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 .ألاشخاذ مدمد بىمان 

 .بسهامج جبصيط العلىم

 .الجزء الصادس .مصدز الطاكت املصؤولت عً خسهيت الصفائذ: جيازاث الحمل الحسازي 

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

 السابط املفيد



 .مصدز الطاكت املصؤولت عً خسهيت الصفائذ: جيازاث الحمل الحسازي 

http://www.groupes.polymtl.ca/glq1100/plaque_tectonique/tectonique.html 

 جمثيل لخيازاث الحمل الحسازي في ألاشديىشفير  مىاولت بصيطت جظهس جيازاث الحمل الحسازي 

 .بتركيب بسيط ًحدث خالل وقت وجيز( ًتطلب حدوثها سمنا طويال)ال مجال ملقارنت ظاهزة جيولوجيت كهذه  !

ه الحليلت، للخبصيط و ليض للدشبيه  .اخرز حشٍى



 .مصدز الطاكت املصؤولت عً خسهيت الصفائذ: جيازاث الحمل الحسازي 

 مىاولت بصيطت جظهس جيازاث الحمل الحسازي 

 .بتركيب بسيط ًحدث خالل وقت وجيز( ًتطلب حدوثها سمنا طويال)ال مجال ملقارنت ظاهزة جيولوجيت كهذه  !

ه الحليلت  .للخبصيط و ليض للدشبيه، اخرز حشٍى

 .  جدليل املىاولت

oائيت  .  كاعدة فيًز
 .  عىدما جسجفع خسازة مائع، جىخفع هثافخه -1

 . عىدما جىخفع هثافت جصم ًطفى، و ٌغىص عىدما جسجفع -2

oًخعسض املاء املىجىد في أشفل الىعاء للدسخين  . 

 .ًصعد هدى ألاعلى جىخفع هثافخه جسجفع خسازجه

oخسازة املاء املىجىد في أعلى الىعاء مىخفظت  . 

 .لذلك بهبط  إلى أسفل إلاناء مسجفعتهثافخه 

oاشخمساز  هره العمليت . 

 .نشوء جياراث الحمل الحزاري 



 .مصدز الطاكت املصؤولت عً خسهيت الصفائذ: جيازاث الحمل الحسازي 

http://www.groupes.polymtl.ca/glq1100/plaque_tectonique/tectonique.html 

 جمثيل لخيازاث الحمل الحسازي في ألاشديىشفير 

 .بتركيب بسيط ًحدث خالل وقت وجيز( ًتطلب حدوثها سمنا طويال)ال مجال ملقارنت ظاهزة جيولوجيت كهذه  !

 .  جدليل الصىزة املخدسهت

ه الحليلت  .للخبصيط و ليض للدشبيه، اخرز حشٍى

oائيت  .  كاعدة فيًز
 .  عىدما جسجفع خسازة مائع، جىخفع هثافخه -1

 . عىدما جىخفع هثافت جصم ًطفى، و ٌغىص عىدما جسجفع -2

oخسازة الطبلاث العليا مىخفظت  . 

 .لذلك تهبط  إلى أسفل إلاناء هثافتها مسجفعت

oخسازة الطبلاث الصفلى مسجفعت . 

 .لذلك جصعد نحو ألاعلى هثافتها مىخفظت

oاختالف درجت الحزارة بين املستوياث العليا لألستينوسفير  . 

 .نشوء جياراث الحمل الحزاري 



 .كبل أن هخخم

oمالخظت في الصميم: 

 : هثير مً الخالمير ال ًفسق بين
 .الخدليل و الىصف -                                 
س و الخعليل -                                   .الخفصير و الخبًر
 .امللازهت و امللابلت -                                 
 .الخصييف و الخعٍسف -                                 
                                 - .......... 

هره الحلائم  أشباب مجمىعت مً الحلائم وجىضح جصف مجمىعت مً العبازاث التي: التفسير -
 . وهخائجها وشياكها

oس  :الفسق بين الخفصير و الخبًر

س - الصبب وزاء صحت جمصك شخص ما باعخلاد أي أهه جفصير لصحت الاعخلاد أو حعليل ملعسفت ما : الخبًر
 .  ٌعخلد به الصخص



 .  أهميت املىجاث الزلزاليت في جددًد البييت الداخليت للىسة ألازطيت»شىداول شسح و جبصيط 

 .في الجزء الصابع مً بسهامج جبصيط العلىم
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 :  مع جدياث ألاشخاذ

 .مدمد بىمان

 :ملالخظاجىم و اكتراخاجىم >

دي إلالىترووي -  boummane@hotmail.com: بٍس

 /https://web.facebook.com/boummanesvt:صفدتي على الفاٌصبىن -

 http://boumanesvt.blogspot.com/p/blog-page_21.html: مىكعي على إلاهترهيذ -


