
 حلول أسئلة الفصل الثالث: الرخويات والجلدشوكيات 
 

 الكائنات؟ من غيرها عن للرخويات المميزة الخصائص ما -أ -1
 القدم – العباءة – الحشوية الكتلة جسمها يتركب من. 
 الطاحنة تسمى ،الطعام كشط في يساعد حادا   طوقا   مشكلة األسنان من عدة صفوفا   الفمي التجويف يحتوي. 
 .عدد ثالثة من صفوف الرخويات، مع ذكر مثال على كل منها -ب -1

 الكايتون: األصداف متعددة صف  المروحي المحار: المصراعين ذوات صف 
 الحلزون: القدم بطنية صف  األخطبوط: القدم رأسية صف 

 

 :عدة حيوية بوظائف الرخويات تقوم -2
 .لصغيرةا واألسماك القشريات على تتغذى منهاو  التغذية، نباتية فمعظمها ذاتية غير الرخويات؟ في التغذية نوع ما -أ

 .بالخياشيم/ ورخويات الماء ،بالرئات/ رخويات اليابسة الرخويات؟ تتنفس كيف -ب
 .مغلق دوراني جهاز فهو األخطبوط عدا مفتوح، دوراني جهاز الرخويات؟ تمتلكه الذي لدوراني الجهاز نوع ما -ج
 .كالحلزون خنثى يكون وبعضها ،معظمها في منفصل الجنس ويكون ،جنسيا   غالبا   تتكاثر الرخويات؟ تتكاثر كيف -د
 

 في وحالمفت الدوراني الجهاز بينما كاإلخطبوط، الحركة السريعة الرخويات في مغلق دوراني جهاز وجود يتطلب لماذا -3
 والجيوب يةاألوع من البعيدة األجزاء إلى الدم ضخ يصعب الذي الكبيرها حجم بسبب كالحلزون؟ الحركة البطيئة الرخويات
 إلى تحتاج ريعةالس الرخويات ألنو  ،األذرع منه وتتفرع مركزيا   ضخما   الرأس يكون حيث الجسم تركيب عن فضل   المفتوحة،

 المناسبة اقةالط إلنتاج اللزمين والغذاء األكسجين ناقل   والقوى السريع الدم تدفق خلل من وذلك األجهزة في عالية كفاءة
 .مغلق دورانلجهاز  تحتاج فل البطيئة أما ودورانه، لعمله

 :اآلتية الجلدشوكيات من كل تتغذى ماذا على -4
 وبعض الرخويات. المحار على: البحر نجم  -أ

 .والطحالب العضوية والمواد البحرية األعشاب على: البحر ودوالر البحر قنفذ  -ب
 .يةالترشيح التغذية خلل من الصغيرة والكائنات ،الماء في العالقة الطعام جزيئات على تتغذى: البحر زنابق -ج
 .القاع يحتويه وما الرمل في الموجودة العضوية المواد على: البحر خيار -د

 

 .البحر نجم في المائي الدوران جهاز دور وضح -5
 .الحركة ،الفضلت من التخلص ،واألكسجين الغذاء وتوزيع نقل ،التنفس ،التغذية

 

  شوكيات؟ الجلد تتنفس كيف -6
اة فعند دخول الماء من المصف ،حيث تعمل كسطح تنفسي ،بوساطة األقدام األنبوبية ،المائي الدوراني الجهاز طريق عن

 يكون محمل  باألكسجين وعندما يتسرب من جدران األقدام األنبوبية يكون فقد األكسجين وحمل قدرا  من ثاني أكسيد الكربون.
 
 
 
 
 



 حيث: من البحر وخيار البحر نجم بين قارن -7
 موقع الفم الحركة شكل الجسم الحيوان

 األسفل في القرص مركز طريق انقباض عضلت األقدام األنبوبيةعن  نجمي الشكل نجم البحر
 النهاية األمامية عن طريق الزحف بوساطة األقدام األنبوبية الجسم اسطواني خيار البحر

 

 اآلتي فيما يتعلق بخصائص الحلزون. ( في المكان المخصص من الجدولاختر اإلجابة الصحيحة وضع عالمة ) -8
 التنفس عبر طبقات األنسجة تجويف الجسم القبيلة الكائن األقرب لها التماثل
 الرئتين ،سطح الجسم ثلثية الطبقات حقيقي الرخويات األخطبوط جانبي

 
 

 فهد الدين غسان مهنا األستاذ


