
 

 199-192 الصفحات الرخويات الموضوع 1احياء مادة 

 
  الشعبة  الاسم (18ورقة عمل رقم )

 للحصول على نسخه من االجابة لهذه الورقة QRاستخدم هذا  FaisalTheTeacher@ورقة العمل من تصميم وإعداد أ.فيصل الجمعان 
 

 

 

  

 

 في نهاية الدرس يجب ان تعرف :

 . وصف تركيب جسم الرخويات -
 . التعرف عىل الخصائص العامة للرخويات -
ن تقار  -  . اقسام شعبة الرخوياتن بي 

مستويات 

 بناء الجسم

 

 الرخويات
من اعجب الكائنات الحي تحتوي على 

حيوانات صغيره جدا مجهرية وكائنات 

  متر )الحبار العملاق( 21يصل حجمها إلى 

 

شعبة نوع التناظر في 

 هو الرخويات

 

  

 تناظر الجسم

 يكون الرأس واضحهل 

 لا        نعم    

 لان تناظرها ....................

 تمايز الرأس

 طاحنة

 تركيب الجسم اسنان
 4يتركب جسم الرخويات من  ❖

 وهي كالتالي: تراكيب

1  

2  

3  

 .عضلية                        4

 

.............. .................تحيط 

.............. ..وُتكون ..............

 في جميع الرخويات.

العباءة تفرز كربونات الكالسيوم التي  وظيفة العباءة

تكون الصدفة، والتي ............................ 

للرخويات. لكن داخلها الأعضاء الداخلية 

ليس كل الرخويات يملك صدفه مثل 

 الاخطبوط والحبار.

 وظيفة الصدفة

توجد داخل الفم وتشبه اللسان وفيها 

................ الطعام ............................. وتقوم .......

................................. الأعشاب و للرخويات أكلات 

في  هي غير موجودةو الطعام في أكلات اللحوم.

 .(؟)علل المحار

 وظيفة الطاحنة

 

تتغذى الرخويات على الأعشاب او اللحوم. ولها فتحة فم وشرج. 

 ولديها جهاز هضمي لأنها ذات تجويف حقيقي ويتكون من: 

1-  ............................2-  ............................3- ............................ 

 التغذية والهضم

التي تعيش في الماء لديها ......................... 

والتي تعيش في اليابس تتنفس عن طريق 

 بطانة تجويف العباءة. 

 التنفس في الرخويات

 يوجد نوعان من أجهزة الدوران في الرخويات هي :

 مغلق -2 مفتوح -1

 

 جهاز الدوران

 اليابس او في الماء.الرخويات اما تعيش في 

 الرخويات في اليابس الرخويات في الماء

 

 الجنس والاخصاب

عضو الإخراج في الرخويات 

يطلق عليه اسم 

........................................... 

 الاخراج

 رأسية القدم ذات المصرعين بطنية القدم المقارنة

    مثال

 لا يوجد صدفه ظاهرة  اغلبها لها صدفة واحده الصدفة

 العضليةبواسطة القدم  الحركة
ضم الصدفتين مع 

 بعض لدفع الماء

دفع الماء عن طريقة 

 فتحة ............................

 

ن الطوائف التابعة للرخويات  مقارنة بي 

 النفريديا

 

 نوع تجويف الجسم       

 

 ما نوع تكوينها الجنيني؟    

 ثانوية الفم        ية الفمئبدا     

 

 تجويف الجسم

https://www.instagram.com/faisaltheteacher


 

 199-192 الصفحات الرخويات الموضوع 1احياء مادة 

 
  الشعبة  الاسم (18ورقة عمل رقم )

 للحصول على نسخه من االجابة لهذه الورقة QRاستخدم هذا  FaisalTheTeacher@ورقة العمل من تصميم وإعداد أ.فيصل الجمعان 
 

 

 

  

 

 في نهاية الدرس يجب ان تعرف :

 . وصف تركيب جسم الرخويات -
 . التعرف عىل الخصائص العامة للرخويات -
ن اقسام شعبة الرخوياتتقار  -  . ن بي 

مستويات 

 بناء الجسم

 

 الرخويات
الكائنات الحي تحتوي على  من اعجب

حيوانات صغيره جدا مجهرية وكائنات 

  متر )الحبار العملاق( 21يصل حجمها إلى 

 

شعبة نوع التناظر في 

 هو الرخويات

 جانبي
  

 تناظر الجسم

 هل يكون الرأس واضح

 لا        نعم    

 انبيـــــــــــجلان تناظرها 

 تمايز الرأس

 طاحنة

 تركيب الجسم اسنان
 4يتركب جسم الرخويات من  ❖

 وهي كالتالي: تراكيب

 العباءة 1

 الطاحنة 2

 الصدفة 3

 .عضلية قـــــــــــــــــدم 4

 

 بالأعضاء الداخليةتحيط 

 الصـــــــــــــــــــــــــدفةوُتكون 

 في جميع الرخويات.

العباءة تفرز كربونات الكالسيوم التي  وظيفة العباءة

 تحمـــــــــــــــــــــــــــــيتكون الصدفة، والتي 

داخلها الأعضاء الداخلية للرخويات. لكن 

ليس كل الرخويات يملك صدفه مثل 

 الاخطبوط والحبار.

 صدفةوظيفة ال

توجد داخل الفم وتشبه اللسان وفيها 

الطعام  كشـــــــــــــــــــــــــــــطوتقوم  أسنــــــــــــــــــــــان

 ثقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبللرخويات أكلات الأعشاب و 

الطعام في أكلات اللحوم. وهي غير موجودة في 

 (.؟ لأنه يعتمد على ترشيح الطعام)علل المحار

 

 وظيفة الطاحنة

 

تتغذى الرخويات على الأعشاب او اللحوم. ولها فتحة فم وشرج. 

 ولديها جهاز هضمي لأنها ذات تجويف حقيقي ويتكون من: 

 غدد هضمية -3      أمعـــــــــــــــــــــاء -2     ـــــــــــدةمعـــــ -1   

 التغذية والهضم

 خيــــــــــــــــــــــاشيمالتي تعيش في الماء لديها 

والتي تعيش في اليابس تتنفس عن طريق 

 بطانة تجويف العباءة. 

 التنفس في الرخويات

 يوجد نوعان من أجهزة الدوران في الرخويات هي :

 مغلق -2 مفتوح -1

 

 جهاز الدوران

 الرخويات اما تعيش في اليابس او في الماء.

 الرخويات في اليابس الرخويات في الماء

 

 الجنس والاخصاب

عضو الإخراج في الرخويات 

يطلق عليه اسم 

 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفريدي

 الاخراج

 رأسية القدم ذات المصرعين بطنية القدم المقارنة

 الحبار والاخطبوط الاسقلوب والمحار الحلزون مثال

 لا يوجد صدفه ظاهرة لها صدفتين صدفة واحدهاغلبها لها  الصدفة

 بواسطة القدم العضلية الحركة
ضم الصدفتين مع 

 بعض لدفع الماء

دفع الماء عن طريقة 

 ونـــــــــــــــالسيففتحة 

 

ن الطوائف التابعة للرخويات  مقارنة بي 

 النفريديا

 

 نوع تجويف الجسم       

 تجويف جسم حقيقي

 ما نوع تكوينها الجنيني؟    

 ثانوية الفم        ية الفمئبدا     

 

 تجويف الجسم

https://www.instagram.com/faisaltheteacher

