
 علوم الحياة واألرض

 الثانيةالمراقبة المستمرة  

 : السنة الدراسية    ثانوي إعدادي    الثانيةالسنة   ........................... : ...........االسم

   د30—2010/ 11/ 22:بتاريخ                      األولىاألسدس    :..........      الفوج...:..................النسب
 

 

 ن7 استرداد المعارف: المكون األول 

 ن3:حاث التاليت باللغت الفرنسيت المصطلعرف --1

 ..............................................................................................................:البؤرة -

 ................................................................................................: المركز السطحي  -

 ..................................................................:......................................... الزلزال -

 : التمرين الثاني 

 ن4( مع وضع رقم الترتٌب أمام كل حرف من الحروف) المرتبطة بالزلزال حسب تسلسلها الزمنً حداث التالٌة رتب األ

 ................حدوث ارتجاج عنٌف لسطح األرض  - أ

 ....................حدوث كسر فً الكتل الصخرٌة  - ب

 .................تعرض الصخور لقوى بطٌئة ومستمرة فً العمق  - ت

 ......................لزلزالٌةنشوء وانتشار الموجات ا - ث

 

 ن31: والمعارف  المكتسبات توظيف : المكون الثاني 

  Aنقترح دراسة الوثٌقة  الجٌولوجٌة، الظواهرالصفائح وبعض  تكتو نٌةالكتشاف العالقات الموجودة بٌن  -

 ( انظر خلف الورقة ) -

 ن2 : بوضع خط تحت الجواب الصحٌحمن بٌن العناوٌن التالٌة  Aحدد العنوان الشامل  والمناسب للوثٌقة  -1
 

 .األغلفة المختلفة للبنٌة الداخلٌة للكرة الرضٌة  - أ

 .ظاهرة الطمر والذروة المحٌطٌة  - ب

 .أهم المناطق النشٌطة للكرة األرضٌة وبنٌتها الداخلٌة  - ت

 .أهم المناطق النشٌطة للكرة األرضٌة وبنٌتها الداخلٌة - ث

 

تغٌٌر سرعة انتشار الموجات الزلزالٌة وتغٌٌر  والًعلى الت( خلف الورقة ) Bمن الوثٌقة  Dو  Vٌمثل الشكالن  -

 : كثافة طبقات األرض بداللة العمق

 1-  ن1ماذا نسمً نقطة انطالق الموجات الزلزالٌة ؟ 

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

 2-  قارن سرعة انتشار الموجاتP   مع سرعة انتشار الموجاتS    2ن 

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

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

.................................................................................................................................... 
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 3- عن ماذا تعبر التغٌرات المفاجئة لسرعة انتشار كل من الموجاتP  والموجاتS  ن2؟ 

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

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

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

 4-  ن 2: استنتج تركٌب الكرة األرضٌة 

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

.................................................................................................................................... 
 5- باعتمادك على معطٌات الوثٌقةB داخل النص  اعط االسم المناسب لكل رقم مبٌن وعلى معلوماتك

 نL-S-P   4 –انقطاع : الموالً من بٌن السماء التالٌة 

 

 : النص  -

 . الطبقات الصلبة إالكلم تقرٌبا، ألنها ال تخترق  3333فً عمق ...................1ٌتوقف انتشار الموجات  -

تخترق الموجات .، وهً أكثر تدمٌرا  ثابتةرضٌة وبسرعة فقط داخل القشرة األ.................2تنتشر الموجات  -

هو المستوى الذي تتغٌر فٌه سرعة الموجات .................4.كل األوساط وتصل حتى البذرة ..................3

 .المخترقة تغٌر طبٌعة األغلفة األرضٌة بالزلزالٌة فجأة 

 

 

 


