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  ا����
� ��و�ط: ا����وى .                  أ	�ط ا
	������ت       50    :ا����ھ
�ـ� ا����ل     

ـ� ا����ءة      ��  .إظ"�ر أھ�
� درا�� ا��������ت   :ا��ر


� ا�و�دة      �
                .������ ا������ا
  01  : ا����ھ

� ��(ن �� ��'ود  : ا�'�&د
ـ� ا����ءة     �'*� ����  .  �ر�-ت /� ا�.-رة �,ر
ف ا����

      �.�
ـ� ا��
�     01:  ر1م: ا��,
  �� 01: ا�ز��
ـ� ا��دة            ا
	������ت أ	�ط      :  ا�,�ــــوان      
�5"� *'�
� أن  : ا����ءة �ؤ3رات      * ����
� &�3ت /� ا�'د
م و�ر�-ت &�6 ا�.-ور 
,رف ا�����  . ��(��ت 

  ا����ب ا��در��+ ا�3��/
�ت : ا�و��(ل

�

ن �=ن ا��=�
ن :ا>�ط;ق و9,=

�ة ��=ذ �(=�ت ا��;�ا���9=
� إ�=6 &.=ر��  ا@������ ظ�ھرة ��
زة �3"د &�6 ��ر
? ا�
  .ا���9ر


� ا�����*�ت�
� &�3ت /  :ا�'*�  .� ا�����9و�د &�6 ا�.-ور *'�
� ��(��ت 
�"��� :  ا@���3
ـــ�
  ؟�,ر
ف ا@������ و�
ف 
��ن ��3
   - :ا��ر9
ـ�ت

  : وا��'.� ا�*�ث 
  
  

وا�
� -أ�  )Animaux fossiles(ا��������ت ا�

�ظ ا�.ور< �
  :ا����
  ��ذا ���ل ھذه ا�.ور؟* 

  .&رف ا�Tو�
ت *        

"�؟*   �  أ
ن &�ر &
  .��ل *ر�م �-ط
ط� 1و1,� ا�Tو�
ت*   
 .&رف ا��و�
ل*  
 ��ذا �����U؟. �1رن *
ن 1و1,� ا�Tو�
ت و1و1,� ا��و�
ل*   
   *����
� ��م ا�Tو�
ت 1*ل ا@���* V

ن /*� �
 .ا�1رح ر��� �-ط
ط

وان ا�Tو�
ت؟*   �  ��ذا �دث ��Xزاء ا�ر-وة �

وان؟. .�ف ا�Tو�
ت*   �
ف ھذا ا��.�� V
�  ��ھو ا��,
�ر ا�ذي ا&��دت &

����ت ا��*��
�ا��� -ب�)Vegetaux fossiles(:  
���� �*�ت ا��;�
ت  ���� �
  .���ل ا�و��(ق ا����
� ر��� �-ط
ط

  أ
ن و�دت ھذه ا�ر�و��ت؟*   
  .&رف ھذا ا��*�ت*   
  إ�6 أي ���و&� �*��
� �.�ف ا��;�
ت؟*   

V /� ھذا ا��.�
ف*   ��دد ا��,
�ر ا�ذي ا&��دت &.  

  
  

�����
  ا��� ا
  ).نباتية وحيوانية(الماليين من السنين الماضية عاشت على سطح األرض كائنات حية مختلفة وكثيرة في مدى مئات 

   .تعتبر بقايا الكائنات الحية الحيوانية والنباتية المتحجرة والتي عاشت في العصور القديمة، تعرف بالمستحاثات
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  ا����
� ��و�ط: ا����وى                    أ	�ط ا
	������ت       50    :ا����ھ
�ـ� ا����ل     

ـ� ا����ءة      ��  .إظ"�ر أھ�
� درا�� ا��������ت   :ا��ر


� ا�و�دة      �
                .����� ا�������ا
  01  : ا����ھ

� ��(ن �� ��'ود �ر�-ت /� ا�.-رة�,ر
ف ا�������  : ا�'�&د
ـ� ا����ءة     �'*� �  .  

      �.�
ـ� ا��
�     02:  ر1م: ا��,
� ط�ق      :  ا�,�ــــوان      ��  �� 01: ا�ز��
ـ� ا��دة          ا
	������ت �
�دد طرق ��3ل ا��������   : ا����ءة �ؤ3رات      
  .أن 

  ا����ب ا��در��+ ا�3��/
�ت : ا�و��(ل

�
  أ
ن �و�د ا��������ت؟*    :ا>�ط;ق و9,

� ا�����*�ت�
� &�3ت /� ا����9  :ا�'*�  .�و�د &�6 ا�.-ور *'�
� ��(��ت 
  ؟ھ� طرق ��3ل ا���������� :  ا@���3
ـــ�
   - :ا��ر9
ـ�ت

  : وا��'.� ا�*�ث 
  

����  :طر
'� ��3ل ا����
  :01ا���ر*�

1- �
�� ز���
�. 6�  .�ط�� ور�1 �3رة *��ز
ت و�و9^ &
2- ��1 ^�.� V&��ار� �'��  .�م �ول ا�ور2�1ب �ن ا�ورق ا��'وى *�3ل 
�ول ا��*س &�6 ور�1 ا��3رة -3�  .��رغ �
�ب ا�'��ب و��زع ور�1 ا��3رة -4'
  .*,د ���ف ا��*س 

  :02ا���ر*�
 �
��واھ�) �1رورة ا�-ل(-ذ �1رورة *;���� Uزق ا�'�رورة، �م ا����� V/��� ھ� *���*س و*,دXوأ�.  

�ظV &�د �زع ور�1 ا��3رة �ن ا��*س��ل *ر�م �� �* ; .  

� /� ا���ر*�*   �
  .��02ل *ر�م �� �;�ظV &�د �زع ا�'�رورة ا�*;��
   *������e� ا�1رح طر�1 أ-رى .  
   *������e� ��
  .ا�1رح �,ر

  ��6 ���3ل ا@������؟* 
  أ
ن ��وا�د ا��������ت؟ * 
  

�����
  ا��� ا

ش /� ا�ز�ن ا�'د
م، ��3�ت ھذه ا�������� /� ��س  ا��������: ا�������� �,ر
ف,
ھ� *'�
� أو أ��ر ��(ن �� ��ن 

�
�  .ا�و1ت ا�ذي &�ش /
V ھذا ا��وع �ن ا���(��ت ا�
 :ا��������ت �وا�د طرق

�6 &دت أ��3ل& �,
  :��وا�د ا��������ت /� ا�ط*

� ا��� زا�ت وا�د�رت*   �  .أ��ر ا���(��ت ا�
   *�
��"���رات أو أو��ر �3�
وا��ت أ���ء �  .�"� ھذه ا�

� ��ل ا�,ظ�م أو ھ
��ل -�ر�
� ��ل ا�دروع وا�'وا1^*   �  .ھ
��ل دا-

وان وا��*�ت: ��1ب*   �  . ط�*^ �ط�*ق ����� �"
�ل ا�

� ��ذور أ��3ر اTرا�9 ا�'د
�� وأ��ر اTوراق*   �'*.  

  :ا�������� ��3ل طرق
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� �gط6 *'�  �
�ھ� *��ر�و*
�ت /��.�ب �^ �رور ا�ز�ن ��3�� .-ور ��وي �������ت أ���ء ا������ ا���(��ت ا�
V��V و> 
*'6 إ> �3���* ��
�ن 
زول ا���(ن ا��Tب ا�hو/� أ ،�
  .�"ذه ا�*'�
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  ا����
� ��و�ط: ا����وى                .   أ	�ط ا
	������ت       50    :ا����ھ
�ـ� ا����ل     

ـ� ا����ءة      ��  .إظ"�ر أھ�
� درا�� ا��������ت   :ا��ر


� ا�و�دة      �
� ا�������  02  : ا����ھ!" �#�
                .,+�%* و�) '#& ا
��%$�ت ا

�   : ا�'�&د
ـ� ا����ءة     �  .  ا���'ودة�,ر
ف -.�(ص ا�و�ط ا�ذي &�3ت /
V ھذه ا���(��ت ا�

      �.�
ـ� ا��
�     01:  ر1م: ا��,
  �� 01: ا�ز��
ـ� ا��دة        ا������� "!� ا
�#� ا
��%$�ت '#& و�) ,+�%*  :     ا�,�ــــوان      


� 1*ل ا������"� أن  : ا����ءة �ؤ3رات      �
*رز أھ�
� ا@������ ��,ر/� و�ط &
ش ا���(��ت ا�.  

  لكتاب المدرسيا+ الشفافيات : الوسائل

�

,�� *��9رورة �V*�3 أو��ط &
3"� :ا>�ط;ق و9, �
�  .إن �V*�3 *,ض ا��������ت **,ض ا���(��ت ا�

� ا�����*�ت�
� &�3ت /� ا����9  :ا�'*�  .�و�د &�6 ا�.-ور *'�
� ��(��ت 
�"��� :  ا@���3
ـــ�
  ؟�,ر
ف ا@������ و�
ف 
��ن ��3
   - :ا��ر9
ـ�ت

  : �وا��'. ا�*�ث 
�
�ظ ا�و��(ق ا����<:  


ون ���؟ �20
ف ���ت ��ط'� *�3ر 1*ل *   ��  

وان؟*   �
ر
� 1*ل ا������ ھذا ا�*
  �� ھ� ا�ظروف ا����-
� ا��� ���ت ��ود ��ط'� �

ف ���ت ط*
,� ا�و�ط /� ��1ط
��؟*   �  
  .ا����U �ن ا��ص ا��,�و��ت ا��� �دل &�6 أن ا�.�راء ���ت *�را*   
   *,
  �*ر ا�*�رول ط��1؟���ذا 

ف ��ن ���خ ا�.�راء 1د
��؟*   �  
  ھل 
��ن ا&�*�ر ا�*�رول �������؟*   
  ���ذا؟*   

  

�����
  ا��� ا

� إن درا�����
� ا�� .ا��������ت ���m *�.ور ط*
,� اTو��ط ا�'د
�� وذ�ك *�'�ر��"� �^ ا���(��ت ا�

�
  :ا��������ت درا�� أھ�

�ة /� �  �
� وظ"رت ��(��ت ا-رى �طورت �ن إن ��ر
? اTرض وا��
ث ا�'ر9ت *,ض ا���(��ت ا��
ر دا(م، g

  ...أ.و�"� ���د
��.ورات، ا�Tو�
ت، ا��را-س ا�,�;�1
  :إن ا��,�و��ت ا��� �'د�"� ��� ا��������ت ھ�

 ا��,رف &�6 ��(��ت &�3ت ��ذ ز�ن طو
ل، ��"� �� ا�'رض ����� و��"� �� �طور &*ر ا�,.ور  و�� 
زال*   
 .�و�ودا إ�6 
و��� ھذا

إن ا��������ت ا�*�ر
� ا��� و�دت /� 1�ب ا�.��رى أو &�6 �1م ا��*�ل، ��*ت أن ھذه ا���Tن ���ت /� *   

� ا@��وا(
� . ا����9 *��را'

�ت ا��,رو/� ا�
وم /� إ/ر
��، (وا��3�ت /� ا�.-ور ا�'د
�� *���زا(ر *,ض ا��د
/

  ...).أ�ود

�، �����U أن �ر*� ذ�ك ا����ن �
�ت 1د
��،  إذا و�د�� �������ت* ���
� ا��/� .-ور 1ر
*� �دا �ن ا���(��ت ا�


� ���ت ا��ر*� 1د
�� و*������ ������ ا��������ت �ن ���
� ا��و*��,�س ���� ���ت ا��������ت �-���� &ن ا���(��ت ا�
�د
د ا�,�ر ا���� ��.-ور�.  


�ة ��* �
ن �ن ا���
ن�*
ن درا�� ا��������ت أن ا�
  .�ت �1(�� 1*ل &دة �(�ت ا��;
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