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: اجابة السوال االول 
: التراكيب الخموية .1

تحاطالخميةالحيكانيةبغشاءخمكليسمىغشاءالببلزماكىك Cell membraneغشاءالخمية (أ
ذيسمحبمركراأليكناتكالمكادالمختمفةكىكيتككفمفالبركتيفغشاءثبلثىالطبقاتشبومنؼ

،كىكيحتكلعمى Golgi apparatusكالميبيداتمثؿالشبكةاألندكببلزميةكجيازجكلجى
ثقكبدقيقةتنظـمركربعضالمكادبيفالخبليا،ألأنومرفكيسمحبالتبادؿالغازلكمركر

.نوصمبإلىحدماكتسمىىذهالخاصيةبخاصيةالنفاذيةالغذاءكاإلنتشاراألسمكزلرغـأ
 ..كتعنىخاصيةالنفاذيةمعدؿحركةمادةماخبلؿغشاءمنفذتحتتأثيرقكلمعينو

 (ب الجزءاألكبرمفالخميةكيكجدحكؿالنكاهكتنتشر:Cytoplasmالسيتكببلـز يككفالسيتكببلـز
كحبفحصيابالميكركسككباأللكتركنىكيسمىبوشبكةمعقدةمفقنكاتصغيرةجداتظيربكض

كتؤدلىذهالقنكاتإلىEndoplasmitic Reticulumىذاالجيازبالشبكةاألندكببلزمية
 السطحالخارجىلمخميةكيعتقدأنياالطرؽالتىمفخبللياتصؿجزئياتالطعاـالميضـك

الذلRibosomesيبكسكماتكيختمطمعياأجساـدقيقةتسمىر...كالذائبإلىداخؿالخمية
عمى.يعتقدأفليادكرفعاؿفىتخميؽالبركتيفالمككفلمخبليا  ػ:كيحتكلالسيتكببلـز

: أجسام حية ـ وتشمل: أوال
كىىتعتبرمراكزاإلنقساـفى:Central Bodies or Centrosomeاألجساـالمركزية (1)

أكحبيبتيفتقعافبالقربمفالنكاهالخبلياحيثتكجدفىمعظـالخبلياكىىعمىشكؿحبيبة
.كتظيرافبكضكحخاصةفىالخبلياالتىعمىكشؾاإلنقساـ

كىىأجزاءحبيبيةأكخيطيةأكعضكيةصغيرةالحجـ:Mitochondriaاألجساـالسبحية (2)
تكثرفىالخبلياالجنينيةأكالغديةكيعتقدأفكظيفتياالعمؿعمىإحداثتفاعبلتأكسدة

 .راتكتحميؿاألحماضاألمينيةكالدىنيةالنطبلؽالطاقةالتىتحتاجياالخبلياالكبركىيد

كىىغالباماتككفعمى:Golgi apparatus (Golgi- bodies)أجساـأكجيازجكلكجى (3)
شكؿجسـأكمجمكعةمفحبيباتمنتشرةفىالخبلياالحيكانيةالتىقدتككفعمىشكؿخيكط

ركزحكؿالجسـالمركزلككظيفتياغيرمحددةتماماكلكفمتشابكةأكعمىشكؿعصىتت
يعتقدأفليذهاألجساـعبلقةبالنشاطاإلفرازللمخبلياكتنظيـالعممياتالحيكيةداخؿ

كربماتساعدأيضافىعمميةتحميؿالبركتيفبالخبليا  .السيتكببلـز

متكككندرياتككفعمىكىىعبارهعفأجساـأصغرقميبلمفاؿ:Lysosmesالميزكسكمات (4)
شكؿحكيصبلتصغيرةتتركبكيماكيامفمكادليبكبركتينيةأيضامعقدةالتركيبتحتكل

بدكرىاـفىعممياتاأليضداخؿالخبليا بداخمياعمىعددمفاإلنزيماتكيعتقدأنياتقـك
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التخمصمفكماأنياتمعبدكراىاماأيضافى...كخاصةعممياتأيضالمكادالكربكىيدراتية
 .بعضمحتكياتالخبليافىظركؼمعينة

:ثانيا ػ:كتشتمؿعمىMetaplasmأجساـغيرحيةتعرؼبالميتاببلـز
تعتبرمكادغذائيةمختزنةداخؿخبليامعينةلكقت:Storage granulesحبيباتالتخزيف (1)

ياالكبدكالدىكفالمخزنةفىخبل(الجميككجيف)الحاجةاليياكتشمؿحبيباتالنشاالحيكانى
كقدتككفكمية.المخزنةفىاألجساـالدىنيةكحبيباتالبركتيفالمخزففىصكرةمحالبيض

.حبيباتالتخزيفكثيرةلدرجةتمآلمعظـالخميةالحيكانية
.كىذهتكجدعادةفىالخبلياالغديةفىالحيكانات:Secretory granulesحبيباتإفرازية (2)
كىىعبارهعفحبيباتتكجدفىخبليامعينوفىPigment granules:حبيباتصبغية (3)

 .بعضاألنسجةتكسبالخبليالكنامميزا

ىىعبارهعفتراكيبسيتكببلزميةتميزالخبلياالعصبيةكتككف:Nissle bobiesأجساـنسؿ (4)
عمىىيئةحبيباتصغيرةأكصفائحمختمفةاألشكاؿكاألحجاـكىىتتككفمفمكادبركتينية
باختزاف كمفحامضالريبكزالنككلباإلضافةإلىآثارمفالحديدكمفالمعتقدأنياتقـك

 .كمياتاألكسجيفأكالطاقةلحيفالحاجةإلييا

كىىعبارهعفحكيصبلتمممكءةبمادةسائمةمثؿتمؾالتىتكجدفى:Vacuolesحكيصبلت (5)
،الذليكجدفىContractile Vacuoleالنباتاتككذلؾمثؿمايعرؼبالفراغالمنقبض

 .الحيكاناتاألكليةكالتىتمعبدكراىامافىالتنظيـاألسمكزلليا

بطريقة:Fibrilsالميفات (6) كىىتكجدفىبعضالخبلياالمتخصصةحيثيتحكرالبركتكببلـز
معينةلتككيفخيكطليفيةخاصةكذلؾمثؿتمؾالميفاتالعصبيةالتىتظيرفىالخبليا

 .كالميفاتالعضميةالتىتظيرفىالخبلياالعضميةالعصبية

ىىعبارهعفأجساـذاتأشكاؿمعينةتساعدفىعمميةالتمثيؿ:Plastidsالببلستيدات (7)
،التىتحدثعادةفىالنباتاتحيثأنياتمثؿمركزالتككيفالمكادPhotosynthesisالضكئى

اناتاألكليةذاتالتغذيةالنباتيةكخاصةالكربكىيدراتيةكلكفقدتكجدأيضافىبعضالحيك
 .التىتعتبرحمقةالكصؿبيفالنباتكالحيكاف(اليكجميناالخضراء)السكطيات

كىىعبارهعفجسـصغيريكجدفىالغالبيةالعظمىمفالخبلياالنباتية:Nucleusالنكاه (ج
تديرةكانتأنكيتياكذلؾكالحيكانيةكيرتبطشكمياغالبابشكؿالخميةفإذاكانتاألخيرةمس

مستديرةتقريباكبالتالىفتككفبيضاكيةفىالخبليااإلسطكانيةكأحياناتككفمتفرعةأكتتككف
كقدتتخذأشكاالغيرمنتظمةكمافىكرات.مفعديدمفاألجزاءالمتصمةببعضياالبعض

برالمركزالذليتحكـفىالدـالبيضاءأكتغيبكميةكمافىكراتالدـالحمراءلئلنسافكتعت
الخميةككجكدىاأساسىلحياةالخميةحيثأفاألخيرةتعتمدفىأداءكظائفياعمىتبادؿالمكاد

 .المختمفةبيفالنكاةكالسيتكببلـز

كرغـأفالشائعكجكدنكاهكاحدةلكؿخميةفإفىناؾبعضالخبلياالحيكانيةالتىتحتكل
كبديةكالغضركفيةكبعضالخبلياالعصبيةأكقدتحتكلعمىعديدعمىنكاتيفكمافىالخبليااؿ

.مفاألنكيةمثؿبعضخبليانخاعالعظاـ
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:كتتركبالنكاهمفاألجزاءالتالية
كىكعبارهعفالغشاءالمحيطبالنكاهليفصمياعف:Nuclear membraneالغشاءالنككل (1)

كلكفاليعتبرحاجزاتامانظرالكجكد عددكبيرمفالثقكببويمرمفخبللياالمكادالسيتكببلـز
كلمغشاءالنككل.الغذائيةإلىالنكاةكفىذاتالكقتتتمكفمكادالنكاهمفالخركجإلىالسيتكببلـز

خاصيةالنفاذيةاإلختياريةبمعنىأفىناؾمكادمعينةيمكفأفيسمحلياالغشاءبالنفاذفىحيف
.بالنفاذأفىناؾمكادأخرلاليسمحليا

كىىعبارهعفمادةسائمةعديمةالمكفتمآلحيزالنكاهكتحتكل:Nuclear sapالسائؿالنككل (2)
 .عمىالتراكيبالنككيةاألخرل

كىىعبارهعفأجساـكركيةالشكؿتقريباذاتأحجاـكبيرةنسبياكتحتكل:Nucleoliالنكيات (3)
النكيةمكافتخميؽالبركتيفالخمكلكحامضالنكاهمنياإماعمىنكيةكاحدةأكأكثركتعتبر

،الذليككفلوأىميةحيكيةخاصةفىتخميؽRibose Nucleic Acidالريبكزالنككل
 .البركتيناتفىجسـالحيكاف

كىىعبارهعف:Chromatin, Karyosomes or Chromocentresاألجساـالكركماتينية (4)
لصبغةأككأجساـكبيرةداكنةالصبغةأكعمىأجساـتكجدعمىشكؿحبيباتدقيقةباىتةا

،كىىتمثؿChromatin meshشكؿخيكطعمىشكؿشبكةتعرؼحينئذبالشبكةالكركماتينية
،التىتشاىدبكضكحأثناءإنقساـالخمية،كىىتعتبرChromosomesأجزاءالكركمكسكمات

ألجساـالكركماتينيةثابتفىالنكعالمادةاألساسيةلمكراثةكعددالكركمكسكماتالتىتككنياا
 .الكاحد

 :الصفات المورفولوجية والبيئية التي توهل الحيوانات االولية للمعيشة واالستمرار . 2

:الصفاتالمكرفكلكجيةلمحيكاناتاألكلية (أ
Genetal morphological features of Protozoa 

الشكؿ(1
كليةتبعاالختبلؼأنكاعيافإنويمكفالقكؿأنورغـاإلختبلؼالشديدفىشكؿالحيكاناتاأل

 Amoebaيكجدلكؿنكعمفاألكلياتشكموالمميزػكالمحددلوكحتىحيكافاألميباالمعركؼباسـ

proteusالذليبدكككأنوفىحالةتغيردائـيمكفأيضاالتعرؼعمىشكؿمميزلكؿنكعمف،
.أنكاعوالتابعةلذاتالجنس

ؿالحيكافاألكلىكفقالطبيعةالغشاءالمحددلشكؿالحيكافأكلتككيفالقشرةكيتحددشؾ
فىاألميبايسمحليابالتغيرالشكمىفىحيفأفPellicleلو،كلذافإفغيابالػPellicleالخارجية

كالذليسمحلمحيكافبانقباضطفيؼفىجسموفىParameciumكجكدالييكؿالمرففىجنسالػ
تعطىشكبلثابتامحدداArcellaفالقشرةالخارجيةالتىتسمىالشيتيفالكاذبفىحيكافالػحيفأ

.تمامالمحيكاف
كيرتبطشكؿالحيكافاألكلىارتباطاكثيقابنظاـحياتو،فاألنكاعالتىتعيشفىالمياهاليادئة

تىيككفآلنكاعياخاصيةالضحمةتأخذعادةالشكؿالكركلأكالقريبمنوفىحيفأفاألجناساؿ
كاليكجمينافإفأجسامياتأخذالشكؿالمستطيؿأما السباحةالسريعةفىإتجاىاتمختمفةمثؿالبرامسيـك
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األنكاعالتىتزحؼعمىأسطحصمبةفتككففىالعادةمفمطحةالشكؿ،ككذلؾاألنكاعالتىتربطبساؽ
.تسيبلكغيرىامعينةتثبتيافتتميزبالتماثؿالجانبىمثؿالفكر

:الحجـ(2
يغمبعمىىذهالمجمكعةدقةالحجـبكجوعاـحيثأفغالبيتياحيكاناتالترلإال

ميكركففقط،كيعدطكراالسبكركزكيتفىحيكاف42بالميكركسككبحيثيصؿمتكسطأطكالياإلى
.ميكركف2األكلياتحجماحيثاليزيدطكلوعفالمبلرياأصغر

سـ،ككافذلؾمف19كلياتحجمافيكالنكعالمسمىنيمكليتالذليبمغقطرهأماعفأكبراأل
خبلؿحفريةقديمةلومفالعصكرالجيكلكجيةالساحقةالتىعاشفيياىذاالحيكاف،كىكيعتبرأكبر

.الحيكاناتاألكليةكجدتعمىاإلطبلؽ
4.5تعيشاآلفمايبمغحكالىكمابيفىذاالمدلالحجمىالكاسعفإفىناؾمفاألكلياتالتى

.مـ16مـ،كىكمفاليدبياتفىحيفأفمفالجرثكمياتقديصؿطكلوإلى
:العدد-3

عرؼاآلفمفأنكاعاألكلياتمايربكعمىالثبلثيفألؼنكعكبالطبع
راسةفإفاألعدادغيرالمعركفةإلىاآلفيزيدعفىذاالعددبكثير،كيقدربعضالعمماءالميتميفبد

األكلياتأفعددأنكاعياقدتفكؽعددجميعأنكاعالحيكاناتاألخرلكذلؾألنوربمايككفلكؿنكعمف
الحيكاناتالراقيةالفكناالخاصةبيامفاألكلياتفىصكرةحيكاناتمصاحبةلوبألصكرةسكاء

بو،كمفالمحتمؿأيضاطفيميةأكغيرىاباإلضافةإلىأفبعضاألكلياتتحمؿطفيمياتأكليةخاصة
.أفتفكؽاألكلياتالطفيميةفىأعدادىااألنكاعحرةالمعيشة

الصفاتالبيئية(ب
المكطف(1
لكجكدىاتكافرالرطكبةالكافيةلحمايتياكليذافتعيش تكجداألكلياتفىجميعأنحاءالعالـكيمـز

.لينابيعكالجداكؿالمائيةكحتىفىالتربةالمبتمةفىالمياهالعذبةكالمالحةعمىالسكاء،كفىالبحيراتكا
كرغـأفالغالبيةالمعركفةحرةالمعيشةإالأفىناؾأعداداكبيرةمنيامتطفبلت،كتعيشداخؿ

أجساـالحيكافكالنباتعمىالسكاء،كىىتشبوالحيكاناتالراقيةفىأفمعظـأنكاعياترتبطفىحياتيا
كتتحكـفىتعدادمجتمعاتياأيضاالعكامؿالحيكيةكغيرالحيكيةالتىتتحكـبنمكذجمعيفمفالبيئات

فىحياةكؿالكائناتكالبعضمنيايستطيعالمعيشةفىكبلمفالمياهالمالحةكالعذبة،كيتحمؿ
.الظركؼالمعيشيةالغيرالمبلئمة

األميبياتثـاليدبياتسـكخاصةالسكطياتكيمييا15كتسكدأكلياتالتربةعمىعمؽيصؿإلى
كيعتمدتعداداألكلياتفىالكحدةالمساحيةلمتربةعمىحجـجزئياتياككميةالمكادالعضكيةبيا
كاألخيرةتشكؿالعامؿاألىـألفعمييايعيشأنكاعمختمفةمفالبكترياالتىتعدالغذاءالرئيسى

.لؤلكليات
 :العادات(2

مائىبعيداعفالشاطئأكالقاعمثؿكثيرمفالسكطياتبعضاألكلياتيعيشفىالكسطاؿ
.النباتيةكبعضذكاتاألقداـالكاذبة،كقميؿمفاليدبيات
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ككؿنكعيمعبدكراىامافىالسمسمةالغذائيةأكدكرةالطاقةلكؿمفالفكناكالفمكراالتىتعيش
،حيثتختزفالطاقةفىاألغذية،تعتبرمنتجة(النباتية)فىكسطيا،حيثأفالسكطياتالخضراء

بتخميقيامفالمكادالعضكيةالبسيطةكاألكلياتاألخرلتعتبرمستيمكةأك،مثؿباقى التىتقـك
الحيكاناتكتستعمؿاألخيرةالطاقةالتىككنتياالمجمكعةاألكلىبالتياـىذهالحيكاناتذاتيامعمثيمتيا

.المستيمكةأيضا
معيشةانفراديةكبعضيايككفمجمكعاتأكمستعمراتقدتتشابوفيومعظـاألكلياتتعيش

.أشكاالأكتختمؼكترتبطببعضياالبعضبكاسطةركابطبركتكببلزمية
:الحركة(3
تبدلاألكلياتأربعأنكاعمفالحركةػالحركةاألميبيةأكالحركةباستخداـاألقداـالكاذبة

.كالحركةالدكديةكالحركةالسكطيةكالحركةاليدبية
الحركةاألميبية-
تتميربيذاالنكعمفالحركةتحتقبيمةالحيكاناتاألميبيةكتحدثبكاسطةعضيداتمؤقتو،

.كيخرجالقدـالكاذبمفألجزءمفالجسـكيساعدعمىالزحؼالبطئفىألكسط
:الحركةالسكطية-
تحيثيتـذلؾبمساعدةتركيبمستديـبجسـتتميربيذاالنكعمفالحركةتحتقبيمةالسكطيا

الحيكافىكالسكطكىكعبارهعفجزءخيطىأكاسطكانىدقيؽمرفينشأمفالنيايةاألماميةلجسـ
أسكاطكفىحاالت4-1الحيكافالذليختمؼباختبلؼالحيكافالسكطىحيثيتراكحفىعددهبيف

.ةنادرةيككفعددىاأكثرمفذلؾتصؿإلىثماني
:الحركةاليدبية-
تتميزبيذاالنكعمفالحركةاألكلياتالتابعةلميدبياتحيثبكاسطتوتسبحبنشاطفىاألكساط

السائمة،كالتركيباتالتىتساعدعمىذلؾتعرؼباألىدابكىىتشابواألسكاطكلكنياأقصرمنيا
.بكثير

الحركةالدكدية-
دالتابعةلمجرثكمياتككذلؾاليكجميناكىىتشبوالحركةالبطيئةتتميزبيذاالنكعمفالحركةاألفرا

.لمديداف
التغذية(4

.تسمؾاألكلياتكؿأنماطالتغذيةالذاتيةكالرميةكالتغذيةالمتنكعةكالكمية
التنفس(5
أكالبلىكائى مثؿكيتـفيياإماالتنفساليكائىمثؿاألكلياتالحرهمثؿاليكجمينا،البراميسيـك

.األكلياتالمتطفمةكاألكلياتالتىتعيشفىقاعالمستنقعاتالعميقة
التنظيـاإلسمكزل(6
كيعنىذلؾتنظيـالمحتكلالمائىلجسـالحيكافكيستخدـفيياالتركيبالمسمىالفراغالمنقبض

متطفمةأيضاكتكجدفىاألكلياتالتىتعيشفىالمياهالعذبةعادةكلكنوقديكجدفىاألكلياتاؿ
.كخاصةاليدبيات
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اإلخراج(7
يقصدبوالتخمصمفنكاتجالتمثيؿالغذائىفىالخميةعدافضبلتالطعاـكثانىأكسيدالكربكف

كىىتتككفمفالمركباتالنتركجينيةالناتجةمفإستخداـالبركتيفكتعتبراألمكنياالمركبالنتركجينى
ضافةإلىذلؾفيناؾبعضالمركباتالنتركجينيةاألخرلمثؿاليكرياالناتجفىاألكلياتبكجوعاـكباإل

كحامضالبكليؾفىالديدينيـكاألحماضالعضكيةفىالتريبانكسكما .فىالبراميسيـك
:اإلفراز(8
يقصدبياإنتاجمكادبألكسيمةبحيثتككفنافعةلمحيكافذاتو،كعمىسبيؿالمثاؿفإفاإلميبا

يؼ رزافأنزيماتىاضمة،مثؿأنزيـاألميميزكالبركتييز،كماأفاألنتاميباقدتفرزإنزيماكالبراميسـك
.يذيبخبلياأمعاءالعائؿكذلؾفإفبعضالحيكاناتقدتفرزقشرةحكؿأجساميابغرضالحماية

التكاثر(9
التكاثرالبلجنسى-1
ػتـذلؾباإلنشطارالثنائىأكالمتعددأكالتبرعـأكتؾ كيفاألكياسكمافىاألميباالبرامسيـك

.اليكجميناػكككسيديااألرانب
:التكاثرالجنسىٍ -2
:يتـالتكاثرالجنسىبعدةطرؽ
ألاإلتحادالكامؿبيفجاميطتيفلتككيفزيجكتكىذهالجاميطاتقدتككف-Syngamyالتزاكج-

كغيرهاألفرادالعاديةذاتياأكنتيجةإنقسامياكمايحدثؼ .لالببلزمكديـك
 .كىىعبارهعفازدكاجلفرديفعادييفكمايحدثفىاليدبياتالبرامسيـك-Conjugationاإلقتراف-

كىكعبارهعفاندماجلنكاتيفأكليتيففىنفسالفردكالذليعرؼمثيموفى-التزاكجالذاتى-
كاإلنتاميباداخؿأكياسياالحيكاناتالراقيةباإلخصابالذاتىكىذايحدثفىالبراميسي .ـك

التصنيؼ-
تنقسـقبيمةالحيكاناتاألكليةإلىأربعةتحتقبائؿركعىفىترتيبياالتدرجالطبيعىفىدرجة

ػ:كىى...رقىالحيكاناتالممثمةليا
 تحتقبيمةالسكطيات (1)

.انكسكماكتتحرؾالحيكاناتالتابعةليابكاسطةاألسكاطمثؿاليكجميناكالتريب
(األميبات)تحتقبيمةالشعاعيات (2)

.كتتحرؾالحيكاناتالتابعةليابكاسطةاألقداـالكاذبةمثؿاألميباالحرهكالمتطفمة
                                 تحتقبيمةالجرثكميات (3)

عاطفيمياتعمىالحيكاناتكتتميزالحيكاناتالتابعةليذهالمجمكعةبتككيفالجراثيـكبأنياجمي
مبلرياػالكككسيديا .الراقيةمثؿببلزمكديـك

                     تحتقبيمةاليدبيات (4)
.تتميزىذهالمجمكعةبأنياتتحرؾبكاسطةاألىدابمثؿالبراميسـك
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التريبانكسكما
كثيرةمفالفقارياتتتطفؿالتريبانكسكمافىببلزماالدـكفىبعضسكائؿالجسـاألخرلألنكاع

.فىالمناطؽالحارةكالمعتدلة
كالتريبانكسكماالنمكذجىمغزلىالشكؿذكحافةمتعرجةكلوسكطكاحدكيغطىجسموببشرة

صمبةمرنو،كحكالىمنتصؼالجسـتكجونكاهكاحدةكبيرةمستديرةأكبيضية،كينشأالسكطداخؿ
عديةالجسـفىحبيبةصغيرةتسمىالحبيبةالقا

التكجدلمتريبانكسكمافراغغذائى،كيتغذلالتريبانكسكماعمىببلزماالدـبكاسطةاإلنتشار
.الغشائى،كتتكاثرالتريبانكسكماتباإلنقساـالثنائىالطكلى

:دكرةالحياه
كتنتقؿالعدكلمفحيكافمصابإلىآخرسميـبكاسطةالفقارياتماصةلمدـ،ففىحالة

تىتعيشعمىاألرضتنتقؿالعدكلإليياعفطريؽأنكاعمفالذبابكالبؽالماصلمدماء،الفقارياتاؿ
كربماأيضاأنكاعمفالقراد،أمافىحالةالفقارياتالتىتعيشفىالماءفينتقؿإليياعفطريؽديداف

.الماصلمدماءالعمؽ،كفىحاالتقميمةتنقؿالعدكلمباشرةبالممسبدكفكساطةالحيكافالبلفقارل
لئلنساففىأنحاءمختمفةمفأفريقيا،كعندبدءاإلصابةتكجد يسببالنكعمرضالنـك

التريبانكسكماتفىالدـ،كتظيرعمىالمصابأعراضحمىغيرمنتظمةتسمىحمىجامبياثـبعد
،مدةمفالزمفتصؿالتريبانكسكماتإلىسائؿالنخاعالشككى،كعندئذتظيرأعراضمرض النـك

ذبابة)فييزؿجسـالمصابكغالباماتنتيىحياتوبالمكت،كتنتقؿالعدكلبكاسطةالذبابةالماصةلمدماء
كتبدأاإلصابةبأفتثقبذبابةممكثةجمدإنسافلتمتصدموفتدخؿفيوالتريبانكسكمات(التسىتسى

.إلىالدـكتتكاثربشدةحتىتبمغعدداعظيما
ذافحصدـإنساف مصابعندئذبالقكةالكبرللممجيركجدتالتريبانكسكماتمنتشرةفىكا 

بالتكاءأجساميابقكةدافعةكراتالدـالتىتكجدفىطريقيا كالتبقى.ببلزماالدـحيثتقـك
التريبانكسكماتبيذهالكثرةفىالعددطكؿمدةاإلصابةإذينتجعفكثرتياكتراكـإفرازاتياأفيصبح

يرمبلئمةليافيمكتمعظمياكاليبقىإالأفرادقميمةكعندماتتحسفالبيئةثانيةبزكاؿالدـبيئتوغ
اإلفرازاتالضارةمفالدـكتعكدالتريبانكسكماتإلىالتكاثركلذلؾتكجدفىدـالمصابتعاقبمف

عددفتراتيزدادعددالتريبانكسكماتفىأثنائياإلىحدأقصىتتمكىافتراتأخرلتنقصفييا
التريبانكسكماتإلىحدأدنى،كعندفحصدـالمصابفىأثناءالفترةالتىيككففيياالعددفىحد

أدنىنجدأفاألفرادالقميمةالباقيةتتميزبأجسامياالقصيرةالغميظةأمااألخرلفإنياتيمؾبفعؿ
.العصاراتاليضمية

دـالذلامتصويحتكلعمىتمؾاألفرادكعمىذلؾفإفالذبابةالتنقؿالعدكلإالإذاكافاؿ
إالفىحاالتالعدكلالمباشرةتحدثعندماتثقبالذبابةجمدمصابثـجمدسميـ.)القصيرةالغميظة

ثـتتكاثرالتريبانكسكماتالتى(مباشرة،حيثيككفبعضالتريبانكسكماتاليزاؿممتصقابأجزاءفميػػا
كتنتجأفرادتتميزبأجسامياالدقيقةالطكيمةكيكجدسكططميؽكىذهتبقىبقناةالذبابةاليضميةبسرعة

بعداإلصابة30–16)ترحؿإلىالغددالمعابية كفىىذهالغددتتكاثرالتريبانكسكماتكتصبح(يـك
.الذبابةقادرةعمىإحداثاإلصابةفىإنسافسميـعندماتثقبجمده
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:خرلكثيرةمنياكيحتكلجنسالتريبانكسكماعمىأنكاعأ
.نكعيصيبالمكاشىكالخيؿكالبغاؿكالكبلب -1
 .نكعيصيبأغشيةالجيازالتناسمىلمخيكؿمسبباليامرضزىرلالخيكؿ -2

 .نكعيصيبالجماؿكيسببليامرضالدباب -3

 .نكعيسببلئلنسافالقرحةالشرقية -4

 .نكعيسببإجياضلمماشية -5

:األضرار
.لةمفالجمكككزمفدـالمصابتستيمؾالتريبانكسكماكمياتىائ -1
 .المكاداإلخراجيةالناتجةمفأيضالتريبانكسكماتلياتأثيرساـعمىالمصاب -2

 .يحدثتمؼبالغبخبلياالمخكالجيازالعصبىعندمايصؿالطفيؿإلييما -3

:الكقاية
.القضاءعمىالعائؿالكسيط -1

تعمؿكثيرمفالحيكاناتالبريةكمخازفطبيعيةلمعائؿ
 ػ:مايمى المميزات األساسية التى تميز قبيمة الحبميات ومن .3
الحبؿالظيرل(1
كىكتركيبدعامىعصكلالشكؿكلكنويتميزبدرجةمفالمركنةتسمحلوبأداءكظيفتوعمى

...الكجوالمطمكبكالتىنشأمنياتسميةالقبيمةذاتيابالحبمياتكىكيغيبكميةفىجميعالبلفقاريات
.مفقمبداخمىعبارهعفنسيجمككفمفخبلياذاتفجكاتتغمفياطبقةمفنسيجليفىكيتككف

الحبؿالعصبىالظيرل(2
تتميزالحبمياتبكجكدحبؿعصبىأنبكبىيمتدفىكضعظيرلبالنسبةلمحبؿالظيرلكىك

.جسـالحيكافعمىالنقيضمماىكبالبلفقارياتالتىفييايمتدالحبؿالعصبىبطنياعمىامتداد
.كيجدربالذكرأفالحبؿالعصبىفىالبلفقارياتيككفمصمتاكلكنوفىالحبمياتيككفأجكفا

.كيسمىىذاالتجكيؼبالقناةالمركزيةكيتككفالمخنتيجةتضخـالجزءاألمامىمفالحبؿالعصبى
الجيكبالبمعكميةكالفتحاتالخيشكمية(3
الجيكبالخيشكميةالمزدكجةالتىتفتحلمخارجعندمنطقةتتميزالحبمياتبكجكدعددمف

بفتحاتضيقةتسمىالفتحاتالخيشكميةكىىإماأفتستمرطكاؿحياةالحيكافلتؤدللو البمعـك
.كظيفةالتنفسكمافىاألسماؾأكتختفىفىأثناءاألطكارالجنينيةكيحؿمحمياالرئات

مكيةالظيريةكالبطنيةاألكعيةالدإتجاهتدفؽالدـفى(4
يتدفؽالدـمفاألماـإلىالخمؼفىالكعاءالدمكلالظيرلكمفالخمؼإلىاألماـفىالكعاء

.البطنىلمحبمياتكعكسذلؾفىجميعالبلفقاريات
 منطقةالذيؿ(5

كتعرؼبأنياالجزءمفالجسـالمكجكدخمؼفتحةاإلستمباشرةكىىتشتمؿعمىالجزءاألخير
فالحبؿالظيرلكالجزءالخمفىمفالكعاءالدمكلالظيرل،كىذاالتركيباليكجدلومثيؿفىـ

.الحيكاناتالبلفقارية
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كتظيرىذهالمنطقةبكضكحخبلؿاألطكارالجنينيةاألكلىلجميعالحبمياتكىىإماأفتظؿ
الدمثؿاإلنسافأكقبؿالكصكؿطكاؿحياةالحيكافأكقدتختفىتدريجياأثناءالنمكالجنينىقبؿالمي

.إلىالطكرالنيائىكمافىالضفادع
النظاـالتقسيمى

ػ:تقسـالحيكاناتالحبميةإلىأربعةمجمكعاتعمىمستكلتحتالقبيمةكفقالمايأتى
تحتقبيمةالنصؼحبميات-1
.فقطمفالجسـكتتميزالحيكاناتالتابعةليابكجكدالحبؿالظيرلفىالمنطقةاألمامية
تحتقبيمةالذيؿحبميات-2
كيظيرالحبؿالظيرلفىالمنطقةالخمفيةلجسـالطكراليرقىفقطكلكنويختفىفىالطكر

.اليافع
تحتقبيمةالرأسحبميات-3
.الحيكاناتالتابعةليايكجدبياالحبؿالظيرلفىالمنطقةالخمفيةفقطمفالجسـ

الفقارياتتحتقبيمة
الذلنيةالمبكرةثـيحؿمحموتدريجياالعمكدالفقرلالظيرلفىاألطكارالجنيفييايظيرالحبؿك

.يظؿطكاؿحياةالحيكاف
(الفقاريات)تحتقبيمةالجمجميات

:المميزات
أماباقىاألنبكبةBrainالحبؿالعصبىاألنبكبىمكجكدكيتضخـجزأهاألمامىمككناالمخ -1

.Spinal cordالحبؿالشككىفيبقىرفيعاكيعرؼب
لمفقارياتحبؿظيرلفىاألطكارالجنينيةكلكنويضمحؿكيتبلشىبعدذلؾكيتككفحكلو -2

العمكدالفقرل،فالنسيجالمحيطبالحبؿالظيرليتككفمفعددمفالحمقاتالمتراصةكىذه
اتالمتتاليةتتككفمفغضركؼأكمفعظـأكمفكمييما،كيتككفمفمجمكعفراغاتالفقارم

فراغأنبكبىيمتدبداخموالحبؿالشككى،كيكجدالمخفىصندكؽيسمىالجمجمةكىىتتككفإما
 .مفغضركؼأكمفغضركؼكعظـ

يتميزالجيازالدكرلبككفالقمبسفمىالكضعكلوصمامات،كأفالدـيحتكلعمىكراتالدـ -3
 .لكنواألحمرالحمراءيكجدبياعادةالييمكجمكبيفالتىتكسبالدـ

الجسـجانبىالتماثؿكينقسـعادةإلىرأسكبدفكذنب،كعمىالرأسيكجدالفـكىكفتحة -4
عريضةسفميةكبقربوتكجدفتحتااألنؼ،كعمىجانبىالرأستكجدالعينافكخمفيماتكجد
ىةاألذناف،كفىمنطقةالعنؽتكجدالفتحاتأكالشقكؽالخيشكمية،كفىنيايةالبدفمفالج

السفميةتكجدفتحةالشرجكالفتحاتالبكليةكالتناسميةفىمجمعالذليفتحلمخارجبفتحةكاحدة
 .ىىفتحةالمجمع

عكامتافصدريتافأكرجبلف) Pectoralلمجسـزكجافمفاألطراؼزكجأمامىأكصدرل -5
،كليذهأكرجبلفخمفيتافPelvicكزكجخمفىأكحكضى(أماميتافأكجناحافأكذراعاف
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األطراؼىياكؿتنتيىأساسيابخمسةأصابعماعدااألسماؾفآلطرافياىياكؿتعرؼبالشعاعات
 .العكامية

:  السوال التاني 
: مراحل تقسيم الكائنات الحية في الممممكة الحيوانية . 1

ؼيعتبرعمـتصنيؼالحيكافأحدالفركعالرئيسيةلعمـالحيكافكىكالعمـالذلييتـبتعرم
ككصؼكتسميةكتقسيـاألنكاعالمختمفةمفالحيكاناتحيثأفكممةتعنىتقسيـالكائناتالحيةبكجو

.عاـكخمؽنظاـلمتسميةالعمميةلياككضعيافىمراتبتقسيميةمتتالية
كحيثأنويعرؼإلىاألفمايربكعمىالمميكفكنصؼالمميكفمفاألنكاعالحيكانيةفإفىذه

ختمفةبيذاالعدداليائؿتعطىتشكيمةكبيرةمفاإلختبلفاتالتركيبيةكالكظيفيةكالعاداتكنظـاألنكاعالـ
فإفذلؾيحتاجبالضركرةإلىابتكارنظاـمعيفمف.الحياةعمىكجوالبسيطةفىمختمؼالبيئات

لةالتعرؼأجؿالتسميةالعمميةالصحيحةلكؿنكعثـتكزيعىذهاألنكاعفىمجمكعاتيمكفبسيك
.عميياكىتسيؿدراستياكبيافالعبلقةبيفالمجمكعاتالمختمفةفييافىصكرةشكؿتقسيمىمفصؿ

مفأكائؿالعمماءالذيفحاكلكاتقسيـ(ـ.ؽ322-384)كلقدكافالعالـاإلغريقىأرسطك
يابأككجكدالدـالكائناتالحيةبكجوعاـ،كقدإقترحنظامالتقسيـالحيكاناتآنذاؾاعتمدعمىغ

األحمرفىأجسامياكالذلبناءعميوقسمتالحيكاناتإلىمجمكعتيف،الحيكاناتذاتالدـاألحمر
كالحيكاناتعديمةالدـكقدكافمفاقتراحوأيضاأفيجرلتقسيمياطبقالمبيئةالتىتعيشفيياإلى

أكآكمةحيكاناتأرضيةأكمائيةأكىكائية،أككفقالنكعالغذاءاؿ ذلتتناكلوإلىحيكاناتآكمةالمحـك
كالنباتاتمثؿاإلنساف .النباتاتأكآكمةالمحـك

كاستمرىذاالحاؿحقبةطكيمةمفالزمفتدرجخبللياالتفكيرفىإيجادنظاـمقنعلتقسيـ
.ىاالحيكاناتحتىنشأتفكرةتقسيمياطبقالمصفاتالمكرفكلكجيةكمدلالتشابوكاإلختبلؼبيف

ألخبلؿالقرفالسابععشرالميبلدل(ـ1705-1627)كىذهالفكرةقدتبناىاالعالـالطبيعى
بابتكارنظاـفىإطارىذهالفكرة،يعتبرآنذاؾالمحاكلةاألكلىالعمميةلتقسيـالمممكةالحيكانية،

يةلمكائناتالحيةكىىكعبلكةعمىذلؾفقدكافأكؿمفأعطىتعريفامحددالممرتبةالتقسيميةاألساس
النكععمىأنومجمكعةأفرادالحيكاناتالمتطابقةشكبلكالتىتتناسؿمعبعضياالبعض،كلكنيا

كلكفإذاحدثكنجحاإلخصابفإف...التستطيعذلؾمعمجمكعةأخرلمختمفةعنياتمثؿنكعاآخر
سكيدلالمشيكرلينيكسفىالقرفكعندماأتىالعالـالطبيعىاؿ.ذلؾيؤدلإلىإنتاجىجفعقيمة

،قاـبإرساءاألسسالعمميةلمتقسيـالصحيحلمكائناتالحيةالذل(ـ1778–1707)الثامفعشر
يستخدـحتىاآلفكالذلقاـفيوبتقسيـالكائناتالحيةبكجوعاـتبعالمتطابؽأكالتشابوكعدـالتطابؽ

ـكذلؾفقدأكمؿىذاالعمؿباستنباطالنظاـالمعركؼأكعدـالتشابوالمكرفكلكجىكالتشريحىبينو
بالتسميةالعمميةالمزدكجةالذلبناءعميوأعطىاسـالنكع،مستخدمافىذلؾالمغةالبلتينيةحتىيمكف

الجنس)تعميـاألسماءعمىالمستكلالعالمى،كزيادةفىالتحديدفقداقترحكضعخطتحتكؿإسـ
الحركؼاإليطاليةالمائمةعمىأفيبدأإسـالجنسدائمابحرؼكبيركاسـالنكع،أككتابتياب(كالنكع

كذلؾدائمابحرؼصغير،كعمىسبيؿالمثاؿفإفاإلسـالعممىلئلنسافىكحيثأفكممةتدؿعمى
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مجمكعمف"عمىالنكع،كقدأعطىلينيكستعريفامكضحالمنكعىكمةإسـالجنسبينماتدؿكؿ
".المتشابيةكالتىتككفمعزكلةتكاثرياعفألمجمكعةأخرلالحيكانات

التقسيـالعممىفىالكقتالحاضرإلىاتجاهالعالـلمنظاـالطبيعىفىالتقسيـ كقدتطكرمفيـك
الذلالينبنىأساساعمىالصفاتالمكرفكلكجيةكالتشريحيةفحسبكلكفأيضاعمىالمظاىرالكراثية

.يةكالحيكيةلمحيكاناتكالجنينيةكالفسيكلكج
كعمىىذافقدتدرجتالمراتبالتقسيميةبدءامفالنكععمىأساساألنكاعالتىتشترؾفى

صفاتعامةمتعددةتكضعفىجنسكاحد،كبنفسالطريقةفإفاألجناسالمتقاربةفىالعبلقاتالكراثية
ركةتككفمرتبةالرتبةككذلؾفإفكالتشابيةتضـفىعائمةكالعائبلتالتىتجمعياصفاتعامةمشت

الرتبالتىتثبتقرابتياتنسبإلىصؼكاحدكتتككفالمراتبالعمياالمعركفةبالقبائؿمفمجمكعات
مفالصفكؼالتىتربطياصفاتأكعبلقاتمتشأيةعامة،كرغـعدـكضكحالعبلقاتبيفالقبائؿ

تالتعقيدالتركيبىكالكظيفىلياإلىمجمكعاتالمختمفةفإنومفالممكفأفترتبأيضاكفقالدرجا
.أكالفرع تعرؼبتحتالمممكة

ػ:كطبقالذلؾتقسـالمممكةالحيكانيةإلىثبلثتحتممالؾكمايمى
تشتمؿىذهالمجمكعةعمىقبيمةكاحدةىىقبيمةالحيكانات:تحتمممكةالحيكاناتاألكلية (1

(Non cellularأكالخمكية)لتابعةلياكحيدةالخميةاتااألكلية،التىتككفجميعالحيكاف
حيثأفجسـكؿمنيايتككفمفخميةكاحدةأككتمةبركتكببلزميةتمارسكؿمظاىرالحياة

المبلريا كأنشطتيامثؿاليكجميناالخضراء،األميباالحرةكاألميباالمتطفمة،ببلزمكديـك
 .كالبرامسيـك

تشتمؿىذهالمجمكعةأيضاعمىقبيمةكاحدةىى(:اإلسفنجيات)تحتمممكةأشباهالبعديات (2
كالتىتككفجميعالحيكاناتالتابعةليابسيطةكلكفPhylum Poriferaقبيمةاإلسفنجيات

كيتككفجسـالحيكاففييامفكثيرمفSpongesمتعددةالخبلياتعرؼعامةباإلسفنجيات
 .أنسجةمحددةمثؿحيكافاإلسفنجالخبلياالتتميزعفبعضياكثيراكالتككف

كتضـىذهالمجمكعات:Subkingdom : Metazoa(عديدةالخبليا)تحتمممكةالبعديات (3
تالتابعةليامككنةباقىحيكاناتالمممكةالحيكانيةبقبائمياالمختمفةكفيياتككفأجساـالحيكانا

مفخبلياعديدةتتميزإلىمجمكعاتذاتأشكاؿكطرزمختمفةمككنةبذلؾأنسجةمختمفة
محددةكفىىذهالمجمكعةأيضايبلحظتخصصالخبلياكاختبلؼكظائفياطبقالكظيفةالنسيج

 .الذلينتمىإليو

ةأكالتعقيدالتركيبىكفىعديداتالخبلياأيضانجدأفىناؾتدرجاممحكظافىالبساط
كالكظيفىبيفحيكاناتىذهالمجمكعة،فنجدفيياالحيكاناتالبدائية،كالحيكاناتالتىقطعت

شكطاأقصىفىالرقىكمابينيامفحيكاناتعمىدرجاتمختمفةمفالتطكرعمىسمـ
يكرػالزكاحؼػمثؿالدكدةالكبديةاإلسكارسػالحشراتػالقكاقعػالسمؾػالط.اإلرتقاء
.القكارض

كىىتضـعدداكبيرامفالشعبكيمكفتقسيمياإلىمجمكعتيفاألكلىىىثنائيةالطبقاتألأف
كىىتضـشعبةكاحدةىىاالسعات كاألندكدـر الجسـيتركبمفطبقتيفاثنتيففقطىمااإلكتكدـر
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الطبقاتيتركبالجسـفييامفثبلثمثؿالييدراأماالمجمكعةالثانيةفيىثبلثية(الجكفمعكيات)
.طبقاتكتشمؿبقيةشعبالبعدياتاألخرل

 قسـثنائيةالطبقات

(البلسعات)شعبةالجكفمعكيات
تعتبرالبلسعاتأدنىمجمكعةمفالحيكاناتعديدةالخبلياالتىتككففيياالخبلياأنسجة

فبينياتناسقاأعمىيتـعفطريؽجيازمحددةفخبلياىاأكثرتخصصامفخبلياالمسامياتكماأ
عصبىعمىىيئةشبكةكعمىىذاتعمؿالخبلياالمتشابيةمعالتؤدلكظيفةمشتركة،بمعنىآخر
كصمتالبلسعاتإلىمرتبةتككيفاألنسجة،كىىحيكاناتتتخذأشكاالمتباينةفمنيامايشبوالنبات

افكالمرجانياتبيياكمياالجيريةكتعيشاألفرادمستقمةأككالييدراكمنياالشبييةبالزىكركشقائؽالنعـ
.فىمستعمرات

قسـثبلثيةالطبقات
كطبقةجنينيةثالثةمماأدلإلىتككيفاألعضاء أكؿالحيكاناتالتىتظيرفيياطبقةالميزكدـر

.الجسيمىحيكاناتالسيمكميةألعديمةالفراغ.كاألجيزةالمختمفةبالجسـككذلؾتكزيعالعمؿ
قبيمةالديدافالمفمطحة

:الصفاتالعامة
ديدافرخكةذاتأجساـمستطيمةعادةمبططةمفأعبلألسفؿكرقيةأكشريطيةالشكؿممكنة -1

الفتحةالفميةكالتناسميةتكجدغالباعمىالسطحالبطنىكرغـأفأجسامياخاليةمف.كغيرممكنو
.جساميابنظاـتعقيؿخاصالتعقيؿفإفالديدافالشريطيةتتميزأ

معظميامتطفؿكالقميؿمنياحرالمعيشةكىىثبلثيةالطبقاتالسيمكمية
دورة حياة الدودة الكبدية واالضرار الناجمة عن االصابة وطرق الوقاية والعالج.2

:تاريخحياةالدكدة
ألمعاءحيثتمرتخرجالبيضاتالمخصبةمفالدكدةإلىالقنكاتالمراريةلمعائؿكمنياإلىا

(ـق24حكالى)إلىالخارجمعبرازالعائؿ،فإذاتكفرتبالتربةالرطكبةالكافيةكدرجةالحرارةالمناسبة
تتككففىالبيضةبعدعددمفاألياـيرقةتسمىميراسيديـالتىتخرجمفالبيضة،كالميراسيديـ

كزمدببلومقدرةعمىاإلنكماشمخركطىالشكؿجسمومغطىبأىدابكثيرةكبمقدـالجسـيكجدب
بشكؿحممةصغيرةأكاإلمتدادبشكؿشككةطكيمة،كلمميراسيديـخمؼالبكزنقطتافعينيتافكماتكجد

.أيضاخميتافليبيتاففىالجزءالخمفىمفالجسـ،أماباقىالجسـفيمآلهخبلياتناسمية
بنشاطفىالما ءبكاسطةأىدابوباحثاعفعائموكبعدخركجالميراسيديـمفالبيضةيعـك

ساعاتيمكتبعدىاالميراسيديـإلىأفيجدعائمو،أماإذاكجدالميراسيديـ8المتكسطلمدةالتزيدعف
عائموالمتكسطكىكقكقعمفجنسفإنويشؽطريقوخبلؿجدارجسـالقكقعبكاسطةبكزهالمدببفإذا

الرئكيةفإفالميراسيديـيستقرفيوحيثيفقدالميراسيديـصادؼالثقبنسيجالينامفالقكقعكالحجرة
أىدابوكتضمحؿالعينافكيكبرحجموثـيتحكرإلىحكصمةتحتكلعمىخبلياتناسميةتعرؼ

بالحكصمةالجرثكمية
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تنقسـالخبلياالتناسميةالمكجكدةداخؿالحكصمةالجرثكميةعدةمراتمككنةكتبلمستديرةمف
أكؿاألمرثـتصبحمطاكلةكيتككفمفكؿمفىذهالكتؿمايعرؼبالريدياكالريدياالخبليافى

.أسطكانيةالشكؿلياممصأمامىكفـيؤدلإلىكيسصغيرمصمتىكعبارهعفالقناهاليضمية
كعندتماـنمكالريدياتتخرجمفالحكصمةالجرثكميةثاقبةجدارىاثـتتجكؿفىأنسجةالقكقع

لييا،كعادةينتجمفالخبلياالتناسميةالمكجكدةبالريدياجيؿثانىمفالريدياالتىتخرجمفمتغذيةع
ثقبالكالدةكيتككفمفىذاأجياؿأخرلمفاليرقاتىىمايعرؼبالسركاريا

كالسركارياعندتماـنمكىامفالريدياعفطريؽثقبالكالدةثـبمساعدةممصيياكذنبياتتمكل
اتحتىتخرجمفجسـالقكقعفتسبحفىالماءلمدةبكاسطةذنبياثـتثبتنفسياعمىأكراؽالسركارم

إحدلالحشائشأكالنباتاتالمكجكدةبالقربمنياثـتفقدذنبياكتتحكصؿبأفتحيطنفسيابمادةلزجة
ريا،تعرؼتفرزىاالخبلياالغديةكأخيراتجؼىذهالمادهالمزجةمككنةحكصمةكاقيةحكؿالسركا

. الطكرالمعدللسركارياالمتحكصمةالسركاريافىىذاالطكربا
تنمكالسركارياداخؿالحكصمةحتىتصبحأشبومايككفبالدكدةالتامةالنمككلكنياالتبمغتماما

عندمايتغذلعمى(الخ....غنـأكماشية)نمكىاإالإذابمعالحكصمةحيكافمناسبألالعائؿالنيائى
النباتاتالتىتحمميافتخرجالسركارياإلىمعدتوبعدأفتذكبحكصمتيابفعؿعصارتيااليضميةثـ
تشؽالسركارياتطريقياخبلؿجدارالمعدةإلىالتجكيؼالبطنىلمعائؿكمنوتخرؽجدارالكبدحتى

لنمكالتىتبدأثانيةتصؿإلىالقنكاتالمراريةفتثبتبجدارإحداىاحيثيتـنمكىاكتصبحدكدةتامةا
.فىالتناسؿكتعيدتاريخالحياه

:ضررالدكدةالكبدية
أثناءىجرةالديدافالصغيرةمفاألمعاءإلىالكبديحدثالكثيرمفاألنزفةالمكضعيةفىجدار-

.األمعاءكمحفظةالكبد
لىتككيفيتسببكجكدالديدافكبيضيافىالكبدفىحدكثتفاعبلتنسيجيةمرضيةتؤدلإ-

.أنسجةليفية،كتحؿىذهاألنسجةمحؿأنسجةالكبدالعاديةبالتدريج
يؤدلكجكدالديدافبأعدادكبيرةإلىإنسدادالقنكاتالصفراكية،كيتسببذلؾفىحدكثمرض-

.اليرقافأكالصفراءكبعضاإلضطراباتاليضميةفىأمعاءالعائؿ
الدـالتىيعتقدأنياتنتجعفتأثيرالمكاداإلخراجيةتظيرعمىالحيكاناتالمصابةأعراضفقر-

.السامةلمدكدةعمىمراكزإنتاجكرياتالدـالحمراءفىجسـالعائؿ
:الكقايةكالعبلج

.القضاءعمىالعائؿالكسيط -1
 .تنظيؼالمجارلالمائيةمفالحشائش -2

 .ارالترعكالمصارؼالمحافظةعمىعبلئؽالحيكاناتنظيفةجافةكعدـرعىالحيكاناتبجك -3

 .الفحصالدكرللمحيكاناتكعبلجالمصابمنيا -4

:دكرةالحياه
تتزاكجديدافاألنكمستكمافىأمعاءالعائؿثـتبدأاإلناثفىكضعالبيضكىىتضععدداكبيرا

جدامفالبيضيكميايزيدعمىاأللفىبيضةكىكبيضاكلالشكؿكقشرتورقيقةشفافةكتحتكلكؿ
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لأربعةخبلياكاضحةكيسمىطكراألربعفمجاتكيخرجالبيضمعالبرازكاذاكصؿالبيضبيضةعؿ
ساعةكذلؾ48–24إلىالتربةفإفالجنيفينمكداخؿالبيضةكيتحكؿإلىيرقةفىمدةتتراكحبيف

جالديدافاذاتكافرتلوالظركؼالمبلئمةمفدرجةحرارةكرطكبةمبلئمةككذاتكافراألكسيجيفكتحتا
إلىكسطمتعادؿأكقمكلخفيؼأماالحمكضةفتقتمياكالظبلـالمناسبضركرلبينمايبطئالضكء

مفنشاطنمكالجنيف
مزدكجاإلنتفاخ كيفقسالبيضبعدمدةكجيزةكتخرجيرقاتالطكرالثانىكتسمىليابمعـك

.لتربةلمدةثبلثةأياـتقريبامـكتتغذلبشراىةعمىالمكادالعضكيةبا22/1كطكلياحكالى كفىاليـك
الثالثتنسمخآلكؿمرةكيظيرالطكراليرقىالثانىكىكاليختمؼعفالطكراألكؿاالفىالحجـ

الخامسيغمؽالفـكيستطيؿالمرئثـتنسمخاليرقاتلثانىمرة كيتغذللمدةيكميفآخريفكفىاليـك
ؽكتسمىباليرقةالفيبلريةكىىالطكرالمعدلكتتميزبأنياتنجذبكلكنياتبقىداخؿالجمداليرقىالساب

نحكمصادرالحرارةكتحاكؿدائماأفتخترؽألشئتبلمسوكلذلؾفيىتخترؽجسـاإلنسافاذا
المستوكخصكصاالقدميفالعاريتيفكبالذاتبيفاألصابعكتظؿاليرقةمدةطكيمةعمىسطحالجمد

.عدالطيفالعالؽعمىاألرجؿكبيفاألصابعفىإتماـاإلصابةقبؿاختراقوكلذلؾيسا
كتخترؽاليرقاتالجمدكتسيرفىاألكعيةالدمكيةأكالميمفاكيةحتىتصؿإلى

األذيفاأليمفلمقمبثـتمرإلىالبطيفاأليمففالشريافالرئكلالذليحممياإلىالرئتيف،كىى
اتاإلسكارسثـتمرمفالحكيصبلتاليكائيةإلىتسببلمرئتيفأعراضشبييةبأعراضيرؽ

ثـالمرئفالمعدةفاألمعاءحيثتنسمخلممرةالثالثةثـتتعمؽ الشعبفالقصبةاليكائيةفالبمعـك
بالطبقةالمخاطيةالمبطنةلؤلمعاءكتنمكبنشاطفتنسمخلممرةالرابعةكتنمكإلىديدافيافعة

.خؿعائميالمدةخمسةأعكاـكيمكفلمديدافالبالغةأفتعيشدا
:األضرارالتىتحدثيااألنكمستكما

بتيشيـاألنسجة رغـصغرحجـالطفيؿإالأنوأشدضررامفاألسكارسحيثأنياتقـك
المبطنةلؤلمعاءحيثتتغذلعمىالدـكالدكدةشرىةفىمياجمةاألنسجةليسبقصدالغذاءفقطكلكف

لتنفسيابقصدالحصكؿعمىكميةكبيرة .مفالدـليحصؿمنياعمىاألكسيجيفالبلـز
:كتتمخصأعراضاإلصابةفيمايمى
.يصابالمريضبفقرالدـكاليزاؿكالضعؼ -1
 .قدتحدثقرحمفجراءكثرةنيشاألنسجة -2

 .حدكثالتياباترئكيةكسعاؿ -3

 .حدكثآالـبالمعدةكاضطراباتفىاليضـكبرازمدمى -4

 .صابيفأصابعالقدميفحدكثالتياباتجمديةخصك -5

 .شعكرالمريضبالتعبمفأقؿمجيكدكىكمايعرؼباسـاليرقاف -6

:الكقايةكالعبلج
.عدـالتبرزفىالعراء-1
.عدـالسيرحافىالقدميف-2
.عبلجالمرضى-4.التكعيةالصحيةبخطكرةالدكدة-3
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( مفصميات االرجل )الصفات العامة لمقبيمة .3

:الصفاتالعامة
.الجسـمتماثؿجانبياكتنقسـأجسامياإلىعقؿككؿالعقؿليستمتشابية -1
 .ليازكائدمفصميةيتككفكؿمنيامفعددمفالقطعالتىتتحرؾحركةمفصمية -2

 .يغطىالجسـجميدشيتينىصمبيحمىالجسـكيعتبركييكؿخارجىلمحيكاف -3

 .الدـبفعؿانقباضاتالقمبلياجيازدمكلمفتكحيتككفأساسامفتجكيؼدمكلكيدكر -4

 .القناةاليضميةبسيطة -5

 .تتنفسبكاسطةالخياشيـكباإلنتشارخبلؿسطحالجسـكبالقصباتاليكائيةأكالكتبالرئكية -6

 .يتـاإلخراجعفطريؽغددحرقفيةأكأنابيبممبيجى -7

ةكأشكاؾالجيازالعصبىجيدالتككيفكيكجدأعضاءحستشتمؿعمىالعيكفالبسيطةكالمركب -8
 .حسيةكأعضاءسمعية

 .الجنسافمنفصبلفكيفقسالبيضعفصغارغيرناضجةكىذهتتحكؿتدريجياإلىالطكرالبالغ -9

 كتنقسـقبيمةالحيكاناتمفصميةاألرجؿإلىعدةصفكؼأىميا

صؼالقشريات
كالجسـمقسـإلىتضـغالبيةاألنكاعالمائيةالتىتتنفسبكاسطةالخياشيـكمنياأنكاعأرضية.1

منطقتيفمنطقةرأسصدريةكىىعبارهعفالرأسمندمجمعالصدركمنطقةبطنية،كتخرجمف
المنطقةالرأسصدريةخمسةأزكاجمفاألرجؿعمىاألقؿكزكجمفقركفاإلستشعاركالبطفيتككف

لطائفةأنكاعالجمبرلمفعددمفالعقؿيحمؿكؿمنيازكجامفالزكائدكمفاألمثمةالشائعةليذها
.كالسرطانات

صؼعديدةاألرجؿ-2
الجسـفييامقسـإلىرأسكجذعمككفمفعدةعقؿيحمؿكؿمنيازكجاكاحدامفالزكائدكما

أكزكجيفمفالزكائدكمافىذكاتاأللؼرجؿ،كالرأسيحمؿ44فىذكاتالمائةرجؿمثؿأكأـ
.جانبأجزاءالفـكتتنفسىذهالمجمكعةبالقصباتاليكائيةزكجاكاحدامفقركفاإلستشعارإلى

صؼالحشرات-3
أزكاجمفأرجؿالمشىكالجسـمقسـإلىرأسكصدر3كىىتتنفسبالقصباتاليكائيةكليا

عقؿكيحمؿزكجامفقركفاإلستشعاركزكجامفاألعيفالمركبةكأجزاء6كبطفكيتككفالرأسمف
عقؿيحمؿكؿمنيازكجامفأرجؿالمشى3نكعغذاءالحشرةكالصدريتككفمففـمتحكرةلتناسب

كلمحشراتالمجنحةعادةزكجامفاألجنحةكقديتحكرالزكجالثانىأكيختزؿ،كبعضالحشراتليس
عقمة11لياأجنحةكالبطفيتككفمفعدةعقؿيختمؼعددىامفحشرةإلىأخرلكلكنواليزيدعف

.طفزكائدلمحركةمثؿالصرصكرػالجرادػالنحؿػالنمؿكالتحمؿالب
صؼالعنكبيات-4
تضـىذهالمجمكعةمفصمياتاألرجؿالتىتتنفسبالخياشيـإلىجانبالكثيرمفاألنكاع

األرضيةالتىتتنفسبالقصباتأكالردكبالتنفسيةكالكتبالرئكيةكالزكجاألكؿمفزكائدىذه
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لىمبلقطأككبلباتكىىخاليةمفقركفاإلستشعاركينقسـالجسـفىالعنكبياتالحيكاناتمتحكرإ
أزكاجمف4أزكاجمفالزكائدىىالقركفالكبلبيةكالمممسافالقدميافك6إلىجزءأمامىكيحمؿ

أرجؿمشىكالجزءالخمفىمفالجسـيعرؼبمؤخرالجسـكىكمعقؿعادةكلكنواليحمؿزكائدكيمكف
إلىمنطقتيفىماكسطالجسـكمؤخرةالجسـكتشتمؿىذهالمجمكعةعمىالعقاربكالعناكبتمييزه

كالقرادكالحمـكأمثمةأخرلعديدة
:صؼالمخمبيات-5
تشمؿعدداقميبلمفاألنكاعكىىنادرةجداكليابعضمميزاتالحيكاناتالمفصميةكالديداف

ذليعيشمختبئافىشقكؽالصخكركتحتالقمؼكاألحجارالحمقيةكمفأمثمتياحيكافالبريباتساؿ
كغيرذلؾمفاألماكفالرطبةالمظممةكتحمؿالرأسثبلثةأزكاجمفالزكائدىىقرنااإلستشعار

كالحممتافالفميتافكالفكافكماتحمؿزكجامفالعيكفالبسيطةككذلؾفتحةالفـكيكجدعددمفاألرجؿ
.المحمية

قرادالماشية
يصيباألبقاركالجامكسصغيرالسفككذلؾالخيؿكالحميركاألغناـكالكبلب،الحيكافالكامؿ

.مـكالمكفبنىمائؿلئلصفرار3–1.5مـكعرضو8-3بيضاكلالشكؿطكلونحك
:دكرةالحياه

أياـصيفاأك4–3بعدأفتترؾاألنثىالعائؿكتسقطعمىاألرضتبدأفىكضعالبيضخبلؿ -
 .يكماشتاءا-20-4

بيضةكيبلحظ4000بيضةكيصؿأقصىعددلمبيضنحك2000تضعاألنثىفىالمتكسطنحك -
يكماكلكفعادةماتصؿمدةالحضانةإلى21-17أفالبيضيفقسفىالرطكبةالمرتفعةفىمدة

 .شيكرشتاءا6–5يكماصيفا،44

عادةعمىقمةاألعشابكيمكنياأفتعيشمفكتخرجاليرقاتكلياثبلثةأزكاجمفاألرجؿكتتجمع -
يكمامنتظرةالعائؿكعندماتجدالعائؿتثقبفىالجمدحتىتصؿأجزاءفمياإلى160–50

شريافدمكل،كتمتصالدـثـتترؾالعائؿإلىالشقكؽحيثتدخؿفىطكرسككفتتحكؿخبللو
 .يكما12–7إلىحكريةكمدةالطكراليرقىمف

 .أياـ10–5الحكريةمرةأخرلإلىجسـالعائؿالمتصاصالدـكمدةطكرالحكريةكتصعد -

يكماكأثناءتمؾالمدةيحدثالتمقيحكتسقطعمىاألرضثانية14–4تتغذلاإلناثالحديثةلمدة -
 .لتضعبيضياثـتمكت

:األضرار
.فىمكافعضةالقراديصابجمدالعائؿبالتياباتيصحبياميؿلميرشكحدكثأكراـكتقرحات -1
أفعممياتحقفالسكائؿالمعابيةالسامةلمقرادفىمكافالعضةغالباماتؤدلإلىحدكث -2

 .اضطراباتجيازيةشديدةلمعائؿالمصاب

عندإصابةالحيكافإصابةبالغةبالقرادفإنوتظيرعميوأعراضفقردـثانكلكقديؤدلذلؾإلى -3
 .مكتو
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الرخكالصاعدالحادكالذليككفمميتالمحيكاناتالصغيرةالسفمثؿقديحدثنكعمفالشمؿ -4
 .الحمبلفكالعجكؿكالخيكؿالصغيرة

عضالقرادإلصابةالحيكافالعائؿباآلفاتكمسبباتاألمراضاألخرلمثؿالفيرسكالبكتريا -5
 .كالفطريات

:طرؽالكقايةكالعبلج
.منياالعنايةبنظافةعبلئؽالحيكاناتخصكصاالخضراء -1
 .نظافةحظائرتربيةالحيكانات -2

الفحصالدكرلكعبلجالحيكاناتالمصابة
: السوال الثالث

: مميزات قبيمة المساميات.1
الحيكاناتذاتتماثؿشعاعىأكعديمةالتماثؿ،عديدةالخبليا،تترتبالخبليابطريقةغير -1

.مكتممةإلىأنسجةكيكجدبينياالميزينشيما
عديدة،كقنكاتأكغرؼيمربياتيارامفالماء،كالتكجدأطراؼأكأجزاءيكجدبالجسـثقكب -2

 .متحركةأكأعضاء

(خبليامطكقة)لياتجكيؼكاحدلمجسـىكالتجكيؼنظيرالمعدلمبطفبخبلياطكقيةسكطية -3
 .كيتـاليضـداخؿالخبليا

ألياؼعضكيةغيريكجدعادةىيكؿداخمىيتركبمفشكيكاتدقيقةبممكريةالشكؿأكمف -4
 .منتظمةأكمفكمييما

(بتككيفالبكيضاتكالحيكاناتالمنكية)كجنسى(التبرعـأكبالدرائر)التكاثرالجنسى
كيرقاتاإلسفنجميدبةحرةالسباحة

:التغذية
تتحرؾأسكاطالخبلياالمطكقةالتىتبطفالقنكاتالشعاعيةفيحدثتيارمفالماءكيدخؿمف

قنكاتالشييقيةكمنياإلىالقنكاتالشعاعيةثـيمرفىالتجكيؼنظيرالمعدلكمنوإلىالمساـفىاؿ
خارجالجسـعفطريؽالفكىو،كلذلؾفإفالفكىوالتعتبرفما،كلكفالغذاءيدخؿمعتيارالماءمف

ءإلىالمساـ،كىذاالغذاءعبارهعفكائناتحيةدقيقةأكأجزاءعضكيةمختمفةكعندمايصؿالغذا
بيضمو،أماالبقاياالتى القنكاتالشعاعية،تمتقطوالخبلياالمطكقةبمساعدةأسكاطياكأطكاقيا،كتقـك

.تيضـفتطردكيحممياتيارالماءإلىالفكىة
:التنفسكاإلخراج

عنددخكؿالماءمفالمساـيككفمحمبلباألكسيجيفالذلينتشرفىالجسـكيصؿإلىالخبليا
فتتـعمميةالتنفسكينطمؽثانىأكسيدالكربكففيحمموتيارالماءإلىخارجالجسـعفطريؽالمختمفة

.الفكىوكتتخمصالخبليامفالمكاداإلخراجيةبطريؽمباشرفيىتطردىذهالمكادكتطمقيافىالماء
:الحساسية

رةعمىاإلحساساليكجدفىاإلسفنجخبلياحسيةأكعصبية،كلكفالخبلياالمساميةلياالقد
.كاإلنقباضكيحسالحيكافبالمؤثراتالخارجيةػكتسمؾالخبلياالمسمؾالمناسببأفتنقبضكتنبسط
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:التكاثر
ػ:يتكاثراإلسفنجالجنسيابالطرؽاآلتية
:Regenerationالتجدد -1

فالصدماتيتكاثراإلسفنجعندماتتقطعأجزاءمنوبفعؿاألمكاجأكالتياراتالمائيةأكغيرىاـ
كالحركاتالعنيفةفإذااستقرتىذهاألجزاءالمقطكعةنمتكاستكممتبناءجسمياكقداستغؿاإلنساف

.ىذهالظاىرةفىاإلكثارمفاإلسفنج
:التبرعـ-2
كفيوتتجمعبعضالخبليااألميبيةبالقربمفقاعدةالجسـكتتكاثرباإلنقساـثـتتشكؿفيتككف

ريجيافىالحجـثـتتككفلوفكىةثـينفصؿكيحمموتيارالماءإلىمكافبعيدحيثمنيابرعـيزدادتد
.يثبتكيستقرككثيرامايظؿالبرعـمتصبلكبذلؾتتككفمستعمرةذاتأفرادعديدة

تككيفالدرائر-3
كىىتتككفمفبعضأنكاعاإلسفنجالتىتعيشفىالماءالعذبكىىتنشأمفتجمعمفعدد

الياالمتجكلةثـتحاطىذهالمجمكعةبغبلؼكيتينىتدعموبعضالشكيكاتكتتككفالدرائرمفالخ
.عامةعندحدكثجفاؼكتعرضالحيكاناتلخطرالمكت

(:التزاكجى)التكاثرالجنسى-4
كيبدأىذاالتكاثربظيكراألمشاجالذكريةكاألنثكيةفىالفردالكاحدأليعتبرىذاالحيكافخنثى

كفاألمشاجمفالخبليااألميبية،كتتككفالخبلياالذكريةبأفتستقرإحدلالخبليااألميبيةبالقربكتتؾ
مفالخبلياالطكقية،ثـتنمككتنقسـعدةمراتفتتككفكرةمفالخبلياالغبلفيةتحيطبخميةذكريةثـ

فىالنيايةإلىحيكاناتمنكيةتنقسـىذهالخميةعدةمراتفيتككفعددكبيرمفالخبلياالذكريةتتحكؿ
.تنطمؽمعتيارالماءلمخارج

أماالخبليااألنثكيةفتتككفبأفتزحؼإحدلالخبليااألميبيةحتىتستقربالقربمفالخبليا
المطكقةكىناؾتنقسـإلىأربعخبلياكىذهتنمكحتىتبمغحجماكبيراكيطمؽعمييابكيضات،كيتـ

غيرالذلتتككففيوالحيكاناتالمنكيةكلذلؾاليحدثإخصابذاتى،تككيفالبكيضاتفىكقت
كاإلخصابيحدثعندمايدخؿالماءمحمبلبالحيكاناتالمنكيةفتمتيمياالخبلياالمطكقةكلكف

التيضمياكلكفتفقدالخبلياالمطكقةسكطياكطكقياكتتحكؿإلىخميةأميبيةتمتصؽبالبكيضة
.ليياالحيكافالمنكلالذلتحمموكيحدثاإلخصابكيتككفالزيجكتالتصاقاشديداكتنقؿا

:منابتاإلسفنجفىالعالـ
ينمكاإلسفنجعمكمافىالمياهالساحميةلمبحارالدافئةكيكجدفىالبحراألبيضالمتكسطعمى

بحرالكاريبىسكاحؿليبياكمصركاليكنافكمايكجدبدرجةأقؿفىإيطالياكيكغكسبلفياكمايكجدفىاؿ
عندفمكريداكفىجزرالبياماكىندكراسكيكجدأيضافىالمكسيؾكاستراليا،كاإلسفنجالذلنستخدمو
فىكثيرمفأغراضنااليكميةماىكإالىيكؿالحيكاففقط،كىذاالييكؿيتككفمفمادةخاصةيفرزىا

.الحيكافتعرؼباسـاإلسفنجيف
:أنكاعاإلسفنجالمصرل
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إلسفنجالمصرلمفأجكدأنكاعاإلسفنجفىالعالـكىكيشابوالقطفطكيؿالتيمةمفيعتبرا
قباؿالناسعمىشرائو،فغمرأسكاؽأكرباكبريطانياكالكاليات حيثجكدتوفىاألسكاؽالعالميةكا 

المتحدةالتىتستيمؾجزءاكبيرامفمحصكؿاإلسفنجالمصرل،كيستخرجمفمنابتاإلسفنجالمصرية
ػ:ثبلثةأنكاعمعركفةتجارياىى

الفنجافالتركى-1
مـنسيجوضيؽكلكنوبنىفاتحكشكموكالفنجافيصؿقطره3ناعـمخممىالمممس،فتحاتوأقؿمف  

يتميزبقدرتوالكبيرةعمىامتصاصالسكائؿكلذايستعمؿفىالعممياتالجراحيةبدؿ..سـ12-10مف
عادةاستعمالوكمايستعمؿأيضافىالزينةكتمميعالجمكدكطبلءالقطفأحياناكيمكفغسموكت عقيموكا 
عدادالمكحاتالفنية .الخزؼكا 

الزيمككا-2
شكمومخركطىمنكسيشبوالفنجافالتركىكلكنو...أقؿاألنكاعالمصريةفىالجكدةكاسموالعممى

قميمةكيستعمؿفىالتمميعكصناعةخشفالمممسفتحاتوقميمةكمركنتوكقدرتوعمىامتصاصالسكائؿ
.األثاثكحشكالكسائدأحيانا

قرصالعسؿ.3
جكدةمفالفنجافالتركىكقدرتوعمىامتصاصالسكائؿمتكسطةكشكموكالقرصكىكأقؿ

سـ،5سـأماقطرهفيصؿإلى2–0.5المفمطحلكنوبنىفاتحكفتحاتوكاسعةنسبيايتراكحقطرىابيف
ةفىاإلستحماـكفىصناعةالمصكغاتكالمجكىراتكالفضياتكفىتمميعالجمكدكاألثاثيستخدـبكثر

يميوالفنجافكيعتبرمحصكؿاسفنجقرصالعسؿىكأساساإلنتاجالسنكلمفاإلسفنجفىمصر
التركىثـالزيمككا

:منابتاإلسفنجالمصرل
العالـكذلؾلمبلءمودرجةالحرارةتعتبرمنابتاإلسفنجالمصرلمفأجكدمنابتاإلسفنجفى

.لنمكاإلسفنجكصفاءالماءكشفافيتوكطبيعةالقاعالصخريةالتىينمكعمييا
كمناطؽاإلسفنجالمستغمةفىمصرمحصكرةبيفخطيفكىمييفيمرأكليماشرقابأبىقير

،كينمكاإلسفنجفىىذهالـ نابطعمىأعماؽتتراكحكثانييابآخرنقطةفىالحدكدالمصريةعندالسمـك
متربقميؿ،كتمتدىذهالمنابتمفقرب100مترا،كقدينمكأيضاعمىأعماؽأقؿمف50-1بيف

كتقعأجكدالمنابطفىالمناطؽالكاقعةبيفأبى.الشاطئحتىمسافةنحككيمكمترإلىداخؿالبحر
انىإلىجانبىذهالمنطقة،ركاشحتىرأسالكنايسككذلؾالمنطقةبيفمرسىمطركحكسيدلبر

ينمكإسفنجأقؿدرجةعمىالساحؿالشرقىبيفاإلسكندريةكالعريشكماينمكنكعآخرمتكسطالقيمة
فىالبحراألحمر
الصفات العامة لمديدان الحمقية .2
:المميزاتالعامو

.الحيكافثبلثىالطبقةالجنينية -1
 .جياإلىحمقاتلياتجكيؼجسـحقيقىكالجسـمقسـداخمياكخار -2

 .ذاتتماثؿجانبى -3
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 .يغطىالجسـبجدارجسـرقيؽرطب -4

 .لياجيازىضمىكامؿيبدأبفتحةالفـكيمتدبطكؿالجسـكينتيىبفتحةاإلست -5

 .التنفسباإلنتشارخبلؿطبقةالبشرةفىجدارالجسـ -6

 .ككراتدـأميبيةلمحيكافجيازدكرلذكدكرةدمكيةمغمقةكيحتكلعمىببلزماكىيمكجمكبيفذائب -7

يتككفالجيازالعصبىمفزكجمفالعقدالمخيةيتصؿبحبؿعصبىكسطىبطنىالمكقعيحمؿ -8
 .عقدةعصبيةكتمتدمنوأزكاجمفاألعصابالجانبيةفىكؿعقمة

 .الجيازاإلخراجىيتككفمفزكجمفالنفريداتفىكؿحمقةمفحمقاتالجسـ -9

 .األفرادخنثىكقدتنفصؿاألجناس -10

ػ:كتنقسـقبيمةالحمقياتنسبةإلىكجكداألشكاؾعمىالجسـإلى
:صؼقميبلتاألشكاؾ(1
كىىتضـديدافاألرضالتىتعيشفىالتربةكأجساـىذهالديدافمقسمةإلىقطععديدة

تحمؿكؿقطعةعددقميؿمفاألشكاؾكالرأسفيياغيرمميزكالديدافخناثكيكضعالبيضفىشرانؽ
زىامنطقةالسرجكمفأمثمتيادكدةاألرضتفر
:صؼعديداتاألشكاؾ(2
تشتمؿىذهالطائفةعمىالديدافالشككيةكىىحمقياتبحريةبأجسامياعقؿعديدةكتحمؿ

العديدمفاألشكاؾالطكيمةكلياخياشيـكرأسأكثرتميزايحمؿأعيناكلكامسكأعضاءحسيةكليسليا
فصبلفكلعديداتاألشكاؾعدةطرؽلممعيشةكلذاتظيربياتحكراتتركيبيةسرجكالجنسافعادةمف

تتبلءـبيامعطرؽمعيشتياكتكجدمنياأنكاعطميقةمتجكلةكأنكاعساكنةتعيشداخؿأنابيبأك
كىذهالمجمكعةليستلياأىميةمفالناحية(Neriesالنيريس)جحكركمفأمثمتيادكرةالرمؿ

لفنتعرضلياالزراعيةلذلؾ
:صؼالعمقيات(3
كىىتضـأنكاعالعمؽالتىتعيشفىالماءالعذبأكمياةالبحرأكعمىاليابسةكقدتككفحرة

أكتعيشكطفيمياتخارجيةكليسلياأشكاؾكأجسامياممكنةكمفمطحةإلىحدماكتتككفمفعددثابت
قاتثانكيةكليارأسمختزؿاليحمؿلكامسكبيامفالعقؿالقميمةنسبياكالمقسمةمفالخارجإلىحؿ

.ممصاتعندنيايتيالئللتصاؽكالحركةكالجنسافمنفصبلفكمفأمثمتياالعمؽالطبى
:الديدافالحمقيةكالتربةالزراعية

ػ:تنتمىمعظـحمقياتالتربةإلىرتبةقميمةاألشكاؾالتىيتبعيامجمكعتاف
:ديدافاألرضالغيرحقيقية(1)
سـكلكنياالذليميؿغالبالمبياضكىى15–5كالتىتتميزبصغرحجمياالذليتراكحمابيف

تكجدفىطبقاتالتربةالسطحيةأكقدتتعمؽحتىمستكلجذكرالنباتاتكلذلؾفيىقميبلماتككف
ئيةأكفىأنفاؽأكحفرفىالتربةكىىالتنتشرفىاألراضىالثقيمةالتىالتحتكلعمىفراغاتىكا

لتنفسياكيعتبرعامؿالرطكبةأساسىلنشاطيالذلؾفيى األراضىالغدقةلعدـتكافراألكسيجيفالبلـز
.التكجدفىاألراضىالرمميةحيثتتعرضلمجفاؼ
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كتتغذلىذهالديدافأساساعمىالمخمفاتالنباتيةالتىلـتتحمؿبعدكذلؾبأفتفرزمفغددىا
يايرطبالغذاءكيحممومبدئياثـتتـمرحمةىضـكتحميؿالغذاءفىالقناةاليضميةالمعابيةأفرازاقمك

كىىتساىـبذلؾفىتككيفمكاددباليةفىالتربةكماأنياتزدردالتربةأثناءتجكالياكماتفعؿديداف
عذارلاألرضالحقيقيةكمفصفاتالديدافقدرتياالغذائيةعمىبعضحيكاناتالتربةاألخرلمثؿ

كبيضالحشراتكديدافالنيماتكداكىىتمعبدكراىامافىالمقاكمةالبيكلكجيةلمنيماتكداحيثتبيفأف
كثيرامفأنكاعالنيماتكداالمتطفمةعمىالنباتيقؿنشاطياكتشؿحركتيابفعؿإفرازاتالحمقياتالقمكية

.كالتىتستسيغديدافالنيماتكدابصفةخاصةكغذاءليا
:ديدافاألرضالحقيقية(2)
كالتىتتميزمعظميابكبرحجمياكلكنياالقاتـكقدعرؼأىميةالديدافبالنسبةلخصكبةالتربة

منذأكائؿالقرفالتاسععشركمعظـأنكاعىذهالديدافمفالحفاراتأكذاتالقدرةعمىعمؿأنفاؽ
ادراكأثناءالميؿأكعندالتزاكجأكعقبسـكالتىالتياجرمفأنفاقياإالف50-30أرضيةأكثرمف

.األمطارالغزيرةأكعندقمقمةالتربةبالحفرالكبيرةالتىتسببيابعضالقكارض
كغذاءىذهالحيكاناتيختمؼباختبلؼاألنكاعفمنيامايتغذلعمىالمكادالكاممةالتحمؿكمنيا

ماتشترؾجميعيافىأنوأثناءتغذيتياتزدردالتربةمايتغذلعمىالبقاياالنباتيةالتىلـتتحمؿبعدكعمك
فتعمؿبذلؾعمىخمطالمكادالعضكيةبالمكادالمعدنيةكىذهاألخيرةأثناءمركرىابقناةالحيكافاليضمية
يحدثلياتغيركيماكلإلىجانبالتحمؿالميكانيكىكيتككفعفذلؾمكاددباليةمعقدةذاتأىميةفى

نباتالغذائية،كفىاألنكاعالتىتتغذلتغذيةرميةتبتمعغذائيابعضميكركباتالتربةتثبيتمصادراؿ
مثؿالبكترياكالفطرياتكالطحالبكاآلكلياتكيتأثرمنياعددقميؿأثناءعمميةاليضـكتخرجبذلؾمع

عمىالصفاتأمادكرديدافاألرضفىالتأثير.طرحالديداففتجدكسطامناسبالتكاثرىاكنشاطيا
نتيجةلطرحالديدافكىذهالكتؿCrumbsالطبيعيةلمتربةفيتمثؿفىتجمعحبيباتالتربةفىكتؿ

.تساعدعمىاحتفاظالتربةأكثربسعتياالمائية
كماأفعمميةقمبقشرةالتربةإلىالسطحماىىإالعمميةحرثلياأىميتيامفناحيةتيكية

الديدافالغنىبالمكادالعضكيةكالمعدنيةكماأفالحفركاألنفاؽتؤدلإلىالتربةكخمطحبيباتيابطرح
إحداثممراتلمركرالماءكاليكاءكافساحمجاؿلنمكجذكرالنباتاتكمايساعدذلؾعمىتشجيع

بدكرىاكمخازفلبعضالمركباتاآلزكتيةمثؿمادة بكترياالتأزتفىأداءكظيفتياكىذهالديدافتقـك
.كالتىعندتحمميابعدمكتىذهالديدافتضيؼلمتربةمصدراغذائياىامالمنباتPurineيكريفالب
كالطبقةالسطحيةلمتربةىىأكثرطبقاتالتربةتأثرابفعؿىذهالديداففتصبحأكثرتفككامما

كأمبلحيساعدعمىزيادةحجـىذهالطبقاتكماتزدادفىىذهالتربةنسبةثانىأكسيدالكربكف
التىتتخمؼفىالتربةنتيجةلتحمؿبقاياالنباتاتكمفىناكافليذهالديدافدكرافىالتعادؿ الكالسيـك

.الكيماكل
كقدتككفكثرةديدافاألرضالحقيقيةفىالتربةأمرغيرمرغكبفيولماتحدثومفأضرار

:أىميا
.تشكيوالمبلعبكالمسطحاتالخضراءبكثرةالمقذكفات (1)
 .تسببفقدفىمياةالرللكثرةاإلنفاؽ (2)
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فىاألراضىالمنحدرةتساعدكثرةالمقذكفاتكالتفكيؾعمىتعريةالتربةبأزاحتيابمثاةاألمطار (3)
.كالرياح

: الحركة -3. 
ىىمدلقدرةالكائفالحىعمىاإلنتقاؿمفمكافإلىآخرفىالكسطالذليعيشفيورغـأنوفى

اقدتنعدـىذهالخاصيةنظراألفمثؿىذهالحيكاناترغـتمتعيابالحياةتككفحالةالحيكاناتالدني
.مثبتةفىمكانيابحكـطبيعةحياتيا

(األيض)عممياتالتحكؿالغذائى-2
تجرلداخؿأجساـالكائناتالحيةمجمكعةمفالعممياتالبيكلكجيةتعرؼفىمجمكعياباأليض

،كتحكيموإلىمستخمصاتسائمةتمتصخبلؿdigestionثـىضمو،ingestionتبدأبتناكؿالطعاـ
بتكصيمياإلىخبلياالجسـكىناؾتتـعمميةالتمثيؿالغذائى خمبلتاألمعاءلتصؿإلىالدـالذليقـك

Metabolismالتىتتمثؿفىعمميتيفأساسيتيفىامتيفىماالبناء..فىالبركتكببلـزAnabolism،
،أمابقايااليضـالمكجكدةداخؿاألمعاءالتىتعرؼحينئذبالبرازCatabolismكاليدـ

:اإلخراج.3
ينتجعفعمميةالتنفسنفاياتضارةبالجسـمثؿثانىأكسيدالكربكفكيتخمصالجسـمنيافيما
يعرؼباإلخراجالكربكنى،بينماينتجعفعممياتاليدـنفاياتنتركجينيةكىىأيضامكادسامةليذا
يتخمصالجسـمنياأيضاأكالبأكؿبطردىاخبلؿعمميةتعرؼباإلخراجالنتركجينى،كعمميةالتبرز

تعنىالتخمصمفبقايااليضـ
:التكاثر-4
قصدبالتكاثرقدرةالحيكافعمىتككيفأفرادجديدةتشبيوبغرضحفظالنكعمفاإلنقراضكىذه

كتتـعمميةالتكاثربطريقتيف...ناتالحيةبكجوعاـالقدرةتعتبرخاصيةفريدةتختصبياالكائ
 .أساسيتيفىماالتكاثرالجنسىأكالتكاثرالبلجنسى

 

 أستاذ الماده
جاد حماده راضى/ د0أ  
غاده رفعت يوســـف. د  


