ج :1جراد البحر وقمل الخشب يشتركوا يف الترا كيب الخارجية مثل الرأس
أجزاء الفم والعيون وقرون االستشعار والصدر تحمل األرجل وبطن تحمل
يف نهايتها أرجل لتساعدها يف الهضم
ج :2ترا كيب دفاعية :هيكل خارجي صلب يدعمه ويحمي أنسجته الطرية
ويقلل بخر الماء؛ كما يمكن طرح الهيكل القديم حتى يكتمل نمو الكائن
بشكل طبيعي

المفصليات لها هيكل خارجي وزوائد مفصلية تمكنها من
الحركة بطرائق معقدة

تمثل القشريات ،% 3.4
 %والعناكب 5.2

تقوم هذه الزوائد بوظائف مختلفة السباحة؛ والحركة؛ والتزاوج
واإلحساس ،والحصول على الغذاء

ج :1النملة القاصة لألوراق تستخدم زوجا ً من الفكوك القاضمة
لقص األوراق؛ بينما الجراد تستخدم الفكوك للمضغ
ج :2النملة تتغذى على الفطريات ،الجراد يتغذى على األعشاب

أنابيب ملبيجي :تساعد على ثبات
االتزان الداخلي للماء يف أجسامها

لها عيون مركبة ذات سطوح عديدة؛ سداسية الشكل كل شكل
يرى جزء من الصورة والدماغ يجمعها بسرعة فتمكنها من
التحليل السريع لطبيعة األرض وما عليها أثناء الطيران فتكون
قادرة على مالحظة أي حركة ولو بسيطة

ج :1التقسيم والزوائد المفصلية تمكن المفصليات من القيام بحركات معقدة ومرنة
والهيكل الخارجي القوي يقلل من فقدان الماء ويقوم بالحماية
ج :2تتيح الزوائد المفصلية للمفصليات الحركة على الرغم من أن الجزء الخارجي من
الجسم الصلب لوجود الهيكل الخارجي القاسي
ج :3تستعمل الرخويات المائية الخياشيم وتستعمل مفصليات اليابسة القصبات
الهوائية ما عدا العناكب التي لها رئة كتبية
ج :4الحيوان المفصلي قد ال يستطيع إفراز الفضالت أو قد يفقد كثيرا من الماء لذا عليه
أن يمكث بالقرب من مصدر ماين أو يموت
ج :5الترا كيب المحتملة هي :عدم وجود األجنحة .أجزاء الفم تكيفت للتغذية على
األعشاب ،تكيفت األرجل للحفر يف التربة التقاء خطر البرد والحيوانات المفترسة؛ يصدر
نداءات (أصواتا) عالية تسمع بغشاء الطبلة للبحث عن الشريك.؛ جسم صغير جداً؛
مغطى بهيكل خارجي لمنع الجفاف بفعل الرياح؛ عيون كبيرة مركبة لرؤية حركة
المفترس ،التمويه؛ أرجل قصيرة للزحف قريبا ً من األرض لتفاد ي نقله بعيدا بفعل الهواء
ج :6يحدث االنسالخ بالتدريج حيث تكون طبقة من البكتين تحميها مؤقتا ً من العوامل
الخارجية حتى ا كتمال نمو الهيكل الخارجي

القدم الكالبية يف جراد البحر :تحمي
نفسها من المفترسين

توجد زوائد يف القشريات تستخدمها يف السباحة ولإلمساك
بالغذاء والمشي والتكاثر

توجد زوائد متفرعة يف القشريات تستخدمها يف السباحة
ولإلمساك بالغذاء (الكالبات) والمشي والتكاثر
أما العنكبيات لها ست أزواج من الزوائد تستخدمها يف
اإلحساس لإلمساك بفرائسها؛ والزوائد األمامية تكون يف
نهايتها أجزاء فمية لواقط فمية (تتصل بغدة سامة) تعمل
كالكالبات

خصائص شعبة العنكبيات :أجسامها تتكون من جزأين
رأس -صدر ،والبطن لها ستة أزواج من الزوائد ،ليس لها
قرون استشعار

ج :1ترا كيب قطع أجسامها  -الزوائد وأجزاء الفم
ج :2القشريات :زوجان من قرون االستشعار ،عيون مركبة،
فقيم ،خمسة أزواج من األرجل (أقدام كالبية) وعوامات قدمية
العناكب وأشباهها :ال يوجد قرون استشعار ،الجسم مكون من
جزأين (رأس-صدر؛ وبطن) ،ستة أزواج مفصلية (لواقط فمية
ولوامس قدمية وأربعة أزواج من األرجل)
الحشرات وأشباهها :قرن استشعار ،عيون مركبة؛ الجسم
مكون من ثالثة أجزاء (رأس وصدر وبطن) ثالثة أزواج من
األرجل؛ وزوجان من األجنحة متصلة بالصدر

ج :1حيوان قشري
ج :2أغلب القشريات مائية يف حين أن أغلب العنكبيات تعيش على اليابسة ،للقشريات زوجان
اثنان من قرون االستشعار وزاوئد متحورة لإلمساك بالغذاء يف الماء والمشي والتكاثر
والسباحة ،العنكبيات ال يوجد لديها قرون استشعار ولكن لديها زوائد متحورة اللتقاط الغذاء
والمشي والتكاثر .العناكب تصطاد أو تنسج الشبكات لإلمساك بالفريسة
ج :3تحورت اللواقط الفمية للعمل كأنياب وكالبات وتستعمل اللوامس القدمية للتكاثر يف
الذكور وزوائد أخرى تستعمل يف المشي
ج :4وجود لواقط فموية ولوامس قدمية وستة أزواج من الزوائد المفصلية
ج :5الترا كيب المحتملة هي :عدم وجود األجنحة ،أجزاء الفم تكيفت للتغذية على األعشاب،
تكيفت األرجل للحفر يف التربة التقاء خطر البرد والحيوانات المفترسة؛ يصدر نداءات (أصواتا)
عالية تسمع بغشاء الطبلة للبحث عن الشريك ،جسم صغير جداء؛ مغطى بهيكل خارجي لمنع
الجفاف بفعل الرياح؛ عيون كبيرة مركبة لرؤية حركة المفترس .التمويه؛ أرجل قصيرة للزحف
قريبا من األرض لتفادي نقله بعيدا ً بفعل الهواء
ج :6باختبار العنكبوت البني الناسك بوضع كائنات ميتة وأخرى حية ومالحظة أي اتجاه يسلك

الحشرات وأشباهها :الجسم مكون من ثالثة أجزاء (رأس وصدر وبطن) قرن استشعار
وعيون مركبة أو بسيطة على الرأس وأجزاء من الفم؛ ثالثة أزواج من األرجل؛ وزوجان من
األجنحة متصلة بالصدر والبعض األخر ليس له أجنحة

تتكون األجنحة من نفس المادة المكونة للهيكل الخارجي ولألجنحة عروق ثابتة
تعطيها القوة؛ وتختلف ملمس األجنحة على نوع الحشرة

ج :1االنجذاب أ كثر للفراش ذات األجنحة الملونة (ضوء مستقطب)
الختالف العوامل البينية المحيطة بالفراش يف الغابات تكون مظلمة؛
بينما السهول مضيئة عنها

ج :1يوفر الهيكل الخارجي الحماية ويحميها من الجفاف على اليابسة وتسمح األجنحة بالطيران
لمسافات طويلة لالستفادة من مصادر الغذاء والمواطن البينية المختلفة ويسمح صغر حجمها
بانتشارها الواسع يف الهواء والماء وتضع الحشرات عددا كبير من البيض لذا سيكون لها عدد
كبير من النسل ولها اختالفات كبيرة يف األرجل وأجزاء الفم وترا كيب أعضاء الحس
ج :2الجسم مكون من ثالثة أقسام وثالثة أزواج من األرجل وزوجين من األجنحة يف الغالب
ج :3أنبوب لمص رحيق األزهار وأجزاء فم للعق وأجزاء فم تشبه اإلبرة لثقب جلد الحيوان
وفكوك للتقطيع
ج :4الحشرات التي تنمو خالل عملية التحول تستطيع اإلفادة من مصادر غذائية مختلفة خالل
المراحل المختلفة من حياتها
ج :5نضع ذبابة النار يف وعاء زجاجي يف منطقة مظلمة ونالحظ سلوكها؛ نجد أنها تصدر هذه
الومضات للبحث عن الغذاء وتبتعد عن المخاطر
ج :6عدد المفصليات = 106 × 1.31 = 0.75 × 106 × 1.75
عدد الحشرات = 106 × 1.05 = 0.80 × 106 × 1.31

حواىل  3أيام مرت على الوفاة

ج :1القشريات ،العناكب وأشباهها،
الحشرات وأشباهها ،مفصليات أخرى
ج :4يتخلل من خاللها الهواء والماء
للتربة مما يساعد النبات على الحصول
على غذائه وتحسين خواص التربة

يترك للطالب

يترك للطالب

أنابيب ملبيجي

للزوائد المفصلية
الرأس  -الصدر

قرن استشعار

كالرادار

هيكل خارجي

كأجنحة الطائرة

فكوك عليا

أطقم أسنان

قصبات هوائية

أجهزة التنفس االصطناعية

غشاء طبلي

سماعة األذن

ج :9الوراثة؛ تناول الغذاء ذي اللون الزهري -
األصفر يجعل الهيكل الخارجي بلون مختلف قد
تكون هناك أزهار فصيلة بلون معين يف بعض
المناطق وتقدم تمويها للجندب والذي له لون
معين قد تكون لفترة محددة

ج :12جراد البحر ،والسلطعونات أول زوج من األرجل تدعى القدم
الكالبية وهي مخالب كبيرة يف الحيوان نفسه أما العوامات القدمية
فهي زوائد خلفية تستعمل للتكاثر أو كزعانف للسباحة

ج :13اللواقط الفمية هي أول الزوائد يف العنكبيات
واللوامس القدمية هي الزوج الثاين من الزوائد يف
العنكبيات
ج :14القدم الكالبية يف القشريات واللواقط الفمية يف
العنكبيات هي أول زوج من الزوائد التي تكيفت للتغذية يف
كل منها

يقوم الزيت بإغالق الثغور التنفسية وسيؤدي
إىل اختناق الحشرة وموتها

يتم التلقيح يف الزهرة بوساطة الخنافس لذا
يستطيع النبات التكاثر وبما أن الخنافس
غير قادرة على توليد حرارة من أجسامها فإن
الخنافس تحصل على بيئة دافئة من الزهرة
مما يجعلها قادرة على التكاثر

ج :20للقشريات زوائد للمشي يف قاع البيئات المائية التي تسبح فيها ،العنكبيات لها زوائد للمشي فقط على األرض وبعض
القشريات لها ذيل تكيف لدفعها يف الماء يف حين أن عنكبيات اليابسة ليس لها ذيل
ج :21القشريات قد تكون صغيرة بسبب عدم قدرتها على النمو دون انسالخ
ج :22يمكن أن يكون لها غطاء سميك لتقليل فقدان الماء من الجسم بسبب الحرارة وجسم أصغر مع نقصان يف المنطقة السطحية
المعرضة إلمكانية فقدان الماء وهي قادرة على بناء شبكات لإلمساك بالحشرات الزاحفة بالقرب من سطح اليابسة

القدمان الكالبيتان تمسكان بالغذاء وتحطمانه هيكل خارجي سميك
حماية الجسم  -أرجل للمشي  -لمشي يف قاع البحر ،قرون االستشعار
واألعين  -اإلحساس بالبيئات ،وعوامات قدمية متكيفة للتكاثر أو
اتخاذها زعانف للسباحة

ج :24التحول غير الكامل ال عالقة له إد إن الكلمات األخرى
قد تستعمل يف وصف التحول الكامل
ج :25يمكن أن تستعمل يف وصف التحول غير الكامل وإذا
أزيحت كلمة حورية أمكن للكلمات األخرى أن تشير إىل كل
من التحول الكامل وغير الكامل
ج :26األخرى يمكن استعمالها يف وصف التحول والفئة
االجتماعية كلمة تصف الوضع الوظيفي يف مجتمع الحشرات

ج :31يستطيع الحصول على كمية أ كبر من الغذاء؛ والعيش يف مستعمرات والحصول على الحماية من
المفترسين
ج :32نحضر مجموعة من صراصير الليل ونالحظ انجذاب اإلناث للذكور المصدرة الصوت للتزاوج؛ وابتعاد الدخالء
بعيدا ً عن منطقتها

يترك للطالب

% 25 – 0
ج :30يظهر التجزؤ (تقسيم الجسم) عند القاعدة
ألن جميع المفصليات أجسامها مقسمة ثم زوج
من اللواقط الفمية والرأس  -صدر إذ إن

زوج األقدام الخلفية
التزاوج

العنكبيات تمتلك كال ً منها وهذه المجموعة
ظهرت قبل القشريات والحشرات وقد يكون
الفقيم (الفكوك العليا) هي التالية إذا إن كال ً من
القشريات والحشرات تمتلكها

النباتات تتكاثر الجنسي خضرياً ،ثم جنسي باألمشاج
 بينما يتكاثر قناديل البحر جنسيا ً ويكون الطورالبوليبي يتكاثر الجنسي بالتبرعم

ج :4المفصليات تختلف عن الالفقاريات يف أنها تمتلك هيكال خارجيا وزوائد
ج :5الزيجوت :تتكون خلية جديدة عندما تخصب البويضة ،البالستيوال :عندما تتضاعف خاليا الزيجوت تتكون كرة
مغطاة بالخاليا وتجويفها ممتلئ بسائل ،الجاستروال :طبقتان من الخاليا تشبهان الكيس عندما تنتقل بعض
الخاليا من البالستيوال إىل الداخل
ج :6جميع الرخويات لها عباءة وقدم عضلية وأجزاء الجسم الداخلية طرية وجهاز ِ هضمي بفتحتين

ج :7الحشرات لها جهاز دوران مفتوح بحيث
يضخ القلب الدم عبر أوعية إىل األنسجة
المختلفة ويغمر الدم األنسجة ثم يعود إىل
القلب خالل فراغات مختلفة ،الثدييات على
سبيل المثال لها جهاز دوران مغلق ويضخ
القلب الدم عبر أوعية متصلة إىل جميع
أجزاء الجسم ثم يعود ثانية إىل القلب
ج :8تعود فوائد الهيكل الخارجي لصالبته وعدم
نفاذيته للماء وبناء عليه يحمي الهيكل الخارجي
المفصليات من اإلصابات وفقدان الماء أما مساوئ
الهيكل الخارجي فتتمثل يف صالبته وعدم مرونته
وعليه فهي تحتاج إىل مفاصل للحركة كما أنه
يسبب صعوبات لنمو المخلوقات

المحافظة على التوازن بين أعداد شوكيات الجلد التي تتغذى على
الطحالب المترسبة على المرجان فتمنع تلوثها وتدميرها

