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.اإلسفنجيات عدمية التناظر -1

 ذههميكن تقسيم اإلسفنج إىل خاليا منفصلة فتجتمع -2

.اخلاليا معًا مرة أخرى لتكون إسفنجيًا جديدًا

.  أغلب اإلسفنجيات تعيش يف بيئات حبرية-3

 فنجيات  ألن أجنة اإلس( علل)اإلسفنجيات ال تكون أنسجة -4

 تكون من  ال تكون الطبقتني الوسطى والداخلية ، واألنسجة ت

.الطبقات اخلارجية  والوسطى والداخلية 
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 الطبقة اخلارجية الطبقة الداخلية 



––

 الطبقة اخلارجية الطبقة الداخلية 

 الئيةخالياها تشبه اخلاليا الط

 .يـــــهتغــطي اإلسفنـــــج وحتم
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 الطبقة الداخلية 

 وطية بها  مطوفة سعن خـــاليا عبــــارة 

.سة أسواط تتحرك باجتاهات متعاك

 الطبقة اخلارجية

 الئيةخالياها تشبه اخلاليا الط

 .يـــــهتغــطي اإلسفنـــــج وحتم
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جسم اإلسفنج عن طريق

ثقوب نتيجة حركة األســــواط باجتــــــاهات

 .متعـاكسة 

عن طــــريق

فتــــح يف أعـــلى  فتحة زفيـــريه  تشبه فتحة الفم ت

. اإلسفنج 
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 دقــــائق  هي حصــــول احليـــــوان على غــــذائه على عن طريق ترشيــــح ال

 .الصغرية من املــــــاء

ال أن اإلسفنج حيوان ذو على الرغم من أن يرقة اإلسفنج تسبح حبرية إ( علل )

ن احليــوانات  ألن حترك اإلسفنـــج املكتمــــل حمدود فهو متغـــــذي ترشيحــي 

 .اجلالسة 

 .م اإلسفنجإىل جسعرب الثقوب تدخل املغذيات واألكسجني الذائب يف املاء -

.بها تلتصق دقائق الغذاء باخلاليا فتهضم كل خلية الغذاء امللتصق-
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ة حتس لإلسفنـــــج خــــــاليا شبه طـــــالئي•

 و باملــــــــؤثرات اخلـــــــارجية كـــاللمس أ

 .املنبهــــــات الكيميائية 
 

إغالق تستجيب اخلاليا سبه الطالئية ب•

 .الثقوب إليقاف تدفق املاء 

•
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ه اخلــــــــــــــــاليا شب

(  دميةالقـــ)األميبية 

من الــــيت توجد ض

ينية الطبقة اجليالت

 (اهلالمية )
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ه اخلــــــــــــــــاليا شب

(  دميةالقـــ)األميبية 

من الــــيت توجد ض

ينية الطبقة اجليالت

 (اهلالمية )

ـــة  خــــــاليا تستطيع احلرك

من وتغييــــر شكـــــــلها ، و

 :وظائفها أنها 

 

ات اهلضم  تشارك يف عملي-1

واإلخــــــراج وإنتاج األمشاج

 (  البويضات)األنثوية 

 (ويةاحليوانات املن)والذكرية 

 

يث  ميكن أن تتخصص  حب-2

كيب الرت)تنتج الشوكيات  

 ( .اخلاص بدعامة اإلسفنج
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ه اخلــــــــــــــــاليا شب

(  دميةالقـــ)األميبية 

من الــــيت توجد ض

ينية الطبقة اجليالت

 (اهلالمية )

ـــة  خــــــاليا تستطيع احلرك

من وتغييــــر شكـــــــلها ، و

 :وظائفها أنها 

 

ات اهلضم  تشارك يف عملي-1

واإلخــــــراج وإنتاج األمشاج

 (  البويضات)األنثوية 

 (ويةاحليوانات املن)والذكرية 

 

يث  ميكن أن تتخصص  حب-2

كيب الرت)تنتج الشوكيات  

 ( .اخلاص بدعامة اإلسفنج

ـــرية  تراكـــــيب صغرية أبـ

مصنوعة من كـــــربونات

يكا  الكالسيوم أو السيل

نية قوية أو من ألياف بروتي

 (اإلسفنجني)تسمى  
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