
 دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 المادة: العلــــوم
 الصف: الثامن وزارة التربية والتعليم

 
 2االدريسي للتعليم االساسي ح مدرسة 

 2عدد الصفحات: 

 اسم المعلم: ليث سامي

 االحافريمراجعة درس 
 [      ] الشعبة ......................................: السما                        

 

 -:السؤال األول

  الفراغات في الجمل التالية بالمصطلحات المناسبة: أكمل أوال:

 الحصانسرطان حدوة الكائن الحي الذي يشبه احفورة المفصليات ثالثية الفصوص ويعيش حاليا يسمى – 1

 النموذج المعدنية الترسيبات أو بالرواسب معين حي لكائن مجسم يمتلئ عندما تتكون حي لكائن ةاحفور – 2

 الخشب المتحجرمن األمثلة على استبدال المعادن  – 3

 نبات السرخسمن النباتات التي تعد دليال احفوريا على طبعة الكربون  -4

 الماموث الصوفياالحفورة التي وجدت محفوظة بالكامل وتدل على مناخ بارد  -5

 ( 2SiO)  السليكا  اثناء تحجر الخشب المادة التي تدخل في خاليا النبات تسمى  -6

 .مدفون كائن حول الترسبات تتصلب عندما القالب يتشكل -7

 القطرانو الثلج و  الكهرمانيمكن ان يتم حفظ الكائن الحي كامال في مواد معينة مثل  -8

 

  :كل صورة من الصور التالية طريقة حفظ االحافير أسفلحدد : ثانيا

 

 

 

- 

 

 القالب               استبدال المعادن                النموذج               طبعات الكربون          أثر احفوري
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  -:الثانيالسؤال 

 األول: اكتب الرقم المناسب من العمود الثاني امام ما يناسبه من العمود - أوال: 

 العمود الثاني العمود االول الرقم

 الكارثية(  1)  األحفوريات يدرسون الذين علماءال 2

 تتغير األرض كوكب على الحية والكائنات الظروف أن فكرة يه 1

 .عنيفة سريعة بأحداث

 علماء االحافير(  2) 

 الوتيرة الواحدة(  3)  .حي كائن من جزء أو حي لكائن المتحجر الكربون مخطط هي 4

 طبقة الكربون(  4)  المحفوظة أدلتها أو القديمة الحية األجسام بقايا هي 5

 في وقعت التي لتلك مماثلة اليوم تحدث التي الجيولوجية لعملياتا 3

 .الماضي

 االحافير(  5) 

 

 :كيف عرفت ذلك يجري؟ كان الديناصورين أي .أدناه الديناصور أقدام آثار مجموعتي بين -ثانيا:

 

 

 

 تباعدا أكثركان الدينصور يجري الن اثار االقدام  B  في صورة                                         

 :اجب عن األسئلة التالية إجابة علمية كاملة -ثالثا: 

 ؟هناك عامالن يجب ان يتوفرا حتى تتكون االحافير 1-      

  حدوث دفن سريع – 2                               صلبةوجود أجزاء  – 1                  

  ؟امثلة على االثار االحفورية أربعةاذكر      2  -

 الجحور             االعشاش          اثار االقدام            المسارات                

 ما التغير المناخي الذي تكشف عنه احافير نبات السرخس والنباتات المدارية؟ – 3   

 مليون سنة عندما عاشت الدينصورات 100ان مناخ األرض كان دافئا قبل           
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