
 

 

لُم الزمن الجيولوجي    الدرس الثاني: سُّ

ر     مليون سنة و خالل هذه الفترة الزمنية مرت االرض بفترات زمنية  (0044ِب)ُعمر األرض قُدِّ

ترتيب هذه االزمنة من االقدم الى االحدث في سلم تم مختلفة من حيث الحياة و طبيعة الصخور، وقد 

 لوجي.الزمن الجيو

ل صخري الجُ  ن  مُسل م الز    : هو سج  يولوجي 

  تاريخها الطويل ويوضحه. هرظلألرض يُّ 

م الزمن الجيولوجي بحسب الُعمر النسبي قُّسِّ    

إلى دهور، و أحقاب، و عصور، و عهود و 

 اعتماداً على:أعمار، 

أثرت في القشرة  ياألحداث الجيولوجية الت -1

 األرضية.

 ت في كل وحدة زمنية.اد  الكائنات الحية التي س -2

 أعمار الصخور. -3

ال يوجد منطقة على سطح األرض يكتمل    

بسبب تعاقُب التتابع الصخري الرسوبي، فيها 

 الكثير من األحداث الجيولوجية.

 :بناء ُسلم الزمن الجيولوجي

قام الُعلماء بدراسة األحداث   -1

الجيولوجية من خالل التتاُبعات 

الصخرية في مناطق متعددة من سطح 

 .األرض

 .عملو مقاطع عمودية جيولوجية  -2

 .لسد الثغرات و تركيبها مضاهاة و تجميع االعمدةقاموا ب -3

لينتج في النهاية عمود طبقي افتراضي طويل يُضم الصخور األقدم في األسفل و األحدث في  -0

 االعلى.

 :31مراجعة الدس صفحة

 بناء الزمن الجيولوجي؟ الطريقة التي تم بهاأصف  -1

 و تصميم مقاطع  دراسة األحداث الجيولوجية من خالل التتاُبعات الصخرية في مناطق متعددة من سطح األرض

طبقي افتراضي طويل يُضم الصخور عمودية جيولوجية ثم مقارنتها )مضاهاتها( ببعض و سد الثغرات النتاج عمود 

 األقدم في األسفل و األحدث في االعلى.



 

 

تترك الالجابة فضيتي حاول ما قد يكتشفُه الباحثون من أحداث أخرى في تاريخ األرض؟أصوُغ  -2

 للطالب.

 د، و العصر و العمر في سلم الزمن الجيولوجي؟قارن بين وحدات العه -3

.العصر : فترة زمنية و هو ُجزء من الحقبة قسمت هذه الفترات وفقاً الحداث جيولوجية 

 معين. مناخقصر من العصر و يمتاز بزمنية أالعهد: فترة 

 الُعمر: يكون بالسنوات.

 عما يلي:أجب ،مستعيناً بالجدول :31تطبيق الرياضيات صفحة

 .من تاريخ االرضالكامبري  قبل زمن مااحسب نسبة   -1

  = النسبة
004 0044

0044
  ×144% 

              =
0404

0044
  ×144% 

               4...2×144% 

=...3% 

ما قبل الكامبري يُّمثل معظم  تاريخ 

 األرض.

 حدد أكبر الحقب و احسب نسبتهم. -2

     = النسبة ، سنةمليون  00حقبة الحياة الحديثة  =
00

0044
 ×144 %  1.0% 

=  النسبة ، مليون سنة1.0=  00-204 حقبة الحياة المتوسطة =     
1.0

0044
 ×144 %  0.1%  

=  النسبة ، مليون سنة294=  204-004 =قديمة  حقبة الحياة ا     
294

0044
 ×144 %  0.3%  

 % من تاريخ األرض.0.3أكبر حقب الحياة الظاهرة هي حقبة الحياة القديمة و تمثل 

 

 


