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ة اِزؾبْ ِبدح اٌؾجٍُبد – اٌذوزىسح/أِبي ػجذهللا اٌذاًٌ
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اٌّبدح ٌُغذ ِشزشوخ ِغ أؽذ
اٌغؤاي االوي  :اوًّ اٌؼجبساد االرُخ-:

( دسعخ)

ظغ ػالِخ صؼ أِبَ االعبثخ اٌصؾُؾخ و ػالِخ خطأ أِبَ االعبثخ اٌخبغئخ-:
 -1اٌغزع فً اٌجالٔىعٍىعبط أعطىأً فً وعطه اٌظهشي فزؾبد خُشىُِخ فً صف واؽذ .
( صفُٓ )
َ -2ؾُػ ثفزؾخ اٌفُ اٌغؾٍُخ فىبْ َؾًّ وً ِٕهّب صفبْ ِٓ االعٕبْ اٌّخشوغُخ اٌصغُشح .
( فىبْ َؾًّ وً ِٕهّب صفبْ ِٓ االعٕبْ )
ٌ– 3عسف اٌىسَذ اٌخبسط ِٓ االػىس اٌىجذي ٌٍغهُُ ثبٌىسَذ اٌىجذي اٌجبثً .
( اٌىسَذ اٌىجذي )
َ -4زىاعذ صّبِبْ ثذاخً اٌفُ اٌجٍطً وهّب َمىِبْ ثؼٍُّخ غٍك رغىَف اٌفُ اصٕبء ػٍُّخ اٌضفُش .
( صؼ )
( فىق )
َ -5ىعذ اٌمٍت فً اٌجالٔىعٍىعبط رؾذ اٌمٕبح اٌهعُّخ .
( ِجُعُٓ )
َ –6ىعذ فً االعّبن اٌغعشوفُخ ِجُط واؽذ .
(  .اسثغ ؽغشاد )
َ – 7زىىْ اٌمٍت فً االعّبن اٌغعشوفُخ ِٓ صالس ؽغشاد .
 -8اٌهعُ فً اٌغهُُ َزُ خبسط اٌخالَب فمػ ورٌه ثخشوط ػصبسح هعُّخ ِٓ االػىس اٌّؼىي .
( خبسط اٌخالَب وداخٍهب )
( خطأ وَزُّض اًٌ ِخ )
َّ -9زذ اٌؾجً اٌؼصجً ٌالِبَ فً اٌشأط دوْ أْ َزُّض إًٌ ِخ .
َ -10زُّض ثُط االعّبن اٌؼظُّخ ثبٔخ وجُش ولًٍُ اٌؼذد وَزُ رخصُجخ داخٍُب .
)
( ػذد اٌجُط وجُشا عذا وػٍُّخ االخصبة رزُ خبسعُب فً اٌّبء

اٌغؤاي اٌضبًٔ :اوزت ايِصطٍؼ اٌؼًٍّ ٌّب َأرً -:

( دسعخ)

 -1غدد تفرز اف ار از يمنع تجمط الدم الذى تتغذى عمية الجمكيات( .الغدد المعابية)

 -2تجىيف عضلي يىجد في نهاية األمعاء الغليظة عند كلب البحر تخرج من خالله فضالت
الهضم و البىل و الحيىانات المنىي( .المجمع )

 -3أٔجىثخ رؾزىي ػًٍ رغىَف داخًٍ رىعذ فٍ إٌبؽُخ اٌظهشَخ ٌٍؾُىاْ فىق اٌؾجً اٌظهشي ِجبششح (.
الجهاز العصبى)
 -4رشوُت َغبػذ األعّبن اٌؼظُّخ فٍ اإلؽغبط ثؾشوخ اٌّبء .الخط الجانبى
 -5أٔجىثبْ َٕمالْ إٌبرظ اإلخشاعٍ ِٓ اٌىٍُزُٓ اًٌ اٌّزسق ػٕذ ايصواؽف .الحالب
 -6رصُٕف َزؾىي فُه اٌؾجً اٌظهشٌ فٍ اٌّشؽٍخ اٌغُُٕٕخ إًٌ ػّىد فمشٌ فٍ اٌطىس اٌُبفغ .الفقاريات
َ -7شله رخشط ِٓ اٌجُعخ اٌّخصجخ فٍ ثؼط اٌجالٔىعٍىط ورشجه َشله شىوُبد اٌغٍذ (التورناريا)
 -8ؽشاشُف راد أػذاد ظخّخ ورمغ ِزغبوسح فً عٍذ وٍت اٌجؾش  .الحراشف الدرعية
 -9ػعى صغُش اؽّش داوٓ اٌٍىْ وَمغ خبسعُب ثغىاس اٌغضء اٌمبػذي ِٓ اٌّؼذح  .الطحال
-10

غذح وجُشح ٔغجُب  ،ؽّشاء داوٕخ اٌٍىْ  .رزىىْ ِٓ فصُٓ غُش ِزغبوَُٓ االَّٓ اوجش لٍُال ِٓ

اٌفص االَغش .الكبد
اعبثخ اٌغؤاي اٌضبٌش -:اخزش االعبثخ اٌصؾُؾخ -:
– 1رىعذ اعٕبْ فً اٌجزشوُِضوْ ِٓ إٌىع ( ؽمُمخ – لشُٔخ – لششَخ )
– 2رزُ ػٍُّبد اٌزٕفظ فً اٌغهُُ ػٓ غشَك (اٌغٍذ – اٌخُبشُُ – والهّب ِؼب )
– 3رزٍّص االعّبن اٌغعشوفُخ ثىعىد (فزؾخ شُ واؽذح – فزؾزُٓ ٌٍشُ – ال َىعذ اػعبء شُ )
َ– 4زىىْ اٌمٍت فً اٌضواؽف ِٓ ( صالس ؽغشاد – اسثغ ؽغشاد – ؽغشرُٓ )
– 5اٌفزؾبد اٌخُشىُِخ فً وٍت اٌغّه ػذدهب ( ) 9 - 7 - 5

اٌغؤاي اٌضبٌش -:اعت ػٓ اصُٕٓ فمػ ِّب َبرً ِغ اٌشعُ وٍّب اِىٓ-:
 -1وضػ ِغ اٌشعُ فمػ اٌغهبص اٌذوسي فً وٍت اٌجؾش ؟

( دسعخ)

 -2تتوسط نصف الحبميات الوضع بين الالفقاريات والحبميات وضح التشابة بين كل
منهما.

اعبثخ اٌغؤاي اٌشاثغ:

َ -2شجه ٔصف اٌؾجٍُبد (اٌجالٔىعٍىعبط) اٌؾجٍُبد فً :

 -1وجود الحبل الظهرى فى مقدمة الحيوان .
 -2يمتد فوق القناة الهضمية حبل عصبى ( لكنه مصمت أى يشبه الحبل العصبى فى
الالفقاريات فى كونه مصمتا  ،وليس به تجويف كما فى الفقاريات ).

 -3وجود فتحات تنفسية خيشومية فى الجزء األمامى من القناة الهضمية ( قارن بين هذا

وبمعوم كمب البحر ) .
وّب َشجه ٔصف اٌؾجٍُبد (اٌجالٔىعٍىعبط) اٌالفمبسَبد فٍ :
 -1وجود الحبل الظهرى فى مقدمة الحيوان.

 -2يوجد القمب وهو عضو بسيط لدفع الدم فوق القناة الهضمية  ،بينما فى الفقاريات يوجد
تحت القناة الهضمية .

 -3البيضة المخصبة تعطى يرقه ( التورناريا ) وهى تشبه يرقه شوكيات الجمد مثل نجم البحر
 ،إال أن فى بعض البالنوجموس تعطى البيضه حيوانا كامالً مباشرة

 -3خصائص طائفة األسماك
 .1تغطى الحراشف كل الجسم.

الغضروفية -:

 .2إزدواج الزعائف لتعطى زوجين من الزعائف الجانبية.

 .3تتميز الجمجمة بوجود فكين متحركين.

 .4يغطى المينا األسنان الموجودة عمى الفكين.
 .5تزدوج أعضاء الشم.

 .6تتميز األذن الداخمية بوجود ثالث قنوات نصف هاللية.
 .7يتكون القمب من أربع حجرات.

 .8تزدوج األعضاء التناسمية ومجاريها

