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أذكر دور العلماء فى تطوير علم 
التصنيف

وايتكر

م نظامًا حديثًا 1969اقترح في عام 
لى لتصنيف الكائنات الحية حيث صنفها إ

النبات )خمس ممالك بدال من مملكتين 
، وذلك باستحداث ثالث (والحيوان

:ممالك أخرى جديدة هي

.مملكة البدائيات-

.مملكة الطالئعيات-

.مملكة الفطريات-

كارلوس لينيوس

وهو أول من وضع نظام 
التنصيف الثنائي باستخدام 
اللغة الالتينية، حيث وضع لكل
كائن حي اسما علميا يتكون من 
مقطعين األول يدل على اسم 
الجنس ويبدأ بحرف كبير، 
والثاني على اسم النوع ويبدأ 

بحرف صغير، وعرف هذا بنظام 
.التسمية الثنائية

جون راي

والذي أوضح مفهوم النوع 
كوحدة أساسية في تصنيف 

.الكائنات الحية

أرسطو  

صنف الكائنات الحية في 
مجموعات على أساس التشابه 

التركيبي
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 ماهي الفيروسات ؟

وهو عامل ممراض صغير ال يمكنه التكاثر ٍاال داخل خاليا كائن حي آخر. 

باملجهر الضوئي. تصيب الفيروسات صغيرة جدا وال يمكن مشاهدتها 

الفيروسات جميع أنواع الكائنات الحية  

لل البد وأنك عانيت مرارا من الرشح )الزكام(، وسمعت عن أمراض الحصبة وش

اإلصابة  األطفال، والكثير من األمراض التي عرفها اإلنسان منذ القدم ناتجة عن

اإللكتروني، ر بالفيروسات، والتي كانت غير معروفة التركيب حتى اكتشف املجه  
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 ما خصائص الفيروسات ؟

نانومتر، 400 - 6الفيروسات كائنات متناهية في الصغر ال يمكن رؤيتها إال باملجهر االلكتروني حيث تتراوح أبعادها بين   

ولها عدة أشكال منها: الكروي مثل فيروس األنفلونزا،   - 

غ، واألسطواني كما في فيروس تبرقش ورق التب -  

والبلوري مثل: فيروس شلل األطفال،   - 

 -ومنها ذات رأس وذيل )شكل مركبة فضائية( كما في فيروس آكل البكتيريا. 

 ومن خصائص الفيروسات:

أنها ال تتكون من خاليا،   -  

وال تحتوي على أجزاء الخلية املعروفة، -  

ائنات الحية، وال تنمو  وال  تستجيب للتغيرات البيئية كما تفعل الك -  
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ما الصفة التي تشترك فيها الفيروسات مع الكائنات الحية ؟  

ملساعدة خاليا العائل،  وحتى هذه العملية ال تستطيع القيام بنفسها ذاتيًا بل أنها تحتاج -بمعنى إنتاج نسخ منها  -هي قدرتها على التضاعف   

وقد تصيب مختلف الكائنات الحية النباتية أو الحيوانية أو الفطريات أو الطالئعيات أو البكتيريا،  -:ملحوظة   

البقاء سنوات عديدة دون القيام باي مظهر من مظاهر الحياة، وبعض الفيروسات تستطيع  

م يتم تصنيف إال أنها عندما تجد العائل املناسب تبدأ بالتضاعف، ولذا توصف بأنها طفيليات داخلية إجبارية التطفل، لهذا السبب ل 

الفيروسات في أي من املمالك الخمس املعرفة،  

 كيف يتم تسمية الفيروسات ؟

ج الذي تهاجمهال تسمى بأسماء مثل بقية الكائنات الحية وإنما تسمى باسم املرض التي تسببه أو باسم العضو أو النسيالفيروسات   

 مما تتركب الفيروسات ؟

ض يتكون الفيروس من نوع واحد من األحماض النووية ، محاط بغالف بروتيني وقد تحاط بع

واد املكونة بغالف آخر خارجي يكون من نفس امل -األنفلونزا وفيروس اإليدز كفيروس  -الفيروسات 

 للغشاء البالزمي للخاليا الحية، والذي يعمل على مقاومة التأثيرات الخارجية

ل، وعلى بعض كما تحتوي الفيروسات على بعض اإلنزيمات املحللة التي تخترق بها جدار خلية العائ 

 اإلنزيمات الالزمة في مضاعفة ونسخ الحمض النووي
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 ما هي مملكة البدائيات ؟

من عضيات الخلية  البدائيات كائنات حية وحيدة الخلية تفتقر للنواة ولكنها تحتوي على املادة الوراثية داخل الخلية، كما أنها تفتقر للعديد

ين ، وتنقسم إلى شعبتالتي توجد في الخاليا الحيوانية والنباتية، توجد البدائيات في كل مكان يمكنك تخيله، فتعيش منفردة أو في مستعمرات

 هما: شعبة البكتيريا وشعبة البكتيريا الخضراء املزرقة

 ماهي البكتريا ؟

ها تمتلك التركيب البكتيريا كائنات أكبر حجما من الفيروسات ولكنها صغيرة ال يمكن رؤيتها بالعين املجردة، وعلى الرغم من صغرها إال أن

ها حية.املالئم للقيام بالعمليات الحيوية الضرورية لبقائ  

 أين توجد البكتريا ؟

ف البكتيريا إلى ثالث توجد البكتيريا في كل مكان تقريبا، فهي تعيش في املاء والهواء والتربة والطعام وعلى جلدك وداخل جسمك أيضا، تصن

بعضا على شكل  عضهامجموعات حسب أشكالها فهمنها الكروي والعصوي والحلزوني واللولبي، وقد توجد البكتيريا منفردة أو تتجمع مع ب
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 كيف تتكاثر البكتريا ؟

تتكاثر معظم أنواع البكتيريا الجنسيًا عن طريق االنقسام الثنائي البسيط حيث يتضاعف الكروموسوم  

أواًل ثم تنقسم البكتيريا لتعطي خليتين متطابقتين،   

وبعض أنواع البكتيريا تتكاثر جنسيا بطرقة مختلفة كاالقتران والتحول.   

 مما تتغذى معظم البكتريا ؟

تتغذى معظم أنواع البكتيريا على كائنات حية وغير حية، تسمى البكتيريا التي تتغذى على الكائنات الحية   

الت، فهي تحصل على الطاقة من خالل باملتطفلة أما البكتيريا التي تتغذى على األشياء امليتة تسمى باملحل  

 تحطيم وتحليل املواد امليتة،

كما تستطيع بعض أنواع البكتيريا إنتاج غذائها بنفسها من خالل القيام بعملية التمثيل الضوئي،    

الكيميائي والبعض اآلخر يستخدم الطاقة املوجودة في بعض املواد مثل الكبريت والحديد لصنع غذائها من خالل عملية التمثيل  
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أنواع البكتيريا املفيدة 
لإلنسان

تعد البكتيريا مهمة-6
جدًا في مجال التقانة 
الحيوية فمثال يتم 
ي استخدام البكتيريا ف

إنتاج مادة األنسولين 
وفي إنتاج الغاز 

الطبيعي واملنظفات

بعض األطعمة -5
تكتسب طعمها أو 
د رائحتها من خالل وجو 
ب البكتيريا مثل الرو

.والجبن

ا تستخدم البكتيري-4
لصنع العديد من 

املنتجات املفيدة لنا،
مل فبعض البكتيريا تع

على تحطيم األلياف 
النباتية لصنع الحبال 

وبعضها لصنع 
املضادات الحيوية

يقوم نوع من -3
ت غاز البكتيريا بتثبي

اء النيتروجين من الهو 
.الجوي إلى التربة

ينمو بعض أنواع البكتيريا في-2
أجسام كائنات حية أخرى 

وتساعدها في بعض عملياتها 
ا الحيوية، فمثال تقوم البكتيري
التي تعيش في معدة األبقار 
ي بتحطيم العشب والتبن وبالتال
ة تحصل كال من البكتيريا والبقر 

على الغذاء، كما تقوم البكتيريا 
التي توجد في أمعائك بصنع 
الفيتامينات التي تحتاجها وهي
تتغذى على فضالت طعامك

تقوم البكتيريا -1
بتحليل املواد امليتة
وبذلك تحصل على 

الطاقة من هذه املواد 
كما تستفيد الكائنات
الحية من املواد 
ج الكيميائية التي تنت

من تحلل املواد امليتة 
الستخدامها في عملية 

النمو

  ماهي شعبة البكتيريا الخضراء املزرقة ؟

البكتيريا الخضراء املزرقة كائنات بدائية صغيرة الحجم، تتكون من خلية واحدة منفردة أو على هيئة مستعمرة.   

 ما يميزها ؟

ذا النوع من البكتيريا من القيام بعملية التمثيل الضوئي للحصول على الغذاء، ووفقًا لذلك كان هوأكثر ما يميزها هو احتوائها على صبغة الكلوروفيل، التي تمكنها 

شبه كثيرًا تركيب الخلية ال تيصنف قديمًا على أنه من النباتات، إال أن هذا التصنيف تغير بعد أن تم التعرف على تركيب خالياها، والذي تبين أن تركيب تلك الخاليا 

ا هو أقرب إلى تركيب الخلية البكتيرية.النباتية وإنم  

تمتلك البكتيريا الخضراء املزرقة أيضًا أصباغًا أخرى غير الكلوروفيل فهي تمتلك أصباغا بنية أو سوداء أو حمراء بنفسجية،  -ملحوظة :  
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أين تعيش البكتريا الخضراء املزرقة ؟  

تعيش في البرك واملستنقعات والتربة الرطبة وفي برك السباحة والبعض منها لدية   

 القدرة على العيش في املياه املالحة والثلج واملياه الحمضية.

 ملاذا عند إنتشار البكتريا فى املاء يقل االكسجين ويقتل جميع الكائنات 

 الحيه االخرى ؟

الن البكتيريا الخضراء املزرقة النمو بشكل سريع لتغطية بركة املاء،   

وعندما يحدث ذلك فإن البكتيريا تستهلك كل األكسجين في البركة مما يتسبب   

دم صالحية املاء ى عفي قتل بقية الكائنات الحية األخرى، كما أن الكثير من أنواع هذه البكتيريا يطلق روائح كريهة، وتعتبر هذه الرائحة دليال عل

 للشرب

 ما هي مملكة الطالئعيات ؟

ش مفردة أو في الطالئعيات أبسط الكائنات الحية حقيقية النواة، معظمها وحيدة الخلية وبعضها عديدة الخاليا، مجهرية أو كبيرة الحجم، تعي

كلة الطالئعيات مستعمرات، بعضها ثابتة وبعضها متحركة، ذاتية التغذية وبعضها غير ذاتية التغذية، توجد في املياه العذبة واملالحة، ومم

حتوي على تنوع كبير  ألفرادها باملقارنة مع بقية املمالك األخرى،ت  
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تعيش أفراد هذه 

الشعبة متطفلة 

 وتحصل على غذائها من

جسم العائل الذي 

تلك تتطفل عليه، وال يم

 أفرادها أعضاء للحركة

ذبة فليس لديها أقدام كا

أو أسواط أو أهداب 

وإنما تتحرك أفرادها 

باإلنزالق في سوائل 

جسم العائل، كما هو 

 الحال في الالزموديوم

يا املسبب ملرض املالر 

 وسوف تدرس دورة حياة

ل البالزموديوم في فص

 الحق.

 

ي يعيش أفراد هذه الشعبة ف

ة املياه العذبة ولديها القدر 

بواسطة على االنتقال 

األهداب املتموجة، تختلف 

األهداب عن األسواط بأنها 

جد قصيرة وسريعة الحركة وتو 

ميز غالبًا بأعداد كبيرة، كما تت

الهدبيات بوجود نواتين: 

إحداهما صغيرة واألخرى 

كبيرة، ومن أمثلتها: 

 البراميسيوم

 

، عضو الحركة ألفراد هذه الشعبة هي األسواط

 نواعها يمتلك سوطًا واحدًا، وبعضهافبعض أ

درة اآلخر يمتلك أكثر من سوط، وعلى الرغم من ق

ة أو بعضها على املعيشة الحرة في املياه العذب

املعيشة التكافلية مع كائنات أخرى مثل 

يض ترايكونمفا الذي يعيش في أمعاء النمل األب

عمل )الرمة( ، حيث يقوم بإفراز اإلنزيمات التي ت

السليولوز، منتجا بذلك املواد على هضم 

يات الغذائية للنمل األبيض، إال أن معظم السوط

جة تعيش متطفلة في أجسام الحيوانات أو أنس

النباتات، ومن أشهرها التريبانوسوما.  

 

 

تتحرك أفراد هذه الشعبة 

 باألقدام الكاذبة كما في جنس

 األميبا
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 ماهي الطالئعيات شبه النباتية ؟

،تعرف الطالئعيات التي تقوم بعملية التمثيل الضوئي بالطحالب، وهي تشبه النباتات في أنها تصنع غذائها بنفسها  

 أين تعيش الطحالب ؟

ئص هذه الشعب إلى ست شعب، أهم خصافي املياه العذبة واملالحة وفي التربة الرطبة وعلى قلف األشجار، وتصنف حسب ألوانها وتركيبها 

 التي تساعدها للتكيف مع بيئاتها الستمرارية حياتها
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أين تعيش الطالئعيات شبه الفطرية ؟  

ذاتية  از بأنعا غير تعيش هذه الطالئعيات في البيئة الرطبة مثل أرضية الغابات وجذوع األشجار، ويطلق عليها أحيانا بالفطريات الغروية، وتمت

فمعظمها عبارة عن محلالت، تتغذى على البقايا امليتة التي تقوم بتحليلها. -مترممة أو متطفلة  -التغذية   

 والبعض اآلخر تتطفل على كائنات حية أخرى. 
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 ماهي مملكة الفطريات ؟

تية التغذية، تتكاثر وحيدة الخلية أو عديدة الخاليا، كما أنها غير ذا الفطريات كائنات حية حقيقية النواة، تنتشر في كل مكان، تكون هذه الكائنات

 جنسيًا والجنسيًا حسب الظروف املحيطة
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فوائد الفطريات

تساعد في تحطيم وتحلل -4
.املواد والتخلص من الفضالت

لين تستخدم في إنتاج البنس-3
.وبعض املضادات الحيوية

تستخدم في صناعة الخبز -2
.ومشتقاته

ع تدخل في صناعة بعض أنوا-1
.األجبان

أضرار الفطريات

تفسد الجلود واألقمشة -4
.والالستيك

ان تسبب بعض األمراض لإلنس-3
اع مثل فطريات القدم وبعض أنو 

.التهابات الرئة

اتات تسبب بعض األمراض للنب-2
.كصدأ القمح

ل تعمل على إفساد الطعام مث-1
.الفواكه والخبز
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 ما هي األشنات؟

األشنات عبارة عن كائنات حية تتكون من فطر وطحالب خضراء أو بكتيريا خضراء مزرقة يعيشان   

تقايضية، يستفيد كل منهما من اآلخر دون أن يسبب له ضرر،  ةمع بعض بعالق  

 حيث تقوم الطحالب الخضراء 

ن التي يمتصها من الهواء أو البكتيريا الخضراء املزرقة بإنتاج الغذاء لنفسها وللفطر، بينما يقوم الفطر باملقابل بتوفير الحماية واملاء واملعاد

 والتربة.

مملكة النبات ؟ماهي   

يلوز، ذاتية النباتات كائنات حية، حقيقية النواة، عديدة الخاليا، عديمة الحركة اإلنتقالية، تحتوي خالياها على جدار خلوي يتكون من السل

ة،التغذية، تتكاثر جنسيا وال جنسيا، تكيفت للعيش في بيئات متنوعة فبعضها يعيش في املياه وبعضها اآلخر على اليابس  

أنواع النباتات ؟ما   

هي أنسجة تنقسم النباتات إلى مجموعتين رئيسيتين هما: النباتات الوعائية والنباتات الالوعائية وذلك حسب وجود األنسجة الوعائية و  

 متخصصة تقوم بنقل املاء واملواد الغذائية في النبات
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 كالريشيا واملاركنتيا

 

 مثل نبات الفيوناريا

 

 

 

 

  

 عرف مجموعة النباتات الالوعائية .

رطبة املجموعة بالحزازيات، ويعيش هذا النوع من النباتات بالقرب من املاء أو في التربة ال تعرف أقسام هذه

وي على أوراق الظليلة، وهي نباتات صغيرة ال تحتوي على جذور بل أشباه جذور تثبتها في التربة كما أنها ال تحت

 وسيقان بل على أشباه األوراق والسيقان ، تتكاثر عن طريق األبواغ.
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ية تعد من أرقى مجموعات مملكة النبات وأكثرها انتشارًا وتنوعُا واهم

ية إلى اقتصادية، معظما يعيش على اليابسة، وتقسم النباتات البذر 

 قسمين:

عاريات البذور  -  

على  غير زهرية توجد بذورها على أسطح حراشفعبارة عن نباتات بذرية 

جبل شكل مخروط. من أمثلتها نبات العلعالن والعرعر الذي يوجد في ال

 األخضر.

كاسيات البذور  -  

كغذاء  وهي نباتات زهرية تشتمل على العديد من األنواع التي تستخدم

يز ملائية، تتملإلنسان، تعيش هذه النباتات في مختلف البيئات اليابسة وا

البذور إلى  بوجود األزهار التي تقوم بالوظيفة التكاثرية، تقسم كاسيات

وات طائفتين رئيسيتين هما: طائفة ذوات الفلقة الواحدة وطائفة ذ

، ومن الفلقتين، من أمثلة ذوات الفلقة الواحدة القمح والذرة والنخيل

 أمثلة ذوات الفلقتين البرتقال والورد والبازالء

 ملجموعة هو قسم السرخسيات وهي نباتات وعائيةأهم أقسام هذه ا

 بسيطة الزهرية،

  أين تنمو هذة النباتات ؟

وبجوار   بار تنمو في البيئات الرطبة الظليلة مثل الغابات وعلى جدران اآل 

حوافظ األفالج، تقسم أوراقها إلى وريقات صغيرة، تتكاثر عن طريق ال

البيئة  البوغية التي تظهر على شكل بثرات، ومن أمثلتها الشائعة في

 العمانية نبات كزبرة البئر

 

 

 ماهي مجموعة النباتات الوعائية ؟

ما أنها تتمايز تحتوي نباتات هذه املجموعة على األنسجة الوعائية )الخشب واللحاء( التي تقوم بنقل املاء واملواد الذائبة بين أجزاء النبات ك

باتات الوعائية صنف الننباتاتها إلى جذور وسيقان وأوراق، وتنمو في بيئات متنوعة باملقارنة مع النباتات الالوعائية، تتكاثر جنسيًا وال جنسيًا، ت

 حسب وجود البذرة إلى:
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من أنواع اململكة الحيوانية، وتشمل الشعب التالية: %97وهي التي تخلو أجسامها من العمود الفقري، وتشكل الالفقاريات حوالي   

  

 ماهي الالسعات ؟

ل اإلسفنج أكثر تعقيدا من اإلسفنجيات في تركيب الجسم اال أنها مائية مث 

يدرا وقنديل فمعظمها يعيش في املياه املالحة كأفراد أو في مستعمرات، فاله

 البحر واملرجان وشقائق النعمان كلها أمثلة على الالسعات.

تركيبها ؟ما   

هما هالم يتركب الجسم فيها من طبقتين من الخاليا: خارجية وداخلية بين

عرف متوسط، كما تحتوي على تجويف رئيس ي واحد هو الجوفمعوي ولذا ت

ام بالجوفمعويات ولها فتحة واحدة محاطة باللوامس، منعا يدخل الطع

تخدم تس وتطرد الفضالت، كما تتميز بوجود خاليا السعة متخصصة التي

 للدفاع وشل حركة الفريسية.

 

 ماهو اإلسفنج؟

ت أو هو أبسط الحيوانات عديدة الخاليا، يحوي على العديد من املساما 

الثقوب التي يدخل من خاللها املاء باتسمرار،  

 أين تعيش ؟

صخور ال كل االسفنجيات مائية تعيش في قاع املحيطات مثبتة على ال 

مرة ائن وحيد أو قد يشكل مستعتتحرك، يوجد االسفنج على شكل ك

وان.، تتفرع كالنبات، يتنوع االسنفج من حيث الشكل والحجم واألل  

 ما استخدمات اإلنسان لإلسفتج الطبيعي ؟

صناعي.في التنظيف والزينة وأغراض أخرى، كما أنتج أيضا اإلسفنج ال   

 

 

 عرف مملكة الحيوان

ة إنتاج الخاليا أكبر املمالك الخمس للكائنات الحية، وهي كائنات حقيقية النواة عديدة الخاليا، غير ذاتية التغذية، تتكاثر جنسيا بواسط

م الحيوانات أجهزة عصبية املشيجية، تتفاوت في مستويات تركيبها فيبدأ بسيطًا في املساميات ويزداد تعقيدا في سلم تصنيفها، تمتلك معظ

الفقاريات.لية تمكنها من التنقل من مكان إلى آخر، يقسم علماء الحيوان أفراد هذه اململكة حسب وجود العمود الفقري إلى فقاريات و وعض  
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 ماهي الديدان الحلقية ؟

 تعتبر أكثر الديدان تعقيدا من حيث

ام التركيب والسلوك، وتتميز بإنقس

أجسامها إلى حلقات أو عقل عديدة، 

ومعظم أنواعها يعيش معيشة حرة في 

لرطبة، املياه العذبة واملالحة وفي التربة ا

يوانات، وقليل منها يعيش متطفال على الح

ة النيرس ودود من أمثلتها دودة الرمل أو

ق الطبي األرض. التي تعيش في التربة والعل

 الشكل الذي يتطفل على الحيوانات

 ويتغذى على امتصاص دمائها.

 

 ماهي الديدان االسطوانية؟

هايتين تمتاز هذه الديدان بأجسام اسطوانية الشكل وبن

كل، مدببتين، كما تغطي أجسامها طبقة من الكيوتي

، وتتراوح أطوالها من أقل من مليميتر إلى متر واحد

 معظمها يعيش حرًا والبعض منها متطفل، 

أين تعيش الديدان األسطوانية الحرة؟  

على  في املياه العذبة واملالحة وفي التربة، وتتغذى 

الطحالب وعصارات النباتات واملواد العضوية 

لحيوانات املتحللة، أما املتطفل منها فيعيش على بعض ا

نسان مثل الكالب والقطط وفي النباتات أيضا وفي اال

أمعاء  مسببة له االمراض كداء الفيل. ، كما تتطفل في

طعام سكارس، والتي تنتقل إليه من الاإلنسان دودة اإل 

 امللوث مسببة له األمراض.

 

 ما هي الديدان املفلطحة ؟

ات أكثر تعقيدا في التركيب من االسفنجي

والالسعات ولكنها أبسط أنواع الديدان 

لى األخرى تركيبًا، لها جسم مفلطح يقسم إ

ان ثالث طبقات من الخاليا، معظم هذه الديد

ة حرة منها يعيش معيشطفيلية، ولكن البعض 

 في املاء مثل دودة الالناريا.

الدودة الشريطية أحد أنواع الديدان  -

معاء املفلطحة الطفيلية، التي تعيش في أ

ة الفقاريات، تمتلك أجهزة عصبية وإخراجي

زًا وتناسلية متطورة إال أنها ال تمتلك جها

 هضميًا.
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 ماهي شعبة شوكيات الجلد؟

أفرادها واسعة االنتشار، غالبا ما تكون ملتصقة 

لي بالصخور في قاع البحر، تتميز بوجود جهاز هيك

لدها داخلي على شكل صفائح كلسية كما تظهر على ج

واسطة السميك زوائد شوكية، ليس لها رأس وتتنفس ب

وبية خياشيم رقيقة ولها جهاز وعائي ينتهي بأقدام أنب

، مثل التنفس والتغذيةتستخدم كاإلحساس والحركة و 

قنفذ البحر ونجم البحر وخيار البحر. 

 

 

عها اكثر أنواع الكائنات الحية تنوعا وأوس

 انتشارًا تمتلك الخصائص التالية:

 لها زوائد تتكون من قطع ترتبط مع -1

بعضها باملفاصل مكونة أرجل أو قرون 

 استشعار أو أجنحة.

ن لها هيكل خارجي عبارة عن غالف يتكو  -2

ازل من بروتين وكيتين، يحميها ويعمل كع

مائي يمنع فقدان املاء من أجسامها مما 

ة.يمكنها من العيش في البيئات اليابس  

أجسامها مقسمة إال ثالثة أقسام  -3

 واضحة هي: الرأس والصدر والبطن.

ن تمتلك جهاز عصبي متطور يتكون م -4

ي.دماغ وحبل عصب  

ح.تمتلك املفصليات جهاز دوري مفتو  -5  

تصنف املفصليات إلى أربعة طوائف 

 يوضحها املخطط التالي:

 ماهي شعبة الرخويات ؟

تعد هذه املجموعة ثاني أكبر مجموعات 

الحيوانات من حيث عدد األنواع بعد 

ألف  100املفصليات، حيث تضم أكثر من 

نوع، ومن أمثلتها الحلزون واملحار 

ي وط والحبار، تعيش الرخويات فواالخطب

ل املياه واليابسة وتتنوع من حيث الشك

 والحجم.

 تقسم الرخويات إلى ثالث طوائف حسب

 وجود القوقعة واألقدام في أجسامها:

الرخويات ذات املصراعين كاملحار. -  

بطنية األقدام كالحلزون. -  

الرأسقدميات كاالخطبوط. -  

الرخويات ملحوظة : يستخدم العديد من 

، كغذاء لإلنسان مثل الحبار والحلزونات

ملحار كما يتسخرج منه اللؤلؤ الذي ينتجه ا

 والقواقع ألغراض الزينة األخرى.
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 ماهي شعبة الحبليات ؟

يحل محله العمود  دورة حياتها والذيتعد الحبليات أكثر شعب اململكة الحيوانية تعقيدا في التركيب، وتتميز بوجود الحبل الظهري في إحدى مراحل 

لبطنية. وبشكل عام الفقري في الفقاريات، كما أن جهازها العصبي يقع في الناحية الظهرية عكس الالفقاريات الذي يقع جهازها العصبي في الناحية ا

تصنف الحبليات إلى تحت الشعب التالية:  

 
 

الحبل الظهري على طول الجسم، ومن أمثلتها السهيم.يمتد فيها   

 

 

 

 

 أين تعيش الذيل حبليات ؟

رى إال يعيش معظمها في البحار الضحلة، بعض أفرادها صغيرة جدًا ال ت

سمها. بالعدسة املكبرة، ويمتد الحبل الظهري في الجزء الخلفي من ج

 ومن أمثلتها األسيديا.
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مسها متغيرة الحرارة، يغطي جتتميز هذه األسماك بهيكلها الغضروفي، وهي 

متد على حراشف مسننة، كما تمتلك أسنانًا حادة قوية والفم بالجهة البطنية، وي

وية طول جسمها خطان جانبيان يتأثران باهتزاز األمواج، وحاسة الشم لديها ق

، أزواج من الفتحات الخيشومية غير املغطاة بغطاء خيشومي 7-5جدًا، لها من 

حر ك األخرى والقشريات والرخويات، من أمثلتها: كلب البتتغذى على األسما

 وأسماك القرش

 

تتميز  وهي فقاريات بدائية مستديرة الفم وليس لها فكوك، كما

ا الغضروفي مثل: الجلكيلهبهيك  

 

 

 أشرح شعبة الفقاريات.

صفاتها: من الحبليات، وهي أكثرها أهمية وتعقيدا، تعيش في مختلف البيئات )الهواء واملاء واليابسة( ومن أهم %99تشكل الفقاريات أكثر من   

لها عمود فقري يشكل دعامة أساسية للجسم. -  

يقسم الجسم إلى الرأس والعنق والجذع واألطراف. -  

يتضخم الحبل العصبي في الجزء األمامي ويكون الدماغ الذي يتموضع في الجمجمة. -  

لها جهاز دوري مغلق ويتكون القلب من حجرتين إلى أربع حجرات، ويحتوي دمها على الهيموجلوبين. -  
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ماهي طائفة البرمائيات؟  

تنفس البرمائيات أقل الفقاريات تنوعًا، وتعيش جزءا من حياتها في املاء فت

الرئات، وهي بالخياشيم، وتعيش الجزء اآلخر من حياتها على اليابسة فتتنفس ب

ما حيوانات متغيرة الحرارة، تقوم بالبيات الشتوي طوال فصل الشتاء، ك

ال في املاء.تتزواج في املاء، وتضع بيضها الذي ال يمكن أن يفقس إ  

 تصنف البرمائيات إلى ثالث رتب وهي:

والخلفية في  : لها ذيل طويل وتتساوى أطرافها األمامية رتبة البرمائيات املذنبة -

 الطول من أمثلتها السلمندر.:

توي على : وهي أكثر البرمائيات انتشارا، ال تحرتبة البرمائيات عديمة الذنب  -

الجم.أطوارها البالغة، منها الضفادع والعالذيل، كما تختفي الخياشيم في   

ا أطراف، : وهذه تعيش على اليابسة، ليس له رتبة البرمائيات عديمة األطراف -

 دودية الشكل تشبه الحيات أو الديدان ومن أمثلتها السيسليا.

 

ماهي طائفة األسماك العظمية؟  

تعيش في  تنوعًا،تشكل الغالبية العظمي من األسماك وأكثر طوائف الفقاريات 

ميز املياه العذبة واملالحة، متغيرة الحرارة، لها أشكال وأحجام مختلفة، تت

يمها بهيكلها العظمي، وجلد مغطى بقشور مستديرة متراكبة، كما أن خياش

ية تغطى بصفائح خيشومية كبيرة، ولها نوعين من الزعانف: زعانف فرد

)الصدرية والحوضية(. )الظهرية والذيلية والشرجية(، وزعانف مزدوجة  
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 ماهي طائفة الزواحف؟

ن من مادة تعد الزواحف أول الفقاريات التي تكيفت للعيش على اليابسة، تغطي أجسامها بالجلد السميك الجاف، املغطى بالحراشف تتكو 

ري منتظم، تتنفس فقد وتبخر املاء ولتحميها من األعداء، كما تقيها عند الزحف على األسطح الخشنة، ينسلخ جلدها بشكل دو  الكيرياتين لتقلل من

حمايته من بالرئات، وهي متغيرة الحرارة، تمتلك زوجان من األطراف عدا الحيات، تتكاثر جنسيًا واإلخصاب فيها داخليًا، بيضها مغطى بقشرة ل

األبحاث العلمية  ف أهمية كبيرة في خفض أعداد الكائنات الضارة باإلنسان، واستفاد منها اإلنسان في صناعات الجلود، وأيضا فيالجفاف، وللزواح

التي تجري على سمومها، كما تستخدم كغذاء لبعض الشعوب، تقسم إلى الرتب التالية:  
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تعد التماسيح من أكبر الزواحق 

هار ، املوجودة حجما، تعيش غالبًا في األن

لديها فكوكًا قوية وأسنان كبيرة، 

ي تستخدمها القتناص فرائسها الت

ملائية تتغذى عليها، كاألسماك والطيور ا

لها والثدييات تتميز التماسيح بذيو 

لى العضلية الطويلة التي تساعدها ع

، بواسطة الرئاتالسباحة، تتنفس 

 وقلبها مكون من أربع حجرات.

 

شارا، تشمل هذه الرتبة السحالي والحيات، وهي أكثر الزواحف انت

ف تعيش في املاء واليابسة وعلى األشجار، يغطي جلدها حراش

والبعض  تتجدد باإلنسالخ بشكل دوري، معظمها يتكاثر بالبيض

جري للمنها يفقس البيض بداخلها، للسحالي أطراف تكيفت 

 والتسلق، ومن أبرز أنواعها املنتشرة:

ها الضب والبرص والحرباء، أما الحيات فليس لها أطراف، إال أن

تالع تمتلك فكوكُا غير غير مرتبطة، مما تمنحها القدرة على اب

لحشرات فرائسها الكبيرة، فهي تتغذى على الفئران والضفادع وا

 واألسماك، وللبعض منها أنياب سامة.

لشم السمع واإلبصار لدى الحيات ضعيفة، إال أن حاسة اوحاستي 

روائح من قوية جدا، فلسانها املشقوق يستطيع إلتقاط جزيئات ال

الهواء، بعض الحيات سامة، قد تشكل خطرًا على اإلنسان 

يات سمية.نة والتي تعد أكثر الحوالحيوان ومن أمثلتها األفعى املقر   

تعيش بعض السالحف على 

ء املالح ها اآلخر في املااليابسة وبعض

أو العذب ، وتتنفس بالرئتين 

أو  وتمتلك أطرافًا تحورت للمش ي

ما كمجاديف للسباحة في املاء، وم

يميز السالحف وجود الدرع الذي 

زخر يحمي الجسم وينمو مع نموه، وت

ن مياه السلطنة بأنواع مختلفة م

راء السالحف مثل السلحفاة الخض

ة.يتونيوالشرفاف والرمانية والز   

 

 

 

  

alm
an
ah
j.c
om
/om

mailto:ewathiq@gmail.com


بنفسك ية: امتحن نفسك   امتحانات مع نتائج فور

دراسي ل ا لك  تحصي وى  قارير أداء: اعرف مست  ت

ة ب إجا ل ا ذج  ونما قة  ب لسا ا  امتحانات السنوات 
واصل عبر الايميل: ewathiq@gmailت . com  

ين آخر ل ا دروس التفوّق: تعلّم من خلاصة تجارب   

ة ب إجا كل سؤال  ل ثق:  وا بات  إجا قسم   

فلاش ل وا و  دي في ل ا ب تعّلم  در   مصا

 : آب  تس  وا ل ا ر  واصل عب 99412678ت  

www.ewathiq.com  

الرحمن الرحيمبسم هللا            

 

 
 
 

 التنوع والتكيف                                                        ثالثالفصل ال

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alm
an
ah
j.c
om
/om

mailto:ewathiq@gmail.com


بنفسك ية: امتحن نفسك   امتحانات مع نتائج فور

دراسي ل ا لك  تحصي وى  قارير أداء: اعرف مست  ت

ة ب إجا ل ا ذج  ونما قة  ب لسا ا  امتحانات السنوات 
واصل عبر الايميل: ewathiq@gmailت . com  

ين آخر ل ا دروس التفوّق: تعلّم من خلاصة تجارب   

ة ب إجا كل سؤال  ل ثق:  وا بات  إجا قسم   

فلاش ل وا و  دي في ل ا ب تعّلم  در   مصا

 : آب  تس  وا ل ا ر  واصل عب 99412678ت  

www.ewathiq.com  

الرحمن الرحيمبسم هللا            

 

 
 
 

 التنوع والتكيف                                                        ثالثالفصل ال

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.طائفة الثديياتأشرح   

سان كثيرًا، الرتباطها اهتم بها اإلن -ثابتة الحرارة  -ذوات الدم الحار أرقى الفقاريات تركيبًا ووظيفًة وسلوكًا، وأكثرها نشاطًا واستهالكًا للغذاء، وهي من 

بحياته ومعيشته، تتميز بالعديد من الخصائص منها:  

دماغها معقد التركيب شكاًل ووظيفًة، مما ميزها بالذكاء والقدرة على التعلم. -1  

تجويف البطني.تمتلك رئتين كبيرتين، ولها حجاب حاجز يفصل التجويف الصدري عن ال -2  

القلب فيها مكون من أربع حجرات. -3  

يكسو جلدها الشعر ويحتوي على غدد عديدة )عرقية، دهنية، عطرية، لبنية(. -4  

تتكاثر معظمها بالوالدة، وينمو الجنين برحم إناثها، وترضع صغارها بعد الوالدة. -5  

 

 

ر ؟طائفة الطيو  ماهي  

ها له حيوانات فقارية ثابتة الحرارة، درجة حرارتها عالية مقارنة مع الفقاريات األخرى، معظم

كون من القدرة على الطيران، والريش من أبرز ما يميز الطيور عن غيرها، جسمها مغزلي الشكل م

ان يالرأس والجذع والذيل، لها زوجان من األطراف، تحورت األمامية منها إلى أجنحة، أما الخلف

فتستخدمهما للمش ي أو السباحة أو التسلق أو لإلفتراس   

؟تتميز الطيوربما   

حجرات،  بوجود عظام مجوفة خفيفية وأكياس هوائية متصلة بالرئتين، القلب مكون من أربع 

ة بولية، اإلخصاب بها داخليا تضع األناث البيض وتحتضنه حتى يفقس، ليس للطيور مثان

البيئة  ممتدة تكيفت حسب نوع الغذاء الذي تتناوله، وزخر أجواء وفكوكها تحورت إلى مناقير 

نوعًا منها النورس والشاهين. 468العمانية بالعديد من أنواع الطيور تصل إلى   
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؟يات(طائفة الثدييات الحقيقية )املشيم ماهي  

حيث  معظم الثدييات تنتمي إلى هذه املجموعة،

من مجمل الثدييات، وهي حيوانات  %94تضم 

غارها في ولودة تتميز بإكتمال النمو الجنيني لص

 رحم أمهاتها، حيث يتصل الرحم باملشيمة

بواسطة الحبل السري الذي يمد الجنين 

لذا  واألكسجين ويخلصه من الفضالتبالغذاء 

جنين تعرف باملشيميات، تختلف مدة الحمل لل

 من حيوان آلخر.

 

؟طائفة الثدييات الكيسية ما هي  

ة حيواناتها آكلة األعشاب تلد صغارها ناقص

 النمو، تستكمل نموها بداخل كيس أسفل

بطن األم، حيث تتغذى بالرضاعة من غدد 

نغر.بشراهة ومن أمثلتها: الكواال ، والكالثدي   

 

؟طائفة الثدييات األولية ماهي  

نما تضع تتميز عن بقية الثدييات بأنها ال تلد وإ

عتمد البيض، وتحصنه حتى يفقس عن صغار ت

توجد لها  في تغذيتها بعلق حليب أمهاتها التي ال 

 أثداء واضحة، حيث يسيل الحليب من ثقوب

شار، بطنها، وهذه الحيوانات قليلة االنت على

ومن أمثلتها آكل النمل ومنقار البط الذي 

 يستوطنا استراليا.
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