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 .سلسلة تمارين درس نظرية تكتونية الصفائح
 

o  1مرين ت: 
 ذًثم انٕثٛقح انرانٛح يُحُٗ ذغٛش دسخح حشاسج األسض حسة انؼًق.

 .Km 3111ٔ فٙ ػًق  Km 1111حذد دسخح حشاسج األسض فٙ ػًق   -1

 .c °4511يا ْٕ انؼًق انز٘ ذصم فّٛ دسخح حشاسج األسض إنٗ  -2

 كٛف ذرغٛش دسخح انحشاسج حسة انؼًق. -3

 يا اسى انظاْشج انرٙ ذى انكشف ػُٓا؟ -4

 يا ػالقرٓا تحشكٛح انصفائح. -5

                                                                                                

o  2تمرين: 
 ذًثم انٕثٛقح خاَثّ يقطؼا خٕٛنٕخٛا نًُطقح يؼُٛح.

 .5ٔ  4ٔ  3ٔ  2ٔ  1اػػ األسًاء انًُاسثح نألسقاو  – 1

 يا اسى انظاْشج انرٙ ذحذز ػهٗ يسرٕٖ – 2

 انًُطقح أ، ػشفٓا. 

 يا اسى انظاْشج انرٙ ذحذز ػهٗ يسرٕٖ  – 3

 انًُطقح  ب، ػشفٓا.

 حذد ػذد انصفائح انًًثهح ػهٗ ْزِ انٕثٛقح.   -1

 

 

 

 

o  ٍٚ3ذًش: 

 ذرُأل انٕثٛقح خاَثّ َظشٚح ػهًٛح ألنفشٚذ فدُٛش.

 تأ٘ َظشٚح ٚرؼهق األيش. -1

 ذثذٔ انقاساخ فٙ انؼصش انثٛشيٙ؟كٛف   -2

 

 يا ْٕ انثشْاٌ انًثٍٛ ػهٗ انٕثٛقح.  -3

 

 اػرًادا ػهٗ انٕثٛقح، اسرخشج انفكشج األساسٛح نٓزِ انُظشٚح.  -4

 

 ذحذز فٙ تعؼح أسطش ػٍ انثشاٍْٛ انرٙ  -5

 ػهٛٓا فدُٛش إلثثاخ ْزِ انُظشٚح.اػرًذ  

 
o  4تمرين: 

 حٛػ األغهسٙ اندُٕتٙ.ذًثم انٕثٛقح انرانٛح يظٓشا خاَثٛا نقؼش انً

 

 (1،2،3،4أػػ أسًاء األسقاو انًًثهح فٙ انٕثٛقح )  -1

 أػػ اسى انصخشج.األساسٛح انًشكهح نقؼش انًحٛػ. -2

  ػٍ انزسٔج F1انسشػح انرٙ اترؼذ تٓا تاصند  V1أحسة  -3
 ػٍ انزسٔج. F2انسشػح انرٙ اترؼذ تٓا تاصند  V2أحسة  -4

 ٓا.يارا ذسرُرح يٍ يقاسَح انُرائح انًحصم ػهٛ -5

o  5تمرين: 
أٌ إفشٚقٛا ٔ أيشٚكا اندُٕتٛح كاَد ذشكم كرهح قاسٚح ٔاحذج. ثى ذدضأخ إنٗ قاسذٍٛ اترؼذذا  wegenerفٙ تذاٚح انقشٌ انؼششٍٚ، افرشض 

 ػٍ تؼعًٓا انثؼط. ٔذًثم انٕثٛقح انرانٛح خشٚطح خٕٛنٕخٛح يثسطح نٓاذٍٛ

 .  wegenerانقاسذٍٛ حسة َظشٚح  

 يا اسى ْزِ انُظشٚح؟  -1

 

 

 

 F1 F2 يٕقغ انرُقٛة 

 1200 1800 (Km)انًسافح انرٗ ذفصم انخسف ػٍ يٕقغ انرُقٛة ب

 60 90  (MA)ػًش قؼش تاصند انًحٛػ ب
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 اسرخشج يٍ انٕثٛقح انثشْاٌ أٔ انثشاٍْٛ انًؤٚذج نٓزِ انُظشٚح. -2

 ْم ُْاك تشْاٌ آخش نى ٚشد فٙ ْزِ انٕثٛقح؟ إرا كاٌ اندٕاب تُؼى أركشِ. -3

 حًهد ْزِ انُظشٚح اسى " ذكرَٕٛح انصفائح ".

 ػشف انصفٛحح. -4

 نًارا ذى اسرثذال "َظشٚح صحضحح انقاساخ" ب "َظشٚح ذكرَٕٛح انصفائح". -5

o 6تمرين: 
 ذًثم انٕثٛقح انرانٛح خضء يٍ خشٚطح نًُطقح يٍ انكشج األسظٛح، ذركٌٕ يٍ صفائح صخشٚح.

 سى انصفائح انصخشٚح انًًثهح ػهٗ انٕثٛقح.  -1

 ػشف انصفٛحح انصخشٚح. -2

 اسرخشج يٍ انٕثٛقح تشْاٍَٛ ٚذػًاٌ َظشٚح صحضحح انقاساخ. -3

 .Aتًارا ذسًٗ انًُطقح  -4

 .Bُطقح حذد َٕع حشكٛح انصفائح ػهٗ يسرٕٖ انً -5

 
 


