
 حلول أسئلة الفصل األول: االسفنجيات والالسعات 
 

 :اآلتية بالمصطلحات المقصود وضح -1
 .للجسم لطوليا بالخط مرورا وعموديا طوليا قطعة عند متقابلين متشابهين نصفين إلى الحيوان شطر: الجانبي التماثل -أ

 اإلسفنجيات عدا – خلوية طبقات ثالث الجنينية المرحلة في الالفقاريات في تتشكل طبقات: الثالث الجرثومية الطبقات -ب
 (.الميزودرم) والوسطى( االندودرم) والداخلية( األدمة) اإلكتودرم الخارجية الطبقة وهي والالسعات

 .كامل بشكل المتوسط الميزودرم بطبقة محاطا يكون الداخلي الجسم تجويف: الحقيقي الجسمي التجويف -ج
 .المتوسطة الميزودرم بطبقة بأكمله محاط غير داخل جسمي تجويف: الكاذب الجسمي التجويف -د

 

 :العذبة في يعيش وبعضه المالحة، المياه في االسفنج حيوان يعيش -2
 .المسامات أو الشهيقية الثقوب من كثير على أجسامها الحتواء  بالمساميات؟ االسفنجيات سميت لماذا -أ

 .التماثل عديمة أو شعاعي، التماثل االسفنج؟ في التماثل نوع ما -ب
 .التكاثر )انتاج الحيوانات المنوية والبويضات( ،تكون الشويكات ،الغذاء على الحصول األميبية؟ الخاليا وظيفة ما -ج
 كربونات الكالسيوم.ما تركيب األشواك التي يكونها اإلسفنج؟  -د
 

 ؟االسفنج في الجنسي التكاثرعملية  اشرح -3
 . المنوية الحيوانات اآلخر وبعضها ،البويضات األميبية الخاليا بعض تكّون -أ

 .الماء تيار مع وتخرج َفُتحّرر المنوية الحيوانات أما ،المتوسط الهالم في البويضات تبقى -ب
 .األميبية الخاليا أو ،المطوقة بالخاليا تعلق حيث آخر إسفنج المنوية الحيوانات تدخل -ج
 .البويضات إلى األميبية أو المطوقة الخاليا تحملها -د

 وتثبت ،األم نع بعيدا   السباحة على تساعد بأسواط مزودة يرقة لتكون المخصبة البويضة تنمو ثم اإلخصاب عملية تتم -ه
  .بالغ إسفنج إلى وتنمو جديد مكان في نفسها اليرقة

 

 :يآتي عما أجب لالسعات دراستك خالل من -4
 .السعة خاليا لوجود ؟االسم بهذا سمي لماذا -أ

 .وعائيا معديا تجويفا المتالكها الجوفمعويات؟ عليها أطلق لماذا -ب
 والميدوسي؟ البوليبي الطراز بين الفرق اذكر -ج

 .األوريليا حيوان مثل ،للحيوان السفلي السطح على الفم ،حرا   يسبح :الطراز الميدوسي
 .الهيدرا حيوان مثل ،للحيوان العلوي السطح أعلى الفم ،الصخور على مثبت: الطراز البوليبي

 

 ؟ الهيدرا في اإلكتودرم تركيب صف -5
 .لالسعةا التناسلية، الحسية، العصبية، والبينية، العضلية الطالئية، الخاليا أهمها الخاليا من أنواع عدة من تتكون

 
 



 ؟الهيدرا في جنسيال التكاثر عملية وضح -6
 المبايض وتظهر ،للجسم العلوي الثلث على الخصي تظهر ،خنثى اآلخر وبعضها ،الجنس منفصلة الهيدرا أنواع بعض

 .المبايض قبل الخصي العادة في وتظهر ،القدم قاعدة من بالقرب
 .الماء في بها تلقى ،المنوية الحيوانات من كبيرة أعدادا   الخصي تكّون -أ

 .أخرى أفراد على الموجودة البويضات إلخصاب المنوية الحيوانات الماء ينقل -ب
 . الجنين حول واقيا   كيسا   اإلكتودرم يفرز ثم ،الجنين يتكون اإلخصاب بعد -ج
 .صغيرة هيدرا إلى يتحول المالئمة الظروف وفي ،الهيدرا عن الجنين ينفصل -د

 

 :حيث من النعمان وشقائق البحر قنديل حيواني بين قارن -7
 شقائق النعمان قنديل البحر الحيوان

 بوليبي الميدوسي الطراز السائد
 شعاعي شعاعي التماثل

 طريقة التغذية
 خيوط قتنطل حيث ،الفريسة الصطياد لوامسها تستخدم

 ،جسمها قلتختر  الفريسة اتجاه الثاقبة الخيطية األكياس
 .الفم حون الفريسة بدفع اللوامس تقوم ثم ،حركتها وتشل

 بشل الالسعة الخاليا خيوط مولدات تقوم
 وأسماك ورخويات قشريات من الفريسة
 .فمال عبر الداخلي التجويف نحو لتدفعها

 

 حجمها؟ يزداد وكيف المرجانية؟ الشعب تركيب ما -8
 من ستعمرةالم تتكونو  ،المرجانية الشعب منها تتكون ضخمة جيرية هياكل تفرزو  ،مستعمرات شكل على المرجان يعيش

 .البوليبية األفراد من كبير عدد
 ،هيكلوتبقى البوليبات مستقرة فوق سطح ال ،ينمو الهيكل طوال فترة حياة الحيوان مما يزيد من ارتفاع الحواجز مع الوقت

 وتسقط البراعم بجانب بعضها وبذلك تكون الهياكل القرصية بجوار بعضها مما يزيد من ،ويتكاثر بعضها بوساطة بالتبرعم
 وتشكل مالذا  لعدد كبير من الكائنات البحرية. ،وتتصل فيما بينها بطبقة رقيقة من النسيج ،النمو األفقي

 
 فهد الدين غسان مهنا األستاذ


