
 

 

 

 

الدرس األول االسفنجيات و الجوفمعويات و الديدان 

للصف األول االعدادي للعام   المفلطحة والديدان االسطوانية 

 2020/2021الدراسي 

 الخصائص المشتركة بين الحيوانات: 

متنوعة تقوم بوظائف متخصصة كهضم الطعام، والتخلص من   الحيوانات مخلوقات حية عديدة الخاليا -1

 الفضالت، والمساعدة على التكاثر، أو تشكل جزًءا من أجهزة عضوية تقوم بهذه الوظائف. 

 

 معظم الحيوانات لها خاليا حقيقية النواة وبها عضيات. -2

فبعضها يتغذى على النباتات ويحصل على طاقته منها، وبعضها ال تستطيع صنع غذائها بنفسها؛ - 3

 يتغذى على الحيوانات  األخرى، ومنها ما يتغذى على النباتات والحيوانات معًا. 

يستطيع الجهاز الهضمي  و تحول قطع الطعام الكبيرة الى قطع بسيطة  تهضم الحيوانات غذائها -4

 امتصاصها.

 لماذا؟ تتحرك معظم الحيوانات من مكان آلخر، -5

 للحصول على الغذاء، والمأوى، والتزاوج، والهروب من الحيوانات المفترسة.

 التماثل: مفهوم  

 تنظيم أجزاء الجسم في نمٍط معيٍّن بحيث يمكن تقسيمه إلى أنصاٍف طوليٍة أو شعاعيٍة متشابهةٍ 

 

 

 

 

 

 مملكة البحرين 

 وزارة التربية والتعليم 

 مدرسة الدراز اإلعدادية للبنات

 قسم العلوم  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طريقة التكاثر الجنسي في االسفنجيات 

 الحيوانات المنوية في الماء فتدخل إلى إسفنج آخريطلق اإلسفنج 

 وتخصب البويضة، فتتكون اليرقة، التي تغادر وتثبت نفسها 

 في مكان جديد، مكون اسفنج جديد. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خصائص الدودة الشريطية مثال على الديدان المفلطحة :

 

 

 

 

 

 

الدودة الشريطية:  طفيليات معوية، تثبت نفسها داخل أمعاء  

 العائل بوساطة ممصات وخطاطيف. 

 أمتار.  9طولها قد يصل إلى 

الحصول على الغذاء: تثبّت نفسها في أمعاء العائل من خالل  

 ممصاٍت وخطاطيَف في الرأس. 

 النمو: تنمو بتكوين قطعٍ جديدةٍ خلف الرأس. 

أعضاًء تناسليةً ذكريةً وانثويةً تُطلق حيواناٍت  التكاثر: تحتوي 

 منويةً وبويضاٍت داخل القطعة فيحدث اإلخصاب 



 كيف يُصاب اإلنسان بالدودة الشريطية؟

 



 

 بنك األسئلة 
 اشارة صح أم خطأ أمام العبارات التالية:  يالسؤال األول: ضع

 (.    Xتستطيع معظم الحيوانات صنع غذائها بنفسها)     -1

 (.    √ التماثل هو تنظيم أجزاء الجسم في نمٍط معيٍّن ويكون إما جانبي، شعاعي أو عديم التماثل)    -2

 (.       Xتمثل مجموعة الفقاريات النسبة األكبر في عالم الحيوان)       -3

 (.       √الحبليات هي مجموعة  الحيوانات التي تحتوي على العمود الفقري)      -4

 (.       Xجميع الديدان المفلطحة حرة التغذية)        -5

 (.  √الديدان المفلطحة تتكون أجسامها من ثالث طبقات من األنسجة الطرية المنظمة في أعضاء وأجهزة)  -6

 نوع التماثل للكائنات الحية كما في الجدول التالي: يالسؤال الثاني: حدد

 

 

 

 

 : ما الفرق بين الفقاريات والالفقاريات؟ الثالسؤال الث

 عمود فقري. الفقاريات: حيوانات تحتوي على 

 الالفقاريات: حيوانات ال تحتوي على عمود فقري.

 

 المجموعات الثمان التي تتكون منها الحيوانات الالفقارية؟  ي: أذكر لرابعالسؤال ا

 



 بين اإلسفنجيات والجوفمعويات كما في الجدول التالي:  ي: قارنخامسالسؤال ال

 

 . حيوان االسفنج، استمرارية تدفق الماء في  ي: فسرلسادسالسؤال ا

 بسبب وجود الخاليا المبطنة للتجويف المركزي، والمزودة بأسواط متحركة. 

بين الحيوان األم والبرعم من حيث   ي: تتكاثر الهيدرا الجنسيًا بالتبرعم، قارن سابعالسؤال ال

 المادة الوراثية؟ 

 الن مصدرها من االم فقط.  تكون المادة الوراثية متطابقة

 نوع الديدان المفلطحة تبعًا للخصائص التالية: يحدد : امنالسؤال الث

 تمتاز بجهاز هضمي ذي فتحة واحدة.  -

 

 تفتقر الى وجود جهاز هضمي.  -

 

 

: الدودة الشريطية قادرة  على تثبت نفسها في أمعاء العائل للحصول  يفسر -السؤال التاسع 

 على غذائها.    

 . بسبب وجود ممصات وخطاطيف في رأس الدودة الشريطية

 

 البالناريا

 الدودة الشريطية



 كيف تُصاب األبقار واإلنسان بالدودة الشريطية في الرمزين أ و ج.  يوضحالسؤال العاشر :

 

 

 

 

 

 كيف يحدث التكاثر الجنسي للدورة الشريطية في الرمز د.  السؤال الحادي عشر :

 

 

 

 

 

 كما في الجدول التالي:  بين الديدان المفلطحة والديدان اإلسطوانية ي : قارنثاني عشر السؤال ال

 

 

 

 : ما الدور التي تقوم به القناة الهضمية بدودة االسكارس؟لث عشرالسؤال الثا

 خلص من الفضالت عبر قناة فتحة الشرج. لتالقناة الهضمية بفتحتين بدخول الطعام من الفم وا

 :أ.حميدة عبدهللا عيسى وتجميع من الدروس النموذجية للوزارة  اعداد

صاب األبقار عندما تأكل األعشاب والبويضات املخصبة للدودة 
ُ
ت

الشريطية. أما اإلنسان فيصاب بها عند أكله لحًما غير مطبوخ قد  

 يحتوي على يرقات الدودة الشريطية.

 

تحتوي أعضاًء تناسليةً ذكريةً وانثويةً تُطلق حيواناٍت منويةً  

 وبويضاٍت داخل القطعة فيحدث اإلخصاب. 


