
Les déformations tectoniques.  
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oمالخظاث: 

طبقاث رسىبيت بػد حػزضها لدشىه  .طبقاث رسىبيت أفقيت
 .إهنساري 
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طبقاث رسىبيت بػد حػزضها لدشىه  .طبقاث رسىبيت أفقيت
 :حساؤالثo .مزن 

 حساؤالث الخالميذ
خىل الصخىر 

ت .الصهاٍر  

ت: املدىر ألاول   :الدشىهاث الخنخىهيت الاهنساٍر
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o مدمج ً  :1جمٍز

 (.حشىه إهنساري )غلى الىثائق أغاله، غزف الفالق اغخمادا  -1

 .التي جمثل رسما جخطيطيا لػىاصز الفالق 1الىثيقت أجمم  -2

لخلتي  خزلتخسب ميالن سطذ الفالق و اججاه  2فىالق الىثيقت صىف  -3
 .الفالق

أهىاع الفىالق ، خدد 3غلى هخائج املىاولت املمثلت غلى الىثيقت اغخمادا  -4
 .غلى ًمين و ٌسار اللىخت
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oأجىبت: 

طبيػت القىي التي أدث إلى حشهل همط الفىالق املىجىد غلى ًمين خدد  -5
 .اللىخت، و طبيػت القىي التي أدث إلى الفىالق املىجىدة غلى ٌسار اللىخت

 :حػٍزف الفالق – 1

ت مصحىب ب لسز الفالق هى  للنخلخين وسبي  خدزكفي الطبقاث الصخٍز
 .املنسىرجين
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 :الفالقغىاصز  – 2

 لخلت مزفىغت
 مزآة الفالق لخلت مخفىضت

 سطذ الفالق

 طزح غمىدي

 طزح أفقي

 .رسم جخطيطي لػىاصز الفالق: الػىىان
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 :2جصييف فىالق الىثيقت  – 3
اججاه خزلت النخلخين و  ميالن سطذ الفالقجصىف الفىالق خسب 

 . الىاججخين غً الفالق
فالق غادي ألن لخلخاه جدباغدان و سطده : الفالق املىجىد غلى اليمين هى -

 . مائل

فالق مػنىس ألن لخلخاه جخقاربان و : الفالق املىجىد غلى اليسار هى -
 . سطده مائل

فىالق مػنىست وخدوث  فىالق غادًت غلى ًمين اللىختخدوث ًالخظ  -4
 .غلى ٌسار اللىخت

القىي التي أدث إلى حشهل همط الفىالق املىجىد غلى ًمين طبيػت  -5
 .القىي الخمددًت: هي اللىخت

  ٌسار اللىختالقىي التي أدث إلى حشهل همط الفىالق املىجىد غلى طبيػت  -
 .القىي الاهضغاطيت: هي
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 Les déformations tectoniques: الدشىهاث الخنخىهيت املزهت: املدىر الثاوي
plastiques                                        

o مدمج ً  :2جمٍز

 (.الدشىه الخنخىوي املزن )غلى مالخظت هذه الىثائق، غزف الطيت اغخمادا  -1
 .، التي جمثل رسما جخطيطيا لػىاصز الطيت4الىثيقت أجمم  -2
 .خسب شهل مساختها املدىرٍت و جماثل جاهبيها 5طياث الىثيقت صىف  -3
 ، خدد طبيػت القىي 6غلى هخائج املىاولت املمثلت غلى الىثيقت اغخمادا  -4

 .التي جؤدي إلى مخخلف أهىاع الطياث
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 .أمالً اهدشار مل هىع مً أهىاع الطياثاسخيخج  -5
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oأجىبت: 
 :حػٍزف الطيت – 1

ت هدى ألاغلى وحسمى  طياث الطيت هي اهطىاء و جقىس للطبقاث الصخٍز
 .طياث مقػزةحسمى ألاسفل و أو هدى  مددبت

 :الطيتغىاصز  – 2

 .جاهب الطيت

مفصلت الطيت 
 .املقػزة

 .املساخت املدىرٍت للطيت

 .مفصلت الطيت املددبت

 .مدىر الطيت

 .رسم جخطيطي للػىاصز  الهىدسيت للطيت: الػىىان
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 :5جصييف طياث الىثيقت  – 3

   .طيت مسخقيمت، ألن مساختها املدىرٍت غمىدًت و جاهباها مخماثالن : 1 طيتال -

طيت راقدة، ألن مساختها املدىرٍت شبه أفقيت و جاهب غادي و  : 2 طيتال -
  .آخز مػنىس

   .طيت مىدزفت، ألن مساختها املدىرٍت مائلت : 3 طيتال -

طيت رلبيت، ألن مساختها املدىرٍت مائلت و أخد جاهبيها مائل و آخز  : 4 طيتال -
  .مائل
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القىي : الطياث هيجؤدي إلى مخخلف أهىاع التي  طبيػت القىي  -4
 .الاهضغاطيت

جىدشز مخخلف أهىاع الطياث في : اهدشار مخخلف أهىاع الطياثأمالً  -5
 .مىاطق الخقارب خيث تهيمً القىي الاهضغاطيت
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