
:التمرين األول
في إطار دراسة الظواھر الجیولوجیة التي تحدث في إحدى مناطق حدود الصفائح التكتونیة والمؤدیة إلى تشكل السالسل 

  :الجبلیة،نقترح المعطیات التالیة
  .بیرو في أمریكا الجنوبیة الجبلیة بالCuzco رسما تخطیطیا لمقطع جیولوجي یبین طبقات رسوبیة بأعمار مختلفة بمنطقة 4 تمثل الوثیقة -

1

 .الجبلیة التشوھات التكتونیة التي عرفتھا ھذه المنطقةاستخرج من المقطع أنماط  ) 1

والبراكین على  تم القیام بدراسة توزیع كل من بؤر الزالزل   G  وأصل الكرانیت4المالحظة في الوثیقة   لمعرفة أسباب التشوھات التكتونیة-

  . النتائج المحصل علیھا5وتلخص الوثیقة ة المدروسة،مستوى المنطق

وجمیع األدلة التي   مبرزا الظاھرة الجیولوجیة المسببة لھاCuzco حدد نمط السلسلة الجبلیة الممیزة لمنطقة ،5اعتمادا على معطیات الوثیقة  ) 2

   .تؤكد ذلك

.Cuzco بمنطقة Gفسر أصل وتموضع الكرانیت  ) 3

.Cuzcoسلسلة جبال منطقة  الظاھرة الجیولوجیة التي أدت إلى تشكل طیطیا توضح فیھأنجز رسما تخ ) 4

للتأكد من  .قدیم إثر تجابھ صفیحتین صخریتین یفترض الجیولوجیون أن سلسلة جبال األلب ناتجة عن انغالق محیط :التمرين الثاني
  :ھذه الفرضیة نقترح المعطیات األتیة صحة

 كیبیا مبسطا لجبال األلب الفرنسیة اإلیطالیة مقطعا تر1تمثل الوثیقة.
  .  محیط قدیم وتجابھ صفیحتین صخریتینانغالق استخرج من ھذا المقطع كل ما یدل عن  )1

درجة /یعطي مبیان الضغط.وھي صخرة ناتجة عن تحول صخرة الغابرو,یحتوي المركب األوفیولیتي المتحول على صخرة اإلكلوجیت
 مسار تطور الصخور المنتمیة للمركب األوفیولیتي مع ظروف تكون 2في الوثیقة ) أ ( الشكل الممثل ب) (P/Tالحرارة 

.من نفس الوثیقة مجاالت التحول في الطبیعة) ب(ویبین الشكل .اإلكلوجیت
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  . وحدد المنطقة المناسبة لتكون ھذه الصخرة,حدد ظروف الضغط ودرجة الحرارة ونمط التحول لتكون اإلكلوجیت ,2اعتمادا على الوثیقة ) 2
أعط تسلسل ,  وعلما أن الغابرو ھو صخرة صھاریة تكونت في مستوى الذروة المحیطیة 2 و 1بناء على معطیات الوثیقتین ) 3

  . شكل جبال األلباألحداث التي أدت إلى ت

 آالفتعتبر الھیمالیا من أكبر السالسل الجبلیة في العالم ،توجد بین الھند وأوراسیا، وتمتد على طول  :التمرين الثالث
عن زحف الصفیحة الصخریة الھندیة في اتجاه الشمال نحو  نتجت ھذه السلسلة.بین سالسل االصطدام الكیلومترات، وتعد من

.دى إلى انغالق المجال المحیطيأوراسیا،مما أ صفیحة

  لتعرف بعض البنیات التكتونیة والصخریة الممیزة
   لھذه السلسلة وتحدید ظروف ومراحل تشكلھا 

  :نقدم المعطیات التالیة
  . مقطعا جیولوجیا في سلسلة جبال الھیمالیا1تبین الوثیقة 

  استخرج من ھذا المقطع  الخصائص التكتونیة) 1
  . جبال الھیمالیاة لسلسلة  والصخری

مؤشرة تمكن تتضمن صخور المركب األوفیولیتي معادن
  التي كانت الحرارة  من تحدید ظروف الضغط ودرجة

  تشكل ھذه السلسلة سائدة خالل بعض مراحل
  صفیحة دقیقة )الشكل أ (2تعطي الوثیقة .  الجبلیة

  وھو نوع ، ) métagabbro( مجھریة للمیتاغابرو
  للمركب األوفیولیتي،  المكونةالمتحولة  من الصخور

  ).صخرة تنتمي للقشرة المحیطیة ( الناتجة عن تحول الغابرو
  من نفس الوثیقة صفیحة دقیقة لصخرة )ب(الشكل  یعطي

  . الغابرو

قارن بین التركیب العیداني للصفیحتین الدقیقتین ، واستخرج ) 2

. ظروف ومنطقة تكون المیتاغابرو3من مبیان الوثیقة 

 حدد،معلال إجابتك3 و 2 و 1انطالقا من معطیات الوثائق  ) 3

. مراحل تشكل سلسلة جبال الھیماالیا
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