
 الصف الثاني  عشر العلمي    -   علم االحافري "    7ورقة حتليلية  رقم "      -اجليولوجيا   

هو العلم الذي يبحث في مختلف أنواع الحياة القديمة التي تتابعت على سطح   ” :علم الحياة القديمة ” علم االحافير   -
 األرض في عصورها الجيولوجية المتعاقبة .

 : مرور المحاليل المشبعة بالمواد الكيميائية المذيبة على بقايا  األحياء النباتية والحيوانية في باطن األرض .  ماذا ينتج عن -
  الشكل الخارجي للهيكل يبقى كما هو دون تغير بينما تركيبها الداخلي والمعدني يصبح مختلفا اختالفا

 كبيرا عن التركيب األصلي .
الطبقات الصخرية بحيث تكون بقايا الكائنات الحية القديمة الموجودة داخل الصخور جزء علم يدرس تتابع  علم الطبقات : -

بمعنى آخر تعتبر االحفورة الدليل الذي يبين نوع ومدى انتشار الحياة  أو  للبقايا الحية القديمة أهمية تاريخية  -هاما منها  

 تكوينها وعالقتها وتأريخها .ألنها تفسر تتابع الطبقات وطريقة  القديمة على سطح األرض .
  القديمة أثر أو بقايا لنبات أو حيوان عاش ومات في العصور الجيولوجية: هي  التعريف اجليولوجي لالحفورة -

 . ولها تركيب عضوي محدد يدل على الكائن الذي خلفهاوحفظت بقاياه في الصخور الرسوبية 
 . التركيب العضوي مهم في تحديد وتمييز االحفورة  -
الن مثل هذه الفضالت أو اآلثار تدل على الحيوان أو  . فضالت بعض احليوانات أو طوابع أقدامها أو مساكنها تعترب أحافري علل :

 .النبات الذي كونها 

اجابة  -تيجة  عمليات الضغط والحرارة "  " ألنه فقد تركيبه العضوي ن  الفحم احلجري ال يعترب أحفورة مع أنه بقايا نباتية .علل : 

لية نتيجة للحركات األرضية أو لثقل الرواسب التي الن هذه البقايا قد تأثرت عبر الزمن الجيولوجي بضغوط شديدة وحرارة عاأخرى : 
 تعلوها ، مما أفقدها التركيب العضوي الذي تكونت منه . 

عامل جيولوجي : الدفن السريع .2  عامل بيولوجي : وجود الهيكل الصلب ونوعه. 1 العوامل الالزمة للتحفر

 للكائن بعد موته .

 الهيكل الصلب حتى يحفظ يجب أن يكون تركيبه بشكل :  وجود الهيكل الصلب ونوعه  :   .1

 متماسكا مثل األصداف والقواقع . -
 على هيئة ألواح مثل قنافذ البحر . -
 مفككا مكون من قطع صلبة مثل األسفنج أو المرجان . -

 

 مادة الهيكل الصلب تصنع من  :  

 ” .كربونات الكالسيوم ” معدن الكالسيت  -
 السيليكا  . -
 الكالسيوم  .فوسفات  -
 مواد عضوية من الكيتين أو السيليلوز . -

ظروف الدفن السريع للكائن الحي بعد موته تساعد على حفظة  :  الدفن السريع بعد موت الكائن الحي   .2

 وتحلله ببط شديد بسبب ندرة تعرض الكائن لألكسجين والبكتيريا بشكل مباشر .
الن دفن الكائن الحي بعد موته بسرعة تقلل اعد على حفظ الكائن الحي : يس الدفن السريع للكائن الحي بعد موته علل :  -

 . للبكتيريا وعوامل التحلل األخرى  تعرضهفرصة 

داالت وضفاف األنهار  ؟ أفضل األماكن املمكن العثور فيها على أحافري نباتات وحيوانات بريةما هي  -

 المناطق الباردة .وبرك القار القديمة وأماكن االنهيارات الثلجية في 

لكثرة عوامل  املناطق الصحراوية تندر فيها  فرصة العثور على بقايا للكائنات احلية  الربية  .علل :  -

 التحلل وندرة  عمليات الدفن السريع  .

   علل : دراسة بقايا االحياء يف بيئات جماري األنهار تساعد على اعطاء معلومات عن احلياه الربية  -

 ص سرعة الدفن لوجود الرواسب داالت األنهار .بسبب توافر فر
منطقة الرف القاري )هي المنطقة المحصورة بين  ؟انسب املناطق لتحفر احليوانات والنباتات البحريةما هي   -

 .متر من البحر (  222اليابس وعمق 

ألنها   بيئة الرف القاري أفضل بيئة مثالية بحرية لحفظ بقايا األحياء البحريةعلل :  -
 تستقبل الجزء األعظم من الرواسب القارية بفعل الرياح أو األنهار أو الجليد .

أحافير تنقل من مكانها األصلي بفعل عوامل التعرية لتدخل في :   االحافري املستعارة أو املنقولة -

 .تكوين راسب حديث وهي شائعة في الرواسب الساحلية 

 
 



 الصف الثاني  عشر العلمي    -    عمليات التأحفر "    8ورقة حتليلية  رقم "      -اجليولوجيا   

 

:   عمليات تؤدي إلى حفظ الكائن الحي كله أو جزء منه أو آثاره في رواسب  عمليات التأحفر -

 .القشرة األرضية  

حفظ .3 حفظ البقايا المستبدلة .. 2 حفظ البقايا األصلية . 1 ما هي طرق التأحفر للكائنات احلية ؟ -

 آثار الكائنات الحية .

 حفظ الهيكل الصلب فقط .. 2 الحفظ الكامل للكائن الحي . . 1:   حفظ البقايا األصلية للكائن الحيما طرق  -
 

 -:البقايا األصلية للكائن احلي وتتم بطريقتني  

 ) عرف (-:حفظ الكائن كامال . 1

  يستلزم اجابة أخرى :  -له أو تعفنه بفعل عوامل التحلل  أن يدفن الكائن كامالً يمنع تحل  :شرطه

 دفن الحيوان بمجرد موته أو هو حي في وسط يحول بينه وبين عوامل التحلل .

 المأموث أو الفيل أحافير الثدييات التي كانت تعيش في المناطق المتجمدة مثل حيوان  من األمثلة
) وجدت محفوظة بلحمها ودمها وشعرها ( حيث وجدت احافيرها تحت طبقات الجليد في  القديم .

 سيا بسيبريا . شمال رو

  في بولندا محفوظة في برك القار . لحيوان وحيد القرنكما وجدت أحافير كاملة 

  قرون االستشعار واألجنحة واألرجل ،  حيث  الحشرات كالنمل والبعوضهناك أحافير لبعض(
 وجدت محفوظة كامال في الكهرمان )الصمغ القديم ( 

 عرف ( )حفظ الهيكل الصلب  .2

  تغيير في تركيبها دون أن يحدث لها  الكائن الحي هيكل أو جزء صلب من حفظ  عبارة عن 
 . العضوية  لمادتها الكيميائي 

  والشعر واألسنان وأصداف المحارات والقواقع  العظام واالصداف مثل 

  مناطق ذات مناخ جاف في تحفظ : شرطها   .  

:  استبدال المادة العضوية بمادة معدنية وال تحتفظ االحفورة بالتركيب الكيميائي   حفظ البقايا املستبدلة 

التشرب .  2االستبدال المعدني  ..  1ومن طرقها : لمادتها العضوية ولكنها تعطي نفس شكل الكائن الحي 
 إعادة التبلور .. 4 التكربن ..  3 بالمعادن  .

بحيث  المعدنية استبدال كل جزء من المادة العضوية بجزيء من المادة :    املعدني االستبدال -

من اشهرها األخشاب المتحجرة   يصبح الشكل النهائي لالحفورة مطابقا تماما للشكل األصلي لها .
 وبعض األصداف والمحار .

عادن المذابة في :  تشرب مسامات أو تجاويف العظام أو شقوق األخشاب بالم   التشرب باملعادن -

من اشهرها العظام  المياه الجوفية دون أن تحل محل المادة األصلية لبقايا الكائن الحي بل تضاف لها 
 وبعض األصداف .

 تلعب المياه الجوفية الدور الرئيسي في عمليتي االستبدال والتشرب .
هوائيا مما يؤدي إلى تطاير المكونات ال:  بعد موت الكائن الحي تتحلل أنسجته تحلال   التكربن -

الطيارة كالنيتروجين والهيدروجين واألكسجين بحيث يظل الكربون على هيئة أغشية أو شرائط 
كربونية رقيقة تحفظ اإلطار الخارجي للكائن من اشهرها الرخويات والجرابتوليت والترايلوبيت 

 .ألشجار وبعض الحشرات  وأوراق ا
:  إعادة تبلور المعدن المكون للهيكل من صورة بلورية أقل ثباتا إلى صورة بلورية  إعادة التبلور -

أكثر ثباتا مثل تحول معدن االراجونيت إلى معدن الكالسيت علما بأنهما يتكونان من نفس التركيب 
 الكيميائي وهو كربونات الكالسيوم لكن يختلفان في الشكل البلوري .

 

 من طرقها   . ترك األجزاء الصلبة للكائنات الحية آثارها في الرواسبآثار الكائنات الحية  :   
  الطبعات  .. 2القالب والنموذج .. 1                                          

 



 :   القالب والنموذج

 القالب : تجويف ينتج عن تحلل هيكل أصلي للكائن الحي  . 
 النموذج : الرواسب التي تمأل القالب  .

 عدم وجود أجزاء صلبة أصلية من الكائن المتأحفر  .ل  نظراالقالب والنموذج أدلة أحفورية غير مباشرة   -
عندما تسقط صدفة في رواسب رطبة وتدفن بالكامل ومن ثم تتحلل تاركة فراغا يعطي شكل الصدفة  -

 للصدفة . فيتكون القالب الخارجي وعندما يمتلئ هذا القالب بالرواسب يتكون النموذج الخارجي
 أما إذا امتأل تجويف هذه الصدفة بالرواسب أوال ثم تحللت الصدفة فيتكون النموذج الداخلي لها .  -

 
هي آثار رقيقة على سطح الصخور وتتكون عندما تدفن البقايا الرقيقة من أجزاء النبات   الطبعات  :

 .أو الحيوان في رواسب رطبة
وأثناء تحول هذه الرواسب إلى صخر فأن ما تبقى محفوظا يعني دليال لمعالم الحيوان أو  -

وفي بعض األحيان تحفظ األجزاء الناعمة الطرية مثل الريش  مثل أوراق األشجار  النبات 
 واألصداف الرقيقة .

 :وفي بعض األحيان تكون االحفورة على شكل أثر يدل على وجود سابق للكائن الحي مثل 
 أثر المسار : مثل الجوفمعويات والفقاريات . -
 الحفر: التي يتركها الديدان في الرمال أو الطين . -
 إفرازات الحيوانات : مهمة في دراسة الحيوان القديم . -

 

االحافير الكاذبة  :   تراكيب أو آثار في الطبيعة ذات منشأ غير عضوي تشابه في مظهرها   
مثل التكوين الشجري الذي  التراكيب ليس لها عالقة بالكائنات القديمة .آثار االحافير ولكن هذه 

يشابه  النباتات الطحلبية في المظهر ولكنها في الواقع هي ترسبات من مركبات المنغنيز أو 
 الحديد .

 

أحفورة دالة على زمن معين ولكي تكون أحفورة مرشدة يجب أن تتوفر بها :  االحافير المرشدة 
 : العوامل التالية 

 . ذات مدى زمني قصير  .1
 . ذات مدى جغرافي واسع  .2
 . متعددة البيئات الترسيبية  .3
 . يسهل تعرفها وتمييزها  .4
  . تتوافر بعداد كافية في الصخور  .5
لوها كما يجب أن تقاوم تأثيرات تقاوم الضغط الواقع عليها من الطبقات التي تع .6

يكون لها  أنالمحاليل الناجمة عن رشح المياه الجوفية وفي المناطق المكشوفة ال بد 
تتحلل فمثال حبوب  أوالقدرة على مقاومة عوامل التعرية السطحية حتى ال  تتهشم 

اللقاح و االبواغ تتميز بمقاومتها العالية لألحماض ومن ثم يمكن فصلها كيميائيا من 
  لمرشدة تقاوم الضغط الواقع عليها (((.علل : االحافير ا)))). الصخور 

يفضل أن تكون صغيرة الحجم . وتظهر في أثناء فحص الصخور الناجم عن حفر  .7
آبار النفط االستكشافية أو عمليات البحث الجيولوجي عن الرواسب المعدنية وتعتبر 

منيفيرا واالبواغ وحبوب اللقاح من االحافير المرشدة التي يتم البحث عنها أثناء الفورا
  عمليات حفر آبار النفط .

 يفضل أن تكون صغيرة الحجم ((( لمرشدة علل : االحافير ا))))
 تستخدم االحافير المرشدة في                       

 . تحديد عمر الصخور والمضاهاة بينها 

 . تحديد فترات توقف الترسيب 
 
 

 



:   أحفورة ال ترتبط بزمن معين إنما ترتبط بنوعية معينة من بيئات  أحفورة السحنة

 الترسيب .
 
 

 الصف الثاني  عشر العلمي    -فوائد االحافير        "8" ورقة تحليلية  رقم      -الجيولوجيا   

 

 أهم فوائد دراسة االحافير وتواجدها في الطبقات الصخرية :
 ريخ حدوثها .ترتيب األحداث الجيولوجية حسب تا .1
 المضاهاة . .2
 األحافير كدليل على المناخ القديم . .3
 األحافير كدليل على تغيير التوزيع الجغرافي . .4
 األحافير كدليل على تطور الحياة . .5
 .تعرف البيئات القديمة  .6
 األحافير كأدوات اقتصادية .  .7

  

 ترتيب األحداث الجيولوجية حسب تاريخ حدوثها . .1
 إحدى أهم الوسائل لدراسة علم الطبقات . ·
 تزودنا بأدلة عن عمر الصخور . ·

في  اعتيادياينص على أن االحافير األقدم تقع  الذي تعاقب مجموعة النباتات والحيواناتقانون تدعم  ·

  المنطقة السفلى من التتابع الطبقي 

 المضاهاة .. 2 
 بمنطقة أخرى ذات محتوى أحفوري مماثل .مقارنة التاريخ الجيولوجي لمنطقة ما  -
 األحافير كدليل على المناخ القديم . 
 من خالل استكشاف أحافير في طبقات صخرية ومقارنتها بمثيالتها التي تعيش في أجواء معروفة المناخ . ·
بمثيالتها تعيش في مناطق نتها ومقارمثال: استخراج أحافير من مناطق باردة حاليا  يعود عمرها الى ما قبل عشرة ماليين سنة  ·

 بحار دافئة فإننا نستدل على أن هذه االحافير هي ألحياء عاشت في منطقة دافئة قبل عشرة ماليين سنة .
  

 . األحافير كدليل على تغيير التوزيع الجغرافي  .4

 يتم ذلك  من خالل توزيع البحار واليابسة في ماضي األرض  . -
ة كالمرجان وقنافذ البحر من شوكيات الجلد سيكون بإمكاننا تحديد مناطق البحار فوق سطح األرض . تتبع األحافير الشاطئي1

 “  .خرائط الجغرافيا القديمة” ويطلق على هذا النوع من الخرائط 
 قديمة .. من خالل استكشاف نوع االحافير في كل منطقة بحرية يمكننا تحديد تقدم أو تراجع البحر في األزمنة الجيولوجية ال2

 . األحافير كدليل على تطور الحياة  .5 
 بر تاريخ األرض  ويوضح المخطط  الشجري للحيوانات بالشكل التالي .عيتم ذلك من خالل تخطيط شجرة الحياة  ·
 آثار قناديل البحر . .1
 الجلد .شوكيات  كائنات الهيكل الصلب  الالفقارية : االسفنجيات والمرجان والمحار والقواقع و .2
 اإلنسان . .8  الطيور . .7  الثديات . .6 الزواحف . .5  البرمائيات . .4 األسماك . .3

 ويوضح المخطط  الشجري للنباتات  بالشكل التالي :    
 النباتات البحرية  كالطحالب . .1
 النباتات البرية الالزهرية كالسراخس . .2
 البذور . معراةنباتات  .3
 البذور  مغطاةالنباتات الزهرية . 4

 . تعرف البيئات القديمة  .6
 “ . فسر”تدل االحافير على البيئات المحلية  ·
 االسفنج والرخويات والمسرجيات يعتبر دليال على الترسيب في قاع البحر . شوكات الجلد واحافير لوجود  ·
 دفنت في مواقع برية . أنهالحيوانات ونباتات برية بين الصخور يعتبر دليال على  أحافيروجود  ·
 وجود الشعاب المرجانية في الصخور يعتبر دليال على بيئة بحرية ضحلة ذات مياه دافئة . ·
 البحرية في رواسب الطين الصفائحي والحجر الجيري يعتبر دليال على بيئة بحرية عميقة القاع .  األحياءوجود بعض  ·

 . األحافير كأدوات اقتصادية  .7 
 وجود االحافير في الصخور الرسوبية يعتبر دليال مهما على تواجد مواقع الخامات مثل الفحم  والنفط والغاز الطبيعي .  -
  

 



 أسئلة مهارية
 ما يلي :الحدث الجيولوجية في اكتشف داللة السؤال األول : 

 داللته الجيولوجية الحدث الجيولوجي الرقم 

  .الجبال قمم في  شوكات الجلد حيوانات  العثور على   1

  . ألصفائحيالبحرية في رواسب الطين  األحياءوجود بعض  2

أعماق كبيرة   تحت ،صغيرة الحجم أحافير دقيقة   ىالعثور عل 3
 . من سطح األرض

 

  . طبقات صخرية رسوبيةوجود شعاب مرجانية في  4

 إلىحاليا  يعود عمرها  بحار دافئة استخراج أحافير من مناطق  5
باردة بمثيالتها تعيش في  ومقارنتها  سنة  خمسة مليون ما قبل 

. 

 

بين  كالسراخس  الزهرية   نباتات بريةل أحافير العثور على  6
 . الصخور 

 

 
 السؤال الثاني  : رتب ظهور الكائنات الحية التالية من االقدم الى االحدث :

 الطيور " –األسماك  –اإلنسان  –قنافذ البحر  –الزواحف  "  -
 األقدم ................. ......................... ................... ....................... ............األحدث  

 الطحالب "  –السراخس  –نباتات ال زهرية  –" معرات البذور  -
 ...................... األحدث .األقدم : ........................ ........................ ...................... ..

 

 السؤال الثالث   : فسر ما يلي  :
 تساهم االحافير في معرفة التاريخ الجيولوجي لمنطقة ما . -

...............................................................................................................................
............................................................................................. 

 تؤرخ االحافير للصخور التي تحويها . -
......................................................................................................................

...................................................................................................... 
 ء الجيولوجيا .تعتبر االحافير دليال اقتصاديا لعلما -

......................................................................................................................
...................................................................................................... 

 
 كالً من : على ماذا ينص  السؤال الرابع    :

  "قانون تعاقب الحياة  "قانون تعاقب مجموعة النباتات والحيوانات  .  -

...................................................................................................................... 
  "الطبقات " قانون التتابع الطبقي " قانون تعاقب  -

.....................................................................................................................  
 ضع دائرة  : -
 يعتقد أن أقدم النباتات التي ظهرت على سطح األرض هي :  -

 الطحالب "  – الزهرية  –مغطاة البذور  –" معراة البذور 

 في رواسب الحجر الجيري دليال على أنها ترسبت في  :  أحافير اإلسفنج وجود  -
 حبار باردة "   -حبار ضحلة  –حبار عميقة   –" شواطئ البحار 

 
 
 


