
 الصف العاشر –   األرض    –" 2"ورقة حتليلية  -اجليولوجيا 

 من خالل الموجات الزلزالية .  الجواب       ؟ كيف نستطيع دراسة باطن األرض:   س : 

  واج .  األم1 : الزلزالية إلى قسمين أساسين هما تنتقل الموجات الزلزالية عبر األرض من مركز الهزة نحو الخارج بحيث تنقسم الموجات

 األمواج األولية . .2  الثانوية .

 األمواج الثانوية األمواج األولية وجه المقارنة

 مستعرضة  طولية شكل الموجه

 الصلبة فقط  الصلب والسائل  وسط االنتقال

  لبة أم سائلة فتضغطها هي أمواج زلزالية طولية تدفع المادة في مكان معين وما يجاورها من مادة سواء أكانت ص األمواج األولية :س: ما

. 

  موجات مستعرضة تتكون عند ارتجاج المادة المجاورة إلى  أعلى  والى أسفل لذلك ال تنتقل إال عبر المواد  األمواج الثانوية :س: ما

 الصلبة .

الثانوية إذا التقطت محطة لكشف الهزات تقع في الطرف األقصى المقابل للزلزال من األرض أمواج أولية دون  بناء على ذلك

 فنستنتج أن هذه الموجات مرت بواسطة سائل وفي ذلك إشارة إلى باطن األرض المنصهر .

 أجزاء األرض 

 كم . 04-5السمك :   الطبقة الخارجية السطحية الرقيقة والصلبة ذات الكثافة المنخفضة نسبيا .  : ما اهم مميزاتها ؟  Crustالقشرة :    .1 

 . تتركب من السيليكات . النطاق الوحيد الذي نستطيع دراسة صفاته الكيميائية والفيزيائية مباشرة  : القشرة القارية . .1 تقسم القشرة إلى قسمين  

 القشرة المحيطية . .2

  القشرة القارية والقشرة المحيطية من حيث السمك والكثافة ونوع صخورها ؟ س: قارن بين 

  : الجواب : كما هو  موضح في الجدول 

 القشرة المحيطية  القشرة القارية وجه المقارنة 

 كم 5 (كم  04-04) السمك

 0جم/سم2.2 0جم/سم 2.2 الكثافة

 صخور قاعدية كالبازلت   صخور حمضية كالجرانيت  نوع الصخور 

 2 .الوشاح   :Mantle           :ما اهم مميزاته :   يء لدى انضغاطه ويتكون صخر حار غير منصهر ولديه القدرة على التدفق البط

طبقة الليثوسفير وهو طبقة صلبه .) باردة (  .1 مقسم إلى نطاقين هما :  كم . 2885السمك :   من السيليكات وال سيما معدن االوليفين .

كم وحركة تيارات الحمل في هذا النطاق هي 044طبقة االسثينوسفير : وهي طبقة لدنة قابلة لالنسياب )حارة (  . سمكها حوالي  .2 .

 المسؤولة عن النشاط البركاني والحركات التكتونية في القشرة األرضية . 

 ؟  س: ما الفرق بين طبقة اللليثوسفير وطبقة االسثينوسفير 

 0. لسائل .  : ا اللب اخلارجيOuter Core     عبارة عن نطاق مكون من مادة سائلة كثيفة وهي مزيج من الحديد والنيكل والكبريت 

 0 .اللب الداخلي : الصلب      Inner Core   . مؤلف من الحديد والنيكل في حالة صلبة   درجة حرارته أعلى من اللب الخارجي

 لة الصلبة .قع عليه يوجد في الحاولكن نظرا للضغط الوا



 ورقة مهارية

 فقط  هي : األولية: الطبقة التي سوف تسمح  بمرور الموجات 1س 

1. W       2.X     0 .Y      0  . Z 

  هي الموجات الثانويةالطبقة التي تسمح بعكس : 2 س 

 W       2.X     0 .Y      0  . Z 

  اتية  من الصخور السيليك كثافة  أدنى :: الطبقة التي  تحتوي على 3س

 هي

1. W      2.X     0 .Y      0  . Z 

  سيليزية :   6000 حرارتها: أي طبقات األرض الداخلية  تتجاوز  0س 

1. W    2.X     0 .Y      0  . Z 

  أي نطاقات األرض سائلة : 5س: 

1.W    2.X     0 .Y      0  . Z 

  6 :عمق من سطح األرض ألسفلها مع الكثافة :  أي المخططات البيانية التالية  تمثل العالقة الصحيحة بين ال 

 

 

 صنف علماء الجيولوجيا نطاقات األرض الداخلية بناء على ::  7س 

 . األمواج الزلزالية 0. قياسات الجاذبية األرضية    0. االنفجاريات البركانية  2بؤر  اآلبار العميقة      .1

  تركيب لب األرض الداخلي يشبه تركيب ::  8س 

 . الجرانيت 0. البازلت     0. الرماد البركاني      2   النيازك  .1

  ادرس الشكل التالي ، والذي يمثل حدوث زلزال في احد المواقع ،  حيث  يمثل  الرمز  :9س A   محطة الزلزال على سطح األرض

 يمثل موقع ما  لنطاقات األرض الداخلية . والمطلوب :  Bو الرمز 

 الزلزال ؟  لهذا تسمح باستقبال األمواج األولية وال تسمح باستقبال األمواج الثانوية   A وضح لماذا محطة الزلزال  .1

............................................................................................ ........................ 

 ؟ ............. .كم   B عمق الموقع تقريبا كم تقدر  .2

 

 

 

 


