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   نـــ����:دةــا��                                                      ا����� ��و�ط: ا����وى
ً  10إ��  �08ن                                                 13/12/2006 ا�ر��ء:ا��ر�����  
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                                                                                                               ))))نقـاطنقـاطنقـاطنقـاط    06( ( ( ( ::::التمرين األولالتمرين األولالتمرين األولالتمرين األول

  :إ��ك ا���!و�ت ا����� ا�"�� �ز�زا��ن �د� &% �$ط#��ن �"�! ��ن

  

  :ا��ط!وب
 ؟) ب ( وا�ز�زال ) أ ( /دة .ل �ن ا�ز�زال �#دار %� ھ )1

 ؟) ب ( �ن ا��$ط#�) أ ( � �ر أن ا�"�5ر ا��/ر�� وا��د�� أ4ل &% ا��$ط#�.�ف  )2

 ؟ ؤرة�ھ% ا��ُ  )3

  وا��#�ود ���ر.ز ا��ط�% �!ز�زال؟ )4

  ))))نقـاطنقـاطنقـاطنقـاط    06( ( ( ( ::::الثانيالثانيالثانيالثانيالتمرين  التمرين  التمرين  التمرين  
و�"!�9داً ����A9 , أول �9ن درس ظ9ھرة ا�=9وص) Bénioff( " �$�9وف "  ا�:�و�9و:% ا��ر�.9%ا���م 

 أط!ق أ��A �!� �$ط#� ا�=وص ا�:!�!� C$�وفا��% در�� �ت ��$ط#���& )Bénioffzone de  La (. 

 �.ن � ھو ا�=وص؟ و.�ف ��دث؟ )1

 �&% ا���م  �دد �$ط#� )2C&ر�� C�& دث� ا�=وص؟ظھرة 

�!=� ا� ر$��� ھتِ  )3� ���Gت ا$% ا�.!���: 

                                                                                    ر� ت )ج           ظCرة   )ب              Hوص)أ       

        ))))نقـاطنقـاطنقـاطنقـاط    08( ( ( ( ::::المسألةالمسألةالمسألةالمسألة
 %$ L9�250ن ا��9�م 9�4ل �9وا�%  ,و�!�ء آ"9رون ) Alfred Wegener($رJ:� ر�د أ���#د ا���م ا���

9�% �!�ون ��9&N9 ا�9#رات .$9ت &%9 , $� .ن �"�! ً �ن وA�9M ا�C$.9ر ھ9%  أ��وO ا����ط9ت وا��
 �. C� $%ھ  A�!ن�Gا.  

  :ا��ط!وب
 ؟ ":$رJ" �!�ون �$� ��ب $ظر�� 250إذاً .�ف .ن ا���م �$ذ أ.�ر �ن  )1

ر ا/رح )2��"���؟.�ف �/.!ت ا�) أ�طر 05&% أ4ل �ن (  ��رات وا����طت ا�# 

 . د ��ن ا�#ر��ن ا�&ر�#�� وا��ر�.�� �$�� :�و�و:�� "���و: )3

ذا ����؟ )أ           �  
 ھو دورھ؟و) ب         �  

  

        والنجاح بإذن اهللاوالنجاح بإذن اهللاوالنجاح بإذن اهللاوالنجاح بإذن اهللايتمنى لكم حسن التوفيق  يتمنى لكم حسن التوفيق  يتمنى لكم حسن التوفيق  يتمنى لكم حسن التوفيق       ����العابد عقباوي  العابد عقباوي  العابد عقباوي  العابد عقباوي  ����         ادة علوم الطبيعة والحياةادة علوم الطبيعة والحياةادة علوم الطبيعة والحياةادة علوم الطبيعة والحياةأستاذ مأستاذ مأستاذ مأستاذ م

  ا�"�5ر ا��د��  ا�"�5ر ا��/ر��  ��ق ا��ؤرة  ا�/دة  �ر�� ا�ز�زال  ا��$ط#�
  .��رة :داً  ��4ل km 13       2412 06 25/01/1999  أ
   � �ط ��4ل km 99   34 5.9 25/09/1999  ب


