
Les volcans et leur relation avec la tectonique des plaques.  
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 ملاذا جىجد البراهين في العالم؟•
 !C °1000مً حجم الىسة ألازطيت جفىق دزجت حسازجه  97هل حعلم أن ٪  -

وعيش إذن على ػبلت زكيلت جدا ًلدز سمىها ببظع عشساث مً الىيلىمتراث،  -
 !Km 6370فهي حشبه إذن مجسد كشسة بيع بامللازهت مع بشعاع ألازض الري ًلدز 

 .جحذ هره اللشسة السكيلت جدا جىجد الصهازة -
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oهل حعلم؟ 
 .حساؤالث املخعلمين

 :مظاهس اليشاغ البرواوي: املحىز ألاول 
 :1جمسيً مدمج •

 .زسىما جخؼيؼيت للجهاش البرواوي 2و  1جمثل الىثيلخان 

 .، عسف الاهدفاع البرواوي2اعخمادا على الىثيلت  -1

و عىىاها مىاسبا ( عىاصس البروان)بئعؼاء ألاسماء املىاسبت لألزكام  1أجمم الىثيلت  -2
 .للسسم

oأسئلت: 
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هىاجج الاهدفاع 

 البرواوي

بخاز املاء، ثىائي أوهسيد الىسبىن، اللرائف البرواهيت، غاش 

الهيدزوجين، صخىز مىصهسة في حالت لصجت على شيل 

ذ، غاشاث  شظاًا، السماد البرواوي، غاش هيدزوهسيد الىبًر

 .سامت

 .صىف هره الىىاجج البرواهيت إلى ثالثت مجمىعاث مخجاوست -3
oأجىبت: 

 :حعسيف الاهدفاع البرواوي -1

صعىد الصهازة مً ألاعماق إلى سؼح الىسة ألازطيت عبر الىسىز : الاهدفاع البرواوي
 .املىفخحت

عىدما جفلد الصهازة غاشاتها . هي خليؽ مً غاشاث و مىاد معدهيت مىصهسة: الصهازة -
 .جصبح الفا
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 :أسماء ألازكام -2

 .ملروفاث بسواهيت
 .فىهت

 .جدفم الفي
 .مخسوغ بسواوي

 .مدخىت

خصان  /غسفت صهازيت 
 .صهازي 

 .زسم جخؼيؼي لعىاصس الجهاش البرواوي: عىىان السسم
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 :جصييف هىاجج الاهدفاع البرواوي -3

.الغاشاث :1املجمىعت  .املىاد الصلبت :2املجمىعت   .الالفا :3املجمىعت    

 .بخاز املاء -
 .غاش الهيدزوجين -
غاش ثىائي أوهسيد  -

 .الىسبىن 
 .غاشاث سامت -
غاش هيدزوهسيد  -  

ذ  .الىبًر

هاججت عً جصلب الالفا 
 :جصئيا، و جخىىن مً

 .السماد البرواوي -
 .اللرائف البرواهيت -
-.... 

 
 

صخور منصهرة في 
حالة لزجة على شكل 

 .شظايا
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 :2جمسيً مدمج •

 .جمثل الىثيلت الخاليت هىعين مً الاهدفاعاث البرواهيت

oأسئلت: 

 .أملء الجدول أسفله بما ًىاسب -1

 .أوجد العالكت بين لصوجت الالفا و وسبت السيلييا -2

 .حدد املخغيراث املسؤولت عً اخخالف الاهدفاعاث البرواهيت -3

 .لخص أهم خاصياث الاهدفاعين البرواهيين -4
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oأجىبت: 

.ػىل الخدفلاث الالفيت  

.1الشيل  .2الشيل    

 .كصيرة إلى مىعدمت .ػىيلت جدا

.هىعيت الالفا  .لصجت جدا .مائعت جدا 

.وسبت بخاز املاء  .مسجفعت .كليلت 

.هميت الغاشاث  .مسجفعت .كليلت 

.وسبت السيلييا  .مسجفعت .كليلت 

.الاهفجازيت  .كىيت .مىعدمت 

.على أعمدة السماد  .عال جدا .مىعدم 

.همؽ الاهدفاع البرواوي  .اهفجازي  .اوسيابي 
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 .ولما واهذ وسبت السيلييا مسجفعت في الصهازة، إال و ازجفعذ لصوجت الالفا - 2

 :املخغيراث املسؤولت عً اخخالف الاهدفاعاث البرواهيت هي -3

وسبت السيلييا،  -  .هميت الغاشاث الرائبت في الصهازة لصوجت الالفا، 

 : ـب إلاوسيابيًخميز الاهدفاع  -4
 (.كلت الغاشاث)وعدام الاهفجازيت إ+ 
  (.السيليياكلت وسبت )الفا شدًدة امليىعت + 

 :ًخميز الاهدفاع الاهفجازي  -
 (.هثرة الغاشاث)اهفجازيت كىيت + 

   (.وسبت السيليياهثرة ) الفا شدًدة اللصوجت + 
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 ما عالكت البراهين بخىخىهيت الصفائح؟: املحىز الثاوي
oأسئلت: 
 .أًً جخىشع البراهين على سؼح الىسة ألازطيت -1
 على ماذا ًدل هرا الخىشيع؟ -2
oأجىبت: 

جخىشع البراهين على الىسة ألازطيت عمىما على حدود الصفائح أي مىاػم جباعدها  -1
(. مىاػم الؼمس)ومىاػم جلازبها ( الرزواث املحيؼيت)  

عالكت بما أن البراهين جخىشع فلؽ على حدود الصفائح، فئهىا وسخيخج أن لها  -2
 .بخىخىهيت الصفائح
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 (:الرزواث الىسؽ محيؼيت)مصدز البراهين على مسخىي مىاػم الخباعد  -أ

 :3جمسيً مدمج •

 .صفيحخين جدباعدان على  مسخىي الرزوة الىسؽ محيؼيت 1جىضح الىثيلت 

oأسئلت: 

 .ما هي الظاهسة الجيىلىجيت املسافلت الحساع كعس املحيؽ -1

 .ما هي خصائص البرواهيت املميزة ملىاػم الخباعد -2

 .اسخيخج همؽ الاهدفاعاث البرواهيت املهيمىت في مىاػم الخباعد -3

 .ما هى مصدز الصهازة التي جيخج عنها البرواهيت في مىاػم الخباعد -4
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oأجىبت: 

جخمثل في  الظاهسة الجيىلىجيت التي جصاحب احساع كعس املحيؼاث هي البرواهيت، و -1
 .الخدفلاث الالفيت

 :  خصائص البرواهيت املميزة للرزواث هي – 2

 .اوعدام املخازيؽ و الفىهاث هميت الغاشاث الرائبت في املاء كليلت، اوعدام الاهفجازيت، -

  الىمؽ: وسخيخج أن همؽ الاهدفاعاث البرواهيت املهيمىت في مىاػم الخباعد هى -3
 .الاوسيابي

بفعل الاهصهاز الجصئي للسداء العلىي  :مصدز الصهازة التي جيخج عنها البرواهيت هى -4
 .حسازجه املسجفعت
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 اللشسة املحيؼيت

 السداء العلىي 

 ألاسخيىىسفير

 .بسوان اوسيابي

 .صهازي  خصان

صعىد 
   ألاسدىىسفير

 .واهصهازه جصئيا

 كىي جمددًت

 .زسم جخؼيؼي للبرواهيت الاوسيابيت على مسخىي الرزوة: العىىان -
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 (:مىاػم الؼمس)مصدز البراهين على مسخىي مىاػم الخلازب  -ب

o 4الخمسيً املدمج: 

 :صفيحخين جخلازبان على مسخىي مىؼلت الخلازب 2جىضح الىثيلت 

 ما هي الظاهسة الجيىلىجيت املصاحبت -1
 لظاهسة الؼمس؟

 ما هي خصائص البرواهيت املميزة -2
 ملىاػم الخلازب؟

اسخيخج همؽ الاهدفاعاث البرواهيت املهيمىت  -3
 .في مىاػم الخلازب

 .ما هى مصدز الصهازة التي جيخج عنها البرواهيت في مىاػم الخلازب -4
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 الظاهسة الجيىلىجيت التي جصاحب الؼمس هي  -1

oألاجىبت: 

 :  خصائص البرواهيت املميزة ملىاػم الؼمس هي – 2

 .حشيل املخازيؽ و الفىهاث  هميت الغاشاث الرائبت في الصهازة هبيرة، -

  الىمؽ: وسخيخج أن همؽ الاهدفاعاث البرواهيت املهيمىت في مىاػم الخلازب هى -3
 .الاهفجازي 

ًؤدي الاحخيان اللىي بين الصفيحت اللازيت : مصدز الصهازة املصاحبت للؼمس هى  -4
 .و املحيؼيت ًؤدي إلى الاهصهاز الجصيئي للسداء العلىي 
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 بسوان اهفجازي 

 صهازة لصجت

 هثافت أهثر صفيحت 

 هثافت أكلصفيحت 

 .   زسم جخؼيؼي للبرواهيت الاهفجازيت على مسخىي الحافاث اليشيؼت: العىىان
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