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تصنيف الكائنات الح ّية
ُ

Taxonomy of Living Organisms

سطين بلا ٌد واسع ٌة ،كثير ُة الخي ِر ،أ�رخى بلا ِد ّ
الشام»
« فِ َل
ُ
يتوقــع مــن الطلبــة بعــد دراســة هــذه الوحــدة المتمازجــة ،والتفاعــل مــع �أنشــطتها الاســتمتاع بالمتحــف
الطبيعــي الــذي تتميــز فيــه فلســطين وتعميــق المعرفــة حــول المملكت ْيــن النبات ّيــة والحيوان ّيــة ،والتّع ـ ُّرف �إلــى
ال�أصنــاف الموجــودة فــي بيئتنــا .مــن خــلال تحقيــق ال�آتــي:
*تصنيف الكائنات الح ّية النبات ّية منها والحيوان ّية.
*التمييز بين �أنواع النباتات المختلفة في بيئتك.
*تصنيف الكائنات الحيوان ّية �إلى لافقاريّات وحبل ّيات.
*مقارنة بين تراكيب �أجسام �أفراد المملكة الحيوان ّية.
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الفصل ال�أ ّول :تصنيف النباتات
()Taxonomy of Plants

النباتات من �أجمل الكائنات الحيّة،
تُع ّد
ُ
التي نتمتّع بمناظرها الخ ّلابة ،و�أكثرها
نفعاً لل�أنظمة البيئ ّية ،لقدرتها على �إنتاج
العديد من المواد الضروريّة لبقاء الكائنات
الحيّة ال�أخرى ،كالفطريّات والحيوانات،
ومن �أه ّم هذه المواد ال�أكسجين ،والمواد
العضويّة بمختلف �أنواعها ،كما وتسهم في
الحفاظ على اتّزان العديد من العناصر في
ال�أنظمة البيئيّة ،كالكربون ،والنيتروجين،
وال�أكسجين وغيرها .تتن ّوع النباتات فيما
�أقد ُم شجر ِة ٍ
زيتون في فِ َلسطين في الولجة
بينها بشكلٍ كبير ،فمنها ما هو صغير ج ّداً،
ومنها ال�أشجار الكبيرة.
فما �أه ّم ال�أسس التي اع ُت ِمدَت في تصنيف النباتات؟ وما �أهم قبائل المملكة النباتيّة وصفوفها؟ وما طرقُ تكاثُرها؟
ك ُّل هذه ال�أسئلة وغيرها ستتم ّك ُن من ال�إ جابة عنها من خلال دراستك هذا الفصل ،وستكون قادراً على �أن:
تستنتج الخصائص العا ّمة لك ٍّل من النباتات :البذريّة واللابذريّة ،ومغطّاة البذور ومع ّراة البذور.
1
َ
 2تصنّ َف النباتات �إلى مجموعاتها الرئيسة ،مع ذكر �أمثل ٍة لك ٍّل منها.
1-1

المملكة النبات ّية (:)Kingdome Plantae

قــام العلمــاء بتقســيم النباتــات تبعـاً لعلاقاتهــا بعضهــا ببعــض ،واهتمـوا بدراســة بقايــا النباتــات� ،أو ال�أحافيــر.
وقــد ت�أ ّســس علـ ُم التصنيــف الحديــث علــى يــد العالِــم الســويدي (كارولــوس لينيــوس).
قس ُم المملك ُة النبات ّية إ�لى قبيلت ْين:
تُ َ
أ�ولا :النباتات اللاوعائ ّية (:)Bryophytes
تضـ ّم الحزازيّــات ،مثــل نبــات الفيوناريــا الظاهــر فــي الشــكل (،)1
التــي تمتــاز بافتقارهــا �إلــى ال�أنســجة الوعائ ّيــة الناقلــة ،وتُســتخ َد ُم
�أشــبا ُه الجــذور لتثبيــت النبــات ،و�أشــبا ُه الســيقان لحمــل بقيّــة
�أج ـزاء النبــات ،وتعيــش فــي البيئــات المائ ّيــة �أو ال ّر ْطبــة .لمــاذا؟
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شكل ( :)1نبات الفيوناريا

ثاني ًا :النباتات الوعائ ّية (:)Vascular Plants
تمتــاز بوجــود ال�أنســجة الوعائ ّيــة الناقلــة (الخشــب واللحــاء) فــي تركيبهــا ،وتض ـ ُّم معظــم �أن ـواع النباتــات
المعروفــة ،كال�أعشــاب المختلفــة ،وال�أشــجار ،والشُّ ــج ْيرات .وللتعـ ُّرف �إلــى بعــض خصائــص النباتــات الوعائيّــة
لاحظ الشكل ( )2الذي يمثِّ ُل نبات الخنشار ونبات اللوز ،استعن به لل�إ جابة عن ال�أسئلة ال�آتية:

			
شكل ( :)2نباتات وعائية� :أ .الخنشار

ب .اللوز

تركيب ك ٍّل من نبات الخنشار واللوز.
ِ - -1ص ْف
َ
- -2مــاذا تلاحــظ فــي الجهــة الخلف ّيــة ل�أوراق الخنشــار؟ مــاذا تُسـ ّمى هــذه البقــع؟ هــل يمتلــك اللــوز مثلهــا؟
مــا �أهم ّيتها؟
ُ
تلاحظ وجو َد ثما ٍر على ك ٍّل من الخنشار واللوز؟ ماذا تحوي هذه الثمار؟ ما �أهم ّيتها؟
- -3هل

قس ُم النباتات الوعائ ّية إ�لى مجموعتين:
تُ َ
أ� -النباتات اللابذر ّية (السرخس ّيات) (:)Pterophyta

تض ُّم مجموع ًة من النباتات� ،أشهرها الخنشار وكزبرة البئر ،وتمتاز بطريقة تكاثرها بال�أبواغ.
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ب .النباتات البذر ّية (:)Spermatopsida
يت هــذه المجموعــة بهــذا الاســم؛ بســبب تكوينهــا للبــذور التــي تســتخدمها فــي التكاثّــر الجنسـ ّـي.
ُس ـ ِّم ْ
وتتك ـ ّون البــذرة بشــكلٍ رئيــس مــن جنيــن البــذرة ،وم ـوا ّد غذائيّــة تخزنهــا �إلــى حيــن �إنبــات الجنيــن .وتُع ـ ُّد
النباتــات البذريّــة �أكثــر النباتــات رق ّي ـاً وانتشــاراً علــى ســطح ال�أرض.
سؤال :ما دور البيروكسيسومات في إ�نبات البذور؟
وتض ُّم النباتات البذر ّية:
 .1نباتــات مع ـ ّراة البــذور (المخروط ّيــات) ( )Gymnospermsتنتشــر هــذه النباتــات بشــكلٍ واسـ ٍـع
الصن ْوبــر ،والســرو ،والعرعــر .وتُســتخ َد ُم
فــي المناطــق القطب ّيــة ،والمعتدلــة ،والاســتوائ ّية .ومــن �أشــهرها نباتـ ُ
ـات ّ
ـطين جبــالُ
غالب ـاً فــي زراعــة المناطــق الحرجيّــة لتشــكيل الغابــات ،ومــن �أشــهر الغابــات الحرجيّــة فــي فلسـ َ
الكرمــل فــي ح ْيفــا.
سؤال :ما أ�هم ّية المخروط ّيات للبيئة؟
 .2نباتات مغ ّطاة البذور ( النباتات الزهر ّية) ()Angiosperms
تنتشــر هــذه النباتــات فــي جميــع البيئــات علــى ســطح
ال�أرض ،وتض ـ ُّم �أكث ـ َر مــن نصــف �أن ـواع النباتــات المعروفــة،
ـض �أجزائهــا �إلــى ثمــا ٍر وبــذو ٍر
تُكـ ِّو ُن �أزهــاراً متن ّوعــة ،تتطـ ّور بعـ ُ
ـات مغطّــا ُة البــذور نباتـ ٍ
ـات مــن ذوات
فــي داخلهــا .تضـ ُّم النباتـ ُ
الفلقــة الواحــدة ،ونباتـ ٍ
ـات مــن ذوات الفلقت ْيــن .تمتــاز بعضهــا
بــ�أ ّن �أزها َرهــا خنثــى ،كمــا فــي البازيــلاء ،وبعضهــا ال�آخــر
منفصلــة الجنــس ،كمــا فــي النّخيــل .وهنــاك بعــض النباتــات
الض ْوئــي ،مثــل نبــات الهالــوك
ُطف ْيليّــة لا تقــوم بعمليّــة البنــاء ّ
الــذي ينتمــي �إلــى ذوات الفلقت ْيــن .لاحــظ الشــكل (.)3
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شكل ( )3نبات الهالوك

سؤال :كيف يتغ ّذى نبات الهالوك؟
يب ّيــن الشــكل ( )4نباتــات مغطّــاة البــذور ،اســتعن بــه للمقارنــة بيــن ذوات الفلقــة وذوات الفلقت ْيــن ،مســتخدماً
ال�أســئلة التــي تليه:

شكل ( )4مقارنة بين ذوات الفلقة وذوات الفلقت ْين
- -1ما عدد فلقات البذرة في ك ٍّل منها؟
ِ - -2ص ْف ترتيب العروق في �أوراقهما.
- -3كيف تترتّب الحزم الوعائ ّية في ساق ك ٍّل منها؟
ِ - -4ص ْف شكل الجذور ،وتوزيعها.

- -5ما عدد البتلات في ال�أزهار؟
�- -6أ ِ
عط �أمثل ًة لنباتات ذوات فلقة ونباتات ذوات فلقت ْين.
2-1

تكاثُر النباتات

تتكاثــر النباتــات بشــكلٍ رئيــس بطريقت ْيــن :التكاثُــر الجنسـ ّـي عــن طريــق ال�أبـواغ والبــذور ،والتكاثــر اللاجنسـ ّـي
(الخضــري) ،مثــل :الفســائل وال ُع َقــل وغيرهــا .ومــن طــرق التكاثــر الخضــري مــا ُيســتخ َد ُم ل�إ كثــار النبــات،
كمــا فــي الترقيــد ،والدرنــات ،والفســائل ،ومنهــا مــا ُيســتخدَم لتحســين ال�أصنــاف ،كمــا فــي طــرق التطعيــم
المختلفــة ،مثــل :التطعيــم بالقلــم ،والبرعــم.
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أ�سئلة الفصل
ال�جابة الصحيحة في ك ّل من الفقرات ال�آتية:
السؤال ال�أول :اختر رمز إ
� 1أ ّي النباتات ال�آتية لا يمتلك الخشب واللحاء؟
		
�أ -الخنشار.

		
ب -الفيوناريا.

		
ج -العرعر.

د -البلوط.

 2ما الطريقة التي تتكاثر بها السرخسيات جنس ّياً؟
		
�أ -البذور.

		
ب -الترقيد.

		
ج -ال�أبواغ.

د -التبرعم.

� 3أ ّي النباتات ال�آتية لا تك ٍّون �أزهاراً؟
		
�أ -الخنشار.

		
ب -اللوز.

		
ج -القمح.

د -الصنوبر.

السؤال الثاني :قارن ما بين الخنشار والقمح من حيث :وجود ال�أزهار وطريقة التكاثر.
السؤال الثالث :صنّف النباتات ال�آتية:

			
البئر
كزبرة

القطن

النرجس

سوسنة فقوعة

السؤال الرابع :علّل:
تكثر النباتات اللاوعائيّة في البيئات ال ّر ْطبة �أو المائيّة.
السؤال الخامس :ص ّمم خريطة مفاهيم ّية ،أ�و ذهن ّية لتصنيف المملكة النبات ّية.
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الفصل الثّاني :اللافقار ّيات
()Invertebrates
تُعـ ُّد المملكـ ُة الحيوان ّيــة مــن �أكثــر الممالــك تن ُّوعـاً مــن حيــث التركيــب والشّ ــكل؛ حيــث تتم ّيــز بـ�أ ّن �أفرادهــا
غيــر ذات ّيــة التغذيــة ،وعديــدة الخلايــا ،وحقيق ّيــة النّـواة ،ولا تحتــوي علــى ُجـدُر خلويّــة ،منهــا مــا هــو صغيــر
الحجــم كالهيــدرا ،ومنهــا مــا هــو كبيــر الحجــم كالحــوت ال�أزرق 95% .مــن �أفـراد هــذه المملكــة لا تمتلــك
يت اللافقاريّــات .تتنـ ّوع اللافقاريّــات بشــكلٍ كبيــر فــي خصائصهــا ،وهــذا مــا ســنتناوله
عمــوداً فقاريّـاً؛ لــذا ُسـ ِّم ْ
س ُصنِّفــت؟ ومــا الفــرق بيــن القبائــل الثمانيــة
فــي هــذا الفصــل .فمــا خصائــص اللافقاريّــات؟ وعلــى �أ ّي �أســا ٍ
الرئيســة مــن حيــث التركيــب والشّ ــكل؟ و�أيــن تعيــش؟ ك ُّل هــذه ال�أســئلة وغيرهــا ســتتمكن مــن ال�إ جابــة عنهــا
بعــد دراســتك هــذا الفصــل ،وســتكون قــادرا علــى �أن:
 1تستنتج الخصائص المميّزة لقبائل اللافقاريّات.
 2تصنّف اللافقاريّات َو ْفق ال�أسس العلميّة.
توضح خصائص ك ٍّل من قبائل اللافقاريّات ،وتبيّن صفوفها.
ّ
3
تصف بعض ال�أضرار الناجمة عن بعض اللافقاريّات ،و ُط ُرق الوقاية منها.
4
َ
توضح ال�أهميّة الاقتصاديّة لبعض اللافقاريّات.
ّ
5
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1-2

الخصائص العا ّمة لللافقار ّيات:

تضـ ّم اللافقاريّــات ثمانــي قبائــل رئيســة تختلــف فيمــا بينهــا فــي العديــد مــن الخصائــص الشــكل ّية ،والتركيب ّيــة،
والمعيشـ ّية ،وهــي :ال�إ ســفنج ّيات ،واللاســعات (الجوفمعويــات) ،والديــدان المفلطحــة ،والديدان ال�أســطوان ّية،
والديــدان الحلق ّيــة ،والرخويّــات ،والجلدشــوك ّيات ،والمفصل ّيات.
بعض الخصائص التي اع ُت ِمدت �أساساً في التصنيف هي:
- -1التماثُل ( :)Symmetryيرتبط شكل الجسم وتخطيطه
الحي،
في معظم �أفراد المملكة الحيوان ّية بحاجات الكائن ّ
مثل الحركة ،والحصول على الغذاء ،والتماثل يعني
الحي .ت�أ ّمل
التشابه� ،أو الاتّزان بين تراكيب جسم الكائن ّ
الشكل ( ،)1وب ّين �أنواع التماثل ،واذكر مثالاً لك ٍّل منها ؟

شكل (� )1أنواع التماثل

المخصبــة انقسـ ٍ
ـامات متســاوية حتــى
- -2الطبقــات الجرثوم ّيــة ) :(Germ Layersتنقســم البويّضــة
ّ
تصبــح كتل ـ ًة كرويّ ـ ًة تُس ـ ّمى الكبســولة البلاســتولية (العلقــة) ،ومــن ث ـ ّم الغاســترولا (المضغــة) .هــذا
ينطبــق �أيضـاً علــى معظــم �أفـراد المملكــة الحيوان ّيــة (اللافقاريّــات ،والحبل ّيــات) ،ثـ ّم تتمايــز �إلــى ثــلاث
جب عن ال�أسئلة ال�آتية:
طبقات خلويّة ،كما هو مبيّن في الشكل ( ،)2استعن به ثم �أ ْ
الطبقة الخارجية (اكتودرم) :تكون الجلد
الطبقة الوسطى (ميزودرم) :تكون العضلات ومعظم ال�أجهزة
الطبقة الداخلية (اندودرم( :تكون التجويف الهضمي
- -1ع ّين الطبقات الجرثوم ّية.

- -2ما الطبقة المسؤولة عن تكوين الجهاز
الهضمي؟
- -3ابحث عن الطبقة التي تك ّون الجهاز
الدوراني.
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شكل ( :)2الطبقات الجرثوم ّية

قصــد بالتجويــف الجســمي الفـراغ الممتــد بين القنــاة الهضم ّية
- -3التجويــف الجســمي ) :)Coelomو ُي َ
وبيــن جــدار الجســم الداخلــي ،وهــو محـ ٌ
ـاط بالطبقــة الوســطى مــن جميــع الجهــات .اســتعن بالشــكل
( )3لل�إ جابة عن ال�أسئلة ال�آتية:

شكل (� :)3أنواع تجاويف الجسم
- -1صنّف اللافقاريّات حسب التجويف� .أعط مثالاً لك ّل نوع.
- -2مــا الــذي يم ّيــز التجويــف الحقيقـ ّـي عــن غيــره مــن التجاويــف؟ مــا اســم الطبقــة التــي تحيــط بــه مــن
ك ّل الجهــات؟

11

يبين الجدول (  )1تصنيف بعض اللافقار ّيات:

12

القبيلة

الصفات المميزة

ال�إ سفنج ّيات
(المسام ّيات)

جسمها بسيط مكون
من طبقتين وعديمة
التجويف وتفتقر
للانسجة والاعضاء

اللاسعات

جسمها بسيط مكون
من طبقتين وعديمة
التجويف وتمتلك شبكة
عصب ّية

التكاثر

مثال

جنسيا
لاجنسيا( :تبرعم
وتجزؤ ودرائر)

الاسفنج

جنسيا

المرجان والهيدرا

لاجنسيا :تبرعم

وقنديل البحر

الديدان المفلطحة

تمتلك ثلاث طبقات
وعديمة التجويف

بعضها لاجنسيا،
وجنسيا وتكون
خنثى

البلاناريا والدودة
الشريطة

الديدان ال�أسطوان ّية

تمتلك ثلاث طبقات
وكاذبة التجويف

جنسيا والجنس
منفصل

دودة ال�أسكارس

الديدان الحلق ّية

تمتلك ثلاث طبقات
وحقيقية التجويف

جنسيا وتكون خنثى
والتلقيح خلطي

دودة ال�أرض

الرخويّات

حقيقة التجويف
وتمتلك جهازا عصبيا
متطورا

جنسيا والجنس
منفصل

الحبار وال�أخطبوط
والحلزون

الجلدشوك ّيات

حقيقة التجويف وتمتلك
جهاز دوراني مائي مغلق

لاجنسيا وجنسيا
والجنس فيها
منفصل

نجم البحر

صورة

يبين الجدول ( )2تصنيف بعض المفصليات من اللافقار ّيات:
الصف
القشريّات

عدد الزوائد
المفصلية
� 5أزواج

العيون

قرون
الاستشعار
موجود

مركبة

وزوجين من
الفكوك

مثال

صورة

الجمبري
وجراد البحر

العنكب ّيات

� 6أزواج 4
منها للحركة

بسيطة

لا يوجد

العنكبوت
والعقرب

الحشرات

� 3أزواج

مركبة

زوج

الجندب
والنحل

محيطية
ال�أقدام

زوج لكل
عقلة

بسيطة

زوج

ام �أربع
واربعين

مزدوجة
ال�أقدام

زوجين لكل
عقلة

بسيطة

زوج

عصا موسى
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أ�سئلة الفصل:
ال�جابة الصحيحة في ك ّل من الفقرات ال�آتية:
السؤال ال�أول :اختر رمز إ
 1يمثّل الشكل المجاور كائناً لافقاريّاً ،ما نوع التماثل فيه؟
�أ -جانبي.

ب -شعاعي.

د -جميع ما ذكر.

ج-عديم التماثل.

� 2إذا افتقرت اللافقاريّات �إلى الطبقة الوسطى ف�أ ّي ال�آتية لا يمكن �أن يتك ّون فيها؟
�أ -ال�أدمة.

ب -الجهاز الدوراني.

د -البشرة.

ج -الجهاز الهضمي.

 3ما سبب تصنيف ال�إ سفنجيّات قديماً مع النباتات المائية؟
�أ -حجمها.

ب -تركيبها.

ج -قدرتها على الحركة .

د -تغذيتها.

 4ما الذي يجعل كائن الهيدرا يتميّز عن ال�إ سفنجيات؟
�أ -عديمة التماثل.
ج -الهضم فيه داخلي وخارجي.

ب -امتلاكه ثلاث طبقات جرثوم ّية.
د -امتلاكه جهازاً عصبيّاً.

ألل�جابة
اســتخدم الرســم المجــاور الــذي يمثــل مقطع ًا عرضيـ ًا للديــدان ال�أســطوان ّية إ
عــن الفقرتين الخامســة والسادســة:
 5ما الميزة الواضحة للديدان ال�أسطوانية في الشكل؟
�أ -التجويف الجسمي الكاذب.

ب -جهاز الدوران.

ج -الر�أس.

د-

الجهاز العصبي.
� 6أ ّي ال�آتية يظهره الشكل في الديدان ال�أسطوان ّية؟
�أ -التجويف الجسمي الحقيقي.

ب -العباءة .ج -القناة الهضمية .د -القطع (الحلقات).

السؤال الثاني :قارن بين ال�آتية:
 1الدودة الشريط ّية ودودة الاسكارس من حيث :التجويف الجسمي ،الجنس والتكاثر.
 2الجمبري ،والعقرب ،وعصا موسى من حيث :عدد الزوائد المفصلية ،والعيون ،وقرون الاستشعار.
السؤال الثالث :ص ّمم خريطة مفاهيم ّية �أو ذهن ّية لقبائل اللافقاريّات وخصائصها.
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الفصل الثّالث :الحبل ّيات
Chordates

يتنــاول هــذا الفصــل الجــز َء الثّانــي مــن المملكــة الحيوانيّــة ويعــرف بالحبليّــات ،حيــث تضـ ّم كائنـ ٍ
ـات حبليّـ ًة
فقاريّ ـ ًة ،وحبليــة لا فقاريّــة ،تختلــف عــن بعضهــا فــي الكثيــر مــن الصفــات التركيب ّيــة والشــكل ّية ،وتشــترك
ببعــض الصفــات ،فمــا �أوجــه الشــبه والاختــلاف فيمــا بينهــا؟ وكيــف صنّفــت الفقاريّــات �إلــى صفــوف؟ ومــا
خصائــص ك ٍّل منهــا؟ ومــا �أبــر ُز الفقاريّــات التــي تعيــش فــي فلســطين؟ هــذه ال�أســئلة وغيرهــا ســتتمكن مــن
ال�إ جابــة عنهــا بعــد دراســتك هــذا الفصــل ،وســتكون قــادراً علــى �أن:
 1تتع ّر َف �إلى خصائص الحبليّات ،وتذكر �أمثلة عليها.
 2تع ّد َد صفوف الفقاريات ،وتقارن بين خصائصها.
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1-3

خصائص الحبل ّيات:

تتنــوع قبيلــة الحبليّــات مــن كائنـ ٍ
ـات بســيطة التركيــب كالســهيم �إلــى كائنــات مع ّقــدة التركيــب كالثدييــات (الفيــل
موضحـ ٌة فــي الشــكل (:)1
مثــلا)� ،إلا �أنّهــا تشــترك فــي خصائــص محـدّدة ،كمــا هــي ّ
- -1الحبــل الظهــري (:(Notochord
حبــل يمتــد علــى طــول الجســم ومنــه
اشـ ُت ّق اســم الحبل ّيــات؛ ل�أ ّن جميعهــا
تمتلكــه فــي المراحــل الجنين ّيــة ،يتميــز
بالمرونــة التــي تم ّكــن الكائــن مــن
الحركــة ،وثنــي الجســم دون ِق َصــرِه
خــلال انقبــاض العضــلات ،وفــي
معظــم الفقاريّــات يتحـ ّول �إلــى عمــود
فقاري عظمي� ،أو غضروفي.

شكل ( )1خصائص الحبليّات

عصبــي يمتــ ّد علــى طــول الجانــب
- -2الحبــل العصبــي الظهــري ( :)Dorsal nerve chordحبــل
ٌّ
الظهــري �أو العلــوي للجســم ،ويكــون فــي الفقاريــات محاطـاً بعمــود فقــاري ينتفــخ فــي المنطقــة ال�أمام ّيــة
ليك ـ ّون الدمــاغ.
- -3الجيــوب البلعوميــة (الشــقوق الخيشــومية) ) : (Pharyngeal slitsجميــع الحبل ّيــات تمتلكهــا فــي
المرحلــة الجنينيّــة ،وتتخصــص فيمــا بعــد فــي بعضهــا �إلــى تراكيــب لترشــيح الغــذاء� ،أو تبــادل الغــازات مثــل
ال�أســماك� ،أو �إلــى �أعضــاء مختلفــة مثــل قنــاة ال�أذن� ،أو اللــوز عنــد الحبل ّيــات.
- -4الذيــل العضلــي خلــف الشــرج )ُ :)Muscular - Postanal tailيســتخدم �أساسـاً للحركــة ،ويقــع
خلــف فتحــة الشــرج ،ويوجــد فــي معظــم �أنـواع الحبليّــات.
2-3

تصنيف الحبل ّيات:

تُصنَّف الحبل ّيات �إلى ثلاث تحت قبائل رئيسة ،وهي:
- -1حبل ّيات الذيل (ُ :(Urochordataس ِّميت بهذا الاسم؛ ل�أ ّن الحبل الظهري يوجد فقط في مرحلة اليرقة،
موضح في الشكل (.)2
ويختفي في مرحلة البلوغ ،وتُس ّمى �أيضا الزق ّيات ( .(Tunicatesكما هو ّ
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شكل ( )2تركيب حبليات الذيل �أ .الطور البالغ

ب .الطور اليرقي

 -2حبل ّيــات الــر أ�س ( :)Cephalochordataتضــم حوالــي 23
نوع ـاً �أشــهرها حي ـوان الســهيم ،ويمت ـ ّد الحبــل الظهــري علــى طــول
الضحلــة ،وتختلــف
الســطح الظهــري .تعيــش معظمهــا فــي الميــاه ّ
عــن الفقاريّــات فــي عــدم وجــود ر�أس� ،أو �أعضــاء حــس باســتثناء
للضـ ْوء ،لاحــظ الشــكل ( )3وقــارن بينهــا وبيــن حبليــات
مســتقبلات ّ
الذيــل فــي مرحلــة البلــوغ مــن حيــث الشــكل والتركيــب.
 -3الفقار ّيــات (ُ :(Vertebratesســ ِّميت بالفقاريــات؛ لاحتوائهــا
ط ـوال فتــرة حياتهــا علــى عمــود فقــاري الــذي ح ـ ّل مح ـ ّل الحبــل
الظهــري ،ويحــوي فــي داخلــه الحبــل العصبــي .وتُقســم الفقاريّــات
الــى قســمين:
أ� -اللافك ّيــات ) : (Jawless fishesتُعــ ُّد اللافك ّيــات مــن �أقــدم
الفقاريّــات وجــوداً ،وتفتقــر �إلــى الفكــوك ،وزعانفهــا غيــر مزدوجــة ،ومعظمها
تتط ّفــل علــى ال�أســماك ،مثــل الجلكــي ،لاحــظ الشــكل (.)4
شكل ( )3حيوان السهيم

شكل ( )4حيوان الجلكي
ب -الفك ّيــات ) :)Jawed animalsتحتــوي علــى فكــوك قويّــة و�أط ـر ٍ
اف مزدوجــة ،وتض ـ ّم ك ّلاً مــن
ال�أســماك ،والبرمائ ّيــات ،والزواحــف ،والطيــور ،والثدييــات.
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يبين الجدول (  )3تصنيف بعض الفكيات من الفقاريات:
الصف

ال�أسماك:
أ�.الغضروف ّية

الخصائص
هيكلها الدعامي
من الغضروف،
واجسامها مغطاة
بقشور صغيرة

التكاثر

مثال

الاخصاب داخلي
القرش
وتصنف الى
بياضة وبياضة والشفنينيات
ولودة

ب.العظم ّية

تمتلك مثانة عوم
وخطين جانبيين
لحفظ التوازن
واجسامها مغطاة
بقشور

البرمائيات

تمتلك خياشيم
تضع بيوضها في
في مراحل عمرها
الماء والاخصاب
المبكرة ورئات في
خارجي
مراحل البلوغ

الزواحف

تمتلك خصائص
تضع البيوض
�أفعى فلسطين
تمكنها من تحمل
والاخصاب فيها
والسلحفاة
الجفاف ولها جهاز
داخلي
عصبي متطور

الطيور

يغطي اجسامها
الريش ولها القدرة
على الطيران

صورة

معظمها
الاخصاب
خارجي

تضع البيوض
والاخصاب
داخلي

السلطان
ابراهيم
والسردين

الضفدع
والسلمندر

الحسون
والحجل

صف الثديياتَ :يشمل الكائنات الحيّة التي ُيغطّي ِجسمها الشعر ،وتُ ِ
رضع ِصغا َرها عن طريق ال ُغدَد
اللبن ّية ،ويقسم �إلى ثلاثة تحت صفوف منها الثدييات الكيسية التي تلد صغارها غير مكتملي النمو
وتحتضنهم في كيس ليكتمل نموهم ،والثدييات الحقيقية التي تمتاز ب�أنّها تحمل صغارها في رحم كامل،
وتضم الرتب ال�آتية:
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يبين الجدول (  )4تصنيف بعض الثدييات:
الرتبة

الخصائص

مثال

غريبات المفاصل

مفاصل العمود الفقري لها
تمفصلات اضافية ليس لها
اسنان صغيرة.

المدرع

الثدييات ال�إ فريق ّية

تضم مجموعات عديدة منها
الخرطوميات والوبريات.

االفيل والوبر الصخري

الثدييات الشمالية

قواطع كبيرة ويغطي جسمها
الفرو وتضم الزغبيات
واللوراسيات

ال�أرنب البري

الحيتانيات

تعيش في الماء ،ثم تغوص في
ال�أعماق وتعوم لل�أسطح لتبادل
الغازات.

الحوت والدولفين

آ�كلة النمل

تتغذى على النمل توضع البيض
خارج جسمها وترضع صغارها

�آكل النمل الكبير

فرديّات ال�أصابع

حيونات تسير على �أصبع واحد
�أو � 3أصابع

الحمار الوحشي
والحصان

زوج ّيات ال�أصابع

حيونات تسير على ال�أصبعين

البقرة والماعز

صورة

الاكبرين.
الرئيسيات

وجود اصبع الابهام والعيون في
مقدمة الر�أس

الانسان والقرود
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أ�سئلة الفصل
السؤال ال�أول� :أختر رمز ال�إ جابة الصحيحة في كل من الفقرات ال�آتية:
1

من �أي ال�آتية تتخصص قناة ال�أذن في الحبليات؟
�أ -الحبل الظهري.

ب -الحبل العصبي.

 2الى �أي ال�آتية ينتمي السهيم؟
ب -حبليات الر�أس.
�أ -حبليات الذيل.

ج -الجيوب البلعومية.
ج -اللافكيات.

د -الذيل العضلي.
د -الفكيات.

� 3أ ّي ال�آتية من خصائص �أسماك القرش؟
�أ -عديمة الفكوك ،هيكلها غضروفي.
ب -لديها فكوك ،هيكلها عظمي.
ج -عديمة الفكوك ،هيكلها عظمي.
د -لديها فكوك ،هيكلها غضروفي.
� 3أ ّي ال�آتية ليس مرتبطا مع �أبي ذنيبة؟
ب -وجود الذيل.
�أ -وجود الرئات.

ج -وجود الخياشيم

د -التغذية النباتية.

السؤال الثاني :قارن بين ال�أسماك والبرمائ ّيات والزواحف والطيور ،من حيث طريقة التكاثر.
السؤال الثالث :قارن بين الحصان والبقرة من حيث عدد ال�أصابع التي يسير عليها كل منهما.
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أ�سئلة الوحدة:
السؤال ال�أول :اختر رمز ال�إ جابة الصحيحة في كل من الفقرات ال�آتية:
� 1أ ّي من الخصائص ال�آتية تنطبق على ذوات الفلقة الواحدة؟
�أ -عروق �أوراقها شبكية.
ب -عدد بتلات �أزهارها مضاعفة الرقم .3
ج -تترتب الحزم الوعائية في الساق على شكل حلقة.
د -جذورها وتدية.
� 2أ ّي من ال�آتية تعد طريقة لتكاثر الخنشار؟
�أ -ال�أبواغ.

ج -ال ُعقل.

ب -البذور.

د -الترقيد.

� 3أ ّي من الخصائص ال�آتية تنطبق على ك ّل الفقاريات البالغة؟
ب -جلدها مغطى بحراشف
�أ -متماثل جانبياً.
د -درجة حرارة جسمها ثابتة.
ج� -أطرافها عبارة عن زعانف.
 4من �أ ّي الطبقات تنش�أ ال�أجهزة العضلية والهيكلية؟
�أ -الخارجية.

ب -الداخلية.

ج-الوسطى.

د -الهلام المتوسط.

وضح المقصود بك ٍّل من:
السؤال الثانيّ :
		
�أ .النباتات اللاوعائية.

		
ب .تجويف جسمي كاذب.

ج .الحبل الظهري.

السؤال الثالث :علّل ما ي�أتي:
 1يفضل تخزين البذور النباتية في �أماكن باردة وجافة.
 2ت ّم تصنيف البرمائيات عديمة ال�أطراف مع البرمائيات وليس مع الديدان.

 3تمتلك �أفراد المملكة الحيوانية طرقاً مختلفة في التغذية� ،أو تناول الغذاء ،بينما لا تمتلك النباتات ذلك.
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السؤال الرابع :حدّد ص ّحة �أو خط�أ المفاهيم ال�آتية ،مع التفسير.

الضوئي.
 1معظم النباتات عديدة الخلايا وحقيقية النواة ،وتحصل على غذائها من عمليّة البناء ّ
متخصصــة تنقــل المــاء ،وال�أمــلاح الذائبــة ،والســكر �إلــى جميــع �أجـزاء
 2فــي النباتــات الوعائيــة ،يوجــد �أنســجة
ّ
النبتة.
ثنائي المجموعة الكروموسومية بالطّراز الغاميتي.
ُ 3يدعى الجيل ّ

الســؤال الخامــس� :أخبــرك صديـ ٌـق لــك �أنّــه لا يوجــد �أشــياء مشــتركة بيــن الدولفيــن والخفــاش .مــا الحقائــق
التــي تســتطيع اســتخدامها لتفســير �أ ّن كليهمــا ينتميــان �إلــى الثدييــات؟
السلّم التصنيفي لك ٍّل من الكائنات ال�آتية:
السؤال السادس :اكتب ّ
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 -7قنديل البحر

		
 -1الخنشار

		
 -3الشفنينيات

 -5الحلزون

 -2دودة الاسكارس

		
 -4المشمش

 -6السلمندر  -8العنكبوت

 -9البطريق

ورقة عمل
أ�ولا :يختلف غذاء الكلب عن غذاء البقرة ما التغيير الذي يتميز به كلاهما ؟

- -1حدد كيف تكون الاسنان في اكلات الاعشاب واكلات اللحوم ؟
- -2كيف تخرج الثدييات الفضلات من جسمها ؟
- -3كيف تتنفس الثدييات ؟
- -4ما الحجاب الحاجز ؟
- -5مما يتكون جهاز الدوران في الثدييات ؟
ثانيا :ادرس الشكل المجاور ثم أ�جب عن ال�أسئلة ال�آتية:

- -1ما اسم الكائن الحي الموضح في الشكل المرفق
- -2اين يجلس ابنه؟ لماذا ؟
- -3اكتب السلم التصنيفي له
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اختبار

		
السؤال ال�أول :ضع دائرة حول رمز الاجابة الصحيحة في العبارات ال�آتية:
- -1اي النباتات التالية لا تمتلك انسجة وعائية ؟
ب -العنب
�أ -الفيوناريا
 -2ما طريقة تكاثر السرخسيات جنسيا ؟
ب -الابواغ
�أ -البذور
 -3بم يمتاز الجهاز الدوراني في الجلدشوكيات؟

ج -البلوط

د -الفول

ج -البراعم

د -الترقيد

ج -دموي مغلق
ب -مائي مفتوح
�أ -مائي مغلق
 -4ما اسم التركيب الذي يسمح للاسماك العظمية بالتحكم في حركتها العمودية؟
ب -مثانة العوم
�أ -غطاء الخياشيم
� -5أي الحيوانات ال�آتية من البرمائيات المذنبة؟

ج -الخط الجانبي

ب -السلحفاة

�أ -السلمندر

ج -السحلية

د -دموي مفتوح
د -الزعانف الظهرية
د -التمساح

السؤال الثاني						 :
�أ) ارسم مخطط مفاهيمي يبين رتب صف الثدييات مع ذكر مثال على كل منها.
ب) صنف التمساح.
السؤال الثالث :قارن ما بين الخنشار واللوز من حيث وجود ال�أزهار والتكاثر.
السؤال الرابع :قارن بين الحيوانات التالية حسب المطلوب :
الحيوان

التصنيف

التجويف الجسمي

المرجان
الاسكارس
الاخطبوط
أ�فعى فلسطين
الحسون
�آكل النمل الكبير

السؤال الخامس :قارن بين القردة والماعز من حيث رتبة كل منهما ،موضع العيون في الر أ�س.
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التكاثر

