
   فلیتي  یرة إعداد األستاذة خ          فبرایر بوزغایة الشلف                                                                   18ثانویة   

  .مكتسبات قبلیة  -العامة التكتونیة 

یتمیز كوكب األرض بتطور مستمر منذ بدایة تشكلھ إلى یومنا ھذا ، و ما یحدث على سطحھ من ظواھر ، ما ھو إال تعبیر     

  : باستغالل معارفك المكتسبة و الوثیقة المقدمة . عن النشاط المستمر لباطنھ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .بیّن أن لألرض طاقة داخلیة كامنة  )  1( من الشكل  -1

 ؟ )  2( مات المستخرجة من تحلیل الشكل ما ھي المعلو -2

 . ضع عالقة بین المعلومات المستخرجة من الوثیقة  -3

بینت الدراسات الجیولوجیة ان القشرة األرضیة  تتكون من عدة قطع تسمى باأللواح أو الصفائح التكتونیة ال  -4

 رض منذ مالیین السنین ؟ ما  عالقة الصفائح التكتونیة بما یحدث لسطح اال. یتعدى سمكھا مائة كیلومتر 

  

  تحلیلة : التكتونیة العامة                                                                           نمط الحصة : المجال التعلمي 

  سا  1: المدة                                                     النشاط التكتوني للصفائح التكتونیة: الوحدة التعلمیة 

  خ فلیتي : تحدید الصفائح التكتونیة                                                                   إعداد األستاذة : الحصة التعلمیة 

  . ثم قم  بتقسیمھ إلى عدة قطع ...) بیضوي دائري أو ( قم برسم  سطح شكل ما   : وضعیة اإلنطالق / 1

 ما ذا رسمت  لتقسیم ھذا السطح ؟  -

 ؟ ) سطح األرض ( ما ذا تستنتج حول الصفائح التكتونیة المشكلة للقشرة األرضیة  -

 ما ھي المشكلة العلمیة المطروحة ؟  -

ل و فوھات البراكین في بانتشار مراكز سطحیة للزالز و یتمیزسطح االرض لیس أملسا كالسطح الذي رسمتھ فھ -

دون أن ننسى القارات . ة حدیثة یالخنادق و سالسل جبل –اماكن محددة ، كما یحمل تضاریس تتمثل في الظھرات 

 .المفصولة بالبحار و المحیطات 

  جابة عن المشكلة المطروحة ؟ھي الفرضیات العلمیة المقترحة لإل ما -

  

 



  :البحث و التقصي / 2

  ) :  -4 – 3- 2 -1( باستغالل الوثائق 

  .ریطة توزیع البراكین في العالم ) 2(  -.خریطة توزیع المراكز السطحیة للزالزل في العالم )  1( 

  .اھم الصفائح التكتونیة المكونة للقشرة األرضیة )  4(  -.بعض التضاریس الناشئة على المحیط الھادي ) : 3( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الزالزل و البراكین؟فیما یخص توزیع كل من )  2و  1( من التحلیل المقارن بین الوثیقتین ھي المعلومات المستخرجة  ما -1

 ) . 3( استخرج مختلف التضاریس الناشئة في المحیط الھادي من الوثیقة  -2

  ماذا تستخلص ؟. اسقط ھذه البنى المرفولوجیة على خریطة  توزع الزالزل وخریطة البراكین  -3

 .اھم الصفائح التكتونیة ثم مثل على ورق الشفاف حدود الصفائح التكتونیة العالمیة )  4(  عاین على الوثیقة  -4

خریطة توزع الزالزل وخریطة البراكین ، خریطة توزیع (قارب بین خریطة حدود الصفائح التكتونیة و الخرائط السابقة  -5

 ) .التضاریس 

  .، عرف الصفیحة التكتونیة و حدد انوعھا  اعتمادا على ماسبق: بناء خالصة / 3

  

 



  ود الصفائح التكتونیة حصیلة حد

یتمیز كوكب األرض بتطور مستمر منذ بدایة تشكلھ إلى یومنا ھذا ، و ما یحدث على سطحھ من ظواھر ، ما ھو إال تعبیر     

  .عن النشاط المستمر لباطنھ 

 تعبر عن تسرب الطاقة الداخلیة ....مثل الزالزل و البراكین  الظواھر الطبیعیة المالحظة على سطح الكرة األرضیة

 .الكامنة نحو الخارج  مما یؤكد وجود نشاط مستمر في باطن األرض 

  قبل مالیین السنین كان سطح األرض عبرة عن  كتلة واحدة محاطة بمحیط كبیر ، و في الوضع الحالي انفصلت الى

 .قارات مما یدل على زحزحة القارات 

 الزالزل و البراكین ( عن النشاط الباطني لألرض طاقة  تتسرب عبر القشرة األرضیة في مناطق الضعف منھا  ینتج ( ،

 وعلى مر الزمن سبب ذلك في حدوث  تغیرات على سطح القشرة األرضیة مما أدى إلى زحزحة القارات ، 

 یتعدى  الباأللواح أو الصفائح التكتونیة  بینت الدراسات الجیولوجیة ان القشرة األرضیة  تتكون من عدة قطع تسمى

 ) النشاط التكتوني للصفائح .( حیث ارتبطت نظریة زحزحة القارات بحركة ھذه الصفائح أفقیا . سمكھا مئة كیلومتر 

 .1 / وضعیة اإلنطالق  :   

  عندما نقسم أي سطح إلى عدة قطع فإننا نرسم حدودا تفصل القطع عن بعضھا البعض ، مما یعني أن للصفائح التكتونیة

 .حدود 

  فماھي حدود الصفائح التكتونیة ؟ 

  الفرضیات : 

 .حدود الصفائح ھي حدود القارات  

و مناطق توزع ) كین توزیع الزالزل و البرا( حدود الصفائح ھي مناطق الضعف من القشرة األرضیة  

 .التضاریس 

  :البحث و التقصي / 2

  ) :  -4 – 3- 2 -1( استغالل الوثائق 

  .ریطة توزیع البراكین في العالم ) 2(  -.خریطة توزیع المراكز السطحیة للزالزل في العالم )  1( 

  لمكونة للقشرة األرضیةاھم الصفائح التكتونیة ا)  4(  -.بعض التضاریس الناشئة على المحیط الھادي ) : 3( 

 من مقارنة توزیع الزالزل و البراكین یتبین أن : 

o  مشكلة حزاما واحدا یسمى حزام النار . مناطق توزع البراكین تتطابق مع مناطق توزع الزالزل. 

o  تنتشر فیھا الزالزل و ال تنتشر فیھا البراكین ) اسیا ( بعض المناطق الداخلیة. 

o  مناطق الضعف من القشرة األرضیة  ال تتوافق مع حدود القارات ( مناطق توزع الزالزل و البراكین. 

  التضاریس الناشئة في المحیط الھادي ھي : 

o  الظھرات )Dorsales  = ( سالسل جبلیة لقیعان المحیطات. 

o   الخنادق المحیطیة )Fosses océaniques. ( 

o  السھول اللجیة )Plaines abyssales. ( 

o  سالسل جبلیة حدیثة على حواف القارات أي على حدود المحیط. 

  نالحظ وجود تطابق بین مناطق توزع الزالزل و البراكین و و مناطق توزع التضاریس المذكورة سابقا 

 زلي نستخلص أن الظھرات و الخنادق و السالاسل الجبلیة الحدیثة على حواف القارات  تتمیز بنشاط بركاني و زل

 .عال 

  تتوافق خریطة الصفائح التكتونیة مع خائط  توزیع كل من الزالزل و البراكین و و مناطق توزع التضاریس. 

  حدود الصفائح التكتونیة تتمثل في مناطق الضعف من القشرة األرضیة  المتمثلة في مناطق توزیع : نستخلص أن

 .الزالزل و البراكین و تضاریس خاصة 



  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  : خالصة 

 .، متفاوتة المساحة تفصلھا حدود من القشرة األرضیة متجاورة الصفائح التكتونیة قطع صخریة  

منطقة صخریة  واسعة و غیر نشطة ، حدودھا ضیقة ونشطة  تتمثل في مناطق ضعیفة  الصفیحة التكتونیة 

 –ظھرات ( من القشرة األرضیة ، تتمیز بنشاط زلزالي و بركاني و نشوء تضاریس خاصة ) ھشة ( 

 ) .سالسل جبلیة حدیثة داخلیة أو على حدود القارات   –خنادق 

 :نمیز ثالث انواع من الصفائح  

 بھ الجزیرة العربیة قاریة مثل ش. 

  محیطیة مثل صفیحة المحیط الھادي. 

  قاریة محیطیة مثل الصفیحة اإلفریقیة.  

 



  الحركات التكتونیة للصفائح 

  حركات التباعد / 1

 :وضعیة اإلنطالق / 1

یتحرك افقیا مسببا تباعد الصفائح ) الطبقة الصخریة (  أن  اللیتوسفیر دالئل علمیة مؤسسةأثبت العلماء بناء على     

  ) .الھدم ( و تقاربھا في مناطق اخرى  ) البناء ( التكتونیة في مناطق معینة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .حیث یتم توسع القشرة األرضیة على مستوى الظھرات 

  ماھي المشكلة العلمیة المطروحة ؟ إقترح فرضیات. 

 تضاریس قلع المحیطات -1: البحث و التقصي / 2

 تعرف على  -1

  انواع الظھرات

  .في العالم 

 طابق بین الحدود -2

  الغربیة إلفریقیا 

  و الحدود الشرقیة 

  .ألمریكا الجنوبیة 

 استنتج الدلیل  -3

  العلمیي األول

 لحركات التباعد  

 

 

 

 

 



 2- مضاھاة الصخور القدیمة لقارتیي افریقیا و امریكا الجنوبیة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .حلل معطیات الوثیقة و استنتج الدلیل الثاني لحركات التباعد  -1

 : دراسة مغنطة الصخور -3

 :إلیك النص العلمي التالي و الوثائق المرافقة لھ  : المغنطة األرضیة ) أ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 .في الفیزیاء ، حدد خواص المغناطیس ثم استنتج تعریفا بسیطا للمجال المغناطسي   اعتمادا على مكتسباتك -1

 .لتحدید المغناطیسیة األرضیة معدن المغنیتیت   وضح سبب استعمال  -2

 .و ممیزاتھ . استخرج مصدر الحقل المغناطیسي األرضي  -3

 .؟ وضح ھل تنطبق األقطاب المغناطیسیة األرضیة على األقطاب الجغرافیة الحالیة  -4

  .اشرح اإلختالفات في القطبیة  المغناطیسیة  -5

 : مغنطة قاع المحیطات ) ب

  باستعمال جھاز مانیومتر یسحب بواسطة طائرة عن طریق المسح یتم قیاس  مغنطة قاع المحیط على مستوى الظھرة

 .أو باخرة 

 لصخور القشرة المحیطیة ) الموجبة أو السالبة (  یسمح ھذا المسح بتحدید اإلختالالت المغناطیسة. 

  اإلختالل المغنطیسي ھو الفرق بین الحقل المغناطیسي المسجل و الحقل المغناطیسي المتوقع في مكان ما. 

  اظھرت القیاسات المنجزة على مستوى ظھرة المحیط األطلسي اإلختالالت المغنطیسیة على جانبي محور الظھر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 ما ذا تستنتج ؟ )  3 – 2 – 1( حلل معطیات األشكال  -1

 

 



 :تحدید عمر الصخور الرسوبیة المكونة لقاع المحیطات ) ج

في مناطق مختلفة من المحیط من تحدید عمر الصخور الرسوبیة )  Forage océanique( مكن حفر آبار محیطیة  -

الصخور الرسوبیة ناتجة عن ترسب المواد على اللوح .( المكونة لقاع المحیط  بدقة و وضع خرائط لتوزع ھذه الصخور 

  ) .البازلتي في حوض رسوبي  

قات رسوبیة ، قٌّدر عمرھا اعتمادا على آبار في قاع المحیط األطلسي  ان ھذه األخیرة تتكون من طب 3بین حفر  -

  . المستحاثات المتواجدة بھا و عن طریق قیاس اتجاه مغنطتھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .ضاه بین اآلبار الثالثة باإلعتماد على عمر الرسوبیات و اتجاه المغنطة ثم استنتج شكل حوض الترسیب  -1

 .و عمر الرسوبیات  ما ھي العالقة بین تغیر المغنطة شاقولیا -2

 ) . 3و  2( فسر غیاب الطبقات السفلیة  في البئرین  -3

  : بناء خالصة 

  .استخلص آلیة زحزحة القارات و التوسع المحیطي مبرزا األدلة العلمیة على حدوث ذلك 

  

  . 257 – 255من الكتاب المدرسي ص  4و  2التمرینان : التقویم 

 

 

 

 



  حصیلة حركات التباعد 

  ما ھي األدلة العلمیة على حركات التباعد و توسع المحیط ؟ : العلمیةالمشكلة 

  : الفرضیات المقترحة 

 .على حواف القارات التي كانت متقاربة ) المستحاثات ( تماثل عمر الرسوبیات  -

 .التكامل بین حواف القارات  -

 .تزاید عمر الصخور المشكلة لقاع المحیط كلما ابتعدنا عن محور الظھرة  -

  التقصي البحث و : 

  : تضاریس قاع المحیط / 1

  ،) ظھرة المحیط الھادي  –ظھرة المحیط الھندي  –األطلسي ظھرة المحیط ( تتمیز المحیطات بتوضع ظھرات تتوسطھا  -

 .و تالحظ ان ھذه الظھرات تشكل حزاما متواصال  

  یبین وجود تكامل بین الحواف مما یدل على ان  الجنوبیةمطابقة الحدود الغربیة إلفریقیا مع الحدود الشرقیة ألمریكا -

 .في انفصالھا إلى قارتین و تباعدھما القارتین كانتا كتلة و احدة  ، و تشكل المحیط األطلسي سبب 

  الدلیل األول استنتاج: 

  .التكامل بین حواف القارات یؤكد نظریة  توسع المحیط و زحزحة القارات  عبر األزمنة الجیولوجي 

  : مضاھة الصخور القدیمة لقارتي افریقیا و المریكا الجنوبیة / 2

 القدیمة  التي یفوق  في الوضع الحالي تنتشر على الحواف الغربیة إلفریقیا و الشرقیة ألمریكا الجنوبیة نفس الرواسخ

قد ملیون سنة  240رغم  توضعھا على خطوط عرض مختلفة ، مما یدل على انھا قبل  ملیون سنة  250عمرھا 

 .عاشت في نفس الظروف المناخیة و ال یكن تفسیر ذلك إال بان القارتین كانت كتلة واحدة 

  استنتاج الدلیل الثاني :  

  .تماثل الصخور القدیمة على حواف افریقیا و امریكا الجنوبیة یؤكد نظریة زحزحة القارات و توسع المحیط 

  : دراسة مغنطة صخور القشرة المحیطیة / 3

  : المغنطة األرضیة  –أ 

  خواص المغناطیس : 

  حجر اسود یحتوي معدن المیغناتیت  ( سواء كان المغناطیس طبیعیاmignatite  = اكسید الحدید Fe3O4 ( أو ،

 .فإن لھ قطبان شمالي و جنوبي ) مصنوع من الحدید أو معادن أخرى ( اصطناعیا 

  قوة متجھة .( تنطلق من القطب الشمالي للمغناطیس خطوط غیر مرئیة نحو القطب الجنوبي مشكلة مجاال مغناطیسیا( 

  األقطاب المتماثلة للمغناطیس تتنافر و تتجاذب األقطاب المختلفة. 

  الفوالذ.لھ القدرة على جذب األجسام المغناطیسیة مثل الحدید........ 

 تجربة اورستد ، = التیار الكھربائي یولد مجال مغناطیسي ( غناطیس و الكھرباء المتحركة توجد عالقة وطیدة بین الم

 ) .كما أن  تحریك المغناطسي بالقرب من سلك موصول بدارة مغلقة یولد تیار كھربائي 

  المغناطیس یفقد مغنطتھ غذا تعرض للطرق الشدید أو الحرارة العالیة. 

  سي ھو المنطقة التي تؤثر فیھا القوة المغناطیسیة على األجسام المغناطیسیة المغناطی) الحقل ( تعریف المجال. 

  استعمال معدن المیغنتیت لتحدید المغناطسیة األرضیة: 

) ° 578تفوق (عندما تندفع الحمم البركانیة البازلتیة من باطن األرض إلى السطح تكون سائلة و ذات درجة حرارة عالیة  -

فتنتظم ) نقطة كوري  =° 578أقل من ( ، مما یجعل حركة المعادن عشوائیة و عند تبردھا تنخفض درجة حرارتھا 



حقل المغناطیسي األرضي الذي تشكل فیھ الصخر البازلتي مما یجعلھ حركة المعادن اإلبریة في اتجاه واحد و ھو اتجاه ال

 .بوصلة مستحاثیة 

  مصدر الحقل المغناطیسي األرضي : 

یحمیھا من الریاح .( مرات  10یمكن اعتبار األرض قضیب مغناطیس عمالق یشكل مجاال مغناطیسیا یفوق حجم األرض  -

 ) .الشمسیة 

دوران األرض حول نفسھا من جھة  و حركة مادة النواة الخارجیة السائلة المكونة ینتج الحقل المغناطیسي األرضي عن   -

 ) .ظاھرة  كھرو مغناطیسیة .(من جھة اخرى .من الحدید و النیكل 

ابرة البوصلة تتجھ نحو الشمال ( القطب المغناطسي الشمالي یقع في جنوب األرض ، و القطب الجنوبي یقع في شمالھا  -

 ) .لقطب الجنوبي المغناطیسي الجغرافي اي إلى ا

-  

  

  

  

  

  

  

  

  

بین ° 11.5ال ینطبق القطبان المغناطسیان  األرضیان على القطبین الجغرافیین الحالیین حیث نسجل  زاویة انحراف  -

 .محور دوران األرض و المحور الجیومغناطیسي 

° 0ھي الزاویة المحصورة بین الشمال المغناطیسي و المستوى األفقي لسطح األرض ، تتراوح قیمتھا بین  : زاویة المیل  -

عن القطبین و یكون اتجاھھا نحو األسفل في نصف الكرة الشمالي و نحواألعلى في نصف الكرة ° 90عند اإلستواء و 

 . الجنوبي 

مع الشمال الجغرافي و تختلف ) شرقا أو غربا ( ة بین اتجاه الشمال المغناطیسي ھي الزاویة المحصور: زاویة اإلنحراف  -

  °0= باختالف الموقع على سطح األرض ، ففي حالة تطابق القطب الجغرافي معا القطب المغناطیسي زاویة اإلنحراف 

  اإلختالفات القطبیة : 

من ( األرضي من الجنوب الجغرافي إلى الشمال الجغرافي مسار الحقل المغناطیسي ) : الموجبة : ( القطبیة العادیة  -

 .كما ھو في الوضع الحالي ) الشمال المغناطیسي إلى الجنوب المغناطیسي 

 .مسار الحقل المغناطیسي األرضي من الشمال الجغرافي إلى الجنوب الجغرافي  ) :السالبة ( القطبیة العكسیة  -

 مغنطة قاع المحیطات / ب:  

 منطقة اسلندا : مثال   -

 ) .ظھرة المحیط األطلسي ( 

  

  

  

  

  

 



  : المعلومات المستخرجة 

مما یعطي لبازلت قاع المحیط .  جل تناوب  بین القطبیة الموجبة و السالبة و بشكل متناظر على جانبي محور الظھرةنس -

  مظھر جلد الحمار الوحشي ، و ھذا ما یدل  على حدوث انقالبات عدیدة  للحقل المغناطیسي األرضي  اي ان قاع 

  .و في نفس الوقت بشكل متناظر بالنسبة لمحور الظھرة .المحیط تشكل على فترات مختلفة 

مما یدل على ان الصخور الحدیثة تنشأ .ر الظھرة و بشكل متناظر نالحظ ان عمر الصخور یتزاید كلما ابتعدنا عن محو -

 .من محور الظھرة و تدفع الصخور القدیمة في اتجاھین متعاكسین مما یسمح بتوسع قاع المحیط 

  استنتاج الدلیل الثالث: 

جیل اختالالت مغناطیسیة اید عمر الصخور البازلتیة في قاع المحیط كلما ابتعدنا عن محور الظھرة و بشكل متناوب مع تستز

  .یؤكد ان قاع المحیط في توسع مستمر مما یسبب في حركات التباعد و زحزحة القارات 

 تحدید عمر الصخور الرسوبیة المكونة لقاع المحیط / ج:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .كلما زاد البعد عن محور الظھرة زاد سمك الرسوبیات و ظھرت طبقات  سفلیة قدیمة   -

شاقولیا یدل على ان الصخور لم تترسب في نفس الفترة الزمنیة أي اختالف عمرھا حیث تتوضع تغیر المغنطة  -

 .الصخور الحدیثة في األعلى و القدیمة في األسفل 

كلما ابتعدنا عن محور الظھرة زاد سمك الرسوبیات و تغیرت المغنطة من جھة و زاد عمر الطبقات من جھة : إذن  -

 .اخرى 

بعدم توضعھا لكون قاع المحیط في ھذین البئرین متشكل حدیثا أي )  3و  2( لسفلیة في البئرین نفسر غیاب الطبقات ا -

و تترسب علیھ طبقات احدث مقارنة بالمناطق البعیدة . كلما اقتربنا من محور الظھرة یكون قاع المحیط حدیث العمر 

 .عن محور الظھرة قاع المحیط أقدم تترسب علیھ طبقات أقدم 

  

 

 

 

 

 

 

  : ة الخالص

على مستوى محور الظھرة تنشط البراكین التي تتدفق منھا الماغما الساخنة  ثم تتبرد مشكلة صخور البازلت التي  -

 ) حوض الترسیب( فتتوضع علیھ صخور رسوبیة  ) انھا مناطق البناء ( تمثل قاع المحیط 

على مر الزمن الجیولوجي ساھم ھذا النشاط في توسع القشرة المحیطیة باتجاھین متعاكسین و متناظرین بالنسبة  -

 .لمحور الظھرة مما ادى الى تباعد القارات حتى وصلت الى الوضع الحالي 

الرواسخ  تماثل –یة مثل افریقیا و امریكا الجنوب( التكامل بین حواف القارات : تتمثل الدالئل العلمیة على ذلك في  -

تزاید عمر  –) واب و التناظر االتن( اإلختالالت المغناطسیة لصخور قاع المحیط على جانبي الظھرة  – القدیمة 

  .الصخور كلما ابتعدنا عن محور الظھرة و بشكل متناظر 



  حلول تمارین الكتاب المدرسي  

  257 – 255ص  

  :1التمرین 

  .ممثل على الخریطة والمقطع محور الظھرة -1
تتوزع الصخور البركانیة بالتناظر بالنسبة لمحور  -2

 الرفت حیث یزید عمرھا كلما ابتعدنا منھ 
-Aمصدر التراكیب التدریجیة المبینة في المقطع  -3

B ھو الفوالق العادیة . 
والمنحنى  ABنالحظ وجود تشابھ بین المنحنى  -4

تالف المأخوذ من ظھرة المحیط األطلسي، اإلخ
الوحید ھو شكل التضاریس حیث تكون تضاریس 

المحیط األطلسي كبیرة بالمقارنة مع تضاریس 
ویعود ھذا إلى  « GLAPAGOS»ظھرة 

 . اإلختالف في العمر
  
  
  

  :2النمرین 

تكون آثار الرسوبات القریبة من الظھرة قلیلة السمك -1

كبیرة  وغیر كاملة وتكون الرسوبات البعیدة عن الظھرة

  .السمك وكاملة

تكون الرسوبات البعیدة عن الظھرة ذات عمر كبیر -2

  وتكون الرسوبات القریبة من الظھرة ذات عمر صغیر 

تدل مختلف اآلبار الموزعة على جانبي الظھرة على -4

  .توسع قاع المحیط مع مرور الزمن

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  



  تركیبیة / تحلیلة : العامة                                                                           نمط الحصة  التكتونیة: المجال التعلمي 

  سا  1+ سا  1: النشاط التكتوني للصفائح التكتونیة                                                    المدة : الوحدة التعلمیة 

  خ فلیتي: إعداد األستاذة                                      ت التقارب                                  حركا:الحصة التعلمیة 

رغم حدوث حركات التباعد على مستوى مناطق البناء مع توسع القشرة المحیطیة إال ان حجم الكرة   : وضعیة اإلنطالق / 1

  ؟ و ماھي األدلة العلمیة على ذلك ؟  فما ھو التفسیر العلمي لذلك  األرضیة ثابت ،

  : الفرضیات المقترحة  

  بعد التعرف على البیانات المرقمة و 

  معارفك حول حدود الصفائح التكتونیة 

  .اقترح فرضیة تفسیریة 

  

  

 

 : البحث و التقصي / 2

 مثال حواف المحیط الھادي : خواص المناطق النشطة / 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 .خواص الحاوف النشطة للمحیط الھادي ) 3 – 2 -1( استخرج من األشكال  -1

استخرج نوع الحركات المسببة  لحدوث مئات الزالزل على مستوى منطقة . باإلستعانة بخریطة الصفائح التكتونیة   -2

  .سان سالفادور 

 

 بطاقة عملیة 

 



  

  مثال منطقة التقاء لوح نازكا و لوح امریكا الجنوبیة: دراسة توزیع البؤر الزالزلیة على مستوى الحواف النشطة  / 2

  .خریطة توزیع المراكز السطحیة للزالزل على مستوى اللوح األمریكي الجنوبي و المحیط الھادي / 1

 .العالقة بین توزیع بؤر الزالزل ز العمق / 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .اشرح كیف تتوزع المراكز السطحیة وبؤر الزالزل  -1

 ؟ وضح ) المستخرجة في النشاط السابق ( تفسیر الخواص التي تتمیز بھا الحواف النشطة  ھل یمكنك -2

  

اعتماد على المعلومات المستخرجة  استخلص المعلومات المتعلقة بحركات التقارب للصفائح : بناء خالصة 

  .التكتونیة 

  

 : التقویم  

 ماذا یحدث عند تقارب صفیحتین محیطیتین ؟ . ماذا یحدث اعتمادا على الوثیقة  -1

 اقترح تفسیرا لنشأة السالسل الجبلیة الحدیثة الداخلیة  -2

 .و التي تتمیز بنشاط زلزالي فقط ) الھیمالیا ( 

 

  

 

 

 

 

 

 



  حصیلة الطاقة الداخلیة للكرة األرضیة

رغم حدوث حركات التباعد على مستوى مناطق البناء مع توسع القشرة المحیطیة إال ان حجم الكرة   : وضعیة اإلنطالق / 1

األرضیة ثابت ،مما یدل على حدوث حركات تقارب في مناطق اخرى من القشرة األرضیة ،  كما أن وجود خنادق عمیقة و 

  التساؤل سالسل جبلیة حدیثة  على حدود الصفائح التكتونیة امر یثیر الحیرة و 

  فكیف تحدث حركات التقارب ؟ و ماھي األدلة العلمیة على ذلك ؟  

  : الفرضیات المقترحة  

  و ) مناطق الغوص ( تحدث حركات التقارب بھدم صفیحة تكتونیة غائصة تحت اخرى ، و ھذا مایفسر وجود الخنادق

  .ینشط الزالزل و البراكین على مستوى الصفیحة الطافیة 

  : المقترحة النشاطات 

  :نمذجة الحواف النشطة / 1

 م11000( تنشأ على مستوى المناطق النشطة سالسل جبلیة بركانیة عالیة وخنادق بحریة عمیقة .( 

  مثل منطقة سان سلفادور .تتمیز البراكین المنتشرة على الحواف النشطة بانھا انفجاریة و مصحوبة بزالزل عنیفة

 التي تشھد سنویا مئات الزالزل العنفیة ، )  المیكسیك(

  التي تتجوار مع لوح المحیط الھادي من ) الكراییب ( و ) كوكس ( یقع السالفادور على حدود الصفیحة التكتونیتین

 ) .مناطق تباعد ( جھة و لوح نازكا من جھة أخرى  في مستوى الظھرة المحیطیة 

  على مستوى منطقة السالفادور بأن حركة التباعد التي تحدث على مستوى یمكن تفسیر النشاط البركاني و الزلزلي

التي تفصل بین لوح المحیط الھادي و لوح كوكس  من جھة و التي تفصل بین  لوح كوكس و لوح نازكا  من ( الظھرة 

 تسبب في تقارب لوح كوكس مع لوح الكاریب  حیث یغوص لوح كوكس تحت لوح الكراییب)  جھة أخرى 

 .مثال التقاء لوح نازكا مع اللوح األمریكي الجنوبي  :راسة توزع الزالزل على الحواف النشطة د/ 2

  تكون المراكز السطحیة للزالزل القلیلة العمق قریبة من الحد الفاصل بین القارة والمحیط وتكون المراكز السطحیة

  للزالزل العمیقة داخل القارة

 یدعى ھذا المستوى °45یمتد من أسفل الخندق نحو القارة بزاویة مقدارھا ) مستوى(تنتشر بؤر الزالزل  وفق خط ،

 ) .الخفیفة  ( تحت الصفیحة القاریة ) الثقیلة ( الذي یمثل مستوى غوص الصفیحة المحیطیة  بمخطط بینیوف

  الطافیة مما یفسر الزالزل متفاوتة العمق و غوص الصفیحة المحیطیة یؤدي إلى حدوث احتكاك شدید مع الصفیحة

  .النشاط البركاني اإلنفجاري  الذي یكون منشأ السالسل الجبلیة على حواف القارات 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

) الخنادق(تتباعد الصفائح التكتونیة و تتقارب في مناطق الھدم )  الظھرات ( على مستوى مناطق البناء  :خالصة 

  .صفیحة القاریة  أو صفیحة محیطیة أخرى حیث تغوص الصفیحة المحیطیة تحت ال

  تتمیز مناطق الغوص بنشاط زلزلي عالي ، براكین انفجاریة ، خنادق عمیقة  ، سالسل جبلیة حدیثة 



  فلیتي خ: إعداد األستاذة                                                              الطاقة الداخلیة لألرض . :الحصة التعلمیة 

 وضعیة اإلنطالق 

ما یحدث على سطح األرض من نشاط زلزالي و بركاني مرافق لحركة الصفائح التكونیة ما ھو إال ترجمة للنشاط              

  .الباطني لألرض ، و مظھر من مظاھر تسرب الطاقة الداخلیة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .حدد الصفائح التكتونیة  الموضحة في المجسم  -2ما ذا تمثل العناصر المشار إلیھا باألرقام  ؟     -1

 ما ھي المشكلة العلمیة التي یمكن طرحھا ؟ -3.  استخرج الطبقة التي تتحرك علیھا الصفائح التكتونیة  -2

 .اقترح فرضیة أو فرضیات  -3

  : البحث و التقصي 

  :مظاھر تسرب الطاقة الداخلیة و مصدرھا / 1

  

  

  

  

  

  

  

 .اشرح طرق خروج الطاقة الداخلیة )  1( اعتمادا على مجسم الشكل  -1

 ) . 2الشكل ( ما ھي المعلومات المستخرجة من تحلیل منحنى التدرج الحراري  -2

 .استنتج العالقة بین العمق  و الطاقة الداخلیة  -3

  

 

 

 



  258ص  3حل التمرین  : مصادر الحرارة األرضیة / 2

 



 : التكتونیة المحرك األساسي للصفائح  / 3

الحظنا ان المستویات العلیا لألرض ذات طاقة منخفضة  مقارنة بالمستویات السفلى التي تتمیز بطاقة عالیة من شأنھا       

  .خلق تیارات حراریة تسمى بتیارات الحمل 

  نمذجة تیارات الحمل : 

  تجربة 

 مصدر حراري -.زیت خفیفة -. زیت ثقیلة -. بیشر -:  الوسائل.  

 طریقة العمل : 

  ق المصدر الحراري ضع البیشر فوثم  .ضع في أسفل البیشر الزیت الثقیلة ثم فوقھا الزیت الخفیفة -

 .:النتائج 

 

 

 

 

 

 

 

 .حلل  و فسر النتائج  -1

 في حالة  وضع لوحین خفیفین على الزیت الخفیف في المنصف ؟   ( d )ماذا تتوقع  عند المرحلة   -2

 ؟ علل  ( d )ما مصیر الزیت الطافي في المرحلة  -3

 .طابق بین النمذجة و ما یحدث على مستوى طبقات األرض  -4

 : دراسة ناقلیة الصخور للحرارة / 4

  نأخذ صخرا ناریا و قطعة حدیدیة  لھما نفس الحجم تقریبا : تجربة 

 نصل  احد طرفیھما بمنبع حراري و نقیس  -

  األخر بواسطة درجة الحرارة من الطرف 

 د 3ثا لمدة  30محرار  كل 

 د ننزع المنبع الحراري  3بعد مرور  -

 ثا  30ونقیس درجة الحرارة كل 

 مكنت النتائج المحصل علیھا من انجاز  -

 المنحنیین التالیین 

 ما ذا تستنتج ؟ . حلل المنحنیین  -1

  :بناء خالصة 

الطاقة الداخلیة بحركة الصفائح التكتونیة و انجز مخطط تحصیلي لعالقة بناء على ما توصلت إلیھ من معلومات استخلص  

 .  

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اكمل البیانات و وضح اتجاه حركة تیارات الحمل  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 :بناء خالصة 

المخزنة في ............................ و ........................................................ ینتج عن  

................................. .الصخور طاقة داخلیة تتسرب من باطن األرض مع المواد الساخنة عبر 

و ........................ مسببة )  مناطق البناء........................... ( نحو السطح على مستوى 

الصفائح ، كما تنتقل المواد الباردة من السطح نحو األعماق عبر ..................

مسببة )  الھدم................................ (......على مستوى ..............................

 .الصفائح في اماكن اخرى مما یفسر عدم تغیر حجم األرض ..................... 

مما یتطلب  .....................فإن حركة  المواد  .....................بما ان ناقلیة الصخور للحرارة  

  .مالیین السنین لتغییر وجھ األرض 



  خ فلیتي: إعداد األستاذة                                                                       حصیلة  الطاقة الداخلیة لألرض 

  

  ما مصدر الطاقة الداخلیة لألرض ؟ و ما عالقتھا بحركة الصفائح التكتونیة ؟ :المشكلة العلمیة 

  : الفرضیات المقترحة 

  مصدر الطاقة الداخلیة ھو النشاط اإلشعاعي للعناصر المشعة في الباطن و الطاقة األولیة لألرض. 

  التباعد و عند تبردھا تنزل مسببة تنتقل الحرارة من باطن االرض ناقلة المواد الساخنة  إلى السطح مما یؤدي إلى

  الغوص 

  : البحث و التقصي 

  :مظاھر تسرب الطاقة الداخلیة و مصدرھا / 1

 :  طرق خروج الطاقة الداخلیة  

  ارتفاع خط موھو ( كم تتشكل قبة مغماتیة في طبقة األستینوسفیر  250 –كم  10أسفل الظھرة و على عمق یتراوح. ( 

  مواد سائلة ( على مستوى الللیتوسفیر ) ° 1200 -° 900( مغماتیة حیث تكون الحرارة عالیة اعلى القبة تتشكل غرفة 

  تندفع الماغما السائلة عبر شقوق القشرة األرضیة مسبة نشاط بركاني ، و ھذا ما یسبب في تحویل المیاه الباردة في

 .ة أعماق المحیطات إلى میاه ساخنة محملة بالمعادن و تسخین المیاه الجوفی

  الزالزل و البراكین تحول الطاقة الحراریة إلى طاقة میكانیكیة. 

  تسمى الطاقة المتسربة من باطن األرض بالتدفق الحراري . 

 : المعلومات المستخرجة من تحلیل منحنى التدرج الحراري  

  كلما زاد العمق زادت درجة الحرارة. 

  الحالة الفیزیائیة لطبقات األرض مختلفة  :  

  ) األلواح التكتونیة  = اللیتوسفیر (  یمتد على عشرات الكیلومترات : المستوى األول

  )البرنس = األستینوسفیر ( .كلم 2900یقع تحت المستوى األول ویمتد إلى عمق : المستوى الثاني

  ) نواة خارجیة سائلة ( .كلم 5750كلم إلى  2900یمتد من : المستوى الثالث

  ) نواة داخلیة صلبة ).كلم 6400(كلم إلى مركز األرض  5750من  یمتد: المستوى الرابع

بینت الدراسات  المباشرة لألرض أن المستوى األول ذي طبیعة فیزیائیة صلبة أما المستوى الثاني فیتكون من صخور صلبة 

  .سنة/ سم1ذات سلوك مطاطي حیث یتشوه بسرعة نوعیة تقدر بـ 

  .طردیا بالعمق رغم اختالف الحالة الفیزیائیة لطبقاتھا ) الطاقة الجداخلیة  ( تتعلق درجة حرارة األرض : استنتاج 

  : مصادر الحرارة األرضیة / 2

  .نا تجة عن تقلص الكرة األرضیة تحت فعل الجاذبیة عند نشأتھا من الغبار الكوني : الحرارة األولیة / أ

، الثوریوم K40، البوتاسیوم U235 , U 238الیورنیوم ( مثل الحرارة الصادرة عن تحلل العناصر المشعة  / ب

Th232 (  :  

  

  

  



  :3حل التمرین 

  .انطالقا من الخریطة ودلیلھا نستنتج أن الظھرات وسط محیطیة تعتبر مناطق تسرب الطاقة بشكل كبیر-1

  .تعتبر مناطق الغوص أماكن تسرب الطاقة بشكل منخفض-2

  .الحرارة للصخور ناقلیة× الجیوحراري = التدفق الحراري

  .ھي الظھرات وسط محیطیة 2م/واط 0.06األماكن التي یكون فیھا التدفق الحراري أكبر من  -3

  .ھي مناطق الغوص 2م/واط 0.06األماكن التي یكون فیھا التدفق الحراري أصغر من  -4

األساسیة للتدفق الحراري األرضي ھي القشرة األرضیة والبرنس وتنتج عن التدفق الحراري الناتج عن الصخور  المصادر

  .من جھة والتدفق الحراري الناتج عن تفكك العناصر المشعة التي تدخل في تكوین القشرة والبرنس

  )واط(الطاقة المنبعثة  )3كلم/واط(الطاقة المنبعثة   )3كلم(الحجم   

    1700  109*4.5  القاریة القشرة

    300  109*4  القشرة المحیطیة

    30  109* 920  البرنس

  0  0  109* 180  النواة

  1012* 36.45  الطاقة الكلیة المنبعثة عن تفكك النظائر المشعة بالواط

    الطاقة الكلیة

  

 نالحظ ان الطاقة المنبعثة من تحلل العناصر المشعة أكبر من الطاقة األولیة  

و الباقي ) خاصة  البرنس ( معظم الطاقة الداخلیة مصدرھا تحلل العناصر المشعة في الطبقات الداخلیة : اإلستنتاج  

 .ناتج عن الحرارة األولیة لألرض 

 : المحرك األساسي للصفائح التكتونیة  / 3

     

 : تفسیر النتائج التجریبیة   

خفض كثافة الزیت الثقیل في الطبقات السفلیة مسببا صعوده  إلى إلى الناتجة عن المنبع الحراري  تؤدي الحرارة  -

 .السطح البارد 

 .في حالة وضع لوحین خفیفین نتوقع تباعدھما في اتجاھین متعاكسین نتیجة دفعھما من طرف الزیت الصاعد  -

 .فینزل إلى أسفل ) یثقل( عند تبرد الزیت یستعید كثافتھ العالیة  -

 : و ما یحدث على مستوى طاقات األرض  المطابقة بین النمذجة 

في اعماق البرنس تتشكل تیارات حمل صاعدة  تحمل المواد الساخنة من المستویات السفلیة العمیقة غلى السطح  -

مسببة تسرب الطاقة على مستوى الظھرات  فتتحرك الصفائح تباعدیا ، ثم تتبرد الصخور المتشكلة فتصبح ذات 

 .حمل نازلة على مستوى مناطق الغوص  كثافة عالیة مشكلة تیارات
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 .القطعة الحدیدیة تكتسب الحرارة بسرعة وتفقدھا بسرعة بینما الصخور تكتسب الحرارة ببطئ وتفقدھا ببطئ 

  .الصخور ناقل سیئ للتدفق الحراري اإلستنتاج  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

 مخطط تحصیلي

 

 :بناء خالصة 

ینتج عن النشاط اإلشعاعي للعناصر المشعة و الحرارة األولیة المخزنة في الصخور طاقة داخلیة تتسرب من  

مناطق ( باطن األرض مع المواد الساخنة عبر  تیارات حمل صاعدة نحو السطح على مستوى الظھرات 

السطح نحو األعماق عبر تیارات مسببة توسع المحیط و تباعد الصفائح ، كما تنتقل المواد الباردة من  ) البناء

مسببة تقارب الصفائح في اماكن اخرى مما یفسر عدم تغیر  ) الھدم(ھابطة  على مستوى مناطق الغوص 

 .حجم األرض 

  .بما ان ناقلیة الصخور للحرارة سیئة فإن حركة  المواد بطیئة مما یتطلب مالیین السنین لتغییر وجھ األرض  

 

 

 




