
 المبادئ االستراتيغرافية للتأريخ النسبي للتشكالت الجيولوجية: 1النشاط 

. النسبي بالتأريخ ما يسمىالرسوبية من الحصول على عدة معلومات حول التسلسل الزمني لتشكلها وبالتالي تأريخ بعضها بالنسبة لبعض أو  المجموعاتتمكن مالحظة 

 فماهي خصائص المجموعات الرسوبية؟ وكيف تمكن تلك الخصائص من تأريخها؟

 

 

 

 التعليمات

 معرفا الطبقة الرسوبية. 1من خصائص المجموعات الرسوبية أنها مطبقة )على شكل طبقات(. أبرز ذلك من خالل معطيات الوثيقة  .1

)حدد االحدث واالقدم( واستننج من ذلك التأريخ مبدأ )قاعدة( لتأريخ الطبقات الرسوبية بعضها بالنسبة لبعض. وبين  1الممثلة في الشكل  أرخ الطبقات الرسوبية  .2

 .3و  2محدودية ذلك المبدأ من خالل معطيات الشكلين 

 5من الشكل  Eو  C   هل ينطبق نفس األمر على الطبقتين ؟ علل إجابتك.( لهما نفس العمر4البعيدتين بعدة كيلومترات )الشكل  Bو  Aهل يمكن القول ان الطبقتين  .3

 .8و  7، 6اقترح التأريخ النسبي للعناصر الجيولوجية الممثلة في كل شكل من األشكال  .4

واألخرى تحتوي  .O.Sلو افترضنا طبقتين رسوبيتين واحدة تحتوي على المستحاثة  . وبين داللة ذلك التوزيع 3قارن التوزيع الطبقاتي للمستحاثات الممثلة في الوثيقة  .5

 هل يمكنك ان تؤرخ تلك الطبقتين باستعمال محتواهما المستحاثي؟ أي المستحاثين تراها أدق في التأريخ؟ علل إجابتك. .L.bعلى المستحاثة 

 بماذا يمكن ان تفيد كل واحدة منهما.، بين 4من خالل مقارنة المستحاثتين الممثلتين في الوثيقة  .6

مفهوم الطبقة الرسوبية –: خاصيات المجموعات الرسوبية 1الوثيقة   

: المبادئ االستراتيغرافية لتأريخ التشكالت الجيولوجية2الوثيقة   

: أنواع المستحاثات3الوثيقة  التأريخ النسبي: المستحاثات المعتمدة في 4الوثيقة    

 ذ. محمد اشباني
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 تقسيم الزمن الجيولوجي: مفهوم الطابق، الفجوة االستراتيغرافية والدورة الرسوبية: 2النشاط 

الطبقات المميزة خالل فترة زمنية محددة ومن بين تلك تشمل مجموعة من الطبقات المتوضعة  الزمن الجيولوجي باعتماد وحدات كرونوستراتيغرافية قسم الجيولوجيون

. فماهي التشكيالت ماليين سنة 11و 3ذو عمر يتراوح بين  étageبحيث تمثل كل تشكيلة نمطية تقسيما يسمى الطابق  حدد العلماء ما يسمى بالتشكيالت النمطية

 النمطية؟ وكيف يتم اختيارها؟
  

بألمانيا تم تحدد تشكيلة  Pliensbachفي منطقة 

نمطية )الشكل أ( تشكل في الزمن الجيولوجي الطابق 

 بينوالذي يمتد  Pliensbachienالبليونسبكي 

  ( -194 à -187 Ma)  

 يوجد الطابق البليونسبكي بين حدين:

  الحدA بها رواسب فوسفاتية ومستحاثات :

 من أعمار مختلفة.

  الحدB بحرية : بها رواسب تعبر عن سحن

 ضعيفة العمق.

 يمثل الشكل ب مختلف أنماط الفجوات االستراتيغرافية.

h 

 

يلخص الجدول جانبه خصائص الطبقات الرسوبية 

 في إحدى المناطق فب المغرب.

            

 

خالل التجاوز البحري تتشكل متتالية من الصخور تسمى المتتالية التجاوزية 

 (1)الشكل 

 اجعيةالترالبحري تتشكل متتالية من الصخور تسمى المتتالية  التراجعخالل 

 (2)الشكل 

مع اكتمال الدورة الرسوبية تتشكل متتالية من الصخور تعبر عن الخاصيات 

 (3السحنية للدورة الرسوبية )الشكل 

 

  
 

 

 التعليمات

وبين خاصيات حدودها معرفا الفجوة االستراتيغرافية وباالعتماد على الشكل ب أبرز مختلف أنماط  1صف التشكيلة النمطية الممثلة في الشكل أ من الوثيقة  .1

 االستراتيغرافية.الفجوات 

 عبر وضع عالمات في الخانات المناسبة وعلق النتائج المحصل عليها. 2اتمم ملء الجدول الممثل في الوثيقة  .2

 ( واقترح تفسيرا لكل متتالية.2( والتراجعية )الشكل 1الخاصيات السحنية والهندسية للمتتاليتين التجاوزية )الشكل  3استخرج من الوثيقة  .3

 ( وبين أهميتها في التقسيم الجيوكرونولوجي.3من الوثيقة  3صف المتتالية المميزة لدورة رسوبية )الشكل  .4

  اعط تفسيرا لهذا األخير. الزاوي.قارن بين التنافر الموازي والتنافر  4من خالل الوثيقة  .5

 

 

: التشكيالت النمطية ومميزات حدودها1الوثيقة   

: مفهوم الدورة الرسوبية2الوثيقة   

: التشكيالت النمطية ومميزات حدودها1الوثيقة   

: التشكيالت النمطية1الوثيقة   

1الشكل   

2الشكل  3الشكل    

اشبانيذ. محمد   
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 التقسيمات الجيوكرونولوجية الكبرى للزمن الجيولوجي: 3النشاط 

الطوابق معتمدين  يصعب االعتماد فقط على الطوابق كسلم جيوكرونولوجي نظرا لعددها الهائل لذلك لجأ علماء الجيولوجيا للبحث عن تقسيمات كبرى تجمع عشرات

واهر التكتونية الكبرى عبر التاريخ( فماهي تلك التقسيمات؟ وكيف مكنت تلك المعايير من في ذلك على معايير مستحاثية )تطور أشكال الحياة على األرض( وتكتونية )الظ

 الوصول إليها؟
 

 ما قبل الكمبري )الباليوزوي( الحقب األول )الميزوزوي( الحقب الثاني الحقب الثالث والرابع )السينوزوي( 

 Ma 570-من نشأة األرض الى  Ma 245-الى  Ma 570-من  Ma 65-الى  Ma 245-من  Ma 1,8-الى  Ma 65-من  ومازال Ma 1,8-من 

تميز بظهور كل الكائنات 

الحية الموجودة اليوم وخالله 

ظهر اإلنسان ومازال هذا 

 الحقب مستمرا

تميز هذا الحقب بكائنات حية 

مازال كثير منها يعيش الى 

 اليوم 

تميز هذا الحقب بظهور كائنات 

الديناصورات حية جديدة أشهرها 

واألمونيت وانتهى بانقراضها 

 جميعا

يمثل أول حقب من الزمن 

الفانيروزي ومعناه الحياة 

الظاهرة وذلك لظهور الحياة 

فيه وتميز الحقب األول بكائنات 

حية انقرضت في نهاية ذلك 

الحقب ومن أشهرها ثالثية 

 الفصوص.

يسمى كذلك بالكريبتوزي 

ومعناها الحياة الخفية وذلك 

لكون لغياب الحياة فيه مع 

العلم أنه تم اكتشاف 

مستحاثات لكائنات بدائية 

 صغيرة عاشت خالل ذلك الزمن

     
  

: المعايير التكتونية 2الوثيقة 

 لتقسبم الزمن الجيولوجي.
الشكل أ: أدت تكتونية الصفائح الى 
تغيرات مستمرة في توزيع القارات 

ظهور مجاالت ورافق تلك التغيرات 
للترسب كالمحيطات ثم اختفاؤها 

لتحل مكانها سالسل جبلية تتعرض 
هي األخرى لعوامل الحث وهذا 
من ويشكل مايسمى الدورة التكتونية 

 أشهر الدورات التكتونية:
الل الزمن الدورة الكدومية: خ -

 قبل الكمبري
الدورة الكاليدونية الهرسينية:  -

 خالل الحقب األول
الدورة األلبية: ابتداءا من الحقب  -

 الثاني ومازالت.
الشكل ب: التنافر الهرسيني الفاصل 

 بين الحقبين األول والثاني

 التعليمات

 .المعايير المعتمدة في ذلك التقسيماليوم مبينا التقسيمات الكبرى لذلك التاريخ و، أعد تلخيص تاريخ األرض من نشأتها الى 1اعتمادا على معطيات الوثيقة  .1

 والمتحركة المعروضة أمامك، أبرز أهمية المعايير التكتونية في بناء السلم االستراتيغرافية 2من خالل معطيات الوثيقة  .2

 

: التقسيمات الكبرى للزمن الجيولوجي1الوثيقة   

 الشكل أ الشكل ب

 ذ. محمد اشباني
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 الجيولوجي لمناطق رسوبية: استرداد التاريخ 4النشاط 

 

 
 التعليمات

 ؟1انطالقا من مكتسباتك السابقة، كيف يمكن تأريخ الطبقات الرسوبية في األعمدة االستراتيغرافية للمناطق األربعة الممثلة في الوثيقة  .1

 .2مستعمال في ذلك جدول الفترات الزمنية الممثلة في الوثيقة انجز تأريخ األعمدة االستراتيغرافية المدروسة عبر وضع كل طبقة في الزمن الذي توضعت فيه  .2

  يكشف جدول التأريخ المحصل عليه في الجواب عن السؤال السابق عن عدة ظواهر رافقت الترسب في المناطق المدروسة. استخرج تلك الظواهر. .3

 ذ. محمد اشباني 
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