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 الثالث : اإلنسان و األوساط الطبيعية   المحور

 

 التوقيت : ساعتان

 

 األستاذ: شاكر محمدي  الدرس الثاني: اإلنسان والمخاطر و الكوارث الطبيعية 

 

 المعهد الثانوي بن رشيق بالقيروان 

 

 األهداف:  

 حدوثها و نتائجها و طرق الحدّ منها. المناطق الزلزالية و البركانية في العالم و أساب لتعّرف إلى مختلف ا المعرفية:+

 + المهارية: التعليق على صورة 

 + السلوكية: الوعي بخطورة الكوارث الطبيعية وضرورة إيجاد السبل الكفيلة بالحد من خطورتها. 
 

 

 

 المفاهيم أثر الدرس التمشي البيداغوجي

   

 

 

 

 

 

 

   87هامش الكتاب ص 

 عّرف الزلزال :

 

   88ما ينبغي أن أعرف ص 

 حدد طرق قيس قوة الزلزال 

 

   87هامش الكتاب ص 

 عرف البركان 

 

 البراكين  حدد أنواع

 

 89ص  7وثيقة  

 أذكر مكونات البركان  

 

 89ص  8وثيقة  

بيّن كيفية توزع الزالزل في 

 العالم 

أذكر أهم المناطق الزلزالية في 

 العالم 

 

 90ص   10وثيقة  

بين كيفية توزع البراكين في 

 العالم 

 المناطق البركانية  أذكر بعض 

 

 

 المقّدمة:     

يتعّرض اإلنسان إلى العديد من المخاطر الطبيعية و الكوارث مثل 

 براكين التي تؤدي إلى حدوث العديد من الخسائر .الزالزل و ال

ماهي أهم المناطق الزلزالية و البركانية في العالم و أسباب حدوثها   

 ؟

    ماهي نتائج هذه الكوارث و طرق الحدّ منها ؟

I –  المناطق الزلزالية و البركانية في العالم: 
 :  الزلزالية و البركانية في العالمالمناطق  – 1

 :ريف الزلزال و البركانتع -أ

* الزلزال هو هزات تعتري القشرة األرضية لوجود ضعف أو  

 . انكسا

درجة(  12يعتمد لقيس قوة الزلزال طريقتين : مقياس " مركلي" )  -

 درجات (  9و مقياس " رشتر " )  

* البركان هو إنفجارات تظهر على سطح األرض نتيجة خروج  

 لتي تعتري القشرة األرضية . المواد الباطنية إثر التحركات ا

، براكين متواترة الثوران و مدمرة :للبراكين عديد األنواع -    

 براكين قليلة النشاط و هامدة و براكين خامدة أي ال تثور .

البركان  يتكون البركان من أجزاء متعددة : المدخنة و فوهة  -   

 كاني . المخروط البركاني و المقذوفات البركانية و الدفق البرو

 :   توزعها الجغرافي  –ب 

 : بشكل متفاوت لكن * تتوزع المناطق الزلزالية على كل القارات 

أهم المناطق الزلزالية هي المناطق الغربية ألمريكا الالتينية   -   

الموجودة في المحيط  اآلسيويةالمطلة على المحيط الهادي + الجزر 

  الهندي+ المناطق الشمالية الغربية ألمريكا الشمالية + وسط 

 ...  المحيطات أي الظهرية المحيطية 

* على عكس الزالزل تتواجد البراكين في مناطق معينة من الكرة 

 : األرضية  

توجد البراكين في الجزء الغربي ألمريكا الجنوبية سلسلة جبال  -

 األنديز  

( + توجد في مناطق من آسيا خاصة   بكولومبياو ر وفا) بركان ن 

المطلة على المحيط الهندي + جزيرة هاواي + جزر وسط المحيط 

تكثر الزالزل و البراكين عامة في مناطق  و تبعا لذلك     .الهندي ...

  .الصفائح التكتونية التقاء

 

 المخاطر:

هي الطاقة الكامنة   

في الطبيعة عندما  

تتجلى تصبح  

مخاطر و إذا ما 

تتسبب في خسائر  

بشرية و مادية  

 تسّمى كوارث  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الظهرية المحيطية  

 : 

ة تحت سلسلة جبلي

مائية غالبا ما  

 تتوّسط المحيطات  
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 90ص  10وثيقة  

أسباب حدوث الزالزل و  اشرح

 البراكين  

 

 

 

 

 

 

 87ص  2+ 1وثيقة  

صنف الخسائر التي تتسبب فيها 

 الزالزل و البراكين 

 

 أذكر بعض الخسائر 

 

 91ص   11وثيقة  

أذكر الخسائر التي أحدثها زلزال 

 قواتيماال  

   92ما ينبغي أن أعرف ص 

إليجابية للزالزل و أذكر النتائج ا 

 البراكين  

+ما ينبغي أن 93ص   13وثيقة  

 أعرف 

بينوا أثر الزالزل و البراكين 

 على التضاريس  

 

بين الطرق   92ص   12وثيقة  

 للحد منها اإلنسانالتي يعتمدها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : أسباب حدوثها – 2

حدوث الزالزل سبب التحركات الدائمة للصفائح األرضية في تت

حيث تتكون  القشرة األرضية من وحدات متحركة تسّمى الصفائح  

صفيحة المحيط الهادي و صفيحة إفريقيا ،عندما تتحرك هذه  مثل 

الصفائح فإنها تتصادم فتتسبب في وقوع الزالزل و تتسبب في  

و شقوق تسمح بخروج المواد الصهيرية الباطنية محدثة   انكسارات 

 .  البراكين

II – تائج الكوارث الطبيعية و طرق الحد منها ن : 
 :  نتائج الكوارث الطبيعية  – 1

و بشرية و تغيير  اقتصاديةتتسبب الكوارث الطبيعية في خسائر  -

 أشكال التضاريس. 

شخص و جرح   5000تسبب زلزال كوبي في اليابان في قتل  -

   80و 30و خسائر مادية قدرت بين  140000و تشريد  12000

 والر . مليار د 

شخص و جرح  23000بقتل  بكولومبياتسبب بركان نوفارو  -

 من الماشية . 20000مسكن و هالك  4000و هدم  5000

و تشريد مليون   شخص  20000تسبب زلزال قواتيماال بهالك  -

 آخرين إضافة إلى العديد من الخسائر المادية .

رف و يساهم الزلزال في تنشيط عمل السيالن و تسهيل عملية الص -

 التقليص من ملوحة التربة .

يساعد البركان على تحسين نوعية التربة التي تصبح أكثر خصوبة   -

. 

الزالزل و البراكين إلى تطور التضاريس و تغير أشكالها   تؤدي -

" التي تتسبب  تسو ناميحيث تتغير أشكال السواحل نتيجة ظاهرة " 

 .  االنكسارات فيها الزالزل و كذلك تنشأ 

 :  ق الحد منهاطر – 2

نظرا لفداحة الخسائر التي تتسبب فيها الزالزل و البراكين فإن   -

اإلنسان حاول تطوير تقنيات مراقبة األنشطة الزلزالية و البركانية  

..بناء مباني اإلخالء.للتنبؤ بالحوادث قبل وقوعها و القيام بعمليات 

 مع الزالزل .... تتالءم

 

 خاتمة: ال

عة من خيرات لإلنسان فإنها كذلك تعتبر تحدّي رغم ما تحمله الطبي

    تعدد الكوارث التي يصعب مراقبتها.  باعتباربالنسبة له 

 

 الصفائح :

مجموعة الوحدات 

المتحركة التي  

تكّون القشرة  

 األرضية  


