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 صلضلة تمارين درش: السالزل و عالقتها بتكتونية الصفائح.

o  1تمرين: 
 ٔ انُاطق انًجأسج نٓا أكادٚش نًذُٚح صنضانٛح خشٚطح جاَثّ انٕثٛقح ذًثم

 .1961عهٗ إثش صنضال  

 سى انخطٕط انًشقًح عهٗ انخشٚطح. -1

 أركش انسهى انًعرًذ فٙ إَجاص ْزِ انخشٚطح. -2

 نٓزا انضنضال، عهم جٕاتك. يارا ذًثم يذُٚح أكادٚش تانُسثح -3

 سذة انًذٌ ذشذٛثا ذضاٚذٚا دسة شذج انضنضال. -4
 

 

o  2تمرين: 
 ّ يشادم دذٔز صنضال.أسفه قائذًثم انٕث

 
 
 
 
 
 
 
 سذة ْزِ انٕثائق دسة ذسهسهٓا انًُطقٙ. -1

 اششح نًارا ذخرهف انخسائش فٙ انثُاٚاخ يٍ يُطقح ألخشٖ خالل -2

 دذٔز صنضال؟ 

 انضنضال، أَجضَا يقطعا عهٗ يسرٕٖٔ نًعشفح يصذس ْزا 

 :1 انغالف انصخش٘ نألسض، كًا ذٕضخ انٕثٛقح 

 .E  ٔFيارا ذًثم كم يٍ انٕثٛقرٍٛ  -3

 .EFيارا ذسًٗ انًسافح  -4

 يارا ذًثم انخطٕط انذائشٚح. -5

 يا ْٕ انرشِٕ انركرَٕٙ انز٘ ذعشض نّ انغالف انصخش٘. -6

 يارا َرج عُّ. -7

 انرشِٕ انركرَٕٙ.يا ْٙ انعٕايم انرٙ أدخ إنٗ دذٔز ْزا  -8

 ج انعالقح انًٕجٕدج تٍٛ ذكرَٕٛح انصفائخ راسرُ -9

 ٔ انرشِٕ انركرَٕٙ ٔ انضالصل.

o  3تمرين: 
 ذسجٛال نظاْشج جٕٛنٕجٛح يعُٛح. 1ذًثم انٕثٛقح 

 سى انظاْشج انجٕٛنٕجٙ انًرعهقح تانرسجٛم. -1

 سى انرسجٛم انًثٍٛ عهٗ انٕثٛقح. -2

 .3ٔ 2ٔ  1أعط األسًاء انًُاسثح نألسقاو  -3

 .3ٔ  2ٔ  1دذد انرسهسم انضيُٙ نهعُاصش  -4

 .3ٔ  2ٔ  1دذد خاصٛاخ انعُاصش  -5
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o  4تمرين: 
 .P  ٔS  ٔLأصُاف يٍ انًٕجاخ:  3اخ انضنضانٛح عُذ دذٔز صنضال ٚسجم يسجم انٓض

 إرا عهًد أٌ يسجم انٓضاخ انز٘ سجم االْرضاصاخ

 ، عٍ انًشكض انسطذٙ نهضنضال Km 333انًًثهح فٙ انٕثٛقح ٚثعذ ب 
 يٍ دذٔز انضنضال. s 133ٔصهد تعذ  Pانًٕجاخ 

 أدسة اَطالقا يٍ سجم االْرضاص  انًذج انضيُٛح انرٙ اسرغشقرٓا -1

 نهٕصٕل إنٗ يذطح انرسجٛم.

 .Km/sب  P  ٔS  ٔLأدسة سشعح انًٕجاخ  -2

 دسة سشعرٓا. P  ٔS  ٔLسذة انًٕجاخ  -3

 ٔظف انجٕٛنٕجٌٕٛ سشعح انًٕجاخ انضنضانٛح ٔ خاصٛاذٓا األخشٖ

 فٙ يعشفح انثُٛح انذاخهٛح نهكشج األسضٛح.

 أركش تاقٙ خاصٛاخ انًٕجاخ انضنضانٛح. -4

 

 

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



