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 : من الرسم أجب عما يلي:2س
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 : اكمل خارطة المفاهيم التالية3س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : كيف تفرق بين الزلزال الطبيعي ) التكتوني( والزلزال المصاحب للتفجير النووي؟6س

 

 ( يسار الخاطئة: ( يسار العبارات الصحيحة وعالمة )  : ضع عالمة )  7س

             أ. تتولد الموجات األولية من المركز السطحي للزلزال

          ب. عودة الحواف المكسورة من الصخور لمكانها بسرعة يسمى هزة ارتدادية

            سواحل المحيط الهاديج. توجد مراصد اإلنذار المبكر من التسونامي على 

     د. العوامل التي تحدد شدة الزالزل على مقياس ميركالي قوة الزلزال ونوعية صخور سطح األرض فقط

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 واجبات الدرس األول : الزالزل الفصل الثاني الوحدة األولى

 كبير في القشرة األرضيةكسر الصدع هو 

 أنواع الصدوع

 عادي عكسي  جاني ) ضربي(

 شد قص ضغط

 نوع القوة المؤثرة
 

نوع القوة 

 المؤثرة

 نوع القوة المؤثرة
 



 تطبيقات الدرس الثاني : البراكين  الفصل الثاني الوحدة األولى
 اكمل جدول المقارنة التالي:

 الخصائص
 أنواع البراكين

 المركبة المخروطية الدرعية

 متوسط صغير كبيرة الحجم النسبي

 قوي ثم هادئ قوي هادئ طبيعة ثورانه

 و غازات البة ومقذوفات  وغازات مقذوفات صلبة وغازات البة بازلتية المواد المنبعثة منه

 منخفضة السيلكا غنية بالسليكا غنية بالحديد والمغنيسيوم تركيب الالبا

 قليلة عالية قليلة لزوجة الالبا

 الشكل

   

 أكمل ما يأتي :
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 علل

 والصخور بقوة إلى األعلى لتسقط قريبة جدا منهلقذفة الرماد حادة ؟  مخروطيتكون جوانب البركان ال

 

 بسبب تحرر الغازات سريعا مما يؤدي إلى انخفاض الضغط المسبب لهال يدوم ثوران البركان المخروطي فترة طويلة ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تطبيقات الدرس الثالث : الصفائح التكتونية   الفصل الثاني الوحدة األولى

 وعالقتها بالزالزل والبراكين
 أكمل : •

وحيث تغوص الصفائح عند مناطق  الساخنة و فوق البقع   االنهدام  تتكون البراكين على سطح األرض عادة في حفر -1

 الطرح
 االنزالقيةو  التباعديةو  التقاربية ) التصادمية ( تحدث الزالزل بفعل حركة الصفائح بأنواعها الثالثة  -2

 بقعة ساخنة  فوقالهادئ   تيجة حركة صفيحة المحيطنشّكلت جزر هاواي ت -3

ويبلغ عدد الحرات  خليج العقبة وحتىالبحر األحمر يتركز النشاط الزلزالي والبركاني في المملكة على امتداد  -4

 12 البركانية

 لزاليةالموجات الزتوصل العلماء الى معرفة الكثير عن باطن األرض والصفائح من خالل دراسة  -5

 

 تطبيق الرياضيات:

 ؟ العلوي الستار في كم 3٠٠ مسافة لالنتقال p موجات تستغرقه الذي الزمن احسب  -1

 كم / ث 8كم ، السرعة في الستار العلوي  300المعطيات : المسافة 

 المطلوب : حساب الزمن

 الحل:

 الزمن÷ السرعة = المسافة 

 الزمن÷    300=       8   

 8÷     300الزمن   = 

 ث  37.5الزمن   =  

 

 ؟ القشرة في كم 54٠ مسافة لالنتقال p موجات تستغرقه الذي الزمن احسب  -2

 كم / ث 6كم ، السرعة في القشرة   540المعطيات : المسافة 

 المطلوب : حساب الزمن

 الحل:

 الزمن÷ السرعة = المسافة 

 الزمن÷    540=       6   

 6÷     540الزمن   = 

 ث  90الزمن   =  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



واجبات الدرس الثالث : الصفائح التكتونية    الفصل الثاني الوحدة األولى

 وعالقتها بالزالزل والبراكين
 : مستعينا بالرسومات اجب عما يلي:1س

 ضغط( أ. ما نوع اإلجهاد على الحدود؟ .1

 عكسيب. ما نوع الصدع الناتج ؟ 

 ( أ. ضع الحرف في الرسم أمام ما يمثله:2 

 (  المركز السطحي للزلزال       ب)        

 (  الصدع       ج)        

 (  بؤرة الزلزال       د)        

 : أكمل ما يأتي:2س

 أعلى الوشاحو  القشرةالغالف الصخري مكون من  -1

   الساخنةالبقع كتل كبيرة من الماجما اندفعت إلى أعلى تسمى  -2

 بأنها أكبر كثافة وأقل سمكاً  المحيطية وتتميز الصفائح  محيطية وقارية  تنقسم الصفائح األرضية إلى -3

 حفر االنهدامومع تباعدها تتكون شقوق طويلة تعرف بـ حدود التباعدتتحرك الصفائح مبتعدة عن بعضها البعض في  -4

 الصفائح حدودبـ الزالزلو البراكين ترتبط مواقع  -5

 باطن األرضيستفاد من الموجات الزلزالية في معرفة خصائص  -6

 حزام الناريسمى حزام البراكين المحيط بالمحيط الهادي  بـ -7

أما في مناطق حدود الصفائح المتقاربة  الدرعيةمن أشكال البراكين التي تتشكل في مناطق حدود الصفائح المتباعدة  -8

 المركبة
 األفريقيةو  العربيةحدود الصفيحة  حيث تمثل البحر األحمر لمملكة على امتدادالزلزالي والبركاني في ايتركز النشاط  -9

 البركو  رهطكانية من أهمها حرة بر 12ويوجد في المملكة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ورقة عمل الفصل الثاني   الفصل الثاني الوحدة األولى
 مستعينا بالرسم اجب عما يلي:1س

  انزالقية  (  -تباعدية     -   تقاربيةحة في الصورة؟ ) . ما نوع الحدود الموض1

 جانبي  (   -   معكوس   -. ما نوع الصدع الناتج؟) عادي   2

حفرة   - منطقة طرح  -. ماذا تسمى المنطقة الناتجة عن هذه الحركة؟) بقعة ساخنة 3

 انهدام(

 درعية  (   -   مركبة -. ما نوع البراكين التي تتكون هنا؟)  مخروطية   4

 جبال األنديز  مثال على هذا النوع من الحدود . . أعط5

 عنيف. ما نوع الثوران الموضح في الصورة؟ 1

 عالية اللزوجة .  ما نوع الالبة في هذا النوع من الثورات؟2

 الرماد والمقذوفات ) الحمم ( . ما مخرجات هذا النوع من البراكين؟3

 

 

 

 على مقياس رختر؟ 5على آخر بقوة  بالقوة قياس رختر على م 7: كم يزيد زلزال بقوة 3س

32  ×32 

 من خالل ما درست: :3س

 أ. كيف تكونت جزر هاواي؟ 

  صفيحة المحيط الهادي فوق بقعة ساخنة حركة
 ب. ما هي أحدث الجزر تكوناً؟

 هاواي 
 ج. ما هو اتجاه حركة صفيحة المحيط الهادي؟

 شمال غرب
 

 ( B و   Eما نوع الحدود بين ) س: 

 القيةزان

 منطقة طرح( تسمى  4( المنطقة ) أ

  ( 7(  ما نوع البراكين المتكونة في المنطقة ) ب

 مركبة

 ( أي المناطق التالية ال يتكون فيها براكين  ؟ج

  (2   -   3    -     5    -    8    ) 

 نهدام ؟( من حفر االد

    (6   -    4   -    1  -   3   ) 

 

 
 

 



 مراجعة الفصل الثاني   الفصل الثاني الوحدة األولى
 ( أمام العبارات الخاطئة ( أمام العبارات الصحيحة وعالمة ) : ضع عالمة ) 1س

   زيادة نسبة السليكا في الماجة يقلل من لزوجتها -أ

    جزر هاواي تكونت عند حدود صفيحة المحيط الهادي -ب

      درجة 12مقياس شدة الزلزال مقسم إلى  -ج

    بركان حرة ثنيان من البراكين الدرعية في المملكة -د

    جهاز رصد الموجات الزلزالية يسمى السيزموغراف -هـ

     تنتشر أجهزة اإلنذار المبكر للتسونامي حول المحيط األطلسي -و

    بؤرة الزلزال هي نقطة على سطح األرض يحدث عندها الزلزال -ز

    الصفائح القارية مكونة من مادة السيما -ح

    التقارب حفر االنهدام تتكون بفعل حدود -ط

    البقع الساخنة تتكون في حدود الصفائح المنزلقة -ي

     تعبر الموجات األولية األوساط السائلة فقط -ك

    الموجات السطحية هي المسبب ألغلب الدمار الناتج عن الزالزل -ل

     المباني اآلمنة تكون مرتفعة ذات دعائم مطاطية وفوالذية  -م

   ضعف كلما زادت قوته درجة على مقياس رختر 32الزلزال تزيد قوة  -ن

 : اختر اإلجابة الصحيحة:2س

 من البراكين المركبة في المملكة -1

 حرة البرك -د حرة ثنيان -ج جبل القدر -ب حرة رهط -أ

 الهضاب البازلتية تنتج عن -2

 الشقوق البركانية -د البراكين المخروطية -ج البراكين المركبة -ب الدرعية البراكين -أ

 تتكون البراكين المركبة عند -3

 البقع الساخنة -د حدود االنزالق -ج حدود التباعد -ب حدود التقارب -أ

 تسمى كال من الموجات األولية والموجات الثانوية بالموجات الزلزالية   -4

 الدافعة  -د المرتدة -ج الخارجية ) السطحية ( -ب لباطنية ( الداخلية ) ا -أ

 موجات زلزالية تنتقل داخل الصخور إلى األمام والخلف  -5

 المتأخرة -د السطحية -ج الثانوية -ب األولية -أ

 تتكون البراكين في كل المناطق التالية ما عدا  -6

 مناطق الطرح -د الساخنةالبقع  -ج المراكز السطحية -ب منطقة االنهدام -أ

 عليه الصخور وتحدث على امتداده إزاحة رسطح تنكس -7

 حفر االنهدام -د الصدع -ج االرتداد المرن -ب المركز السطحي -أ

 أكبر أنواع البراكين وذو انحدارات قليلة -8

 يةالشقوق البركان -د البراكين المخروطية -ج البراكين المركبة -ب البراكين الدرعية -أ

 براكين صغيرة الحجم ذات انحدارات شديدة -9

 الشقوق البركانية -د البراكين المخروطية -ج البراكين المركبة -ب البراكين الدرعية -أ

 تكونت براكين هاواي بفعل  -1٠

 مناطق الطرح -د البقع الساخنة -ج حدود االنزالق -ب منطقة االنهدام -أ

 ات الآلبا والمقذوفات البركانيةبراكين تكونت من تعاقب طبق -11

 الشقوق البركانية -د البراكين المخروطية -ج البراكين المركبة -ب البراكين الدرعية -أ

 عدد الحرات البركانية في المملكة هو  -12

 حرات 9 -د حرات 8 -ج حرة 12 -ب حرات 1٠ -أ

 يحدث تصادم الصفائح عند  -13

 البقع الساخنة -د حدود االنزالق -ج عدحدود التبا -ب حدود التقارب -أ

 تنبعث من البراكين المخروطية   -14

 البا ورماد وغازات -د حمما وغازات -ج البا فقط -ب حمما فقط -أ

 



 اكمل العبارات التالية:: 3س

 التسوناميتسمى األمواج المائية العاتية التي تنتج عن الزالزل تحت المحيطات بـ -أ

 ميركاليالمقياس المستخدم لقياس شدة الزالزل هو  -ب

 الشاقةو زلزال حرة  العيصشهدت منطقة المدينة المنورة بعض الزالزل منها زلزال  -ج

 الفوهاتفتحات دائرية توجد في قمة البراكين تخرج منها انبعاثاتها  -د

 مراصد على األقل  3لتحديد المركز السطحي للزلزال نحتاج لبيانات من  -هـ

 : لماذا لم يتمكن العلماء من التنبؤ الدقيق بوقت حدوث الزالزل ؟4س

 لعدم وجود ظواهر مؤكدة تسبقه

 

 : أجب مستخدما الرسمات المرفقة5س

 ما نوع الصدع؟ -( أ1

 عادي

 ما نوع القوة المؤثرة؟ -ب

 شد

 

 

 

 

  C دمارا أكبر؟ أ( أي الموجات تسبب 

 ال تعبر الموجات السائلة؟ب( أي الموجات التي تعبر المواد الصلبة و

 B 

 ج( يتم التعرف على بعد مركز الزلزال بالفرق بين وصول أي زوج ؟

  ( A , B - A , C   - B , C ) 

 

 ما نوع البركان ؟ -( أ4

 مركبة

 كيف عرفت؟ -ب

  تمايز الطبقات

 أين تتكون هذا النوع من البراكين؟ -ج

 حدود التقارب

 


