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الهدف: توضيح أثر الزيادة الكبيرة في عدد السّكان على الموارد الطبيعّية، والمشكالت البيئّية التي تسّببها.

ُخُطوات العمِل:
َأقرأ العباراِت اآلتيَة التي تمثِّل ملّخًصا لبعض الّدراسات الِعلمّية:  .1

ازدياد  السّكان على سطح كوكب األرض في  أعداد  أن  إلى  العالمّية  تقديراُت بعض اإلحصاءات  "تشير   •
مستمّر؛ حيث سيصل عدد سّكان العالم بحلول منتَصف عام 2050 م إلى billion 11 تقريًبا".

ُع أن تصبَِح المياُه أثمَن المصادر الطبيعّية في الَقرن القادم، إذ إن الزيادَة الُمطَِّردَة في عدد سّكان كوكب  • "ُيَتَوقَّ
ث المياه السطحّية والمياه الجوفّية واستنزافها". األرض سوف تتسّبب في تلوُّ

ل استهالك الطاقة، وما يرافقها من انبعاثات غازّية تنُجم عن احتراق  • "تتسّبب الزيادة السّكانّية في ازدياد معدَّ
الَوقود األُحفورّي".

التخّلص  لبة والسائلة والغازّية، وصعوبة  الصُّ النفايات  تزايد كمّية  إلى  العالم  السّكانّية في  الزيادة  "تؤدي   •
منها".

ع أنا وزمالئي/ زميالتي إلى أربع مجموعات، حيث تختار كل مجموعة إحدى العبارات السابقة. أَتوزَّ  .2
د تأثير ازدياد عدد السّكان على البيئة. أَتناَقش وأفراَد مجموعتي في العبارة التي اخترُتها، وأحدِّ  .3

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

لُت إليها أمام باقي المجموعات. أعِرض النتائج التي توصَّ  .4

ُتبّين أثَر الزيادة الكبيرة في عدد  ُأْجِرَيِت العديُد من الّدراسات العلمّية التي  الخلفية العلمية: 
السّكان على الموارد الطبيعّية، والمشكالت البيئّية التي ُتسّببها. فكيف تؤّثر زيادة عدد السّكان 

ُع حدوُثها؟ في الموارد الطبيعّية؟ وما المشكالت المتوقَّ

االنفجار السّكانّي واستنزاف الموارد الطبيعّيةاالنفجار السّكانّي واستنزاف الموارد الطبيعّية تجربة 
استهاللّية

 الوحدة 1: اإلنسان والموارد البيئّية.



5  الوحدة 1: اإلنسان والموارد البيئّية.

الّتحليل واالستِنتاج:  
1. أوضح: كيف يمكن أن تسهم زيادة عدد السّكان في استنزاف الموارد الطبيعّية، كالمياه السطحّية والمياه 

الجوفّية؟
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

درجة  ط  متوسِّ على  األحفوري  الوقود  احتراق  عن  الناتجة  الطاقة  استهالك  ل  معدَّ ازدياد  تأثير  أتَوّقع   .2
حرارة سطح األرض.

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

لبة والسائلة والغازّية على البيئة. 3. أستنتِج أثَر تراُكم النفايات الصُّ
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
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الّنموُّ السّكانّي العالمّيالّنموُّ السّكانّي العالمّي نشاٌط

الهدف: دراسة التغيرات في نمو السكان العالمي وآثارها على البيئة.

يمّثل الشكل اآلتي، تقديرات عدد سّكان العاَلم في المدة الزمنّية الواقعة ما بين )1750-2100(م 
في الّدول النامية والّدول المتقّدمة.

)b
ill
io
n(

ان 
سك

د ال
عد

)years( الزمن

الّتحليل واالستِنتاج:  
الزيادة في عدُد السّكان في المدة الزمنية الواقعة النامية والّدول المتقّدمة من حيث  الّدول  ُأقاِرن بين   .1 

ما بين )1900 - 2000( م. 
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

التغّير في المنَحنى الذي يمّثل عدد سّكان العالم في غضون عام    أتَوّقع: كيف يمِكن أن يكون شكل   .2
2150م.

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 الوحدة 1: اإلنسان والموارد البيئّية.
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3. أستنتِج األسباب التي أّدت إلى الزيادة الكبيرة في عدد سّكان العالم في المدة الزمنية الواقعة ما بين  
)1900-2000(م.

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

4. أِصف تأثير ازدياد عدد سّكان العالم في معّدل استهالك الموارد الطبيعّية.
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 الوحدة 1: اإلنسان والموارد البيئّية.
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ثاني أكسيد الكربون واالحترار العالمّيثاني أكسيد الكربون واالحترار العالمّي نشاٌط

ل ظاهرة االحترار العالمّي. الهدف: استِنتاُج أثِر غاز ثاني أكسيد الكربون في تشكُّ

أدُرُس الجدوَل اآلتَي الذي يمّثل تراكيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوّي َمقيسًة بجزء 
من المليون )ppm( في الفترة ما بين )2017 – 2021( م، ثم أجيب عن األسئلة التي تليه:

2021 2020 2019 2018 2017 الشهر/ السنة

415.20 413.29 410.72 407.82 406.05 كانون الثاني

416.10 413.19 410.64 408.06 406.06 آذار

415.67 413.85 411.41 407.98 406.38 أيار

416.62 414.27 411.63 408.59 407.00 تّموز

416.90 415.12 412.36 409.31 407.16 أيلول

417.07 415.18 412.54 410.24 407.34 تشرين الثاني

الّتحليل واالستِنتاج:  
 1. أِصـف تغيُّـَر تركيـز غـاز ثانـي أكسـيد الكربـون فـي شـهَرْي كانـون الثانـي وتّمـوَز فـي الفترة مـا بين

)2017 - 2021( م.
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

2.  أستنتِج  األسباب التي أدت إلى زيادة تراكيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الفترة ما بين )2017 - 2021( م.
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 الوحدة 1: اإلنسان والموارد البيئّية.
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3. أتوّقع اآلثاَر البيئّية التي نتجت عن زيادة تراكيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوّي في المدة 
الزمنية الواقعة ما بين  )2017 - 2021( م.

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

4. أقتِرح حلواًل يمِكن أن ُتسِهم في خفض معّدل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوّي.
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 الوحدة 1: اإلنسان والموارد البيئّية.
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السؤال األول: 

أستنتِج َدْوَر الّتربة في حماية كوكب األرض من ارتفاع درجات الحرارة.
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

السؤال الثاني:

ر. ا في حدوث التصحُّ ر: تؤدي الُكثبان الرملّية المتحركة َدْوًرا مهمًّ  أفسِّ
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 الوحدة 1: اإلنسان والموارد البيئّية.

تجربة 
استهاللّية               

أسئلة مثيرة للّتفكيرأسئلة مثيرة للّتفكير
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الهدف: محاكاة أثر الُقوى المختلفة في ُصخور القشرة األرضّية.

تتخذ الّصخور في الطبيعة أشكااًل مختلفة، إال أنها ال تبقى على حالها، إذ  الخلفية العلمية: 
تتغّير بفعل الُقوى المختلفة التي تتعّرض لها.

 الوحدة 2: الّتراكيب الجيولوجّية.

كيف تؤثر الُقوى المختلفة في صخور القشرة األرضّية؟كيف تؤثر الُقوى المختلفة في صخور القشرة األرضّية؟ تجربة 
استهاللّية               

المواّد واألدوات:
عًصا خشبّية رقيقة، معجون أطفال )َصلصال(.  

إرشادات الّسالمة:
- الحَذر في أثناء َكْسر العصا عند تنفيذ ُخُطوات التجربة.

خطوات العمل:
ن مالحظاتي. 1. ُأمِسك العصا الخشبّية، ثم أثني طرفيها نحو الداخل قلياًل وبلطف، ثم أتركها، وأدوِّ

المالحظات :
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

ن مالحظاتي. 2. ُأمِسك العصا الخشبّية، ثم أثني طرفيها نحو الداخل بقّوة وبُسرعة أكبر، وأدوِّ
المالحظات :

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

ل أسطوانة من قطعة المعجون بُسْمك العصا الخشبّية الرقيقة وطولِها. 3.  ُأشكِّ
ر الُخطوتين السابقتين )1، 2(  باستخدام أسطوانة المعجون، ثم أدّون مالحظاتي. 4.  أكرِّ

المالحظات :
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
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الّتحليل واالستِنتاج:  
1.  أقاِرن بين التغّير الذي حصل على شكل العصا الخشبّية الرقيقة عند دفع طرفيها باتجاهين متعاكسين 

نحو الداخل في الخطوتين )1، 2(.

التغّير على شكل العصا )الُخطوة 2( التغّير على شكل العصا )الُخطوة 1(

  
2.  أستنتِج نوع القّوة التي أّثرت بها على العصا الخشبّية وأسطوانة المعجون.

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

القّوة  نوع  تشاُبه  بالّرغم من  المعجون  الخشبّية، وسلوك أسطوانة  العصا  ر سبَب اختالف سلوك  أفسِّ   .3
المؤّثرة عليهما.

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

4.  أتوّقع: هل تسلك ُصخور القشرة األرضّية المختلفة في الطبيعة سلوَك العصا الخشبّية الرقيقة، وسلوك 
أسطوانة المعجون عندما تتأثر بالُقوى المختلفة؟ 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 الوحدة 2: الّتراكيب الجيولوجّية.



13  الوحدة 2: الّتراكيب الجيولوجّية.

أثر أنواع اإلجهاد في الّصخور المختلفة أثر أنواع اإلجهاد في الّصخور المختلفة  نشاٌط

ُف أثر أنواع اإلجهاد في ُصخور القشرة األرضّية المختلفة. الهدف: تعرُّ

يوّضح الجدول اآلتي أثر أنواع اإلجهاد المختلفة في كّل من الّصخور الهّشة، والّصخور الّلِدنة. 
أدرُس األشكال في كل منها، ثم أجيب عن األسئلة التي تليها:

الّتحليل واالستِنتاج:  
د نوع اإلجهاد المؤّثر على الّصخور الَهّشة )س، ص(. أحدِّ  .1

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

ح أوُجَه تشاُبِه تأثير أنواع اإلجهاد في الّصخور الَهّشة.  أوضِّ  .2
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

الّصخور الهّشة 

الّصخور الّلدنة

كْسر بسبب الّضغط

طّي بسبب الّضغط

كْسر بسبب الّشد

اتساع وتقليل السمك في 
الوسط وانتفاخ األطراف 

في الّصخور

كْسر بسبب القّص

طّي بسبب القّص

6666

6666

Ü

CG

6666

6666

Ü

CG

قّصشد ضغطنوع اإلجهاد

س

ل

ص

م

ع

ن
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أِصف أثر أنواع اإلجهاد المختلفة على الّصخور الّلِدنة ) ل، م، ن(.  .3
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

ح تأثير إجهاد الّشد في كل من الّصخور الَهّشة والّصخور الّلِدنة. أوضِّ  .4
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

والّصخور  الهّشة  الّصخور  في  الّضغط  إجهاد  عن  الناتجُة  الجيولوجّية  التراكيُب  ُتسّمى  ماذا  أتوّقع:   .5
الّلِدنة؟

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 الوحدة 2: الّتراكيب الجيولوجّية.



15  الوحدة 2: الّتراكيب الجيولوجّية.

ُصدوع الحركة النسبّية للُكتَلَتين الّصخرّيَتين ُصدوع الحركة النسبّية للُكتَلَتين الّصخرّيَتين 
ْدع ْدععلى جاِنَبْي مستوى الصَّ على جاِنَبْي مستوى الصَّ

نشاٌط

دوع اعتماًدا على الحركة النسبّية للُكتَلتَين الّصخرّيَتين على جانَِبْي مستوى  ف أنواع الصُّ الهدف: تعرُّ
ْدع. الصَّ

أو حركة نسبّية  إّما حركة نسبّية رأسّية،  دع  الصَّ الّصخرّيتان على جانَِبْي مستوى  الُكتلتان  تتحّرك 
دوع تَبًعا الختالف هاتين الحركتين. أدرس  األشكال اآلتية التي تمّثل   أفقّية، وتختلف أنواع الصُّ

دوع، ثم أجيب عن األسئلة التي تليها: هذه األنواع المختلفة من الصُّ

الّتحليل واالستِنتاج:  
دع العادّي،  دع في كل من: الصَّ أبيِّن نوع الحركة النّسبّية للُكتلتين الّصخرّيتين على جانَبْي مستوى الصَّ  .1

دع الجانبّي. دع العكِسّي، والصَّ والصَّ
ْدع العادّي: ................................................................................................................................... - الصَّ
ْدع العكِسّي: ................................................................................................................................ - الصَّ

ْدع الجانِبّي: .................................................................................................................................  - الصَّ

دع. دع العكِسّي من حيث َميل مستوى الصَّ دع العادّي والصَّ أِصف الصَّ  .2
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

َصْدع جانبّي َصْدع عكِسّي  َصْدع عادّي 

عع

عع

لل لل
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ْدع العكِسّي. ْدع العادّي، والصَّ ْدع، والجدار المعلَّق، والجدار القَدم لكلٍّ من الصَّ د مستوى الصَّ أحدِّ  .3

ْدعين العادّي والعكِسّي. أِصف: كيف يتحّرك الجدار المعلَّق نسبة إلى الجدار القَدم في كل من الصَّ  .4
ْدع العادّي: ....................................................................................................................................... الصَّ
...............................................................................................................................................................             

ْدع العكِسّي: .................................................................................................................................... الصَّ
...............................................................................................................................................................            

دوع. د نوع اإلجهاد المؤّثر على الّصخور في األنواع الثالثة من الصُّ أحدِّ  .5

ْدع َصْدع جانِبّيَصْدع عكِسّيَصْدع عادّينوع الصَّ

نوع اإلجهاد

أالحظ: هل تتكّرر الطبقات التي يقطعها الخّط الرأسّي الذي أرُسمه من النقطة )ع( إلى النقطة )ل( في   .6
ْدعين العادّي والعكِسّي؟ كل من الصَّ

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 الوحدة 2: الّتراكيب الجيولوجّية.

ْدع العادّي ْدع العكِسّيالصَّ الصَّ
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أجزاء الطّيةأجزاء الطّية نشاٌط

ُف أجزاء الطّية. الهدف:  تعرُّ

تختلف الطّيات في أشكالها وأحجامها، ولكن مهما تعّددت هذه األشكال واألحجام، فإنها تتشابه 
في أجزائها. أدُرس الشكل اآلتَي، ثم أجيب عن األسئلة التي تليه:

الّتحليل واالستِنتاج:  
أذُكر أجزاء الطّية المبّينة في الشكل.  .1

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

أذكر كم جناًحا للطّية.  .2
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

أذُكر: ماذا يسّمى الخّط الذي يصل بين النقاط التي تقع على أكبر تكّور )انحناء( للطّية؟  .3
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 الوحدة 2: الّتراكيب الجيولوجّية.

محور الطّية 

جناُح الطّية
جناُح الطّية

المستوى الِمحورّي 

مفصل

 الطّية
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أِصف: كيف يقسم المستوى المحورّي الطّيَة؟   .4
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

ِس الطّية. أِصف اتجاُه تقوُّ  .5
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

أرُسم على الشكل سهًما يبّين اتجاه َميل جناَحِي الطّية.  .6

أقتِرح اسًما للطّية المبيَّنة في الشكل؛ اعتماًدا على اتجاه تقّوس الطبقات الّصخرّية.  .7
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 الوحدة 2: الّتراكيب الجيولوجّية.

محور الطّية 

جناُح الطّية
جناُح الطّية

المستوى الِمحورّي 

مفصل

 الطّية
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ْدع )أ، ب(. د نوع كلٍّ من الصَّ أحدِّ  -
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

دوع المختلفة في مساحة القشرة األرضّية؟ أتوّقع: كيف تؤّثر أنواع الصُّ  -
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

السؤال األول: 

أدُرس الشكل اآلتَي الذي يبّين َصْدعين )أ، ب(، ثم أجيب عن السؤالين بعده.

أسئلة مثيرة للّتفكيرأسئلة مثيرة للّتفكير

)ب()أ(

 الوحدة 2: الّتراكيب الجيولوجّية.
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د نوع التركيب الجيولوجّي في الشكل. - أحدِّ
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

ْدع عند حدوثه في ُصخور القشرة األرضّية على طول الخّط )س( إذا علمُت أنه رافق عملية  - أتنّبأ نوع الصَّ
الطّي، معلِّال ذلك.

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

ْدع المرافق للطّي. - أِصف حركة الُكتلة الّصخرّية )1( نسبًة للُكتلة الّصخرّية )2( على طول الصَّ
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 الوحدة 2: الّتراكيب الجيولوجّية.

تجربة 
استهاللّية               

السؤال الثاني: 

أدُرس الشكل اآلتَي الذي يمّثل أحَد التراكيب الجيولوجّية، ثم أجيب عن األسئلة التي تليه.

2
س

1
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الهدف: استنتاج كيف تتشّكل ُصدوع التحويل الناتجة عن حركة الّصفائح.

الشرق،  في  العربّية  الّصفيحة  بين  التحويلّي  المّيت  البحر  َصْدُع  يفِصل  العلمية:  الخلفية 
وصفيحة سيناء في الغرب، ويبلغ طوله km 1000 تقريًبا ، حيث يمتد من بداية خليج العقبة 
الجنوبي، وحتى جنوب تركيا. وتمثِّل النقطتان )A و B( على الخريطة ُصخوًرا لها العمر نفسه، 
وكذلك التركيب الكيميائّي والمعِدنّي نفُسه، وتقعان على جانَِبْي َصْدع البحر المّيت التحويلّي. 

.0.47± 0.07 cm/y رت سرعُة الحركة األفقّية لَصْدع البحر المّيت التحويلّي بــ وقد ُقدِّ

المواّد واألدوات:

ِمْسطرة،  أوراق حجم A4، خريطة جيولوجّية.  

خطوات العمل:
1. أِقيُس المسافة بين النّقطتين )A و B(؛ مستخدًما الِمْسطرة على الخريطة في الشكل )1( الموجودة على 

الّصفحة التالية.
.......................................................................................................................................................................

د المسافة الفعلّية بين النّقطتين؛ مستخدًما مقياس رسم الخريطة. أحدِّ  .2
.......................................................................................................................................................................

َصْدع البحر المّيت التحويلّي َصْدع البحر المّيت التحويلّي  تجربة 
استهاللّية               

 الوحدة 3: الّصفائح التكتونّية.

الّتحليل واالستِنتاج:  
ل الحركة على جانَِبْي َصْدع   1- أحُسب المسافة بين النّقطتين )A و B( بعد m.y 20 إذا علمت أن ُمعدَّ

البحر المّيت التحويلّي تساوي cm/y 0.5 تقريًبا. 
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................



22

الّتجربة 1

 الوحدة 3: الّصفائح التكتونّية.

.  300 km )B و A(  2- أحُسب المّدة الزمنية الالزمة؛ لتصبِح المسافُة بين النّقطتين 
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

3-  أتوّقع: ما الُقوى التي ُتسّبب الحركة على جانَِبْي َصْدع البحر المّيت التحويلّي؟
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

الشكل )1(

N

34˚

32˚ 36˚

34˚

30˚ 30˚

32˚ 36˚

0 200 km

A

B
صفيحة سيناء

الصفيحة اإلفريقية

صدع البحر امليت
 التحوييل

الصفيحة العربية

صفيحة أوراسيا
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   200 m.y الخلفية العلمية: افتَرض فغنر اعتماًدا على تطاُبق حواّف القاّرات أن القاّراِت قبل
كانت قاّرة واحدة سّماها بانغيا. ولتمثيل ما توصل إليه فغنر، أطابُِق حواّف القاّرات كما تتوّزع 

ل قاّرة بانغيا.   في الوقت الحالي، وأشكِّ

الهدف: مطاَبقة حواّف القاّرات لتشكيل قاّرة بانغيا كما طابقها فغنر في فَرضّيته.

المواّد واألدوات:

  خريطة العالم، صورة تمثِّل قاّرة بانغيا، ِمَقّص، قطعة كرتون، الصق.  

قاّرة بانغياقاّرة بانغيا الّتجربة 1

ُخُطوات العمل:
ُأحِضر خريطة العالم، ثم أُقصُّ القاّراِت من حواّفها، حيث َأفِصل القاّرات بعَضها عن بعض.  .1

ل قاّرة بانغيا بوساطة لْصق صَور القاّرات على قطعة الكرتون بدّقة؛ مستعينًا بالشكل الُمرَفق الذي  ُأشكِّ  .2
يمّثل قاّرة بانغيا.

أكُتب أسماء القاّرات كما هي معروفة اآلن.  .3

 الوحدة 3: الّصفائح التكتونّية.

إرشادات الّسالمة:
- الحَذُر عنَد استخدام الِمَقّص.

أمريكا 
الجنوبية

إفريقيا

أوراسيا

بانثاالسا

أمريكا 
الشمالية

القارة 
القطبية الجنوبية

أسترالياأستراليا

الهند

قارة بانغيا
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الّتحليل واالستِنتاج:  
ها تطابقت بشكل أقل؟ أالِحظ: أيُّ القاّرات تطابقت بشكل كبير، وأيُّ  .1

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

ر سبب عدم وجود تطاُبق تاّم بين القاّرات. أفسِّ  .2
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

أقاِرن بين موقع قاّرة أمريكا الشمالّية اآلن، وموِقعها في قاّرة بانغيا.  .3
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

أستنتِج: هل كان الُمحيط األطلسّي متشّكاًل قبل m.y 200 ؟ لماذا؟  .4
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

الّتجربة 2

 الوحدة 3: الّصفائح التكتونّية.
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االنقالبات المغناطيسّيةاالنقالبات المغناطيسّية
ع قاع المحيط ع قاع المحيط وتوسُّ  وتوسُّ

الّتجربة 2

ع قاع المحيط.   الخلفية العلمية: ُيَعدُّ االنقالُب المغناطيسيُّ أحَد األدّلة على فَرضّية توسُّ
فما الطريقة التي تتوّسع بها قيعان الُمحيطات؟ وما عالقُتها بالمغناطيسّية األرضّية؟

ع قاع المحيط. ل االنقالبات المغناطيسّية في أثناء توسُّ الهدف: نمَذَجة آلّية تشكُّ

المواّد واألدوات:
قطعة من الكرتون أبعاُدها )cm × 100 cm 30(، مغناطيس، طاولتان لهما االرتفاع نفسه، ِمَقّص، قلم تلوين، 

بوصلة مغناطيسّية.  

إرشادات السالمة:
-  الحَذُر عنَد استخدام الِمَقّص.

ُخُطوات العمل:
أَضع الطاولتين بجانب بعضهما بعًضا، حيث يلتصق طرفاهما تقريًبا.  .1

َأْثنِي قطعة الكرتون من منتَصف طولها.  .2
ُأدِخل قطعة الكرتون الَمثنّية بين طرَفِي الطاولتين من أسفَل، حيث تظهر   .3

حاّفتاها من أعلى الطاولة كما في الشكل )أ(.
د اتجـاه المجـال المغناطيسـّي األرضـّي باسـتخدام البوصلـة. ثم  أحـدِّ  .4
أَضـع المغناطيـس باتجـاه المجـال المغناطيسـّي األرضي نفسـه ليمّثل 

المجـال المغناطيسـي األرضـي الحالي. 
ق على طرَفْي قطعة الكرتون كما في الشكل )ب(. أرُسم خّطين على امتداد الشِّ  .5

أكُتب على كل طَرف من أطراف الكرتون حرف )ع(؛ ليمّثل قطبّية عادّية.  .6
اتجاه  د  وأحدِّ الحالي،  األرضي  المغناطيسّي  المجال  اتجاه  بعكس  يصبح  المغناطيس، حيث  أقلب   .7
المنتَصف،  عن  مبَتِعًدا  الكرتون  قطعة  طرَفْي  أسَحب  ثم  البوصلة،  باستخدام  المغناطيسّي  المجال 

وأكّرر الخطوة 5.
أكُتب على كل طَرف من أطراف الكرتون حرف )م(؛ ليمثِّل قطبّية مقلوبة.  .8

ر الُخُطواِت من ) 4 - 8 ( عّدة مّرات، وأحِرص على أن يكون َعْرُض قطعة الكرتون التي أسحُبها  9.  أكرِّ
متساوًيا في كال الجانَِبْين في كل مّرة.    

N
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32˚ 36˚

0 200 km

A

B

صفيحة سيناء

الصفيحة اإلفريقية

صدع البحر امليت
 التحوييل

الصفيحة العربية

صفيحة أوراسيا
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A

B
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صدع البحر امليت
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N

34˚
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34˚
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0 200 km

صفيحة سيناء

الصفيحة اإلفريقية

صدع البحر امليت
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الشكل )أ(

الشكل )ب(

 الوحدة 3: الّصفائح التكتونّية.
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الّتحليل واالستِنتاج:  
د: ماذا يمّثل الحّد الفاصل بين طَرَفِي الّطاِوَلَتين المتجاِوَرتين؟ أحدِّ  .1

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

ّق من حيث قطبّيُة الشريط وَعْرُضه. أقاِرن بين كل شريطين متناظَِرين على جانَِبِي الشِّ  .2
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

ر سبب وجود تعاُقب أشرطٍة ذاِت قطبّيٍة عادّية، وقطبّيٍة مقلوبة لُصخور قاع المحيط.  أفسِّ  .3
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

أستنتِج العالقة بين األشرطة المغناطيسّية المتناظِرة على جانَِبْي َظْهر المحيط.  .4
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 الوحدة 3: الّصفائح التكتونّية.



27

ُصدوع الّتحويلُصدوع الّتحويل نشاٌط

الهدف: تعّرف أثر حركة الصفائح في نشأة صدوع التحويل.

ُيَعدُّ َصْدُع البحر المّيت التحويلّي أَحَد ُصدوع الّتحويل الناتج عن حركة صفيحة سيناء،  والّصفيحة 
العربّية. وقد تعّلمُت سابًقا في التجربة االستهاللية أن هناك إزاحًة أفقّيًة حدثت بين الصفيحتين. 
والّصفيحة  أوراسيا،  لصفيحة  الحقيقّية  الحركة  اتجاه  األسود  الّلون  ذاُت  الكبيرة  األسُهم  تمثِّل 
العربّية، وصفيحة سيناء والّصفيحة اإلفريقّية، بينما تمثِّل األسُهم الصغيرة )  ( الحركة النسبّية 

لَصْدع البحر المّيت الّتحويلّي.  أدُرس الشكل اآلتَي، ثم أجيب عن األسئلة التي تليه: 
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الّتحليل واالستِنتاج:  
د اتجاه الحركة الحقيقّية للّصفيحة العربّية وصفيحة سيناء. أحدِّ  .1

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

د اتجاه الحركة النسبّية على جانَِبْي َصْدع البحر المّيت التحويلّي. أحدِّ  .2
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

حيث  من  سيناء  وصفيحة  العربّية،  الّصفيحة  من  لكلٍّ  النسبّية  والحركة  الحقيقّية،  الحركة  بين  أقاِرن   .3
االتجاه.

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

أتوّقع سبب اختالف اّتجاه الحركة النسبية  لصفيحة سيناء عن اّتجاه حركتها الحقيقية.  .4
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
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السؤال األول: 
نة للقشرة  تُضمُّ الّصفيحة العربّية عدًدا من الّدول منها األردن، وُتَعدُّ الّصفيحة العربّية إحدى الّصفائح المكوِّ
ع  األرضّية، وتتحّرك باتجاه الشمال  والشمال الشرقّي نتيجة التباُعد الذي يحصل على امتداد نطاق التوسُّ
ا تقريًبا؛ ما يتسّبب في حدوث العديد من الظواهر  في قاع البحر األحمر، الذي يتوّسع بمعّدل mm 15 سنويًّ
امتداد سالسل جبال زاغروس على حواّفها  بها، مثل  المحيطة  الّصفائح  الجيولوجّية حول حدودها مع 
الشرقّية والشمالّية الشرقّية، وجبال طوروس على امتداد حواّفها الشمالّية في تركيا. ويمثِّل الشكل اآلتي 
الّصفيحة العربّية والصفائح المحيطة بها، وتمثِّل األسهم اتجاه حركة الّصفائح. أدُرس الشكل اآلتي، ثم 

أجيب عن األسئلة التي تليه:

عن  المسؤولة  الّصفائح  وما  محيٌط؟  ينشأ  أن  يمِكن  أين  العربّية  الّصفيحة  حركة  على  بناًء  أستنتِج:   .1
له؟   تشكُّ

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

أسئلة مثيرة للّتفكيرأسئلة مثيرة للّتفكير
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صفيحة أوراسياصفيحة أوراسيا

صفيحةصفيحة
 إفريقيا إفريقيا

الصفيحة الصفيحة 
العربيةالعربية صفيحة صفيحة 

الهندالهند
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ل جبال زاغروس في إيران، وجبال طوروس في تركيا؟ ر: ما سبب تشكُّ أفسِّ  .2
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

أتوّقع: هل يمِكن أن تحُدث زالزل في منطقة البحر األحمر؟ لماذا؟  .3
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

عف؛ ما تأثيرات ذلك على كلٍّ من َصْدع  ع البحر األحمر بمقدار الضِّ أتوّقع: إذا ازدادت سرعة توسُّ  .4
البحر المّيت الّتحويلّي، والحاّفة الشمالّية، والشمالّية الشرقّية للصفيحة العربّية؟ 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
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