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 :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة -1
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 11 الرقم
 ب أ ج د أ د د ج ج ب الرمز

 

 وفق بين العمودين: -2
 .تماثلها شعاعي أو عديمة التماثل: اإلسفنجيات -1
 : تمتلك شبكة عصبية تنتشر على جانبي الميزوغليا.الالسعات -2
 : تعد من أبسط الحيوانات ثالثية الطبقات وهي عديمة التجويف.الديدان المفلطحة -3
 : تجويفها الجسمي كاذب.الديدان األسطوانية -4
 : يتكون جسمها من عقل.الديدان الحلقية -5
 عباءة وقدم: يتكون جسمها من كتلة حشوية و الرخويات -6
 : تمتلك جهازًا دورانيًا مائيًا.الجلدشوكيات -7
 : تتخلص من هيكلها الخارجي بعملية االنسالخ.المفصليات -8

 

 أكمل الجدول التالي: -3
 نجم البحر األخطبوط قنديل البحر شقائق النعمان اسم الحيوان

 النجميات رأسية القدم الفنجانيات الزهريات الصف
 الجلدشوكيات الرخويات الالسعات الالسعات القبيلة

 الجمبري المحار البالناريا المرجان اسم الحيوان
 القشريات ذات المصراعين التيربالريا الزهريات الصف
 المفصليات الرخويات الديدان المفلطحة الالسعات القبيلة

 

القبائل الحيوانية التي تعتمد على خاصية االنتشار في عملية تبادل الغازات مع الوسط الخارجي. ما الذي  اذكر -4
 االسفنجيات: ليس لها أجهزة متخصصة ولها جسم مسامي. -أ يساعد على ذلك؟

 الرخويات: كل خلية تحصل على األكسجين مباشرة من خالل الماء الذي يالصقها. -ب
 

 ب الهيدرا للمؤثرات الخارجية.وضح كيف تستجي -5
 وعند حالة السكون فإنها تقلص من جسمها ولوامسها من حين آلخر. ،عند بحثها عن الغذاء فإنها تحرك لوامسها 
  مثلى يعيش فيها. أضاءهلكل نوع من أنواع الهيدرا درجة 

 

 ،الميالنين بغةص يحوي بني أو اللون أسود حبرا يحتوي كيساً  يمتلكي حيوان الحبار نفسه من األعداء. وضح كيف يحم -6
 .فيها تعيش التي البيئة لون حسب لونها تغيير على القدرة ولها ،المهاجم إلرباك تطلق

 
 



 وتشير إلى ارتفاع مستوى التعقيد مقارنًة بما سبقها من القبائل؟ ،لكها الرخوياتمما الخواص التي ت -7
 .عصبية حلقات أو عصبية وعقد ،الحواس أعضاء تحتوي رأس معظمها لدى -أ

 .األخطبوط مثل متطور دماغ يحوي بعضها -ب
 .القدم رأسيات عدا مفتوح معظمها في الدوران جهازو  ،هضمية بغدد ومزودة بالفم تبدأ كاملة الهضمية القناة -ج

 

 علل العبارات اآلتية: -8
 ألنها تعيش في امعاء اإلنسان الدقيقة في وسط غذائي مهضوم. ال تحتاج الدودة الشريطية إلى جهاز هضمي. -أ

 جفاف الجلد يؤدي إلى وقف حركة الدودة مما يؤدي إلى وفاتها. تموت دودة األرض إذا جف جلدها. -ب
 ألنها تتغذى على ترشيح جزيئات الطعام الموجودة في الماء. تساعد الرخويات على تنقية المياه. -ج
 .بعضها مع متمفصلة صدفته صفائح كون إلى ذلك يعود كايتون أن يكور نفسه عند إثارته.حيوان ال يستطيع -د

 مهمة في تكوين الصدفة التي تحميها. يعد إفراز كربونات الكالسيوم مهمًا للرخويات. -ه
 

 قارن في جدول بين الحشرات والعنكبيات والقشريات ومتعددة األقدام من حيث: -9
 متعددة األقدام العنكبيات الحشرات القشريات المفصليات

 جذع ،رأس البطن ،الصدر-الرأس بطن ،صدر ،رأس الثالث األنماط تقسيم الجسم
 زوج ال يوجد زوج زوجين قرون االستشعار

 بسيطة بسيطة زوج مركب زوج مركب العيون
 

 ؟مثل هذه السرطانات ذات القشور اللينةنجد لماذا  ،وأحياناً قشوراً لينة ،السرطان األزرق عادة يمتلك قشوراً صلبة -11
 .البداية في ومجعد طريإلنه يمر بمرحلة انسالخ حيث يكون الهيكل 

 

 اعط أمثلة لكل صف. –تؤثر هياكل الرخويات على وظيفتي الحماية والحركة في صفوف الرخويات المختلفة  -11
 .الكايتون مثال االمواج، ومن االفتراس من تحميه ظهرية صفائح 8 من الحيوان صدفة تتكون: األصداف متعدد صف -1
 .الحلزون مثال الحيوان حركة من تبطئ لكنها للحماية وثقيلة وحيدة صدفة: القدم بطنية صف -2
 تعمل ةقوي بعضالت ومزودة الوسط من الظهري الجانب في متصلين نصفين مقسومة صدفة: المصرعين ذات صف -3

 .المحار مثال الحيوان، حركة من تحد لكنها الحيوان لحماية الصدفة نصفي إغالق على انقباضها عند
 تكون قد االصدفةف لذا االفتراسية وتغذيتهم لتتالئم السريعة للحركة الصف هذا أفراد أجسام تكيفت: القدم رأسية صف -4

 .االخطبوط في كما معدومة أو الحبار في كما ومختزلة داخلية
 والجلدشوكيات والحشرات من حيُث:قارن بين كل من الرخويات  -12
 الحشرات الجلدشوكيات الرخويات 

 تمتلك أرجل مفصلية تمتلك جهاز دوراني مائي تحتوي كتلة حشوية وعباءة وقدم ،جسمها طري التركيب
 على اليابسة والهواء والماء المياه المالحة مياه البحار أو المياه العذبة أو اليابسة المعيشة
 دانتاج موا ،نقل حبوب اللقاح تنظيف البحار ،سماد ،غذاء لزينةا ،غذاء لإلنسان والحيوان ،استخراج اللؤلؤ األهمية

 
 



 فهد الدين غسان مهنا األستاذ


