مراجعت الىحدة الرابعت "بنيت االرض و ديناميتها " 2016اعداد املعلم  :ثائر ابى لبده 0787441238
* عدد االسس العلمٌة فً التعرف على بنٌة األرض؟

* ما الحالة الفٌزٌائٌة لكل من الطبقات التالٌة ز

 -1الدراسات الفٌزٌائٌة المتعلقة بكثافة األرض و
 -2الدراسات الصخرٌة و المعدنٌة المتعلقة بالمحتبسات
P
S
 طبقة صلبة
 -4الدراسات الزلزالٌة
 -3الدراسات النٌزكٌة
***********************************************
 طبقة سائلة
P
* ما اهمٌة الدراسات الزلزالٌة فً التعرف على بنٌة األرض **********************************************
 -1 التعرف على بنٌة األرض الداخلٌة .
*انطقه ظل االمواج الزلزالٌة *
 -2تحدٌد نطق األرض
 -3تحدٌد االنقطاع بٌن النطق و عمقها و حالتها الفٌزٌائٌة )1 .حدد البعد الزاوي لكل منز
صخورها

*******************************************
* عدد خصائص األمواج الزلزالٌة ؟
 -1تعتمد سرعتها على كثافة الوسط و مرونته .

 -2ازدٌاد سرعتها خالل الطبقة الواحدة بازدٌاد العمق
 - 3تعرضها لالنكسار االنعكاس عند اختراقهاا طبقتاٌن مان
وسطٌن مختلفٌن.
 -4تسااٌر األمااواج األولٌااة فااً سمٌاال األوساااط المادٌااة مااا
األمواج الثانوٌة ال تسٌر اال فً الوسط الصلب فقط
 -5انتقال األمواج األولٌة بسرعة اكبر من األماواج الثانوٌاة

********************************************
*علاال ز زٌااادة ساارعة األمااواج خااالل الطبقااة الواحاادة
بزٌادة العمق ؟
 بسبب زٌادة كثافة الطبقة مل الضغط
********************************************
*على ماذا تعتماد سارعة األماواج الزلزالٌاة فاً الوساط
 تعتمد على كثافة الوسط و مرونته
*******************************************
* اذكر انواع الموسات الزلزالٌة ؟
 -1 األمواج األولٌة ز ٌرمز لها بالرمز (. )P
 -2األمواج الثانوٌة ز ٌرمز لها بالرمز ()S

ػٍ َٛاالسض  ٚاٌجٍئخ

 )5وضل العلماء ثالث احتماالت للتعرف على بنٌة ي
كوكب كما فً االشكال ؟

) نطاق ظل الموسات الثانوٌة ز  اكبر من ° 103
ب) نطاق ظل الموسات االولٌة ز )° 143  ° 103( 

) اذكر االحتماالت فً كل شكل ؟
************************************************)  االحتمال االول ز كوكب متسانس فً التركٌب و الكثافة
 )2ما البعد الزاوي عندما تكون سرعة األمواج الزلزالٌة  االحتمال الثانً ز كوكب متسانس التركٌب مختلف الكثافة
المسسلة اكبر من غٌرها ؟
 االحتمال الثالثز كوكب غٌر متسانس فً التركٌب و الكثافة
° 180 
*******************************************
************************************************* ب) فسش ػذَ لجٛي إٌّٛرط األٚي فً رفسٍش ثٍٕخ األسض؟
 )3اذكر ادلة على ان اللب الخارسً فً الحالة السائلة ؟  ألنه ٌفترض ن األمواج الزلزالٌة ستنتقل بسرعة ثابتة
) انكسار األمواج األولٌاة و انحرافهاا عان مساارها مماا إلااااى سمٌاااال محطااااات الرصااااد المنتشاااارة و هااااذا مخااااالف
دى إلى تشكل منطقة ظل األمواج األولٌة )° 143  ° 103(.للمشاهدات المرصودة من محطات الرصد
ب) اختفاء األمواج الثانوٌة
*********************************************
*************************************************
ج) أي ٘ذذذزٖ االحزّذذذبالد ٔغذذذر فذذذً رفسذذذٍش اٌجٍٕذذذخ اٌذاخٍٍذذذخ
 )4اذكر ادلة على ان اللب الداخلً فً الحالة الصلبة ؟ ٌألسض ِ ٚب االدٌخ ػٍى ٔغبحٗ ؟
) زٌادة فً سرعة األمواج األولٌة
 وٛوت غٍش ِزغبٔس فً اٌزشوٍت  ٚاٌىضبفخ  ٚاالدٌخ ػٍى
ب) عودة األمواج الثانوٌة من سدٌد
ٔغبحٗ اوزشبف اٌٍت اٌذاخًٍ  ٚاٌٍت اٌخبسعً
************************************************
********************************************
* التغٌر المفاسئ فً سرعة األمواج الزلزالٌة ٌحدث
د) فً اي االحتماالت ٌفترض ان الموسات تتحرك
بٌن الحدود الفاصلة  ،اما التغٌر التدرٌسً فً سرعة
بسرعات مختلفة ضمن المنطقة االقل من  ° 103؟
االمواج ٌكون خالل الطبقة و النطاق الواحد.
 االحتمال الثانً ز كوكب متسانس التركٌب مختلف الكثافة
( و اطلق على المنطقة االقل من  ° 103ز الستار)

اٌٛحذح اٌشاثؼخ  " :ثٍٕخ االسض  ٚدٌٕبٍِزٙب "

ِ/شوض اوبدٌٍّخ اٌّأِ ْٛاٌضمبفً
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نطق االرض الرئٌسٌة صفحة 124

 )1عدد نطق االرض الرئٌسٌة ؟
 -1 القشرة االرضٌة  -2 ،الستار  -3 ،اللب
************************************************************************
ٌ )2فصل بٌن انطقه االرض انقطاعان اذكرهما و اٌن ٌقل كل منها و ماذا ٌحدث للموسات
الزلزالٌة عندها ؟
 -1 انقطاع موهو زٌقل بٌن القشرة و الستار ٌ ،عمل على زٌادة سرعة االمواج الزلزالٌة
 -2انقطاع غوتنبرغ ز ٌقل بٌن الستار و اللب  ،حٌث تختفً االمواج الثانوٌة  ،و
تنحااارف االماااواج االولٌاااة عااان مساااارها مساااارها مماااا دى إلاااى تشاااكل منطقاااة ظااال األماااواج
األولٌة)° 143  ° 103(.

***********************************************************************
 )3قارن بٌن القشرة القارٌة و القشرة المحٌطٌة من حٌث ز
سرعة األمواج
الكثافة
نوع الصخور
السمك
نوع القشرة
الزلزالٌة
3
اقل
 2.2غم /سم
غرانٌت
 35كم
قارٌة
3
كثر
 3غم /سم
بازلت
 2كم
محٌطٌة
*علل ز سرعة األمواج الزلزالٌة فً القشرة المحٌطٌة اكبر من سرعتها فً القشرة القارٌة ؟
 الن كثافة صخور القشرة المحٌطة اكبر من كثافة صخور القشرة القارٌة ؟
**********************************************************************
 )4صف ماذا ٌحدث لسرعة للموسات الزلزالٌة عند االنتقال من سطح القشرة االرضٌة
حتى نهاٌة اللب الداخلً ؟
* عند عمق(35كم) " انقطاع موهو"ز زٌادة مفاسئة
* ()35 -0كم ز زٌادة تدرٌسه ،
* ()100 -35كم ز زٌادة تدرٌسه )250 -100( * ،كم ز نقصان مفاسئ
* ()400 - 250كم ز زٌادة تدرٌسه  * ،عند عمق(400كم) ز زٌادة مفاسئة
* ()200 - 400كم ز زٌادة تدرٌسه  * ،عند عمق(200كم) ز زٌادة مفاسئة
* ()2880- 200كم ز زٌادة تدرٌسه
* عند عمق(2880كم) ز اختفاء االمواج الثانوٌة  ،انحراف االمواج االولٌة عن مسارها
* () 5155 – 2880كم ز نقصان تدرٌسً (اللب الخارسً سائل)
* ()6320 - 5155كم ز زٌادة فً سرعة األمواج األولٌةعودة األمواج الثانوٌة من سدٌد

نسبة كل نطاق من كتلة
االرض
 -1القشرة = % 0.4
 -2الستار % 62.1
 -3اللب ز % 32.5

ػٍ َٛاالسض  ٚاٌجٍئخ
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ِ/شوض اوبدٌٍّخ اٌّأِ ْٛاٌضمبفً
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 )5علل كل مما ٌلً ز
) انخفاض مفاسئ فً سرعة األمواج الزلزالٌة فً نطاق السرعة المنخفضة ؟
ب) عند عمق  400كم ز زٌادة مفاسئة فً سرعة األمواج الزلزالٌة ؟
ج) عند عمق  200كم ز زٌادة مفاسئة فً سرعة األمواج الزلزالٌة؟
د) زٌادة مفاسئة فً سرعة االمواج الزلزالٌة عند انقطاع موهو ؟
هـ) نقصان مفاسئ فً سرعة االمواج الزلزالٌة عند انقطاع غوتنبرغ ؟
و) وسود اللب الداخلً بالحالة الصلبة و اللب الخارسً بالحالة السائلة بالرغم ان
درسة حرارة اللب الداخلً على منها من اللب الخارسً ؟
االسابة ز
 ) وسود مادة منصهرة فً سٌوب محدده كخلٌط ما بٌن
صهارة و بلورات ال تزٌد نسبتها عن  % 10من حسم المنطقة.
ب) بسبب تغٌر حالة المعدن حٌث تتغٌر بنٌتها البلورٌة استسابة للضغط و الحرارة
ج) بسبب انفصال المعادن المكونة للبٌرودوتٌت و وسدها على شكل اكاسٌد مثل
اكاسٌد الحدٌد و اكاسٌد المغنٌسٌوم.
د) األمواج مرت بنطاقٌن نطاق ذو سرعة منخفضاة و نطااق ذو سارعة عالٌاة مماا
دى الى زٌادة فً سرعة األمواج التً تمر فٌه
هااـ ) لتغٌاار الحالااة للطبقااات الصااخرٌة ماان الحالااة الصاالبة (السااتار الساافلً) إلااى
الحالة السائلة ( اللب الخارسً).
و)  وبذلك بسبب احتواء اللاب الخاارسً علاى كمٌاات قلٌلاة مان العناصار الخفٌاة
( %5كبرٌت  % 5 ،كسسٌن) و الحدٌد تعمل على انخفاض درسة انصاهار اللاب
الخارسً لتصبح اقل من درسة الحرارة فٌه  .اما وسود اللب الداخلً فً الحالة
الصلبة بسبب الضغط الكبٌر الذي ٌحول دون تحولها الى السائلة
قارن بٌن اللب الداخلً و اللب الخارسً من حٌث ز
الحالة
الفٌزٌائٌة
ا
اللب الخارسً

سائل

اللب الداخلً

صلب

ػٍ َٛاالسض  ٚاٌجٍئخ

المكونات

االمتداد

حدٌد ،
كبرٌت ،
كسسٌن
حدٌد ،
نٌكل

األمواج
األولٌة

األمواج
الثانوٌة

2880
5155

تقل سرعتها

تختفً

5155
6320

تزٌد
سرعتها

تظهر من
سدٌد

اٌٛحذح اٌشاثؼخ  " :ثٍٕخ االسض  ٚدٌٕبٍِزٙب "

الفصل الثاني  :دينامية األرض
* فرضيت اجنراف القاراث صفحت *130
 )1ما اسم العالم الذي وضل الفرضٌة ؟  الفرد فغنر
 )2اذكر نص فرضٌة انسراف القارات ؟
 " القارات الحالٌاة كانات قاارة واحادة تسامى قاارة بنغاٌاا (كال الٌابساة) ٌحاٌط بهاا محاٌط عظاٌم اسامه
محٌط التٌثس  ،انقسمت إلى قاارات اصاغر قبال  200ملٌاون سانة و باد ت بااالنسراف مبتعادة عان بعضاها
البعض حتى وصلت إلى موقعها الحالً "
* اعتمااد علااى التشااابه الوضااح لحااواف القااارات المتقابلااة علااى سااانبً ظهاار الحااٌط و اعااادة تركٌبهااا هااذه
القارات بناء على شواطئها الحالٌة

*****************************************************************
 )3عدد االدلة التً وضعها فغنر لإلثبات صحة فرضٌته ؟
 -1األدلاااة االحفورٌاااة  -2 ،األدلاااة الصاااخرٌة و
التركٌبٌة  -3األدلة المناخٌة
 )4ادرس الشكل التالً و اسب عما ٌلً ز
) ما اسم الدلٌل فً الشاكل و ي الفرضاٌات ٌادعم
هذا الشكل ؟
 االدلة االحفورٌة  ،دلٌل داعم لنظرٌة
انسراف القارات
ب) ما اسم االحفورة الموسودة فً الشكل ؟
 احفورة المٌزوسورس
ج) ما نوع المضاهاة المستخدمة فً الشكل ؟
 مضاهاة احفورٌة
د) وضح كٌف ٌدعم هذا الشكل الفرضٌة ؟
 وسدت احفورة المٌزوسورس فً غرب إفرٌقٌا و شرق مرٌكا السنوبٌة فقط لكن المٌزوسورس
ٌعٌش فً المٌاه العذبة فقط و ال ٌستطٌل السباحة لمسافات طوٌلة خالل مٌاه المحٌط األطلسً المالحة
.
مما ٌدل على ان إفرٌقٌا و مرٌكا السنوبٌة كانت متصلة مل بعضها البعض

)5تعتبر االدلة الصخرٌة و التركٌبٌة من االدلة الداعمة لفرضٌة انسراف القارات وضح ذلك
 تشااابه فااً نااواع الصااخور و عمارهااا و تراكٌبهااا السٌولوسٌااة علااى حااواف القااارات و خاصااة
الحافاة الغربٌاة رفرٌقٌااا و الحافاة الشارقٌة ألمرٌكااا السنوبٌاة  .مماا ٌاادل علاى ان إفرٌقٌاا و مرٌكااا
السنوبٌة كانت متصلة مل بعضها البعض قبل  200ملٌون سنة

ِ/شوض اوبدٌٍّخ اٌّأِ ْٛاٌضمبفً
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 )6تعتبر االدلة المناخٌة من االدلة الداعمة لفرضٌة انسراف القارات وضح ذلك ؟
 امن خالل دراسة الفحم الحسري فً قارة وروبا و قارة مرٌكا الشمالٌة  ،حٌث ان الفحم
الحسري ٌتكون فً بٌئة رطبه و حارة (مدارٌة و استوائٌة) و هذه الظروف ال تتوفر حالٌا فً
كال القارتٌن مما ٌدل على ان كال االرتٌن كانت متصلة مل بعضها البعض حول المناطق
المدارٌة و االستوائٌة.

*****************************************************************
 )2اذكر امثلة على االدلة المناخٌة الداعمة لفرضٌة انسراف القارات؟
 -3الفحم الحسري
 -1الرسوبٌات السلٌدٌة  -2المتبخرات
****************************************************************
 )8عدد االدلة المعارضة لفرضٌة انسراف القارات ؟
 -1 مصدر القوى المحركة للقارات  قوة سذب القمر "اقل بكثٌر من تحرٌك القارات"
 -2آلٌة حركة القارات  القارات تتحرك على قاع محٌط املس
*************************************
)8بٌن الشكل دلٌل حدٌثة على فرضٌة انسراف القارات ؟

  )11تعمل اربرة المغناطٌسٌة على تحدٌد مقدار اتساه مٌل الشمال المغناطٌسً
للمعادن حٌث ٌدل مقدار المٌل على خط العرض التً كانت تتواسد به المعادن وقت تبلورها
* حدد اتساه االبرة المغناطٌسٌة عند االقطاب و خط االستواء ؟
 -1تكون بشكل فقً (زاوٌة = صفر ) عند خط االستواء .
◦
 -2تكون بشكل عمودٌة (راسٌة) ( زاوٌة =  ) 80عند القطبٌن المغناطٌسٌٌن
******************************************************
* توسغ قاع احمليط صفحت *137

) ما اسم هذا الدلٌل ؟ المغناطٌسٌة القدٌمة
ب) مااا اساام درسااة الحاارارة التااً تتمغاانط عناادها
المعادن ؟ درسة حرارة كوري
ج) ما اسم المعدن الذي ٌتمغنط فً الالبة ؟
 الماغنٌتٌت
د) ما دور هذا الدلٌل فً فرضٌة انسراف القارات
 اثباات ان لسمٌاال القااارات قطااب شاامالً واحااد
مشاااااترك اي ان القاااااارات هاااااً التاااااً تنفصااااال ال
االقطااااب المغناطٌساااٌة مااان خاااالل منحناااى تساااول
القطب الظاهري ؟
هـ) ) ما المقصود بمنحنى تسول القطب الظاهري ؟ ؟
 هو منحنى تغٌر موقل القطب الشمالً الظاهري لكل قارة مل مرور الزمن

 )1ما اسم العالم صاحب الفرضٌة ؟  العالم هٌس
 )2بٌن كٌف تتكون عملٌة توسل قاع المحٌط ؟  صفحة 132
*******************************************************************  )3عدد األدلة المؤٌدة لعملٌة توسل قاع المحٌط ؟
ب -التدفق الحراري
 )10اذا علمت ان الهند قبل  120ملٌون سنة كانت تقل على دائرة عرض  50سنوب  - موازاة ظهور المحٌطات الحافات القارٌة
ج -عمار صخور القشرة المحٌطة  ،د  -االنقالبات المغناطٌسٌة
 ،انسرفت و اصبحت قبل  50ملٌون سنه على دائرة عرض  10شماال ؟ سد معدل
هــ  -المكونات الصخرٌة للقشرة المحٌطٌة
انسراف الهند فً تلك الفترة ؟
 )4على ماذا ٌدل وسود حوض خسفً فً منطقة ظهر المحٌط ؟
 معدل االنسراف = الفرق فً دوائر العرض = )50 -( - 10
 وسود قوى توتر تعمل فً هذه المنطقة .
( )50-120ملٌون
الفترة الزمنٌة
 معدل االنسراف =  0.5درسة  /ملٌون سنة
ػٍ َٛاالسض  ٚاٌجٍئخ

اٌٛحذح اٌشاثؼخ  " :ثٍٕخ االسض  ٚدٌٕبٍِزٙب "

ِ/شوض اوبدٌٍّخ اٌّأِ ْٛاٌضمبفً
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 )5ادرس الشكل التالً و اسب عن االسئلة
) إلى ماذا ٌشٌر الشكل ؟

* اػزّبدا ػٍى فشظٍخ ٍ٘س ،وٍف رفسش ثبْ الذَ ػّذش رجٍهذٗ وذخٛس اٌمشذشح اٌّحٍيٍذخ ٌؼذٛد اٌذى
حمجخ اٌحٍبح اٌّزٛسيخ؟

حسب فرضية هيس فإنه يهم إنمهج قشهر محيطيهة جديهد عنهد ظههر المحهيط ويقجبلههج اسهمهك للقشهر
القديمة عند األخجديد و بجلمجلي فجن الصخور األقد المي يزيد عمرهج عن  022مليون سنة قد اسمهلكت على
اعمبجر ان االنفصجل بدأ من  022مليون سنة

 التدفق الحراري على سانبً ظهر المحٌط
ب) اي المناااطق لهااا علااى تاادفق حااراري و اٌهااا
لها اقل ادفق حراري ؟
 على تدفق ز ظهر المحٌط ،
اقل تدفق ز القارات ( االخادٌد البحرٌة)
ج) ما العالقة بٌن البعد عن ظهر المحٌط و التادفق
الحراري ؟  عكسٌة
د) متى تتساوى قاٌم التادفق الحاراري علاى ساانبً
ظهر المحٌط ؟
 فً المناطق التً ٌكون لها نفس البعد على سانبً ظهر المحٌط

*******************************************************
ك) إذا كان معدل توسل المحٌط ٌساوي ( 2سم  /سنة ) و عمر قدم الصخور فٌه
(  4ملٌون سنة ) فكم ٌكون عرض المحٌط ؟
 معدل التوسل = عرض الحزمة المغناطٌسٌة  /مدة القطبٌة
= عرض الحزمة
2

6
10  4
56
 عرض الحزمة =  6 10  8سم =  10  10  8كم =  80كم
 عرض المحٌط =  160 = 2 80كم
1(مالحظة ز عند تحوٌل وحدة كم /ملٌون سنه الى وحدة سم /سنه نضرب فً ) 10
*************************************************************************
 )2قارن بٌن فرضٌة انسراف القارات و فرضٌة توسل قاع المحٌط ز

****************************************************************
 )6ادرس الشكل التالً و اسب عن االسئلة التً تلٌه ؟
ظهر المحٌط
) ما العالقة بٌن عمر القشرة المحٌطٌة
و البعد عن ظهر المحٌط ؟  طردٌة
ب) إلى ي حقبة تعود اكبر صخور القشرة
المحٌطٌة عمرا ؟  حقبة الحٌاة المتوسطة
"اي ال ٌمكن العثور على احافٌر تعود لحقبةالحٌاة القدٌمة الن

د

ج ب

انسراف القارات
توسل قاع المحٌط

و هـ س ص

اقدم صخور القشرة المحٌطٌة ٌعود الى حقبة الحٌاة المتوسطة"        
ج) رتب الصخور (  ،هـ  ،ج  ،ص) حسب

عمرها من األحدث إلى االقدم؟ ، (هـ  ،ج  ،ص)  ز عادٌة  ز مقلوبة

 العمر  ،التدفق الحراري  ،القطبٌة  ،الشدة المغناطٌسٌة  ،العرض  ،المكونات الصخرٌة ،
ز) كم عدد المرات التً كانت فها القطبٌة المغناطٌسٌة عادٌة و اٌها كانت مقلوبة ؟
 قطبة عادٌة ز مرتان (  ،و) ( ج،س)  ،قطبٌة مقلوبة ز مرتان (د،ص)  ( ،ب،هـ)
هااـ) حاادد المناااطق التااً كاناات بهااا الشاادة المغناطٌسااٌة عالٌااة و المناااطق التااً كاناات بهااا
منخفضاااااااااااة ؟  الشااااااااااادة المغناطٌساااااااااااٌة عالٌاااااااااااةز ، ( و)  ( ،ج،س)، ،
 الشدة المغناطٌسٌة منخفضة ز  ( ب،هـ)( ،د،ص)

ػٍ َٛاالسض  ٚاٌجٍئخ

القارات
القشرة المحٌطٌة

تٌارات الماغما الصاعدة

* نظريت حركت الصفائح صفحت *142

د) حدد الصخور المتشابه فً عمارها ؟
 ، (و)  ( ،ب،هـ) ( ،ج،س)( ،د،ص)
هـ ) ما هً احدث الصخور و ما هً قدمها ؟
 احدث الصخور ز (  ،و)  ،قدم الصخور ز (د،ص) .
و) ) اذكر ثالث من الخصائص المشتركة بٌن الحزمتٌن( ب،هـ)؟

اٌٛحذح اٌشاثؼخ  " :ثٍٕخ االسض  ٚدٌٕبٍِزٙب "

صاحب الفرضٌة
افردفغنر
هٌس

األسزاء المتحركة

القوة المؤثرة
قوة سذب القمر

 -1ما دور نظرٌة حركة الصفائح فً كل من فرضٌة انسراف القارات و توسل قاع المحٌط ؟
 وسود صفائح من نوع قاري -محٌطً تشمل الغاالف الصاخري و لاٌس القشارة فقاط ،ي ان
الحركة على مساتوى الصافٌحة التاً تشامل القاارة و اسازاء مان المحاٌط و علاى مساتوى القاارة (
ٌناقض ما ساءت به فرضٌة انساراف القاارات)  ،كاذلك الحركاة تشامل الغاالف الصاخري ال القشارة
فقط ( ٌناقض ما ساءت به فرضٌة توسل قاع المحٌط).
*****************************************************************************

 -2كم عدد الصفائح االرضٌة  ،وكم عدد الرئٌسٌة منها ؟ و ما هً اكبر الصفائح مساحة ؟
 عدد الصفائح االرضٌة  20صفٌحة  ،سبعة منها رئٌسٌة كبرها صفٌحة المحٌط الهادي.
 -3عدد انواع حدود الصفائح ؟ -1 حذٚد ِزجبػذح  ،حذٚد ِزمبسثخ  -3 ،حذٚد عبٔجٍخ
 كل صفٌحة تتحرك كوحدة مستقلة عن األخرى لاذلك تكاون المساافة باٌن نقطتاٌن علاى نفاس الصافٌحة
ثابته  ،لكنها تختلف بٌن صفٌحتٌن مختلفتٌن

ِ/شوض اوبدٌٍّخ اٌّأِ ْٛاٌضمبفً
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* احلدود املتباػدة *
الحدود المتباعدة
نوع الصدع
نوع الزلزال
نوع البركان (الماغما)
نوع القوى الناتسة
الغالف الصخري

عادي
ضحل
بازلت
قوة توتر
تعمل على بناء غالف صخري
سدٌد(حدود بناءه)

المظاهر السٌولوسٌة الناتسة

حفرة انهدام  ،بحر ضٌق  ،ظهر محٌط

حفرة االنهدام األفرٌقٌة  ،البحر
امثلة على المظاهر السٌولوسٌة الناتسة
االحمر  ،ظهر محٌط االطلسً
الصفٌحة العربٌة مل االفرٌقٌة ،
امثلة على الصفائح المتباعدة
الصفٌحة االفرٌقٌة مل امرٌكا السنوبٌة
* عدد مراحل تكون البحر األحمر ؟
 -1انقسام الصفٌحة العربٌة عن ارفرٌقٌة  -2تكون حفرة االنهدام (قشرة قارٌة)
 -3تطااور حفاارة االنهاادام إلااى البحاار األحماار (قشاارة محٌطٌااة )نتٌسااة الحركااة المتباعاادة
للصفٌحتٌن .

* ماذا تتوقل ان ٌحدث للبحر األحمر اذا استمر بالتوسل  ن ٌصبح محٌط .
****************************************************************

 )3قارن بٌن حدود الطرح محٌطً – محٌطً
نوع الصفائح المتقاربة
آلٌة الحدوث

* احلدود املتقاربت *
 )1علل زتسمى الحدود المتقاربة بالحدود الهدامة ؟
 ذلك نها تعمل على استهالك الغالف الصخري عند االخادٌد البحرٌة.
*****************************************************************
 )2علل ز مساحة سطح األرض ثابتة ؟
 الن ما ٌتم بناءه من غالف صخري سدٌد فً الحادود المتباعادة ٌاتم هدماه فاً
الحدود المتقاربة .

ػٍ َٛاالسض  ٚاٌجٍئخ

اٌٛحذح اٌشاثؼخ  " :ثٍٕخ االسض  ٚدٌٕبٍِزٙب "

مثلة على الصفائح
المظاهر السٌولوسٌة
الناتسة
مثلة المظاهر
السٌولوسٌة الناتسة

و قاري -محٌطً من حٌث ز

قاري  -محٌطً
صفٌحه (قارٌة -محٌطٌة ) مل
صفٌحة محٌطٌة
غطس الصفٌحة المحٌطٌة ذات
الكثافة االكثر كثافة و االبرد و
األقدم تحت الصفٌحة القارٌة االقل
كثافة
نازكا – امرٌكا السنوبٌة
 اخدود بحري اقواس بركانٌة بٌرو تشٌلً -سبال االندٌز

ِ/شوض اوبدٌٍّخ اٌّأِ ْٛاٌضمبفً

محٌطً – محٌطً
صفٌحه محٌطٌة مل صفٌحة محٌطٌة
غطس الصفٌحة المحٌطٌة ذات الكثافة
االكثر و االبرد و األقدم تحت الصفٌحة
المحٌطٌة االقل كثافة
صفٌحة الفلبٌن – المحٌط الهادي
 اخدود بحري اقواس سزر بركانٌة اخدود الٌابان -سزر الٌابان
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 )4قارن بٌن األقواس البركانٌة و السزر البركانٌة من حٌث ز
األقواس
البركانٌة
السزر البركانٌة

نوع الصفائح
المتقاربة
قاري –
محٌطً
محٌطً –
محٌطً

مكان تواسدها

نوع الماغما

مثلة علٌها

على القارة
موازة األخدود
البحري
فً المحٌط
موازة األخدود
البحري

ماغما
اندٌزٌتٌة

سبال األندٌز

ماغما
اندٌزٌتٌة

سزر الٌابان

**********************************
 )5ادرس الشكل التالً واسب عن االسئلة التً تلٌه
) فً ي المناطق ٌكون التدفق اكبر ما ٌمكن و لماذا
اعلً تدفق ٌكون عند ظهر المحٌط نتٌسة اندفاع الماغما .
ب) فً ي المناطق ٌكون التدفق اقل ما ٌمكن و لماذا
تكااون قاااٌم التااادفق الحااراري منخفضاااة عناااد األخادٌاااد
البحرٌة وذلك الن غطس الصفٌحة المحٌطٌة الباردة ٌقلل
من درسة حرارة الستار الساخن.
ج) ي االدلة ٌدعمها هذا الشكل ؟ 
 الحدود المتقاربة  /الطرح
*******************************************************************
 )6قارن بٌن البؤر الزلزالٌة (ضحلة  ،متوسطة  ،عمٌقة)على الصفٌحة القارٌة
العمق

زلزال ضحل
اقل من  50كم

مكان الحدوث

األخادٌد البحرٌة

زلزال متوسط
(  ) 300 - 50كم
طراف القارات فً
نطاق مائل سفل
األخادٌد البحرٌة

زلزال عمٌق
(  ) 200 – 300كم
داخل القارة فً نطاق
مائل سفل األخادٌد
البحرٌة

(مالحظت  :تعد كل من  -1 :التدفق الحراري  -2توزع البؤر السلساليت من االدلت
المؤيدة لحدود الطرح )

 )2ادرس الشكل التالً و اسب عن االسئلة التً تلٌه
 ي الصفائح قارٌة و اٌها محٌطٌة ؟ ) ( قارٌة -محٌطٌة  ،ب ( محٌطٌة)
ب -ما نوع الحدود بٌن الصفٌحتٌن و ب ؟
 حدود مقاربه ( طرح محٌطً  -قاري)
ج -اذكر المظاهر السٌولوسٌة الٌتً تتشكل عند هذا
النوع من الحدود ؟  -( اخدود بحري -اقواس بركانٌة)
د -ما سم النطاق الذي تحدث عندها الزالزل المتوسطة
و العمٌقة ؟ نطاق بنٌبوف
هـ -عند ي عمق ٌتوقف النشاط الزلزالً و لماذا ؟
 عند عمق  200كم  ،الن النشاط الزلزالً
ٌمتد حتى الغالف اللدن الذي ٌقل على عمق  200كم
و  -اذكر همٌة نطاق بٌنٌوف ز
 -1تحدٌد الشكل الذي تتخذه الصفٌحة المحٌطٌة الغاطسة  -2تحدٌد زاوٌة غطسها.
***************

 )8قارن بٌن نواع حدود التقارب (حدود الطرح و حدود التصادم) ؟
حدود التصادم
حدود الطرح
قاري  -قاري
محٌطً – محٌطً ،
نوع الصفائح المتقاربة
قاري-محٌطً
ضحل
ضحل  ،متوسط  ،عمٌق
نوع الزلزال المتكون
عكسً
عكسً
نوع الصدع المتكون
سالسل سبٌلة حدٌثة
اخدود بحري  ،اقواس
المظاهر السٌولوسٌة
بركانٌة  ،اقواس سزر
الناتسة
بركانٌة
سبال الهٌمالٌا
 اخدود الٌابان – اخدودمثلة على المظاهر
بٌرو تشٌلً سبال االندٌز
السٌولوسٌة
 ،سزر الٌابان
**

ػٍ َٛاالسض  ٚاٌجٍئخ

اٌٛحذح اٌشاثؼخ  " :ثٍٕخ االسض  ٚدٌٕبٍِزٙب "

***********************************************************************

*********

ِ/شوض اوبدٌٍّخ اٌّأِ ْٛاٌضمبفً
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 )8ادرس الشكال التالٌة مبٌنا نوع الحدود و المظاهر السٌولوسً و الصفائح المتحركة و مثلة على كل منها ز
نوع الحدود  /المظاهر  /الصفائح /امثلة
الشكل
نوع الحدود ز حدود متقاربة /طرح قارٌة– محٌطً /
المظهر السٌولوسً الناتج زاخدود بحري ،اقواس بركانٌة
الصفائح المتحركة ز صفٌحة امرٌكا السنوبٌة -صفٌحة نازكا /
امثلة على المظاهر الناتسة ز سبال االندٌز  -اخدود بٌرو تشٌلً
نوع الحدود ز حدود متقاربة /طرح محٌطً– محٌطً /
المظهر السٌولوسً الناتج زاخدود بحري ،اقواس سزر بركانٌة
الصفائح المتحركة ز صفٌحة المحٌط الهادي  -صفٌحة الفلبٌن
امثلة على المظاهر الناتسة ز اخدود الٌابان  -اخدود الٌابان
نوع الحدود ز حدود متقاربة تصادم قاري  -قاري /
المظهر السٌولوسً الناتج زسالسل سبلٌة حدٌثة
الصفائح المتحركة ز صفٌحة الهند استرالٌا  صفٌحة اوراسٌا
امثلة على المظاهر الناتسة ز سبال الهٌمٌالٌا
نوع الصخور عند حدود التصادم ز اوفٌولٌت
* طبٌعة صخور االوفٌولٌت ز قشرة محٌطٌة وذلك من خالل مقارنة مقاطل صخور
القشرة المحٌطٌة مل صخور االفٌولٌت و ظهرت تماثل كامل و ذلك من خالل ز
 -1وسود الالبة الوسادٌة فً كلٌهما التً ال تتكون إال فً قٌعان المحٌط.
 -2وسود رواسب بحرٌة عمٌقة مصحوبة مل الالبة مثل صخور الرادٌوالرٌا
نوع الحدود ز متباعدة
المظهر السٌولوسً الناتج ز حفرة انهدام – بحر ضٌق – ظهر محٌط

* الزالزل ال تنتشر بصورة عشوائٌة بل تتسمل على شكل حزم زلزالٌة حٌث تكون مرتبطة بكل من ز

ظهور المحٌطات  ،األخادٌد البحرٌة  ،االقواس البركانٌة  ،قواس السزر البركانٌة  ،صدوع التحوٌل .
ػٍ َٛاالسض  ٚاٌجٍئخ

اٌٛحذح اٌشاثؼخ  " :ثٍٕخ االسض  ٚدٌٕبٍِزٙب "

ِ/شوض اوبدٌٍّخ اٌّأِ ْٛاٌضمبفً
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 )10ادرس الشكل التالً و اسب عن االسئلة
 اذكر اسماء الصفائح المحٌطة بالصفٌحة العربٌة ؟ االوراسٌة و االفرٌقٌة
ب -اذكر انواع الحدود بٌن الصفٌحة العربٌة و الصفائح
المحٌطة بها؟
حدود متقاربة  /تصادم ز( العربٌة  االوراسٌة)
 حدود متباعدة ز ( العربٌة  االفرٌقٌة)
ج -اذكر المظاهر السٌولوسٌة بٌن الصفٌحة العربٌة و
الصفائح المحٌطة بها؟
د -ما اتساه حركة الصفائح العربٌة ؟
 الشمال الشرقً

**********************************
 ) )11ماااا هاااً السزٌااارة األكثااار اساااتقرار و
السزٌرة األقل استقرار؟
ب) ما قدم السزر البركانٌة و ما احدثها ؟
ج) حدد اتساه حركة صافٌحة المحاٌط الهاادي
زالشمال الغربً
د) هاال ٌحتماال تكااون سزٌاارة سدٌاادة تاانظم إلااى
هذه السلسلة مل مرور الزمن ؟
 نعم الن البقعة الساخنة ثابتة الموقال لكان
الصفٌحة المحٌطٌة هً التً تتحارك و بالتاالً
تكون كثر من سزٌرة
هـ) اذا علمت ان عمر سزٌرة كاٌو
( 5ملٌااون ساانة) و تبعااد عاان سزٌاارة هاااوي
( 600كااام)  ،احساااب متوسااااط سااارعة هااااذه
الصفٌحة ؟

 )12مقارنة شاملة
الحدود المتباعدة
تتباعد عن بعضها
البعض
تشكٌل غالف صخري
سدٌد
(حدود بناءه)
توتر
ظهور المحٌطات
ضحل
عادي
بازلتٌة
 -1حفرة انهدام
 -2بحار ضٌقة
 -3ظهر المحٌط

 -1خادٌد بحرٌة
 -2قواس بركانٌة
 -3قواس السزر بركانٌة
 -4سالسل سبلٌة حدٌثة

مثلة على المظاهر
السٌولوسٌة الناتسة

 -1حفرة االنهدام
ارفرٌقٌة
 -2البحر األحمر
 -ظهر المحٌط االطلسً

 -1اخدود الٌابان
 -2سبال االندٌز
 -3سزر الٌابان
 -4سبال الهٌماالٌا

مثلة على الصفائح المتحركة

 -1العربٌة – ارفرٌقٌة.
 -2الصفٌحة ارفرٌقٌة -
مرٌكا السنوبٌة

 -1المحٌط الهادي – الفلبٌن
 -2نازكا – مرٌكا السنوبٌة
 -3الهند-استرالٌا -اوراسٌا

اتساه حركة الصفائح
تأثٌرها على الغالف
الصخري
نوع القوى المسبب
مواقل حدوثها
نوع الزلزال الناتج
نوع الصدع الناتج
طبٌعة الماغما
المظاهر السٌولوسً
الناتسة

الحدود المتقاربة
تقترب من بعضها
البعض
استهالك الغالف
الصخري
(حدود هدامة)
ضغط
األخادٌد البحرٌة
ضحل  ،متوسط  ،عمٌق

عكسً
اندٌزٌتٌة

الحدود السانبٌة
تتحرك سانبٌا بمحاذاة
بعضها البعض
ال ٌحدث بناء او هدم
للغالف الصخري
(حدود محافظة)
قص
على طول صدوع التحوٌل

ضحل
تحوٌلً
ال ٌتشكل ماغما
صدع تحوٌلً
صدع البحر المٌت
التحوٌلً
صدع سان اندرٌاس

 )13قارن بٌن الحدود المتباعدة و الحدود المتقاربة (حدود الطرح) ؟
الحدود المتقاربة (حدود الطرح)
الحدود المتباعدة
قاري -قاري
قاري -قاري
نوع الصفٌحة المتحركة
قاري – محطً
محٌطً  -محٌطً
محٌطً -محٌطً
ضحل  ،متوسط  ،عمٌق
ضحل
نوع الزلزال
منخفض
مرتفل
قٌم التدفق الحراري
و) اذكر اهمٌة البقعة الساخنة؟
اندٌزٌتٌه
بازلت
نوع البركان
 -1إثبات وسود حركة للغالف الصخري و هذا دلٌل داعم لنظرٌة حركة الصفائح.
 -1خادٌد بحرٌة
 -1حفرة انهدام
المظاهر السٌولوسٌة الناتسة
 -2تحدٌد اتسااه حركاة الصافائح األرضاٌة  ،حٌاث ٌكاون اتسااه الحركاة باتسااه السزٌارة
 -2قواس بركانٌة
 -2بحار ضٌقة
األقدم عمرا.
 -3قواس السزر بركانٌة
 -3ظهر المحٌط

 -3تحدٌد متوسط سرعة حركة الصفٌحة التً تمر فوق البقعة الساخنة .

ػٍ َٛاالسض  ٚاٌجٍئخ

اٌٛحذح اٌشاثؼخ  " :ثٍٕخ االسض  ٚدٌٕبٍِزٙب "

ِ/شوض اوبدٌٍّخ اٌّأِ ْٛاٌضمبفً
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 )14بٌن نوع الحركة المرتبطة بالصفائح التالٌة ز
الصفائح
نوع الحركة
الصفائح
 -1العربٌة – الصفٌحة
ارفرٌقٌة
 -2المحٌط الهادي –
صفٌحة الفلبٌن
-3الهند-استرالٌا  -صفٌحة
اوراسٌا
 -4اوراسٌا  -الصفٌحة
العربٌة

متباعدة
متقاربة/طرح/م-م
متقاربة /تصادم
متقاربة /تصادم

 -5نازكا – مرٌكا
السنوبٌة
 -6ارفرٌقٌة  -مرٌكا
السنوبٌة
 -2اوراسٌا  -مرٌكا
الشمالٌة
 -8نازكا –المحٌط
الهادي

نوع الحركة
متقاربة /طرح /
م-ق
متباعدة
متباعدة
متباعدة

*********************************************************************
 )15بٌن نوع الحركة المرتبطة بالمظاهر السٌولوسٌة التالٌة ز
المظاهر السٌولوسٌة نوع الحركة
نوع الحركة
المظاهر السٌولوسٌة
متقاربة/
سلسلة سبال
متباعدة
البحر األحمر
تصادم
الهٌمالٌا
متقاربة/
سلسلة سبال
متباعدة
ظهر المحٌط األطلسً
تصادم
زاغروس
متقاربة/
صوان الرادٌوالٌا
متباعدة
حفرة االنهدام ارفرٌقٌة
تصادم
سانبٌة
متقاربة/طرح/م-م صدع سان اندرٌاس
خدود الٌابان
سانبٌة
متقاربة/طرح/م-م صدع البحر المٌت
سزر الٌابان
التحوٌلً
بقل ساخنة
سزٌرة هاواي
متقاربة /طرح /
خدود بٌرو تشٌلً
م-ق
متقاربة/
البة وسادٌة+
متقاربة /طرح /
سبال االندٌز
تصادم
صخور االفٌولٌت
م-ق
متقاربة /تصادم
صخور االفٌولٌت

ػٍ َٛاالسض  ٚاٌجٍئخ

اٌٛحذح اٌشاثؼخ  " :ثٍٕخ االسض  ٚدٌٕبٍِزٙب "

 )16ادرس الشكل التالً و اسب عن
 -1ما مصدر القوى المحركة للصفائح ؟
 تٌارات الحمل
 -2عدد الفرضٌات للقوى المحركة للصفائح ؟
 - 1فرضٌة تٌاارات الحمال  -2فرضاٌة الادفل 3
 -3فرضٌة السحب
 -3ما دور تٌارات الحمل فً حركة الصفائح
تٌارات الحمل الصاعدة عند ظهر المحٌط هً
المسؤولة عن الحركة التباعدٌة لصفائح
األرضٌة حٌث عند تسخٌن الماغما فً الغالف
اللدن فان كثافتها تقل و ترتفل الى اعلى مكونة
تٌارات الحمل الصاعدة و عند وصولها اسفل الغالف الصخري تبد بالتحرك فً اتساهات سانبٌة
متباعدة تعمل على دفل الصفٌحتٌن سانبا عند الحدود المتباعدة و فً اثناء ذلك تندفل بعض
الماغما خالل الفراغات الناتسة من التصدع عند ظهر المحٌط لبناء غالف صخري(محٌطً)
اما تٌارات الحمل الهابطة عند األخادٌد البحرٌة هً المسؤولة عن الحركة التقاربٌة
للصفائح األرضٌة.حٌث تنتشر الماغما الصاعدة افقٌا اسفل الغالف الصخري و فً هذه االثناء
تبرد فتزداد كثافتها و تهبط مرة اخرى فً الغالف اللدن مكونة تٌارات حمل هابطة التً تعمل
على سحب الصفٌحة التً تعلوها الى داخل الغالف اللدن عند األخادٌد البحرٌة.

*********************************************************************
مالحظة ز ادرس بشكل سٌد اشكال الصفائح فً الكتاب صفحة 145-144
مثل ز

ِ/شوض اوبدٌٍّخ اٌّأِ ْٛاٌضمبفً
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اشكال مهمة
سلوك االمواج الزلزالٌة فً نطق االرض المختلفة

* انخفاض فً درسات الحرارة و االنصهار فً اللب

الخارسً السائل وبذلك بسبب احتواء اللب الخارسً على ازدٌاد سرعة االمواج الزلزالٌة خالل الطبقة الواحدة بازدٌاد العمق و ذلك
بسبب زٌادة كثافة الطبقة مل الضغط .حٌث تزداد بشكل تدرٌسً حتى تصل
كمٌات قلٌلة من العناصر الخفٌة ( %5كبرٌت % 5 ،
كسسٌن) و الحدٌد تعمل على انخفاض درسة انصهار اللب الى اللب الخارسً حٌث تزٌد بشكل مفاسئ ثم تعود بالزٌادة التدرسٌة فً
اللب الداخلً
الخارسً لتصبح اقل من درسة الحرارة فٌه

* االدلة الصخرٌة و التركٌبٌة لفرضٌة انسراف القارات منحنى تسول القطب الظاهري

 /المغناطٌسٌة القدٌمة /دلٌل
حدٌث على انسراف القارات

ػٍ َٛاالسض  ٚاٌجٍئخ

اٌٛحذح اٌشاثؼخ  " :ثٍٕخ االسض  ٚدٌٕبٍِزٙب "

ِ/شوض اوبدٌٍّخ اٌّأِ ْٛاٌضمبفً
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مصطلحات و مفاهٌم الوحدة الرابعة ز بنٌة االرض و دٌنامٌتها
* انقطاع موهو ز " الحد الفاصل بٌن القشرة و الستار ٌقل على متوسط عمق  35كم و بسمك ( )1 - 0.5كم حٌث ٌعمل على زٌادة سرعة األمواج الزلزالٌة "
* انقطاع غوتنبٌرغ ز حد ٌقل على عمق على عمق  2880كم هو الحد الفاصل بٌن الستار السفلً و اللب الخارسً .حٌث ٌحدث انخفاض مفاسئ فً سرعة األمواج الزلزالٌة و
ذلك لتغٌر الحالة للطبقات الصخرٌة من الحالة الصلبة (الستار السفلً) إلى الحالة السائلة ( اللب الخارسً).
* نطاق ظل الموسات الثانوٌة ز منطقة انعدام الموسات الثانوٌة فً المناطق الواقعة على بعد زاوي اكبر من  ◦103على سانبً المركز الزلزالً.
* نطاق ظل األمواج األولٌة ز منطقة انعدام الموسات األولٌة فً المناطق الواقعة على بعد زاوي ٌتراوح بٌن  ◦103و  143على سانبً المركز الزلزالً .وتسمى ٌضا نطاق .
ظل األمواج الزلزالٌة النعدام كل من موسات P , S
* القشرة االرضٌة ز السزء الخارسً الصلب الذي ٌغلف األرض ٌشكل  % 0.4من كتلة األرض وتقسم حسب الكثافة و السمك الى قشرة محٌطٌة و قشرة قارٌة
* اٌهالف اٌصخشي  :غجمخ ِٓ اٌصخٛس رّزذ اٌى ػّك  100وُ ٌ ٚشًّ وخٛس اٌمششح االسظٍخ  ٚاػٍى اٌسزبس ٌ ٚزصف ثبٔٗ ٘ش ثبسد ٔسجٍب
*اٌهالف اٌٍذْٔ :يبق ٌذْ ٌمغ اسفً اٌهالف اٌصخشي ِجبششح ٌٕ ٚحصش ثٍٓ ػّك  100وُ حزى  700وُ فً ِٕيمخ اٌسزبس وخٛس٘ب ٌذٔٗ ٌٙب اٌمذسح ػٍى االٔسٍبة  ٚرحذس فٍٗ
رٍبساد اٌحًّ
* ٔيبق اٌسشػخ إٌّخفعخ ِٕ:يمخ رمغ فً اٌسزبس اٌؼٍٛي ثٍٓ ػّمً (  ) 250  100وُ حٍش ٌحذس أخفبض ِفبعئ فً سشػخ األِٛاط اٌضٌضاٌٍخ  ٚرٌه ثسجت ٚعٛد ِبدح
ِٕصٙشح فً عٍٛة ِحذدٖ وخٍٍػ ِب ثٍٓ وٙبسح  ٚثٍٛساد ال رضٌذ ٔسجزٙب ػٓ  ِٓ % 10حغُ إٌّيمخ حٍش رمزشة دسعخ حشاسح اٌصخٛس ِٓ دسعخ االٔصٙبس
* ثبٔهبٌب  :وٍّخ رؼًٕ وً اٌٍبثسخ ً٘ ٚ ،اٌمبسح االفزشاظٍخ اٌزً رشىٍذ ِٕٙب عٍّغ اٌمبساد اٌحبٌٍخ حٍش ثذد ثبالٔمسبَ  ٚاالٔغشاف ػٓ ثؼعٙب اٌجؼط لجً  ٍٍِْٛ 200سٕٗ
* درسة حرارة كوري ز " درسة الحرارة التً تفقد فوقها المعادن الممغنطه تمغنطها ،و تختلف من ماده الخرى حٌث تكون للنٌكل  330س◦ و للحدٌد  220س◦
* المغناطٌسٌة القدٌمة ز هً المغناطٌس احتفظت بها الصخور القدٌمة المحتوٌة على معادن مغناطٌسٌة منذ لحظة تصلب الماغما و تبلوها (محافظة على الشدة و االتساه ل
للمغناطٌسٌة االرضٌة السائدة فً ذلك الوقت).
* البوصلة االحفورٌه ز" استخدام الصخور المحتوٌة على معادن مغناطٌسٌة لتحدٌد موقل القطب المغناطٌسً الشمالً فً االزمنة السٌولوسٌة المختلفة
* صاٌٚخ ًٍِ االثشح اٌّهٕبغٍسٍخ  :اٌضاٌٚخ اٌّحصٛسح ثٍٓ االفك ٍِ ٚالْ االثشح اٌّهٕبغٍسٍخ  ،حٍش رى ًٍِ ْٛاالثشح ػٕذ خػ االسزٛاء = وفش اِب ػٕذ االليبة رسبٚي º 90
* رغٛي اٌميت اٌظب٘شي  :منحنى ٌعبر عن مواقل القطب المغناطٌسً الشمالً عبر االزمنة السٌولوسٌة المختلفة
* االنقالبات المغناطٌسٌة ز " تغٌر اتساه المسال المغناطٌسً األرضً بحٌث ٌصبح القطب المغناطٌسً الشمالً سنوبً و القطب السنوبً شمالً "
* المغناطٌسٌة العادٌة ز " قطبٌة الصخور تكون فً اتساه المسال المغناطٌسً األرضً الحالً و تكون شدتها المغناطٌسٌة عالٌة و ٌرمز لها بإشارة موسبه ( ." ) +
* المغناطٌسٌة المقلوبة ز " قطبٌة الصخور تكون فً اتساه معاكس للمسال المغناطٌسً األرضً الحالً و شدتها المغناطٌسٌة منخفضة و ٌرمز لها بإشارة سالبة ( ) -
* نظرٌة حركة الصفائح زالغالف الصخري األرضً الهش بنوعٌة القاري و المحٌطً مقسمة إلى لواح تتحرك كل واحدة بصورة مستقلة فوق الغالف اللدن و ٌرافق ذلك تغٌر
فً شكالها و حسامها " .
* الصفائح ز " قطل متماسكة من الغالف الصخري تطفو فوق الغالف اللدن و تتحرك كوحدة واحدة مستقلة "
*حذٚد اٌصفبئر  ":إٌّبغك اٌفبوٍخ ثٍٓ اٌصفبئر األسظٍخ رزحشن ػٕذ٘ب اٌصفبئر ٔسجٍب ٌجؼعٙب اٌجؼط (ِجزؼذح ِ ،مزشثخ  ،عبٔجٍخ) ٌٕ ٚزظ ػٕٙب ِظب٘ش األسض اٌّخزٍفخ " .
*الحدود المتباعدة ز " هً الحدود التً تبتعد عندها الصفائح عن بعضها البعض على امتداد ظهر المحٌط نتٌسة اندفاع الماغما مكونة غالف صخري سدٌد
ػٍ َٛاالسض  ٚاٌجٍئخ

اٌٛحذح اٌشاثؼخ  " :ثٍٕخ االسض  ٚدٌٕبٍِزٙب "

ِ/شوض اوبدٌٍّخ اٌّأِ ْٛاٌضمبفً
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* الحدود المتقاربة " هً الحدود التً تقترب عندها الصفائح من بعضها البعض مما ٌؤدي إلى استهالك الغالف الصخري المحصور بٌن الصفٌحتٌن عند االخادٌد البحرٌة" .
* حدود الطرح (الغطس)" حدود ناتسة من تقارب صفٌحتٌن مختلفتٌن فً الكثافة حٌث تغطس الصفٌحة األكثر كثافة (األبرد و األقدم عمرا) تحت الصفٌحة األخرى عند األخادٌد البحرٌة
* طرح محٌطً – محٌطً ز " تحدث عند اقتراب صفٌحتٌن محٌطٌتٌن من بعضهما البعض حٌث تغطس الصفٌحة المحٌطٌة األكثر كثافة (األبرد و األقدم عمرا) تحت
الصفٌحة المحٌطة األقل كثافة (األسخن و األحدث) عند األخادٌد البحرٌة " .
* طرح قاري – محٌطًز تحدث عند اقتراب صفٌحة محٌطٌة من صفٌحة قارٌة حٌث تغطس الصفٌحة المحٌطٌة األكثر كثافة (األبرد و األقدم عمرا) تحت الصفٌحة القارٌة عند األخادٌد
البحرٌة "
* نطاق بٌنٌوف ز " سطح مائل صلب ٌمثل الصفٌحة المحٌطٌة الغاطسة تنحدر من األخدود البحري باتساه الغالف اللدن ()200كم.و تحدث عنده الزالزل المتوسطة و العمٌقة
*حدود التصادم" تحدث عند اقتراب صفٌحة قارٌة من صفٌحة قارٌة خرى حٌث ال ٌحدث غطس ألنهما متساوٌتان فً الكثافة و هذا ٌؤدي إلى تصادمهما "
* الحدود السانبٌة ز " هً الحدود التً تتحرك عندها الصفائح بسانب بعضها البعض فً اتساهٌن متعاكسٌن على طول حدود الصدوع التحوٌلٌة دون حدوث تقارب و تباعد بٌن الصفٌحتٌن
* البقل الساخنة ز " ماكن ساخنة ثابتة الموقل داخل الستار (الغالف اللدن) تعمل على صهر الصخور فوقها و قذف الماغما المتكونة إلى على مكونه سزٌرة بركانٌة فوقها
* االخدود البحريز مظهر سٌولوسً ناتج من انثناء الصفٌحة المحٌطٌة الغاطسة تحت صفٌحة محٌطٌة اخرى او صفٌحة قارٌة

سسِٛبد ِّٙخ
* أميبع ِٛ٘ٛ

ػٍ َٛاالسض  ٚاٌجٍئخ

* ٔيبق اٌسشػخ إٌّخفعخ :

اٌٛحذح اٌشاثؼخ  " :ثٍٕخ االسض  ٚدٌٕبٍِزٙب "

ِ/شوض اوبدٌٍّخ اٌّأِ ْٛاٌضمبفً

* رشوٍت اٌمششح اٌّحٍيٍخ
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