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 اإلشراف العام

 أ. دالل المسعود
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 الوحدة الثانية : الالفقاريات والبيئة
 : اإلسفنجيات والالسعات فصؿ األوؿال

 -: السؤال األول : إختر اإلجابة العلمية الصحيحة من بين اإلجابات التي تلي كل عبارة من العبارات التالية

  -: رجع ابيضاض الشعاب المرجانية إلىي .1
 اه البحار والمحيطات زيادة مموحة مي          ارتفاع درجة حرارة الماء عف المعدؿ الطبيعي                
 انخفاض درجة الحرارة في الماء      كثرة الشعب المرجانية في نفس المكاف                        

  -:أنياتشترؾ جميع الحيوانات في  .2
 متعددة الخاليا             غير ذاتية التغذية                                           
 جميع ما سبؽ          ف الجدر الخموية                         تخمو خالياىا م    

  -تتميز خاليا الحيوانات بأنيا : .3
 يحيط بيا جدار  خموي          بيا نواة حقيقية                                              
  يوجد بيا جسـ مركزيال        بيا بالستيدات خضراء                                       

 -واحدة مف الحيوانات التالية  مف الالفقاريات : .4
 الديداف المختمفة                  نجـو البحر                                                   
 جميع ما سبؽ          قناديؿ البحر                                                

   -ة مف الحيوانات التالية مف الفقاريات :واحد .5
 البرمائيات                          األسماؾ                                                    
 جميع ما سبؽ        الزواحؼ                                                    

  -انات :الوظائؼ الحيوية التي تتميز بيا الحيو  .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                                            
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 -الحيوانات أكالت المحـو  تتغذى عمى : .8
 اتات والحيوانات النب         الحيوانات األخرى                                           
 ثمار وبذور النبات        ترشيح النبات والحيواف                                       

     -الحيوانات المائية التي تقـو بتصفية النباتات والحيوانات الدقيقة ىي  : .9
 محـو آكالت ال         آكالت األعشاب                                             
 المتغذيات بالترشيح         آكالت الفضالت                                              

 -الحيوانات التي تتغذى عمى قطع مف النبات والحيواف المتحممة ىي : .11
 آكالت المحـو         آكالت األعشاب                                              
 المتغذيات بالترشيح          ضالت                                        آكالت الف     

 -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                                   

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

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

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

 -ت :مف فوائد التكاثر الجنسي في الحيوانا .15
 يساعد في قدرة األنواع عمى التطور     نشوء التنوع الوراثي في الجماعات                            
 جميع ما سبؽ صحيحة        الحفاظ عمى األنواع المختمفة                                 
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 -لشعاعي ىو :التماثؿ ا .16
 إمكانية تقسيـ جسـ الحيواف بأكثر مف مستوى تخيمي       وؿ مركز الجسـ          أف أجزاء الجسـ تتكرر ح    
 جميع ما سبؽ صحيح                 جويتشابو مع ذلؾ الموجود في عجمة الدرا    

 -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        
 الستجابة لممؤثرات المختمفة            توزيع أعضاء الحس واألعصاب بطوؿ الجسـعدـ قدرة الحيواف عمى ا       

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

 -تصنؼ االسفنجيات ضمف الحيوانات ألنيا : .21
 غير ذاتية التغذية                 متعددة الخاليا                                              
 جميع ما سبؽ        ليس ليا جدر خموية                                         

 -يتكوف الييكؿ في االسفنجيات الصمبة أو الجامدة مف: .21
 كربونات الكالسيـو واالسفنجيف       كربونات الكالسيـو أو السيميكات                    
 ية المرنةمادة االسفنجيف التي تتكوف مف األلياؼ البروتين       السيميكات  واإلسفنجيف                             

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

 -تغذى االسفنجيات بالترشيح ويبدأ اليضـ:ت .23
 داخؿ الخاليا األميبية        داخؿ الخاليا السوطية المطوقة                               
 داخؿ الخاليا المسامية       داخؿ تجويؼ الجسـ                                           
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 -مجيرية ويكتمؿ ىضمو وتوزيعو:تتغذى االسفنجيات عمى فتات الطعاـ ال .24
 داخؿ الخاليا األميبية      داخؿ الخاليا السوطية المطوقة                                 
 داخؿ الخاليا المسامية        داخؿ تجويؼ الجسـ                                          

 -جيات  يسيـ االنتشار في إتماـ :نظرا  لعدـ وجود خاليا متخصصة وظيفيا في االسفن .25
 اإلخراج                  التنفس                                                      
 جميع ما سبؽ        الدوراف                                                     

   -تحمي االسفنجيات نفسيا عف طريؽ: .26
 إفراز السمـو            بية                                   وجود خاليا عص     
 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        حرؾ                                        إسفنج مت       

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

 -الالسعات مف الحيوانات الالحمة   وتتميز بأنيا: -10
 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                               
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 -:يتـ ىضـ الغذاء في الالسعات كما يمي .31
 خارجي كمي ثـ داخمي جزئي       خارجي جزئي ثـ داخمي كمي                                  
 داخمي في خاليا االدمة المعدية        خارجي في التجويؼ المعدي فقط                            

 -تتميز الالسعات  بأحد المميزات التالية: .32
 وجود حويصالت توازف مف الخاليا الحسية       العصبية                          وجود شبكة مف الخاليا      
 وجود بقع عينية تتكوف  مف خاليا تكتشؼ الضوء                جميع الخصائص السابقة     

  -تتمكف الالسعات مف الحركة بفضؿ كؿ مف: .33
 وجود العضالت الدائرية                                           وجود العضالت الطولية    
 جميع ما سبؽ         الماء في تجويؼ الجسـ                                    

 تتكاثر الالسعات ال جنسيا بواسطة .34
 الثنائي     االنشطار         التبرعـ                                                     
 التجدد           التجرثـ                                                    

 -في التكاثر الجنسي تتكوف دورة حياة الالسعات مف : .35
 يرقة يمييا طور بوليبي اوال يميو طور ميدوزي                    يرقة يمييا طورميدوزي اوال يميو طور بوليبي     
 يرقة يمييا طور جرثومي يميو طور ميدوزي                      يرقة يميا طور بوليبي يميو طور جرثـو      

 

 

 

 

 

 

 



 6102/6102 (الثاني االكتاب)  العاشر الصؼ ئمةأس بنؾ – لألحياء المشتركة الفنية المجنة – لمعمـو العاـ الفني التوجيو – التربية وزارة

 

 :  يمي ما عبارة لكؿ المناسب العممي المصطمح أو االسـ كتبا: الثاني السؤاؿ

 العبارة  االسـ أو المصطمح  ـ

22  
 ناديؿ البحر وشقائؽ النعماف * تعبير يطمؽ عمى مجموعة حيوانية تنتمي إلييا ق

 واألوريميا والشعاب المرجانية .  

22  
 * نوع التماثؿ في الالسعات والمرتكز عمى وجود الفـ في وسط الجسـ محاطا

 بزوائد وامتدادات تسمى الموامس .    

26  
* خاليا تقع عمى طوؿ الموامس في قناديؿ البحر واألوريميا تمكف الحيواف مف 

 .   شؿ فريستو

 * حجرة ىضمية ذات فتحة واحدة توجد في الحيوانات الالسعة .   26

 * فتحة يدخؿ مف خالليا الطعاـ وتطرد عف طريقيا الفضالت في الالسعات .   21

 * تعبير يطمؽ عمى طبقة الخاليا الخارجية في الالسعات .   20

 * تعبير يطمؽ عمى طبقة الخاليا الداخمية في الالسعات .  26

21  
 * تركيب يتنوع مف غشاء رقيؽ غير خموي إلى مادة جيالتينية سميكة تحتوي 

 عمى خاليا وفقا لنوع الحيواف الالسع .   

 * مادة جيالتينية سميكة تقع بيف طبقتي البشرة واألدمة في الالسعات .    27

 * مكاف حدوث اليضـ الجزئي الخارجي في الحيوانات الالسعة .   27

 الالسعة لمحيوانات التجويؼ الوعائي المعديتعبير يطمؽ عمى تفتيت الطعاـ في *   22

 * تركيب يتـ خاللو استكماؿ اليضـ الداخمي في الالسعات .   22

26  
 * تعبير يطمؽ عمى استكماؿ عممية اليضـ في خاليا طبقة األدمة المعدية في 

 الالسعات .     

 ة إلى جميع أنحاء الجسـ في الالسعات . * آلية انتقاؿ المواد الغذائي  26

61  
 * آلية تبادؿ الغازات التنفسية والتخمص مف فضالت األيض الخموي عبر جدار 

 الجسـ في الحيوانات الالسعة .    

* تركيب تتمتع بو كؿ مف البوليبات والميدوزات كي تتمكف الالسعات مف الكشؼ   60
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 ة . عف المؤثرات مثؿ لمس األشياء الغريب

66  

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

61  
* مجموعات مف الخاليا الحسية توجد في أجساـ الالسعات كي تساعدىا في 

 تحديد اتجاه الجاذبية .

 العبارة  السـ أو المصطمح ا ـ

67  
 * تعبير يطمؽ عمى البقع العينية التي تتكوف مف خاليا الكتشاؼ الضوء في 

 الالسعات .     

67  
 * طبقة مف العضالت الدائرية وأخرى مف العضالت الطولية تعمالف مع الماء 

 ة . الموجود في التجويؼ الوعائي المعدي لتمكيف الحيواف الالسع مف الحرك  

62  
 * صورة التكاثر الالجنسي في البوليبات حيث يكوف الحيواف الجديد متماثال 

 وراثيا مع الحيواف األب .   

62  
* ظيور انتفاخ عمى أحد جانبي البوليب سرعاف ما ينمو ىذا االنتفاخ إلى 

 البوليب الجديد .  

 .  * نوع اإلخصاب الحاصؿ خالؿ التكاثر الجنسي في الالسعات  66

66  
 * تعبير يطمؽ عمى عدد الكروموسومات ) الصبغيات ( في أنوية خاليا كؿ مف

 ات والبوليبات الناضجة جنسيا .  الميدوز    

61  
 * تعبير يطمؽ عمى عدد الكروموسومات ) الصبغيات ( في أنوية خاليا كؿ مف 

 الحيوانات المنوية والبويضات التي تكونيا الميدوزات الناضجة  .   

60  
* االنقساـ الخموي الحاصؿ عند تكويف كؿ مف الحيوانات المنوية والبويضات في 

 الحيوانات الالسعة . 

66  
 * تعبير يطمؽ عمى عدد الكروموسومات ) الصبغيات ( في أنوية خاليا كؿ مف 

 الزيجوت واليرقات السابحة .   
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  -أماـ العبارة الخاطئة فيما يمي :)×( ( أماـ العبارة الصحيحة وكممة √كممة ) ضع:  السؤاؿ الثالث

 )............( تحتوي الخاليا الحيوانية عمي جدار خموي . -1

 مف المواد النباتية والحيوانية المتحممة.)............( آكالت الفضالت ىي حيوانات تحتوي تتغذي عمي قطع  -2

 الحيوانات معقدة التركيب تميؿ إلي امتالؾ مستويات عالية مف التخصص الخموي والتعضي والتنظيـ الداخمي.)............(  -3

 )............( تتطور أجنة الحيوانات معقدة التركيب بشكؿ مختمؼ عف أجنة الحيوانات االخري . -4

 )............( في التماثؿ الشعاعي يمكف تقسيـ الجسـ إلي نصفيف متماثميف بمستوي تخيمي واحد . -5

 )............( في التماثؿ الشعاعي يمكف تقسيـ الجسـ ألي نصفيف متماثميف بعدد مف المستويات  . -6

 )............( تسمح خطة الجسـ ذي التماثؿ الجانبي بالتعقيؿ  . -7

 الترئيس يعني تواجد أعضاء الحس والخاليا العصبية بكثرة في مقدمة جسـ الحيواف أو طرفو األمامي .)............(  -8

 )............( تجويؼ الجسـ ىو فراغ ممتمئ بسائؿ يقع بيف القناة اليضمية وجدار الجسـ . -9

 قيقة التي تغطي جسميا .)............( تعرؼ االسفنجيات بالمساميات لكثرة الثقوب الد -11

 )............( تصنؼ االسفنجيات مف النباتات ألنيا ال تتحرؾ. -11

12- .  )............( في االسفنجيات المينة يتكوف الييكؿ مف مادة كربونات الكالسيـو

 )............( االسفنجيات كائنات تتغذى بالترشيح. -13

 ميبية لألسفنج ىضـ ونقؿ الطعاـ إلي كافة أعضاء الجسـ.)............( يحدث في الخاليا األ -14

 )............( اإلخصاب في األسفنج خارجي  . -15

 )............( الدريرات عبارة عف مجموعات مف الخاليا األميبية تحيط بيا طبقة متينة مف الشويكات  . -16

 )............( االسفنجيات ذات تماثؿ جانبي . -17

61  

سطح ما وينمو * طور غير ناضج يسبح حرا في الماء ويثبت نفسو عمى 
 ويتطور إلى بوليب جديد .
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 .........( التماثؿ في الالسعات ذات تماثؿ شعاعي.)... -18

 )............( اليالـ المتوسط في الالسعات يسمي الميزوجميا . -19

 )............( التجويؼ الوعائي المعدي في الالسعات ذا فتحتيف لدخوؿ الطعاـ وتطرد الفضالت. -21
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 االجابة علً دالال الرقم بوضع وذلك( ب) العمود من ٌناسبه ما( ا) العمود من اختر: الرابع السؤال

 -: فقط واحدة مرة الصحٌحة

 المجموعة )ب( المجموعة )أ(

)     ( 
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 فأكثر مف مستوي تخيمي يمر بالمركز

مسنوي تخيمي واحد يمكف تقسيـ الجسـ بو الي 
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 تماثؿ شعاعي-1
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)     ( 

)     ( 
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 بقع عينية تتكوف مف خاليا تكتشؼ الضوء

 العيوف البسيطة -0

 العيوف المركبة -6 

 التجويؼ الوعائي المعدي -1

 المجموعة )ب( المجموعة )أ(

)     ( 

)     ( 

 

المتوسط بيف طبقتي البشرة واالدمة في  اليالـ
 الالسعات

ىيكؿ يتكوف مف عضالت دائرية واخري طولية تعمؿ 
 مع الماء في تحريؾ الحيواف الالسع

 الخاليا المطوقة -0

 الميزوجيميا -6

 ىيكؿ ىيدروستاتيكي -1

 

 

 

 

 

)     ( 
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                             (2        ) 

 

      

 

       الطور لمحيوان الالسع الذي أمامك حدد نوع .3
)............... ( 

 
 
 

 
 

 (4)   --------( لمالسعات  4حدد نوع ) طور .4

 

 

 

 ---------( يشير الى  5السهم )  .5
 انوع اإلخصاب في التكاثر الجنسي في م-

 الشكل المقابل؟
 حسب تسمسل المراحل في الدورة في  -

 الشكل المقابل ، ماهي المجموعة 
                                          الصبغية )العدد الكروموسي ( في الشكل ب

 
                       

 

(5) 
 ( أ) 

 (ب)
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 -: الوظٌفة أو األهمٌة بذكر التالً الجدول اكمل: السادس السؤال

  

 األىمية أو الوظيفة العبارة ـ
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  الحيوانات
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  بسيطة التركيب

  عممية االخراج 7

  المستقبالت الحسية 7

  اإلنقباض العضمي )الحركة( 2

  التكاثر الجنسي 2

  كاثر الالجنسيالت 6

التخصص الخموي ومسػتويات  6
  التعضي

  الترئيس 01

  تجويؼ الجسـ 00

السػػوائؿ فػػي تجػػاويؼ أجسػػاـ  06
  بعض الحيوانات

01 
األىميػػػػػػػػػػػػػػػة االقتصػػػػػػػػػػػػػػػادية 
لإلسػػػػػػفنجيات المرنػػػػػػة لػػػػػػدى 

 اإلنساف
 

  الخاليا المطوقة باإلسفنج 07
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  صغيرة الحجـ في بيئتيا

الخاليػػػػػػػػػػا األميبيػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي  02
  االسفنجيات

  الخاليا الالسعة 06

الشػػػػػػػػػػبكة العصػػػػػػػػػػبية فػػػػػػػػػػي  06
  الالسعات

حويصػػػػػػػػالت التػػػػػػػػوازف فػػػػػػػػي  61
  الالسعات

  البقع العينية 60

الييكػػػؿ الييدروسػػػتاتيكي فػػػي  66
  الالسعات

  ضوء لمشعاب المرجانيةال 61

أىميػػػػػػة الطحالػػػػػػب لمشػػػػػػعاب  67
  المرجانية

التجويؼ الوعائي المعدي فػي  67
  الالسعات

  الفـ في الالسعات 62
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 ما المقصود بكال ما يمي ::  السؤاؿ السابع

 لتغذية غير الذاتية في الحيواف :ا-1

 الالفقاريات :-2

 الفقاريات : -1

 المتغذيات بالترشيح :-4

 الطفيؿ : -5

 اكالت الفضالت :-6

 التنفس :-2

 التكاثر : -8

 التعضي : -9

 تماثؿ الجسـ : -01

 التماثؿ ثنائي الجانب : -00

 األىمية أو الوظيفة العبارة ـ

  الثقوب في االسفنجيات 62

األجيزة الدورية في الحيوانات  66
  األكبر حجما

  الموامس في الالسعات 66

  قة األدمة في الالسعاتطب 11

الوظػػػػػػػػائؼ الحيويػػػػػػػػة لػػػػػػػػدى  10
  الحيوانات
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 التماثؿ الشعاعي : -06

 الترئيس : -01

 تجويؼ الجسـ : -07

 اإلسفنجيات : -07

 الشويكات : -02

 الخاليا المطوقة : -11

 الدريرات : -06

 الالسعات : -06

 الميزوجميا : -61

 التجويؼ الوعائي المعدي : -60

 اليضـ الخارجي : -66

 صاب الداخمي :اإلخ-24

 اإلخصاب الخارجي : -67

 الوظيفية لكؿ ما يمي مع وظيفتو : ما ىي المالءمة:  السؤاؿ الثامف

 الخاليا المطوقة في االسفنج لوظيفة التغذية ؟  .1
 لالسفنج مع التغذية بالترشيح  ؟ .2
 لالسعات في التغذية ؟ .3
 لالسعات االستجابة ؟ .4
 ؟   لشقائؽ النعماف في الحركة .5
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 -قارف بيف كؿ ما يمي: :  السؤاؿ التاسع

 الربياف شقائؽ النعماف (0)

  نوع التماثؿ
 

 

عدد المستويات 
 التي تقسـ الجسـ

 

 

 

 

 

 لمرنةىيكؿ اإلسفنجيات ا ىيكؿ اإلسفنجيات الصمبة (1)

 المادة التي يتكوف منيا
 

 

 

 

 

 

 

 الحيوانات التي تتكاثر ال جنسيا الحيوانات التي تتكاثر جنسيا (6)

 القدرة عمى التطور
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 التماثؿ ثنائي الجانب التماثؿ الشعاعي (7)               

عدد مستويات تقسيـ الجسـ الى 
 نصفيف متماثميف

  

 

 

 

 الػالسعػػات اإلسفنجيات (7)

   نوع التماثؿ

   طريقة اليضـ

   وجود خاليا عصبية

   وسيمة الدفاع عف نفسيا

 

 التماثؿ ثنائي الجانب اثؿ الشعاعيالتم (2)

   وجود خاصية الترئيس
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 الالسعات االسفنجيات (2)

   نوع االخصاب

 

 البوليب الميدوزا (6) 

   القدرة عمى الحركة

   نوع التكاثر

 

 الييدرا االسفنج (01)

   اسـ المجموعة التي ينتمي إلييا

 

 -صوب العبارات التالية دوف تغيير ما تحتو خط : شر : اعال السؤاؿ

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

 غير حقيقية النواة . تعتبر الحيوانات كائنات متعددة الخاليا و أنيا (2

 الطحالب و الفطريات و النباتات .مثؿ  ر خمويةال تحتوي الخاليا الحيوانية عمى جد (3

 الالسعات االسفنجيات (6)

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

 الالفقارية .% حيوانات 7و  الفقارية    % مف الحيوانات تمثؿ الحيوانات67أكثر مف  (5

 . يوانات الدقيقة اليائمةىي حيوانات مائية تصفي النباتات و الحأكالت الفضالت  (6

 ىي حيوانات تتغذى عمى بقايا النباتات و الحيوانات . المتغذيات بالترشيح (7

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

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

 و تخرج االكسجيف . CO2 تنفس الحيوانات سواء التي تعيش عمى اليابس أو في الماء غازت (11

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

 و تعد مف المنتجات االخراجية عند الحيواف .الييدروجيف  تحتوي األمونيا عمى عنصر (12

 الممفية . ؽ الخاليايتـ االستجابة في الحيواف عف طري (13

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

 تكوف مماثمة  وراثيًا لمحيواف .الجنسي  األفراد الناتجة مف التكاثر (15

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

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

 الشعاعي . يظير الترئيس في الحيوانات ذات التماثؿ (18

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

 تخيمي واحد يقسـ الجسـ الى أجزاء متماثمة .ىو خط التماثؿ الشعاعي   (21

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

 بالتعقيؿ .الشعاعي    تسمح خطة تركيب الجسـ ذي التماثؿ (22

 لمضغط  بسبب العضالت و تتعرض   ألعضاء الجسـ  أف تنمو يسمح تجويؼ الجسـ فراغ ممتمئ  بسائؿ (23
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 انتشارًا .أكثر  تعتبر االسفنجيات أبسط الحيوانات أف تكوف (24
 . في المياه العذبةمعظميا  االسفنجيات ىي حيوانات مائية تعيش (25

 التغذية . تتحرؾ و ذاتية  االسفنجيات تصنؼ كحيوانات كونيا (26

 ئيا عمى ثقوب عديدة .نظرًا  ألحتوابالالسعات  تعرؼ االسفنجيات (27

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

 ألنو غير منتظـ الشكؿ .جانبي  التماثؿ في االسفنج يكوف (29

 في األسفنجيات فمًا و أمعاء و أنسجة متخصصة .يظير  (31

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

 كربونات الكالسيـو و السميكا الزجاجية . األسفنجيات المرنة يتكوف ىيكميا مف مادة (32

 في األستحماـ  .الصمبة  تستخدـ األسفنجيات (33

 خارجي . اليضـ في االسفنج يكوف (34

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

 تكمؿ اليضـ و توزعو عمى الجسـ المطوقة  ناص فتات الطعاـ و تطويقو أما الخالياباقتاألميبية  تقـو الخاليا (36

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

 . بطيئو جياز عصبيًا و لذلؾ  االستجابة تكوف الالسعاتتممؾ  (38

 عصبية .الخاليا ال االستجابة في االسفنج يكوف عف طريؽ (39

 في الماء .خارجي    تتكاثر االسفنجيات جنسيًا و ال  جنسيًا  و االخصاب (41

 عبارة عف مجموعة مف الخاليا االميبية تحيط بيا طبقة متينة مف الشويكات .التبرعـ  (41

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

 ميمة االسفنجيات .    التطفؿ  تعد عالقة (43

 كؿ مف شقائؽ النعماف و قنديؿ البحر و المرجاف .الرخويات  تضـ شعبة (44
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 الجسـ و ليا لوامس السعة .صمبة  الالسعات حيوانات الحمة (45

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

 يرتكز عمى وجود الفـ . جانبيا تظير الالسعات تماثال (47

 بالسيمـو . يتكوف جسـ الالسعات مف تجويؼ داخمي يسمى (48

 بالبشرة  . أما الداخمية تدعى باالدمة  الطبقة الخارجية لجدار جسـ الالسعات تدعى (49

 حجرة ىضمية ذات فتحة واحدة يدخؿ الطعاـ و تطرد الفضالت .الميزوجيميا  (51

 في خاليا األدمة .خارجي  لتجويؼ الوعائي المعدي وفي اداخمي   يكوف اليضـ (51

 افراز السمـو  . تتـ االستجابة في الالسعات عف طريؽ (52

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

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

 يساعدىا عمى الحركة .صمب  تتميز الالسعات بأف ليا ىيكؿ (55

 ال جنسيًا عف طريؽ التبرعـ .الميدوزات  تتكاثر (56

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

 ثابت . اما الميدوزا ىو طورمتحرؾ  تمر الالسعات بطورييف ىما البوليب و ىو (58

 داخمي  . اب في الالسعات يكوفاالخص (59

 تقـو بالتكاثر الالجنسي .الميدوزات  تقـو بالتكاثر الجنسي أما البوليبات (61

 بيف الطحالب و حيواف المرجاف .تطفؿ  تنشأ عالقة (61

 فقط . يرتبط التوزيع العالمي لممرجاف بشدة الضوء (62
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  -:مثاؿ بذكر التالي التصنيفي المخطط أكمؿ:  عشر الثاني السؤاؿ
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 -اقرأ العبارات االتية جيدا ثـ أجب  :عشر :  رابعالالسؤاؿ 

الالسعة المختمفة بطرؽ متنوعة فبعض الالسعات مثؿ شقائؽ النعماف ليا ىيكؿ الالسعة المختمفة بطرؽ متنوعة فبعض الالسعات مثؿ شقائؽ النعماف ليا ىيكؿ "تتحرؾ الحيوانات "تتحرؾ الحيوانات   ..11
  ىيدروستاتيكي"ىيدروستاتيكي"

  وضح طريقة الحركة في شقائؽ النعماف ؟وضح طريقة الحركة في شقائؽ النعماف ؟

 

  "تعتمد االسفنجيات عمي حركة الماء داخؿ اجساميا ألداء وظائؼ الجسـ ""تعتمد االسفنجيات عمي حركة الماء داخؿ اجساميا ألداء وظائؼ الجسـ "  ..22

  الت في االسفنجيات؟الت في االسفنجيات؟ماىي الخاصية الفيزيائية التي تنتقؿ بيا الغازات التنفسية وايضا الفضماىي الخاصية الفيزيائية التي تنتقؿ بيا الغازات التنفسية وايضا الفض
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 الفصؿ الثاني : الديداف والرخويات
 ( الديداف 0-6أواًل : الدرس ) 

  السؤاؿ األوؿ : اختر اإلجابة الصحيحة مف بيف اإلجابات التي تمي كؿ عبارة فيما يمي :
 : الدٌدان هً الالسٌلومٌة الدٌدان شعبة -1
 مفمطحة  ال      الخيطية 
 االسطوانية      الحمقية 
 : بالمٌزودٌرم مبطن حقٌقً سٌلوم بوجود تتمٌز التً الدٌدان من -2
 رس  اإلسكا      البالناريا 
 النيرس       الفالريا 
 يتميز تركيب الجسـ في الديداف الخيطية بأنيا : -1
   ثنائية الطبقات      ثالثية الطبقات السيمومية 
 ثالثية الطبقات ذات سيموم كاذب   ثالثية الطبقات سيمومية 
 :أحد أنواع الديداف المتطفمة عمى اإلنساف وتسبب مرضالبميارسيا  -7
   اإلسكارس      الشيستوسوما 
 النيرس       الفالريا 
 :أحد أنواع الديداف المتطفمة عمى اإلنساف وتسبب مرضداء الفيؿ  -7
   اإلسكارس      الشيستوسوما 
 النيرس       الفالريا 
 :تشترؾ كؿ مف الديداف المفمطحة والخيطية بأنيا تتنفس عف طريؽ -2
الجمد الرطب     الرئتين 
االنتشار      الخياشيم 
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 :الديداف الريشية عبارة عف ديداف حمقية مائية وىي تتنفس عف طريؽ  -2
   الجمد الرطب      الرئتين 
 االنتشار       الخياشيم 

 

 :إحدى الديداف التالية تمتمؾ جياز دوري مغمؽ  -6
   دودة األرض      البالناريا 
 اإلسكارس      الشيستوسوما 
 :ديداف المفمطحة تراكيب إخراجية تعمؿ عمى إزالة الماء الزائد واليوريا واألمونيا مف جسـ ال -6
   الخاليا الميبية      الخياشيم 
الفكوك الحادة     النفريدات 
 :ئؿ الموجود في سيموـ الديداف الحمقية تراكيب إخراجية تعمؿ عمى ترشيح السا -01
   الخاليا الميبية      الخياشيم 
 الفكوك الحادة      النفريدات 
 التي تتميز بأف ليا أعضاء حس مختمفة مثؿ الموامس الحسية  :مف الديداف  -00
الديدان الحمقية البحرية حرة المعيشة  الديدان المفمطحة الطفيمية 
الديدان الخيطية حرة المعيشة   الديدان االسطوانية المتطفمة 
 : هً التقطٌع أو االنشطار طرٌق عن الجنسٌا   تتكاثر قد التً الدٌدان شعبة -12
   المفمطحة      الخيطية 
 االسطوانية      الحمقية 
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( أماـ العبارة غير الصحيحة لكؿ ( أماـ العبارة الصحيحة وعالمة )السؤاؿ الثاني : ضع عالمة ) 
 : مما يمي

 اإلجابة العبػػػػػػػػػػارة ـ

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

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

  الخيطية المتطفمة .التربمالريا أو الدواميات من الديدان  3

في دورة حياة دودة الدم البميارسيا المنسونية ُتصيب اليرقة الميدبة القواقع بينما اليرقة ذات  4
  الذيل فُتصيب اإلنسان .

  السيموم الكاذب عبارة عن تجويف مبطن جزئيًا بنسيج اإلكتوديرم . 5

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

  تحتوي الشيستوسوما عمى تجويف مبطن بنسيج الميزوديرم 7

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

  الجنس واإلخصاب فييا خارجي . تتميز الديدان الخيطية بأنيا منفصمة 9

عندما يكون البيض جاىزًا لإلخصاب في الديدان الحمقية ُيفرز السرج طوقًا من المخاط  11
  يوضع داخمو البيض والحيوانات المنوية معًا ، ليتم اإلخصاب داخمو .

  دودة األرض تصنف ضمن شعبة الديدان المفمطحة . 11

  ة المعيشة وتعيش في المياه العذبة أو البحار .معظم ديدان التربمالريا حر  12
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 السؤاؿ الثالث : اكتب االسـ أو المصطمح العممي الذي تدؿ عميو كؿ عبارة فيما يمي :
 

 اإلجابة العبػػػػػػػػػػارة ـ

تراكيب تمكن الديدان المفمطحة حرة المعيشة من الكشف عن التغيرات في  1
  كيمية الضوء في بيئتيا .

يب توجد في بشرة الديدان المفمطحة حرة المعيشة تمكنيا من االنزالق تراك 2
  خالل الماء .

ديدان مفمطحة متطفمة يصيب معظميا األعضاء الداخميو لعوائميا مستيدفو  3
  الدم أو أي عضو داخل العائل .

4 
 أنبوب عضمي في الديدان المفمطحة يمتد خارج الجسم من خالل

 و الي التجويفالوعائي المعوي .الفميمتص الغذاء وينقم
 

تراكيب حسية في الديدان الحمقية البحرية حرة المعيشة تساعدىا في  5
  اكتشاف الجاذبية االرضية .

شريط يشبو الطوق من القطع المتخصصة السميكة في دودة األرض ، ولو  6
  دور في عممية اإلخصاب .

ممصات في أطرافو ويستخدم  نوع من الديدان الحمقية المتطفمة خارجيا لو 7
  لعالج بعض الحاالت الطبية .

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

خاليا متخصصة في الديدان المفمطحة ترشح الماء الزائد وتزيمو من الجسم  9
  وكذلك الفضالت االيضية .

ح السائل الموجود في السيموم من تراكيبإخراجية في الديدان الحمقية ترش 11
  الفضالت النيتروجينية التيتخرجيا الخاليا .

  بنسيج الميزوديرم . جزئياً تجويف جسمي مبطن  11

  تجويف جسمي مبطن بنسيج الميزوديرم . 12
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 السؤاؿ الرابع : ادرس األشكاؿ التالية جيدًا ، ثـ أجب عف المطموب :
 ، والمطموب :طاعات مف أنواع ديداف مختمفة ؿ التالية تمثؿ قأواًل: األشكا

 * كتابة المطموب الذي في الجدول أسفل كل شكل :

 

 

    شعبة
    نوع السيموـ

    أمثمة

 ، والمطموب :نيًا: اكتب البيانات التي تشير إلييا األرقاـ التالية ثا

1- ................................................................... 
2- ................................................................... 
3- ................................................................... 
4- ................................................................... 
5- ................................................................... 
6- ................................................................... 
7- ................................................................... 
8- ................................................................... 
9- ................................................................... 

11- ................................................................ 
11- ................................................................ 
12- ................................................................ 
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 ، والمطموب :حياة دودة الدـ البميارسيا المنسونية  ثالثًا : الشكؿ يمثؿ دورة

 * كتابة البيانات التي تشير إلييا األرقام التالية :
 
1- ................................................................... 
2- ................................................................... 
3- ................................................................... 
4- ................................................................... 
5- ................................................................... 
6- ................................................................... 
7- ................................................................... 
 

، رابعًا : الشكؿ يمثؿ دورة حياة دودة اإلسكارس 
 وب :والمطم

 * كتابة البيانات التي تشير إلييا األرقام التالية :
1- ......................................................................................... 
2- ......................................................................................... 
3- ......................................................................................... 
4- ......................................................................................... 
5- ......................................................................................... 
6- ......................................................................................... 
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 خامسًا : الشكؿ يمثؿ تركيب دودة األرض ، والمطموب :

     *

 لية :البيانات التي تشير إلييا األرقام التا
 

1- ...................................................................   2- ................................................................... 
3- ...................................................................   4- ................................................................... 
5- ...................................................................   6- ................................................................... 
7- ...................................................................   8- ................................................................... 
9- ...................................................................   11- ................................................................... 

11- ...................................................................  12- ................................................................... 
13- ...................................................................  14- ................................................................... 
15- ...................................................................  16- ................................................................... 
17- ................................................................... 
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 عممي السميـ لكؿ مما يمي :السؤاؿ الخامس : اكتب التعميؿ ال
 ؟ كاذب سٌلوم لها الخٌطٌة الدٌدان -1

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

............................................................................................................................................................................................ 
 ؟ المفلطحة الدٌدان لدى دوري جهاز وجود عدم -2

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

............................................................................................................................................................................................ 
 ؟ الماء خالل االنزالق على المفلطحة الدٌدان قدرة -3

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................ 
 ؟ التركٌب معقد هضمً جهاز إلى الطفٌلٌة المفلطحة الدٌدان معظم ٌحتاج ال -7

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

............................................................................................................................................................................................ 
 ؟ عائلٌن على تحتوي الشٌستوسوما حٌاة دورة -8

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

............................................................................................................................................................................................ 
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 السؤاؿ السادس : قارف بيف كؿ مما يمي :
 اإلسكارس الفالريا -0

   مكاف التطفؿ

   المرض الذي تسببو

   طريقة وصوليا إلى العائؿ

 البالناريا النيرس -6

   الشعبة

   نوع السيموـ

   الجياز الدوري

   اإلخراج

 النفريدات فتحة الشرج -1

تـ نوع الفضالت التي ي
 اخراجيا في الديداف الحمقية

  

 آكالت المواد النباتية المتحممة آكالت المحوـ -7

مميزات البمعـو في الديداف 
 الحمقية
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 السؤاؿ السابع : أجب عف األسئمة التالية :
 ؟ اإلنسان أمعاء فً صغٌرة ٌرقات إلى اإلسكارس بٌض فقس إذا..  ٌحدث ماذا -1

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

............................................................................................................................................................................................ 
  ؟ المفلطحة الدٌدان مجموعات عّدد -2

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

............................................................................................................................................................................................ 
 ؟ المفلطحة الدٌدان حركة فً العضلٌة والخالٌا األهداب أهمٌة اذكر -3

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

............................................................................................................................................................................................ 
 ؟ المفلطحة ٌدانالد فً الالجنسً التكاثر طرق عّدد -4

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

............................................................................................................................................................................................ 
 ؟ األرض دٌدان أهمٌة اذكر -5

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

............................................................................................................................................................................................ 
 ؟ الخٌطٌة للدٌدان الهٌدروستاتٌكً الهٌكل باختصار اشرح -6

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

............................................................................................................................................................................................ 
 ؟ حلقٌة دودةل الطولٌة العضالت انقبضت إذا..  ٌحدث ماذا -7

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

............................................................................................................................................................................................ 
 ؟ حلقٌة لدودة الدائرٌة العضالت انقبضت إذا..  ٌحدث ماذا -8

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

............................................................................................................................................................................................ 
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 الرخويات(  6-6: الدرس )  ثانياً 
  السؤاؿ األوؿ : اختر اإلجابة الصحيحة مف بيف اإلجابات التي تمي كؿ عبارة فيما يمي :

 : ٌسمى بحرٌة ٌسبح قًٌر طور لها بأن الحلقٌة والدٌدان المائٌة الرخوٌات من كل تشترك -1
اليرقة الميدبة     ) اليرقة المطوقة ) التروكوفور 
اليرقة السابحة     اليرقة ذات الذيل 
 : وظٌفة تؤدي الرخوٌات فً مفلطح تركٌب شكل على التً لعضلٌةا القدم -2
 الحفر      القفز 
الزحف      الصيد 
 عبارة عف طبقة نسيجية رقيقة تشبو العباءة : تركيب في جسـ الرخويات -1
القدم العضمية     الصدفة 
الكتمة الحشوية     البرنس 
 : تسمى أنبوبٌة تراكٌب عبر كاألمونٌا النٌتروجٌنٌة لفضالتا من الرخوٌات تتخلص -4
   الكتمة الحشوية      النفريدة 
 الَسَفن       البرنس 
 : بأنها(  المحارٌات)  المصراعٌن ذات الرخوٌات ٌزتتم -5
ذات جياز عصبي معقد التركيب           تتكاثر جنسيًا واإلخصاب خارجي 
 تتغذى باستخدام السفن أو المفتات  تمتمك جياز دوري مغمق 
 تتميز األخطبوطيات بأنيا : -2
 تمتمك جياز دوري مغمق     مفترسات نشطة وذكية 
 لنفاث تتحرك بأسموب الدفع ا    جميع اإلجابات السابقة صحيحة 
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( أماـ العبارة غير الصحيحة لكؿ ( أماـ العبارة الصحيحة وعالمة )السؤاؿ الثاني : ضع عالمة ) 
 : مما يمي

 اإلجابة ػػػػارةالعبػػػػػػ ـ

  الرخويات من الحيوانات الالفقارية ذات السيموم الكاذب . 1

  السفن أو المفتات تركيب يساعد البزاقات والقواقع عمى التغذية . 2

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

  مى التنفس والتغذية .تتميز الخياشيم في المحاريات بأنيا تساعد ع 4

  يحدث اإلخصاب خارج جسم األنثى في الرخويات ذات الموامس . 5

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

  يتم طرد الفضالت النيتروجينية من جسم الرخويات بالخاليا الميبية . 7

  فراد أخرى .الرخويات الخناث تخصب البيض من أ 8

  الرخويات سريعة الحركة ليا جياز دوري مغمق . 9

  الخثاقات تُبخ الحبر من داخل قناتيا اليضمية لترويع المفترسات وتخديرىا . 11
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 : السؤاؿ الثالث : اكتب االسـ أو المصطمح العممي الذي تدؿ عميو كؿ عبارة فيما يمي
 اإلجابة العبػػػػػػػػػػارة ـ

ت ليا صدفة داخمية أو خارجية ومن أمثمتيا القواقع حيوانا 1
 والمحاريات والحبارات .

 

  طور يرقي في الرخويات المائية ويسبح بحرية في الماء . 2

3 
طبقة نسيجية رقيقة تغطي معظم جسم الحيوان الرخوي وتشبو 

 العباءة .
 

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

 

تركيب أساسي في جسم الرخويات قد يأخذ الشكل المفمطح أو  5
 الفأسي أو لوامس .

 

  تركيب يتكون من األعضاء الداخمية لمرخويات ويقع أسفل البرنس 6

7 
تركيب مرن في الرخويات يشبو المسان ومثبت فيو المئات من 

 األسنان الدقيقة .
 

ن من أنبوبين أحدىما يسمح بدخول تركيب في الرخويات مكو  8
 الماء إلى الجسم واآلخر لطرح الماء .

 

  الجياز الدوري الذي يميز الرخويات بطيئة الحركة . 9

  الجياز الدوري الذي يميز الرخويات سريعة الحركة . 11
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 علً الدال الرقم بوضع وذلك( ب) العمود من ٌناسبه ما( ا) العمود من اختر:  الرابع السؤال

 -: فقط واحدة مرة الصحٌحة االجابة

 (ب) المجموعة (أ) المجموعة

)     ( 

)     ( 

)     ( 

)     ( 

 )     ( 

)     ( 

 الالسٌلومٌة الدٌدان

 كاذب سٌلوم ذوات دٌدان

 حقٌقٌة سٌلومٌة دٌدان

 اللهبٌة الخالٌا

 الترٌماتودا

 للبلهارسٌا االساسً العائل

 االنسان-1

 الحلقٌات-2

 مفلطحةال-3

 الخٌطٌة -4

 للمفلطحات االخراجٌة االعضاء-5

 المتطفلة المفلطحة الدٌدان من -6

 (ب) المجموعة (أ) المجموعة

)     ( 

)     ( 

)     ( 

)     ( 

 )     ( 

)     ( 

  الخٌشوم

 السفن

 االرض دودة

 العلق دٌدان

 والمحارٌات القواقع

 االخطبوطات

 مغلق دوري جهاز اله رخوٌات-1

 مفتوح دوري جهاز لها رخوٌات-2

 المائٌة الحلقٌات فً الغازات لتبادل متخصص عضو-3

 الطفٌلٌة الحلقٌة الدٌدان من -4

 المعٌشة حرة الحلقٌة الدٌدان من-5

 التغذٌة فً الرخوٌات تستخدمها تراكٌب -6

 
 
 
 
 
 
 :  الثامن السؤال 
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 : ادرس األشكاؿ التالية جيدًا ، ثـ أجب عف المطموب :خامس الالسؤاؿ 
 :، والمطموبالشكؿ يمثؿ الطور اليرقي لمرخويات المائيةأواًل: 

 * ماذا يطمق عمى ىذه اليرقة :
....................................................................................... 

 ير إلييا األرقام التالية :* كتابة البيانات التي تش
1- ...................................................................  
2- ................................................................... 
3- ...................................................................  
4- ................................................................... 

 ، والمطموب :الشكؿ يمثؿ جزء مف جسـ ألحد الرخويات: ثانياً 

 * كتابة البيانات التي تشير إلييا األرقام التالية :
1- ...................................................................  
2- ................................................................... 
 

 ، والمطموب :األشكاؿ التالية ألنواع مختمفة مف الرخويات: ثالثاً 

 * كتابة اسم كل نوع وفق األرقام
 التي تشير إلييا :

1- ...................................................................  
2- ................................................................... 
3- ...................................................................  
4- ................................................................... 
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 رابعًا: الشكؿ يمثؿ تشريح المحار ، والمطموب :

 * كتابة البيانات التي تشير إلييا األرقام التالية 
1- ...................................................................  
2- ................................................................... 
3- ...................................................................  
4- ................................................................... 
5- ...................................................................  
6- ................................................................... 
7- ...................................................................  
8- ...................................................................   
9- ...................................................................... 

11- ................................................................   11- ................................................................... 
12- ................................................................   13- ................................................................... 
14- ................................................................   15- ................................................................... 
16- ................................................................  

 * ما وظيفة كل من األرقام التالية :
 ...........................................................................................................................................(  2و   1)
 (3  )..................................................................................................................................................... 
 (5  )................................................................................................................................................... 
 (14  )................................................................................................................................................. 

 ( : 11( بالنسبة لمتركيب رقم )  7ضح أىمية التركيب رقم ) * و 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
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 : اكتب التعميؿ العممي السميـ لكؿ مما يمي : السادسالسؤاؿ 
 ؟ الحلقٌة والدٌدان الرخوٌات بٌن ما وثٌقة قرابة وجود -1

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

............................................................................................................................................................................................ 
 ؟ مزدوجة وظٌفة لها المائٌة الرخوٌات فً الخٌاشٌم -2

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

............................................................................................................................................................................................ 
 ؟ الصدفة لتكوٌن مهم البرنس -3

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

............................................................................................................................................................................................ 
 ؟ طوٌلة زمنٌة لفترات األشٌاء تذكر على األخطبوط قدرة -4

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

 ؟ الرخوٌات فً العضلٌة األقدام أشكال اختالف -5
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 

 ؟ النفاث بالدفع لألخطبوط السرٌعة الحركة توصف -6
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 

 ؟ للقدم السفلً السطح طول على مخاطا   القواقع تفرز -7
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 

 ؟ رالحب والخثاقات األخطبوطٌات تُبخ -8
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 

 . السرٌعة الحركة ذات باإلخطبوطٌات مقارنة البطٌئة بحركتها المحارٌات تتمٌز -9

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

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



 6102/6102 (الثاني االكتاب)  العاشر الصؼ ئمةأس بنؾ – لألحياء المشتركة الفنية المجنة – لمعمـو العاـ الفني التوجيو – التربية وزارة

 

 : قارف بيف كؿ مما يمي : السابعالسؤاؿ 
 الحبارات ) الخثاقات ( المحاريات -0

   نوع الجياز الدوري

   سرعة الحركة

   مثاؿ آخر

 الحبار األخطبوط -6

   وجود الصدفة

 األخطبوط القوقع -1

   طريقة الحركةوصؼ 

 الرخويات ذات المصراعيف الرخويات ذات الموامس -7

   نوع اإلخصاب
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 : أجب عف األسئمة التالية : الثامفالسؤاؿ 
 ؟ المفترسات ألحد األخطبوط تعرض إذا..  ٌحدث ماذا -1

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

............................................................................................................................................................................................ 
 
  ؟ الرخوٌات جسم منها ٌتكون التً األجزاء عّدد -2

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

............................................................................................................................................................................................ 
 
 الرخوٌات؟ فً العامة التغذٌة طرق عّدد -3

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

............................................................................................................................................................................................ 
 
 ؟ الرخوٌات فً البسٌطة الحسٌة األعضاء عّدد -4

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

............................................................................................................................................................................................ 
 
 ؟ حٌث من الرخوٌات شعبة خصائص اذكر -5
 ..........................................................................................................................................................نوع السيموم :  -
 ..........................................................................................................................................................اسم اليرقة :   -
 ..........................................................................................................................................................اإلخراج :     -
 
 ؟ الحٌوٌة األنظمة فً الرخوٌات أهمٌة اذكر -6

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

............................................................................................................................................................................................ 
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 : مفصميات األرجؿ وشوكيات الجمدالفصؿ الثالث
  -( أماـ اإلجابة الصحيحة مف بيف اإلجابات التي تمي كؿ عبارة مف العبارات التالية :السؤاؿ االوؿ : ضع عالمة ) 

 مفصميات االرجل بأجسام معقمو شأنيا شأن :  تتميز  -1

 )    (  الديدان الحمقيو .  ات .                     )     (   الرخوي 

 ( الديدان الخيطيو   ت الجمد  .                  )  )     (  شوكيا     

 يحمي جسم المفصميات ىيكل خارجي من مادة  :   -2

 )     ( كربونات الكالسيوم                          ن)     ( الكيتي      

 )     ( الكربون  ا                       )     ( السيمك      

 يتنفس الحيوان الذي بالصوره عن طريق  :      -3 

 )     ( خياشيم         )     ( ثغور تنفسيو              
 )     ( انابيب قصبيو            )     ( رئات كتابيو            

 االخصاب عند مفصميات االرجل البريو :   -4

 )     ( داخمي  ( خارجي او داخمي              )           

 )     ( يحدث في اكياس خاصو      )     ( خارجي                           

 يتم التنفس عند السرطانات عن طريق: -5

 )     ( الثغور التنفسية    األنابيب القصبية            (  )              

 )     ( خياشيم ريشية   رئات الكتابية               )     ( ال          
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 التماثل في شوكيات الجمد : -6

 لبالغ واليرقي)     ( ثنائي في الطور البالغ وشعاعي في الطوراليرقي   )     ( ثنائي الجانب في الطور ا         

 )     ( شعاعي في الطور البالغ وثنائي في الطور اليرقي  )     ( شعاعي في الطور البالغ واليرقي                       

 :ـفي شوكيات الجمد تتصل المصفاة ب  -7     

 )     ( االقدام االنبوبيو       )     ( القناه الحمقيو                      

 )     ( الممصات                           )     ( القناه الشعاعيو        

 جميع الخصائص التالية مميزة لنجم البحر ما عدا:-8

 )     ( التماثل شعاعي                     )     ( ليس لو طرف أمامي أو خمفي       

 )     ( لو ترئيس    )     ( لو جياز وعائي مائي                  

 الجياز الوعائي المائي في شوكيات الجمد يؤدي وظيفة :-9

 )     ( الدوران     س                        )     ( التنف

 )     ( جميع ما سبق                            )     ( الحركة        

 بب :يوجد نوع من التقارب بين شوكيات الجمد والفقاريات بس  -11

 )     ( وجود سطح فمي     يا من ثانويات الفم         )     ( كون    

 )     ( وجود الجياز العصبي المتطور   الجمد الشائك               )     ( وجود       
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 -السؤاؿ الثاني : أكتب المصطمح العممي الذي تدؿ عمية كؿ عبارة مف العبارات التاليو :

 مميون سنو    231)                    ( مفصميات كانت شائعة جدا في المحيطات انقرضت من  -1

 )                     (  مادة بروتينية وكربوىيدراتية تكون الييكل الخارجي لمفصميات األرجل -2

 جل االرضيو.فتحات صغيره تقع عمى طول جانبي الجسم في مفصميات االر )                     (   -3

 اعضاء  ليا طبقات من االنسجو التنفسيو المتراصو تستخدم لمتنفس في العناكب(          )            -4    

 ( نوع الجياز الدوري في مفصميات االرجل .    )                 -5    

 والعناكب .)                    (اعضاء كيسيو تستخمص الفضالت من الدم في الحشرات -6     

 ( نوع من المفصميات تعتبر غذاء رئيسي لمحوت االزرق .     )                -7    

 ( نوع التماثل في يرقات شوكيات الجمد.     )               -8     

 ( قناه تتصل بالمصفاة وتمتد منيا خمس قنوات شعاعيو في نجم البحر  .      )               -9     

 ( تركيب يعمل بآلية عمل الممصات في نجم البحر.      )              -11    

 جياز يوجد في شوكيات الجمد يستخدـ في الوظائؼ األساسية مثؿ التنفس والدوراف  .(       )              -11

 يات الجمد .فتحة اخراجيو  .يتم فييا التخمص من الفضالت الصمبو في شوك(      )               -12

 أجزاء نامية صغيرة تستخدم لمتبادل الغازي لدى بعض األنواع من شوكيات الجمد .(      )               -13

 كائنات مف آكالت المحـو تساعد في ضبط أعداد الكائنات األخرى مثؿ المحار والمرجاف.(     )                -14
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 ة بما يناسبيا لتحصؿ عمى عبارة صحيحة :السؤاؿ الثالث: أكمؿ الفراغات التالي

 .مميون سنة 231من مفصميات االرجل التي عاشت في المحيطات منذ  تعتبر ...........-1

 تتميز مفصميات االرجل ببنية معقدة وىيكل خارجي يتكون من مادة ...................... -2
 ........و......................من الزوائد الجسمية المفصمية في مفصميات االرجل ..... -3

تتنفس معظم مفصميات االرجل االرضية من خالل ......................أما مفصميات االرجل 
 عن طريق......................المائية فتتنفس 

لدى مفصميات االرجل أعضاء حس معقدة التركيب مثل  -4
 .................و......................

يات الجمد اليافعة ليا تماثل .....................بينما التماثل في الطور شوك -5
 اليرقي...............

 يتكون معظم شوكيات الجمد من جانبين جانب تقع فيو فتحة الفم ويسمى .............وجانب -6
 مقابل يسمى ........................

 الجمد العديد من الوظائف مثل ...........يؤدي الجياز الوعائي المائي في شوكيات   -7
 و............. و.............

 السطح الرئيسي لمتنفس في شوكيات الجمد ............................ - 8    

................ آكالت لحوم ليا دور كبير في ضبط أعداد الكائنات األخرى مثل المحار  -9    
 والمرجان.

 األكسجين الى جميع أعضاء جسم نجم البحر بواسطة .................ينتقل  -11    

 لدى معظم شوكيات الجمد، يتم التخمص من الفضالت الصمبة من خالل................ -11    
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 أماـ العبارة الخاطئة في كؿ مما يمي:× ( ( أماـ العبارة الصحيحة و عالمة )  √السؤاؿ الرابع : ضع عالمة ) 

 )     ( تتميز مفصميات األرجل بأجسام معقمو وزوائد جسمية متمفصمة. -1
 تتشابو المفصميات مع الديدان الحمقية بأنيا تتمتع بأجسام مقسمة إلى عقل )     ( -2
 يتكون الييكل الخارجي في المفصميات من مواد بروتينية و كربوىيدراتية )     ( -3
 ت أعشابجميع مفصميات األرجل آكال )     ( -4
 تتنفس مفصميات األرجل المائية خالل شبكة من األنابيب القصبية )     ( -5
 تتنفس العناكب باستخدام الرئات الكتابية )     ( -6
 لدى مفصميات األرجل جياز دوري مغمق يضخ الدم في االوعية الدموية )     ( -7
 تتكاثر شوكيات الجمد باإلخصاب الداخمي )     ( -8
 التماثل في شوكيات الجمد البالغة تماثل شعاعي (  )    -9

 يوجد ترئيس في شوكيات الجمد والتماثل فييا جانبي في الطور اليافع )     ( -11
 لشوكيات الجمد طرف أمامي وطرف خمفي )     ( -11
 تتميز شوكيات الجمد بجمد شائك وىيكل داخمي وجياز وعائي مائي )     ( -12
 شوكيات الجمد ثنائية التماثل يرقات )     ( -13
 )     ( شوكيات الجمد من ثانويات الفم -14
 يؤدي الجياز الوعائي المائي في شوكيات الجمد وظائف الجسم األساسية مثل التنفس والدوران )     ( -15

 في شوكيات الجمد يتم إخراج الفضالت النيتروجينية عمى ىيئة أمونيا )     ( -16
 زكيات الجمد جياز عصبي متطور يتكون من مخ وحبل عصبي لشو  )     ( -17
 يسبب التغير المفاجئ في أعداد شوكيات الجمد تغيرات في أعداد جماعات الكائنات البحرية األخرى )     ( -18

 تعد شوكيات الجمد أكبر شعبة حيوانية عمى اإلطالق )     ( -19
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 السؤاؿ  الخامس: ادرس األشكاؿ التاليو ثـ اجب :

 : الشكل يمثل تركيب جسم الجرادة 
 

 ( يشير الى ................            1الرقم ) -
 ( يشير الى .................. 2الرقم )  -

 : الشكل يمثل حيوان نجم البحر 
 ( يشير الى  ............... 1رقم )  -
 ( يشير الى  ............... 2رقم ) -
                                   ( يشير الى  ...............                                                                          3رقم )  -

 السؤاؿ السادس  : عمؿ لما يأتي تعميال عمميا دقيقا :

 تسمية مفصميات األرجل بيذا االسم . -1

..................................................................................................... 
 ء الفم إلى مالقط أو فكوك.في مفصميات األرجل تتميز أجزا -2

................................................................................................. 
 عضالت مفصميات األرجل تساىم في أن تضرب بأجنحتيا في اليواء لتطير.

................................................................................................. 
 تغطى اليياكل الخارجيو لألنواع البريو من مفصميات األرجل غطاء شمعي . -3

..................................................................................................... 
 تحاط مفصميات األرجل بييكل خارجي يشبو البدلة المدرعة. -4

................................................................................................. 
 تستطيع قنافذ البحر كشط الطحالب الموجودة عمى الصخور . -5

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

2 

1 
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 الجياز الوعائي المائي ميزه فريدة لشوكيات الجمد . -6
................................................................................................. 

 دفة المحارلشوكيات الجمد القدرة عمى فتح مصراعي ص -7
................................................................................................. 

 تعتبر شوكيات الجمد من الالفقاريات القريبة من الفقاريات -8
................................................................................................. 

 لشوكيات الجمد صفات تطورية تميزىا عن باقي الالفقاريات -9
................................................................................................. 

ت الجمد يسبب تغييرات كبيرة في اإلرتفاع أو اإلنخفاض المفاجئ في أعداد شوكيا -11
 أعداد جماعات الكائنات البحرية األخرى .

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

 السؤاؿ السابع  : ما المقصود بكؿ مف :

 الكيتين :  .1
 األنابيب القصبية : .2
 ثغور تنفسيو : .3
 الرئات الكتابيو  : .4
 أنيبيبات ممبيجي : .5
 األقدام االنبوبيو: .6
 الحيوانات ثانويات الفم: .7
 المصفاة: .8
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 السؤاؿ الثامف : ادرس الرسومات التاليو ثـ اجب :

 المقابل يمثل نجم البحر : الشكل -1
 يتكاثر نجم البحر باإلخصاب ........................ -أ

 يؤدي نجم البحر وظائفو األساسية بواسطة .................. -ب
 نوع التماثل في الشكل ............................ -ج
 ما التراكيب التي تكون الجياز الوعائي المائي في نجم البحر؟ -دـ

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

 وضح بالشرح كيف تتمكن مفصميات االرجل من الطيران -2

 والمشي والسباحة  ؟

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

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

 بواسطة .......................يتنفس الكائن الحي الموضح بالشكل  -3
 عدد ما يمي : السؤاؿ التاسع    : 

 الزوائد الجسميو المفصميو  في الجراده  .1
..............................................................................................

.............................................................................................. 
 اعضاء التنفس المختمفة في مفصميات االرجل .2

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

 أنواع التغذية المختمفة في مفصميات األرجل . .3
.................................................................................................

................................................................................................ 
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 أكمؿ جداوؿ المقارنو التاليو :  السؤاؿ العاشر   :  

 العنكبوت نجم البحر وجو المقارنة

   مكونات التركيب العصبي
   الحركة

نوع التماثل في الطور       
 اليافع

  

   التراكيب التنفسية

 السؤاؿ الحادي عشر : اشرح ما يمي : 
 الدوران في جسم مفصميات األرجل -1

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

..................................................................................................... 
 تركيب الجياز العصبي في شوكيات الجمد-2

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

في أعداد جماعات  قد يتسبب االرتفاع او االنخفاض المفاجئ في أعداد شوكيات الجمد تغيرات كبيرة  -3
 .الكائنات الحية البحرية 

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

 الكركند العنكبوت الجرادة وجو المقارنة

    اسم التركيب  التنفسي
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 ما أىمية كؿ مف :  السؤاؿ الثاني عشر :
 الييكل الخارجي لمفصميات االرجل-1

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

 الثغور التنفسية لمفصميات االرجل-2
................................................................................................. 

 الرئات الكتابية -3
................................................................................................. 

 أنيبيبات ممبيجي-4
.............................................................................................. 

 الجياز الوعائي المائي -5
................................................................................................. 

 االقدام األنبوبية لشوكيات الجمد-6
................................................................................................. 

 الخياشيم الجمدية-7
................................................................................................. 

 

 

 

 


