
Les roches magmatiques.  

 



 :جمهُد إشكالي

يخج غً صػىد الصهازة غلى مسخىي كل مً الرزواث و مىاطم الطمس ً
ت مخىىغت جدخل هره ألاخيرة في بيُت كل مً اللشسة . حشكل صخىز صهاٍز

ت و املدُطُت    .  اللشسة اللاٍز

oحساؤالث الخالمُر :حساؤالث 
خىل الصخىز 

ت .الصهاٍز  



ت؟: املدىز ألاول   ما هي خصائص الصخىز الصهاٍز

 :الكساهِذ وػُىاث مً صخسحي الباشلذ لبالػين املجسدة  الخةتامل –
o مدمج ً  :1جمٍس

غُىت مً صخسة  5غُىت مً صخسة الباشلذ و الىزُلت  2جمثل الىزُلت 
 .الكساهِذ

http://svttoday.blogspot.com/p/wiki-svt.html 



اغخمادا غلى الىزُلخين خدد خصائص صخسحي الباشلذ و الكساهِذ و ذلك  -1
 .بملء الجدول أسفله

(  وحىد البلىزاث فلط)غلما أن بيُت الصخسة ًدددها جسكُبها الػُداوي  -2
 .خدد بيُتي كل مً الباشلذ و الكساهِذ

oأسئلت: 

oأحىبت: 



:  بلورات بيضاء -
 feldspath 



 :اسخيخاج -2
o  بيُت صخسة الباشلذ : 

ت هصف مخبلىزةالباشلذ صخسة     .صهاٍز

 .  ألاولفين و البيروكسً: بلىزاث صؿيرة -
 . العجين الصحاجي: مادة ؾير مخبلىزة -

 :جدخىي صخسة الباشلذ غلى •

 : بيُت صخسة الباشلذ  • .  بيُت هصف مخبلىزة

o  ذكساهِبيُت صخسة ال : 

ت ذ صخسة كساهِال    .كاملت الخبلىز صهاٍز

 .  املسو : بلىزاث المػت كدبِباث الصحاج -
 .  فلدسباثال: بلىزاث بُظاء -

 :جدخىي صخسة الكساهِذ غلى •

 : ذكساهِبيُت صخسة ال  • .  بيُت كاملت الخبلىز 
 .املُكا السىداء: بلىزاث سىداء المػت -



 :مالخةت صفُدخين دكُلخين للصخسجين باملجهس املسخلطب -

o ملحىظت : 
ت  وسخػمل املجهس املسخلطبل  -  هجاش مالخةت مجهٍس
  Le microscope polarisantبدُث جةهس البلىزاث ملىهت    . 

 .و وسخػمل كرلك لهجاح هره املالخةت الصفُدت الدكُلت للصخسة

 La structure pétrographiqueحػبر البيُت البتروؾسافُت   •
بين هره  لصخسة ما غً شكل و كد الػىاصس املكىهت لها  و كرا غً الػالكت 

 .الػىاصس



o مدمج ً  :2جمٍس
ت لصفُدت دكُلت لصخسة الباشلذ و جمثل  1جمثل الىزُلت  مالخةت مجهٍس

ت لصخسة الكساهِذ 2الىزُلت   .مالخةت مجهٍس

 .أغط ألاسماء املىاسبت ألزكام الىزُلخين -1
الباشلذ  اغخمادا غلى الصفُدخين أغاله  صف التركُب الػُداوي لصخسحي -2

 .و الكساهِذ

oأسئلت: 



ت  صف  -3 باسخؿاللك للمػطُاث الجدًدة التي شودجىا بها املالخةت املجهٍس
 .بيُت الصخسجين



o ألاحىبت: 

 . مُكسولُخاث -4 .  بيروكسً -3 الصحاج البركاوي   -2 أولفين   -1 :1الىزُلت  -1

 .  املسو  -3 املُكا السىداء   -2 الفلدسباث   -1 :2الىزُلت  -

 : وصف التركُب الػُداوي لصخسة الباشلذ -2

ت لصفُدت دكُلت لصخسة الباشلذ أنها جخكىن مً  :جبين املالخةت املجهٍس



و  Olivine ألاولفين: و هي بلىزاث مػدوي Phénocristauxبلىزاث كبيرة  -
 .و جةهس في املجهس املسخلطب بألىان فاجدت Pyroxène البيروكسً

و  Microlites املُكسولُخاثشبيهت بالػص ي حسمى ب بلىزاث صؿيرة اللد -
 .الفلدسباثهي بلىزاث مػدن 

جةهس باللىن ألاسىد في املجهس املسخلطب حسمى عجُىت ؾير مخبلىزة  -
 .Verre volcaniqueالصحاج البركاوي ب

o وصف التركُب الػُداوي لصخسة الكساهِذ : 

ت لصفُدت دكُلت لصخسة الكساهِذ أنها جخكىن مً  جبين املالخةت املجهٍس
 :زالزت أهىاع مً البلىزاث

زمادي )خدودها ؾير مىخةمت جأخر هفس لىن الفلدسباث : بلىزاث املسو  -
 (.فاجذ



 .خدودها مىخةمت و جةهس بلىن زمادي فاجذ بلىزاث الفلدسباث -

 .جةهس بألىان فاكػت في املجهس املسخلطب : بلىزاث املُكا -

 : وصف بيُت صخسة الباشلذ -3

  ...هي مادة ؾير  و في بيُتها ... ... بىحىد ( الصخىز البركاهُت)جخميز الباشلذ 
بالبيُت املُكسولُدُت لرلك حسمى بيُتها ... كما جخميز بالبلىزاث خاصت 

Structure microlitique   أو بيُت.... ... 

هي مادة  و في بيُتها  شحاج بسكاويبىحىد ( الصخىز البركاهُت)جخميز الباشلذ 
لرلك حسمى بيُتها  املُكسولُخاثؾير مخبلىزة  كما جخميز بالبلىزاث خاصت 

بيُت هصف مخبلىزةأو   Structure microlitiqueبالبيُت املُكسولُدُت 

o وصف بيُت صخسة الكساهِذ : 
  ...جةهس غلى شكل ... بخكىنها مً ( الصخىز البلىجىهُت)جخميز الكساهِذ 

 . Structure grenue... ... أو  ... ...بلرلك وسمي بيُتها 
جةهس غلى شكل  بلىزاثبخكىنها مً ( الصخىز البلىجىهُت)جخميز الكساهِذ 

 Structureبيُت مدببت أو بكاملت الخبلىز   لرلك وسمي بيُتها خبِباث
grenue . 



o خالصت : 
 .أملء الجدول أسفله بما ًىاسب

 الخبلىز  كد البلىزاث البلىزاث البيُت   

  

الباشلذ 

Basalte 

 أو  ...

... 

Structure 

microlitique 

... 
... ... 

  

 الكساهِذ

Granite 

 ...أو  ...

Structure grenue 

... ... ... 



ت: املدىز الثاوي  :ما سبب اخخالف بيُت الصخىز الصهاٍز
o فسطُاث : 

د  ت إلى اخخالف ظسوف جبًر زبما ٌػىد اخخالف بيُاث الصخىز الصهاٍز
 .الصهازة

o مىاولت : 

 : لخفسير هرا الاخخالف في البيُاث  هىجص املىاولت الخالُت



o أسئلت : 
 .صف املىاولت املمثلت في السسم الخخطُطي أغاله -1
د الري جخػسض له الصهازة في كل إهاء و  -2 أجمم السسم بخددًد همط الخبًر

د  ذ بػد الخبًر  (.داخل الدائسة)زسم شكل صخسة الكبًر
 كازن بين هخائج الخجازب الثالر  ماذا جالخظ؟ -3
 .بماذا جفسس اخخالف الىخائج املدصل غليها -4
ت -5  .اسخيخج الػامل املخدكم في بيُت الصخىز الصهاٍز



o أحىبت : 

 : وصف املىاولت -1
ذ في مروب طُني غلى الىاز ختى ًىصهس  دزحت خسازة )هظؼ مسحىق كبًر

 زم هفسؽ كمُت أولى مً السائل املدصل غلُه في (C° 115 :اهصهاز الكبًرذ
في إهاء جبلىز به ماء ساخً زم ما جبلى في  إهاء جبلىز به زلج زم كمُت زاهُت

 .إهاء و هتركه في دزحت خسازة الىسط

 (. أهةس السسم) -2



 ......... :تبريد

 ......... :تبريد

 ......... :تبريد
نذوب مسحوق 

الكبريت  في 

مذوب طيني حتى 

 .ينصهر ثم نفرغ

كمية 

أولى 
 في

 .ثلج بهإناء 

 .ماء ساخن بهإناء 

 .إناء في درجة حرارة الوسط

كمية 

ثانية 
 في

كمية 

ثالثة 
 في

ؼ د سَس .جبًر  

د بطيء .جبًر  

د مخىسط .جبًر  


