
 

 أسماك القرش في قريتنا!: 0النشاط 

 الوضعية

في مدينة أكادير وخالل  الذي يعيشخالته عمر  ابنعشر من عمره، خالل الصيف الماضي زاره  61في إحدى القرى القريبة من مدينة خريبكة يعيش أحمد وهو شاب في 

م يتفاجأ عمر في أخبر أحمد صديقه عمر أن يملك شيئا سيدهشه فأخده الى غرفته وأخرج من الخزينة مجموعة من األسنان الكبيرة وقال له إنها أسنان القرش ل الزيارة

د األشخاص في ذلك المنجم اخبره أن البداية لكونه ظن أنه أحضرها من سوق السمك لكن عندما أخبره أنه وجدها بالقرب من منجم الفوسفاط القريب وعندما التقى بأح

هنا تفاجئ عمر ولم يصدق قصة البحر القديم لذلك قرر أحمد ان يأخذ صديقه عند أحد سكان القرية  ! تلك األسنان هي بقايا من زمن قديم كانت المنطقة عبارة عن بحر

 .)أنظر مقطع الفيديو( التماسيح وسالحف البحر الذي يجمع في بيته عدد كبير جدا من أسنان األسماك واألصداف البحرية وحتى عظام

 مكتسباتك السابقة واألسناد المرفقة أجب عن التعليمات أسفله.ب باالستعانةانطالقا من مضمون هذه الوضعية 

 األسناد

 les mers fossilesفيديو 

  مناجم الفوسفاط ومواقع تصديره في المغرب2الوثيقة :   لخريبكة: الموقع الجغرافي 6الوثيقة 

 
  جزء من سلم األزمنة الجيولوجية.4الوثيقة : 

 

  الطبقات الرسووووبية في : 3الوثيقة

 منطقة الكنتور الغنية بالفوسفاط.

 

: الخريطة الجيولوجية لهضبة الفوسفاط 5الوثيقة   وووووووووووووووووووووووواتوووووووووووووووووووووووووووالتعليموووووووووو

 

، ومقطع الفيديو، و علما أن معظم  مناجم 2، 1انطالقا من معطيات الوثائق  .6

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.

، حدد عمق تواجد الفوسفاط في منطقة الكنتور. كيف 3ة من خالل معطيات الوثيق .2

 تفسر تواجده في ذلك العمق؟

 ، ماهي الطبقة األحدث وماهي الطبقة االقدم معلال إجابتك.3بين من خالل الوثيقة  .3

، حدد زمن تشكل الرواسب الفوسفاطية )بالمليون  3انطالقا من معطيات الوثيقة  .4

الموافقة لذلك  (Etage) د األزمنة الجيولوجية حد 4سنة ( و باالستعانة بالوثيقة 

 التاريخ.

  . ماهي؟عناصرعدة  5تتضمن الخريطة الجيولوجية الممثلة في الوثيقة  .5

 ذ. محمد اشباني



األوساط الرسوبية: صفات الرواسب واألشكال الرسوبية: 1النشاط   

من صخور كوكب األرض. تمكن مالحظة  %5لكنها ال تمثل سوى  من سطح األرض %09وتشكل تلك األوساط  األوساط الرسوبية هي األوساط التي تتوضع فيها الرواسب

مميزات أهم األوساط الرسوبية وكيف تمكن مالحظة الرواسب  المناظر الرسوبية من الوقوف عن بعض مميزات الرواسب التي تكشف عن ظروف تشكلها. فماهي

 عن دينامية وظروف الترسب؟ واألشكال التي تتجمع فيها من الكشف

 : مجموعة من األوساط الرسوبية.1الوثيقة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

  

   

وينتج هذا االختالف عن قوى وظروف الحث والنقل وطبيعة تكون الرواسب من عدة عناصر ذات أشكال وأحجام مختلفة،  : تصنيف مكونات الرواسب حسب قدها.2الوثيقة 

الصوخرة االم. يمكن تقسويم الرواسوب حسب قد مكوناتها كما هو 

  ممثل في الجدول التالي:
 mm قطر المكونات 256< 64-256 4-64 2-4 1/16-2 1/16>

 الرواسب جالميد حصى كبير حصى صغير حبيبات رمل طين

الرواسب مع رسم تخطيطي توضيحيشكل توضع : 3الوثيقة   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

بنيات تسومى األشوكال الرسوبية وتمكن دراسة هذه األشكال في األوساط 

المسؤولة عن تكون تلك األشكال وبالتالي الحالية من تعرف خصائص القوى 

ظروف الترسووب في األوسوواط الرسوووبية المدروسووة. تمثل األشووكال التالية 

 مجموعة من األشكال الرسوبية.

 التعليمات

 فيه وظروف ترسبها.، حدد مميزات كل وسط رسوبي من حيث طبيعة الرواسب السائدة 2ومكتسباتك وباالستعانة بالوثيقة  1باستغاللك لمعطيات الوثيقة  .1

 .3صف كيفية توضح الرواسب كما توضح ذلك الوثيقة  .2

 ، صف مختلف األشكال الرسوبية وبين أهميتها في تعرف دينامية وظروف الترسب.3من خالل معطيات الوثيقة  .3
 ذ. محمد اشباني

  1نهر  الشاطئ الصحراء

2نهر   حقل زراعي أعماق البحر 

1الشكل   

2الشكل  3الشكل   4الشكل    

 



 

الدراسة اإلحصائية لمكونات الرواسب: 2النشاط   

فيها من رواسب وأشكال رسوبية من جمع عدة معلومات حول ظروف ووسط الترسب لكن استخراج مزيد من المعلومات يستلزم  تمكن مالحظة المناظر الرسوبية بما

 روف ووسط الترسب؟إنجاز دراسة أكثر دقة وهي الدراسة اإلحصائية لمكونات الرواسب. فكيف تتم هذه الدراسة؟ وكيف يتم استثمار نتائجها في تعرف دينامية وظ

 

 التعليمات

 .1انجز المناولة الممثلة مراحلها في الوثيقة  .1

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

1الوثيقة  : منحنى التردد2الوثيقة    

المنحنى التراكمي: 3الوثيقة   

: تمرين تطبيقي4الوثيقة   

: تمرين تطبيقي5الوثيقة   

 

 

 ذ. محمد اشباني



 

الدراسة المرفولوجية )الشكل الخارجي( لمكونات الرواسب: 3النشاط   

الرسوبية يمكن ان تكشف عن شواهد على ظروف باإلضافة للمعطيات التي توفرها الدراسة اإلحصائية لمكونات الرواسب فإن دراسة الشكل الخارجي لحبيبات الصخور 

 نقل الرواسب والوسط الذي تنتمي إليه. فكيف تتم تلك الدراسة؟ وكيف يتم استثمار نتائجها في تعرف دينامية وظروف ووسط الترسب؟

 

 
 التعليمات

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

 أنجز المناولة الممثلة مراحلها في السبورة. .2

الى رسم بياني دائري وباستغالل معطيات نفس الوثيقة، استنتج معلال  2حباب المرو الممثلة في جدول الوثيقة  حول نتائج الدراسة اإلحصائية لمظهر .3

  إجابتك نوع الرمل الخاص بكل عينة من العينات المدروسة.

 

 

1الوثيقة   

 نوع الحباب

 مظهر الحبات

كيفية نقلها 

والوسط الذي 

 تنتمي إليه 

يوضح رسم 

 مظهرها

   

   

   

   

2الوثيقة   

 

 

 

 ذ. محمد اشباني



: ظروف الترسب في المجاري المائية4النشاط   

فماهي العوامل التي تحدد مصير الرواسب في المجاري المائية؟ وكيف تساهم تلك العوامل في تشكيل تعتبر المجاري المائية من أهم أوساط نقل وترسب الرواسب. 

 تلك المجاري؟ وماهي أنماط انتقال تلك الرواسب في المجاري المائية؟

 

 

 التعليمات

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

 ، اجب على األسئلة المرفقة بنفس الوثيقة.2الممثل في الوثيقة  hjulstromانطالقا من تحليل مبيان  .2

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

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

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

 ع من الشرفات سيتشكل في حالة مجرى مائي سريع جدا؟. أي نو6قارن بين صنفي الشرفات النهرية الممثالن في الوثيقة  .6

: ظروف الترسب في األوساط البينية5النشاط   

تتموضع الرواسب البينية على مجموع الهوامش القارية )مصبات األنهار، الشواطيء، الالغونات. فماهي ظروف الترسب في تلك األوساط؟  

 
 
 
 

 التعليمات  

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

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

 عند مصب النهر. انطالقا من مكتسباتك كيف تفسر تشكل الخلجان؟الخليج هو وسط مائي تمتد فيه مياه البحر داخل القارة  .3

1الوثيقة   

2الوثيقة   

3الوثيقة   

  4الوثيقة 

5الوثيقة  6الوثيقة    

1الوثيقة  2الوثيقة    

 
 

 

 ذ. محمد اشباني



: ظروف الترسب في األوساط البحرية6النشاط   

هي مختلف مناطق الترسب يضم المجال البحري أهم أوساط الترسب إذ يستقبل الحمولة الحتاتية والمذابة لمعظم األنهار كما تصله كثير من الرواسب عبر الرياح. فما

ل البحري ومانوع الرواسب المميزة لكل منطقة؟ وما ظروف ترسبها؟في المجا  

 

الكبيرة نعتبر لمعرفة سبب غياب الرواسب الكلسية في األعماق 

 المعطيات التالية:

  غمرPeterson  حبال يحتوي على كرات صغيرة من الكلس طوله

5000m  أشهر، قام بتحديد ضياع كتلة كرات الكلس،  4بعد مضي

 .1الشكل فحصل على النتائج المبينة في 

  لتحديد العوامل المؤدية إلى ضياع كتلة الكلس في األعماق التي

الكلس في الماء في ظروف راسة ذوبانية ، تمت د4000mتتجاوز 

 النتائج المحصلة. 2 الشكل مثل مختلفة. ي

 معادلة ترسب ودوبان الكلس  

  

 التعليمات

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

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

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

 تلك المنطقتين. ، صف توزيع الرواسب في كل من السهل اللجي واألعماق الكبيرة مبينا مصدر الرواسب المتوضعة في4من خالل معطيات الوثيقة  .4

. هل تتطابق هذه النتائج مع ما وصلت إليه في إجابتك عن السؤال السابق حول توزيع 5من الوثيقة  1الممثلة في الشكل  Petersonصف نتائج تجربة  .5

 الرواسب الكلسية؟ علل إجابتك.

  كيف يؤثر كل عامل. العوامل المتدخلة في ذوبان الكلس في األعماق مبينا 5من الوثيقة  2استخرج من الشكل  .6

 

1الوثيقة  2الوثيقة    

: الترسب في الحافة القارية3الوثيقة   

: الترسب في السهل اللجي والحافة القارية4الوثيقة   

1 الشكل 2 الشكل   

 ذ. محمد اشباني



: ظروف الترسب في وسط قديم )حوض الفوسفاط(7النشاط   

الفسفاطية الفوسفاط من أهم المعادن المتوفرة في المغرب حيث يختزن ثالثة أرباع االحتياطي العاملي منه ويوجد الفوسفاط في شكل طبقات من الصخور  يعتبر

 تشكل اليوم مناجم توجد في عدة مناطق من المغرب. فماهي خصائص الصخور الفوسفاطية؟ وماهي ظروف ترسبها؟

 

ثال غير سبه مباشرة كالملح ميوجد الفوسفاط بكميات جد ضئيلة في أغلب الصخور الرسوبية كما يكون تركيزه جد ضعيف في مياه البحر )الفوسفور المذاب( وهذا ما يجعل تر

كتون )عوالق بحرية غييرة جدا( وتويي  الفوسفور المذاب في المياه : مساحة انتشار البال1ممكن. للكشف عن ظروف ترسب الفوسفاط نقترح معطيات الوثائق التالية: الوثيقة 

: ظروف 4: رسم تفسيري لظروف ترسب الفوسفاط. الوثيقة 3: نتائج قياس تركيز الفوسفور المذاب حسب العمق في مياه األطلسي. الوثيقة 2السطحية للمحيط األطلسي . الوثيقة 

 .التي ُوجدت بقايا في الطبقات الفوسفاطية  لحاليةعيش مجموعة من األسماك الحالية والشبه ا

 

 التعليمات

 ، صف تموضع الطبقات الفوسفاطية مبينا مدى نقاوتها )هل تحتوي على الفوسفاط فقط ( و محددا زمن ترسبها.2و  1انطالقا من معطيات الوثيقتين  .1

 ( واقترح تفسيرا للعالقة بين البالكتون والفوسفور المذاب.1المياه السطحية للمحيط األطلسي )الوثيقة قارن  بين توزيع البالكتون والفوسفور المذاب في  .2

 بين سبب ذلك االختالف في التركيز حسب العمق. 3باستغالل معطيات الوثيقة و ركيز الفوسفور المذاب حسب العمق تطور ت صف، 2من خالل الوثيقة  .3

 اط ال يحدث بشكل مباشر بل بتدخل البالكتون. وضح ذلك باالستعانة بنفس الوثيقة.، ان ترسب الفوسف4تبين الوثيقة  .4

  ، حدد الظروف المالئمة لتشكل الرواسب الفوسفاطية.4و  3انطالقا مما سبق وباستغالل معطيات الوثيقتين  .5

 (؟1القديمة لحوض الفوسفاط الشمالي )انظر الوثيقة خريطة الجغرافيا بعد تعرف ظروف تشكل الفوسفاط ماذا يمكن القول حول  .6

1الوثيقة   

2الوثيقة   

4الوثيقة   

 ذ. محمد اشباني



خريطة الجغرافيا القديمة لحوض الفوسفاط الشمالي إنجاز: 8النشاط   

اجد الفوسفاط بعد ان تم الكشف عن ظروف تشكل الرواسب الفوسفاطية أصبح من الممكن رسم خريطة الجغرافيا القديمة لحوض الفوسفاط الشمالي لكن أماكن تو

فهل خضعت كلها لنفس ظروف الترسب؟ وهل يمكن ربطها في وسط قديم واحد متصل ام عدة أوساط معزولة؟ متباعدة  

 

 التعليمات

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

 في تلك المناطق؟

 لخريطة الجغرافيا القديمة ألحواض الفوسفاط وناقش كل كل نموذج على حدى. Trappeو  Boujoصف النموذجين اللذين اقترحهما كل من  .2

ان  التي يمكن والدراسات لى الفوسفاط، ما هي في نظرك الدالئلوضع كال النموذجين سهل سوس ضمن المجال البحري القديم رغم أنه ال يحتوي ع .3

 البحث عنها لتأكيد ذلك التصور؟

 

 

: حدود الحوض الفوسفاط الشمالي1الوثيقة   

: أعمدة استراتيغرافية لمناطق مختلفة ومتباعدة من الحوض الشمالي2الوثيقة   

خريطة الجغرافيا القديمة لألحواض الفوسفاطية حسب : 3الوثيقة 

 .Trappe 1797  (2)العالم  وحسب Boujo 1796 (1)العالم 

 ذ. محمد اشباني

1نهاية الفصل   


