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 يترك للطالب

 يترك للطالب

المالحظات التفصيلية تسهل عملية تعرف حبة الفول السوداين؛ وهذا يساعد 

سة المخلوقات الحية؛ وكما توضح المالحظات التفصيلية علماء األحياء على درا

 سجال يمكن استعماله يف دراسات الحقة
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 إن لون السمكة يساعدها على ان تتشابه بلون الرمل والرسوبيات
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 تنمو فراخ أبو الحناء وتطور قدرتها على الرؤية وعلى الطيران مسافة طويلة
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 يترك للطالب

عض األشياء غير حية ولكنها كانت حية يوماً ما، وأيضاً يحدث إشكالية لدى الغير العالمين بعلم ألننا قد نجد ب

ه لعدم معرفتهم بتركيبها وعدم معرفتهم بقواعد التصنيفبشا التصنيف يف تصنيف كائنات مثل الفيروسات أو ما  
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الحشرة حيث أن أوراقه حين تقف الحشرة عليه فإن تركيب أوراقه يساعده يف التقاط 

 المفتوحة تطبق على الحشرة ومن ثم يقوم بهضمها واستخالص المواد الغذائية منها
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 يترك للطالب

كثر : 1ج يستجيب  -يتكاثر  -ينمو   -مكون من خلية أو أ

 للمؤثرات

وهناك خصائص مثل أنه يظهر تنظيماً؛ يحتاج إىل طاقة؛  

 يحافظ على االتزان الداخلي يتكيف خالل الزمن

االستجابة: هي رد فعل للمؤثرات، أما التكيف: فهو صفة موروثة تنتج عن 

 التغير يف النوع عبر الزمن استجابة لعامل بيئي

ألن الخاليا تظهر كل خصائص الحياة: 2ج  

فهم علم الحياة: 3ج  

تركيب المخلوقات الحيةباإللمام   

ية بعضها مع كيف تتفاعل المخلوقات الح

فها وكيف تتكيف ئبعض، وكيف تقوم بوظا

اتهائللمعيشة يف بي  

فهم دور اإلنسان يف الحفاظ على البيئة الطبيعية 

 واستمرار الحياة على األرض
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مثل الكتابة  -علوم غير الطبيعية يعتمد العلم الطبيعي )التجريبي( على المالحظة والتجريب بينما ال تعتمد ال

على هذا األمر -والشعر   

وهناك اختالف بين العلم الطبيعي والعلم الزائف )التي يدعي أصحابها بأنها تنتمي للعلم مثل الكهانة 

يعتمد على االعتقاداتوالتنجيم( يف كون أن العلم الطبيعي يعتمد على الحقائق بينما العلم الزائف   
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نعم؛ تأكد من أن التفسير مقنع لالستنتاج الذي توصل إليه 

 الطالب

:1ج  

 

:2ج  
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جرام 2.8  

الفرضية تحدد نوع البيانات وكيفية تجميعها، يتم التفسير عندما 

 يحدد العلماء إذا ما أكدت البيانات الفرضية

https://hulul.online/


 فهم األفكار الرئيسة

يتميز العلم الطبيعي بأنه يسال أسئلة يمكن اختبارها ويستخدم الدليل أو البرهان لتقديم : 1ج

 إجابات عن هذه األسئلة

النظرية العلمية تفسير يعتمد على المالحظات العلمية وعلى التجارب عبر الزمن: 2ج  

ج عالمياً ئ؛ كما يسهل تفسير النتاام المتري إعادة إجراء العمل والتجاربييسر النظ: 3ج  

يعتمد العلم الطبيعي على الدليل الناتج من بحوث رصينة يمكن إعادة إجرائها أما العلم : 4ج

غير الطبيعي فيستعمل لغة علمية مضطربة غير مفهومة ومبهمة لكنها ال تعتمد على دليل 

 ناتج عن بحوث علمية

يمكن لعالم األحياء أن يستخدم الفكرة لتكوين فرضية؛ ثم يستخدم تجربة الختبارها؛ ويحلل : 5ج

التحليل نتائج البيانات الناتجة عن التجربة وينشر  

إن المالحظة هي طريقة : 6ج

مباشرة لجمع البيانات أما 

 االستنتاج فهو افتراض يتم

استنتاجه من البيانات التي تم 

 جمعها

يمكن جمع البيانات إما : 7ج

بشكل كمي رقمي أو بشكل 

 وصفي

تقنيات متقدمة وسيعتمد على  سوف يصبح المجتمع غير قادر على إنتاج: 9ج

مجتمعات أخرى لحل مشاكله الطبية والبينية وقد يؤذي أفراد المجتمع غيرهم من 

 المخلوقات بسبب إهمالهم للعلوم

نحضر دودة أرض ونقوم بإحضار عطور مختلفة ونالحظ رد فعل الدودة وإىل أي : 11ج

ر فيه لبن عطر ستنجذب أو نحضر دودة أرض وكوب خل وكوب آخر فيه ماء وكوب آخ

 ونالحظ إىل أي كوب ستنجذب

المتغير المستقل هو  :8ج

العامل الذي يجرى اختباره يف 

التجربة بينما المتغير التابع 

ينتج من التغيرات يف المتغير 

 المستقل بل يعتمد عليه

 مليون

 يترك للطالب

 يترك للطالب
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 االتزان الداخلي

 التكاثر

 شيءالحاجة إىل طاقة خاصية حرجة للحياة؛ ألن كل 

يفعله المخلوق يحتاج إىل طاقة؛ وبدون مصدر للطاقة 

فإن المخلوق ال يستطيع التكاثر أو االستجابة أو 

 الحفاظ على االتزان الداخلي أو النمو

؛ رس جانبا متميزا من خصائص الحياةكل عالم يد: 6ج

فالعالم ابن سيناء وصف النبات وصفا دقيقا وكذلك 

الحيوان، أما ابن البيطار فكتب وصفا للجدري، 

كتشف الميكروبات المحدثة للمرض، وطور  الحصبة وا

 الطبيب درو طرائق فصل بالزما الدم عن خالياه

االستجابة: رد فعل قصير األمد لمؤثر يف البيئة )مثال: : 7ج

الشمس والتي تستجيب ألشعة الشمس بالدوران  زهور دوار

 ناحيتها أينما اتجهت(

التكيف: تغير موروث طويل األمد يمكن المخلوق من العيش 

بصورة أفضل يف بيئته )مثال: انتفاخ أوراق نبات الصبار 

ومعيشته يف الصحراء ويوائم وظيفة تخزين الماء( ليتالءم  
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: النظام المتري8ج  

: النظرية9ج  

المالحظات التي أخذت : تجمع البيانات من10ج  

المجموعة الضابطة ال تعطي العامل الذي يجرى اختباره وال تتعرض له، بينما : 11ج

 تعطي المجموعة التجريبية العامل الذي يجرى اختباره وتتعرض له

المتغير المستقل هو العامل الذي يجرى اختباره يف التجربة؛ بينما المتغير التابع : 12ج

المتغير المستقل وتعتمد عليه ينتج من التغيرات يف  
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ية من معدل األيض تقلل اإلضافات الغذائ

ذكور البط وإناثهالميداين ل  

 طائر النورس

 يترك للطالب

ولكن لها  حديثة تقنيةيحدث هذا حينما يقوم العلماء يعمل : 18ج

آثار جانبية كبعض األدوية التي تزيل آثار اآلالم )المسكنات( 

ولكنها قد يكون لها أعراض جانبية مثل آالم بالمعدة وكثرة أخذها 

 على الريق قد يسبب قرح بالمعدة

 يترك للطالب

م 20.22  
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العلماء حول العالم يتحدثون بلغات مختلفة 

فإذا استعمل العلماء وحدات القياس نفسها 

دقةبين قياساتهم بسهولة و  فإنهم يقارنون  

C 

النتائج غير المتوقعة يمكن أن تقود إىل 

المزيد من التقدم أو إىل المزيد من 

 األسئلة والتجارب

ش تلك المخلوقات الحية؟، ماذا تأكل؟، أين تعي: 3ج

هل يأكل بعضها بعضاً؟ هل تتعايش هذه 

المخلوقات الحية بعضها مع بعض؟، ماذا يحدث إذا 

 اختفت إحدى هذه المجموعات؟

كل من الفرضية العلمية والنظرية العلمية نوع : 4ج

من التفسير، الفرضية تفسير تجريبي وقابل لالختبار 

ا تذكر الفرضية قبل إجراء لسؤال علمي وغالبا م

البحث؛ أما النظرية العلمية فهي تفسير لظاهرة 

 طبيعية جربت لمرات عديدة وأكدت البحوث دعمها
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 يترك للطالب

أقوم بتقسيم المخلوقات الصحراوية إىل 

نباتات وحيوانات وكل منهما أقوم بتقسمه 

على حسب تكيفه مع البيئة والشكل 

 الخارجي والوظائف
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 مجموعة الطيور الجاثمة
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 الصقر والعقاب واألسد
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التسمية الثنائية هي التي ميزت نظام لينيوس فهي تعطي 

كل نوع اسماً علمياً مكوناً من جزأين هما اسم الجنس واسم 

ا يحدد هوية المخلوقالنوع وهذ  
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يدفع العلماء ليبحثوا  يكتسب أهمية خاصة عند دراسة المخلوقات الحية نظراً لكثرتها وتنوعها المذهل مما: 1ج

تشترك فيها تيتالف فيها والخصائص الحياتية اليف صفاتها المشتركة وجوانب االخ  

التسمية الثنائية هي التي ميزت نظام لينيوس وهي تعطي كل نوع اسماً علمياً مكوناً من جزأين هما اسم : 2ج

 الجنس واسم النوع الذي يحدد هوية المخلوق الحي

، فوق المملكة: حقيقية النوى؛ المملكة: الحيوانات؛ الشعبة: الحبليات، الطائفة: الثدييات، الرتبة: القطيات: 3ج

 الفصيلة: القطيات، الجنس والنوع: القط البري

 

 يترك للطالب

: ال، فهي تضم رتباً ذات عالقة بعضها ببعض5ج  

 حيوانات ونباتات ثم صنف قسم المخلوقات الحية إىل: تصنيف أرسطو: 6ج

لبيئاتها ولحقها تبعاً ألشكالها أما  الحيوانات تبعا لوجود األحمر أو عدمه ثم تبعاً 

النباتات صنفها حسب حجمها وتركيبها إىل أشجار وشجيرات وأعشاب كان قاصرا 

 ولم يستطع وضع كل المخلوقات كالضفدع والطيور التي ال تطير

ها تصنيف لينيوس: حول نظام أرسطو إىل نظام علمي صنف الطيور على حسب بيئاتها وسلوكيات

وشكلها مثالً إىل ثالث مجموعات، أبرز إضافاته التسمية الثنائية وفيها يعطى لكل نوع اسماً 

 علمياً مكوناً من جزأين هما اسم الجنس واسم النوع
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 يترك للطالب
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عشب البحر يشبه النباتات، األميبا تشبه 

 الحيوانات، الفطر الغروي يشبه الفطريات
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لبالستيدات الخضراء تحتوي معظم النباتات على امتعددة الخاليا لها جدر خلوية مكونة من السليلوز، 

 التي تتم فيها عمليه البناء الضويئ والقليل من النباتات غير ذاتية التغذية قد تكون متطفلة
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تريا البدائيةالبكتريا البدائية >>> البك: 1ج  

 البكتريا >>> البكتريا الحقيقية

 حقيقية النوى >>> الطالئعيات، الفطريات، النباتات، الحيوانات

يف بعضها الطالئعيات: جدارها الخلوي يحتوي على السليلوز: 3ج  

 الفطريات: جدارها الخلوي يحتوي على الكايتين

فوف المملكة: حقيقة النوى: 4ج   

 المملكة: الحيوانية

جاليكان بعكس جدارها الخلوي يحتوي على ببتيدو ألن البكتيريا الحقيقية: 5ج

ومسامياً يمتاز بالقوة اً ي مادة تكون تركيباً شبكياً بسيطالبدائيات ال تحتوي عليه وه  

روسات خاليا وهي ليست خاليا يف ذاتها وال تعد حية ونظراً لكونها غير حية الفي :6ج

فإنها ال تدخل عادة يف أنظمة تصنيف المخلوقات الحية وقام العلماء بعمل نظام 

 تصنيف خاص بها
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 يترك للطالب
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: التسمية الثنائية1ج  

: علم التصنيف2ج  

يةئة الثناأنه يعطي اسماً علمياً مكوناً من جزأين هما اسم الجنس واسم النوع واستخدمت اللغة الالتينية أساسا للتسمي: 6ج  

سم العلمي يف يكتب اال - يكتب الحرف األول من اسم الجنس حرفاً كبيراً بينما تكتب بقية أحرفه وحروف اسم النوع كلها صغيرة

بعد أن يكتب  - سم العلمي بخط اليد يجب أن يوضع خط تحت كل أجزائهإذا كتب اال - الكتب المطبوعة أو المجالت بالخط المائل

ستخدام الحرف األول منه أما امرات التالية اختصار اسم الجنس بالمرة األوىل فإنه يكتب عند ظهوره يف السم العلمي كامالً يف اال

 اسم النوع فيكتب كامالً 

الحقيقية البكتيريا  

بدائيةالبكتيريا ال  

 الفطريات

ع يوحي بوجود عالقة قرابة ئفرس البحر هو اسم شا

 بين هذا المخلوق والفرس لذلك ال يعتبر اسماً علمياً 
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كثر وتوجد : 16ج كبر من المملكة وتشمل مملكة واحدة أو أ فئة فوق المملكة أ

كبر من االختالفات بين الممالكاخت الفات أساسية من فوق الممالك أ  

تصنف المخلوقات يف فوق الممالك على أساس نوع الخلية والتركيب والمملكة على 

 أساس نوع الخلية والتركيب والتغذية

يمكن أن تتم من  الرأي حول وضعها يف نفس فوق المملكة: 18ج

يمكن أن  -ائية النوى أن لديها خصائص مشتركة )بد خالل اإلشارة إىل

تكون غير ذاتية التغذية او ذاتية التغذية( والصفات الغير مشتركة 

 )مكون من جدار خلوي(

أعضاء والرأي الذي يعارض ذلك يمكن أن يكون عبر اإلشارة إىل أن 

ية تعيش يف بينات قاسية لهذا هي فريدة ئفوق مملكة البكتيريا البدا

يؤثر يف   مملكة مختلفة الووضعها يف نفس فوق المملكة أو يف

 تصنيفها

 البكتيريا البدائية

ال نفرض أن توضع يف النوع نفسه بسبب أنهما 

ال تنتجان نسالً خصباً يف الطبيعة والنوع 

 البيولوجي يتطلب إنتاج نسالً خصباً 
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صنف أرسطو المخلوقات الحية بناء على التشابه يف المظهر والسلوك واالختالف األساسي : 1ج

بين النباتات والحيوانات هو أن النباتات ال تتحرك بينما الحيوانات تتحرك إن ذلك الفرق ربما كان 

جهر لم يكن معروفاً بعد فإن الناس آنذاك لم يكونوا على أساس نظامه التصنيفي وحيث أن الم

 علم بالمخلوقات المجهرية

 

إن خصائص المخلوقات الحية تشمل: لها : 2ج

كثر، تظهر تنظيماً، تتكاثر؛ تنمو،  خلية واحدة أو أ

تستجيب للبيئة؛ تحافظ على االتزان الداخلي؛ 

تستخدم الطاقة، تتكيف عبر الزمن، إن الصخرة 

ن هذه الخصائص إال أنها تظهر ليس لها أي م

تنظيماً ألنها تتكون من معادن ذات تركيب 

 كيميايئ محدد

نظام التسمية الثنائية له قيمة كبيرة ألن : 3ج

اللغة المستخدمة يف التسمية هي الالتينية وهي 

ال تتغير كما أن العلماء حول العالم يستطيعون 

فهم االسم العلمي أما االسماء الشائعة 

ي مربكةللمخلوقات فه  
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 يترك للطالب

الخاليا الحيوانية والخاليا البكتيرية تصنف 

كمخلوقات حية لتركيبها الخلوي وقيامها 

بأنشطة مختلفة كالحركة والتكاثر والنمو 

 وغيرها حتى وإن اختلفت صورها
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 يترك للطالب

  عن طريق االقترانيئاالنقسام الثنا
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هناك الفلورا الطبيعية وهي مهمة جداً للجسم ألنها حين تنمو وتتكاثر على الجسم تتنافس 

 مع البكتيريا المسببة للمرض وتمنعها من إحداث المرض مثل بكتيريا أشيرشيا كوالي

 تدخل ىف صناعة يعض األغذية كالجين واللبن والمخلل والشيكوالتة والزبادي

والرايبوفالفين وهي مهمة يف مجال األدوية، والبحث  21مسؤولة عن اإلنتاج لفيتامين ب

العلمي وإنتاج بعض المضادات الحيوية مثل الستربتومايسين والتتراسايكلين 

 والفانكومايسين
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 يترك للطالب

الطرق التي تواجه البكتيريا بها الظروف البيئية القاسية منهاهناك بعض : 3ج  

مة اواوم البيئات القاسية وتستطيع مقاألبواغ الداخلية: البوغ الداخلي خلية كامنة تق

الحرارة العالية والبرودة الشديدة والجفاف والتعرض لكميات كبيرة من األشعة فوق 

رية العاديةالبنفسجية وجميعها ظروف تقتل الخلية البكتي  

قرض وتستطيع النمو والتكاثر وتقاوم نوم البكتيريا يعمل طفرة حتى ال تالطفرات: تق

 المضادات الحيوية

أشيرشيا كوالي: 4ج  

صناعة األغذية تدخل يف يلبكتيريا المفيدة الالهوائية التا  

 البكتيريا التي تدخل يف صناعة الستربتومايسين

ذلك لوجود عدة اختالفات بين فوق المملكتين أال وهما فوق المملكة البكتيريا : 2ج

البكتيريا يحتوي على  الحقيقية وفوق مملكة البكتيريا البدائية فجدار الخلية

ببتيدوجاليكان يف حين ال تحتوي البكتيريا البدائية على كما أن الدهون يف األغشية 

البالزمية والبروتينات الرايبوزومية وحمض أر أن أي مختلفة فالبروتينات الرايبوزومية 

 يف البكتيريا البدائية شبيهة بتلك الموجودة يف الخاليا الحقيقية النوى

لتشابه تركيبها وعملياتها : 5ج

ضية بشكل كبير الحيوية واألي

بينما النباتات والحيوانات 

فاالختالف بينهم جلي واضح 

يظهر يف الشكل الخارجي 

 وغيره من الصفات

 

خلية بكتيرية 64: 6ج  
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 يترك للطالب
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نعم فهي أعطت نتائج توضح دخول ال دي أن : 1ج

أي داخل خلية العائل وقيامها بعد التضاعف بنقل 

 صفات جديدة تتمثل يف ظهور الفسفور المشع

ظهور ال ألنها حين إذن لن تظهر المسبب ل: 2ج

الصفات الجديدة فكل متهماً سيظهر صفات 

 خاصة به ويحملها
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 يقوم بإنتاج دي أن أي
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 يترك للطالب

يحدث هذا يف دورة التحلل حيث تنتج خاليا العائل نسخا عديدة من دي أن أي أو أر أن : 1ج

أي للفيروس ثم تقوم جينات الفيروس أو البريون بتوجيه خلية العائل لتصنع العديد من 

الضرورية لتكاثرهما بروتين محفظة الفيروس أو البريون واإلنزيمات  

ندماجية عن طريق دخول دي أن أي الخاص لقوباء يتكاثر من خالل الدورة االفيروس ا: 2ج

بالفيروس لنواة العائل واندماجها مع كروموسوم العائل، أما فيروس نقص المناعة 

لى مادة المكتسبة فهو من الفيروسات المرتجعة ذات دورة تكاثر معّقدة وهو يحتوي ع

 ً من دي أن أي وراثية أر أن أي بدال  

منعه من التضاعف أصالً وبهذا هاجمة المادة الوراثية للفيروس تتقوم تلك العقاقير بم: 4ج

 ال يستطيع الفيروس أن يكمل دورة حياته يف خاليا العائل

صعوبة إنتاج أدوية أو لقاحات لهذا الفيروس تكمن يف أنه ذو دورة تكاثر معقدة ال : 5ج

إيقافهاتستطيع العقاقير التحكم فيها و  
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 يترك للطالب

 يترك للطالب

 يترك للطالب

الحتمال تواجد البكتيريا ولكن ساكنة وأنها لم 

 يقضى عليها تماما بل انتهت األعراض فقط
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نمو خارج تال تدخل األهداب ضمن المجموعة ألنها : 1ج

غ الداخلي فيشمالن سطح الخلية؛ أما المحفظة والبو

كامل الخلية البكتيرية )المحفظة تغطي الجدار الخلوي 

 والبوغ الداخلي هو خلية كاملة ساكنة(

 واالقتران يئالنيتروجين؛ ألن االنشطار الثنا تثبيت: 2ج

 كالهما طريقة تكاثر

تثبيت النيتروجين؛ حيث أنها عملية أيضية يف الخلية : 3ج

عياً النشطة وهي ليست تركيباً طبي  
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 يترك للطالب

بعض البكتيريا تكون أبواغا داخلية لمقاومة البينات  :11ج

القاسية وإن تكاثرها السريع ومقاومتها لبعض أنواع المضادات 

 الحيوية يجعل من الصعب القضاء عليها

قد ال يكون هناك أكسجين حر يف البيئة وهذا سيحدد انواع الكائنات : 12ج

 الحية التي ستبقى

يستخدم يف إذا توقفت دورة النيتروجين فإن النيتروجين الذي : 13ج

 األحماض األمينية للمخلوقات الحية سيكون محدداً 

لها كروموسوم دائري كبير وبالزميد ومحفظة وهي عادة مستديرة أو : 14ج

عصوية أو لولبية ولديها ببتيدوجاليكان يف جدارها الخلوي وتعيش على 

 مجموعة واسعة ومتنوعة من المواد الغذائية وتعيش يف مختلف بقاع األرض

: كلتاهما طريقة تضاعف 15ج

 للفيروس

: كالهما يسبب المرض16ج  

البريون بروتين؛ أما المحفظة : 17ج

 فهي مصنوعة من البروتين

 

https://hulul.online/


تفتقر الفيروسات إىل كثير من خصائص  24ج

المخلوقات الحية لذا ال تعد كائنات حية فهي ال 

 تتحرك مثالً وال تشبهها يف كثير من الوظائف الحيوية

الهدف منه الحد من انتشار  يالحجر الصح: 25ج

كثر لذا فقد  كبر وعدوى أفراد أ الفيروس بصورة أ

يكون هام يف بعض الحاالت التي تنتشر فيها 

 الفيروسات بسرعة كبيرة وعلى نطاق أوسع

روتينات معدية والفيروس بالبريونات هي : 26ج

مجرد من المادة الوراثيةدون محفظة هو   

 

واة الخلية العائلة يف يدخل الحمض النووي ن: 27ج

ندماجية؛ وعندما يحدث هذا األمر فإن األدوية الدورة اال

لتي تؤثر يف تضاعف دي أن أي قد تعطي أثرا ضارا يف ا

الخلية العائل، هذا األمر ال يعد مشكلة يف حالة 

 الفيروسات التي تتضاعف باستعمال الدورة المحللة

ل من أجل ئلى خاليا العاألن الفيروسات تعتمد ع: 28ج

التكاثر وصناعة عقاقير لتؤثر يف تكاثر الفيروسات يؤثر 

يات األيضية الخاصة بالعائلبدوره على العمل  
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التقنية يجب أن تهاجم طوراً واحداً : 29ج

على األقل من أطوار تضاعف الفيروس 

 )االلتصاق مثالً(

عالم األحياء الدقيقة، الطبيب؛ عالم : 30ج

 التغذية؛ عالم الفيروسات؛ عالم الخلية

 

 األنفلونزا اإلسبانية

 يترك للطالب

تلتصق دقائق فيروس اإليدز بخلية : 32ج

العائل؛ يدخل أر أن أي الفيروس سيتوبالزم 

خلية العائل؛ يقوم بعدها إنزيم النسخ 

ر أن أي العكسي بتكوين دي أن أي من أ

يدخل دي أن أي الفيروس نواة خلية العائل، 

يوجه دي أن أي الفيروس خلية العائل لتكوين 

دقائق فيروس جديدة وتتحرر الدقائق الجديدة 

 عن طريق اإلخراج الخلوي

فلونزا نيرجع هذا إىل قرب الفيروس يف االقد : 34ج

اآلسيوية من الواليات المتحدة وتعرض له الكثير 

 بعكس أنفلونزا هونج كونج

ذلك يرجع لخمول نشاط الفيروس أو تحوره : 35ج

مظهر آخر ال يعد وبائياً أو قاتالً  إىل  

 

المالحظة هي جمع بيانات حول شيء ما أما 

هوم البيانات التي تم االستنتاج فهو الوصول إىل مف

النقد هو تطوير ما توصل إليه الباحث ،توصل إليها  
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 -العصوي  –أشكال: الكروي  بكتيريا لها ثالثة

  اللولبي

تقوم البكتيريا من هذا النوع بتثبيت : 5ج

غذائها التي تحتاجه من  النيتروجين وتأخذ

حولها وتعيش مع النبات معيشة تكافلية 

وتفيد النبات عن طريق زيادة خصوبة التربة 

 ومضاعفة اإلنتاج

عقد الجذرية يف األرض لتواجد بكتيريا ال: 6ج

حينها وهذا يؤثر على النباتات التي تزرع بعد 

 ذلك

االنفلونزا مرض فيروسي وليس بكتيري : 7ج

والمضادات الحيوية تستخدم لمقاومة 

 البكتيريا
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 يترك للطالب
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عن طريق امتصاص العناصر الغذائية 

 الخاصة به من تجويف األمعاء الدقيقة
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 عالقة تبادل منفعة وتعايش
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ألن التغذية تنبأ عن : 1ج

الكثير من الصفات التي 

تتباين فيها تلك 

المخلوقات وتظهر العديد 

 من المظاهر الشكلية أيضاً 

الكثير من  لتشابهها يف: 2ج

الصفات مع بعضها 

 البعض

 

( ميكرون6-)أس  10أقل من   

بات وتعيش معه معيشة تكافلية فيها تبادل منافعألنها تعيش داخل الن  

كتشاف مخلوق طالئعي جديد أقوم بمحاولة إدراجه يف : 3ج عند ا

عيات وسوف أقوم بتصنيف عن طريق طريقة تغذيتهتصنيف الطالئ  

الطالئعيات التي تلتهم غذائها تصنف بشبيهة بالحيوانات: 4ج  

ها عن طريق البناء الضويئ تصنف ئالطالئعيات التي تقوم بصناعة غذا

 شبيهة بالنباتات

 الطالئعيات التي تمتص غذائها من حولها تصنف شبيهة بالفطريات
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 تبادل منفعة وتعايش

لماء الزائد وتتخلص منه إىل خارج الخلية وبهذا ضة تقوم بجمع ايالفجوات النق

 تحافظ على االتزان الداخلي يف البيئات المنخفضة التركيز
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 يتم عن طريقه تبادل األنوية الصغيرة وانفصال الخاليا وراثياً 

المنحنى الصاعد فيه يقل تدفق الماء عن طريق الفجوة المنقبضة، أما المنحنى الهابط : 1ج

 فيه يزيد تدفق الماء الزائد عن طريق الفجوة المنقبضة

البراميسيوم ألن يف المحلول األكثر تركيزاً سيقل تدفق الماء وهذا ما يعبر عنه المنحنى األول الخاص : 2ج

 بهذا البراميسيوم
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اإلنسان وأنثى بعوضة 

 األنوفليس
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تمكنها من امتصاص أغلب الطاقة الضوئية وامتصاص طاقة الضوء 

ذات الطوال الموجية التي لم يمتصها الماء وبهذا تساعدها يف عملية 

ا الغذاء الالزمالبناء الضويئ التي توفر له  
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 صبغة الكاروتين هي التي تمنحها اللون البني المذهب

تقوم بتخزين الماء الزائد عن حاجة النبات 

 وتخرجه إىل خارج النبات يف الماء
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الدسميد وحيد الخلية يمتاز بتماثل خالياه وينمو بطريقة بسيطة، أما 

لب السبيروجيرا العديدة الخاليا تمثل النمط الخيطي لتكاثر الطحا

الخضراء، ويمثل الفولفكس النمط الثالث من النمو ويظهر على هيئة 

 مستعمرة وتلتصق الخاليا بعضها ببعض بمادة جيالتينية تفرزها
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كبر قدر من أ ألن الصبغة الحمراء تجعلها تمتص 

الضوء والذي يغيب يف المياه العميقة بصورة 

كبيرة وكذلك تمكنها من امتصاص الهواء الالزم 

عملية البناء الضويئ وبذلك تتم  
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تتشابه الفطريات والفطريات الغروية يف أن كالهما يتكاثر 

باألبواغ كما تتغذى على المواد العضوية المتحللة وتمتص 

، أما االختالف فهو يف تركيب يذاء من خالل الجدار الخلوالغ

الجدار الخلوي فنجده يف الفطريات يتكون من الكايتين أما يف 

 الفطريات الغروية فيتكون من السليلوز

تمتص الغذاء من النباتات 

المحيطة بها أو من التربة 

وهي تتغذى على المواد 

 العضوية المتحللة
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 أنه يتغذى على المواد العضوية المتحللة

الخيوط الفطريات المائية تشابه الفطريات يف أنها تحيط الغذاء بكتلة من 

ثم تحلله وتمتصه عبر الجدار الخلوي ولكنها تختلف عن الفطريات يف 

تركيب الجدر الخلوية كما أن الفطريات المائية تكون خاليا تكاثرية سوطية 

 تختلف عما تكونه الفطريات

عند تقشير كليهما نجد البطاطس السليمة لونها فاتح 

ومتطابق يف جميع أجزائها أما يف البطاطس المصابة 

كنة إىل سوداء يف أجزاء من الثمرة  فنجد بقع بنية دا
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لوي: تمتص عن طريقه الجدار الخ: 2ج

يةئالمواد الغذا  

األهداب: لدى بعض األوليات أهداب 

ة ومثلها األسواطتستخدمها يف الحرك  

بعض  : يستخدم يفيالغشاء البالزم

عملية اإلخراج العضيات يف  يترك للطالب 

 يترك للطالب

14 %  

نحضر كأس زجاجي مملوء بالماء ونضع : 14ج

به طحال خضراء ونضع أعاله مصباح متغير 

شدة اإلضاءة ونقوم بتغيير شدة اإلضاءة ومع 

كل درجة من اإلضاءة نقوم بقياس معدل نمو 

الطحلب ونرى أي درجة من شدة لون الضوء 

كثر لنمو الطحلب  كانت مفيدة أ

تقوم بامتصاص الضوء ذو األطوال : 15ج

لية والتي يحتاجها الطحلب يف الموجية العا

عملية البناء الضويئ وال تصله عبر الماء 

 بسهولة

 

يحافظ على النظافة : 16ج

واجد مواد عضوية وعدم ت

يف مكان ميتة أو متحللة 

رطب حتى ال تكون بيئة 

مناسبة لتغذية مثل هذه 

 يترك للطالب الفطريات ونموها وتكاثرها

فوق مملكة: حقيقية النوى: 11ج  

عياتئمملكة: الطال  

 قسم: طالئعيات شبيهة بالفطر

 شعبة: الفطريات الغروية
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من اندماج خاليا جنسية ذكرية وأنثويةألنه ال ينتج : 4ج  

تركيب الطحالب بسيط وتشبه النباتات يف قيامها بعملية البناء : 5ج

الضويئ وال تشبهها يف التركيب ال جذور وال أوراق أو سيقان وتنتج 

 أكسجين قد تستخدمه الكائنات البحرية األخرى المحيطة بها

ية وتقوم بعملية البناء الضويئ؛ تحوي صبغات تكسبها ذاتية التغذ: 6ج

 ألوان مختلفة؛ لها استخدامات صناعية

يعتمد هذا على قدرتها على امتصاص الضوء ذي األطوال : 7ج

سهولة بلقاع والتي ال تستطيع أي نباتات الموجية التي تكون يف ا

 امتصاصها واستخدامها يف البناء الضويئ

والذي هو عنصر رئيس يف  ذلك لتستطيع امتصاص ضوء الشمس: 8ج

 عملية البناء الضويئ

تمتص الغذاء عن طريق الجدار الخلوي من المواد الميتة : 9ج

 والمتحللة المحيطة بها

تتحرك عن طريق األقدام الكاذبة وهي اندفاع للغشاء البالزمي : 10ج

الزمبفعل السيتوب  
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 عن طريق البعد عنها

 يترك للطالب

 الحركة والغذاء
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: األوليات1ج  

: ميكروسبوريديا2ج  

ضمن مواقع تزود الطالئعيات يجب أن تت: 7ج

المائية والرطبة مثل  ها كالمناطقتبحاجا

 مصرف أو بركة أو مستنقع

لبيترك للطا  

سيزيد عدد الطالئعيات ألنها تنمو بقوة يف البيئات 

 الرطبة
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داد مؤقت للسيويالزم؛ امتالقدم الكاذبة : 10ج

جذرية القدم(اللحميات )  

عضية تجمع الماء وتخرجه الفجوة المنقبضة : 11ج

 خارج الخلية؛ الهدبيات

غطاء قاس مثقب يشبه الصدفة القشيرة : 12ج

 ويحيط بالغشاء البالزمي، الشعاعيات

 

 تعاقب األجيال

 المستعمرة

 اإلضاءة الحيوية

 بالزموديوم

 البوغيات
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القضاء على إناث بعوض األنوفليس والتي 

تعتبر هي العائل الوسيط للمرض وتقوم 

 ينبغيبدورها بنقله إىل اإلنسان، وأيضاً 

 المحافظة على النظافة العامة

لنمل قادراً على هضم الخشب ألن لن يكون ا: 26ج 

 السوطيات تساعده على تحطيم السليلوز

يلتقي اثنان من البراميسيوم ليكونا جسراً : 27ج

بينهما ويتبادالن األنوية الصغيرة ثم  سيتوبالزمياً 

 ينفصالن بعد ذلك

كيب : 28ج لهذه المخلوقات صدفة قاسية كالترا

التي تكون األحفوريات ال كالمواد الطرية يف 

الخضراءالطحالب   

تنتج األطوار البوغية أبواغاً تنمو فيما بعد إىل : 29ج

طوار المشيجية لتكون أطوراً مشيجية كما تنمو األ

تصبح أطوراً بوغية ثانية ياألمشاج الت  
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البحر ألن العوالق  ةستموت الحياة يف بقي

 تشكل قاعدة السلسلة الغذائية

قد نختار على أساس التراكيب األساسية ألن 

تشابه التراكيب األساسية يجعل العديد من 

الصفات وطرق المعيشة تتشابه وكذلك نوع 

 التغذية وطرقها وكيفية التكاثر

الطحالب التي تعيش يف الماء العذب : 32ج

وحيدة الخلية أما الطحالب التي تعيش يف 

 الماء المالح وحيدة أو عديدة الخاليا

قة نقوم بأخذ عينات من مناطق متفر : 34ج

 وتطبيق هذه الطريقة عليها

العديد من لحد من قد تقوم با: 35ج

ة واكتشافها قبل االنتشار ئاألمراض واألوب

 والتفشي

 

 يترك للطالب
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ذلك الختالف طريقة تغذية كل منها فأغلب : 4ج

ذاتية التغذية وتقوم بامتصاص الفطريات غير 

ضوية الميتة والمتحللة أما ها من المواد العئغذا

النباتات فهي ذاتية التغذية وتقوم بعملية البناء 

 الضويئ

حمام مايئ حتى ال تتعرض النباتات للتلف، : 5ج

 نباتات بألوان مختلفة

كواشف صبغات مختلفة لنستطيع استخالص 

 الصبغات ببساطة
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 يترك للطالب

الفطريات الرمية تتغذى على المخلوقات الميتة أو الفضالت 

 العضوية وهي محلالت تعيد تدوير الغذاء

الفطريات التطفلية تمتص الغذاء من خاليا حية لمخلوق آخر 

 يسمى العائل

الفطريات التكافلية تعتمد يف بقانها على عالقات تكافلية مع 

 مخلوقات أخرى منها النباتات والطحالب
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تساعد الفطر يف الحصول على 

كبر  الغذاء ألنها توفر له سطحاً أ

 المتصاص الغذاء

وحدة التركيب يف فطر المشروم الخيوط الفطرية وتشكل 

الخيوط الفطرية معظم أجزاء جسم المشروم منها 

الجسم الثمري فوق سطح األرض ويوجد الغزل الفطري 

 تحت سطح األرض
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 التكاثر الالجنسي
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الخميرة وتكاثرهاكلما زاد كمية السكر زاد نشاط   

ال يدخل األكسجين إىل الدوارق فيقل نمو الخميرة ويبطئ نموها ألنها تحصل 

اذ السكرفعلى الطاقة من خالل التنفس الالهوايئ فال تموت الخميرة إال بعد ن  
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 يترك للطالب

يتكون جسم الفطر من سالسل طويلة من الخاليا على الخلوي يتكون من الكايتين، الجدار : 1ج 

؛ تنقسم الخيوط الفطرية يف العديد من الفطريات بفعل شكل خيوط تسمى الخيوط الفطرية

 الحواجز

الحيوانات تلتهم الطعام أوالً ثم يهضمه فالفطريات تهضم الطعام أوالً ثم تبتلعه فهي تفرز : 3ج

 إنزيمات لتحليل المواد العضوية ثم تمتص الغذاء عبر جدرانها الخلوية الرقيقة

الرمية: تتغذى على المخلوقات الميتة أو الفضالت العضوية وهي محلالت تعيد تدوير الغذاء الفطريات : 4ج

 من المخلوقات الميتة إىل الشبكات الغذائية يف النظام البيئي

 الفطريات التطفلية: تمتص الغذاء من خاليا حية لمخلوق آخر يسمى العائل

كافلية مع مخلوقات أخرى منها النباتات والطحالبالفطريات التكافلية: تعتمد يف بقائها على عالقات ت  

 

ة عفن الخبز ينمو على الخبز وهو فطر ينمو يف األماكن الرطبة فتمتد الخيوط الفطري: 6ج

وتكون غزل فطري على الخبز وهي تتكاثر ال جنسياً أو جنسياً وهو يعيش رمياً يف التربة 

 ويسبب عفناً للخبز وغيره

التبرعم: وفيه تنمو خاليا جديدة جميعها ملتصقة بالخلية األم وينحسر الغشاء : 5ج

 البالزمي لتنفصل الخلية الجديدة جزئيا عن الخلية األم

التجزؤ: يظهر عندما ينقسم الغزل الفطري يف الفطريات إىل أجزاء وفيه تنتشر قطع من 

طري )عند حفر المكان المتواجد فيه الفطر( لتقع يف مواقع جديدة وعند مالئمة الغزل الف

 الظروف تنمو وتكون غزالً فطرياً جديداً 

 إنتاج األبواغ: وتنتج األبواغ خيوطاً فطرية جديدة تنمو فتصير غزالً فطرياً 
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 للفطريات أهمية كما لها أضرار ومن فوائدها

 تقوم بتحليل المواد العضوية إىل مواد بسيطة

:ذاء لإلنسان مثلغأنواع الفطريات تستخدم ك  

 فطر الكمأة

 العرجون 

 عش الغراب

وبعض األدوية الثى تحتوي على فيتامين يب وتستخدم  الخبزساعد الخميرة يف صناعة ت

 حاليا يف تطبيقات الهندسية الوراثية

يث يستخدملفطر البنسليوم أهمية دوائية ح  

البنسلين ىإلنتاج المضاد الحيوي المسم  

عض أنواع الجبنبصناعة   
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التي لم نرش عليها 

 ملح

 نعم

عفن وقلل نموه ألنه يعتبر كمادة حافظة كيميائيةنمو ال الملح أثر يف  
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ألنها تمتص الماء والمعادن من جوها وهي تتأثر وتموت 

عندما تمتص الماء والمعادن الملوثين ولذا ينسب 

مستوى التلوث يف منطقة ما إىل درجة نمو األشنات فيها 

فكلما انخفض مستوى التلوث ازداد نمو األشنات ويهذا 

يوياً فهي تعد مؤشراً ح  
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تحصل من النبات على الكربوهيدرات 

األمينية والحموض  
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الفطريات اللزجة المختلطة: وحيدة الخلية وأغلبها يعيش يف الماء: 1ج  

 الفطريات االقترانية: عديدة الخاليا ويعيش معظمها على اليابسة

 الفطريات الكيسية: معظمها عديد الخاليا والقليل منها وحيد الخلية وتتنوع يف مواطنها البيئية

يعيش أغلبها على اليابسةالفطريات الدعامية: معظمها عديدة الخاليا و   

 الفطريات الناقصة: لم ال يالحظ لها مراحل تكاثر جنسي وشديدة التنوع

حتى إذا أصبحت الظروف مالئمة : 2ج

 لنموها تنمو وتكون غزالً فطرياً 

هي الفطريات التي ال يوجد بها : 4ج

 مراحل تكاثر جنسي

بكة كثيفة من الخيوط توفر الفطريات ش: 6ج

تنمو عليها الطحالب والبكتيريا  يالفطرية الت

الخضراء المزرقة وتحصل منها على الماء 

واألمالح الالزمة لقيامها بعملية البناء الضويئ 

 وتزود الفطريات بالغذاء

هذه الفطريات تعد من محلالت : 9ج

الخشب الرئيسة كما تنتج إنزيمات 

حطيم مبلمرات معقدة يف الخشب لت

جنين فإذا دمرت ستفقد الكثير من كال

األخشاب التي ال غنى عنها يف الكثير من 

الصناعات وأيضاً تساعد يف تدوير الغذاء 

كبايق الفطريات بتحليل الكائنات الميتة 

 وإدخالها يف دورة الغذاء

قد يعاد ترتيبها : 10ج

ريات الدعامية مع الفط

فهي تشبهها يف الشكل 

 الخارجي والتركيب

تعد الفطريات ذات أهمية : 11ج

بالغة يف تدوير دورة الغذاء فال غنى 

عن الكثير منها يف إعادة تدوير 

الكائنات الميتة للتربة والمساهمة 

 يف إنتاج الغذاء وتغذية النباتات

سنوات تقريباً  4إىل  3من   
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 مهماً على مدى نقاء أو تلوث الجو يف المنطقة التي توجد فيها حيث تعد مؤشراً حيوياً 

ملوثين ولذا ينسب  ذا امتصت ماء ومعادنإ تمتص الماء والمعادن من الجو وتموت

لوث تشنات فيها فكلما انخفض مستوى المنطقة ما إىل درجة نمو األ يف مستوى التلوث

 ازداد نمو األشنات
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ألنه يف الخيوط الفطرية غير المجزأة : 12ج

كبر مما يساهم تتحرك المواد ا لغذائية بسرعة أ

 يف النمو سريعاً 

 الحواجز

 الخيوط الفطرية

 الكايتين

الفطريات التطفلية تعيش على كائنات حية وتتغذى عليها أما الفطريات الرمية فتعيش على بقايا : 9ج

 الكائنات الميتة

سالسل طويلة من الخاليا التي تظهر على شكل خيوط وهي وحدات البناء األساسية  الخيوط الفطرية:: 10ج

نمو قمم الخيوط الفطرية وتتفرغ لتكون كتلة تبينما الغزل الفطري يظهر عندما يف جسم الفطريات العديدة 

 شبكية تسمى الغزل الفطري

 

يسمى بحامالت األبواغ وهي توجد يف قمة الفطر وتوفر الحماية لألبواغ وتمنع جفافها قبل أن تنضج وعند مالئمة الظروف تنفتح  هناك ما: 13ج

عد على ذلك وتنتشر األبواغ يف التربة المجاورة ويحملها الهواء، تعتمد الفطريات على البيئة يف نشر أبواغها كالريح والماء والحيوان وغيرها ويسا

كلها بسبب اللون والرائحة والطعم كما تساعد تغيرات يف تركيبها على سهولة نقل األبواغ عن طريق الهواء والمازياد ءة إقبال الحيوانات على أ  

 

نجعل الظروف غير مواتية لنمو األبواغ وإنباتها : 11ج

نمو ونعمل وان ظهرت نالحظ المدة التي تأخذها يف ال

نبات أطول تستغرقها لإل يعلى أن تكون المدة الت

وقد نستخدم مكيف هواء وجعل البيئة جافة 

 ونختبرها عن طريق ورق الترشيح
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ينمو الساق الهوايئ على سطح الطعام وتخترق : 14ج

 شبه الجذور الطعام وتمتص الغذاء

تكون األبواغ الكيسية يف األكياس: 15ج  

: كالهما جسم مثمر، تنتج الثمرة الدعامية من تكاثر 16ج

الغزل الفطري جنسياً ثم ينمو هذا الجسم سريعاً وتكون 

لبوغية السطح السفلي للقلنسوةالحوامل ا  

األشنات: 17ج  

الفطريات الجذرية: 18ج  

األشنات: 19ج  

https://hulul.online/


ار جو رطب وبه بقايا غذاء يستطيع النمو عليهفيبقى ويستطيع النمو إذا توا  

 يترك للطالب

تكاثر الالجنسي عندما الفطريات االقترانية؛ يبدا ال: 27ج

واغ يف نهاية بل األتتكون حافظة األبواغ عند نهاية حام

تحوي حافظة األبواغ يف داخلها آالف  الخيط الفطري

األبواغ األحادية العدد الكروموسومي وتنتقل هذه عن 

طريق الرياح إىل أماكن أخرى وعندما تتوافر الظروف 

ية جديدةالبينية المالئمة تنتج االبواغ خيوط فطر   

ة تشبه الفطريات ىف إن الفطريات اللزجة المختلط: 29ج

 المحتوي على الكايتين وامتصاص يالجدار الخلو

ي وال تشبه الطالئعيات ئالغذاء من البيئة والدليل الجزي

 يف أشياء كثيرة

تستخدم الفطريات يف طعام االنسان وتصنيعه : 30ج

كما يؤكل بعضها مباشرة وتساعد على تخلص البيئة 

انات الميتة والمواد العضويةمن الحيو  

تعد األشنات المصدر الرئيس لغطاء األرض وتوافر : 31ج

يء للحيوانات التي تعتمد على الرعالغذا  

 يترك للطالب

 يترك للطالب

نحضر خبز معد يف المنزل وآخر يباع يف األسواق : 32ج

ونتركهم يف مكان رطب عدة أيام ونالحظ ماذا سيحدث 

 وكمية العفن المتكون عليه

نقذ البنسلين آالف األرواح من الجنود المصابين خاصة يف أ: 33ج

تشاف فائدة البنسلين يف كا لحرب العالمية الثانية وقد صادف ا

كبر  تذلك الوق عالمنا ر يفاألثمع الحدث الذي كان له أ  

نقوم بإحضار ثالثة أنواع من الفطريات ونضع : 35ج

فترة ونالحظ ماذا يحدث  عليها مضاد حيوي ونتركها

 لكل واحد منها

يمكن أن تقوم الفطريات الجذرية بتحليل المواد المغذية ليسهل امتصاصها : 37ج

كن البحث عن نباتات تعرضت لنقص جذور النباتات وإلثبات هذه الفرضية يم بواسطة

المواد المغذية عندما ال تتواجد فطريات جذرية يف  
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ين جذور النباتات والفطريات، تساعد الفطريات النباتات على بلفطريات الجذرية عالقات تكافلية تعد ا: 8ج

األمينية من النباتات تظهر امتصاص الماء والمعادن وتحصل الفطريات على الكربوهيدرات والحموض 

كثر وال تستطيع بعض النباتات العيش دون فطريات  النباتات التي تقيم عالقات مع فطريات الجذور صحية أ

 الجذور

كياسة البوغية: 9ج بعد المطر يصبح الجو رطب مما يساعد على نمو القطر أو أ  

 

 يترك للطالب
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 ومكان معيشته والذي قد يساعدنا يفنرى هل له جدار خلوي أم ال وشكله الخارجي 

رفة طريقة تغذيتهمع  

مشكلة فيروس اإليدز فلم تتمكن التقنيات من إيجاد عالج فعال لمرض اإليدز وال إيقاف 

 انتشاره

أساس طريقة التغذية هل هي ذاتية التغذية أم متطفلة أم تعيش معيشة تكافلية ىعل  

زأة، ألن الخيوط الفطرية مج -يحدث عندما يندمج خيطان فطريان أحاديا العدد الكروموسومي

ينمو جسم تكاثري منها ويكون الكيس الثمري ويتكون بداخله الزيجوت وينقسم الزيجوت بعد 

ذلك ليكون أربع نوى وبعدها يحدث انقسام اختزايل ثم انقسام متساٍو ليصبح هناك ثماين نوى 

ثنمو لتصير أبواغاً يف كيس تسمى األيواغ الكيسية وعندما تصبح الظروف البيئية مناسبة تنمو 

 هذه األبواغ الكيسية لتصير غزالً فطرياً وأهميته تظهر يف الظروف غير المواتية

 الخميرة والكمأة وعش الغراب
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 الكائن الذي يتحرك

الحيوانات مخلوقات حية حقيقية النوى 

ة كالجهاز المتعددة الخاليا تكون لها أجهزة معقد

 الطريف لها أعضاء فتتحرك
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أجسامها على هيكل داخلي وعمود  يالفقاريات: تحتو

 فقري؛ مثل: السنجاب

: حيوانات ليس لها عمود فقري؛ ويغطي الالفقاريات

أجسامها هيكل خارجي قاس وقوي يعطي جسمها دعامة 

 ويحميها؛ مثل: اليعسوب

تستعمل الهيدرا اللوامس لإلمساك بالروبيان 

 وشل حركته

كله إذا لم يتحرر الحيوان من هي

 الخارجي القديم ال يستطيع أن ينمو

يف البيئات المائية؛ ال بد أن تلتقط الهيدرا الغذاء 

خالل مروره أو طفوه بالقرب منها كما تؤثر أيضا 

 درجة الحرارة والملوحة عليها
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أفراد جديدة من  النواحي اإليجابية للتكاثر الالجنسي: نمو

 األجزاء المفقودة من الجسم، بسيط وسريع؛ ينتج أعداد كثيرة

النواحي السلبية للتكاثر الالجنسي: عدم وجود تنوع ورايث؛ 

تتنقل جميع العيوب الوراثية التي قد تؤثر على تأقلم األفراد 

 الجديدة يف البيئة

يفقد كمية كبيرة من البيوض أثناء 

األسماك  اإلخصاب خارجياً بسبب

 المفترسة

https://hulul.online/


البالستيوال: تتكون الطبقة الخارجية يف الكبسولة البالستيولية 

 من طبقة واحدة من الخاليا

الجاستروال: تشبه الفقاعة المزدوجة؛ هى كيس ذو طبقتين 

 من الخاليا له فتحة يف إحدى نهايتيه
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 يترك للطالب

يبدأ تفرع األنسجة بالتناظر  يف مخطط العالقات التركيبية: 1ج

للمخلوقات المتعددة الخاليا حيث يوجد ترابط بين تراكيب المخلوق 

 ونوع التناظر وللتناظر دور يف وظائف أجزاء جسم المخلوق

الهيكل الخارجي يساعد على منع فقدان الماء مما يمكن : 2ج

 الحيوانات من العيش يف الماء وعلى اليابسة

عضلية واألنسجة العصبية الحيوانات من الحركة تمكن األنسجة ال: 3ج

كثرا تعقيداً   وكلما زاد الجهازين العضلي والعصبي كانت الحركة أ

البالون المنفوخ يشبه البالستيوال. يمثل الضغط على أحد طريف : 5ج

 البالون تكوين الجاستروال، يترك الرسم للطالب

سم 37.8=  30×  1.26  
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حيوانات جزئياً يمكن تحديد العالقات التركيبية التصنيفية بين ال

وطرائق نموها عتماد على مستويات بناء أجسامهاباال  
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 الديدان الحلقية
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 ثانوية الفم؛ وجود فتحة الشرج والفم وتكون التجويف الجسمي

وخارجية ةنمو من ثالث طبقات داخلية ومتوسطن الحلقية؛ تجويف جسمي حقيقي. تدودة األرض: من الديدا: 1ج  

 الهيدرا: من الجوفمعويات، عديمة التجويف الجسمي. تنمو من طبقتين جنينيتين طبقة داخلية وخارجية من الخاليا

لها تناظر جانبي  تعد هذه الحيوانات لها أنسجة ولكن تناظرها مختلف الهيدرا تناظر شعاعي بينما دودة األرض

 وبدائية الفم

الهيدرا تستعمل اللوامس السامة : 2ج

قد تكيفت لتتحرك يف جميع االتجاهات و

سها وشل ئمستويات جسمها لرصد فرا

حركتها، دودة األرض تستخدم فمها للحصول 

 على الطعام
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قة التصنيفية بشكل جزيئ بناء على مستويات بناء يمكن تحديد العال: 1ج

 الجسم )التناظر(

األنسجة ونوع التناظر وجود التجاويف الجسمية وأنواعها ونوع التكوين : 2ج

 الجنيني والتجزؤ

ال يوجد تجويف جسمي. تسمى عديمة التجويف الجسمي، التجويف : 3ج

تجويف الجسمي، الجسمي غير مبطن كامال بالطبقة الوسطى وتسمى كاذبة ال

تجويف جسمي مبطن بالكامل بالطبقة الوسطى تسمى حقيقية التجويف 

 الجسمي

بدائية الفم: المرحلة النهائية لنمو خاليا الجنين فيها غير قابلة للتغير حيث : 4ج

 ينمو الفم من الفتحة األوىل يف الجاستروال

ة للتغير والشرج يتكون ثانوية الفم: المرحلة النهائية لنمو خاليا الجنين فيها قابل

 من الفتحة األوىل يف الجاستروال

 

 يترك للطالب

حقيقية التجويف الجسمي: : 6ج

تجويف جسمي مملوء بسائل موجود 

بين القناة الهضمية وجدار الجسم 

؛ وله نسيج مكون من الطبقة يالخارج

الوسطى التي تبطن األعضاء يف 

هاالتجويف الجسمي وتغلف  

كاذبة التجويف الجسمي: بها سائل 

يتكون بين طبقتين الوسطى والداخلية 

عوضاً عن تكونه كليا داخل الطبقة 

 الوسطى

عديمة التجويف الجسمي: لها جسم 

مصمت غير مملوء بسائل بين القناة 

الهضمية وجدار الجسم؛ لذا تنتشر 

 الفضالت من خلية ألخرى
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ألن اإلسفنج من المخلوقات الجالسة غير المتحركة يعني أنها تلتصق وتبقى يف المكان نفسه، تدخل المغذيات 

هاق الغذاء بالخاليا فتهضم كل خلية الغذاء الملتصق بواألكسجين الذائب يف الماء عبر الثقوب إىل جسم تلتصق دقائ  
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إنتاج البريعمات -التبرعم  -تكاثر الجنسي: التجزؤ  

 تكاثر جنسياً 

اإلخصاب يف اإلسفنج اثناء التكاثر 

 الجنسي داخلي
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ُيمكن الحيوانات البطيئة الحركة أو الغير 

المتحركة أن ترصد فرائسها من أي 

 اتجاه وتمسك بها
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بكة عصبيةاالستجابة للمثيرات: الالسعات: جهاز عصبي بسيط يتكون من ش  

الخاليا تستجيب للمثيرات -االسفنج: ال يوجد جهاز عصبي  
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ستعمال األهداب لتلتصق أخيراً بسطح ما لتنمو اليرقة الجالسة ايرقة اإلسفنج: تسبح ب

 إلسفنج بالغ قادر على التكاثر مجدداً 

يرقة الالسعات: يرقة حرة السباحة وتنمو يف طورين )طور بوليبي( و)طور ميدوزي( ثم 

حدث تعاقب أجيال أي تكاثر الجنسي )التبرعم( حتى نحصل على كائن بالغ قادر على ي

 التكاثر الجنسي مجدداً 
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ألن كالهما كان أول شعب الحيوانات المتعددة الخاليا: 1ج  

اإلسفنجيات: ال يوجد فيها أنسجة أو أعضاء وعديمة التناظر، الالسعات: لها تناظر : 2ج

 شعاعي ولها أنسجة

فنجيات، ال يوجد أنسجة، خاليا قديمة؛ أشواك، الالسعات: خلية السعة، كيس اإلس: 3ج

 السع؛ طور ميدوزا وطور بوليت

توفر الالسعات تمويها وغذاء وحماية للحيوانات البحرية: 4ج  

توفر الخطافات الحادة المساعدة لإلمساك بالفريسة والخاليا الالسعة جعلت : 5ج

كثر كفاءة يف التغذية كثر قابلية للحياة الالسعات أ لذا أصبحت أ  

%، وقد  9%، السعات أخرى  27%؛ الهدريات =  62الزهريات =  %2قناديل البحر = : 6ج

تكون هناك قناديل بحر قليلة ويرجع ذلك إىل ثبات العوامل البيئية يف البحار والمحيطات 

 المفتوحة وهذا ال يوفر ضغوطاً بيئية كافية لظهور أنواع جديدة
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، زادت الحيوانات 2050إىل عام  1750عدد الحيوانات البحرية يف أوروبا من عام  يزيد

آالف حيوان بحري وذلك ألن النسبة تقريبا متساوية الزيادة  5بمقدار  2050البحرية عام 

عام، وزيادة عدد الحيوانات البحرية قد يرتبط بتوافر الظروف  50آالف كل  5حيث تزيد 

نواع يف مكان عنه يف مكان آخرالمناسبة لظهور تلك األ  
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وبعض  -الضفادع  -األسماك  -الطفيليات 

  األوليات وغيرها من الكائنات

 يترك للطالب

الحيوانات مخلوقات متعددة الخاليا : 1ج

 وحقيقية النوى ولها أجهزة وأنسجة

المفلطحة: البلعوم؛ األسطوانية: : 2ج

 تجويف جسمي كاذب. الحلقية: الفم

تعيش حرة أو متطفلة،  المفلطحة:: 3ج

: تتحرك عن طريق االنقباض األسطوانية

علها الحلقات واالنبساط، الحلقية: تج

كثر كفاءة وحركة  أ

الديدان المفلطحة عديمة التجويف، : 4ج

الديدان األسطوانية كاذبة التجويف، 

 الديدان الحلقية حقيقية التجويف
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بالتناظر للمخلوقات المتعددة  يف مخطط العالقات التركيبية يبدأ تفرع األنسجة

كيب المخلوق ونوع التناظر وللتناظر دور يف وظائف  الخاليا حيث يوجد ترابط بين ترا

 أجزاء جسم المخلوق

1التناظر الجانبي أدى إىل تنوع كبير بين الحيوانات وصنفت من حيث التجويفات   

يقية التجويف ، وتنقسم حق. حقيقية التجويف3. كاذبة التجويف 2عديمة التجويف 

ية الفم وثانوية الفمئإىل بدا  
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 هيكل خارجي

بطني: الجانب السفلي؛ ظهري: الجانب الخلفي: 11ج  

حقيقية التجويف الجسمي: تجويف جسمي : 12ج

مبطن بالكامل بالطبقة المولدة الوسطى، كاذبة 

التجويف الجسمي: تجويف جسمي مبطن جزئياً 

 بالطبقة المولدة الوسطى

 

 جاستروال

 خنثى

يوانات قادرة على الحركة وحقيقية النوى وغير ذاتية التغذية وأما الح: 6ج

 النباتات فذاتية التغذية وغير متحركة

يضمن اإلخصاب الداخلي أن يتحد الحيوان المنوي مع البويضة إلتمام : 7ج

اإلخصاب وهذا يتطلب أن يجد الزوجان أحدهما اآلخر وأما اإلخصاب الخارجي فال 

 أن يجد أحدهما اآلخر يف حين أن البويضة والحيوان يحتاج فيه الزوجان إىل

 المنوي قد ينتقالن بعيداً بفعل أمواج قوية أو تيارات مائية

 

كتمال تكوين العضالت؛ جهاز الدوران وجهاز اإلخراج والجهاز التنفسي عدم ا  

يمكن تقسيم  التناظر الجانبي:: 10ج

المخلوق إىل نصفين متشابهين على 

طول مستوى يمر عبر المحور 

 المركزي

التناظر الشعاعي: يمكن تقسيم 

المخلوق إىل أنصاف متشابهة على 

طول أي مستوى عبر المحور 

 المركزي
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 يترك للطالب

التناظر الجانبي: برسم توضيحي لوجه اإلنسان : 21ج

وعمل محور بالمنتصف لنجد أن الجزء األيمن متماثل مع 

 األيسر يف التركيب والشكل

رة وعمل عدة محاور لنجد أن كل التناظر الشعاعي: برسم ك

 جزء يتماثل مع األخر

يحمي الهيكل الخارجي الحيوانات ويمنع : 22ج

جفافها ويمكنها من الحركة على اليابسة ويمكن 

التجزؤ يف الحيوانات من الحركة بكفاءة أعلى مع 

عة يف القطع وكذلك تحتوي كل قط وجود العضالت

على أعضاء متشابهة ويف حالة تلف هذه القطع 

يستطيع الحيوان البقاء على قيد الحياة بوساطة 

 القطع السليمة الباقية

الشوكيات توجد يف اإلسفنجيات وترتبط المصطلحات األخرى : 23ج

 بالالسعات

الكيس الخيطي الالسع يوجد يف الالسعات وترتبط المصطلحات : 24ج

باإلسفنجيات األخرى  

اإلسفنجين مادة توجد يف اإلسفنجيات وترتبط المصطلحات : 25ج

 األخرى بالالسعات
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 يترك للطالب

: كمية الماء التي يتم ترشيحها يف ساعة: 31ج  

مل 108=  60×  1.8  

ل 1.296=  1000÷ مل  1296 = 60× 12×  1.8ساعة =  12كمية الماء التي يتم ترشيحها يف   

 

 يترك للطالب

 يترك للطالب

 يف منطقة الرأس

البطنيف منطقة   

الذيليف منطقة   
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التكوين الجنيني الذي يظهر عالقات التشابه : 6ج

 والتقارب بين الحيوانات

الصفات التشريحية قد تعطي أدلة على عالقات 

 التشابه والتقارب بين صفات الحيوانات

البيانات الجزيئية مثل دي أن أي وجزيء أر أن أي 

الخلوية قد توضح مدى التشابه والبروتينات 

 والتقارب بين الحيوانات

ترشيح جزيئات الغذاء  تستعمل اإلسفنجيات التغذية الترشيحية والتي تحدث بإدخال الماء عبر الثقوب ثم: 4ج

 العالق يف الماء

الشعاب المرجانية وبيئتهاتختلف اآلراء ومنها أن اإلنسان يجب أن يزيد من مجهوده لدراسة وفهم أهمية : 5ج  
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ملمس دودة األرض الجانب البطني: أشواك صغيرة : 1ج

 تسمى الهلب، الجانب الظهري: حلقات مجزأة

جسمها رطب ليساعدها على التخلص من ثاين أكسيد : 2ج

 الكربون

الهلب: تساعد على تثبيت الدودة بالتربة وتساعدها على : 3ج

 الحركة
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متكون من طبقتين داخلية وخارجية من الخاليا )بطيئة الالسعات ذات تناظر شعاعي 

 الحركة أو جالسة(

الديدان المفلطحة ذات تناظر جانبي مكون من ثالث طبقات من الخاليا: خارجية وداخلية 

كثر حركة من الالسعات - ومتوسطة )لها رأس محدد وأعضاء داخل جسمها( أ  
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يوانات الميتة أو بطيئة الحركة الديدان المفلطحة الحرة المعيشة: تتغذى على الح

باستخدام البلعوم عضو عضلي يمتد خارج فمهاء ثم يفرز إنزيمات للهضم ثم 

 يرسلها الستكمال الهضم يف القناة الهضمية

على غذائها الديدان المفلطحة المتطفلة: ال تحتاج إىل جهاز هضمي ألنها تحصل 

تل بواسطة الممصات أو الخطافاجاهز )الدم( من العائ  
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لها أهداب على جوانب البطن تستخدمها  ،الناريا: تتحرك بانقباض عضالتهاالب: 1ج

لتهرب من أعدائها وللبحث عن الطعام؛ جسمها الرقيق يساعدها للحصول على 

 األكسجين من الماء

دودة األرض: تنقبض العضالت الدائرية بالحلقات لتدفع السائل بداخلها وكما يوجد 

طنية تساعدها يف التثبيت بالتربة والحركةالهلب على الجهة الب  

يا حسية لتتعرف تتكون للبالناريا هذه البقعة العينية لإلحساس بالضوء، وخال: 2ج

ية وحركة الماء. وتوجد أيضاً زوائد تعمل كمستقبالت كيميائية ئبالمواد الكيميا

 تساعدها على تحديد أماكن الغذاء

ألنها عديمة التجويف الجسمي: 3ج  
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ها تحتاج لعائلين لتكتمل دورة ألن

حياتها؛ لذا يوجد شكلين مختلفين 

 من اليرقات ليالئم العائل الخاص به
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 يترك للطالب

يمكن أن تحصل على األكسجين والغذاء بوساطة عملية االنتشار: 1ج  

افات للديدان المفلطحة الحرة المعيشة فم وقناة هضمية يف حين أن للديدان المفلطحة الطفيلية خط: 2ج

 لتلتصق بالعائل وليس لها جهاز هضمي

ممصات للدم؛ الديدان الشريطية ال يوجد لها -بلعوم؛ فم الديدان المثقبة  -الهضم: التربالرينا : 3ج  

االنتشار -االنتشار، الديدان الشريطية  -الديدان المفلطحة  -االنتشار  -التنفس: التربالرينا   

ال  -هداب، الديدان المثقبة؛ ال يوجد يف الدودة البالغة؛ الديدان الشريطية العضالت، اال -الحركة: التربالرينا 

 يوجد

خناث؛ أيضاً تتكاثر التربالرينا ال جنسيا عن طريق التجدد -التكاثر: المجموعات الثالث   

تطرح الماء خارج جسمها وتبقى الخاليا غير مشبعة بالماء: 4ج  

عذبة والتربة الرطبة، نحضر أربع إناءات ونضع يف األول مياه مالحة.؛ تفضل البالناريا المياه المالحة وال: 5ج

والثاين مياه عذبه؛ والثالث تربة رطبة؛ والرابع تربة جافة وبمالحظة سلوك الدودة يف كل وعاء، فنجد أن 

 الدودة مستقرة يف ثالث وعاءات؛ بينما تتحرك يف الرابع بحثاً على وسط مناسب

افات للتثبيت داخل أمعاء العائل والحصول على الغذاء؛ أما بايق جسمها تكون الممصات والخط: 6ج

 مكون من قطع تنفصل بعد إخصاب البيوض لتخرج مع براز العائل
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ثانية 32دقيقة،  1  
مم 25.5  

نقباض وانبساط عضالتها بالتناوب إذا حدث تلف األنها تتحرك عن طريق 

 يف جنب يبطء من حركتها
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لقلة خالياها نسبيا وسرعة نموها؛ فيدرس العلماء تغيرات 

 النمو فيها بسهولة

شعريرة، ارتفاع درجة الحرارةالبرد، الصداع، الق  
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جميعهم يصيبوا اإلنسان، ديدان 

ة تعيش يف التربة الملوثةمتطفل  

 عن طريق غسل الخضروات واأليدي جيداً 

 تعيش الديدان الدبوسية يف أمعاء األطفال، الديدان الفيالريا يف الجهاز الليمفي لإلنسان
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يفصل التجويف الجسمي الكاذب الطبقة الداخلية المبطنة للقناة الهضمية عن بايق : 1ج

 الجسم

الديدان األسطوانية لها تجويف جسمي كاذب له فتحتان للقناة الهضمية أما الديدان : 2ج

 المفلطحة العديمة التجويف الجسمي فلقناتها الهضمية فتحة واحدة

تد العضالت على طول الجسم وتنتج الحركة المنجلية عندما تنقبض بعض تم: 3ج

 العضالت وتنبسط عضالت أخرى

اإلسكارس والديدان الخطافية: التربة الملوثة؛  ،داء الشعرية: اللحم غير المطبوخ: 4ج

 الديدان الدبوسية: األسطح الملوثة؛ ديدان البعوض المصاب

بوسية يعيشون بالتربة الملوثةديدان الخطافية؛ اإلسكارس والد: 5ج  

: 6ج  
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 الرخويات: حقيقة التجويف الجسمي

 الديدان األسطوانية: كاذبة التجويف الجسمي
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الحلزون: جسم مجهري، بطيء 

الحركة؛ الحبار العمالق: قد يصل 

م سريع الحركة 21:طوله إىل   

كثر تعقيداً وأعضاء وأجهزة  تسمح بتكون أنسجة أ

 متخصصة كالجهاز الهضمي وجهاز الدوران
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 الحلزون: يزحف باستخدام القدم وإفراز مادة مخاطية

 الحبار: يطبق غطاءيه للسباحة السريعة أو بدفع النفاث
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 بطنية القدم: توجد القدم تحت المعدة يف الجهة البطنية وتكون بطيئة الحركة

 رأسية القدم: توجد القدم يف الجهة الرأسية والقدم تكون لها أذرع ولوامس وتكون سريعة الحركة

% اختار الكرة الحمراء 10% اختار الكرة البيضاء،  20: 1ج  

ياء نعم يعد األخطبوط أذكى الرخويات؛ فهو قادر على التعلم األش: 2ج

لون وتركيب محددله شكل و الصعبة، كتمييز جسم  
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 يترك للطالب

مصرعين صدفتان بطنيات القدم: عادة لها صدفة واحدة وقدم واحدة ولذات ال: 1ج

متصلتان بمفصل وتعتمد على التغذية الترشيحية رأسية القدم: ال يوجد لها صدفة 

 خارجية والقدم مقسمة إىل لوامس

كثر تعقيداً وأعضاء وأجهزة متخصصة كالجهاز الهضمي : 2ج تسمح بتكون أنسجة أ

 وجهاز الدوران

كة، القدم العضلية: للحفرالعباءة: لحماية األعضاء الداخلية؛ المخاط: يسهل الحر: 4ج  

بفرض أن درجة ملوحة الماء تؤثر على لون صدفة ذات المصرعين؛ بإحضار : 5ج

ر مركز، بعد مرور فترة من الوقت ووضع فيهما ماء مالح األول مخفف واألخ وعاءين

 نالحظ تباين لون الصدفة

لصدفة كل من اتصنف الرخويات يف ثالث طوائف بناء على االختالف يف تركيب : 6ج

: ذات المصرعين، رأسية القدم؛ بطنية القدميوالقدم؛ وهذه الطوائف ه  
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 الديدان الحلقية : لها تجويف جسمي حقيقي، جسمها مجزأ لحلقات
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يشكل السائل داخل التجويف الجسمي يف كل حلقة جهازاً دعامياً 

قوياً يعمل بوصفه جهازاً دعامياً مائياً يساعد على دفع عضالت 

 الدودة للحركة يف االتجاه المعاكس

يف الثلث األمامي من الدودة؛ الحوصلة تخزن الطعام ألشهر، 

القانصة تساعد على عملية طحن الغذاء والتربة قبل أن يصل إىل 

اء تمتص الغذاء؛ الشرج التخلص من الغذاء الغير التربة؛ األمع

 مهضوم إىل خارج الجسم
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الت الدائرية الممتدة حول جسمها؛ مما يؤدي إىل تنقبض العض

دفع السائل بداخل التجويف الجسمي بعيدا عن الحلقة.؛ 

فتصبح بذلك أطول، أما العضالت الطولية تنقبض لتقصر 

 الحلقة وتدفع بالجزء اآلخر لألمام لكي تتحرك

 تتحرك أسرع عبر السطح الخشن
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تعمل بعض األوعية الدموية العضلية الكبيرة يف منطقة الرأس عمل : 1ج

ب، حيث يضخ الدم إىل سائر الجسم. يتجه الدم إىل مقدمة الدودة عبر القل

 األوعية الدموية الظهرية؛ وإىل الجزء الخلفي عبر األوعية الدموية البطنية

يسير الدم بصورة أسرع يف الرأس والمؤخرة عن المنتصف: 2ج  
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ية للطوائف الثالثةئالمواطن البي  

ك: مياه البحر؛ ديدان األرض: اليابسة؛ عديدة األشوا

 ديدان العلق: المياه العذبة

تغذية دودة العلق: تلتصق بجسم 

العائل وتتغذى بواسطة الممصات 

 أمامية وخلفية

الديدان الشريطية: جزء منتفخ يف 

الرأس مكون من ممصات 

وخطاطيف تلتصق بأمعاء العائل 

 لتحصل على غذائها
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الك جهاز عضلي داعم وقوي من يساعد تجزؤ الجسم الديدان الحلقية على امت: 1ج

 أجل حركة فعالة ويمكن أن تكون الحلقات متخصصة

ديدان األرض: مجزأة )لها حلقات( تجويف جسمي حقيقي وطور يريق، الديدان : 2ج

المفلطحة )المسطحة(: تفتقر إىل وجود التجويف الجسمي، وغير مجزأة؛ الديدان 

كاذب، األنواع الثالثة من الديدان لها األسطوانية: جسمها غير مجزأ ولها تجويف جسمي 

 تناظر جانبي

الديدان الحلقية أسطوانية الشكل لها حلقات؛ سرج )جزء منتفخ من الحلقات( وفم : 3ج

واك وحلقات أما الدودة العلقية وللديدان العديدة األشواك أقدام طرفية )جانبية( وأش

هي مسطحة ولها ممصاتف  

تطيل الحلقة أما انقباض العضالت الطولية فيؤدي تنقبض العضالت الدائرية فتس: 4ج

 إىل عودة الحلقة إىل شكلها الطبيعي

قد ال يتمكن الماء من دخول التربة بسهولة لذا ربما تموت النباتات وال يكون الغذاء : 5ج

 كافيا إذا لم تفتت ديدان األرض المواد العضوية

مفتوحة وللديدان الحلقية  تمتلك البطنية القدم وذات المصرعين أجهزة دوران: 6ج

 والرأسية أجهزة دوران مغلقة

يحوي لعاب الديدان العلقية مادة مميعة للدم تساعد على عدم تجلطه: 7ج  
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 بالحركة الدودية

العضالت واألهداب.  الديدان المسطحة:: 1ج

اض وانبساط عضالتها، األسطوانية: بانقب

ستخدام القدم؛ الحلقية: تتحرك االحلزون: ب

بانقباض العضالت الدائرية والطولية 

 وباستخدام الهلب

تناسب شكل الديدان المسطحة تكون : 2ج

األهداب وجسمها الرطب يساعد على حركتها 

بسهولة، األسطوانية جسمها على شكل 

ا أسطوانة وانقباض عضالتها وانبساطها يساعده

على الحركة؛ الحلزون تكون القدم يساعدها على 

دفن نفسها يف الرسوبيات بسرعة، الحلقية 

تجزئة جسمها إىل حلقات ووجود الهلب 

 يساعدها على الحركة

تنقبض العضالت الدائرية فتستطيل : 3ج

الحلقة أما انقباض العضالت الطولية فيؤدي إىل 

 عودة الحلقة إىل شكلها الطبيعي

هلب يف التربة ليثبت الدودة باألرض يحفر ال: 4ج

عند دفعها لكي تتحرك إىل األمام أو إىل الخلف 

 بتثبيت بعض الحلقات وانقباض األخرى

 طبق مهاراتك:

 الفرضية: تأثير درجة الحرارة على حركة الرخويات والديدان

من الرخويات والديدان يف وسط إحضار بعض العينات 

رجة حرارة عالية مرة ومرة  مناسب وتعريضها لديئغذا

 أخرى لدرجة حرارة باردة

نالحظ سلوك الرخويات والديدان يف كل حالة: يف درجة 

الحرارة العالية تالحظ تأثرهم وزيادة حركتهم بعيداً عن 

 الحرارة، أما يف الحرارة الباردة نجد أنهم مستقرون

https://hulul.online/


سم 50ما عدد ديدان األرض يف تربة المزرعة على عمق   

نعرف عدد ديدان األرض يف منطقة ما بفحص عينات من التربة على العمق 

المتوسط تقريباً  المذكور وحساب  
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إحضار طبق بتري ووضع بعض الكائنات الميتة وأنواع أخرى من المواد 

 الغذائية كالبروتينات الحيوانية وغيرها ونالحظ كيف تتجه نحو الغذاء

 العقدة العصبية

 البلعوم

 الرأس

كبر منه للقضاء على : 8ج إذا بقي الدواء يف األمعاء مدة أطول ربما يتم امتصاص كمية أ

 المرض

ربما يحتاج الطفيل إىل عائل واحد لذا ال يتطلب الماء التخاذه كمرحلة وسطية وعندما : 9ج

 يخرج الطفيل من الجسم يكون صغيراً وله غطاء يحميه من الجفاف

 

 غير مكونة من حلقات
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 يترك للطالب

 الديدان الخطافية

 طولية

قطعة دودة شريطية داخلها بيض مخصب تتغذى 

البقرة على العشب الملوث بالبيض المخصب وتخترق 

البيوض األمعاء وتصل إىل العضالت يف البقرة وتستقر 

ا ثم يأكل اإلنسان لحم البقر غير المطبوخفيه  

 

بإحضار وعائيين األول تربة رطبة واألخر تربة 

سلوك الدودة؛ إذا استقرت يف جافة ونالحظ 

ذا إلتربة الرطبة )دودة مفلطحة( أما ا

 استقرت يف التربة الجافة )دودة اسطوانية(

 النفريديرم

 الطاحنة

 السيفون
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 يترك للطالب

بوضع بعض كائنات بلح البحر يف بركة ملوثة 

مليئة بالطحالب وتركها فترة من الوقت ثم 

مالحظة أنها بعد فترة تمت تنقية المياه 

 ومنعت تكاثر الطحالب

 القانصة

 السرج

 الحوصلة
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نتيجة لزيادة درجة الحرارة والجفاف : 34ج

تبقى المخلوقات ذات الغطاء الخارجي 

كبر وتنتج المزيد من  السميك بأعداد أ

 المخلوقات الشبيهة بها

احضار إناء وعينة دم نتركها تتجلط ثم : 35ج

ة العلق لنالحظ أنها تفرز نستخدم دود

أنزيمات تعمل على سيولة الدم. ألن لعاب 

العلق يحتوي على مواد كيميائية تعمل 

صق بالعائل وتمنع انتفاخ مخدراً عندما تلت

تمنع تجلط الدم؛ يمكن استخدام الجسم و 

 دودة العلق لعالج بعض حاالت الكدمات

70 %  

 يترك للطالب

 التريالرينا

تصيب كثير ألنها متطفلة و 

من الكائنات الحية وتتنقل 

 بسهولة
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كيب جسمية عديدة مشتركة ومنها العباءة والقد م لها ترا

العضلية التي تحورت إىل لوامس يف الحبار ولها أيضا 

 أجهزة دوران وهضم متشابهة وكذلك مراحل التكاثر

جمع القواقع من المياه للسيطرة على 

منع السباحة بالمياه  -ط العائل الوسي

 -التوعية عن أخطار هذا المرض  -الملوثة 

 استخدام المطهرات يف المياه لقتل اليرقات

يتكون جسم الحيوانات المقسمة من أجزاء عديدة تقوم هذه : 4ج

األجزاء بالوظائف المتشابهة نفسها وتمكن هذه الخاصية 

كبرالحيوانات من أداء وظائفها الحيوية بسرعة وفاعل ية أ  

تمتلك الحيوانات ذات األجسام المقسمة أجزاء جسمية  

يستجيب كل منها للمثير مما يجعل استجابة الحيوان أسرع 

 ولهذه الصفة أهمية يف المحافظة على بقاء هذه الحيوانات

كم السموم بأنسجة بلح البحر: 5ج قياس نسبة ترا  
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كيب الخارجية مثل الرأس : 1ج جراد البحر وقمل الخشب يشتركوا يف الترا

أجزاء الفم والعيون وقرون االستشعار والصدر تحمل األرجل وبطن تحمل 

هضميف نهايتها أرجل لتساعدها يف ال  

كيب د: 2ج اعية: هيكل خارجي صلب يدعمه ويحمي أنسجته الطرية فترا

ويقلل بخر الماء؛ كما يمكن طرح الهيكل القديم حتى يكتمل نمو الكائن 

 بشكل طبيعي
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زوائد مفصلية تمكنها من المفصليات لها هيكل خارجي و

 الحركة بطرائق معقدة

%،  3.4تمثل القشريات 

5.2والعناكب   % 
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ه الزوائد بوظائف مختلفة السباحة؛ والحركة؛ والتزاوج تقوم هذ

 واإلحساس، والحصول على الغذاء
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النملة القاصة لألوراق تستخدم زوجاً من الفكوك القاضمة : 1ج

 لقص األوراق؛ بينما الجراد تستخدم الفكوك للمضغ

النملة تتغذى على الفطريات، الجراد يتغذى على األعشاب: 2ج  
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تساعد على ثبات  أنابيب ملبيجي:

 االتزان الداخلي للماء يف أجسامها
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لها عيون مركبة ذات سطوح عديدة؛ سداسية الشكل كل شكل 

فتمكنها من  ةء من الصورة والدماغ يجمعها بسرعيرى جز

عليها أثناء الطيران فتكون  التحليل السريع لطبيعة األرض وما

 قادرة على مالحظة أي حركة ولو بسيطة
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والزوائد المفصلية تمكن المفصليات من القيام بحركات معقدة ومرنة  التقسيم: 1ج

 والهيكل الخارجي القوي يقلل من فقدان الماء ويقوم بالحماية

تتيح الزوائد المفصلية للمفصليات الحركة على الرغم من أن الجزء الخارجي من : 2ج

 الجسم الصلب لوجود الهيكل الخارجي القاسي

المائية الخياشيم وتستعمل مفصليات اليابسة القصبات تستعمل الرخويات : 3ج

 الهوائية ما عدا العناكب التي لها رئة كتبية

الحيوان المفصلي قد ال يستطيع إفراز الفضالت أو قد يفقد كثيرا من الماء لذا عليه : 4ج

 أن يمكث بالقرب من مصدر ماين أو يموت

كيب المحتملة هي: عدم وجود األجنحة. أج: 5ج زاء الفم تكيفت للتغذية على الترا

األعشاب، تكيفت األرجل للحفر يف التربة التقاء خطر البرد والحيوانات المفترسة؛ يصدر 

نداءات )أصواتا( عالية تسمع بغشاء الطبلة للبحث عن الشريك.؛ جسم صغير جداً؛ 

مغطى بهيكل خارجي لمنع الجفاف بفعل الرياح؛ عيون كبيرة مركبة لرؤية حركة 

رس، التمويه؛ أرجل قصيرة للزحف قريباً من األرض لتفاد ي نقله بعيدا بفعل الهواءالمفت  

بالتدريج حيث تكون طبقة من البكتين تحميها مؤقتاً من العوامل  االنسالخيحدث : 6ج

كتمال نمو الهيكل الخارجي  الخارجية حتى ا
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القدم الكالبية يف جراد البحر: تحمي 

 نفسها من المفترسين

توجد زوائد يف القشريات تستخدمها يف السباحة ولإلمساك 

المشي والتكاثربالغذاء و  
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توجد زوائد متفرعة يف القشريات تستخدمها يف السباحة 

 ولإلمساك بالغذاء )الكالبات( والمشي والتكاثر

أما العنكبيات لها ست أزواج من الزوائد تستخدمها يف 

 ية تكون يفائسها؛ والزوائد األماماإلحساس لإلمساك بفر 

تتصل بغدة سامة( تعمل نهايتها أجزاء فمية لواقط فمية )

 كالكالبات

https://hulul.online/


كيب قطع أجسامها : 1ج الزوائد وأجزاء الفم -ترا  

القشريات: زوجان من قرون االستشعار، عيون مركبة، : 2ج

 فقيم، خمسة أزواج من األرجل )أقدام كالبية( وعوامات قدمية

استشعار، الجسم مكون من  العناكب وأشباهها: ال يوجد قرون

صدر؛ وبطن(، ستة أزواج مفصلية )لواقط فمية -جزأين )رأس

 ولوامس قدمية وأربعة أزواج من األرجل(

الحشرات وأشباهها: قرن استشعار، عيون مركبة؛ الجسم 

مكون من ثالثة أجزاء )رأس وصدر وبطن( ثالثة أزواج من 

 األرجل؛ وزوجان من األجنحة متصلة بالصدر

 

أجسامها تتكون من جزأين  ائص شعبة العنكبيات:خص

صدر، والبطن لها ستة أزواج من الزوائد، ليس لها  -رأس

  قرون استشعار
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: حيوان قشري1ج  

ان أغلب القشريات مائية يف حين أن أغلب العنكبيات تعيش على اليابسة، للقشريات زوج: 2ج

ذاء يف الماء والمشي والتكاثر د متحورة لإلمساك بالغئاثنان من قرون االستشعار وزاو 

والسباحة، العنكبيات ال يوجد لديها قرون استشعار ولكن لديها زوائد متحورة اللتقاط الغذاء 

 والمشي والتكاثر. العناكب تصطاد أو تنسج الشبكات لإلمساك بالفريسة

يف  تحورت اللواقط الفمية للعمل كأنياب وكالبات وتستعمل اللوامس القدمية للتكاثر: 3ج

 الذكور وزوائد أخرى تستعمل يف المشي

د المفصليةئلوامس قدمية وستة أزواج من الزواوجود لواقط فموية و: 4ج  

كيب المحتملة هي: عدم وجود األجنحة، أجزاء الفم تكيفت للتغذية على األعشاب، : 5ج الترا

ر نداءات )أصواتا( تكيفت األرجل للحفر يف التربة التقاء خطر البرد والحيوانات المفترسة؛ يصد

عالية تسمع بغشاء الطبلة للبحث عن الشريك، جسم صغير جداء؛ مغطى بهيكل خارجي لمنع 

الجفاف بفعل الرياح؛ عيون كبيرة مركبة لرؤية حركة المفترس. التمويه؛ أرجل قصيرة للزحف 

 قريبا من األرض لتفادي نقله بعيداً بفعل الهواء

  اتجاه يسلك يكائنات ميتة وأخرى حية ومالحظة أسك بوضع باختبار العنكبوت البني النا: 6ج
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الحشرات وأشباهها: الجسم مكون من ثالثة أجزاء )رأس وصدر وبطن( قرن استشعار 

من األرجل؛ وزوجان من  وعيون مركبة أو بسيطة على الرأس وأجزاء من الفم؛ ثالثة أزواج

 األجنحة متصلة بالصدر والبعض األخر ليس له أجنحة
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تتكون األجنحة من نفس المادة المكونة للهيكل الخارجي ولألجنحة عروق ثابتة 

ع الحشرةتعطيها القوة؛ وتختلف ملمس األجنحة على نو  

كثر للفراش ذات األجنحة الملونة )ضوء مستقطب(: 1ج االنجذاب أ  

الختالف العوامل البينية المحيطة بالفراش يف الغابات تكون مظلمة؛ 

 بينما السهول مضيئة عنها
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يوفر الهيكل الخارجي الحماية ويحميها من الجفاف على اليابسة وتسمح األجنحة بالطيران : 1ج

لمسافات طويلة لالستفادة من مصادر الغذاء والمواطن البينية المختلفة ويسمح صغر حجمها 

عدد  بانتشارها الواسع يف الهواء والماء وتضع الحشرات عددا كبير من البيض لذا سيكون لها

ات كبيرة يف األرجل وأجزاء الفم وتراكيب أعضاء الحسفلنسل ولها اختالكبير من ا  

الجسم مكون من ثالثة أقسام وثالثة أزواج من األرجل وزوجين من األجنحة يف الغالب: 2ج  

ة لثقب جلد الحيوان أنبوب لمص رحيق األزهار وأجزاء فم للعق وأجزاء فم تشبه اإلبر : 3ج

عوفكوك للتقطي  

الحشرات التي تنمو خالل عملية التحول تستطيع اإلفادة من مصادر غذائية مختلفة خالل : 4ج

 المراحل المختلفة من حياتها

نضع ذبابة النار يف وعاء زجاجي يف منطقة مظلمة ونالحظ سلوكها؛ نجد أنها تصدر هذه : 5ج

 الومضات للبحث عن الغذاء وتبتعد عن المخاطر

 ج6: عدد المفصليات = 1.75 × 106 × 0.75 = 1.31 × 106

 عدد الحشرات = 1.31 × 106 × 0.80 = 1.05 × 106
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أيام مرت على الوفاة 3حواىل   
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القشريات، العناكب وأشباهها، : 1ج

 الحشرات وأشباهها، مفصليات أخرى

يتخلل من خاللها الهواء والماء : 4ج

للتربة مما يساعد النبات على الحصول 

غذائه وتحسين خواص التربةعلى   

 

 يترك للطالب

 

 يترك للطالب

https://hulul.online/


https://hulul.online/


 قرن استشعار كالرادار

 هيكل خارجي كأجنحة الطائرة

 فكوك عليا أطقم أسنان

 قصبات هوائية أجهزة التنفس االصطناعية

 غشاء طبلي سماعة األذن

 

 أنابيب ملبيجي

 للزوائد المفصلية

الصدر -الرأس   
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وسيؤدي يقوم الزيت بإغالق الثغور التنفسية 

 إىل اختناق الحشرة وموتها

 

 -الوراثة؛ تناول الغذاء ذي اللون الزهري : 9ج

األصفر يجعل الهيكل الخارجي بلون مختلف قد 

تكون هناك أزهار فصيلة بلون معين يف بعض 

له لون  المناطق وتقدم تمويها للجندب والذي

 معين قد تكون لفترة محددة

يتم التلقيح يف الزهرة بوساطة الخنافس لذا 

يستطيع النبات التكاثر وبما أن الخنافس 

غير قادرة على توليد حرارة من أجسامها فإن 

الخنافس تحصل على بيئة دافئة من الزهرة 

 مما يجعلها قادرة على التكاثر

وج من األرجل تدعى القدم جراد البحر، والسلطعونات أول ز: 12ج

الكالبية وهي مخالب كبيرة يف الحيوان نفسه أما العوامات القدمية 

 فهي زوائد خلفية تستعمل للتكاثر أو كزعانف للسباحة

د يف العنكبيات ئاللواقط الفمية هي أول الزوا: 13ج

واللوامس القدمية هي الزوج الثاين من الزوائد يف 

 العنكبيات

بية يف القشريات واللواقط الفمية يف القدم الكال: 14ج

العنكبيات هي أول زوج من الزوائد التي تكيفت للتغذية يف 

 كل منها
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ات المائية التي تسبح فيها، العنكبيات لها زوائد للمشي فقط على األرض وبعض ئلقشريات زوائد للمشي يف قاع البيل: 20ج

 القشريات لها ذيل تكيف لدفعها يف الماء يف حين أن عنكبيات اليابسة ليس لها ذيل

بسبب عدم قدرتها على النمو دون انسالخ القشريات قد تكون صغيرة: 21ج  

يمكن أن يكون لها غطاء سميك لتقليل فقدان الماء من الجسم بسبب الحرارة وجسم أصغر مع نقصان يف المنطقة السطحية : 22ج

 المعرضة إلمكانية فقدان الماء وهي قادرة على بناء شبكات لإلمساك بالحشرات الزاحفة بالقرب من سطح اليابسة

القدمان الكالبيتان تمسكان بالغذاء وتحطمانه هيكل خارجي سميك 

لمشي يف قاع البحر، قرون االستشعار  -أرجل للمشي  -حماية الجسم 

ة متكيفة للتكاثر أو اإلحساس بالبيئات، وعوامات قدمي -واألعين 

 اتخاذها زعانف للسباحة

التحول غير الكامل ال عالقة له إد إن الكلمات األخرى : 24ج

 قد تستعمل يف وصف التحول الكامل

يمكن أن تستعمل يف وصف التحول غير الكامل وإذا : 25ج

أزيحت كلمة حورية أمكن للكلمات األخرى أن تشير إىل كل 

 من التحول الكامل وغير الكامل

األخرى يمكن استعمالها يف وصف التحول والفئة  :26ج

 االجتماعية كلمة تصف الوضع الوظيفي يف مجتمع الحشرات
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يظهر التجزؤ )تقسيم الجسم( عند القاعدة : 30ج

ألن جميع المفصليات أجسامها مقسمة ثم زوج 

صدر إذ إن  -من اللواقط الفمية والرأس 

العنكبيات تمتلك كالً منها وهذه المجموعة 

ظهرت قبل القشريات والحشرات وقد يكون 

الفقيم )الفكوك العليا( هي التالية إذا إن كالً من 

 القشريات والحشرات تمتلكها

تات تتكاثر الجنسي خضرياً، ثم جنسي باألمشاج النبا

بينما يتكاثر قناديل البحر جنسياً ويكون الطور  -

 البوليبي يتكاثر الجنسي بالتبرعم

كبر من الغذاء؛ والعيش يف مستعمرات والحصول على الحما: 31ج ية من يستطيع الحصول على كمية أ

 المفترسين

؛ وابتعاد الدخالء اث للذكور المصدرة الصوت للتزاوجنحضر مجموعة من صراصير الليل ونالحظ انجذاب اإلن: 32ج

 بعيداً عن منطقتها

 

 يترك للطالب

0 – 25 %  

 زوج األقدام الخلفية

 التزاوج

https://hulul.online/


الحشرات لها جهاز دوران مفتوح بحيث : 7ج

يضخ القلب الدم عبر أوعية إىل األنسجة 

م يعود إىل المختلفة ويغمر الدم األنسجة ث

القلب خالل فراغات مختلفة، الثدييات على 

سبيل المثال لها جهاز دوران مغلق ويضخ 

القلب الدم عبر أوعية متصلة إىل جميع 

 أجزاء الجسم ثم يعود ثانية إىل القلب

تعود فوائد الهيكل الخارجي لصالبته وعدم : 8ج

نفاذيته للماء وبناء عليه يحمي الهيكل الخارجي 

من اإلصابات وفقدان الماء أما مساوئ  المفصليات

الهيكل الخارجي فتتمثل يف صالبته وعدم مرونته 

وعليه فهي تحتاج إىل مفاصل للحركة كما أنه 

 يسبب صعوبات لنمو المخلوقات

المفصليات تختلف عن الالفقاريات يف أنها تمتلك هيكال خارجيا وزوائد: 4ج  

صب البويضة، البالستيوال: عندما تتضاعف خاليا الزيجوت تتكون كرة الزيجوت: تتكون خلية جديدة عندما تخ: 5ج

مغطاة بالخاليا وتجويفها ممتلئ بسائل، الجاستروال: طبقتان من الخاليا تشبهان الكيس عندما تنتقل بعض 

 الخاليا من البالستيوال إىل الداخل

ة وجهازِ هضمي بفتحتينجميع الرخويات لها عباءة وقدم عضلية وأجزاء الجسم الداخلية طري: 6ج  
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المحافظة على التوازن بين أعداد شوكيات الجلد التي تتغذى على 

 الطحالب المترسبة على المرجان فتمنع تلوثها وتدميرها
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أنابيب عضلية صغيرة تمتلئ بالسائل. وتنتهي بممص قرصي شبه الفنجان؛ يوجد على : 1ج

بكيس عضلي )الحويصلة العضلية(نهاية الطرف الداخلي الموازي للقدم األنبوبية   

تستعمل القدم األنبوبية يف التنفس بطرق مختلفة على حسب نوع شوكيات الجلد : 2ج

 باالنتشار أو بذات الخياشيم

 قادرة على حفظ االتزان الداخلي يف أجسامها بشكل فعال
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تكون لها لوامس يف جميع االتجاهات تساعدها على اإلمساك بالغداء 

 وإزالة المواد الغريبة عن الجلد

بحر ذات تناظر خيار البحر الهيكل الداخلي لها مكون من صفائح كربونات الكالسيوم؛ نفد ال: 1ج

ثانوية  -تناظر جانبي؛ ألن لهم تجويف جسمي حقيقي عي، نجم البحر هيكل داخلي شوكي و شعا

 الفم

ي أجسامها صفائح كربونات الكالسيوم الصلبةتغط يالشوكيات الت: 2ج  
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تستعمل القدم األنبوبية يف التنفس 

بطرق مختلفة على حسب نوع 

شوكيات الجلد باالنتشار أو بذات 

 .الخياشيم

قادرة على حفظ االتزان الداخلي 

 ألجسامها بشكل فعال

باألقدام لإلمساك  ةيتغذى نجم البحر بطرق مختلف

سها، أو بمد معدتها خارج الفم والتقاط الغذاء ئبفرا

ت لهضمه ثم تستعمل األهداب زيماوإفراز إن

لتقاط المواد المهضومة بالمخاط وتقريبها للفمال  
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تستطيع التخلص من أحد ذراعيها للهروب من 

 أعدائها؛ مسببة إرباكاً وتشويشاً للمفترس

 تختلف نوع الحركة على حسب التركيب الداخلي لشوكيات الجلد

خدم خيار تتحرك نجم البحر باألقدام األنبوبية والشوكيات تست

 البحر باألقدام األنبوبية وعضالت جدار الجسم
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نجم البحر الهش: له خمس أذرع نحيلة ومرنة جداً؛ تتحرك 

لثعابينبالتجديف على القاع الصخري أو تحرك أذرعها بحركة ا  

ة يف نهايتها ممصات تتحرك بهاوبيبنجم البحر: له أقدام أن  
تستجيب للضوء، واسعة االنتشار، 

أذرعها نحيلة ومرنة جداً، تلتقط 

المواد العالقة بشرائط الصقة بين 

 شوكياتها

https://hulul.online/


ثابتان يف جزء من حياتهما )جالسان(، يتناولوا الطعام بمد األقدام إىل الماء والتقاط المواد 

 العضوية

شكل زهري محمول على ساق طويلة زنابق البحر: شكل جسمها  

 نجم البحر الريشي: لها أذرع طويلة وممتدة إىل أعلى ومتفرعة من منطقة مركزية

 نجم البحر الريشي: لها أذرع طويلة وممتدة إىل أعلى ومتفرعة من منطقة مركزية
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 المخاط

لها نظام خماسي شعاعية التناظر؛ ولها أقدام أنبوبية حول 

 طرف القرص المركزي؛ شكلها فرصي بدون أذرع
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 يترك للطالب

وعايئ مايئ ولواقط قدمية هيكل خارجي وتناظر شعاعي وجهاز: 1ج  

يدخل الماء عبر المصفاة ويتحرك عبر القناة الحجرية إىل القناة الدائرية ثم ينتقل إىل : 2ج

القنوات الشعاعية ويف النهاية إىل القدم األنبوبية عند انقباض العضالت يف الحوصلة 

طح الذي تلتصق به العضلية يدفع الماء يف األقدام األنبوبية لتتمدد وينشأ الشفط على الس

 األقدام األنبوبية

ستخدامها أقدامها األنبوبية فعلى سبيل المثال اكثير من شوكيات الجلد تتغذى ب: 4ج

يستخدم نجم البحر أقدامه األنبوبية لفتح مصراعي المحار وللخيار أقدام أنبوبية متحورة 

شوكيات جلد أخرى تستخدم يف التّقاط الغذاء ويستخدم كل من نجم البحر وخيار البحر و 

 أيضا األقدام األنبوبية يف حركة الزحف

ختباء من المفترس بين األذرع الملونة لنجم البحر ن الروبيان )الجمبري( مكنه من االتلو: 5ج

 الهش

 

 

قدم أنبوبية 80  
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يتمكن من ثني الجسم بسبب مرونته؛ يقوم بحركات جانبية تمكنها 

 من السباحة

جحبل ظهري، حبل عصبي، فم، شر  
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 لوامس حسية: تفرز مخاطاً يساعدها على جمع جزيئات الغذاء

يتركز اليود بداخل القناة الداخلية؛ وهو أساسي إلفراز 

 الغدة هرموناتها
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 كاإلسفنج يرشح غذائه عبر الثقوب
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حبل ظهري؛ حبل عصبي ظهري أنبويب؛ جيوب بلعومية؛ ذيل خلف شرجي؛ غدة : 1ج

 درقية

امي )العمود الفقري(غياب الهيكل الدع: 2ج  

السهيم له شكل يشبه السمكة ودون زعانف ولوامس قصيرة حول الفم : 3ج

والكيسيات لها شكل يشبه الكيس مع سيفون شهيقي وآخر زفيري ولكليهما حبل 

 ظهري وحبل عصبي وجيوب بلعومية وذيل خلف شرجي

لكليهما جهاز وعايئ مايئ يمكنهما من الحصول على الغذاء: 4ج  

حالة اإلضاءة أو  وبة ومالحظة سلوك حيوان السهيم يفإحضار األدوات المطلب: 5ج

 الظالم

اإلسفنجيات والكيسيات ترشح الماء للحصول على المواد الغذائية، االختالف أنها : 6ج

تتنفس عبر االنتشار. اإلسفنج ال يوجد به اجهزة وال أنسجة ولكن خاليا حسية بسيطة؛ 

الخياشيم البلعومية؛ لها جهاز عصبي معقد جزئياً بينما الكيسيات تتنفس عبر   
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تجويف حقيقي للجسم. ثانوية الفم؛ ذات تناظر شعاعي: 1ج  

تتكاثر شوكيات الجلد جنسياً واإلخصاب داخلي؛ وتنمو اليرقة : 2ج

لتمر بعدة مراحل لتنمو إىل حيوان بالغ لزيادة األعداد. وتكاثر 

دة أثناء الهرب من الجنسي بالتجديد لتعويض األعضاء المفقو

 المفترسين

تنمو البيضة المخصبة إىل يرقة ذات تناظر جانبي، الحيوان : 3ج

البالغ الناتج ذات تناظر شعاعي تستطيع أن تحصل على غذائها 

 يف جميع االتجاهات

تتغذى على الرخويات والفقاريات أخرى والمرجان أو : 4ج

 الكائنات الميتة

ى سموماً تحميها من االفتراس، فد البحر علنتحتوي لواقط ق: 5ج

لنجم البحر قوة كبيرة لفتح أصداف المحار، يغطي جلد خيار البحر 

 المخاط يساعد على التقاط جزيئات غذائية

تجميع معلومات كثيرة عن الشوكيات ولكن تحتمل الصواب : 6ج

 والخطأ

 

مع  ووظيفياً  عن طريق القيام بالتكيف عضوياً 

غيير هياكلها الداخلية البيئة فمنها ما تستطيع ت

من حالة الصالبة إىل السائلة تقريبا خالل ثوان 

 وبعضها يتمكن من التخلص من ذراعه
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األقدام األنبوبية أنابيب عضلية صغيرة ومغلقة ومملوءة بسائل وتنتهي بكأس ماص تستخدم : 1ج

يف الجزء  يف الحركة والحصول على الغذاء والتنفس يف شوكيات الجلد والحوصلة كيس عضلي

نبوبيةالداخلي من األقدام األ  

 نظام أنبويب يمتلئ بسائل ويعمل معاً ليمكن شوكيات الجلد من الحركة يئالجهاز الوعايئ الما: 2ج

 والحصول على الغذاء والمصفاة فتحة للجهاز الوعايئ تشبه الغربال
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% 20 – 18: يكون من 10ج  

كتشف العلماء هذه الطائفة حديثا وكثافة : 11ج ا

 مجتمعها غير معروفة

نوع من أنواع نجوم البحر: 12ج  

نجوم البحر لها ألوان أفتح من الرخويات لذا ال : 13ج

ك نةتمتص حرارة كثيرة كما يف المحارات ذات األلوان الدا  

 

 نجم البحر

ن جسمها مغطى فتراسها ألامن الصعب 

 باألشواك السامة

 الالفقاريات الحبلية

 حبل ظهري

 جيوب بلعومية
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كثر ثابتا من حيث درجة الحرارة والتركيب الكيم: 28ج يايئ وعوامل أخرى النظام البيئي البحري أ

ي للمياه العذبة وتكيفات الالفقاريات الحبلية متخصصة يف العوامل البحريةئمن النظام البي  

الحيوانات التي تتغذى على السهيم سوف تتناقص كما هو حال الحيوانات التي تتغذى : 92ج

على مفترسات السهيم وسوف تتغير السالسل الغذائية وبما أن السهيم يرشح المواد 

 العضوية من الرمل فقد يصبح الرمل غير مناسب لمخلوقات حية أخرى

د لها هيكل ظهريله هيكل ظهري الالفقاريات الحبلية ال يوج: 30ج  

ذيل خلف شرجي وحبل عصبي ظهري أنبويب وجيوب بلعومية: 31ج  

قد يكون ألشكال اليرقة صفات قد تختفي عند البلوغ: 32ج  

 

 تناظر جانبي

 بالتكاثر الالجنسي بالتجدد

 أصبحت ذات تناظر شعاعي
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خيار البحر تفرع عن بقية شوكيات الجلد يف مراحل متقدمة جدا لذلك تكيف بهذا النوع من الحماية : 8ج

ستمرار معيشته البحريةال  

يستطيع نجم البحر تجديد جسمه كله من أجزائه المقطعة تقطيع نجم البحر إىل قطع قد يؤدي إىل زيادة : 9ج

البحر عدد مجتمع نجم  

المجموعتان من الالفقاريات الحبلية لهما تكيفات دفاعية مختلفة فالسهيم البالغ مثال يستطيع : 10ج

السباحة للفرار من المفترس وعلى خالف ذلك فهو عادة يدفن نفسه يف الرمل مما يحميه من المفترس أما 

ق تيار من الماء لحماية نفسها من المجموعة الثانية ولتكن الكيسيات فالكيسيات جالسة وهي قادرة على دف

 المفترس وتكيفات تالئم المخلوقات الجالسة البالغة

شوكيات الجلد ثانوية الفم يف الحيوان البالغ لها تناظر شعاعي وهيكل داخلي وجهاز وعايئ: 11ج  

 

كل من شوكيات الجلد والديدان : 12ج

 -ة متشابهة الحلقية لهما صفات جسمي

يوجد هذا يعني أنه تجويف جسمي حقيقي، و

ا همتجويف جسمي مملوء بالسائل و

مختلفان ألن الديدان الحلقية من بدائيات 

الفم يف حين أن شوكيات الجلد ثانوية الفم 

وكل من بدائيات الفم وثانوية الفم لهما 

تكوين جنيني مختلف، الناتج النهايئ لكل 

خلية يف أجنة بدائيات الفم ال يمكن تغييره 

ولكن يف ثانوية الفم فإن الناتج النهايئ يمكن 

ة يمكن أن تصبح جنيناً جديداً تغييره وأي خلي  
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كيب التي قارنتها هي الجدار الخلوي : 1ج الترا

والغشاء البالزمي والليسوسوم والحوصلة والنواة 

والنوية والفجوة والميتوكندريا والبالستيدات 

وتم ذلك بمعاينة  -الخضراء وأجسام جيولوجي 

 الرسم للخليتين ومقارنتهما ببعضهما البعض

كيب الموجودة يف الخلية : 2ج النباتية الترا

والخلية الحيوانية هي الغشاء البالزمي والنواة 

 والنوية والميتوكندريا وأجسام جيولوجي

كيب المميزة للخلية الحيوانية هي : 3ج الترا

كيب المميزة للخلية  الليسوسوم والحوصلة، والترا

النباتية هي الجدار الخلوي والفجوة 

 والبالستيدات الخضراء

يحتوي جدار الخلية البكتيرية على ببتيدوجاليكان، 

لى ذلكيف حين أن البكتيريا البدائية ال تحتوي ع  

لدهون يف األغشية البالزمية والبروتينات  

الرايبوزومية وحمض أر أن أي مختلفة فالبروتينات 

الرايبوزومية يف البكتيريا البدانية شبيهة بتلك 

 الموجودة يف الخاليا الحقيقية النوى

توجد البكتيريا الحقيقية يف كل مكان تقريبا إال يف 

ا البدائيةالبيئات القاسية حيث توجد البكتيري  
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مناقشته كائن الحبارالموضوع الذي تم : 1ج  

صيد الحبار  -العثور على حبار ضخم : 2ج

نظريات حول الحبار -للفرائس   

الحبار مخلوق ضخم ويفرز حبر ولديه : 3ج

لوامس) أذرع( يتصارع بها للتخلص من 

الصنارة؛ الحبار حيوان مفترس نشط؛ لديه 

المس طويل يستعمله يف التغذي وضرب 

ار األوىل أن فريسته وهناك نظريتان حول الحب

لوامس الحبار تتدىل منه ألسفل ويسحبه التيار 

وتمسك هذه اللوامس بما يصادفه والنظرية 

كثر نشاطا وتقترح  الثانية تشير إىل أن الحبار أ

أن الحبار يتحرك بسرعة وقادر على الحركة 

 السريعة القوية
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الفكرة الرئيسة يف الفقرة هي : 1ج

لطالبيترك ل -اإلنقراض  

يجب أال يتم تدمير المواطن الحيوية : 2ج

فال يقوم مثال بإزالة الغابات المطيرة ليحل 

محل النباتات المستوطنة محاصيل 

 زراعية أو يحول هذه النباتات إىل مراع

إزالة المواطن ليحل محلها نباتات : 3ج

أخرى مستوطنة مثال؛ أو يحول النباتات 

 إىل مراع

 

 يترك للطالب
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لمقال: الجينوم البشري دي العنوان الرئيس ل: 1ج

 أن أي

األفكار الرئيسة: األوىل: مشروع مسح : 2ج

السالالت البشرية. الثانية: شفرات دي أن أي، 

 الثالثة: األمراض الوراثية الجينية

الفكرة األوىل: المشروع الدويل لمسح : 3ج

السالالت البشرية سيبحث يف تنوع الذي يحدد 

ينية واألمراض تأثيرات وراثيى مثل السموم الب

الوراثية، الفكرة الثانية: يقرأ العلماء شفرات دي أن 

الفكرة الثالثة: تغير  -أي من خالل نيوكليوتيدات 

مواقع نيوكليوتيد واحد يف جين محدد هو السبب 

 الرئيس للعديد من األمراض الوراثية

الفكرة األوىل: جينوم اإلنسان يساعد يف فهم : 4ج

الفكرة  -عند الناس كلهم جزء كبير من المتشابهة

الفكرة الثالثة:  -الثانية: يرمز للشفرات بأحرف 

كثر  أس أن يب أس األنماط الفردية من المتالصقة أ

ترابطاً وتورث كمجموعة ويعتقد أن أنواعاً محددة 

 منها لها عالقة بأمراض
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 طبق المهارة:
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المدة الزمنية: هي عدد السنين بين : 1ج

ط الزمن ونهايته؛ والفترة الزمنية بداية خ

عام 380لخط الزمن حوايل   

أول عالم شاهد الخاليا أول مرة : 2ج

 بالمجهر هو روبرت هوك

عام 500حوايل : 3ج  

عام 500حوايل : 4ج  

 

 يترك للطالب
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 مارس المهارة:
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 طبق المهارة:

 

 تعاقب المخلوقات الحية:

 

 دورة المياه يف الطبيعة:
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 الفقاريات والالفقاريات:
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