
 

 

 

الثانيٌ ثانوي إعدادي: المستوىإختبار في مادة علوم الحياة واألرضثانويٌ أنـوال اإلعداديٌ                 

ساعٌ واخدة:     مدة اِنجاز                                      الدورة األولـٍ             سيدي قاسم                                 :  نيابٌ   

:الرقم الترتيبي إع2/:القسـم  :االسم و النسب   

  

 :                                                                                                                               اعتمادا علٍ معارفك خول تكتونيٌ الصفاُد و الزِزل- 1

(ن6).فً الذانٌ المناسبٌ و اقترح تصخيخا للعبارة أو العبارات الذاطٌُ (X)ضع عّمٌ   

حـصخً ذطأ تصخيد العـبارات الذاطٌُ  العـبارات 

القشرة القاريٌ أقل سمكا من القشرة المخيطيٌ-      

    -Mésosauris خيوان زاخف عاش ذّل الخقب األول  

  فً جميع األوساط بسرعٌ متغيرةLتنتشر الموجات -    

يوجد المركز السطخً علٍ ذط عمودي فوق البؤرة الزلزاليٌ -      

 Richterتنجز الذريطٌ الزلزاليٌ اعتمادا علٍ سلم -    

سطد األرض وهادٌُ نسبيا من قطعٌ صلبٌالصفيخٌ هً -      
 

:  ( نقط8)التمرين األول       

      تبين الذريطٌ التاليٌ توزيع الصفاُد الصذريٌ علٍ سطد األرض و الخركات النسبيٌ المّخظٌ علٍ خدودهاَ أما األرقام فتشير         

.     إلٍ سرعٌ الخركٌ  

  صفيخٌ إسم علٍ هذه الذريطٌ أكتب- 1

  فً المكان  الذي تراه نازكا و صفيخٌ إفريقيا

  (ن2.) مناسبا 

:خدد طبيعٌ هاتين الصفيختين- 2    

(ن1)صفيخٌ نازكـا    +   

(ن1)صفيخٌ إفريقـيا    +   

(ن1): ما هً طبيعٌ الخركٌ المعبر عنوا- 3  

(          ) و          (          ): و بالرمز     (   )    :    بالرمز

بين بواسطٌ الرمزين السابقين طبيعٌ الخركٌ- 4  

(ن2) B:  و المنطقAٌ:  النسبيٌ فً المنطقٌ  

(:مع تحديد الوحدة)استذرج من الذريطٌ - 5  

(ن0.5).الوند – سرعٌ تباعد صفيخٌ القطب الجنوبً عن صفيخٌ أستراليا  +   

(ن0.5).الوند– آسيـا مع صفيخٌ أستراليا – سرعٌ تقارب صفيخٌ أوروبا  +   

إلٍ أربع مخطات تبعد عن موقع للوصول  S الموجات الزلزاليٌ الزمن الذي تستغرقى 1الوثيقٌ تمثل  :( نقط 6)التمرين الثاني   

: الزلزال بمسافات متفاوتٌ  

( Km/s) بSسرعة انتشار الموجات  ( min) بالمدة الزمنية المستغرقة ( Km)بعد المحطة عن موقع الزلزال ب  المحطات

 1 396 3 ؟

3 16 2880 2 

3.8 22 5016 3 

5.2 25 7800 4 

 (ن1.)1 المسجلٌ فً المخطٌ رقم Sسرعٌ انتشار الموجات الزلزاليٌ  (Km/s)أخسب ب - 1

:  فً صذور مذتلفٌَ ويبين الجدول التالً النتاُح المخصل عليواS  تم فً المذتبر قياس سرعٌ انتشار الموجات 

( Km/s) بSسرعة الموجات الصخور 

 2.2الطيـن 

 3.2 إلى 2.4الميكاشيست أو الكرانيت 

 4 إلى 3.5البازلت 

 7.8 إلى 4.5البريدوتيت 

ال تنتشـر معادن سائلة 

 (ن1) من صذرة ألذرى؟ Sبماذا تفسر تغير سرعٌ الموجات - 2

 (ن4. )و موقع الزلزال (4 و3 – 2- 1) خدد طبيعٌ الصذور التً توجد بين كل من المخطات 2 و 1اعتمادا علٍ الوثيقتين - 3

. اإلجابة خلف الورقة بالنسبة لتمارين االستدالل العلمي و التواصل:ملحوظة

 االسـتدالل العلمي و التواصـل

 اسـترداد المعـارف

 

 

 

 

 

آسيا- صفيحة أوروبا   
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أمريكا 

 الجنىبية
الهند- صفيحة أستراليا   

 صفيحة القطب الجنىبي

 1: الوثيقـٌ

 2: الوثيقـٌ

www.talamidi.com تم تحمیل ھذا الملف من موقع تالمیذي




