
 إدارة التجارب
Lab

جميع التجارب المخصصة لهذا الدرس مذكورة في نقطة االستخدام. يمكن العثور على التجارب في 
كتّيب موارد الطالب وكتاب األنشطة المختبرية.

أسئلة مهمة

بعد هذا الدرس، ينبغي أن يفهم الطالب األسئلة المهمة ويتمكنوا من اإلجابة 
عليها. اطلب من الطالب كتابة كل سؤال في الكّراسات التفاعلية الخاصة 

ج على كل سؤال عندما تتناول محتواه ذي الصلة. بهم. ثم عرِّ

المفردات
استخدام المعاني في الحياة اليومية

Vocab

اكتب الكلمتين متباعد ومتقارب على ورقة لوحات أو اللوحة.  .1

تحدث مع الطالب عن مسارات المشي الموجودة في المتنزهات المحلية   .2

أو العامة. ِصف المسارات المختلفة، وكيف تبدأ كلها في نفس المكان، وهو 
مدخل الحديقة. ثم ناقش كيف تتباعد المسارات أو تنفصل عن بعضها 

البعض، فهي مسارات متباعدة في هذه المرحلة.
ناقش اآلن نهايات المسارات. أين  يحدث ذلك؟ وعادة ما تكون نقطة   .3

البداية هي أيًضا نقطة النهاية. لذا تدور المسارات مًعا مرة أخرى، أو تصبح 
متقاربة.

استقصاء

 تشكل جبال األلب اجلنوبية عماد اجلزيرة   ملاذا توجد هذه اجلبال هنا؟ عن الشكل
اجلنوبية يف نيوزيلندا. وتقع هذه اجلبال على احلد الصفيحي املتقارب بني صفيحة 

احمليط اهلادئ والصفيحة اهلندية-األسرتالية. وحيدث الضغط عند هذا احلد 
نظًرا هليمنة صفيحة احمليط اهلادئ على الصفيحة اهلندية-األسرتالية. وأثناء هذا 

الضغط ارتفعت األرض، فتشكلت جبال األلب اجلنوبية. وجدير بالذكر أن هذه 
اجلبال حديثة العهد وما زالت تتشكل. فهي اآلن ترتفع بسرعة كبرية تبلغ حوايل 

!10 mm/year

أسئلة توجيهية

قارن بين خصائص نوعي التضاريس الموضحة في 
الشكل.

ينبغي أن يتمكن الطالب من رؤية أن السهول 
المستخدمة كأراض زراعية تكون مسطحة، بينما 

تكون الجبال منحدرة ومتعرجة.

ما الذي قد يتسبب في تشّكل مثل هذه القمم 
الجبلية المرتفعة في وسط الجزيرة الجنوبية 

لنيوزيلندا في حين أن األرض المجاورة لها مسطحة 
للغاية؟

قد يستنتج الطالب أن بعض أنواع التحركات الحاصلة 
في منطقة الجبال تتسبب في ارتفاع األرض هناك. 
وّضح لهم أن هذه الجبال تشّكلت نتيجة اصطدام 

صفيحتين على سطح األرض مع ببعضهما البعض.

هل تعتقد أن الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا كانت تبدو 
دائًما بهذا الشكل؟

من المفترض أن يحفّز هذا السؤال الطالب على 
التفكير في طريقة تغّير األرض على مدار فترات 

زمنية طويلة. فقد يستنتجون أن األرض التي شكلت 
هذه الجبال كانت سابًقا مسطحة ثم أصبحت 

منحدرة نتيجة لتحركات سطح األرض.
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نشاط استكشايف

 أسئلة مهمة
ما نظرية الصفائح التكتونية؟  •

ما أوجه االختالف بين الحدود   •
الصفائحية المتباعدة والمتقاربة 

واالنتقالية؟

ما العمليات التي تتسبب في حركة   •
الصفائح التكتونية على سطح 

األرض؟

 المفردات
Vocab

 plate( الصفائح التكتونية
)tectonics

)lithosphere( الليثوسفير
األسثينوسفير  

)asthenosphere(
 الحد المتباعد

)divergent boundary(
 الحد المتقارب

)convergent boundary(
)subduction( االندساس

 حد انتقالي
)transform boundary(

)convection( حمل حراري

كيف يمكن للحركة العميقة في باطن األرض 
أن تغّير سطحها؟

هل سّخنت من قبل وعاًء من احلساء على موقد؟ إذا كنت فعلت، فلعلك أنك الحظت أن 
املعكرونة واخلضروات تتحرك داخل الوعاء. ما كيف تتشابه هذه احلركة مع احلركة اليت حتدث يف 

باطن األرض؟

E. DISPOSAL M. BIOLOGICAL

F. EXTREME
TEMPERATURE

G. SHARP OBJECT

N. FUME

H. ELECTRICAL

O. IRRITANT

I. CHEMICAL

J. FLAMMABLE

A. GOGGLES

B. CLOTHING
PROTECTION

L. ANIMAL SAFETY

P. RADIOACTIVE

C. HANDWASHING K. OPEN FLAME

D. GLOVES
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اإلجراء 

اقرأ وأكمل نموذج السالمة بالمختبر.  .1

اسكب السائل داخل دورق سعته mL-250 إلى أن يمتلئ الدورق قرابة   .2
النصف.

ضع الدورق على منتصف لوح التسخين.  .3

قم بتشغيل لوح التسخين على درجة هادئة، وسّخن السائل ببطء.   .4 

عندما يبدأ السائل في التحرك، راقب الدورق من األعلى ومن الجانب. سجل   .5
مالحظاتك في كراسة اليوميات الخاصة بالعلوم.

فّكر في اآلتي

ِصف، بالتفصيل، كيفية تحرك السائل أثناء تسخينه.  .1

بناًء على مالحظاتك، كيف يرتبط هذا بالحركة الحاصلة في باطن الكرة   .2
األرضية من وجهك نظرك؟ 
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استقصاء

س
الدر

ملاذا توجد هذه اجلبال هنا؟  سييرا 
نيفادا وكاسكيد رينج واألنديز هي 

سالسل جبلية على طول السواحل 
الغربية ألمريكا الشمالية وأمريكا 

الجنوبية، الجبال المعروضة هنا في 
الشكل جبال األلب الجنوبية في جزيرة 

الجنوبية ونيوزيلندا. وتقع هذه الجبال 
في منتصف الجزيرة.  لماذا تقع بعض 
الجبال على السواحل والبعض اآلخر 

في منتصف القارة؟

دّون إجابتك في الكّراسة 
التفاعلية.

سطح األرض املتحرك4.1

إدارة التجارب

Labs

تجربة مصغرة: ما الذي يحدث في الحدود 
الصفائحية؟
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التقويموضحففففففالمشاركة اشرح استكشفالمشاركة

BL أعلى من المستوى AL قريب من المستوى   OL ضمن المستوى  

كيف يمكن للحركة العميقة في باطن األرض أن تغّير من 
سطحها؟

15 min :الدرس  5 min :التهيئة

الهدف
تمثيل الحركات العميقة التي يشهدها باطن األرض والتي تسبب تحرك الصفائح 

التكتونية عبر السطح.

المواد
الطالب: سائل عرض التيار ودورق زجاجي سعة mL-300  وألواح تسخين

مالحظة: إذا كان لوح التسخين به ملف تيار مكشوف، فضع الشبكة السلكية 
الموجودة بالمختبر على الملف لحماية الدورق.

قبل أن بدء الدرس
اطلب سائل عرض التيار من مؤسسة إمدادات علمية أو إحدى شركات بيع   •

 المستلزمات التعليمية. 
مالحظة: سائل عرض التيار عبارة عن ُمعّلق مائي غير سام يمكن إعادة 

استخدامه.

تعمل مجموعات صغيرة مكونة من ثالثة إلى أربعة طالب بشكل جيد مًعا   •
لتنفيذ هذه التجربة.

توجيه االستقصاء
تأكد من رج كل زجاجة من زجاجات سائل عرض التيار جيًدا قبل سكب   •

الُمعّلق داخل الدورق.

تأكد من الحفاظ على حرارة ألواح التسخين على درجة منخفضة. فكل ما يلزم   •
هو تغّير طفيف في درجة الحرارة ليحدث الحمل الحراري. التسخين الزائد 

يمكن أن يؤدي إلى تلف بلورات السائل.

فّكر في اآلتي

يمكن مالحظة الحركة الدائرية أثناء هبوط السوائل الباردة، مما يؤدي إلى   .1
ارتفاع السوائل الدافئة من األسفل. يتدفق هذا السائل الساخن على طول 

الجزء العلوي من الدورق ثم يبرد ويهبط إلى أسفل.

اإلجابة النموذجية: يتسبب الحمل الحراري )في وشاح األرض( في تحرك   .2
الصفائح العلوية ببطء على سطح األرض.

نشاط استكشافي

 ما الذي تعتقد أنه يحدث في الحد المتقارب بين  اطرح هذا السؤال:  .4

اثنين من الصفائح التكتونية؟ تتقارب الصفيحتان من بعضهما البعض.
 ما الذي تعتقد أنه يحدث في الحد المتباعد بين  5. اطرح هذا السؤال:

   اثنين من الصفائح التكتونية؟
تتباعد الصفيحتان بعيًدا بعضهما البعض.

مالحظات خاصة بالمعلم

127 الدرس 4.1 سطح األرض المتحرك   
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الصفائح التكتونية
تشرح نظرية الصفائح التكتونية كيف تشّكل حركة الصفائح على سطح األرض 

التضاريس كالجبال. اطلب من الطالب قراءة القسم الخاص بالصفائح التكتونية 
ودراسة الخريطة المبينة في الشكل 1. ثم اطرح األسئلة الداعمة التالية عن 

الصفائح التكتونية.

أسئلة توجيهية

يعرض الشكل 1 سهواًل وجبااًل في الواليات المتحدة.ما أنواع التضاريس التي تراها في الشكل 1؟

التأكد من المفاهيم األساسية: ما نظرية الصفائح 
التكتونية؟

تنّص نظرية الصفائح التكتونية على أن سطح األرض 
مقسم إلى قطع كبيرة صلبة تتحرك بالنسبة إلى بعضها 

البعض.

كيف تعتقد أن الصفائح التكتونية ساعدت في تشكيل 
الجبال في شرق الواليات المتحدة وغربها؟

سّببت الصفائح التكتونية رفع األرض حين تدافعت في 
اتجاهين متعاكسين. كما سببت الصفائح التكتونية تشّكل 

البراكين، والتي كّونت بعض الجبال.

أصل الكلمة
tectonic "تكتوني"

 Tekton تعني كلمة   كيف يصف معنى الكلمة الالتينية tekton عملية الصفائح التكتونية؟  اطرح هذا السؤال:
"عنصر البناء". وتبني الصفائح التكتونية التضاريس األرضية، كالجبال والبراكين.

AL

BL

ما المقصود بالصفيحة التكتونية؟ /الصفائح التكتونية الرئيسية
ثّمة 15 صفيحة تكتونية كبرى، كما هو مبين في الشكل 3.  وتشّكل هذه الصفائح 

هي جزًءا من الليثوسفير - وهو طبقٌة من األرض تترّكب من القشرة والجزء 
العلوي من الوشاح. يقع الليثوسفير فوق األسثينوسفير، كما هو موضٌح في الشكل 
2. وّجه الطالب لدراسة هاتين الصورتين وقراءة المادة الواردة في هذه الصفحة. 

ثم اطرح هذه األسئلة.

أسئلة توجيهية

لماذا تنثني الصخور في األسثينوسفير، في حين ال 
تنثني الصخور في الليثوسفير؟

يتسم األسثينوسفير بأنه أكثر سخونة من الليثوسفير، 
ولذلك تعّد الصخور الموجودة في األسثينوسفير أقّل 

صالبًة من الصخور الموجودة في الليثوسفير.

الصفيحة التكتونية هي قطعٌة صلبٌة من الليثوسفير التأكد من فهم النص: ما المقصود بالصفيحة التكتونية؟
الذي يتحرك فوق سطح األرض.

تشّكل القشرة المحيطية والقشرة القارية والوشاح أّي من طبقات األرض التي تشّكل الصفيحة اإلفريقية؟
العلوي الليثوسفير الذي يشّكل الصفيحة اإلفريقية.

AL

BL

ما المقصود بالصفيحة التكتونية؟ 
لعلك تعلم أن األرض ليست عبارة عن كرة صلبة من الصخور، ولكنها 

تتألف من طبقات تحتوي على مواد. الطبقة الخارجية منها تسمى القشرة. 
كما هو موضح في الشكل 2، القشرة والجزء الخارجي من الوشاح، يتألف منهما 
طبقة الليثوسفير . تشّكل طبقة الليثوسفير قشرة صلبة على الجانب الجزء 

الخارجي من األرض. رغم ذلك، تنكسر إلى قطع كبيرة تسمى الصفائح 
التكتونية. 

الصخور الموجودة في طبقة الليثوسفير قوية وال تنثني بسهولة. رغم 
ذلك، يمثل الجزء المنصهر جزئًيا من الوشاح أسفل طبقة الليثوسفير طبقة 

األسثينوسفير الظاهرة أيًضا في الشكل 2. األسينثوسفير أكثر سخونة من 
طبقة الليثوسفير ويمكن أن تنثني بسهولة أكثر. وكما ستقرأ الحًقا، قدرة 

األسثينوسفير على االنثناء مرتبطة بتحرك الصفيحة التكتونية.  

الصفائح التكتونية الرئيسية
حّدد العلماء 15 صفيحة تكتونية كبيرة، كما هو موضح في الشكل 3. بعض 
الصفائح كبيرة للغاية بحيث أنها تدعم قارات بأكملها. بينما هناك صفائح 
أخرى صغيرة للغاية لدرجة أنه ال يمكن تمثيلها على خريطة بهذا الحجم. 

يعيش العديد من البشر على صفيحة أمريكا الشمالية. وتوجد إلى جهة 
الشرق منها صفيحة أورآسيا. بينما يوجد جهة الغرب صفيحتان، واحدة 

صغيرة تسمى صفيحة خوان دي فوكا وأخرى أكبر وتسمى صفيحة المحيط 
الهادئ. وتغطي المحيطات بعض الصفائح بالكامل، مثل صفيحة خوان دي 
فوكا. بينما تتشّكل صفائح أخرى، مثل صفيحة أمريكا الشمالية، من قشرة 

محيطية وقشرة قارية. 

الشكل 2 تتألف طبقة الليثوسفري من 
القشرة واجلزء العلوي من الوشاح. 

وتقع طبقة الليثوسفري أعلى طبقة 
األسثينوسفري األكثر سخونة. 

الليثوسفيرالليثوسفير

C145-02A

القشرة
 قشرة
قارية

 قشرة
محيطية

األسثينوسفير

اللب
الداخلي
الصلب

اللب
الخارجي
السائل

الوشاح

  طبقة الوشاح العلوية  طبقة الوشاح العلوية

 قشرة
قارية

 قشرة
محيطية

األسثينوسفير

اللب
الخارجي
السائل

C04-32A-874183-A-e.ai

حد متباعد

حد متقارب

حد صفيحي

 صفيحة
نازكا

 صفيحة
 أمريكا

 الشمالية

 صفيحة
 أمريكا

أوراسيا الشمالية

 الصفيحة
العربية

الصفيحة اإلفريقية

الصفيحة القطبية الجنوبية

 صفيحة
 أمريكا
الجنوبية

صفيحة سكوتيا

 صفيحة المحيط
الهادئ

 صفيحة المحيط
الهادئ

 صفيحة
الفلبين

 صفيحة
كوكوس

 صفيحة
الكاريبي

 صفيحة
 خوان دي

فوكا

 الصفيحة
الهندية-األسترالية

الشكل 3 الصفائح التكتونية تتكامل مع بعضها البعض متاًما مثل قطع األلغاز. وهي يف حركة مستمرة عرب السطح. 

2.  ما المقصود بالصفيحة التكتونية؟

التأكد من فهم النص
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الصفائح التكتونية
هل اطلعت من قبل على خريطة مثل تلك 

المعروضة في الشكل 1؟ هل الحظت أن السطح ليس 
متماثاًل في كل مكان؟ فبعض المناطق تحتوي على 
جبال وعرة وشاهقة. وتتسم مناطق أخرى بالسهول 
المنبسطة. ما الذي يسبب اختالف التضاريس؟ ما 

العمليات التي تشّكل سطح األرض وتغّيره؟

في فترة الستينيات من القرن الماضي، طّور العلماء 
نظرية لتفسير العديد من سمات سطح األرض. ُتعرف 

النظرية باسم الصفائح التكتونية وتنص على أن 
سطح األرض مقسم إلى قطع كبيرة وصلبة تتحرك 

مع بعضها البعض. هذه القطع، أو الصفائح التكتونية، 
تتحرك ببطء فوق سطح األرض. ستقرأ الحًقا كيف 

تتسبب حركة الصفائح التكتونية تشّكل البراكين 
والجبال ووقوع الزالزل. وقد كانت نظرية الصفائح 

التكتونية نظرية ثورية ألنها فسرت الكثير عن كيفية 
تغّير الكرة األرضية.

الشكل 1 أثرت حركة الصفيحة التكتونية وغريها من العمليات على 
أمريكا الشمالية. املنطقة الغربية يف الواليات املتحدة بها جبال 

شاهقة، بينما املنطقة الوسطى مسطحة.
GMH43 26 Physiographic Map
C145-01A-MSS12
Second Proof

قبل قراءة هذا الدرس، اكتب ما تعرفه بالفعل في العمود األول. وفي العمود الثاني، اكتب ما تريد أن تتعلمه. بعد االنتهاء من 
الدرس، اكتب ما تعلمته في العمود الثالث.

اكتشف

ماذا تعلمتماذا أريد أن أتعلمماذا أعرف

tectonic )تكتونية( مشتقة من الكلمة اليونانية tekton، ومعناها 
"عنصر البناء".

أصل الكلمة

1.   ما نظرية الصفائح التكتونية؟

 

التأكد من المفاهيم األساسية
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التقويموضحاستكشفالمشاركة اشرحاشرح

BL أعلى من المستوى AL قريب من المستوى   OL ضمن المستوى  

التدريس المتمايز
تمثيل الحدود

اطلب من الطالب العمل في مجموعاٍت لتمثيل واحٍد أو أكثر من األنواع الثالثة 
لحدود الصفائح التكتونية. قم بتوفير تشكيلٍة من المواد، بما فيها الصلصال 
والورق المقوى والورق السميك والعصي والصخور. مّيز النشاط على النحو 

التالي:
 نماذج بسيطة اطلب من الطالب تصميم أشكال بسيطٍة من النماذج  AL

الثالثة جميًعا من أجل مقارنة خصائصها األكثر وضوًحا.
 تمثيل الحركة اطلب من الطالب تصميم ثالثة نماذج تبّين حركة كلٍّ من  BL

حدود الصفائح والتأثيرات المحتملة لهذه الحركة على سطح األرض.

جمموعة أدوات املعلم

نشاط
تجميع الصفائح اطلب من الطالب أداء هذا النشاط لمراجعة مواقع 

الصفائح التكتونية على األرض. 
شّكل على األقّل عشر نسٍخ مكّبرة من الشكل 3 في الكتاب المدرسي.  .1

قم بالقّص على طول حدود الصفائح. ضع كّل مجموعٍة كاملٍة من قطع الصفائح   .2
داخل ظرف.

شّكل عشر مجموعات صغيرة من الطالب. قّدم إلى كل مجموعٍة ظرًفا من قطع   .3
الصفائح.

وّجه كل مجموعٍة إلى ترتيب قطع الصفائح بحيث تتراكب مًعا.  .4 

اطلب من الطالب ربط القطع مًعا واإلبقاء على خريطة الصفائح التكتونية   .5
الستخدامها كوسيلٍة للدراسة.

 الصفائح التكتونية لألرض التعلم المرئي:
الشكل 3 يبين كيف تتناسب الصفائح التكتونية مع بعضها. اطلب من الطالب 

قراءة الصفائح المبينة في الشكل وربط هذه الصفائح بقارات األرض.

 كم عدد الصفائح الكبيرة التي  اطرح هذا السؤال:
 ست صفائح: الصفيحة الهندية  تعتليها القارات؟

األسترالية- أستراليا؛ الصفيحة األوراسية-آسيا؛ صفيحة 
أمريكا الشمالية- أمريكا الشمالية؛ صفيحة أمريكا الجنوبية- 
أمريكا الجنوبية؛ الصفيحة اإلفريقية - إفريقيا؛ الصفيحة 

القطبية الجنوبية- القطب الجنوبي.

C04-32A-874183-A-e.ai

 

 في أي اتجاٍه  اطرح هذا السؤال:
 إنها  تتحرك صفيحة خوان دي فوكا؟
تتحرك شرًقا )في اتجاه صفيحة أمريكا 

الشمالية(.
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الحدود الصفائحية
تتحرك جميع الصفائح التكتونية بالتناسب مع صفائح أخرى. ويمكن أن تشّكل 
حركات هذه الصفائح تضاريس أرضيًة مختلفة. اطلب من الطالب تلخيص أسباب 

تحرك الصفيحة التكتونية وما ترتب عليه من آثار. ثّم وّجه الطالب أن يقرؤوا المعلومات 
حول الحدود الصفائحية. اطرح هذا السؤال: كيف يمكن لصفيحٍة تكتونيٍة التحرك 
بعيًدا عن إحدى الصفائح بينما تتحرك في الوقت نفسه تجاه صفيحٍة أخرى؟ ألن 

سطح األرض مغطًى بصفائح تكتونية، وال بّد أن تتحرك كل صفيحٍة تجاه الصفيحة المجاورة الموجودة في 
جهٍة ما مع التحرك بعيًدا عن الصفيحة المجاورة الموجودة في الجهة المعاكسة.

 الشكل 4 التعلم المرئي:
اطلب من الطالب أن يدرسوا الشكل 4 كي يفهموا حركة الصفائح عند كل نوٍع 

من أنواع الحدود الصفائحية.

 مع تحّرك الصفائح مبتعدًة عن بعضها،   كيف تتشكل قشرة جديدة عند حدٍّ متباعد؟ اطرح هذا السؤال:
ترتفع الصخور المنصهرة من األسثينوسفير والوشاح في الصدع القائم بين الصفائح وتشّكل قشرًة جديدة.

C145-03A-MSS12

متباعدة

Convergent

Transform

صفيحة الغالف الجوي

الحدود المتباعدة
الحدود المتقاربة
الحدود االنتقالية

اطلب من الطالب مراجعة المعلومات الخاصة بالصفائح المتباعدة والمتقاربة 
واالنتقالية في هذه الصفحة وأن يدرسوا الشكل 4 والشكل 5. ثم اطرح األسئلة 

الداعمة التالية.

أسئلة توجيهية

يمكن أن تندس إحدى الصفيحتين تحت األخرى. تنصهر ما الذي يمكن أن يحدث لصفيحتين حين تتصادمان؟
الصفيحة المنغرزة وتصبح جزًءا من الوشاح. هناك خياٌر  

آخر يحدث حين تتصادم صفيحتان قاريتان وتدفعان 
باالتجاه العلوي وتشّكالن الجبال، ومنها جبال األبالش.

ما االختالفات بين الحدود الصفائحية المتباعدة 
والمتقاربة واالنتقالية؟

تتعلق االختالفات باالتجاه الذي تتحرك وفقه الصفائح. 
تتحرك الصفائح عند الحدود المتباعدة مبتعدًة عن 
بعضها، وتتحرك الصفائح عند الحدود المتقاربة مًعا، 
بينما تتحرك الصفائح عند الحدود االنتقالية بمحاذاة 

بعضها بعًضا.

الشكل 5 تبّين الحركة التقليدية للقشرة المحيطية 
والقارية عند حٍد متقارب. أي نوعي القشرتين 

يرّجح أن يكون أكثر كثافة؟

يرّجح أن تكون القشرة المحيطية أكثر كثافة.

AL

OL

BL

قياس حركة الصفائح
تتحرك الصفائح التكتونية بصورة أفقية فوق سطح األرض. حيث 

تتحرك ببطء بالغ لدرجة أنه قبل منتصف القرن العشرين، لم يستطع 
علماء الجيولوجيا قياس حركتها. رغم ذلك، أثناء السبعينيات، طور العلماء 

والمهندسون تكنولوجيا جديدة أتاحت لهم قياس مقدار سرعة تحرك 
الصفائح التكتونية. توصلت هذه التكنولوجيا إلى أن أمريكا الشمالية تنفصل 

عن أوروبا بمتوسط سرعة cm/y 2.5 فقط.

يمكن قياس موقع أي نقطة فوق سطح األرض بدقة باستخدام شبكة 
 .)GPS( من األقمار الصناعية المعروفة باسم نظام تحديد المواقع العالمي

نظام تحديد المواقع العالمي )GPS( عبارة عن مجموعة مكونة من 24 قمًرا 
صناعًيا يدورون في مدار حول األرض والتي ترسل إشارات تساعد على 

تحديد مختلف األجسام المتحركة وتتبعها. بتتبع مواقع الصفيحة التكتونية 
على مدار سنوات عديدة، سيتمكن العلماء من قياس سرعة تحرك الصفيحة 

واتجاهها.

حتى برغم بطء حركة الصفيحة، فإنه تحدث تغييرات هائلة على مدى 
فترات طويلة. فأمريكا الشمالية وأوروبا كانتا سابًقا جزًءا من قارة كبيرة 

تسمى بانجيا، موضحة في الشكل 6. ستجد أن هناك حًدا متباعًدا قد تشّكل 
بين أمريكا الشمالية وأوروبا منذ حوالي 200 مليون عاًما مضى. حيث 

تحركت الصفائح بعيًدا، وتشّكل المحيط األطلنطي. 

الشكل 6 مبرور الوقت، تسببت حركة 
الصفيحة التكتونية يف تقسيم القارة 

GMH4327 Pangaea 200 million y ears agoالعظمى باجنيا.

C145-04A-MSS12

First Proof

مهارات الرياضيات

استخدم النسب
 الصفائح الموجودة على حيد وسط المحيط األطلنطي تتباعد بمعدل سرعة
cm/y 2.5. ما المدة التي ستستغرقها الصفائح لتتباعد m 100؟ استخدم 

النسب إليجاد اإلجابة.

 1.  حّول المسافات إلى الوحدة ذاتها. 
 cm = 1 m 100 إذن،

2.5 cm = 0.025 m

2. حدد نسبة. 

  0.025 m =  100 m 

     1 y        x y

.x 3. قم بالضرب التبادلي وأوجد قيمة

  0.025m × x y = 100m × 1 y

.0.025 m 4. اقسم كليهما على 

 x y = 100 m/y 
   0.025 m  

 x =  4,000 y 

تمرين
تتحرك صفيحة أوراسيا بسرعة تبلغ cm/y 0.7. ما المدة التي ستستغرقها 

لتتحرك مسافة km 1؟

)km = 100,000 cm 1(

أين أصبحت أمريكا الشمالية   .3
وأوروبا متصلتين كجزء من بانجيا؟

التأكد من فهم الشكل
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املطويات

C145-07A-MSS12

حركة الصفائح التكتونية

النتيجة السبب

اصنع كتاًبا أفقًيا من جزأين 
ومزود بجزء إضافي. قم بتسمية 

األجزاء على النحو الموضح. 
ثم استخدمه لتلخيص أسباب 
حركة الصفيحة التكتونية وما 

ترتب عليها من آثار.

الحدود الصفائحية
كيف وصف العلماء حركة الصفيحة التكتونية؟ وصف العلماء الحركة 

النسبية للصفيحة وكيفية تحركها مقارنًة بصفيحة أخرى. على سبيل المثال، 
تتحرك صفيحة أمريكا الشمالية بعيًدا عن صفيحة أوراسيا، لكنها أيًضا 

تتحرك نحو صفيحة المحيط الهادئ.

ضع ورقتين بجانب بعضهما البعض على المكتب. كيف يمكنك جعل ورقة 
تتحرك نسبًيا إلى األخرى؟ يمكنك دفع الورقتين مًعا وبالتالي تصبح إحداهما 

فوق األخرى أو أسفل منها. أو يمكنك تحريكهما في اتجاهين متعاكسين أو 
تجعل إحداهما تنزلق أسفل األخرى. الصفائح التكتونية تتحرك بطريقة مماثلة، 

كما هو موضح في الشكل 4. بينما تتحرك الصفائح بالقرب من بعضها البعض، 
فإنها تشّكل أنواًعا مختلفة من الحدود. ويعتمد نوع الحد على الحركة النسبية 

للصفائح.

الحدود المتباعدة
يطلق على الحد الواقع بين صفيحتين تتحركان بعيًدا عن بعضهم بعضهما اسم حد 

متباعد. الحد الواقع بين صفيحة أمريكا الشمالية وصفيحة أوراسيا هو حد 
متباعد. بينما تتحرك الصفائح بعيًدا بعيًدا، فإن قشرة جديدة تتكون بينها. 

الحدود المتقاربة
يطلق على الحد الواقع بين صفيحتين تتحركان نحو بعضهما البعض اسم 
حد متقارب. في بعض المواقع، يتم دفع صفيحة تحت األخرى إلى األسفل 
في الوشاح. وهذه الصفيحة تنصهر وتصبح جزًءا من الوشاح. االندساس هي 

العملية التي تحدث عندما تتحرك صفيحة تكتونية واحدة تحت صفيحة تكتونية أخرى، كما 
هو موضح في الشكل 5. تندس صفيحة المحيط الهادئ أسفل صفيحة أمريكا 

الشمالية عند حد الصفيحة المتقاربة المجاورة ألالسكا.

حدود انتقالية
انزالق صفيحتين بمحاذاة بعضهما البعض عند حد انتقالي. على الحد  الحد 

الواقع بين صفيحة المحيط الهادئ وصفيحة أمريكا الشمالية في كاليفورنيا 
مثااًل على الحد االنتقالي.

الشكل 4 احلركةالنسبية للصفائح  
التكتونية أنشئت ثالثة أنواع من احلدود 

الصفائحية.

C145-03A-MSS12

متباعد

متقارب

انتقالي

صفيحة األسثينوسفير

C145-03A-MSS12

متباعد

متقارب

انتقالي

صفيحة األسثينوسفير

C145-03A-MSS12

متباعد

متقارب

انتقالي

صفيحة األسثينوسفير

األسثينوسفير

الليثوسفيرالصهارة

 قشرة
قارية

C134-26A-MSS12

 قشرة
قارية

 قشرة
محيطية

 قشرة
قارية

الصهارة

الشكل 5 في الحد المتقارب، تؤدي عملية االندساس 

إلى دخول صفيحة إلى على الحد.
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التقويموضحاستكشفالمشاركة اشرحاشرح

BL أعلى من المستوى AL قريب من المستوى   OL ضمن المستوى  

التدريس المتمايز
الصفائح الشعرية

اطلب من الطالب أن يكتبوا بصورٍة إبداعيٍة عن حركة الصفائح بمرور الوقت. 
اسمح للطالب باختيار واحٍد مما يلي:

نوع الكتابة الموضوع

قصيدة ملحمية ركوب صفيحٍة تكتونية

قصة قصيرة مغادرة بانجيا

قصيدة عامية سرعة الصفائح

قصة لألطفال عندما تجتمع الصفائح من جديد

مّيز النشاط على النحو التالي:
 مراجعة المفاهيم شجع الطالب على استخدام قصتهم أو قصيدتهم  AL

لتلخيص المفاهيم العامة المتصلة بحركة الصفائح.
BL تقّبل اإلبداع وّجه الطالب إلى استخدام المفاهيم العامة لحركة 

الصفائح، ولكن شجعهم أيًضا على إدخال عنصر الخيال في قصتهم أو 
قصيدتهم.

جمموعة أدوات املعلم

نشاط التكنولوجيا
نظام تحديد المواقع العالمي GPS احصل على وحدة نظام تحديد المواقع 

العالمي GPS  واسمح للطالب باستخدامها إليجاد المواقع. إن أمكن، خّبئ 
بعض "الكنوز" في باحة المدرسة، وتحّد الطالب أن يجدوها باستخدام 

وحدة نظام تحديد المواقع العالمي GPS واإلحداثيات المعطاة. بعد أن يدرك 
الطالب كيفية عمل وحدة نظام تحديد المواقع العالمي GPS، ناقش كيف 

يمكن استخدام وحداٍت ثابتٍة لتتبع حركة الصفائح التكتونية.
نشاط الرياضيات

 مسارات المحيط الهادئ يتحّرك المحيط الهادئ بمتوسط سرعة يبلغ 
cm/y 7.62 على مدار آخر 43 مليون عام. خالل هذا الوقت، ما المسافة 

التي قطعتها صفيحة المحيط الهادئ بالكيلومتر؟
7.62 cm = 0.0000762 km 1، وبالتالي فإن km = 100,000 cm :اإلجابة

0.0000762 km/1yr = x km/43,000,000 yr

0.0000762 km × 43,000,000 yr = x km × 1 yr

x = 3,276.6 km أو km 3,300 )أرقام معنوية(

معلومة طريفة
الصفيحة المختفية كانت صفيحة فارالون تقع غرب صفيحة أمريكا 

الشمالية منذ 30 مليون عام. وحين تحركت شرًقا انغرز معظمها تحت 
صفيحتي أمريكا الشمالية والكاريبي. وكّل ما تبّقى هو بعض البقايا من 

صفيحة فارالون القديمة.

قياس حركة الصفائح
تسمح شبكٌة من األقمار الصناعية المعروفة باسم نظام تحديد المواقع 

العالمي )GPS( للعلماء بقياس سرعة الصفائح التكتونية واتجاهها. اطرح هذا 
السؤال: ِلماذا سيكون من الضروري استخدام التكنولوجيا لتتبع حركة 

الصفائح؟ إن حركة الصفائح بطيئٌة بحيث تكون التكنولوجيا مطلوبًة لتسجيل هذه الحركات 
الصغيرة.

 الشكل 6 التعلم المرئي:
لقد سّببت حركة الصفائح التكتونية تغيراٍت كبيرًة على سطح األرض خالل آخر 
200 مليون عام األخيرة. اطلب من الطالب دراسة الشكل 6 لترى كيف كانت 

الكتل األرضية التي تشّكل القاّرات القائمة في يومنا هذا فيما مضى جزًءا من 
قارة بانجيا العمالقة.

GMH4327 Pangaea 200 million y ears ago
C145-04A-MSS12
First Proof

   متى كانت أمريكا الشمالية وأوروبا متصلتين كجزء من بانجيا؟  اطرح هذا السؤال:
إجابة الفقرة التأكد من فهم الصورة: كانت أمريكا الشمالية وأوروبا متصلتين على طول ما 

يشّكل اليوم الساحل الشرقي ألمريكا الشمالية.

مهارات رياضية

استخدم النسب
ذّكر الطالب بالتحقق من الوحدات في نّص المسألة واإلجابة. قم بحل إحدى 

المسائل مع الطالب لتبّين لهم كيفية تحويل الوحدات باستخدام النسب وكيف 
تلغى الوحدات عندما يحاولون حّل النسب.

تمرين
0.7 cm = 0.000007 km 1، وبالتالي فإن km = 100,000 cm اإلجابة: إن

0.000007 km/1yr = 1 km/x yr

0.000007 km × x yr = 1 km × 1 yr

x yr = 1 km/0.000007 km

x = 143000 yr

131  تشّكل سطح األرض  الدرس 1.4  

UAE_Science_Grade 6_Vol_1_TE_C4.indb   131 18/08/2016   09:23:18 �



لماذا تتحرك الصفائح التكتونية؟

الحمل الحراري
يسّبب الحمل الحراري في األسثينوسفير لألرض حركة الصفائح التكتونية في 
الليثوسفير. يحدث الحمل الحراري بسبب الفروق في درجة الحرارة والكثافة. 

عندما تغرق الصخور المنصهرة األقل حرارًة واألكثر كثافة، تطفو الصخور 
الساخنة واألقل كثافًة في حركٍة دائريٍة نحو األعلى باتجاه السطح. يشّكل الحمل 

الحراري تياراٍت دائريًة بإمكانها جّر الصفائح عبر سطح األرض.

أسئلة توجيهية

تسبب الفروق في الكثافة والطاقة الحرارية غرق ما الذي يسّبب حركة الصخور في األسثينوسفير؟
الصخور أو حركتها إلى األعلى باتجاه سطح 

األسثينوسفير.

التأكد من المفاهيم األساسية: العمليات التي تتسبب في 

حركة الصفائح التكتونية؟
يسّبب الحمل الحراري في األسثينوسفير واالندساُس 

تحّرك الصفائح.

 تيارات احلمل احلراري التعلم المرئي:
اطلب من الطالب دراسة الشكل 7 لفهم كيفية تسبب تيارات الحمل الحراري 

في األسثينوسفير في تحرك الصفائح التكتونية.

AL

C132-26A-MSS12-G

حيد

دثار

 ما نوع الحركة التي من شأن الحمل الحراري أن  اطرح هذا السؤال:
 من شأن الحمل الحراري أن يسّبب َدفع  يسببها في حيد وسط المحيط؟

الصفائح بعيًدا عن بعضها في حيد وسط المحيط.

س!
ص الدر

تلخي

اعرض الدرس!

المفاهيم! تلخيص 

س
الدر

مراجعة   4.1

نظرية الصفائح التكتونية؟  .1

2.  ما أوجه االختالف بين الحدود الصفائحية المتباعدة والمتقاربة واالنتقالية؟

ما العمليات التي تتسبب في حركة الصفائح التكتونية على سطح األرض؟  .3

ينقسم الليثوسفير لألرض إلى 
قطع تسمى صفائح. تتحرك 

هذه الصفائح على سطح 
األرض وتتفاعل بثالث طرق 

مختلفة.

يمكن استخدام نظام 
تحديد المواقع العالمي 

)GPS( لقياس حركة 
الصفائح وتتبعها.

يؤدي الحمل الحراري في 
الوشاح إلى تحرك الصفائح 

التكتونية على سطح 
األرض.

طبقة الوشاح
العلوية

C145-02A-A

 قشرة
قارية

 قشرة
محيطية

األسثينوسفير

 طبقة الوشاح
العلوية

C132-26A-MSS12-D
C04-32A-874183-A-f.ai

 صفيحة
نازكا  صفيحة

 أمريكا
الجنوبية

 صفيحة
الكاريبي

 تصّور املفاهيم!
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لماذا تتحرك الصفائح التكتونية؟
قرأت أن الصفائح التكتونية تتحرك على سطح األرض. وبينما تتحرك 

الصفائح وتتداخل مع بعضها البعض، فإنها تشّكل حدوًدا متقاربة ومتباعدة 
وانتقالية. لكن العوامل التي تؤدي إلى حركة الصفائح؟ 

الحمل الحراري
تذكر أن الكثافة هي مقدار المادة في كل وحدة من حجمها. فعند تسخين 

سائل، تتطاير جزيئاته.. وهنا تقل المادة التي يحتويها بمقدار الحجم ذاته. 
وبالتالي، يصبح أقل كثافة. برغم ذلك، ال تسخن السوائل بالتساوي. فبعض 

السوائل يمكن أن تصبح أكثر دفًئا وأقل كثافة، بينما البعض يكون أكثر برودة 
واألكثر كثافة. السائل األكثر دفًئا واألقل كثافة يرتفع، بينما السائل أكثر برودة 

األكثر كثافة يهبط، كما هو موضح في الشكل 7. ويطلق على حركة االنتقال 
داخل السوائل، الناتجة عن تباين الكثافة والطاقة الحرارية اسم الحمل 

الحراري.

يحدث الحمل الحراري أيًضا في طبقة األسثينوسفير داخل األرض، أسفل 
طبقة الليثوسفير مباشرة. تذكر أن الصخور الموجودة في الوشاح ساخنة 
بما يكفي لالنثناء بسهولة. حيث يمكن أن تتدفق بطريقة مماثلة للسوائل. 
ويستطيع الحمل الحراري الموجود في الوشاح أن يسحب الصفائح فوق 

سطح األرض، كما هو موضح في الشكل 7.

ومن ضمن العمليات األخرى التي تتسبب في تحرك الصفيحة االندساس. 
تتسم الصفيحة فوق سطح األرض تكون أكثر برودة وكثافة عن الوشاح 

أسفل منها. عندما تصطدم صفيحتان،، فإن إحداهما تندس أو تهبط داخل 
الوشاح األكثر سخونة واألقل كثافة. وعند حدوث ذلك، فإنه يتم سحب باقي 

الصفيحة خلف الجزء المندس منها.

الشكل 7 الشكل على اليمني توضح 
احلمل احلراري يف املياه، حيث ترتفع 
املياه الساخن إىل السطح ليربد مث 
يهبط جمدًدا. كما هو موضح على 

اليسار، الصخور الساخنة يف الوشاح 
تفعل األمر ذاته. مبا أن الوشاح يتعرض 

للحمل احلراري، فإنه يسحب ويدفع 
الصفائح التكتونية ألعلى.

قارة

 تيارات
الحمل

 اللب
الداخلي

 اللب
الخارجي

الوشاح

قارة

 حيد وسط
المحيط

أخدود

أخدود

C132-26A-MSS12-G

 تيار
الحمل

بارد

ساخن

C18-35C-821591

 4.  العمليات التي تتسبب في حركة الصفائح 
التكتونية؟

التأكد من المفاهيم األساسية
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التقويموضحاستكشفالمشاركة التقويموضحاشرح

BL أعلى من المستوى AL قريب من المستوى   OL ضمن المستوى  

UAE Science :الكتاب: كتاب املعلمالربنامج الدراسي

اإلصدار األول
SPi Global :د الصف: 6املورِّ

133 الدرس 4.1 سطح األرض المتحرك   

ملخص بالصور
يسهل تذّكر المفاهيم والمصطلحات عندما تكون مرتبطة بصورة. اطرح هذا 

السؤال: كيف توضح كل صورٍة مفهوًما أساسًيا؟

تلخيص المفاهيم!

يمكن العثور على المعلومات الالزمة الستكمال منّظم البيانات هذا في أقسام 
الوحدة التالية:

الصفائح التكتونية  •

احلدود الصفائحية  •

ملاذا تتحرك الصفائح التكتونية؟  •

مالحظات خاصة بالمعلم
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التقويموضحاستكشفالمشاركة التقويموضحاشرح

استخدام المفردات
اإلجابة النموذجية: تتسم طبقة األسثينوسفير بأنها أكثر سخونة من طبقة   .1
الليثوسفير كما أنها تتحرك بمزيد من تتحرك السالسة. الصخور الموجودة 

في طبقة األسثينوسفير بمرونة، مما يسمح لتيارات الحمل الحراري 
DOK  1 .بالتشّكل في طبقة األسثينوسفير

DOK  1 .تتحرك الصفائح نحو بعضها البعض عند الحدود المتقاربة  .2

اإلجابة النموذجية: الحمل الحراري هو حركة انتقال السوائل أو الغازات   .3
DOK  1 .الناجمة عن تباين في الكثافة ودرجة الحرارة

استيعاب المفاهيم األساسية
الليثوسفير هو الطبقة الخارجية الصلبة من األرض والذي يتضمن   .4 

DOK  2 .الجزء األعلى من الوشاح والقشرة األرضية

تتحرك الصفائح بعيًدا عند أحد الحدود المتباعدة. تنزلق الصفائح فوق   .5
DOK  2 .بعضها البعض عند أحد الحدود االنتقالية

DOK  2 األسثينوسفير .A  .6

تفسري المخططات
DOK  3 .توضح الشكل حًدا صفائحًيا متقارًبا به اندساس  .7

DOK  3.الحمل الحراري، حركة الصفائح، الحد المتقارب، االندساس  .8

التفكير الناقد
اإلجابة النموذجية: ضع عالمة على مكانين يقعان على أحد جانبي   .9

المحيط األطلنطي. ثم ِقْس المسافة بينهما كل عام باستخدام الميل 
DOK  4 .البحري

مهارات رياضية

متر واحد = mm 1,000، وبالتالي   .10

 3,000,000 mm = 3,000 متر   

3 mm/1 yr = 3,000,000 mm/x yr   

3 mm X x yr = 1 yr X 3,000,000 mm   

DOK  3 x = 3,000,000 yr X mm/3 mm = 1.0 million yr   

الوحدة 4  134

N

صدع سان أندرياس

جهاز االستقبال 
المتحرك

جهاز استقبال 
ثابت

يرسل أحد األقمار الصناعية 
إشارة راديو إلى جهاز 

.GPS استقبال

اتجاه حركة الصفائح

صدع سان أندرياس

ويتم تحديد أحد 
المواقع بدقة من 

خالل مقارنة 
المعلومات الواردة 

من 3 أقمار صناعية 
أو أكثر.

جهاز االستقبال 
المتحرك

جهاز استقبال 
ثابت

ثم ترسل اإلشارة 
معلومات حول موقع 

القمر الصناعي 
والوقت الحالي.

صفيحة أمريكا الشمالية

ط الهادي
حة المحي

 شكلصفي

القشرة األرضية
باستمرار بسبب
نظام تحديد المواقع العالمي أو “GPS”التحرك الدائم للصفائح التكتونية. يمكن استخدام
في قياس المسافة التي تقطعها صفيحة تكتونية باإلضافة إلى
تحديد سرعتها واتجاهها.

طريقة عمل نظام GPS يتكون نظام GPS من مجموعة من األقمار الصناعية التي تبلغ 24 
قمًرا تدور
على ُبعد مسافة تبلغ 11000 كم تقريًبا فوق سطح األرض. يتم تحديد موقع الهدف
GPS من خالل المسافة التي يقرؤها جهاز استقبال
للقمر الصناعي المحدد. وُتقدر المسافة من خالل تحديد
الزمن الذي تستغرقه إشارة راديو أحادية االتجاه التي يرسلها
القمر الصناعي حتى تصل إلى جهاز االستقبال. ولحساب أحد المواقع بدقة،
تقوم أجهزة االستقبال باستخدام القياسات من ثالثة
أقمار صناعية منفصلة من خالل عملية يطلق عليها التثليث. ويوصف الموقع
بواسطة خطي العرض والطول واالرتفاع.
يقوم نظام GPS التفاضلي أو "dGPS” باستخدام جهازي استقبال—
أحدهما ثابت واآلخر يسجل حركة األرض. وهما مثبتان
في األرض، ومن ثم لن يتحركا إال بحركة
األرض. تسجل أجهزة استقبال dGPS الحركة في الشرق والغرب
والحركة في الشمال والجنوب والحركة في األعلى واألسفل.
يقوم جهاز االستقبال الثابت بحساب الفروق بين
القياسات التي تم تسجيلها عبر جهاز االستقبال الثابت نفسه.
وبعد ذلك، يقارنها بالقياسات التي تم تسجيلها
عبر جهاز االستقبال المتحرك لتحديد حجم حركة
جهاز االستقبال المتحرك والصفيحة التكتونية.

ُيستخدم جهاز 
GPS استقبال

كالموضح في الصورة
في قياس 

حركة الصفيحة 
التكتونية

على قمة 
جبل

سانت هيلين
يتم تسجيل القياسات

غالًبا
كل 30 ثانية.

   حان 

دورك!
ط تكتوني في

تحقق هل هناك نشا

dGPS أو GPS منطقتك؟ اعثر على بيانات نظام

ش فوقها.
طريقة تحرك األرض الذي تعي

التي تشير إلى 

 تتعلمه.
شارك أصدقاءك في الفصل ما

135 الدرس 7.2 الحياة في المجموعة الشمسية   

GPS والصفائحنظام
التكتونية

عمل  طريقة

يتغير
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سطح األرض المتحرك

استخدام المفردات

ِصف األسثينوسفير.   .1

حدد نوع الحركة التي تحدث في الحدود المتقاربة.  .2

عّرف المصطلح الحمل الحراري بأسلوبك.  .3

استيعاب المفاهيم األساسية

مّيز بين القشرة األرضية وطبقة الليثوسفير.  .4 

قارن بين حركة الصفائح على الحدود المتباعدة واالنتقالية.  .5

أي مما يلي ليس جزًءا من طبقة الليثوسفير؟  .6
A. األسثينوسفير  

B. القشرة القارية  

C. القشرة المحيطية  

d. الوشاح العلوي  

تفسير المخططات

حدد نوع الحد الصفائحي المعروض في الشكل الموجود   .7

على اليمين؟ 

األسثينوسفير

الليثوسفيرالصهارة

 قشرة
قارية

C134-26A-MSS12-D

 قشرة
قارية

 قشرة
محيطية

 قشرة
قارية

الصهارة

الترتيب التوضيحي استخدم منّظم البيانات أدناه ورّتب هذه   .8

الكلمات بالتسلسل الصحيح. حركة الصفيحة، الحمل 
الحراري، االندساس، حد متقارب.

التفكير الناقد 

أوصي بطريقة لتحديد مقدار سرعة ابتعاد أمريكا الشمالية   .9

عن أوروبا بدون استخدام نظام تحديد المواقع العالمي 
.)GPS(

  

مهارات رياضية

الجبال عند الحد المتقارب، ربما تتشّكل بسرعة  .10 

mm/y 3. ما المدة التي سيستغرقها أحد الجبال 
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التقويموضحاستكشفالمشاركة التقويموضحاشرح

نظام تحديد المواقع العالمي )GPS( والصفائح التكتونية
معلومات أساسية

يعتقد العلماء أنه على منذ أكثر من 200 مليون عام مضت، كانت هناك كتلة 
واحدة هائلة من القشرة القارية. وكانت هذه القطعة من القشرة القارية، 

والمعروفة باسم القارة العظمى بانجيا، محاطة بمياه المحيط. الصفائح التكتونية 
هي قطع ضخمة من القشرة الخارجية لألرض والتي تطفو على وشاح األرض. 

وتفترض نظرية الصفائح التكتونية أنه بعد 100 مليون عام أخرى، تسببت 
الحركة البطيئة لهذه الصفائح في انقسام بانجيا إلى القارات السبع المنفصلة 

التي نشهدها اليوم. وتوجد حوالي 15 صفيحة تكتونية كبيرة تضم صفيحة 
أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوراسيا والصفيحة الهندية-األسترالية. ومن 

الممكن أن تتباعد الصفائح أو تقترب أو تتحرك فوق بعضها البعض. وعند 
تصادم صفيحتين قاريتين، فإنهما يتحدبان عند الحواف مشكلين بذلك الجبال. 

فجبال األلب تشكلت عندما اصطدمت صفيحة أوراسيا مع صفيحة إفريقيا. 
وينشأ الحد االنتقالي عندما تحتك الصفائح بعضها البعض بمحاذاة الحدود 

الصفائحية. على طول صدع سان أندرياس بالقرب من ساحل كاليفورنيا، تتحرك 
صفيحة المحيط الهادئ تدريجًيا في االتجاه الشمالي الغربي إلى صفيحة أمريكا 
الشمالية. عند الحدود المتباعدة، يتم سحب الصفائح بعيًدا مكونة وادًيا متشقًقا 
أو حيد وسط محيط. وقد تشّكل حيد وسط المحيط في موقع تحرك صفيحة 

أمريكا الشمالية بعيًدا عن صفيحة إفريقيا.
قبل القراءة

تأكد من استيعاب الطالب لحركات القشرة األرضية.
 ربما تتضمن ردود الطالب أن األرض   ما الذي تتصور أن يحدث إذا تعرضت لزلزال؟ اطرح هذا السؤال:
يبدو أنها تتحرك، وربما تتحرك جدران المباني متسببة في سقوط األشياء وتحطمها، بينما يحتمل أن 

تنقسم األرض في بعض األماكن.
اطرح هذا السؤال: هل تعتقد أن األرض تتحرك اآلن؟ كيف يمكنك وصف شعورك؟ ربما تتضمن الردود أن 
األرض ال تتحرك نظًرا لعدم الشعور بالحركة. بينما قد يجيب طالب آخرون إجابة صحيحة بأن الصفائح 

األرضية تتحرك، على الرغم من عدم شعورك دائًما بحركة األرض.
أخبر الطالب أنهم سيتعرفون من خالل السمة التي سيقرأونها على المعدات 

التي تقيس حركات األرض.
بعد القراءة

ادع الطالب لمناقشة ما تعلموه من قراءة هذه السمات.
   ما أنواع الحركات التي يقيسها نظام تحديد المواقع العالمي المتمايز )dGPS(؟  اطرح هذا السؤال:

الشرق والغرب والشمال والجنوب والحركات الرأسية
 لماذا يُعد نظام تحديد المواقع العالمي المتمايز )dGPS( أفضل من نظام تحديد  اطرح هذا السؤال:

 يمكن لنظام تحديد المواقع العالمي المتمايز ) dGPS( قياس  المواقع العالمي )GPS( في قياس الحركة؟
الحركات ولو كانت طفيفة للغاية، ومقدار الحركة في حدود سنتيمترات. كيف سيستفيد العلماء من 

الحصول على معلومات عن حركة الصفائح؟ الحصول على معلومات عن حركة الصفائح يساعد العلماء 
على توقع مقدار تحرك إحدى الصفائح أو ما إذا كان التحّرك يحتمل أن يتسبب في حدوث زلزال.

حان دورك
اطلب من الطالب مراجعة خرائط جيولوجية تشير إلى موقع حدود الصفائح أو الصدوع 
الرئيسية. ثم اطلب منهم االستعانة بالمكتبة أو مصادر معتمدة من شبكة اإلنترنت لتحديد 
بيانات حول القياسات المأخوذة بالقرب من هذه المناطق. وبعد ذلك، اطلب من الطالب 

استخدام هذه البيانات لمساعدتهم على وضع استنتاجات حول تحركات األرض التي 
يعيشون عليها.

BL أعلى من المستوى AL قريب من المستوى   OL ضمن المستوى  

مالحظات خاصة بالمعلم
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