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 خصائص الحيوان :
 ال تحتوي خالياها على جدر خلويةأكتب  -4حقيقية النواة         -3متعددة الخاليا       -2غير ذاتية التغذية       -1

  النسبة الباقية ......................من الحيوانات وتمثل   %95 ......................أكمل : تمثل 
 وانات : الوظائف الحيوية عند الحي 

التكاثر والنمو  -7الحركة     -6االستجابة     -5االخراج      -4الدوران     -3     ............. -2      ............ -1
 :التغذية -1

 س : الجدول يوضح طريقة التغذية والمطلوب كتابة نوع الكائن حسب طريقة التغذية

 تلفةالحيوانات التي تأكل النباتات بأجزائها المخ 

 حيوانات تتغذى على حيوانات أخرى 

 حيوانات مائية تصفي الحيوانات والنباتات الدقيقة الهائمة في الماء  

 الحيوانات التي تتغذى على قطع من المواد النباتية والحيوانية المتحللة  

كائن يعيش في كائن آخر يسمى العائل ويحصل منه على غذائه ويسبب له  
 المرض

 فس :التن -2 
في التنفس بينما تحتاج أغلب ..........................أكمل : تعتمد بعض الحيوانات البسيطة في تركيبها على عملية

 للقيام بعملية التنفس........................................الحيوانات إلى 
 الدوران :) نقل المواد المختلفة خالل الجسم ( -3

بينما تحتاج الحيوانات  ..........................ن الحيوانات المائية الصغيرة مثل بعض الديدان على أكمل : يعتمد العديد م
 لنقل المواد ........................................األكبر إلى 

 علل : يعد االنتشار كافيا التمام الدوران في العديد من الحيوانات المائية الصغيرة .
................................................................................................................................. 

 اإلخراج : ) التخلص من المواد السامة في الجسم ( -4
ويؤدي تراكمه في جسم الكائن  .......................من المنتجات اإلخراجية األولية لعملية  ..........................أكمل : 

 ..................................إلى 
 علل : عملية اإلخراج مهمة لبقاء الحيوان على قيد الحياة .

 ألنها تخلص الجسم من األمونيا )النشادر( والفضالت األخرى التي يؤدي تراكمها لموت الكائن .
تضخ الماء خارج الجسم  .................................يكون مجموعة من  أكمل : يتنوع الجهاز اإلخراجي بشكل كبير فقد

  .................................أو من أعضاء معقدة التركيب مثل 
 االستجابة : -5

ون التي تترابط لتك .................................تستجيب الحيوانات للمؤثرات في بيئاتها باستخدام  -1أكمل : 
 .................................الجهاز

تستجيب للمؤثرات الصوتية  .................................هي  خاصة تركيباتتتميز بعض الخاليا العصبية بوجود  -2
  والضوئية والكيميائية. 

 جابة الحيوانتعالج المعلومات وتحدد كيفية است  .................................يوجد خاليا  -3
 ومعظمها متحركة ( –الحركة : )  بعضها تعيش مرتبطة بمكان واحد  -6

 علل :أهمية العضالت لدى الحيوانات الثابتة ؟
 تساعدها على أن تتغذى وتضخ الماء و السوائل من وإلى أجسامها . -
 أهمية اإلنقباض العضلي للحيوان ؟  -علل :
 يمكن الحيوان من التجول في كل مكان .  -

 

 في المملكة الحيوانيةمقدمة  -درس :

 مادة األحياء                    ...............................اليوم /         عيسى الحمد       ثانوية 

              شراعالالصف                            ............................التاريخ /           قسم األحياء والجيولوجيا
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 التكاثر والنمو : -7

 أكمل جدول المقارنة التالي :

   وجه المقارنة

التكاثر عن طريق إنتاج أمشاج أحادية  التعريف
 المجموعة الصبغية أو الكروموسومية 

التكاثر عن طريق انتاج نسال مماثال وراثيا 
 للحيوان األصلي وشبيها له من حيث الشكل

 زيادة العدد بسرعة كبيرة لى التطورالتنوع الوراثي والقدرة ع أهميته

 
 ...................ويصاحب النمو تغيرات في  ....................................أكمل : تنمو معظم الحيوانات عن طريق  
 والوظائف .....................و

 اتجاهات في تطور الحيوانات :
 .س : عدد إتجاهات تطور الحيوانات

 تكون تجويف الجسم -4الترئيس     -3تماثل الجسم      -2خلوي ومستويات التعضي        التخصص ال -1
 أوال : التخصص الخلوي :

تقوم الخلية بجميع الوظائف الحيوية وفي الحيوانات ................................. الحيواناتأكمل : في 
متخصصة وتكون األنسجة أعضاء وتكون األعضاء أجهزة ألداء  تكون الخاليا أنسجة.................................

 الوظائف األكثر تعقيداً 
 ثانياً : تماثل الجسم .

 س : أكتب نوعي التماثل في الجدول التالي حسب تعريف كل نوع

   نوع التماثل

إمكانية رسم أي عدد من المستويات  التعريف
التخيلية خالل مركز جسم الحيوان يقسم 

 الجسم إلى نصفين متساويينكل منها 

إمكانية رسم مستوى تخيلي واحد فقط يقسم 
 الجسم إلى قسمين متساويين

 الربيان واإلنسان  شقائق النعمان مثال 

 يسمح بالتعقيل ال يسمح بالتعقيل إمكانية التعقيل

 يوجد ال يوجد وجود الترئيس

 يد من الحلقات أو األجزاء المتكررة تسمى العقل .هو تكون الجسم من العد ..........................أكمل 
 ثالثاً : الترئيس .

 بكثرة في مقدمة جسم الحيوان أو طرفه األمامي ...........................و   ..........................الترئيس : هو تواجد
 .....................................................................................................أهمية الترئيس هي  -2

 رابعاً : تكون تجويف الجسم .
 وجدار الجسم...........................تجويف الجسم : هوفراغ ممتلئ بسائل يقع بين 

 س : عدد وظائف تجويف الجسم .
 داخلية من االلتواء حماية األعضاء ال -2حماية األعضاء الداخلية من الضغط بالعضالت        -1
 المساعدة في الدوران والتغذية واالخراج  -5نمو األجهزة المتخصصة .        -3
 

 

 

 

 

  

 )الحصة األولى( درس مقدمة في المملكة الحيوانية 1تابع ورقة عمل 
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  الصخور على ملتصقه حياتها تقضى التركيب بسيطة حيوانات هى االسفنجيات:   االسفنجيات بنية

 ........................................................................................(..........................ج بالمساميات االسفنجيات تعرف:  علل

 . كحيوانات تصنف انها اال التتحرك االسفنجيات من الرغم على: علل

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

 . لها اوايسر ايمن والجانب لها اوخلفيه اماميه نهاية ال حيث( ج. غيرمتماثله حيوانات االسفنجيات:  علل

 : انواع االسفنجيات 

 كربونات من تتكون المسمار تشبه تراكيب وهى شويكات من مكون هيكلها يكون حيث : اوجامده صلبه انواع (أ

  اوالسيلكا الكالسيوم

 االلياف من شبكه شكل على تتواجد والتى االسفنجين مادة من الداخلى هيكلها يتكون حيث : لينه انواع( ب (ب

  المرنه البروتينيه

 : الوظائف الحيويه عند االسفنجيات

 . بالترشيح متغذيه كائنات االسفنجيات:  التغذيه -1

  خلوى داخل هضم:  باالسفنجيات الهضم*

 ...............................................: .المطوقه الخاليا ماهمية

  الجسم انحاء كافة إلى  هونقل  الطعام هضم عملية اكمال:  االميبيه الخاليا اهمية ما    

 االنتشار بخاصية تتم  : واالخراج  والدوران التنفس -2

                          فيها تعيش التى البيئه على تطرأ التى التغيرات إلى االستجابه االسفنجيات تستطيع ال (علل) االستجابه -3

 . باالستجابه لها يسمح  عصبيا جهازا التمتلك النها(ج

 ؟  سامه مواد بإنتاج االسفنجيات من العديد تقوم:  علل

 . المفترسه الحيوانات من نفسها لحماية   (ج

 

 

 

 

 اإلسفنجيات -الموضوع :

 مادة األحياء                    ...............................اليوم /               عيسى الحمدثانوية 

              شراعالالصف                            ............................التاريخ /           م األحياء والجيولوجياقس
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 .....................   و............................تكاثرا االسفنجيات تتكاثر:  التكاثر -4

                                                                                                                                                                         الجنسى التكاثر خطوات 

 (مختلفه أوقات في ينتجها والتى المنويه والحيوانات البيض من كال الواحد االسفنج جينت االسفنجيات انواع معظم في) 

 بواسطة وحملها الماء إلى االسفنج من المنويه الحيوانات انطالق(ا

 . اخرى اسفنجيات إلى المائيه راتاالتي

 وتخصب اخر اسفنج الىداخل الثقوب خالل من المنويه الحيوانات تدخل(2

 . االسفنج جسم جدار بداخل  الموجود البيض

 على نفسها اليرقه تثبت  حره سابحه يرقه إلى ويتطور الزيجوت ينمو(3

 جديد اسفنج إلى وتنمو  ما سطح

 :  من لكل الصبغى ماهوالعدد

 .....................:البيضه.         .......... : المنوى الحيوان

 ..................:الناضج االسفنج       .............: السابحه اليرقه

  .........................ب الجنسيا االسفنج يتكاثر*

 . الشويكات من متينه طبقه بها تحيط االميبيه الخاليا من مجموعه عن هعبار:  الدريرات

 :  وذلك البيئه في مهما دورا لالسفنجيات  : االسفنجيات بيئة

 .الحياه قيد على ائيهالم الكائنات من العديد بقاء في دور لها •

 . البحر ونجوم القواقع مثل هالبحري للحيوانات مثالى مأوى تشكل •

 . جدا مهمه والطحالب والبكتريا االسفنجيات بين المنفعه تبادل عالقة •

 

 

 

 

 

 

 

 االسفنجيات  -تابع :
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 لوامس ولها الجسم ولينة الحمه حيوانات الالسعات:  الالسعات بنية 

 السعه

  االسم بهذا الالسعات تسمية:  علل

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

 :........................................ الالسعات في التماثل

 خارجيه طبقه من مكون: جدار* من يتكون:  الالسعات جسم يتكون مما
 . االدمه داخليه وطبقه البشره

 مادة إلى خلوى غير رقيق غشاء من وتتنوع واالدمه البشره طبقة بين تقع التى الماده هى: (المتوسط الهالم)  الميزوجليا
 . الالسع الحيوان لنوع وفقا سميكه جيالتينيه

  وهوعبارعن( المعدى الوعائى التجويف) داخلى تجويف*

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

  الالسعات عند الحيويه الوظائف

:   بالالسعات الهضم. المعدى الوعائى التجويف إلى ودخولها الفم فتحة من فريسته بتقريب الالسع الحيوان يقوم:  التغذيه -1
  الخاليا خارج:................................. في يحدث خارجى( ا

 . المعديه االدمه خاليا داخل في يحدث  داخلى (ب                        

 .................................خاصية بواسطة  ذلك يتم:  واالخراج والدوران التنفس -2

 :  خالل من االستجابه تتم:  االستجابه-3

 ا المؤثرات نع بالكشف للالسعات لتسمح تتجمع العصبيه الخاليا من شبكه عن عباره وهى:  عصبيه شبكه وجودأ / 
                                                                                                         المختلفه

 ......................................................................................وهى: توازن حويصال وجود ب /  

 ......................................................................................... وهى: سيطهب عيون وجودج/  

 

 

 

 

 الالسعات -الموضوع :

 مادة األحياء                    ...............................اليوم /               عيسى الحمدثانوية 

              شراعالالصف                            ............................التاريخ /           قسم األحياء والجيولوجيا
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 هيكل لها النعمان كشقائق الالسعات فبعض  متنوعه بطرق المختلفه الالسعات تتحرك:  الحركه -4

 الموجود الماء مع تعمالن وليهط عضالت واخرى الدائريه العضالت من طبقه  من مكون  هيدرواستاتيكى

 . الحركه من الحيوان لتمكين  المعدى بالتجويف

 :................................................. بواسطة  الميدوزات تتحرك كما* 

 ...........................و............................. الالسعات تتكاثر:  التكاثر -5

 بوليب  مكونا االنتفاخ هذا ينمو ثم البوليب جانب على انتفاخ بظهور اما التبرعم يحدث:   بالتبرعم ياالجنس تتكاثر* 

 ميدوزات البوليبات بإنتاج  التبرعم اويحدث – جديد

 . جديده افرادا لتكون االب البوليب عن تنفصل دقيقه

 مذكره امشاج بتكوين يتم:  الجنسى التكاثر*

 (البيض) مؤنثه جوامشا(  منويه حيوانات)

 بالالسعات االخصاب

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

 االخصاب يحدث-1:  الجنسى التكاثر خطوات

  الزيجوت ويتكون بالماء خارجيا

  صغيره ميدوزات ليطلق البوليب يتبرعم -3     مهدبه يرقه إلى الزيجوت ينمو -2  

 .                 الماء إلى االمشاج باطالق جنسيا الناضجه الميدوزات تتكاثر -4 

 الغذائيه المواد من القليل على تحتوى التى ه الميا في العيش المرجانيه الشعاب استطاعة: علل:   الالسعات بيئة

 . اليها تحتاج التى الطاقه من %60 الطحالب لها فتوفر  الطحالب مع منفعه تبادل  معيشة تعيش النها(  ج  

 ..................و...................................و:........................  التاليه بالمتغيرات للمرجان عالمىال التوزيع يرتبط

 

 

 

 

 

 

 الالسعات  -تابع :
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  بها الترئيس وظهور*                الجانب ثنائى  بها التماثل*  بأن والالسعات  االسفنجيات عن الديدان تتميز

....................                   و...............          يث يتكون جسمها من ثالث طبقات هي / ح  الطبقات ثالثية* 
 ......................................و

 .....................و....................و..............   .. هى شعب ثالث إلى صنفت:  الديدان تصنيف

 :              المفلطحه الديدان:اوال                                                     

  مليميترات بضعة عن المفلطحه الديدان معظم جسم سماكة التزيد:  المفلطحه الديدان بنية

 بالالسيلوميات  المفلطحه الديدان تعرف:  علل

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

 :الوظائف الحيويه للديدان المفلطحه 

 ( الدقيقه المائيه الحيوانت على تتغذى)   لحوم اكالت من المعيشه حرة  المفلطحه الديدان تكون قد* : التغذيه -1
 ................................ على فتتغذى المترممات من تكون اوقد*

 .........................او...................    .....       .او: .............         . على الطفيليه الديدان تتغذى*     

 . التركيب معقد هضمى جهاز إلى الطفيليه المفلطحه الديدان معظم اليحتاج:  علل

 المواد على حصلت الطفيلية الديدان من العديد الن( ج
  عوائلها هضمتها ان سبق التى االغذيه من الغذائيه

 يمتد عضلى انبوب هو.........:( )............. مصطلح
 . الفم خالل من الجسم خارج إلى

 : التنفس والدوران واالخراج -2
  دورى جهاز إلى المفلطحه الديدان التحتاج:  علل
 . المواد لنقل

                                                                          .................................................................                                                            ................. الن( ج 
 الكربون اكسيد ثانى وازلة الداخليه انسجتها إلى هالغذائي والمواد االكسجين نقل يتم االنتشار خاصية خالل ومن*

 . الجسم من والفضالت 

 (االخراج بعملية تقوم.) الجسم من والفضالت وتزيله الماء ترشح متخصصه خاليا هى.......( )................. مصطلح

 

 

 

 الديدان المفلطحة ( -الديدان ) أوال : -الموضوع :

 مادة األحياء                    ...............................اليوم /               عيسى الحمدثانوية 

              شراعالالصف                            ............................التاريخ /           قسم األحياء والجيولوجيا
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 بحبلين منها كل يتصل واللتى عصبيهال العقد من الكثير على الراس يحتوى: المعيشه حرة الديدان في:  االستجابه -3

 . الجسم جانبى بطول يمتدان عصبيان

 : ..............................................,...................................................... العصبيه االجهزه اهمية

   للجسم االماميه لنهايةا قرب العيون مايشبه على المعيشه حرة المفلطحه الديدان تحتوى كما* 

 :..................................................................................... العينيه البقع اهمية

  الجسم من مكان كل في مبعثره متخصصه خاليا على المعيشه حرة الديدان وتحتوى*

 . الماء منه يتدفق الذى االتجاه او بالطعام دالكيميائيهالموا مثل المؤثرات عن الكشف:  المتخصصه الخاليا اهمية

 البشره خاليا على الموجوده االهداب ذلك في ويساعدها*...............: بطريقتين  المعيشه حرة الديدان تتحرك: الحركه -4

  العضليه الخاليا ذلك في ويساعده* ..............................: 

 .....................................ب جنسياال تتكاثر:  التكاثر -5

 خناث المفلطحه الديدان معظم ان حيث  : جنسيا تتكاثر

 .............................................................................................. هو:  الخنثى

 : هى مجموعات ثالث إلى المفلطحه الديدان تقسم: المفلطحه الديدان بيئة

 ................................................................  في تعيش المعيشه حرة معظمها( : الدواميات) التربلالريا* 

..............................................*                     .....................................................*                                                                                        ........

.                                                                             طفيليه ديدان الشريطيه والديدان التريماتودا ديدان   علل

 . والبشر  والكالب القواقع من  ائلهاعو على حياتها في تعتمد النها

 او الجلد على تعيش خارجيا متطفل وبعضها  لعوائلها الداخليه االعضاء على داخلى متطفل بعضها:  التريماتودا ديدان

  اوالخياشيم الفم

                                                                                    :                                                      المنسونيه البلهارسية الدم دودة حياة دورة

 االنسان المعاء الدمويه االوعيه داخل وتتكاثرجنسيا الديدان تنضج-1

.                                                        البراز مع الخارج إلى االجنه وانطالق

 العائل تصيب سابحه يرقات إلى تتطور الماء إلى االجنه بوصول -2

( .                                                               القوقع) الوسيط

 ثم الماء إلى القوقع من جديده يرقات تنطلق  الالجنسى التكاثر بعد -3

 (.االساسى العائل)  االنسان تصيب

 

 الديدان المفلطحة   -تابع :
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  طبقات ثالث من جسمها ونيتك:  الخيطيه الديدان بنية

 ؟ كاذب سيلوم ذات حيوانات الخيطيه الديدان:  علل

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

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

 يه للديدان الخيطيه الوظائف الحيو

 ادوالم من قطع على يتغذى وبعضها والفطريات الطحالب على يتغذى وبعضها  اللحوم اكالت من بعضها : لتغذيها -1

 . المتحلله العضويه
  الفضالت طرد وكذلك الغازات تبادل عملية حدوث في االنتشار خاصية على تعتمد . واالخراج والدوران التنفس -2

  ائيهالغذ المواد وانتقال
 من مجموعه بها يتصل.......................... من يتكون التكوين بسيط عصبى جهاز الخيطيه للديدان: االستجابه -   3

 .  االعصاب

 : ................................................................................................... االعصاب وظيفة

                         والعوائل الفرائس تفرزها التى الكيميائيه المواد تكتشف بسيطه تركيبات..................( )...... مصطلح

  كالثعابين الديدان فتتحرك هيدرواستاتيكى كهيكل الكاذب السيلوم فى الموجود السائل معى العضالت تعمل: الحركه -   4.

 . عشوائيه بطريقه التربه تقطن التى الديدان تتحرك كما

 مؤنثه واجناس مذكره اجناس منها يوجد اى( الجنس وحيدة) االجناس منفصلة الخيطيه الديدان:  التكاثر -5

 ........................... الخصابا

 . معقدة حياة بدورات الخيطيه الديدان تتميز:  علل

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

 

 

 

 

 تابع الديدان  ) ثانيا / الديدان الخيطية (  -الموضوع :

 مادة األحياء                    ...............................اليوم /               عيسى الحمدثانوية 

              شراعالالصف                            ............................التاريخ /           قسم األحياء والجيولوجيا
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 : االنسان تصيب التى الخيطيه الديدان امثلة من: الخيطيه الديدان بيئة 

 من وتنتقل. والثدييات للطيور واللمفاويه الدمويه االوعيه في تعيش ديدان عن عباره هى........................:ديدان -1

 . البعوض وخاصة الحشرات طريق عن الخر اساسى عائل

 . الفيل بداء االصابه تسبب الفالريا بديدان االصابه:  علل

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

 . االخرى الفقاريه اناتوالحيو االنسان يصيب خطير طفيل هى: االسكارس ديدان -3

  جيدا غسال  والفواكه الخضراوات بغسل ينصح:  علل 

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

 :دورة حياة االسكارس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الديدان الخيطية  -تابع :
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 :بنية الديدان الحلقية  -1

 : تسمية الديدان الحلقية بهذا االسم . علل

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

 علل : يوصف السيلوم في الديدان الحلقية بأنه سيلوم حقيقي .

 ألنه مبطن بالميزوديرم .

حلقات أو عقل منفصلة عن بعضها بواسطة يتكون جسم الديدان الحلقية من  -1أكمل : 
..............................  

 أو جدر داخلية بين عقلة وأخرى .

 ..................أو ...........................تحمل بعض العقل في الديدان الحلقية بعض األعضاء الحسية مثل -2
  ........................... سميكة وخشنة تسمىوقد تتصل العقل بأهداب  ..........................

 الوظائف الحيوية عند الديدان الحلقية : -2

 ) أ ( التغذية :

 أكمل طرق التغذية التالية :

فكين أو أكثر من الفكوك الحادة التي تستخدم لمهاجمة  ...........................في آكالت اللحوم مثل النيرس يحمل  -1
 الفريسة .

 ليلتصق بالبقايا المترسبة ...........................في المتغذيات على الفضالت النباتية المتحللة يغطي البلعوم  -2

في الديدان التغذية بالترشيح تطرح الدودة الماء داخل جحور أنبوبية وتقتنص فتات الغذاء  -3
 ...........................داخل

 :)ب( التنفس والدوران واإلخراج 

 أكمل الجدول  التنفس :

 الديدان الحلقية األرضية الديدان الحلقية المائية وجه المقارنة 

   وسيلة التنفس

 دودة األرض الديدان الريشية مثال

 هو عضو خيطي متخصص لتبادل الغازات تحت سطح الماء . ...........................أكمل : 

  الدوران :

يتكون من وعائين دمويين رئيسيين هما  .....................حلقية عن طريق جهاز دورىيتم الدوران في الديدان ال
 ...........................ويصل بينهما أوعية صغيرة تسمى ....................و ..................

 اإلخراج :

منها الفضالت الهضمية تقع في نهاية القناة الهضمية وتخرج  ...........................أكمل : 
هي األعضاء اإلخراجية التي ترشح السائل الموجود في السيلوم وتخرج منها الفضالت الخلوية ...........................و

 ...........................التي تحتوي على

 تابع الديدان  ) ثالثا / الديدان الحلقية(  -الموضوع :
 مادة األحياء                    ...............................اليوم /               عيسى الحمدثانوية 

               شراعالالصف                            ............................التاريخ /           قسم األحياء والجيولوجيا
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 )ج( االستجابة والحركة والتكاثر : 

 االستجابة :

 ...........................و  ...........................ديدان الحلقية من أكمل : يتكون الجهاز العصبي في ال

وتحتوي الديدان الحلقية البحرية حرة المعيشة على العديد من أعضاء االستجابة مثل اللوامس الحسية والمستقبالت 
 أو أكثر من العيون .التي تساعد في إكتشاف الجاذبية وزوجان ...........................الكيميائية و

 الحركة :

أكمل : تحتوي الديدان الحلقية على نوعين من العضالت هي 
والتي تنقبض فتجعل الجسم أقل طوال  ...........................العضالت

حول حلقات الجسم وانقباضها ...........................وأكثر بدانة و
 يجعل الجسم أكثر طوالً ونحولة

. وتتحرك الدودة  ...........................ء من الهيكل والعضالت جز
  نتيجة االنقباض المتبادل لهذه العضالت .

 التكاثر :

 ..........................تتكاثر معظم الديدان الحلقية  -1أكمل : 

  ...........................بعض الديدان الحلقية منفصلة األجناس والبعض اآلخر مثل ديدان األرض وديدان العلق  -2

والحيوانات المنوية  طوقاً من المخاط يوضع بداخله البيض .................عندما يكون البيض جاهزاً لإلخصاب يفرز  -3
 ثم تفقس الديدان الصغيرة بعد عدة أسابيع .   ....................... ثم ينزلق الشريط من جسم الدودة ويكون

 شريط يشبه الطوق يفرز طوقا من المخاط توضع فيه الحيوانات المنوية والبويضات في الديدان الحلقية هو  ........... -4

 بيئة الديدان الحلقية :

 ) أ ( الديدان الحلقية الطفيلية : مثل ..............................

 ........................... ...........................أهمية الممصان القويان عند طرفي جسم العلق هي  -

 لتتثبت بالصخور واألوراق النباتية أثناء انتظار العائل . ...........................وقد تستخدم ديدان العلق 

 وتشرح علقيات أخرى  ...........................قد تدفع بعض العلقيات امتداداً عضليا إلى أنسجة العائل يسمى  -3

 المتصاص الدم . ..............وبعد حدوث الجرح يستخدم العلق  ....................ن طريق زوج من جسم العائل ع

 علل : تمنع بعض العلقيات العائل من معرفة أنه تم عضه .

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

 ما أهمية ديدان العلق في الطب ؟

 تخفف الضغط واالحتقان  -2تخفف من األورام بعد العمليات الجراحية        -1

 علل تخفف ديدان العلق الضغط واالحتقان .

 ألنها تفرز سائالً تمنع تجلط الدم .

 مثل ديدان األرض (    ()ب( الديدان الحلقية حرة المعيشة

 رض .س :عدد وظائف ديدان األ

 تسمح بنو البكتريا المفيدة -4تؤمن مسالك لجذور النباتات     -3تقلب التربة      -2تهوية التربة              -1

 ..................................أكمل : تتغذى ديدان األرض على 

 حلقية الديدان ال  -تابع :
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 بنية الرخويات : -1

 داخلية أو خارجية. ......................الرخويات هي : حيوانات رخوة الجسم تكون لها عادة 
 س :عدد أنواع الرخويات :

 ......................-5الحباريات     -4المحاريات      -3البزاقات      -2القواقع       -1
 علل : وضع القواقع والحبارات في مجموعة واحدة على الرغم من اختالفهما الكبير .

 ......................تطورية نفسها مثل الطور اليرقي الذي يسمى اليرقة المطوقة أو ج : ألنهما مشتركان في المراحل ال
 علل : إحتمال وجود قرابة وثيقة بين الديدان الحلقية والرخويات .

........................................... ...................... ...................... ...................... 
 محاط بنسيج الميزوديرم  ............................ ...........أكمل : تحتوي الرخويات على 

 س : عدد أجزاء جسم الرخويات .
 ...................... -4الصدفة       -3البرنس      -2القدم     -1

 التالية العلمية الدالة على العبارات أكتب المصطلحات

 المصطلح العبارة

تركيب في الرخويات يأخذ عدة أشكال متنوعة بين مفلطح للزحف أو فأسي للحفر  -1
 ولوامس الصطياد الفرائس

 
 

  طبقة نسيجية رقيقة تغطي معظم جسم الحيوان الرخوي  ويشبه العباءة -2

تتكون من كربونات الكالسيوم وتكونها غدد في البرنس وال توجد عند البزاق  -3
 اقي الرخوياتواالخطبوط وتوجد في ب

 

4-  ً   تتكون من األعضاء الداخلية وتقع أسفل البرنس تماما

 الوظائف الحيوية عند الرخويات : -2
 :التغذية 

أو متغذيات بالترشيح أو آكالت فضالت أو  ......................قد تكون الرخويات من آكالت العشب أو  -1أكمل :  
 . طفيليات

مثبت فيه المئات  ......................ات باستخدام تركيب مرن يشبه اللسان يعرف بالسفن أو تتغذى القواقع و البزاق -2
وانسيابه  ...................................تتغذى المحاريات بالترشيح عن طريق دخول الماء من  -3. من األسنان الدقيقة

وتقتنص الخياشيم  ...................................م عن طريق ثم يغادر الجس ................................... فوق
 . على الخياشيم إلى الفم.............................الهائمات في مخاط لزح يتحرك بواسطة

لطرح هو تركيب مكون من أنبوبين أحدهما يسمح بدخول الماء إلى الجسم واآلخر  ...................................تعريف 
 الماء من الجسم .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرخويات  -الموضوع :
 مادة األحياء                    ...............................اليوم /               عيسى الحمدثانوية 

               شراعالالصف                            ............................التاريخ /           قسم األحياء والجيولوجيا
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 التنفس :
التي توجد داخل تجويف البرنس ولكن القواقع  ..............................أكمل : تتنفس الرخويات المائية عن طريق 

 األوعية الدموية .المبطن ب ...................................األرضية والبزاقات ال تحتوي على الخياشيم وتتنفس بواسطة
 الدوران :

 قارن بين كل مما يلي 

 الحيوانات الرخوية سريعة الحركة الحيوانات الرخوية بطيئة الحركة وجه المقارنة

   نوع الجهاز الدوري

 األخطبوطيات والحبارات القواقع والمحارات أمثلة 

 مرتفعة منخفضة  الحاجة إلى األكسجين

 اإلخراج :
 وتقوم ................................يا الفضالت النيتروجينية إلى الدم في صورة مادةأكمل : تطلق الخال

 بإزالتها من الدم وطردها خارج الجسم . ...................................
 االستجابة :

 علل : تتمتع الرخويات والمحاريات بجهاز عصبي بسيط التركيب .
 ألنها تعيش حياة غير نشيطة 

 لل : أمخاخ االخطبوطيات عالية التطور .ع
 ألنها مفترسات نشطة ذكية وتذكر أشياء لفترات طويلة وقادرة على القيام بسلوك معقد 

 الحركة :

 ........................................أكمل : تتتحرك االقواقع بحركة القدم المتموجة بينما يستخدم األخطبوط 

 التكاثر :

في  .......................في القواقع والرخويات ذات المصراعين يكون  .......................خصاب أكمل يكون اإل

 الرخويات ذات اللوامس وبعض الرخويات خناث .

 بيئة الرخويات : -4

تنظف ما يحيط بها عن طريق ترشيح الطحالب من الماء أو إلتهام  – تفترس الحيوانات  -تتغذى على النباتات    -

 البغض اآلخر طفيليات .  –بعضها يعتبر عوائل للطحالب المتعايشة أو الطفيليات  –ايا الكائنات األخرى بق

 ما أهمية الرخويات لإلنسان ؟

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرخويات  -تابع :
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 بنية مفصليات األرجل : -1

 األرجل بهذا االسم .علل : تسمية مفصليات 

 ج : ألن لها زوائد جسمية مفصلية مثل األرجل وقرون اإلستشعار .

 علل : يغطى الهيكل الخارجي للمفصليات البرية بغطاء شمعي .

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

 ....................: تحاط مفصليات األرجل بغطاء خارجي متين من مادة كربوهيدراتية وبروتينية تسمىأكمل 

 الوظائف الحيوية عند مفصليات األرجل : -2

 التغذية :

لتمكنها من ..................................تتغذى مفصليات األرجل بجميع الطرق وقد تطورت

 من الطعام . إقتناص أي نوع

 التنفس : 

 الجدول يوضح بعض أنواع مفصليات األرجل والمطلوب كتابة عضو التنفس بها :

 عضو التنفس نوع مفصليات األرجل

 شبكة من األنابيب القصبية معظم مفصليات األرجل األرضية -1

  العناكب -2

  مفصليات األرجل المائية -3

 لعبارات التالية :أكتب المصطلحات العلمية الدالة على ا

 المصطلح العبارة 

  شبكة من األنابيب تستخدم لتنفس المفصليات األرضية -1

  فتحات صغيرة تقع على طول جانبي جسم المفصليات يدخل منها الهواء للتنفس -2

  أعضاء لها طبقات من األنسجة التنفسية المتراصة وهي عضو التنفس في العناكب -3

 الدوران :

التي  ....................حيث يضخ القلب الدم عبر  ....................وع الجهاز الدوري في مفصليات األرجل أكمل : ن

تتفرع في األنسجة ثم يترك الدم أألوعية الدموية وينتقل عبر الجيوب الدموية ثم يتجمع في جيب كبير يحيط 

 ويعاد ضخه مرة ثانية . ....................ب

 رجل مفصليات األ -درس :

 مادة األحياء                    ...............................اليوم / الحمد               عيسى ثانوية 

              شراعالالصف                            ............................التاريخ /           قسم األحياء والجيولوجيا
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 ج :اإلخرا

 أكمل المقارنة : 

 مفصليات األرجل المائية مفصليات األرجل األرضية وجه المقارنة

  أنيبيبات ملبيجي وسيلة اإلخراج

 

هي أعضاء كيسية الشكل تستخلص الفضالت من الدم وتضيفها إلى الفضالت  .................................أكمل : 

 الهضمية في مفصليات األرجل األرضية .

 الستجابة :ا

يعمل كلوحة تحكم ويرسل التعليمات للعضالت ثم يوصل العصبان  ......................أكمل : لجميع مفصليات األرجل 

 ............................... المخ بحبل عصبي بطني علية العديد من ......................المحيطان ب

 تنسق حركات األرجل واألجنحة

 مفصليات األرجل أعضاء حس معقدة التركيب . علل : لمعظم

 لجمع المعلومات من البيئة واالستجابة لها 

 الحركة :

بالهيكل وترتبط العضالت ..................................أكمل : تتحرك مفصليات األرجل بالعضالت التي يتحكم بها 

 الخارجي وتحرك الزوائد مثل األجنحة واألرجل 

 التكاثر :

تلتقطه  ......................لدى أنواع أخرى تضع الذكور  و......................ل : اإلخصاب في المفصليات األرضية أكم

 ...................... أو ......................يكون اإلخصاب اإلناث وفي المفصليات المائية

 بيئة مفصليات األرجل : -3

 ية وتشكل مصدر لغذاء العديد من الكائنات .المفصليات هي أكبر شعبة حيوان

 

 

 

 

 

 

 درس مفصليات األرجل  -تابع :
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 بنية شوكيات الجلد : -1
 الحيوانية المملكة في أخرى بنية أي الجلد شوكيات بنية تشبه ال -علل 
 أنبوبية وأقدام مائي وعائي وجهاز داخلي وهيكل شائك بجلد تتميز ألنه

 الجلد شوكيات خصائص عدد:
 داخلي هيكل على تحتوي  -2   الشائك بالجلد تتميز  -1
 االقدام االنبوبية -4 ............................... -3

ً  األبسط الحيوانات في عنه مختلفة بصورة تطور الجلد شوكيات في الجسم تماثل -علل  ؟ تركيبا
................................................................... 

................................................................... 
علل : يعتقد العلماء أن شوكيات الجلد والفقاريات قريبتان من بعضهما 

 ؟ 
ج/ ألن كالهما ثانوية الفم أي أن ثقب البالستيولة تطور إلى فتحة 

 شرج
 الجلد شوكيات في المائي الوعائي الجهاز عدد وظائف

 ............................. -3       ن  الدورا  -2        التنفس -1
يفتح الجهاز الوعائي المائي للخارج من خالل تركيب  -1أكمل : 

 ............................. غربالي الشكل يسمى

التي تمتد  حول فم الحيوان .............................التي تتصل ب

 .............................خمس قنواتمنها 

 تركيب يعمل بصورة تشبه آلية عمل الممصات يتصل بالقناة الشعاعية في شوكيات الجلد . ............................. -2

 س : ما أهمية األقدام األنبوبية في شوكيات الجلد ؟

 ............................. ............................. -2تفتح مصراعي صدفة المحار       -1

 الوظائف الحيوية عند شوكيات الجلد : -2

 التغذية :

 .............................أكمل : تتنوع التغذية في شوكيات الجلد فمنها ما يكشط الطحالب بأجزاء فكية مثل 

في قاع  ثل الجرافاتومنها ما يتحرك م ............................. ومنها مايقتنص الهائمات الطافية باألقدام األنبوبية مثل

الذي  .............................مثلر  ومنها ما يتغذى على المحا .............................البحر البتالع الفضالت مثل

 يخرج معدته ليهضم الفرسة في الحارج

 

 التنفس والدوران :

 عدد تحورات التنفس في شوكيات الجلد

 الخياشيم الجلدية -2      بوبيةاالسطح الرقيقة لألقدام األن -1

 ...........................................أكمل : يتم الدوران في شوكيات الجلد عن طريق

 

  

 

 شوكيات الجلد  -درس :

 مادة األحياء                    ...............................اليوم /         عيسى الحمد       ثانوية 
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 االخراج : 

 أكمل المقارنة

 الفضالت النيتروجينية الفضالت الصلبة وجه المقارنة

 جدر األقدام األنبوبية   وسائل إخراجها في شوكيات الجلد
 خياشيم الجلديةال

 

 االستجابة :

تحيط بالفم وأعصاب شعاعية توصلها بأجزاء الجسم  .............................أكمل :الجهاز العصبي بسيط  يتكون من 

 تكشف الضوء والجاذبية والمواد الكيميائية للفرائس.......... .............................ولها ايضاً 

 الحركة : 

 .............................تم الحركة في شوكيات الجلد بواسطة طبقات رقيقة من األلياف العضلية وأكمل : ت

ومنها ما يتحرك   .............................و............................. ومنها ما يتحرك باألشواك المثبتة بالهيكل مثل

 .............................ومنها ما يتحرك زحفا مثل  .............................بالمفاصل المرنة واألذرع مثل 

 التكاثر :

 أكمل المقارنة

 مفصليات األرجل شوكيات الجلد وجه المقارنة

   نوع االخصاب

 الحيوان البالغ يرقة شوكيات الجلد وجه المقارنة

   التماثل

 بيئة شوكيات الجلد: -3

 .............................في ضبط توزيع وانتشار الطحالب وتساعد.............................أكمل : تساعد 

 في ضبط أعداد المحار والمرجان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شوكيات الجلد -تابع :
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: 

 : يناسبها مبا التالية العبارات يف الفراغات أكمل 

...    ....................... بـ حياته من فترة خالل أو دائم بشكل يتمتع أن يجب حبلي أنه على حيوان أي لتصنيف – 1

 الشرج خلف...........           وبلعومية جيوبو........................و

 .  المائية الحيوانات من الكثير لدى للسحابة ويستخدم........                        على الحبليات ذيل يحتوي قد – 2

 ..................... و..................... هما شعبتان  الالفقارية الحبليات تضم – 3

 : املناسب العلمي املصطلح أو االسم اكتب: 
 . الحبليات أغلب لدى العصبي الحبل أسفل الجسم طول على يمتد دعامي قضيب 1

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

 إلى والبرمائيات االسماك في تتطور البلعوم منطقة في مزدوجة تركيبات 2
 .الغازات لتبادل مخياشي

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

 .................................. . الفقري العمود يسمي قوي دعامي تركيب لها حبليات 3

 

 : الصحيحة غري العبارة أمام) × (  وعالمة الصحيحة العبارة أمام(  √)  عالمة ضع: 
  .تشبه األسيديات اليافعة اليرقة  1

  . للبحار الرملي لقاعا على السهميات تعيش 2

  . حقيقي وقلب مغلق دوري جهاز للسهيمات 3

 : دقيقا علميا تعليال يأتي ملا علل: 
 . األسماك مثل الماء في اتيالسهيم تتحرك – 1

  جسمها جانبي على V حرف شكل على والمنتظمة المزدوجة العضالت انقباض بفضل

 . السهيم جسم خالل ويتحرك الدم دفعني – 2

....................................................................... 
 . دوري بشكل ينسلخ أن إلى الحاجة بدون الجسم باقي نمو مع للفقاريات الداخلي الهيكل ينمو – 3

  الهيكل هذا خاليا تنتجها حية غير مادة جانب إلى حية خاليا على يحتوي ألنه

 : األتي من كل أهمية ما
   
 ويحميه الشوكي بالحبل ويحيط قوي دعامي تركيب .العمود الفقري للفقاريات  1

 العضالت لتثبيت مكانا ويوفر ويحميه الجسم يدعم .الهيكل الداخلي للفقاريات  2

 : احملدد املقارنة وجه حسب األتي من كل بني قارن: 
 األسيديات السهيميات وجه المقارنة

 دل الغازيالتبا ....... دور البلعوم

 ...... جسمها يغطي الذي الرقيق الجلد طريق عن التنفس

 الهيكل الخارجي للمفصليات الهيكل الداخلي للفقاريات وجه المقارنة

 مادة غير حية ................... المادة المكونة

 الحبليات -درس :

 مادة األحياء                    ...............................اليوم /         عيسى الحمد       ثانوية 
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 مادة األحياء                    ...............................اليوم /                لحمدثانوية عيسى ا

              شراعالالصف                            ............................التاريخ /           قسم األحياء والجيولوجيا
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 : التالية احلاالت من كل يف حيدث أن تتوقع ماذا

 . يافعة أطوار إلى األسيديات يرقات معظم نمو – 1

  الصلبة األسطح بأحد وتثبت ذيولها تفقد

 

  السهيميات في البلعوم خالل الماء مرور – 2

  الهضمية القناة إلى لتصل الحيوانات تبتلعها لزجة مخاطية بمادة الطعام جزيئات تلتصق

 

 : احلبليات صفات  يوضح املقابل الشكل

يشير إلى (  1) الرقم   -1

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

يشير إلى (  2) الرقم  -2

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

 

 حيوان يرقة جسم تركيب ميثل املقابل الشكل
 :  أسيدي

  الشرج من مزراق إلى يشير(  1)   الرقم -1
 

  شقوق ذو بلعوم إلى يشير(  2)  الرقم -2

 خيشومية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحبليات  -تابع :
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                    ب تتميز مائيه فقاريات هى: السمكه خصائص          

 ........................و......................................,.................................         
 . القوى الذيل – االنسيابى الجسم – الخياشيم:  للسباحه الضخمه االسماك تكيف مالمح من*

 : االسماك لدى والوظيفه الشكل
   العضويه البقايا واكالت– بالترشيح ومتغذيات – الطفيليات– لالعشاب آكالت – للحوم آكالت  منها:  التغذيه -1

 بعض انواع سمك الشبوط       اسماك الجلكى     اسماك البركود    

  طريقة التغذيه
 
 

  

 . المعده إلى الفم من الغذاء خالله من يمر قصير انبوب).........................(  مصطلح
 .للغذاء اضافيه هضم عملية بها تحدث الشكل اصبعيه جيوب)..........................(  طلحمص
 للغذاء اضافيه هضم عملية األعورى بالردب تحدث:  علل

 (..............................................................................................ج
 اهمية ما

 ...................................................................................................................:.......االمعاء
 ؟ اللحوم اكالت من طوال اكبر االعشاب باكالت الهضميه القناه:  علل

 .بها السيليلوز مادة لوجود الهضم فى صعوبه اكثر النباتيه الماده الن( ج
 ..................................و....................................و.......................... فى الهضم مليةع تحدث*
 ......................... طريق عن الغازى التبادل يتم  االسماك معظم لدى:  التنفس -2

 تسمح التى الدمويه الشعيرات من شبكه على منها كل توىيح ريشبه خيطيه تركيبات).............................(  مصطلح
 . الغازى التبادل بحدوث
 . الخياشيم وتحمى تغطى التى االنسجه من عظميه شريحه)............................(  مصطلح

 . الرئويه االسماك مثل جدا ضحله مياه اوفى االكسجين قليل ماء فى العيش مع تكيفت االسماك بعض: علل
 ( ..........................................................................................................................ج
 (منها واليخرج مغلقه دمويه اوعيه داخل يسير الدم الن) مغلق باالسماك الدورى الجهاز: الدوران -3

 (....................................................................ج:  واحده دوره فى  بالسمكه الدم يتحرك:  علل
  الشريانيه البصله – البطين – االذين – الوريدى الجيب:  من القلب يتكون

  االذين إلى ينساب ان قبل السمكة  اوردة من الدم فيه يتجمع الجدران رقيق كيس)........................ .(  مصطلح
 . البطين إلى واحد بإتجاه الدم تدفع عضليه حجره)...........................(   حمصطل

 . الشريانيه البصله إلى الدم تضخ الجدار سميكه عضليه حجره)............ ..............(   مصطلح
 . االبهر الشريان يسمى كبير دموى بوعاء طرفها عند تتصل  كبيره عضليه انبوبه).......................(   مصطلح
 . السمكه خياشيم ال خالله الدم يتحرك  كبير دموى وعاء)....................... ..............(   مصطلح

 ........................... عبر كاالمونيا النيتروجينيه الفضالت من االسماك تتخلص:  االخراج -4
 ....................... خالل من باالنتشار منها التخلص يتم بونتالكر اكسيد ثانى مثل االخرى الفضالت بعض* 

 .  اجسامها فى الماء كمية ضبط على االسماك الكليتان تساعد:  علل
  الجسم إلى الماء من قدر اكبر واعادة الفضالت بخراج الكليتان تقوم حيث( ج
  ؟ كليتان المالح الماء السماك تكن لولم يحدث ماذا*

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

 األسماك  -درس :

 مادة األحياء                    ...............................اليوم /       الحمد        عيسى  ثانوية
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  يتكون متطور  عصبى جهاز لالسماك:  االستجابه -5

 ..........................   و.....................,...........................................من
..........................................                                                                     فى تستخدمان: شميتين بصلتين:* من الدماغ يتكون

 ............................ عن مسؤالن:  بصريان فصان*
 ..................................             ينسق: المخيخ*
 ....................................................... على يعمل  المستطيل النخاع*  
 باالسماك الكيميائيه المستقبالت اهمية ما*

........................................................................................ 
 . أذنها خالل من جيدا االصوات التسمع انها رغم زازاتواالهت التيارات ادراك االسماك تستطيع:  علل

 ...(............................................................................................................................ج
 بعض يولده الذى الكهربائى ارللتي المنخفضه المستويات ادراك والقروش القراميط مثل االسماك لبعض  يمكن:  علل

 . االسماك
 ذلك من تمكنها متطوره حسيه اعضاء على الحتوائها( ج

:تتحرك معظم االسماك عن طريق  االنقباض التبادلى للعضالت المزدوجه الموجوده على جانبى العمود الفقارى الحركه
 . Sفتنتج موجات على شكل حرف 
                                      * .................................* ................................................. *.......ما اهمية الزعانف باالسماك  * 

 علل :انسيابية  جسم االسماك         ج(..................................................................
........( عضو داخلى باالسماك العظميه يقع اسفل العمود الفقارى يساعد فى ضبط عملية *مصطلح )...................

 طفو السمكه بالماء.
 ما اهمية المثانه الهوائيه باالسماك العظميه

.............................................................................................. 
 باالسماك اما ان يكون ............................او..........................بحسب نوع االسماك  : االخصابالتكاثر -7

وجه 
 المقارنه

 االسماك الولوده          االسماك البيوضه الولوده    االسماك البيوضه   

هى االسماك التى يظل البيض  ........................ المقهوم
م ونمو فيها داخل جسم اال

 الجنين داخل البيضه ثم والدته 

هى االسماك التى ينمو فيها الجنين 
داخل رحم االم  ثم والدتها مباشرة 

 فى الماء

مصدر غذاء 
 االجنه

 
 مح البيضه

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

 
 من االم مباشرة

نوع 
 االخصاب

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

 داخلى             
 

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

  مثال
 السالمون         

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

 دورة حياة اسماك السالمون : 
 وضع البيض :تضع االنثى البيض داخل عش من الحصى تصنعه بنفسها ثم اخصابه من قبل الذكر -1
الفقس :يفقس البيض بعد حوالى اربعة اشهر  ويبقى  -2

 ر بين الحصى عدة اسابيعالصغا
 سم 15تهاجر الصغار  الى البحر عندما يبلغ طولها  -3
 تعود االفراد اليافعه لتبيض فى النهر الذى ولدت فيه -4

ملحوظه :تتعرف اسماك السالمون الناضجه على المجرى المائى 
 طريق حاسة ............الذى ولدت فيه عن 

 
 
 

 األسماك  -تابع :
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 ....................................  *............................................      : االبرمائى الحيوان خصائص

• ................................. *.................................. *................................. 

 وحمايته لترطيبه(..ج       .    لزجه ماده تفرز عليه مخاطيه غدد بوجود البرمائيات جلد يتميز:  علل

 : للبرمائيات الحيويه الوظائف

 . االعشاب اكالت من او بالترشيح المتغذيات من(  الشرغوف) ابوذنيبه يعتبر:  التغذيه -1

                                                                                 العشب اكالت من او بالترشيح المتغذيات من( الشرغوف) ابوذنيبه يعد: علل

 ..بالطحالب غنى مائى وسط فى يعيش النه(..ج

  النباتيه المواد من هضمه يصعب ما لتفتيت وذلك(.ج             وملتفه طويله بأنها بالشرغوف االمعاء تتميز: علل

                                                                            .     قصيره وامعاء لزج لسان على باحتوائه بالبرمائيات اليافع الطور يتميز:  علل

 . الحشرات تناول على ه لتساعد(. ج

  الطعام تفتيت به يحدث الهضمى الجهاز اعضاء احد)....................(  مصطلح

 . الهضم عملية اكمال بها يحدث الهضم اعضاء احد).....................(  مصطلح

 .:.. الهضم عملية فى الصفراويه والحويصله والبنكرياس الكبد اهمية ما*

 . الهضم على تساعد التى االنزيمات افراز( ج

 المنويه والحيوانات والبويضات والبول الجسم فضالت خالله من تخرج عضلى تجويف).......................(   مصطلح

 . الجسم خارج إلى

 : التنفس  -2

 السلمندرات عديمة الرئات  الحيوان اليافع          بالبرمائياتاليرقه  

 عبر الجلد او الخياشيم وسيلة التنفس

 

 البطانه وعبر الجلد عبر  

 الفم لتجويف          الرقيقه

 حجرات ثالث من يتكون والقلب مغلق الدورى الجهاز:  الدوران -3

 ..................و  ...............  و............... هى منفصله

 الرئتين إلى القلب من الدم دورتحمل( ا:  دورتان بالبرمائيات للدم* 

 الرئتين إلى القلب من االكسجين قليل الدم نقل يتم اى) وبالعكس

 ( القلب إلى والجلد الرئتين من باالكسجين الغنى الدم ونقل والجلد

 

 البرمائيات -درس :

 مادة األحياء                    ...............................اليوم /       الحمد        عيسى  ثانوية

              شراعالالصف                            ............................التاريخ /           جيولوجياقسم األحياء وال
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 باقى إلى القلب من باالكسجين الغنى الدم نقل يتم اى.) وبالعكس الجسم انحاء جميع إلى القلب من الدم تحمل دوره( ب

 ( القلب إلى الجسم انحاء جميع من االكسجين قليل الدم ونقل الجسم انحاء

 والجلد منالرئتين ينتقل باالكسجين الغنى والدم............................. إلى الجسم من االكسجين قليل الدم ينتقل:  اكمل

 .................. إلى

:  من يتكون بولى جهاز للبرمائيات:  االخراج -4

 ..................و.........................و................................و........................

  الدم من الفضالت ترشحان:  الكليتان اهمية

 . اوالمثانه المذرق إلى لنقله للكليتن االخراجى الناتج اليهما لينتق انبوبتان).........................(  مصطلح

 البيض اخصاب يتم السلمندرات مثل منها قليله وانواع الماء فى خارجيا يتم البرمائيات معظم فى االخصاب: التكاثر -5

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

                                                                                                :          الماء فى البيض البرمائيات انواع معظم لدى االنثى تضع: علل

 (.................................................................................................... ج

.                                                                                                 وشفافه جهلز جيالتينيه بماده بالضفادع المخصب البيض كتلة تغلف:  علل

 ( ..........................................................................ج

:  ما اهمية المادة الجيالتينية التى تغلف كتلة البيض*

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

                                                                                                 واخصابه الماء فى( بيضه 200 حوالى)البيض وضع: *     الضفدعه حياة دورة

                                        (                                                                                                                            بهابوذني) شراغيف إلى البيض يفقس*

                                                                                                    اليافعه لالطوار يصل حتى تدريجيا الشرغوف اطراف تنمو* 

   البيض وضع على قادره اليافعه الضفدعه تكون عامين إلى عام بعد* 

 الحركه فى والخلفيه االماميه االطراف فتستخدم اليافعه البرمائيات فى اما  الذيل باستخدام اليرقات تتحرك: الحركه-6

 . مختلفه بطرق

                                                                                                                 جسمه جانبى على تتدافع اطراف  لسلمندراليافعل: علل

  الجريان او المشى اثناء االرض عن بعيدا الدفع على لتساعده وذلك(ج

                                                                                 . تطورا اكثر خلفيه اطراف للضفادع: علل

 (......................................................................................ج

                                                                       .                                اطرافها اصابع فى اقراص بوجود االشجار ضفادع تتميز: علل

  التسلق على تساعدها كممصات لتعمل( ج

 

 البرمائيات -تابع :
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  كامل عصبى جهاز للبرمائيات: االستجابه-7

                                                                  .                                                          شفاف رامش غشاء بها يحيط البرمائيات عيون :  علل

 . اليابسه على وهى العين سطح رطوبة على تحافظ كما  الماء فى وهى والضرر االذى من العين لحماية( ج

                                                                             .                                                  الصوتيه االهتزازات بجميع البرمائيات تشعر: علل

 . الداخليه إلى ثم الوسطى االذن إلى صوتيه موجات يرسل الذى الطبله غشاء لوجود وذلك( ج

                                                                       سامه ماده يفرز بجلد البرمائيات بعض تتميز:  علل

 (.....................................................................ج

 . اليابسه على االخر والجزء الماء فى االولى حياتها من جزاءا البرمائيات تقضى: البرمائيات بيئة

  المجتمعات بعض فى غذائيا مصدرا تشكل: *  البيئه فى البرمائيات اهمية

  المختلفه الغذائيه السالسل من حلقه تشكل*                              

  للحشرات العددى النمو ضبط على تساعد*                              

 . الحشرات على السيطره فى الكيميائيه المبيدات من افضل الطبيعيه المفترسات تعتبر لماذا*

 . االخرى نات للحيوا ضرر اى تسبب ان دون الحشرات عدد تختزل النها(ج
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 .............................من امثلة الزواحف : ............................و.........................................و..................................و

 ارضيا ذا اغشيه عديده  لها جلد جاف ذو حراشف . تضع بيضا : خصائص الحيوان الزاحف •

 علل : يغطى جلد الحيوان الزاحف الجاف حراشيف ج( لحمايته ومنع فقدان الماء منه فى البيئات الجافة . •

  الن الطبقه الحرشفيه جافه ال تنمو مع نمو باقى الجسمعلل : انسالخ الطبقه الحرشفيه الجافه بعد كل فترة  ج( •

                                                       ى العيش على اليابسه طيلة فترة حياتهاماهى التكيفات التى ساعدت الزواحف عل •

 قدرتها على ضبط درجة حرارتها .–البيض ذو القشره –االخصاب الداخلى  -االطراف القويه–الجلد الحرشفى 

 يش فيه .درجة حرارة اجسام الزواحف : متغيره تتغير بتغير درجة حرارة الوسط الذى تع •

 الوظائف الحيويه : •

 التماسيح الحرباء الثعابين سحلية االجوانا 

 

 التغذية -1
 

 
 
 
 

   

 لتقلبها الى الخارج لصيد الحشرات . علل : للحرباء السنه طويله بطول جسمها :ج(

 هازها الهضمى الطويل .وذلك بفضل جعلل: تستطيع سحلية االجوانا ابتالع القطع النباتيه الليفيه شديدة الصالبه وتهضمها ج( 

 : تتنفس الزواحف بواسطة رئات اسفنجيه توفر لها مساحه للتبادل الغازى كبيرةوال تستطيع الزواحف ان تتنفس عبر جلدها  التنفس -2

 لتساعدها على توسيع التجويف الصدرى خالل الشهيق .علل : للعديد من الزواحف عضالت حول ضلوعها : ج( 

حواجز جلدية تفصل الفم عن الممرات االنفيه :ج( لتسمح للتماسيح بالتنفس خالل فتحة االنف بينما يبقى الفم علل : لبعض التماسيح 

 مفتوحا 

 للجهاز الدورى دورتين  :الدورة االولى  نقل الدم من القلب الى الرئتين ومن الرئتين للقلب  الدوران -3

 يع اجزاء الجسم ومن جميع اجزاء الجسم الى القلب .الدورة الدموية الثانيه : نقل الدم من القلب الى جم 

 ...يتكون القلب عند معظم الزواحف من ثالث حجرات : .......................و...................................و.................... •

يتكون القلب  عند التماسيح والقاطورات االمريكيه من اربع حجرات  •

 ...........و....................و...............و...............................

 

 

 

 

 

 الزواحف -درس :
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: بعض الزواحف يتكون البول فى الكليتين ثم ينساب خالل انابيب مباشره الى المذرق ولدى البعض االخر من الزواحف  االخراج -

 تخزن المثانه البوليه قبل ان يطرد من خالل فتحة المذرق .

 ف على :..........................و.............................يحتوى بول الزواح •

 تخرج الزواحف التى تعيش فى الماء مثل التماسيح اغلب الفضالت  فى صورة .......................و............................. •

 ى البول وتساعد على طردها للخارج .علل : تشرب التماسيح كميات كبيرة من الماء ج( وذلك لتخفيف نسبة االمونيا ف •

 الزواحف التى تعيش على اليابسه تخرج الفضالت فى صورة ............................... •

 علل: يستطيع الحيوان الزاحف الذى يعيش على اليابسه ان يحافظ على ماء جسمه .

 لبوليك .ج(النه يمتص الماء الزائد من المذرق محوال البول الى بلورات من حمض ا

: لزواحف جهاز عصبى متطور ولها اعضاء حسيه تستطيع بها اكتشاف المؤثرات الخارجيه واالستجابه لها مثل  االستجابه -5

 الذبذبات او االهتزازات االرضيه اوكشف المواد الكيميائيه .

 علل : للزواحف النشطه نهارا عيون مركبه 

 رجة حرارة جسم الفريسه .ج(الحتوائها على حفر الحس الحرارى اعلى جفون االفعى .علل : بعض الثعابين لها القدره على التقاط د

: تتميز الزواحف ذات االرجل بوجود اطراف قويه وكبيره وذلك لتمكنها من المشى او الجرى او الزحف او السباحه او  الحركه -6

 التسلق.

 لتمكنها من حمل وزن الجسم .ج(.من البرمائيات  : تتميز االرجل فى الزواحف بأنها اكثر انثناءا تحت جسمهاعلل 

 تتكاثر جميع الزواحف عن طريق االخصاب .............................. التكاثر : -7

تضع السلحفاة ذات الدرع االبيض فى اعشاش ثم تهجره بينما القاطرات  تضع بيضها فىاعشاش ولكنها تحرسه حتى يفقس البيض *  •

 كالثعابين والسحالى بيوضه ولوده حيث  تحمى االنثى البيض وتحفظه دافئا عن طريق حمله داخل اجسامها بعض الزواحف االخرى 

 علل :يسمى البيض فى الزواحف بالبيض الرهلى .ج(.وذلك نسبة لغشاء الرهل احد االغشيه الجنينيه المحيطه بالجنين. •

 ...........................و.......................و....................االغشيه التى تحيط بالجنين هى :........................و.. •

 : تشكل الزواحف فرائس للعديد من الطيور بيئة الزواحف •

 تؤدى الثعابين دورا رئيسيا فى ضبط الزياده العدديه للفئران والقوارض التى تؤذى المحاصيل . •

 ت السلسله الغذائيه :علل : تلعب الزواحف ادوارا هامه فى جميع مستويا •

ج( الن بعض منها يتغذى على االوراق النباتيه الخضراء المتنوعه وبعضها يتغذى على الحشرات والديدان والقواقع كما انها تعتبر  •

 فريسه للعديد من الطيور مثل الصقور وللعديد من الثديات مثل الخنازير والقطط .
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 مثله على الثديياتمن اال

 ...........................و..........................و......................و.........................و................

 -لدى االناث منها غدد ثدييه تفرز الحليب   –درجه حراتها الداخليه ثابته  –: يغطى جسمها بالشعر  ما خصائص الثدييات

 عيش فى الماء كالحيتان والدالفين .بعضها ي

 ج(لتساعدها فى ايصال الصوت الى االذن الداخليه  لبعض الثدييات كالثعالب اذن خارجيه متطوره جداعلل :

 . : بعضالثدييات تستطيع تحريك االذن الخارجيه باتجاه الصوتعلل 

 ج(لتساعدها على تحديد مصدر الصوت بدقه عاليه .

 ع الدببه العيش فى كهوف صخريه تحت ركام الثلجتستطيع بعض انواعلل :

 ج( وذلك بفضل فراءها الكثيف وطبقة الدهن السميكة تحت الجلد فتبقيانها فى دفء تام لشهور عديده .

 ........................ اصغرالثدييات .......................................... واكبر الثدييات  •

تعيش فى المناطق  الثدييات التى  المقارنه
 البارده 

 الثدييات التى تعيش فى المناطق الدافئه

  حجم الجسم 
 

 

غطاء الجسم من الشعر 
 وطبقات الدهون

 
 

 

*ما اهمية الغدد العرقيه بالثدييات 
.......................................................................................................:..................... 

 :الوظائف الحيويه للثدييات
 التغذيه : -1

 الحيتان  الدببه واالنسان القطط والكالب االرانب والزراف 

  طريقة التغذيه 
 

اكله للحوم وبعضها   اكالت لحوم 
 متغذيات بالترشيح

تكيفت اسنان الحيوانات مع نوعية الغذاء الذى  •

م تختلف عن تتناوله فاالسنان فى اكالت اللحو

اكالت االعشاب عن متنوعة الغذاء عن المتغذيات 

 الترشيح .

علل :االمعاء بالحيوانات االكله للحوم قصيره  •

؟)ج( النه يمكن النزيمات الهضم ان تهضم   نسبيا

 اللحوم بسرعه .

علل : االمعاء بالحيوانات االكله لالعشاب اطول  •

 .  بكثير من االمعاء باكالت اللحوم

نسجه النباتيه القاسيه والخشنه تستغرق ج(الن اال •

 وقتا اطول لهضمها

 :حجره معديه يخزن ويجهز بها ما تم ابتالعه من اغذيه نباتيه . ما اهمية الكرش بالحيوانات •

 . ج(النها تجتر الغذاء اى تعيدهالى الفم لمضغه  علل:تسمى الحيوانات االكله باالعشاب كاالبقار بالحيوانات المجتره •

 الثدييات -درس :
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 : تتنفس جميع الثدييات المائيه والبريه بواسطة الرئتين يتحكم بهاتين الرئتين مجموعتان من العضالت فس التن -2

 عملية الزفير   عملية الشهيق      المقارنه        

  وضع عضلة الصدر
 

 

وضع عضلة الحجاب 
 الحاجز

 
 

 
 

: القلب فى الثدييات  يتكون من اربع حجرات هى  الدوران -3
 ...........و.........................و.....................و..............................

 : يتحرك الدم فى الثدييات فى دورتين دمويتين •

*يستقبل الجانب االيمن من القلب الدم قليل االكسجين من جميع انحاء الجسم ثم نقله الى  •
 الرئتين لتزويده باالكسجين .

ر من القلب الدم الغنى باالكسجين من الرئتين ثم ضخه الى جميع يستقبل الجانب االيس •
 خاليا الجسم .

: يتكون الجهاز البولى فى الثدييات من  االخراج -4
 .........................و..............................و.........................و...................

 الفضالت النيتروجينيه من الدم على شكل بولينا .: تساعد فى استخالص  اهمية الكليتان*
 ما اهمية المثانه البوليه*

............................................................................................................................ 
 . سمعلل : تساعد الكليتان فى الثدييات على حفظ الثبات الداخلى للج

ج(وذلك النها  تقوم بترشيح البولينا من الدم واخراج الماء الزائد واالمالح الزائده الى خارج الجسم واستعادة االمالح 
 والسكريات التى ال يجب ان يفقدها الجسم .  

 االعصاب – الشوكى الحبل - الدماغ:  من بالثدييات العصبى الجهاز يتكون:االستجابة -5
 ...............................و..............................و:............................ من الدماغ يتكون*

  والتعلم كالتفكير المعقده بالعمليات يقوم:  المخ وظيفة
 لحاجةا لحين الغذاء وتخزين االنسان والقراءةعند التعلم مثل المعقده والسلوكيات التفكير مركز تمثل:بالمخ المخيه القشرة

 . الفئران في كما اليه
 :................................................... المخيخ وظيفة
  القلب ونبضات التنفس مثل الالاراديه الجسم وظائف ينظم:  المستطيل النخاع وظيفة

 انحيو من تختلف السمع حاسة االان االساسيه االجزاء نفس من مكونه آذان لها الثدييات ان مع* 

                                                                                                       آخر إلى ثديى

 مما بكثير اعلى العاليه الترددات ذات االصوات تسمع والدالفين والخفافيش  ب الكال* فمثال* *

 . االنسان يسمعها

  جدا المنخفضه الترددات ذات االصوات تسمع ان يمكن االفيال*

 ........... حاسة على تعتمد نهارا تنشط التى الحيونات اما......  و...... حاستى على تعتمد ليال تنشط التى الحيونات*

 ............و...............و..............................  تشمل الحركةوهى على تساعدها تكيفات للثدييات  :الحركة

 الثدييات السابحة  الثدييات المتسلقه الثدييات الحفاره الثدييات التى تجرى قارنةوجه الم

 
 تطور االطراف

 واالصابع

 المرونه قليلة– طويله
 جانبيه اصابع بدون–

 وممتلئه وقويه قصيره
 قويه مخالب ولديها

 وسميكة

طويله ومرنه 
 ورفيعه جدا

 وتمدد وعريضه مسطحه
 واالقدام االيدى عظام ت

  الزعانف نلتكو

 عجل البحر   القرد خلد الماء الحصان االمثلة

 ..................................... بالثدييات االخصاب : الحياة ودورة التكاثر

 الثدييات -تابع :
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 :تصنف الثدييات *

 الثدييات المشيميه   (الجرابيات)الثدييات الكيسيه  الثدييات البيوضه   وجه المقارنة

 خالل من تتكاثر التى ياتالثدي هى المفهوم 
 البيض وضع

 صغارا تلد التى الثدييات هى
 خارجى جيب في تبقى غيرمكتمله
 نموها حتىيكتمل

 تنمو التى الثدييات هى
 االم جسم داخل صغارها

 الوالدة حتى

تغذية 
 الصغار

 الذى الحليب على الصغار يتغذى
  االم بطن على مسامات من ينساب

 غنىو الدسم قليل الحليب يشرب
 وبعده الجراب وهوداخل بالبروتين
 حليب يشرب الجراب من خروجه

 البروتين وقليل الدسم كامل

 الذى الحليب بشرب يتغذى
 بالثدى الثدييه الغدد تفرزه

  االمثله
 

  

 
 سم 2.5 طوله -جرام28 حوالى وزنه – الشعر عديم – اعمى – نامى صغيرغير حيوان:  صغيرالكانجارو خصائص من* 

 :  االسم بهذا المشيميه الثدييات تسمية:   علل

                                      .                                                                                                                بالجنين  تماما تحيط والجنين االم بين والفضالت واالغذيه الغازات تبادل خاللها من يتم المشيمه ان نسبةالى(ج

 وتزداد تاما اختالفا تخلتف(: االم جسم داخل الجنين فيها يستقر التى الفتره هى)الحمل فترة*

 ...................................بزيادة

 .......................................نمو درجة ومع

 شهرا.............. االفيال في الحمل ومدة اشهر.............. باالنسان الحمل ومدة يوم............ تبلغ بالفئران الحمل مدة* 

 . بالجنين واالخراج والتنفس التغذيه وظيفة يؤدى تماما بالجنين يحيط اسفنجى نسيج)...........................( مصطلح
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