
الؽىاهس الجُىلىحُت : الىحدة الثالثت
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 ٌ  :اليشاط ألاو

 :  جبحن الىزائم الخالُت مفلىماث حٌى شلصاٌ الحظُمت

ـلى  2004فبراًس  24حفسطذ مدًىت الحظُمت لصلصاٌ  ـىُف ًىم الثالزاء : هص 
د مً  و كخُال  268زىاوي وكد خلف   3صباحا، اطخغسق  h  27 mn  2الظاـت   926ؤٍش
حا  مجزال  2539بدون مإوي حظب آخس حسد، هما ؤهه حظبب في انهُاز  15230 وحٍس
 .بالىطغ اللسوي 2498منهم  

بت مً  6.5بلغذ شدة هرا الصلصاٌ  شتر و للد واهذ بؤزجه كٍس دزحت ـلى طلم َز
 .الظعح

I – ٌبفض العسق املفخمدة في دزاطت الصلصا: 

 :آزاز الصلصاٌ و خصائصه – 1



هل وان شلصاٌ الحظُمت حدزا مسوـا؟  -1  
 اطخخسج الفالماث التي جؤهد ذلً؟

 .اطخخسج ؤهم خصائص شلصاٌ الحظُمت –  2



ت  - 1 وخظائس ( حسحى و كخلى ) وفم وان شلصاٌ الحظُمت مسوـا، حُث خلف خظائس بشٍس
 .  مهمت( هدم البىاًاث ) مادًت 

 :                                   خصائص شلصاٌ الحظُمت هي – 2

شترـلى طلم  6.5:شدة مسجففت  -  .َز

 .بؤزة شلصالُت طعحُت -

 .  مدة شمىُت كصحرة - 



 MERCALIطلم 

ًمىً للحُىاهاث ؤن جؽهس ـليها ـالماث . الصلصاٌ ال ًحع به إلاوظان، و لىً حسجله ألاحهصة فلغ  -1
 .الخىف 

2–  ٌ  .الهصاث ٌشفس بها ألاشخاص املىحىدًً في العىابم الفلُا للمىاش

ا ما ٌشفس بها ـدد هبحر مً ألاشخاص الىاكفحن ـلى طعح ألازض –3 ت هـى  .هصاث كٍى

 .ألاواوي جسن و ألازطُت جخلصف –4

 (.جحسن ألازار، اهتزاش ألاشُاء املفللت) الصلصاٌ ٌشفس به حمُق الظيان  –5

 .اطدُلاػ الىائمحن، بداًت الفصؿ، زهحن ـام لألحساض  -6

ب ـام و لىً ال خظائس بامليشأث الجُدة البىاء، ؼهىز بفض الشلىق فلغ –7  .ـز

 .ؼهىز شلىق هبحرة في البىاًاث –8

 .هدم حصئي ؤو هلي للميشأث –9

 .هدم مفؽم البىاًاث، حدور شلىق في طعح ألازض، حدور انهُازاث –10

 .هدم هلي للبىاًاث واللىاظس و الظدود –11

ت، حغحراث هامت في العبىغسافُت  –12  ...(.اهحساف املجازي املائُت ) شواٌ ول املىجصاث البشٍس



حاث شهىد الفُان   مً وطق طلمه  Mercaliاملالحؽت املباشسة آلزاز الصلصاٌ، جمىً  و اـخمادا ـلى جصٍس

 ؟12 إلى الدزحت  1هُف جخغحر شدة الصلصاٌ مً الدزحت  - 1

 .1اهعالكا مً صىز الىزُلت  Mercaliحدد دزحت شلصاٌ الحظُمت حظب طلم  –2

 .طلما دكُلا؟ ـلل إحابخً Mercaliهل ٌفخبر طلم  - 3

 .Mercaliاكترح بدًال ؤهثر دكت لظلم  – 4

 ، جصداد الخظائس في امليشأث و في املىاؼس العبُفُت  Intensité du séismeولما اشدادث شدة الصلصاٌ  – 1

با  – 2  . Mercali  دزحاث ـلى طلم 6جلٍس

حاث شهىد الفُان و غالبا ما جىىن غحر  – 3 لِع دكُلا، ألهه ٌفخمد في كُاض شدة الصلصاٌ ـلى جصٍس
 .دكُلت

 .اطخفماٌ حهاش ًلِع شدة الهصاث الصلصالُت بدكت  – 4



إلاوظان لرا حظخفمل ؤحهصة  حظاطت لدسجُل الهصاث  بهاؤغلب الصالٌش ال ًحع 
 : les sismographesبمسجالث  الهصاث الصلصالُت  الصلصالُت حظمى 

 مسجل هصاث ـمىدي

   sismogrammeسجل الاهتزاشاث 

1 2 3 

 اتجاه دوران األسطوانة المسجلة

 الىطق

sismo.swf


 .حلل سجل الاهتزاشاث  - 3

 .  ؤجمم الىزُلت بفد الخفسف ـلى ؤهىاؿ املىحاث املسجلت ـلى سجل الاهتزاشاث  – 1
 .زجب هره املىحاث حظب شمً حسجُلها  – 2

 و فظس طبب اخخالف شمً حسجُل هره املىحاث ـلما ؤنها اهعللذ مً هفع الىلعت  – 4
 .في هفع الىكذ 

مً حُث  و مً حُث ـدد الدزحاث   RICHTERبظلم  MERCALIكازن طلم  – 5
 .مً حُث الدكت و الىطُلت التي ٌفخمد ـليها في كُاض شدة الصالٌ 

   sismogrammeسجل الاهتزاشاث 

P S L 1-  



 .  Lو ؤخحرا املىحاث  Sزم املىحاث  Pحسجل  ؤوال املىحاث  -  2
 Les ondesهالحؾ ـلى السجل جخعُعاث  مخمىحت حظمى  – 3

sismiques  و همحز بحن زالزت ؤهىاؿ مً املىحاث: 
 .املىحاث ألاولُت :
ت :    .املىحاث الثاهٍى

-   . 
 و جخخلف هره املىحاث مً حُث الىطق وشمً حسجُلها ـلى سجل الاهتزاشاث 

ت هره املىحاث  – 4 ألاطسؿ جليها  Pحُث حفخبر املىحاث : الظبب هى اخخالف طـس
 .  Lزم املىحاث  Sاملىحاث 



 البؤرة 

 المركزالسطحً

 موجات زلزالٌة 

 الزلزال؟ بما تنعت ؟  حدد المنطقة التً عرفت أٌقوى شدة لهذا – 1

 ؟ Mماذا تمثل العناصر  - 2

  3 -  ما مصدرها ؟ ماذا نسمً هذه المنطقة؟ 

F 
M 

M 

i1 

i2 

i3 

eee.swf
eee.swf


، ثم i3و  i2و  i1و المناطق  Fقارن المسافة بٌن النقطة  – 4

 استنتج  لماذا ٌتعرض المركز السطحً ألكبر الخسائر؟ 

 استنتج سبب حدوث الزلزال ؟ – 5

ما هو التساؤل المطروح حول هذا الفالق ؟ -  6  



للزلزال هً التً عرفت أهم الخسائر و تسمى  i1المنطقة –1

:L’épicentre 

، و  Les ondes sismiques: تمثل  – 2

 .تنتشر فً جمٌع االتجاهات 

 .  Foyer sismique، و تسمى بFمصدرها النقطة  -3 

المسافة الفاصلة بٌن المركز السطحً و البؤرة أقل من المسافة  بٌن  – 4

فالمركز السطحً هو األقرب إذن للبؤرة،  .البؤرةالمناطق المصابة األخرى و 

 .وٌوجد عمودٌا علٌها لذا ٌعرف أقوى شدة 



 .فً الصخور على مستوى البورة الزلزالٌة ( فالق ) حدوث كسر  – 5

 .ما هو سبب حدوث هذا الفالق على مستوى البؤرة الزلزالٌة  – 6  



 قوى انضغاطٌة

,   تخضع الصخور فً العمق باستمرار 

وعندما تصبح الطاقة المجمعة فً نقطة تفاعل هذه القوى مهمة 



  الزلزالSeisme  : كسر فً ناتجة عن هزة أرضٌة مفاجئة عبارة عن

تصل إلى السطح فتؤدي إلى  موجاتمولدا البؤرة الزلزالٌة على مستوى العمق 
 .خسائر كبٌرة 

  تقاس شدة الزلزال بسلمMERCALI  أو سلمRICHTER  ( ٌعتبر

تحدٌد قوة الزلزال انطالقا من وسع حٌث إنه ٌعتمد على ( األخٌر األكثر دقة 

 وعلى تصرٌحات الشهود  MERCALIبٌنما ٌعتمد سلم الموجات الزلزالٌة، 

 .مالحظة آثار الزلزال 



  حٌث نمٌز بٌن ثالثة أنواع من  دراسة الزالزل تعتمد على
 . و   و   :الموجات

 

 ًهً النقطة الت

 .، و ٌوجد على 

  هً منطقة فً العمق ٌحدث فٌها كسر

كلما كانت البؤرة قرٌبة من ) وهً مصدر الهزات الزلزالٌة  .الصخورفً 
 ( .السطح كلما كانت الخسائر كبٌرة 



 وفق نمط انضغاطً تمددي للجزٌئات Pتنتشر الموجات 

 تنتقل فً العمق  والمعدنٌة الدقٌقة موازاة  مع اتجاه تنقلها، 

 .السائلة وو فً األوساط الصلبة 

فً األوساط الصلبة  وداخل الكرة األرضٌة  Sتنتشر الموجات -

 .ٌكون تنقل الجزٌئات المعدنٌة متعامدا مع اتجاه انتشارها. فقط

فً الطبقة السطحٌة بسرعة ثابتة، تحدت  Lتنتشر الموجات  -

 .تنقال للجزٌئات المعدنٌة فً مستوى أفقً متعامد مع اتجاه تنقلها
كلما  Sو  Pتزداد سرعة .  Lو  Sأكبر من سرعة  Pسرعة  -

   .كثافة األوساط التً تخترقها وازدادت صالبة 

 :تمرٌن -



 اتجاه تنقل الموجات

 الموجاتP نضغاطٌةاال. 

 الموجاتS القصٌة. 

 .الطوٌلة Lالموجات 

 سؤال: 

، من Lو  Sو  Pلخص على شكل جدول الخاصٌات الممٌزة للموجات الزلزالٌة 

 .سرعة االنتشار وحٌث الحالة الفٌزٌائٌة لوسط االنتشار 



الفٌزٌائٌة لوسط  الحالة سرعة االنتشار
 االنتشار

الموجات 
 الزلزالٌة

 

P 

 
 

 

S 

   

 :الجواب 

 صلبة و سائلة 
(.فً العمق )   

 ازدادتكلما  تزداد) متغٌرة 
 (.وسط االنتشار صالبة وكثافة 

 صلبة فقط 
 (.داخل الكرة األرضٌة ) 

 ازدادتكلما تزداد  )متغٌرة 
 (.وسط االنتشار وكثافة صالبة 

  تنتشر فً الطبقات -
 .السطحٌة

  

 4Km / s ) .) ثابتة 
L 



 :السؤال

، بٌن أن هناك انقطاعا ٌفصل بٌن غالفٌن Sاعتمادا على ممٌزات الموجات  – 1

 وعلى مستوى المحٌط  7kmفً عمق )ٌختلفان من حٌث الخاصٌات الفٌزٌائٌة 

35 km على القارة . 

.على مستوى القارة .على مستوى المحٌط  

.دقائق لإلجابة على السؤال  في دفتر التمارًن 5لدًكم مهلة   

 الساعة.

709733.swf
709733.swf


 :الجواب

على مستوى  Km 7بعد تستمر فً االنتشار  Sالموجات بما أن  -

فهذا ٌدل على أن : على مستوى القارة Km 35بعد  والمحٌط 

 .وسط صلب: الوسط

ابتداء من هذه األعماق، فهذا ٌدل على سرعتها تزداد بما أن  و -

بانقطاع ٌسمى هذا االنقطاع . كثافة الوسط الجدٌد وازدٌاد صالبة 
Moho  الرداء العلوي و القشرةو ٌفصل بٌن. 



:  ، حدد ماذا ٌحدث األعماق التالٌةSو  Pاعتمادا على ممٌزات الموجات  – 2

    .على ماذا تدل هذه التغٌرات.   Km 5000  و 3000

.دقائق لإلجابة على السؤال  في دفتر التمارًن 5لدًكم مهلة   

 الساعة.

echelle-terre.swf
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 :الجواب

تنخفض سرعة بٌنما  تختفً Sالموجات ، نالحظ أن km  3000 فً عمق-

 .Pالموجات 
 .قبل أن تصبح مستقرة Pترتفع سرعة الموجات  Km 5000 فً عمق  -

فهذا ٌدل على  Km 3000تتوقف عن االنتشار فً عمق  Sبما أن الموجات  -

أن الحالة الفٌزٌائٌة للوسط تغٌرت حٌث انتقلنا من وسط صلب إلى وسط سائل، 
  النواة والرداء ٌفصل بٌن : Gutenberg انقطاعٌسمى هذا االنقطاع ب

  والنواة الخارجٌة السائلة بٌن  Lehman انقطاعبٌنما ٌفصل . الخارجٌة

 .النواة الداخلٌة الصلبة



 .اعتمادا على المعطٌات السابقة، لخص البنٌة الداخلٌة للكرة األرضٌة: سؤال

...  بكٌفٌة تمكن الجٌولوجٌون من استنتاج البنٌة الداخلٌة للكرة األرضٌة 
 ......الموجات .......... و .... باالعتماد على  ........

: لهاالمكونة .... و طبٌعة ... تختلف من حٌث .... تتكون الكرة األرضٌة من  -
 ..... .....نواة و .... .... نواة التً تنقسم إلى  ....و  ....و  ....

بكٌفٌة غٌر تمكن الجٌولوجٌون من استنتاج البنٌة الداخلٌة للكرة األرضٌة 
 .سرعة الموجات الزلزالٌة وخاصٌات باالعتماد على  مباشرة

أغلفة تختلف من حٌث السمك و طبٌعة الصخور تتكون الكرة األرضٌة من  -

 ونواة خارجٌة سائلة التً تنقسم إلى  النواة و الرداء و لقشرةا: لهاالمكونة 
 .نواة داخلٌة صلبة

:الجواب  



 :تمرٌن -

 .من دفتر الرسوم التخطٌطٌة 13صفحة  – 1-تمرٌن 

 ووجود عالقة بٌن الزالزل ، فالبد إذن من على حدود الصفائحتتوزع الزالزل 
 .  تكتونٌة الصفائح

 . الذروة الوسط محٌطٌة Aتمثل المنطقة  – 1

 .طبٌعة الحركة هً حركة تباعدٌة بٌن الصفٌحتٌن – 2

كسر فً الغالف إلى  تؤديالحركات التباعدٌة قوى تمددٌة ٌنتج عن  – 3

 .  فتحدث الزالزل فً السطح، تتموضع على مستواه البؤر الزلزالٌة الصخري 

:األجوبة  

سئلة التمرًن في دفتر التمارًن 5لدًكم مهلة 
 
.دقائق لإلجابة على ا  

 الساعة.

709733.swf
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 :األجوبة .13 – 4 –تمرٌن مدمج 

 .الهوامش الغربٌة ألمرٌكا الجنوبٌة تتوزع بؤر الزالزل على – 1

، بحٌث ٌزداد عمق بشكل مائل – 3-تتوزع بؤر الزالزل فً مقطع الوثٌقة  – 2

 .البؤر الزلزالٌة كلما ابتعدنا عن حفرة الشٌلً

الغالف الصخري المحٌطً تحت  الغالف  ٌنغرز، Cعلى مستوى المنطقة  –أ 

 .الصخري القاري

تنغرز الصفٌحة المحٌطٌة األكثر كثافة تحت الصفٌحة القارٌة األقل كثافة،  –ب 

ٌنتج عن ذلك فوالق، . الناتجة عن تقارب الصفٌحتٌنظاهرة الطمر إنها 

 .فً السطح زالزالعلى مستواها بؤر زلزالٌة تنتج  تتموضع

سئلة التمرًن في دفتر التمارًن.
 
 لدًكم مهلة 5 دقائق لإلجابة على ا

 الساعة.
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 :تتمٌز تكتونٌة الصفائح بحدوث حركتٌن

فً الغالف الصخري ... ... و التً تؤدي إلى ... ... عنها ... ، ...حركات  -

تؤدي إلى حدوث  (من السطح... بؤر) ... ... تتموضع على مستواه الصلب  
 .فً السطح... 

فً الغالف حدوث كسر تؤدي إلى  انضغاطٌةقوى حركات تقاربٌة، تنتج عنها  -

تؤدي إلى حدوث  (بؤر عمٌقة ) مستواه بؤر زلزالٌة على  تتموضعالصخري 

 .فً السطح... 

فً حدوث كسر التً تؤدي إلى  وقوى تمددٌة حركات تباعدٌة، تنتج عنها  -

بؤرقرٌبة من ) على مستواه بؤر زلزالٌة  تتموضعالغالف الصخري الصلب  
 .تؤدي إلى حدوث زلزال فً السطح (السطح

فً الغالف الصخري تتموضع ... ... تؤدي إلى ... ... ، تنتج عنها ...حركات  -

 .تؤدي إلى حدوث زلزال فً السطح ... (بؤر ) ... ... مستواه على 

 .أتمم الفراغ بما ٌناسب: سؤال


