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1البطاقة الفنیة رقم
لسنة الثالثة علوم تجريبیةا:المستوى

ساعة45:الزمنیةالمدة 

:في نھاية السنة الثالثة يكون التلمیذ قادرا على :ختامیةالكفاءة ال
üاختیار التوجه نحو مجال علمي
üشاركة في حواراتاقتراح حلول مبنیة على أسس علمیة لإلجابة على مشاكل الصحة و المحیط و الم

للحركة الداخلیة لألرض و لبنیة الكرة األرضیة على أساس المعارف المتعلقة ةذج تفسیريايقترح نم:3الكفاءة القاعدية
بالتكتونیة العامة

التكتونیة العامة: التعلم) المجال المفاھیمي(مجال 
)تحويل الطاقة على مستوى ما فوق البنیة الخلوية(

يقترح تفسیرا للنشاط التكتوني للصفائح: 01ميالھدف التعل
النشاط التكتوني للصفائح–ىاألولةالتعلیمیالوحدة 

-الوضعیة المشكلةEوضعیة االنطالق-التقويم التشخیصي: المرحلة األولى
)نشاط التلمیذ(ةاإلجراءات المتخذ/ نسبة النجاح مدة اإلنجاز)نشاط األستاذ(أدوات و أھداف التقويم التشخیصي

:األسئلة
LE : حزام تقع الجزائر خاصة شمالھا على ما يعرف

؛ بماذا يتمیز ھذا الحزام؟البحر المتوسط والھماليا 
LE: أذكر أھم الزالزل و البراكین التي حدثت على

مستوى ھذا الحزام
LE: ما ھو مصدر القوة المؤدية إلى حدوث ھذه

؟سطح األرضعلى الظواھر المدمرة 
LE : ما ھي مظاھر النشاطات الناتجة عن تلك القوى

على مستوى السطح ؟
LE: سم فرع الجیولوجیا الذي يھتم بدراسة ھذه

الظواھر ؛ أسبابھا و تجلیاتھا على أساس مصدر القوى 
المؤدية لحدوث تلك الظواھر؟

:األھداف من التقويم
استعمالھا قیاس مدى التحكم في  المعارف السابقة و 

: للوصول إلى إشكالیة جديدة 
؟على سطحھانشاط باطن األرض فیما يتجلى *
أھمیة ھذا النشاط لمعلومات التي يقدمھا ھل  ل*

التركیب الداخلي ( عن مكونات باطن األرض 
؟)لألرض

الظواھر الناشئة عن ھذا النشاط؟ما ھي *

دقائق5

JG?: بانتشار توسط البحر المو يتمیز حزام الھماليا
على مستوى ھذا الخط البراكین و الزالزل و حدوثھا باستمرار 

.أو الحزام 
JG?:أھم الزالزل التي حدثت على مستوى ھذا الحزام

1960بالمغرب عام أغادير، 1999بتركیا عام IZMITزلزال 
ZANGAN بالجزائر) الشلف(، زلزال األصنام 1990عام بإيران

....1980عام 
ETNAو VESUVEن أھم البراكین م
JG?:تنتج ھذه الظواھر عن قوى مصدرھا باطن األرض
)قوى داخلیة ( 
JG?: لھذه القوى نشاطات و مظاھر على سطح األرض

.تتجلى في تغیرات مظھر سطح األرض 
JG?: على أساس القوى المؤدية إلى حدوث تلك

رع لق على فالظواھر و التي مصدرھا باطن األرض أط
التكتونیة اشتقاقا من الجیولوجیا الذي يھتم بذلك اسم

مشتقة من و الكلمة بدورھا TECTONIQUEاللفظة الفرنسة 
و معناھا باطن األرضTEKTONالیونانیة 

التكتونیة العامة 

حتفسیرا للنشاط التكتوني للصفائقترحي: 1ساسیة األات تحقیق الكفاء: ثانیةالمرحلة ال
نشاط التلمیذ/توقع الجوابالوسائلنشاط األستاذ/تنظیم المحتوى

العالقة بین تطابق توزيع الزالزل و البراكین و مناطق ضعف بنیة يحدد:1األساسیةللكفاءة 1مؤشر التحقیق
القشرة

: المحتوى تنظیم
؟ھل تعتقد بأن العالم ولد أو نشأ على ھذه الھیئة

ن خاللھا تشكل العالم على الھیئة ما ھي اآللیة التي م
؟الحالیة 

النشاط التكتوني للصفائح: 1الوحدة 
طالما ھي قطع من القشرة األرضیة ما ھو سمكھا ؟

كم عددھا ؟ ما ھي حدودھا ؟
و أسباب حركتھا ؟

تحديد الصفائح التكتونیة:  1النشاط 
ما ھي العالمات السطحیة الدالة على حدود الصفائح 

یة ؟التكتون
توزيع الزالزل و البراكین في العالم-1

النقاط (خريطة توزيع الزالزل 238ص 1تبین الوثیقة 
).المثلثات الحمراء(و البراكین ) الزرقاء

استنادا إلى الوثیقة قارن بین توزع الزالزل و البراكین -1
.على خريطة العالم 

إذا علمت أنه على مستوى تلك المناطق تكون بنیة -2
؛ ماذا تستنتج من المقارنة؟شرة األرضیة ھشة الق

تطابق العالقة بین حددي: مؤشر الكفاءة األساسیة 
توزيع الزالزل و البراكین و مناطق ضعف بنیة القشرة 

.األرضیة 

الكتاب 
+ المدرسي 
السبورة

يجزم العلماء أن العالم كان قارة واحة أي قطعة يابسة واحدة 
Pangée ملیون سنة 600البروتیروزويك قبل لحیاةحقبة افي

تزحزحت إلى Gondwanaثم انشقت إلى قارتین كبیرتین 
.نحو الجنوب بداية الجیوراسي Laurasiaالشمال و 

بناء على الكثیر من المعطیات الجیولوجیة اقترح العلماء أن 
تشكل العالم على الوضع الذي ھو علیه حالیا ناتج عن 

فوق ما تحتھا القشرة األرضیة الصلبة تشقق و تحرك قطع 
نتیجة قوى من )  الماغما( من مادة األرض الشبه سائلة 

بینھا المسببة لدوران األرض؛ وصفت ھذه القطع بالصفائح 
.التكتونیة 
النشاط التكتوني للصفائح: 1الوحدة 

؛ يبلغ سمك ھذه القطع مئات الكیلومترات 
یةتحديد الصفائح التكتون:  1النشاط 

و الظھرات و البراكین الزالزلبمناطق انتشار الصفائحتتحدد 
على مستوى قیعان المحیطات و كذلك مناطق تشكل 

السالسل الجبلیة الحديثة
توزيع الزالزل و البراكین في العالم-1
البؤر المركزية للزالزل و البراكین على خريطة يتطابق توزع - 1

ي نفس المناطق من العالم حیث كالھما يحدث و يتمركز ف
.؛ حتى وصفت بالمناطق الساخنة في العالم العالم 

:و ھي أساسا
حلقة النار للمحیط الھادي*
حزام الھماليا و البحر المتوسط*
الحزام الطولي للمحیط األطلسي*
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مجموعة أخرى مرتبطة بمنطقة الفوالق بشرق أفريقیا*
و الزل استنتج أن ھناك تطابق بین مناطق توزيع الز-2

البراكین من جھة و مناطق ضعف بنیة القشرة األرضیة من 
.جھة أخرى

العالقة بین المناطق الھشة و حدود الصفائح التكتونیة ويستخلص : 1ساسیة  األللكفاءة 2تحقیق المؤشر 
.حدود الصفائح و أنواعھايستنتج 

لتلمیذنشاط ا/توقع الجوابالوسائلنشاط األستاذ/تنظیم المحتوى
توزيع تضاريس قاع المحیطات و السالسل -2

.الجبلیة الحديثة في العالم
خريطة توزيع الظھرات و الخنادق 239ص 2تمثل الوثیقة 

و كذلك )أو مناطق الغوص- مناطق األعماق السحیقة(
.السالسل الجبلیة الحديثة

قارن بین أماكن توزيع البراكین و الظھرات من جھة و -1
ماذا . يع البراكین و الخنادق من جھة أخرى أماكن توز
تستنتج ؟

من جھة و أماكن قارن بین أماكن توزيع الزالزل و الخنادق 
. من جھة أخرىتوزيع الزالزل و السالسل الجبلیة الحديثة 

ماذا تستنتج ؟
انطالقا من المعلومات السابقة عین على الخريطة -2

لتكتونیة المكونة حدود أھم الصفائح ا3الجغرافیة للوثیقة 
.األرضیةللقشرة 

) في القارة و المحیط (تصنف الصفائح حسب توزعھا -3
.3خريطة الوثیقة استخلص أنواع الصفائح اعتمادا على 

.تعتبر الصفائح مناطق غیر نشطة ، علل ذلك-4
العالقة بین ستخلص ي:مؤشر الكفاءة األساسیة 

يستنتج والمناطق الھشة و حدود الصفائح التكتونیة 
.حدود الصفائح و أنواعھا

الكتاب 
+ المدرسي 
السبورة

توزيع تضاريس قاع المحیطات و السالسل الجبلیة -2
.الحديثة في العالم

يتوافق توزيع البراكین في قاع المحیطات مع ما يعرف -1
بالظھرات و ھي سالسل جبلیة حديثة تتشكل في قاع 

.المحیطات 
خاصة الجزر البركانیة : د البراكین من جھة أخرى يتطابق تواج

.توزيع الخنادق البحرية مع 
توزيع البراكین يتوافق مع المناطق الھشة منه استنتج أن 

.من القشرة األرضیة
مناطق توزيع السالسل الجبلیة الحديثة و كما  تتمیز كذلك 

الخنادق البحرية بنشاط زلزالي كثیف حیث تنتشر فیھا البؤر 
.الزلزالیة 

نتج أن المناطق حیث تنتشر الزالزل و البراكین ما سبق استم
و الجبال الحديثة التكوين و كذلك الخنادق البحرية ھي 

المناطق الھشة من القشرة األرضیة و ھي الحدود بین 
.الصفائح التكتونیة 

:أھم الصفائح المكونة للقشرة األرضیة ھي -2
:صفائح كبیرة مثل 

صفیحة المحیط الھادي-
الصفیحة األوروأسیوية-
الصفیحة اإلفريقیة-
)الجنوبيالقطب (الصفیحة األنتاركتیكیة -
ةاألسترالیالصفیحة -
الصفیحة األمريكیة الجنوبیة-
الصفیحة األمريكیة الشمالیة-

:صفائح صغیرة مثل 
صفیحة النازكا-
الصفیحة الھندية -
نصفیحة الفیلیبی-
الصفیحة العربیة-
صفیحة الكرايیب-
حسب أماكن توزعھا فإن بعض الصفائح تحمل قارة بأكملھا -3

الصفیحة األوروأسیويةلقارية مثفتسمى 
فتسمى محیطیة بعضھا اآلخر يحمل أو توجد تحت محیط 

.مثل صفیحة  المحیط الھادي
األمريكیة الجنوبیةبعضھا مشتركة بین القارة و المحیط مثل 

ضیة غیر نشطة تعتبر الصفائح مناطق من القشرة األر-4
.لعدم حدوث الزالزل و البراكین على مستواھا

تطابق الحواف الغربیة إلفريقیا و يستنتج وزحزحة القاراتعايني: 1ساسیة  األللكفاءة 3تحقیق المؤشر 
)حركة التباعديظھر( الحواف الغربیة ألمريكا الجنوبیة

ة ما ھي العالقة بین مختلف الصفائح المشكلة للقشر
و في ما تأثیر حركتھا على مظھر الكرة األرضیة األرضیة ؟

؟أي مستويات القشرة األرضیة يظھر ذلك
حركة الصفائح التكتونیة:  2النشاط 

I–حركات التباعد
تضاريس قاع المحیط األطلسي-1

240ص 1استنادا إلى الوثیقة 
من إفريقیا ولانقل باستعمال الورق الشفاف خريطة ك-1

.أمريكا الجنوبیة
طابق بین الحدود الغربیة إلفريقیا و الحدود الشرقیة -2

.الجنوبیةألمريكا 
زحزحة القارات ويعاين :مؤشر الكفاءة األساسیة 

تطابق الحواف الغربیة إلفريقیا و الحواف الغربیة يستنتج 
)حركة التباعديظھر( ألمريكا الجنوبیة 

الكتاب 
+ المدرسي 
السبورة

ك الصفائح المكونة للقشرة األرضیة بالنسبة لبعضھا تتحر
؛ مما يؤدي إللى تباعد الصفائح بعضھا عن بعض في البعض

و ذلك مناطق من القشرة األرضیة و بالتالي اتساع القشرة 
و تقاربھا في مناطق أخرى و بالتالي على مستوى الظھرات 

و نقصھا على مستوى مناطق تقلص مساحة الكرة األرضیة 
) البحريةالخنادق( غوص ال

حركة الصفائح التكتونیة:  2النشاط 
إفريقیا تماما مع و تتراكب الحدود الغربیة لقارة تتطابق-2

puzzleكقطع لعبة البزل الجنوبیة ةالحدود الشرقیة لألمريكی
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يستنتج كا الجنوبیة والصخور القديمة لقارتي إفريقیا  و أمريضاهي: 1ساسیة  األللكفاءة 4تحقیق المؤشر 
انشطار و زحزحة القارات من كتلة واحدة خالل األزمنة الجیولوجیة

إلفريقیا و مضاھاة الصخور القديمة لقارتي -2
.أمريكا الجنوبیة

:240ص 2اعتمادا على معطیات الوثیقة 
بین الصخور القديمة في كل من إفريقیا و )قارن(ضاه -

يمكن استخالصه من ھذه ، ماذاأمريكا الجنوبیة
المضاھاة؟

الصخور القديمة يضاه :مؤشر الكفاءة األساسیة
انشطار و يستنتج لقارتي إفريقیا  و أمريكا الجنوبیة و

زحزحة القارات من كتلة واحدة خالل األزمنة الجیولوجیة

الكتاب 
+ المدرسي 
السبورة

مضاھاة الصخور القديمة لقارتي إلفريقیا و -2
.كا الجنوبیةأمري

بجنوب Capيتشابه التركیب الجیولوجي لجبال الكاب -
نباألرجنتیBuenos-Airesبیونس إيرس  إفريقیا مع جبال 

).حیث ھي جبال انثنائیة( 
مع ھضبة البرازيل من حیث كما تتشابه ھضبة غرب إفريقیا 

الصخر المكون لھما حیث تتكون كل منھما من رواسب قديمة 
تتكونان أساسا من صخر ( ملیون سنة 250ن يزيد عمرھا ع

.)متحول ھو الغنیس
كما وجد ضمن  الرسوبیات على الجانبین ؛ مستحثات 

حیاء التي تمثلھا أن ال يمكن لأللنباتات و حیوانات متماثلة 
و كذلك تشابه المناخ حیث يمتد ھذا تعبر المحیط األطلسي 

.سنة200000التشابه حتى 
مفھوم الحقل المغناطیسي يستنتج مغناطیسیة البازلت ويبرز : 1ساسیة  األفاءة للك5تحقیق المؤشر 

.األرضي

دراسة مغنطة صخور القشرة األرضیة -3
:دراسة المغنطة األرضیة - أ

:وضح سبب241ص 4و 3باستغالل معطیات الوثیقتین -1
Fe3O4Magnétite: استعمال معدن المغنیتیت*

.ناطیسیة األرضیة لتحديد المغ
.ظھور حقل مغناطیسي حول األرض*

ھل تنطبق األقطاب المغناطیسیة األرضیة مع األقطاب -2
الجغرافیة الحالیة ؟

مغناطیسیة البازلت ويبرز :مؤشر الكفاءة األساسیة
.مفھوم الحقل المغناطیسي األرضييستنتج 

الكتاب 
+ المدرسي 
السبورة

ر القشرة األرضیة دراسة مغنطة صخو-3
:دراسة المغنطة األرضیة - أ

سبب استعمال معدن المغنیتیت لتحديد المغناطیسیة -1
الذي يكون على شكل إبر األرضیة ھو خصائص ھذا المعدن 

المكون لقاع المحیطات ) Microlites(ضمن صخر البازلت 
إذا ما كانت درجة حرارة ) يصبح مغناطیسا( يتمغنط حیث 

فیكسبه مغنطة °دم578من الصخر أقل
Thermorémanente.

دوران نواتھا بینما  تكتسب األرض حقال مغناطیسیا نتیجة *
دوران سائل (حول نفسھا معدن النیكل و الحديد المكونة من 
.فتصبح األرض مثل قضیب مغناطیسي،)ناقل للكھرباء

یوصف بالموجب فمن الجنوب نحو الشمال يكون ھذا الحقل (
خالل الزمن باستمرار فیصبح سالبا أي من الشمال و يتغیر

.)نحو الجنوب
ويمثل بخطوط يتمیز المجال المغناطیسي بأبعاده الثالثة 

مؤثرة على األجسام حول المغناطیس ذات قوة مغناطیسیة 
دون تقاطع المغناطیسیة تتجه من الجنوب إلى الشمال 

طق خالل تشكل صخور البازلت في قاع المحیطات في منا*
عبر الزمن فإن إبر المغنیتیت في اتساع القشرة المحیطیة 

الحمم البركانیة البحريةالبازلت أثناء تشكله من تبرد 
و يتأخذ نفس اتجاه الحقل المغناطیسي األرض) الالفا ( 

علیه يمكن أن نعتمد على صخور البازلت في تحديد الحقل 
غنطة بقیاس م) القديم(المستحاثي المغناطیسي األرضي 

.magnétomètreجھاز اعتمادا على صخور البازلت 
ال يتطابق كل من القطب المغناطیسي األرضي و القطب -2

.°11.5قدرھا الجغرافي لألرض ، توجد بینھما زاوية 

تغیر و انعكاس الحقل المغناطیسي األرضي عبر الزمن و تطابق يستنتج :1ساسیةاألللكفاءة 6تحقیق المؤشر 
األطلسيفرضیة حول تشكل قاع المحیطيصوغطة الصخور على جانبي الظھرة ، مغن

:مغنطة قاع المحیطات-ب
مقارنة منحنیي ما ھي المعلومة المستخلصة من -1

ب فیما يخص تغیر المغنطة على جانبي -6الوثیقة 
الظھرة؟

قارن بین انتشار المغطنة جب،–6اعتمادا على الوثیقة -2
.لى جانبي الظھرة و عمر الصخور ع

.قدم تفسیرا لكیفیة تشكل قاع المحیط األطلسي -3
تغیر و انعكاس يستنتج:مؤشر الكفاءة األساسیة

و تطابق مغنطة عبر الزمنيالحقل المغناطیسي األرض
فرضیة حول تشكل يصوغالصخور على جانبي الظھرة ، 

قاع المحیط األطلسي

الكتاب 
+ المدرسي 
السبورة

:ع المحیطاتمغنطة قا-ب
يدل تناوب األشرطة البیضاء و البنیة على جانبي الظھرة -1

على انعكاس المجال المغناطیسي لألرض حیث كان موجبا 
خالل تشكل الصخور المكونة لألشرطة البنیة أي ؛ تتجه فیه 

.خطوط القوة المغناطیسیة من الجنوب إلى الشمال
ة لألشرطة بینما  كان سالبا خالل تشكل الصخور المكون

البیضاء ، تتجه فیه خطوط القوى المغناطیسیة من الشمال 
.إلى الجنوب 

اللون ( يكون لصخور جانبي الظھرة ذات العمر الواحد -2
نفس اتجاه المجال المغناطیسي ، ) ج- 6الواحد في الوثیقة 

.موجب أو سالب 
يتشكل قاع المحیط من اندفاع الصھارة من الستار نحو -3

المحیط  عبر الفوھات البركانیة المنتشرة على سطح قاع 
تتبرد الحمم البركانیة قاع المحیط طول الظھرة ، على سطح 

البازلتیة مشكلة صخور  بازلتیة جديدة تأخذ فیھا إبر معدن 
المغنیتیت نفس اتجاه المجال المغناطیسي األرضي في 

ذلك الوقت فتكسب صخر البازلت المتشكل مغنطة مماثلة 
.لألرض 
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وعند حدوث طفح جديد تنقسم الصخور القديمة إلى 
شريطین على جانبي مكان الطفح تاركة المكان لتشكل 

صخر بازلتي جديد مماثل المغنطة لمجال األرض في وقت 
التشكل وھكذا تبتعد الصخور القديمة على جانبین الظھرة 
مشكلة أشرطة متماثلة الخصائص المغناطیسیة و مماثلة 

.اطیسي األرضي في وقت تشكلھاللمجال المغن
العالقة يبرزشكل الحوض الرسوبي على أحد جانبي الظھرة ، و يستنتج: 1ساسیةاألللكفاءة 7تحقیق المؤشر 

تباعد صفائح (التوسع المستمر  لقاع المحیط يستنتج.بین تغیر المغنطة شاقولیا و العمر للصخور الرسوبیة
)القشرة األرضیة

الصخور الرسوبیة المكونة لقاع تحديد عمر -ج
:المحیط

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

.توقع شكله من الجھة المقابلة للظھرة 
ما ھي العالقة بین تغیر المغنطة شاقولیا و عمر -2

الرسوبیات ؟
.3و 2ى في البئرين فسر غیاب الطبقات السفل-3
استخلص إذا نتیجة حول آلیة زحزحة القارات و التوسع *

المحیطي مبرزا األدلة على حدوث ذلك
شكل الحوض يستنتج:مؤشر الكفاءة األساسیة

العالقة بین يبرزو ، الرسوبي على أحد جانبي الظھرة 
.تغیر المغنطة شاقولیا و العمر للصخور الرسوبیة

صفائح تباعد (المستمر  لقاع المحیط التوسع يستنتج
)القشرة األرضیة

الكتاب 
+ المدرسي 
السبورة

تحديد عمر الصخور الرسوبیة المكونة لقاع -ج
:المحیط

يزيد عمر سمك الرسوبیات كلما ابتعدنا عن محور الظھرة و -1
كلما زاد سمك الرسوبیات زاد العمر فیكون بذلك أحدث كلما 

.الظھرة اقتربنا من محور 
كلما زاد العمر تغیرت مغنطة الصخور الرسوبیة حیث تتمیز 

.بنفس المغنطة الصخور ذات العمر الواحد 
يكون قديم بالقرب من منه استنتج أن الحوض الرسوبي 
أي أن الصخور الحديثة القارة و حديث بالقرب من الظھرة 

تتشكل على مستوى الظھرة و كلما ابتعدت زاد الترسیب 
حیث يكون شكله مماثل من الجھة األخرى .القارة باتجاه

يزيد عمر الطبقات فیه كلما ابتعدنا عن الظھرة بالتجاه القارة 
.األمريكیة الجنوبیة 

شاقولیا  أصبحت الصخور أقدم و أسفلكلما اتجھنا إلى -2
تغیرت مغنطتھا حیث تتمیز الصخور الرسوبیة ذات العمر 

.الواحد بنفس المغنطة
الطبقات ( 3و 2غیاب الطبقات السفلى في البئرين يفسر -3

ألن بعدم تشكلھا ) سنة ارملی4.1و 3.4و 3ذات العمر 
سنةملیار2.6ابتداء من توضعت حديثا 3و 2طبقات البئرين 

یط ح، و م) La Pangée(كانت القشرة األرضیة قارة واحدة *
قبل ، تعرضت القارة الوحیدة للتشقق(Panthalassa)واحد 
) ملیار سنة4.5يتجاوز عمر األرض ( ملیون سنة 300

الصفائح األرضیة حیث يدل على ذلك : منفصلة إلى قطع 
تطابق الكثیر من الحواف القارية و تشابه مناطق عديدة من 
قارات متباعدة الیوم من حیث التركیبة البتروغرافیة و المناخ 

.القديم و المستحثات
األرضیة تنزاح و تتباعد عن بعضھا أخذت القطع أو الصفائح 

نتیجة اندفاع الحمم البركانیة على مستوى مناطق معینة 
تعرف بالظھرات تقع على مستوى المحیطات في حدود تلك 
الصفائح مما سمح بتوسع قاع المحیطات في تلك المناطق 

و يدل على ذلك تغیر عمر و مغنطة الصخور البازلتیة على 
اظر و استمرار حدوث ھذه جانبي الظھرات بشكل متن

تشكل القشرة المحیطیة ( في الوقت الحاضر رالظواھ
حتى ) الجديدة على مستوى السالسل الجبلیة الحديثة 

أمكن في الوقت الحاضر قیاس سرعة و اتجاه حركة ھذه 
الصفائح 

بغوصھا في الستار ھدم و اختفاء أجزاء من القشرة األرضیةيستنتج: :1ساسیةاألللكفاءة 8تحقیق المؤشر 
.على مستوى مناطق أخرى و ذلك مقابل تشكل قشرة ٍأرضیة جديدة على مستوى الظھرات

)نشاط زلزالي و بركاني كبیرين(الخواص التكتونیة لمناطق الغوصيستخلص
بما أن القشرة األرضیة تتشكل باستمرار على مستوى 

رضیة ثابتة ؟ ما ، لماذا بقیت مساحة الكرة األالظھرات 
حجم األرض ؟ ماذا يحدث على مستوى تأثیر ذلك على 

الخنادق و مناطق الغوص؟
II–حركات التقارب

نمذجة الحواف النشطة للقشرة األرضیة -1
.المسح الطبوغرافي  باألقمار الصناعیة*
حلل الوثیقة ؟8من الوثیقة 3، 2، 1ماذا تمثل األرقام -1
؟، ماذا تستنتج8
ب قارن بین مستوى تواجد القشرة - 8باستغالل الوثیقة -2

.المحیطیة و القشرة القارية ، اقترح فرضیات لتفسیر ذلك 
نشطةالمرتبطة بالحواف الو البراكین الزالزل *
.حدد موقع السلفادور بالنسبة لأللواح التكتونیة -1
استخلص العالقة 11و 9باستغالل معطیات الوثیقتین -2

وقع السلفادور و النشاط الزلزالي و حدود الصفائح بین م
.التكتونیة 

الممیزة استنتج أنواع البراكین 10باستغالل الوثیقة -3
.لحواف المحیط الھادي 

استنتج العالقة بین توزع البراكین 11باستغالل الوثیقة -4
.و حدود الصفائح التكتونیة

الكتاب 
المدرسي

+
السبورة

+
أدوات العرض 

II–حركات التقارب
نمذجة الحواف النشطة للقشرة األرضیة -1

.المسح الطبوغرافي  باألقمار الصناعیة*
سلسلة جبلیة :2قارية ، ) لوح(صفیحة : 1تمثل األرقام -1

.محیطیة)لوح(صفیحة : 3محادية لمنطقة الغوص ، 
صغیرة تسمى محیطیة) لوح(صفیحة أ - 8تمثل الوثیقة 

؛ يوجد غربھا ظھرة محیطیة للمحیط Nazcaصفیحة النازكا 
الھادي حیث يتسع قاع المحیط الھادية نتیجة تباعد صفیحة 

و صفیحة المحیط الھادي نحو الغرب  قرشالنازكا نحو ال
و يوجد شرقھا صفیحة سمیكة حاملة للقارة األمريكیة 

اع قاع المحیط نتیجة اتسالجنوبیة التي تتحرك نحو الغرب 
، على مستوى الحواف الغربیة لألمريكیة الجنوبیة األطلسي 

من الشرق القارية الحاملة ألمريكا : تتجابه صفیحتین 
الجنوبیة  و ھي سمیكة و من الغرب صفیحة نازكا و ھي 

تحت و الكثیفة حیث تغوص الصفیحة الرقیقة محیطیة رقیقة 
ى مستوى منطقة استنتج أنه عل. ، األقل كثافة السمیكة

يتم ھدم القشرة األرضیة و اختفائھا بعودتھا إلى الغوص 
ب ذلك على مستوى حافة الصفیحة القاريةحيصا.الستار
.سالسل جبلیة تشكل

تحت األكثر كثافة تتواجد القشرة المحیطیة الرقیقة -2
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أجزاء اختفاءھدم و يستنتج: مؤشر الكفاءة األساسیة
على مستوى في الستارمن القشرة األرضیة بغوصھا 

و ذلك مقابل تشكل قشرة ) مناطق الغوص(أخرىمناطق 
.ضیة جديدة على مستوى الظھراترأ

حدود الصفائح وتوزع الزالزل و أنواع العالقة بین يستنتج
لمناطق الغوصالخواص التكتونیة يستخلص.من البراكین

و يتشكل في كثافة قلالصفیحة القارية السمیكة ، األ
.المنطقة خندق بحري

ض أن مناطق الغوص ھي أماكن ھدم و اختفاء القشرة افتر
)المعطف(حیث تعود إلى لتنصھر في مادة الستار األرضیة 

الزالزل و البراكین المرتبطة بالحواف النشطة*
على الحافة الجنوبیة للصفیحة القارية يقع بلد السلفادور -1

لألمريكیة الشمالیة و الصفیحة المحیطیة الصغیرة المحیطیة 
من الغرب و من الجنوب و mini plaque de cocosكو كو

الناحیة الشرقیة تحده الصفیحة الصغیرة الحاملة ألرخبیل 
.Archipel des caraïbesالكرايیب 

تتحرك باتجاه الشمال و تغوص الصفیحة المحیطیة -2
الصغیرة كوكوس تحت الصفیحة القارية ألمريكا الشمالیة 

الغربیة للقارة األمريكیة الشمالیة على طول الحواف الجنوبیة 
و ھي جزء من حلقة النار للمحیط الھادي حیث تنتشر 

و الزالزل القوية مثل الذي ضرب البراكین من النوع االنفجاري 
.2001العاصمة سان سالفادور سنة 

.ببراكین من النوع االنفجاري تتمیز تلك المناطق -3
زل القوية على مستوىتتوزع البراكین االنفجارية و الزال-4

حیث ) مناطق الغوص(مناطق التقارب بین الصفائح التكتونیة 
تختفي الصفیحة المحیطة الكثیفة تحت الصفیحة القارية 

األقل كثافة
مستوى غوص الصفیحة الكثیفة تحت الصفیحة الطافیة ،األقل يستنتج:1ساسیةاألللكفاءة 9تحقیق المؤشر 

.لتخلص من المواد الزائدة التي تنشأ على مستوى مناطق بناء القشرة األرضیة الجديدةتفسیرا ليقترحو . كثافة
مخطط بینیوف-2

على ماذا يدل توزع المراكز السطحیة للزلزال في -1
الخريطة؟

تعرف على األلواح 9اعتمادا على معطیات الوثیقة -2
.الموجودة غرب أمريكا الجنوبیة

المبین ) ص-س(الیة في المقطع ادرس توزع البؤر الزلز-3
ماذا تستخلص فیما يخص العالقة بین ).ب- 12(في الوثیقة 

البعد عن حدود الصفائح و عمق البؤر الزلزالیة ؟
على الوثیقة صل بین مختلف البؤر الزلزالیة المبینة -4
، ماذا تستنتج ؟)ب-12(

247ص 13استغالل الوثیقة 
13قدم تفسیرا لمعطیات الوثیقة -
بناء على النتائج المتوصل إلیھا من الوثائق السابقة و *

أكبر من كثافة األلواح باعتبار  أن كثافة األلواح المحیطیة
اقترح تفسیرا للتقلص في القشرة األرضیة على القارية ،

مستوى مناطق الھدم مبرزا آلیة التخلص من المواد 
ت الزائدة الناتجة عن تجدد القشرة األرضیة ؟ ھل تحقق

إحدى الفرضیات التي اقترحتھا ؟
أنجز مخطط تحصیلي توضح فیه حركة الصفائح *

.التكتونیة
مستوى غوص يستنتج:مؤشر الكفاءة األساسیة

و . األقل كثافةالطافیة،الصفیحة الكثیفة تحت الصفیحة 
تفسیرا للتخلص من المواد الزائدة التي تنشأ على يقترح

.ة الجديدةمستوى مناطق بناء القشرة األرضی

الكتاب 
المدرسي

+
السبورة

+
أدوات العرض

مخطط بینیوف-2
النقاط (يدل توزيع المراكز السطحیة للزالزل في الخريطة -1

األمريكیة : على الحدود بین الصفیحتین القارية ) الصفراء
.للمحیط الھادي:الجنوبیة و المحیطیة 

الجنوبیة من الصفائح الموجودة غرب الصفیحة األمريكیة-2
:الشمال إلى الجنوب ھي 

mini plaque des cocosصفیحة كوكوس *
Nazcaصفیحة نازكا *
Antarctiqueالصفیحة األنتاركتیكیة *
كلما زاد البعد عن حدود الصفیحتین باتجاه الصفیحة القارية -3

أي أن البؤر الزلزالیة السطحیة زاد معه عمق البؤر الزلزالیة 
بین الصفائح و البؤر الزلزالیة العمیقة تكون تتركز في الحدود

و منه فإنه توجد عالقة )تحت الصفیحة القارية( تحت القارات 
حواف الصفائح أي بین عمق البؤر الزلزالیة و بعدھا عن 

استمرار وجود الصفائح بعضھا تحت بعض ألن أعماق تلك 
حیث تغوص الصفیحة المحیطیة البؤر يفوق سمك الصفائح 

.تحت القارية األقل كثافة الكثیفة
عند الوصل بین النقاط التي تمثل البؤر الزلزالیة نحصل -4

مستوي مائل يمتد من منطقة الحد : على شكل ھندسي 
الصفیحة الفاصل بین الصفیحتین الطافیة و الغائصة باتجاه

.الطافیة  
13تفسیر الوثیقة -

على مستوى مناطق الغوص تختفي الصفیحة المحیطیة 
حیث تنزاح تحتھا الكثیفة تحت الصفیحة القارية األقل كثافة

في اتجاه مائل فتھدم القشرة األرضیة القديمة إثر تشكل 
القشرة الجديدة على مستوى الظھرات بذلك يتم التخلص 

من المواد الزائدة 
ينتج عن اتساع قاع المحیطات على مستوى الظھرات *

القديمة على تشكل قشرة أرضیة جديدة تدفع بالقشرة
مناطق الغوص أو الھدم حیث : مستوى مناطق أخرى 

تغوص القشرة المحیطیة الكثیفة تحت القشرة األرضیة 
ذه األجزاء من القشرة القديمة إلى مادة األقل كثافة فتعود ھ

الستار فتنصھر فیھا فیتم ھدم القشرة القديمة في مناطق 
تباعد الغوص بقدر تشكل القشرة الحديثة في مناطق ال

لتبقى مساحة الكرة األرضیة ثابتة فتتسع محیطات من جھة 
وتضیق حتى تختفي محیطات أخرى و تتحرك القارات 

.متباعدة من جھة و متقاربة من جھة أخرى 
و ھو ما يحقق فرضیة اشتقاق و زحزحة القارات التي 

التي أصبحت تحمل الیوم Wegenerوضعھا العالم األلماني 
.و زحزحة القارات اسم نظرية اشتقاق

مخطط تحصیلي لحركة الصفائح
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azzouz_nour@hotmail.com

توضح حدود و اتجاه حركة مختلف الصفائح التكتونیةةخريط

)التقارب–التباعد ( مقطع في الكرة األرضیة يوضح أھم  حركات الصفائح التكتونیة 

Plaque Antarctique

Plaque
Africaine

Plaque
Nazca Plaque

Sud
Américaine

Plaque
Nord

Américaine

Plaque
Eurasiatique

Plaque
Indo Australienne

Plaque
PacifiquePlaque

Pacifique

Plaque
Philippines

Plaque
ArabiquePlaque des

Cocos

Plaque des
Caraïbes

صفیحة المحیط
الھادي

صفیحة المحیط
الھادي

-الصفیحة األسترالیة
الھندیة

یة

لصفیحة اإلفریقیةا

الصفیحة 
األوروأسیویة

ةالصفیحة  أألمریكی
الجنوبیة

ةالصفیحة  أألمریكی
الشمالیة

الصفیحة  
األنتاركتیكیة

افریقیا

أمریكا الجنوبیة

أسترالیا

Dep

ظھرة

ظھرة

.الھادي.م

.الھندي. م

األطلسي .م 

1

2

3

4
تیارات الحمل

اتجاه حركة الصفائح

صعود مادة الستار
قشرة قاریة

قشرة محیطیة
ستار
نواة 

سطح المحیط 

خندق زیلندة 
الجدیدة

ظھرة شرق المحیط 
الھادي

خندق ساحل 
األندین

mailto:azzouz_nour:@hotmail.com
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مستوى يستخرج أھم أنواع الصفائح التكتونیة  و حركاتھا ، يتذكر :1ساسیةاألللكفاءة 10تحقیق المؤشر 
.ارتكاز الصفائح و مظاھر فقدان طاقة باطن األرض 

،مما سبق صف تركیب القشرة األرضیة 
يوجد تحت الصفائح حتى تتمكن من بناء على ذلك ماذا

ما ھو (الحركة ؟ما ھي القوة المسئولة عن تلك الحركة؟ 
)محرك الزحزحةظ

الطاقة الداخلیة للكرة األرضیة: 3النشاط 
I–أنواع الصفائح التكتونیة و مظاھر تسرب الطاقة

248ص 2و 1استغالل الوثیقتین 
؟اعتمادا 1الوثیقة من4، 3، 2، 1ماذا تمثل األرقام -1

.حدد أنواع الصفائح التكتونیة 1على مجسم الوثیقة 
ما ھي الطبقة التي ترتكز علیھا الصفائح التكتونیة ؟-2
حدد طرق خروج 2باالعتماد على مجسم الوثیقة -3

).مصدر الطاقة(الطاقة من باطن األرض 
.وضح العالقة بین العمق و الطاقة المنبثقة عن األرض-4

أھم أنواع الصفائح تذكر ي:ر الكفاءة األساسیةمؤش
مستوى ارتكاز الصفائح و ستخرج يو حركاتھا ، التكتونیة 

مظاھر فقدان طاقة باطن األرض

الكتاب 
المدرسي

+
السبورة

+
أدوات العرض

تتكون القشرة األرضیة من صفائح تتحرك تقاربیا و تباعديا 
رة األرضیةالطاقة الداخلیة للك: 3النشاط 

I–أنواع الصفائح التكتونیة و مظاھر تسرب الطاقة
ظھرة وسط - 2صفیحة صفیحة محیطیة ، - 1: تمثل األرقام -1

منطقة بركانیة مرتبطة -4منطقة ساخنة ، -3محیطیة ، 
.بالغوص

صفائح قارية ، صفائح محیطیة و صفائح : أنوع الصفائح 
.محیطیة–قارية : مشتركة 

كرة لقشرة األرضیة على منطقة من اترتكز صفائح ال-2
أو الستار . Asthénosphèreاألرضیة تسمى األستینوسفیر 

)كلم5100إلى غاية عمق 700يمتد على عمق من 
تنتج الطاقة من باطن األرض و تفقد على عدة أشكال -3

:على مستوى قشرة األرض 
على شكل حمم بركانیة على مستوى الظھرات الوسط -

.محیطیة
اسطة المیاه الساخنة التي تندفع على سطح األرضبو-
).میاه معدنیة: كثیرا ما تكون محملة بالمعادن الثمینة (
كلما زاد العمق فقدت الطاقة أكثر أي أن أغلب الطاقة -4

تفقدھا األرض على مستوى األعماق و ذلك ألن الطاقة 
.الداخلیة للكرة األرضیة تزيد بزيادة العمق 

.مصادرهيستخرج التدفق الحراري األرضي ، يستنتج :1ساسیةاألللكفاءة 11تحقیق المؤشر
مصادر الحرارة األرضیة-2

249ص 5، 4، 3استغالل الوثائق 
. حلل منحنى التدرج الحراري األرضي بداللة العمق -1

ماذا تستنتج ؟
احسب الطاقة الكلیة 4اعتمادا على معطیات الوثیقة -2

.لقشرة األرضیة المنبثقة عن ا
احسب الطاقة الكلیة 5اعتمادا على معطیات الوثیقة -3

المنبثقة عن تفتت العناصر المشعة ، ثم قارن بین مختلف 
ماذا تستنتج ؟. القیم 

من 4ھل تؤكد ھذه النتائج ما توصلت إلیه في السؤال -4
النشاط السابق ؟

التدفق الحراري ستنتجي:مؤشر الكفاءة األساسیة
مصادرهستخرج ي، ضي األر

الكتاب 
المدرسي

+
السبورة

+
أدوات العرض

مصادر الحرارة األرضیة-2
تزيد درجة الحرارة أي كمیة الطاقة المنبثقة عن األرض -1

لى أكثر من ’من المئات على شكل حرارة بزيادة العمق 
األعماق من (على مستوى القشرة األرضیة ° د2000

.كلم700السطح إلى حدود 
على مستوى األعماق ° د4000إلى حوالي 2000و من -

)العلوي أو البرنسمنطقة الستار( كلم 2900إلى 700من 
على مستوى األعماق ° د5000حوالي ىإل’4000و من -

أو البرنس منطقة الستار ( كلم 5150إلى 2900من 
).السفلي

عن األرض تزيد بزيادة العمقةاستنتج أن الطاقة المنبثق
).تزيد حرارة األرض طرديا مع العمق(
عن باطن الطاقة المنبثة عن األرض ھي الطاقة الناتجة -2

:األرض إثر العمق و الطاقة
:الطاقة المنبعثة عن القشرة األرضیة القارية و المحیطیة 

واط1012× 21.3=
الطاقة الناتجة عن تحلل العناصر المشعة -3
واط1021× 6.36=

قلیلة مقارنة مع التي تنبعث من األرض بداللة و ھي طاقة 
منه استنتج أن التدفق الحراري األرضي أكبر بكثیر .العمق 

عن التدفق الناتج عن العناصر المشعة أي أن الحركة نتج عن 
.الطاقة الداخلیة المنبعثة من أعماق األرض 

4نعم ؛ تؤكد ھذه النتائج ما تم التوصل إلیه في السؤال -4
السابق و ھو زيادة الحرارة اضطراديا مع العمقشاط من الن

.نتیجة صعود المواد الحارة من األعماق إلى السطح
.حركة الصفائح األرضیة باستعماله لزيوت مختلفة الكثافةينمذج :1ساسیةاألللكفاءة 11تحقیق المؤشر 

فائح األرضیةحركة  التباعد للصآلیةيشرح ،)ظاھرة تیارات الحمل(الظاھرة يفسر 
المحرك األساسي لحركة الصفائح-3
)نمذجة الظاھرة(

250ص 7الوثیقةاستغالل 
ما ھي المالحظات المسجلة بعد مدة من التسخین؟-1
أنجز رسما تخطیطیا يوضح المرحلة األخیرة من التجربة-2
.قدم تفسیرا للمالحظات المسجلة-3
مثیل إذا اعتبرنا أن قطعتي الخشب عبارة عن ت-4

، فھل يمكن من خاللھما تفسیر نلصفیحتین تكتونیتی
.اشرح ذلك ؟حركة الصفائح 

251و 250ص 11، 10، 9، 8استغالل الوثائق 
ما ھو سبب صعود و نزول تیارات الحمل في البرنس؟ -1

ماذا ينتج عن ذلك ؟
؟11ماذا تمثل البقع الحمراء و الصفراء في الوثیقة -2
على مستوى العالم التي تتمیز ما ھي المناطق -3

.بتدفق عالي حراري؟علل إجابتك

الكتاب 
المدرسي

+
السبورة

+
أدوات العرض

 +
مواد و أدوات 

تجريبیة

المحرك األساسي لحركة الصفائح-3
)نمذجة الظاھرة(

250ص 7استغالل الوثیقة 
بعد مدة من التسخین نالحظ صعود الزيت الثقیل فوق -1

منطقة التسخین إلى أعلى مؤديا إلى ابتعاد القطعتین 
.الخشبیتین في اتجاھین متعاكسین نحو أطراف اإلناء

طیطي للمرحلة األخیرة ينجز رسم تخ-2
نقص تسخین الزيت الثقیل  في نقاط منه إلى أدى-3

و بالتالي صعوده ، و عند وصوله إلى السطح ) تمدده(كثافته 
فعاد إلى األسفل منن الجوانب حامال ) ثقل(انخفضت حرارته 

.معه القطع الخشبیة نحو السطح 
عندما : على ضوء ذلك يمكن تفسیر حركة الصفائح -4
سخن مواد الستار بشكل أكبر في نقاط من الستار تصعد ت

المادة المكونة له إلى أعلى ، و عند وصولھا إلى السطح 
فتتحرك باتجاھین متعاكسین ) كثیفة(تبرد فتصبح أثقل 
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جدول النتائج التجريبیة

حركة الصفائح نمذجي:مؤشر الكفاءة األساسیة
.األرضیة باستعماله لزيوت مختلفة الكثافة

)ظاھرة تیارات الحمل(الظاھرة فسر ي
حركة  التباعد للصفائح األرضیة آلیةشرح ي

.حاملة الصفائح األرضیة التي تتباعد 
251و 250ص 11، 10، 9، 8استغالل الوثائق 

و ارتفاع درجة حرارة مواد سبب صعود تیارات الحمل ھ-1
األرض ، و سبب نزول تیارات الحمل ھو تبرد مواد األرض 

.على مستوى سطح األرض) الصخور (
ينتج عن ذلك حمل الصفائح األرضیة و تباعدھا في مكان 

.صعود التیارات الحملیة
تمثل المناطق الحمراء و الصفراء التیارات الحملیة الحارة أو -2

.حراري العالي مناطق التدفق ال
المناطق التي تتمیز بتدفق حراري عالي على مستوى -3

مناطق التدفق بتطابقو يعلل ذلك . العالم ھي الظھرات 
الظھرة وسط المحیط : مناطق الظھرات الحراري العالي مع 

.األطلسي و ظھرة شرق المحیط الھادي
لصخر للتدفق الحراري مقارنة بمعدن الحديد انطالقا ناقلیة ايستنتج:1ساسیةاألللكفاءة 12تحقیق المؤشر 

.من نتائج تجريبیة
مقارنة بین ناقلیة قطعة من الصخور النارية و -4

قطعة حديد
من تسجیل 252ص 12سمح إنجاز التجربة في الوثیقة 

:النتائج في الجدول الموالي 
ارسم على نفس المعلم منحنیي ناقلیة كل من الصخر -1

.لحديديو القضیب ا
.حلل المنحنیین و قارن بینھما-2
ماذا تستنتج؟-3

:مؤشر الكفاءة األساسیة
ناقلیة الصخر للتدفق الحراري مقارنة بمعدن يستنتج
.انطالقا من نتائج تجريبیةالحديد

الكتاب 
المدرسي

+
السبورة

+
أدوات العرض

مقارنة بین ناقلیة قطعة من الصخور النارية و -4
قطعة حديد

رسم المنحنیین -1
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الزمن بالثانیة

 د° 
رة   

حرا
   ال

جة
در

قضیب حدیدي
صخر ناري

كلما زاد زمن تسخین الصخر الناري أو القضیب الحديدي -2
درجة حرارة كل منھما  زادت) دقائق3أي (180زإلى 0زمن 

° د35عند الحديد و ° د75: دقائق 3حتى تبلغ أقصاھا بعد 
.عند الصخر الناري

رمنھما حرارته تدريجیا مع مروو عند زوال التسخین يفقد كل 
و الصخر إلى ° د30حیث تنخفض حرارة الحديد إلى : الزمن 

.من وقف التسخین) ثانیة180( دقائق 2و ذلك خالل ° د28
يكتسب الحديد الحرارة أكثر من الصخر أو : المقارنة بینھما 

.أسرع منه و يفقدھا أقل منه أي بشكل أبطأ منه
ديد للحرارة أكبر من ناقلیة الصخر لھا استنتج أن ناقلیة الح-3

.أفضل نقال للتدفق الحراري من الصخردأي أن الحدي

:خالصة 
استنادا إلى معارفك المبنیة خالل ھذا النشاط بین 

لحدوث حركة ةبواسطة نص علمي  مصدر الطاقة الالزم
.الصفائح األرضیة مبرزا الظواھر المسئولة عن ذلك

ة للكرة األرضیة محركا أساسیا تشكل الطاقة الداخلی
بدرجة للصفائح المكونة للقشرة األرضیة ؛ تنتج ھذه الطاقة 

الطاقة الداخلیة لألرض و التي احتفظت بھا مند عن أساسیة 
،تحلل العناصر المشعة تشكلھا و بدرجة أقل 

تؤدي ھذه الطاقة المتجمعة في نقاط معینة من الستار إلى 
) الصخور (بطیئة عبر مواد األرض حدوث تیارات حرارية صاعدة

تعرف بتیارات الحمل: حیث ھي ناقل رديء للتدفق الحراري 
تسمح بانتقال مواد األرض الحارة التي تنخفض  كثافتھا إلى 
أعلى على مستوى الظھرات المحیطیة على شكل طفوح 

بركانیة متسببة في تباعد الصفائح من جھة و من جھة 
التي تنخفض حرارتھا على أخرى غوص المواد األرضیة

.السطح في مستوى مناطق الغوص حیث تصبح أكثر كثافة 
بھذا تكون طاقة باطن األرض ھي القوة المحركة لحركة 

الصفائح األرضیة 

0306090120150180210240270300الزمن بالثانیة

درجة الحرارة
2025313950627570604530قضیب حديدي

2021222528313534323028أومتحولخر ناري ص


