
La théorie de la tectonique des plaques. 

الظواهس الجيولوجيت : الوحدة الثالثت
 .الباطنيت

      



 .البرهنت غلى هظسيت شحصحت اللازاث: املحوز ألاول 

oوطػُت الاهؼالق: 

كاهت إفسيليا وأمسيكا الجنوبيت ملخحمخين غلى شكل كخلت كازيت واحدة، وخالل " 
الكسيخاس ي ججصأث هره الكخلت إلى كازجين ابخػدجا غن بػضهما البػض مؼ مسوز 

 .الصمن، كما هو الشأن للطؼ من الجليد التي جتزحصح غلى سطح املاء
و جنطبم هفس املالحظت  ]... [والشالت حدود هاجين اللازجين جظهس جطابلا جاما بينهما 

التي كاهت كخلت كازيت (Groenland)  غلى أمسيكا الشماليت و أوزبا و كسينالهد 
 ". واحدة

 :اطدشماز وطػُت الاهؼالق

اغخمادا غلى ما وزد في الىص الػلمي و الىزائم أغاله، لخص في بظػت أطؼس فدىي  -1
ت شخصخت اللازاث  .هظٍس



يا الجىىبُت، ماذا جالخظ؟ هل  -2 لُا و الظاخل الشسقي ألمٍس كازن بحن الظاخل الغسبي إلفٍس
 .جىؼبم هفع املالخظاث غلى باقي اللازاث؟ أغؽ مشاال لرلً

لُا  -3 ً مً الظىحن في ول مً إفٍس الخظ فُجىحر وحىد صخىز كدًمت ًخجاوش غمسها ملُاٍز
يا الجىىبُت، غلى ماذا ًدٌ وحىد صخىز مً هفع الىىع و مً هفع الػمس في حتهي  و أمٍس

 .املدُؽ ألاػلس ي

هشف الػلماء غً وحىد مظخدازاث لىباجاث و خُىاهاث في مىاػم مخػددة مً   -
اللازاث، خُث وحدث مظخدازاث شاخف صغحر ًدعى املحزوشوز ٌػِش في املُاه الػربت في 

يا الجىىبُت لُا و أمٍس  .مىؼلخحن مً إفٍس

ف املظخدازاث -أ  .ذهس بخػٍس

 .اكترح فسطُت جفظس جىشَؼ مظخدازاث املحزوشوز، و جأهد منها -ب

 .هُف جفظس وحىد مظخدازاث هباجُت في مىؼلت مُخت واللؼب الجىىبي -ج



o أجوبت: 



o خالصت: 
ت شخصخت اللازاث - ف هظٍس  : حػٍس

.................................................. البرهان .................................................. البرهان  .................................................. البرهان   

خه -  :  البراهحن التي كدمها فجىحر إلزباث صحت هظٍس

د فججر طىت  ، و مفادها أن كازاث الػالم واهذ في ألاشمىت 1912اكترخها الػالم ألفٍس
ت وخُدة طمُذ بالُابظت الىخُدة   La pongéeالجُىلىحُت  اللدًمت غلى شيل هخلت كاٍز

خاس ي ججصأث إلى غدة كازاث جباغدث فُما بُنها مؼ مسوز الصمً لخفصل بُنها  و خالٌ الىٍس
 .البداز و املدُؼاث

 .الهىدس ي

البرهان ٌظمى هرلً ب -
 .املىزفىلىجي

- L’argument morphologique. 

جام بحن جيامل و جؼابم وحىد  -
 .هىامش مخخلف كازاث الػالم

غلى أن  الخياملًؤهد هرا  -
هخلت اللازاث واهذ غلى شيل 

ت وخُدة  .في املاض ي كاٍز

 .الجُىلىجي

البرهان ٌظمى هرلً ب -
 .الصخسي 

- L’argument géologique. 
ت كدًمت وحىد  - مً هخل صخٍس

هفع الىىع و لها هفع الىىع 
 .غلى كازاث مخػددة 

وحىد الخيامل بحن هره الىخل  -
ت فججر ت ًؤهد هظٍس  .الصخٍس

 .املظخداسي

L’argument paléontologique. 

هفع املظخدازاث وحىد  -
مخخلف  الىباجُت و الحُىاهُت في

 .كازاث الػالم

 الخمازل إلاطخداسيًؤهد هرا  -
غلى أن اللازاث واهذ غلى 

ت وخُدةشيل  في  هخلت كاٍز
 .املاض ي



oت شخصخت اللازاث  :هخائج دزاطت كػس املدُؽ ألاػلس ي: مػؼُاث غلمُت خدًشت جدغم هظٍس

 :الدزاطت الؼبىغسافُت -أ

 .جمشل الىزُلت حاهبه ملؼػا حاهبُا للػس املدُؽ ألاػلس ي الجىىبي

o أطئلت: 
ع املشيلت للػس املدُؽ ألاػلس ي الجىىبي -1  .خدد أهىاع الخظاَز

ع غلى حاهبي الرزوة املدُؼُت، ماذا جالخظ؟ -2  كازن أشياٌ هره الخظاَز



o أحىبت: 
ع املشيلت للػس املدُؽ ألاػلس ي الجىىبي -1  :جددًد أهىاع الخظاَز

 .مً اللازجحن في اججاه الرزوة وطؽ مدُؼُت >

ت  ت  .هظبت كاٍز  .ذزوة وطؽ مدُؼُت  .طهل لجي  .خافت كاٍز

ع غلى حاهبي الرزوة املدُؼُت -2  :ملازهت أشياٌ هره الخظاَز

ع مخمازلت غلى حاهبي الرزوة وطؽ مدُؼُت، بدُث هجد هفع  > هالخظ أن الخظاَز
ع ولما ابخػدها غً اللازجحن في اججاه الرزوة مً الجاهبحن  .أشياٌ الخظاَز



 :الدزاست الصخسيت -ب

ٌػؼي الجدٌو أطفله غمس باشلذ كػس املدُؽ ألاػلس ي الجىىبي بداللت املظافت التي 
 .جفصله غً الرزوة

 (شسق الرزوة) 2الخنليب  (غسب الرزوة) 1الخنليب  موكؼ الخنليب

املسافت التي جفصل موكؼ الخنليب غن 

 الرزوة
990 Km 500 Km 

 (MA)ملُىن طىت  26 (MA)ملُىن طىت  53 غمس كػس املحيط

o أطئلت: 
 .أغؽ اطم الصخسة ألاطاطُت التي ًدشيل منها كػس املدُؽ ألاػلس ي -1

و طسغت احظاغه هدى الشسق ( VO)أخظب طسغت احظاع املدُؽ ألاػلس ي هدى الغسب  -2
(VE ) بالظيخمتر في الظىت(cm/an.) 

 .ماذا حظخيخج مً خالٌ ملازهت الىخائج املدصل غليها -3

ت شخصخت اللازاث- 4  .اطخخلص مما طبم هُف جدغم هخائج دزاطت كػس املدُؽ هظٍس



o أحىبت: 

 .Basalteالباشلذ ، و اطم هىغها هى صخىز بسواهُت: ػبُػت صخىز كػس املدُؽ  هي – 1

 :خظاب طسغت احظاع كػس املدُؽ ألاػلس ي – 2

 :هدى الغسب >

 =الظسغت  لدًىا
 املظافت

 الصمً

La vitesse = 
La distance 

Le temps 

V  = 
d 

t 
 :جؼبُم غددي

Vo  = 
990 Km 

53 MA 

Vo  = 
99000000 cm 

53000000 an 
 = 

99 cm 
53 an 

 = 1,86 cm/an 



 :هدى الشسق  >

 =الظسغت  لدًىا
 املظافت

 الصمً

La vitesse = 
La distance 

Le temps 

V  = 
d 

t 
 :جؼبُم غددي

VE  = 
500 Km 

26 MA 

VE  = 
50000000 cm 

26000000 an 
 = 

50 cm 
26 an 

 = 1,92 cm/an 



 .الاطخيخاج -3

با بىفع الظسغت هدى الشسق و هرلً هدى  وظخيخج أن كػس املدُؽ ألاػلس ي ًدظؼ جلٍس
 .الغسب

وظخخلص أن الصفُدخحن املخىاحدجحن غلى حاهبي الرزوة 
حشيلخا اهؼالكا مً الخدفلاث الباشلخُت، و التي جخسج مً 

الخظف املخىاحد وطؽ الرزوة غلى شيل طائل لصج ذو دزحت 
خسازة مسجفػت، زم جخصلب لدشيل الصخىز الباشلخُت بػد 

 .اهخفاض خسازتها

 .خالصت -4



ت جىخىهُت الصفائذ: املدىز الشاوي  .هظٍس

 :الخىشَؼ الػالمي للصالٌ و البراهحن -أ

 :1اليشاغ 
o أطئلت: 

 .صف كيف جخوشع الصالل و البراكين في الػالم -1

 كازن خسيطت جوشيؼ الصالل بخسيطت جوشيؼ البراكين، ماذا جالحظ؟ -2



o أحىبت: 

، (خؼىغ)جخىشع الصالٌش و البراهحن بشيل مىخظم غلى شيل أخصمت طُلت  – 1
 .جلظم طؼذ الىسة ألازطُت إلى مىاػم شاطػت و هادئت

، هالخظ أن هىان  – 2 ؼت جىشَؼ الصالٌش ؼت جىشَؼ البراهحن بخٍس غىد ملازهت خٍس
 .جؼابلا بحن جىشَؼ الظاهسجحن



ت -ب  .La notion de la plaque lithosphérique: مفهىم الصفُدت الصخٍس

 .جمشل الىزُلت حاهبه زطما جخؼُؼُا لصفائذ الغالف الصخسي 

o حدد غدد الصفائح التي يخكون منها سطح الكسة ألازضيت -1 :أطئلت. 
 .حدد أهواغها -2
 .أغط مثاال لكل هوع -3



 .لون الصفائح التي جنخمي إلى هفس النوع بنفس اللون  -4

 .أغط حػسيفا للصفيحت الصخسيت -5
o أحىبت: 

ت امليىهت لظؼذ ألازض هى – 1  .صفُدت 12 – 10: غدد الصفائذ الصخٍس

ت  –صفائذ مدُؼُت  - لُت)كاٍز  (.الصفُدت إلافٍس

 : أهىاغها – 2
 (.صفُدت املدُؽ الهادي)صفائذ مدُؼُت  -
ت  -  (.الصفُدت الػسبُت)صفائذ كاٍز

ف الصفُدت – 5  : حػٍس

الصفُدت كؼػت مً الغالف الصخسي، شاطػت حغسافُا و هادئت وظبُا، ًدُؽ بها 
 .خصام مً الصالٌ و البراهحن



 :اهدشاف جىخىهُت الصفائذ -ج
oمدمج ً  .جلىُاث خدًشت للُاض خسهُت الصفائذ: جمٍس

في شمً   Les ondes radioمىحاث زادًى  GPSجصدز ألاكماز الاصؼىاغُت 
ٌظمذ خظاب شمً (. v)، و جىدشس هره ألاخحرة بظسغت مػسوفت (t)مػحن 

املىحىدجحن  d2و  d1وصٌى املىحاث لىلؽ الخلاػها مً مػسفت املظافخحن 
املىحىدة بالىالًاث املخددة ) Westfordمشال بحن اللمس الاصؼىاعي و مدًىتي 

ىُت التي  d3و مً جم جددًد املظافت ( املىحىدة بأملاهُا) Wettzelو ( ألامٍس
 .جفصل بحن املدًيخحن



oأطئلت: 
 .اكترح فسطُت جفظس بها طبب حغحر املظافت بحن مىاػم الىسة ألازطُت -1

لت خظاب هره املظافت -2 ً، خدد ػٍس  .اغخمادا غلى مػؼُاث الخمٍس

 .خدد أهىاع الحسهت التي جددر، مؼ ذهس أمشلت لها -3



 :مصدز الؼاكت املظؤولت غً خسهُت الصفائذ  -د

 :جؼىز دزحت الحسازة ألازطُت و مصدزها -

o مدمج ً  :1جمٍس

 .ًمشل الجدٌو الخالي دزحت خسازة ألازض بداللت الػمم

 Km   1000 2000 3700الػمم ب 

 C° 1500 2000 4000دزحت الحسازة ب 

oأطئلت: 

 500ًمشل  cm 1: الظلم. )أهجص مىدنى حغحر دزحت خسازة ألازض بداللت الػمم -1
°C  1و cm  500ًمشل Km.) 

 .خلل املىدنى املدصل غلُه -2



 .ماذا حظخيخج -3

o أحىبت: 
o مدمج ً  :2جمٍس

 :لخفظحر طبب حغحر دزحت خسازة ألازض خظب الػمم، هدزض املػؼُاث الخالُت

أغلفت الىسة 

 ألازطُت

الحجم بامللُاز 

Km3 

همُت ألازاهُىم 

 بامللُاز ػً

همُت الحسازة املىخجت بامللُاز حٌى 

 في الشاهُت

 9000 9300 4،5و  4بحن  اللشسة ألازطُت

 30000 27600 920 السداء

oأطئلت: 
 .كازن همُت  الحسازة املىخجت غلى مظخىي ول مً اللشسة ألازطُت و السداء -1

غلما أن جفخذ ألاوزاهُىم و غىاصس إشػاغُت أخسي غحر مظخلسة و جدىلها إلى  -2
س الحسازة، فظس طبب ازجفاع دزحت خسازة  غىاصس أهثر اطخلسازا ًصاخبه جدٍس

 .ألازض خظب الػمم



o أحىبت: 

 :الػالكت بحن جدفم الحسازة و خسهُت الصفائذ -

oفسطُاث: 

oمىاولت: 



oأطئلت: 

بي)صف املىاولت أغاله  -1 بُت و البروجىوٌى الخجٍس  (.الػدة الخجٍس
 كازن بحن بداًت الخجسبت و نهاًتها، ماذا جالخظ؟ -2
 .كؼػتي الاطفىج غً بػظهما البػع(  جدسن)أغؽ جفظحرا لخباغد  -3

 .اهؼالكا مً ول ما طبم، خدد مصدز الؼاكت املظؤولت غً خسهُت الصفائذ -4
o أحىبت: 
 :وصف املىاولت -1

بُت بي الػدة الخجٍس  البروجىوٌى الخجٍس

  


