينما بردت، حدث ما يسمى بالفيضان العظيم ونشأ بسببه المحيطات

 واألنهار والبحار وغيرها. الماء مذيب للفيتامنات واألمالح واألحماض األمنية والجلوكوز كما يلعب الماء،
 دورا حيويا في هضم وامتصاص ونقل واستخدام العناصر التغدوية، الماء هو الوسط اآلمن للتخلص

 من السموم والفضالت، يعتمد كل التنظيم الحراري على الماء كما أن الماء، ضروري في إنتاج الطاقة.
 فقدان الماء يصيب بالغيبوبة، فال يستطيع اإلنسان أن يعيش بدون ماء لمدة تزيد عن ثالثة أيام، وينصح

 الماء مركب كيميائي مكون من ذرتي هيدروجين وذرة من األكسجين. ينتشر الماء على األرض بحاالته
 المختلفة، السائلة والصلبة والغازية. وفي الحالة السائلة يكون شفافا بال لون، وبال طعم، أو رائحة. كما أن

 71 % من سطح األرض مغطى بالماء، ويعتبر العلماء الماء أساس الحياة على أي كوكب. ويسمى الماء
 علميا بأكسيد الهيدروجين. ذكر علماء الجيولوجيا والفلك أن نشأة الماء تبدأ من االنفجار الكبير، حيث كان

 الكون كتلة واحدة فانفلقت للماليين من القطع وهي الكون والمجرات، وظهر حينها مايسمى األرض، كانت
 كرة ملتهبة تعوم في الكون الفسيح، بدأت األرض تدريجيا في البرودة، فتكثفت الغازات الثقيلة وخرجت من

 الغالف الجوي وبقيت عدة غازات من أهمها الهيدروجين واألكسجين وثاني أكسيد الكربون واألمونيوم وغيرها،
 استمر هبوط مستوى درجة الحرارة حتى درجة 273 مئوية وهي درجة تفاعل جزئ الهيدروجين مع األكسجين.

 فبدأ هطول المطر في األرض وسرعان ما كان يتبخر بسبب حرارة الطبقة السفلى في األرض، وحينما بردت،
 حدث ما يسمى بالفيضان العظيم ونشأ بسببه المحيطات واألنهار والبحار وغيرها. الماء مذيب للفيتامنات

 واألمالح واألحماض األمنية والجلوكوز كما يلعب الماء، دورا حيويا في هضم وامتصاص ونقل واستخدام
 العناصر التغدوية، الماء هو الوسط اآلمن للتخلص من السموم والفضالت، يعتمد كل التنظيم الحراري على

 الماء كما أن الماء، ضروري في إنتاج الطاقة. فقدان الماء يصيب بالغيبوبة، فال يستطيع اإلنسان أن يعيش
 بدون ماء لمدة تزيد عن ثالثة أيام، وينصح بالشرب قبل الشعور بالظمأ، كما أن الماء مهم جدا في الحد من
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 الماء مركب كيميائي

 غرامة
 نقص المياه. التحصل مناطق عديدة من العالم على أمطار كافية، وتعاني نقصا ثابتا ودائما في المياه. كما

 أن مناطق أخرى عديدة تتلقى طبيعيا كميات كافية من األمطار، إال أنها يمكن أن تتعرض فجأة إلى سنوات
 من الجفاف. ويكون المناخ متقلبا خصوصا في المناطق التي تسقط عليها أمطار خفيفة. وتتعرض مثل هذه

 المناطق لسلسلة من سنوات الجفاف المدمرة. في ثالثينيات القرن العشرين، تأثر الجزء الجنوبي الغربي من
 الواليات المتحدة الذي يعتبر منطقة جافة، ألطول فترات من الجفاف في تاريخه. وأدت الرياح لكنس التربة
 الجافة وسببت عواصف ترابية عاتية. وأصبح معظم المنطقة معروفا باسم العواصف الغبارية، واضطرت مئات
 من عائالت المزارعين لهجر منازلها.تتعاقب فترات هطول أمطار قليلة مع فترات أمطار غزيرة من سنة ألخرى
 ومن مكان آلخر. وفي ثمانينيات القرن العشرين أصاب الجفاف مناطق في األرجنتين، وأستراليا، والبرازيل
 غرامة وإثيوبيا، وباراجواي، وأروجواي، وكثيرا من األقطار األخرى. وفي الوقت ذاته اجتاحت فيضانات قوية بعض أجزاء

  غرامة

50/62pt 

 تعاني مناطق عديدة نقص الماء ألن
 السكان ال يهيئون أنفسهم لمواجهة
فترات يقل فيها المطر عن المعتاد

 نقص المياه. التحصل مناطق عديدة من العالم على أمطار كافية، وتعاني نقصا ثابتا ودائما في المياه. كما أن مناطق أخرى عديدة تتلقى طبيعيا
 كميات كافية من األمطار، إال أنها يمكن أن تتعرض فجأة إلى سنوات من الجفاف. ويكون المناخ متقلبا خصوصا في المناطق التي تسقط عليها

 أمطار خفيفة. وتتعرض مثل هذه المناطق لسلسلة من سنوات الجفاف المدمرة. في ثالثينيات القرن العشرين، تأثر الجزء الجنوبي الغربي من
 الواليات المتحدة الذي يعتبر منطقة جافة، ألطول فترات من الجفاف في تاريخه. وأدت الرياح لكنس التربة الجافة وسببت عواصف ترابية عاتية.

 وأصبح معظم المنطقة معروفا باسم العواصف الغبارية، واضطرت مئات من عائالت المزارعين لهجر منازلها.تتعاقب فترات هطول أمطار قليلة مع
 فترات أمطار غزيرة من سنة ألخرى ومن مكان آلخر. وفي ثمانينيات القرن العشرين أصاب الجفاف مناطق في األرجنتين، وأستراليا، والبرازيل

 وإثيوبيا، وباراجواي، وأروجواي، وكثيرا من األقطار األخرى. وفي الوقت ذاته اجتاحت فيضانات قوية بعض أجزاء من بنغالدش والصين والهند وأقطار
 أخرى. وتعاني مناطق عديدة نقص الماء ألن السكان ال يهيئون أنفسهم لمواجهة فترات يقل فيها المطر عن المعتاد. وكان من الممكن أن يتوقف

 نقصان الماء هذا وتتم السيطرة عليه لو أن الناس أنشأوا بحيرات صناعية أو خزانات ووسائل أخرى تنجيهم من الجفاف. خالل ستينيات القرن
 العشرين، انخفض معدل هطول األمطار في شمال شرقي الواليات المتحدة إلى ما دون معدله الطبيعي لعدة سنوات، وكان على كثير من المدن

 أن تحد من استعمال الماء. وعانت مدينة نيويورك بشكل خاص وذلك بسبب كثافتها السكانية العالية. وبهدف المحافظة على الماء أوقف السكان
 استعمال مكيفات الهواء التي تعمل بالماء وتركوا مروجهم تذبل، وحدت المطاعم من تقديم الماء للزبائن وأعلنت المدينة منطقة منكوبة.

 نقص المياه. التحصل مناطق عديدة من العالم على أمطار كافية، وتعاني نقصا ثابتا ودائما في المياه. كما أن مناطق أخرى عديدة تتلقى طبيعيا كميات كافية من األمطار، إال أنها يمكن أن تتعرض فجأة إلى سنوات
 من الجفاف. ويكون المناخ متقلبا خصوصا في المناطق التي تسقط عليها أمطار خفيفة. وتتعرض مثل هذه المناطق لسلسلة من سنوات الجفاف المدمرة. في ثالثينيات القرن العشرين، تأثر الجزء الجنوبي الغربي من

 الواليات المتحدة الذي يعتبر منطقة جافة، ألطول فترات من الجفاف في تاريخه. وأدت الرياح لكنس التربة الجافة وسببت عواصف ترابية عاتية. وأصبح معظم المنطقة معروفا باسم العواصف الغبارية، واضطرت مئات
 من عائالت المزارعين لهجر منازلها.تتعاقب فترات هطول أمطار قليلة مع فترات أمطار غزيرة من سنة ألخرى ومن مكان آلخر. وفي ثمانينيات القرن العشرين أصاب الجفاف مناطق في األرجنتين، وأستراليا، والبرازيل
 وإثيوبيا، وباراجواي، وأروجواي، وكثيرا من األقطار األخرى. وفي الوقت ذاته اجتاحت فيضانات قوية بعض أجزاء من بنغالدش والصين والهند وأقطار أخرى. وتعاني مناطق عديدة نقص الماء ألن السكان ال يهيئون أنفسهم

 لمواجهة فترات يقل فيها المطر عن المعتاد. وكان من الممكن أن يتوقف نقصان الماء هذا وتتم السيطرة عليه لو أن الناس أنشأوا بحيرات صناعية أو خزانات ووسائل أخرى تنجيهم من الجفاف. خالل ستينيات القرن
 العشرين، انخفض معدل هطول األمطار في شمال شرقي الواليات المتحدة إلى ما دون معدله الطبيعي لعدة سنوات، وكان على كثير من المدن أن تحد من استعمال الماء. وعانت مدينة نيويورك بشكل خاص وذلك

 بسبب كثافتها السكانية العالية. وبهدف المحافظة على الماء أوقف السكان استعمال مكيفات الهواء التي تعمل بالماء وتركوا مروجهم تذبل، وحدت المطاعم من تقديم الماء للزبائن وأعلنت المدينة منطقة منكوبة.
 ونشأت  للماء دور حيوي في تقدم وبقاء الحضارة اإلنسانية. وقد نهضت الحضارات األولى في وديان األنهار الكبيرة، في وادي النيل في مصر وشمالي السودان، ووادي دجلة والفرات في بالد ما بين النهرين، ووادي السند

 في الهند وباكستان، ووادي هوانج في الصين. وأنشأت كل هذه الحضارات أنظمة ري كثيرة طورت األرض وجعلتها منتجة. وقد انهارت الحضارات حينما نضبت موارد المياه أو عندما أساء الناس استخدام هذه الموارد.
 ويعتقد كثير من المؤرخين أن سقوط حضارة السومريين في بالد ما بين النهرين كان بسبب ضعف المهارة والخبرة في عمليات الري. فقد تركز الملح من مياه الري في األرض بعد تبخر المياه وأخذ يتراكم في التربة.

 وكان من الممكن تفادي تركز الملح في التربة بغسل الملح بماء إضافي. وإذا لم يتم صرف ماء األرض تصبح مشبعة بالماء، فقد فشل السومريون في تحقيق التوازن الالزم بين تركز الملح في التربة وبين عمليات صرف
 المياه منها. وأدت زيادة تركز الملح في التربة وكذلك تشبعها بالماء إلى اإلضرار بالمحاصيل. ومن ثم انخفض الناتج الزراعي تدريجيا وتفاقم نقص الغذاء. ومع انهيار الزراعة انهارت الحضارة السومرية. شق الرومان
   القدماء قنوات لجر الماء، وأنشأوا القنوات والخزانات المائية في أرجاء إمبراطوريتهم، وأحالوا المناطق على طول ساحل الشمال اإلفريقي إلى حضارة مزدهرة. وبعد ذهابهم طويت مشاريعهم المائية. وفي الوقت

 جسم اإلنسان يحتوي على الماء بنسبة %55 إلى %78. وذلك يعتمد على حجم اإلنسان. في الحقيقة يحتاج الجسم من واحد إلى سبعة لترات من الماء يوميا لتجنب الجفاف، والكمية التي يحتاجها تماما تعتمد على
 مستوى النشاط والحركة ودرجة الحرارة والرطوبة وغيرها من العوامل. يتم تعويض النقص بالتهام الطعام أو المشروبات األخرى التي تحتوي على كمية ماء عالية. لم يتضح مقدار الماء الالزم لألشخاص األصحاء، رغم أن
 معظم العلماء اتفقوا على أن ما يقارب 2 لتر )6 إلى 7 أكواب( من الماء يوميا هو الحد األدنى للحفاظ على الترطيب المناسب. لكن األدب الطبي يفضل استهالك أقل، عادة 1 لتر من الماء للذكر متوسط العمر، باستثناء
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للماء دور حيوي في تقدم وبقاء الحضارة اإلنسانية

 تتعاقب فترات هطول أمطار قليلة مع فترات أمطار غزيرة من سنة ألخرى ومن مكان

وأصبح معظم المنطقة معروفا باسم العواصف الغبارية،مكان آلخر 
The density of liquid water is 1,000kg/m³ (62.43 lb/cu ft) at 4°C

والبرازيل وإثيوبيا، وباراجواي
Hydrologic cycle

حالة فيزيائية 
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