
 

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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 11.1. التاريخ الجيولوجي وتطور الحياة 

لقديمة؟ اي مما يلي ينطبق على امريكا الشمالية خالل بداية الحياة   
 أ. كانت بها انهار جليدية.           ب. كانت تقع على خط االستواء.

د. كانت مأهلولة بالزواحف  ج. كانت جزًءا من القارة عظمى.   

  :ن ان يسهم في حدوث انقراض جماعي يمك اي مما يلي 
ب. صيف حار                           أ. زلزال  

 ج. اعصار                        د. ثورة بركانية
 

 عالما تستند التقسيمات العديدة في المقياس الزمني الجولوجي ؟
 أ. التغيرات في السجل االحفوري كل مليار عام

 ب. التغيرات في السجل االحفوري كل مليون عام 
 ج. التغيرات التدريجية في السجل االحفوري 

 د. التغيرات المفاجئة في السجل االحفوري
 

بما يتميز هذا الكائن الحي عن الكائنات الحية التي عاشت 
 في وقت سابق من الزمن ؟

 أ. كان لديه اجزاء صلبه 
 ب. كان يعيش على اليابسة 

 ج. كان من الزواحف 
 د. كان متعدد الخاليا

 ما الترتيب الصحيح للحقب من االقدم الى االحدث ؟
 الحياة الحديثة , الحياة الوسطى , الحياة القديمة 
 الحياة الوسطى , الحياة الحديثة , الحياة القديمة 
 الحياة القديمة , الحياة الحديثة , الحياة الوسطى 

 الحياة القديمة , الحياة الوسطى , الحياة الحديثة

 اي مما يلي ال يعد سببا في حدوث انقراض جماعي ؟
 أ. ارتطام نيازك 

 ب. االعصار الشديد 
 ج. النشاط التكتوني 

البركانيد. النشاط   

 ما اول الكائنات التي عاشت على البيئات اليابسة ؟
 أ. البرمائيات     ب. النباتات       ج. الزواحف     د. الترايلوبيت

 ما أكبر وحدة في الزمن الجيولوجي : 
 أ. الدهر        ب. العهد       ج. الحقبة         د. العصر 

 ما أصغر وحدة في الزمن الجيولوجي : 
 أ. الدهر                          ب. العهد 

 ج. الحقبة                        د. العصر  

 ما الحدث )األحداث( التي نشأت عنها جبال األبالش : 
 أ. تفكك بانجيا                        ب. تصادم القارات

 ج. تعرض القارات للفيضان        د. تكون المحيط األطلسي

 ما الترتيب الصحيح لوحدات الزمن الجيولوجي من االقدم إلى األحدث : 
 ا. عهد، عصر، حقبة، دهر            ب. دهر، حقبة، عصر، عهد 

  ج. دهر، حقبة، عهد، عصر           د. حقبة، دهر، عصر، عهد

 ما الترتيب الصحيح للحقب من األحدث الى األقدم ؟
 الحياة الحديثة , الحياة الوسطى , الحياة القديمة 

 الحياة الوسطى , الحياة الحديثة , الحياة القديمة 
 الحياة القديمة , الحياة الحديثة , الحياة الوسطى 

 أي مما يلي لم يحدث في حقبة الحياة القديمة : 
 أ. ظهور الثدييات                    ب. تطور مستنقعات الفحم

 ج. تطور الالفقاريات                د. تشكل قارة بانجيا

لبرمائيات ال ُيعد من أشكال التكيف التي مّكنت اأي مما يلي 
: على العيش على اليابسة   

 أ. القدرة على تنفس األكسجين                ب. األطراف القوية
 ج. القدرة على وضع البيض على اليابسة    د. الجلد السميك

 ما عدد أحداث االنقراض الجماعي الكبرى في تاريخ األرض : 
 أ. 5                ب. 6              ج. 7            د. 10 

 
في :  أكبر حدث انقراض جماعي في تاريخ األرضحدث   

 أ. نهاية حقبة الحياة القديمة            ب. بداية حقبة الحياة القديمة 
  ج. منتصف حقبة الحياة القديمة       د. خالل حقبة الحياة الوسطى 

لجيولوجيون لتحديد التقسيمات في الزمن ما الذي استخدمه ا
 الجيولوجي : 

 أ. التغيرات المفاجئة في السجل األحفوري
 ب. نوبات التغير المناخي المتكررة

 ج. تحركات صفائح األرض التكتونية
 د. معدالت اإلضمحالل المعدني المشع

 حدث أكبر حدث انقراض جماعي في تاريخ األرض في : 
 أ. في بداية العصر البرمي                   ب. في نهاية العصر البرمي 
 ج. في بداية العصر الكربوني               ج. في نهاية العصر الكربوني

 حدث أكبر حدث انقراض جماعي في تاريخ األرض: 
 أ. في العصر البرمي          ب. في العصر الكربوني 

السيليوريج. في العصر الكامبري      د. في العصر   
ألكثر من: دامت حقبة الحياة القديمة  

 أ. نصف دهر الحياة الظاهرة.         ب. ُربع دهر الحياة الظاهرة
 ج. ُثلث دهر الحياة الظاهرة.           د. ضعف الحياة الظاهرة

 ما العصر الذي ظهرت فيه الحياة على اليابسة ألول مرة : 
األوردوفيشيا. الكامبري                   ب.   

 ج. البرمي                     د. السيليوري 
 تحتوي على أحافير ألشكال حياة صغيرة بسيطة نسبياً : 

 أ. الصخور األقدم        ب. الصخور األحدث         ج. كالهما 
 

 دهر الحياة الحالي هو : 
 أ. دهر الحياة األولية          ب. دهر الحياة السحيقة 

 ج. دهر الحياة الظاهرة       د. دهر الالحياة 
 االنقراض الجماعي هو : 

 أ. انقراض العديد من األنواع خالل فترة زمنية طويلة
 ب. انقراض العديد من األنواع خالل فترة زمنية قصيرة 

  ج. انقراض نوع واحد خالل فترة زمنية قصيرة

 تحتوي على أحافير ألشكال حياة كبيرة وأكثر تعقيداً : 
 أ. الصخور األقدم        ب. الصخور األحدث        ج. كالهما 

 
 
 
 
 

 ما المدة التي دام فيها العصر ما قبل الكامبري تقريباً : 
 أ.  0.5 مليار عام       ب. 3.5 مليار عام         ج. 4 مليار عام 

 أحد األدلة على تصادم الحجر النيزكي باألرض وجود عنصر :
 أ. الكربون          ب. الصوديوم           ج. اإليريديوم

              
ما الذي يشير إليه الرسم التالي ؟                    

                 زاد التنوع مع بداية العصر الكامبري. 
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