
 

1 
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=============================================================                                            

  
 ؟حبليات لل الرئيسية خصائصال عدد -
 .........الحبل الظهري......... -2    ......الحبل العصبي األجوف.......... -1
 ..............الذيل........... -4    .....     ...الجيوب البلعومية.......... -3
 
 اكتب المصطلح العلمي: -
رع منه بشكل منتظم االعصاب تركيب يمتد على طول الجانب الظهرى للجسم وتتف (  األجوف العصبي الحبل )  -1 

 الى االعضاء الداخلية والعضالت وأعضاء الحس. تصلالتي 

 يمتد على طول الجسم اسفل الحبل العصبى لدى اغلب الحبليات ويظهر فى    دعامي( قضيب  الحبل الظهري)     -2

 المراحل الجنينية فقط.                               

 منطقة البلعوم قد تتطور الجيوب الى خياشيم تستخدم فى تبادل الغازات.  تركيبات مزدوجة في( الجيوب البلعومية)   -3

 وعضالت  .على عظام ت خلف الشرج وقد يحتوي يب يتكون فى مرحلة ما من حياة الحبلياترك (  الذيل         )  -4

 قارن بين كال من : -

 الحبليات الفقارية الحبليات الالفقارية 

 
 سبب التسمية

 
 ألنها ال تمتلك عمود فقري

 
 ألن لديها عمود فقري

  امثلة
 األسيديات والسهيمات

 
 الثدييات -الطيور  –الزواحف  –البرمائيات  -األسماك

 الخصائص
 
 

 
 الحبل الظهري-2الحبل العصبي األجوف -1
 الذيل -4الجيوب البلعومية -3

 
 الحبل الشوكي يحل محل الحبل العصبي األجوف-1
 العمود الفقري يحل محل الحبل الظهري-2
 الذيل -4الجيوب البلعومية -3

 
 ؟ سميت االسيديات باسم ذوات االغطية علل  / -

 ....................اشتق االسم من غطاء جسم الطور اليافع وهو غطاء غير حي....................   
       

 

 : المطلوب الشكل الذي امامك يمثل حيوان حبلي -
 اكمل البيانات علي الرسم -1    

 ( 1ما وظيفة التركيب رقم ) -2
 .....التغذية وتبادل الغازات ................

 
 2وظيفة التركيب رقم  ما -3

 ..الحركة ) السباحة عند الحبليات المائية...
 
 
 
 
 
 



 

2 

 

 

 
 الشكل الذي امامك يمثل الطور اليرقي لالسيديا  -
 الرسم  اكمل البيانات عل -    
 
 
 
 
 
 الشكل الذي امامك يوضح تركيب حيوان االسيديا في الطور اليافع -

 مجموعة  تنتمي االسيديات إلى -1
 ...الحبليات الالفقارية)الذيل حبليات (تسمى ...انية حيو

 الرسم  اكمل البيانات على -2
 الرسم مكان دخول وخروج الماء  حدد على -3

 
 
 
 
 
 

 السهيم : الشكل الذي امامك يوضح تركيب حيوان -
 اكمل البيانات علي الرسم  -1

  ......للتغذية....1ما اهمية التركيب رقم  -2
 سهيم ضمن يمكن تصنيف ال -3  

 ..الحبليات الالفقارية ) الرأس حبليات (.....مجموعة 
 

 
 
 قارن بين كال من : -

 (الراس حبلياتالسهيمات ) (الذيل حبليات)االسيديات ذوات االغطية  

  سأالر
 ال يوجد

 
 توجد منطقة رأس محددة

  وظيفة البلعوم
 التغذية والتنفس

 

 التغذية فقط

الحركة في الطور 
 اليافع

 متحرك )سباحة( بتثا

 يوجد وجود القلب
 

 يوجد قلب ليس حقيقي

  التنفس
 بلعوم ذو شقوق خيشومية 

 
 الجلد الرقيق الذي يغطي جسمها

  طريقة التغذية
 الترشيح عن طريق البلعوم

 

 
الترشيح تلتصق جزيئات الطعام بمادة 

 مخاطية لزجة تبتلعها عن طريق البلعوم
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 الفقارياتالهيكل  الهيكل المفصليات 

 داخلي خارجي نوعه

 ينسلخ ) ال ينمو مع نمو الجسم( االنسالخ
 

 ال ينسلخ ) ينمو مع نمو الجسم (

مكونات 
 الهيكل

 
 مادة غير حية

 

 
 خاليا حية ومادة غير حية

  االهمية
يدعم ويحمي جسم الحيوان ويوفر مكان 

 لتثبيت العضالت 
 

 
ت يدعم ويحمي جسم الحيوان ويوفر مكان لتثبي

 العضالت 
 

 
 
 ) يشترك الهيكل الداخلي والخارجي في الدعم والحماية للحيوان ويوفر مكان لتثبيت العضالت (اقرا العبارة ثم اجب -

 ما وجه االختالف بين الهيكل الداخلي والخارجي؟ -  
 
 

 الهيكل الداخلي  الهيكل الخارجي  وجه االختالف

 ال ينسلخ ينسلخ  االنسالخ

 خاليا حية ومادة غير حية مادة غير حية كلمكونات الهي
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 : اختر االجابة الصحيحة -
 تتميز االسماك بالخصائص االتية ما عدا : -1    

 والخياشيم □         ذات حياة مزدوجة □        القشور □      وجود الزعانف المزدوجة   □        
 ليس لها قشور تتميز بان من االسماكنوع  -2   

 سمك البركودة □       سمك الجلكي □        القط  سمك □ي       سمك البلط □          
 نوع من االسماك يظهر طرق مختلفة من التغذية -3   

 البلطي □الشبوط         □  سمك الجلكي        □       سمك البركودة □    
 قارن بين كال من : -

 سمك الجلكي سمك البركودة 

  نمط التغذية
 آكالت اللحوم

 
 ت طفيلياتآكال

 اكتب المصطلح العلمي : -
 الدم المواد الغذائية إلى وامتصاصجيوب اصبعية الشكل تفرز انزيمات خاصة لهضم الغذاء (الردوب األعورية)  -1  
الغازي في  لشعيرات الدموية تسمح  بالتبادلتركيبات خيطية ريشية يتكون كل خيط من شبكة من ا(  الخياشيم ) -2  

 االسماك  
  للخارج باألكسجينجانبي البلعوم في االسماك تطرد الماء الفقير   ( فتحة او فتحتان على   فتحات خيشومية)  -3  
 في االسماك غطاء عظمى واق يغطى الفتحة الخيشومية (غطاء خيشومي )   -4  
 ؟عورية الردوب األ هميةأما  -

 الدم إلى الغذائية المواد متصاصاويسمح ب الغذاء لهضم خاصة نزيماتأ تفرز ................
الشكل الذي امامك يمثل االعضاء الداخلية لسمكة  -

 : المطلوب عظمية
 اكمل البيانات علي الرسم -1
 1ما اهمية التركيب رقم  -2
  ......الكلية تساعد في ضبط كمية الماء في أجسامها... 
  2ما اهمية التركيب رقم  -3

 ..........المهضومة الشرج لطرد المواد غير .....
 وما اهميته3مما يتكون التركيب رقم  -4 
: تتكون من تركيبات خيطية ريشية تسمى الخياشيم ...... 

 .....الخيوط الخيشومية
    /يأتيلما  علل -

  شبكة من الشعيرات الدموية ؟ الخيوط الخيشومية في االسماك على تتكون
 .......أكسيد الكربون لتسمح بتبادل غازي األكسجين وثاني ......

  ؟ الضحلة و مناطق المياهأ ماء قليل االكسجينالفى  الرئوية للمعيشة االسماك تكيفت -2
 الفم عبر الهواء من االوكسجين ينتقل بحيث كالرئتين  تعمل متخصصة أعضاء بوجود األسماك هذه ألن تتميز....

 ...األعضاء هذه الى ليصل
 : قارن بين كال من-

 اسماك الماء العذب  ماء المالحاسماك ال 

دور الكلية في تنظيم 
 كمية الماء بالجسم

 وإعادة الفضالت بإخراج الكليتين تقوم
 الجسم الى الماء من ممكن قدر اكبر
 

 من كبيرة كمية طرح على الكليتين تعمل
 الخارج إلى المخفف البول مع الماء

 ؟ باألسماك الكلية هميةأاذكر  -
 ألسماك  في ضبط كمية الماء في أجسامهاتساعد الكليتان ا
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 اكتب المصطلح العلمي : -

 وردة السمكة قبل ان ينساب الى االذين.أ( كيس رقيق الجدار يتجمع فيه الدم من  الجيب الوريدي  )     -1
 ( حجرة عضلية تدفع الدم باتجاه واحد الى البطين  األذين         )     -2
 رئيسى الذى يضخ الدم الى البصلة( حجرة عضلية سمكة الجدار تشكل الجزء ال  البطين       )      -3

 ( انبوب عضلية كبيرة تتصل عند طرفها االمامى بوعاء دموى كبير يسمى الشريان  البصلة الشريانية)     -4   

 .يتحرك الدم خالله الى خياشيم السمكة                                  

 االم ) االخصاب خارجى ( وتنمو االجنة داخل  ( االسماك التى يفقس بيضها خارج جسم  أسماك بيوضة)  -5  
 البيض وتحصل علي غذائها من مح البيضة ) المادة الجالتينية ( .                               

 (  االسماك التى يتم فيها اخصاب البيض فى جسم االم  ) االخصاب داخليا ( وينمو كل  أسماك بيوضة ولودة)   -6 
 مستخدما المح  للتغذية ثم تتم والدته  . ةجنين داخل البويض                               

 ( اسماك ينمو فيها الجنين فى الرحم داخل جسم االم ويحصل على غذائه مباشرة منها ثم     أسماك ولودة)  -7  
 تلد مباشرة فى الماء.                                                               

 الشكل المقابل يمثل قلب السمك : -

 الرسم  لىاكمل البيانات ع -1  

  .حلقة مفردةيتحرك الدم في مسار   -2  

   1ما اهمية التركيب رقم  -3  

 ...األذين يدفع الدم باتجاه البطين ..

 

 اذكر اهمية كال من :  -

  الرسم  اكمل البيانات على  -سماك :الشكل المقابل يمثل دماغ ال -
 قارن بين كال من  -

 
 
 

 هميةاأل التركيب

 جانبي على المزدوجة للعضالت التبادلي نقباضاال بوساطة االسماك معظم تتحرك العضالت المزدوجة

 شكل على المنحنية الحركية الموجات من سلسلة ذلك عن  ينتج و الفقري العمود

 تعمل دفع قوة مكونة  الذيلية الزعنفة باتجاه الرأس من تنتقل التي(  S)  حرف

 األمام إلى  السمكة لدفع الزعانف مع باالشتراك

 السير اتجاه وضبط وازنالت لحفظ تستخدم الزعانف 

 سرعة السمكة من يزيد مما الذيل سطح مساحة من الذيلية الزعانف تزيد يلية الزعانف الذ

 حركتها يسهل مما الماء في السمكة احتكاك يقلل االشكال االنسيابية للسمكة

 ضبط عملية الطفو المثانة الهوائية

 مسؤول عن حاسة الشم المخ

 جسمينسق حركات ال المخيخ

 يضبط وظائف العديد من األعضاء الداخلية النخاع المستطيل

 الماء في واالهتزازات التيارات ادراك من االسماك يمكن الخط الجانبي

  الفرائس وأ خرىاأل االسماك بحركة لإلحساس ويستخدم 

  . منها تقترب التي

اسماك  
 بيوضه

 اسماك ولودة اسماك بيوضة ولودة

 القرش الجوبي السلمون مثال
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 ما المقصود بالبرمائيات ؟ -
  اليابسة وعلى الماء في العيش تستطيع الحيوانات هذه أن أي ..

 أرضية حيوانات  فهو معظمها لدى اليافع الطور أما بالخياشيم ويتنفس الماء في يعيش الحيوانات لهذه اليرقي فالطور
 . الرطب الجلد عبر أو بالرئتين تتنفس

 اختر االجابة الصحيحة : -
 : تتميز البرمائيات بالخصائص االتية ما عدا  -  

 حيوانات فقارية □                        يتميز جلدها بوجود غدد مخاطية  □
 تفتقر للقشور والمخالب □                                  ذات دورة دموية مفردة  □

 قارن بين كال من : -

 ؟االجزاء الرئيسة للجهاز الهضمي في البرمائيات عدد -
 .......الشرج  -6أمعاء غليظة  -5    أمعاء دقيقة -4معدة    -3مريء -2فم -1....

       
   اكتب المصطلح العلمي : - 

 تجويف عضلي يوجد في نهاية االمعاء الغليظة تخرج من خالله فضالت الطعام والبول (   المذرق )المجمع()    
 الحيوانات المنوية . والبويضات  او                                

 
 ر اليافع ) الضفدعة(الطو الطور اليرقي  

 الفم وبطانة الجلد عبر التنفس ويستمرالرئتين  الخياشيم وعبر الجلد  طريقة التنفس

 صح ام خطا  -
 الكثير من السلمندرات ليس لها رئات وتتنفس عن طريق بطانة تجويف الفم او عبر الجلد(    √ )                    

 
 :  المالئمة الوظيفية لكال من ما  -
 : يرقات البرمائيات للقدرة علي العيش بالماء -1  

 لوجود الخياشيم التي تساعدها على التنفس في الماء وكذلك وجود الذيل الذي يساعد على السباحة.........   
 ........وهي متغذيات بالترشيح 

 القفز لمسافات طويلة  لقدرة علىللبرمائيات ل لطور اليافع ا -2  

 ..................ن األطراف الخلفية أكثر تطوراً من األماميةأل...........   
 التسلق : للقدرة على  ضفادع االشجار -3
  ................تتميز بوجود أقراص في أصابع أطرافها تعمل كممصات تساعدها على التسلق.............. 
 : لمشي ثناء اأالدفع بعيدا عن االرض ا علىللقدرة  مندر اليافع للسا -4

 .الجريان أو المشي أثناء األرض عن بعيداً  الدفع على تساعده جسمه جانبي على تتدافع أطراف اليافع للسلمندر ...   
 :اذكر اهمية كال من  -
 الكلية في البرمائيات : -1 

 ........... الدم من الفضالت ترشحان .........    
 
 : الغدد المخاطية بجلد البرمائيات  -2 

 وتحميه الجلد ترطب  لزجة مخاطية مادة تفرز ........    

 الطور اليافع ) الضفدعة( بوذنيبة (أ–الطور اليرقي )الشرغوف  

 آكالت حشرات آكالت أعشاب  نوع الغذاء

تكيف الجهاز 
 الهضمي 

 
 أمعاء طويلة

 
 أمعاء قصيرة
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                                         قارن بين كال من : -

 االسماك  البرمائيات  

 حلقة مفردة مزدوجة الدورة الدموية

 الدورة الدموية الثانية الدورة الدموية االولى 

مسار الدم في 
 البرمائيات

من القلب إلى تحمل الدم قليل األكسجين 
الدم الغني  الرئتين والجلد ثم يعود

 إلى القلب  لجلد باألكسجين من الرئتين وا
 
 

من القلب إلى أنحاء تحمل الدم الغني باألكسجين 
 والدم قليل األكسجين من أنحاء الجسم عائداً الجسم 

 إلى القلب 

 
 الشكل الذي امامك جهاز الدوران عند البرمائيات : المطلوب  -

  .....أذين أيمن ( يشير الي .......3السهم رقم ) -1      
 ........أذين أيسر ...1ع الدم في الجزء رقم نوما   -2      
 .......يحدث اختالط بسيط للدم الغني والقليل األكسجين....2نوع الدم في الجزء رقم ما  -2      

 الشكل الذي امامك يوضح تركيب قلب البرمائيات -
 الرسم اكمل البيانات على -1
 بطين -3أذين أيمن  -2أذين أيسر  -1
   
 بة الصحيحة :اختر االجا -
 يتركب قلب البرمائيات من :  -1  
 
 اذينين وبطينين  □  اذين وبطينين   □ اذينين وبطين   □     اذين وبطين  □    
  عدا بالخصائص االتية ما يتميز بيض البرمائيات  -2  

 وضع بالماء ي □ يخصب داخليا  □يغلف بمادة جالتينية لزجة  □خالي من القشور الخارجية الصلبة   □     
 توقع ماذا يحدث عندما : -
 مادة جالتينية لزجة ؟عدم احتواء بيض البرمائيات على  -  

 ...عدم تثبيت البيض بالنباتات المائية وتعرضه للكائنات المفترسة وعدم تغذية األجنة ........     
  / علل -
                     ؟ معظم البرمائيات البيض في الماء أنثىتضع  -1  

 .............ألنه خال من القشور ويجب أن يبقى رطباً خوفاً من جفافه......  
 ؟ تغلف الضفادع كتلة البيض بمادة جالتينية لزجة وشفافة -2

 ......النامية األجنة الجيالتينية المادة وتغذي المفترسة الكائنات من وحمايتها المائية بالنباتات لتثبتها ..   
 :  صح ام خطا - 

 فيها داخلي .(  االخصاب في السلمندر خارجي اما باقي البرمائيات االخصاب   ×)                 
 ما اهمية كال من بالبرمائيات   -

 ةهمياأل التركيب

 يكون عندما  العين سطح رطوبة على ويحافظ الماء في تكون عندما الضرر أو األذى من يحميها الغشاء الرامش

 . يابسةال على الحيوان

   الصوتية باالهتزازات ورالشع غشاء الطبلة

   الماء بحركة لإلحساس جهازالخط الجانبي

 للرؤية العيون
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 :  احفالحيوان الز خصائص عدد   -
   عديدة أغشية ذا أرضياً  بيضاً  ويضع حراشف ذو جاف جلد له فقري حيوان هو الزاحف الحيوان .........

 غطاء الجسم للحيوان الزاحف ؟ أهمية ما -
 ........افةيمنع فقدان الماء في البيئات الج........     

 
 اختر االجابة الصحيحة : -

 تختلف السالحف عن بقية الزواحف في امتالكها : -   
 الذيل □    االطراف   □      دروع صلبة مندمجة مع فقراتها □                        عمود فقري  □     

 
 ؟يحدث انسالخ كل فترة للطبقة الحرشفية التى تغطى جسم الزواحف  / علل -
 ......الحيوان جسم باقي نمو مع تنمو ال القوية الجافة الحرشفية الطبقة ألن ......     
 
  اقرا ثم اجب -
 ؟ ( عدد هذه التكيفات اليابسة طيلة فترة حياتها للحياة  تكيفات سمحت لها بالعيش على الزواحف تملك)  -1

 القوية واألطراف اإلخراجي والجهاز الدوري والجهاز متطورةال والرئات الحرشفي المتين الجلد ساهم فقد    
 بيئتها تغّير طريق عن جسمها حرارة درجة ضبط على تهارقد إلى باإلضافة القشرة ذو والبيض الداخلي واإلخصاب

 
 ( لتساعد فى تنظيم درجة حرارة الجسم  السلوك على كالزواحف  تعتمد الحيوانات متغيرة الحرارة)   -2 

 ؟تبريد جسمها  علىالزواحف افظة ية محوضح كيف -     
 . ليالً  الماء تحت أو النهار  خالل الشمس في دافئة أجسامها على تحافظ  ...  
 األرض تحت جحور إلى تأوي أو تسبح أو الظل باتجاه تتحرك فهي أجسامها ولتبريد 
 قارن بين كال من  -

 الثعابين سحلية االجوانا الضخمة 

 آكلة لحوم آكلة أعشاب طريقة التغذية

 التماسيح والقاطورات الحرباء 

 آكلة لحوم  لها ألسنة طويلة لصيد الحشرات طريقة التغذية

 
  : اــصح ام خط -

 طة الرئات االسفنجية  وال يتم التبادل الغازى عبر الجلد اس( تتنفس الزواحف  بو  √ )   -1          
 قليلة من الثعابين رئتين ألنواعبينما  للتبادل الغازى احدة فقط و رئة غلب الزواحف لديهمأ(   ×  )  -2          

 
 ؟ عدم وجود عضالت حول ضلوع الزواحف عندماذا يحـــدث  -

  ......لن تستطيع توسيع التجويف الصدري وبالتالي عدم القدرة على التنفس.....    
  /  يأتيلما  علل -
 ؟تنفس خالل فتحات االنف بينما يبقي الفم مفتوحا ال واع مختلفة من الزواحف القدرة علىألن -1  

 ................حواجز جلدية يمكن أن تفصل الفم عن الممرات األنفية  لدى أنواع من التماسيح يوجد............     
 للزواحف النشطة نهارا عيون مركبة ؟ -2

 ................تستطيع أن ترى بها األلوان بوضوح .....    
 
 عضاء الحسية في سقف فم الزواحف .األهمية أا ام -

 ........تستكشف بها الروائح والمواد الكيميائية .............    
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 قارن بين كال من :                                         -

 الدورة الدموية الثانية الدورة الدموية األولى 

 ثم الرئتين إلى القلب من الدم ينتقل الزواحفمسار الدم في 
 القلب إلى يعود

 

 إلى يعود ثم الجسم أجزاء  إلى القلب ينتقل الدم من
 القلب

 اختر االجابة الصحيحة : -
 من : الزواحفيتركب قلب   -1  

           اذين وبطينين □   ذو حاجز غير كاملاذينين وبطين  □     اذين وبطين    □    
 اذينين وبطينين  □
 الزواحف الشكل الذي امامك يوضح تركيب قلب  -

 الرسم اكمل البيانات على -1   
 1ما اهمية التركيب رقم  -2   

يساعد في فصل الدم الغني باألكسجين عن الدم قليل األكسجين خالل دورة .....     
 ....ضخ الدم

 صح ام خطا : -
 يتكون قلب التماسيح والقاطورات  من اربع حجرات(  √)    
 تي تعيش علي اليابسة ؟حف الااالحتفاظ بالماء في اجسام الزو على يساعد الجهاز البوليكيف اشرح  -

 يخفف أن يحتاج ال  لذا األمونيا من سمية أقل وهو البوليك حمض إلى تحوله إنما مباشرة األمونيا تُخرج ال ...    
 والتي البوليك حمض من بلورات إلى البول محوالً  المذرق من الزائد الماء يمتص الزواحف هذه لدى كبيرة بدرجة
 جسمه ماء على يحافظ أن الزاحف الحيوان فيستطيع الماء من القليل تحتوي بيضاء ةكتل األخرى الفضالت مع تشكل

 تشرب التماسيح كميات كبيرة من الماء ؟ علل / -
 الخارج إلى طردها على وتساعد البول في األمونيا نسبة تخفيف على تعمل  .........            

 قارن بين كال من : - 

 ) زواحف أرضية( لثعابينا )زواحف مائية ( التماسيح 

نوع الفضالت 
 النيتروجينية

 حمض البوليك أمونيا ومركبات سامة

  اقرا ثم اجب  - 
 اليابسة ( عدد هذه التكيفات ؟ القيام بحركات كثيرة ومتنوعة  على) تملك الزواحف تكيفات سمحت لها ب -

 التسلق أو السباحة أو الجري أو المشي نم تمكنها  وكبيرة قوية أطراف بوجود االرجل ذات الزواحف تتميز   
 ما يمكنها من حمل جسمها البرمائيات أرجل من جسمها تحت انثناء أكثر بأنها الزواحف بعض أرجل وتتميز

 يعد بيض الزواحف من اهم التكيفات للحياة علي اليابسة:  -
 اكمل البيانات علي الرسم  -1 
 لزواحف ؟ما االسم العلمي الذي يطلق علي بيض ا -2 
 .........البيض الرهلي..............  
 عدد االغشية االربعة المحيطة بالجنين في البيضة؟ -3 
  -4 كيس المح-4الكوريون -3غشاء الرهل -2الغشاء المنباري -1.... 
 

 ما اهمية كال من :

 هميةاأل                                            الغشاء 

 خزن الفضالت الناتجة عن الجنين ثم يتحد في النهاية مع الكريون ويعمل كعضو تنفسي الغشاء المنباري

 سائل يمأل كيساً يحيط بالجنين النامي ويحميه  غشاء الرهل    

 إلى الخارج CO2ينظم انتقال األكسجين من سطح البيضة إلى الجنين وانتقال  الكوريون   

 مد الجنين بالغذاءيعمل كمادة غنية بالمغذيات وت كيس المح

حاجز غير -1

 كامل

 بطين
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 لعامة للطيور ؟الخصائص ا عدد -
  الريش من خارجي غطاء لها يواناتح-1    

 .الجثوم أو المشي في تستخدم التي ، حراشف تغطيها األرجل من زوج-2     
 أجنحة شكل علىفهي  األمامية األطراف أما-3     

 ثالث طرق تتكيف بها الطيور للطيران ؟صف  -
  الريش ونوع والدوران والتنفس الهضم أجهزة 

  مدعم عظمي بهيكل والملتصقة القوية الصدر وعضالت األجنحة وشكل
 اختر االجابة الصحيحة :  -

 من :يتكون ينمو الريش من جلد الطائر و  - 1    
 الليبيدات □              الكوليسترول □    البروتين     □             الكربوهيدرات □         
 ا فتبقيها في وضع مسطح وتجعل الطائر قويا ومتماسكفات عليهاتركيبات تتطابق الخط  -2    
 الجلد □الريش المحيطي            □ االسيلة          □            الريش الزغبي □         
 قارن بين كال من : -

 الريش المحيطي  الريش الزغبي 

يحتفظ بالهواء بالقرب من جسم الطائر  االهمية 
 فيبقيه دافئا  

 

بقوة االنطالق والتوازن الالزمين  يزود الطائر
 للطيران

 
 اجسمها دافئة ؟ افظ الطيور علىكيف تح وضح -

 طريق المعدل المرتفع للتمثيل الغذائي )األيض(  عن    
 الخارجي محيطه عن كلياً  الجسم بعزل وذلك دافئة بقائها على يساعد الطيورو جسم يغطي الذي الريشو
 اكتب المصطلح العلمي : -
 ( حيوانات التي تستطيع ان تولد طاقة داخل اجسامها مثل الطيور والثدييات.  ذوات الدم الحار)    -1 
يا جسم  الطائر والتي ينتج ( مجموعة من العمليات الكيميائية التي تجري داخل خال  التمثيل الغذائي )األيض()  -2 

  41الي  40حرارة جسمية تتراوح من عنها 
 الغذاء ميكانيكا. و عضلي يعتبر جزء من المعدة يساعد في سحق عض (  القانصة)   -3 
 لما ياتي : علل -

 حجمها ؟ جم كمية كبيرة من الغذاء نسبة إلىتتناول الطيور صغيرة الح  -1   
 ..............ألنها تفقد الطاقة بشكل أسرع نسبياً من الطيور الكبيرة.........    
 
 لطعام عن طريق المضغ؟ال تستطيع الطيور تفتيت ا -2  
 ........ألنها ال تمتلك أسنان ........  
 ؟ ءسفل نهاية المريأتمتلك الطيور حوصلة تقع  -3  
 الهضمية القناة إلى ينتقل أن قبل  وترطيبه الطعام تخزين على  تساعد..   
 والدهن بالبروتين غنية دةما فيها الطعام  تفتيت عن ينتج التعشيش موسم فأثناء إضافية وظيفة الحوصلة تؤدي و

 تستخدم لتغذية الصغار 
 قارن بين كال من :  -

 طائر اكالت الحشرات  طائر اكالت حبوب 

 قصير ودقيق قصير وسميك شكل المنقار

 طائر اكالت لحوم طائر اكالت االسماك 

 مقوس ومدبب وردي وملعقي شكل المنقار

 اكالت ثمار طائر جامع الرحيق طائر 

 طويل وكبير طويل ورفيع ومدبب  نقارشكل الم
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 الشكل الذي امامك يمثل الجهاز التنفسي بالطيور : المطلوب  -
 اكمل البيانات علي الرسم -
 ( 1ما اهمية التركيب رقم )  -

 .....تخزن الهواء مما يضمن أن تتغذى الرئتين باألكسجين بصورة ثابتة.......
 
   

 قارن بين كال من  -

 الفقاريات األرضية الطيور  

توجد وتضمن انسياب الهواء منها إلى  االكياس الهوائية
 الخارج خالل الرئتين في اتجاه واحد

 

 ال توجد أكياس هوائية
 يحدث شهيق وزفير فينتقل الهواء في اتجاهين 

 إلى الداخل وإلى الخارج

 
 اختر االجابة الصحيحة :  -
 غالبا ما تخرج الطيور الفضالت النيتروجينية علي شكل : -1    

 بولينا □        حمض البوليك □  امونيا        □            بول □        
 من : يتركب قلب الطيور  -2   
 اذينين وبطينين  □        منفصلين اذين وبطينين □  ذو حاجز غير كامل  اذينين وبطين  □     اذين وبطين    □     
 

 /  لما ياتي علل - 

 والدم قليل االكسجين في الطيور ؟ سجينباألكهناك انفصال تام بين الدم الغني  -1  
 .......ألن الحاجز بين البطينان كامل فأصبح القلب مكون من أذينان وبطينان منفصالن تماماً .....

 
 ؟ بسرعة ثراتحس متطورة ودماغ كبير يستجيب للمؤعضاء أللطيور   -2  
 .................بهدف تنسيق الحركات الالزمة للطيران ............  
 
 يتميز الهيكل العظمي للطائر بالقوة وخفة الوزن ؟ -3 

 .........بسبب الدعامات المتينة والتجاويف الهوائية ........    
 الشكل الذي امامك يمثل تركيب الدماغ بالطيور : المطلوب -
 اكمل البيانات علي الرسم -1 
 2ما اهمية التركيب رقم  -2 

 بالصغار والعناية العش وبناء الطيران مثل السلوكيات جميع لضبط  
  والتزاوج والمغازلة

 4ما اهمية التركيب رقم  -3 
 بدقة الحركات ينسق ......   
 5ما اهمية التركيب رقم  -4 

 القلب دقات مثل  الجسم أجزاء بعض عمل ينسق ........    
 اختر االجابة الصحيحة : -
 : خصائص بيض الطيورمن  -  

 جميع ما سبق □فرخ الصغير مصدر غذاء لل □   له قشرة خارجية وصلبة  □              بيض رهلي□   
 ؟كيف يخرج الفرخ من قشرة البيضة  وضح  -

 لبرهة يخفق البيضة من الفرخ يخرج أن وبمجرد البيضة وتنفتح فتنكسر القشرة في فجوة إلحداث منقاره يستخدم ...   
  ريشه يجف حتى
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 اختر االجابة الصحيحة : -
 عن الزواحف :من مظاهر تميز الثدييات  -  

 المفصل بين الفك السفلي والجمجمة اضعف  □            انخفاض معدل االيض بالخاليا □     
 جميع ما سبق □           كثر قوة أكبر وأعضالت الفك  □     

 
 سميت الثدييات بهذا االسم ؟ علل / -

 .........ارألن لدى إناث الثدييات غدد ثدية تفرز الحليب لتغذية الصغ.......   
 قارن بين كال من : -

 الزواحف الثدييات 

 متغيرة ثابتة درجة حرارة الجسم

 
 ؟ )ثبات درجة الحرارة ( علي الثبات الداخليللمحافظة الثدييات   ثالث تكيفات  لدىصف  -
 يةالغدد العرق-4الطبقة الدهنية   -3الشعر الخارجي على جلدها  -2المعدل المرتفع لأليض -1.....   
 
 ( تمتلك جميع الثدييات غدد عرقية   ×)  -صح ام خطا : -
 
 /لما ياتي علل  -

 تعتبر الثدييات حيوانات ثابتة الحرارة ؟ -1    
 ..................ألن أجسامها تولد الطاقة الحرارية داخلياً ...........         

 
 ئ اصغر حجم من التى تعيش فى المناخ البارد؟غالبا ما تكون الثدييات التى تعيش فى المناخ الداف -2    
 ..........ألن الحجم الصغير يكسبها القدرة على فقدان الحرارة بسرعة...........     

 
 ائدة ؟يلهث الذئب للتخلص من الحرارة الزما  دائماً  -3   

  ......ألنه ال يمتلك غدد عرقية .........      
 عشرة اضعاف الحيوان الزاحف ؟  تأكلتستطيع الثدييات ان  -4    
 ................نظراً لمعدل األيض المرتفع.......    

 
 تطورت اسالف الثدييات من الزواحف؟ متي -
 عندما أصبح المفصل بين الجمجمة والفك السفلي أقوى من مثيله لدى الزواحف ما سمح بتطور عضالت فك أكبر  

 ير أعدادها فأصبح للثدييات الحديثة أسنان متخصصة.وأكثر قوة وتطورات أشكال األسنان وتغ
 
 الكرش( ي االبقار حجرة معدية إضافية تسمى/ توجد لدعلل )  ؟ الكرش في الثدييات اكالت االعشاب ما اهمية -

 ويحتوي على بكتيريا تكافلية تساعد في هضم السيليلوز يخزن فيه ويجهز ما يتم ابتالعه من أغذية ....
 
 ؟للحوت االحدب التغذية عن طريق الترشيح يمكن  كيف  -
 ..لديه صفائح صلبة تسمى البالين يعمل البالين المهدب كمرشح لتصفية الحيوانات الصغيرة من الماء............   
 
 تكيفت اسنان الثدييات لالنواع المختلفة من االغذية ؟ كيف -
 الفريسة وتقطع لحمها حيث تستخدم آكالت اللحوم أنياباً حادة وقواطع لتمسك ب  

 وتستخدم آكالت األعشاب قواطع مسطحة الحواف لتمسك بالنباتات وتمزقها وضروس مفلطحة لتطحن الطعام
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 الشكل الذي امامك يمثل الجهاز التنفسي في الثدييات : المطلوب  -
 اكمل البيانات علي الرسم -1  
 ما اهمية الحويصالت الهوائية ؟ -2  

 سطح تبادل الغازات بين الرئتين والدم تزيد مساحة   
  

 
 
 ألعلىعندما ترفع عضالت الصدر في الثدييات  ماذا تتوقع ان يحدث -

 وللخارج ؟
 .....الشهيق ..........  
 
 اختر االجابة الصحيحة:  -
 من : يتركب قلب الثدييات  -  

 اذينين وبطينين □        منفصلين ذين وبطينينا □  ذو حاجز غير كامل  اذينين وبطين  □     اذين وبطين    □     
  
 
 الشكل الذي امامك يمثل تركيب قلب الثدييات : المطلوب -

 اكمل البيانات علي الرسم -1   
 الرسم موضع الدم الغني باألكسجين و حدد على -2   

    موضع الدم الفقير باألكسجين 
 

 
 
 الكلية في الثدييات ؟ ما اهمية  -
 ى استخالص الفضالت النيتروجينية من الدم على شكل بوليناتساعد عل  
 
 الثدييات : المطلوب الدماغالشكل الذي امامك يمثل تركيب  -

 اكمل البيانات علي الرسم -1   
 2ما اهمية التركيب رقم   -2   

  ...........يقوم بالعمليات المعقدة مثل التفكير والتعلم..........       
  4ية التركيب رقم ما اهم -3   

 ........يضبط المخيخ التنسيق العضلي.........       
 اهمية القشرة المخية ؟ ما -4   
 تمثل مركز التفكير والسلوكيات المعقدة مثل التعلم القراءة......    

 ......عند اإلنسان وتخزين الغذاء لدى الفئران
 
 المتنوعة ؟ة على الحركالثدييات  تالتي  ساعدتكيفات ال عدد -
 العمود الفقري الذي ينثني أفقياً ومرن-1تشمل   
 األحزمة الكتفية والحوضية التي أصبحت أكثر انسيابية ومرونة-2
 التنوع في العظام والعضالت-3
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 ادرس الشكل جيدا ثم اجب :  -
 

 
 
 

 الشكل 

 

 
 
 

    

نوع 
 الحركة

 نالطائرو السباحون العداؤون متسلقون حفارون

 تكيف
العظام 

وأطراف 
 العضالت

 
لديها مخالب 
قوية وسميكة 

بخاصة في 
 أطرافها األمامية 
أطرافها قصيرة 
وقوية وممتلئة 
وفيها نتوءات 
كبيرة ترتبط 

 بعضالت قوية
 
 
 

أصابع يد وأقدام 
طويلة ومرنة 

 ومفاصل مرنة 

تحورت األصابع 
الجانبية في 

أطرافها األمامية 
والخلفية لتسمى 

 المستدقة تركيبات
 بالحوافر

تطورت أطرافها إلى 
مجاذيف مسطحة 

وتمددت عظام وعريضة 
األيدي واألقدام لتكون 

 الزعانف

تطورت عظام 
األذرع واأليدي 

لتدعم قطع الجلد التي 
 تكون األجنحة

  مثال
 خلد الماء

 
 القرد

 
 الحصان

 
 عجل البحر

 
 الخفاش
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 قارن بين كال من : -.
 

 الثدييات المشيمية الثدييات الكيسية() الجرابيات البويضة الثدييات 

 
طريقة 
 التكاثر

 
 وضع البيض

تلد صغار غير مكتملة النمو تبقى في 
   جيب خارجي

 

 
 تنمو الصغار في رحم األم

 
تغذية 
 الصغار

 
تتغذى على المواد 

الغذائية الموجودة داخل 
 البيضة

 

تتغذى على كيس المح ثم تكمل نموها  
ل جيب خارجي وتشرب داخله حليب داخ

 األم من حلمة الغدد الثدية
 

 
تتغذى من جسم األم عبر 

 المشيمة 

 األبقار الكنغر )الكانجرو( خلد الماء مثال
 اإلنسان

 
 لثدييات المشيمية بهذا االسم ؟ سميت ا  /علل -

 .....ت بين األم والجنيننسبة إلى المشيمة التي يتم من خاللها تبادل الغازات واألغذية والفضال...   
 
 بالمشيمة ؟ ما المقصود -

    .....وهي نسيج إسفنجي يحيط تماماً بالجنين تتداخل فيه األوعية الدموية لألم والجنين ويسمح بتبادل المواد بينهما...
 ؟ما اهمية كال من   -
 المشيمة ؟ -1 
 ......................ضالت بين األم والجنينيتم من خاللها تبادل الغازات واألغذية والف .............  
 
 الكانجرو ؟ كيس البطن في أنثى -2 

                     .............يتثبت داخله الصغير بحلمة أحدى الغدد الثدية ليشرب من حليب أمه حتى يستكمل نموه............    


