
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/8                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثامن في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/8science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن في مادة علوم الخاصة بـ الفصل الثالث  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/8science3     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثامن اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade8                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس محمد اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 دهر الحياة الظاهرة
(10%) 

 عصر ما قبل الكامبري : 
الحياةاالولية.دهر.أ

 دهرالحياةالسحيقة.ب

 الالحياةدهر.ت

دهر 
الحياة 
 الحديثة

 دهر الحياة الوسطى
 

الحياة القديمة حقبة  90% 

وجد العلماء أن عصر ما قبل  بداية الحقبة منتصف الحقبة نهاية الحقبة
% من 90الكامبري يمثل 
 تاريخ األرض.

 الكامبري االوردوفيشي السيليوري الديفوني الكربوني البرمي الترياسي الجوراسي الطباشيري 

 عصر البرمائيات    

 

 يسمى عصر األسماك

 

 يسمى عصر الالفقاريات

 

أقدمدليلأحفوريعلىوجود
علىاألرضيكمنفيالحياة

3.5الصخورويبلغعمره
مليارعام.

تطورتأنواعالزواحف.-


كانتالزواحفأولالحيواناتالتيلم-

ألن ؟ لماذاتكنبحاجةإلىالمياهللتناسل؟
 بيض الزواحف يتمتع بقشور صلبة 

 جلدية تحميها من الجفاف.
هيبيئةتفتقرإلىالفحم :  مستنقعات
حيثتتحولالمواداألكسجين

 ةبمرورالوقتإلىفحم.النباتي
 

البحرية.الالفقارياتالعديدمناختفت -
جزءاًمنحياتهاشبيهة باألسماكقضتكائناتحية-

 علىاليابسة.

عاشتأشكالجديدةمنالحياة
علىطولالشعابالمرجانيةفي

 حوافالقارات.

كانتالكائناتالحيةالتيزامنت
،ال فقاريةاالنفجارالكامبري

 وكانتفقطفيالمحيطات.

تعودأقدمأحافيرللكائناتالحية
600إلىحواليمتعددةالخاليا
 مليونعام.

على العيش على # كانت البرمائيات شائعة وتكيفت 
 :  اليابسة عن طريق

 على تنفس الهواء. القدرة 2. كان لديها رئة.   1
 . جلدها سميك يبطئ من فقدان الرطوبة.3
 . أطرافها قوية تمكنها من التحرك على اليابسة.4


 كثيفة.استوائية  نمت غابات
 

تطورتحيواناتلهاعمود
،يطلقعليهاالفقاريات.فقري  

 

لم تكن هناك حياة على اليابسة، 
وكانت أشكال الحياة في المحيطات.

 

 حية بدون هيكل صلب كائنات
مختلفة عن الكائنات الموجودة 

 اليوم.

)القارةالعظمى(:وهيبانجياتكون
كتلةأرضيةقديمةانقسمتإلىالقارات

الموجودةاليوم.
 كلتبالقربتش

. منخطاالستواء


عنطريق# كيف تشكلت بانجيا ؟
االصطداماتالقاريةوتحركالقارات

بالقربمنبعضهاالبعض.
 # ما االحداث التي رافقت تشكل بانجيا ؟ 

 نضبت مستنقعات الفحم.. 1
 . أصبح مناخ األرض أكثر 2

 برودة وجفافا.

بما في ذلك التي تعيش اليوم أن جميع البرمائيات تشترك  -
 العودة إلى المياه للتزاوج ووضع البيض. ال بد لها من

 

تتمتعالدنكيلوستيوس أسماك
بدرعثقيلمنأقوىالكائنات

.الديفونيالعصر الضاريةفي  

 

كانت أمريكا الشمالية تمتد على خط 
 .االستواء. ويغطيها بحر داخلي

 

:ظهوراالنفجار الكامبري
مفاجئألنواعجديدةمنأشكال

الحياةمتعددةالخاليافي
 العصرالكامبري.

: أكبر انقراض  البرمي الجماعياالنقراض 
 جماعي في تاريخ األرض.

# ما الذي كشفته األدلة األحفورية عن حقبة الحياة 
 %70من أشكال الحياة البحرية و  %95أن  القديمة ؟

 من جميع الحيوانات على اليابسة قد انقرضت. 
 

تطورت على اليابسة الصراصير 
 .وحشرات اليعسوب

 

دافئا  كانمناخاألرض-
ارتفاعمنسوبالبحارغمر-

البحار الداخلية القاراتوتشكلت
 .الضحلة

أشكال الحياة الكامبرية : 
 المفصليات ثالثية الفصوص 

) أول الكائنات التي لها أجزاء 
جسم صلبة ( وكانت محفوظة 

 في الحجر الجيري.

 عي ؟ # ما هي أسباب حدوث التغير المناخي القاسي أثناء االنقراض البرمي الجما
االنفجاراتالبركانيةالهائلةغيرتالمناخالعالمي..1
االصطدامبحجرنيزكيكبير..2

عملكلمنهماعلىإطالقالرمادوالصخورفيالغالفالجوي
 وحجبتضوءالشمسوقلتدرجاتالحرارةفانهارتالشبكاتالغذائية.

اصطدمتالعديدمنالكتلاألرضية
الشماليةبالساحلالشرقيألمريكا

 .جبال األبالش  فتكونت
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