
 

 

 ثشكبٌ َشٛظ يٕصػٍٛ ػهٗ يُبعك عذ يؾذٔدح فٙ 1300 ٕٚعذ فٙ انؼبنى ؽٕانٙ :رًٓٛذ ئشكبنٙ 

اَفغبسٚخ يذيشح ٔاَسكبثٛخ ضؼٛفخ : ٔرزٕصع انجشاكٍٛ انٗ َٕػٍٛ . انمبساد ٔانغضس ٔانًؾٛغبد 

. االَفغبس 

يب ْٙ انؼُبطش انزٙ ٚزكٌٕ يُٓب انجشكبٌ ؟ :   رسبؤالد * 

يبْٙ خظبئض انجشكبٌ االَفغبس٘ ٔانجشكبٌ االَسكبثٙ ؟                 - 

يب ْٙ انؼاللخ ثٍٛ انجشكبَٛخ ٔركزَٕٛخ انظفبئؼ ؟                -  

 

 

:  انؼُبطش انزٙ ٚزكٌٕ يُٓب انجشكبٌ  -1

 (اَظش انشسى  ).سسى رخغٛغٙ نًمغغ عٕنٙ نجشكبٌ- 

:  ٚزكٌٕ انجشكبٌ يٍ صالصخ ػُبطش أسبسٛخ - 

ٕٚعذ فٙ انؼًك ٔٚؾزٕ٘   :خضاٌ طٓبس٘  * 

ػهٗ  انظٓبسح انزٙ رزكٌٕ يٍ خهٛظ يؼمذ يٍ 

ٔغبصاد   (...انسهسٕٛو  ) يٕاد يؼذَٛخ يُظٓشح 

ثخبس انًبء ،أكسٛذ انكشثٌٕ ،  صبَٙ أكسٛذ  ) 

    (..انكجشٚذ 

رظم ثٍٛ انخضاٌ ٔسغؼ  :يذخُخ أٔ أكضش * 

.  األسع 

.   ٚزكٌٕ يٍ انمزائف ٔانزذفمبد انجشكبَٛخ :انًخشٔط انجشكبَٙ * 

 سبئم َبرظ ػٍ اَظٓبس طخٕس ػهٗ يسزٕٖ أػًبق انكشح األسضٛخ : انظٓبسح :-  يهؾٕظخ

  ( 34 ص 1اَظش انٕصٛمخ  ) .   يضبل  ثشكبٌ سبَذ ْهٍٛ .انجشكبٌ االَفغبس٘ - 2

ٚزًٛض انجشكبٌ االَفغبس٘ ثبَذفبػبد لٕٚخ ٔػُٛفخ يذيشح ٔثبَجؼبس سؾبثخ ؽبسح  يذيشح رزكٌٕ يٍ سيبد 

كًب ٚزًٛض أٚضب ثزذفك . Km 20 ٔغبصاد ٔعاليٛذ ٔكًٛخ ْبيخ يٍ ثخبس انًبء ٔٚظم ػهٕ لذفٓب انٗ 

. Lave visqueuse: الفخ نضعخ 

 ْٙ انظٓبسح انزٙ رظم انٗ انسغؼ ٔرزذفك ػهٗ شكم سبئم دسعخ ؽشاسرّ عذ :الفــــخ  : يهؾٕظخ- 

 ( انغبصاد –انظٓبسح = انالفخ  )  c  1200°يشرفؼخ رظم انٗ  

.  ؽبنخ يبئؼخ يكَٕخ يٍ عضٚئبد رمبٔو سٛالَّ :نٕصٔعخ - 

  ( .35 ص 4أَظش انشسى انٕصٛمخ  )يضبل الفٕسَٛض : انجشكبٌ االَسكبثٙ - 3

ٚزًٛض ْزا انجشكبٌ ثبَذفبػبد ضؼٛفخ االَفغبس َظشا الؽزٕائٓب ػهٗ كًٛخ لهٛهخ يٍ انغبصاد ٔثخبس انًبء 

. ٔثزذفمبد الفٛخ يبئؼخ

.  يُبٔنخ نفٓى دُٚبيٛخ االَذفبػبد انجشكبَٛخ - 4

 ( 41 ٔانٕصٛمخ ص 35 ص 7أَظش انٕصٛمخ  ). رغشثخ* 

ٚمزف ثسٕٓنخ نكٍ انسبئم  انًٕعٕد فٙ األَجٕة    (أ )انسبئم انًٕعٕد فٙ األَجٕة -  َزبئظ انزغشثخ* 



. ٚمزف ثظؼٕثخ يؾذصب طٕرب  (ة  )

. انخهٛظ األلم نضٔعخ ٚسٛم ثسشػخ ٔػهٗ يسبفخ عٕٚهخ - 

  انسبئم األلم نضٔعخ ٚمزف ثسٕٓنخ  ٔٚسٛم ثسشػخ ػهٗ يسبفخ كجٛشح  ػكس انسبئم :اسزُزبط * 

. األكضش نضٔعخ ٚمزف ثظؼٕثخ ٔٚسٛم ػهٗ يسبفخ لظٛشح 

: خالطخ * 

ئرا كبَذ انظٓبسح ضؼٛفخ انهضٔعخ ٔرؾزٕ٘ ػهٗ َسجخ لهٛهخ يٍ انغبصاد انزائجخ  ،ػُذ ٔطٕل ْزِ - 

انظٓبسح انٗ سغؼ األسع رزؾشس انغبصاد ثسٕٓنخ ٔثظفخ رذسٚغٛخ ،نزنك ٚزًٛض ْزا االَذفبع 

ثبنًُظ ثبَفغبسٚخ ضؼٛفخ ثم يُؼذيخ ٔرذفمبد الفٛخ عٕٚهخ عذا ٔٚسًٗ ْزا انًُظ يٍ االَذفبػبد 

 . أالَسكبثٙ

أيب ئرا كبَذ انظٓبسح شذٚذح انهضٔعخ ٔغُٛخ ثبنغبصاد انزائجخ ٔثخبس انًبء ، خالل االَذفبػبد  ال - 

رزؾشس انغبصاد ئال ثؼذ اسرفبع ضغغٓب ؽٛش رسجت اَفغبس انظٓبسح ؽٛش رخشط ْزِ األخٛشح يٍ انفْٕخ 

ػهٗ شكم شظبٚب يغًٕسح فٙ كزهخ ؽبسلخ يكَٕخ سؾبثخ اَذفبػٛخ  ؽبسلخ ٔٚزًٛض أٚضب ْزا انًُظ 

االَذفبػٙ ثزذفمبد الفٛخ لظٛشح عذا ثم يُؼذيخ ؽٛش رزشاكى انالفخ ػهٗ شكم لجخ رسذ انجشكبٌ ٔٚسًٗ 

 .  ثبنًُظ االَفغبسْ٘زا انًُظ يٍ االَذفبػبد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 رؾذ انظفبئؼ انظخشٚخ يُبعك ضٛمخ رؼشف َشبعب ثشكبَٛب يًٓب يًب ٚذل ػهٗ ٔعٕد ػاللخ :رًٓٛــــذ 

. ثٍٛ ؽشكٛخ انظفبئؼ  ٔانجشكبَٛخ 

يبْٙ ْزِ انؼاللخ ؟ - 

. انجشاكٍٛ انًًٛضح نًُبعك االرسبع - 1

 .د  ٚجٍ طؼٕد طٓبسح ثشكبَٛخ ػهٗ يسزٕٖ يُغمخ االرسبع - س- 

 . 36 ص 3-2-1انٕصبئك :  َشبط - 

 اػزًبدا ػهٗ ْزِ انٕصبئك ؽذد انخظبئض انجشاكٍٛ انًًٛضح- أ

 

. نًُبعك االرسبع 

.  ؽذد يظذس طٓبسح ْزِ انجشاكٍٛ –ة 

 ؽذد انظخشح انًكَٕخ نهمششح انًؾٛغٛخ ٔيبْٕ يظذسْب ؟ –د 

: انؾظٛهخ انًؼشفٛخ 

ثجشاكٍٛ يٍ انُٕع  (انزسٔح انًؾٛغٛخ  )رزًٛض يُبعك االرسبع - 

 أالَسكبثٙ راد اَذفبػبد غٛش ػُٛفخ رؾزٕ٘ ػهٗ كًٛخ لهٛهخ 

يُبنغبصاد ٔثخبس انًبء  ٔػهٗ رذفمبد الفٛخ يبئؼخ  انزٙ رظم 

 c°1200 ؽشاسرٓبانٗ  

ُٚزظ ػٍ رجبػذ انظفٛؾزٍٛ ػهٗ يسزٕٖ انزسٔح طؼٕد انشداء  - 

ٔاَظٓبسِ عضئٛب  نٛؼغٙ طٓبسح رظؼذ صى رزذفك ػهٗ يسزٕٖ  

. انخسف 

ػهٗ شكم  le Basalteانجبصنذ ُٚزظ ػٍ انزجشٚذ انسشٚغ نالفخ ػُذ رًبسٓب يغ انًبء رشكم طخشح - 

.   رًٛض انمششح انًؾٛغٛخ  ٔسٛذاد

رزى ْزِ . رؾٕل طخٕس طهجخ رؾذ رأصٛش انؾشاسح ٔانضغظ انٗ طٓبسح  : اَظٓبس عضئٙ :يهؾٕظخ 

 .   Km 100 ٔ Km 150انظبْشح ػهٗ يسزٕٖ يُغمخ انغًش فٙ ػًك ٚزشأػ يب ثٍٛ 

 .انجشاكٍٛ انًًٛض نًُبعك انغًش  -2
 .سسى رخغٛغٙ ٚجٍ انؼاللخ ثٍٛ ظبْشح انغًش ٔانجشكبَٛخ االَفغبسٚخ - 

 . 37 ص 6 – 5 -4انٕصبئك : َشبط 

 اػزًبدا ػهٗ ْزِ انٕصبئك ؽذد انخظبئض انجشكبَٛخ  - أ

. انًًٛضح نًُبعك انغًش 

.  ؽذد يظذس طٓبسح ْزِ انجشاكٍٛ –ة 

.  ؽذ َٕع انظخٕس انزٙ رُزظ ػٍ ْزِ انجشاكٍٛ –د 

: انؾظٛهخ انًؼشفٛخ 



رزًٛض يُبعك انغًش ثجشكبَٛخ اَفغبسٚخ يذيشح راد اَذفبػبد  - 

لٕٚخ ٔػُٛفخ رؾزٕ٘ ػهٗ كًٛخ يًٓخ يٍ انغبصاد ٔثخبس 

 انًبء ٔػهٗ رذفمبد الفٛخ نضعخ  

ٚإد٘ اَغشاص انظفٛؾخ انظخشٚخ انًؾٛغٛخ األكضش كضبفخ رؾذ انظفٛؾخ انمبسٚخ انٗ االَظٓبس انغضئٙ - 

.  نشداء انظفٛؾخ انشاكجخ ؽٛش رزشكم طٓبسح رظؼذ ػجش انشمٕق انٗ انسغؼ يؾذصخ ثشاكٍٛ اَفغبسٚخ 

.  َٕع انظخٕس انزٙ رُزظ ػٍ ْزِ انجشاكٍٛ ْٙ طخٕس االَذصٚذ َسجخ انٗ عجبل االَذٚض - 

 ْٕ اَغشاص طفؾخ يؾٛغٛخ طخشٚخ رؾذ طفٛؾخ طخشٚخ أخشٖ لبسٚخ أٔ يؾٛغٛخ :انغًش  :يهؾٕظخ - 

 .

:  خالطـــــــــــــــخ 

رزًٛض يُبعك االرسبع ثجشاكٍٛ يٍ انُٕع االَسكبثٙ ٔيظذس طٓبسح ْزِ انجشاكٍٛ ْٕ - 

 . (أَظش انشسى )االَظٓبس انغضئٙ نهشداء

ٔٚإد٘ اَغشاص انظفٛؾخ انًؾٛغٛخ فٙ . رزًٛض يُبعك انغًش ثجشاكٍٛ اَفغبسٚخ - 

األسزُٕٛسفٛش ػهٗ يسزٕٖ يُبعك انغًش انٗ اَظٓبس عضئٙ نشداء انظفٛؾخ انشاكجخ ،ُٚزظ 

. ػُٓب طٓبسح رظؼذ انٗ انسغؼ نزؼغٙ ثشاكٍٛ اَفغبسٚخ 
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