النشاط  :0أسماك القرش في قريتنا!
الوضعية
في إحدى القرى القريبة من مدينة خريبكة يعيش أحمد وهو شاب في  61عشر من عمره ،خالل الصيف الماضي زاره ابن خالته عمر الذي يعيش في مدينة أكادير وخالل
الزيارة أخبر أحمد صديقه عمر أن يملك شيئا سيدهشه فأخده الى غرفته وأخرج من الخزينة مجموعة من األسنان الكبيرة وقال له إنها أسنان القرش لم يتفاجأ عمر في
البداية لكونه ظن أنه أحضرها من سوق السمك لكن عندما أخبره أنه وجدها بالقرب من منجم الفوسفاط القريب وعندما التقى بأحد األشخاص في ذلك المنجم اخبره أن
تلك األسنان هي بقايا من زمن قديم كانت المنطقة عبارة عن بحر ! هنا تفاجئ عمر ولم يصدق قصة البحر القديم لذلك قرر أحمد ان يأخذ صديقه عند أحد سكان القرية
الذي يجمع في بيته عدد كبير جدا من أسنان األسماك واألصداف البحرية وحتى عظام التماسيح وسالحف البحر (أنظر مقطع الفيديو).
انطالقا من مضمون هذه الوضعية باالستعانة ب مكتسباتك السابقة واألسناد المرفقة أجب عن التعليمات أسفله.

األسناد
فيديو les mers fossiles
 الوثيقة  :6الموقع الجغرافي لخريبكة

 الوثيقة  :3الطبقات الرسووووبية في



الوثيقة  :2مناجم الفوسفاط ومواقع تصديره في المغرب

 الوثيقة  :4جزء من سلم األزمنة الجيولوجية.

منطقة الكنتور الغنية بالفوسفاط.



الوثيقة  :5الخريطة الجيولوجية لهضبة الفوسفاط

التعليموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووات
 .6انطالقا من معطيات الوثائق  ،2 ،1ومقطع الفيديو ،و علما أن معظم مناجم
الفوسفاط في المغرب تحتوي على مستحاثات لكائنات بحرية ،اقترح تفسيرا لوجود
تلك المستحاثات في أوساط برية حاليا معززا تفسيرك برسم خريطة الجغرافيا
القديمة المحتملة للمغرب.
 .2من خالل معطيات الوثيقة  ،3حدد عمق تواجد الفوسفاط في منطقة الكنتور .كيف
تفسر تواجده في ذلك العمق؟
 .3بين من خالل الوثيقة  ،3ماهي الطبقة األحدث وماهي الطبقة االقدم معلال إجابتك.
 .4انطالقا من معطيات الوثيقة  ، 3حدد زمن تشكل الرواسب الفوسفاطية (بالمليون
سنة ) و باالستعانة بالوثيقة  4حدد األزمنة الجيولوجية ) (Etageالموافقة لذلك
التاريخ.
 .5تتضمن الخريطة الجيولوجية الممثلة في الوثيقة  5عدة عناصر .ماهي؟
ذ .محمد اشباني

النشاط  :1األوساط الرسوبية :صفات الرواسب واألشكال الرسوبية
األوساط الرسوبية هي األوساط التي تتوضع فيها الرواسب وتشكل تلك األوساط  %09من سطح األرض لكنها ال تمثل سوى  5%من صخور كوكب األرض .تمكن مالحظة
المناظر الرسوبية من الوقوف عن بعض مميزات الرواسب التي تكشف عن ظروف تشكلها .فماهي مميزات أهم األوساط الرسوبية وكيف تمكن مالحظة الرواسب
واألشكال التي تتجمع فيها من الكشف عن دينامية وظروف الترسب؟
الوثيقة  :1مجموعة من األوساط الرسوبية.
نهر 1

الشاطئ

الصحراء

نهر 2

حقل زراعي

أعماق البحر

الوثيقة  :2تصنيف مكونات الرواسب حسب قدها .تكون الرواسب من عدة عناصر ذات أشكال وأحجام مختلفة ،وينتج هذا االختالف عن قوى وظروف الحث والنقل وطبيعة
الصوخرة االم .يمكن تقسويم الرواسوب حسب قد مكوناتها كما هو
ممثل في الجدول التالي:

64-256

قطر المكونات mm

>256

الرواسب

جالميد

4-64

2-4

حصى كبير حصى صغير حبيبات

1/16-2

<1/16

رمل

طين

الوثيقة  :3شكل توضع الرواسب مع رسم تخطيطي توضيحي

الوثيقة  :4األشووكال الرسوووبية .تنتظم الرواسووب خالل ترسووبها على شووكل

الشكل 1

بنيات تسومى األشوكال الرسوبية وتمكن دراسة هذه األشكال في األوساط
الحالية من تعرف خصائص القوى المسؤولة عن تكون تلك األشكال وبالتالي
ظروف الترسووب في األوسوواط الرسوووبية المدروسووة .تمثل األشووكال التالية
مجموعة من األشكال الرسوبية.

الشكل 2

الشكل 4

الشكل 3

التعليمات
 .1باستغاللك لمعطيات الوثيقة  1ومكتسباتك وباالستعانة بالوثيقة  ، 2حدد مميزات كل وسط رسوبي من حيث طبيعة الرواسب السائدة فيه وظروف ترسبها.
 .2صف كيفية توضح الرواسب كما توضح ذلك الوثيقة .3
 .3من خالل معطيات الوثيقة  ، 3صف مختلف األشكال الرسوبية وبين أهميتها في تعرف دينامية وظروف الترسب.

ذ .محمد اشباني

النشاط  :2الدراسة اإلحصائية لمكونات الرواسب
تمكن مالحظة المناظر الرسوبية بما فيها من رواسب وأشكال رسوبية من جمع عدة معلومات حول ظروف ووسط الترسب لكن استخراج مزيد من المعلومات يستلزم
إنجاز دراسة أكثر دقة وهي الدراسة اإلحصائية لمكونات الرواسب .فكيف تتم هذه الدراسة؟ وكيف يتم استثمار نتائجها في تعرف دينامية وظروف ووسط الترسب؟
الوثيقة  :2منحنى التردد

الوثيقة 1

الوثيقة  :3المنحنى التراكمي

الوثيقة  :4تمرين تطبيقي

الوثيقة  :5تمرين تطبيقي

التعليمات
.1

انجز المناولة الممثلة مراحلها في الوثيقة .1

.2

انطالقا من تحليل ومناقشة معطيات الوثيقتين  2و  ،3انجز التمرين التطبيقيين الممثلين في الوثيقتين  4و.5

ذ .محمد اشباني

النشاط  :3الدراسة المرفولوجية (الشكل الخارجي) لمكونات الرواسب
باإلضافة للمعطيات التي توفرها الدراسة اإلحصائية لمكونات الرواسب فإن دراسة الشكل الخارجي لحبيبات الصخور الرسوبية يمكن ان تكشف عن شواهد على ظروف
نقل الرواسب والوسط الذي تنتمي إليه .فكيف تتم تلك الدراسة؟ وكيف يتم استثمار نتائجها في تعرف دينامية وظروف ووسط الترسب؟
الوثيقة 1

نوع الحباب
مظهر الحبات
كيفية نقلها
والوسط الذي
تنتمي إليه

رسم يوضح
مظهرها

الوثيقة 2

التعليمات
.1

باستعمال صور عينات حبات الرمل الممثلة في الوثيقة( 1أو المعروضة في الشاشة) ،اتمم ملء الجدول أعاله

.2

أنجز المناولة الممثلة مراحلها في السبورة.

.3

حول نتائج الدراسة اإلحصائية لمظهر حباب المرو الممثلة في جدول الوثيقة  2الى رسم بياني دائري وباستغالل معطيات نفس الوثيقة ،استنتج معلال
إجابتك نوع الرمل الخاص بكل عينة من العينات المدروسة.
ذ .محمد اشباني

النشاط  :4ظروف الترسب في المجاري المائية
تعتبر المجاري المائية من أهم أوساط نقل وترسب الرواسب .فماهي العوامل التي تحدد مصير الرواسب في المجاري المائية؟ وكيف تساهم تلك العوامل في تشكيل
تلك المجاري؟ وماهي أنماط انتقال تلك الرواسب في المجاري المائية؟
الوثيقة 1

الوثيقة 3

الوثيقة 4

الوثيقة 2

الوثيقة 5

الوثيقة 6

التعليمات
.1

من خالل معطيات الوثيقة  ، 1اربط العالقة بين انحدار المجرى المائي وقد الرواسب المنقولة.

.2

انطالقا من تحليل مبيان  hjulstromالممثل في الوثيقة  ،2اجب على األسئلة المرفقة بنفس الوثيقة.

.3

استخرج من الوثيقة  3مختلف أنماط نقل الرواسب مبينا عالقة قد الرواسب بنمط النقل.

.4

انطالقا من معطيات الوثيقة  4ومكتسباتك ،كيف تفسر تشكل الضفتين المحدبة والمقعرة في منعطفات المجرى المائي؟

.5

من خالل الوثيقة  ، 5صف توزيع الرواسب طوليا في المجرى المائي .كيف تفسر ذلك التوزيع؟

.6

قارن بين صنفي الشرفات النهرية الممثالن في الوثيقة  .6أي نو ع من الشرفات سيتشكل في حالة مجرى مائي سريع جدا؟

النشاط  :5ظروف الترسب في األوساط البينية
تتموضع الرواسب البينية على مجموع الهوامش القارية (مصبات األنهار ،الشواطيء ،الالغونات .فماهي ظروف الترسب في تلك األوساط؟
الوثيقة 2

الوثيقة 1

التعليمات

.1

من خالل الوثيقة  1والصور المعروضة ،بين كيف تتشكل رواسب الدلتا ولماذا يعتبر الدلتا من األراضي الخصبة للزراعة.

.2

من خالل الوثيقة  2والصور المعروضة ،بين كيف تتشكل رواسب الالغون.

.3

الخليج هو وسط مائي تمتد فيه مياه البحر داخل القارة عند مصب النهر .انطالقا من مكتسباتك كيف تفسر تشكل الخلجان؟

ذ .محمد اشباني

النشاط  :6ظروف الترسب في األوساط البحرية
يضم المجال البحري أهم أوساط الترسب إذ يستقبل الحمولة الحتاتية والمذابة لمعظم األنهار كما تصله كثير من الرواسب عبر الرياح .فماهي مختلف مناطق الترسب
في المجا ل البحري ومانوع الرواسب المميزة لكل منطقة؟ وما ظروف ترسبها؟

الوثيقة 2

الوثيقة 1

الوثيقة  :3الترسب في الحافة القارية

الوثيقة  :4الترسب في السهل اللجي والحافة القارية

لمعرفة سبب غياب الرواسب الكلسية في األعماق الكبيرة نعتبر
المعطيات التالية:

الشكل 1

الشكل 2

 غمر  Petersonحبال يحتوي على كرات صغيرة من الكلس طوله
 5000mبعد مضي  4أشهر ،قام بتحديد ضياع كتلة كرات الكلس،
فحصل على النتائج المبينة في الشكل .1
 لتحديد العوامل المؤدية إلى ضياع كتلة الكلس في األعماق التي
تتجاوز  ،4000mتمت دراسة ذوبانية الكلس في الماء في ظروف
مختلفة .يمثل الشكل  2النتائج المحصلة.
 معادلة ترسب ودوبان الكلس
التعليمات
.1

استخرج من الوثيقة  1مختلف الرواسب الموجودة في األوساط البحرية مبينا توزيعها.

.2

من خالل الوثيقة  ،2حدد مناطق الترسب في المجالي البحري ونوع الرواسب المتوضعة في كل منطقة .اقترح تفسيرا لتوزيع الرواسب في تلك المناطق.

.3

بين من خالل معطيات الوثيقة  ،3بين دور الحافة القارية في الترسب البحري.

.4

من خالل معطيات الوثيقة  ، 4صف توزيع الرواسب في كل من السهل اللجي واألعماق الكبيرة مبينا مصدر الرواسب المتوضعة في تلك المنطقتين.

.5

صف نتائج تجربة  Petersonالممثلة في الشكل  1من الوثيقة  . 5هل تتطابق هذه النتائج مع ما وصلت إليه في إجابتك عن السؤال السابق حول توزيع
الرواسب الكلسية؟ علل إجابتك.

.6

استخرج من الشكل  2من الوثيقة  5العوامل المتدخلة في ذوبان الكلس في األعماق مبينا كيف يؤثر كل عامل.
ذ .محمد اشباني

النشاط  :7ظروف الترسب في وسط قديم (حوض الفوسفاط)
يعتبر الفوسفاط من أهم المعادن المتوفرة في المغرب حيث يختزن ثالثة أرباع االحتياطي العاملي منه ويوجد الفوسفاط في شكل طبقات من الصخور الفسفاطية
تشكل اليوم مناجم توجد في عدة مناطق من المغرب .فماهي خصائص الصخور الفوسفاطية؟ وماهي ظروف ترسبها؟
الوثيقة 2

الوثيقة 1

يوجد الفوسفاط بكميات جد ضئيلة في أغلب الصخور الرسوبية كما يكون تركيزه جد ضعيف في مياه البحر (الفوسفور المذاب) وهذا ما يجعل ترسبه مباشرة كالملح مثال غير
ممكن .للكشف عن ظروف ترسب الفوسفاط نقترح معطيات الوثائق التالية :الوثيقة  :1مساحة انتشار البالكتون (عوالق بحرية غييرة جدا) وتويي الفوسفور المذاب في المياه
السطحية للمحيط األطلسي  .الوثيقة  :2نتائج قياس تركيز الفوسفور المذاب حسب العمق في مياه األطلسي .الوثيقة  :3رسم تفسيري لظروف ترسب الفوسفاط .الوثيقة  :4ظروف
عيش مجموعة من األسماك الحالية والشبه الحالية التي ُوجدت بقايا في الطبقات الفوسفاطية.

الوثيقة 4

التعليمات
 .1انطالقا من معطيات الوثيقتين  1و  ، 2صف تموضع الطبقات الفوسفاطية مبينا مدى نقاوتها (هل تحتوي على الفوسفاط فقط ) و محددا زمن ترسبها.
 .2قارن بين توزيع البالكتون والفوسفور المذاب في المياه السطحية للمحيط األطلسي (الوثيقة  ) 1واقترح تفسيرا للعالقة بين البالكتون والفوسفور المذاب.
 .3من خالل الوثيقة  ،2صف تطور تركيز الفوسفور المذاب حسب العمق و باستغالل معطيات الوثيقة  3بين سبب ذلك االختالف في التركيز حسب العمق.
 .4تبين الوثيقة  ،4ان ترسب الفوسف اط ال يحدث بشكل مباشر بل بتدخل البالكتون .وضح ذلك باالستعانة بنفس الوثيقة.
 .5انطالقا مما سبق وباستغالل معطيات الوثيقتين  3و  ،4حدد الظروف المالئمة لتشكل الرواسب الفوسفاطية.
 .6بعد تعرف ظروف تشكل الفوسفاط ماذا يمكن القول حول خريطة الجغرافيا القديمة لحوض الفوسفاط الشمالي (انظر الوثيقة )1؟

ذ .محمد اشباني

النشاط  :8إنجاز خريطة الجغرافيا القديمة لحوض الفوسفاط الشمالي
بعد ان تم الكشف عن ظروف تشكل الرواسب الفوسفاطية أصبح من الممكن رسم خريطة الجغرافيا القديمة لحوض الفوسفاط الشمالي لكن أماكن تواجد الفوسفاط
متباعدة فهل خضعت كلها لنفس ظروف الترسب؟ وهل يمكن ربطها في وسط قديم واحد متصل ام عدة أوساط معزولة؟
الوثيقة  :3خريطة الجغرافيا القديمة لألحواض الفوسفاطية حسب
العالم  )1( 1796 Boujoوحسب العالم .(2) 1797 Trappe

الوثيقة  :1حدود الحوض الفوسفاط الشمالي

الوثيقة  :2أعمدة استراتيغرافية لمناطق مختلفة ومتباعدة من الحوض الشمالي

التعليمات
.1

باستغالل معطيات الوثيقتين  1و  ،2قارن األعمدة االستراتيغرافية للمناطق المدروسة .ماذا يمكن استنتاجه حول ظروف تشكل الرواسب الفوسفاطية
في تلك المناطق؟

.2

صف النموذجين اللذين اقترحهما كل من  Boujoو  Trappeلخريطة الجغرافيا القديمة ألحواض الفوسفاط وناقش كل كل نموذج على حدى.

.3

وضع كال النموذجين سهل سوس ضمن المجال البحري القديم رغم أنه ال يحتوي على الفوسفاط ،ما هي في نظرك الدالئل والدراسات التي يمكن ان
البحث عنها لتأكيد ذلك التصور؟

نهاية الفصل 1
ذ .محمد اشباني

النشاط  :1المبادئ االستراتيغرافية للتأريخ النسبي للتشكالت الجيولوجية
تمكن مالحظة المجموعات الرسوبية من الحصول على عدة معلومات حول التسلسل الزمني لتشكلها وبالتالي تأريخ بعضها بالنسبة لبعض أو ما يسمى بالتأريخ النسبي.
فماهي خصائص المجموعات الرسوبية؟ وكيف تمكن تلك الخصائص من تأريخها؟
الوثيقة  :1خاصيات المجموعات الرسوبية – مفهوم الطبقة الرسوبية

الوثيقة  :2المبادئ االستراتيغرافية لتأريخ التشكالت الجيولوجية

الوثيقة  :4المستحاثات المعتمدة في التأريخ النسبي

الوثيقة  :3أنواع المستحاثات

التعليمات
 .1من خصائص المجموعات الرسوبية أنها مطبقة (على شكل طبقات) .أبرز ذلك من خالل معطيات الوثيقة  1معرفا الطبقة الرسوبية.
 .2أرخ الطبقات الرسوبية الممثلة في الشكل ( 1حدد االحدث واالقدم) واستننج من ذلك التأريخ مبدأ (قاعدة) لتأريخ الطبقات الرسوبية بعضها بالنسبة لبعض .وبين
محدودية ذلك المبدأ من خالل معطيات الشكلين  2و .3
 .3هل يمكن القول ان الطبقتين  Aو  Bالبعيدتين بعدة كيلومترات (الشكل  )4لهما نفس العمر؟ علل إجابتك .هل ينطبق نفس األمر على الطبقتين  Cو  Eمن الشكل 5
 .4اقترح التأريخ النسبي للعناصر الجيولوجية الممثلة في كل شكل من األشكال  7 ،6و .8
 .5قارن التوزيع الطبقاتي للمستحاثات الممثلة في الوثيقة  3وبين داللة ذلك التوزيع  .لو افترضنا طبقتين رسوبيتين واحدة تحتوي على المستحاثة  O.S.واألخرى تحتوي
على المستحاثة  L.b.هل يمكنك ان تؤرخ تلك الطبقتين باستعمال محتواهما المستحاثي؟ أي المستحاثين تراها أدق في التأريخ؟ علل إجابتك.
 .6من خالل مقارنة المستحاثتين الممثلتين في الوثيقة  ،4بين بماذا يمكن ان تفيد كل واحدة منهما.

ذ .محمد اشباني

النشاط  :2تقسيم الزمن الجيولوجي :مفهوم الطابق ،الفجوة االستراتيغرافية والدورة الرسوبية
قسم الجيولوجيون الزمن الجيولوجي باعتماد وحدات كرونوستراتيغرافية تشمل مجموعة من الطبقات المتوضعة خالل فترة زمنية محددة ومن بين تلك الطبقات المميزة
حدد العلماء ما يسمى بالتشكيالت النمطية بحيث تمثل كل تشكيلة نمطية تقسيما يسمى الطابق  étageذو عمر يتراوح بين  3و 11ماليين سنة .فماهي التشكيالت
النمطية؟ وكيف يتم اختيارها؟

الوثيقة  :1التشكيالت النمطية ومميزات حدودها
في منطقة  Pliensbachبألمانيا تم تحدد تشكيلة
نمطية (الشكل أ) تشكل في الزمن الجيولوجي الطابق
البليونسبكي  Pliensbachienوالذي يمتد بين
)( -194 à -187 Ma
يوجد الطابق البليونسبكي بين حدين:
الحد  :Aبها رواسب فوسفاتية ومستحاثات



من أعمار مختلفة.
الحد  :Bبها رواسب تعبر عن سحن بحرية



ضعيفة العمق.
يمثل الشكل ب مختلف أنماط الفجوات االستراتيغرافية.

 hالوثيقة  :2مفهوم الدورة الرسوبية
يلخص الجدول جانبه خصائص الطبقات الرسوبية
في إحدى المناطق فب المغرب.

الوثيقة  :1التشكيالت النمطية ومميزات حدودها

الشكل 1

خالل التجاوز البحري تتشكل متتالية من الصخور تسمى المتتالية التجاوزية
(الشكل )1
خالل التراجع البحري تتشكل متتالية من الصخور تسمى المتتالية التراجعية
(الشكل )2
مع اكتمال الدورة الرسوبية تتشكل متتالية من الصخور تعبر عن الخاصيات
السحنية للدورة الرسوبية (الشكل )3
الشكل 2

الشكل 3

الوثيقة  :1التشكيالت النمطية

التعليمات
 .1صف التشكيلة النمطية الممثلة في الشكل أ من الوثيقة  1وبين خاصيات حدودها معرفا الفجوة االستراتيغرافية وباالعتماد على الشكل ب أبرز مختلف أنماط
الفجوات االستراتيغرافية.
 .2اتمم ملء الجدول الممثل في الوثيقة  2عبر وضع عالمات في الخانات المناسبة وعلق النتائج المحصل عليها.
 .3استخرج من الوثيقة  3الخاصيات السحنية والهندسية للمتتاليتين التجاوزية (الشكل  )1والتراجعية (الشكل  )2واقترح تفسيرا لكل متتالية.
 .4صف المتتالية المميزة لدورة رسوبية (الشكل  3من الوثيقة  )3وبين أهميتها في التقسيم الجيوكرونولوجي.
 .5من خالل الوثيقة  4قارن بين التنافر الموازي والتنافر الزاوي .اعط تفسيرا لهذا األخير.

ذ .محمد اشباني

النشاط  :3التقسيمات الجيوكرونولوجية الكبرى للزمن الجيولوجي
يصعب االعتماد فقط على الطوابق كسلم جيوكرونولوجي نظرا لعددها الهائل لذلك لجأ علماء الجيولوجيا للبحث عن تقسيمات كبرى تجمع عشرات الطوابق معتمدين
في ذلك على معايير مستحاثية (تطور أشكال الحياة على األرض) وتكتونية (الظ واهر التكتونية الكبرى عبر التاريخ) فماهي تلك التقسيمات؟ وكيف مكنت تلك المعايير من
الوصول إليها؟
الوثيقة  :1التقسيمات الكبرى للزمن الجيولوجي

ما قبل الكمبري

الحقب األول (الباليوزوي)

الحقب الثاني (الميزوزوي)

من نشأة األرض الى -570 Ma

من  -570 Maالى -245 Ma

من  -245 Maالى -65 Ma

يسمى كذلك بالكريبتوزي
ومعناها الحياة الخفية وذلك
لكون لغياب الحياة فيه مع
العلم أنه تم اكتشاف
مستحاثات لكائنات بدائية
صغيرة عاشت خالل ذلك الزمن

الوثيقة  :2المعايير التكتونية
لتقسبم الزمن الجيولوجي.
الشكل أ :أدت تكتونية الصفائح الى
تغيرات مستمرة في توزيع القارات
ورافق تلك التغيرات ظهور مجاالت
للترسب كالمحيطات ثم اختفاؤها
لتحل مكانها سالسل جبلية تتعرض
هي األخرى لعوامل الحث وهذا
يشكل مايسمى الدورة التكتونية ومن
أشهر الدورات التكتونية:
 الدورة الكدومية :خالل الزمنقبل الكمبري
 الدورة الكاليدونية الهرسينية:خالل الحقب األول
 الدورة األلبية :ابتداءا من الحقبالثاني ومازالت.
الشكل ب :التنافر الهرسيني الفاصل
بين الحقبين األول والثاني

الحقب الثالث والرابع (السينوزوي)
من  -65 Maالى -1,8 Ma

من  -1,8 Maومازال

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

تميز هذا الحقب بظهور كائنات
حية جديدة أشهرها الديناصورات
واألمونيت وانتهى بانقراضها
جميعا

تميز هذا الحقب بكائنات حية
مازال كثير منها يعيش الى
اليوم

تميز بظهور كل الكائنات
الحية الموجودة اليوم وخالله
ظهر اإلنسان ومازال هذا
الحقب مستمرا

الفصوص.

الشكل ب

الشكل أ
التعليمات

 .1اعتمادا على معطيات الوثيقة  ،1أعد تلخيص تاريخ األرض من نشأتها الى اليوم مبينا التقسيمات الكبرى لذلك التاريخ والمعايير المعتمدة في ذلك التقسيم.
 .2من خالل معطيات الوثيقة  2والمتحركة المعروضة أمامك ،أبرز أهمية المعايير التكتونية في بناء السلم االستراتيغرافية

ذ .محمد اشباني

النشاط  :4استرداد التاريخ الجيولوجي لمناطق رسوبية

التعليمات
 .1انطالقا من مكتسباتك السابقة ،كيف يمكن تأريخ الطبقات الرسوبية في األعمدة االستراتيغرافية للمناطق األربعة الممثلة في الوثيقة 1؟
 .2انجز تأريخ األعمدة االستراتيغرافية المدروسة عبر وضع كل طبقة في الزمن الذي توضعت فيه مستعمال في ذلك جدول الفترات الزمنية الممثلة في الوثيقة .2
 .3يكشف جدول التأريخ المحصل عليه في الجواب عن السؤال السابق عن عدة ظواهر رافقت الترسب في المناطق المدروسة .استخرج تلك الظواهر.
ذ .محمد اشباني

ذ .محمد اشباني

السلم االستراتيغرافي

L'échelle stratigraphique

النشاط  :1الخريطة الجيولوجية وثيقة تركيبية للدراسات االستراتيغرافية
بعد ان مكنت الدراسات االستراتيغرافية من انجاز خريطة الجغرافيا القديمة واسترداد التاريخ الجيولوجي لمنطقة معينة أصبحت لدى الجيولوجيون معطيات مهمة يجب
تجميعها في وثيقة واحدة تمكن الباحثين وغيرهم من الوصول لكل المعطيات الجيولوجية بسهولة ،هذه الوثيقة تسمى الخريطة الجيولوجية .فماهي العناصر التي
يمكن ان تحتويها الخريطة الجيولوجية وكيف يتم إنجازها؟ وكيف يتم ترميز العناصر الممثلة فيها؟
األسناد :خرائط جيولوجية للمغرب  +الوثائق أسفله

الوثيقة  :1طريقة إنشاء منحنيات المستوى

يتم تمثيل المعلومات
يتم تمثيل المعلومات

االستراتيغرافية في

الصخرية في الخريطة

الخريطة الجيولوجية

الجيولوجية بواسطة رموز

بواسطة رموز خاصة

خاصة بكل نوع من الصخور

(حروف أو ألوان) وتعبر

كما يوضح لجدول التالي:

تلك المعلومات عن عمر
الطبقات الصخرية وعن
ترتيبها الزمني من حي
التكوين كما يوضح
الجدول التالي:

الوثيقة  :2تمثيل المعلومات الصخرية

الوثيقة  :3تمثيل
المعلومات
االستراتيغرافية

يتم تمثيل المعلومات التكتونية
في الخريطة الجيولوجية
بواسطة رموز خاصة كما يوضح
الجدول التالي:

الوثيقة  :2تمثيل المعلومات التكتونية

التعليمات
.1

انطالقا من مكتسباتك وباستغالل معطيات كل الوثائق ،استخرج من الخريطة الجيولوجية المقدمة إليك مختلف العناصر الممثلة فيها.

.2

بناء على ما سبق ومن خالل مكتسباتك ،اذكر مختلف استعماالت الخريطة الجيولوجية.

ذ .محمد اشباني

النشاط  :2المقطع الجيولوجي
رغم ما تحمله الخريطة الجيولوجية من معطيات مهمة إال أنها ال يمكن ان تكشف عما يوجد في العمق ولذلك يتم إنجاز ما يسمى المقطع الجيولوجي .فما هو
المقطع الجيولوجي؟ وماهي العناصر الممثلة فيه؟ وكيف يتم إنجازه؟
الجيولوجي الجيولوجي
مراحل إنجاز المقطع
الوثيقة :3
المقطع
لإنحاز

الوثيقة  :1عناصر المقطع الجيولوجي
الوثيقة :2
إنجاز
الجانبية
الطبوغرافية

 .1قراءة الخريطة الجيولوجية للتعرف على أنماط البنيات الجيولوجية الممثلة
(الاستراتيغرافية والتكتونية).
 .2إنجاز المقطع الطبوغرافي المقابل للمقطع الجيولوجي المراد إنجازه.
 .3رصد الطبقات الصخرية المتقاطعة مع خط المقطع وتحديد تموضعها بالنسبة
لبعضها البعض وعمرها وسحنتها.
 .4الربط بين بين مختلف نقط استسطاح الطبقات بشكل يمكن من تحديد
مظهرها وسمكها في العمق وذلك باتباع الخطوات التالية:
 نرسم أولا على المقطع الطبوغرافي الطبقة التي يظهر لها السقف والسرير على
مستوى المقطع في الخريطة.
 نرسم بعد ذلك حدود الطبقات الأخرى التي تكون متوازية مع الطبقة المرسومة
مع مراعاة السمك.
 نظيف في النهاية كل العناصر الأخرى (التوجيه ،العنوان ،المفتاح ،أسماء
المواقع.)...
 الشكل  :1تمثيل الطبقات العمودية :إذا كانت حدود الطبقات تقطع منحنيات
المستوى بشكل مستقيمي فإن هذه الطبقات تكون عمودية على مستوى
المقطع الجيولوجي.
 الشكل  :2تمثيل الطبقات الأفقية :إذا كانت حدود الطبقات موازية لمنحنيات
المستوى في الخريطة الجيولوجية فإن هذه الطبقات تكون أفقية على مستوى
المقطع الجيولوجي.

الشكل 1

 الشكلين  3و  :4تمثيل الطبقات المائلة :إذا كانت حدود الطبقات تقطع منحنيات
المستوى بشكل غير مستقيمي فإن هذه الطبقات تكون مائلة على مستوى
المقطع الجيولوجي حيث تتقاطع الطبقات المائلة مع الوادي لترسم حرف ،V
و يكون رأس الحرف  Vموجها نحو اتجاه ميلان هذه الطبقات.
يتم تحديد درجة ميلان الطبقات بتطبيق قاعدة الثلاث نقط كالتالي:
 نحدد  3نقط  Aو  Bو  Cتنتمي لأحد حدي الطبقة بحيث تنتمي النقطة  Aللمقطع
و يكون للنقطتين  Bو  Cنفس الارتفاع (تتقاطعان مع نفس منحنى المستوى).
 نمثل على المقطع الجيولوجي النقطة ’ Aإسقاط النقطة  ،Aوالنقطة ’B’C
(تقاطع المستقيم ( )BCمع المستقيم الأفقي ذو ارتفاع النقطتين  Bو .)C
 يمثل المستقيم المار من النقطة ’ Aو النقطة ’ B’Cميلان أحد حدي الطبقة.
 نرسم الحد الآخر للطبقة بالتوازي مع الحد السابق ،وبنفس الكيفية نستنتج ميلان
الطبقات الأخرى.

الشكل 3

الشكل 2

الشكل 4

التعليمات
.1

انطالقا من الوثيقة  ،1عرف المقطع الجيولوجي واذكر مختلف عناصره.

.2

بعد تعرف مراحل إنجاز الجانبية الطبوغرافية الممثلة في الوثيقة  ،2انجز الجانبية الطبوغرافية للخريطة المرفقة بنفس الوثيقة.

.3

بعد تعرف ومناقشة مراحل إنجاز المقطع الجيولوجي ،انجز على الورق المليمتري المقطع الجيولوجي  ABمن الخريطتين الجيولوجيتين أسفله.

ذ .محمد اشباني

النشاط  :3استرداد التاريخ الجيولوجي لحوض الفوسفاط
نتيجة لما تحتويه الخريطة الجيولوجية من معطيات متنوعة ،استراتيغرافية ،تكتونية وم ستحاثية يمكن ان يتم توظيفها في تحديد تتالي األحداث الجيولوجية الكبرى
التي عرفتها منطقة ما فكيف يتم توظيف الخريطة الجيولوجية في استرداد التاريخ الجيولوجي لمنطقة ما؟

التعليمات
.1

انطالقا من معطيات الوثيقة  1وباستغالل مكتسباتك،
أ.

حدد معلال جوابك نوع المالمسة (الحدود) بين القاعدة الصخرية والسلسلة الرسوبية التي تحتوي على الفوسفاط.

ب .استردد التاريخ الجيولوجي لهضبة الفوسفاط عبر ترتيب المراحل الواردة في الوثيقة .1

أضف
لمعلوماتك

ذ .محمد اشباني

