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 درقسة قلحٌاة
 

 عرؾ علم قألحٌاء ؟ -1س

 .علم ٌبحث فً ترقكٌب قلمخلوقات قلحٌة ووظائفها ومستوٌات قلتنظٌم فٌها وكٌؾ ٌتفاعل بعضها مع قلبعض 

 

 ماذق ٌعمل علماء قألحٌاء ؟ -2س

 قلبحث فً قألمرقض -2                                   درقسة تنوع قلحٌاة -1

 تحسٌن قلزرقعة -4             تطوٌر قلتقنٌات -3 

 حماٌة قلبٌئة -5

 

 فً قلجدول قلتالً علماء لعلم قالحٌاء, قلمطلوب منك ذكر ماذق قدموق ؟ -3س

 ماذق قدم ؟ قلعالم م

 قبن سٌنا 1
درس قلنباتات ووصفها وصفاً دقٌقاً وكذلك درس قلحٌوقنات ووصؾ أنوقع مختلفة 

 منها.

 عٌنات ووصفها فً كتابه )قلُمؽنً فً قألدوٌة قلمفردة(. درس قلنباتات وجمع قبن قلبٌطار 2

 أول من كتب وصفاً للجدري وقلحصبة وقكتشؾ قلمٌكروبات قلمسببة للمرض. قبو بكر قلرقزي 3

 طور طرقئق لفصل بالزما قلدم عن خالٌاه, وقد قادت بحوثه إلى إنشاء بنك قلدم. تشالرز درو 4

 

 ؟أذكر خصائص قلمخلوقات قلحٌة  -4س

 قلنمو -3  قظهار قلتنظٌم )قلتعضً(  -2         مكون من خلٌة أو أكثر -1

 قالستجابة للمثٌرقت -6  قلحاجة إلى قلطاقة -5                                     قلتكاثر -4

 قلتكٌّؾ -8     قلمحافظة على قالتزقن قلدقخلً -7

 

 أكمل قلفرقغ فٌما ٌلً : -5س

  قلطبٌعٌةللوصول إلى فهم أو تفسٌر الظواهر  قلتجربةو  قلمالحظةوهو عملٌة إبداعٌة تعتمد على  قلطبٌعًلى العلم علم األحٌاء ٌنتمً إ -

 

 عدد خطوقت قلطرقئق قلعلمٌة ؟ -6س

 صٌاؼة قلفرضٌة -2                                 طرح قلسؤقل -1

 تحلٌل قلنتائج -4    جمع قلبٌانات -3 

 قالستقصاء قلعلمً -6   جاتتسجٌل قالستنتا -5
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 تنظم تنوع قلحٌاة

 

  أكمل قلفرقغ فٌما ٌلً : -1س

 هذا الكم الكبٌر من المعلومات المتعلمة بتنوع المخلولات الحٌة. لتنظٌمٌستخدم علماء األحٌاء نظاماً دلٌماً للتصنٌف  -4

 ٌسهل فهمها وقلعثور علٌهاٌرى العلماء أن ترتٌب االشٌاء أو المعلومات  -2

 نباتاتو  حٌوقناتطور نظام التصنٌف للمخلولات الحٌة ولسمها إلى  رسطونظام أ -3

  علمًلام بتوسٌع نظام أرسطو وتحوٌله إلى نظام  قلعالم لٌنٌوس -4

 هو أحد فروع علم األحٌاء التً تهتم بتعرٌف األنواع وتسمٌتها وتصنٌفها بناًء على صفاتها وعلى العّللات الطبٌعٌة بٌنها. علم قلتصنٌؾ -5

 هً التً مٌزت نظامه من نظام أرسطو.  قلتسمٌة قلثنائٌةلٌنٌوس فً تسمٌة المخلولات التً تسمى  طرٌمة -6

 تعطً كل نوع اسماً مكوناً من جزأٌن, هما اسم الجنس واسم النوع الذي ٌحدد هوٌة المخلوق الحً. قلتسمٌة قلثنائٌة -7

 نت لؽة قلعلم وقلعلماء فً ذلك قلوقتكاولد استخدمت اللغة الّلتٌنٌة أساساً للتسمٌة الثنائٌة, ألنها  -8

 فئات كبٌرة تسمى فوق ممالن. 3ممالن تمع ضمن  6ٌتكون نظام تصنٌف المخلولات الحٌة الحدٌث من  -9

 قلحقٌقٌة قلنوىوفوق مملكة  قلبكتٌرٌاوفوق مملكة  قلبدقئٌاتهنان ثّلث فوق ممالن هً فوق مملكة   -41

 قلحٌوقناتو قلنباتاتو قلفطرٌاتو قلطالئعٌاتو قلبكتٌرٌاو قلبدقئٌاتكة ٌمع ضمن فوق الممالن الثّلث ست مملن هً ممل  -44

 

 علل : ال تدخل قلفٌروسات عادة فً أنظمة تصنٌؾ قلمخلوقات قلحٌة ؟ -2س

 .ألن لٌس لها خالٌا وال تُعد حٌة 

 

 أكمل قلجدول لخصائص ممالٌك قلمخلوقات قلحٌة فٌما ٌلً : – 3س

 

 فوق المملكة
 

 حقٌقٌة قلنوى ٌاالبكتٌر البدائٌات
 

 مملكة
 

 الحٌوانات النباتات الفطرٌات الطّلئعٌات قلبكتٌرٌا البدائٌات

 المثال
البدائٌات 

 المنتجة للمٌثان
 دودة قألرض قلنخل فطر قلمشروم برقمسٌوم البكتٌرٌا الكاذبة

 نوع 
 الخّلٌا

 حمٌمة النوى بدقئٌة قلنوى

 جدار الخلٌة
جدار خلوي 

من دون 
 ببتٌدوجّلٌكان

جدقر خلوي 
ٌحتوي على 
 ببتٌدوجالٌكان

جدقر خلوي 
ٌحتوي على 
 سلٌلوز

جدقر خلوي 
ٌحتوي 
 على كاٌتٌن

جدقر خلوي 
ٌحتوي على 
 سلٌلوز

ال ٌوجد 
 جدار خلوي

 وحٌدة قلخلٌة عدد الخّلٌا
وحٌدة قلخلٌة أو 
 عدٌدة قلخالٌا

غالباً عدٌدة 
 الخّلٌا

 عدٌدة الخّلٌا

 ذيذقتٌة أو ؼٌر ذقتٌة قلتؽ التغذي
ؼٌر ذقتٌة 
 قلتؽذي

 ذاتٌة التغذي
ؼٌر ذقتٌة 
 قلتؽذي

   عدد أنواعها
222222 
 نوع

72222 
 نوع

252222 
 نوع

أكثر من 
 ملٌون نوع
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 قلبكتٌرٌا وقلفٌروسات

 أكمل قلفرقغ فٌما ٌلً : -1س

 أكثر المخلولات عدداً على األرض. قلبدقئٌات قلنوىتُعد  -4

 DNAبل لدٌها منطمة متخصصة فً الخلٌة تحتوي على أؼشٌةوال تحتوى على ُعضٌات محاطة بـ  نوقةالخّلٌا البدائٌة النوى لٌس لها   -2

 التً ال تعٌش فٌه المخلولات الحٌة األخرى. قلقاسٌةتوجد البدائٌات فً البٌئات  -3

ً توجد البكتٌرٌا فً  -4  إال فً البٌئات الماسٌة. كل مكان تقرٌبا

 ولها ترتٌب حلمً. DNAة من البّلزمٌد عبارة عن لطعة صغٌر -5

 حماٌة قلخلٌة من قلجفاؾ وقلمساعدة على قاللتصا  وقلحماٌةتؤدي المحفظة وظائف مهمة منها  -6

 قاللتصا  وتعمل بمثابة جسر ربط بٌن قلخالٌاتساعد الُهدبٌات البكتٌرٌا على  -7

 فً الحركة. قألسوقطبعض البدائٌات النوى تستخدم  -8

 جدقرها قلخلويٌصنفوا البكتٌرٌا طبماً لمكونات ٌمكن للعلماء أن  -9

 قلخالٌا قلحلزونٌةو قلخالٌا قلعصبٌةو قلخالٌا قلكروٌةثّلثة أشكال لخّلٌا البدائٌات النوى هً  -41

 قالنقسام قلثنائًتسمى  ال جنسٌةتتكاثر معظم المخلولات البدائٌة النوى بطرٌمة  -44

  قلورقثٌةوذلن لتبادل المواد  قالقترقنشكل آخر من أشكال التكاثر الّلجنسً ٌسمى أنواع أخرى من البدائٌات النوى ب تتكاثر -42

  مفٌدمعظم البكتٌرٌا ال تسبب المرض بل إن العدٌد منها  -43

 تسمٌد قلحقول وتدوٌر قلموقد قلؽذقئٌة وحماٌة قلجسمالبشر مدٌنون للبكتٌرٌا التً سخرها هللا سبحانه لهم, فهً تساعد على   -44

 تجلط قلدموٌستخدم فً  Kأشٌرشٌا كوالي الذي ٌعٌش فً أمعاء اإلنسان ٌكون فٌتامٌن البكتٌرٌا   -45
 

 لماذق ؟فلورق قلطبٌعٌة. وهً مهمة للجسم.ٌعٌش دقخل جسمك وخارجة ما ال ٌحصى من قلبكتٌرٌا, ومعظمها ؼٌر ضار, ولهذق تسمى قل علل: -2س

 قلمسببة للمرض وتمنعها من إحدقث قلمرض.حٌن تنمو وتتكاثر على قلجسم تتنافس مع قلبكتٌرٌا  ألنها 
 

 وما قلفر  بٌن موجب جرقم وسالب جرقم؟ وما فائدة معرفة قألطباء لنوع قلجدقر قلخلوي للبكتٌرٌا؟ ؟تكلم عن صبؽة جرقم – 3س

  لصبػ قلبكتٌرٌا لتحدٌد قلنوعٌن قلرئٌسٌن: صبؽة جرقمٌستخدم علماء قألحٌاء 

 جرقم(. موجبفتسمى ) بنفسجًتكون ذقت لون  ا طبقة سمٌكة من قلببتٌدوجالٌكانلهبعد صبػ قلبكتٌرٌا قلتً  -1    

 جرقم(. سالبفتسمى ) ورديتكون ذقت لون  الٌكانلٌس لها طبقة سمٌكة من قلببتٌدوجبعد صبػ قلبكتٌرٌا قلتً  -2    

 حتى ٌصفو قألطباء قلمضاد قلحٌوي قلمناسب.قلفائدة : 

 

 ً توقجه قلبكتٌرٌا بها قلظروؾ قلبٌئة قلقاسٌة؟ أذكر طرٌقتٌن من قلطر  قلت – 4س

 قلطفرقت -2  قألبوقغ قلدقخلٌة -1
 

 أمامك شكل قلمطلوب منك ما ٌلً : – 5س

 تركٌب قلبدقئٌة قلنوىما اسم الشكل الذي أمامن  -4

 أكتب البٌانات على األسهم التً فً الشكل ؟ -2
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 سان (صل بٌن قلمجموعتٌن؟  ) أمرقض تسببها قلبكتٌرٌا لإلن – 6س

 

 

 

 

 

 

 

 قلفٌروسات وقلبرٌونات

 

 ٌلً :أكمل قلفرقغ فٌما  -1س

 من البكتٌرٌا فً تركٌبها. أصؽر وأقل تعقٌدقً الفٌروسات والبرٌونات  -4

 ألنواع المخلولات الحٌة كافة. قلعدوى وقلضررإال أن بعضها اآلخر ٌسبب  ضارقً بعض الفٌروسات لٌس  -2

 هو شرٌط غٌر حً من مادة وراثٌة ٌمع ضمن غّلف من البروتٌن. قلفٌروس -3

 قاللكترونٌةفهً ال ترى إال بألوى المجاهر  للمرضالمسببة تعد الفٌروسات من أصغر التراكٌب  -4

 ال كلٌهما. RNAأو  DNAالمادة الوراثٌة للفٌروسات إما أن تكون  -5

 DNAالفٌروس المسبب للجدري فٌروس ٌحتوي على  -6

 ٌتكاثرال بد من دخول الفٌروس إلى الخلٌة لكً  -7

 قإلٌدزمثل  فٌروسات قرتجاعٌةنوع وٌسمى هذا ال DNAبدال من  RNAلبعض الفٌروسات مادة وراثٌة  -8

  بٌرونواختصاراً  قلدقٌقة قلبروتٌنٌة قلمعدٌةٌسمى البروتٌن الذي ٌسبب العدوى أو المرض  -9

 فً الخّلٌا, إال أن وضٌفتها لٌست معروفة, وعند حدوث طفرات فً الجٌنات ٌسبب البرٌون أمراض. طبٌعًتوجد البرٌونات بشكل  -41

  جنون قلبقرٌونات من األمراض التً تسببها البر -44

 

 صل بٌن قلمجموعتٌن؟  ) أمرقض فٌروسٌة تصٌب قإلنسان ( – 2س

 مجموعة )ب( قإلجابة مجموعة )أ( م

 قإلٌدز 3 أمرقض تنفسٌة 1

 شلل قألطفال 2 أمرقض قلجهاز قلعصبً 2

 قلرشح )قلزكام(, قألنفلونزق 1 أمرقض تنتقل بوقسطة قلجنس 3

 قلكبد قلوبائً قلجدري, قلتهاب 4 أمرقض أخرى 4

 

 

 

 مجموعة )ب( قإلجابة مجموعة )أ( م

 قلسفلس )قلزهري(, قلسٌالن 4 أمرقض تنفسٌة 1

 تسمم ؼذقئً, قلكولٌرق 3 أمرقض جلدٌة 2

 حب قلشباب 2 أمرقض قلقناة قلهضمٌة 3

 قلسعال قلدٌكً, قلسل 1 أمرقض تنتقل بوقسطة قلجنس 4
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 قلطالئعٌات

 أكمل قلفرقغ فٌما ٌلً : -1س

 قلطالئعٌات قلشبٌهة بالحٌوقناتوهً :  قلؽذقءبحسب طرٌمة حصولها على  ثالث مجموعاتلسم العلماء الطّلئعٌات إلى  -4

 قلطالئعٌات قلشبٌهة بالفطرٌاتو قلطالئعٌات قلشبٌهة بالنباتاتو

 لرطبة وقلمائٌةقتعٌش الطّلئعٌات فً البٌئات  -2

ً طّلئعٌات دلٌمة تسبب أمراضاً للحشرات ولذلن تستخدم  قلمٌكروسبورٌدٌا -3  مبٌدقً حشرٌا

 أنثى بعوضة قألنوفٌلسوٌنتمل بواسطة  قلبالزمودٌومالكائن المسبب لمرض المّلرٌا هو  -4

 ترٌبانوسوماٌسبب مرض النوم الكائن  -5

 جذور لها وال أروق  وال ترقكٌب أخرى تشبه تلك قلموجودة فً قلنباتاتال تختلف الطحالب عن النباتات فً أنها  -6

 قألكسجٌنفهً تزود الجو بـ  قاعدة قلشبكة قلؽذقئٌةوتؤدي دوراً مهماً فً البٌئة إذ تشكل  قلعوقلقبعض الطحالب الوحٌدة الخلٌة تسمى  -7

 الناتج عن عملٌة البناء الضوئً.

عن المخلولات الحٌة البحرٌة  قألكسجٌنوتكون طبمة فوق سطح الماء فتمنع  ٌقل قلؽذقء فً قلماءعندما  ٌُصبح إزهار الطحالب ضاراً  -8      

 قختناقها ثم موتهامما ٌؤدي إلى 

ً أحدهما ٌتكاثر  جٌلٌنالتً تحتاج إلى  تعاقب قألجٌالتُظهر الكثٌر من الطحالب فً دورة حٌاتها نمطاً ٌسمى  -9        ً ال جنسٌواآلخر  جنسٌا  ا

 إلتمام دورة الحٌاة.

  قلسلٌلوزالجدار الخلوي فً الطّلئعٌات الشبٌهة بالفطرٌات ٌتكون من  -41

 لالخلوٌةوالفطرٌات ا قلخلوٌةهما الفطرٌات  مجموعتٌنتنمسم الفطرٌات الغروٌة إلى  -44
 

 ال تُعد قلطالئعٌات حٌوقنات أو نباتات أو فطرٌات؟ -1علل :  – 2س

 ي من قلممالك.ألنه لٌس لها خصائص أ 

 قعتبرت قألولٌات شبٌهة بالحٌوقنات؟ -2      

 .ألنها تستهلك مخلوقات أخرى فً ؼذقئها 

 قعتبرت قلطحالب شبٌهة بالنباتات؟ -3      

 .ًألنها تصنع ؼذقءها بنفسها عن طرٌق عملٌة قلبناء قلضوئ 

 قد ٌشكل قلمد قألحمر تهدٌدقً خطٌرقً لإلنسان؟ -4      

  قلسوطٌات تنتج سموماً قاتله تؤثر فً قلخالٌا قلعصبٌة.ألن بعض أنوقع 
 

 بناًء على ماذق صنفت قألولٌات؟ أذكر قلشعب مع ذكر مثال لكائن حً على كل شعبة ونوع قلتكاثر؟ – 3س

 :صنفت بناًء عن طرٌق حركتها إلى 

 ال جنسٌاً. تكاثرمٌبا قلتً تتكاثر قأل مثلقللحمٌات  -2ال جنسٌاً.     تكاثرقلبرقمٌسٌوم قلتً تتكاثر  مثلقلهدبٌات  -1

 ترٌبانوسوما. مثلقلسوطٌات  -4جنسٌاً وال جنسٌاً  تتكاثرقلبالزمودٌوم قلتً  مثلقلبوؼٌات  -3    
 

 عدد أنوقع قلطحالب وهل هً وحٌدة قلخلٌة أو عدٌدة قلخالٌا؟ – 4س

 قلٌوجلٌنات )وحٌدة قلخلٌة( -3 قلسوطٌات قلدوقرة )وحٌدة قلخلٌة( -2  قلدٌاتومات )وحٌدة قلخلٌة( -1

   قلطحالب قلبنٌة )عدٌدة قلخالٌا( -5 قلطحالب قلذهبٌة )وحٌدة قلخلٌة( -4

 قلطحالب قلحمرقء )عدٌدة قلخالٌا( -7   قلطحالب قلخضرقء )وحٌدة قلخلٌة وعدٌدة قلخالٌا( -6

 عدد بعض قستعماالت قلطحالب؟ – 5س
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 ء لبعض قلشعوبؼذق -3  صناعة قلكٌماوٌات -2  حفظ قلؽذقء -1

 قلفطرٌات

 أكمل قلفرقغ فٌما ٌلً : -1س

 قلفطرٌاتإن ألدم المخلولات الحٌة على األرض وأكبرها تنتمى إلى مملكة  -4

 قلخمٌرةالخلٌة مثل  قلوحٌدةوالفطرٌات  قلمشرومالخّلٌا مثل  قلعدٌدةهنان نوعان من أنواع الفطرٌات هما الفطرٌات  -2

 قلحوقجزو  قلخٌوطووجود  قلجدقر قلخلويتات من حٌث تكوٌن تختلف الفطرٌات عن النبا -3

 تمتصهثم  أوالً تختلف الفطرٌات عن اإلنسان الذي ٌلتهم الطعام ثم ٌهضمه فالفطرٌات تهضم الطعام  -4

لفطرٌات قو قلفطرٌات قلتطفلٌةو  قلفطرٌات قلّرّمٌّةالفطرٌات تنمسم إلى ثّلث أنواع من حٌث طرٌمة حصولها على الغذاء وهً  -5

 تبادل قلمنفعة

ً هو مخلوق ٌتغذى على  -6 ما  قلفضالت قلعضوٌةأو  قلمخلوقات قلمٌتةالرا

ً تتكاثر الفطرٌات  -7  أو إنتاج األبواغ قلتبرعمأو بالتجزؤ أو  قالنقسامبعدة طرق وهً  ال جنسٌا

 قالنقسام قالختزقلًتنتج الفطرٌات التً تتكاثر جنسٌاً أبواغاً عن طرٌك  -8

قللزجة وهذي الشعب األربع هً : الفطرٌات  تكاثرهاوطرق  تركٌبهاشعب رئٌسة بناًء على  4ٌُمسم علماء الحٌاة الفطرٌات إلى  -9

 قلدعامٌةوالفطرٌات  قلكٌسٌةوالفطرٌات  قالقترقنٌة والفطرٌات قلمختلطة

 قألشناتاء الضوئً تسمى العّللة التكافلٌة بٌن الفطرٌات والطحالب أو أي شرٌن آخر ٌموم بعملٌة البن -41

 

 أمامك رسمة قلمطلوب منك ما ٌلً : – 2س

 ما قسم قلكائن؟ وٌنتمً ألي شعبة من شعب قلمملكة قلفطرٌة؟ -1

 )قسم قلكائن )عفن قلخبز 

  )ٌنتمى إلى شعبة )قلفطرٌات قالقترقنٌة                      

 أكتب قلبٌانات على قلرسمة؟ -2

 

 أكمل قلجدول قلتالً؟ – 3س

 شعب قلفطرٌات

 لخصائص )خاصٌتٌن فقط(ق مثال قلشعبة

 أؼلبها تعٌش فً قلماء -     وحٌدة قلخلٌة - عفن قلماء قلفطرٌات قللزجة قلمختلطة

 قلٌابسة فً عٌشٌ أؼلبها -عدٌدة قلخالٌا     - عفن قلخبز قلفطرٌات قالقترقنٌة

 شةتتنوع فً موقطن قلمعٌ -   قلخالٌا عدٌدةمعظمها  - فطر قشر قلبرتقال قلفطرٌات قلكٌسٌة

 قلٌابسة فً عٌشٌ أؼلبها -   قلخالٌا عدٌدةمعظمها  - قلفطر قلدعامً قألصفر قلفطرٌات قلدعامٌة

 

 علل : تعد قألشنات مؤشرقً حٌوٌاً مهماً على مدى نقاء أو تلوث قلجو فً قلمنطقة قلتً توجد فٌها؟ – 4س

  تمتص قلماء وقلمعادن من جوها وهً تتأثر وتموت إذق كان ملوثٌن.ألنها 
 

 أذكر فائدتٌن من فوقئد قلفطرٌات؟ وكذلك ضررٌن من أضرقر قلفطرٌات؟ – 5س

 قلؽذقء )قلمشروم( -2    قلطب )مضادقت حٌوٌة( -4الفوائد : 
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 قلحٌوقنات

 أكمل قلفرقغ فٌما ٌلً : -1س

داخل تجاوٌف الجسم أو داخل غذاءها داخل خّلٌا خاصة, فً حٌن ٌهضم بعضها اآلخر غذاءه  قإلسفنجإذ تهضم بعض الحٌوانات ومنها  -4

 دودة قألرضأعضاء متخصصة ومنها 

 قالسفنجإال فً  قألنسجةلد انتظمت خّلٌا الحٌوانات فً وحدات تركٌبٌة ووظٌفٌة تسمى  -2

 مجموعة من الخّلٌا تخصصت فً إنجاز وظٌفة معٌنة. قلنسٌج -3

 بوٌضاتقلوتنتج األنثى  قلحٌوقنات قلمنوٌةالتكاثر الجنسً ٌنتج الذكر  -4

 أي تنتج الحٌوانات المنوٌة والبوٌضات فً جسم الحٌوان الواحد. خنثى -5

  قلالقحة )قلزٌجوت(تسمى  بٌضة مخصبةلٌكون  قلحٌوقن قلمنوي قلبوٌضةٌتم اإلخصاب عندما ٌخترق  -6

 لعذري.والتكاثر ا قلتجدٌدو قلتجزؤو قلتبرعمالحٌوانات تتكاثر ال جنسٌاً بطرق مختلفة ومن هذه الطرق  -7

 الحٌوانات. تصنٌؾتوظف األنسجة فً  -8

 

 أذكر أنوقع قلدعامة فً قلحٌوقنات؟ مع تعرٌؾ كل نوع ونسبة أٌضا كل نوع من قلحٌوقنات؟ – 2س

 %99-95قلحٌوقنات قلالفقارٌة: حٌوقنات لٌس لها عمود فقري. ونسبتها بالنسبة ألنوقع قلمملكة قلحٌوقنٌة ما بٌن  -1

 %5-1ٌة: حٌوقنات لها عمود فقري. ونسبتها بالنسبة ألنوقع قلمملكة قلحٌوقنٌة ما بٌن قلحٌوقنات قلفقار -2

 

 علل : مكن قلخالق سبحانه وتعالى قلحٌوقنات من قلحركة بطرقئق أسرع من قلمخلوقات قلحٌة قلتً تتبع ممالك أخرى؟ – 3س

 .بما ُهٌأة لها من أنسجة عصبٌة وعضلٌة معقدة 

 

 ب فً قلحٌوقنات؟ مع تعرٌؾ وذكر مثال لكل نوع؟أذكر أنوقع قإلخصا – 4س

 جسم قلحٌوقن. مثل قلسلحفاء. دقخلأخصاب دقخلً: ٌحدث عند قندماج قلحٌوقن قلمنوي مع قلبوٌضة  -1

 جسم قلحٌوقن. مثل كثٌر من قألسماك. خارجأخصاب خارجً: ٌحدث عند قندماج قلحٌوقن قلمنوي مع قلبوٌضة  -2

 

 نوقع قلتناظر مع ذكر مثال على كل نوع؟عرؾ قلتناظر؟ وعدد أ – 5س

 :أنوقع قلتناظر/ هو قلتشابه أو قالتزقن بٌن ترقكٌب جسم قلمخلو  قلحً. قلتناظر

     قالسفنج مثلعدٌم قلتناظر  -1

  قندٌل قلبحر   مثلقلتناظر قلشعاعً  -2

 قلسمك  مثلقلتناظر قلجانبً  -3

 

 كل نوع؟ عدد أنوقع تجاوٌؾ قلجسم مع ذكر مثال على – 6س

 قلسمك مثلقلحٌوقنات قلحقٌقٌة قلتجوٌؾ قلجسمً  -1

 قلدٌدقن قألسطوقنٌة مثلقلحٌوقنات قلكاذبة قلتجوٌؾ قلجسمً  -2
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 قلدٌدقن قلمفلطحة مثلقلحٌوقنات قلعدٌمة قلتجوٌؾ قلجسمً  -3

 قإلسفنجٌات وقلالسعات

 

 عدد شعب مجموعة قلالفقارٌات للمملكة قلحٌوقنٌة؟  -1س

 قلدٌدقن قالسطوقنٌة -4  قلدٌدقن قلمفلطحة -3  قلالسعات -2         قالسفنجٌات -1

     قلمفصلٌات -8  قلدٌدقن قلحلقٌة -7  قلرخوٌات -6          قلدوقرقت -5

     قلحبلٌات قلالفقارٌة -12         شوكٌات قلجلد -9     
 

 

 أكمل قلجدول قلتالً: – 2س

 اتقلمقارنة بٌن شعبتً قإلسفنجٌات وقلالسع

 قلالسعات قإلسفنجٌات قلشعبة

 قندٌل قلبحر حٌوقن قالسفنج قلمثال

 تناظر شعاعً عدٌم قلتناظر مستوٌات بناء قلجسم

 قلتؽذي وقلهضم
 ترشٌح قلتؽذي -
 هضم دقخل قلخالٌا -

 مسك قلفرٌسة -

 قلهضم فً قلتجوٌؾ قلمعوي قلوعائً-

 طافٌة على قلماء أو جالسة جالسة قلحركة

 قتقالستجابة للمؤثر
 ال ٌوجد جهاز عصبً -

 قلخالٌا تستجٌب -
 جهاز عصبً بسٌط -

ً  قلتكاثر ً  جنسٌاً وال جنسٌا  جنسٌاً وال جنسٌا

 قألهمٌة

 ؼذقء لبعض قألسماك -
 تنظٌؾ قلمنازل -

 تدخل فً تركٌب قألدوٌة -

 عالقة تقاٌض مع مخلو  آخر -
 مشاهدة ألونها قلجمٌلة -
 تدخل فً قلمجاالت قلطبٌة -

 
 

 قلجنٌنً قلمبكر )قلخمس مرقحل( مع كتابة قلبٌانات على قلرسم؟ أرسم مرقحل قلتكوٌن – 3س
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 قلدٌدقن وقلرخوٌات
 

 قارن ما بٌن شعب قلدٌدقن وقلرخوٌات فٌما ٌلً: -1س

 الدٌدان الحلمٌة الرخوٌات الدٌدان االسطوانٌة الدٌدان المفلطحة الممارنة

 المعٌشة
متطفلة أو فً قلمٌاه 
 قو فً قألماكن قلرطبة

طفلة أو فً قلمٌاه مت
 أو فً قلٌابسة

فً قلمٌاه وفً 
 قألماكن قلرطبة

 فً قلبحار وقلٌابسة

 حقٌقً حقٌقً كاذب عدٌم نوع التجوٌف الجسمً

 جانبً جانبً جانبً جانبً نوع التناظر

  11222 أكثر من   112222  أكثر من    22222حوقلً   22222أكثر من  عدد أنواعها

ٌتراوح طولها أو 
 احجمه

من ملمتر وقحد إلى 
 عدة أمتار

 إلى وقحد ملمتر من
 م9

من مجهري إلى 
 م21رخوي عمال  

 

ٌنتمل األكسجٌن عن 
 طرٌك 

 قلخٌاشٌم قلخٌاشٌم عملٌة قالنتشار عملٌة قالنتشار

ٌسمى الجهاز 
 اإلخراجً بـ

 قلنفرٌدٌا قلنفرٌدٌا قلخالٌا قللهبٌة قلخالٌا قللهبٌة

تحافظ على االتزان 
 عن طرٌك الداخلً

 قلنفرٌدٌا قلنفرٌدٌا قنوقت قخرقجٌة قلفم

 قلعضالت قلقدم قلعضلٌة قلعضالت قلعضالت تتحرن بواسطة

 طرٌمة التكاثر
جنسً وال جنسً 

 وخنثى
 جنسً وال جنسً جنسً

جنسً وال جنسً 
 وخنثى

 

 

 ال تحتاج بعض قلدٌدقن قلمفلطحة قلطفٌلٌة إلى جهاز هضمً لماذق ؟ -1علل :  – 2س

 ا تحصل على قلؽذقء مباشرة من دم قلعائل وقنسجته.ألنه 

 ؟ خلق هللا سبحانه وتعالى ألجسام قلدٌدقن قلحلقٌة قطعاً ) حلقات ( لماذق  -2      

  .لكً تتمكن من تكوٌن أنسجه متخصصة وتكسبها فاعلٌة فً قلحركة 
 

 عدد طوقئؾ شعبة قلدٌدقن قلمفلطحة ؟ -3س

 طائفة قلدٌدقن قلشرٌطٌة -3    دقن قلمثقبةطائفة قلدٌ -2  طائفة قلتربالرٌا -4
 

 كٌؾ تصل قلدودة قلشرٌطٌة لإلنسان ؟ وؼالباً أٌن تنتشر قلدودة قلشرٌطة ؟ ولماذق ؟ -4س

 .ًتصل قلدودة قلشرٌطٌة عندما ٌأكل قإلنسان لحوم قلبقر قلؽٌر مطبوخ جٌدق 

  .ص قللحوم قبل بٌعها.لعدم توفر برقمج وأنظمة صارمة لفح لماذق؟تنتشر فً قلدول قلنامٌة 
 

 ما أكثر قلدٌدقن قألسطوقنٌة إصابة لإلنسان ؟ -5س

  قالسكارسدٌدقن. 
 

 ما قلمرض قلذي ٌسببه دٌدقن قلفٌالرٌا ؟ وما هو قلعائل قلناقل للمرض ؟ وكٌؾ نقضً على قلمرض ؟ -6س

 قلعائل قلناقل هو قلبعوض. -  تسبب مرض قلفٌل. -
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 وض قلناقل للمرض.ٌمكن قلقضاء على قلمرض بمكافحة قلبع -

 قلدٌدقن وقلرخوٌات
 

 

 

قلدٌدقن قلدبوسٌة ( وكٌؾ نمنع حدوث  –دٌدقن قإلسكارس  –قلدٌدقن قلخطافٌة  –أذكر سبب قإلصابة بالدٌدقن قلتالٌة ) قلدٌدقن قلشعرٌة  – 7س

 قإلصابة ؟

 منع حدوث اإلصابة سبب اإلصابة الدٌدان األسطوانٌة م

 خنزٌر ؼٌر قلمطبوخ جٌدقً قكل لحم قل قلدٌدقن قلشعرٌة 4
عدم أكل لحم قلخنزٌر لتحرٌمه فً 

 شرٌعتنا قإلسالمٌة

 قلدٌدقن قلخطافٌة 2
قلمشً حافً قلقدمٌن على قلترقب 

 قلملوث
تجنب قلمشً حافٌاً أو قنتعال أحذٌة 

 قآلخرٌن

 دٌدقن قإلسكارس 3
أكل قلخضروقت قلؽٌر مؽسولة جٌدقً أو 
 عدم ؼسل قألٌدي قلملوثة بالتربة

 ؼسل قلخضروقت وقألٌدي

 عض قلطفل لأللعاب وقألجسام قلملوثة قلدٌدقن قلدبوسٌة 4
قلمحافظة على قالطفال من عض 

 قأللعاب قألجسام قلملوثة
 

 

 

 بناًء على ماذق صنفت قلرخوٌات ؟ أذكر طوقئؾ قلرخوٌات مع طرح مثال لكل طائفة ؟ – 8س

 ة وقلقدم.صنفت بناًء على قالختالؾ فً تركٌب كالً من قلصدف -

 قلحلزونالمثال   بطنٌة قلقدم طائفة -4

 قلمحارالمثال   ذقت قلمصرقعٌن طائفة -2

 قالخطبوط وقلحبارالمثال   رأسٌة قلقدم طائفة -3

 

 أذكر أهمٌة وقحدة من أهمٌات قلرخوٌات ؟ وكذلك ضرر وقحد من أضرقر قلرخوٌات ؟ -9س

 تلؾ قلسفنضرر:     قستخرقج قللؤلؤأهمٌة: 
 

 

 

 قئؾ قلدٌدقن قلحلقٌة؟ مع طرح مثال لكل طائفة ؟ وكذلك ذكر قلفائدة قلبٌئٌة ؟أذكر طو – 12س

 قلفائدة قلبٌئٌة قلمثال قلطائفة م

1 

 
 قلٌلة قألشوقك

 
 دودة قألرض

 تهوٌة قلتربة -
 تتؽذى علٌها كثٌر من قلحٌوقنات -

 قلدودة قلشوكٌة عدٌدة قألشوقك 2
تحوٌل بقاٌا قلموقد قلعضوٌة إلى ثانً أكسد  -

بون قلذي تستعمله قلعوقلق قلبحرٌة فً عملٌة قلكر
 قلبناء قلضوئً

3 

 
 قلهٌرودٌنا
 

 تمنع تجلط قلدم - قلعلق قلطبً
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 قلمفصلٌات
 

 أكمل قلفرقغ فٌما ٌلً : -1س

 مفصلٌةصلب وزوائد  خارجًوهٌكل  مقسمةللمفصلٌات أجسام  -4

ً من أنواع الحٌوانات الم %85 – 72ٌنتمً إلى المفصلٌات ما بٌن   -2  عروفة حالٌا

 قلمختلفةصفات أساسٌة مكانتها من العٌش فً البٌئات  قلزوقئد قلمفصلٌةو  قلهٌكل قلخارجًو  قلتقسٌمالصفات الثّلث جمٌعها  -3

 مجموعة من أجسام الخّلٌا العصبٌة تنظم وتنسك وصول المعلومات العصبٌة إلى المخلوق الحً واستجابته لها. قلعقدة قلعصبٌة -4

 قلبطنو  قلصدرو  قلرأسات ٌتمسم جسمها إلى ثّلث مناطك هً  المفصلٌ -5

  قلكاٌتٌنٌتركب الهٌكل الخارجً للمفصلٌات من مادة  -6

 ) فكون لاضمة ( قلفقٌمٌحتوي فم معظم المفصلٌات على زوج من الزوائد الفكٌة تسمى  -7

قلرئات والعناكب تتنفس عن طرٌك   قلقصبات قلهوقئٌةوالخنافس تتنفس عن طرٌك جهاز   قلخٌاشٌمٌتنفس جراد البحر عن طرٌك    -8

 قلكتبٌة

 على االتزان الداخلًقلدم ٌحافظ   -9

 أنابٌب ملبٌجًتتخلص الكثٌر من المفصلٌات من الفضّلت الخلوٌة الموجودة فً الدم عن طرٌك  -41

 للحشرة بالطٌران  قالبصار قلدقٌقٌسمح   -44

 قلصدروالعث فً  قلبطنوالجندب فً  رجل قألمامٌةقألتوجد الطبلة لصرصور اللٌل فً   -42

 قلفرموناتتتواصل أفراد النمل معاً عن طرٌك   -43

ً تتكاثر معظم المفصلٌات   -44  جنسٌا

 نوع تمرٌباً  ملٌون 32ٌمدر العلماء الحشرات نحو   -45

 

 ما فائدة قلهٌكل قلخارجً للمفصلٌات ؟ – 2س

 مً أنسجة قلجسم قلطرٌةٌح -3  ٌدعمه -2  ٌُعطً قلجسم شكله -1

 ٌُعطً مساحة التصال قلعضالت -5  ٌقلل تبخر قلماء -4

 

 علل :  – 3س

 لكً تنمو قلمفصلٌات ٌجب أن تتخلص من هٌكلها قلخارجً . لماذق ؟ -                

 .ألنه مكون من مادة ؼٌر حٌة ؼٌر قادرة على قلنمو وقلتوسع 

 

 . لماذق ؟ قلمفصلٌات حٌوقنات نشٌطة وسرٌعة -     

 .بسبب وجود جهاز عضلً متقدم فٌها 

 



 (    ورقة عمل ) 
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 تعٌش قلحشرقت فً بٌئات عدٌدة . لماذق ؟ -     

  ٌّؾ.ٌعود ذلك إلى ما وهب هللا لها من قدرة على قلطٌرقن وقلتك 

 بناًء على ماذق صنفت قلمفصلٌات ؟ أذكر مجموعات قلمفصلٌات ؟ وأذكر خاصٌة وقحدة ومثال وقحد لكل مجموعة ؟ – 4س

  ًعلى أوجه قلتشابه بٌنها, ومنها تركٌب قطع أجسامها وقلزوقئد وأجزقء قلفم. بناء 

 

 

 قلمثال قلخاصٌة قلمجموعات م

 زوجان من قرون قالستشعار قلقشرٌات 1
 سرطان 
 قلبحر

2 
 قلعناكب 
 وأشباهها

 قلعنكبوت قلذئب ال ٌوجد قرون قستشعار

3 
 قلحشرقت 
 وأشباهها

 قلنحل قرن قستشعار

4 
 رجل قلمئةذوقت قأل

 وقأللؾ
 ذوقت قلمئة: زوج من قألرجل
 ذوقت قأللؾ: زوجان من قألرجل

 ذوقت قألرجل قأللؾ

 

 

 

 

 أذكر فائدتٌن وضررٌن للحشرقت على قإلنسان ؟ -5س

 تلقٌح قألزهار -4:  قلفائدة

 قنتاج قلعسل وقلحرٌر -2          

. 

 .قلقمل ٌتطفل على قإلنسان بامتصاص قلدم -4:  قلضرر

 قلبعوض ٌنقل مرض قلمالرٌا لإلنسان. -2          

 

 

 

 

 

 

 

 

 


