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التمرين ألاول

التىقيط
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درش :الصخور الصهارية.

 – Aتمثل الىثيقت –  – 1صفيحت دقيقت لصخشة صهاسيت.
 - 1ما هى نىع هزه الصخشة؟
 – 2حذد بنيتها.
 -3تحذث معلال جىابك عن ظشوف تبشيذ هزه الصخشة.
 -4أركش أهم خصائصها الفيضيائيت.
 -5حذد تشكيبها العيذاني.
 -6أبشص العالقت المىجىدة بين التشكيب العيذاني للصخشة
و ظشوف تبشيذها من جهت ،وبين بين هزه الظشوف و بنيتها من جهت أخشي.
 -7رتب بلورات هذه الصخرة حسب زمن تشكلها.
تمثل الوثيقة  -2-رسما تخطيطيا لظاهرة جيولوجية لها عالقة بتشكل الصخور الصهارية.
أذكر اسم هذه الظاهرة.
-8
حدد نمطها و خاصياتها.
-9
باالستعانة بهذه الوثيقة ،حدد أماكن تشكل مكونات هذه الصخرة.
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 -Bتمثل الوثيقتان  -3-و  -4-ظروف وظواهر لها عالقة بتشكل صخرة صهارية أخرى.

الوثيقة -3-

الوثيقة -4-

 - 1ما هى نىع هزه الصخشة؟
 – 2حذد بنيتها.
 -3تحذث معلال جىابك عن ظشوف تبشيذ هزه الصخشة.
 -4أركش أهم خصائصها الفيضيائيت.
 -5حذد تشكيبها العيذاني.
 -6أبشص العالقت المىجىدة بين التشكيب العيذاني للصخشة
و ظشوف تبشيذها من جهت ،وبين بين هزه الظشوف و بنيتها من جهت أخشي.
 -7ستب بلىساث هزه الصخشة حسب صمن تشكلها.
تمثل الىثيقت  -2-سسما تخطيطيا لظاهشة جيىلىجيت لها عالقت بتشكل الصخىس الصهاسيت.
أركش اسم هزه الظاهشة.
-8
حذد نمطها و خاصياتها.
-9
باالستعانت بهزه الىثيقت ،حذد أماكن تشكل مكىناث هزه الصخشة.
-11
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الوثيقة -0-

الوثيقة -2-

درش :التشوهات التكتوهية و عالقتها بتكتوهية الصفائح.

التمرين الثاوي.
 – Aتمثل الوثيقة  -0-مقطعا جيولوجيا لمنطقة معينة.
الوثيقة -0-
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ما هي البنيات التكتونية التي تميز المنطقة التي أنجز فيها المقطع.
-0
حدد طبيعة التشوه التكتوني المالحظ في المنطقة –  .-aعلل جوابك.
-2
حدد نوع التشوهين  F1و  .F2علل جوابك.
-3
حدد طبيعة القوى التي أدت إلى التشوهين  F1و .F2
-4
باالستعانة بالوثيقة ،-2-
-5
حدد الحركات النسبية التي تنتج هذا النوع من القوى.

 -Bو تمثل الوثيقة  -3-مقطعا جيولوجيا لمنطقة ما من الكرة األرضية.
 -0حدد طبيعة التشوه التكتوني المالحظ في الوثيقة .3
 -2حدد نوع التشوهين  P1و  ،P2علل جوابك.
 -3حدد طبيعة القوى التي أدت إلى التشوهين  P1و .P2
 -4استنتج المناطق التي ينتشر فيها هذا النوع من التشوهات.
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الوثيقة 3
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حظ سعيد
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و هللا و لي التوفيق.

