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 -إجابة لكل عبارة من العبارات التالية : ظلل أنسب

  -يرجع ابيضاض الشعاب المرجانية إلى : .1

 زيادة مموحة مياه البحار والمحيطات       ارتفاع درجة حرارة الماء عف المعدؿ الطبيعي                  
 انخفاض درجة الحرارة في الماء        كثرة الشعب المرجانية في نفس المكاف                       

  -تشترؾ جميع الحيوانات في أنيا  : .2
 متعددة الخاليا            غير ذاتية التغذية                                            
 جميع ما سبؽ           تخمو خالياىا مف الجدر الخموية                            

  -ا الحيوانات بأنيا :تتميز خالي .3
 يحيط بيا جدار  خموي           بيا نواة حقيقية                                              
 ال يوجد بيا جسـ مركزي        بيا بالستيدات خضراء                                       

 -واحدة مف الحيوانات التالية  مف الالفقاريات : .4
 الديداف المختمفة                   نجـو البحر                                                  

 جميع ما سبؽ       قناديؿ البحر                                                  

   -واحدة مف الحيوانات التالية مف الفقاريات : .5
 البرمائيات                                                                         االسماؾ     
 جميع ما سبؽ        الزواحؼ                                                    

  -الوظائؼ الحيوية التي تتميز بيا الحيوانات : .6
 الحركة واالستجابة                               التنفس والتغذية                             
 جميع ما سبؽ        النمو  واإلخراج                                             

  -الحيوانات أكمة األعشاب تتغذى عمى : .7
    جذور النباتات فقط         سيقاف النباتات فقط                                          
 كؿ أجزاء النباتات      أوراؽ وثمار النبات                                            

 -الحيوانات أكالت المحـو  تتغذى عمى : .8
 النباتات والحيوانات        الحيوانات األخرى                                            
 ثمار وبذور النبات                                         ترشيح النبات والحيواف     
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     -الحيوانات المائية التي تقـو بتصفية النباتات والحيوانات الدقيقة ىي  : .9
 آكالت المحوـ         آكالت األعشاب                                             
 المتغذيات بالترشيح                                                 آكالت الفضالت     

 -الحيوانات التي تتغذى عمى قطع مف النبات والحيواف المتحممة ىي : .10
 آكالت المحوـ          آكالت األعشاب                                            
 المتغذيات بالترشيح                           آكالت الفضالت                           

 -تعتمد الحيوانات البسيطة في التنفس عمى :  .11
 عممية االنتشار               أعضاء خاصة لمتنفس                                       
 الرئتيف         الخياشيـ                                                     

 -اإلخراج يعني : .12
 التخمص مف النفايات النيتروجينية والماء          التخمص مف الفضالت الغذائية                               
 التخمص مف الغذاء الميضـو         التخمص مف غاز األكسجيف                                  

 -يا باستخداـ :تستجيب الحيوانات لممؤثرات في بيئات .13
 الخاليا العصبية              الخاليا العضمية                                              
 الخاليا الطالئية          الخاليا العظمية                                             

 -لمعضالت في جسـ الحيوانات وظائؼ : .14
 الحركة والمساىمة في التغذية فقط          خر فقط                            الحركة  مف مكاف أل     

 ليس أي مما سبؽ        الحركة والتغذية وضخ الماء مف والى جسـ الحيواف          

 -مف فوائد التكاثر الجنسي في الحيوانات : .15
 يساعد في قدرة األنواع عمى التطور        نشوء التنوع الوراثي في الجماعات                          
 جميع ما سبؽ صحيحة      الحفاظ عمى األنواع المختمفة                                  

 -لشعاعي ىو :التماثؿ ا .16
 ف مستوى تخيميإمكانية تقسيـ جسـ الحيواف بأكثر م        أف أجزاء الجسـ تتكرر حوؿ مركز الجسـ             
 جميع ما سبؽ صحيح                  جويتشابو مع ذلؾ الموجود في عجمة الدرا    
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 -مف خصائص الحيوانات ذات التماثؿ الجانبي : .17
 ظيري وبطني            وجود جانباف أيمف وأيسر                                    
 جميع ما سبؽ                                                     أمامي وخمفي     

 -الترئيس يعني : .18
 تركز أعضاء الحس والخاليا العصبية في مقدمة الجسـ         تركيز أعضاء الحس واألعصاب في وسط الجسـ        
 توزيع أعضاء الحس واألعصاب بطوؿ الجسـعدـ قدرة الحيواف عمى االستجابة لممؤثرات المختمفة                   

 -لوجود تجويؼ داخؿ الجسـ أىمية كبيرة منيا : .19
 تتواجد فيو األعضاء واألجيزة الداخمية                           نمو األجيزة المتخصصة وزيادة حجميا     
 ما سبؽ  صحيح يحتوي عمى السوائؿ التي تساعد في الدوراف واإلخراج            جميع     

 -تصنؼ االسفنجيات ضمف الحيوانات ألنيا : .20
 غير ذاتية التغذية                متعددة الخاليا                                                
 جميع ما سبؽ         ليس ليا جدر خموية                                         

 -سفنجيات الصمبة أو الجامدة مف:يتكوف الييكؿ في اال .21
 كربونات الكالسيـو واالسفنجيف       كربونات الكالسيـو أو السيميكات                    
 مادة االسفنجيف التي تتكوف مف األلياؼ البروتينية المرنة       السيميكات  واإلسفنجيف                             

 -جيات المينة مف :يتكوف الييكؿ في االسفن .22
 كربونات الكالسيـو واالسفنجيف       كربونات الكالسيـو أو السيميكات                    
 مادة االسفنجيف التي تتكوف مف األلياؼ البروتينية المرنة      السيميكات   واالسفنجيف                             

 -ضـ:تتغذى االسفنجيات بالترشيح ويبدأ الي .23
 داخؿ الخاليا األميبية           داخؿ الخاليا السوطية المطوقة                             
 داخؿ الخاليا المسامية        داخؿ تجويؼ الجسـ                                          

 -تتغذى االسفنجيات عمى فتات الطعاـ المجيرية ويكتمؿ ىضمو وتوزيعو: .24
 داخؿ الخاليا األميبية        داخؿ الخاليا السوطية المطوقة                                

 داخؿ الخاليا المسامية        داخؿ تجويؼ الجسـ                                          
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 -: نظرا  لعدـ وجود خاليا متخصصة وظيفيا في االسفنجيات  يسيـ االنتشار في إتماـ .25
 اإلخراج                   التنفس                                                      
 جميع ما سبؽ        الدوراف                                                      

   -تحمي االسفنجيات نفسيا عف طريؽ: .26
 إفراز السمـو                                               وجود خاليا عصبية     
 وجود أعضاء لمدفاع          الحركة واليروب                                             

 
 -تتكاثر االسفنجيات جنسيا ويحدث اإلخصاب : .27
 خارج جسـ اإلسفنج            داخؿ جدار جسـ اإلسفنج                                   
 في الخاليا المطوقة         في الماء                                                    

 -ينتج عف البيض المخصب في اإلسفنج : .28
 طور يرقي سابح              اإلسفنج الناضج                                             
 ليس أي مما سبؽ                                                 إسفنج متحرؾ       

 -تتكاثر االسفنجيات ال جنسيا بواسطة : .29
 االنشطار الثنائي          التبرعـ والتجزؤ                                              
 التجدد          التجرثـ                                                     

 -الالسعات مف الحيوانات الالحمة   وتتميز بأنيا:  .30
 ليا لوامس السع             لينة الجسـ                                                  
 جميع ما سبؽ          ذات تماثؿ شعاعي                                         

 -سعات مف:يتركب جدار جسـ الال .31
 طبقتيف بينيما مادة ىالمية تسمى الميزوجميا          ثالثة طبقات مف الخاليا                                     
 اليمكف تمايز الخاليا في طبقات           طبقتيف ممتصقتيف مف الخاليا                               

 -يمي:يتـ ىضـ الغذاء في الالسعات كما  .32
 خارجي كمي ثـ داخمي جزئي         خارجي جزئي ثـ داخمي كمي                                
 داخمي في خاليا االدمة المعدية         خارجي في التجويؼ المعدي فقط                            
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 -تتميز الالسعات  بأحد المميزات التالية: .33
 وجود حويصالت توازف مف الخاليا الحسية       اليا العصبية                          وجود شبكة مف الخ     
 وجود بقع عينية تتكوف  مف خاليا تكتشؼ الضوء                جميع الخصائص السابقة     

  -تتمكف الالسعات مف الحركة بفضؿ كؿ مف: .34
 وجود العضالت الدائرية                    وجود العضالت الطولية                          
 جميع ما سبؽ          الماء في تجويؼ الجسـ                                     

 تتكاثر الالسعات ال جنسيا بواسطة .35
 االنشطار الثنائي            التبرعـ                                                      
 التجدد           جرثـ                                               الت     

 -في التكاثر الجنسي تتكوف دورة حياة الالسعات مف : .36
 يرقة يمييا طور بوليبي اوال يميو طور ميدوزي                    يرقة يمييا طورميدوزي اوال يميو طور بوليبي     
 ومي يميو طور ميدوزي                      يرقة يميا طور بوليبي يميو طور جرثـويرقة يمييا طور جرث      
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 :  يمي ما عبارة لكؿ المناسب العممي المصطمح أو االسـ أكتب

 العبارة  االسـ أو المصطمح  ـ

1 
) اث١ؼبع 
 اٌشؼبة ( 

رجانية تحدث عندما ترتفع درجة * صورة مف الضرر الحاصؿ لمشعاب الم
 حرارةالمياه عف درجة الحرارة العادية .  

 * نوع التغذية عند الكائنات الحيوانية .  ) رغز٠خ غ١ش رار١خ (  2

 ) رغز٠خ غ١ش رار١خ ( 3
تعبير يطمؽ عمى حصوؿ الكائنات الحيوانية عمى المواد الغذائية والطاقة عف * 

 عضوية لمكائنات األخرى .  طريؽ التغذية عمى المركبات ال

4 
)اٌىبئٕبد 
 اٌح١ٛا١ٔخ ( 

* كائنات متعددة الخاليا , غير ذاتية التغذية , حقيقية النواة تغيب عف 
 خالياىاالجدر الخموية .  

5 
)اٌٍّّىخ 
 اٌح١ٛا١ٔخ (

* مممكة تنتمي إلييا كائنات متعددة الخاليا , غير ذاتية التغذية , حقيقية 
 الياىا الجدر الخموية .  النواة تغيب عف خ

 ) اٌالفمبس٠بد ( 6
* المجموعة الحيوانية التي تنتمي إلييا الديداف وقناديؿ البحر والحشرات 

   ونجـو البحر .  

 ) اٌفمبس٠بد (  7
اؾ والبرمائيات والزواحؼ األسم * المجموعة الحيوانية التي تنتمي إلييا

 والثدييات . والطيور 

 (  ) آوالد األػشبة 8
 * تعبير يطمؽ عمى الحيوانات التي تتغذي عمى الجذور والسوؽ واألوراؽ 

 واألزىار والثمار .   

 * تعبير يطمؽ عمى الحيوانات التي تتغذي عمى حيوانات أخرى .  ) آوالد اٌٍحَٛ ( 9

11 
) اٌّزغز٠بد 
 ثبٌزشش١ح ( 

ت والحيوانات * تعبير يطمؽ عمى تغذية الحيوانات المائية التي تصفي النباتا
 الدقيقة اليائمة في الماء حوليا . 

 ) آوالد اٌفؼالد (  11
 * تعبير يطمؽ عمى الحيوانات التي تتغذى عمى قطع متحممة مف مواد نباتية 

 وحيوانية .   

 ) اٌطف١ً (  12
* تعبير يطمؽ عمى الكائف الحي الذي يعيش داخؿ جسـ كائف حي آخر 

 و الضرر . ويحصؿ منو عمى غذائو ويمحؽ ب

 ) اٌؼبئً (  13
 * تعبير يطمؽ عمى الكائف الحي الذي يتضرر نتيجة حصوؿ الطفيؿ منو عمى 

 الغذاء .   

 ) االٔزشبس (  14

 * عممية يتـ خالليا تبادؿ الغازات التنفسية بيف جمد وخاليا بعض الحيوانات 
 بسيطة التركيب والتي ال تحتوي عمى أجيزة تنفسية خاصة .    
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 العبارة  االسـ أو المصطمح  ـ

 )ػ١ٍّخ االٔزشبس ( 15
 * وسيمة نقؿ األكسجيف والمواد الغذائية والفضالت عند العديد مف الحيوانات 

 المائية الصغيرة والتي يتكوف غطاء أجساميا مف طبقات قميمة مف الخاليا    

 )ػ١ٍّخ االٔزشبس ( 16
فضالت عند بعض الديداف فيما بيف * وسيمة نقؿ األكسجيف والمواد الغذائية وال

 خالياىا ومحيطيا الخارجي .

 )ػ١ٍّخ االٔزشبس ( 17

*عممية أساسية تعتمد عمييا بعض الحيوانات بسيطة التركيب إلتماـ التبادؿ 
الغازي ونقؿ المواد المختمفة والتخمص مف فضالتيا عبر جمدىا الرقيؽ أو 

 أغشية خالياىا

18 
)األ١ِٔٛب 
 (  &إٌشبدس

 * مادة تحتوي عمى النيتروجيف وتعد مف المنتجات اإلخراجية األولية لعممية 
 األيض الخموي .     

 * أعضاء معقدة التركيب في الجياز اإلخراجي لمكائنات الحيوانية .  ) اٌى١ٍزبْ ( 19

 .  * خاليا خاصة تستجيب مف خالليا الحيوانات لممؤثرات في بيئاتيا ) اٌخال٠ب اٌؼظج١خ (  21

 * الوحدات البنائية لمجياز العصبي لدى الكائنات الحيوانية .  ) اٌخال٠ب اٌؼظج١خ ( 21

22 
)اٌّسزمجالد 
 اٌؼظج١خ( 

 * تركيبات خاصة في بعض الخاليا العصبية تستجيب لممؤثرات الصوتية 
 والضوئية والكيميائية وغيرىا مف المؤثرات المختمفة .    

 * نوع الخاليا التي تعالج المعمومات وتحدد كيفية استجابة الحيواف .  ) اٌخال٠ب اٌؼظج١خ ( 23

24 

 ) ػؼالد (
)أٔسدخ شجٗ 
 ػؼ١ٍخ( 

 * تراكيب تساعد مختمؼ الحيوانات الثابتة والمتحركة عمى إتماـ الكثير مف 
 حركاتيا .    

25 
 ) اٌؼؼالد (

 

والسوائؿ مف  * تراكيب تساعد الحيوانات الثابتة عمى أف تتغذى وتضخ الماء
لى أجساميا .   وا 

 ) رىبثش خٕسٟ (  26
 * صورة التكاثر عند الحيوانات عف طريؽ إنتاج أمشاج أحادية المجموعة 

 الكروموسومية أو الصبغية (    

 ) رىبثش خٕسٟ ( 27
 * أحد الوظائؼ الحيوية عند الحيواف تساعد في نشوء التنوع الوراثي في 

 الجماعات وحفظو .     

 ) رىبثش خٕسٟ ( 28
ر عندما يطرأ أي * وظيفة حيوية تساىـ في تحسيف قدرة األنواع عمى التطو 

 كبير في البيئة . تغير 

 ) رىبثش ال خٕسٟ ( 29
يات حيث ينتج نسال مماثال * صورة التكاثر عند الحيوانات خاصة الالفقار 

 لمحيواف األصمي وشبييا لو في الشكؿ .   وراثيا

 (  ) رّبثً شؼبػٟ 31
 * نوع التماثؿ الموجود في حيوانات شقائؽ النعماف . 
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 * نوع التماثؿ الموجود في حيواف الربياف .  ) رّبثً خبٔجٟ (   31

 العبارة  االسـ أو المصطمح  ـ

 ) رّبثً شؼبػٟ ( 32
 * نوع التماثؿ في الحيوانات التي ليا أجزاء جسمية تتكرر حوؿ مركز الجسـ 

 ود في عجمة الدراجة . يشبو ذلؾ الموج    

 ) رّبثً شؼبػٟ ( 33
قسيـ أجساميا إلى نصفيف * التماثؿ الناتج في الحيوانات التي يمكف ت

 بواسطة بأكثر مف مستوى تخيمي يمر بمركز جسـ الحيواف . متساوييف 

34 

)رّبثً ثٕبئٟ 
 اٌدبٔت(

 ) رّبثً خبٔجٟ (  

نصفيف متماثميف بواسطة إلى * التماثؿ الناتج عندما ينقسـ جسـ الحيواف 
 واحد فقط .  مستوى

35 
)رّبثً ثٕبئٟ 
 اٌدبٔت(

 * نوع التماثؿ في حيواف الربياف . 

36 

)رّبثً ثٕبئٟ 
 اٌدبٔت(

 ) رّبثً خبٔجٟ (  

* نوع التماثؿ في الحيوانات التي تمتمؾ أجساميا جانبيف أيمف وأيسر وليا 
 عادة طرفاف أمامي وخمفي وجانباف عموي وسفمي . 

37 
) اٌؼمً ـ اٌحٍمبد 

 ) 
 * تعبير يطمؽ عمى األجزاء المتكررة والمتماثمة مف جسـ الحيواف . 

 ) اٌزشئ١س (  38
رة في مقدمة جسـ الحيواف أو * تواجد أعضاء الحس والخاليا العصبية بكث

 األمامي . طرفو 

 ) اٌزشئ١س ( 39
 ؤثرات البيئية * صفة لدى حشرة الرعاش تمكنيا مف االستجابة السريعة لمم

 وبطرؽ مناسبة أكثر مما تستطيع الحيوانات بسيطة التركيب .   

 * فراغ ممتمئ بسائؿ يقع بيف القناة اليضمية وجدار الجسـ ,  ) رد٠ٛف اٌدسُ (  41

 ) رد٠ٛف اٌدسُ ( 41
اخمية حتى ال تتعرض لمضغط يؤمف الفراغ الذي توجد فيو األعضاء الد 

 واء وااللتفاؼ نتيجة لحركات الجسـ . العضالت أو االلتبواسطة

 ) رد٠ٛف اٌدسُ ( 42
 * تركيب يسمح بنمو األجيزة المتخصصة وتمدد األعضاء الداخمية مف جسـ 

 الحيواف .    

 ) رد٠ٛف اٌدسُ ( 43
 * تركيب في أجساـ بعض الحيوانات يحتوي عمى سوائؿ تساعد في عمميات 

 الدوراف والتغذية واإلخراج .      

 ) اإلسفٕد١بد (  44
 * حيوانات مائية بسيطة التركيب تقضي حياتيا ممتصقة بالصخور وتعرؼ 

 بالمساميات .    

45 
 ) اٌّسب١ِبد ( 
 ) اإلسفٕد١بد (

* حيوانات بسيطة التركيب يعيش معظميا في البحار والمحيطات والقميؿ منيا 
 في المياه العذبة تغطي أجساميا ثقوب دقيقة . 

 تركيب شبيو بالمسمار يتكوف مف كربونات الكالسيـو الطباشيرية أو السميكا  ىبد ( ) ش٠ٛ 46
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 الزجاجية يشكؿ الييكؿ البسيط في األنواع الصمبة مف اإلسفنج .   
 

 * تركيب في جدر اإلسفنج يكوف شويكات الييكؿ . ) خال٠ب أ١ِج١خ (  47

 العبارة  االسـ أو المصطمح  ـ

 ) اإلسفٕد١ٓ (  48
 * مادة عمى شكؿ شبكة مف األلياؼ البروتينية المرنة تشكؿ الييكؿ الداخمي 

 لإلسفنجيات المينية .    

49 
 ) اٌزشش١ح ( 
 ( ) رغز٠خ ثبٌزشش١ح

 * صورة التغذية غير الذاتية عند حيواف اإلسفنج . 

51 
٘ؼُ داخً  

 خٍٛٞ
 * نوع اليضـ عند اإلسفنجيات . 

51 
) اٌخال٠ب اٌّطٛلخ 

 ) 
 اليا تبطف تجويؼ الجسـ في اإلسفنج وتقـو باقتناص وىضـ الغذاء . * خ

 ) خال٠ب أ١ِج١خ ( 52
* تركيب في جدار حيواف اإلسفنج يعمؿ عمى نقؿ الغذاء الميضـو إلى كافة 

 أنحاء جسـ اإلسفنج . 

 ) خال٠ب أ١ِج١خ ( 53
 تركيب يقـو بحمؿ الحيوانات المنوية إلى البويضة الموجودة داخؿ جدار

 اإلسفنج 

54 
) اإلخظبة 
 اٌذاخٍٟ 

 * تعبير يطمؽ عمى عممية إخصاب البيض داخؿ جسـ اإلسفنج . 

 ) ا١ٌشلخ (  55
ويثبت نفسو عمى سطح ما وينمو إلى * طور غير ناضج يسبح حرا في الماء 

 إسفنج جديد .   

56 
) رىبثش الخٕسٟ 
 ثبٌزجشػُ ( 

جزء مف اإلسفنج األب ويستقر ؿ * نمط التكاثر في اإلسفنجيات عندما ينفص
 قاع البحر وينمو ليصبح إسفنجا جديدا .  في

 ) اٌذس٠شاد (  57
* مجموعات مف الخاليا األميبية تحيط بيا طبقة متينة مف الشويكات عندما 

 يواجو اإلسفنج ظروفا بيئية غير مالئمة . 

58 
) ثٕبئٟ اٌّدّٛػخ 

 (  2nاٌظجغ١خ ـ 

وموسومات ) الصبغيات ( في أنوية خاليا * تعبير يطمؽ عمى عدد الكر 
 اإلسفنج الناضج . 

59 

) أحبدٞ 
اٌّدّٛػخ 
 ( nاٌظجغ١خ ـ 

* تعبير يطمؽ عمى عدد الكروموسومات ) الصبغيات ( في أنوية خاليا كؿ مف 
 الحيوانات المنوية والبويضات التي يكونيا حيواف اإلسفنج .

61 
) ثٕبئٟ اٌّدّٛػخ 

 ( 2nاٌظجغ١خ ـ 

ر يطمؽ عمى عدد الكروموسومات ) الصبغيات ( في أنوية يرقات * تعبي
 اإلسفنج 

61 
) ثٕبئٟ اٌّدّٛػخ 

 ( 2nاٌظجغ١خ ـ 

* تعبير يطمؽ عمى عدد الكروموسومات ) الصبغيات ( في أنوية الخاليا 
 األميبية لمدريرات . 
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 ) أمسبَ ١ِٛصٞ (  62
ات المنوية والبويضات * االنقساـ الخموي الحاصؿ عند تكويف كؿ مف الحيوان

 في حيواف اإلسفنج . 

63 

 ( ) أمسبَ ١ِزٛصٞ
)أمسبَ غ١ش 
 ِجبشش( 

 * االنقساـ الخموي الحاصؿ لخمية الزيجوت التي تنمو إلى يرقة اإلسفنج . 

 * اندماج نواة الحيواف المنوي بنواة البويضة لتكويف نواة الزيجوت .  ) اإلخظبة (  64

 ) اٌالسؼبد (  65
 يوانات الحمة  ولينة الجسـ وليا لوامس مرتبة في حمقات حوؿ أفواىيا* ح

  

 العبارة  االسـ أو المصطمح  ـ

 ) اٌالسؼبد ( 66
* تعبير يطمؽ عمى مجموعة حيوانية تنتمي إلييا قناديؿ البحر وشقائؽ 

 النعماف واألوريميا والشعاب المرجانية .

 ) رّبثً شؼبػٟ (  67
 السعات والمرتكز عمى وجود الفـ في وسط الجسـ محاطا* نوع التماثؿ في ال

 بزوائد وامتدادات تسمى الموامس .    

 ) اٌخال٠ب اٌالسؼخ (  68
* خاليا تقع عمى طوؿ الموامس في قناديؿ البحر واألوريميا تمكف الحيواف مف 

 شؿ فريستو .  

69 
) اٌزد٠ٛف 

 اٌٛػبئٟ اٌّؼذٞ ( 
 وجد في الحيوانات الالسعة . * حجرة ىضمية ذات فتحة واحدة ت

 * فتحة يدخؿ مف خالليا الطعاـ وتطرد عف طريقيا الفضالت في الالسعات .  ) اٌفُ (  71

 * تعبير يطمؽ عمى طبقة الخاليا الخارجية في الالسعات .  ) اٌجششح (  71

 * تعبير يطمؽ عمى طبقة الخاليا الداخمية في الالسعات . ) األدِخ (  72

73 
 الَ اٌّزٛسؾ( اٌٙ

 ) ا١ٌّضٚخ١ٍب ( 

إلى مادة جيالتينية سميكة تحتوي  * تركيب يتنوع مف غشاء رقيؽ غير خموي
 عمى خاليا وفقا لنوع الحيواف الالسع . 

74 

) اٌٙالَ 
 اٌّزٛسؾ( 
 ) ا١ٌّضٚخ١ٍب (

 * مادة جيالتينية سميكة تقع بيف طبقتي البشرة واألدمة في الالسعات .  

75 
) اٌزد٠ٛف 

 ٌٛػبئٟ اٌّؼذٞ (ا
 * مكاف حدوث اليضـ الجزئي الخارجي في الحيوانات الالسعة . 

 ) ٘ؼُ خبسخٟ (  76
لمحيوانات  التجويؼ الوعائي المعدي* تعبير يطمؽ عمى تفتيت الطعاـ في 

 الالسعة 

77 
) ؽجمخ األدِخ 
 اٌّؼذ٠خ ( 

 * تركيب يتـ خاللو استكماؿ اليضـ الداخمي في الالسعات . 

 ) ٘ؼُ داخٍٟ (  78
 * تعبير يطمؽ عمى استكماؿ عممية اليضـ في خاليا طبقة األدمة المعدية في 

 الالسعات .     
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 * آلية انتقاؿ المواد الغذائية إلى جميع أنحاء الجسـ في الالسعات .  ) االٔزشبس (  79

 ) االٔزشبس ( 81
لخموي عبر مف فضالت األيض ا * آلية تبادؿ الغازات التنفسية والتخمص

 الجسـ في الحيوانات الالسعة . جدار 

 ) شجىخ ػظج١خ (  81
* تركيب تتمتع بو كؿ مف البوليبات والميدوزات كي تتمكف الالسعات مف 

 الكشؼ عف المؤثرات مثؿ لمس األشياء الغريبة . 

 ) شجىخ ػظج١خ ( 82

يكوف  * تركيب يتوزع عادة بانتظاـ خالؿ جميع أنحاء الجسـ في الالسعات أو
مركزا حوؿ الفـ أو في حمقات حوؿ الجسـ لمكشؼ عف المؤثرات واالستجابة 

 ليا. 
 

 ) ح٠ٛظالد رٛاصْ(  83
* مجموعات مف الخاليا الحسية توجد في أجساـ الالسعات كي تساعدىا في 

 تحديد اتجاه الجاذبية .

 

 العبارة  االسـ أو المصطمح  ـ

84 
) اٌؼ١ْٛ اٌجس١طخ 

 ) 

 عمى البقع العينية التي تتكوف مف خاليا الكتشاؼ الضوء في  * تعبير يطمؽ
 الالسعات .     

85 
) ١٘ىً 

 ١٘ذسٚسزبر١ىٟ ( 

 * طبقة مف العضالت الدائرية وأخرى مف العضالت الطولية تعمالف مع الماء 
 الموجود في التجويؼ الوعائي المعدي لتمكيف الحيواف الالسع مف الحركة .   

 ) اٌزجشػُ (  86
 * صورة التكاثر الالجنسي في البوليبات حيث يكوف الحيواف الجديد متماثال 

 وراثيا مع الحيواف األب .   

 ) اٌزجشػُ ( 87
* ظيور انتفاخ عمى أحد جانبي البوليب سرعاف ما ينمو ىذا االنتفاخ إلى 

 البوليب الجديد .  

88 
) إخظبة خبسخٟ 

 ) 
 الجنسي في الالسعات . * نوع اإلخصاب الحاصؿ خالؿ التكاثر 

89 

) ثٕبئٟ 
اٌّدّٛػخ 
 ( 2nاٌظجغ١خ ـ 

 * تعبير يطمؽ عمى عدد الكروموسومات ) الصبغيات ( في أنوية خاليا كؿ مف
 الميدوزات والبوليبات الناضجة جنسيا .  .   

91 

) أحبدٞ 
اٌّدّٛػخ 
 ( nاٌظجغ١خ ـ 

 وية خاليا كؿ مف * تعبير يطمؽ عمى عدد الكروموسومات ) الصبغيات ( في أن
 الحيوانات المنوية والبويضات التي تكونيا الميدوزات الناضجة  .   

 ( ) أمسبَ ١ِٛصٞ 91
* االنقساـ الخموي الحاصؿ عند تكويف كؿ مف الحيوانات المنوية والبويضات 

 في الحيوانات الالسعة . 
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92 

) ثٕبئٟ 
اٌّدّٛػخ 
 ( 2nاٌظجغ١خ ـ 

 وموسومات ) الصبغيات ( في أنوية خاليا كؿ مف * تعبير يطمؽ عمى عدد الكر 
 الزيجوت واليرقات السابحة .   

 ) ا١ٌشلخ (  93

* طور غير ناضج يسبح حرا في الماء ويثبت نفسو عمى سطح ما وينمو 
 ويتطور إلى بوليب جديد .
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 اختر من المجموعة )أ( ما ٌناسبها من المجموعة )ب( ثم صل بٌن العبارتٌن فً كل ما ٌلً:

 المجموعة )ب( االجابة المجموعة )أ(

حٌوانات تأكل النباتات بما فٌها  -1
راق واألزهار الجذور والسٌقان واألو

 والثمار. .

4  الطفٌل 

حٌوانات مائٌة تصفً النباتات  -2
والحٌوانات الدقٌقة الهائمة فً الماء 

 حولها..

 

2 
 متغذٌات بالترشٌح 

حٌوانات تتغذى على قطع المواد  -3
النباتٌة والحٌوانبة المتحلله التً 

 تسمى الفضالت.

 

3 
 آكالت الفضالت 

ٌشة تعٌش داخل جسم كائنات متعا -4
كائن آخر أو علٌه وٌحصل على 

 غذائه من العائل وٌلحق به الضرر.

 

1 

 

 آكالت األعشاب 

 آكالت اللحوم  5 كائنات تتغذى على كائنات أخرى.-5

 

 المجموعة )ب( االجابة المجموعة )أ(

 االخصاب الداخلً-1

 

 االخصاب الخارجً-2

 

 تكاثر الجنسً-3

 

 تكاثر جنسً-4

 

2 

 

1 

 

4 

 

3 

 الالسعات 

 

 .االسفنجٌات 

 

 زاٌجوت ثم ٌرقه 

 

 التبرعم 
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 المجموعة )ب( االجابة المجموعة )أ(

تقع بٌن طبقتٌن تتنوع من مادة  -1

غشاء رقٌق الى مادة جٌالتٌنٌة سمٌكة 

تحتوي على خالٌا وفقا لنوع الحٌوان 

 الالسع.

 

مجموعة من خالٌا حسٌة تساعد  -2

 الجاذبٌةعلى تحدٌد اتجاه 

 

ٌعمل مع الماء الموجود فً  -3

التجوٌف الوعائً المعدي لتمكٌن 

 الحٌوان الالسع من الحركة.

 

خالٌا عصبٌه تسمح بالكشف عن  -4

 .المؤثرات مثل لمس األشٌاء الغرٌبة

4 
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 شبكة عصبٌة 

 

 

 

 المٌزوجلٌا 

 

 

 

 ًالهٌكل الهٌدروساتٌك 

 

 

 

  حوٌصالت توازن 
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 المجموعة )ب( االجابة المجموعة )أ(

مجموعة من خالٌا أمٌبٌة تحٌط بها  -1

 طبفة متٌنة من الشوٌكات.

 

تحمل الحٌوانات المنوٌه الى  -2

 البٌضه الموجوده فً جدار األسفنج.

 

خالٌا تقع على طول اللوامس  -3

 القتناص الفرائس.

 

امتصاص الطعام المهضوم جزئٌا  -4

 واستكمال هضمه.
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 خالٌا األدمة المعدٌة 

 

 

 الخالٌا األمٌبٌة 

 

 

 الدرٌرات 

 

 

 خالٌا السعة 
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 ادرس االشكال التالية ثم اجب عن المطموب :

 

 (      1)     برعم        ( يشير الى  1السهم )   .1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

يرقه ( يشير الى  2السهم )  .2
 سابحة

 
 

     (2        ) 

 

 

          الالسع الذي أمامك  بوليب الطور لمحيوان وعحدد ن .3

 
 
 
 

 
 
 
       ميدوزة( لمالسعات  4حدد نوع ) طور .4

(4) 
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                                         بويضة( يشير الى  5السهم )  .5
(5) 
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 أو الوظيفةاألىمية  العبارة ـ

الوظػػػػػػػػائؼ الحيويػػػػػػػػة لػػػػػػػػدى  1
 رجمٟ اٌح١ٛأبد ػٍٝ ل١ذ اٌح١بح. الحيوانات

 أخز االوسد١ٓ ٚإخشاج ثبٟٔ اوس١ذ اٌىشثْٛ. التنفس عند الحيوانات 2

اإلنتشػػػػػػػار فػػػػػػػي الحيوانػػػػػػػات  3
 بسيطة التركيب

إلرّبَ اٌزجبدي اٌغبصٞ ٚرجبدي األغز٠خ ٚاٌفؼالد ث١ٓ 
 خال٠ب٘ب.

 عممية االخراج 4
ٍض اٌىبئٓ ِٓ ِبدح إٌشبدس ٠ٚحٌٛٙب إٌٝ أخشٜ رخ

ٚاٌزخٍض ِٓ  ألً س١ّخ ٠ٚزخٍض ِٕٙب اٌدسُ
 اٌفؼالد خبسج اٌدسُ.

-اٌؼٛئ١خ -اإلسزدبثخ ٌٍّؤثشاد اٌج١ئ١خ )اٌظٛر١خ  المستقبالت الحسية 5
 .اٌى١ّ١بئ١خ(

 اإلنقباض العضمي )الحركة( 6
٠ّىٓ اٌح١ٛأبد ِٓ اٌزدٛي ٠ٚسبػذ اٌح١ٛأبد 

زخ ػٍٝ اٌزغز٠خ ٚػخ اٌّبء ٚاٌسٛائً ِٓ ٚإٌٝ اٌثبث
 اخسبِٙب.

 التكاثر الجنسي 7
٠سبػذ فٟ ٔشٛء اٌزٕٛع اٌٛساثٟ فٟ اٌدّبػبد 
ٚحفظٗ ٠ٚسبُ٘ فٟ رحس١ٓ لذسح األٔٛاع ػٍٝ 

 اٌزطٛس ػٕذِب ٠طشأ رغ١ش فٟ اٌج١ئخ.

٠سّح ٌٍح١ٛأبد أٚ اٌخال٠ب ثض٠بدح أػذاد٘ب ثسشػخ  التكاثر الالجنسي 8
 وج١شح.

التخصص الخموي ومسػتويات  9
 التعضي

رؼًّ ثزٕبسك وج١ش ألداء اٌٛظبئف اٌح٠ٛ١خ األوثش 
 رؼم١ذا.

االسزدبثخ ٌٍّؤثشاد اٌج١ئ١خ ثسشػخ وج١شح ٚثطشق  الترئيس 10
 سش٠ؼخ خذا.

 تجويؼ الجسـ 11

٠ؤِٓ اٌفشاؽ اٌزٞ رزٛاخذ ف١ٗ األػؼبء اٌذاخ١ٍخ  -أ
ٌزفب  ٔز١دخ حزٝ ال رزؼشع ٌٍؼغؾ أٚ اإلٌزٛاء أٚ اإل

 حشوبد اٌدسُ.
رسّح ثّٕٛ األخٙضح اٌّزخظظخ ٚرٛفش ٌٙب ِىبْ  -ة

 ٌٍّٕٛ ٚاٌزّذد.

السػػوائؿ فػػي تجػػاويؼ أجسػػاـ  12
 بعض الحيوانات

رسبػذ٘ب فٟ ػ١ٍّبد اٌزٕفس ٚاٌذٚساْ ٚاٌزغز٠خ 
 ٚاإلخشاج.

األىميػػػػػػػػػػػػػػػة االقتصػػػػػػػػػػػػػػػادية  13
 .١ؼ١ٗ ٌالسزحّبَاسزخذاِٙب وبسفٕد١بد ؽجلإلسػػػػػػفنجيات المرنػػػػػػة لػػػػػػدى 
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 اإلنساف

 أخز االوسد١ٓ ٚإخشاج ثبٟٔ اوس١ذ اٌىشثْٛ. الخاليا المطوقة باإلسفنج 14

 األىمية أو الوظيفة العبارة ـ

إنتػػػػػػػػػػػاج الػػػػػػػػػػػدريرات فػػػػػػػػػػػي  15
 االسفنجيات

ٌٍجمبء ػٍٝ ل١ذ اٌح١بح ػٕذ اٌزؼشع إٌٝ ظشٚ  ث١ئ١خ 
 غ١ش ِالئّخ.

أىمية اإلسػفنجيات لمحيوانػات  16
 يئتياصغيرة الحجـ في ب

رشىً ٌٙب ِأٜٚ ِثبٌٟ ٠ح١ّٙب ِٓ اٌح١ٛأبد 
 اٌّفزشسخ.

الخاليػػػػػػػػػػا األميبيػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي  17
 االسفنجيات

 رى٠ٛٓ اٌش٠ٛىبد. -أ
رحًّ اٌح١ٛأبد  -ج إوّبي ػ١ٍّبد اٌٙؼُ. -ة

 ا٠ٌّٕٛخ اٌٝ اٌج١ؼٗ اٌّٛخٛدٖ داخً خذاس االسفٕح.

 ٚس١ٍخ ٌٍذفبع ػٓ إٌفس. -أ الخاليا الالسعة 18
 اٌفش٠سخ.رشً حشوخ  -ة

الشػػػػػػػػػػبكة العصػػػػػػػػػػبية فػػػػػػػػػػي  19
 الالسعات

رسّح ثبٌىشف ػٓ اٌّؤثشاد اٌج١ئ١خ اٌّح١طخ ِثً 
 ٌّس االش١بء.

حويصػػػػػػػػالت التػػػػػػػػوازف فػػػػػػػػي  20
 رسبػذ ػٍٝ رحذ٠ذ إردبٖ اٌدبرث١خ. الالسعات

رّىٓ اٌىبئٓ ِٓ اٌىشف ػٓ اٌزغ١شاد فٟ و١ّخ  البقع العينية 21
 اٌؼٛء فٟ ث١ئزٙب.

تاتيكي فػػػي الييكػػػؿ الييدروسػػػ 22
 الالسعات

٠ّىٓ اٌح١ٛاْ اٌالسغ ِٓ اٌحشوخ ٚاٌزٕمً ِٓ ِىبْ 
 ٢خش.

 الضوء لمشعاب المرجانية 23
ألٔٙب رؼزّذ ػٍٝ رجبدي إٌّفؼٙخ ِغ اٌطحبٌت اٌزٟ 

رّزض اٌطبلخ اٌشّس١خ فزسبػذ٘ب ػٍٝ ثٕبء 
 ١٘بوٍٙب اٌّىٛٔخ ِٓ وشثٛٔبد اٌىبٌس١َٛ.

أىميػػػػػػة الطحالػػػػػػب لمشػػػػػػعاب  24
 المرجانية

% ِٓ اٌطبلخ اٌزٟ رحزبخٙب ِّب 06رٛفش ٌٙب أوثش ِٓ 
٠سبػذ٘ب ػٍٝ اٌؼ١ش فٟ ا١ٌّبٖ اٌزٟ رحزٛٞ ػٍٝ 

 اٌم١ًٍ ِٓ اٌّٛاد اٌغزائ١خ.

التجويؼ الوعائي المعدي فػي  25
 الالسعات

٘ؼُ اٌطؼبَ خضئ١ب ١ٌسزىًّ اٌٙؼُ داخً خال٠ب 
 االدِخ.
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 ما المقصود بكال ما يمي :

 التغذية غير الذاتية في الحيواف :-1

ٟ٘ اْ اٌح١ٛاْ ٠حظً ػٍٝ اٌّٛاد اٌغزائ١خ ٚ اٌطبلخ ػٓ ؽش٠ك اٌّشوجبد  -
 اٌؼؼ٠ٛخ ٌٍىبئٕبد االخشٜ .

 الالفقاريات :-2

 ٟ٘ ح١ٛأبد الرٍّه ػّٛدا فمبس٠ب . -

 الفقاريات : -3
 فمبس٠ب داخً خسّٙب .ٟ٘ ح١ٛأبد رٍّه ػّٛدا  -
 

 المتغذيات بالترشيح :-4
 ٟ٘ ح١ٛأبد ِبئ١خ رظفٟ إٌجبربد ٚ اٌح١ٛأبد اٌذل١مخ اٌٙبئّخ فٟ اٌّبء حٌٛٙب . -

 

 الطفيؿ : -5
 ٘ٛ ٔٛػب ِٓ اٌىبئٕبد اٌّزؼب٠شخ اٌزٟ رؼ١ش داخً خسُ وبئٓ آخش اٚ ػ١ٍٗ . -

 اٌدسُ. إدخبي اٌطؼبَ ٚؽشد اٌفؼالد ِٓ الفـ في الالسعات 26

 األىمية أو الوظيفة العبارة ـ

 الثقوب في االسفنجيات 27
رسّح ثّشٚس اٌّبء اٌّحًّ ثبٌغزاء ٚدخٌٛٗ إٌٝ داخً 

اٌزد٠ٛف ٚإدخبي اٌح١ٛأبد ا٠ٌّٕٛخ فٟ اٌزىبثش 
 اٌدٕسٟ.

األجيزة الدورية في الحيوانات  28
 األكبر حجما

رسّح ثٕمً اٌّٛاد اٌغزائ١خ ٚاألوسد١ٓ إٌٝ خ١ّغ 
 حبء خسُ اٌىبئٓ.أٔ

 الموامس في الالسعات 29
رمَٛ ثسحت اٌفش٠سخ ٚإدخبٌٙب إٌٝ اٌزد٠ٛف  -أ

 اٌٛػبئٟ اٌّؼذٞ خالي فزحخ اٌفُ.
رمَٛ ثبٌىشف ػٓ اٌّؤثشاد اٌج١ئ١خ ِثً ٌّس  -ة

 األش١بء اٌغش٠جخ.

إلسزىّبي ػ١ٍّخ اٌٙؼُ ثؼذ ٘ؼّٙب خضئ١ب فٟ  طبقة األدمة في الالسعات 30
 اٌّؼذٞ. اٌزد٠ٛف اٌٛػبئٟ



 ( والالسعات اإلسفنجيات)  العاشر الصؼ في أسئمة بنؾ – لألحياء المشتركة الفنية المجنة – لمعمـو العاـ الفني التوجيو – التربية وزارة

 

 اكالت الفضالت :-6
 . ّٛاد إٌجبر١خ ٚ اٌح١ٛا١ٔخ اٌّزحٍٍخٟ٘ ح١ٛأبد رزغزٜ ػٍٝ لطغ ِٓ اٌ -

 

 التنفس :-7
ٟ٘ ػ١ٍّخ ٠مَٛ ثٙب اٌىبئٓ اٌحٟ ٌٍحظٛي ػٍٝ االوسد١ٓ ٚ غخشاج ثبٟٔ اوس١ذ  -

 اٌىشثْٛ ِٓ خالي اٌزجبدي اٌغبصٞ .
 

 التكاثر : -8
٘ٛ ػ١ٍّخ ح٠ٛ١خ ٠مَٛ ثٙب اٌىبئٓ اٌحٟ ثئٔزبج افشاد خذ٠ذح ِٓ ٔفس إٌٛع  -

 ِٓ اإلٔمشاع .ٌٍّحبفظخ ػٍٝ إٌٛع 
 

 التعضي :-9
 ٘ٛ رىْٛ اٌدسُ ِٓ خال٠ب ِزخظظخ ٚ أٔسدخ ٚ أػؼبء ٚ أخٙضح . -
 

 تماثؿ الجسـ : -11

 ٘ٛ رمس١ُ اٌدسُ إٌٝ ٔظف١ٓ ِزّبث١ٍٓ ثّسزٜٛ رخ١ٍٟ ٚاحذ اٚ أوثش . -
 

 التماثؿ ثنائي الجانب : -11
 ٘ٛ رمس١ُ اٌدسُ ػٍٝ ٔظف١ٓ ِزّبث١ٍٓ ثّسزٜٛ رخ١ٍٟ ٚاحذ فمؾ . -
 

 التماثؿ الشعاعي : -12
 ٘ٛ رمس١ُ اٌدسُ إٌٝ ٔظف١ٓ ِزّبث١ٍٓ ثأوثش ِٓ ِسزٜٛ رخ١ٍٟ . -

 الترئيس : -13
٘ٛ رٛاخذ أػؼبء اٌحس ٚ اٌخال٠ب اٌؼظج١خ ثىثشح فٟ ِمذِخ خسُ اٌح١ٛاْ أٚ  -

 . ؽشفٗ األِبِٟ

 

 تجويؼ الجسـ : -14
 خذاس اٌدسُ .٘ٛ ػجبسح ػٓ فشاؽ ِّزٍٟء ثسبئً ٠مغ ث١ٓ اٌمٕبح اٌٙؼ١ّخ ٚ  -
 

 اإلسفنجيات : -15
 ٟ٘ ح١ٛأبد ِبئ١خ ثس١طخ اٌزشو١ت رمؼٟ ح١برٙب ٍِزظمخ ثبٌظخٛس . -
 

 الشويكات : -16
ٟ٘ ػجبسح ػٓ رشو١ت ٠شجٗ اٌّسّبس ٠زىْٛ ِٓ وشثٛٔبد اٌىبٌس١َٛ اٌطجبش١ش٠خ  -

 . ٚ اٌس١ٍ١ىب اٌضخبخ١خ
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 الخاليا المطوقة : -17
٠ف اٌدسُ فٟ اإلسفٕد١بد ٚ رمَٛ ثبلزٕبص ٟ٘ خال٠ب  ػٕك ٚ سٛؽ رجطٓ ردٛ -

 . اٌطؼبَ ٚ رط٠ٛمٗ

 

 الدريرات : -18
 ٟ٘ ػجبسح ػٓ ِدّٛػبد ِٓ اٌخال٠ب اال١ِج١خ رح١ؾ ثٙب ؽجمخ ِز١ٕخ ِٓ اٌش٠ٛىبد .

 الالسعات : -19
ٟ٘ حٛأبد الحّخ ١ٌٕخ اٌدسُ ثٙب ٌٛاِس السؼخ ِشرجخ فٟ حٍمبد حٛي  -

 . أفٛا٘ٙب

 
 الميزوجميا : -20
 ٟ اٌّبدح اٌزٟ رمغ ث١ٓ ؽجمخ اٌجششح ٚ األدِخ فٟ اٌالسؼبد .٘ -
 

 التجويؼ الوعائي المعدي : -21
٘ٛ ػجبسح ػٓ حدشح ٘ؼ١ّخ راد فزحخ ٚاحذح , ٠ذخً اٌطؼبَ ٚ ٠طشد ِٕٗ  -

 اٌفؼالد .

 

 اليضـ الخارجي : -22
٘ٛ احذ أٔٛاع اٌٙؼُ فٟ اٌالسؼبد ٚ ف١ٗ ٠زُ رفز١ذ اٌطؼبَ داخً اٌزد٠ٛف  -

 ذٞ أٞ خبسج خال٠ب األدِخ اٌّؼذ٠خ .اٌّؼ
 

 اليضـ الداخمي : -23
٘ٛ أحذ أٔٛاع اٌٙؼُ فٟ اٌالسؼبد ٚ ف١ٗ رسزىًّ ػ١ٍّخ اٌٙؼُ داخً اٌخال٠ب  -

 فٟ ؽجمخ األدِخ اٌّؼذ٠خ .
 

 اإلخصاب الداخمي :-24
 ٘ٛ ارحبد اٌح١ٛأبد ا٠ٌّٕٛخ ثبٌج٠ٛؼبد داخً خسُ األٔثٝ . -

 

 اإلخصاب الخارجي : -25
 ٛ ارحبد اٌح١ٛأبد ا٠ٌّٕٛخ ثبٌج٠ٛؼبد خبسج خسُ األٔثٝ .٘ -
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 ما ىي المالءمة الوظيفية لكؿ ما يمي مع وظيفتو؟ 

 ما ىي المالءمة الوظيفية لمخاليا المطوقة ؟  -1

 رحزٛٞ ػٍٝ اؽٛاق رمزٕض اٌغزاء ٚ اسٛاؽ رحشن اٌّبء 

 ما ىي المالءمة الوظيفية لالسفنج لمتغذية ؟ -2

 ال٠ب سٛؽ١خ ِطٛلخ ٚ خال٠ب ا١ِج١خ رحزٛٞ ػٍٝ خ

 ما ىي المالءمة الوظيفية لالسفنج لحماية نفسو ؟ -3

 رٕزح سَّٛ غ١ش ِسزسبغخ اٌّزاق اٚ سبِخ ٌٍح١ٛأبد اٌّفزشسخ 

 ما ىي المالءمة الوظيفية لالسعات لمتغذية ؟ -4

 رحزٛٞ ػٍٝ ٌٛاِس ف١ٙب خال٠ب السؼخ ٚ فزحخ فُ ٚ رد٠ٛف ٚػبئٟ ِؼذٞ 

 المالءمة الوظيفية لالسعات لالستجابة ؟ما ىي  -5

 رحزٛٞ ػٍٝ شجىخ ِٓ اٌخال٠ب اٌؼظج١خ ٚ ػ١ْٛ ثس١طخ ٚ ح٠ٛظالد رٛاصْ 

 ما ىي المالءمة الوظيفية لالسعات لمحركة ؟  -6

 احزٛاء٘ب ػٍٝ ا١ٌٙىً ا١ٌٙذسٚسزبر١ىٟ 
 
 
 

 

 -قارف بيف كؿ ما يمي: 

 الربياف شقائؽ النعماف (1)

 بئٟ خبٔجٟثٕ شؼبػٟ نوع التماثؿ

عدد المستويات 
 التي تقسـ الجسـ

 

 أوثش ِٓ ِسزٜٛ  

 

 ِسزٛٞ ٚاحذ
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 الحيوانات التي تتكاثر ال جنسيا الحيوانات التي تتكاثر جنسيا (2)

 القدرة عمى التطور

 

٠سبُ٘ فٟ رحس١ٓ لذسح 

 االٔٛاع ػٍٝ اٌزطٛس 

ال ٠سبُ٘ فٟ رطٛس االٔٛاع الْ 

 االفشاد إٌبردخ ِّبثٍخ ٌٍح١ٛاْ

 االطٍٟ رّبِب

 

 ىيكؿ اإلسفنجيات المرنة ىيكؿ اإلسفنجيات الصمبة (3)

 المادة التي يتكوف منيا
ش٠ٛىبد ِٓ وشثٛٔبد 

اٌىبٌس١َٛ  اٚ اٌس١ٍ١ىب 

 اٌضخبخ١خ

 ِبدح االسفٕد١ٓ

 

 التماثؿ ثنائي الجانب التماثؿ الشعاعي (4)               

عدد مستويات تقسيـ الجسـ الى 
 نصفيف متماثميف

 

 أوثش ِٓ ِسزٜٛ  

 

 ِسزٜٛ ٚاحذ 

 

 الػالسعػػات اإلسفنجيات (5)

 رّبثً شؼبػٟ غ١ش ِزّبثٍخ نوع التماثؿ

 آوالد اٌٍحَٛ اٌزشش١ح طريقة اليضـ
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 ال رٛخذ وجود خاليا عصبية
٠ٛخذ شجىخ ِٓ اٌخال٠ب 

 اٌؼظج١خ

 ال٠ب السؼخخ افشاص سَّٛ وسيمة الدفاع عف نفسيا

 

 تماثؿ ثنائي الجانبال التماثؿ الشعاعي (6)

 ػبدح ٠ٛخذ ال ٠ٛخذ وجود خاصية الترئيس

 

 الالسعات االسفنجيات (7)

 اخظبة خبسخٟ اخظبة داخٍٟ نوع االخصاب

 

 

 البوليب الميدوزا (9) 

 ثبثذ ِزحشن القدرة عمى الحركة

 الخٕسٟ خٕسٟ نوع التكاثر

 

 الالسعات االسفنجيات (8)

 رزحشن ال رزحشن الحركة
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 الييدرا السفنجا (10)

 اٌالسؼبد االسفٕد١بد اسـ المجموعة التي ينتمي إلييا

 

 

 -صوب العبارات التالية دوف تغيير ما تحتو خط : 

 الغير عضوية لمكائنات األخرى . تشترؾ جميع الحيوانات في الحصوؿ عمى المواد الغذائية مف المركبات (1

 41ؼؼ٠ٛخ ٌٍىبئٕبد األخشٜ صاٌ -

 غير حقيقية النواة . نات كائنات متعددة الخاليا و أنياتعتبر الحيوا (2

 41حم١م١خ إٌٛاح ص -

 الطحالب و الفطريات و النباتات .مثؿ  ال تحتوي الخاليا الحيوانية عمى جدر خموية (3

 41ػىس ص -

 ، حقيقة النواة .وحيدة الخاليا  ، ذاتية التغذية    المممكة الحيوانية كائنات (4

 41، غ١ش رار١خ اٌزغز٠خ  ص  ػذ٠ذح اٌخال٠ب -
 

 الالفقارية .% حيوانات 5و  الفقارية    % مف الحيوانات تمثؿ الحيوانات95أكثر مف  (5

 41اٌالفمبس٠خ  ص -
 

 . ىي حيوانات مائية تصفي النباتات و الحيوانات الدقيقة اليائمةأكالت الفضالت  (6

 41اٌّزغز٠بد ثبٌزشش١ح  ص -
 

 ي حيوانات تتغذى عمى بقايا النباتات و الحيوانات .ى المتغذيات بالترشيح (7
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 41أوالد اٌفؼالد ص -
 

 نوع مف الكائنات المتعايشة تعيش داخؿ جسـ كائف آخر بغرض الحصوؿ عمى الغذاء .العائؿ  (8

 41اٌطف١ً  ص -
 

 ىو الكائف الذي يمحؽ بو الضرر مف تطفؿ الكائنات الحية عميو .الطفيؿ   (9

 41اٌؼبئً   ص -
 

 و تخرج االكسجيف . CO2 تتنفس الحيوانات سواء التي تعيش عمى اليابس أو في الماء غاز (10

 40ص  CO2غبص االوسد١ٓ ٚ رخشج  -
 

 عممية االنتشار .أغمب الحيوانات يتـ التنفس فييا عف طريؽ  (11

 40أػؼبء خبطخ ثبٌزٕفس . ص -
 

 نتجات االخراجية عند الحيواف .و تعد مف المالييدروجيف  تحتوي األمونيا عمى عنصر (12

 40ا١ٌٕزشٚخ١ٓ  ص -
 

 الممفية . يتـ االستجابة في الحيواف عف طريؽ الخاليا (13

 40اٌؼظج١خ .  ص -
 

 عف طريؽ األمشاج .الجنسيا    عف طريؽ التبرعـ  وجنسيًا      معظـ الحيوانات تتكاثر (14

 17جنسيا ص –الجنسيًا  -
 

 تكوف مماثمة  وراثيًا لمحيواف .الجنسي  كاثراألفراد الناتجة مف الت (15



 ( والالسعات اإلسفنجيات)  العاشر الصؼ في أسئمة بنؾ – لألحياء المشتركة الفنية المجنة – لمعمـو العاـ الفني التوجيو – التربية وزارة

 41اٌالخٕسٟ  ص -
 

 مف التخصص الوظيفي .بسيطة    الحيوانات  معقدة التركيب تميؿ الى امتالؾ مستويات (16

 42ػب١ٌخ .ص -
 

 يعني تواجد اعضاء الحس و الخاليا العصبية بكثرة في مقدمة جسـ الحيواف أو طرفو األمامي .التماثؿ    (17

 42اٌزشئ١س .ص -
 

 الشعاعي . يظير الترئيس في الحيوانات ذات التماثؿ (18

 42اٌدبٔجٟ . .ص -

 

 ىو أجزاء جسمية تتكرر  حوؿ مركز الجسـ كما في شقائؽ النعماف .التماثؿ الجانبي  (19

 42اٌزّبثً اٌشؼبػٟ.ص -
 

 ىو خط تخيمي واحد يقسـ الجسـ الى أجزاء متماثمة .التماثؿ الشعاعي   (20

 42اٌزّبثً اٌدبٔجٟ   .ص -
 

 تخصصًا لمقياـ بالوظائؼ الحيوية .أقؿ     تزامف تطور شكؿ الحيواف الخارجي مع تطور خالياه ليصبح (21

 42أوثش   .ص -
 

 بالتعقيؿ .الشعاعي    تسمح خطة تركيب الجسـ ذي التماثؿ (22

 42اٌدبٔجٟ .ص -
 

 لمضغط  بسبب العضالت و تتعرض   ء الجسـ  أف تنموألعضا يسمح   تجويؼ الجسـ فراغ ممتمئ  بسائؿ (23

 06ٚال رزؼشع ص -
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 انتشارًا .أكثر  تعتبر االسفنجيات أبسط الحيوانات أف تكوف (24

 21أقؿ . ص -
 

 . لعذبوفي المياه امعظميا  االسفنجيات ىي حيوانات مائية تعيش (25

 21القميؿ منيا. ص -
 

 التغذية . تتحرؾ و ذاتية  االسفنجيات تصنؼ كحيوانات كونيا (26

 21و غير ذاتية .ص -ال تتحرؾ   -
 

 نظرًا  ألحتوائيا عمى ثقوب عديدة .بالالسعات  تعرؼ االسفنجيات (27

 21بالمساميات .ص -
 

 في الشكؿ و الحجـ و الموف .متماثمة  معظـ أنواع  أنواع  األسفنجيات تكوف (28

 00ِزّبثٍخ .صغ١ش  -
 

 ألنو غير منتظـ الشكؿ .جانبي  يكوفالتماثؿ في االسفنج  (29

 00.صػذ٠ُ اٌزّبثً  -

 
 في األسفنجيات فمًا و أمعاء و أنسجة متخصصة .يظير  (30

 00ال ٠ظٙش.ص -

 
 األسفنجيف . األسفنجيات الصمبة تتميز بييكؿ صمب مكوف مف مادة (31

 00ش٠ٛىبد ِٓ وشثٛٔبد اٌىبٌس١َٛ اٚ اٌس١ٍىب اٌضخبخ١خ .ص -
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 كربونات الكالسيـو و السميكا الزجاجية . المرنة يتكوف ىيكميا مف مادة األسفنجيات (32

 00االسفٕد١ٓ. .ص -
 

 في األستحماـ  .الصمبة  تستخدـ األسفنجيات (33

 00اٌّشٔخ.ص -
 

 خارجي . اليضـ في االسفنج يكوف (34

 00داخٍٟ .ص -
 

 شؿ حركة الحيواف . يتـ التغذية في االسفنج عف طريؽ (35

 00.ص  اٌزشش١ح -
 

 تكمؿ اليضـ و توزعو عمى الجسـ المطوقة  باقتناص فتات الطعاـ و تطويقو أما الخاليااألميبية  تقـو الخاليا (36

 00األ١ِج١خ.ص -اٌّطٛلخ  -
 

 أجيزة متخصصة . يكوف التنفس و الدوراف و االخراج  في  االسفنج عف طريؽ (37

 02االٔزشبس  .ص -
 

 ة .بطيئ ًا و لذلؾ  االستجابة تكوفجياز عصبي السعاتالتممؾ  (38

 02.ص سش٠ؼٗ -
 

 الخاليا العصبية . االستجابة في االسفنج يكوف عف طريؽ (39

   02افشاص اٌسَّٛ .ص -

 
 في الماء .خارجي    تتكاثر االسفنجيات جنسيًا و ال  جنسيًا  و االخصاب (40

 02داخٍٟ  .ص -
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 ميبية تحيط بيا طبقة متينة مف الشويكات .عبارة عف مجموعة مف الخاليا االالتبرعـ  (41

 02اٌذس٠شاد .ص -

 
 المناسبة . انتاج الدريرات نوع مف التكاثر الالجنسي في االسفنج و يتـ في الظروؼ (42

 02غ١ش ِٕبسجخ .ص -

 
 ميمة االسفنجيات .  التطفؿ  تعد عالقة (43

 01اٌّؼب٠شخ  .ص -

 و قنديؿ البحر و المرجاف . كؿ مف شقائؽ النعمافالرخويات  تضـ شعبة (44

 01اٌالسؼبد .ص -
 

 الجسـ و ليا لوامس السعة .صمبة  الالسعات حيوانات الحمة (45

 ١ٌ01ٕخ.ص -
 

 التجويؼ الوعائي المعدي . يرجع تسمية الالسعات بيذا االسـ نسبة الى (46

 01اٌخال٠ب اٌالسؼخ .ص -

 
 فـ .يرتكز عمى وجود الجانبيا  تظير الالسعات تماثال (47

 01شؼبػ١ب .ص -

 
 بالسيمـو . يتكوف جسـ الالسعات مف تجويؼ داخمي يسمى (48

 00اٌزد٠ٛف اٌٛػبئٟ اٌّؼذٞ .ص -
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 بالبشرة  . أما الداخمية تدعى باالدمة  الطبقة الخارجية لجدار جسـ الالسعات تدعى (49

 00األدِخ  .ص –ثبٌجششح  -
 

 يدخؿ الطعاـ و تطرد الفضالت . حجرة ىضمية ذات فتحة واحدةالميزوجيميا  (50

 00اٌزد٠ٛف اٌٛػبئٟ اٌّؼذٞ  .ص -
 

 في خاليا األدمة .خارجي  في التجويؼ الوعائي المعدي وداخمي   يكوف اليضـ (51

 00.ص  داخٍٟ -خبسخٟ  -

 
 افراز السمـو  . تتـ االستجابة في الالسعات عف طريؽ (52

 ١ٕ00خ  .صاٌخال٠ب اٌؼظج١خ ح٠ٛظٍخ اٌزٛاصْ اٌجمغ اٌؼ١ -
 

 أجيزة متخصصة . يتـ التنفس و الدوراف و االخراج عف طريؽ (53

 01االٔزشبس  .ص -

 
 عف طريؽ غمؽ الفـ و ضغط الماء داخميا .الميدوزات  عف طريؽ الدفع النفاث أماشقائؽ النعماف  تتحرؾ (54

 01شمبئك إٌؼّبْ  .ص –ا١ٌّذٚصاد  -

 
 ساعدىا عمى الحركة .يصمب  تتميز الالسعات بأف ليا ىيكؿ (55

 ١٘01ذسٚسزبر١ىٟ  .ص -
 

 ال جنسيًا عف طريؽ التبرعـ .الميدوزات  تتكاثر (56

 01اٌج١ٌٛجبد  .ص -

 
 دقيقة تنفصؿ عف األب عف طريؽ التبرعـ .الميدوزات بوليبات  تنتج (57

 02اٌج١ٌٛجبد ا١ٌّذٚصاد  .ص -



 ( والالسعات اإلسفنجيات)  العاشر الصؼ في أسئمة بنؾ – لألحياء المشتركة الفنية المجنة – لمعمـو العاـ الفني التوجيو – التربية وزارة

 
 ثابت . الميدوزا ىو طوراما متحرؾ  تمر الالسعات بطورييف ىما البوليب و ىو (58

 02ِزحشن  .ص –ثبثذ  -
 

 داخمي  . االخصاب في الالسعات يكوف (59

 02خبسخٟ   .ص -

 
 

 تقـو بالتكاثر الالجنسي .الميدوزات  تقـو بالتكاثر الجنسي أما البوليبات (60

 اٌج١ٌٛجبد -ا١ٌّذٚصاد  -
 

 بيف الطحالب و حيواف المرجاف .تطفؿ  تنشأ عالقة (61

 02شخ  .صِؼب٠  -
 

  فقط . يرتبط التوزيع العالمي لممرجاف بشدة الضوء (62

 28درجة الحرارة و عمؽ الماء  .ص   -
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  1414ص ص                                                                 توصؼ الحيوانات بأنيا غير ذاتية التغذية  .توصؼ الحيوانات بأنيا غير ذاتية التغذية  .  ..11

  طبلخ ِٓ ِشوجبد ػؼ٠ٛخ .طبلخ ِٓ ِشوجبد ػؼ٠ٛخ .ألٔٙب رحظً ػٍٝ اٌغزاء ٚاٌألٔٙب رحظً ػٍٝ اٌغزاء ٚاٌ            

  1515ص ص                                                             النواة في خاليا الحيوانات حقيقية .النواة في خاليا الحيوانات حقيقية .  ..22
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  ثبإلٔزشبس أِب ثبإلٔزشبس أِب 

اٌح١ٛأبد اٌىج١شح رحزبج ٌدٙبصدٚساْ ٌٕمً اٌّٛاد إٌٝ وً ِىبْ داخً خسّٙب اٌح١ٛأبد اٌىج١شح رحزبج ٌدٙبصدٚساْ ٌٕمً اٌّٛاد إٌٝ وً ِىبْ داخً خسّٙب           

  اٌىج١ش اٌىج١ش 
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  ػظجٟ ث١ٓ ػظجٟ ث١ٓ 
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 - :التالي التصنيفي المخطط أكمؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( والالسعات اإلسفنجيات)  العاشر الصؼ في أسئمة بنؾ – لألحياء المشتركة الفنية المجنة – لمعمـو العاـ الفني التوجيو – التربية وزارة

 مف خالؿ الشكؿ الذي أمامؾ أجب عف األسئمة التالية-

  األشكاؿ التي امامؾ توضح انواع التماثؿ      األشكاؿ التي امامؾ توضح انواع التماثؿ        --11
  كيؼ يختمؼ التماثؿ الشعاعي                     كيؼ يختمؼ التماثؿ الشعاعي                     ’ ’ ت الحية ت الحية في الكائنافي الكائنا  

  عف التماثؿ ثنائي الجانب ؟عف التماثؿ ثنائي الجانب ؟

 مستوى رسـ يمكف الجانب ثنائي في اما ، التخيمية المستويات مف عدد أي رسـ يمكف الشعاعي التماثؿ في -
 ، واحد تخيمي

 

    --لحيواف األسفنج :لحيواف األسفنج :الشكؿ الذي امامؾ الشكؿ الذي امامؾ   --22
  كيؼ يتـ التكاثر الالجنسي في األسفنجيات ؟  كيؼ يتـ التكاثر الالجنسي في األسفنجيات ؟    --
 .      جديدا اسفنجا لينمو البحر قعر في ويستقر األب األسفنج مف البرعـ ينفصؿ حيث التبرعـ بواسطة -

 

  ف التالييف يوضحاف األطوار المختمفة لمييدرا ,                   ف التالييف يوضحاف األطوار المختمفة لمييدرا ,                   الرسميالرسمي -3

  وىما البوليب والميدوزا ، ماوجو التشابو بينيما ؟وىما البوليب والميدوزا ، ماوجو التشابو بينيما ؟

 الوعائي التجويؼ يبطف داخمي معدي ادمي ونسيج خارجي بشري نسيج والميدوزي البوليبي الطوريف مف لكؿ -
 . اليالـ مف طبقة بينيما المعدي



 بنك أسئلة الصف العاشر)الدٌدان والرخوٌات( –اللجنة الفنٌة المشتركة لألحٌاء  –التوجٌه الفنً العام للعلوم  –وزارة التربٌة 
 

 
 
 

 
 وزارة التربية

 التوجيو الفني العام لمعموم
 المجنة الفنية المشتركة لألحياء

2014  /2015 
 الفصل الدراسي الثاني

 
 

 بنك أسئمة في
 مجال األحياء لمصف العاشر

 
 الوحدة الثانية : الالفقاريات والبيئة
 الفصل الثاني : الديدان والرخويات

 
 

 )) نموذج اإلجابة ((
 

 
 

 
 



 بنك أسئلة الصف العاشر)الدٌدان والرخوٌات( –اللجنة الفنٌة المشتركة لألحٌاء  –التوجٌه الفنً العام للعلوم  –وزارة التربٌة 
 

 ( الديدان 1-2الدرس )  أواًل :
 

 
 السؤال األول : اختر اإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات التي تمي كل عبارة فيما يمي :

 
 : الدٌدان شعبة الدٌدان الالسٌلومٌة هً -1
 المفمطحة      الخيطية 
 االسطوانية      الحمقية 
 
 : بالمٌزودٌرمالتً تتمٌز بوجود سٌلوم حقٌقً مبطن الدٌدان  من -2
   اإلسكارس      البالناريا 
 النيرس       الفالريا 

 
 يتميز تركيب الجسم في الديدان الخيطية بأنيا : -3
   ثنائية الطبقات      ثالثية الطبقات السيمومية 
 ثالثية الطبقات ذات سيموم كاذب   ثالثية الطبقات ذات سيموم حقيقي 

 
 :أحد أنواع الديدان المتطفمة عمى اإلنسان وتسبب مرضالبمهارسيا  -4
   اإلسكارس      الشيستوسوما 
 النيرس       الفالريا 
 
 :أحد أنواع الديدان المتطفمة عمى اإلنسان وتسبب مرضداء الفيل  -5
   اإلسكارس      الشيستوسوما 
 النيرس       الفالريا 
 
 



 بنك أسئلة الصف العاشر)الدٌدان والرخوٌات( –اللجنة الفنٌة المشتركة لألحٌاء  –التوجٌه الفنً العام للعلوم  –وزارة التربٌة 
 

 :تشترك كل من الديدان المفمطحة والخيطية بأنها تتنفس عن طريق  -6
   الجمد الرطب      الرئتين 
 االنتشار       الخياشيم 

 

 :الديدان الريشية عبارة عن ديدان حمقية مائية وهي تتنفس عن طريق  -7
   الجمد الرطب      الرئتين 
 االنتشار       الخياشيم 

 

 :إحدى الديدان التالية تمتمك جهاز دوري مغمق  -8
 دودة األرض      البالناريا 
 اإلسكارس       الشيستوسوما 

 

 :تراكيب إخراجية تعمل عمى إزالة الماء الزائد واليوريا واألمونيا من جسم الديدان المفمطحة  -9
 الخاليا الميبية      الخياشيم 
 الفكوك الحادة      النفريدات 

 

 :تراكيب إخراجية تعمل عمى ترشيح السائل الموجود في سيموم الديدان الحمقية  -11
   الخاليا الميبية      الخياشيم 
 الفكوك الحادة      النفريدات 

 

 من الديدان التي تتميز بأن لها أعضاء حس مختمفة مثل الموامس الحسية  : -11
 الديدان الحمقية البحرية حرة المعيشة   الديدان المفمطحة الطفيمية 
 الديدان الخيطية حرة المعيشة    الديدان االسطوانية المتطفمة 

 

 : التً قد تتكاثر الجنسٌاً عن طرٌق االنشطار أو التقطٌع هًشعبة الدٌدان  -12
 المفمطحة      الخيطية 
 االسطوانية      الحمقية 
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( أمام العبارة غير ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )ضع عالمة ) :  الثانيالسؤال 
 : الصحيحة لكل مما يمي

 
 اإلجابة العبــــــــــارة م

لمديدان المفمطحة جياز دوري مغمق ُيحفظ فيو الدم داخل شبكة من األوعية  1
  الدموية .

اعترضت أعداد كثيرة منيا مرور ُتسبب ديدان الفالريا مرض داء الفيل إذا  2
  السوائل في داخل األوعية الممفاوية .

  التربمالريا أو الدواميات من الديدان الخيطية المتطفمة . 3

4 
في دورة حياة دودة الدم البميارسيا المنسونية ُتصيب اليرقة الميدبة القواقع بينما 

  اليرقة ذات الذيل فُتصيب اإلنسان .

  الكاذب عبارة عن تجويف مبطن جزئيًا بنسيج اإلكتوديرم .السيموم  5

يفقس بيض دودة اإلسكارس إلى يرقات صغيرة في األمعاء الدقيقة لإلنسان ثم  6
  تدخل إلى األوعية الدموية ليحمميا الدم إلى الرئتين . 

  تحتوي الشيستوسوما عمى تجويف مبطن بنسيج الميزوديرم 7

الطبي الممص الخمفي لمتثبت بالصخور أو األوراق النباتية أثناء يستخدم العمق  8
  انتظار العائل .

  تتميز الديدان الخيطية بأنيا منفصمة الجنس واإلخصاب فييا خارجي . 9

عندما يكون البيض جاىزًا لإلخصاب في الديدان الحمقية ُيفرز السرج طوقًا من  10
  المنوية معًا ، ليتم اإلخصاب داخمو . المخاط يوضع داخمو البيض والحيوانات

  دودة األرض تصنف ضمن شعبة الديدان المفمطحة . 11

  معظم ديدان التربمالريا حرة المعيشة وتعيش في المياه العذبة أو البحار . 12
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 : اكتب االسم أو المصطمح العممي الذي تدل عميه كل عبارة فيما يمي:  الثالثالسؤال 
 

 اإلجابة العبــــــــــارة م

1 
تراكيب تمكن الديدان المفمطحة حرة المعيشة من الكشف عن 

 . الضوء في بيئتيا ةالتغيرات في كيمي
اٌجمعخ اٌع١ٕ١خ أٚ 

 اٌع١ٓ

الديدان المفمطحة حرة المعيشة تمكنيا من  ةتراكيب توجد في بشر  2
 . االنزالق خالل الماء

 األ٘ذاة

3 
الداخميو لعوائميا عضاء يصيب معظميا األ ان مفمطحة متطفمةديد

 . و أي عضو داخل العائلأمستيدفو الدم 
اٌزش٠ّبرٛدا أٚ اٌذ٠ذاْ 

 اٌٛسل١خ

 نبوب عضمي في الديدان المفمطحة يمتد خارج الجسم من خاللأ 4
 . الفميمتص الغذاء وينقمو الي التجويفالوعائي المعوي

 اٌجٍعَٛ

5 
الحمقية البحرية حرة المعيشة تساعدىا تراكيب حسية في الديدان 

 . في اكتشاف الجاذبية االرضية
 ؽ٠ٛصالد اٌزٛاصْ

ة القطع المتخصصة السميكة في دود شريط يشبو الطوق من 6
 ، ولو دور في عممية اإلخصاب . رضاأل

 اٌغشط

7 
لو ممصات في أطرافو نوع من الديدان الحمقية المتطفمة خارجيا 

 . الحاالت الطبيةويستخدم لعالج بعض 
 اٌعٍك اٌطجٟ

الخاصية التي يتم بيا توزيع الغذاء الميضوم في الديدان  8
 . المفمطحة

 االٔزشبس

9 
خاليا متخصصة في الديدان المفمطحة ترشح الماء الزائد وتزيمو 

 . من الجسم وكذلك الفضالت االيضية
 اٌٍٙج١خ

10 
خراجية في الديدان الحمقية ترشح السائل الموجود في تراكيبإ

 الخاليا .السيموم من الفضالت النيتروجينية التيتخرجيا 
 إٌفش٠ذاد

 اٌغ١ٍَٛ اٌىبرة . بنسيج الميزوديرم اً جزئيتجويف جسمي مبطن  11

 اٌغ١ٍَٛ اٌؾم١مٟ . بنسيج الميزوديرمتجويف جسمي مبطن  12
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 : األشكال التالية جيدًا ، ثم أجب عن المطموبادرس :  الرابعالسؤال 
 

 ، والمطموب :ل التالية تمثل قطاعات من أنواع ديدان مختمفة أواًل: األشكا

 * كتابة المطموب الذي في الجدول أسفل كل شكل :

 

 

 اٌذ٠ذاْ اٌؾٍم١خ اٌذ٠ذاْ اٌخ١ط١خ اٌذ٠ذاْ اٌّفٍطؾخ شعبة
 ع١ٍَٛ ؽم١مٟ ع١ٍَٛ وبرة ال ع١ٍِٛ١خ نوع السيموم

اٌزشثٍالس٠ب أٚ  –اٌجالٔبس٠ب  أمثمة
اٌزش٠ّبرٛدا أٚ  –اٌذٚا١ِبد 

اٌذ٠ذاْ  –اٌذ٠ذاْ اٌٛسل١خ 
 اٌش١غزٛعِٛب -اٌشش٠ط١خ 

دٚدح  –دٚدح ا١ٌٕشط  اٌفالس٠ب -–اإلعىبسط 
 دٚدح اٌعٍك –األسض 

 

 ، والمطموب :ثانيًا: اكتب البيانات التي تشير إليها األرقام التالية 

 ثمعخ ع١ٕ١خ -1
 سأط -2
 رغ٠ٛف ٚعبئٟ ِعذٞ -3
 فُ -4
 ثٍعَٛ -5
 عمذربْ عصج١زبْ -6
 ؽجالْ عصج١بْ -7
 اٌغٙبص اإلخشاعٟ -8
 ِج١ط -9

 خصٟ -10
 أ١ٔج١جخ إخشاع١خ -11
 خ١ٍخ ٌٙج١خ -12
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 ، والمطموب :ثالثًا : الشكل يمثل دورة حياة دودة الدم البمهارسيا المنسونية 

 تشير إلييا األرقام التالية :* كتابة البيانات التي 
 
 اٌعبئً األعبعٟ ) اإلٔغبْ ( -1
 أِعبء اإلٔغبْ -2
 ٔبظغخ دٚدح -3
 ع١ٕٓ -4
 ٠شلخ ِٙذثخ -5
 اٌعبئً اٌٛع١ػ ) اٌمٛلع ( -6
 ٠شلخ راد ر٠ً -7
 
 
 

، رابعًا : الشكل يمثل دورة حياة دودة اإلسكارس 
 والمطموب :

 

 األرقام التالية :* كتابة البيانات التي تشير إلييا 
 ث٠ٛعخ غ١ش ٍِمؾخ -1
 ث٠ٛعخ ٍِمؾخ -2
 ٠جزٍع اإلٔغبْ ث١ط األعىبسط -3
 
 ٠صً اٌج١ط إٌٝ األِعبء اٌذل١مخ ٠ٚفمظ ٠شلبد صغ١شح -4
 رذخً ا١ٌشلبد إٌٝ األٚع١خ اٌذ٠ِٛخ ٠ٚؾٍّٙب اٌذَ إٌٝ اٌشئز١ٓ -5
زمً إٌٝ األِعبء ٠زُ اثزالع ا١ٌشلبد اٌزٟ رصً إٌٝ اٌؾٍك ثغعبي اٌعبئً ، صُ رٕ -6

 اٌذل١مخ ؽ١ش رٕعظ 
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ٚإرا ِب رٕبٚي عبئً آخش غعبِبً أٚ ِبًء ٍِٛصبً ثٙزا اٌجشاص ، فئْ اٌج١ط ٠فمظ فٟ األِعبء  -7

 اٌذل١مخ ٌٙزا اٌعبئً اٌغذ٠ذ
 ، والمطموب :: الشكل يمثل تركيب دودة األرض  خامساً 

 * كتابة البيانات التي تشير إلييا األرقام التالية :
 

 ٚعبء دِٛٞ ظٙشٞ -2   أشٛان -1
 اٌمبٔصخ -4   اٌؾٛصٍخ -3
 اٌفُ -6   ؽٍمبد اٌغغُ -5
 عمذح عصج١خ -8   اٌّخ -7
 أععبء رٕبع١ٍخ -10   ٚعبء دِٛٞ ثطٕٟ -9

 عمذح عصج١خ -12   أٚع١خ د٠ِٛخ ؽٍم١خ -11
 ععالد غ٠ٍٛخ ) غ١ٌٛخ ! ( -14   ٔفش٠ذاد -13
 اٌغشط -16   ععالد دائش٠خ -15
 اٌششط -17
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 : اكتب التعميل العممي السميم لكل مما يمي:  الخامسالسؤال 
 
 الدٌدان الخٌطٌة لها سٌلوم كاذب ؟ -1

 ثٕغ١ظ ا١ٌّضٚد٠شَ جزئياً ألْ اٌزغ٠ٛف اٌغغّٟ ِجطٓ 
 
 عدم وجود جهاز دوري لدى الدٌدان المفلطحة ؟ -2

 ألْ أعغبِٙب ِفٍطؾخ سل١مخ ف١زُ ٔمً اٌغبصاد ٚاٌغزاء ثبالٔزشبس
 
 قدرة الدٌدان المفلطحة على االنزالق خالل الماء ؟ -3

ٌٛعٛد األ٘ذاة عٍٝ خال٠ب اٌجششح ٚألْ اٌخال٠ب اٌعع١ٍخ ٠زُ ظجطٙب عٓ غش٠ك اٌغٙبص 
 اٌعصجٟ ٌزغّؼ ٌٙب ثبالٌزٛاء ٚاٌذٚساْ ٌززفبعً ِع اٌّؤصشاد اٌج١ئ١خ

 
 زٌادة عدد دٌدان الفالرٌا فً العائل تؤدي إلى مرض داء الفٌل ؟ -4

ألٔٙب لذ رعزشض ِشٚس اٌغٛائً داخً األٚع١خ اٌٍّفب٠ٚخ ٚثبٌزبٌٟ رٕزفخ ف١ٙب أعضاء اٌغغُ 
 اٌّصبثخ ثصٛسح ٘بئٍخ ِغججخ داء اٌف١ً

 
 استخدام دٌدان العلق للتخفٌف من األورام بعد إجراء العملٌات الجراحٌة ؟ -5

ذح لذ رفٛق ألْ ٌٙب اٌمذسح عٍٝ أْ رّزص ١ٍِّزشاد عذ٠ذح ِٓ اٌذَ فٟ اٌّشح اٌٛاؽ
 خّغخ أظعبف ٚصٔٙب

 
 استخدام دٌدان العلق للتخفٌف من الضغط واالحتقان فً األنسجة التً ٌتم عالجها ؟ -6

 ألٔٙب رفشص عبئً ٠ّٕع اٌذَ ِٓ اٌزغٍػ
 
 ال ٌحتاج معظم الدٌدان المفلطحة الطفٌلٌة إلى جهاز هضمً معقد التركٌب ؟ -7

 األغز٠خ اٌزٟ عجك أْ ٘عّزٙب عٛائٍٙبألٔٙب رؾصً عٍٝ اٌّٛاد اٌغزائ١خ ِٓ 
 
 دورة حٌاة الشٌستوسوما تحتوي على عائلٌن ؟ -8

اٌعبئً اٌٛع١ػ ) اٌمٛلع ( رص١جٗ ٠شلخ ِٙذثخ ٚاٌزٟ رزىبصش ال عٕغ١ب ِىٛٔخ ا١ٌشلخ راد 
 اٌز٠ً اٌزٟ رص١ت ثذٚس٘ب اٌعبئً األعبعٟ ) اإلٔغبْ ( ٌززىبصش ف١ٗ عٕغ١بً .
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 : بين كل مما يميقارن :  السادسالسؤال 
 

 اإلسكارس الفالريا -1

 مكان التطفل
فٟ األٚع١خ اٌٍّفب٠ٚخ 

ٚاٌذ٠ِٛخ ٌٍط١ٛس ٚاٌضذ٠بد 
 ٚاإلٔغبْ

 األِعبء اٌذل١مخ

 عٛء اٌزغز٠خ داء اٌف١ً المرض الذي تسببه

اٌؾششاد اٌالدغخ ٚثخبصخ  طريقة وصولها إلى العائل
 اٌجعٛض

رٕبٚي اٌخعبس ٚاألغز٠خ اٌزٟ 
 غغٍٙب وّب ٠ٕجغٌُٟ ٠زُ 

 البالناريا النيرس -2

 اٌذ٠ذاْ اٌّفٍطؾخ اٌذ٠ذاْ اٌؾٍم١خ الشعبة

 ال ع١ٍِٛ١خ ع١ٍَٛ ؽم١مٟ نوع السيموم

 ال ٠ٛعذ ِغٍك الجهاز الدوري

 خال٠ب ٌٙج١خ إٌفش٠ذاد اإلخراج

 النفريدات فتحة الشرج -3

نوع الفضالت التي يتم 
 اخراجها في الديدان الحمقية

اٌفعالد اٌخ٠ٍٛخ اٌّؾز٠ٛخ  اٌٙع١ّخاٌفعالد 
 عٍٝ ا١ٌٕزشٚع١ٓ

 آكالت المواد النباتية المتحممة آكالت المحوم -4

مميزات البمعوم في الديدان 
 الحمقية

٠ؾًّ اٌجٍعَٛ فى١ٓ أٚ أوضش 
 ٠غطٟ اٌجٍعَٛ ِخبغ ٌضط ِٓ اٌفىٛن اٌؾبدح
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 : أجب عن األسئمة التالية:  السابعالسؤال 
 

 إذا فقس بٌض اإلسكارس إلى ٌرقات صغٌرة فً أمعاء اإلنسان ؟ ماذا ٌحدث .. -1
 رذخً ا١ٌشلبد إٌٝ األٚع١خ اٌذ٠ِٛخ ، ٠ٚؾٍّٙب اٌذَ إٌٝ اٌشئز١ٓ

 

 عّدد مجموعات الدٌدان المفلطحة ؟  -2
 اٌذ٠ذاْ اٌشش٠ط١خ –اٌزش٠ّبرٛدا ) اٌذ٠ذاْ اٌٛسل١خ (  -اٌزشثٍالس٠ب ) اٌذٚا١ِبد ( 

 

 والخالٌا العضلٌة فً حركة الدٌدان المفلطحة ؟اذكر أهمٌة األهداب  -3
 األ٘ذاة ِٛعٛدح عٍٝ خال٠ب اٌجششح ٌزغبعذ عٍٝ االٔضالق خالي اٌّبء -
 اٌخال٠ب اٌعع١ٍخ ٌإلٌزٛاء ٚاٌذٚساْ رفبعالً ِع اٌّؤصشاد اٌج١ئ١خ -
 

 عّدد طرق التكاثر الالجنسً فً الدٌدان المفلطحة ؟ -4
 ٚرّٕٛ ٌىً ٔصف ِٕٙبَ أعضاء عذ٠ذح ١ٌصجؼ وبئٓ وبًِأشطبس اٌىبئٓ إٌٝ ٔصف١ٓ ،  -
 ٚدح إٌٝ لطع ، ٚرّٕٛ وً لطعخ ِٕٙب إٌٝ دٚدح عذ٠ذح .أٚ .. رزمطع اٌذ -
 

 اذكر أهمٌة دٌدان األرض ؟ -5
 رؾفش اٌزشثخ ٚر٠ٛٙٙب ٚرخٍطٙب أٚ رمٍجٙب ثجععٙب ؽزٝ عّك ِزش٠ٓ أٚ أوضش -
 رأ١ِٓ اٌّغبٌه ٌٍغزٚس ٚاٌّبء -
 ش٠ب اٌزشثخ اٌٙٛائ١خ اٌّف١ذح١ثىزغّؼ ثّٕٛ ر -
 

 اشرح باختصار الهٌكل الهٌدروستاتٌكً للدٌدان الخٌطٌة ؟ -6
رّزذ ععالد اٌذ٠ذاْ اٌخ١ط١خ عٍٝ ِذٜ أعغبِٙب ٚثبإلشزشان ِع اٌغبئً اٌّٛعٛد فٟ 

اٌغ١ٍَٛ اٌىبرة رعًّ ٘زٖ اٌععالد ثؾ١ش أمجبظٙب ٠ؤدٞ إٌٝ ؽشوخ اٌذٚدح ِضً 
 اٌضعبث١ٓ خالي اٌّبء

 

 ماذا ٌحدث .. إذا انقبضت العضالت الطولٌة لدودة حلقٌة ؟ -7
 رصجؼ اٌذٚدح ألً غٛالً ٚأوضش ثذأخ

 

 ماذا ٌحدث .. إذا انقبضت العضالت الدائرٌة لدودة حلقٌة ؟ -8
 رصجؼ اٌذٚدح أوضش غٛالً ٚأوضش ٔؾٌٛخ
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***** 
 

 الرخويات(  2-2: الدرس )  ثانياً 
 

 الصحيحة من بين اإلجابات التي تمي كل عبارة فيما يمي :السؤال األول : اختر اإلجابة 
  

 تشترك كل من الرخوٌات المائٌة والدٌدان الحلقٌة بأن لها طور ٌرقً ٌسبح بحرٌة ٌسمى : -1
   اليرقة الميدبة      ) اليرقة المطوقة ) التروكوفور 
 اليرقة السابحة      اليرقة ذات الذيل 

 

 على شكل تركٌب مفلطح فً الرخوٌات تؤدي وظٌفة : القدم العضلٌة التً -2
 الحفر       القفز 
 الزحف       الصيد 

 

 تركيب في جسم الرخويات عبارة عن طبقة نسيجية رقيقة تشبه العباءة : -3
   القدم العضمية      الصدفة 
 الكتمة الحشوية     البرنس 

 

 النٌتروجٌنٌة كاألمونٌا عبر تراكٌب أنبوبٌة تسمى :تتخلص الرخوٌات من الفضالت  -4
   الكتمة الحشوية      النفريدة 
 الَسَفن       البرنس 

 

 تتمٌز الرخوٌات ذات المصراعٌن ) المحارٌات ( بأنها : -5
 ذات جياز عصبي معقد التركيب   تتكاثر جنسيًا واإلخصاب خارجي 
  تتغذى باستخدام السفن أو المفتات   تمتمك جياز دوري مغمق 

 

 تتميز األخطبوطيات بأنها : -6
 تمتمك جياز دوري مغمق     مفترسات نشطة وذكية 
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  تتحرك بأسموب الدفع النفاث    جميع اإلجابات السابقة صحيحة 
 

( أمام العبارة غير ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )ضع عالمة ) :  الثانيالسؤال 
 : الصحيحة لكل مما يمي

 
 اإلجابة العبــــــــــارة م

  الرخويات من الحيوانات الالفقارية ذات السيموم الكاذب . 1

  السفن أو المفتات تركيب يساعد البزاقات والقواقع عمى التغذية . 2

  اصطياد الفرائس.القدم العضمية ذات الشكل الفأسي في الرخويات تساعد عمى  3

  تتميز الخياشيم في المحاريات بأنيا تساعد عمى التنفس والتغذية . 4

  يحدث اإلخصاب خارج جسم األنثى في الرخويات ذات الموامس . 5

  تتميز الرخويات بأن ليا جياز عصبي بسيط التركيب باستثناء األخطبوطيات . 6

  جسم الرخويات بالخاليا الميبية .يتم طرد الفضالت النيتروجينية من  7

  الرخويات الخناث تخصب البيض من أفراد أخرى . 8

  الرخويات سريعة الحركة ليا جياز دوري مغمق . 9

  الخثاقات تُبخ الحبر من داخل قناتيا اليضمية لترويع المفترسات وتخديرىا . 10

 



 بنك أسئلة الصف العاشر)الدٌدان والرخوٌات( –اللجنة الفنٌة المشتركة لألحٌاء  –التوجٌه الفنً العام للعلوم  –وزارة التربٌة 
 

 
 

 : الذي تدل عميه كل عبارة فيما يمياكتب االسم أو المصطمح العممي :  الثالثالسؤال 
 

 اإلجابة العبــــــــــارة م

1 
حيوانات ليا صدفة داخمية أو خارجية ومن أمثمتيا القواقع 

 والمحاريات والحبارات .
 اٌشخ٠ٛبد

ا١ٌشلخ اٌّطٛلخ أٚ  طور يرقي في الرخويات المائية ويسبح بحرية في الماء . 2
 اٌزشٚوٛفٛ

3 
تغطي معظم جسم الحيوان الرخوي وتشبو طبقة نسيجية رقيقة 

 العباءة .
 اٌجشٔظ

تركيب في بعض الرخويات يتكون من افرازات كربونات الكالسيوم  4
 من غدد في البرنس .

 اٌصذفخ

5 
تركيب أساسي في جسم الرخويات قد يأخذ الشكل المفمطح أو 

 الفأسي أو لوامس .
 اٌمذَ اٌعع١ٍخ

 اٌىزٍخ اٌؾش٠ٛخ الداخمية لمرخويات ويقع أسفل البرنستركيب يتكون من األعضاء  6

7 
تركيب مرن في الرخويات يشبو المسان ومثبت فيو المئات من 

 األسنان الدقيقة .
 اٌغفٓ أٚ اٌّفزبد

8 
تركيب في الرخويات مكون من أنبوبين أحدىما يسمح بدخول 

 الماء إلى الجسم واآلخر لطرح الماء .
 ا١ٌّضاة

 اٌّفزٛػ الدوري الذي يميز الرخويات بطيئة الحركة .الجياز  9

 اٌّغٍك الجياز الدوري الذي يميز الرخويات سريعة الحركة . 10
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 : ادرس األشكال التالية جيدًا ، ثم أجب عن المطموب:  الرابعالسؤال 
 

، الشكل يمثل الطور اليرقي لمرخويات المائية أواًل: 
 والمطموب :

 ىذه اليرقة :* ماذا يطمق عمى 
 

 ا١ٌشلخ اٌّطٛلخ  أٚ اٌزشٚوٛفٛسا
 

 * كتابة البيانات التي تشير إلييا األرقام التالية :
  ِعذح -1
 أ٘ذاة -2
  ششط -3
 فُ -4
 
 

 ، والمطموب :الشكل يمثل جزء من جسم ألحد الرخويات : ثانياً 
 

 * كتابة البيانات التي تشير إلييا األرقام التالية :
  األعٕبْ -1
 اٌغفٓ ) اٌّفزبد ( -2
 
 

األشكال التالية ألنواع مختمفة من : ثالثاً 
 ، والمطموب :الرخويات 

 * كتابة اسم كل نوع وفق األرقام
 التي تشير إلييا :
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  خضبق ) عج١ػ أٚ ؽجبس أٚ ع١ج١ب ( -1
 لٛلع -2
  ِؾبس -3
 ؽ١ٛاْ سخٛٞ ِجىش -4

، والمطموب الشكل يمثل تشريح المحار : رابعاً 
: 

 * كتابة البيانات التي تشير إلييا األرقام التالية 
  ا١ٌّضاة اٌضف١شٞ -1
 ا١ٌّضاة اٌش١ٙمٟ -2
  اٌخ١بش١ُ -3
 رغ٠ٛف اٌجشٔظ -4
  اٌمذَ -5
 األِعبء -6
  رغ٠ٛف اٌجشٔظ -7
 اٌفُ -9   ععٍخ ِمشثخ -8

 اٌّعذح -11   اٌصذفخ -10
 اٌمٍت -13   اٌغ١ٍَٛ -12
 ِمشثخععٍخ  -15   إٌفش٠ذح -14
  اٌششط -16
 

 * ما وظيفة كل من األرقام التالية :
 ( 2ٌٝ اٌغغُ ث١ّٕب اٌزشو١ت سلُ ) ‘( ٠غّؼ ثذخٛي اٌّبء  1اٌزشو١ت سلُ ) (  2و   1)

 ٠طشػ اٌّبء خبسط اٌغغُ              
 اٌزٕفظ + اٌزشش١ؼ ٌٍزغز٠خ(  3) 
 اٌؾشوخ(  5)  
 ( خبسط اٌغغُغشد اٌفعالد ا١ٌٕزشٚع١ٕ١خ ) األ١ِٔٛب (  14) 
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 ( : 10( بالنسبة لمتركيب رقم )  7* وضح أىمية التركيب رقم ) 
 

( ٠ّضً اٌجشٔظ اٌزٞ ٠ؾزٛٞ عٍٝ غذد رفشص وشثٛٔبد اٌىبٌغ١َٛ اٌزٟ  7اٌزشو١ت سلُ ) 
 ( 11رىْٛ اٌصذفخ ٟٚ٘ اٌزشو١ت سلُ ) 

 
 

 : اكتب التعميل العممي السميم لكل مما يمي:  الخامسالسؤال 
 
 قرابة وثٌقة ما بٌن الرخوٌات والدٌدان الحلقٌة ؟وجود  -1

 ألّٔٙب ٠شزشوبْ ثأْ ٌّٙب غٛس ٠شلٟ ٠غجؼ ثؾش٠خ ٠غّٝ ا١ٌشلخ اٌّطٛلخ أٚ اٌزشٚوٛفٛس
 
 الخٌاشٌم فً الرخوٌات المائٌة لها وظٌفة مزدوجة ؟ -2

 ألٔٙب رؤدٞ ٚظ١فخ اٌزٕفظ ٚثٕفظ اٌٛلذ رعًّ عٍٝ اٌزغز٠خ ثبٌزشش١ؼ
 
 لتكوٌن الصدفة ؟البرنس مهم  -3

 ألٔٗ ٠ؾزٛٞ عٍٝ غذد رفشص وشثٛٔبد اٌىبٌغ١َٛ اٌزٟ رىْٛ اٌصذفخ
 
 قدرة األخطبوط على تذكر األشٌاء لفترات زمنٌة طوٌلة ؟ -4

 يمتمك مخ عالي التطور أو التكوين ألٔٗ
 
 اختالف أشكال األقدام العضلٌة فً الرخوٌات ؟ -5

 اٌٍٛاِظ الصط١بد اٌفشائظ ( –اٌفأعٟ ٌٍؾفش  –الخزالف ٚظبئفٙب ) اٌّفٍطؼ ٌٍضؽف 

 
 توصف الحركة السرٌعة لألخطبوط بالدفع النفاث ؟ -6

ألٔٗ ٠غؾت اٌّبء إٌٝ اٌزغ٠ٛف اٌجشٔغٟ ٠ٚذفع اٌّبء إٌٝ اٌخبسط ِٓ خالي ١ِضاة 
 ٚثبٌزبٌٟ ٠ذفع األخطجٛغ فٟ االرغبٖ اٌّعبوظ

 
 ؟ تفرز القواقع مخاطاً على طول السطح السفلً للقدم -7

 ٚثبٌزبٌٟ رغزخذَ اٌّخبغ ٌؾشوخ اٌمذَ اٌّزّٛعٗألٔٙب رفزمش إٌٝ عشعخ اٌؾشوخ 

 
 تُبخ األخطبوطٌات والخثاقات الحبر ؟ -8
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 ٌزش٠ٚع اٌّفزشعبد ٌٚزخذ٠ش٘ب ِؤلزبً 
 
 
 
 
 

 
 

 : قارن بين كل مما يمي:  السادسالسؤال 
 

 الحبارات ) الخثاقات ( المحاريات -1

 ِغٍك ِفزٛػ نوع الجهاز الدوري

 عش٠عخ ثط١ئخ سرعة الحركة

 األخطجٛغ١بد اٌمٛالع مثال آخر

 الحبار األخطبوط -2

 ٠ٛعذ ) داخ١ٍخ ( ال ٠ٛعذ وجود الصدفة

 األخطبوط القوقع -3

 اٌذفع إٌفبس ؽشوخ اٌمذَ اٌّّٛعخ وصف طريقة الحركة

 الرخويات ذات المصراعين الرخويات ذات الموامس -4

 خبسعٟ داخٍٟ نوع اإلخصاب
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 : أجب عن األسئمة التالية:  السابعالسؤال 
 
 ماذا ٌحدث .. إذا تعرض األخطبوط ألحد المفترسات ؟ -1

 ٠ُجخ اٌؾجش ع١ٍٗ ٌزش٠ٚعٗ ٚرخذ٠شٖ ِؤلزبً 
 
 ؟  األجزاء التً ٌتكون منها جسم الرخوٌاتعّدد  -2

 اٌىزٍخ اٌؾش٠ٛخ –اٌصذفخ  –اٌجشٔظ  –اٌمذَ اٌعع١ٍخ 
 
 التغذٌة العامة فً الرخوٌات ؟عّدد طرق  -3

 غف١ٍ١بد -آوالد لّبِخ  –ِزغز٠بد ثبٌزشش١ؼ  –آوالد أعشبة أٚ ٌؾَٛ 
 
 عّدد األعضاء الحسٌة البسٌطة فً الرخوٌات ؟ -4

 اٌجمع اٌع١ٕ١خ –اٌّغزمجالد اٌى١ّ١بئ١خ 
 
 اذكر خصائص شعبة الرخوٌات من حٌث ؟ -5
 ؽم١مٟنوع السيموم :  -
 اٌّطٛلخ ) اٌزشٚوٛفٛس (اسم اليرقة :   -
 خبسط اٌغغُ ٔفش٠ذاد ٌطشد األ١ِٔٛب ) اٌفعالد ا١ٌٕزشٚع١ٕ١خ (اإلخراج :     -
 
 اذكر أهمٌة الرخوٌات فً األنظمة الحٌوٌة ؟ -6

 رشش١ؼ اٌطؾبٌت ِٓ اٌّبء –رفزشط اٌؾ١ٛأبد  –وبئٕبد رزغزٜ عٍٝ إٌجبد 
 ثععٙب عٛائً ٌٍطؾبٌت اٌّزعب٠شخ أٚ اٌطف١الد –اٌزٙبَ ثمب٠ب اٌىبئٕبد األخشٜ  -
 رعزجش ِصذس ُِٙ ٌٍغزاء ٌٍعذ٠ذ ِٓ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ . -
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  -اإلجابة الصحٌحة من بٌن اإلجابات التً تلً كل عبارة من العبارات التالٌة :( أمام  ضع عالمة )  السإال االول :

 48ص          بؤجسام معقله شؤنها شؤن :   األرجلتتمٌز مفصلٌات  -1

 الدٌدان الحلقٌه .(    ) )     (   الرخوٌات .                               

 )     (  شوكٌات الجلد  .                            )     ( الدٌدان الخٌطٌه     

 47ص      ٌحمً جسم المفصلٌات هٌكل خارجً من مادة  :   -2

      (    )                       كربونات الكالسٌوم           الكٌتٌن )     ( 

 كا                                 )     ( الكربونٌ)     ( السٌل      

   49ص عن طرٌق  :    بالصورةٌتنفس الحٌوان الذي  -3  

 

 )     ( ثغور تنفسٌه                )     ( خٌاشٌم   

 

 قصبٌة أنابٌب(    )     )     ( رئات كتابٌه               

 51ص       االخصاب عند مفصلٌات االرجل البرٌه :   -4  

 داخلً(    ))     ( خارجً او داخلً                        

 )     ( خارجً                            )     ( ٌحدث فً اكٌاس خاصه       

 49ص     ٌتم التنفس عند السرطانات عن طرٌق: -5

 )     ( األنابٌب القصبٌة                    )     ( الثغور التنفسٌة    

    (    )الرئات الكتابٌة                      )     ( خٌاشٌم رٌشٌة 

 53ص    : التماثل فً شوكٌات الجلد -6   

 فً الطور البالغ والٌرقًثنائً الجانب )     (                ثنائً فً الطور البالغ وشعاعً فً الطورالٌرقً)     (      

     (    )  ًشعاعً فً الطور البالغ والٌرقً              )     (              الطور الٌرقًشعاعً فً الطور البالغ وثنائً ف 

 54   :فً شوكٌات الجلد تتصل المصفاة ب  -7     

(    )قدام االنبوبٌه)     ( اال                       قناه الحلقٌهال 

 القناه الشعاعٌه)     (                           لممصات)     ( ا    

 

 53ص    :ما عداجمٌع الخصائص التالٌة ممٌزة لنجم البحر -8
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 )     ( التماثل شعاعً                    )     ( لٌس له طرف أمامً أو خلفً    

 ترئٌسله (    ))     ( له جهاز وعائً مائً                  

 54ص    الجهاز الوعائً المائً فً شوكٌات الجلد ٌإدي وظٌفة :-9

 )     ( التنفس                                   )     ( الدوران

 ما سبقجمٌع (    )الحركة                                    )     (         

 54ص     :ٌوجد نوع من التقارب بٌن شوكٌات الجلد والفقارٌات بسبب   -11

    (   ) ًكونها من ثانوٌات الفم                  )     ( وجود سطح فم 

 )     ( وجود الجلد الشائك                      )     ( وجود الجهاز العصبً المتطور        

    

 -لعبارات التالٌه :الذي تدل علٌة كل عبارة من االمصطلح العلمً  أكتبالسإال الثانً : 

 48ص  .ملٌون سنه 231انقرضت من  كانت شائعة جدا فً المحٌطات مفصلٌات (  ثالثٌة الفصوص)   -1

 48. ص مادة بروتٌنٌة وكربوهٌدراتٌة تكون الهٌكل الخارجً لمفصلٌات األرجل  (  الكٌتٌن)  -2    

   49ص  .الجسم فً مفصلٌات االرجل االرضٌهجانبً فتحات صغٌره تقع على طول   (   تنفسٌةثغور )  -3    

 49. ص تستخدم للتنفس فً العناكباعضاء  لها طبقات من االنسجه التنفسٌه المتراصه  (  الرئات الكتابٌة)  -4    

 49ص  الجهاز الدوري فً مفصلٌات االرجل .نوع (  جهاز دوري مفتوح)  -5    

 . اعضاء كٌسٌه تستخلص الفضالت من الدم فً الحشرات والعناكب (  أنٌبٌبات ملبٌجً )  -6     

 51ص  . نوع من المفصلٌات تعتبر غذاء رئٌسً للحوت االزرق ( القشرٌات)    -7    

 54ص  .نوع التماثل فً ٌرقات شوكٌات الجلد(  ثنائٌة التماثل)  -8     

 54ص .  خمس قنوات شعاعٌه فً نجم البحر قناه تتصل بالمصفاة وتمتد منها  (  القناة الحلقٌة)  -9     

 55ص  .فً نجم البحر تركٌب ٌعمل بآلٌة عمل الممصات(    القدم األنبوبٌة)-11    

. جهاز ٌوجد فً شوكٌات الجلد ٌستخدم فً الوظائف األساسٌة مثل التنفس والدوران (  ) الجهاز الوعائً المائً-11
 54ص 

 55ص ٌتم فٌها التخلص من الفضالت الصلبه فً شوكٌات الجلد . فتحة اخراجٌه (  فتحة الشرج) -12

 55ص . أجزاء نامٌة صغٌرة تستخدم للتبادل الغازي لدى بعض األنواع من شوكٌات الجلد( ) الخٌاشٌم الجلدٌة-13

 56ص( كائنات من آكالت اللحوم تساعد فً ضبط أعداد الكائنات األخرى مثل المحار والمرجان. نجوم البحر)  -14

 السإال الثالث: أكمل الفراغات التالٌة بما ٌناسبها لتحصل على عبارة صحٌحة :

 48.    ص ملٌون سنة 231من مفصلٌات االرجل التً عاشت فً المحٌطات منذ ثالثٌة الفصوص تعتبر -1
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 48ص     الكٌتٌن.ن من مادة مفصلٌات االرجل ببنٌة معقدة وهٌكل خارجً ٌتكوتتمٌز  -2
 49ص  . قرون االستشعارورجل  األمن الزوائد الجسمٌة المفصلٌة فً مفصلٌات االرجل  -3
 أما مفصلٌات االرجل المائٌة فتتنفس األنابٌب القصبٌة ة من خالل تتنفس معظم مفصلٌات االرجل االرضٌ -4

 49ص  خٌاشٌم رٌشٌة الشكل . عن طرٌق
 51ص   المستقبالت الذوقٌة  والعٌون لدى مفصلٌات االرجل أعضاء حس معقدة التركٌب مثل  -5
 54، 53ص ثنائً  .   ل فً الطور الٌرقًبٌنما التماثشعاعً  لها تماثل  شوكٌات الجلد الٌافعة -6
 وجانبالسطح الفمً جانب تقع فٌه فتحة الفم وٌسمى ٌتكون معظم شوكٌات الجلد من جانبٌن  -7

  53ص   الجانب الالفمً .بل ٌسمى مقا

 54. ص الدروانو الحركةو تفسالٌإدي الجهاز الوعائً المائً فً شوكٌات الجلد العدٌد من الوظائف مثل -8    

 55. ص األقدام األنبوبٌةالسطح الرئٌسً للتنفس فً شوكٌات الجلد -9    

 56ص  لها دور كبٌر فً ضبط أعداد الكائنات األخرى مثل المحار والمرجان. آكالت لحوم نجوم البحر  -11    

 55صالجهاز الوعائً المائً .  م البحر بواسطة ٌنتقل األكسجٌن الى جمٌع أعضاء جسم نج-11    

 55ص فتحة الشرج.   ت الصلبة من خالللدى معظم شوكٌات الجلد, ٌتم التخلص من الفضال -12    

 ( أمام العبارة الخاطئة فً كل مما ٌلً:×أمام العبارة الصحٌحة و عالمة )√ ( السإال الرابع : ضع عالمة ) 

1- (  ) وزوائد جسمٌة متمفصلة. معقلهتتمٌز مفصلٌات األرجل بؤجسام 
2- ( ) عقل إلىتتشابه المفصلٌات مع الدٌدان الحلقٌة بؤنها تتمتع بؤجسام مقسمة 
3- (  ًٌتكون الهٌكل الخارج)كربوهٌدراتٌة فً المفصلٌات من مواد بروتٌنٌة و 
 آكالت أعشاب األرجلجمٌع مفصلٌات ( ×) -4
 المائٌة خالل شبكة من األنابٌب القصبٌة األرجلتتنفس مفصلٌات ( ×) -5
6- ( )تتنفس العناكب باستخدام الرئات الكتابٌة 
 فً االوعٌة الدموٌة جهاز دوري مغلق ٌضخ الدم األرجللدى مفصلٌات ( ×) -7
 الداخلً باإلخصابتتكاثر شوكٌات الجلد ( ×) -8
9- ()تماثل شعاعً البالغة التماثل فً شوكٌات الجلد 

11- ()ٌسبب التغٌر المفاجئ فً أعداد شوكٌات الجلد تغٌرات فً أعداد جماعات الكائنات البحرٌة األخرى 
 اإلطالقتعد شوكٌات الجلد أكبر شعبة حٌوانٌة على (×)  -11
 ٌوجد ترئٌس فً شوكٌات الجلد والتماثل فٌها جانبً فً الطور الٌافع(×) -12
 لشوكٌات الجلد طرف أمامً وطرف خلفً( ×) -13
14- ()ًتتمٌز شوكٌات الجلد بجلد شائك وهٌكل داخلً وجهاز وعائً مائ 
15- ( )ٌرقات شوكٌات الجلد ثنائٌة التماثل 
16- ( ) شوكٌات الجلد من ثانوٌات الفم 
17- ( )المائً فً شوكٌات الجلد وظائف الجسم األساسٌة مثل التنفس والدورانٌإدي الجهاز الوعائ ً 
18- () الفضالت النٌتروجٌنٌة على هٌئة أمونٌا إخراجفً شوكٌات الجلد ٌتم 
 لشوكٌات الجلد جهاز عصبً متطور ٌتكون من مخ وحبل عصبً (×) -19

 

 

 

 : ادرس األشكال التالٌه ثم اجب: الخامسالسإال  
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 51ص  الجراده :تركٌب جسم شكل ٌمثل ال 

 

            أنابٌب ملبٌجً.ٌشٌر الى (  1الرقم ) -

 قرنا استشعار( ٌشٌر الى  2الرقم )  -

 

 : 54ص    الشكل ٌمثل حٌوان نجم البحر 

 

 المصفاة ٌشٌر الى (  1رقم )  -

 ممص( ٌشٌر الى   2رقم ) -

                                                                                       قناة حلقٌة( ٌشٌر الى   3رقم )  -

 

 

 

 ٌقا :لما ٌؤتً تعلٌال علمٌا دق علل :  السادسالسإال 

 .تسمٌة مفصلٌات األرجل بهذا االسم  .1

 84ألن لها زوائد جسمٌة متمفصلة .   ص 

 أو فكوك. فً مفصلٌات االرجل تتمٌز أجزاء الفم الى مالقط .2

 84حتى ٌمكنها تمزٌق أنسجة الفرٌسة التً تم اقتناصها .   ص 

 أن تضرب بؤجنحتها فً الهواء لتطٌر. تساهم فً مفصلٌات األرجل عضالت .3

 15بسبب بسط العضالت باتجاه الهٌكل الخارجً .   ص 

 تغطى الهٌاكل الخارجٌه لألنواع البرٌه من مفصلٌات األرجل غطاء شمعً . .4

 فً حفظ ماء الجسم وعدم فقدانه.حتى ٌساعد 

 تحاط مفصلٌات االرجل بهٌكل خارجً ٌشبه البدلة المدرعة. .5

 84للحماٌة والدعامة .   ص 

 

 تستطٌع قنافذ البحر كشط الطحالب الموجودة على الصخور . .6

2 
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 11ألن لها تركٌبات خماسٌة األجزاء وفكٌة الشكل .  ص 

 الجلد .الجهاز الوعائً المائً مٌزه فرٌده لشوكٌات  .7

 18ألنه ٌؤدي وظائف الجسم األساسٌة التً تشمل التفس والدوران والحركة .   ص 

 لشوكٌات الجلد القدرة على فتح مصراعً صدفة المحار .8

 إلمتالكها مئات األقدام األنبوبٌة التً تعمل مع بعضها بقوة هائلة لفتح مصراعً صدفة المحار.

 الفقارٌاتمن الالفقارٌات القرٌبة من   .تعتبر شوكٌات الجلد9

 18ألنها من ثانوٌات الفم التً تطور فٌها ثقب البالستٌولة إلى الشرج .   ص 

 .  .لشوكٌات الجلد صفات تطورٌة تمٌزها عن باقً الالفقارٌات11

 18ألنها من ثانوٌات الفم التً تطور فٌها ثقب البالستٌولة إلى الشرج .   ص 

 : ما المقصود بكل من :  السإال السابع

 48ص  الكٌتٌن :  .1

 وكربوهٌدراتٌة تشبه البدلة المدرعة التً تحمً جسم مفصلٌات األرجل وتدعمه. مادة بروتٌنٌة    

 49ص  االنابٌب القصبٌه : .2

 أعضاء التنفس فً مفصلٌات األرجل األرضٌة.      

 49ص   ثغور تنفسٌه : .3

 فتحات صغٌرة تقع على جانبً الجسم فً مفصلٌات األرجل .      

 49ص    الرئات الكتابٌه  : .4

 أعضاء لها طبقات من األنسجة التنفسٌة المتراصة مثل صفحات الكتاب فً مفصلٌات األرجل المائٌة.    

 51ص    لبٌجً :نٌبٌبات مأ .5

 أعضاء كٌسٌة الشكل تستخلص الفضالت من الدم ثم تضٌفها الً البراز أو الفضالت الهضمٌة التً تتحرك خالل المعً .    

 55ص    االقدام االنبوبٌه: .6

 تركٌب ٌعمل بصورة تشبه إلى حد كبٌر آلٌة عمل الممصات فً شوكٌات الجلد .

 54ص    ثانوٌات الفم:الحٌوانات   .7

 ر فٌها ثقب البالستٌولة إلى الشرج .الحٌوانات التً تطو  

 54ص     المصفاة: .8

ٌُفتح من الخارج فً نجم البحر .      تركٌب غربالً من الجهاز الوعائً المائً الشكل 
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 السإال الثامن : ادرس الرسومات التالٌه ثم اجب :

 54الشكل المقابل ٌمثل نجم البحر :    .1
 الخارجًباإلخصاب ٌتكاثر نجم البحر  - أ

 الجهاز الوعائً المائًساسٌة بواسطة نجم البحر وظائفه األٌإدي  - ب
 شعاعً .نوع التماثل فً الشكل  -ج
 ما التراكٌب التً تكون الجهاز الوعائً المائً فً نجم البحر؟ -دـ

 المصفاة ، القناة الحلقٌة ، القنوات الشعاعٌة .                

 

 من الطٌران  األرجلتتمكن مفصلٌات بالشرح كٌف  وضح-2

 ؟  والمشً والسباحة

 لوجود العضالت عند كل مفصل تساعد على ثنً المفصل أو تمدٌده 

 15من خالل قدرتها على اإلنقباض واالنبساط .   ص 

 

  84ص  الرئات الكتابٌة .ٌتنفس الكائن الحً الموضح بالشكل بواسطة  -3

 

 : ٌلًعدد ما             :    التاسع السإال           

 49ة .      ص فً الجرادد الجسمٌه المفصلٌه الزوائ .1
 األرجل وقرون االستشعار .   

 
 49.    ص  فً مفصلٌات االرجل المختلفةنفس اعضاء الت .2

 األنابٌب القصبٌة فً مفصلٌات األرجل الألرضٌة ، والرئات الكتابٌة فً مفصلٌات األرجل المائٌة .
 

 49مفصلٌات األرجل .    ص نواع التغذٌة المختلفة فً .أ3    

 آكالت األعشاب ، آكالت اللحوم ، مختلطة التغذٌة ، ماصات للدم ، متغذٌات بالترشٌح ، آكالت قمامة ، طفٌلٌات .     

 

 جداول المقارنه التالٌه : :    أكمل   العاشرالسإال 

 
 وجه المقارنة

 
 نجم البحر

 
 العنكبوت

 
 العصبً تركٌبالمكونات 

حلقة عصبٌة تحٌط بالفم وأعصاب 
شعاعٌة توصل الحلقة بأجزاء الجسم 

ٌوصل العصبان المحٌطان بالمرىء 
المخ بحبل عصبً بطنً وٌوجد على 

http://www.google.com.kw/imgres?imgurl=http://newtechpest.com/wp-content/uploads/2009/08/spiders_attack_in_liverpool.jpg&imgrefurl=http://www.q8classroom.net/vb/showthread.php?t=71116&usg=__tAui5E3anBf-VHqEB9aqAHMtOXY=&h=383&w=410&sz=15&hl=ar&start=10&zoom=1&tbnid=zfbnIPJVInj7-M:&tbnh=117&tbnw=125&ei=6Z9IUYCzKKWR4AT7poCoDA&prev=/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%83%D8%A8&hl=ar&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDoQrQMwCQ
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 إمتداده عقد عصبٌة عدٌدة . + خالٌا حسٌة مبعثرة

 
 الحركة

 األقدام األنبوبٌة 
 أو الجهاز الوعائً المائً

 األرجل المتمفصلة

      نوع التماثل فً الطور 
 الٌافع

 ثنائً الجانب شعاعً

 
 تراكٌب التنفسٌةال

 الرئات الكتابٌة األقدام األنبوبٌة والخٌاشٌم الجلدٌة

 

 الكركند العنكبوت الجرادة وجه المقارنة

 خٌاشٌم رٌشٌة الشكل رئات كتابٌة أنابٌب قصبٌة التنفسً تركٌباسم ال

 السإال الحادي عشر : اشرح ما ٌلً : 
 49ص    مفصلٌات األرجلالدوران فً جسم -1

لمفصلٌات األرجل جهاز دوري مفتوح ، ٌضخ القلب الدم بواسطة الشراٌٌن التً تتفرع وتدخل األنسجة . ٌترك الدم األوعٌة 
ثم ٌعود الدم لٌدخل القلب حٌث الدموٌة وٌنتقل عبر الجٌوب ) التجاوٌف ( الدموٌة ، ثم ستجمع فً جٌب كبٌر ٌحٌط بالقلب 

 ٌُعاد ضخه مرة ثانٌة فً الجسم .
 55   كٌب الجهاز العصبً فً شوكٌات الجلدتر-2

تكشف الضوء والجاذبٌة  حلقة عصبٌة تحٌط بالفم وأعصاب شعاعٌة توصل الحلقة بأجزاء الجسم + خالٌا حسٌة مبعثرة
 والمواد الكٌمٌائٌة المفرزة من الفرائس .

 
 : ما أهمٌة كل من : السإال الثانً عشر 

 الهٌكل الخارجً لمفصلٌات االرجل-1
 الحماٌة والدعامة .

 الثغور التنفسٌة لمفصلٌات االرجل-2
 ٌدخل الهواء منها إلى األنابٌب القصبٌة وٌخرج منها .

 الرئات الكتابٌة -3
 أعضاء التنفس فً العناكب .

 أنٌبٌبات ملبٌجً-4
 تستخلص الفضالت من الدم ثم ُتضٌفها إلى البراز أو الفضالت الهضمٌة التً تتحرك خالل المعً .

 الجهاز الوعائً المائً -5
 وظائف الجسم األساسٌة التً تشمل التنفس والدوران والحركة .

 االقدام األنبوبٌة لشوكٌات الجلد-6
 المشً وفتح مصراعً صدفة المحار .

 الخٌاشٌم الجلدٌة-7
 إخراج الفضالت النٌتروجٌنٌة ) اإلخراج ( والتبادل الغازي ) التنفس ( .
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 وزارة التربية

 التوجيه الفني العام لمعموم
 المجنة الفنية المشتركة لألحياء

4102  /4102 
 الفصل الدراسي الثاني

 
 

 بنك أسئمة في
 مجال األحياء لمصف العاشر

 
 : الفقاريات والبيئة لثةالوحدة الثا

 حبميات واألسماك والبرمائيات: ال ولالفصل األ
 والطيورالفصل الثاني : الزواحف 

 الفصل الثالث : الثدييات
 

 
 

 

 نموذج اجابة
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 :األولالسؤال 

 -أمامها :)√( اختر اإلجابة الصحٌحة التً تلً كل عبارة من العبارات التالٌة وذلك بوضع عالمة 

 

 :من خصابص الحٌوان الحبلً  واحدة مما ٌلً لٌست 1

 جٌوب بلعومٌة  )ب( حبل عصبً مصمت )أ(

 وجود الذٌل )د ( حبل ظهري )ج(

 

 تتبادل أغلب األسماك الغازات بدفع الماء من الفم: 2

 على األذٌنٌن      )ب( خالل الردب األعورى     )أ(

 على الخٌوط الخٌشومٌة      )د ( خالل المرئ )ج(

 

 :حٌوانات لها عٌون كبٌرة  وٌمكنها أن تتحرك حركة دابرٌة داخل محاجرها 3

 البرمائٌات )ب( الطٌور )أ(

 الزواحف )د ( األسماك )ج(

 

 :المجمع أو المذرق فً البرمابٌات إخراج أهمٌة 4

 البول )ب( الحٌوانات المنوٌة اوالبوٌضات )أ(

 جمٌع ماسبق صحٌح )د ( فضالت الهضم )ج(

 

 الحٌوانات التى تضع البٌض والجنٌن ٌتطور خارج جسم األم عبارة عن كابنات: 5

 غٌرولودة )ب( ولوده )أ(

 بٌوضه ولوده )د ( بٌوضه )ج(

 

 :من الٌافعة ٌتكون القلب فً البرمابٌات 6

 حجرتٌن )ب( حجرة )أ(

 اربع حجرات )د ( ثالث حجرات )ج(

 

 كل مما ٌلى ٌعمل كعضو تبادل غازى لدى الضفادع والعدٌد من السلمندرات ما عدا 7

 تجوٌف الفم )ب( ؼشاء الرهل )أ(

 الجلد ()د  الربتان )ج(
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 : ٌعتبر حٌوان النمس من 8

 الحبلٌات )ب( الرخوٌات )أ(

 مفصلٌات األرجل )د ( شوكٌات الجلد )ج(

 

 مجموعه من الحبلٌات الالفقارٌة ٌعرف معظمها باسم قرب البحر 9

 األسٌدٌات )ب( شوكٌات الجلد )أ(

 الرخوٌات )د ( السهمٌات  )ج(

 

قضٌب دعامى ٌمتد على طول الجسم ٌوجد أسفل الحبل العصبى تركٌب فى الحبلٌات عبارة عن  11

 جٌوب بلعومٌة  )ب( أجوفحبل عصبً  )أ( لدى أغلب الحبلٌات

 وجود الذٌل )د ( حبل ظهري )ج(

 

 : تركٌبات مزدوجه فى الحبلٌات قد تتطورفٌما بعد إلى الخٌاشٌم 11

 جٌوب بلعومٌة  )ب( حبل عصبً مصمت )أ(

 الذٌل ()د  حبل ظهري )ج(

 

 حٌوان رأس حبلى له منطقة رأس محدده تحتوى على الفم : 12

 االسٌدٌا )ب( السهٌم )أ(

 الضفدع )د ( سمك البركودة )ج(

 

 للسهٌمات القدرة على التنفس  وذلك بفضل : 13

 الفم )ب( الجلد الرقٌق )أ(

 الذٌل )د ( البلعوم )ج(

 

 الشقوق الطولٌة الخٌشومٌةزوج من  111حٌوان له بلعوم طوٌل فٌه  14

 االسفنج )ب( االسٌدٌا )أ(

 النمس )د ( السهٌم )ج(

 

 الجهاز الدورى فً السهمٌات  من النوع : 15

 المؽلق )ب( المفتوح )أ(

 الشًء مما سبق )د ( بعضها مفتوح بعضها مغلق  )ج(
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 البلعوم لوظٌفة :السهمٌات  تستخدم  16

 التنفس )ب( التؽذٌة )أ(

 الحركة )د ( تبادل الغازات )ج(

 

فً الماء وذلك بفضل انقباضات العضالت المزدوجة والمنتظمة والتً تكون على السهمٌات  تتحرك  17

 N )ب( M )أ( شكل حرف

 V )د ( W )ج(

 

 ٌسمى الحبل العصبً األجوف لدى الفقارٌات ب : 18

 الحبل الشوكً )ب( الذٌل )أ(

 العمود الفقري )د ( حبل ظهري )ج(

 

 ٌعتبر العمود الفقري فً الفقارٌات جزءا من... 19

 الحبل العصبً )ب( الهٌكل الداخلً )أ(

 الهٌكل الخارجً )د ( الذٌل )ج(

 

 ٌحتوي هٌكل الفقارٌات على.. 21

 خالٌا حٌه ومادة ؼٌر حٌه )ب( خالٌا حٌه فقط )أ(

 حٌهخالٌا غٌر  )د ( خالٌا حٌه وخالٌا غٌر حٌه )ج(

 

 الفقارٌات المابٌة التً تتمٌز بوجود الزعانف المزدوجة والقشور والخٌاشٌم هً.. 21

 األسٌدٌات )ب( السهمٌات  )أ(

 الضفادع )د ( األسماك )ج(

 

 السمكة التً ال تحتوي على قشور.. 22

 سمكة القط )ب( السمكة الحمراء )أ(

 سمكة البركودة )د ( سمك القرش )ج(

 

 أسماك الجلكً من أكالت..تعتبر  23

 طفٌلٌات )ب( متغذٌات بالترشٌح )أ(

 بقاٌا العضوٌة )د ( اللحوم )ج(
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 تعتبر أسماك البركودة من أكالت.. 24

 طفٌلٌات )ب( اللحوم )أ(

 متغذٌات بالترشٌح )د ( بقاٌا عضوٌة )ج(

 

 احد األسماك التالٌة لها طرق مختلفة من التغذٌة.. 25

 البركودة )ب( الجلكً )أ(

 الشبوط )د ( القرش )ج(

 

 تعٌش األسماك الربوٌة فً.. 26

المٌاه الضحلة وتتنفس بالخٌاشٌم                       )أ(

 )     ( المٌاه الضحلة وتتنفس بالربتٌن

)    ( فً المٌاه العمٌقة وتتنفس بالخٌاشٌم                         

 وتتنفس بالربتٌن)     ( فً المٌاه العمٌقة 

 

 فً المٌاه العمٌقة وتتنفس بالخٌاشٌم                          )ب(

 المٌاه الضحلة وتتنفس بالرئتٌن )د ( فً المٌاه العمٌقة وتتنفس بالخٌاشٌم                          )ج(

 
 

 ٌتكون القلب فً األسماك من 27

 أذٌنٌن وبطٌنٌن                                                )ب( أذٌن وبطٌنٌن )أ(

 جٌب ورٌدي وأذٌن وبطٌن  وبصلة شرٌانٌة             )د ( أذٌنٌن وبطٌن واحدد )ج(

 

 احد األعضاء الحسٌة التالٌة غٌر صحٌحة لألسماك : 28

 
 عٌون  ترى األلوان       )ب( مستقبالت كٌمٌابٌة        )أ(

 خط جانبً  لإلحساس )د ( أذان تسمع بها األصوات    )ج(

 

 تعتبر سمكة السلمون من األسماك  29
 الولودة )ب( ولودة بٌوضه )أ( 

 البٌوضه )د ( ذات اخصاب داخلً )ج(

 

 تعتبر اسماك  الجوبً من األسماك 31

 بٌوضة ولودة )ب( الولودة )أ(

 ذات اخصاب خارجً )د ( البٌوضة )ج(

 

 تعتبر اسماك القرش من األسماك.. 31

 ولودة بٌوضة  )ب( الولودة )أ(

 ذات إخصاب خارجً )د ( البٌوضة )ج(
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 من أهم خصابص البرمابٌات.. 32

وجود طور ٌافع  ٌعٌش على الٌابسة  )أ(

 وٌتنفس بالربتٌن     

 وجود غدد مخاطٌة فً الجلد                                    )ب(

 صحٌح جمٌع ما سبق )د ( وجود طور ٌرقً ٌعٌش فً الماء  )ج(

 

 عن البرمابٌات عدٌمة األرجل بوجود .. ٌتمٌز الضفدع الٌافع 33
 تفتح فكٌها وتطبقهما لصٌد فرابسها                           )أ( 

 

 تتغذى بترشٌح  المغذٌات  أو األعشاب )ب(

 وجود تراكٌب تساعدها على تناول الحشرات )د ( أمعاء تتمٌز بالطول وااللتفاف                                 )ج(

 

 كٌس رقٌق الجدران ٌتجمع فٌه الدم من أورده السمكة هو.. 34

 بصله شرٌانٌه )ب( بطٌن )أ(

 جٌب ورٌدي )د ( أذٌن )ج(

 

 الغازات عن طرٌق..فً السلمندرات عدٌمة الربات ٌتم تبادل  35
 بطانة تجوٌؾ الفم والجلد              )ب( الربات )أ( 

 الخٌاشٌم والجلد )د ( الخٌاشٌم )ج(

 

 ٌتمٌز البٌض فً البرمابٌات بأنه .. 36
 اإلخصاب ٌتم داخلٌا )ب( محاط بقشرة صلبة                           )أ( 

 ؼٌرمحاط بقشرة ومؽلؾ بمادة جالتٌنٌة )د ( ٌدفن فً الرمال لحماٌته )ج(

 

 من التكٌفات التً ساعدت البرمابٌات فً الحٌاة على األرض .. 37
 التنفس بالربتٌن والجلد                            )ب( ظهور األطراف الخلفٌة واألمامٌة )أ( 

 صحٌحجمٌع ماسبق  )د ( العٌون تتحرك حركة دابرٌة                     )ج(

 

 جزء من قلب األسماك ٌتصل بالشرٌان األبهر عند الطرف األمامى لها .. 38

 األذٌن )ب( البصلة الشرٌانٌة )أ(

 البطٌن )د ( الجٌب الورٌدي )ج(

 

 تتخلص األسماك من الفضالت النٌتروجٌنٌة كاألمونٌا من خالل .. 39

 الخٌاشٌم )ب( االنتشار )أ(

 الشرجفتحة  )د ( الكلٌتٌن )ج(
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 تتخلص األسماك من ثانً أكسٌد الكربون من خالل .. 41

 الجلد )ب( االنتشار )أ(

 فتحة الشرج )د ( الخٌاشٌم )ج(

 

 عضو إخراجً فً األسماك ٌعمل على ضبط كمٌة الماء بداخل أجسامها.. 41

 الكلٌتٌن )ب( الكبد )أ(

 الجلد )د ( الخٌاشٌم )ج(

 

 ألسماك السلمون  المقدرة على االنتقال من المٌاه العذبة إلى المٌاه المالحة من خالل ضبط وظٌفة  42

 الكلٌتٌن )ب( الخٌاشٌم )أ(

 الربتٌن  )د ( الكبد )ج(

 

 الجهاز العصبً فً األسماك ٌتكون من ..  43

 الدماغ فقط )ب( الدماغ والحبل الشوكى واألعصاب  )أ(

 الحبل الشوكى واألعصاب فقط      )د ( الحبل الشوكى والدماغ فقط                                       )ج(

 

 تستخدم البصلتٌن الشمٌتٌن الموجودتان فى الجزء األمامى لدماغ السمكة فى .. 44

 تنسٌق حركات الجسم )ب( حاسة الشم )أ(

 جمٌع ماسبق غٌر صحٌح )د ( حاسة البصر )ج(

 

 المخٌخ فى األسماك مسبول عن .. 45

 البصر )ب( الشم )أ(

 ٌضبط وظابف االعضاءالداخلٌة )د ( تنسٌق حركات الجسم )ج(

 

 تزداد سرعه حركه السمكة وذلك بفضل.. 46

 الزعنفة الذٌلٌة )ب( الزعنفة الحوضٌة )أ(

 الزعنفة الشرجٌة )د ( الزعنفة الصدرٌة )ج(

 

 الكٌمٌابٌة الموجودة فً األسماك التً تنشط فً النهار مسبولة عن..المستقبالت  47

 اإلحساس بالتذوق والبصر                                    )ب( اإلحساس بالتذوق والشم                                      )أ(

 اإلحساس باالهتزازات )د ( اإلحساس بالشم والبصر   )ج(
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 كلمه البرمابٌات..تعنى  48

 الٌابسةعلى القدرة على العٌش فً المٌاه و )ب( الحٌاة المابٌة )أ(

 الشًء مما سبق )د ( الحٌاة على الٌابسة )ج(

 

 الغدد المخاطٌة لدى جلد البرمابٌات تفرز ماده مخاطٌة وذلك بهدف.. 49

 تقوٌة الجلد )ب( زٌادة حجم الجلد )أ(

 اصطٌاد الفرابس )د ( ترطٌب وحماٌة الجلد        )ج(

 

 ٌفتقر جلد البرمابٌات إلى.. 51

 المخالب فقط )ب( القشور فقط )أ(

 جمٌع ما سبق غٌر صحٌح  )د ( القشور والمخالب )ج(

 

 تركٌب ٌساعد الشرغوف على تفتٌت ما ٌصعب هضمه من المواد النباتٌة.. 51

 المرئ )ب( المعدة )أ(

 الكبد )د ( معاءاأل )ج(

 

 تتحرك ٌرقات البرمابٌات عن طرٌق.. 52

 االطراف الخلفٌه )ب( االطراف االمامٌه )أ(

 الذٌل المفلطح )د ( االطراف االمامٌة والخلفٌه )ج(

 

 تشعر البرمابٌات باالهتزازات الصوتٌة وذلك بفضل.. 53

 الغشاء الرامش )ب( الفم )أ(

 الجلد          )د ( ؼشاء الطبلة )ج(

 

 تركٌب فً الثعابٌن ٌساعدهم على كسر البٌض وفتحه.. 54

 الفكوك )ب( األمعاء )أ(

 المعدة  )د ( العظام الحادة بالفم )ج(

 

 تركٌب فً الثعابٌن ٌساعدها على إبتالع البٌض.. 55

 العظام )ب( الفم )أ(

 االمعاء )د ( الفكوك )ج(
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 التفاعل مع البٌبة لضبط درجة حرارة الجسم ٌعرف باسم..الحٌوان الذي ٌعتمد على  56

 خارج ٌالحرارة )ب( التوجد به حرارة )أ(

 ثابت الحرارة )د ( متؽٌر الحرارة )ج(

 

 أي التكٌفات ال ٌعتبر من صفات الزواحف.. 57

 جلد حرشفً )ب( بٌض رهلً )أ(

 خٌاشٌم )د ( ربات )ج(

 

 جاف ذو حراشٌف وٌضع بٌضاً أرضٌاً ذا أغشٌة عدٌدة هو..الحٌوان الفقارى الذى له جلد  58

 البرمابٌات )ب( الزواحؾ )أ(

 الثدٌٌات )د ( الطٌور )ج(

 

 الزواحف التً تفتقر إلى األطراف.. 59

 الثعابٌن )ب( السالحف )أ(

 الحرباء  )د ( التمساح )ج(

 

 الظهرٌة..الزواحف التً لها دروع صلبه ومندمجة مع فقراتها  61

 الثعابٌن )ب( السالحؾ )أ(

 الحرباء )د ( القاطورات )ج(

 

 ٌمتاز جلد الزواحف بكونه.. 61

 رطب )ب( ذورٌش )أ(

 به غدد عرقٌة )د ( جاؾ ذوحراشؾ )ج(

 

 ٌغطى جلد الزواحف بـ.. 62

 شعر )ب( رٌش )أ(

 مخاط )د ( حراشؾ )ج(

 

 الزواحف التً تصنف حسب التغذٌة من ..تعتبر سحلٌة اإلجوانا الضخمة من  63

 المترممة )ب( المتطفلة )أ(

 أكالت االعشاب )د ( آكالت اللحوم )ج(
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 تعتبر القاطورات ) التماسٌح األمرٌكٌة ( من الزواحف التى تعتبر.. 64

 آكالت اعشاب )ب( متطفلة )أ(

 ةمترمم )د ( آكالت لحوم )ج(

 

 هو..الجهاز التنفسى فى الزواحف  65

 الرئات )ب( الخٌاشٌم )أ(

 األكٌاس الهوابٌة )د ( الجلد )ج(

 

التركٌب الذي ٌساعد الزواحف على توسٌع التجوٌف الصدري خالل الشهٌق وتقلٌصه خالل الزفٌر  66

 عضالت حول ضلوعها )ب( الربتان )أ( هو..

 الحجاب الحاجز   )د ( عضالت الضلوع      )ج(

 

مفتوحاً  الفمالتراكٌب الموجودة فى التماسٌح التى تسمح لها بالتنفس من خالل فتحات األنف بٌنما ٌبقى  67

 الحجاب الحاجز       )ب( الحواجز الجلدٌة   )أ( هى..

 جمٌع ما سبق )د ( عضالت الضلوع   )ج(

 

 الدورة التً ٌنتقل فٌها الدم من وإلى الربتان فً الزواحف هً.. 68

 الدورة الثانٌة       )ب( الدورة األولى          )أ(

 ال توجد إجابة صحٌحة )د ( الدورة الربوٌة     )ج(

 

 الدورة التً ٌنتقل فٌها الدم من وإلى باقً أجزاء الجسم بالزواحف : . 69

 الدورة الثانٌة )ب( الدورة الجسمٌة            )أ(

 غٌر صحٌح سبقجمٌع ما  )د ( الدورة األولى     )ج(

 

 الزواحف من..معظم ٌتركب قلب  71

 حجرتٌن          )ب( حجرة )أ(

 جمٌع ما سبق غٌر صحٌح )د ( ثالث حجرات     )ج(

 

 الزواحف من.. معظم ٌتركب قلب 71

 اذنٌن وبطٌن ذو حاجز )ب( اذٌن وبطٌن )أ(

 جمٌع ماسبق غٌر صحٌح          )د ( اذٌن وبطٌنٌن     )ج(
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 التماسٌح والقاطورات لدٌها قلوب تتكون من 72

 اذٌنٌن وبطٌنٌن     )ب( اذٌنٌن وبطٌن            )أ(

 ٌناذٌن وبطٌن  )د ( اذٌن وبطٌن )ج(

 

 ٌحتوى بول الزواحف على.. 73

 حمض بولٌك فقط     )ب( مونٌاأحمض بولٌك و )أ(

 جمٌع ما سبق )د ( آمونٌا فقط        )ج(

 

 التً تخرجها الزواحف المابٌة تكون على شكل..الفضالت  74

 آمونٌا )ب( حمض بولٌك                                  )أ(

 حمض بولٌك ومركبات سامة                )د ( آمونٌا ومركبات سامة )ج(

 

 تقوم التماسٌح بشرب كمٌات كبٌرة من الماء وذلك بهدف تخفٌف نسبة.. 75

 حمض بولٌك                                  )ب( األمونٌا )أ(

 غٌر صحٌح         جمٌع ماسبق )د ( البولٌنا )ج(

 

 تتكاثر الزواحف عن طرٌق.. 76

 الوالدة )ب( اإلخصاب الخارجً )أ(

 جمٌع ماسبق غٌر صحٌح              )د ( اإلخصاب الداخلً            )ج(

 

 هو..فً بٌض الزواحف الناتجة عن الجنٌنالغشاء الذى ٌخزن الفضالت  77

 الرهل )ب( الكورٌون )أ(

 كٌس المح )د ( المنبارى )ج(

 

 مناقٌر الطٌور آكلة اللحوم تكون.. 78

 قصٌرة وسمٌكة            )ب( طوٌلة ومدببة           )أ(

 قوٌة ومقوسة             )د ( طوٌلة ومفلطحة )ج(

 

 الطٌور عن الزواحف وعن جمٌع الحٌوانات األخرى..الخاصٌة التً تمٌز  79

 ةاالجنح )ب( المنقار )أ(

 الرٌش )د ( الجلد )ج(
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 ٌتكون الرٌش فى الطٌور من.. 81

 الكربوهٌدرات )ب( البروتٌن )أ(

 اللٌبٌدات )د ( الكٌتٌن )ج(

 

 تسمى..تتمٌز الطٌور التى تتناول الحشرات والبذور بوجود عضو عضلى فى معدتها  81

 كٌس هوابً )ب( الحوصلة  )أ(

 القانصة )د ( المعدة )ج(

 

 ٌعتبر وجود الرٌش صفة ممٌزة ل.. 82

 الثدٌٌات )ب( الزواحف )أ(

 البرمابٌات )د ( الطٌور )ج(

 

 األرانب والزرافات هً من الثدٌٌات التً تعد.. 83

 آكالت أعشاب )ب( آكالت لحوم )أ(

 آكالت لحوم وأعشاب )د ( آكالت حشرات )ج(

 

 تعٌش الثدٌٌات فً الببٌة.. 84

 الحارة )ب( الجافة )أ(

 صحٌح جمٌع ما سبق )د ( الصحراوٌة )ج(

 

 اصغر الثدٌٌات هً.. 85

 القطط         )ب( الكالب )أ(

 الذبابة القزمة )د ( الفار )ج(

 

 اكبر الثدٌٌات هً.. 86

 الدب         )ب( الفٌل )أ(

 الجمل           )د ( األزرق الحوت )ج(

 

 الغدد المسبولة عن خفض درجة حرارة الثدٌٌات وتبرٌد جسمها.. 87

 الغدد الدهنٌه        )ب( الغدد اللعابٌة )أ(

 الؽدد العرقٌة           )د ( الغدد الثدٌٌة )ج(

 

 قدرة الثدٌٌات على ثبات درجة الحرارة  داخلٌا مثاال عل الثبات.. 88

 الداخلً والخارجً )ب( الداخلً )أ(

 جمٌع ما سبق )د ( الخارجً )ج(



 بنك أسبلة الصف العاشر ) الفقارٌات والبٌبة ( –اللجنة الفنٌة المشتركة لألحٌاء  –التوجٌه الفنً العام للعلوم  –وزارة التربٌة 
 

13 
 

 أسنان مدببة تستخدمها أكالت اللحوم للطعن والقبض والتمزٌق.. 89

 الضروس       )ب( االنٌاب )أ(

 القواطع        )د ( الطواحن )ج(

 

 واحدة مما ٌلً تعد من الحٌوانات المجترة.. 91

 البقرة       )ب( الذبب )أ(

 النمر        )د ( القطة )ج(

 

 ٌحتوي الكرش فً األبقار على البكترٌا.. 91

 البكترٌا المعدٌة       )ب( بكترٌا التخمر )أ(

 جمٌع ما سبق         )د ( التكافلٌة )ج(

 

 للدب البنً قلب ٌحتوي على.. 92

 حجرتان )ب( حجره )أ(

 أربع حجرات )د ( ثالث حجرات )ج(

 
 

 تتنفس جمٌع الثدٌٌات بواسطة.. 93

 الرئتٌن        )ب( الخٌاشٌم )أ(

 الجلد        )د ( االنتشار )ج(

 

 عضو ٌقوم بتخزٌن البول وطردة خارج الجسم هو.. 94

 الطحال        )ب( الكبد )أ(

 الكلٌتٌن        )د ( المثانة البولٌة )ج(

 

 المعقدة مثل التفكٌروالتعلم..جزء فً الدماغ ٌقوم بالعملٌات  95

 مخٌخ        )ب( مخ )أ(

 جمٌع ماسبق غٌر صحٌح                  )د ( نخاع مستطٌل )ج(

 

 من وظابف المخٌخ.. 96

 تنظٌم وظابف الجسم الالارادٌة       )ب( التفكٌروالتعلم )أ(

 التحكم بالجسم       )د ( التنسٌق العضلً )ج(

 

 الدماغ هو..اكبر أجزاء  97

 النخاع المستطٌل        )ب( المخٌخ )أ(

 الحبل الشوكً      )د ( المخ )ج(
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 الدببة هً حٌوانات.. 98

 آكالت لحوم        )ب( آكالت اعشاب )أ(

 غٌر صحٌح         جمٌع ماسبق  )د ( متنوعة التؽذٌة )ج(

 

 من الثدٌٌات البٌوضة.. 99

 القرد        )ب( الكانجرو )أ(

 خلد الماء         )د ( الحصان )ج(
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 :الثانً السؤال 

 -( أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة فٌما ٌلى :  ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة )  ضع عالمة ) 
 

 × . تتمٌز الحبلٌات بوجود حبل عصبً ظهري مصمت 1

 √ على القاع الرملً للبحار . السهمٌات تعٌش  2

 √ شعبتان فقط من الحبلٌات لٌس لدٌها عمود فقاري هما االسٌدٌات والسهمٌات. 3

 × وقلب حقٌقً . مفتوحللسهٌمات جهاز دوري  4

 × تشبه األسٌدٌات الٌافعة الٌرقة . 5

 √ شعبتان فقط من الحبلٌات لٌس لدٌها عمود فقاري هما االسٌدٌات والسهمٌات . 6

 √ الحبلٌات فً المراحل الجنٌنٌة فقط . أغلب ٌظهر الحبل الظهري فً 7

 √ ٌساعد انقباض جدر األوعٌة الدموٌة الربٌسٌة على دفع الدم خالل جسم السهٌم . 8

 × تبادل الغازات .لالبلعومالسهمٌات تستخدم  9

 √ من الحبلٌات الالفقارٌة . السهمٌات تعتبر األسٌدٌات و  11

 √ فً الماء مثل األسماك بفضل انقباض العضالت المزدوجة . السهمٌات تتحرك  11

 √ تعرف معظم األسٌدٌات باسم قرب البحر بسبب تٌار الماء الذي تقذفه . 12

 × ال تفقد ٌرقات األسٌدٌات ذٌولها عندما تنمو إلى أطوار ٌافعة . 13

 √ تتغذى ٌرقات األسٌدٌات والطور الٌافع بالترشٌح . 14

 × للجسم .ٌٌمتد الحبل العصبى األجوف للحبلٌات على طول الجانب البطن 15

 × ٌستخدم الذٌل فً السباحة لدى الكثٌر من الحٌوانات األرضٌة . 16

 √ إلى شعبة الرأس حبلٌات .                                                        السهمٌات تنتمى  17

 √ . التنفس من خالل الجلد الرقٌق الذي ٌغطى أجسامهاالسهمٌات تستطٌع  18

 × زوج  من الشقوق الخٌشومٌة .       21ٌحتوى حٌوان السهٌم الٌافع على بلعوم طوٌل فٌه  19

 √ حٌوان السهٌم الٌافع له منطقة رأس محددة تحتوى على الفم . 21

 √ حبلٌات فقارٌة صغٌرة تعٌش وأجسامها نصف مدفونة فً الرمل .                السهمٌات  21

 √ الفقارٌات عبارة عن حبلٌات لها تركٌب دعامً قوى ٌسمى العمود الفقاري . 22

 × ٌسمى الحبل العصبى األجوف لدى الفقارٌات بالعمود الفقري . 23

 √ العصبً األجوف .ٌعتبر الحبل الشوكً لدى الفقارٌات هو الحبل  24

 × ٌعتبر العمود الفقري فً الفقارٌات جزءاً من الهٌكل الخارجً . 25

 × ٌحتوى هٌكل الفقارٌات على خالٌا حٌه فقط . 26

 × الهٌكل الداخلً للفقارٌات ٌدعم وٌحمى الحٌوان وال ٌوفر مكان لتثبٌت العضالت علٌه . 27

 √ فكوك وزعانف مزدوجة . حٌث ظهر لهاااالسماك أولى الحٌوانات التً تطورت  28

 × تتمٌز األسماك بوجود الزعانف المفردة والقشور والخٌاشٌم . 29

 √ تعتبر سمكة القط سمكة لٌس لها قشور . 31
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 √ تتمٌز األسماك بوجود الزعانف المزدوجة والقشور والخٌاشٌم . 31

 √ تعتبر أسماك البركودة من األسماك آكالت اللحوم . 32

 √ تعتبر أسماك الجلكى من األسماك آكالت الطفٌلٌات . 33

 √ تعتبر أسماك الشبوط من األسماك التى تظهر طرق مختلفة فً التغذٌة . 34

 √ . للغذاءتقوم الردوب األعورٌة الموجودة فً األسماك بعملٌة هضم إضافً  35

 × الخٌشومٌة مغطاة بغطاء خٌشومً.لدي بعض االسماك مثل الالمبري العدٌد من الفتحات  36

 × تقوم معدة األسماك بإكمال عملٌة الهضم وامتصاص المواد الغذابٌة الناتجة عن الهضم . 37

 √ تقوم أمعاء األسماك بإكمال عملٌة الهضم وامتصاص المواد الغذابٌة الناتجة عن الهضم . 38

 × ي مواد غٌر مهضومة عن طرٌق االنتشار .أ ٌتم طرد 39

 √ تتنفس األسماك بواسطة الخٌاشٌم . 41

 √ تستطٌع السمكة الربوٌة العٌش فى ماء قلٌل األكسجٌن . 41

 √ تتكون الخٌاشٌم من تركٌبات خٌطٌة رٌشٌة تسمى الخٌوط الخٌشومٌة . 42

 √ ٌحوي كل خٌط خٌشومً شبكة من الشعرات الدموٌة الدقٌقة تسمح بتبادل الغازات . 43

 × األسماك الربوٌة بدرجة كبٌرة على الحصول على األكسجٌن من الماء . تعتمد بعض 44

 × حجرات  .3ٌتكون قلب األسماك من  45

 √ تتصل البصلة الشرٌانٌة عند طرفها األمامً بالشرٌان األبهر . 46

 √ ٌتم التخلص من الفضالت النٌتروجٌنٌة كاألمونٌا فً األسماك من خالل الكلٌتان  . 47

 × ٌقوم الكبد فً األسماك بضبط كمٌة الماء داخل الجسم . 48

 √ ٌستطٌع سمك السلمون االنتقال من المٌاه العذبة إلى المالحة . 49

 √ تقوم الكلٌتان فً األسماك بضبط كمٌة الماء داخل أجسامها . 51

 × .الٌمكن ان تنتقل االسماك من المٌاة العذبة إلً المٌاة المالحة  51

 √ األسماك التً تعٌش فً المٌاه المالحة إلى فقدان الماء بواسطة األسموزٌة . تمٌل 52

 √ . بالرغم من ان لمعظم االسماك آذان داخل رؤوسها إال أنها التسمع األصوات جٌدا 53

 √ تستخدم البصلتٌن الشمٌتٌن الموجودتان فً دماغ األسماك فً حاسة الشم  . 54

 × األسماك مسبول عن تنسٌق حركات الجسم .النخاع المستطٌل فً  55

 √ المستقبالت الكٌمٌابٌة الموجودة فً األسماك مسبوله عن اإلحساس بالتذوق والشم . 56

 × تستطٌع األسماك سمع األصوات جٌداً وذلك بفضل آذانها الموجودة داخل رؤوسها  . 57

 √ .جهاز الخط الجانبً فً األسماك مسبول عن إدراك التٌارات واالهتزازات فً الماء   58

لألسماك القدرة على الحركة بسبب االنقباض التبادلً للعضالت المزدوجة الموجودة على  59
 جانبً العمود الفقري   .

√ 

 √ وضبط األتجاه  .تستخدم األسماك الزعانف لدفعها لألمام والحفاظ على اتجاه السٌر  61
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 × توسع الزعانف الصدرٌة مساحه سطح الصدر مما ٌزٌد من سرعه السمكة بدرجه كبٌرة.    61

تساعد األشكال االنسٌابٌة ألجسام معظم األسماك فً خفض االحتكاك أثناء حركتها فً  62
 الماء.   

√ 

 √ .أنسجة أجسام األسماك أكثر كثافة من الماء الذي تسبح فٌه  63

 √ قدرة العدٌد من األسماك العظمٌة على ضبط عملٌة الطفو بسبب المثانة الهوابٌة  . 64

 × تقع المثانة الهوابٌة الموجودة فً األسماك أعلى العمود الفقري . 65

 √ تعتبر أسماك السلمون من األسماك البٌوضة  . 66

 × .االسماك البٌوضة هً التً ٌظل البٌض فٌها داخل جسم االم بعد اخصابه داخلٌا  67

 × تعتبر أسماك الجوبى من األسماك الولودة  . 68

 √ .تعتبر أسماك القرش من األسماك الولودة   69

 √ تتعرف أسماك السلمون الناضجة على المكان الذي ولدت فٌه من خالل حاسة الشم . 71

 √ .البرمابٌات حٌوانات تعٌش فً الماء وعلى الٌابسة  71

 × ٌتنفس الطور البرقً للبرمابٌات بالربتان . 72

 × .   األطوار الٌرقٌة للبرمابٌات تتنفس عن طرٌق الجلد أما االطوار الٌافعة تتنفس بالخٌاشٌم 73

 √ ٌتنفس الطور الٌرقى للبرمابٌات بالخٌاشٌم . 74

 √ حجرات  .3البرمابٌات من ٌتكون قلب  75

 √ ٌتنفس الطور الٌافع للبرمابٌات بالربتان  . 76

 √ تعتبر البرمابٌات من الفقارٌات . 77

 √ ٌستكمل هضم الطعام فً البرمابٌات داخل األمعاء الدقٌقة  . 78

 × ٌقوم المذرق فً البرمابٌات بإخراج فضالت الهضم فقط  . 79

األوعٌة الدموٌة فً البرمابٌات إلى ذهاب الكمٌة األكبر من الدم الغنى تسبب ظاهرة تفرع  81
 باألكسجٌن إلى باقً أنحاء الجسم   .

√ 

بسبب ظاهرة تفرع األوعٌة الدموٌة ال ٌحدث اختالط بٌن الدم قلٌل األكسجٌن والدم الغنى  81
 باألكسجٌن  .

× 

 × اإلخصاب فً البرمابٌات داخلً . فً أغلب األحٌان ٌكون 82

 √ .ٌتمٌز بٌض البرمابٌات بانه خال من القشور الخارجٌة الصلبة  83

 √ تستخدم ٌرقات البرمابٌات ذٌلها المفلطح فً الدفع لحركتها  . 84

 √ تستطٌع الضفادع القفز لمسافات طوٌلة بسبب أطرافها الخلفٌة  . 85

 × .لدماغ البرمابٌات عن االجزاء الربٌسٌة لالسماكتختلف االجزاء الربٌسٌة  86

 √ تستطٌع ضفادع األشجار التسلق بسبب وجود أقراص فً أصابع أظافرها    . 87

 √ .لعٌون البرمابٌات القدرة على الحركة الدورانٌة داخل محاجرها   88

 √ تساعد البرمابٌات على ضبط حجم النمو العددي للحشرات   . 89

 √ تستطٌع البرمابٌات الشعور باالهتزازات الصوتٌة بسبب غشاء الطبلة   . 91
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 √ ٌغطى جلد الحٌوان الزاحف حراشف سمٌكة.    91

 √ الحٌوان الزاحف ٌضع بٌضا ًذا أغشٌة عدٌدة                                            92

 × الحٌوان الزاحف حٌوان فقاري له جلدٌة غدد كثٌرة. 93

 √ تساعد العظام الحادة الموجودة فً حلق الثعبان اإلفرٌقً على كسر البٌض وفتحه.    94

 √ تسمح الفكوك المزدوجة فً الثعبان اإلفرٌقً بابتالع البٌض.    95

 × تستطٌع الزواحف العٌش فً جمٌع األماكن بما فٌها األماكن الباردة جدا ً.    96

 √ تعتبر الزواحف من الحٌوانات الفقارٌة متغٌرة درجه الحرارة.    97

 √ تعتبر سحلٌة اإلجوانا الضخمة من آكله األعشاب. 98

 √ .الحٌوان الزاحف حٌوان فقاري له جلد جاف 99

 √ تعٌش الزواحف فً جمٌع البٌبات ما عدا األماكن الباردة جدا.    111

 √ ٌغطى جلد الحٌوان الزاحف قشور عدٌدة.    111

 × تتغذى التماسٌح األمرٌكٌة ) القاطورات ( على األعشاب. 112

 × تستطٌع الزواحف أن تتبادل الغازات عبر جلدها.    113

 × تعتبر الزواحف من الحٌوانات الفقارٌة ثابتة درجه الحرارة.    114

 √ تستطٌع التماسٌح التنفس من األنف وذلك بفضل الحواجز الجلدٌة.    115

 × ٌدور الدم فً الزواحف فً دورة دموٌة واحدة.    116

 √ حجرات.    3الزواحف من  معظم ٌتكون قلب 117

 × ٌتكون قلب الزواحف من أذٌنان وبطٌن ذو جدار كامل.    118

 √ حجرات.    4ٌتكون قلب التماسٌح والقاطورات من  119

 √ تتنفس الزواحف بواسطة الربات.    111

 √ ٌتكون قلب الزواحف من بطٌنان وأذٌن واحد فقط.   111

 √ تتكون الفضالت النٌتروجٌنٌة فً الزواحف المابٌة على صورة آمونٌا ومركبات سامة.    112

تكون الفضالت النٌتروجٌنٌة فً الزواحف التً تعٌش على الٌابس على صورة حمض  113
 بولٌك.   

√ 

 √ تتكاثر جمٌع الزواحف عن طرٌق اإلخصاب الداخلً.    114

 × تعتبر الثعابٌن من الزواحف الفقارٌة البٌوضة.    115

 × تعتبر السحالً من الحٌوانات الفقارٌة البٌوضة . 116

 √ ٌسمى بٌض الزواحف بالبٌض الرهلى.    117

 × .تتكاثر جمٌع الزواحف عن طرٌق اإلخصاب الخارجً  118

 √ الولودة.ن الحٌوانات الفقارٌة البٌوضةتعتبر الثعابٌن م 119

 × . حٌوانات الفقارٌة البٌوضةتعتبر السحالً من ال 121
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 × الطٌور من الكابنات ذوات الدم البارد.    121

 × ال ٌوجد سوى نوع واحد من الرٌش ٌغطى جسم الطٌور وٌسمى الرٌش الزغبً 122

 √ ٌعتبر الصقر الجوال أسرع الطٌور وأكثرها رشاقة. 123

 √ توجد القانصة عند الطٌور التً تأكل الحشرات والبذور.    124

 √ تقوم الحوٌصلة بتخزٌن الغذاء وترطٌبه قبل أن ٌنتقل إلى القناة الهضمٌة.    125

 × المخٌخ ٌضبط جمٌع سلوكٌات الطابر مثل الطٌران وبناء العش ً.    126

 √ ٌعد دماغ الطابر كبٌر نسبٌا بالمقارنة مع حجم الجسم.    127

 × تجوٌفات هوابٌة فٌها.تعد عظام الزواحف أشد صالبة من عظام الطٌور لوجود  128

 √ .ترى الطٌور األلوان جٌدا وبشكل أفضل من اإلنسان 129

 × حاسة التذوق والشم نامٌة جدا عند الطٌور.    131

 × الثدٌٌات التً تعٌش فً المناخ الدافا  أكبر حجما من التً تعٌش فً المناخ البارد                                              131

 √ تستطٌع الثدٌٌات التكٌف مع الظروف البٌبٌة                                                    132

 ×   تعٌش الثدٌٌات فً الٌابسة فقط                                                                                                  133

 ×             أكبر الحٌوانات الثدٌٌة هو الفٌل                                                                                               134

 √ تعٌش أغلب الثدٌٌات حٌاه برٌة                                                                                     135

 √ جمٌع الثدٌٌات حٌوانات ذات درجه حرارة ثابتة.    136

 ×                                                         كانت الثدٌٌات األولى تتغذى على األعشاب فقط                                         137

المتغذٌات بالترشٌح هً حٌوانات تتغذى على العوالق والحٌوانات الصغٌرة من  الثدٌٌات 138
 البحر.   

√ 

 × األرانب والزرافات هً حٌوانات آكالت عشب ولحوم                                          139

 × تأكل الثدٌٌات أقل مما تأكل الزواحف                                                                                 141

 √ قدرة الثدٌٌات على تنظٌم حرارة الجسم مثاال على الثبات الداخلً                      141

 √ ال ٌمتلك الذبب غدد عرقٌة                                                                 142

 × الغدد الثدٌٌة تساعد فً تبرٌد جسم الثدٌٌات وخفض درجه حرارته                                                       143

 √ ٌؤثر الشعر وحجم الجسم فً فقدان الحرارة عند الثدٌٌات                                                               144

 √ تتمتع الثدٌٌات التً تعٌش فً المناخ الدافا بغطاء قلٌل من الشعر وطبقات من الدهن                                 145

 × ابٌة الدقٌقة فً بداٌة الممرات التنفسٌة فً ربتان الثدٌٌات                                                    تقع الحوٌصالت الهو 146

 √ تستخدم جمٌع الثدٌٌات الربتٌن فً التنفس                                                 147

 √ تعد األبقار من الحٌوانات المجترة                                                            148

 √   تتمٌز آكالت األعشاب بوجود أمعاء طوٌلة نسبٌاً                                                                                  151

 √ ت اللحوم عن تركٌب أسنان آكالت األعشاب                تختلف تركٌب أسنان آكال 151

 √ تتمٌز فكوك وأسنان الثدٌٌات بقدرتها على التكٌف ألنماط التغذٌة المختلفة              152

 × تستخدم آكالت اللحوم قواطع  مسطحه الحواف                                           153

 √ تستخدم آكالت اللحوم أنٌاباً حادة وقواطع                                                  154

 × ٌتلقى الجانب األٌمن من القلب دما كثٌر األكسجٌن من الجسم                            155

 √       ٌضخ القلب الدم من الجانب األٌسر محمال باألكسجٌن إلى جمٌع أجزاء الجسم   156



 بنك أسبلة الصف العاشر ) الفقارٌات والبٌبة ( –اللجنة الفنٌة المشتركة لألحٌاء  –التوجٌه الفنً العام للعلوم  –وزارة التربٌة 
 

21 
 

 × بتخزٌن البول وطرده خارج الجسم                                         فً الثدٌٌات تقوم الكلٌتان 157

 √ على ضبط كمٌه الماء وتثبٌتها فً الجسم                                  فً الثدٌٌات تعمل الكلٌتان 158

 √ تعتبر الثدٌٌات من أكثر الحٌوانات تطوراً                                                 159

 × ٌقوم المخٌخ بضبط وظابف الجسم الالإرادٌة                                              161

 √ من وظابف المخ القٌام بالعملٌات المعقدة                                                  161

 × النخاع المستطٌل ٌقوم بضبط التنسٌق العضلً                                           162

 √               تختلف الثدٌٌات فً القدرة على تمٌٌز األلوان                              163

 √ تتفاوت الثدٌٌات فً قدرتها على تمٌز األصوات                                         164

 × ٌعد المخ من أصغر مكونات الدماغ                                                       165

 √ تتمٌز جمٌع الثدٌٌات باإلخصاب الداخلً                                                  166

 × الثدٌٌات البٌوضة تلد صغارا غٌر مكتملة النمو                                           167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنك أسبلة الصف العاشر ) الفقارٌات والبٌبة ( –اللجنة الفنٌة المشتركة لألحٌاء  –التوجٌه الفنً العام للعلوم  –وزارة التربٌة 
 

21 
 

 
 السؤال الثالث:

 -تدل علٌة كل عبارة مما ٌلى : الذيالعلمٌأو المصطلح  االسمأكتب  
 

 المصطـلح العلمً الـــــعبــــارة

 األسٌدٌات .حبلٌات ال فقارٌة اشتق اسمها من غطاء غٌر حى ٌوجد على جسم الطور الٌافع

ٌمتد خلف الشرج قد ٌحتوى على عظام وعضالت وٌستخدم فً الحبلٌات تركٌب 
 .للسباحه لدى الكثٌر من الحٌوانات المابٌة

 الذٌل

 الجٌوب البلعومٌة .تركٌبات مزدوجه فى منطقة البلعوم لدى بعض الحبلٌات

ى ٌمتد على طول الجسم أسفل فى أغلب الحبلٌات عبارة عن قضٌب دعامتركٌب 
 . الحبل العصبى وٌظهر فى المراحل الجنٌنٌة فقط

 الحبل الظهري

رع منه بشكل تركٌب فى الحبلٌات ٌمتد على طول الجانب الظهرى للجسم وتتف
 منتظم األعصاب التى تصل الى األعضاء الداخلٌة والعضالت وأعضاء الحس

 الحبل العصبً األجوف

بة قاع الرملى للبحار وتنتمى الى شعمخلوقات صغٌرة تشبه األسماك تعٌش على ال
 .الرأس حبلٌات 

 السهمٌات 

 الفقارٌةالحبلٌات  .قوى ٌسمى العمود الفقرى دعامًحبلٌات لها تركٌب 

 العمود الفقري .قوى ٌوجد فى الحبلٌات الفقارٌة تركٌب دعامً

 السهمٌات  .حبلٌات ال فقارٌة صغٌرة تعٌش غالبا وأجسامها نصف مدفونه فى الرمل

 الحبل الشوكً .اسم الحبل العصبى األجوف لدى الفقارٌات

 مٌةالخٌوط الخٌشو .تركٌبات خٌطٌة رٌشٌة تتكون منها خٌاشٌم األسماك

جٌوب أصبعٌة الشكل ٌجرى بداخلها عملٌة هضم اضافٌة للغذاء فى كثٌر من 
 األسماك

 الردوب األعورٌة

 المرئ .الى المعده السمكةأنبوب قصٌر ٌعمل على مرور الغذاء من فم 

 األسماك .فقارٌات مابٌة تتمٌز بوجود الزعانف المزدوجه والقشور والخٌاشٌم

 الفقرات .بٌنها بشكل مرن تشكل العمود الفقارىقطع مفرده تتماسك فى ما 

 الجٌب الورٌدي .نٌنٌقبل أن ٌنساب الى األذ السمكةالدم من اوردة  كٌس رقٌق الجدار ٌتجمع فٌه

 األذٌن .حجرة عضلٌة توجد فى األسماك تدفع الدم باتجاه واحد الى البطٌن

الذى ٌضخ الدم من  حجرة عضلٌة سمٌكه الجدار فى األسماك تشكل الجزء الربٌسى
 القلب الى أنبوبه عضلٌة كبٌرة

 البطٌن

 البصلة الشرٌانٌة .أنبوبه عضلٌة كبٌرة ٌضخ البطٌن فٌها الدم

 الكلٌتٌن .عضو االخراج فى معظم األسماك

 المخ .االرادٌة لجسم األسماك األنشطةع العضو المسبول عن جمٌ

 الفصان البصرٌان .من العٌنان الواردةعن المعلومات  مسبولتركٌب فى األسماك 

 بصلتٌن شمٌتٌن تركٌب فى األسماك ٌوجد فى األجزاء االمامٌة للدماغ ٌستخدم فى حاسة الشم

 المخٌخ عضو فى الجهاز العصبى لالسماك ٌقوم بتنسٌق حركات جسم السمكة

تركٌب فى الجهاز العصبً لألسماك ٌقوم بضبط وظابف العدٌد من االعضاء 
 .الداخلٌة

 النخاع المستطٌل

 المستقبالت الكٌمٌابٌة عن األحساس بالتذوق والشم مسبولهتركٌبات متخصصه توجد فى األسماك 

 



 بنك أسبلة الصف العاشر ) الفقارٌات والبٌبة ( –اللجنة الفنٌة المشتركة لألحٌاء  –التوجٌه الفنً العام للعلوم  –وزارة التربٌة 
 

22 
 

 المصطـلح العلمً الـــــعبــــارة

 التٌارات واالهتزازات فى الماء إدراك خاللهتستطٌع من  األسماكمستقبل حسً فى 
 

 جهازالخط الجانبً

ٌعمل على توسٌع مساحه سطح الذٌل مما ٌؤدى الى زٌادة سرعه  السمكةعضوفى 
   السمكة

 
 الزعانف الذٌلٌه

 المثانة الهوابٌة عضو داخلى باألسماك العظمٌة ٌمتلا بالهواء وٌساعد على ضبط عملٌة الطفو

 البٌوضة االسماك التى تفقس بٌضها خارج جسم األم

اخصابه داخلٌا حتى ٌنمو كل جنٌن داخل األسماك التى ٌظل البٌض فى أجسامها بعد 
 البٌضة ثم ٌتم والدته بعد ذلك للخارج

 البٌوضة الولودة

 الولودة االسماك التى ٌنمو الجنٌن فى الرحم داخل جسم األم ثم ٌولد مباشرة فى الماء

 البرمابٌات حٌوانات فقارٌة تستطٌع العٌش فى الماء وعلى الٌابسة

 الطورالٌرقً ات والذى ٌتنفس بالخٌاشٌمالطور المابى فى البرمابٌ

تركٌب طوٌل وملتف ٌساعد فى تفتٌٌت ما ٌصعب هضمه من المواد النباتٌة فى 
 صغٌر البرمابٌات                                                                    

 االمعاء

 الخٌاشٌم . للبرمابٌاتالٌرقٌعضو التنفس فى الطور 

 . البرمابٌات ٌمكنه أن ٌتحرك حركة دابرٌة داخل حجرةعضوفى 
 

 العٌون

 الغشاء الرامش تركٌب ٌحافظ على سطح عٌن البرمابٌات عندما تتواجد على الٌابسة

تركٌب فى البرمابٌات ٌشعرها باالهتزازات الصوتٌة وٌقع على كل جانب من جانبى 
 الراس

 غشاء الطبلة

 الغشاء الرامش فً الماء   كون البرمابٌاتأو الضرر عندما تألذي غشاء شفاف ٌحمً العٌن من ا

تجوٌففف عضففلً فففً البرمابٌففات تخففرج منففه الفضففالت والبففول والحٌوانففات المنوٌففه 
 والبوٌضات

 المجمع -المذرق 

 البرمابٌات ٌتنفس بالربات أما الطور الٌافع حٌوانات الطور الٌرقً فٌها مابً ٌتنفس بالخٌاشٌم

 أبوذنٌبة -الشرغوف  الضفادع فً الطور الٌرقًٌطلق على صغٌر 

 حٌوانات تحافظ على أجسامها دافبة فى الشمس خالل النهار أو تحت الماء فى اللٌل
 

 الزواحف

 تركٌب فى الحٌوان الزاحف تغطٌه حراشٌف سمٌكة لحماٌته وٌكون جافاً 
 
 الجلد

 الزواحف أغشٌة عدٌدةحٌوان فقارى له جلد جاف ذو حراشٌف وٌضع بٌضاً أرضٌاً ذا 

حٌوان زاحف ٌتغذى على النباتات بتقطٌعها إلى قطع صغٌرة وإبتالع القطع اللٌفٌة 
 .شدٌدة الصالبة

 سحلٌة االجوانا

 الثعبان .حٌوانات زاحفة تفترس الحٌوانات الصغٌرة وبٌض الطٌور

 القاطورات -التماسٌح .حٌوانات زاحفة تتغذى على األسماك وعلى أى حٌوان أرضى ٌمكنها االمساك به 

حٌوان زاحف له ألسنة الصقة طوٌلة بطول أجسامها تقلبها إلى الخارج لصٌد 
 .الحشرات

 الحرباء

تركٌب فى أجسام الزواحف ٌوجد حول ضلوعها ٌساعدها على توسٌع التجوٌف 
 .الصدرى خالل الشهٌق

 عضالت
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 المصطـلح العلمً الـــــعبــــارة

التماسٌح تفصل الفم عن الممرات األنفٌة فتسمح لها بالتنفس خالل تراكٌب توجد فى 
 .فتحات األنف

 حواجزجلدٌة

 الدورة األولى .انتقال الدم من وإلى الربتان فى الزواحف

 الدورة الثانٌة .فً الزواحف إنتقال الدم من وإلى باقى أجزاء الجسم

 واحد ذو حاجز عضو فى الجهاز الدورى للزواحف ٌتكون من أذنٌٌن وبطٌن
 القلب  

 طوراتاالتماسٌح والق الزواحف التى ٌتكون قلبها من أذٌنٌن وبطٌنٌن

 المثانة البولٌة رقلبول قبل طرده من فتحة المذعضو إخراج فى الزواحف ٌقوم بتخزٌن ا

 العٌون المركبة أعضاء حسٌة توجد فى الزواحف تمكنها من رؤٌة األلوان بوضوح

 األرجل الزواحف التى تعٌش على الٌابسةعضو الحركة فى 

 الزعانف عضو الحركة فى السالحف المابٌة

 غشاء الرهل الغشاء الذى ٌحٌط بالجنٌن أثناء تطوره وٌقوم بحماٌته

الغشاء الذى ٌخزن الفضالت الناتجة عن الجنٌن والذى ٌتحد مع الكورٌون وٌعمل 
 كعضو تنفسى

 الغشاء المنباري

 عظام الجمجمة الثعابٌن  ان تلتقط االهتزازات األرضٌة.عظام تساعد 

 المح مادة غنٌة بالمغذٌات وتمد الجنٌن بالغذاء فى الزواحف

 القانصه جزء فى المعدة عند الطٌور ٌساعد فى سحق الغذاء مٌكانٌكٌاً 

تركٌب ٌقع فى أسفل نهاٌة المرئ وتساعد الطٌور فى تخزٌن الغذاء وترطٌبه قبل أن 
 إلى القناة الهضمٌةٌنتقل 

 الحوصله

 البٌض الرهلً البٌض الذى ٌحتوى على سابل ٌحٌط بالجنٌن وله قشرة خارجٌة صلبة

الكابنات التى تستطٌع أن تولد طاقة داخل اجسامها وتحافظ على درجة حرارة 
 جسمها ثابت

 
 ذوات الدم الحار

 المخ هو جزء الدماغ الذى ٌضبط جمٌع السلوكٌات عند الطٌور مثل الطٌران وبناء العش 

 المخٌخ جزء الدماغ الذى ٌنسق الحركات بدقة فى الطٌور

 النخاع المستطٌل جزء فى الدماغ ٌنسق عمل القلب عند الطٌور

 البطرٌق الطابر الذى ال ٌطٌر ولكنه ٌستطٌع السباحه فى الماء

 الكرش دٌه فً االبقار تخزن وتجهز ماتم ابتالعه من تغذٌه              حجرة مع 

 حٌوانات مجترة حٌوانات تعٌد الطعام الى الفم لمضغه                                        

 القواطع نوع من االسنان شبٌه باالزمٌل تستخدمها آكالت اللحوم فً القطع والقضم 

 االنٌاب اسنان مدببة تستخدمها اكالت اللحوم للقبض والتمزٌق                      

 متغذٌات بالترشٌح تتغذى على العوالق والحٌوانات الصغٌرة التى ترشحها من البحر                        من الثدٌٌات

 الثبات داخلً قدرة الثدٌٌات على تنظٌم درجة حرارة الجسم داخلٌا                        

 غدد مسبوله عن تبرٌد جسم الثدٌٌات وخفض درجة حرارتها              
 

 غدد العرقٌةال

 الغدد الثدٌٌه غدد مسبوله عن افراز الحلٌب فى إناث الثدٌٌات                            

 الثدٌٌات ثدٌٌة                    ذات درجة حرارة ثابتة ولدٌها غدد حٌوانات فقارٌة

 الشهٌق عمٌلة تقوم فٌها عضالت الصدر بدفع القفص الصدرى العلى والخارج  
 الزفٌر عملٌه تنشط فٌها عضالت الصدر والحجاب الحاجز وتدفع نتٌجة لذلك الهواء للخارج       



 بنك أسبلة الصف العاشر ) الفقارٌات والبٌبة ( –اللجنة الفنٌة المشتركة لألحٌاء  –التوجٌه الفنً العام للعلوم  –وزارة التربٌة 
 

24 
 

 

 المصطـلح العلمً الـــــعبــــارة

 القلب عضو ٌقوم بضخ الدم الى جمٌع اجزاء الجسم وٌتكون من اربع حجرات  

 الكلٌتٌن استخالص العضالت النٌتروجٌنٌه من الدم على شكل بولٌناعضوٌقومب

 المثانه البولٌة عضو فى الثدٌٌات ٌقوم بتخزٌن البول حتى ٌتم طرده خارج الجسم       

 المخ جزء فى الدماغ ٌقوم بالعملٌات المعقدة مثل التفكٌر والتعلم                 

 المخٌخ جزء فى الدماغ ٌضبط التنسٌق العضلى                                     

 النخاع المستطٌل جزء فى الدماغ ٌنظم وظابف الجسم الالارادٌة                              

 ثدٌٌات بٌوضة ثدٌٌات تتكاثر من خالل وضع البٌض                                        

 ثدٌٌات كٌسٌه نوع  من الثدٌٌات تلد صغارا غٌر مكتمله النمو وتبقى فى جٌب خارجى لألم
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أكتب رقم اإلجابة الصحٌحة بٌن :   اختر من المجموعة ) ب ( ما ٌناسب المجموعة ) أ ( ثم الرابع السؤال 
 -القوسٌن :

 

 المجموعة ) ب ( المجموعة )  أ  (

( حٌوانات تتمٌز بوجود حبل عصبى أجوف ظهرى الموقع وحبل    9)  
 ظهرى وجٌوب بلعومٌة وذٌل 

 ( الحبلٌات التى لٌس لها عمود فقارى       7)  

 ( حبلٌات ال فقارٌة تعٌش وأجسامها نصف مدفونة فى الرمل     8)  

 ( قطع مفرده متماسكة فٌما بٌنهما بشكل مرن       5)  

 ( أسماك لٌس لها قشور      6)  

 ( من آكالت الطفٌلٌات      1)  

 ( جٌوب أصبعٌة الشكل ٌجرى بداخلها هضم اضافى .     2)  

 ( تعٌش فى ماء قلٌل األكسجٌن أو مناطق ذات مٌاه ضحلة     3)  

 الجلكى . -1
 الردوب األعورٌة . -2
 الربوٌة . السمكة -3
 البلطى . -4
 الفقرات . -5
 سمكه القط .  -6
 الالفقارٌة. -7
 السهمٌات . -8
 الحبلٌات . -9

 

 المجموعة ) ب ( المجموعة )  أ  (

 ( تركٌبات مزدوجه فى منطقة البلعوم .    4)  

 ( حبلٌات الفقارٌة تعرف باسم قرب البحر .     5)  

( حبلٌات ال فقارٌة لها جهاز دورى مغلق لكن لٌس لها قلب حقٌقى    1)  
. 

( حٌوانات ٌتكون هٌكلها من خالٌا حٌة ومادة غٌرحٌة تنتجها خالٌا    2)  
 الهٌكل .

 ( من آكالت اللحوم .    3)  

 (تركٌبات خٌطٌة رٌشٌة تحتوى على شبكة شعٌرات دموٌة دقٌقة .   8)  

 السهمٌات   .  -1
 الفقارٌات . -2
 أسماك البركودة . -3
 الجٌوب البلعومٌة . -4
 األسٌدٌات . -5
 المرئ . -6
 أسماك القط . -7
 الخٌوط الخٌشومٌة.  -8
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 المجموعة ) ب ( المجموعة )  أ  (

( تركٌب فى الحبلٌات ٌمتد خلف الشرج وٌستخدم للسباحه لدى    5)  
 الكثٌر من الحٌوانات المابٌة .

( مجموعه من الحبلٌات ٌتغذى فٌها كل من الٌرقة والطور الٌافع      6)  
 بالترشٌح 

 الجلد الرقٌق والتنفس.،و(حٌوانات تستخدم البلعوم للتغذٌة   1)  

 د زعانف مزدوجه وقشور وخٌاشٌم .( فقارٌات تتمٌز بوجو    2)  

 ( فقارٌات تظهر طرق مختلفة من التغذٌة .    4)  

 ( كٌس رقٌق الجدار ٌتجمع فٌة الدم من األوردة     3)  

 
 

 السهمٌات . -1
 األسماك . -2
 الجٌب الورٌدى . -3
 الشبوط . -4
 الذٌل . -5
 االسٌدٌات . -6
 البصلة الشرٌانٌة . -7

 

 

 

 المجموعة ) ب ( المجموعة )  أ  (

( حٌوانات الفقارٌة تتحرك بفضل انقباض العضالت المزدوجة      4)  
 . Vوالمنتظمة على شكل 

 ( حجرة عضلٌة تدفع الدم باتجاه واحد .        5)  

 ( عضو ٌساعد على ضبط كمٌة الماء .   1)  

 ( المسبول عن تنسٌق حركات الجسم باألسماك .    2)  

( أسماك لها القدرة على إدراك المستوٌات المنخفضة للتٌار      3)  
 الكهربابى .

 ( ٌقوم بضبط العدٌد من وظابف األعضاء الداخلٌة .   7)  

 الكلٌة . -1
 االمخٌخ . -2
 القرامٌط والقروش -3
 السهمٌات  . -4
 األذٌن.  -5
 الفص البصرى . -6
 النخاع المستطٌل . -7
 السمكة الربوٌة .  -8
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 المجموعة ) ب ( المجموعة )  أ  (

 أجزاء . 4( لها قلب مغلق ٌتكون من    3)  

 أجزاء. 3( لها قلب ٌتكون من      8)  

( له القدرة على االنتقال من المٌاه العذبة إلى المٌاه المالحة عن    1)  
 طرٌق ضبط وظٌفة الكلٌة .

 ( مسبوله عن االحساس بالتذوق والشم .   5)  

 . السمكة( توسع مساحه سطح ذٌل     2)  

 ( تساعد على ضبط عملٌة طفو األسماك .     4)  

 السلمون . -1
 الزعنفه الذٌلٌة . -2
 االسماك . -3
 المثانه الهوابٌة . -4
 المستقبالت الكٌمٌابٌة .  -5
 الزعنفة الصدرٌة .  -6
 الربوٌة . السمكة  -7
 البرمابٌات . -8

 

 

 المجموعة ) ب ( المجموعة )  أ  (

 ( تتصل عند طرفها األمامى بالشرٌان األبهر .    3)  

 ( تفتح فكٌها وتطبقة فجأه لصٌد الفرٌسة .    11)  

 ( تستخدمها األسماك فى حاسة الشم .   4)  

 (تتنفس بواسطه الفم والربتٌن .    11)  

 ( ٌفقس بٌضها خارج جسم األم .     2)  

 ( اسماك بٌوضة ولوده .  6)  

 ( تفتقر الى القشور والمخالب .     8)  

( مستقبل حسى من خالله تستطٌع األسماك إدراك التٌارات      13)  
 واالهتزازاتفى الماء .

 ( الطور الٌرقى لها ٌتنفس بالخٌاشٌم .   12)  

 ( ٌعد من المتغذٌات بالترشٌح او من آكالت األعشاب .  9)  

 سمكه القط . -1
 أسماك بٌوضة . -2
 رٌانٌة .البصله الش -3
 البصلة الشمٌة . -4
 الربوٌة . السمكة -5
 أسماك الجوبى . -6
 اسماك القرش. -7
 البرمابٌات . -8
 الشرغوف . -9

البرمابٌات عدٌمة األرجل  -11
. 
 السلمندر . -11
 البرمابٌات . -12
 الخط الجانبى -13
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 المجموعة ) ب ( المجموعة ) أ (  

 [   حٌوان فقارى له جلد جاف مغطى بالحراشف.      4]  

 [  غطاء ٌمنع فقدان الماء من الحٌوانات الزاحفة .    1]  

 [   تراكٌب تسمح للثعابٌن بإبتالع البٌض .      6]  

 [    عضو التنفس فى الزواحف .      3]  

 

 الحراشٌف . -1
 الجلد . -2
 الربتان.  -3
 الزواحف . -4
 العظام القوٌة  . -5
 الفكوك المزدوجه . -6

 

 المجموعة ) ب ( المجموعة ) أ (  

 [  عدد حجرات قلب الزواحف .      2]  

 [  عدد حجرات قلب التماسٌح والقاطورات .     5]  

[   المادة النٌتروجٌنٌة التً تخرجها الزواحف المابٌة     3]  
        . 

 حمض البولٌك . -1
 . حجرات 3 -2
 األمونٌا . -3
 حجرتان . -4
 حجرات . 4 -5

 

 المجموعة ) ب ( المجموعة ) أ (  

 [ تقوم بإخراج حمض البولٌك .      4]  

 [ تستكشف به الروابح والمواد الكٌمٌابٌة .    1]  

 [  تتحرك بها السالحف المابٌة .             7]  

 [  تكاثر الزواحف .                           3]  

 أعضاء حسٌة . -1
 زواحف مابٌة . -2
 إخصاب داخلى . -3
 زواحف تعٌش على الٌابس . -4
 إخصاب خارجى . -5
 أعضاء إستجابة . -6
 الزعانف . -7

 

 المجموعه ) ب ( المجموعه ) أ (  

 [   تعتبر الزواحف من الحٌوانات      4]  

 [  تعتبر سحلٌة اإلجوانا الضخمه     1]  

 [  لها ألسنه طوٌله إلصطٌاد الحشرات    5]  

 .                      [  لها حواجز جلدٌة تسمح من التنفس من االنف    2]  

 

 آكالت أعشاب . -1
 التماسٌح . -2
 ثابتة درجه الحرارة . -3
 الحرارة .متغٌرة درجه  -4
 الحرباء . -5
 آكالت اللحوم . -6
 الثعابٌن . -7
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 المجموعه ) ب ( المجموعه ) أ (  

 [ الثعابٌن والسحلٌات       3]  

 [ ٌخزن الفضالت الناتجة عن الجنٌن    4]  

 [  ٌحٌط بالجنٌن وٌحمٌه .            1]  

 .                     C02[  ٌنظم انتقال األكسجٌن و    2]  

 [  ٌعمل كماده غنٌة بالمغذٌات .  6]  

 غشاء الرهل . -1
 غشاء الكورٌون . -2
 بٌوضة ولودة . -3
 غشاء المنبارى . -4
 بٌوضة . -5
 كٌس المح . -6

 

 

 

 : الخامسالسؤال 
 أكمل الفراؼات فً العبارات التالٌة بما ٌناسبها :

 
 حبل ظهريلتصنٌؾ أي حٌوان على أنه حبلً ٌجب أن ٌتمتع بشكل دائم أو خالل فترة من حٌاته بـ  -1

 خلؾ الشرجذٌلوجٌوب بلعومٌةو ظهرٌ أجوؾ عصبًوحبل 

 

 لدى الكثٌر من الحٌوانات المائٌة . ةحابللسوٌستخدم  عضالتو عظامقد ٌحتوي ذٌل الحبلٌات على  -2

 

 السهمٌاتو  األسٌدٌاتتضم الحبلٌات الالفقارٌة  شعبتان هما   -3

 

 فمهابدفع الماء الفنً باألكسجٌن خالل  الخٌاشٌمتقوم األسماك التً تبادل الؽازات باستخدام  -4

 

 البلعومٌطرد ثعبان السمك الماء الفقٌر باألكسجٌن إلى الخارج من خالل فتحتٌن تقعان على جانبً  -5

 

 الشمتستخدمان فً حاسة  بصلتٌن شمٌتٌناألجزاء األمامٌة لدماغ السمكة عبارة عن  -6

 

 لتتناسل المٌاه العذبةولكنها تهاجر إلىالبحاروالمحٌطاتتعٌش بعض األسماك معظم فترات حٌاتها فً  -7

 

تتعرؾ أسماك السلمون الناضجة على المجرى المائً لتصل إلى المكان الذي ولدت فٌه عن طرٌق   -8

 حاسة الشم

 

 بالخٌاشٌمالطور الٌرقً للبرمائٌات حٌوان مائً ٌتنفس  -9
 

تخرج فضالت الهضم والبول والبوٌضات والحٌوانات المنوٌة فً البرمائٌات من خالل تجوٌؾ  -11
 المذرقالمجمع أو عضلً فً نهاٌة األمعاء الؽلٌظة ٌسمى 
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 البطٌنو  األذٌن األٌمنو األذٌن األٌسرٌتكون قلب الحٌوان البرمائً من ثالث حجرات منفصلة هً -11
 

 المذرقتعلو  مثانةبولٌةأو ٌخزن فً  المذرقٌمكن للبول فً البرمائٌات أن ٌمر مباشرة إلى الخارج عبر –12

أو فً الظهرأو على الفمٌحتضن بعض البرمائٌات الصؽار فً مواضع ؼرٌبة جدا مثل االحتضان فً  –13
 المعدة 

 لتساعد فً تنظٌم درجة حرارة الجسم . السلوكتعتمد الحٌوانات متؽٌرة الحرارة على  –14

 توصل الصوت إلى األذن الداخلٌة .عظمة مفردةوللزواحؾ آذان بسٌطة تحوي طبلة أذن خارجٌة  –15

 زعانؾتطورت األرجل لدى السالحؾ المائٌة إلى  –16

 األلنتوٌزو الكورٌونو  كٌس المحو الرهلرهلٌات هً األؼشٌة األربعة المحٌطة بالجنٌن فً ال –17

 الرٌش الزعبًو  الرٌش المحٌطًللطٌور نوعٌن أساسٌن من الرٌش  – 18

 الجريو  المشًوبدال من ذلك فهً تنتقل عن طرٌق النعامةال تستطٌع بعض الطٌور الطٌران مثل  – 19

 السباحةوبعضها األخر ٌمكنه 

وٌنتقل السائل المنوي عند  داخلٌالدى الجنسٌن وٌتم االخصاب  داخلٌةاألعضاء التناسلٌة فً الطٌور  –21

 المذرقٌن  تالصق

 المعتدلةوعلى تلقٌح الزهور فً كل من المناطق االستوائٌة  الطنانطابر ٌساعد  – 21

 الهجرةٌجتاز الكثٌر من الطٌور مئات الكٌلومترات فوق البحار والٌابسة بهدؾ  – 22

مثل القطط والكالب والخٌول  ألٌفةوالقلٌل منها ٌعٌش بٌننا كحٌوانات برٌةتعٌش أؼلب الثدٌٌات حٌاة  – 23

 والبقر .

 الحوت األزرقالتً تشبه الفأر وأكبرها  الذبابة القزمأصؽر الثدٌٌات هً  – 24

 أربع حجراتٌتألؾ من  قلبٌنقسم الجهاز الدوري لدى الثدٌٌات إلى دورتٌن منفصلتٌن مع  – 25

 بولٌناتساعد الكلٌتان لدى الثدٌٌات فً استخالص الفضالت النٌتروجٌنٌة من الدم على شكل  – 26
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 :السادسالسؤال 

 ادرس األشكال التً أمامك ثم اجب عن المطلوب:

 

 

 : المقابل ٌوضح  صفات الحبلٌاتالشكل 

 حبل عصبً أجوؾ( ٌشٌر إلى  1الرقم  ) 

 

 جٌوب بلعومٌة( ٌشٌر إلى  2الرقم ) 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 : الشكل المقابل ٌمثل تركٌب جسم ٌرقة حٌوان أسٌدي 

 راق من الشرجزم( ٌشٌر إلى  1الرقم  )  -1

 

 بلعوم ذو شقوق( ٌشٌر إلى  2الرقم )  -2

 خٌشومٌة  

 

 

  

 

 

 

2 

1 

1 

2 
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 الشكل المقابل ٌمثل األعضاء الداخلٌة إلحدى -

 : األسماك العظمٌة  

 المثانة الهوائٌة( ٌشٌر إلى  1الرقم  ) 

 

 بنكرٌاس( ٌشٌر إلى  2الرقم ) 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 : الشكل المقابل ٌمثل تركٌب جسم سمكه-2

 الدورة الدموٌة فً( ٌشٌر إلى  1الرقم  ) 

 الرأس  

 الدورة الدموٌة  فً( ٌشٌر إلى  2الرقم ) 

 عضالت الجسم 

 الدورة الدموٌة فً( ٌشٌر إلى  3الرقم  ) 

 جهاز الهضمًلا      

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 
2 

3 

2 

1 
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 : الشكل المقابل ٌمثل أعضاء الجهاز الهضمً للضفدع -

 األمعاء الؽلٌظة )القولون(( ٌشٌر إلى  1الرقم  ) 

 

 

 الحوصلة الصفراوٌة( ٌشٌر إلى  2الرقم ) 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :  الشكل المقابل ٌمثل تركٌب الجهاز الدوري للبرمابٌات  -2

 رئة( ٌشٌر إلى   1الرقم  )  -1

 

 

 حالب( ٌشٌر إلى  2الرقم )  -2

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

1 

2 

1 

2 
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1 

3 

4 

2 

 : الشكل المقابل ٌمثل تركٌب البٌضة الرهلٌة والمطلوب  :

 

 الؽشاء المنباري( ٌشٌر إلى  1الرقم  ) -1     

 ؼشاء الرهل( ٌشٌر إلى  2الرقم )  -1

 كٌس المح( ٌشٌر إلى  3الرقم  )  -2

 لقشرةا( ٌشٌر إلى  4الرقم  )  -3

 

 

 

 

 

 

 والمطلوب :الشكل المقابل ٌمثل تركٌب الجهاز التنفسً للطٌور  

 

 رئة( ٌشٌر إلى  1الرقم  )  -1

 قصبة هوائٌة( ٌشٌر إلى  2الرقم )  -2
 أكٌاس هوائٌة( ٌشٌر إلى  3الرقم  )  -3

 أكٌاس هوائٌة( ٌشٌر إلى  4الرقم  )  -4

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

1 2 

3 

4 

1 

3 

4 

2 



 بنك أسبلة الصف العاشر ) الفقارٌات والبٌبة ( –اللجنة الفنٌة المشتركة لألحٌاء  –التوجٌه الفنً العام للعلوم  –وزارة التربٌة 
 

35 
 

 المقابل  ٌوضح  تكٌف الفكوك واألسنان الخاصة بالثدٌٌات وفقا ألنماط التغذٌة المختلفةوالمطلوب :الشكل -

 حدد نوع  التؽذٌة الذي ٌناسب الفكوك المبٌنة فً 

 الشكلٌن :

 آلكالت األعشاب( 1الشكل رقم )  -1

 آلكالت اللحوم( 2الشكل رقم )  -2

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الشكل المقابل  ٌوضح  تركٌب الدماغ  فً الثدٌٌات -2

 والمطلوب :

 

 بصلة شمٌة( ٌشٌر إلى  1الرقم  ) 

 المخ ( ٌشٌر إلى 2الرقم ) 

 المخٌخ( ٌشٌر إلى  3الرقم  ) 

 النخاع المستطٌل( ٌشٌر إلى  4الرقم  ) 

 

  

1 

2 

3 

4 

 ( 2الشكل رقم )  (1الشكل رقم ) 
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 :السابعالسؤال 
 -علل لما ٌأتً تعلٌالً  علمٌاً ً صحٌحاً :

 تعرف األسٌدٌات والسهمٌات بالحبلٌات الالفقارٌة؟ -1

 الن لٌس لها عمود فقري. -

 تسمى األسٌدٌات باسم قرب البحر؟-2

 بسبب تٌار الماء الذي تقذفه احٌانا. -

 قدرة السهمٌات على الحركة بالرغم من عدم وجود زعانف أو أرجل ؟ -3

 .Vبفضل  انقباض العضالت المزدوجة والمنتظمة على شكل حرؾ -

 احتواء الفقارٌات على هٌكل داخلى؟ -4

 انا لتثبٌت العضالت.لكً ٌدعم وٌحمً جسم الحٌوان وٌوفرمك -

 وجود صنارة على سمكه أبو الشص؟ -5

 لتساعدها على صٌد الفرائس. -

 وجود ردوب أعورٌة لدى كثٌر من األسماك؟ -6

 عملٌة هضم اضافٌه. فٌها ٌجري -

 احتواء الخٌوط الخٌشومٌة التى تتكون منها خٌاشٌم األسماك على شبكة من الشعٌرات الدموٌة الدقٌقة  -7

 بتبادل ؼازي االكسجٌن وثانً اكسٌد الكربون.لكً ٌسمح  -

 قدرة السمكة الربوٌة على العٌش فى الماء قلٌل األكسجٌن ؟ -8

تتمٌز هذة االسماك بوجود اعضاء متخصصه تعمل كالرئتٌن بحٌث ٌنتقل االكسجٌن من الهواء  -
 عبرالفملٌصل الى هذة االعضاء.

 احتواء قلب األسماك على الجٌب الورٌدى ؟ -9

 قبل ان ٌنساب الى االذٌن. السمكةٌتجمع فٌه الدم من اوردة  -

 وجود كلٌتان فى األسماك ؟ -11

 وضبط كمٌة الماء فً أجسامها -تخلص من الفضالت النٌتروجٌنٌةلل -
 

 قدرة أسماك السلمون على االنتقال من المٌاه العذبة الى المٌاه المالحة ؟ -11

 عن طرٌق ضبط وظٌفٌة كلٌتٌها. -
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 بصلتٌن شمٌتٌن فى األجزاء األمامٌة لدماغ السمكة؟وجود  -12

 تستخدمان فً حاسة الشم. -

 احتواء دماغ األسماك على فصان بصرٌان ؟ -13

 مسؤالن عن المعلومات الواردة إلى العٌن. -

 وجود مخٌخ فى دماغ األسماك ؟ -14

 ٌنسق حركات جسم السمكة. -

 وجود نخاع مستطٌل فى دماغ االسماك ؟ -15

 وظائؾ العدٌد من االعضاء الداخلٌة.لكً ٌضبط 

 وجود تركٌبات متخصصة  تسمى المستقبالت الكٌمٌابٌة فى األسماك ؟ -16

 مسئولة عن االحساس بالتذوق والشم.

 لجهاز الخط الجانبى فى األسماك أهمٌة كبرى فى حٌاتها ؟ -17

االسماك االخرى النه ٌساعدها على ادارك التٌارات واالهتزازات فً الماء لالحساس بحركة 

 والفرائس.

 لالنقباض التبادلى للعضالت المزدوجه الموجوده على جانبى العمود الفقرى أهمٌة فى حركة األسماك ؟ -18

تنتقل من الراس باتجاة Sالنه ٌنتج عن ذلك سلسة من الموجات الحركٌة المنحنٌة على شكل حرؾ  -
 الى االمام. السمكةاداء الزعانؾ لدفع الزعنفة الذٌلٌة مكونه قوة دفع تعمل مع االشتراك مع 

 للشكل االنسٌابى فى األسماك أهمٌة كبرى ؟ -19

 ٌساعد فً خفض االحتكاك اثناء حركتها فً الماء. -

 وجود مثانة هوابٌة فى العدٌد من األسماك العظمٌة ؟ -21

 لكً تساعد فً عملٌة الطفو. -
 

 تعتبر أسماك السلمون من األسماك البٌوضة ؟ -21

 بٌضها ٌفقس خارج جسم االم.الن   -

 تعتبراسماك الجوبى من األسماك البٌوضة الولودة ؟ -22

الن  البٌض ٌظل فً جسم االم بعد اخصابه داخلٌا وٌنموكل جنٌن داخل البٌضة مستخدم المح للتؽذٌة  -
 ثمتتم والدته مثلماٌحدث لدى معظم الثدٌٌات.
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 تعتبر أسماك القرش من األسماك الولوده ؟ -23

الجنٌن ٌنمو فً الرحم داخل جسم االم حٌث ٌحصل على احتٌاجاته مباشرة منها ولٌس من مواد  الن -
 مخزنة داخل البٌضة ثم تلد صؽارها مباشرة فً الماء.

 تسمٌة البرمابٌات بهذا األسم ؟ -24

 اي انهاتستطٌع العٌش فً الماء وعلى الٌابسه. -

 وجود غدد مخاطٌة فى جلد البرمابٌات ؟ -25

 تفرز مواد لزجة تقوم بترطٌب الجسم وحماٌته.لكً  -

 ٌعتبر أبو ذنٌبة أو الشرغوف من المتغذٌات بالترشٌح ؟ -26

 النه ٌعٌش فً وسط مائً ؼنً بالطحالب. -

 وجود أمعاء طوٌله وملتفه بمعده الشرغوف ؟ -27

 لكً ٌساعد فً تفتٌت ماٌصعب هضمه من المواد النباتٌة. -

 بمادة جٌالتٌنٌة لزجه وشفافة ؟ تغلف كتلة بٌض البرمابٌات -28

 تؽذٌة األجنة النامٌةول –وحماٌتها من الكائنات المفترسة- لتثبٌتها بالنباتات المائٌة  -

 قدرة ٌرقات البرمابٌات السباحه فى الماء ؟ -29

 بسبب وجود الذٌل المفلطح الذي ٌستخدم فً الدفع. -

 االطراف الخلفٌة لدى الضفادع أكثر تطوراً؟ -31

 تكسبها القدرة على القفز لمسافات طوٌلة.لكً  -

 وجود أقراص فى أصابع أطراف ضفادع األشجار؟ -31

 تعمل كممصات تساعدها على التسلق. -

 وجود غشاء رامش شفاف على سطح عٌن البرمابٌات؟ -32

لكً ٌحمً العٌن من االذى اوالضرر عندماٌكون الحٌوان فً الماء كماٌحافظ على رطوبة سطح  -
 اٌكون الحٌوان على الٌابسه.العٌن عندم

 شعور البرمابٌات باالهتزازات الصوتٌة؟ -33

 بسبب وجود ؼشاء الطبله على كل جانب من جانبً الراس. -

 وجود غشاء طبله فى أذن الضفادع؟ -34

 لكً تشعر باالهتزازات الصوتٌة -
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 اصدار ذكور البرمابٌات لالصوات ؟ -35

 لجذب االناث خالل فترة التزواج. -

 ة الثعبان األفرٌقً على إبتالع البٌض وكسرة وفتحه؟قدر -36

 بسبب وجودالفكوك المزدوجة التعلق. -

 مقدرة الزواحف على العٌش على الٌابسة بعٌدا عن الماء؟ -37

 النها حٌوانات فقارٌة لها جلد جاؾ ذات حراشؾ وتضع بٌضا ارضٌا ذواؼشٌة عدٌدة. -

 تغطٌة جلد الحٌوان الزاحف بحراشٌف سمٌكة؟ -38

 .حتى ٌمنع فقدان الماء من جسم الحٌوان الزاحؾ فً البئٌات الجافه -

 حدوث ظاهرة االنسالخ كل فترة فً حٌاه الزواحف؟ -39

 الن الطبقة الحرشفٌة التً تؽطً جسم الحٌوان الزاحؾ التنمو مع نمو باقً الجسم لذلك البد أن تنسلخ. -

 تعتبر الزواحف من الحٌوانات متغٌرة درجه الحرارة؟ -41

 الن لدٌها القدرة على ضبط درجة حرارة اجسامها. -

 للزواحف القدرة على تبرٌد أجسادها؟ -41

 النها من متؽٌرات الحرارة. -

 تعتبر سحلٌه اإلجوانا الضخمه من آكالت العشب؟ -42

النها تقطع النباتات الى قطع صؽٌرة وتبتلع القطع اللٌفٌة شدٌدة الصالبة وتهضمها بفضل جهازها  -
 طوٌل.الهضمً ال

 حتوابها على ألسنة طوٌله؟باتتمٌز الحرباء -43

 لكً تقلبها الى الخارج لصٌدالحشرات. -
 

 للزواحف ربات إسفنجٌة؟ -44

 لكً تؤمن لهامساحة اكبر للتبادل الؽازي. -

 إحتواء العدٌد من الزواحف على عضالت حول ضلوعها؟ -45

 تساعدها على توسٌع التجوٌؾ الصدري خالل الشهٌق. -

 إحتواء أنواع مختلفة من التماسٌح على على حواجز جلدٌة؟ -46

ٌمكن ان تفصل الفم عن الممرات االنفٌه فتسمح لهذة التماسٌح بالتنفس خالل فتحات االنؾ بٌنما ٌبقى  -
 الفم مفتوحا.

 ٌشمل الجهاز الدورى للزواحف دورتٌن؟ -47

 لثانٌة ٌنتقل من والى باقً اجزاء الجسم.فً الدورة االولى ٌنتقل الدم من والى الرئتٌن امافً الدورة ا -

 إحتواء قلب معظم الزواحف على بطٌن واحد ذو جدار غٌر كامل؟ -48

 لكً ٌساعد فً فصل الدم الؽنً باالكسجٌن عن الدم قلٌل االكسجٌن خالل دورة ضخ الدم. -
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 قلب التماسٌح والقاطورات أكثر تطورا من الزواحف األخرى ؟ -49

 اذنٌن وبطٌنٌن.اذ ٌتكون قلبها من  -

 كمٌات كبٌرة من الماء؟ التماسٌحتشرب -51

 تعمل على تخفٌؾ نسبة األمونٌا فً البول وتساعد على طردها إلى الخارج. -

 قدرة الحٌوانات الزاحفة  التً تعٌش على الٌابسة المحافظة على ماء أجسامها؟ -51

 جاؾ و تؽطٌة حراشؾ سمٌكة .ها الن جلد -

 النشطة نهارا برؤٌة األلوان بوضوح ؟تتمٌز الزواحف  -52

 بسبب وجود عٌون مركبه تساعده على الرؤٌة بوضوح. -

 للزواحف النشطة نهارا عٌون مركبة؟ -53

 لكً تساعدها على رؤٌة االلوان بوضوح. -

 لمعظم الزواحف زوج من األعضاء الحسٌة التى توجد فى سقف الفم؟ -54

 لتستكشؾ بها الروائح والمواد الكٌمٌائٌة. -

 إحتواء أذن الزواحف على طبلة أذن وعظمه مفرده ؟ -55

 لتوصل الصوت الى االذن الداخلٌة. -

 قدرة بعض الثعابٌن على إلتقاط اإلهتزازات األرضٌه؟ -56

 من خالل عظام فً الجمجمه. -
 

 للزواحفأرجل ذات أطراف قوٌة وكبٌرة؟ -57

 لكً تمكنها من المشً اوالجري اوالزحؾ اوالسباحه اوالتسلق. -

 إنثناء أرجل بعض الزواحف تحت أجسامها اكثر من أرجل البرمابٌات؟ -58

 لكً تمكنها من حمل وزن الجسم. -

 معظم الزواحف بٌوضة؟ -59

 أي أنها تضع البٌض الذي ٌنمو فٌه الجنٌن خارج جسم األم. -

 بعض الزواحف مثل الثعابٌن والسحلٌات بٌوضة ولوده ؟ -61

 دافئا عن طرٌق حمله داخل جسمها.اذ تحمً األنثى البٌض وتحفظه  -

 عظام الطٌور أخف وزناً من عظام الزواحف؟ -61

 ألنها تحتوي على تجوٌفات هوائٌه. -

 تبتلع بعض الطٌور الحصى والحجارة؟ -62

لكً تساعد بجانب الجدارالعضلً السمٌك للقانصه بسحق الؽذاء وطحنه الى جزئٌات صؽٌرة لتسهٌل  -

 .هضمها
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 دافباً حتى فى أٌام الشتاء الباردة والممطرة ؟ ٌبقى جسم الطابر -63

 النه من ذوات الدم الحار ٌستطٌع تولٌد طاقة داخل جسمه. -

 تعتبر الطٌور من ذوات الدم الحار؟ -64

 النها تستطٌع ان تولد طاقة داخل اجسامها. -

 ٌملك الطابر الطنان منقار طوٌل ومدبب؟ -65

 لكً ٌساعده فً جمع الرحٌق من االزهار. -

 ٌملك الصقر الجارح منقار قوٌاً ومقوساً؟ -66

 لكً تساعدها فً تمزٌق فرائسها. -

 هناك انفصال تام بٌن الدم الغنى باألكسجٌن والدم قلٌل األكسجٌن فى قلب الطابر؟ -67

 الن لها بطٌنان منفصالن انفصال تام. -

 قدرة بعض الثدٌٌات على تحدٌد مصدر الصوت بدقة عالٌه ؟ -68

 رة على تحرٌك اذنها الخارجٌة ناحٌة مصدرالصوت.الن لها القد -

 تستطٌع بعض أنواع الدببة القطبٌة العٌش فً بٌبة شدٌدة البرودة ؟ -69

 الن لها طبقة فراء كثٌؾ وطبقة دهون سمٌكةتحت الجلدتبقٌهافً دؾء تام. -

 ؟الثدٌٌات التى تعٌش فى المناخ الدافا اصغر حجما من التى تعٌش فى المناخ البارد -71

 الن الحجم الصؽٌرٌكسبهاالقدرة على فقدان الحرارة بسرعه. -

تتمتع الثدٌٌات التى تعٌش فى المناخ الدافا بغطاء من الشعر وطبقات من الدهن اقل من التى توجد فى  -71
 الثدٌٌات التى تعٌش فى المناخ البارد ؟

 الن ؼطاء الشعروطبقات الدهن االقل تساعدها على فقدان الحرارة بسرعة. -

 الثدٌٌات حٌوانات ثابتة الحرارة ؟ -72

 الن اجسامهاتولد طاقة حرارٌة داخلٌا والتعتمد على الشمس البقائها دافئة. -
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 قدرة الثدٌٌات على التجول فى الطقس البارد ؟ -73

 بسبب فراءها الكثٌؾ وطبقة الدهن تحت الجلد السمٌكة تبقٌها دافئة. -

 ماتأكله الزواحف؟ تستطٌع ان تأكل الثدٌٌات عشرة اضعاف -74

 نظرا لمعدل االٌض المرتفع. -

 ٌطلق على بعض أنواع الثدٌٌات حٌوانات متغذٌات بالترشٌح ؟ -75

 حٌث تتؽذى على العوالق والحٌوانات الصؽٌرة التً ترشحها من البحر. -

 للثدٌٌات القدرة على تناول مختلف أنواع األغذٌة المختلفة؟ -76

 ا اصبحت متكٌفه لتناول اؼذٌة مختلفة.بسبب تطور اشكال فكوكها واسنانه -

 للبالٌن المهدب أهمٌة كبٌرة فً تغذٌة الحوت ؟ -77

 ٌعمل كمرشح لتصفٌة الحٌوانات الصؽٌرة من الماء الذي ٌدخل فم الحوت. -

 تكٌف فكوك وأسنان الثدٌٌات وفقا النماط التغذٌة؟ -78

ت فك اكبرواكثرقوة وتطورت اصبح المفصل بٌن الجمجمه والفك السفلً اقوى ماسمح بتطورعضال -
 اشكال االسنان وتؽٌرت اعدادها فاصبح للثدٌات الحدٌثة اسنان متخصصه.

 تتمٌز آكالت اللحوم بوجود أمعاء قصٌرة نسبٌا ؟ -79

 النه ٌمكن النزٌمات الهضم ان تهضم اللحوم بسرعه. -

 تتمٌز آكالت األعشاب بوجود أمعاء طوٌلة نسبٌا ؟ -81

 ه قاسٌة وخشنه تستؽرق وقت اطول لٌتم هضمها.الن االنسجه النباتٌ -
 
 



 بنك أسبلة الصف العاشر ) الفقارٌات والبٌبة ( –اللجنة الفنٌة المشتركة لألحٌاء  –التوجٌه الفنً العام للعلوم  –وزارة التربٌة 
 

43 
 

 للبكترٌا التكافلٌة أهمٌة كبٌرة فً عملٌه الهضم لدى آكالت األعشاب ؟ -81

 النها تهضم السٌلٌلوز فً معظم األنسجة النباتٌة. -

 تعد األبقار من الحٌوانات المجترة ؟ -82

ألنه بعد بقاء الطعام لفترة فً الكرش تعٌد البقرة الؽذاء إلى الفم حٌث ٌعاد مضػ الؽذاء المهضوم  -
 جزئٌا. 

 للحجاب الحاجز دورا هاما فى عملٌه الشهٌق والزفٌر ؟ -83

الن عندما تسحب عضلة الحجاب الحاجز قاعدة التجوٌؾ الصدري ألسفل ٌزٌد حجم التجوٌؾ الصدري  -
 داخل الرئتٌن. وٌندفع الهواء إلى

وعندما تنبسط عضالت الحجاب الحاجز ٌتناقص حجم التجوٌؾ الصدري ما ٌدفع الهواء إلى خارج 
 الرئتٌن خالل الزفٌر.

 وجود حوٌصالت تنفسٌه فً نهاٌة الممرات التنفسٌة فً الربتان؟ -84

التبادل الؽازي بٌن ألعدادها الكبٌرة وؼناها بالشعٌرات الدموٌة وتزٌد هذه الحوٌصالت من مساحة  -
 الرئتٌن والدم.

 للكلٌتان دورا كبٌرا فً حفظ الثبات الداخلً الثدٌٌات؟ -85

عن طرٌق ترشٌح البولٌنا من الدم اوالواخراج الماء الزائد اواحتجازه اذا كان الجسم ٌحتاجه,  -
 وتستعٌداٌضا االمالح والسكرٌات والمركبات التً الٌجب ان ٌفقدها الجسم.

 الثدٌٌات على مثانة بولٌه ؟إحتواء  -86

 لتخزن البول حتى ٌطرد خارج الجسم.

 ٌمكن للكالب التعرف على الناس بسهوله من خالل الرابحة ؟ -87

 الن لدٌها حواس كامله للشم والسمع.
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 تستطٌع الثدٌٌات أن تستخدم أكثر من طرٌقه للتحرك ؟ -88

 بسبب التنوع فً عظام وأطراؾ عضالتها. -

 الثدٌٌات بالبٌوضه؟ تسمى بعض -89

 ألنها تتكاثر عن طرٌق البٌض. -

 ؟) الجرابٌات ( ٌطلق على مجموعة من الثدٌٌات بالكٌسٌة  -91

 النها تلد صؽارا ؼٌر مكتملة النمو وتبقى فً جٌب خارجً لالم . -
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 : حدد المالئمة الوظٌفة لكل من :الثامنالسؤال 

 الحركه فً السهٌم؟ -

 على جانبً جسمها.vالعضالت المزدوجة والمنتظمة على شكل حرؾبفضل انقباض  -

 

 الهضم فً االسماك؟ -

لدى الكثٌرمن االسماك تجري عملٌة هضم إضافٌة للؽذاء فً جٌوب اصبعٌة الشكل تسمى الردوب  -

 األعورٌة.

 

 الخٌاشٌم فً األسماك؟ -
الدقٌقة لتبادل ؼازي تتكون من خٌوط خٌشومٌة ٌحوي كل منها على شبكة من الشعٌرات الدموٌة  -

 األكسجٌن وثانً أكسٌد الكربون.
 

 القلب فً الطٌور ؟ -

القلب فً الطٌور رباعً الحجرات وله دورتان مما ٌضمن وصول األكسجٌن بكمٌات كبٌرة إلى  -

 األنسجة بسرعة وكفاءة .

 

 عظام الطٌور ؟ -

المستخدمة فً  ٌعتبر هٌكل الطائر أشد صالبة من الزواحؾ وتشكل إطارا قوٌا ٌثبت العضالت -

 الطٌران.

 

 عضالت الطٌور ؟ -

 .عضالت قوٌة تدعم ضربات األجنحة إلى األعلى وألسفل فً الطٌران -

 

 الحوٌصالت التنفسٌة للثدٌٌات ؟ -

لها أعداد كبٌرة وهً ؼنٌة بالشعٌرات الدموٌة لتزٌد من مساحة سطح التبادل الؽازي بٌن الرئتٌن  -

 والدم

 

 العمود الفقري للثدٌٌات ؟ -

 ٌنثنً أفقٌا ومن جانب إلى آخر حٌث تسمع هذه المرونة للثدٌٌات بالتحرك بخطى واسعة بالقفز عالٌا  -
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 : التاسعالسؤال 
 ماذا تتوقع أن ٌحدث فً كل من الحاالت التالٌة :

 
 ؟ الطور الٌافعإلى  األسٌدٌا ٌرقةنمو عند  -

 .تفقد ذٌولها وتثبت بأحد األسطح الصلبة  -

 

 األسٌدٌات على ذٌل ؟ عدم احتواء ٌرقة -

 التستطٌع السباحه. -

 

 مرور الماء خالل البلعوم فً السهٌمٌات ؟ -

 .تلتصق جزٌئات الطعام بمادة مخاطٌة لزجة تبتلعها الحٌوانات لتصل إلى القناة الهضمٌة  -

 

 دخول كمٌة كبٌرة من الماء باستمرار أجسام أسماك المٌاه العذبة بواسطة األسموزٌة؟ -

 .كمٌة كبٌرة من المٌاه مع البول المخفؾ إلى الخارجتطرح الكلٌتان  -

 

 فقدان األسماك فً المٌاه المالحة للماء بواسطة األسموزٌة عبر خالٌاها ؟ -

 .تقوم الكلٌتان بإخراج الفضالت وإعادة أكبر قدر ممكن من الماء إلى الجسم  -

 

ذٌل السمكة  من الرأس إلى Sحدوث سلسلة من الموجات الحركٌة المنحنٌة على شكل حرؾ  -

 بسبب االنقباض التبادلً للعضالت المزدوجة؟

 .تتكون قوة دفع تعمل باالشتراك مع أداء الزعانؾ لدفع السمكة إلى األمام. -

 

 عند إفراغ األذنٌان ما ٌحوٌان من دم فً البطٌن لقلب الضفدع ؟ -

إلى أوعٌة دموٌة ٌنقبض البطٌن دافعا الدم إلى الخارج فً وعاء دموي كبٌر مفرد ٌنقسم وٌتفرغ  -

 .أصؽر

 

 عندما ٌهتز ؼشاء طبلة األذن فً البرمائٌات ؟ -

 ٌرسل موجات صوتٌة بعمق إلى األذن الوسطى ثم إلى األذن الداخلٌة . -

 

 عند قٌام الطائر بعملٌة الشهٌق ؟ -

 .تدخل الكمٌة األكبر من الهواء إلى األكٌاس الهوائٌة وٌنساب جزء من هواء الشهٌق إلى الرئتٌن -

 

 انتقال الفضالت النٌتروجٌنٌة من الدم إلى الكلٌتٌن فً الطٌور ؟عند  -

 تتحول إلى حمض البولٌك الذي ٌترسب فً المذرق حٌث ٌعاد امتصاص الماء. -

 

 عندما ٌصبح الفرخ مستعدا للخروج من البٌضة من الطٌور ؟ -

 ٌستخدم منقاره إلحداث فجوة فً القشرة متنكسر وتنتح وٌخرج وٌخفض حتى ٌجؾ رٌشه . -
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 بعد هضم الؽذاء فً كرش البقرة ؟ -

تعٌده إلى الفم ثانٌة لٌعاد مضؽه جزئٌا مرة ثانٌة وخلطة باللعاب ثم ٌبتلع مرة ثانٌة وٌتحرك إلى  -

 المعدة واألمعاء.

 

عندما ترفع عضالت الصدر القفص الصدري ألعلى وللخارج وٌسحب الحجاب الحاجز قاعدته  -

 ألسفل فً الثدٌٌات؟

 الصدري وٌندفع الهواء إلى داخل الرئتٌن وٌحدث الشهٌق.ٌزٌد حجم القفص  -

 

 عندما تنبسط عضالت الصدر والحجاب الحاجز للثدٌٌات ؟ -

 ٌتناقص حجم التجوٌؾ الصدري ما ٌدفع الهواء إلى خارج الرئتٌن خالل الزفٌر. -

 

 عندما ٌفقس بٌض الثدٌٌات البٌوضة ؟ -

 موجودة على بطن األم .ٌتؽذى الصؽار على الحلٌب الذي ٌنساب من مساحات  -

 

 بعد والدة أنثى الكانجرو حٌوانا صؽٌرا ؼٌر نام ؟  -

 .ٌزحؾ الحٌوان الصؽٌر إلى كٌس بطن األم وٌبقى فٌه حتى ٌصبح كبٌرا وقوٌا  -
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 : العاشرالسؤال 
 عدد خصائص كل من :

 
 الحبلٌات ؟ -
ذي ممتد  –جٌوب بلعومٌة وجود  –وجود حبل ظهري  –وجود حبل عصبً اجوؾ ظهري الموقع  -

 خلؾ الشرج.
 

 الحبلٌات الفقارٌة؟ -
لهاتركٌب دعامً قوي ٌسمى العمود الفقري  ٌحل محل الحبل الظهري فً اؼلب الفقارٌات المتطورة  -

 ٌسمى الحبل العصبً االجوؾ بالحبل الشوكً. –وٌصبح مكون من قطع مفردة تسمى الفقرات
 

 األسماك؟ -
 الخٌاشٌم. –القشور  -الزعانؾ المزدوجة -فقارٌات مائٌة تتمٌز بوجود -

 
 البرمائٌات؟ -
الطورالٌافع ٌستطٌع العٌش على الٌابسة وٌتنفس  –الطورالٌرقً ٌعٌش بالمٌاة وٌتنفس بالخٌاشٌم  -

 الٌوجد قشور اوحراشؾ. –الجلد رطب ٌوجدفٌه ؼدد تفرز المخاط  –بالرئات 
 

 الزواحؾ؟ -
 بٌضا.ٌضع  –له جلد جاؾ ذوحراشؾ  –حٌوان فقاري  -

 
 الطٌور؟ -
 –زوج من االرجل تؽطٌها الحراشؾ تستخدم فً المشً اوالجثوم  –لهاؼطاء خارجً من الرٌش  -

 االطراؾ االمامٌة على شكل اجنحه.
 

 الثدٌات؟ -
 ٌوجدؼدد ثدٌٌة. –مؽطى بالشعر  –درجة حرارة جسمه ثابتة  -
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 بالجدول التالى :ألوجه المقارنة ن كل مما ٌلى قارن بٌ:الحادي عشرالسؤال 
 

 وجه المقارنة  األسٌدٌات السهمٌات 

وظٌفة البلعوم ذو  التؽذٌة والتنفس التؽذٌة فقط
 الشقوق الخٌشومٌة

 

 وجه المقارنة السهمٌات  األسماك األسٌدٌات

الذٌل فً الطور الٌرقً 
 فقط

الٌافع ٌفقدالذٌل وٌكون أما
 ثابت

انقباض العضالت المزدوجة 
جانبً الموجودة على 

 العمودالفقري

 الزعانؾ

انقباض العضالت 
المزدوجةالمنتظمةعلى 

 على جانبً الجسمVحرؾ

 عضو 

 الحركة

 

 وجه المقارنة سمكة الجلكى سمكة البركودة سمكة الشبوط

 ( لتؽذٌةلطرق مختلفة ) 

النباتات المائٌة  –الطحالب آكالت
 –الرخوٌات  –الدٌدان  –

 -األسماك المٌتة  –المفصلٌات 
 العضالت

 ) نوع واحد (

 كالت اللحومآ

 ) نوع واحد (

 كالت الطفٌلٌاتآ

 طرٌقة التؽذٌة

 

 

 

 وجه المقارنة  األسماك السهمٌات 

 عضو التنفس الخٌاشٌم الجلد الرقٌق
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 وجه المقارنة  األسماك األسٌدٌات

 غطاءالجلد القشور ؼطاء ؼٌر حً

 

 وجه المقارنة األسٌدٌات السهمٌات  األسماك البرمابٌات

 منطقة الرأس ؼٌرمحددة محددة محددة محددة

 الٌوجد الٌوجد ٌوجد ٌوجد

 وجود

 العمود

 الفقرى

 الشعبة التى الحبلٌات الالفقارٌة الحبلٌات الالفقارٌة الحبلٌات الفقارٌة الحبلٌات الفقارٌة

 تنتمى إلٌها

 األرضٌةاألرجل

 المائٌة الذٌل

 عضالت

 الزعانؾ

 الطورالٌرقً الذٌل المزدوجة عضالتال

 الطورالٌافع ثابت

 عضوالحركة

 

 

 

 

 وجه المقارنة  راق فى شرج األسٌدٌاتزالم المٌزاب فى فم األسٌدٌات

 األهمٌة لخروج الماء لدخول الماء
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 الطٌور الثدٌٌات

 الزواحف

 وجه المقارنة األسماك البرمابٌات
 التماسٌح

 والقاطورات

معظم 
 الزواحف

4 4 4 3 3 4 
عدد حجرات 

 القلب

 –أذٌنان 
 بطٌنان

 –أذٌنان 
 بطٌنان

 –أذٌنان 
 بطٌنان

 –أذٌنان 
 بطٌن واحد

بطٌن  –أذٌنان 
 واحد

جٌب ورٌدي 
 –أذٌن  –

بصلة  –بطٌن 
 شرٌانٌة

عدد حجرات 
 القلب

 غطاء الجلد قشور مادة مخاطٌة حراشؾ الرٌش الشعر

 

 

 

 

 وجه المقارنة  المفصلٌات الفقارٌات

 الهٌكلنوع  هٌكل خارجً كٌتٌنً هٌكل داخلً عظمً او ؼضروفً

 وجه المقارنة  البلعوم للسهٌمات الردوب األعورٌة لألسماك

 األهمٌة للتؽذٌة هضم الؽذاء 
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الشرٌان األبهر 
فى قلب 
 األسماك

البصلة  الجٌب الورٌدي
 الشرٌانٌة

البطٌن فى قلب 
 األسماك

قلب األذٌن فى 
 األسماك

 وجه المقارنة

ٌتحرك الدم 
خالله الى 
 الخٌاشٌم

ٌتجمع فٌه الدم 
من أوردة 

السمكة قبل أن 
ٌنساب إلى 

 األذٌن

تحرك الدم إلى 
 الشرٌان األبهر

ٌضخ الدم من 
القلب إلى 

 البصلة

تدفع الدم باتجاه 
 البطٌن

 

 األهمٌة

 )الوظٌفة(

 

 وجه المقارنة  الكلٌتان فى األسماك الخٌاشٌم فى األسماك

 الفضالت النٌتروجٌنٌة الكربون أكسٌدؼاز ثانً 

 كاألمونٌا 

 المواد التى

 تخرجها وتطردها 

 الوظٌفة ضبط كمٌة الماء فً أجسامها – خراجاإل تبادل الؽازات

 

النخاع 
 المستطٌل

 وجه المقارنة البصلة الشمٌة المخ المخٌخ الفص البصرى

ٌضبط وظائؾ 
العدٌد من 
 األعضاء
 الداخلٌة

ل عن وئمس
المعلومات 
الواردة من 

 العٌنٌن

ٌنسق حركات 
 الجسم

ل عن ئومس
 حاسة الشم

تستخدم فً 
 حاسة الشم

 األهمٌة 

 والوظٌفة

 األسماكفً 

 

الفكوك المزدوجة والتعلق فى الثعبان  وجه المقارنة
 األفرٌقى

 العظام الحادة فى حلق الثعبان األفرٌقى

 فً كسر وفتح البٌض هتساعد بابتالع البٌضةتسمح للثعبان  الوظٌفة
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 البرمابٌات الزواحف وجه المقارنة

 رطب جاؾ نوع الجلد

 

 

 الزعانف صقة الطوٌلةاأللسنة الال الجهاز الهضمى الطوٌل وجه المقارنة

مثال لحٌوان 
زاحف ٌتواجد 

 فٌه

 السلحفاة الحرباء سحلٌة االجوانا

 

 

 األوراق النباتٌة الخضراء الضارةالحشرات  الفبران والقوارض وجه المقارنة

حٌوان زاحف 
 ٌتغذى علٌه

 االجوانا سحلٌة الحرباء الثعبان

 

 الزواحف الطٌور وجه المقارنة

 الحراشؾ الرٌش غطاء الجسم

 متؽٌرة ثابتة درجة حرارة الجسم

 

 

 المناطق الباردة المناطق المعتدلة واالستوابٌة وجه المقارنة

قدرة الزواحف 
 على العٌش فٌها

 لٌس لدٌها القدرة لدٌها القدرة

سحلٌة االجوانا  وجه المقارنة
 الضخمة

 الحرباء التماسٌح والقاطورات الثعابٌن

 أكالت لحوم أكالت لحوم أكالت لحوم أعشابأكالت  نوع الغذاء
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 الصقر الطابر الطنان وجه المقارنة

 
 أنواع الغذاء

 
 أكالت لحوم األزهاررحٌق 

 

 المقارنةوجه 

 
 الطٌورآكالت الحبوب

 
 آكالت اللحوم الطٌور

 المنقارشكل 

 
 قصٌر وسمٌك

 
 قوي ومقوس

 

 ٌاتٌفً الثدعملٌة الزفٌر  ٌاتٌفً الثدعملٌة الشهٌق   وجه المقارنة

حركه عضالت 
 الصدر

 تنبسط تنقبض

حركه الحجاب 
 الحاجز

 تنبسط تنقبض

حجم التجوٌف 
 الصدري

 ٌقل ٌزٌد

 الخارج إلى الداخل إلى إتجاه الهواء

 

 ٌاتٌفً الثدالمخٌخ   ٌاتٌفً الثدالمخ  وجه المقارنة

 التنسٌق العضلً ٌقوم بالعملٌات المعقدة الوظٌفة

 المخ اصؽر من من الدماغ األكبرالجزء  الحجم
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 الثدٌٌات المتسلقة الثدٌٌات الحفارة وجه المقارنة

 
 شكل األطراف

أطرافها  لدٌها مخالب قوٌة وسمٌكة فً
االمامٌه أطرافها قصٌرة وممتلئة 

 فٌهانتواءت كبٌرة ترتبط بعضالت قوٌة

طوٌلةومرنة مفاصل مرنة  أصابعٌد واقدام
 األشجاربفروع  اإلمساكتساعدها على 

 

 الثدٌٌات الطابرة الثدٌٌات السابحة وجه المقارنة

 الخفاش عجل البحر مثـــــال

 شكل األطراف

ٌؾ مسطحة دمجا أطرافهاإلىتطورت 
 وعرٌضة

لتكون  األٌدٌواألقداموتمددت عظام 
 الزعانؾ

ى الخفاش دل األذرعواألٌديتطورت عظام 
 األجنحةلتدعم قطع الجلدالتً تكون 

 

 الجرابٌة المشٌمٌة وجه المقارنة

 تلد صؽارا ؼٌرمكتملة النمو األمٌنموالصؽٌر داخل جسم  نمو الجنٌن

 ٌبقى فً جٌب خارجً لألم ٌسمى جرابٌات حتى الوالدة األمٌتؽذى من جسم  التغذٌة

 

 اإلنسان الفٌل الفأر وجه المقارنة

 شهور 9 شهرا22 ٌوم 21 فترة الحمل

  

 الثدٌٌات الجرابٌة الثدٌٌات البٌوضة وجه المقارنة

 تلد صؽارا ؼٌرمكتملً النمو البٌض طرٌقة التكاثر

 الكانجر خلد الماء مثــــــال
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 -المطلوب : أجب عنإدرس األشكال التالٌة ثم -عشر :الثانٌالسؤال 

 

 [  ٌستخدم فً السباحه(للحٌوانات المابٌة ]  3ما اهمٌة التركٌب رقم ) -1
 [ .ٌمتد على طول الجانب الظهري للجسم( ]  1أٌن ٌقع التركٌب رقم ) -2
 [ .    فً الطور الٌرقً]   3المرحلة التى ٌظهر فٌها التركٌب رقم  -3
 [ .         األسٌدٌاما هو إسم الحٌوان ]   -4
 [ .   الحبلٌات الالفقارٌه]   شعبة هذا الحٌوان ٌتبع -5
 [   بسبب تٌارالماء الذي تقذفة احٌاناما هو سبب تسمٌته بإسم قرب البحر ]   -6
 [.   ٌستخدم للتؽذٌة والتنفس]   7ما أهمٌة التركٌب رقم  -7
 [.   اسٌدٌاما أسم الغطاء الموجود على أجسامها ]   -8
 حدد أٌهما الطور الٌافع من الٌرقة .  -9

 [.   طورٌافع]   [.   طور ٌرقً]  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

=========================================================== 

 

 

 

 

 

 
 

 [  .    ٌستخدم فً التؽذٌة]   7ماأهمٌة التركٌب رقم  -1
 [  .    مؽلقالجهاز الدورى لهذا الحٌوان من النوع ]   -2
 [  . ٌساعد بدفع الدم خالل الجسماهمٌة إنقباض جدر األوعٌة الدموٌة لهذا الحٌوان]   -3
 [  .    السهٌمما هو اسم الحٌوان ]   -4
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 [ .    قشورماذا ٌطلق على غطاء جسم األسماك ]   -1
 [ .    هحفظ التوازن وضبط االتجاما أهمٌة الزعانف لألسماك ]   -2
 [  .  الزعانؾ الذٌلٌةالتركٌب الذى ٌجعل السمكة تزٌد من سرعتها ٌسمى ]   -3

=========================================================== 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 [  .  األسماك العظمٌةتنتمى الى األسماك العظمٌة أم الغضروفٌة ]   السمكةهذه  -1
 وإلى أى رقم تشٌر . ما أهمٌة المثانه الهوابٌة لألسماك العظمٌة -2

 [     (4تساعد على ضبط عملٌة الطفو)]  
 ما اهمٌة العضالت لألسماك. -3

 [      تساعدها على الحركة]  
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 حدد باألسهم كٌف ٌدور الدم بالسمكة . -1
 األكسجٌن  إلىاألعضاء الموجودة على الرسم تحتوى على دم مفتقر  أيحدد بالسهم .. -2

 

=========================================================== 

 

 

 

 

 

 

 

 اكمل البٌانات على الرسم :
  -ما وظٌفة كالً من : -1
 [        ٌنسق حركاتالجسم( ] 4التركٌب رقم ) -[    تستخدم فً حاسة الشم( ] 1التركٌب رقم ) -
 [   الداخلٌة األعضاءٌضبط وظائؾ ( ] 5التركٌب رقم )-[  عن حاسة الشم مسئول( ] 2التركٌب رقم ) -
 [  عن المعلومات الواردةمن العٌنمسئول (]3التركٌب رقم ) -
 ما أهمٌة المستقبالت الكٌمٌابٌة الموجودة فى األسماك النشطة نهاراً ؟ -2

 [   عن االحساس بالتذوق والشم مسئولة] 
جهاز ى الماء عن طرٌق المستقبل الحسى الذى ٌسمى ] تستطٌع األسماك إدراك التٌارات واإلهتزازات ف -3

 [ الخط الجانبً
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 أى األعضاء الموجوده فى الجهاز الهضمى للبرمابٌات ٌوجد فى األسماك . -1
 [  9-8-6-5-4-3-2] األعضاء هى رقم 

وإلى أى  [  المنوٌةالبوٌضات الحٌوانات -الفضالت-ٌخرج من خالله البول] ما أهمٌة المزرق للضفادع  -2
 [  7] رقم ٌشٌر هو

 

=========================================================== 

 

 

 

 

 

 

 

 [  بطٌن-اذٌن اٌمن-اذٌن اٌسرو أسمابهم هى ]  [  3] كم عدد حجرات قلب البرمابٌات  -1
 باألسهم وضح مسار وطرٌق الدورة الدموٌة المزدوجه فى الضفادع . -2
 [  االذٌن االٌسر] واسمها   [  9] أى من الحجر التى تحمل دم غنى باألكسجٌن رقم  -3
 [  االذٌن االٌمن] وإسمها  [ 12] اى من الحجر التى تحمل دم قلٌل األكسجٌن رقم  -4
  -أكمل العبارات التالٌة بما ٌناسبها علمٌا : -5

نما الكمٌة األكبر من الدم الغنى بٌ [  الرئتٌن] تذهب الكمٌة األكبر من الدم قلٌل األكسجٌن الى - أ
 [  تفرع االوعٌه الدموٌة[ وهذا سببه ظاهرة ]   باقً انحاءالجسمباألكسجٌن تذهب الى ] 
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 أكمل العبارات التالٌة بما ٌناسبها علمٌا ً . -1
 [ الذٌل[وٌتحرك بواسطة ]الشرؼوؾ -ابوذنبٌهعند فقص البٌض فإنه ٌنمو الى حٌوان ٌسمى ] - أ

 [  وٌتنفساالرجل[ وٌتحرك] ضفدع ٌافع[ وعندما ٌكبر فإنة ٌسمى ]الخٌاشٌموٌتنفس بـ ] 
 [   بالرئات] 

=========================================================== 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [   الشعورباالهتزازات الصوتٌة( ] 1ما اهمٌة التركٌب رقم ) -1
 ٌناسبها علمٌا ً.اكمل البٌانات التالٌة بما  -2

 [     ؼشاءالطبلة[   ، ]   العٌونأهم أعضاءالحس للضفادع هى ] - أ
ٌحمً سطح العٌن من الغشاء الرامش  الشفاف فى عٌون الضفادع ٌقوم بالوظابف التالٌة وهى ]  - ب

ٌحافظ على رطوبة سطح العٌن عندماٌكون الضفدع على ،] [     االذى اوالضررعندماٌكون بالماء
   [   الٌابسة
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 [   القلب]   -3[   كلٌة]  -2[    الكبد] -1

 [  3] كم عدد حجرات القلب فى الزواحف  -1

 [  بطٌن] [ و  اذٌن اٌسر[ و]   اذٌن اٌمنوأسمابهم هى ] 

 وضح باألسهم كٌف تحدث الدورة الدموٌة فى الزواحف .
 

========================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ا وظٌفة كالً مما ٌلى :م -1

 [   ٌخزن الفضالت الناتجةعن الجنٌن وٌتحدمع الكوٌون ٌعمل كعضوتنفس] -1رقم 

 [  ٌصنع بٌئةمائٌة حامٌة] -3رقم 

 [  وانتقال ثانً اكسٌدالكربون فً االتجاةالمعاكسٌنظم انتقال االكسجٌن من سطح البٌضةالى الجنٌن ] -4رقم 

 [  ٌعمل كمادة ؼنٌة بالمؽذٌات وتمدالجنٌن بالؽذاء] -5رقم 
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 الى ماذاٌشٌركالمن االشكال التالٌة : -1
 [   دماغ االسماك]  -1
 [   دماغ البرمائٌات]  -2
 [   دماغ الزواحؾ]  -3
 [   دماغ الطٌور]  -4
 [  دماغ الثدٌات]  -5

 

 

 
 

 

 

 

 *** *** وتمنٌاتنا بالتوفٌق 
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