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- - أنشطة درس زحزحة القارات - - 

 

 

.   إعدادي ثانوينية الثا׃المستوى 

 

 

  ׃إعداد      

 

 

ساعتان :      مدة االنجاز  

 
 

 .وضعية االنطالق
لطالما أثار المشهد العام لكوكبنا األرض فضول علماء 

هل موضع القارات , الجيولوجيا و الجغرافيا فتساءلوا

 4ثابت عبر الزمن ؟ كيف كان منظر كوكبنا قبل 

مليارات سنة؟؟ فضول دفع الكثير منهم إلى البحث و 

 . التقصي

 

 

 . ألفرد ويجنر عالم قلب تاريخ كوكبنا׃ 1نشاط 
لفهم ,  نظرية زحزحت القارات1915 العالم عندما اقترح سنة Wegenerفاجأ العالم األلماني 

    ׃هذه النظرية نقترح عليك هذا النص التاريخي لصاحبها

 

 

 

 

  Alfred Wegener 

 
 

  (1880-1930) 

 
 إلىكانت إفريقيا و أمريكا الجنوبية ملتحمتين على شكل كتلة قارية وحيدة و خالل الكريتاسي تجزأت هده الكتلة " 

و . كما هو الشأن بالنسبة لقطع من الجليد التي تتزحزح على سطح الماء , قارتين ابتعدتا عن بعضهما البعض مع مرور الزمن 

و تنطبق نفس المالحظة على أمريكا الشمالية و أوروبا و .... ال زالت حدود هاتين القارتين تظهر تطابقا تاما بينهما

."كرينالندا التي كانت تكون كتلة قارية واحدة  

 .لخص في بضع أسطر نظرية زحزحت القارات- 1

 

 

 ׃للتعرف على براهين هذه النظرية نقترح عليك األنشطة التالية  

 

 

ماذا تالحظ ؟ قم بقطع القارتين و , (1على الوثيقة )قارن بين الساحل الغربي إلفريقيا و الساحل الشرقي ألمريكا الجنوبية- 2

 هل ينطبق نفس األمر على باقي القارات؟  . تأكد من ذلك

 

 

 (.  2الوثيقة)الحظ ويجنر وجود صخور قديمة يتجاوز عمرها مليارين من السنين في كل من أفريقيا و أمريكا - 3

 

 

 على ماذا يدل وجود صخور من نفس النوع و من نفس العمر في جهتي المحيط األطلسي؟  - أ

 

 

 ماذا تالحظ؟  , قارن شكل السالسل الجبلية في كل من إفريقيا وأمريكا الجنوبية- ب

 

 

كشف العلماء عن وجود مستحاثات لنباتات و حيوانات في مناطق متعددة من القارات حيث وجدت مستحاثات  زاحف - 4

صغير يدعى الميزوزور يعيش في المياه العذبة في منطقتين من إفريقيا و أمريكا الجنوبية كما وجدت مستحاثات لنبتة 

 .   (3الوثيقة)في إفريقيا و أمريكا و آسيا و أستراليا و القطب الجنوبي  Glossopterisقارية تسمى غلوسوبتيريس 

 

 

 .ذكر بتعريف المستحاثات- أ

 

 

 .اقترح فرضيات تفسر توزيع مستحاثات الميزوزور و تأكد منها- ب

 

 

 كيف تفسر وجود مستحاثات نباتية في منطقة ميتة كالقطب الجنوبي؟- ج

 

 

 .  أتمم خالصة النشاط أسفله- 5

 

 

׃نظرية زحزحت القارات   

....................................البرهان  ....................................البرهان   ....................................البرهان    
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