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اإلسفنجیات والالسعات) 1-1(  

 الخصائص العامة للحیوانات :

 عدیدة الخالیا حقیقیة النواة / - قادرة على الحركة واالستجابة للمتغیرات البیئیة / - مخلوقات حیھ مستھلكھ     -
 ( غیر ذاتیة التغذیھ ) / - تقوم بھضم الغذاء عاده في تجویف داخلي . 

 

: اإلسفنجیات   

 خصائص اإلسفنجیات :

- ال تملك نسیج او اعضاء / - معظمھا عدیم التناظر / - یمكن تجزئتھ الى قطع ثم تنمو ھذه القطع وتكون اسفنج 

 جدید / - اغلبھا یعیش في البیئات البحریة .
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 تركیب الجسم :

ألن اإلسفنجیات ال تكون انسجة ( األنسجة تتكون من  من الصعب ان تظن ان اإلسفنجیات حیوانات ؟علل: 
 طبقات خارجیة وداخلیة ووسطى في اثناء التكوین الجنیني ، اما اجنة اإلسفنجیات تكون الطبقة الخارجیة فقط ) .

 

  تقومان بجمیع وظائف الحیاة . ویوجد في اإلسفنج :طبقة ھالمیة المستقلة بینھما طبقتان من الخالیا- لإلسفنج 

 خالیا تحل محل الجھاز العصبي ، فھي تحس بالمؤثرات الخارجیة وتستجیب بإغالق الثقوب خالیا شبھ طالئیھ :- 
 إلیقاف تدفق الماء ، كما تقوم بتغطیة االسفنج وحمایتھ .

 خالیا تبطن اإلسفنج من الداخل وتتحرك اسواطھا في اتجاھات متعاكسة فیدخل الماء خالیا مطوقة سوطیة :- 
 للجسم عن طریق الثقوب . 

 ثقوب تشبھ الفم موجودة في أعلى اإلسفنجیات تقوم بإخراج الماء والفضالت نتیجة استمرار فتحة زفیریة :- 
 تحرك اسواط الخالیا المطوقة . 

 التغذیة والھضم :

." تغذیة ترشیحیة " ترشیح الدقائق الصغیرة من الماء- یحصل اإلسفنج على غذائھ عن طریق   

  تسبح بحریة . یرقة اإلسفنج بینما " حیوان جالس " غیر قادر على الحركة - اإلسفنج حیوان 

 یدخل الغذاء واألكسجین الذائب في الماء عبر الثقوب كیف تحدث التغذیة الترشیحیة في اإلسفنج ؟
 الشھیقیة الى جسم االسفنج حیث تلتصق دقائق الغذاء بالخالیا فتھضم كل خلیة الغذاء الملتصق بھا .

 اإلسفنجیات حیوانات جالسة وال تستطیع التحرك لماذا تعد التغذیة الترشیحیة تكیفا ذا فائدة لإلسفنج ؟
 لالمساك بالفریسھ وبدال من ذلك یرشح اإلسفنج غذائھ من الماء الذي یدخل جسمھ .
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 الدعامة :

 خالیا توجد ضمن الطبقة الھالمیة الواقعة بین طبقتي خالیا اإلسفنج ، وھي خالیا خالیا شبھ امیبیة :- 
 تستطیع الحركة وتغییر شكلھا .

- وظائفھا : - تشارك في عملیات الھضم / - تشارك في عملیة انتاج االمشاج االنثویة والذكریة ( 

 البویضات والحیوانات المنویة ) و اإلخراج / - یمكن ان تصبح متخصصھ بحیث تنتج الشویكات .

 تراكیب صغیرة إبریة خاصة بدعامة اإلسفنج مصنوعة من كربونات الكالسیوم او السیلیكا الشویكات :- 
 او من ألیاف بروتینیة قویة تسمى اإلسفنجین .

 تنوع اإلسفنجیات :

 - صنف العلماء شعبة اإلسفنجیات الى ثالث طوائف بناء على نوع الدعامھ ، والطوائف ھي :

 اإلسفنجیات اإلسفنجیات الكلسیة اإلسفنجیات الزجاجیة

تتكون اجسام وشویكات إسفنجیات 
 حیث تتصل السیلیكاھذه الطائفة من 

ھذه الشویكات معا لتكون شبكة 
تشبھ الھیكل الذي یعطي في النھایة 

  .الشبكة الزجاجیةشكال یشبھ 

تضم ھذه الطائفة اسفنجیات ذات 
 ؛ ألن ھذه الشویكات قاسیةشویكات 

 التي كربونات الكالسیومتتكون من 
تمتد خالل الطبقة الخارجیة التي 

 تحیط بجسم االسفنج .

معظم اإلسفنجیات تتبع ھذه الطائفة 
حیث تتكون اجسام وشویكات ھذه 

ألیاف اإلسفنجین أو الطائفة من 
. یحوي اسفنج السیلیكا او كلتیھما

الحمام على الیاف االسفنجین التي 
 تكسبھ الدعامھ .

 

 لیس لالسفنج جھاز عصبي ولكن لھ خالیا شبھ طالئیة تحس بالمؤثرات الخارجیة االستجابة للمثیرات :
 كاللمس او المنبھات الكیمیائیة وتستجیب بإغالق ثقوبة إلیقاف تدفق الماء .

 التكاثر :

 طرق تكاثر اإلسفنجیات ( أغلبھا یتكاثر جنسیا )

 جنسي
 ال جنسي

 التجزؤ ( التقسیم ) التبرعم إنتاج البریعمات
معظم االسفنجیات خنثى 

وبعضھا وحیدة الجنس ،حیث 
تنطلق الحیوانات المنویة في 
الماء وتنتقل الى اسفنج اخر 

وتقتنصھا الخالیا المطوقة 
التي تنقلھا الى البویضات 
لتخصیبھا وتتكون الالقحھ 

التي تنمو مكونة یرقة تسبح 
بأھدابھا في الماء وتلتصق 

بسطح ما ثم تنمو الى اسفنج 
 مكتمل النمو .

تّكون بعض االسفنجیات في 
المیاه العذبھ خالل الظروف 

غیر المناسبة البریعمات 
وھي عبارة عن جسیمات 
تشبھ البذور تحتوي على 

خالیا اسفنجیة محمیة 
بأشواك تعیش وتنمو عندما 
تصبح الظروف مالئمة .     

 براعم تشبھ البریعمات : – 
الثمرة بحیث یصبح فیما بعد 

  فردا مستقال.

یتكون نمو صغیر على 
االسفنج ثم یسقط عن 

االسفنج االصلي ویستقر 
في مكان آخر لینمو 

 ویتحول الى اسفنج جدید .

تنكسر قطعة اإلسفنج 
وتتحول الى اسفنج 

 مكتمل النمو .
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 التكاثر الجنسي لإلسفنجیات :

 

 بیئة اإلسفنج ( معیشتھ واھمیتھ ) :

 - كثیر من المفترسات ال تتغذى على االسفنج بسبب وجود الشویكات وُسمیة بعض مركباتھ .

الحف / - تعیش متكافلة مع المخلوقات االخرى ( مثل سرطان البحر س- یشكل غذاء لبعض األسماك وال
التي تنمو على ظھره وتساعده على التخفي / - تستخدم ألیاف االسفنجین في التنظیف واالستحمام /      

  - یستخرج منھا مركبات دوائیة مضادة للبكتیریا وااللتھاب واألورام وفي عالج االمراض التنفسیة 
 والھضمیة . 

 في اإلسفنجیات توقف ھذه األورام السرطانیة فعالة ضد دیسكودیرموالید- اكتشف العلماء مادة تسمى 
 المادة خالیا السرطان عن االنقسام بتحلیل النواة واعادة ترتیب شبكة االنیبیبات الدقیقة .

: الالسعات ( الجوفمعویات )   

 ومن خصائصھ انھ یمكن الحیوانات بطیئة الحركة او غیر المتحركة ان ترصد تناظر شعاعي - لھا 
الفرائس القادمة من اي اتجاه وتمسك بھا.                                                                       

  : شقائق النعمان / قندیل البحر / الھیدرا .مثل.                      - المیاه المالحھ- تعیش معظمھا في 

 تكوین جسم الحیوان الذي یمكن ان ینقسم من خالل اي محور في الجسم الى نصفین - تناظر شعاعي :
 متساویین .
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 تركیب الجسم :

- تحتوي على فتحة واحده للجسم ( مثل االسفنجیات )                                                         
 - ألغلبھا طبقتان من الخالیا ( الداخلیھ للھضم والخارجیة للحمایة )

 التغذیة والھضم :

 كیس یحتوي على خیط انبوبي یحتوي سم و الخالیا الالسعھ :- 
 اھداب ، وینطلق عندما تالمس الفریسة الخلیة الالسعة .

 محفظة انبوبیة شبیھھ بالخیط تحتوي الكیس الخیطي الالسع :- 
 سموما واشواكا تطلق عند مالمسة الفریسة جسم الالسعات .

 - انطالق الكیس الالسع من اسرع العملیات الخلویة في الطبیعة .
  من الثانیة 0.003- یتم بسرعة 

- ھرب الفریسة امر غیر ممكن عند مالمسة ھذه الخالیا بسبب 

 سرعتھا .

 فراغ محاط بطبقة من الخالیا الداخلیة في الالسعات ، وتحدث فیھ عملیة التجویف المعوي الوعائي :- 
 الھضم .

- لوامس الالسعات مزودة بخالیا السعة ( سبب تسمیة الالسعات ) 
 والخالیا الالسعة تحوي كیس خیطي السع .

- تزداد نفـاذیة غشاء الكیس الخیطي الالسع نتیجة للمس او لمنبھ 
 كیمیائي مما یسمح باندفاع كمیة اكبر من ماء للداخل .

- تجلب الفریسة بعد االمساك بھا بواسطة الكیس الالسع و 
 اللوامس الى الفم . 

- تفرز الخالیا المبطنھ للتجویف المعوي الوعائي أنزیمات ھاضمة 
 على الفریسھ وتخرج المواد غیر المھضومة عبر الفم .

 االستجابة للمثیرات :
 - یوجد في الالسعات جھاز عصبي یتكون من شبكة عصبیة . 

 توصل السیاالت العصبیة من كیف تستجیب الالسعات للمثیرات ؟- 
جمیع اجزاء الجسم وإلیھ وتتسبب بانقباض خالیا شبھ عضلیة في 
 طبقتي الخالیا مما یؤدي الى تحرك اللوامس لالمساك بالفریسة .  

- ال توجد في الالسعات اوعیة دمویة او جھاز تنفسي او اعضاء 

 إخراج .
 التكاثر :

 - توجد الالسعات في طوریین جسمیین ، ھما : 
 ھو طور في الالسعات الذي یكون فیھ الجسم جالس ولھ شكل انبوبي ویوجد بھ فم الطور البولیبي :* 

 محاط بلوامس . 

 ھو طور في الالسعات الذي یكون فیھ الجسم یسبح بحریھ ولھ شكل یشبھ المظلھ الطور المیدوزي :* 
 وتتدلى منھ لوامس . 
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" تعاقب أجیال "- تتكاثر الالسعات بتبادل مراحل التكاثر الجنسي والتكاثر الالجنسي   

 دورة تكاثر قنادیل البحر :

 

 بیئة الالسعات ( معیشتھا وأھمیتھا ) : 

 - بعض البشر یزورون الشعاب المرجانیة لمشاھدة ألوانھا الزاھیة الجمیلة .

 ( عالقة تكافلیة ) مثل : أحد انواع شقائق النعمان یلف نفسھ حول صدفة سرطان عالقات تقایض- تكون 

 البحر لیحصل على فتات الطعام ویحمي سرطان البحر .

 ( ھیدروكسي أباتیت ) فوسفات الكالسیوم- یتم استخدامھا في المجاالت الطبیة عن طریق معالجة 

المستخلص من المرجان لیصبح لھ تركیب كیمیائي شبیھ بتركیب عظم االنسان ویتم زرع بعض ھذه 
 ، وعادة یحل مكانھا نمو عظمي الفك والوجھ والید و الرجل إلعادة بناء عظام كزرعات عظمیةالقطع 

 جدید في اإلنسان .
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 مقارنة بین اإلسفنجیات والالسعات :

 

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

الدیدان المسطحة واألسطوانیة) 2-1(  

 الدیدان المسطحة :
 

 خصائص الدیدان المسطحة :

 حیوانات عدیمة التجویف الجسمي , رقیقة , مسطحة , تعیش حرة أو متطفلة . -

 

                                                                    رقیقة ؟ واحدة علل : للدیدان طبقة  

حیة. البقاء من ویمكنھا وظائفھا اداء لھا یتیح مما بھا المحیط الوسط من الماء الیھا ینفذ لكي  

 

: المسطحة الدیدان جسم تركیب  

 حیوان ذو جسم مصمت ، ینقصھ تجویف جسمي مملوء بالسائل بین عدیمة التجویف الجسمي : -
 األمعاء والجدار .

 مستوى الجسم الذي یمكن تقسیمھ إلى نصفین متشابھین كل منھما صورة تناظر جانبي :لھا  -
 مرآة لآلخر بوساطة خط وھمي یمر عبر المحور المركزي للجسم .

 یمكن تقسیم جسمھا طولیاً الى جزأین متماثلین كل منھما صورة لآلخر . -
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حیث تسمح ألجزاء الجسم  علل : تعد خاصیة التناظر الجانبي مرحلة أساسیة في التكون ؟
 بتكوین أعضاء مختلفة .

 الحیوانات ذات التناظر الجانبي أكثر قدرة على الحركة من الحیوانات ذات التناظر الشعاعي. -

  الف نوع .20تضم اكثر من  -

 یتراوح طولھا بین ملمتر واحد أو اقل إلى عدة امتار. -

 لھا جسم رقیق مسطح یشبھ الشریط. -

تختلف الدیدان المسطحة عن االسفنجیات و الالسعات في ان لھا رأسا محددا وأعضاء داخل  -
 جسمھا.

 معظمھا متطفلة. -

 بعضھا حرة في الماء العذب او المالح او المواطن البیئیة الرطبة. -

 

 التغذیة و الھضم :
 تتغذى الدیدان المسطحة الحرة المعیشة على المخلوقات المیتة او البطیئة الحركة . •

 وھو عضو عضلي انبوبي الشكل في الدیدان المسطحة حرة البلعومتتناول الدیدان غذائھا عبر  •
 المعیشة , مثل : البالناریا  .

وظیفة البلعوم : یفرز انزیمات تھضم الفریسة التي یلتقطھا , ثم یمرر الطعام بعد ذلك الى القناة  •
 الھضمیة الستكمال عملیة الھضم .

الن ال یوجد لدیھا فتحة شرج. علل : تتخلص الدیدان المسطحة من الفضالت عن طریق فمھا ؟  

 للدیدان المسطحة الطفیلیة تراكیب للتغذیة اكثر تعقیدا من غیرھا , مثل : الممصات والخطافات . -

  تركیب للتغذیة تمكن الدیدان المسطحة الطفیلیة من االلتصاق بالعائل .الممصات و الخطافات : -

ألنھا تحصل على الغذاء  علل : بعض الدیدان المسطحة الطفیلیة التحتاج الى جھاز ھضمي ؟
 مباشرة من دم العائل و أنسجتھ (بعضھا یوجد لدیھا جھاز ھضمي بدائي جدا ).

 التنفس والدوران واألخراج :
 تشبھ الالسعات في أنھا ال تحوي أعضاء  متخصصة لنقل الغازات وتبادلھا (لیس لدیھا أعضاء  -

 تنفس ودوران).
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علل : انتقال األكسجین المذاب إلى الخالیا و التخلص من ثاني اكسید الكربون والفضالت  من 
نظرا لجسمھا الرقیق . خالل عملیة األنتشار في الدیدان المسطحة ؟  

 تختلف عن االسفنجیات في امتالكھا جھاز اخراجي . -

یتكون الجھاز االخراجي من شبكة من القنوات  الدقیقة  المنتشرة عبر جسمھا و المتصلة  -
 بوحدات اساسیة تسمى الخالیا اللھبیة .

 خلیة تشبھ الكأس محاطة باألھداب و تتحرك بطریقة تشبھ اللھب ووظیفتھا نقل خلیة لھبیة : -
 الماء و األمالح الزائدة خارج الجسم للتخلص منھا في الدیدان المسطحة . 

 تحیط بالخالیا اللھبیة اھداب تتحرك كاللھب . -

 وظیفة االھداب : توجھ الماء والفضالت الى األنابیب اإلخراجیة. -

 تطرح الفضالت  خارج الجسم عبر ثقوب إخراجیة موجودة على جانبي الجسم  . -

 إخراج و الداخلي االتزان على تحافظ المسطحة الدیدان فإن اللھبیة لدور الخالیا باإلضافة -

 الفم . طریق الفضالت عن

 

 األستجابة للمثیرات :
 ینظم النظام العصبي في الدیدان المسطحة استجابة أجسامھا للمؤثرات البیئیة . •

 یتكون النظام العصبي في الدیدان المسطحة من : •

 السلم . تشبھ جسمھا طول على مستعرضة بأنسجة عصبیة متصلین طویلیین عصبین حبلین -

إشارات  یرسل + بھ العصبیین الحبلین مقدمة تتصل(   وظیفتھ : :  العصبیة العقد یسمى انتفاخ -
 .)إلیھ و الجسم من عصبیة

 

 الحركة :
 عضالتھا. بانقباض تتحرك  -

 و األعداء من البطن لیھرب جوانب على الموجودة االھداب طریق یقوم باالنزالق عن معظمھا  -
 األماكن في االلتصاق و االنزالق على یساعدھا مخاط تفرز البالناریا : الطعام. (مثال عن یبحث

  المائیة المختلفة.)

 التكاثر : 

نفسھا. الدودة في تنتج المنویة الحیوانات و البویضات ألن خنثى؟ المسطحة علل : الدیدان  

 التكاثر الالجنسي التكاثر الجنسي مقارنة
 
 
 
 

الدیدان 
 المسطحة

 
 یتم و المنویة الحیوانات  دودتین كل - تتبادل

. داخلیاً  البویضات تلقیح
 المیاه في تعیش التي المسطحة الدیدان * في

 داخل الماء في) الزیجوت (الالقحة تنطلق 
  .قلیلة أسابیع بعد تفقس و شرنقة

. بالتجدد الجنسیا الحرة المسطحة الدیدان تتكاثر
 أجزاء بعض نمو إعادة على الحیوان قدرة  ھو :التجدد
 . تضررت او االفتراس بسبب فقدت التي الجسم

  :نصفین إلى البالناریا دودة عندما تقطع 

  .ذیل لھ ینمو للرأس المتضمن المقطوع الجزء- 1

 . رأس لھ ینمو للذیل المتضمن اآلخر الجزء-2

.البالناریا من جدیدان حیان مخلوقان  في النھایة یتكون  
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 تنوع الدیدان المسطحة :
 تنقسم الدیدان المسطحة الى ثالث طوائف رئیسیة : •

 التربالریا : حرة في الطبیعة , مثل: البالناریا. -1

 التریماتودا : طفیلیة المعیشة , مثل : الدیدان الكبدیة . -2

 الشریطیات (السستودا) : طفیلیة المعیشة , مثل : الدیدان الشریطیة . -3

 

 الشریطیات (السستودا) :
 دیدان تطفلیة عن طریق التكیف للعیش في أمعاء العائل . -

  وھو جزء منتفخ في النھایة الرأس :یوجد لدیھا تكیف تطفلي یسمى  -
األمامیة لجسم الدیدان , یحتوي خطاطیف وممصات  .          

 (الوظیفة : لتثبیت الدودة في الطبقة المبطنة ألمعاء العائل) .

 یتبع منطقة الرأس جسم الدودة المكون من قطع .  -

 تحتوي القطع على : اعصاب , خالیا لھبیة , أعضاء ذكریة , أعضاء انثویة تكاثریة . -

 تقع القطع بعد العنق حیث تبدأ بالقطع الجدیدة غیر الناضجة یلیھا القطع الناضجة  . -

 تتكون قطع جدیدة كلما نضجت القطع التي تلي منطقة الرأس مباشرة في الدودة الشریطیة . -

 

 العدوى؟ لھ فتحدث جیدا مطبوخة الغیر البقر لحوم یأكل عندما االنسان إلى الدودة علل : تصل

.(بین بالخطوات كیفیة انتقال الدودة لألنسان مسببة لھ العدوى )  

عندما یخصب البیض داخل القطع الناضجة تنفصل القطع الناضجة من جسم الدودة التي تحوي  -
 الجنین لتخرج مع براز العائل .

یصل الجنین الى العائل عندما یتناول العائل الماء او الطعام الملوث ثم تبدأ دورة الحیاة مرة  -
 ثانیة.

  تخترق الدودة الشریطیة جدار أمعاء العائل وتنتقل مع الدم لتصل الى العضالت . -

 الدیدان األسطوانیة :

لھا قناة ھضمیة أكثر تعقیداً من الدیدان المسطحة , تنشأ القناة الھضمیة من التجویف الجسمي  -
 الكاذب .

 

 تركیب جسم الدیدان األسطوانیة :

 

 مدببة لقطع و مقسمة غیر  جانبي تناظر ذات ، كاذب جسمي تجویف تملك ، الشكل أسطوانیة -

  .الطرفین من

  تعیش في الحیتان). 9m فقط وبعضھا 1mmلھا أحجام مختلفة (یبلغ طول معظمھا نحو  -

 تعیش في الماء العذب والمالح وعلى الیابسة . -

 بعضھا متطفل على االنسان او الحیوان او النبات . -

 مثال : كانورھابدایتس , التریخینیا , الخطافیة , الدبوسیة , األسكارس . -
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 التغذیة والھضم :

 بعض الدیدان االسطوانیة  تطفلیة و البعض االخرى حرة . -

 الحیوانات و النباتات  الصغیرة والبعض اآلخر على بقایا یتغذى بعضھا على الالفقاریات -

 المتحللة.

 لدیھا تجویف جسمي كاذب. -

 علل: یعتبر التجویف الجسمي الكاذب تكیفا للدیدان األسطوانیة ؟

 الذي یبدأ بالفم وینتھي بفتحة الشرج. واحد باتجاه الھضمي جھازھا خالل الطعام إذ ینتقل 

 

 الدوران والتنفس واالخراج واألستجابة للمثیرات :

 تتشابھ مع الدیدان المسطحة بعدم امتالكھا جھاز دوران او تنفس. •

 تعتمد على عملیة االنتشار في نقل الغذاء و الغازات الى اجزاء جسمھا كافة. •

 تملك معظم الدیدان المعقدة التركیب قنوات إخراجیة. •

وظیفة القنوات اإلخراجیة : تمكنھا من االحتفاظ بالماء داخل الجسم في أثناء معیشتھا على  •
 الیابسة.

 یوجد لبعضھا االخر خالیا لھبیة . •

 للدیدان االسطوانیة  حبال عصبیة متصلة بعقد عصبیة تنظم استجابتھا للمثیرات في البیئة. •

 عن طریق اللمس والمواد الكیمیائیة .  االسطوانیة تحس الدیدان •

 یوجد لدى بعضھا تراكیب تمكنھا من التمییز بین الضوء والظالم. •

 

 الحركة :

 عضالت تمتد على طول جسمھا لھا •

 العضالت . انبساط و انقباض خالل من تتحرك •

الجسمي  التجویف في السائل حركة اتجاه عكس في الدودة جسم العضالت  : تدفعآلیة الحركة •
 الكاذب الذي یعمل بوصفھ ھیكل دعامي مائي .

 االتجاه في للعمل للعضالت صالبة و قوة مكان مغلق یعطي داخل السائل  :المائي الدعامي الھیكل •

 المعاكس.

 حركتھا تشبھ قطعة خیط تتلوى . •

  تعتبر كانورھابدایتس مثاال جیدا إلجراء البحوث ؟ •

 نظرا الى قلة عدد خالیاھا وسرعة نموھا .

 

 التكاثر :

اإلخصاب  عملیة تتم و منویة حیوانات الذكر ینتج و بویضة األنثى تنتج حیث ، جنسیاً  تتكاثر •
 الدودة. داخل

 عند تكاثر الدیدان األسطوانیة الحرة : تفقس البیضة إلى یرقة ثم تنمو وتصبح دودة بالغة . •

 أكثر أو عائل وجود تتطلب إذ تعقیداً  أكثر التكاثر :عملیة المتطفلة األسطوانیة الدیدان عند تكاثر •

 العائل. جسم في مختلفة مواقع أو
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 تنوع الدیدان األسطوانیة :

  الف نوع من الدیدان األسطوانیة.20یوجد  •

 نصفھا یعیش متطفال مسببا امراضا عدیدة لكل من االنسان والحیوان والنبات . •

دودة األسكارس من الدیدان التي تسبب لألنسان العدید من األمراض الناتج عن األھمال و تدني  •
 المستوى الصحي والنظافة الشخصیة.

, (متطفلة على عضالت الخنزیر) أمثلة على دیدان أسطوانیة متطفلة تسبب أمراض  : التریخینیا •

 .(جمیعھا تعیش في التربة) األسكارس , الدبوسیة , الخطافیة

 

 دیدان األسكارس :

 أكثر الدیدان األسطوانیة إصابة لإلنسان . •

  .استوائیة الشبھ و االستوائیة  المناطق تربة في بیضھا یوجد •

 األمعاء. وتستقر في الفم طریق عن اإلنسان جسم تدخل •

 الملوثة بالتربة التي قد تحوي بیضھا. االیادي غسل عدم أو المغسولة غیر الخضار بسبب تنتقل •

 األیدي. و الخضروات غسل عبر بھا اإلصابة تجنب یمكن •

 مقارنة بین الدیدان المسطحة واألسطوانیة :

 المقارنة الدیدان االسطوانیة الدیدان المسطحة

 التناظر تناظر جانبي تناظر جانبي
 تجویف الجسم تجویف جسمي كاذب عدیمة التجویف

1(فم)  2(فم و شرج)    عدد الفتحات 

داخل حیوانات مختلفة , الماء العذب 
 والمالح أو المواطن البیئیة الرطبة

 
 الماء العذب والمالح والیابسة

 
 بیئة المعیشة

جسم رقیق مسطح یشبھ الشریط ولھا 
 رأس محدد وأعضاء داخل الجسم

اسطوانیة,غیر مقسمة 
 لقطع,مدببة من كال الطرفین

 
 شكل الجسم

 
 عملیة االنتشار

 
ال تملك جھاز تنفس , تعتمد على 

 االنتشار

 
 طریقة التنفـس

 عن طریق الفم و الخالیا اللھبیة
ینتقل الطعام خالل الجھاز 
 الھضمي من الفم إلى الشرج

 
 طریقة االخراج

 البالناریا
 

 مثال دودة اإلسكارس

13  

 



ضیف علي حسین 317حیا  إعداد : إبراھیم عادل الصالح   &   محمد جمال عبد اااه   &     

 

الرخویات) 3-1(  

 تركیب الجسم :

  المكشوفة , أذن البحر الخیاشیم الحلزون , ذات المحار , الحبار , مثال على الرخویات : األخطبوط , -

 . أو البیئة الرطبة  العذبة في المیاه بعضھا و  المالحة المیاه في منھا الكثیر یعیش -

  .21mیتراوح حجم أفرادھا بین الحلزونات المجھریة إلى الحبار العمالق الذي یصل طولھ لـ  -

  ) .النفاث الدفع بقوة یتحرك الذي ( كاألخطبوط سریع وبعضھا كالحلزون بطیئة بعضھا -

 من أھم خصائص الرخویات :

/ لھا قدم عضلیة.4/ جسمھا الداخلي طري.  3/ متناظرة جانبیا.  2/ حقیقیة التجویف الجسمي.  1  

/ لجھازھا الھضمي فتحتان.5  

 

  تحیط بأعضائھا الداخلیة .عباءةللرخویات  -

  غشاء یفرز كربون الكالسیوم التي  تكون الصدفة عند بعض الرخویات .العباءة :

  .تجویف جسمي حقیقياألخطبوط یعد من اول الرخویات التي لھا  -

 یتكیف الحلزون والحبار للعیش دون وجود غطاء . -

 یتشابھ الحلزن و الحبار في ان لھما تجویف جسمیا حقیقیا . -

 للعدید من الرخویات صدفة في داخلھا جسم رخوي یحوي قدماً وأعضاء وعباءة . -

  غالف یحیط بجسم معظم الرخویات ویتكون من كربونات الكالسیوم وتنتجھ العباءة .:صدفة  -

 التغذیة والھضم :

  تشبھ اللسان و تضم صفوفا من األسنان .فم بداخلھ طاحنھللعدید من الرخویات  -

عضو یشبھ اللسان , مكون من صفوف من األسنان , تستعملھ الرخویات في جمع الطعام  الطاحنة :
 (التغذیة).

 

  .عملیة الترشیح , یعتمد في الحصول على غذائھ على ال یملك طاحنھالمحار  -

 / امعاء .3/ معدة .  2/ غدد ھضمیة.  1یتكون الجھاز الھضمي في الرخویات من :  -

  .الشرج  و الفمللجھاز الھضمي فتحتین  -

 

 علل : یعد التجویف الجسمي في الرخویات مھما ؟

 ألنھ تجویف حقیقي ویضم األجھزة التي تقوم بالوظائف األساسیة في الجسم : -

   .العصبي/ الجھاز 4 الدوراني/ الجھاز 3 التنفسي/ الجھاز 2 الھضمي/ الجھاز 1

الطاحنةاستعماالت   

 تستعملھا لكشط الطحالب عن الصخور . الرخویات آكلة األعـشاب

 الرخویات آكلة اللحوم

 تستعملھا :
/ لثقب صدفة المخلوقات الحیة األخرى لتصل الى اعضائـھا الداخلیة .1  

 األخطبوط/ لتقطیع الطعام الذي تلتقطھ بلوامسھا كما ھو  الحال عند 2

.الحبارو  
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 التنفس :

  .الخیاشیمللعدید من الرخویات تراكیب تنفسیة تسمى  -

ھي التراكیب المسؤولة عن التنفس و تشكل جزء من العباءة , مكونة من بروزات خیطیة  : الخیاشیم -
 تشبھ أھداب السجاد  .

 / التخلص من ثاني اكسید الكربون .2/ لنقل األكسجین .  1 : مخزونا وافرا من الدمتحتوي الخیاشیم  -

 

 مما , خاللھ من الغازات تنتشر التي الجسم سطح مساحة   لزیادة؟ متفرعة تراكیب علل : الخیاشیم

 الخیاشیم الى الماء یدخل اذ , " الجسم داخل الى والماء األكسجین من اكبر كمیة أخذ من الخیاشیم یمكن

".مستمر تدفق في العباءة عبر تجویف  

 

  .بطانة تجویف العباءةتحصل الحلزونات التي تعیش على الیابسة على األكسین من الھواء عن طریق  -

  .الرخویات تقوم الخیاشیم بترشیح الغذاءبعض انواع  -

 الدوران : 

  .یحوي قلبا بحجراتللرخویات جھازا دورانیا معقدا  -

  .جھاز دوري مغلق وبعضھا لھ جھاز دوري مفتوحمعظم الرخویات لھا  -

 اإلخراج :
 

 تتخلص الرخویات من الفضالت بواسطة النفریدیا (قناة ھدبیة ) .
. عبر تجویف العباءة  قناة ھدبیة تقوم بتنقیة الدم وطرح الفضالت النفریدیا :  

 علل : تعد النفریدیا تركیبا معقدا في الرخویات ؟

 للحفاظ على اتزانھا الداخلي على نحو افضل . -
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 اإلستجابة للمثیرات :

عیون بقزحیة   ودماغ ؛ ( فلألخطبوط األكثر تعقیداللرخویات جھاز عصبي ینظم حركتھا وسلوكھا وھو  -
  تشبھ تركیب عین اإلنسان ) . شبكیةو

  .تعكس الضوءلمعظم الرخویات تراكیب بسیطة في العین وظیفتھا  -

 

المفتوح الدوران جھاز المقارنة المغلق الدوران جھاز   

 
 

 التعریف

 
 عبر الدم ضخ فیھ یتم الذي الدوران - جھاز

 وخارج الداخلیة باألعضاء المحیطة الفراغات
. الحیوان جسم في الدمویة األوعیة  

 داخل وینقلھ الدم فیھ یجري الذي الدوران - جھاز
 الحال ھو كما , ابدا منھا یخرج وال دمویة اوعیة

الالفقاریات . بعض و الفقاریات في  

 
 
 

 آلیة العمل

 
 التي الفراغات الى األوعیة خارج الدم فیھ - یضخ

  .الجسم بأعضاء تحیط
 

  : على التكیف ھذا - یساعد

 الملیئة الخالیا الى واألكسجین الغذاء توصیل/ 1

  .بالدم

 الى األنسجة ھذه من الكربون اكسید ثاني نقل/ 2

  .الدم

 
 كافة الجسم ألجزاء دمویة اوعیة داخل الدم - یضخ

 الخالیا الى الدم من واألكسجین الغذاء وینتقل, 

  .الطاقة من مختلفة اشكال الى یتحول حیث,

 
نوع 

الرخویات 
الذي یتواجد 
 فیھ الجھاز

 
الحركة . البطیئة - الرخویات  

 
 ھذا الحركة البطیئة الرخویات تستعمل علل :

 الى سریع طرح الى حاجتھا  لعدم؟ بكفاءة الجھاز

  .بسرعة لتتحرك والغذاء األكسجین

 

 
الحركة . السریعة - الرخویات  

 ھذا الحركة سریعة الرخویات تستعمل : علل

 تحتاج الرخویات سریعة الحركة إلى طاقة  الجھاز؟
أكثر من الرخویات البطیئة الحركة , لذا یزود 

الجھاز الدوري المغلق الجسم بالغذاء واألكسجین 
 أسرع وبكفاءة أكبر .

 

 الحبار الحلزون و المحار مثال
 

 الحركة :

تتحرك الرخویات بطرائق مختلفة ؛ ( ألن طریقة حركتھا تعتمد على التكیفات التي تناسب البیئة التي  -
 تعیش فیھا ) .

 تمكن القدم العضلیة المحار من دفن نفسھ في الرمل الرطب . -

  تساعد على الحركة .مادة مخاطیةیزحف البزاق والحلزون بواسطة القدم التي تفرز  -

 ُیطبق المحار غطاءیھ أحیانا للسباحة السریعة عندما یشعر بالخطر . -

  . السیفون ُیدخل الحبار واألخطبوط الماء الى تجویف العباءة ثم یدفعھ خارجا عن طریق انبوب یسمى -

عضو انبوبي الشكل یقذف من خاللھ األخطبوط الماء بقوة لكي یساعده على الحركة السریعة  : السیفون
 داخل الماء .
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 السیفون الشھیقي السیفون الزفیري

عضو أنبوبي یستعملھ األخطبوط والحبار ألخراج الماء بسرعة , ثم 
 تتحرك بسرعة من خالل ما یسمى بالدفع النفاث .

عضو أنبوبي یستعمل ألدخال الماء في الرخویات , بحیث یجمع 
 اكبر كمیة من الماء تمھیدا لدفعھا و التحرك بآلیة الدفع النفاث.

 تركیب المحار 

 تصور حركة الرخویات

 
 

 بطنیة القدم

تتحرك بإرسال موجات تقلص وانقباض على امتداد قدمھا 
 العضلیة , ویسھل المخاط انزالق القدم ودفع الجسم لألمام .

 
  الحلزونمثل : 

 

 
 

 ذات المصراعین

   .إال عندما تشعر بالخطرال تتحرك غالبیتھا كثیرا 
 تستعمل القدم العضلیة : 

) لتدفن نفسھا في الرسوبیات .1(  

 صدفتیھ معا المحار)الدفع السریع للھرب . (حیث یسحب 2(
مسببا اندفاعا للماء في اتجاه مفصل الصدفة , وتدفع قوة 

 الماء المحار في اتجاه فتحة الصدف ).
 

 
 

 رأسیة القدم

 – الحبار واألخطبوط ومنھا –تتحرك الرخویات الرأسیة القدم 
بالدفع النفاث. ولتحمي نفسھا تسحب الماء داخل جسمھا عبر 

ثقوب في جدار جسمھا , ثم تضخ الماء بعد ذلك من خالل 
 السیفون لتبتعد عن الخطر الذي یھددھا  . 

مثال : یغیر االخطبوط اتجاه حركتھ عندما یحول اتجاه 
  السیفون .
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 التكاثر : 

 . جنسیا تتكاثر الرخویات  -

  یطلق الذكر: الحیوانات المنویة , واألنثى : البویضات .الوقت نفسھفي  -

 .خارجیا یحدث اإلخصاب  -

 نوع من التلقیح یحدث عندما یرتبط الحیوان المنوي مع البویضة خارج               تلقیح خارجي : -
 جسم المخلوق الحي.

  " تخصب داخلیا" . خنثى تعیش على الیابسةبعض الرخویات التي  -

 نوع من التلقیح یحدث عندما یرتبط الحیوان المنوي مع البویضة داخل                  تلقیح داخلي : -
 جسم المخلوق الحي .

 للرخویات نمط نمو متشابھ على الرغم من اإلختالف الظاھر في المخلوقات الحیة البالغة .  -

 

 علل : افترض العلماء وجود تقارب بین "الیرقة الحاملة للعجل" و الیرقة في الدیدان الحلقیة ؟ 

 بسبب تشابھ الیرقة في دورة حیاة الرخویات و دورة حیاة الدیدان الحلقیة . 
 

 یرقة حرة السباحة في الالفقاریات وتوجد في عدة مجموعات مثل یرقة حاملة الحلقة (حاملة العجل) :-  
الدوارات والرخویات وتكون في العادة على شكل كمثرى وھي مزودة بحزمة من األھداب المركزیة 

 الباروة و أحیانا تحتوي حلقات ھدبیة مساعدة أحادیة أو ثنائیة .
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 تنوع الرخویات : 

 تصنف الرخویات في ثالث طوائف بناًء على اإلختالف في تركیب كل من الصدفة والقدم . 

 طوائف الرخویات

 رأسیة القدم ذات المصراعین بطنیة القدم

تعد من أكبر طوائف  -
 الرخویات.

سمیت بھذا اإلسم لوجود قدم  -
لھا تحت المعدة من الجھة 

 البطنیة .

لمعظم بطنیات القدم صدفة  -
واحدة كالحلزون وأذن البحر 

 تستعملھا للحمایة .

تعیش بطنیات القدم في   -
 البیئات :

/المائیة المالحة .1  

/ العذبة .2  

/الیابسة الرطبة .3  

 تمتلك صدفتین . -

 بطیئة الحركة . -

 مكان معیشتھا : -

 في البیئات المائیة معظمھا/ 1
 المالحة .

 منھا في المیاه القلیل/ 2
 العذبة.

 تضم (أمثلة) : -

/المحار بأنواعھ المختلفة .1  

/بلح البحر الذي یلتصق 2
بالصخور بمادة الصقة یفرزھا 

 جسمھ .
علل : یحتاج الشخص ان یحفر عمیقا 
 في الرمل الرطب للبحث عن المحار ؟
ألنھ یستعمل قدمھ لكي یغوص بعیدا 

 داخل الرمل المبلل .

  .سریعة الحركةحیوانات  -

 لھا قدم من جھة الرأس . -

 الحبارتضم ھذه الطائفة  -
 واألخطبوط.

القدم في ھذه المجموعة مقسمة الى   -
 ممصات , وفیھا لوامس وأذرع

  .لإلمساك بالفریسةتستعمل 

مثال : (للحبار ثماني أذرع 
والمستان , وال ترى الالمستان 

غالبا ؛ ألنھما تختفیان في تجاویف 
 تحت العیون ).

 الحمایة :
 لیس لدیھا صدفة خارجیة صلبة. -

 لدیھا وسائل دفاعیة متعددة : -

عندما یشعر األخطبوط بالخطر یفرز  -1
مادة حبریة تشكل سحابة في الماء 

 تخدر وتربكحیث ھذه المادة 
 األعداء.

یستعمل الحبار صدفتھ للتمویھ , اذ  -2
یستقر في قاع المحیط حتى ال یراه 

 احد من أعلى .

 التعلم :
 علل : یعد األخطبوط من أذكى الرخویات.

- ألنھ قادر على تعلم األشیاء الصعبة , 
 كتمییز جسم لھ شكل ولون وتركیب محدد.

 

 بیئة الرخویات :

 - تؤدي الرخویات دورا مھما في السلسلة الغذائیة على الیابسة وفي البیئة المائیة مثل :

/آكالت القمامة أو المرشحات. 4/ الحیوانات الكانسة 3/ المفترسات 2/آكالت األعشاب 1  

- تعد بعض الرخویات في العدید من المناطق حجر الزاویة في النظام البیئي , وتؤثر حالتھا الصحیة في صحة 
 النظام البیئي بالكامل .

علل : تعتبر الرخویات ( حجر زاویة في النظام البیئي )  مھمة في السلسلة الغذائیة وتؤثر حالتھا الصحیة في 
. مثال المحار الصلب یقوم بتنقیة الماء ومنع تكاثر الطحالب في المحیطات و اذا قل عددھا فلن صحة النظام البیئي 

رداءة نوعیة  , فینتج عن ذلك نموا سریعا للطحالبیتم تصفیة المیاه , وھذا یحدث خلال في الشبكة الغذائیة مسببا 
  مسببا خلال في صحة النظام البیئي . المیاه
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  .مراقبة جودة المیاه ونوعیتھا-  لبلح البحر القدرة على تخزین السموم في الجسم وھذا یفید العلماء في 

 س/ ماھو سبب تعرض أصداف الحلزون المتنوعة لإلنقراض في المستقبل ؟

/ بسبب جمع البشر لھذه األصداف الجمیلة واحتفاظھم بھا . 1  

 الربط مع الصحة :

 - تفرز بعض الحلزونات المخروطیة سما یستخدمھ األطباء في عالج امراض :

/مرض باركنسون (الرعاش العصبي).5/الصرع 4/ اإلكتئاب 3/الخرف 2/ القلب 1  

/تتلف السفن .2/ تنخر الخشب 1- من مضارالرخویات انھا :   

  . في الزینة- بعضھا اآلخر مفید لإلنسان مثل المحار الذي ُیستخرج منھ الؤلؤ الذي یستعمل 

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

الدیدان الحلقیة) 4-1(  

 خصائص الدیدان الحلقیة : 

یعیش معظمھا في میاه البحر والباقي في الیابسة ، ال تعیش في التربة المتجمدة في المناطق القطبیة ورمال 
 الصحراء الجافھ .      مثل : دودة االرض / دودة العلق الطبي . 

 تركیب الجسم : 

 - لھا تناظر جانبي .     - لھا فتحتان في جسمھا ( فم وشرج ).

  لدیھا تجویف جسمي مملوء بسائل وترتبط بھ االعضاء الداخلیة .     تجویف جسمي حقیقي :- لھا 

- جسم اسطواني مقسم الى حلقات یفصل بینھا جدار من األنسجة وتحوي كل حلقة تراكیب للھضم واالخراج 

 والحركة ویعمل كل منھا منفصال عن اآلخر .

 - قد تتخصص بعض الحلقات لوظیفة معینھ مثل اإلحساس أو التكاثر . 

  انقسام الزوائد المتصلة أو األطراف .التجزؤ :- لھا خاصیة 

  ألن اجسامھا مكونة من حلقات متصلة .علل: تتمیز الدیدان الحلقیة بمرونة الحركة ؟

- یشكل السائل داخل التجویف الجسمي في كل حلقة جھازا دعامیا مائیا قویا یساعد في دفع عضالت الدودة 
 للحركة في االتجاه المعاكس . 

 التغذیة والھضم : 

 - لدودة األرض انبوب داخل جسمھا یبدأ بفتحة فم وینتھي بفتحة شرج . 
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- تدفع دودة األرض التربة إلى داخل فمھا في أثناء حركتھا في التربة وتمتص الغذاء من المواد العضویة في 
 التربة المارة باألمعاء .

 - تستطیع الدیدان الحلقیة الطفیلیة االحتفاظ بالطعام عدة أشھر في جیوب تمتد على طول القناة الھضمیة.

  كیس یعمل على تخزین الغذاء حتى تمر بعد ذلك إلى القانصة .الحوصلة :- 

  كیس عضلي یحوي حبیبات صلبة تساعد على الطحن الطعام قبل وصولھ لألمعاء .القانصة :- 

 

 جھاز الدوران :

- لھا جھاز دوران مغلق ینقل األكسجین والغذاء عبر أوعیھ دمویة الى جمیع 
 اجزاء الجسم . 

 - تتخلص الدودة من الفضالت وثاني اكسید الكربون عن طریق الدم . 

- تعمل بعض األوعیة الدمویة العضلیة الكبیرة في منطقة الرأس عمل القلب حیث 
 تضخ الدم لسائر الجسم

  .الوعاء الدموي الظھري- یتجھ الدم الى مقدمة جسم الدودة عبر 

  .الوعاء الدموي البطني- یتجھ الدم الى الجزء الخلفي من الدودة عبر 

 - لدودة األرض خمسة قلوب تضخ الدم في جھازھا الدوراني .
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 التنفس واإلخراج :

  . جلدھا الرطب- تأخذ الدیدان الحلقیة األكسجین من التربة وتتخلص من ثاني أكسید الكربون عبر 

  لتبادل الغازات في الماء . خیاشیم- لبعض الدیدان الحلقیة المائیة 

  < مثل الرخویات > في كل حلقة من جسمھا . النفریدیا ( قناة ھدبیة )- للدیدان الحلقیة زوج من 

 - تجمع الفضالت داخل النفریدیا ثم تنقل في انابیب عبر تجویف الجسم الى الخارج . 

  في جسم الدودة لكي تبقى مكونات السوائل وحجمھا ثابتین فیھا . االتزان الداخلي للسوائل- تحافظ النفریدیا على 

 اإلستجابة للمثیرات :

 - تختص الحلقات األمامیة في جسم دودة األرض باإلحساس بالبیئة . 

 - یتكون الدماغ والحبال العصبیة من عقد عصبیة تمكن الدودة من اإلحساس بالضوء واالھتزازات .

 الحركة :

 تنقبض العضالت الدائریة الممتدة حول كل حلقة من جسمھا مما یؤدي الى ضغط الحلقة ودفع ألیة الحركة :- 
السائل الموجود في تجویف الجسم بعیدا عن الحلقة فتصبح الحلقة أطول ( اقل سمكا ) و تنقبض العضالت 

 الطولیة بعد ذلك فتقصر الحلقة وتدفع بجزئھا اآلخر الى االمام لكي تتحرك . 

 - للعدید من الدیدان الحلقیة أھالب على كل حلقة . 

 ھي اشواك صغیرة تشبھ شعرة صغیرة تستعمل لتثبیت دودة األرض        األھالب :- 
    في التربة كلما تحركت الى االمام والخلف.

- تتحرك دیدان األرض إلى االمام والخلف بتثبیت بعض الحلقات من جسمھا وانقباض 
 بعضھا اآلخر .

 التكاثر :

 - تتكاثر جنسیا وال جنسیا .    - معظمھا منفصلة الجنس .      - دیدان االرض و العلق الطبي خنثى .

 التكاثر الال جنسي التكاثر الجنسي

- تتبادل الدودتان الحیوانات المنویة والبویضات في 
 مجموعة قطع منتفخة في جسم دودة السرج :منطقة 

األرض ، تنتج الشرنقة التي تخرج منھا دودة األرض 
 فیما بعد . 

- تنتقل الحیوانات المنویة والبویضات إلى داخل 
 الشرنقة عندما تنزلق الى خارج جسم الدودة . 

- بعد اإلخصاب تقوم الشرنقة بحمایة صغار الدودة في 
 اثناء نموھا .

 - بالتجـدد
 

- اذا انفصل جزء من الدودة جدد ھذا الجزء نفسة 
 لیصبح دودة .
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 طوائف الدیدان الحلقیة

 الطائفة قلیلة األشواك عدیدة األشواك العلقیات
- طفیلیة ذات جسم مسطح ولیس لھا اشواك او 

 اھالب .
- تلتصق بجسم العائل من الخارج كأجسام 
االسماك او الزواحف او االنسان بواسطة 

 ممصات امامیة وخلفیة .
- یحوي لعابھا مواد كیمیائیة تعمل مخدرا 

عندما تلتصق بالعائل ، ویحوي لعاب العلق 
الطبي على مواد كیمیائیة تخفف من انتفاخ 

 الجسم وتمنع تجلط الدم .

- لھا منطقة رأس تحتوي 
 على اعضاء حس وعیون .

 - اعضاء حس معقده . 
- العدید من االشواك لمعظم 

 حلقات الجسم . 
 - لھا اقدام جانبیة .

- تستطیع ان تلتھم من 
التربة كل یوم  مایعادل 

وزنھا ،وبذلك تحصل على 
المواد المغذیة وتسھم في 

 تحسین تھویة التربة .
- توجد أشواك قلیلة في 

 معظم حلقات الجسم .

 الخصائص

 الموطن  في الیابسة ( التربة ) في البحر ( دیدان بحریة ) في المیاه العذبة 
 - دودة مروحیة . دیدان العلق الطبي

 - دودة شوكیة .
 دودة األرض واشباھھا

 مثال

- تساعد في استمرار سریان الدم بعد العملیات 
 الجراحیة الدقیقة .

- تحول بقایا المواد 
العضویة في المحیاطات الى 

ثاني اكسید الكربون الذي 
تستعملھ العوالق البحریة 

 لعملیة البناء الضوئي 

- تھویة التربة لتنمو 
الجذور بسرعة وتنتقل 

 المیاه بفاعلیة اكبر.
- تتغذى علیھا العدید من 

 الحیوانات .

الفائدة 
 البیئیة

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

 بنك اسئلة الفصل األول  
 ضع خط تحت اإلجابة الصحیحة من بین البدائل في الفقرات اآلتیة : 

 

- یتكاثر الحیوان الموضح في الشكل المقابل بوساطة : 1  

      د- التجدد جـ- التلقیح الخارجيأ- التجزؤ      ب- التلقیح الداخلي    

- یصنف الحیوان الموضح في الشكل ضمن : 2  

     جـ- الرخویات    د- الدیدان الحلقیة ب- الالسعاتأ- االسفنجیات    

-  ما اسم طریقة تكاثر المخلوق الحي في الشكل أثناء الطور البولیبي :3  

د- الالجنسي التبرعمأ- التلقیح الخارجي   ب- التلقیح الداخلي    جـ- الجنسي       

  لھا عالقة باإلسفنج : لیس-  اي الصفات اآلتیة 4

     د- عدیم التناظر جـ- األنسجةأ- التغذیة الترشیحیة   ب- الھضم داخل الخالیا   
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  یرتبطان معاً : ال-  أي زوجین من المفردات اآلتیة 5

 الكیس الخیطي الالسع                         – التغذیة الترشیحیة          ب- الالسعات –أ- اإلسفنجیات 
  الشویكات–د- الالسعات  الیرقة حرة السباحة       –جـ- اإلسفنجیات 

-  ما وظیفة التركیب في الشكل المجاور : 6  

    د- الدعامة جـ- الحفاظ على اتزان الجسمأ- الھضم   ب- الحركة   

-  ما الحیوانات التي یتكون جسمھا من قطع : 7  

    جـ- البالناریا    د- الدیدان االسطوانیة ب- الدیدان الشریطیةأ- الدیدان المسطحة   

-  ما المیزة الواضحة للدیدان األسطوانیة في الشكل المجاور : 8  

    ب- جھاز الدوران   جـ- الرأس   د- الجھاز العصبي أ- التجویف الجسمي الكاذب

-  ما تكیف الدیدان األسطوانیة الذي یبینھ الشكل المجاور : 9  

    جـ- العباءة    د- الحلقات ب- القناة الھضمیةأ- التجویف الجسمي   

- اذا حدث ضرر للعباءة في الحیوانات ذات المصراعین ،فما الوظیفة التي لن تتمكن ھذه الحیوانات من 10

 القیام بھا : 

    ب- دوران الدم   جـ- ھضم الطعام   د- إخراج الفضالتأ- الحفاظ على الصدفة

-  ما الكلمتان المتقاربتان أكثر فیما یلي : 11  

 ذات المصراعین                                        – الدوران    ب- سباحة الدفع النفاث –  أ- الصدفة 
  األخطبوط–     د- الجھاز الدوري المفتوح  التغذیة–د- الطاحنة   

-  ما الحیوان الموضح في الشكل المقابل : 12  

    د- دودة العلق الطبي جـ- عدیدة األشواكأ- الدیدان األسطوانیة    ب- دودة األرض   

-  ما الخاصیة التي تمیز ھذا الحیوان في الشكل السابق : 13  

     جـ- الممص    د- الصدفة ب- القدم الجانبیةأ- القدم    

@Z@-  اي انواع التكاثر الالجنسي یحتمل وجوده في الدیدان المسطحھ14  

د- التجـددأ- التبرعم    ب- التكاثر العذري   جـ- االخصاب      

-  مانوع تنظیم أو تركیب الجسم الذي ظھر أوال في نمو الدیدان المسطحة : 15  

    ب- الجھاز العصبي   جـ- التجویف الجسمي الحقیقي   د- التناظر الشعاعي أ- التناظر الجانبي

ولھما نفس الوظیفة في الشكل :  A,B @-  الخاصیة التي یتمیز بھا المخلوق الحي والمشار لھا بـ16   

       جـ- الفتحة اإلخراجیة     د- السیفونب- الممصأ- القدم       
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-  الدیدان األسطوانیة التي تحتوي تجویفا جسمیا كاذبا : 17  

       د- البحریة عدیدة األشواك جـ- اإلسكارسأ- المروحیة      ب- األرض      

-   في أي المخلوقات الحیة اآلتیة توجد الطاحنة : 18  

     جـ- نجم البحر     د- اإلسكارس ب- الحلزونأ- المحار    

-   اي الخصائص اآلتیة توجد في جمیع الالسعات : 19  

أ- تعیش في المیاه العذبة            ب- في دورة حیاتھا طور واحد بولیبي                                   
     د- تقضي حیاتھا جالسة جـ- لوامسھا تحوي خالیا السعھ

-   وظیفة الخالیا شبھ الطالئیة في حیوان اإلسفنج : 20  

    جـ- ھضم الطعام    د- إخراج الفضالتب- اإلحساس بالمؤثراتأ- إنتاج االمشاج   

-  حیوانات ذات تغذیة ترشیحیة :21  

     جـ- الرخویات    د- شوكیات الجلد ب- االسفنجیاتأ- الالسعات    

) المجاور  بطریقة : 2-  یتكاثر الحیوان الجنسیا الذي یظھر في الشكل (22  

      د- االقترانجـ- التجددأ- التبرعم     ب- التجزئة     

) المجاور :3-  ما الحیوان الموضح في الشكل (23  

د- دودة األرضأ- البالناریا     ب- الدودرة الشریطیة     جـ- دودة اإلسكارس      

@) :3في الشكل (  (A ( -  ما اسم الجزء المشار إلیھ بالرمز24   

     د- الصدفةجـ- السرجأ- الفم    ب- المعدة    

) : 4-  ما الحیوان الموضح في الشكل (25  

     ب- الحلزون     جـ- المحار     د- أذن الحبار أ- الحبار

-  ما المخلوقات الحیة التي تفرز سموما یستعملھا األطباء لعالج االكتئاب والرعاش العصبي :26  

     د- الدیدان الحلقیة جـ- الحلزونات المخروطیةأ- االسفنجیات    ب- الالسعات    

  من ممیزات الدیدان الحلقیة : لیس-  اي مما یأتي 27

د- تجویف كاذبأ- التجزؤ     ب- بدائیة الفم     جـ- حقیقیة التجویف       

  یتمیز بھا العلق الطبي :ال-  ما الخاصیة التي 28

 أ- ال یحتوي جسمھ على اشواك       ب- یفرز مواد كیمیائیة تخفف من انتفاخ الجسم                     
د- وجود اشواك قلیلة في معظم حلقات الجسمجـ- وجود ممصات امامیة وخلفیة        

- اي مما یلي یستخلص من الالسعات ویفید في االستخدام الطبي :29  

     ب- دیسكودیرموالید    جـ- باركنسون    د- كربونات الكالسیومأ- ھیدروكسي أباتیت
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 فسر : تعد بعض الرخویات ( كالمحار ) الصلب في العدید من المناطق حجر الزاویة في النظام البیئي . 
المحار الصلب ینقي الماء ویمنع تكاثر الطحالب في المحیطات واذا قل عددھا فلن یتم تصفیة الماء وھكذا 

 یحدث خلل في الشبكة الغذائیة مسببا نموا سریعا للطحالب .
یتكون من شبكة عصبیةسـ: مما یتكون الجھاز العصبي في الالسعات ؟   

 سـ: عرف التغذیة الترشیحیة.

 ھي طریقة حصول المخلوق الحي على غذائھ عن طریق ترشیح الدقائق الصغیرة في الماء .

 سـ : اذكر الدور الحیوي الذي یقوم بھ كل تركیب  فیما یلي : 

تشارك في عملیة الھضم / انتاج األمشاج  - الخالیا شبھ األمیبیة في الطبقة الجیالتینیة لحیوان اإلسفنج :
الذكریھ ( الحیوانات المنویھ ) واالنثویة ( البویضات ) / االخراج / تنتج الشویكات ( تركیب خاص 

 بالدعامھ ) / تساھم في الدعامھ .
 تحیط بأعضائھا الداخلیة / تفرز كربونات الكالسیوم التي تكون الصدفة / - العباءة في الرخویات :

 للحمایة .
تثبیت الدودة / مساعدتھا على الحركة / تتحرك دیدان األرض الى االمام  - الھلب في دودة األرض :

 والخلف بتثبیت بعض الحلقات من جسمھا وانقباض بعضھا اآلخر .

 وجھ المقارنة االسفنجیات الالسعات

 مستویات بناء الجسم معظمھا عدیمة التناظر تناظر شعاعي

الجنس فیھا منفصل ، تتكاثر 
جنسیا . الطور البولیبي یتكاثر 

 الجنسیا بالتبرعم .

 خنثى ، تتكاثر جنسیا .
التكاثر الالجنسي یحدث من خالل 

التجزؤ او التبرعم او انتاج 
 البریعمات .

 التكاثر

یستعمل االطباء مادة ھیدروكسي 
اباتیت لعمل زرعات إلعادة بناء 
 عظام الفك والوجھ والید والرجل

استخدام مادة دیسكودیرموالید 
 ضد االورام السرطانیة

 االستخدام الطبي

 وجھ المقارنة الدیدان األسطوانیة الدیدان المسطحة

 التجویف الجسمي تجویف كاذب عدیمة التجویف
 وجھ المقارنة بطنیة القدم ذات المصراعین

 الصدفة صدفة واحدة صدفتین
دفن نفسھ في الرمل باستعمال 

القدم العضلیة ، او الدفع السریع 
 للھرب .

القدم العضلیة ، بإرسال موجات 
تقلص وانقباض على امتداد 

 قدمھا العضلیة .
 طریقة الحركة

 مثال واحد فـقـط الحلزون او اذن البحر المحار او بلح البحر

 وجھ المقارنة الرخویات الحبلیات الالفقاریة

 بدائیة او ثانویة الفم بدائیة الفم ثانویة الفم
 وجھ المقارنة العلق الطبي دودة األرض

 الطائفة العلقیات قلیلة األشواك
تھویة التربة لتنمو الجذور 

بسرعة وتنقل المیاه بفعالیة اكبر 
/ تتغذى علیھا العدید من 

 الحیوانـات

استمرار سریان الدم بعد 
العملیات الجراحیة / تخفیف من 
 انتفاخ الجسم وتمنع تجلط الدم

 الفائدة البیئیة
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 الخصائص المجموعة التصنیفیة أو المخلوق الحي

اكبر طوائف الرخویات،تعیش في البیئات المائیة المالحة  بطنیة القدم
،ومن امثلتھا الحلزون وأذن البحر والعذبة ،والیابسھ والرطبة  

 الالسعات او الجوفمعویات
تحتوي على فتحة واحدة في الجسم ، وألغلبھا طبقتان من 

الخالیا فقط ،معظمھا یعیش في البیئة المالحة ، شعاعیة التناظر 
 ، لھا خالیا السعة .

ال تملك نسیجا او اعضاء ، عدیمة التناظر ، حیوانات جالسة ،  االسفنجیات
 فتحة واحدة للفم .

تملك تجویف جسمي كاذب ، ذات تناظر جانبي ، غیر مقسمة  الدیدان االسطوانیة
 الى قطع ، مدببة من كال الطرفین 

لھا تجویف جسمي حقیقي ، متناظرة جانبیا ، بدائیة الفم ،  الدیدان الحلقیة او دودة األرض
 التجزؤ ، یوجد في دورة حیاتھا طور یرقة .

عدیمة التجویف الجسمي ، رقیقة ، مسطحة ، متناظرة جانبیا ،  الدیدان المسطحة او المفلطحھ
 تعیش حرة او متطفلة .

 وصف القلب : جھاز دوري مغلق  الحبار

 

 الرخویات
لھا تجویف جسمي حقیقي ، متناظرة جانبیا ، بدائیة الفم ، قدم 

 عضلیة ، عباءة .
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 تنوع المفصلیات) 1-2(

 الفم وأجزاء وأنواع الزوائد أجسامھا قطع تركیب على بناءً  المفصلیات إلى طوائف   - صنفتشعبة المفصلیات :

  )أشباھھا و - الحشرات  أشباھھا و العنكبیات  القشریات - ( ھي :     طوائف ثالث إلى

 الحشرات وأشباھھا العنكبیات وأشباھھا القشریات المقارنة

  

ا
ص

صــــائ
لخ

 

- مخلوقات حیة من المفصلیات لھا جسم مغطى بالكایتین الذي 
 یبطن بأمالح الكالسیوم .

 
البحریة  او المیاه العذبة او على الیابسة . البیئات في - تعیش  

 
حیوانات مائیة .- معظمھا   

 
 من قرون االستشعار , وعینان مركبتان متحركتان , زوجان- لھا 

  .للمضغوفكوك علویة 
 

 - آلیة عمل الفكوك العلویة : تفتح وتغلق بشكل جانبي.
 

 (القدمین الكالبیتین و العوامات زوائد متفرعة- تحتوي على 
القدمیة ) ووظیفتھا : تستعمل لألمساك بالطعام وبعضھا یستعمل 

 للتكاثر والسباحة .
 

 : ھو طور یرقة نوبلیوس- لھا طور یرقي حر السباحة  یسمى 
 غیر مكتمل النمو, یختلف في الشكل والمظھر عن الحیوان البالغ.

 
 - معظم القشریات لھا خمسة أزواج من األقدام :

 ولھا مخالب كبیرة القدمین الكالبیتین- یسمى الزوج األول 1
 تكیفت لإلمساك بالطعام وتمزیقھ .

ھنالك  یوجد للمشي تستعملھا التي األربعة األقدام أزواج - خلف2
  وھو عبارة عن زوائد حیث القدمیة العوامات ھو و ثاني  زوج

.تستعمل للتكاثر وكمجادیف في السباحة   
 

- الرأس الصدریة سمیكة و تتصل بھا أرجل المشي وقرون 
 االستشعار , ویتصل بالبطن عوامات قدمیة .

 
 : التراكیب التي تكونت من منطقة الصدر التحمت رأس- صدر- 

 مع الرأس .
 

- بعضھا حیوانات جالسة كالبرنقیل حیث یستعمل أرجلھ لتوجیھ 
 الغذاء نحو فمھ (الحصول على الغذاء) .

 
- قمل الخشب نوع من القشریات یعیش على الیابسة في األماكن 

 الرطبة وتحت جذوع األشجار , ولھ سبعة أزواج من األرجل .
 

  .لھا استشعار قرون - الیوجد
 

 جزأین من مكون جسمھا بأن - تمتاز
  .والبطن , صدریة الرأس :  ھما

 
  .الزوائد من أزواج ستة - لھا

 
 من زوج  وھي فمیة لواقط - لھا

 تحورت للعنكبوت المفصلیة الزوائد
 األمساك وظیفة لتؤدي كالبات إلى

 تتصل ما غالباً  و تحطیمھ و بالغذاء
  .سامة بغدة

 
 تراكیب تمتد الزوائد المفصلیة :- 

خارج غطاء الجسم مثل األرجل 
 وقرون األستشعار . 

 
 یسمى الزوائد من ثاني زوج - لھا

 أزواج أحد  وھو القدمیة باللوامس
 لألحساس یستعمل العناكب زوائد

 كما ، بھا اإلمساك و بالفریسة
 أما ، الذكور عند التكاثر في یستعمل

 القدمیة اللوامس فتكون العقارب في
  .كبیرة كماشات شكل على

 
 األربعة األزواج سائر - تستعمل

 حركة في الزوائد من الباقیة
 العنكبیات.

 
 السریعة الطبیة المعالجة :  علل

 العنكبوت لعض المتعرض للشخص
  ؟ الناسك البني

 
  .جداً  سام ألنھ -

 - یوجد قرنا استشعار.
 

 - عیون بسیطة .
 

- الجسم مكون من 
ثالث أجزاء (رأس , 

صدر , بطن ) , حیث 
 ثالثة أزواج من 

األرجل و زوجان من 
األجنحة المتصلة 

 بالصدر.

 
الخنافس , النمل ,  العناكب, القراد , الحلم , العقارب. السرطان , جراد البحر , الروبیان , البرنقیل , قمل الخشب . مثال

 ذبابة الفاكھة .
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 الروبیان حیوان قشري مائي :

 

 العناكب
 التغذیة :

اللحوم . آكالت من العناكب - جمیع  

فریستھا مثل : العنكبوت الذئب وتارنتالس .  تصطاد بعضھا -  

 بواسطة ثم یغزل خاصة غدد من یفرز سائل بروتین من تصنع حریریة شبكة یمسك فرائسھ بنصب - بعضھا

 المغازل .
 من یفرز بروتیني سائل من الحریر تنتج و ، العناكب بطن نھایة في توجد العناكب في توجد تراكیب - المغازل :

  غددھا .

- العناكب قادرة على صنع أنواع محددة من الشباك , والسلوك الغریزي یمكنھا من القیام بھذا العمل بكفاءة مرة 
 بعد أخرى . 

 - المنطقة الغیر لزجة من الشبكة تمكن العنكبوت من المرور من منطقة إلى أخرى فوق الشبكة .
 

  :آلیة التغذیة

  العنكبوتیة . بالشبكة الفریسة - تلتصق

حریریة . بخیوط الفریسة - تقوم العناكب بتغلیف  

. لتطریتھا الفریسة على األنزیمات بأفراز الخارجي الھضم - یبدأ  

  .داخلیاً  ھضمھا یتم - ثم تلتھم الفریسة الطریة  و

 

 التكاثر :
یبنیھا . صغیره شبكة على المنویة الحیوانات بوضع الذكر - یقوم  

القدمیة . اللوامس في تجویف داخل ویخزنھ المني - یلتقط  

االنثى . في المنویة الحیوانات بحقن الذكر یقوم التزواج - عند  

بیضة . 111 عددھا الى یصل وقد الحریر من مصنوعة شرنقة في البیض االنثى - تصنع  

  .البالغ العنكبوت بحجم تصبح أن قبل مرات عشر الى خمس بین وتنسلخ اسبوعین بعد الصغار - تخرج

  : التخلص من الھیكل الخارجي الواقي على فترات مما یعطیھا القدرة على استمرار النمو.- االنسالخ

 المفصلیات في تركیب یوجد

  التنفسیة بالثغور یسمى

 الھواء بدخول : تسمح ووظیفتھا

 العملیات من الغازات وخروج

  .المختلفة الحیویة
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 الحلم والقراد و العقرب

 العقرب الحلم القراد مقارنة
 
 
 

 
 الخصائص

 الدم بامتصاص یتغذى طفیلي حیوان ھو
 بعض یخزن و ، العائل بجسم التصاقھ بعد

 و الفیروسات مثل المرض مسببات
 عوائلھ إلى ینقلھا واالولیات و الكبتیریا

 مرض ھذه األمراض من و لدغھا عند
, وحمى جبال روكي المنقطة التي  الالیم

 تصیب اإلنسان .

 ملمتر 1معظمھم طولھ اقل من 
 قطعة ولھ رأس صدر وبطن في

 و الشكل بیضویة واحدة جسمیة
 أخرى حیوانات على متطفالً  یعیش

. 

  الحشرات و العناكب على تتغذى
 وغیرھا من الالفقاریات الصغیرة ،

 اللوامس بواسطة بالفریسة وتمسك
 لواقط بواسطة یمزقھا و ، القدمیة

 تختبئ و لیالً  العقارب تنشط ، فمیة
 تحت جذوع الشجر أو في  نھاراً 

 الالسع طریق عن تلسع الحفر و
 تسبب و البطن نھایة في الموجود
مبرحاً . الماً  لسعتھا  

 العنكبیات الطائفة

 

 سرطان حذاء الفرس

  . مقسم غیر ثقیل خارجي لھ ھیكل بحري - حیوان

البحر . قاع من الغذاء الحصول على و مشيلل األقدام الثالثة من واألزواج الفمیة واللواقط الكالبات یستعمل -  

. الكالبیة األقدام بواسطة حیث یمسكھا ، الالفقاریات و الرخویات و الحلقیة الدیدان على - یتغذى  

السباحة. أو الحفر في استعمالھا یمكن نھایتھا في األوراق تشبة صفائح إلى فیھ الزوائد الخلفیة - تحورت  

  في الرمل .البیض- یخرج إلى الشاطئ لیضع 

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

الحشرات وأشباھھا) 2-2(  

 تنوع الحشرات :

 علل : الحشرات الطائفة األكثر انتشارا وتنوعا بین المفصلیات .  

 * ألن للحشرات تكیفات تركیبیة ووظیفیة (( القدرة التكاثریة + قصر دورة حیاة الحشرات ))

  تقریبا . ملیون نوع30یقدر العلماء أنوع الحشرات بحوالي  -

 تعتبر الحشرات أكبر من مجموع أنواع بقیة الحیوانات مجتمعة . -

  . %  من المفصلیات  حشرات80 "تمثل انواعھا ثالثة ارباع الحیوانات قاطبة " والمفصلیات -

 )) مثل :الطیران والتكیفتعیش الحشرات في  بیئات متعددة : ((بسبب قدرتھا على  -

/ المناطق القطبیة .5/ قمم الجبال 4/ الصحاري 3/ الغابات 2/ التربة 1  

 مكن حجم الحشرات الصغیر من تحركھا بسھولة بواسطة الماء والھواء . -

 سبب ازدیاد تنوع الحشرات وتعددھا :  -

/المحافظة علیھا من الجفاف ))2/لحمایتھا 1- ((بسبب وجود ھیكل خارجي : 1  

الــ ((القدرة التكاثریة + قصر دورة حیاة الحشرات)) مكنھا من إنجاح معیشتھا في المناطق التي تقطنھا  -2
  .تضخم مجتمعھا, مما أدى إلى 

30  

 



ضیف علي حسین 317حیا  إعداد : إبراھیم عادل الصالح   &   محمد جمال عبد اااه   &     

 

 الصفات الخارجیة: 

  :ثالثة مناطقتقسم أجسام الحشرات الى  -

/ البطن .3/ الصدر     2/ الرأس   1  

 / أجزاء الفم .4/ العیون البسیطة 3/ العیون المركبة 2/ قرون االستشعار 1 : الرأسیوجد في  -

 لدیھا ثالثة انواع من األرجل  وزوجان من األجنحة على الصدر . -

  .لیس لھ أجنحة مطلقا , والبعض اآلخر زوج واحد من األجنحة على الصدربعض الحشرات لدیھا  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تكیفات الحشرات : 
 األرجل :

 

 ألرجل الحشرات عدة تكیفات للقیام بالعدید من الوظائف :
 

 تكیفات أرجل الحشرات
 التكیف ((الوظیفة)) مواصفات األرجل الحشرة

 المشي أو الحفر في التربة . - - مزودة أرجل بمخالب . الخنفساء

 الزحف تحت القلف . -

  وھي مقلوبةالمشي وااللتصاق على األسقف  - - أرجل مزودة بوسائد في نھایتھا . الذباب

 جمع حبوب اللقاح. - ـــــــــــــــ النحل

الجراد 
 وصرصور اللیل

  القفز . - - ((األرجل الخلفیة )) 

 صرصور الماء

- على ارجلھا وسائد مغطاة بشعر من 
 ممیزاتھا انھ :

/ال یلتصق بالماء .1  

/ال یكسر خاصیة التوتر 2

 السطحي للماء .

 المشي فوق سطح الماء . -
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 أجزاء الفم :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أجنحة الحشرات:
 

 الحشرات ھي الحیوانات الالفقاریة الوحیدة القادرة على الطیران . -

  .الجسم خارج نمو عن عبارة الحشرات أجنحة -

   علل/  تشبھ األجنحة الھیكل الخارجي لھا ؟ -

 من : طبقتین غشائیتین رقیقتین من الكایتیین , وھي المادة نفسھا التي یتكون منھا الجناح یتكون 
  لھا . الھیكل الخارجي

  . تعطیھا القوةلألجنحة عروق ثابتة  -

 قد تكون األجنحة : -

/ سمیكة : كما في الخنافس .2/ رقیقة : كما في الذباب   1  

 مھمة في الطیران .تغطي اجنحة الفراش والعث زوائد دقیقة (حراشف)  -

  ((كلھا مھمة )) :یتطلب الطیران حركات معقدة لألجنحة مثل  -

/ الدفع ألى األمام 1  

/ الرفع الى اعلى 2  

/ التوازن 3  

/ التوجیھ 4  

  .)8الرقم (تحرك معـظم الحشرات أجنحتھا على شكل  -
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 أعضاء الحس : 

 التكیفات في أعضاء الحس
 التكیف  أو التركیب الكیمیائيالعضو

 اإلحساس ببیئاتھا . - قرون اإلستشعار واألعین

 حساسة للمس والضغط واإلھتزاز والرائحة . - تراكیب شبیھة بالشعر

  التي تغطي اجسامھاالشعیرات
 ترصد التغیرات في اتجاه الھواء . -

 (( القدرة على تحدید الحركة ))
 اإلحساس بالموجات الصوتیة المحمولة في الھواء . - األغشیة الطبلیة

 ترصد اإلھتزازات الصوتیة الصادرة من األرض  . - خالیا حسیة توجد على األرجل

مستقبالت كیمیائیة :      
 للذوق والشم
 توجد على :

/ أجزاء الفم1  

/ قرون االستشعار2  

/ األرجل3  

 االحساس بالمواد الكیمیائیة . -

 مثل : (العث قادر على تحدید الرائحة على بعد كیلومترات)

اإلشارات الكیمیائیة 
 (فرمونات)

 تمكنھا من التواصل لجذب شریك التزاوج . -

 لتجمیع األفراد في مستعمرات كبیرة لتھاجر . -

 لتبقى على قید الحیاة في الطقس البارد . -

 

 التحول :
  .یكثر فیھ الغذاء لصغارھا بعد الفقستضع معظم الحشرات بیضھا في مكان  -

 علل : الحشرات البالغة ال تستعمل عادة مصدر غذاء یرقاتھا .

/ یمنع التنافس بینھما على الغذاء .1  

  .خصوصا اذا كان الغذاء نادرا/یزید من فرص بقائھا , 2

 تمر معظم الحشرات بسلسلة من التغیرات من الیرقة إلى الحشرة البالغة بعد أن یفقس البیض   -

  .بالتحولتسمى ھذه التغیرات  -

  یحدث في معظم الحشرات , تغیرات متتابعة من طور الیرقة الى  الطور البالغ .التحول :

 

نواع التحول أ  

 التحول الغیر كامل التحول الكامل

ھو سلسلة التغیرات في معظم الحشرات بحیث  -
تمر بأربع مراحل عند نموھا , ھي البیضة 

 والیرقة والعذراء ثم الحشرة البالغة.

ھو سلسلة من التغیرات التي تشمل فقس  -
البیضة - الحوریة - ثم ینتج حشرة بالغة 

صغیرة الحجم تنمو أجنحتھا وبعد انسالخات 
 تنمو الحوریة الى حشرة بالغة.

33  

 



ضیف علي حسین 317حیا  إعداد : إبراھیم عادل الصالح   &   محمد جمال عبد اااه   &     

 

 

 مراحل التحول الكامل في معظم الحشرات : -

/ بیضة1  

/ یرقة2  

/ عذراء داخل شرنقة3  

/ حشرة كاملة4  

الیرقة  اللتي تشبھ الدودة (غالبا ما تسمى  -
تتغذى بشراھة  , لھا فم قارضالیسروع ) 

 .بالغة

 داخل شرنقة ال تتغذى , العذراءتتحول الى  -
وتتحول بعد ذلك الى الشكل البالغ, الذي یتغذى 

 ویتكاثر مجددا .

 طور عدیم التغذیة في التحول الكامل وھو العذراء :
مرحلة للراحة حیث تتغیر الحشرة من الطور الیرقي 

 الى الشكل البالغ .

 

یخرج من البیض على شكل حوریة حیث   -
یشبھ الحشرة البالغة دون أن تكون لھا 

 اجنحة كاملة.

 ھي شكل غیر ناضج جنسیا من الحوریة :
 الحشرات .

بعد عدة انسالخات تصبح الحوریات حشرات  -
 بالغة مجنحة .

 

 

 

 

 مجتمعات الحشرات :

 الحشرات ومنھا ,النحل - النمل  - النمل البیض , تتعاون فیما بینھا ألداء النشاطات األساسیة لبقائھا .

 من أجل فئات 3 الف نحلة تقریبا في الخلیة الواحدة مقسمة الى 70للنحل مجتمع معقد حیث یتواجد  -
 البقاء .

  ھي مجموعة من األفراد ضمن مجتمع تنجز أعماال محددة .الفئة :

 

34  

 



ضیف علي حسین 317حیا  إعداد : إبراھیم عادل الصالح   &   محمد جمال عبد اااه   &     

 

 الفئات اإلجتماعیة في مملكة النحـل
 الذكور العامـالت الملكة

- ھي األنثى الوحیدة القادرة 
 على التكاثر .

 إناث ال تتكاثر . -
 تقوم بجمع الرحیق وحبوب اللقاح . -

 تبني قرص العسل . -

 تصنع العسل . -

 تعتني بالصغار . -

 تحرس خلیة النحل . -

 - تلقیح الملكة.

 

 الحشرات واإلنسان :
 الحشرات جزء متمم للنظام البیئي . -

 

 أنواع الحشرات من حیث تأثیرھا على اإلنسان 
 حشرات ضارة حشرات غیر ضارة

 الحشرات تلقح معظم األزھار. -

 غذاء وكساءتنتج العسل والحریر الذین یشكالن  -

 لإلنسان .

الطیور واألسماك تشكل الحشرات مصدرا لغذاء  -
  .وحیوانات اخرى

بعضھا یتغذى على الحشرات الضارة .(تتغذى  -
خنفساء الدعسوقة على الحشرات الضارة بالنبات 

 (حشرة المن)).

 للدم : تتطفل على القمل والحشرات الماصة -
 اإلنسان .

  الطاعون .البراغیث :تحمل  -

   : حمى التیفوئید .ذباب المنزلینقل  -

 : مرض المالریا والحمى الصفراء , البعوضینقل  -
 والدیدان الخیطیة .

 : تدمیرا كامال ألجزاء كبیرة العث الغجريیسبب  -
 من الغابات .

 

 السیطرة على أضرار الحشرات :

  في عملیة مكافحة الحشرات .بدون تمییز المواد الكیمیائیةفي الماضي استعملت  -

 

 سبب اإلستعمال المفرط للمواد الكیمیائیة : -

/ خلل في السالسل الغذائیة .1  

/ خلل في أعداد الحشرات المفیدة .2  

  .مقاومة للمبیدات الحشریة/ تطورت لدى الحشرات 3

 

  أكثر أھمیة .المقاومة الحیویةاصبح استعمال  -

  أسلوبا یتبعھ الكثیر من المزارعین :استعمال اإلدارة المتكاملة لآلفات المسببة لألوبئةأصبح  -

/ یعطي فرص طویلة األمد في السیطرة على الحشرات الضارة .1  

/ یستعمل في ھذه اإلستراتیجیة :2  

o  أنواع نباتیة مقاومة 

o  ( الدورات الزراعیة) تدویر زراعة المحاصیل 

o  تحدید أوقات الزراعة الحرجة 

o  في األوقات الحرجة للسیطرة على الحشرات الضارة كمیات قلیلة من المواد الكیمیائیةاستعمال  
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 ذوات المئة رجل وذوات األلف رجل 
 ذوات األلف رجل ذوات المئة رجل

  .خطافیات األرجلتتبع طائفة  -

 تتحرك بسرعة . -

 تعیش في : -

/ األماكن الرطبة                         1  

/تحت جذوع األشجار والحجارة        2  

/بین قلف جذوع األشجار               3  

  .طویلة ومقسمةلھا أجسام  -

 معظمھا غیر ضار باإلنسان . -

لھا زوج واحد من الزوائد المفصلیة  -
على كل قطعة و مخالب سامة على 

 القطعة االولى .

  .مزدوجة األرجلتتبع طائفة  -

لھما زوجان من الرجل متصلتان بكل  -
 قطعة في منطقة البطن .

وزوج واحد متصل بكل قطعة في  -
 منطقة الصدر .

 آكلة لألعشاب . -

 تعیش في : -

/األماكن الرطبة                   1  

/تحت جذوع األشجار والحجارة 2  

 تتحرك حركة تناسقیة ببطء . -

تتغذى اساسا على النباتات المتحللة  -
 والرطبة .

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

 

 بنك اسئلة الفصل الثاني  
 ضع خط تحت اإلجابة الصحیحة من بین البدائل في الفقرات اآلتیة : 

- ما التركیب الذي یمكن ان یستعملھ جراد البحر الموضح في الشكل لإلمساك بالغذاء وتفتیتھ : 1

 )4)        د- (3)       جـ- (2       ب- ()1أ- (

- أي من اآلتي ال یعد من خصائص العنكبیات :  2
 د- قرون اإلستشعارأ- اللواقط الفمیة     ب- المغازل     جـ- اللوامس القدمیة     

- وجدت حیوانا في تربة الغابة،ولجسمھ جزءان،والیوجد لھ قرن استشعار،والزوج الثاني من الزوائد 3

كان كبیرا. مانوع ھذا الحیوان : 
       جـ- عنكبوت      دـ جراد البحرب- عقربأ- قراد      

- وظیفة المغازل في العناكب ھي :  4

 د- تكوین الحریرأ- الدفاع      ب- التخلص من الفضالت     جـ- الدوران     

 من خصائص الحلم :  لیس- اي مما یلي 5
 ب- ینقل البكتیریا المسببھ لمرض الالیم أ- الجسم یتكون من قسم واحد بیضوي الشكل   

                                د- حیوان متطفل 1mmجـ- طولھ أقل من 

 تنتمي إلى التحول الكامل :  ال- اي المراحل في الرسم المقابل 6

 )4د- ()        3)       جـ- (2)       ب- (1أ- (
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- من األمراض الذي ینقلھا ذباب المنزل :  7

    جـ- الطاوعون    د- المالریا ب- حمى التیفوئیدأ- الحمى الصفراء    

- اذا كان ھناك حقل تكثر فیھ الحشرات،فأي طریقة یمكن ان یستعملھا المزارع للمعالجة لفترة طویلة : 8
     د- استعمال مبید اآلفاتجـ- اإلدارة المتكاملة لآلفات الضارةأ- الھندسة الوراثیة    ب- مبیدات الحشرات    

- ما الوظیفة العامة التي یقوم بھا كل من الھیكل الداخلي والھیكل الخارجي في الحیوانات :  9

    د- تقدیم الحمایة من المفترسجـ- دعم الجسمأ- النمو مع الحیوان   ب- منع فقدان الماء   

- إلى اي مجموعة ینتمي الحیوان الموضح في الشكل :  10
      د- العناكب جـ- القشریاتأ- مجدافیة األرجل    ب- الحشرات    

- اي جزء من الجسم یستعملھ الحیوان الموضح في الشكل للتكاثر : 11

 )4        د- ()3جـ- ()       2)       ب- (1أ- (

- من خالل الشكل،خالل اي مرحلة تتغذى الحشرات غیر الناضجة :  12

 4,8       د- 2,6جـ-        1,7      ب- 1,5أ- 

- الحشرات التي تحتوي على فم اسفنجي ھي :  13
      ب- العث     جـ- النمل     د- البعوضأ- الذباب المنزلي

- تحور للجزء األمامي من الزوائد في العنكبیات وتكیفت لتقوم بعمل األنیاب وغالبا تتصل بغدة سامة 14
تسمى : 

      جـ- العوامات القدمیة    د- القدمان الكالبیتان ب- اللواقط الفمیةأ- المغازل     

- تعد الدعسوقة وغیرھا من الحشرات من المخلوقات الحیة التي تحافظ على استقرار النظام البیئي 15
بسبب : 

 د- كل ماذكر صحیحأ- تتغذى على حشرة المن    ب- تلقح االزھار    جـ- غذاء وكساء لالنسان    

- یمثل الشكل المجاور احد انواع اجزاء الفم في الحشرات وھو الفم :  16
     جـ- القارض    د- الماص ب- األنبوبيأ- اإلسفنجي    

- ما الطائفة التي یتبعھا القراد :  17

      ب- الحشرات     جـ- القشریات     د- ذوات األرجلأ- العنكبیات

- اي من االمراض اآلتیة تنقلھا البراغیث :  18
      جـ- المالریا     د- الحمى الصفراءب- الطاعونأ- حمى التیفود     

- ما التركیب الذي یمكن ان یستعملھ الروبیان لإلمساك بالغذاء وتفتیتھ :  19

  د- األقدام الكالبیةأ- قرون االستشعار    ب- العوامات القدمیة     جـ- أرجل المشي    

- اي من الخصائص اآلتیة تتمیز بھا العنكبیات :  20
 أ- زوجان من قرون االستشعار           ب- خمسة ازواج من االقدام  

               د- الجسم مكون من ثالثة اجزاءجـ- الجسم مكون من جزئین
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 اجب عن األسئلة التالیة :
سـ : وضح ثالث خصائص تتمیز بھا القشریات . 

/ عینان مركبتین  2                     / زوجان من قرون اإلستشعار 1

 / عوامات قدمیة 5/ خمسة ازواج من األرجل                   4                        / فكوك3

فسر : تحافظ الحشرات على النظام البیئي .  
ألن الحشرات جزء متمم للنظام البیئي على األرض ، فالحشرات تلقح معظم األزھار ، وتنتج العسل والحریر اللذین 
یشكالن غذاء وكساء لإلنسان ، كما تشكل الحشرات مصدرا لغذاء الطیور واألسماك والحیوانات األخرى ، ویمكن 

 ان تكون الحشرات ضارة باإلنسان وتسبب الكثیر من األمراض .

ادرس المخلوق الحي اآلتي ثم اجب عن األسئلة المتعلقة بھ :  
 جراد البحر  ماھو اسم المخلوق الحي : -1

  المفصلیاتینتمي ھذا المخلوق الحي الى شعبة : -2

 إلى اي طائفة ینتمي ھذا الحیوان ؟ -3

  القشریات @Zینتمي ھذا الحیوان الى

 حدد اسماء األجزاء المشار إلیھا باالرقام : -4

 - قرون اإلستشعار5

 - عوامات قدمیة 6

 - قدم كالبیة 8

 حدد وظیفة واحدة فقط لألجزاء المشار إلیھا باألرقام : -5

 - للتكاثر والسباحة 6

 - للمشي 7

 - لإلمساك بالغذاء وتفتیتھ 8
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 قارن بین كل مما یأتي على اساس علمي صحیح  :

ادرس الشكل التالي جیدا ثم اجب عن األسئلة التالیة :  

  الكامل اي انواع التحول یمثلھ الشكل ؟ التحول : -

 اكتب اسماء المراحل المشار إلیھا باألرقام :  -

1M  ( الیرقة ) الیسروع 

2M  عذراء داخل شرنقة 

 في اي المراحل تتغذى الحشرة فیھا بشـراھة بالغة ؟  -

  الیسروع او الیرقة في مرحلة : -

 في اي المراحل تتوقف الحشرة عن الغذاء ؟ -

  العذراء داخل شرنقة في مرحلة : -

 الخصائص المجموعة التصنیفیة أو المخلوق الحي

 القشریات

معظمھا حیوانات مائیة،لھا زوج من قرون اإلستشعار ، وعینان 
مركبتان متحركتان، تغلق وتفتح الفكوك العلویة بشكل جانبي، 

لھا طور یرقي حر السباحة یسمى یرقة نوبلیوس،لدى معظمھا 
 خمس ازواج من االقدام

 الحشرات واشباھھا 

یوجد لھا قرنا ، عیون مركبة ، عیون بسیطة ، جسمھا مكون 
من ثالثة اجزاء ( رأس ، صدر ، بطن ) ، لدى معظمھا ثالثة 

ازواج من األرجل ، غالبیتھا تملك زوجان من األجنحة المتصلة 
 بالصدر .

لیس لھا قرون استشعار ، الجسم مكون من جزأین ، ھا ستة  العنكبیات واشباھھا 
 ازواج من الزوائد المفصلیة .

  حیوان متطفل ، الجسم یتكون من قسم واحد بیضوي الشكل ،  الحلم

. 1mm     طولھ اقل من

حیوانات من طائفة العنكبیات ، تنشط غالبا في اللیل وتختبئ في  العقـارب
 النھار ، لھا السع في نھایة البطن .

 وجھ المقارنة العنكبیات الحشرات

 قرون اإلستشعار ال یوجد قرون استشعار یوجد قرون استشعار
 مناطق الجسم جزأین (الرأس صدریة ،والبطن) الجسم مكون من ثالثة اجزاء

 وجھ المقارنة الفراش الجراد

 نوع أجزاء الفم انبوبي القارض
الفك العلوي یمزق انسجة 

الحیوان او النبات او یقطعھا 
وتقوم اجزاء الفم األخرى 

 بتوصیل الغذاء 
 وظیفة نوع اجزاء الفم التغذیة و امتصاص السوائل
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 شوكیات الجلد) 1-3(

 تنوع شوكیات الجلد :
 , وألفرادھا البالغة أقدام انبوبیة و جھاز وعائي بأشواك و ھیكل داخلي  حیوانات بحریة لھا - شوكیات الجلد :

 تناظر شعاعي .

 ھیكل داخل الجسم یحمي األعضاء الدخلیة , ویدعم جسم المخلوق الحي كما یمنح العضالت ثباتا - ھیكل داخلي : 
 داخلیا لتقوم بوظیفتھا .

 جھاز یمتلئ بالسوائل , و أنابیب مغلقة تمكن شوكیات الجلد من ضبط الحركة والحصول - جھاز وعائي مائي : 
 على الغذاء .

 ھي قدم عضلیة صغیرة , وھي أنابیب تمتلئ بالسائل وتنتھي بماصة تشبھ الفنجان , تمكن - قدم أنبوبیة :
.الحركة وجمع الغذاءشوكیات الجلد من   

 

 نجم البحر :
ما یزید على خمسة  , وبعضھا لھ لھا خمس أذرع مرتبة حول قرص مركزيأغلب انواع نجم البحر  -

  .اذرع
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 قد یوجد نجم البحر في (أماكن معیشتھ) : -

/ مناطق المیاه الضحلة قرب الشواطئ .1  

/ في المیاه المتبقیة بعد الجزر .2  

/ مجموعات ملتصقة بالصخور بواسطة أقدامھا األنبوبیة .3  

                                                                        علل: تشكل نجوم البحر مفترسات مھمة في النظام البیئي . -

 النھا تتغذى على : المحار وغیره من ذات المصراعین .

  .بسبب جلده الشوكيعلل/ ال یشكل نجم البحر غذاء ألي مفترس بحري. -    

 نجم البحر الھش :
  .نحیلة ومرنة جدا كما في نجم البحر -  خمس أذرع –لمعظم نجوم البحر الھشة   -

 تفتقر لوجود ممصات على أقدامھا األنبوبیة ؛ لھذا ال تستعملھا في الحركة كما یفعل نجم البحر . -

 تتحرك : -

/ بالتجدیف بأجسامھا فوق القاع الصخري او الرسوبي .1  

/ تحریك أذرعھا بحركة تشبھ حركة الثعابین .2  

  على :خالل اللیلتتغذى  -

/ دقائق صغیرة معلقة في الماء .1  

  .أشرطة مخاطیة الصقة بین اشواكھا/ تلتقط المواد العالقة عن طریق 2

 السلة النجمیة نوع من أنواع نجم البحر الھش , تمد ذراعھا المتشعبة نحو التیارات لترشیح الغذاء. -

 تستجیب بعضھا للضوء . -

 نجوم البحر الھشة واسعة اإلنتشار . -

 لھا انواع  یفوق عددھا أي طائفة من شوكیات الجلد . -

 

 قنفذ البحر الشوكي ودوالر الرمل :
  ھو الصفة الرئیسیة لكل منھما .االختباء -

 تختبئ قنافذ البحر الشوكیة في الشقوق الصخریة , ولھا أشواك حادة متحركة . -

 یختبئ دوالر الرمل في الرمل . -

  .القشرةلھا جسم مضغوط محاط بھیكل داخلي یسمى  -

تتكون القشرة من صفائح متالصقة ومرتبة من كربونات الكالسیوم ,وھي تشبھ الصدفة , حیث تمتد األقدام  -
 األنبوبیة عبر ثقوب في القشرة . 

  : تركیب صلب ومثقب شبیھ بالصدفة , یغطي جسم بعض المخلوقات الحیة .القشرة -

 یفتقران إلى األذرع . -

  .ونجم البحر الھش نجم البحرتقابل القشرة فیھا نظام األذرع الخماسي الموجود في  -

  صفة اساسیة في ھذه الطائفة .وجود األشواك -

تحتوي بعض أشواك ولواقط قنفذ البحر سموما تتقي بھا خطر اإلفتراس , وھذا السم الموجود في اللواقط یمكن  -
 أن یسبب  شلال للفریسة .

 قد یكون قنفذ البحر حیوانا آكال للنباتات یكشط الطحالب عن الصخور . -

 یرشح دوالر الرمل الدقائق العضویة من الرمل الذي یكون مدفونا فیھ . -

 لقنفذ البحر الشوكي قوة قضم كبیرة بحیث یستطیع قضم الخرسانة . -

لمعظم قنافذ البحر الشوكیة أجھزة للمضغ موجودة داخل أفواھھا و یتكون كل منھا من خمس صفائح  -
 تشبھ األسنان : یسمى ھذا الشكل (مصباح ارسطو ) .

سمي مصباح ارسطو بھذا اإلسم نسبة إلى العالم الیوناني ارسطو الذي وصفھ في كتابھ (تاریخ  -
الحیوانات ) في القرن الرابع قبل المیالد , حیث استعمل الناس آنذاك مصباحا بخمسة اوجھ شفافة , 

 واعتقد ارسطو ان شكل فم قنفذ البحر یشبھ ھذا المصباح .
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 زنابق البحر ونجم البحر الریشي :

  (ثابتة) في جزء من حیاتھما .بأنھما حیوانات جالسةیختلفان عن بقیة شوكیات الجلد :  -

  .شكل زھري محمول على قمة ساق طویلةألجسام زنابق البحر  -

 تكون أذرع نجم البحر الریشي : -

/ متفرعة من منطقة مركزیة . 2/ طویلة وممتدة إلى األعلى      1  

 یتناول كالھما الغذاء عن طریق : -

 مد األقدام األنبوبیة واألذرع في الماء , لیلتقط المواد العضویة العالقة فیھ . 
 

 خیار البحر :

 خیار البحر ال یشبھ شوكیات الجلد األخرى . -

 , بواسطة : أقدام انبوبیة تساعد على انقباض ببطءسمیت بخیار البحر ؛ ألن اجسامھا الطویلة تتحرك  -
جدار الجسم العضلي , فیختزل حجم صفائح كربونات الكالسیوم فیھ بحیث ال یتصل بعضھا ببعض كما في 

 سائر شوكیات الجلد .

 سطحھا الخارجي  جلدي لین . -

 تتحور بعض األقدام األنبوبیة لتكون لوامس تمتد حول أفواھھا لإلمساك بجزیئات الغذاء آلیة الغذاء : -
العالقة ,  وعند التصاق الغذاء باللوامس ینتقل الى الفم حیث یتم امتصاصھ , و تشبھ ھذه العملیة (لعق 

 اإلصبع) .

 ُتغطى اللوامس بالمخاط ؛ ( مما یزید من قدرتھا على امساك الغذاء ) . -

  .شجرة تنفسیةخیار البحر ھو الوحید من شوكیات الجلد الذي لھ اعضاء تنفس على شكل  -

 :  عدة انابیب متفرعة تشكل عضو التنفس الذي یستخلص األكسجین من الماء الداخل الشجرة التنفسیة
 الى جسم خیار البحر .

 تضخ انابیب الشجرة التنفسیة المتفرعة ماء البحر للداخل عبر الشرج , لیستخلص األكسجین . -

 تقوم الشجرة التنفسیة ایضا بعملیة اإلخراج , بالتخلص من الفضالت الخلویة . -

خیار البحر قادر على حفظ االتزان الداخلي لجسمھ , بوجود أعضاء تتناسب مع طریقة معیشتھ في بیئات  -
 محددة .

 

 اللؤلؤیة البحریة (اقحوان البحر ):
 م قبالة شواطئ نیوزلندا 1986أكتشفت عام  -

  بسبب قلة عدد ما وجد منھا .علل/ من الصعب تصنیفھا ودراستھا ؟ -

  . 1cmقطرھا أقل من  -

 رقیقة و شكلھا قرصي دون أذرع . -

 توجد األقدام األنبوبیة حول طرف القرص المركزي . -

 .لھا نظاما خماسیا وتناظر شعاعي مثل سائر شوكیات الجلد  -

 بیئة شوكیات الجلد:
  لسكان بعض البلدان اآلسیویة , حیث :مصدرا غذائیایشكل خیار البحر وقنفذ البحر  -

/ تؤكل بعض عضالت خیار البحر .1  

/ یضاف خیار البحر المجفف إلعطاء نكھة للحساء والخضروات واللحم .2  

/ یؤكل بیض قنافذ البحر مطبوخا أو مطبوخا جزئیا .3  

  بین شوكیات الجلد والحیوانات البحریة األخرى. تعایشھناك عالقة  -

 عالقة تكافلیة , اذ یستفید مخلوق حي من ھذه العالقة في حین ال یستفید المخلوق اآلخر وال التعایش: -
  یتضرر .

 بعض انواع نجم البحر الھش تعیش داخل اإلسفنج , ویترك النجم الھش المكان مثال على التعایش : -
 الداخلي اآلمن في االسفنج لیتغذى على المواد التي ترسبت على األسفنج واستقرت .
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 فوائد شوكیات الجلد :
 الن عندما ینقص مجتمع شوكیات علل : یعتمد النظام البیئي البحري على بعض شوكیات الجلد .  )1

الجلد یحدث غالبا تغیر في النظام البیئي , مثال : اذا انخفضت أعداد أنواع قنفذ البحر نتیجة انتشار 
تدمیر المرجان في  على الشعاب المرجانیة , مما یؤدي الى : تزداد الطحالب زیادة كبیرةمرض ما : 

  . كثیر من المناطق

, وھذ امر مھم لجمیع تحرك الرواسب من قاع البحر إلى أعلى قنافذ البحر وخیار البحر مخلوقات حیة  )2

مكونات النظام البیئي , مما یجعل المواد الغذائیة الموجودة في قاع البحر ترتفع في الماء وتصبح 
 متوافرة للمخلوقات الحیة األخرى .

 

 مضار شوكیات الجلد :

قد تغیر شوكیات الجلد النظام البیئي البحري , مثال : نجم البحر التاجي ذو األشواك , یتغذى على بولیب  -
 المرجان .

تشكل قنافذ البحر غذاء شھي لثعالب البحر , لذلك وجود العدد الكافي من ثعلب البحر یحافظ على توازن  -
عدد مجتمع قنفذ البحر , ویجعلھ تحت السیطرة , اما اذا انخفض عدد ثعالب البحر ازداد عدد قنافذ البحر 

  .مما یھدد غابات عشب البحر الذي تتغذى علیھ ھذه القنافذ, 

 تتغذى قنافذ البحر على غابات عشب البحر, فیؤدي ذلك الى تدمیر بیئات األسماك والقواقع والسرطانات. -

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

 الحبلیات الالفقاریة) 2-3(

 صفات الحبلیات الالفقاریة 

 - الالفقاریات الحبلیة لھا صفات تربطھا بالفقاریات الحبلیة .

% من أنواع المخلوقات الحیة.95% - 99- الالفقاریات : مخلوقات بدون عمود فقري , وتشكل ما نسبتھ   

  , مثل : السھیم والكیسات .ثانویة الفم- لھا صفة مشتركة  مع شوكیات الجلد في انھا 

  حیوانات حقیقیة التجویف الجسمي , تكون شرجھا من فتحة الجاستروال.- ثانویة الفم :

 الحبلیات
  .شعبة الحبلیات- ھي حیوانات تتبع 

 ( تظھر في أوقات ما شرجي خلف ذیل  -ظھري لھا حبلممیزة (الصفات الرئیسیة للحبلیات ) :  - لھا اربع صفات
  .بلعومیة جیوب  -انبوبي عصبي ظھري حبل خالل فترة نموھا ) - 

  .أشكال الغدة الدرقیة- قد یكون لھا بعض 

  وجسمھا مقسم الى قطع .تجویف جسمي حقیقي- لھا 

43  

 



ضیف علي حسین 317حیا  إعداد : إبراھیم عادل الصالح   &   محمد جمال عبد اااه   &     

 

 - تنقسم الحبلیات الى  :

  : ( الفقاریات ) : وھي حیوانات لھا عمود فقري وتشكل معظم الحبلیات .حبلیات فقاریة

) : وھي حبلیات بدون عمود فقري و تنقسم الى تحت شعبتین  ( شعبة  بحریة  (جمیعھا حیواناتحبلیات ال فقاریة

عصبي  حبل,  شرجي خلف ذیل , ظھري حبلیات الرأس - شعبة حبلیات الذیل ) : وھي حیوانات تتمیز بوجود حبل
خیشومیة باإلضافة الى الشكل االولي للغدة الدرقیة ولیس لھا عمود فقري . جیوب , انبوبي ظھري  

 السھیم

 

 السھیم مخلوق الفقاري حبلي لھ الصفات الرئیسیة للحبلیات

 

 الحبل الظھري 

 یحل الفقاریات أغلب في و األنبوبي الظھري العصبي الحبل تحت یوجد ، یشبھ القضیب شكلھ  و مرن حبل ھو- 

  .غظروف أو عظم مكانھ

 قطع انقباض خالل قصره عدم و جسمھ ثني من الحیوان الحبل الظھري یكون مرنا في الالفقاریات مما یمكن -

 العضالت.
  .السباحة من یمكنھا مما الذیل و للجسم جانبیة بحركات القیام من ظھري حبل لھا التي الحیوانات تستطیع -

 

 الذیل خلف الشرجي 

  الشرج و الھضمي الجھاز خلف یقع و للحركة یستعمل تركیب ھو- 

, وفي غیر الحبلیات یوجد داخل الذیل أجزاء من الجھاز  الشرج فتحة بعد ما إلى الذیل یمتد الحبلیات معظم - في

.الھضمي وتقع فتحة الشرج في نھایة الذیل   

  .الذیل ھذا مثل لھا لیس التي الالفقاریات تدفع مما أقوى بحركات یدفع أن الذیل الحیوان - یمّكن
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 الحبل العصبي الظھري األنبوبي 

 - في غیر الحبلیات : توجد الحبال العصبیة في الجھة البطنیة او أسفل الجھاز الھضمي وھي مصمتة .

 الطرف ینمو الحبلیات أغلب نمو خالل و أجوف أنبوب شكل یتخذ و ، الھضمي الجھاز فوق في الحبلیات : بوجد- 

  .الشوكي الحبل فیكون الخلفي أما الطرف الدماغ لیكون لألنبوب األمامي

  الجیوب (األكیاس) البلعومیة 

 - توجد في جمیع األجنة .

. المريء و الفمي التجویف بین تربط األنبوب العضلي الواصل  ھي أزواج من التراكیب -  

الخیشومیة . الشقوق تسمى للخارج تفتح شقوق في الحبلیات المائیة على الجیوب - تحوي  

. الماء في الغازات لتبادل الخیاشیم تتخصص أن یمكن كما ، الغذاء ترشیح - وظیفة الشقوق الخیشومیة :   

 مثل أخرى تراكیب إلى جنیناً  تخصصت بل  الجیوب البلعومیة شقوقاً  ال تحتوي الیابسة على تعیش التي - الحبلیات

. والغدة الزعتریة الحلق لوزتي  

 الغدة الدرقیة األولیة 

  .الجنیني والتكوین والنمو األیض ینظم تركیب  :الدرقیة الغدة- 

 - الشكل األولي للغدة الدرقیة یفرز مخاطا یساعد الحیوانات الترشیحیة التغذیة على جمع جزیئات الغذاء .

.الدرقیة الغدة بإفرازات شبیھة بروتینات  وخالیا ھذه المنطقة تفرز) داخلیة قناة ( توجد الحبلیة الالفقاریات في-   

 - الحبلیات الفقاریة ھي المخلوقات الحیة الوحیدة التي لھا غدة درقیة .

 الغدة ھرمونات عنصر أساسي ألنتاج الیود  یؤدي الیود دورا مھما في وظیفة الغدة الدرقیة حیث أن : - مالحظة

واألجبان  البحریة المأكوالت في ویوجد الطعام لتجنب اإلصابة بنقص الیود ، ملح إلى الدرقیة لذلك یضاف
 والخضروات.

 الكیسیات ( یشبھ الكیس ):

 یرقة ذیلیة الحبل تشبھ ابا ذنیبھ ( لھا جمیع خصائص الحبلیات ) 
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 تنوع الحبلیات الالفقاریة 
 الكیسیات السھیم المقارنة
 الحبلیات (الالفقاریة) الشعبة

 حبلیات الذیل حبلیات الرأس تحت شعبة

 
 الجلد

 من خالٍ  واحدة طبقة من شفاف رقیق جلد - لھ
 مرور حركة مشاھدة یمكن لذلك (؛ األلوان

.)السھیم جسم داخل الماء  

 الكیس تشبھ  تغطیھ سمیكة خارجیة طبقة لھ- 
) .الكیسیات تسمیة سبب(  

 
  .الضحلة البحر میاه رمل في - مدفون المعیشة

 في وبعضھا  الضحلة المیاه في أغلبھا یعیش- 
المحیط. قاع على تجمعات  

 
 آلیة الغذاء

 ثم, الغذاء یحتجز الفم ثم  من الماء -  یدخل
. ھضمھ لیتم المعدة یشبھ تركیب إلى یمر  

 ثم , مخاطیة شبكة في الغذاء جزیئات - تجمع
  .ھناك تھضم حیث , المعدة الى تتحرك

 
 

آلیة الحصول على 
الماء و التخلص 
 من الماء الزائد

 من الماء من یتخلص و الفم من الماء - یدخل
الخیشومیة. الشقوق خالل  

 في الماء یدخل : الماء على الحصول آلیة- 
 بفعل الشھیقي السیفون عبر البالغة الكیسیات

.األھداب حركة  
 

 الماء یترك : الماء الزائد من التخلص آلیة- 
 البلعوم في الخیشومیة الفتحات عبر اوال الجسم

  .الزفیري السیفون عبر الجسم خارج الى ثم, 

 
 الجھاز العصبي

 بسیط دماغ من یتكون العصبي - الجھاز
  .متفرعة رئیسة وأعصاب

 رئیسي جزء من یتكون ( عصبي جھاز - لھ
. )متشعبة وعصبونات معقد عصبي  

 
 القلب

 عبر الدم یمر حیث  (حقیقي قلب  لھ لیس- 
).الدمویة األوعیة في بضخھ الجسم  

  .الدمویة الدورة ُیحدث قلب لھ-  
 الغذاء توزیع : ووظیفتھا دمویة أوعیة لھ- 

  .الجسم أعضاء الى واألكسجین

)والبویضات المنویة الحیوانات تنتج (- خناث منفصل الجنس  

خارجي فیھا التلقیح التلقیح خارجي فیھا التلقیح   

 
 الحركة

 في العضلیة القطع تشبھ عضلیة قطع لھ- 
 بحركة السباحة من تمّكنھ( ؛ الالفقاریات

  ).األسماك كحركة جانبیة
جالسة حیوانات  

 
 
 
 
 
 
 

 خصائص اخرى

 حبلي الفقاري حي مخلوق :  السھیم تصنیف- 
  .للحبلیات الرئسیة الصفات لھ  الشكل ثعباني 
 

 غطاء لھ , متخفي حي مخلوق  : السھیم- 
(بدون  السمكة یشبھ وجسمھ صغیر  شفاف

cm 5 نحو طولھ, قشور)  جسمھ ونصف 

 من غذائھ على ویحصل بالرمل مدفون
  .الترشیح

 

 حبلیات شعبة في السھیم من نوع23 یوجد- 

  .الرأس
 

 أو رأس لھ لیس بأن الفقاریات مع یختلف- 
 ولوامس للضوء مستقبالت إال حس أعضاء
  .الفم قرب حسیة

  .الكیسیات من نوع 1250 الكیسیات تضم- 

 
 في الحبلیة الالفقاریات صفات فیھا تظھر- 

 الكیسیات تصبح وعندما , فقط الیرقة مرحلة
 وھي للحبلیات وحیدة صفة لھا تبقى بالغا حیوانا

  .البلعومیة الخیشومیة الفتحات 
 

.الماء بخاخات الكیسیات تسمى - علل  
 من سیل تخرج بالخطر اإلحساس عند ألنھا- 

 على فتشوش الزفیري السیفون عبر بقوة الماء
  .المفترس
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  لثبنك اسئلة الفصل الثا

 ضع خط تحت اإلجابة الصحیحة من بین البدائل في الفقرات اآلتیة : 

- اي من شوكیات الجلد اآلتیة یعد جالسا في طور من اطوار حیاتھ : 1  

       د- قنفذ البحرجـ- زنابق البحرأ- خیار البحر     ب- نجم البحر الھش     

  من الصفات الممیزة للحبلیات الالفقاریة : ال یعد- اي مما یلي 2

     ب- وجود حبل ظھري    جـ- ثانویة الفم    د- ھا جیوب بلعومیةأ- وجود تجویف جسمي كاذب

- ینمو الطرف األمامي للحبل العصبي الظھري االنبوبي في السھیم لیكون : 3  

د- الدماغأ- الحبل الشوكي     ب- العصب الطرفي    جـ- الغدة الدرقیة األولیة       

- تخصصت الجیوب البلعومیة واختفت شقوقھا في الحبلیات التي تعیش على الیابسة الى : 4  

      ب- الرئتان    جـ- الفم     د- القصبات الھوائیة أ- لوزتي الحلق

  من الصفات الممیزة للسھیم : ال یعد- اي مما یلي 5

   ب- وجود دماغ بسیط  جـ- وجود حبل ظھري  د- وجود تجویف جسمي حقیقيأ- الجھاز الدوري المفتوح

- اي من مجموعة شوكیات الجلد اآلتیة لھا شجرة تنفسیة مع العدید من التفرعات : 6  

    ب- نجم البحر    جـ- زنابق البحر ونجم البحر الریشي    د- قنفذ البحر ودوالر البحرأ- خیار البحر

- اي شوكیات الجلد اآلتیة التي تحورت فیھا األقدام األنبوبیة الى لوامس للتغذیة : 7  

      جـ- نجم البحر الھش     د- دوالر البحر ب- خیار البحرأ- نجم البحر     

- اي شوكیات الجلد اآلتیة تفتقر لوجود ممصات على اقدامھا االنبوبیة، وتتحرك بالتجدیف بالجسامھا 8

 فوق القاع الصخري : 

د- نجم البحر الھشأ- خیار البحر     ب- اقحوان البحر     جـ- نجم البحر       

- ماذا تفرز القناة الداخلیة في الحبلیات الالفقاریة :9  

     ب- المخاط     جـ- الحبل الظھري    د- الجیوب البلعومیةأ- البروتین المماثل لھرمون الغدة الدرقیة

- شوكیات الجلد ذات صلة بالحبلیات ، اي الصفات اآلتیة تشتركان فیھا : 10  

 أ- لھا جیوب بلعومیة    ب- ثانویة الفم    جـ- أولیة الفم     د- تجویف جسمي كاذب 

- تختلف افراد طائفة الزنبقیات عن باقي طوائف شعبة شوكیات الجلد في انھ : 11  

   د- االجابتان(أ،ب) صحیحتانجـ- جالسة في بعض فترات حیاتھاأ- لھا خمسة اذرع  ب- شعاعیة التناظر  

- ما الوظیفة الرئیسیة للذیل الخلف شرجي : 12  

د- الحركةأ- الدوران     ب- المرونة     جـ- الھضم       
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- اي مما یلي یوجد في الحبلیات خالل فترة من حیاتھا : 13  

أ- الجھاز الوعائي المائي ، الحبل الظھري ، الجیوب البلعومیة ، الذیل الخلف شرجي                          

ب- الكیس ، الجیوب البلعومیة ، الحبل الشوكي الظھري االنبوبي ، الذیل الخلف شرجي                    

جـ- األقدام االنبوبیة ، الحبل الظھري ، الجیوب البلعومیة ، الذیل الخلف شرجي                                 

 د- الحبل الشوكي الظھري االنبوبي ، الحبل الظھري ، الجیوب البلعومیة ، الذیل الخلف شرجي

- اي الصفات اآلتیة ینطبق على حیوان بخاخ البحر البالغ : 14  

أ- لھ تناظر جانبي                 ب- لھ مظھر السھیم البالغ نفسھ                                                    

     د- حیوان مفترس ونشط في السباحة جـ- لھ صفة واحده فقط من صفات الحبلیات بوصفھ حیوان بالغ

- اي التراكیب اآلتیة یمكن ان تكون الشكل االولي للغدة الدرقیة : 15  

   د- الجیوب البلعومیةجـ- القناة الداخلیة- الحبل العصبي الظھري االنبوبي  ب- الحبل العصبي الظھري  أ

- اي مما یلي لیس من شوكیات الجلد : 16  

A         B         C         D 

 

 استعمل الرسم اآلتي لإلجابة عن األسئلة التي تلیھ : 

- اصبحت السباحة لھذا الحیوان كسباحة السمكة بوساطة التركیب : 17  

  5        د- 4       جـ- 2ب-         1أ- 

- اي التراكیب تتحول الى دماغ وحبل شوكي في اغلب الحبلیات : 18  

  5        د- 4       جـ- 2        ب- 1أ- 

- اي التراكیب حل مكانھ عظم او غضروف في الفقاریات الحبلیة : 19  

  5        د- 4       جـ- 2ب-         1أ- 

- اي التراكیب یعد حزمة من األعصاب محمیة بسائل : 20  

  5        د- 6       جـ- 3        ب- 1أ- 
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- تعني كلمة شوكیات الجلد " الجلد ذو االشواك " . ما الذي یصف جلد شوكیات الجلد :21  

أ- اشواك من كربونات الكالسیوم تبرز من الجلد  ب- صفائح من السیلیكون بأشواك تغطي كامل السطح    

د- صفائح من كربونات الكالسیوم بأشواك مغطاة بجلد رقیقج- صفائح من السیلیكون تبرز من الجلد        

  اجب عن األسئلة التالیة :

 سـ : وضح الدور الحیوي للحبل الظھري في الحبلیات الالفقاریة . 

یمكن الحیوان من ثني جسمھ وعدم قصره اثناء انقباض العضالت / یمكنھ من القیام بحركات جانبیة 

 للجسم والذیل / یمكنھ من السباحھ . 

 علل : تسمى الكیسیات بخاخات الماء . 

ألنھا عندما تشعر بالخطر تكون قادرة على اخراج سیل من الماء بقوة السیفون الزفیري ، فتشوش على 

 المفترس القوي . 

 - ادرس المخلوق الحي في الشكل ثم اجب عن األسئلة المتعلقة بھ : 

الكیسیات ما اسم المخلوق الحي ؟     

 حدد اسماء االجزاء المشار إلیھا باألرقام : 

  شقوق خیشومیة- 2

السیفون الشھیقي - 3  

الغدة الدرقیة األولیة - 4  

 حدد وظیفة واحدة لألجزاء المشار إلیھا باألرقام : 

اخراج الماء المحمل بالفضالت - 1  

   تربط األنبوب العضلي الواصل بین تجویف الفم والمرىء او ترشیح الغذاء-2

ینظم األیض والنمو والتكون الجنیني او یفرز مخاط یساعد على جمع جزیئات الغذاء - 4  
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 الخصائص المجموعة التصنیفیة أو المخلوق الحي

 السھیم
حیوان صغیر من الالفقاریات الحبلیة ، ثعباني الشكل ، یقضي 
اغلب وقتھ مدفونا في الرمل ، لھ غطاء شفاف ، جسمھ یشبھ 

 السمكة ، یرشح الغذاء .

 اللؤلؤیة البحریة أو أقحوان البحر
 سم ، الشكل قرصي دون أذرع ، توجد األقدام 1القطر اقل من 

االنبوبیة حول طرف القرص المركزي ، شعاعیة التناظر ، 
 خماسیة النظام .

 شوكیات الجلد
حیوانات بحریة لھا ھیكل داخلي بأشواك ، جھاز وعائي واقدام 

 انبوبیة ، ألفرادھا البالغة تناظر شعاعي .

تغطي جسمھ طبقة خارجیة سمیكة تشبھ الكیس ، اغلبھا یعیش  الكیسیات
 في المیاه الضحلھ ، جالسة ، خناث ، تلقیح فیھا خارجي .
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 األسماك) 1-4(

 خصائص الفقاریات :

 أھم أربع خصائص للحبلیات : -

 / حبل عصبي ظھري.1

 / حبل ظھري.2

 / جیوب بلعومیة.3

 / ذیل خلف شرجي.4

  تسمى فقاریات و لھاعمود فقري وخالیا متخصصة تحت شعبة الفقاریاتالحیوانات التي تنتمي الى  -
 تنمو من الحبل العصبي . 

  سمة اساسیة للفقاریات.– الذي یسمى ایضا العمود الشوكي –یعد العمود الفقري  -

 /الثدیات .5/الطیور 4/الزواحف 3/البرمائیات 2/األسماك 1 تضم طوائف الفقاریات  -

 العمود الفقري :

  محل الحبل الظھري .– الذي یحیط بالحبل العصبي ویحمیھ–في معظم الفقاریات یحل العمود الفقري  -

  . خالل النمو الجنینيیحدث استبدال الحبل الظھري  -

  ھما المادتان المكونتان للھیاكل الداخلیة لمعظم الفقاریات .الغضروف أو العظم -

 مادة قاسیة مرنة تكون ھیاكل أو اجزاء من ھیاكل الفقاریات . الغضروف :

 

 العرف العصبي :

 .أثناء تكون الحبل العصبي خالل النمو الجنیني  في تكون العرف العصبيي -

 مجموعة من الخالیا تتكون من الحبل عصبي في الفقاریات . : - العرف العصبي

ألن العدید من أجزاء جسم الفقاریات  علل/ بالرغم من أن ھذه المجموعة من الخالیا صغیرة اال انھا مھمة لنمو الفقاریات؟
 المھمة تنتج عن العرف العصبي . 

 من ھذه األجزاء : -

 / أجزاء من الدماغ والجمجمة وبعض أعضاء اإلحساس .1

 األلیاف العصبیة , وخالیا غدد محددة . / أجزاء من الجیوب البلعومیة وعزل (تغلیف)2

  ومنھا: وجود األعضاء الداخلیةمن الخصائص األخرى الممیزة للفقاریات  -

 / الدورة الدمویة المغلقة. 4/ القلب 3/ الكبد 2/ الكلى 1

 

 الوظیفة (األھمیة) التركیب

 یعمل عمل عصا قویة ومرنة . - العمود الفقري

 تستندعلیھ العضالت في اثناء السباحة و الجري . -

الفقرات المنفصلة 
 التحرك بسرعة وسھولة . - في الحیوان

  .فتزید من قوة الحیوانانقباض العضالت بقوة  - العظام
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 خصائص األسماك :

 خصائص األسماك

 
 

 بیئة العیش

/بعض 4/الجداول 3/البرك 2/البحار 1في معظم البیئات المائیة على سطح األرض , في  -
 المستنقعات .

یحتوي دمھا على تعیش أسماك اخرى في المیاه المتجمدة في المناطق القطبیة , حیث  -
 بروتینات خاصة تمنع تجمده  . 

  .یفوق مجموع أنواع الفقاریات كلھا مجتمعة نوع وھذا  24.600نحو  - األنواع

 األحجام
اسماك المشط  , إلى  18m التي قد یصل طولھا الى أسماك قرش الحوتتتراوح بین  -

  في حجم ظفر األنسان .الصغیرة

 

                                      العیش في معظم البیئات ساعدتھا على الخصائص التركیبیةلھذه األسماك عددا من  -

 / الرئات في بعضھا اآلخر .2/ جود الفكوك في بعضھا   1ومن ھذه الخصائص المھمة :

  .كلھا فقاریات ھناك ثالث طوائف من األسماك  -

 :العدید من الصفات المشتركة وعلى الرغم من أن اجسام األسماك تختلف في الشكل والتركیب كثیرا إال ان لھا  -

 / دورة دمویة واحدة 6/ خیاشیم 5/قشور 4/ زعانف مزدوجة 3/ فكوك 2/ عمود فقري 1

  األحماض األمینیة .بعض/ ال تستطیع بناء 7

 

 

 

 

  

 

 

 

 الفكوك :

 لمعظم األسماك فكوك تتكون من األقواس الخیشومیة األمامیة .  -

 علل/ ما اھمیة الفكوك في األسماك ؟ 

  تسمح لألسماك الكبیرة بافتراس العدید من المخلوقات الحیة . -

 , فتمسك األسماك الفریسة بأسنانھا وتحطمھا وأكثر نشاطا اكبر حجماقد تكون قادرة على افتراس أسماك  -
 بعضالت فكیھا القویة .

  .  الدفاع عن نفسھا ضد بعض المفترساتتساعدھا على -

 ساھم وجود الفكوك في األسماك في افتراس بعض األسماك األخرى . -
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 الزعانف المزدوجة :

  .لتساعدھا على العیش في البیئات المائیة المتنوعة , الزعانف المزدوجةلألسماك  تراكیب مختلفة , ومنھا  -

تركیب یشبھ المجداف على جسم السمكة أو اي حیوان مائي آخر تستعمل للتوازن وتغییر اتجاه الحركة واإلندفاع  الزعنفة :
 لألمام .

 الوظیفة (الفائدة) نوع الزعنفة

 
الزعانف الحوضیة 
 والزعانف الصدریة

 

 استقرار اكثر اثناء السباحة . -

 
 الزعانف المزدوجة

 تقلل من فرصة اإلنقالب الجانبي (عدم التوازن ). -

 وتسمح بتوجیھ أفضل من خالل السباحة . -

 مكنت األسماك من العیش في بیئات جدیدة . -

 

 

 

 

 القشور :

 من أربعة انواع من القشور .نوع واحد على األقل لألسماك  -

تراكیب صغیرة مسطحة تشبھ الصفیحة , توجد على سطح الجلد في معظم األسماك , یمكن ان تكون دائریة أو  القشور :
  معینة أو لوحیة أو مستطیلة الشكل .

 التركیب والخصائص القشور

 تتكون من عظم وجلد وھي رقیقة مرنة . - القشور القرصیة

 ------ القشور المشطیة

قشور القرش أو 
 (القشور الصفائحیة)

 وھي مكونة من مواد قاسیة وثقیلة وتشبھ األسنان .  -

 
 القشور المعینیة

 تغطي جسم السمكة الرمح . -

 معینیة الشكل ومكونة من : -

 /عظم .1

 / مینا (المادة نفسھا التي تغطي أسنان اإلنسان ) . 2
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 الخیاشیم : 

 .قدرتھا على الحصول على األكسجین من الماءیسمح تكیف آخر لألسماك بالعیش  في البیئات المائیة , وھو  -

آلیة التنفس : تحصل األسماك على األكسجین عندما یدخل الماء فمھا , ثم یعبر خیاشیمھا , حیث ینتشر األكسجین  -
 من الماء الى الدم .

تتكون الخیاشیم  من خیوط رقیقة مغطاة بصفیحة كثیرة االنثناء تحتوي على العدید من األوعیة الدمویة التي  -
 یمكنھا أن تستخلص األكسجین , وإطالق ثاني اكسید الكربون .

  على سطح الخیاشیم . في عكس اتجاه جریان الماء یتدفق الدم في الخیاشیم  -

) آلیة فعالة یمكن  الماء جریان اتجاه عكس في الخیاشیم في الدم علل : جریان التیار المعاكس (یتدفق -
 من األكسجین المذاب في الماء تقریبا عندما یجري  %85حیث یستخلص بھا استخالص األكسجین من الماء .

 الماء فوق الخیاشیم في اتجاه, ویجري الدم في اتجاه آخر .

  .غطاء خیشومي لبعض األسماك  -

ضخ الماء القادم من الفم :غطاء متحرك یغطي الخیاشیم ویحمیھا ,حیث یساعد ھذا الغطاء في غطاء خیشومي  -
  .عبر الخیاشیم

 باستعمال تراكیب تشبھ ان تعیش خارج الماء ألوقات قصیرة  یمكنھا – ومنھا سمكة الرئة –بعض األسماك  -
 الرئات .

  . عندما تكون خارج الماءخالل الجلد الرطب ویمكن ألسماك االنقلیس (ثعبان الماء) أن  تتنفس من  -

 

 

 

 جھاز الدوران :

 للفقاریات دورة دمویة مغلقة یتم فیھا ضخ الدم عبر األوعیة الدمویة . -

 في دورة دمویة واحدة , (یتدفق الدم من القلب  الى الخیاشیم , ثم عبر – في أغلب األسماك – یجري الدم  -
الجسم, فـیصل الدم إلى األنسجة لیزودھا باألكسجین ,ثم یعود الى القلب . ویضخ الدم مرة اخرى من القلب الى 

 الخیاشیم, ثم الى جمیع أجزاء الجسم مرة اخرى ) . 

یشكل دورة واحدة كاملة  . ألن ھذا ھذا النظام علل : یسمى الجھاز الدوري ذا الدورة الواحدة المغلقة -
  .ومتصلة

  من حجرتین رئیسیتین تشبھان األذین والبطین في قلب األنسان .– في اغلب األسماك –یتكون القلب 

 .البطین ھو حجرة القلب التي یصلھا الدم من جمیع اجزاء الجسم , ثم ینتقل منھ الى األذین :
  ھو الحجرة التي تضخ الدم من القلب الى الخیاشیم , وعندما یمر الدم في الخیاشیم ینتقل الى سائر الجسم . البطین :
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 التغذیة والھضم : 

 التغذیة والھضم

 
 طرق الحصول على الغذاء

 / بتصفیتھ من الماء1

 /بالترمم بإمتصاصھ من البقایا العضویة في قعر المحیط .2

  , فقد تغیرت طبیعة غذائھا كثیرا .مفترسة فعالةاألسماك الفكیة فھي  -

 
 

           
 آلیة الھضم

یتكون الجھاز الھضمي لألسماك من أعضاء تشبھ مثلیتھا في الفقاریات األخرى. -
 . ثم یمر الى المعدة عبر انبوب یسمى  كامالتبتلع معظم األسماك غذاءھا -

معظم , لیحدث األمعاء , حیث یبدأ الھضم ویمر الغذاء بعد ذلك الى المريء
 :ھي أكیاس صغیرة عند منطقة اكیاس بوابیة . ولبعض األسماك الھضم فیھا

 /تمتص الغذاء الى مجرى الدم.2 ھاضمة تفرز انزیمات/1اتصال المعدة باألمعاء 

 :العصارة الھضمیة التي تساعد على الكبد والبنكریاس والمرارةویفرز كل من  -
 اتمام عملیة الھضم .

 مثل بعض الفقاریات األخرى –تتصف بعض األسماك بأنھا ال تستطیع تصنیع بعض األحماض األمینیة , لذا یجب ان تحصل 
  .األغذیة التي تأكلھا على ھذه األحماض من –

 اإلخراج :

تنقى الفضالت الخلویة من الدم بواسطة أعضاء تسمى الكلى وتسمى الوحدة الوظیفیة األساسیة للكلیة (الوحدة  -
 األنبوبیة الكلویة "النفرون").

وتزیل الفضالت  , على المحافظة على اتزان الماء واألمالح في الجسم ھو وحدة تنقیة وترشیح داخل الكلیة تساعد النفرون :
  .عن طریق الخیاشیم , وبعض ھذه الفضالت یطرح الخلویة من الدم

 

 

 

 

 

 

 الدماغ والحواس :

 یتكون الجھاز العصبي كما في الفقاریات األخرى من حبل شوكي ودماغ . -

 لألسماك القدرة على الرؤیة الملونة . -
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 الوظیفة (األھمیة) التركیب (العضو)

 بتنسیق الحركة والتحكم في األتزان . - المخیخ

 لألحساس بالروائح تمكنھا من اكتشاف المواد الكیمیائیة الذائبة في الماء . - المستقبالت الشمیة

 تستجیب للمنبھ الكیمیائي . - بصیالت الشم

 مسؤولة عن المعلومات البصریة . - األجزاء البصریة في الدماغ

 ینسق المعلومات التي تستقبلھا أجزاء الدماغ األخرى . - المخ

 یسیطر على األعضاء الداخلیة .  - النخاع المستطیل

 

  .جھاز الخط الجانبيألن لھا مستقبالت أخرى تسمى علل/تستطیع األسماك أن تكتشف اقل حركة في الماء. 

  مستقبالت حسیة تمكن األسماك من اكتشاف األھتزازات او الموجات الصوتیة في الماء .- جھاز الخط الجانبي:

  / یمكن السمكة من اكتشاف الحركة في الماء.1 وظیفتھ :            

  /یساعد على ابقائھا معتدلة ومتزنة.2                        

 الخاصیة األسموزیة في أسماك المیاه العذبة وأسماك المیاه المالحة

 
 أسماك المیاه العذبة

 ألن الماء المحاط علل/ تستعمل أسماك المیاه العذبة الخاصیة األسموزیة لتأخذ الماء؟
باألسماك یحوي تركیزا منخفضا من األمالح , مقارنة بعدد تركیز جزیئات الماء داخل 

 أنسجة األسماك التي تحوي على كمیة أكبر من األمالح .

 
 أسماك المیاه  المالحة

یحدث عكس الخاصیة األسموزیة, ألن الماء المحیط یحوي تركیزا عالیا من األمالح 
أي ان عدد جزیئات الماء فیھ قلیل مقارنة بعدد جزیئات الماء داخل أنسجة األسماك . 

 لذلك فإن أجسام األسماك تكون  قابلة لفقدان الماء. مثل : االسماك العظمیة .

تقوم الكلیتان والخیاشیم وغیرھا من اآللیات الداخلیة بتنظیم اتزان الماء واألمالح في أجسام أسماك المیاه  -
  .العذبة والمالحة

 

 التكاثر :

 أنواع اإلخصاب

 
 
 
 
 

 إخصاب خارجي

 یحدث في معظم األسماك. -

وتطلق بعض األسماك ذكورا وإناثا أمشاجھا (خالیاھا التناسلیة) بعضھا قریبا من بعض,  -
  .وضع البیضخالل عملیة تسمى 

 عملیة تطلق فیھا اناث األسماك وذكورھا أمشاجھا بعضھا بالقرب من بعض وضع البیض:
 في الماء .

 تحصل األجنة النامیة على الغذاء من الطعام المخزون في مح البیضة . -

 تستطیع األسماك من ھذا النوع إنتاج المالیین من البیوض في الفصل الواحد . -

معظم ھذه األسماك ال تحمي بیضھا وال تعتني بھ والبصغارھا, لذا فإن العدید من  -
 البیوض والصغار تفترسھا حیوانات أخرى.

 لیتمكن بعض الصغار من النمو والنجاة حتى یصل سن تنتج كمیة كبیرة من البیوض ؛ -
 التكاثر .

  تحرس البیض المخصب من المفترسات حتى تفقس .أسماك الحارس الكبیرذكور  -

 
 

 إخصاب داخلي

 یحدث في بعض األسماك مثل القرش. -

وعلى الرغم من حدوث اإلخصاب الداخلي فإن نمو الجنین في بعض انواع األسماك  -
 یكون خارج جسم األنثى بعد أن تضع البیضة المخصبة.

لبعض انواع األسماك إخصاب داخلي ینمو فیھ الجنین داخل جسم األنثى . وفي ھذه  -
 یأخذ الجنین النامي الغذاء من جسم األم.الحالة 
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 الحركة :

 فمعظم األسماك انسیابیة الشكل .علل / تكیفت األسماك بشكل جید للسباحة في الماء.  -

 

 الوظیفة (األھمیة) التركیب أو الخاصیة

 
 المخاط

 یغطي سطح جسدھا. -

 یقلل من احتكاك السمكة بالماء. -

 تمكن األسماك من تغییر اإلتجاھات والمناورات بعدة طرائق مختلفة. - الزعانف

 
 
 

 مثانة العوم

فراغ داخلي مملوء بغاز في األسماك العظمیة تسمح لھا بتنظیم طفوھا  مثانة العوم :
 في الماء .

 ھي كیس مملوء بغاز مثل البالون توجد في األسماك العظیمة . -

 /تسمح  للسمكة بالتحكم في عمق غوصھا .1

 .تغطس ألسفلعندما تنتشر الغازات خارج مثانة العوم یمكن للسمكة ان  -

ترتفع عندما تنتشر الغازات من الدم الى داخل مثانة العوم فإن السمكة  -
 الى اعلى في الماء .

 مالحظة : تقلل قوة طفو الماء من تأثیر الجاذبیة لألسماك .  -

 

 

 انقباض مجموعة عضلیة على جانبي أجسامھاآلیة حركة األسماك (الدفع بالماء) : تتحرك األسماك من خالل  -

بحیث یسمح ترتیب العضلة بإنقباضھا ,ومن ثم انثناء جزء كبیر من جسمھا . وكلما انثنى ھذا الجزء من الجسم 
اتجاه االنثناء في جسم  في قوة الدفع . تتولد تسمح بحركة السمكة الى األمامدفع الماء بقوة , مولدا قوة معاكسة 

  , السمكة

 مثل : السلمون المرقط 

 

الذي یبدأ على جھة واحدة –: األنقباض المتبادل للعضالت )  (األسماك سریعة الحركة s  آلیة حركة السمك بحرف -

                یحافظ على استمرار حركة السمكة بطریقة –من جسم السمكة ثم ینتقل الى الجھة األخرى المقابلة 

  sتشبھ الحرف 

 مثل : األنقلیس .
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ع األسماك (4-2)  تنوُّ

 طوائف األسماك 

 - تراكیب األسماك األساسیة ووظائفھا متشابھة , و ُتقسم األسماك بناء على تركیب أجسامھا إلى ثالث طوائف :

 - األسماك الغضروفیة (القرش - الزنك) 2- األسماك الالفّكّیة (الجریث - الجلكي)                                       1

  أسماك ذات زعانف مجزأة مثل –- األسماك العظمیة ( وتنقسم الى : أسماك ذات زعانف شعاعیة مثل الشعري والتونا  3
 السمكة الرئویة )

 

 الجریث) و الجلكي أسماك ( مثل الالفّكّیة األسماك

 . عظمي او ھیكل مزدوجة زعانف أو ، لیس لدیھا  قشور تشبھ األنقلیس , الفكیة اسماك - ھي 

 الخیاشیم . ومنھا األسماك صفات من لدیھا العدید لكن و فقري عمود تكون ال ، طوال حیاتھا یبقى ظھري حبل - لھا

 . المیتة االسماك و الطریة الالفقاریات على وتتغذى البحر قاع في - تعیش

 الكیمیائي إحساسھا ؛(بسبب الطعام عموما موقع تحدید من یمكنھا عمیاء انھا من الرغم على الالفّكّیة علل : األسماك- 

. الحاد)

 تعرضت إذا المخاط انتاج على بقدرتھا تتمیز الجریث (- اسماك .  علل : لسمك الجریث تكیفات تحمیھا من المفترسات-

كاف  نحو على زلقا مخاطا یصبح فإنھ ، السائل بالماء ھذا یختلط عندما و . جلدھا في غدد سائال من تنتج فھي ، للخطر
 االخرى) .  المفترسات من اصطیادھا یمنع

 تراكیب بواسطة السمكة جسم ثقب او الفم عبر الطعام إدخال خالل من الجریث : یتغذى- آلیة التغذیة في سمك الجریث  

 العظام و الجلد من كیس على صورة تتركھا ، للسمكة الداخلیة على المحتویات تتغذى ان بعد و االسنان تشبھ على لسانھا

 . فقط

بالممصات  الشبیھ فمھ فیستعمل , اخرى اسماك على نفسھ بتثبیت یتغذى متطفل الجلكي - آلیة التغذیة في سمك الجلكي :
 جسمھ . سوائل و عائلھ دم لیتغذى على االسنان تشبھ بتراكیب المزود ولسانھ 

 األسماك الغضروفیة

 (تعطي الجسم القوة) الكالسیوم كربونات   و(یعطي الجسم المرونة) الغضروف من مكون ھیكل لھا الغضروفیة - االسماك

 القرش. , مثل :

 أسنان ، تتحرك فقدھا یتم او االسنان بعض تسقط عندما و الحادة االسنان من صفوف عدة القرش من االنواع - لبعض

 األسنان). من صفوف القرش أسماك لكل محلھا. مالحظة : (لیس لتحل االمام نحو جدیدة

 . المؤخرة في االعلى الى یرتفع وذیل مدبب راس ذو  انسیابي لھا جسم القرش أنواع - معظم
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 جلدھا و حادة أسنان و سباحة قویة  ؛ ( ألن لھا عضالتعلل : القرش من المفترسات الُممیزة في البحار والمحیطات- 

. )  المفترسات افضل من الصلبة جعلھا الصفائحیة المغطى بالقشور القاسي

تقریبا  كیلومتر واحد بعد على الفریسة باكتشاف لھ یسمح الماء مما في الكیمیائیة بالمواد االحساس القرش - یستطیع
 . الماء في االھتزازات یكتشف ان یستطیع الخط الجانبي جھاز فإن مقتربا یتحرك وعندما

. كلھا تطلقھا الحیوانات التي الكھروحیویة المجاالت اخرى تمكن من اكتشاف مستقبالت و - لدى القرش بصر

 في خاصة تراكیب باستعمال  الماء من غذاءھا ترشح مخلوقات ھي الحوت ھي أكبر أسماك القرش الحیة و قرش - اسماك

 قادر فم وجود  التي لیس لدیھا أسنان , تكیفت من خالل االخرى القرش اما أسماك ، )لھا أسنان عدم وجود بسبب( افواھھا

  .الرخویات الصدفیة على التغذیة على

 قاع في للعیش النھا تكیفت .غضروفیة لھا أسنان- في قاع المحیط  - اسماك الراي و اللخمة - علل:  تعیش اسماك

 باألجنحة الشبیھة زعانفھا تتموج ، و برأسھا المتصلة الكبیرة  و زعانفھا الصدریة المسطح جسمھا المحیط  من خالل 

 الرخویات و القشریات . مثل غذاء عن باحثة البحر قاع طول تسبح على عندما بھدوء

 

 األسماك العظمیة

 المجزاة العظمیة االسماك الزعانف - شعاعیة العظمیة االسماك : الى تحت طائفتین ھما العظمیة االسماك طائفة - تنقسم

 الزعانف .

 

 الزعانف المجزاة العظمیة االسماك الزعانف شعاعیة العظمیة االسماك

 
 او مشطیة وقشور ، عظمي ھیكل لھا- 

 ، ومثانة خیشومي وغطاء ، دائریة

 . للعوم

 

 : فراغ داخلي مملوء بغاز مثانة للعوم- 
في األسماك العظمیة تسمح لھا بتنظیم 

 طفوھا في الماء .

 

 . یمیزھا اسمھا ما اكثر- 

 

 مدعومة رقیقة اغشیة زعانفھا لدى- 

االشواك : أھمیتھا  تشبھ رقیقة بتراكیب
 .  (تدعم أغشیة زعانفھا)

 

 . التونا و السلمون : مثل- 

 

 

 حالیا . تعیش الزعانف المجزأة االسماك من فقط أنواع ثمانیة - ھناك

 

الزعانف اكثر مرونة من  المجزاة العظمیة - علل :  زعانف االسماك
  الزعانف . شعاعیة العظمیة زعانف االسماك

 عضلیة اجزاء من مكونة الزعانف المجزاة العظمیة االسماك الن زعانف 

  فقاریات الیابسة مما یجعلھا اكثر مرونة . في التي بتلك شبیھة ومفصلیة

 

  .الرئویة السمكة الغازات , مثل لتبادل  رئات الزعانف المجزاة - لألسماك

 

 زعانفھا مع نفسھا تدفن ان یمكن الرئویة للسمكة جفاف یحدث - عندما

االسماك  تخرج ، المطر یعود تتنفس الھواء وعندما و ، الطین في الطریة
 مخابئھا. من الرئویة

 

 االن منقرضة ھي و ، الزعانف المجزأة االسماك من اخرى مجموعة - ھناك

 .  االطراف تشبھ رباعیات ،

 

 لھا أصابع و اقدام ،وأرجلھ لھا االقدام رباعي حیوان ھو االطراف : رباعي

  .مفاصل
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 البرمائیات) 3-4(

 -  تتشابھ البرمائیات مع غیرھا من المخلوقات الحیة بوجود األطراف .

 . یكتمل نموھا عندما على الیابسة، ثم تعیش مخلوقات حیة مائیة- تبدأ معظم البرمائیات حیاتھا بوصفھا 

 اإلنتقال إلى الیابسة:

 توجد عدة اختالفات لظروف الحیاة  في الماء عنھا  في الیابسة :  -

 / درجة الحرارة. 3/ تركیزاالكسجین.2/الطفو. 1

 / الصوت ینتقل أسرع في الماء. 4

 لإلحساس بالذبذبات، أو موجات الصوت في الماء. علل/ تستعمل األسماك جھاز الخط الجانبي . 

 في االحساس بموجات الصوت التي تنتقل عبر األذن  , فقد تخصصت غیر فعالالخط الجانبي  فإن جھاز الھواء أما في  -
 .فقاریات الیابسة  فيالھواء الجوي

 

 التكیفات لللعیش على الیابسة :
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیئات الیابسة:

 تتضمن المناطق البیئیة المختلفة مثل: ( كلھا توفر بیئات مناسبة للمخلوقات الحیة ذات التكیفات المناسبة ) 

 / الغابات المعتدلة.2/ الغابات المطریة االستوائیة.      1

 / الصحاري .4/ األراضي العشبیة.     3

 / التندرا. 6/ التیجا .      5
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 خصائص البرمائیات:

 - معظم البرمائیات تبدا حیاتھا مخلوقات مائیة، وبعد التحول تصبح قادرة على العیش على الیابسة.

 ابو ذنیبة

 یرقة ضفدع دون أطراف، یتنفس بواسطة الخیاشیم، وھو یشبھ السمكة. أبو ذنیبة: التعریف

 النمو

 :عملیة التحولیدخل أبو ذنیبة یوما بعد یوم في 

 / فتتكون األطراف الخلفیة وتطول.1

 / یقصر الذیل.2

 / تحل الرئات محل الخیاشیم.3

 / وتنمو االطراف االمامیة.4

 . ضفدعا بالغا، اعتمادا على نوعھ عدة اسابیع فقط أو اشھر/ ثم یصبح بعد 5

 

 التغذیة والھضم

 التغذیة

 معظم یرقات الضفادع: آكلة األعشاب. -
 یرقات السلمندر: آكلة اللحوم.  -
عند البلوغ یتشابھ الغذاء ، حیث تصبح جمیعھا مفترسات تتغذى على العدید من الالفقاریات  -

 والفقاریات الصغیرة.

طریقة الحصول 
 على الغذاء

 (االفتراس)

 من اجل اإلمساك الفكوك فقط: البرمائیات التي لیس لھا سیقانوالسلمندرات ویستعمل بعض  -
 بالفریسة .

 بسرعة كبیرة وبدقة لإلمساك السنتھا الطویلة اللزجة: یمكنھا ان تطلق العلجوموالضفدع  -
 بالفرائس الطائرة.

 الھضم

  ینتقل الطعام من الفم عبر المرئ إلى المعدة، حیث یبدا الھضم.  -

ثم ینتقل من المعدة الى االمعاء الدقیقة، فیختلط بإفرازات البنكریاس لھضم الطعام، ویمتص  -
 فیھا.

  ثم ینتقل الى مجرى الدم الذي یوصلھ الى خالیا الجسم. -

  ثم ینتقل من االمعاء الدقیقة الى االمعاء الغلیظة قبل التخلص من الفضالت.  -

 . المجمعوفي نھایة االمعاء ھناك مجرى یسمى  -

 حجرة تستقبل فضالت الھضم، وفضالت البول، والبویضة أو الحیوان المنوي المجمع (المذرق) :
 قبل مغادرة الجسم.

 

 خصائص البرمائیات

 .والدیدان العدیمة األطراف، وسمندل الماء السلمندر والعلجوم والضفادعتضم :  البرمائیات أمثلة على

 / لھا اربع ارجل.1 الممیزات

 / جلد رطب دون قشور.2

 خصائص أخرى
 / الرئات.2/ الجلد.1تبادل الغازات:  عبر :  -

 .مزدوجةدورة دمویة  -

  لھا یرقات مائیة. -
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 اإلخراج:

، وتخرج األمونیا أو الیوریا - بولینا - على أنھا فضالت ناتجة خالل الكلىترشح البرمائیات الفضالت من الدم  -
 عن عملیات األیض الخلوي.

 التي یتم طرحھا من البرمائیات التي تعیش في الماء. األمونیا لعملیة أیض البروتینات فھو الناتج النھائيأما  -

 . التي تتكون من االمونیا في الكبد الیوریافضالت  وتنتج البرمائیات التي تعیش على الیابسة  -

  حتى یتخلص منھا الجسم من خالل المجمع.المثانة البولیةعلى عكس األمونیا تخزن الیوریا في 

 التنفس والدورة الدمویة

تبادل الغازات
 من خالل جلدھا وخیاشیمھا. في الیرقة 

 / بطانة تجاویف الفم.3/ جلدھا الرطب 2/الرئتین 1بواسطة:  عند البلوغ

 في  الضفادع

 من خالل جلدھا, سواء أكانت خارج الماء أم داخلھ:

داخل الطین في قاع بركة  قضاء الشتاء محمیة من البرد وھذه الخاصیة تمكن الضفادع من 
 الماء.

جھاز الدوران
 ، بدال من الدورة الدمویة المفردة التي درستھا في االسماك.دورة دمویة مزدوجةیتكون من  التكوین 

 آلیة العمل

في الدورة االولى: یتحرك الدم غیر المؤكسج من القلب لیتحمل باالكسجین في الرئتین 
 والجلد، ثم یتحرك الدم المؤكسج عائدا الى القلب. 

حیث  عبر االوعیة الدمویة الى الجسم، من القلبفي الدورة الثانیة: یتحرك الدم المؤكسج 
 .ینتشر االكسجین نحو الخالیا

القلب
 

 . (أذینین + بطین واحد)ثالث حجراتمكون من  التكوین

 آلیة العمل
 . اذینین ینقسم االذین كلیا بنسیج الى 

 یستقبل االذین االیمن دما غیر مؤكسج من الجسم .

 یستقبل االذین االیسر الدم المؤكسج من الرئتین. 

 یبقى البطین في البرمائیات غیر مقسم.
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 الدماغ والحواس 

األجھزة 
العصبیة 
 والدماغ

 ، كما ھو الحال في االسماك. متخصصةاألجھزة العصبیة للبرمائیات  -
الفروق بین ادمغة االسماك وأدمغة  في الماء وعلى الیابسة على الفروق في ظروف الحیاةانعكست  -

 .البرمائیات
, منطقة ذات عالقة برصد الروائح المنتشرة في الھواءیحتوي الدماغ االمامي للضفادع على:  -

في البرمائیات  لیس معقدا على الرغم من اھمیتھ في المحافظة على االتزان في االسماك فالمخیخ
 البریة التي تبقى قریبا من سطح االرض.

 البصر

 الفوائد: -

 / تستعملھا لتحدید الفریسة التي تطیر على سرعات عالیة.1

 / االمساك بھا.2

 / الھروب من المفترسات.3

  - یغطي عیون الضفادع أغشیة تسمى االغشیة الرامشة. -
 جفن شفاف یستطیع التحرك فوق العین لحمایتھا تحت الماء وحمایتھا من - الغشاء الرامش:

 الجفاف على الیابسة.

 األذن

 في الضفادع:غشاء رقیق فغشاء الطبلة .علل /تظھر اذن البرمائیات تكیفا للحیاة على الیابسة -
 / لسماع االصوات العالیة التردد.1 ، تستمعلھ : جانب الراسخارجي على 

  ./ لتضخیم االصوات من الحبال الصوتیة                                                                              2

غشاء بیضوي الشكل , رقیق شبھ شفاف , یفصل األذن الوسطى عن األذن :  غشاء الطبلة- 
 الداخلیة,ویسمى ایضا طبلة األذن.

 حواس أخرى
وحاسة الشم في التجویف ، وبراعم التذوق على اللسان، والمستقبالت الكیمیائیة في الجلد، اللمس

 . التنفسي

 درجة الحرارة

  النھا من الحیوانات المتغیرة درجة الحرارة..علل/من المھم ان تحس البرمائیات بدرجة حرارة محیطھا

 مخلوقات تحصل على حرارة اجسامھا من البیئة الخارجیة، والتستطیع ان تنظم :متغیرة درجة الحرارة- 
درجات حرارة اجسامھا من خالل عملیات األیض، لذا یجب ان تكون قادرة على االحساس بالمكان 

 المناسب لتدفئة اجسامھا او تبریدھا.

 أن یجد صخرة دافئة ورطبة لیعرض جسمھ للشمس ویدفئ للعلجوم اذا كان الطقس باردا یمكن فمثال:
 نفسھ.

 

 التكاثر والنمو

ضفادع
نمو ال

 

 البیض

في تضع اناث الضفادع بیضھا مثل العدید من البرمائیات، لیتم اخصابھا من قبل الذكور  -
 .الماء

 خصائص البیض: -
  تحمیھا من الجفاف.اغطیة واقیة أو  قشور/ لیس للبیض1

 .تساعدھا على االلتصاق بالنباتات في الماء/ البیض مغطى بمادة لزجة تشبھ الھالم، 2

التلقیح ونمو 
 الجنین

  المح في البیض للتغذي حتى یفقس منھا أبو ذنیبة.الجنین النامي یستعمل بعد التلقیح -

 أبو ذنیبة

 قبل  التحول: -
/ لھ زعانف وقلب مكون من 4/آكل لألعشاب. 3/عدیم االرجل. 2/یتنفس بالخیاشیم. 1

  .حجرتین

 بعد التحول (ضفدع بالغ ): -
 / ولھ قلب ثالثي الحجرات.4/ آكل للحوم. 3/ رباعي االرجل 2/ یتنفس بالرئات. 1

  تطلق داخل جسم ابو ذنیبة.مواد كیمیائیة  علل/ما الذي یتحكم بمراحل التحول؟
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 تنوع البرمائیات:
 یصنف علماء االحیاء البرمائیات الى ثالث رتب: -

 .الضفادع والعالجیم نوع من 4200، وتحتوي رتبة عدیمة الذیل/ 1

 .السلمندرات نوع من 400، وتحتوي رتبة الذیلیات/ 2

 . عدیمة االطراف التي تشبھ الدیدان نوع من 150 التي تظم رتبة عدیمة االرجل/ 3

 المعیشة: -

o  مناطق رطبة في بیئات مختلفةتعیش الضفادع والعالجیم والسلمندرات في  

o  مائيالسمندل. 

o  استوائیة تدفن نفسھاعدیمة االطراف حیوانات. 

 

 العالجیم الضفادع 

 الصفات الممیزة

، اطول من العالجیموللضفادع ارجل  -
تمكنھا من القفز بفاعلیة اكبر مقارنة 

  .بقفزات العالجیم الصغیرة
 جلد رطب وناعم. -

أرجل اصغر  من الضفادع وقفزات  -
 صغیرة .

 جلد العلجوم جاف وذو نتوئات . -

.العالجیم تعیش ابعد عن الماء من الضفادع -
لھا غدد تشبھ الكلیة خلف رئوسھا تفرز  -

سما  سیئ الطعم، الیشجع المفترسات على 
 أكلھا.

الصفات 
 المشتركة

  .تفتقر الى الذیل -

  .لھا اقدام طویلة تمكنھا من القفز -
 حاجات كل منھما للعیش قرب الماء من اجل التكاثر.  -

 

 

 سمندالت الماء السلمندرات 

 الصفات الممیزة

 لمعظمھا أربع ارجل. -

 جلد رقیق رطب. -

 التستطیع العیش بعیدا عن الماء. -
 ، مثل الضفادع.في الماءتضع معظما بیضھا  -
إال أن لھا وتشبھ یرقات الضفادع السلمندرات الصغیرة،  -

 خیاشیم.

  في:المكتملة النموتعیش معظم السلمندرات  -

 / بیئات رطبة بین االوراق المتساقطة .1

 / تحت جذوع االشجار.2

 تقریبا، وقد یصل طول  cm 15یتراوح طول السلمندرات  -
  . m 1.5بعضھا كالسلمندر العمالق الى 

بیض الضفادع والدیدان ویتغذى السلمندر المكتمل النمو على  -
  .الالفقاریات االخرىووالحشرات 

مائیة عموما  -
 طوال حیاتھا.

 الصفات المشتركة
 اجساما طویلة ونحیلة. -
  . لھا رقبة وذیل -
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 عدیمة االطراف:

 تختلف عن البرمائیات االخرى: -

 / لیس لھا اطراف.  1

 / تشبھ الدیدان.2

 /  تدفن نفسھا في التربة.3

 .وبعض الالفقاریات األخرى الدیدان/  وتتغذى على 4

 - لیس لعدیمة األطراف فتحات أذن .

 یغطى الجلد العیون في العدید من عدیمة االطراف، لذا قد تكون عمیاء تقریبا.  -

  اذا تضع بیضھا في تربة رطبة تقع قرب الماء. اخصاب داخلي.لعدیمة االطراف كلھا  -

  . الغابات االستوائیةتعیش عدیمة االطراف في  -

 

 بیئة البرمائیات:

 
 مستوى العالم و یمكن  حصر السبب  في: تناقصت جماعات البرمائیات في العقود القریبة على -

 /عامل محلي .1

  .عدة عوامل تحدث على مستوى أكبر/ في حاالت أخرى قد یكون السبب ناتجا عن 2

 

 

 

 عوامل وأسباب تناقص جماعات البرمائیات

 العوامل العالمیة العوامل المحلیة

 فعندما جفت األراضي الرطبة وبنیت تدمیر البیئة: -
المباني بدال منھا لم تعد المناطق المائیة متوافرة 
للبرمائیات لتضع بیضھا قریبا منھا حتى تتكاثر 

 بنجاح.

 .لضفدع االرجل الحمراء تلك التي تحدث مثال:

 

 وھي انواع لم تكن – ادخال انواع خارجیة دخیلةأثر  -
 في جماعات –موجودة في المنطقة بشكل طبیعي 

البرمائیات، ونافست األنواع الخارجیة الدخیلة على 
كانت مفترسات ، أو مساحة البیئة وعلى الغذاء

 للبرمائیات.

 فالتغیرات المناخیة: ومنھا:- -

 / ارتفاع درجة الحرارة.1

 / تناقص كمیة رطوبة التربة.2

 / ازدیاد فترات الجفاف.3

 / التغیرات في تساقط كمیات االمطار.4

، مما إجھاد اجسامھا او موت البرمائیاتیمكن ان تسبب 
 .أكثر تعرضا لألمراضیجعلھا 

 

یعتقد بعض العلماء ان تغیرات المناخ العالمیة التي أدت  -
تركت بیض البرمائیات تنمو  تناقص كمیات االمطارالى 

 وألن الماء ضحل فقد تعرض في برك ضحلة المیاه
 البیض أكثر إلى االشعة فوق البنفسجیة.

 

 أظھرت التجارب أن ازدیاد التعرض لألشعة فوق  -
 البنفسجیة یؤدي إلى :

o  زیادة مخاطر االصابة بالعدوى الفطریة في بیض
 البرمائیات. 
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الرابعبنك اسئلة الفصل    

  2 , #1- استعمل الشكل اآلتي  لإلجابة عن السؤالین  1#

 

  ؟A ما الجزء المشار الیھ بالحرف – #1

               د-  الغطاء الخیشومي ج- جھاز الخط الجانبيأ- القشور المشطیة             ب- العرف العصبي              

 

  ؟ B بالحرف الیھ المشار الجزء  - ما#2

 د- الزعانف الحوضیةأ- الخیاشیم                           ب- مثانة العوم                     ج- البطین                  

 

 - أي تركیب یسمح لألسماك بالتحكم في عمق غوصھا في البیئة المائیة ؟2

                            ج- الخط الجانبي                    د- الفكوكب- مثانة العومأ- غطاء الخیاشیم                 

 

 - أي تكیف یجعل من األسماك مخلوقات حیة مفترسة ؟ 3

                        د- الخیاشیمج- الفكوكأ- الزعانف المزدوجة                        ب- القشور                       

 

 - أي التراكیب  اآلتیة تستعملھ البرمائیات للمحافظة على اتزانھا المائي ؟4

                     د- مثانات العومج- الكلىأ- األغشیة الرامشة                    ب- أغشیة الطبلة                      

 

 - أي مما یأتي لیس مرتبطاً مع أبوذنیبة ؟5

                         ب-  الخیاشیم                       ج- الذیل                         د- التغذیة النباتیة أ- الرئات

 

 - أي العبارات اآلتیة ال تنطبق على البرمائیات ؟ 6

  العدید منھا ینقصھا األطراف الحلفیة خالل جزء من دورة حیاتھا .–أ 

 ب- العدید منھا یمضي وقتاً من دورة حیاتھ في الماء وجزءاً آخر في الیابسة .

 ج- معظمھا یعتمد على مصدر ماء خارجي للمحافظة على رطوبة أجسامھا .

 د- معظمھا لھا جھاز خط جانبي معقد .

 

 - أي شكل من األشكال یوضح طفیلیاً خارجیاً ؟7

                                       - -                                 د-ب-أ                                   ج

 

 

 

 - ما وظیفة جھاز الخط الجانبي في األسماك ؟8

 

 أ- تحدید المواد الكیمیائیة في الماء .

 ب- تحدید التغیرات في ضغط الماء .

 ج- الحفاظ على توازن األسماك .

 د- إرسال اإلشارات بین أسماك النوع الواحد .
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 - أي مما یأتي من صفات أسماك القرش ؟9

 

 أ- عدیمة القكوك , ھیكل غضروفي , خط جانبي .

 ب- عدیمة الفكوك , ھیكل عظمي , زعانف شعاعیة .

 ج- فكوك , ھیكل عظمي , مثانة عوم .

 د- فكوك , ھیكل غضروفي , خط جانبي .

 

 - أي مما یأتي عدیمة األطراف ؟10

 

                                       - -                                  د-ب-أ                                     ج

 

 - ما نوع القشور في سمك السردین ؟11

                         ب- قرصیة                  ج- صفائحیة                     د- معینیةأ- مشطیة

 

 - غشاء رقیق خارجي على جانب الرأس, تستعملھ البرمائیات لسماع األصوات العالیة التردد, ولتضخیم األصوات ؟12

                    ب- الغشاء الرامش                      ج- عذو جاكوبسون            د- الجفون أ- غشاء الطبلة

 

 - النفرون في األسماك ھو :13

 أ- وحدة تنقیة داخل الكلیة .         

 ب- أكیاس بوابیھ صغیرة عند نقطة التصاق المعدة باألمعاء .

 ج- حجرة تضخ الدم من القلب الى الخیاشیم .

 د- غطاء متحرك یغطي الخیاشیم ویحمیھا .

 

 - تتكون الفكوك في األسماك من إحدى اآلتیة :14

            ب- الزعانف المزدوجة         ج- الزعانف الصدریة          د- عظام الجمجمةأ- األقواس الخیشومیة األمامیة
 

 

 

68  

 



ضیف علي حسین 317حیا  إعداد : إبراھیم عادل الصالح   &   محمد جمال عبد اااه   &     

 

 

 # - اجب عن األسئلة اآلتیة :

 - اكتب ثالث خصائص تتمیز بھا معظم البرمائیات :1

  دورة دمویة مزدوجة.– جلد رطب دون قشور.                    –- لھا اربعة ارجل.                           

 - علل : یسھم تركیب الخیاشیم في توفیر الكمیة الالزمة من األكسجین لألسماك .2

- تتكون الخیاشیم من خیوط رقیقة مغطى بصفیحة كثیرة اإلنثناء وتحتوي الصفیحة على العدید من األوعیة الدمویة التي 
 تمكنھا ان تستخلص األكسجین وتطلق ثاني اكسید الكربون . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التصنیف الخصائص الرقم

 قلب األسماك غالبا ما یتكون القلب من حجرتین رئیسیتین تشبھان األذین والبطین في قلب األنسان . 1

تمیزھا األطراف , جلد رطب دون قشور , دورة دمویة مزدوجة , یرقات مائیة , متغیرة درجة  2
 الحرارة .

 البرمائیات

 الوظیفة التركیب

 
 جھاز الخط الجانبي

 - یمكن السمكة من اكتشاف الحركة في الماء .
 - یساعد على ابقائھا معتدلھ ومتزنھ .

 - للتوازن .

 
 الزعانف المزدوجة 

 - تقلل من فرصة االنقالب الجانبي.
 - توجیھ افضل خالل السباحة.

 - تغیر اتجاه الحركة في الماء .
 - تمكنھا من العیش في البیئات الجدیدة.

 - التوازن .
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 األسماك العظمیة األسماك الغضروفیة وجھ المقارنة 1
 من العظم من الغضروف وكربونات الكالسیوم الھیكل الداخلي

 مشطیة او دائریة صفائحیة القشور

 العالجیم الضفادع وجھ المقارنة 2
 جاف ذو نتوءات جلد رطب ناعم الجلد

 األسماك العظمیة األسماك الالفكیة وجھ المقارنة 3

 لیس لھا ھیكل عظمي مكونات ھیكلھا
لھا ھیكل عظمي مكون من العظام 

وقشور مشطیة وغطاء خیشومي ومن 
 كربونات الكالسیوم .

 الزواحف البرمائیات وجھ المقارنة 4
 حمض البولیك الیوریا المادة الناتجة عن االخراج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 # - ارسم قلب البرمائیات :
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 الزواحف (5-1)

 خصائص الزواحف

. النمو أثناء في بالجنین تحیط أخرى وأغشیة رھلي غشاء لھا التي األخرى المجموعات مع مشتركة خصائص - للزاوحف

 البرمائیات الزواحف مقارنة

 
 المعیشة في الیابسة

 ألن ؛ الیابسة على للعیش تكیفت
 وجسمھا جلدیة بقشرة محاط بیضھا
 ولھا سمیك حرشفي بجلد مغطى
 فعالیة ذات وتنفسیة دورانیة أجھزة

 . أكبر

 على دائمة بصورة العیش  تستطیع ال
 الجفاف لتأثیر معرضة ألنھا ؛ الیابسة

 وبیضھا الیابسة على حیاتھا أثناء
 تتنفس یرقاتھا و بقشرة محاط غیر

 . الخیاشیم بواسطة

 

 

 

 

 

  :}األمنیوني {الرھلي البیض

 : بیضة توفر بیئة كاملة لنمو الجنین ؛ باإلضافة الى كیس المح الذي یغذي الجنین , ھناك أغشیة داخلیة بیضة رھلیة- 
 وكذلك قشرة خارجیة للحمایة.

.  نموه فترات خالل الجنین یحمي رھلي بسائل مملوء ، مباشرة بالجنین یحیط غشاء  ھوالرھلي: - الغشاء

 وتضم ،} الرھلي الغشاء حیوانات {األمنیونیة الحیة المخلوقات النمو من النوع ھذا بمثل تمر التي الحیة المخلوقات - تسمى

. والثدییات والطیور الزواحف

 الجفاف من الجنین لیحمي بسائل المملوءة الداخلیة األغشیة من والعدید واقیة بقشرة} األمنیونیة {الرھلیة البیضة - تحاط

 . نموه أثناء في

  .المح كیس من لنموه الالزم الغذاء على البیضة داخل الجنین - یحصل

 والبرمائیات. األسماك ألجنة المائیة البیئة وھو یشبھ ، الرھلي السائل یسمى سائل الرھلي الغشاء داخل بالجنین - یحیط

 .  الجنین ینتجھا التي الفضالت على یحتوي كیًسا یكون غشاء : ھو الممبار كیس- 

 ویحفظ ، األكسجین بدخول یسمح وظیفتھ : ،} مباشرة القشرة أسفل {للجنین الخارجي الغشاء :ھو الكوریون غشاء- 

. البیضة داخل السائل

 أما , الیابسة  على الجفاف من البیضة وتحمي ، والجنین الداخلیة السوائل تحميالزواحف بحیث  في جلدیة القشرة - تكون

 .جلدیة ال ، صلبة فتكون الطیور في

71  

 



ضیف علي حسین 317حیا  إعداد : إبراھیم عادل الصالح   &   محمد جمال عبد اااه   &     

 

 والحرشفي : الجاف الجلد

 .  الداخلیة السوائل فقدان یمنع الجاف فجلدھا-    . البیض في و  أجسامھا داخل الزواحف السوائل تحفظ - علل

 . الجفاف من تحمیھا الزواحف من للعدید الحراشف من طبقة - ھناك

 المشكلة عن طریق ( النمو و یكون حل في صعوبة یواجھ الحي المخلوق أن:  مشاكل منھا  عدة القاسي الخارجي - للغطاء

   .نموھا ازداد كلما الزواحف بعض دوري , مثل االفعى) حیث  تنسلخ بشكل االنسالخ

  ھو التخلص من الھیكل الخارجي الواقي  على فترات من اجل االستمرار في النمو .- األنسالخ :

 التنفس:

  . الغازات لتبادل الرئات على – المائیة السالحف بعض إال – الزواحف معظم - تعتمد

 وجدار الصدري القفص عضالت بانقباض الشھیق بعملیة تقوم  حیث رئاتھا داخل إلى الھواء بسحب تقوم : التنفس - آلیة

 تنبسط عندما الزفیر بعلمیة وتقوم التنفسیة الرئات بداخلھ یحوي الذي الجسمي التجویف من العلوي الجزء لتوسیع الجسم

  . نفسھا العضالت

 

 .أكثر تعقیًدا بحركات للقیام متاحھ وتصبح ، اإلیض تفاعالت خالل من الطاقة إنتاج یزداد األكسجین من المزید وجود - مع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آلیة التنفس

 الزواحف البرمائیات

 - تقوم  بالضغط على الحنجرة لمرور الھواء الى رئاتھا .
- رئات ذات مساحة سطح اصغر من مساحة سطح رئات 

 الزواحف .

- تقوم بسحب الھواء الى داخل رئاتھا حیث تقوم الشھیق 
 بانقباض العضالت والزفیر بانبساطھا .

 البرمائیات  رئات سطح مساحة من اكبر سطح مساحة ذات - رئات
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   :الدوران

 . الدوران جھاز في والبرمائیات الزواحف - تتشابھ

 . كامل غیر بحاجز جزئیاً  مفصول واحد بطین و منفصالن أذینان من یتكون قلبھا الزواحف معظم -

 حجرات أربع من المكون القلب ( حجرات أربع من مكون قلب لھ فإن لذلك كامالً؛ البطین قي الحاجز یكون التماسیح - في

) . القلب داخل المؤكسج غیر الدم عن بعیداً  المؤكسج الدم یبقي منفصلة

 إلى تحتاج لذلك ، البرمائیات من أكبر الزواحف ألن - . البرمائیات من أكبر بقوة دم ضخ إلى الزواحف تحتاج : علل

 .القلب عن البعیدة الجسم أجزاء إلى لیصل كافیة بقوة دم ضخ

 :  والھضم التغذیة

 . الھضم جھاز في  االسماك و والبرمائیات الزواحف - تتشابھ

                      اإلجوانا. السالحف مثل: نباتات آكلة / بعضھا2.           األفاعي مثل: لحوم آكلة /معظمھا1 : الزواحف تغذیة - طرق

 . السالحف مثل ) : النباتات و اللحوم على تتغذى ( قارتة حیوانات بعضھا /3

 فلھا الحرباء مثل السحالي لبعض أما ، األبتالع على تساعدھا ألسنة التماسیح و - تكیفات للتغذیة والھضم :  للسالحف 

. الحشرات امساك على تساعدھا لزجة طویلة ألسنة

 مرنة بأربطة متصالن السفلي و العلوي فكیھا ألن- ؟ حجمھا من كثیراً  أكبر فریسة ابتالع على القدرة لألفاعي : علل

 بالتبادل األمام إلى یندفعان والسفلي العلوي الفكین إن بحیث األخر عن أحداھما منفصل بشكل یتحركا أن للفكین یمكن ،حیث

  : النسیج الضام القوي یربط العظام بعضھا ببعض)األربطة (.الطعام لیسحبا یعودان ثم

  .الھضم عملیة تبدأ ثم تحلیلھا و الفریسة حركة شل یستطیع سم على تحتوي األفاعي - بعض

 : االخراج

 فیتكون الماء امتصاص إعادة یتم المجمع الى البول یدخل عندما و  الفضالت وتخرج الدم الكلیتان تنقي : األخراج - آلیة

. ) صلبة شبھ فضالت : البولیك ( حمض .البولیك حمض

  . اجسامھا في األمالح و للماء الداخلي األتزان ثبات من الزواحف تمكن الماء إمتصاص - إعادة 

 

 : والحواس الدماغ

 . البرمائیات أدمغة تشبھ الزواحف - أدمغة

  .االلوان تمییز على القدرة ولبعضھا الزواحف معظم في الرئیسیة الحاسة ھو - البصر

 العضالت و البصر وظیفة ألن-    .البرمائیات من أكبر الزواحف دماغ في المخیخ أجزاء و البصري الفص : علل

. األلوان تمییز على القدرة لدیھا الزواحف بعض إن حتى ، تعقیداً  أكثر

 األفاعي مثل األخرى البعض و ، البرمائیات في الذي یشبھ طبلة غشاء لبعضھا ألن-   . الزواحف في السمع یتنوع : علل

. الفك عظام بوساطة الصوتیة الذبذبات یلتقط
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  حیث ، لسانھا إخراج طریق عن األفاعي تشتم حیث-   .البرمائیات من أكثر معقدة الزواحف في الشم حاسة : علل

 جاكوبسون. عضو إلى تنتقل ثم باللسان الرائحة جزیئات تلتصق

 سقف في یوجد الكیس یشبھ التراكیب من زوج ھو : جاكوبسون - عضو

 . الروائح یمیز الذي ھو و األفعى فم حلق

 ، الفریسة تحدید في صعوبة الى جاكوبسون لعضو األفعى فقدان یؤدي - 
. التزاوج شریك تحدید في صعوبة تجد أنھا كما

 

 

 :  الحرارة درجة تنظیم

 حرارتھا تنظم بل حرارة تولد أن  ألجسامھا یمكن حیث ال  (الحرارة درجة متغیرة انھا في والبرمائیات الزواحف - تتشابھ

). سلوكیا

 - تكیفات الزواحف لتنظیم درجة الحرارة : 

   الحرارة درجة لخفض الباردة الحجور أو للظالل تذھب و جسمھا حرارة درجة لرفع الشمس أشعة تحت تسیر : / السلحفاة1

  األیض معدل تخفیض طریق عن الحرارة درجة معدل لتخفیض شتوي بیات في تدخل أو حجور في تختبئ الزواحف بعض /2

 . الحرارة فقدان تقلیل أجل من الشتاء في كتل ھیئة على بعضاً  بعضھا لیغطي  بالمئات معاً  تتجمع : األفاعي /3

 

 : الحركة

 .  األمام نحو أجسامھا فتدفع األرض على تضغط مفلطحة بأرجل یتحرك : السلمندر حركة - آلیة

 . الجسم تحت بحریة تدور اطراف ولھ االرض عن بعیدا تحملھا أجسامھا تحت ملتویة أرجل لھا : التمساح حركة - آلیة

 األرض على فتضغط الجسم جانبي من بارزة بأطراف تتحرك ألنھا -  .الحركة في البرمائیات و الزواحف  تتشابھ : علل

 . المقابلة األخرى الجھة من الجسم بدفع تسمح و ، جھة من

   .أثقل عظمیة تراكیب ذات تكون أن و قوي ھیكلھا یكون أن یجب البابسة على أكبر أوزاناً  الزواحف تحمل - لكي

 . الجر و للسحب باألرض التثبت و ، التسلق و ، الحفر على تساعدھا  أصابعھا في مخالب - للزواحف

 : التكاثر

 األمنیونیة البیضة أغشیة بھ یحیط جدیداً  جنیناً  فتكون األخصاب بعد البویضة تنمو و ، الزواحف داخلی في األخصاب- 

 .  آمنة بصورة نموه لضمان

 . بالبیضة تحیط جلدیة قشرة األنثى عبارة عن  لدى التناسلي - الجھاز

 . المح من الجنین - یتغذى 
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 یفقس حتى وضعھ بعد وحده البیض تترك األناث و معظم النباتات بقایا في تضعھ أو البیض فیھا تضع حفرة األنثى - تحفر

 و تفقس حتى جسمھا داخل البیض فتبقي السحالي و األفاعي  بعض أما ، عشاً  لھا فتبني كالتماسیح الزواحف بعض في أما
 . النمو مكتملة صغارا وتصیر تفقس حتى البیض تحمي الطریقة بھذه

 

 الزواحف: تنوع

 : وھي رتب اربع الى تنقسم الزواحف اصبحت الدیناصورات انقراض - بعد

 )  التماسیح ( التمساحیات – 2                           )  السحالي و األفاعي ( الحرشفیات- 1

 ) التواتارا ( الرأس خطمیة– 4                                      ) السالحف ( السلحفیات – 3

 

 (الحرشفیات) السحالي واألفاعي :

 األفاعي السحالي مقارنة

 
 
 
 
 

 الخصائص

 مخالب ذات بأصابع أرجل أربع - لھا
 و طویل ذیلھا ، متحركة جفون لھا ،

  األذنیة الفتحات في طبلة أغشیة لھا
 مفاصل ذو سفلي فك لھا أن كما

 . الفك حركة بمرونة تسمح متحركة

 متحركة جفون ال و أرجل لھا - لیس
 أغشیة لھا لیس و قصیر ذیلھا ،

 طبلة.
 فكوكھا في مفاصل لھا - كالسحالي

 حجما اكبر فرائس ابتالع من تمكنھا
 . رؤوسھا من

 ینتج ال بعضھا و سم ینتج - بعضھا
 بعضالتھا الفریسة یعصر بل سماً 

 الخضراء البایثون أفعى مثل القویة
 علیھا بااللتفاف فریستھا تخنق حیث

 . الموت حتى خنقھا و

 أمثلة
 , الحرباء , الخضراء اإلجوانا

 . الحرذون
 . البوا , األناكوندا , العاصر البایثون

 

 السالحف :

 البطني الجزء و الظھري الدرع یسمى الظھري من صدفة السلحفاة الجزء ( الزواحف عن مختلفة یجعلھا  واقي درع لھا -

   حمایتھا على یساعد )  البطني الدرع لدرع السلحفاة یسمى

 . الظھري الدرع مع السالحف معظم في واألضالع الفقرات - تلتحم

  المخاطر . و األفتراس من دفاع كوسیلة الدرع داخل رأسھا و أرجلھا السالحف سحب - تستطیع

  .قویة عضة تسبب أن یمكنھا وصلبة حادة فم حواف بل أسنان لھا لیس و بریة اآلخر البعض و مائیة بعضھا -
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 الطیور 5)-(2

 خصائص الطیور:

 الصفات التي تمیز الطیور من الفقاریات األخرى: -

  یطیر.2// لھا ریش 1

) التي تضم نحو  (avesألنھ تنتمي الطیور إلى رتبة الطیور علل/الطیور من أكثر الفقاریات البریة تنوعا ؟ 
  نوع .8600

 تتباین الطیور في حجومھا : -

o :((الصغیر الحجم)) مثال 

  الذي یحوم حول األزھار .طائر الطنان

o  : ((كبیر الحجم)) مثال 

  الذي الیطیر، بل یركض عبر السھول .طائر النعام

 وتعیش الطیور في: -

 /فوق البحار 5/البراري 4/ الجبال 3/ الغابات 2/ الصحراء 1

 السائل الرھلي (األمنیون) ھو ما یمیز  الطیور والزواحف . -

 الطیور تضع بیضا رھلیا (أمنیونیا). -

 ما الصفات المشتركة بین الطیور والزواحف؟

 أرجل الطیور مغطاة بحراشف تشبھ تلك التي تغطي أجسام الزواحف. 

  لتستطیع العیش في بیئات مختلفة )) :((-  تكیفات الطیور: 

 ).ثابتة درجة الحرارة/ القدرة على انتاج الحرارة الداخلیة في أجسامھا (2/ الطیران.      1

 / عظامھا خفیفة الوزن.4/ وجود الریش.         3

  .لیزود العضالت بأكسجین أكثر للطیران ؛  التنفس وجھاز الدوران/قد تكیف 5

 ثابتة درجة الحرارة:

 .داخلیاعلى العكس من الزواحف، تولد الطیور حرارتھا  -

 حیوان یمكن أن ینظم حرارة جسمھ داخلیا عن طریق عملیات  األیض .  :ثابتة درجة الحرارة -

 مما یؤدي إلى تولید وإنتاج كمیات كبیرة من علل/  یرتبط معدل األیض العالي بالحرارة الداخلیة للجسم . 
  ) یمكن استعمالھا لتوفیر طاقة العضالت أو أي نشاطات حیویة أخرى.ATPالطاقة (

  .41Cتبلغ درجة حرارة الطائر  -

تمكن درجة حرارة الجسم العالیة خالیا العضالت الخاصة س/ ما فائدة درجة حرارة الجسم العالیة للطیور ؟ 
 ) الالزمة النقباض العضالت السریع خالل الطیران.(ATPبالطیران من استھالك كمیات كبیرة من 
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 الریش:

 الطیور ھي المخلوقات الحیة الوحیدة التي یغطي أجسامھا الریش. -

 الریش

 التعریف
 زوائد نمو متخصصة في جلد الطیور یستعمل للطیران والعزل.. الریش: -

 التكوین
وھو بروتین في الجلد یكون أیضا الشعر واألظافر والقرون في بعض المخلوقات : الكیراتین

 . الحیة األخرى

  العزل.–- الطیران.    الوظیفة

 الفائدة

س / كیف یمنع الریش فقدان الحرارة التي تولدھا عملیات األیض في جسم 
 الطائر؟

, وھو مایشبھ عمل فراغا ھوائیا عازال یحبس الحرارةعندما ینفش الطائر ریشة یكون 

الغطاء عندما تكون نائما، فیكون الغطاء فراغا ھوائیا عازال  بینك وبین الھواء البارد 
 الموجود في الغرفة مما یمنع فقدان حرارة الجسم.

 
 الریش المحیطي (الكفافي).  الریش الذي یغطي الجسم واألجنحة وذیل الطائر یسمى: -

  .ویحدد شكل الجسم , یغطي جسم الطائر وأجنحتھ وذیلھریش ذو قصبات  الریش المحیطي : -

. بواسطة خطافات. تتفرع األشواك إلى شویكات تتماسك معا قصبة بأشواك متفرعةیتكون الریش المحیطي من  -

  كأسنان سحاب المالبس.تعاود االتصال مرة اخرىفإذا انفصلت األشواك بعضھا عن بعض فإنھا 

  تصلحھا عندما تقوم بتزییت ریشھا، حیث ؟س/ كیف تصلح الطیور الروابط المنكسرة بین أشواك الریش
 تمر بمنقارھا على طول الریشة. 

 تستغرق الطیور الكثیر من الوقت في إعادة بناء الروابط المنكسرة في ریشھا. -

 .غدة زیتیةللعدید من الطیور  -

 .. تفرز الزیت: وھي غدة موجودة قریبا من قاعدة الذیل الغدة الزیتیة -
 فتكون غالفا مقاوما للماء.في أثناء عملیة التزییت تنشر الطیور زیتا من الغدة الزیتیة على ریشھا  -

 ریش ناعم موجود تحت الریش المحیطي , وظیفتھ العزل عن طریق حجزالھواء . الریش الزغبي: -
فالتركیب اللین للریش الزغبي یمكنھ من حجز الھواء الذي الیحوي  الریش الزغبي خطافات لربط األشواك معا،  -

 یعمل عمل العازل .
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 العظام خفیفة الوزن:

  وھو : ھیاكلھا القویة خفیفة الوزن. یسمح لھا بالطیران للطیور تكیف آخرھناك  -

  ألنھا تحتوي على تجاویف ھوائیة. ورغم امتالء العظام بالھواء فھي قویة. علل/ عظام الطیور فریدة؟

 .من  التحام عظمتینتتكون عظمة الترقوة  -

  وھذا تكیف آخر للطیران. یجعل الھیكل أكثر صالبة إن التحام العظام في ھیكل الطائر  -

 عضالت الصدر الكبیرة: -

o  من وزن الطائر الكلي. %30تشكل نحو  

o  .توفر لھ القوة الالزمة للطیران 

o  عظم القصتربط ھذه العضالت الجناح بعظم الصدر، الذي یسمى. 

 .عظمة صدر كبیرة تتصل بھا العضالت التي تستعمل في تحلیق الطیور وطیرانھا عظم القص:

 

 

 

 

 

 

 

 

 التنفس

. لذا الطیران كمیة كبیرة من األكسجینتستھلك العضالت المسئولة عن عملیة  - التكیف في التنفس
 فإن أجھزة التنفس في الطیور متكیفة جدا، لتوفر ھذه الكمیة من األكسجین.

 وللطیور حیز للھواء في جھازھا التنفسي أكبر من الزواحف. - مجرى الھواء

 الھواء یدور في جھازھا التنفسي في اتجاه واحد فقط. -

 آلیة التنفس

 عملیة الشھیق : -

األكیاس الھوائیة  إلى عبر القصبة الھوائیةیتحرك الھواء الغني باألكسجین 
، وفي المقابل یسحب الھواء الموجود في الوقت نفسھ في الجھاز الخلفیة

، حیث یحدث تبادل من الرئتین نحو األكیاس الھوائیة األمامیةالتنفسي 
 الغازات.

 عملیة الزفیر : -

یطرد الھواء غیر المؤكسج الموجود في األكیاس الھوائیة األمامیة من الجھاز 
التنفسي، ویحل محلھ الھواء المؤكسج الذي یتجھ من األكیاس الھوائیة 

 الخلفیة إلى الرئتین.

 اعتمادا الرئتین في اتجاه واحد داخل المؤكسج فقطوأخیرا یتحرك الھواء  -
 على اتجاه دوران الدم.
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 الدوران

النقل الفعال تساعد في المحافظة على مستویات عالیة من الطاقة,من خالل  - فوائد الدورة الدمویة
 .للدم المؤكسج إلى أجزاء الجسم

 تركیب القلب
 قلب بأربع حجرات. -

، مما یجعل یبقي الدم المؤكسج وغیر المؤكسج منفصلین ووجود بطینین  -
 .أكثر فاعلیةتوصیل الدم 

 آلیة الدوران

-  

یستقبل األذین األیسر الدم من الرئتین، ویضخھ إلى البطین األیسر، ثم إلى  -
جمیع أجزاء الجسم. كما یصل الدم من الجسم إلى األذنین األیمن، ثم یتحرك 

إلى البطین األیمن ومنھ إلى الرئتین، حیث یحصل على المزید من 
 األكسجین.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التغذیة والھضم:

 تحتاج الطیور إلى كمیة كبیرة من الغذاء للمحافظة على معدل أیض عالي. -

 الھضمیة. عندما تأخذ الطیور الطعام تقوم باستھالكھ بواسطة تكیفات فریدة في أجھزتھا -

 .تخزن فیھا الغذاء الذي تبتلعھ للعدید من الطیور حجرة تخزین تسمى الحوصلة  توجد أسفل المرئ   -

 . من الحوصلة إلى المعدة ثم یتحرك الطعام  -

 . القانصةالنھایة الخلفیة للمعدة ماھي إال كیس عضلي سمیك یسمى  -

 تقوم بطحن الطعام الذي ابتلعھ الطائر بمساعدة األداء العضلي للقانصة, حجارة صغیرةتحتوي القانصة عادة  -
 . أسھل للھضمفتصبح جزیئات الطعام الصغیرة الناتجة 

  علل/ یتم ھضم الطعام وامتصاصھ بشكل رئیس في األمعاء الدقیقة ؟

 .الیمكنھا مضغ الطعام، و لیس لھا أسنانألنھ 

 حیث تساعد                                            األمعاء الدقیقة،-  یتم ھضم الطعام وامتصاصھ بشكل رئیس في 
  على عملیة الھضم.إفرازات البنكریاس والكبد

 اإلخراج:

 / تنقي الدم من الفضالت.1وظیفة الكلیتان في الطائر: -

 . الحال في الزواحف/ تحولھا إلى حمض البولیك، كما ھو                                               2

 للطیور مجمع (مذرق) یتم فیھ إعادة امتصاص الماء من حمض البولیك. -

 لیس للطیور مثانة بولیة تخزن البول. -
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البول المخزن یزید الوزن خالل الطیران .       ألن ؟علل/ یمكن اعتبار عدم وجود مثانة بولیة تكیفا للطیران
 - تطرح الطیور حمض البولیك في صورة مادة بیضاء طریة. 

 تكیفات مناقیر الطیور

 التكیف (الوظیفة) خصائص المنقار المثال

 طیور مالك الحزین
 طویل. -

 رفیع. -

 حاد. -

 لصید األسماك والبرمائیات الصغیرة واإلمساك بھا. -
 

 غرف الماء الذي یحوي األسماك . -    ----------- البجع

 حاد . - الصقر
 تمزیق لحم الفریسة. -

 

 طائر الطنان
 طویل.  -

 رفیع. -

 امتصاص الرحیق من األزھار . -
 

 
 الدماغ والحواس:

 

 أدمغة الطیور كبیرة مقارنة بحجم الطائر. -

  / اإلتزان في أثناء الطیران.2/ تناسق الحركة. 1 ألن الطیور تحتاج إلى:  علل/ كبر حجم المخیخ في الطیور.

 تتحكم ھذه المساحة من الدماغ   بحیث مركز التكامل األساسي في الدماغ ألنھ  علل/ كبر حجم المخ  في الطیور؟

 /السلوك الغریزي.4/ الطیران 3/ التغرید 2/ االكل 1 في:

  المعلومات البصریة. الفص البصريینسق  -

 ودقات القلب التنفسالوظائف اإلیقاعیة: ومنھا  یتحكم النخاع المستطیل في: -

-  

 النظر عند الطیور

 خصائص عامة

  للطیور بصر حاد.  -

 یمكنھ من التركیز على فریسة نظام تركیز عالي، لدیھ البومالطیور المفترسة ومنھا  -
 متحركة بشكل دائم عندما یقوم باالنقضاض علیھا الفتراسھا.

 موقع العین

 موقع عیون الطائر في وجھھ على بیئتھ. یعتمد -

 : الطیور المفترسة 
، ألن كلتا العینین یمكنھا أن تمییز مسافة الھدفیمكنھا من  حتى  :في مقدمة رأسھاعیون  -

 تركز على الھدف نفسھ.

 :الحمامة 
 تقریبا في الفراغ  درجة360بزاویة یمكنھا من الرؤیة  حتى  :على جانب الرأسعینان  -

  .ترى كل عین مناطق مختلفةالمحیط بھا, إذ 
 

  والتفترس.البذور و الحبوبوتأكل الحمامة  -

  بصر الحمامة متكیف الكتشاف المفترسات التي یمكن أن تكون قریبة منھا.  -

 لفأر خائف في اللیل، فحتى لو ھرب الفأر لیختبأ یسمع أدنى صوتللطیور  حاسة سمع جیدة (یمكن للبوم أن  -
 یمكن للبومة أن تمسك بھ بتتبع صوتھ فقط.)
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 التكاثر

 النشاطات التكاثریة

 معقدة تشمل: النشاطات التكاثریة

  تحدید مناطق التكاثر. -

  وتحدید شریك التزاوج. -

  وسلوك المغازلة. -

 التزاوج. -

 بناء األعشاش. -

  وحضن البیض. -

  وإطعام الصغار. -

 سلوك الطیور التكاثري
، حیث تتكاثر في مجموعات كبیرةخالل فصل التكاثر یتجمع العدید من الطیور  -

 وتعتني بصغارھا.

 إخصاب داخلي. - نوع اإلخصاب

حضن البیض وإطعام 
 الصغار

 تتكون البیضة الرھلیة بعد اإلخصاب. -

 تكون محاطة بقشرة صلبة وھي التزال في جسم األم. -

 إلى المجمع (المذرق)بعد تكون القشرة، یتم طرح البیضة أو البیض بواسطة  -
 العش، حیث :

 / یحضن الذكر أو األنثى أو كالھما البیض.1

 / یطعمان الصغار بعد الفقس. 2

تعني إبقاء الظروف المالئمة للفقس، وترقد الطیور على البیض  الحضانة: -
 حتى یفقس.

 

 تنوع الطیور:
 تختلف ھذه الرتب بعضھا عن بعض اعتماد على :  رتبة تقریبا. و27تقسم  الطیور إلى  -

 / االختالفات التشریحیة السلوكیات المحددة.1

 / التغرید.2

 / المواطن.3

 أكبر رتبة للطیور شیوعا ھي العصافیر . -

 

 خصائص العصافیر:

 أكبر رتبة للطیور. -

 تسمى عادة الطیور الجاثمة أو الطیور المغردة.  -

  نوع في ھذه الرتبة.5000وھناك أكثر من  -

  أجنحة صغیرة، أو لیس لھا أجنحة على اإلطالق. – ومنھا النعامة واإلیمو والكیوي – للطیور التي التطیر  -

 . كبیرة جدا مقارنة بحجمھ بیضة واحدة یضع – وھو في حجم الدجاجة –طائر الكیوي  -

 . یسمح لھا بالسباحة تمتاز بتكیف – ومنھا البطریق واألوز والبط –بعض الطیور  -

 تستعمل البطاریق أجنحتھا كمجادیف للسباحة عبر الماء، في حین أن للبط واألوز أقداما بأغشیة.  -
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 بیئة الطیور:

 
 علل / تؤدي الطیور دورا مھما في السالسل الغذائیة؟ 

.                                            والالفقاریات األخرى، المفصلیات، وللثدییات الصغیرة/ ألنھا مفترسات 1

 طائـر یسحب دودة من األرض)) (( مثل :

 /  فریسة داخل النظام البیئي للطیور الكبیرة أو الثدییات.2

    علل/ تؤدي الطیور  دورا مھما في نشر البذور. -

 في مكان آخر كذلك  تلتصق البذور صورة فضالتتأكل الطیور البذور أو الثمار, ثم تخرجھا بعد ھضمھا في 
  وتتساقط عنھ كل ما انتقل من مكان إلى آخر.بریش الطائر

 تتغذى على رحیق األزھار وتقوم بتلقیحھا في أثناء التغذیة على – ومنھا الطیور الطنانة – بعض الطیور  -
 رحیقھا. 

 
 تدمیر الموطن البیئي:

 

ألن مواطنھا التي تحتاج إلیھا تختفي أو تدمر بتأثیر المبیدات  علل / العدید من الطیور مھدد باإلنقراض؟

 الحشریة والملوثات الكیمیائیة اآلخرى.
  یتم تجفیفھا للتطویر والبناء.تعتمد جماعات طیور الماء على األراضي الرطبة، وھي مناطق تختفي بسرعة، حیث  -

  إلى تھدید حیاة بعض أنواع الطیور أیضا. منطقة الغابات المطریة في إزالة الغاباتأدت  -

 

 التجارة غیر القانویة :

 تتزاید تجارة طیور الزینة غیر القانونیة. -

 العدید من طیور الزینة تربى في األقفاص. -

 واستعمالھا سلعة تدر األموال الكثیرة.  بسبب  الصید الغیر مشروع للطیور؟علل/ اختفاء طیور نادرة من البریة

   من الطیور المھددة باإلنقراض.طائر البلبل البحرینيیعد  -

  م ؟ 1975علل/ عقدت اتفاقیة تجاریة عالمیة في عام 

 / للتأكید على بیع الحیوانات البریة وشرائھا یجب أن الیھدد حیاتھا. 1

 مازالت ھذه التجارة غیر الشرعیة مستمترة.  دولة.  ولكن160/ تشارك في ھذه اإلتفاقیة حالیا 2
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الخامسبنك اسئلة الفصل    

 - أي مما یأتي لیس من الزواحف ؟1

 

       د-                 ج-              ب-                         أ-

 

 

 - أي الجمل اآلتیة خاطئة فیما یتعلق بتنفس الزواحف ؟2

 أ- معظمھا یستعمل الرئات للتنفس .

 ب- تنبسط عضالت القفص الصدري في عملیة الشھیق .

 ج- تنبسط عضلة جدار الجسم أثناء عملیة الزفیر .

  .د- لرئاتھا مساحة سطح أكبر من تلك التي في البرمائیات

 

 - أي تراكیب الزواحف اآلتیة یوجد فیھا حمض البولیك ؟3

                             ج- القلب                           د- المعدةب- المجمعأ- الرئتان                              

 

 - أي العبارات اآلتیة صحیحة فیما یتعلق بالطیور :4

 أ- قلبھا مكون من ثالث حجرات .

 ب- عظامھا خفیفة الوزن ألنھا تحتوي تجاویف ھوائیة .

 ج- لھا مثانة بولیة .

 د- حیوانات متغیرة درجة الحرارة .

 

 - میز المصطلح الذي ال ینتمي الى المصطلحات في كل مجموعة ممایأتي : 5

 أ- البطین , األذین , الدم المؤكسج , الدم الغیر مؤكسج .

 ب- الكلیة , الفضالت النیتروجینیة , حمض البولیك , المجمع .

 د- المخیخ , المخ , األجزاء البصریة , النخاع .

 ج- البیضة الرھلیة , المجمع , الكلیة , الغشاء الرھلي .

 

 - تنتمي الكلیة والمجمع الى الجھاز :6

                               ب- العصبي                        ج- الھضمي                       د- التكاثريأ- االخراجي

  :1- استعمل الجدول اآلتي لألجابة على سؤال 7#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - أي صف من الجدول السابق یحوي معلومات صحیحة عن الجھاز الھضمي  ؟#1

  4                                د-3ج-                                      2                                ب- 1أ-
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  :1- استعمل الشكل اآلتي لإلجابة عن السؤال 8#

 

 

 

  أي التراكیب اآلتیة یدخل إلیھا الھواء المؤكسج في أثناء عملیة الشھیق في الطائر ؟– #1

 D                                 د-C                                    ج- Bب-                                  Aأ-

 

 - ما نوع المنقار الذي یحتاج إلیھ طائر یتغذى على نباتات مائیة ؟9

           ب- كبیر وعلى شكل مغرفة              ج- حاد ومعقوق               د- طویل رفیع , مدبب أ- واسع وعریض

 

   :2 , #1- استعمل الشكل اآلتي لألجابة عن السؤالین 10#

 

 

 

  أي األرقام اآلتیة تمثل الغشاء المملوء بسائل الذي یمنع الجنین من الجفاف ویحمیھ ؟– #1

  4                                د-3                                    ج-  2                                ب- 1أ-

 

  أي األرقام اآلتیة تمثل مصدر الغذاء الرئیس لجنین الزاحف المبین في الشكل أعاله ؟– #2

  4                                د-3                                   ج-   2ب-                                 1أ-

 - أي التراكیب اآلتیة تستعمل في الحصول على األكسجین و تنقلھ إلى خالیا الجسم في معظم البرمائیات البالغة ؟ 11

 أ- الخیاشیم و جھاز الدوران المغلق .

 ب- الخیاشیم و جھاز الدوران المفتوح .

 ج- الرئتان و جھاز الدوران المغلق .

 د- الرئتان وجھاز الدوران المفتوح .

 

  من الصفات المشتركة بین الطیور والزواحف :– 12

 أ- وجود عضو جاكوبسون في كلیھما .

 ب- تغطي أرجل الطیور حراشف كما في أجسام الزواحف .

 ج- كالھما ثابت درجة الحرارة.

 د- اإلجابتان (أ,ج) صحیحتان .

 

 - ما اسم الریش الذي یغطي الجسم واالجنحة و ذیل الطائر ؟13

 د- المحیطي الناعم                         –أ- الزغبي                                 ب- الكفافي                           ج 

 

 - ینتمي البایثون العاصر الى رتبة : 14

                         ب- التمساحیات                      ج- السلحفیات                    د- خطمیة الرأسأ- الحرشفیات
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 # - أجب عن األسئلة اآلتیة :

 - ما وظیفة الغدة الزعتریة في الطیور ؟1

 - تقوم بافراز الزیت وتكون غالف مقاوم للماء .

 - ما وظیفة عضو جاكوبسون ؟2

 - تركیب تستعملھ األفاعي لألحساس بالروائح , ویوجد في سقف حلق األفعى .

 - علل : یمكن لألفاعي أن تبتلع وجبة طعام أكبر حجماً من أفواھھا.3

 - ألن فكیھا السفلي والعلوي متصالن بأربطة مرنھ ویمكن للفكین ان یتحركا بشكل منفصل احدھما عن اآلخر .
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 قلب الطیور دماغ القاطور ( الزواحف )
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 خصائص الثدییات  )1-6(

 الشعر والغدد اللبنیة:

 .و الغدد اللبنیة, الشعر : ھما , للثدیات خاصیتان ممیزتان (تفرعین خاصین)-  

 الشعر والغدد البنیة

الغدد 
 اللبنیة

 .غدة تنتج وتفرز الحلیب لتغذیة الصغیر النامي وتوجد في الثدیات:الغدة اللبنیة التعریف

 .تنتج الغدد اللبنیة الحلیب، وتفرزه لیغذي الصغیر النامي الوظیفة

الشــــــــعـــر
 

 الوظائف

 .الشعر یغطي أجسام الثدییات -

المحافظة على حرارة  العزل ضد البرودة من أھم وظائف الشعر، ویكون عن طریق :العزل- 1
 .ومنع فقدانھا، أجسامھا

 .باالنسجام مع تنوع بیئاتھاحیث تسمح فراء الثدییات أو شعرھا : التخفي - 2

 مثال تستعمل شواربھا الفقمة.  في بعض الحاالت یتحور الشعر إلى شاربین:اإلحساس- 3
 من خالل اإلحساس بتغیرات الماء التي لتتبع الفریسة في ظلمة الماءالموجودة على أنفھا 

 .تحدث عندما تمر سمكة بالقرب منھا

عندما یتبخر الماء عن جلد األنسان یفقد الجسم الحرارة,كذلك العدید من :مقاومة الماء- 4
 لھا شعر یمنع وصول الماء إلى جلده، وھذا – ومنھا ثعلب الماء –المخلوقات الحیة المائیة 

 یساعدھا على المحافظة على درجة حرارة أجسامھا.

، عندما تھرب لتنبیھ باقي أفراد  مثال الغزالن ذات الذیل األبیض ترفع ذیولھا:التواصل- 5
 القطیع للھرب من المفترسات .

 وھي – یمكن للشعر ان یستعمل أداة دفاع ضد المفترسات، مثال للنیص إبرة حادة :الدفاع- 6
 تنفصل بسھولة عندما یھدده مخلوق مفترس آخر، فتلتصق األبر بالمفترسات –شعر متحور 
 .التي تلمسھا

 التركیب

 . الكیراتینیحتوي الشعر في الثدییات على بروتین لیفي قاس یسمى  -

 .الكیراتین ھو بروتین یدخل أیضا في تكوین األظفار والمخالب والحوافر -

شعر طویل یحمي شعرا قصیرا : نوعین من الشعر تتكون طبقة الشعر غالبا من  -
 .كثیفا عازال تحتھ

، عزال ضد البرودة یوفر الھواء المحصور في طبقة الشعر السفلیة القصیرة الكثیفة  -
 .ویحافظ على درجة حرارة الجسم

 خصائص أخرى:

 :تشترك الثدییات في خصائص أخرى، منھا

 . الذي یحافظ على ثبات درجة حرارة اجسامھا, معدل األیض المرتفع/ 1

 .لھا حجاب حاجز یساعدھا على التنفس/ 3.     لھا اسنان وأجھزة ھضمیة متخصصة/ 2

 .لھا دماغ معقد ومتخصص/ 5.         لھا قلب رباعي الحجرات/ 4
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 الثدیات مخلوقات ثابتة درجة الحرارة

 .  داخلیاتنتج حرارة جسمھا - نوع انتاج الحرارة

 .معدل األیض المرتفع داخل أجسامھا  - مصدر  الحرارة

 التحكم في درجة الحرارة
اشارات بین الدماغ والحواس ، من خالل آلیات تغذیة راجعة داخلیةبواسطة  -

 .المنتشرة في الجسم

آلیة التحكم في درجة 
 )الكیفیة(الحرارة 

/ عندما ترتفع درجة حرارة بعض الثدییات 1آلیة خفض الحرارة بواسطة العرق :  -

تنشط الغدد العرقیة  , االرتفاع في درجة حرارة الھواء المحیط أو بسبب بذل الجھد
 . في الجلد إلفراز العرق الذي یتبخر عند سطح الجلد

 . / عندما یتبخر العرق یمتص الحرارة من الجسم فیبرده2 -

 ./ عندما تنخفض درجة حرارة الجسم یتوقف التعرق3 -

 حیث من خالل اللھاث یبرد اللھاث الجسمفي الثدییات اآلخرى التي التنتج العرق  -
 .)مثل : الكلب. (یتبخر الماء من الفم واألنف

 ألن الثدییات تستطیع تنظیم الثدیات تستطیع أن تعیش في جمیع األنظمة البیئیة؟/ علل
 . للمحافظة على اإلتزانداخلیادرجة حرارة أجسامھا 

 :ومن ھذه المناطق

 .القطبیة في درجات حرارة التجمد/ 1

 .الصحاري/2

 .المناطق اإلستوائیة الحارة، وغیرھا/3

 التغذیة والھضم

عملیات األیض 
والحصول على 

 الطاقة

تحتاج الثدییات إلى كمیات كبیرة من الطاقة (یجب أن یتناول الفأر یومیا طعاما یعادل وزن / علل
 .  للمحافظة على عملیات األیض المسئولة عن ثبات درجة الحراة الداخلیة كتلتھ) ؟

 . بواسطة تحلیل الغذاءتحصل على حاجتھا من الطاقة  -

إلنتاج الحرارة الالزمة للمحافظة على یستعمل الكثیر من الثدییات الغذاء الذي تحصل علیھ  -
 .درجة حرارة الجسم ثابتة

 لھا معدل أیض عالي –ومنھا الفأر ذو األنف الطویل والخفاش والفئران . الثدییات الصغیرة -
ولذلك على ھذه المخلوقات الصغیره أن تصطاد وتأكل الغذاء باستمرار . بالنسبة الى حجومھا

 .تقریبا المداد الجسم بالطاقة الالزمة لعملیات االیض

 طرق التغذیة

یقسم العلماء الثدییات الى اربع مجموعات، اعتمادا على : تقسم الثدییات حسب طرائق تغذیتھا -
 :نوع غذائھا

 : آكلة الحشرات/ 1

o الفأر ذو األنف الطویل والخلد: منھا. 

o الحشرات والالفقاریات الصغیرة: تأكل. 

 : آكلة األعشاب/ 2

o األرانب والغزالن: منھا. 

o النباتات:تتغذى على. 

 :آكلة اللحوم/ 3

o  الثعالب واألسود: منھا. 

o تتغذى غالبا على آكلة األعشاب. 

 ):آكلة األعشاب واللحوم(القارتة / 4

o منھا الراكون ومعظم الرئیسیات. 

o النباتات وبعض المخلوقات الحیة اآلخرى كل من: تتغذى على . 
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 )المجترات(آكلة األعشاب 

 التكیف تجاه السیلیلوز

 .ھو من مكونات الجدار الخلوي في النباتات: السیلیلوز

 .ھو كیس یوجد حیث تلتقي األمعاء الدقیقة مع األمعاء الغلیظة: المعي األعور

لكن إنزیمات الجھاز الھضمي في . یمكن أن یشكل السیلیلوز مصدرا للغذاء والطاقة -
 . التستطیع ھضم السیلیلوزالثدییات 

األعشاب بكتیریا تحلل عوضا عن ذلك یوجد في المعي االعور لبعض آكلة  -
 . السیلیلوز

 وتحلل السیلیلوز أیضا الى فتوجد البكتیریا في معدتھاأما آكلة األعشاب األخرى  -
 .مواد غذائیة یمكن للمخلوق الحي أن یستعملھا

 نوع العالقة الموجودة بین مخلوق حي مجتر وبكتیریا في معدتھ؟ / علل 

 . عالقة تكافلیة

 .أربع حجرات مكونة من كبیرةمعدة  - تركیب المعدة

 آلیة الھضم

 :عندما تتغذى المجترات  -

فتھضم النباتات جزئیا , عبر المعدة األولى والثانیةتمر المواد الغذائیة المطحونة / 1

 .بواسطة البكتیریا في معدتھا

 وتمضغھا مرة اخرى لفترة طویلةفتتحلل الیاف كتل غذائیةتعیده للفم على شكل /  2

 . الحشائش

 .عندما یتم ابتالع المضغة تصل الى الحجرة الرابعة، حیث تستمر عملیة الھضم/ 4

 .األبقار/ 3الخراف / 2الماشیة / 1 مثال

 

 . تكیفت األجھزة الھضمیة في الثدییات لتقوم بھضم الغذاء وامتصاصھ بشكل فعال- 

 .قابل للھضم بسھولةإن البروتین التي تستھلكھ آكلة اللحوم وآكلة الحشرات - 

 .السیلیلوز الذي یقاوم الھضم/3الماء /2الكربوھیدرات / 1تحتوي المواد النباتیة على  : - 

 

 

 التكیف

 :للثدییات مجموعة كبیرة من التكیفات التي تساعدھا على -

  بلعھ وھضمھ/ 4      مضغھ/ 3    اإلمساك بھ/ 2     إیجاد الغذاء/ 1

 .وقتا أطول من ھضم اللحوم، ویتطلب أكثر صعوبةھضم ألیاف النبات  -

 :  لذا فإن الثدییات التي تتغذى على النباتات لھا

 .معى اعور أكبر/ 1

 . جھاز ھضمي أطول من الثدییات التي تتغذى على اللحوم/ 2
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 تصور األجھزة الھضمیة في الثدییات

 آلكلة األعشاب المجترة آلكلة اللحوم آلكلة الحشرات آلكلة األعشاب غیر المجترة النوع

 مثال
األرنب الشرقي ذو الذیل 

 القطني
 الغزال الثعلب األحمر الفأر ذو األنف الطویل

 خصائص

یبدأ ھضم الغذاء وامتصاصھ 
 . في المعدة

تقوم البكتیریا في المعي 
 .بتحلیل السیلیلوزاألعور 

وجبة آكلة الحشرات 
تھضم بسھولة وتمتص 

جھاز ھضمي بواسطة 
 .قصیر نسبیا

 . یشبھ مافي آكلة الحشرات

وبخالف اكلة االعشاب 
الیستعمل المعي االعور في 

أي وظیفة مھمة في 
الجھاز الھضمي آلكلة 

 .اللحوم

تساعد المعدة عدیدة الحجرات على تحلیل 
 . المواد النباتیة قبل دخولھا الى األمعاء

 یزیدان من األمعاء الطویلةوالمعي االعور
 .امتصاص المواد المغذیة

 صورة

 

 
 

 

 

 :األسنان

 .  باإلضافة الى تكیفات الجھاز الھضمي، تظھر االسنان طرائق مختلفة لتغذیة الثدییات -

 تبدو األسنان كلھا متشابھھ جدا في الفم، الن ھذه المخلوقات الحیة تستعمل كل اسنانھا الزواحف واألسماكفي  -
وعلى العكس من ذلك، -  للثدییات عدة انواع . االمساك بالفریسة او لتمزیقھا اربا قبل بلعھاللغرض نفسھ، وھو 

 . من االسنان التي تخصصت في وظائف مختلفة

، واألضراس الخلفیة )الضواحك(األنیاب والقواطع واالضراس االمامیة : ھناك اربعة انواع السنان الثدییات -
 ) .الرحى(
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 أنواع األسنان

 األنیاب
 .طویلة وحادةأنیاب : الثعالب -

 .تستعمل آكلة اللحوم األنیاب لطعن فرائسھا وجرحھا -

 .جمجمة البقرة، كما في صغیرة في الحجمفي آكلة األعشاب تكون عادة  -

  .لتقطیع اللحم ونزعھ عن عظام فرائسھا: تستعمل في آكلة اللحوم - األضراس األمامیة والخلفیة

 .الطحن: الوظیفة في آكلة األعشاب ھي -

 القواطع
 : توجد في آكلة الحشرات  -

 ).الحشرة(وتعمل عمل دبابیس لتثبیت الفریسة / 3منحنیة  /2طویلة / 1

 .متحورة للقرضقواطع القندس الشبیھ باألزمیل  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ألن أسنان الثدییات تعكس أنماط تغذیھایمكن لعلماء األحیاء أن یحددوا ما تأكلھ الثدییات بدراسة أسنانھا ؟/ علل

 اإلخراج:

 الوظائف التي تقوم بھا الكلى في أجسام الثدییات؟/ علل

 .تخرج فضالت األیض/ 1

 .تحافظ على اتزان سوائل الجسم/ 2

 .ترشح الدم من الیوریا، أو الناتج النھائي لألیض الخلوي/ 3

 .تخرج كلى الثدییات أیضا كمیة مناسبة من الماء أو تعید الكمیات المناسبة من سوائل الجسم الى الدم/ 4

 ألنھا تستطیع ان تتتحكم في كمیة الماء في تمكن الكلى الثدییات من العیش في البیئات القاسیة، ومنھا الصحاري؟/ علل
 سوائل الجسم وخالیاه

 

 التنفس

)احتیاجات المخلوق الثدیي(  
 .یستعمل الغذاء الذي یحصل علیھ للمحافظة على مستویات طاقة عالیة -

مستویات أیض  للمحافظة على مستویات عالیة من االكسجین كما انھ یحتاج الى  -
 .عالیة

الحجاب الحاجزتعریف   
طبقة او صفیحة عضلیة تقع تحت الرئتین وتفصل بین التجویف الصدري  :الحجاب الحاجز

 .والتجویف البطني، حیث توجد األعضاء األخرى
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 آلیة التنفس

 . عملیة التنفسیدخل االكسجین الى الرئتین من خالل  -

 ومنھا الطیور والزواحف –على الرغم من ان بعض المخلوقات الحیة االخرى  -
 . التي لدیھا حجاب حاجز ھي المخلوقات الحیة الوحیدة لھا رئات فان الثدییات –

ویسبب زیادة في ، ویصبح مستویاعندما تنقبض عضلة الحجاب الحاجز فانھ یستقیم - 1
 .حجم التجویف الصدري

.  الى األوعیة الدمویةبعملیة االنتشارعندما یدخل الھواء الى الرئتین ینتقل االكسجین - 2

 .وعندما تنبسط عضلة الحجاب الحاجز یصبح التجویف الصدري صغیرا

 .یخرج الھواء بعملیة الزفیر- 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الدوران 

عندما یحمل الدم باالكسجین تنقلھ أوعیة دمویة خاصة الى القلب، الذي یضخھ  -
 .الى جمیع أجزاء الجسم

وكما في الطیور یبقى . قلبا رباعي الحجرات في ان لھا الثدییات تشبھ الطیور -
 .الدم المؤكسج منفصال تماما عن الدم غیر المؤكسج

أجسام الثدییات تحتاج إلى كمیة كبیرة من المواد الغذائیة واألكسجین /  علل
 للمحافظة على اإلتزان الداخلي؟

 .ثابتة درجة الحرارة / 2نشیطة الحركة / 1ألن أجسامھا  

فصل الدم المؤكسج عن الدم غیر المؤكسج یجعل توصیل المواد الغذائیة  -
 .واألكسجین أكثر فاعلیة

یؤدي جھاز الدوران في الثدییات دورا في المحافظة على ثبات درجة حرارة / علل
فعندما ترتفع درجة حرارة الجسم تتمدد األوعیة الدمویة السطحیة، فتنقل أجسامھا ؟

دما أكثر من المعتاد و تنتقل الحرارة من الدم الى سطح الجلد عن طریق التوصیل. 
ویتم فقدان الحرارة من الجسم عن طریق اإلشعاع وتبخر العرق على سطح الجلد. و 
عندما تنخفض درجة حرارة الجسم تنكمش األوعیة الدمویة القریبة من سطح الجلد، 

 وتقلل ھذه العملیة من فقدان درجة حرارة الجسم.
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 :الدماغ والحواس

 .للثدییات دماغ معقد جدا وبخاصة المخ -

كثیرة اإلنثنائات مسؤولة عن تنسیق نشاطات الوعي واإلدراك , الطبقة الخارجیة من الدماغ :القشرة المخیة  -
 ).تزداد مساحة القشرة المخیة كلما زاد حجمالمخلوق الحي ودرجة تعقیده (وقابلیة التعلم

 :انثناءات الدماغ بــتسمح  -

 .الحصول على مساحة سطح كبیرة لإلتصاالت العصبیة/  1

 .كما تسمح للدماغ ان یتناسب مع حجم تجویف الجمجمة/ 2

 . قشرة المخ مسئولة عن تنشیط نشاطات الوعي والذاكرة والقدرة على التعلم -

 .المخیخ المنطقة االخرى المعقدة كثیرا في دماغ الثدییات تسمى  -

 .مسئول عن االتزان وتنسیق الحركة :المخیخ -

 

 :یسمح المخیخ المعقد للمخلوق الحي بــ -

 .الحركة الدقیقة/1

 .أداء الحركات المعقدة في جمیع االتجاھات/ 2

 

 : السلوك المعقد

 . ابنھا الصغیر كیف یصطاد) الثعالة(تعلّم انثى الثعلب  -

 :ألن الثدییات یمكنھا أن تعلّم صغارھا مھارات البقاء فان -

 .فرصھا في البقاء تزداد/ 1

 .یمكنھا ان تؤدي سلوكا معقدا/2

 . تذكر ماتعلمت/3

 . ویمكن استعمال ھذه المعلومات بعد ذلك,یمكن لبعضھا اآلخر أن یاخذ معلومات عن بیئتھ ویحتفظ بھا/ 4

 من على نحو افضل بیئیا قادرة على تجنب المفترساتعلى سبیل المثال تكون الفئران التي استكشفت موطنا  -
 . الفئران التي لم تكن لدیھا فرصة لتعلمھ واستكشافھ

 

 :الحواس

حاسة البصر لدى بعض الثدییات :ألنھ مثال تختلف اھمیة الحواس من مجموعة الى اخرى في الثدییات؟/ علل
 .ضروریة جدا في حین ان حاسة السمع اكثر اھمیة في ثدییات أخرى

تصدر الخفافیش اصواطا عالیة التردد، ترتد وتعود كیف یمكن للخفافیش أن تكتشف اھدافا في مسارھا؟/ علل
 .تحدید الموقع بالصدى وھذه الطریقة تسمى , وبھذه الطریقة یمكن للخفافیش ان تكتشف اھدافا في مسارھا,الیھا

تستعمل الكالب البولیسیة حاسة الشم لتتعرف األشخاص واألجسام حاسة الشم مھمة جدا لدى بعض الثدییات ( -
 .)األخرى

 .قد تساوي قوة حاسة الشم لدى الكلب أحیانا قوة حاسة الشم لدى اإلنسان ملیون مرة -

-  
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 :الغدد

 .لكي تساعد على تنظیم البیئة الداخلیة للثدییاتتفرز الغدد أنواعا مختلفة من السوائل؟ / علل

 .عضو أو مجموعة من الخالیا التي تفرز مواد تستعمل في مناطق مختلفة من الجسم :الغدة  -

 . تساعد على المحافظة على درجة حرارة الجسم: فائدة الغدد العرقیة  -

 تنتج الغدد اللبنیة الحلیب الذي یغذي صغار الثدییات . -

 . وبروتین) دسم(سكر الكتوز ودھون  على شكل الكربوھیدراتوالماء یحتوي الحلیب على  -

 .تختلف نسبة ھذه المواد من نوع إلى آخر من الحلیب -

 :فعلى سبیل المثال. تتنوع نسب المواد الغذائیة بشكل كبیر في االنواع المختلفة من الثدییات -

o  1 - %50من ) الدسم(یتنوع معدل الدھون. 

o  لتحافظ على حرارة جسمھا- یحتوي حلیب الثدییات المائیة التي تستعمل طبقة من الدھن 

 ).الدسم(أعلى كمیة من الدھون على  -

 :- تفرز غدد الرائحة مواد  -

 . لتجذب شریك التزاوج/ 2 أو .تستعملھا الثدییات لتحدید مناطقھا/ 1

 .جودة وسالمة شعر المخلوق وجلدهتحافظ الغدد الدھنیة في الجلد على  -

 .إطالق البیض من المبایض والنمو، ومنھا تنظم العملیات الداخلیةتنتج غدد اخرى ھرمونات  -

 

 :الحركة

 . تھرب من المفترسات، وأن تبحث الثدییات عن الغذاء والمأوىیجب أن  -

 :للثدییات أطراف مختلفة تمكنھا من أداء سلوكات ضروریة  -

o ومنھا الذئاب والثعالب:إذ تركض بعض الثدییات . 

 .110km/hمالحظة : أسرع ثدییات الیابسة فھو الفھد، فقد تصل سرعتھ إلى  -

 . ومنھا الكنغر تقفزبعض الثدییات -

 . ومنھا الدولفینیسبحبعضھا اآلخر  -

 . تطیرالخفافیش ھي الثدییات الوحیدة التي -

یعكس تركیب الجھازین العضلي والھیكلي في المخلوقات الحیة نوع الحركة التي یستعملھا المخلوق الحي , مثل :  -
(للخلد أطراف أمامیة قویة و قصیرة متكیفة لحفر الحجور في األرض  / یمكن للخفاش ان یطیر بأغشیة رقیقة 

 .تمدد بین الذراع وعظام الید )

 

 التكاثر

 اإلخصاب ونمو  الجنین
 . في الثدییاتداخلیایتم اخصاب البویضة  -

 . في معظم الثدییاترحم األنثىینمو الجنین في  -
 .عضو عضلي یشبھ الكیس ینمو فیھ الجنین :الرحم

 تغذیة الجنین
 .بواسطة المشیمةفي أغلب الثدییات یتم تغذیة الجنین  -

ھي عضو یوفر الغذاء واألكسجین ویتخلص من فضالت ) في معظم الثدییات( :المشیمة
 .الجنین في أثناء نموه

 الحمل

وتعتمد مدتھا على نوع ,ھي الفترة التي یبقى فیھا الجنین داخل الرحم قبل ان یولد :الحمل
 .المخلوق الثدي 

 .تعتمد فترة الحمل على نوع المخلوق -
 :تتباین فترة الحمل في الثدییات -

o  یوما12، وتبلغ لحیوان األبوسوم فأقصر فترة حمل ھي . 

o  یوما660-760 بینما أطول فترة ھي للفیل األفریقي، التي تتراوح بین  . 

 . عموما كلما كبر حجم المخلوق الثدیي زادت فترة حملة -

 .  الذي تنتجھ الغدد اللبنیة لدى األمالحلیببعد الوالدة یتغذى الصغار على  -
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 تنوع الثدییات) 2-6(

  طریقة تكاثرھا بناءا على تحت طوائفتقسم الثدییات الى ثالث 

 الثدییات المشیمیة الثدییات الكیسیة الثدییات األولیة

  ثدییات تتكاثر بوضع البیض .تعریفھا :
  منقار البط و آكل النمل الشوكي مثل :

 استرالیا وتسمانیا وغینیا مكان التواجد :
 الجدیده .

 
 : منقار البط 

 - لھ منقار یشبھ منقار البطھ .
 - لھ اقدام ذات اغشیة . 
 - لھ شعر وغدد لبنیة . 

- یضع بیض كالبیض الذي یضعھ 
 الزواحف . 

 
  خصائص مشتركة بین الثدییات

 األولیة والزواحف : 

 - وضع البیض .
 - تركیب العظم في منطقة الكتف . 

- درجة حرارة جسمھا ( درجة حرارة 
الثدییات االولیة اقل من اغلب الثدییات 

 االخرى ) 
 

  لھا خلیط من الكروموسومات
الطبیعیة الحجم : كروموسومات 

بحجم التي لدى الثدییات ، 
وكروموسومات صغیرة مثل 

 التي لدى الزواحف . 
 

 ثدییات تنمو صغارھا لفترة قصیرة تعریفھا :
داخل الرحم ، وبعد الوالدة یستمر نموھا فترة 

 اطول داخل كیس ( جراب ) .
  األبوسوم ، الكواال ، الولب ، الكنغر .مثل :

 
- بعد الوالدة یزحف الصغیر مباشرة نحو 

الجراب المكون من الجلد والشعر على جسم 
 األم الخارجي . 

- یستمر نمو الصغیر في الجراب حیث یتم 
 تغذیتھ بالحلیب التي تفرزه الغدد اللبنیھ لالم .
- بعض انواع الثدییات الكیسیة یولد الصغیر 

 ایام من االخصاب 8ویزحف داخل الجراب بعد 
 حتى اكتمال نموه .

 (سابقا عندما كانت االرض مكان التواجد :
كتلة واحدة ) في امریكا الجنوبیة والشمالیة 
واوروبا / ( عندما انفصلت الكتلة االرضیة 

بسبب تحرك الصفائح األرضیة الى قارات ) في 
 استرالیا والجزر القریبة منھا . 

 
  نتائج عزل الثدییات الكیسیة في

 استرالیا والجزر القریبة منھا : 

- نمو الثدییات الكیسیة بسبب انعزالھا عن 
 منافساتھا من الثدییات المشیمیة . 

- اصبح للثدییات المشیمیة سلوك سلوك 
اجتماعي ومصادر تغذیة متنوعة اكثر من 

 الثدییات الكیسیة . 
- حلت الثدییات الكیسیة محل الثدییات 

المشیمیة فمثال مألت الكناغر الحیز البیئي 
 للغزالن واالبقار والوعول في استرالیا .

 ثدییات لھا مشیمة ، تلد صغارا تعریفھا :
مكتملة النمو ال تحتاج الى نمو داخل كیس 

 او جراب . 
 في معظم الثدییات ، عضو المشیمة :- 

متخصص یوفر الغذاء و األكسجین للجنین 
 النامي ، ویخلصھ من الفضالت . 

 
- تشكل النسبة االكبر من الثدییات ومنھا 

 االنسان . 
- تتراوح اوزانھا بین مخلوق الفأر ذو االنف 

 جم ) الى بعض 15الطویل الذي یزن (
  كجم ) .100000الحیتان التي تزن ( 

 
  وضع العلماء عدة فرضیات تفسر

وجود اعداد كبیرة وانواع كثیرة 
من الثدییات المشیمیة مقارنة 

 بالثدییات الكیسیة : 

 إن الثدییات الكیسیة احدى الفرضیات :- 
تتشبث بفرو امھا عند الوالدة لذا تكون 

 االطراف محدودة بھذه الوظیفة .
 

 إن القشرة المخیة للثدیات فرضیة اخرى :- 
المشیمیة اكبر واشد تعقید من التي لدى 

الثدییات الكیسیة ویعود ذلك الى البیئة االكثر 
استقرار واألوفر اكسجین التي تكون فیھا 

 الجنین داخل الرحم . 
 

  18تتوزع الثدییات المشیمیة الى 

 رتبة .

 

 رتب الثدییات المشیمیة :

رتبة جلدیات 
 األجنحة

 - تحتوي نوعان من اللیمور الطائر . 
 - اللیمور الطائر ینزلق عبر الھواء بوساطة غشاء من الجلد یربط یدیھ برجلیھ .

 األردفـارك ھو النوع الوحید في ھذه الرتبة وھو آكل نمل یعیش في افریقیا .  األردفـارك

رتبة آكلة 
 الحشرات

  القنفذ ، الخلد ، الفأر ذو االنف الطویل . مثل :
  تعیش تحت سطح االرض .–- مصدر غذائھا الرئیسي ھو الحشرات .      

 - حجمھا صغیر عادة وانفھا مدبب یسمح لھا باصطیاد الحشرات . 
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 رتبة الخفاشیات

  الخفاش الصغیر البني ، الثعلب الطائر ( اكبر الخفافیش ویعیش في المناطق االستوائیة ).مثل :
 - ھي الثدییات الوحیدة القادرة على الطیران، حیث اجنحتھا مكونة من اغشیة رقیقة واطراف امامیة متحورة .

- بعضھا یأكل الحشرات ( الخفاش الصغیر البني ) ، واخرى تأكل الفاكھھ ( الثعلب الطائر ) واخرى تتغذى على 
  لیلیة النشاط – تحدد مكان انعكاس صدى الموجات فوق الصوتیة للطیران في الظالم  .        –الدم .          

 رتبة الرئیسیات
  السعادین ، القرود . مثل :

  رؤیة ثنائیة –- اكثر ادمغة الثدییات تعقیدا .    - معظمھا على االشجار .   
  إبھام متقابل –- لھا اطراف امامیة لألمساك باالشیاء .       

 رتبة الدرداوات

  آكل النمل الضخم ( اكبر آكل نمل ) ، الدب الكسالن ، المدرع .   مثل :
 - بعضھا لیس لھ اسنان ( آكل النمل ) واآلخر لھ اسنان بسیطة تشبھ الوتد ( الكسالن والمدرع ) .

 - آكل النمل لھ لسان شوكي ولعاب صمغي یسمح لھ باالمساك بالنمل بسھولة . 
 - الكسالن یتغذى على االوراق والمدرع یتغذى على الحشرات . 

 رتبة القوارض

  القندس ( اكبر القوارض ) ، الجرذان ، السناجب ، الھامستر . مثل :

 % من انواع الثدییات الن سلوكھا التكاثري ناجح یجعلھا حاضرة في كل االنظمة الحیویة البریة40- تشكل 

- لھا زوج قواطع شبیھ بالشفرة یستمر في النمو خالل حیاة القارض ، تستعمل اسنانھا الحاده لقضم الخشب 
 والبذور او القشور للحصول على الغذاء 

 رتبة االرنبیات

 - تشبھ القوارض ، ولھا قواطع طویلة حادة تشبھ األزمیل تنمو على الزوج االول وھي مستمرة النمو .
  األرجل الخلفیة اطول من األمامیة و متكیفة للقفز .–- تأكل األعشاب والفواكھ والبذور .   

 مثل البیكة ( ارنب الصخور ) :
 . یعیش في المرتفعات او بیئات المناطق العالیة المغطاة بالثلوج في اجزاء من السنة 

  . تجمع العشب خالل اشھر الدفئ لتتغذى علیھ خالل اشھر الشتاء حیث ال یوجد عشب 

 رتبة آكلة اللحوم
  القط ، الثعالب ، الدببة ، الفقمة ، الذئاب ، الظربان ، ثعالب الماء ، ابن عرس . مثل :

 - مفترسات وذات اسنان متكیفة لتمزیق اللحم . 
 - اللبؤة تفترس الوعول وصغار الزرافة وصغار التماسیح ثم تستعمل قواطعھا لتمزیق اللحم .

 رتبة الخرطومیات

  الفیل . مثل :
 - اكبر ثدییات الیابسھ .        - لھ خرطوم متكیف لجمع النباتات وشرب الماء . 

 - لھ قواطع متحورة الى انیاب ( عاجیة ) لحفر التربة وإخراج الجذور وتمزیق لحاء االشجار . 
 - تم تدریبھا للمساعدة في حمل األشیاء الثقیلة . 

 رتبة الخیالنیات

  عجل البحر واألطوم ( اكبر افراد الخیالنیات )      مثل :
  . كالھما ثدییان بطیئا الحركة ، ذوا رؤوس كبیرة ، لیس لھما اطراف خلفیة 

 - اطرافھا االمامیة على ھیئة زعانف للسباحة .      
 - تتغذى على االعشاب و الطحالب والنباتات المائیة األخرى . 

  كجم من االعشاب یومیا .    - تسبح على االنھار واالھوار الدافئة االستوائیة .50- األطوم یستھلك نحو 

 - النھا بطیئة وتفضل المیاه السطحیة غالبا تصطدم بھا القوارب فتؤذیھا . 

رتبة احادیة 
 الحافـر

  الحصان ، الحمار الوحشي ، وحید القرن . مثل :

  على كل طرف .1،3- لھا عدد مفرد من االصابع 

 - آكلة لألعشاب ، حیث لھا اسنان متكیفة لطحن النباتات . 
 - تعیش في كل القارات ، عدا القارة القطبیة . 

 رتبة ثنائیة الحافر

  الغزالن ، الماشیة ، الخراف ، الماعز ، فرس النھر . مثل :

  على كل طرف . 2،4- لھا عدد مزدوج من االصابع 

 - آكلة لألعشاب ومعظمھا مجترة .           - كثیر منھا لھ قرون . 

 رتبة الحوتیات

  الحیتان ، الدالفین .               - ال یغطي جسمھا الشعر . مثل :
- بعضھا مفترسة والبعض اآلخر لیست مفترسة لھا تراكیب متخصصھ ( مثل الحوت االزرق ) داخل افواھھا 

 تسمى عظام الفك ( البلین ) تستعمل لتصفیة العوالق التي تتغذى علیھا .
 - اطرافھا االمامیة متحورة الى زعانف للسباحة ، لیس لھا اطراف خلفیة ، والذیل یتكون من اجزاء لحمیة . 

 - فتحاتھا األنفیة ( المناخر ) متحورة على شكل ثقب او اثنین في اعلى الرأس لنفث الماء .  
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  سادسبنك اسئلة الفصل ال

ضع خط تحت اإلجابة الصحیحة من بین البدائل في الفقرات اآلتیة :   •

- اي االجھزة التالیھ یمثلھا الشكل المجاور :1  

      جـ- الجھاز الھیكلي     د- الجھاز التناسليب- الجھاز الدورانيأ- الجھاز االخراجي     

- ما الذي یصف دعم ھذا الجھاز في الشكل المجاور لثبات درجة حرارة الثدییات :2  

 ب- للقلب ثالث حجرات،ویمكنھ ان یضخ دم اكثر           أ- الدم المؤكسج منفصل عن الدم غیر المؤكسج

 جـ- ینقل ھذا الجھاز الدم المؤكسج الى الرأتین د- ینقل ھذا الجھاز الدم غیر المؤكسج من القلب الى الجسم 

- اي مما یأتي اقل ارتباطا مع االتزان الداخلي في الثدییات : 3  

د- المخالبأ- الكلى    ب- الغدد العرقیة    جـ- القلب      

- اي مما یأتي یعد من وظائف الغدد الدھنیة ، والغدد العرقیة ، والغدد اللبنیة : 4  

 أ- المحافظة على الجلد والشعر ، وتنظیم درجة الحرارة ، وانتاج الحلیب 

 ب- التكاثر ، والمحافظة على الجلد والشعر ، وتنظیم درجة الحرارة 

 جـ- تنظیم درجة الحرارة ، وإنتاج الحلیب ، والتكاثر 

 د- انتاج الحلیب ، وتوصیل االوكسجین ، والمحافظة على الجلد والشعر 

  :6 و 5استعمل الشكل لألجابة على السؤال  •

- اي مستوى غذائي ینتمي إلیھ ھذا المخلوق الثدیي : 5  

      ب- آكل لحوم    جـ- آكل حشرات    د- مترمم أ- آكل لالعشاب

- كیف یساعد وجود انواع مختلفھ من األسنان على وجود الثدییات في جمیع البیئات : 6  

    ب- تستطیع ان تصطاد بفاعلیھ                                   أ- تستطیع ان تأكل اشكال متنوعھ من الغذاء

  جـ- یمكنھا ان تھضم طعامھا بسھولة اكثر      د- جھازھا الھضمي متحور 

  : 8 و 7استعمل المخطط اآلتي لالجابة على السؤالین  •

 

 

 

 

 

 - اي المخلوقات الحیة لھ اعلى معدل درجة حرارة الجسم :7

        د- الجرذ جـ- السنجابأ- البقرة       ب- اإلنسان      
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- الجرذ والسنجاب من المخلوقات اللیلیة في الغالب ، فما الذي تستنتجھ من الرسم حول درجات حرارة اجسام ھذه 8

 المخلوقات :

 أ- درجة حرارة اجسامھا اعلى من درجات حرارة المخلوقات الحیة النشطة خالل النھار 

 ب- تغیرات درجة حرارتھا اكثر حدة من المخلوقات الحیة النشطة خالل النھار 

 ج- درجة حرارة اجسامھا اقل من درجات حرارة المخلوقات الحیة النشطة خالل النھار

 د- تغیرات درجة حرارتھا اقل حدة من المخلوقات الحیة النشطة خالل النھار

 - ما المخلوقات الحیة التي لھا حجاب حاجز : 9

  د- الثدییاتأ- الزواحف    ب- البرمائیات     جـ- الطیور      

 - اي العبارات اآلتیة صحیحة فیما یتعلق بالثدییات : 10

 د- جمیع ماذكر صحیحأ- قلب رباعي الحجرات   ب- وجود حجاب حاجز  جـ- قشرة مخیھ تغطي المخ  

- ما المخلوق الحي الذي یحتوي جھازه الھضمي على معى اعور بحجم كبیر نسبیا وتتكون معدتھ من 11

 اربع حجرات : 

     جـ- األرنب الشرقي    د- الفأر ذو االنف الطویل ب- الغزالأ- الثعلب األحمر    

 - ما الرتبة من المخلوقات الحیة الثدییة التي تتمیز برؤیة ثنائیة وأدمغة كبیرة وإبھام متقابل :12

       د- الحوتیات جـ- الرئیسیاتأ- الخفاشیات      ب- آكلة اللحوم     

 علل لما یلي :  •

 - القشرة المخیة في دماغ الثدییات ذات انثناءات كثیرة . 1

 تسمح للدماغ ان یتناسب اوتسمح إنثناءات الدماغ بالحصول على مساحة سطح كبیرة لإلتصاالت العصبیة 

  قشرة المخ مسؤولة عن تنسیق نشاطات الوعي والتعلم والذاكرة . اومع حجم تجویف الجمجمھ 

 - القنوات الھضمیة في الحیوانات آكالت اللحوم اقصر من مثیلتھا في الحیوانات آكالت النباتات . 2

 تحتوي المواد النباتیة اوالن البروتین الذي تستھلكھ آكلة اللحوم وآكلة الحشرات قابل للھضم بسھولھ 

 على الكربوھیدرات والماء والسلیلوز الذي یقاوم الھضم .

 - یؤدي الشعر في الثدییات عددا من الوظائف . 3

 یؤدي الشعر وظائف متعدده وھي : العزل ، التخفي ، اإلحساس ، مقاومة الماء ، التواصل ، الدفاع . 

  بین الدماغ في الحصان ( ثدیي ) والقاطور ( زاحف ) : بالرسم فقطقارن  •
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تحليل البيانات  بنك اسئلة    

 :  ادرس المخططات التالیة جیدا ثم اجب عن االسئلة التي تلیھا •

- كم تستغرق الدودة من وقت لتصل الى الموقع النھائي ؟ 1  

  ثانیة0.33

𝒎𝒎𝒎𝒎𝟎𝟎.𝟑𝟑𝟑𝟑 𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬 𝟎𝟎.𝟓𝟓  دقائق .10- اوجد المسافة التي یمكن ان تقطعھا الدودة في 2 ×
𝟔𝟔𝟎𝟎 𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝟏𝟏 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 × 𝟏𝟏𝟎𝟎 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝟗𝟗𝟎𝟎𝟗𝟗 𝒎𝒎𝒎𝒎  

- كیف یمكن ان تختلف حركة الدودة اذا حدث تلف في عضالت جسمھا 3

 في جانب واحد .

 ستكون ابطأ او تكون غیر قادرة على التحرك الى األمام .

 

 التي انتقت الكرة الحمراء – لم تدرب –- ماعدد االخطبوطات التي 1

 والبیضاء بعد مشاھدة انتقاء الحمراء ؟ والكرة البیضاء ؟

%75% ، االبیض : 10% ـ األحمر : 20% ، االبیض : 85األحمر :   

- ھل یستطیع االخطبوط التعلم بالمشاھدة فقط ؟ وضح ذلك . 2  

نعم ، االخطبوطات التي تشاھد غیرھا تتدرب على انتقاء الكرة البیضاء ، 

تختار الكرة البیضاء ایضا . تختار االخطبوطات الكرة الحمراء عندما 

 تشاھد غیرھا یتدرب على انتقاء الكرة الحمراء .

- اي االجنحة انجذب الیھ اكبر عدد من الذكور ؟ 1  

تستجیب الذكور اكثر للضوء المستقطب المنبعث من جناح 
 االناث اكثر مما تستجیب للضوء غیر المستقطب 

- یالحظ الباحثون ان الفراش الذي یعیش في الغابات تمیل 2
اجنحتھ الى تكوین تلون قزحي بعكس الفراش الذي یعیش في 

 السھول ما سبب ذلك ؟ 

الفراشات التي تعیش في الغابات لھا اجنحة ذات الوان قزحیة   
   ( الوان قوس المطر) تعكس اي ضوء یمر عبر اوراق الشجر 

. الفراشات التي تعیش في المروج تتعرض لكمیات كبیرة من 
.الضوء ، واللون القزحي لألجنحة غیر مفید   
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A - حدد نجم البحر األكثر صلة بنجم البحر 1  

D النجم 

- حدد مانجم البحر األقدم ؟ 2  

L.polaris 

(L,K,M)-(C,G,N) ؟   -  اي مجموعات نجم البحر االكثر تنوعا : 3  

 االولى ، النھا اكثر تفرع . 

 

- ھل یختلف توقیت انقباض نوعي العضالت عند حركة 1

 السمكة ؟

 ال ، تنقبض العضالت البیضاء والحمراء في الوقت نفسھ.

- كیف یختلف توقیت االنقباض بین نوعي العضالت عندما 2
 تسبح السمكة بنشاط ؟

 تنقبض العضالت الحمراء بعد العضالت البیضاء.

 

 

- ما العالقة بین ذبذبات النقیق ودرجة الحرارة ؟ 1  

 تزداد معدالت النداءات ( النقیق ) بارتفاع درجة الحرارة .

Aو B؟ - كیف اثرت درجة الحرارة في معدل الذبذبات في النوع 2  

 1:1) ، وبنسبة A تقریبا للنوع (1:2.5تزداد معدالت النداء بنسبة 

 ذبذبة كل 22) یطلق B) ، فعلى سبیل المثال النوع (Bتقریبا للنوع (
 ذبذبة كل ثانیة 47) یطلق A ، والنوع (° س20ثانیة عند درجة الحرارة 

  .° س20تقریبا عند درجة الحرارة 

- ما اھمیة اال یكون لنوعي الضفادع معدل ذبذبات النقیق نفسھ عند 3

 درجة الحرارة نفسھا ؟

  .یجب ان یكون نقیق الضفادع خاصا بأفراد النوع الواحد ، حتى تستطیع ان تمیز بعضھا البعض  
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 الى 1977- التوجھ لتغییر مدة نداء الحیتان في األسراب الثالثھ من 1
م . ما الذي ینتج عنھ ھذا التوجھ ؟ 2003  

 یتداخل ضجیج القوارب مع نداءات الحیتان .

- كون فرضیھ تصف مایستقصیھ الباحثون في ھذه الدراسة .2  

 كلما زاد ضجیج القوارب ازدادت مدة النداءات .
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