
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 درجة ( 11الصحيحة لكل مما بأتي .   ) / اختر األجابة  1س 

 باشتراكه مع الجهاز في خيار البحر  الهضمييمتاز الجهاز  . 1
a            التكاثري   .b              العصبي    .Cالتنفسي    .         Dالتنفسي والتكاثري . 

 تلعب دورا مهما في التوازن البيئي. 2
a.            نجوم البحرb .قثائيات البحر            C            قنافذ البحر .Dكل ماسبق . 

. يمتاز بقدرته على تحويل المواد العضوية من مخلفات وبقايا الحيوانات والنباتات الميتة الى مواد يستفيد منهاثم يطرحها بشكل 3
 اتات البحريةمواد بسيطة مثل االمالح لتستفيد منها باقي االحياء البحرية االخرى خاصة النب

a          نجم البحر .b          قنفذ البحر  .C  .خيار البحر           D .كل ماسبق 
 ازواج من  1. تتنفس قنافذ البحر بواسطة 4

a         الشجرات التنفسية .bالغالصم المتغصنة  .     C       الغالصم واالقدام االنبوبية  .Dالشجيرات والغالصم . 
 الشعبة الثانية في التصنبف بعد شعبة المفصليات في غزارة االنواع. تعد 1

a          شعبة الحلقيات .bشعبة النواعم .           C            القشريات .Dالنواعم والحلقيات . 
 . يقوم بتنقية ماء البحر وترشيحه6

aنجم البحر .          b           قنفذ البحر .C            خيار البحر .Dنجم البحر وقنافذ البحر . 
 . شعبة تمتاز بعدم وجود تكاثر الجنسي 7

aالرخويات  .         b          المفصليات  .C           الحلقيات  .Dشوكية الجلد . 
 تفتح. الجهاز الوعائي المائي في خيار البحر يختلف عن باقي شوكية الجلد بان اللوحة المرجانية 8

a           على السطح الفمي .b          السطح الالفمي  .C            غير موجودة .Dفي الجوف العام للحيوان . 
 . يوجد الفم في دودة النيرس في  :9

a  .prostomium      b  .peristomium    C .D      pygidium     .none of these 
 البحر بكونه بدائي وذلك لوجود . يمتاز الجهاز التناسلي في خيار11

a        غدة تناسلية مزدوجة .bغدة تناسلية واحدة  .          C      غدة تناسلية مفردة ومزدوجة  .Dكل ماسبق . 
 . تمتاز االنواع العائدة لخيار البحر بانها11

a          حيوانات مؤذية .bغير مؤذية .           C            بعضها مؤذي .Dمفترسة . 
 في شعبة الحلقيات تستخدم ألجل : crop. الحوصلة  12

a خزن الغذاء مؤقتا .    b      تساعد في هظم الغذاء  .C سحق الطعام .D     طحن الطعام . 
 . جهاز يقوم بمضغ الطعام يعرف باسم فانوس ارسطو يوجد في 13

a         خيار البحر  .bقنفذ البحر  .          C           نجم البحر  .Dالقواقع . 
 .األخراج عن طريق انابيب مالبيجي كما في. 14

a  .الحشرات         b  .3   العناكب C  .القشريات.D                 الحشرات والعناكب  
 . يدافع خيار البحر عن نفسه عن طريق11

aطرح اجزاء من امعائه .           b           اللوامس حول الفم .C            االقدام االنبوبية .Dكل ماسبق . 
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 درجات ( 1)    يأتيكل مما  خمس فقط من/ ما وضيفة  2س 
1 .    pedicellariae التقاط الفرائس الصغيرة وتنظيف الجسم في نجم البحر : 
2. axial organ      يمتد موازيا للقناة الحجرية وتقلصه يؤدي الى دوران الدم : 

   3 .Tiedman s bodies   انتاج الخاليا االميبية المهمة في عملية االبراز : 
 : كشط المواد الغذائية من الصخور في النواعم    السفن ) الراديوال (. 4
 دفة: يساهم في عملية التنفس وافراز الص  . البرنس ) الجبة (1
 : طحن الطعام في القشريات   . المطحنة المعدية6 
 : تقوم بعملية التخلص من المواد االبرازية . الغدد الخضراء8  

 
 

 درجات ( 1)  :من الصفات المهمة في التمييز بين اصناف النواعم األتيالجدول  أمأل أ / / 3 س
 

 راسية القدم التركيب ت
cephalopoda 

  صنف بطنية القدم
Gastropoda 

 حلزونية معدومة او مختزلة الصدفة 1
 موجودة موجودة الراديوال 2
 احادية او ثائية المسكن منفصلة األجناس 3
 Lymnaea االخطبوط والحبار المثال 4
 كبير ومفلطح اسفينية الشكل القدم 1

 
 

  درجات (  1فرع واحد فقط .   ) اجب عن ب / 
 المفصليات عدد خمس فقط .ماهي اسبات نجاح . 1

 

يوفر الحماية ضد الصدمات والمقاومة أو الحماية من الجفاف وبعض اجزاء  -هيكل خارجي خفيف الوزن  .1
الهيكل تتسم بالرقة فتساعد في عملية التنفس وتساعد على حرية حركة االعضاء والزوائد وايضا سرعة 

األمامي والخلفي والقصبات التنفسية واجزاء من  المناورات وتعد مواطن التصال العضالت ويبطن المعي
 القنيات التناسلية و الغدد. 

 تمتلك المفصليات زوائد تتحور لتؤدي وظائف متعددة . 2
يتصل الهواء بخاليا انسجة الجسم مباشرة خالل الجهاز القصبي التنفسي  )قصبات وقصيبات هوائية وأكياس  .3

 من القيام باأليض السريع . ( مما يمكن الحيوان المفصلي  هوائية
االعضاء الحسية متطورة ومتنوعة مما يمكن الحيوان المفصلي من استقبال المؤثرات واالشارات البيئية بصورة  .4

 تجعله دائما يقظا . 
 للمفصليات طرز سلوكية متعددة ومعقدة لتعدد النشاطات .  . 5 
عادة مما  يقلل التنافس بينها وبهذا يزداد البقاء   تختلف احتياجات االطوار المختلفة للنوع الواحد . 6 

Survival . 
 :ذات حجم جسم صغير وهذا يحقق . 7 



 مقدار طاقة أقل ووقتا أقل إلكمال عملية النمو .   -
القدرة على الدخول في طور الراحة او الكمون او بمعنى اخر المقدرة على الحفاظ على معدالت ايضية ضئيلة  -

جدا بما يحافظ على حياة الحيوان في غير اوقات النشاط ولهذا تضرب المثل في تدبير امور حياتها 
 ومعاشها . 

 

 ؟ لها ماهي اهمية الحيوانات الرخوية ثم اذكر االصناف العائدة .2

 

تستخدم الرخويات مثل محار الكوكل وبلح البحر والحلزون البحري أو المحار كطعام وتعتبر الرخويات منذ آألف 
  السنين أهم مصدر للطعام بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون بالقرب من الشواطئ

 .حجرية ويوجد في بعض أجزاء العالم روابي وجسور من أصداف الكوكل والمحار مختلطة مع أدوات
  و يستفاد من الرخويات للحصول على اللؤلؤ وكان أول مصدر لها محار الماء العذب المسمى يونيو

واآلن يتم الحصول على اللؤلؤ كناج ثانوي من محار المياه البحرية من جنس بنكتادا ولهذا المحار صدفة 
 .الزينة واألزرار من صدفة المحار مفلطحة كبيرة تختلف كثيرا عن صدفة المحار الذي يؤكل ويتم صناعة مواد

 Class: Monoplacophora الصدفة وحيدات صنف
 Class: Polyplacophora   األلواح و الصفائح عديدة صنف
 Class: Scaphopoda( Tusk Shells النابية افداألص) أألقدام زورقيات صنف
 Class: Gastropoda األقدام بطنيات صنف

 Class: Bivalvia (Pelecypoda) صنف ذوات المصراعين
 Class: Cephalopodaصنف رأسية األقدام

 

 
 

 درجات (  11ما يأتي  .     )  فرعين فقط اجب عن / 4س
 درجات ( 1ما هي الصفات العامة للديدان الحلقية ؟   )   أ / 
  .ثالثية الطبقات .1

  .الزوائد غائبةالجسم املس يحمل شويكات او اهالب او ممصات او قديمات او تكون  .1

  .التناظر جانبي .2

  .اجهزة الجسم كاملة .3

  .يتكون جدار الجسم من طبقة من الجليد الرطب يليه البشرة ثم عضالت دائرية وطولية .4

  .تجويف الجسم حقيقي مبطن بنسيج طالئي واسع او مختصر .5

  .القناة الهضمية كاملة التكوين .6

  .اصباغاً تنفسيةالجهاز الدوري من النوع المغلق ويحمل الدم  .7

  .يتم التنفس عادة لتبادل الغازات من خالل الجليد الرطب او بواسطة القديمات او الخياشيم .8

  .يتكون الجهاز االخراجي من زوج من النفريدات في كل عقلة ويفتح بقمع مهدب .9

ق يتكون الجهاز العصبي من زوج من العقد المخية الظهرية تتصل بالحبل العصبي البطني عن طري .11

  .وصالت عصبية حول البلعومية والحبل العصبي عقدي كل عقدة داخل عقلة



  .تتمثل اعضاء الحس في المستقبالت اللمسية والمستقبالت الكيميائية .11

  .الجهاز التناسلي كامل التكوين او بسيط .12

 درجات ( 1)   ما اهمية القشريات في البيئة المائية. ب / 
، أو  البيئة المائية. فمن المعروف أن أغلب البيئات المائية تعمل فيها الدياتوماتتؤدي القشريات دوًرا رئيسًيا في 

الطحالب المائية، والكائنات الحية الدقيقة األخرى كُمنتجات أساسية للغذاء، حيث تقتات قشريات صغيرة كثيرة هذه 
دًرا غذائًيا لألسماك والحيوانات الكائنات الدقيقة. وفي المقابل، فإن هذه القشريات الصغيرة تمثل هي األخرى مص

المائية األكبر حجما. ولهذا، فإن القشريات تعمل رابطة أساسية بين الكائنات الحية الدقيقة المنتجة للغذاء وبين 
 الحيوانات األكبر حجمًا في سالسل الغذاء المائية.

 والروبيان وغيرها... كما يتغذى الناس عليها في كثير من مناطق العالم مثل السَّرطانات والكركند
 
 

 درجات ( 1)  وضح ذلك. tube feetج / ما هي آلية عمل اإلقدام األنبوبية 
 

الجهاز الوعائي المائي يتركب من سلسلة من القنوات الصلبة المملوءة بماء البحر الذي يدخل عن طريق 
اسطوانة مقفلة ذات جدار عضلي تحمل المصفاة. تتصل هذه القنوات باألقدام األنبوبية. القدم األنبوبية عبارة عن 

ممص عند طرفها الخارجي وبصلة عند الطرف الداخلي. عندما تنقبض البصلة يندفع السائل إلى األقدام األنبوبية 
ويؤدى ذلك إلى استطالتها لتصبح مرنة يمكنها الحركة في أي اتجاه بواسطة عضالت الجدار وعند لمس أي 

بصلة فتقصرً  دفع الماء عائدا القدم األنبوبية وينسحب الحيوان نحو المكان سطح تنقبض العضالت وين  إلى ال
الجديد الذي يلتصق به الممص ثم ينزع الحيوان الممص ويدفع قدمه األنبوبية نحو مكان آخر وتتكرر هذه العملية 

 وبذلك تتم الحركة.
 
 
 

 امنياتي لكم بالنجاح 
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