




حيوانيةكـائناتعنعبارةوهي.الماءسطحتحتأواألرضسـطحعلىالمختلفةالبيئاتكلفيتوجـدوهي،الحـيةالكائناتمنالعـديداألرضعلىتعيش•

فإنهذاومعمعاكلالقائمةإلىتضافأخرىآالفا ًأنكما،الحيواناتمننوعمليونونصفمليونمنأكثربتسميةالحيوانعلمدارسواقاموقد.وغـيرهاونباتية

التيالحيواناتكلمن٪1منوأقل،بالفعلاآلنالموجودةالحيواناتكلمن٪20مناقلتمثلاآلنحتىالمعروفةالحيوانـاتأنواعأنيعتقدالحيوانعلماءبعض

أما،"الفقاريات"بـتسمىوبالتاليفقريعمودتمتلكأنهاعنهايقالأنيمكنمافقط٪5منهاوصفهاتمالتيالحيوانيةالكائناتأنويعتقد.الماضيفيوجدت

لذلكالفقــريالعمـودذلكتمتلكالفهيمياههافيأواألرضيةالكرةســطحعلىالمتواجـدةالحيوانـاتمن٪95تمثلوالتيالحيوانيةالكائناتمنالعظمىالغالبية

.التقريرهذادراسةموضوعوهي"الالفقاريات"بـتسـمىأنعلىاصطلح

بينماأنواعهاعضببينقرابةهـناكأنويتضح،الشعبمنعددتحتتقعالتيالحيواناتمنخـليطهيمابقـدرالشـعبمنمتجانسةمجموعةليستفالالفقاريات•

يفوقالتكيفحيثمنشاسعا ًمدىهذافيتظهروهي..التكوينبسيطةكائناتعنعبارةهوماومنهاتركيبيا ًراقيهومافمنهااآلخربعضهابينعالقةأيتوجدال

.الفقارياتعندالذيذلك

:جولة فى المملكة الحيوانية•

ير علمى حيث غفحاول كثير من العلماء تصنيف الكائنات الحية على أساس تشابه بعض الصفات كاللون ـ نوع الغذاء ـ نوع البيئة وغيرها إال أن هذا التصني

لعشب وحيوانات أكالت ت اأقترح تصنيف الحيوانات الى حيوانات أرضية ـ حيوانات مائية وحيوانات هوائية وذلك تبعاً لنوع البيئة التى تعيش فيها أو حيوانات آكال

. ة وحيوانات بيوضة كما صنفت أيضاً الى حيوانات ذات الدم وحيوانات عديمة الدم وتم تمييزها أيضا إلى حيوانات ولود. اللحوم وذلك تبعاً لنوع الغذاء الذى تتناوله 

.والتى تعتبر إلى حد ما محاولة قريبة إلى التصنيف العلمى السليم 1705-1627ثم تلى ذلك محاولة العالم اإلنجليزي جون راى عام 



وكانت تستخدم أعماله لتكوين نظام تصنيفي  .نوعاً من النباتات 18000بتحديد وتصنيف أكثر منجون راي، قام عالم النبات االنجليزي 17في القرن•

على أنه : وقد عرف النوع  .لكل نوع مختلف من الكائنات الحيةاألنواعوقد صنف راي الحيوانات أيضا، وهو أول من استخدم  مصطلح  .جديد للنباتات

.هة من الكائنات الحية والتي يمكن أن تتكاثر فيما بينهابمجموعة متشا

وينسب له الفضل في تأسيس  نظام التصنيف  .، نظاماً جديداً  لتصنيف الكائنات الحيةكارولوس لينيوس، وضع عالم النبات السويدي 18وفي القرن

.احدة ابهة في مجموعة والحديث والذي تصنف فيه الكائنات على أساس  خصائصها الفيزيائية وصفاتها ، وفي نظام لينيوس، توضع الكائنات الحية المتش

اسماً علمياً مكون ، وفي هذا النظام يكون لكل كائن حي(( نظام التسمية الثنائية )) وس نظاماً لتسمية الكائنات الحية ، ويطلق على هذا النظام يطور لين•

.من مقطعين ، والزال يستخدم حتى يومنا هذا، ويشير المقطع األول إلى الجنس والثاني إلى النوع 

:  قواعد التسمية •

.يجب أن يتكون االسم العلمي من مقطعين وباللغة الالتينية -1•

.يشير المقطع األول إلى الجنس والثاني إلى النوع ، ويجب أن يبدأ الجنس بحرف كبير -2•

على حدة ، يجب أن يكتب االسم العلمي بخط عريض يختلف عن النص أو بوضع خط أسفل الجنس والنوع ، مع مراعاة وضع خط أسفل كل مقطع-3•

 Homo sapiens: مثال 



:دور العلماء العرب فى التصنيف

,يطاربكابنالحيةالكائناتتصنيفميدانفيقيمةبجهودالمسلمونالعربالعلماءأسهم

نفصالذي"الكبرىالحيوانحياة"كتابصاحبالدميريالدينوكمال,نطاكيألاوداوود

ًً أنواعفيه والذى(هــ233)الحيوانكتابفيالجاحظعثمانوأبو,الحيواناتمنمختلفةا 

نيفبتصالعربالمسلمونالعلماءاهتمكما,وبيئتهاوسلوكهاالحيوانأجناسفيهدرس

.والعالجالتداويبغرضودراستهاالنباتات

فيتصنيفهاويتم،رئيسيةمستويات7إلىالحيةالكائناتتصنف:التصنيفمستويات

هرميتسلسل

Kingdom ًالمملكة

Class الطائفة

Phylumالشعبة

Orderالرتبة

Familyالعائلة

Genusالجنس

Speciesالنوع





تم تقسيم الكائنات الحية الي خمس ممالك

Monera (مملكة الكائنات الدقيقة)

Protista (مملكة الطالئعيات)

Fungi (مملكة الفطريات)

Plantae (المملكة النباتية)

Animalia (المملكة الحيوانية)



مملكة الطالئعيات



( مملكة الطالئعيات) kingdom Protista

ائناتكوهى.بيئةكلفىتنتشرالتىالحيةالكائناتأبسطمننوع50000منأكثرعلىالطالئعياتمملكةتشتمل•
لهاوليسياخالإلىتتميزالأجسامهاألننظرا ًالالخلويةكائناتبالوتسمىالمجردةبالعينترىالالحجمصغيرة
الكتلةهذهموتقوأكثرأونواةعلىغالبا ًتحتوىبروتوبالزميةكتلةمنيتكوناألولىكائنوال.أعضاءأوأنسجة
لتكاثراـاألسموزىالضغطوتنظيماإلخراجـالتنفسـالتغذيةـالحركة:مثلالحيويةالوظائفبجميعالحية

.واإلحساس

المثقبات-التريبانوسوما-إنتاميبا هيستوليتيكا-اليوجلينا-الباراميسيوم-األميبا:منهـــــــــــــــا•

:وهى Four phylumتم تقسيم مملكة الطالئعيات الي أربع شعب •

اوًالكائناتًاالوليةً:شعبة• البروتوزوًا

اليوجلينوفايتاًًالطحالب:شعبة•

البيروفايتاًًالسوطياتًاىًالتىًتمتلكًسوطًحركى:شعبة •

الكريسوفايتاًًاليخضورات:شعبة•



( مملكة الطالئعيات) kingdom Protista

او الكائنات االولية Protozoa: شعبة 

:تم تقسيم شعبة األوليات الي أربع طوائف طبقا لوسيلة الحركة المستخدمة•

Sarcodina: طائفة اللحميات1.

Flagellata: طائفة طائفة السوطيات2.

Sporozoa: البوغيات3.

Ciliophora: طائفة الهدبيات4.



( مملكة الطالئعيات) kingdom Protista

Sarcodina :طائفة اللحميات

Ex: Amoeba Sp

ثابتشكللهليسأوليحيوان•

غذائهاعلىاألميباتحصلحيثالبكتريافيهاتكثرالتىالمتحللةالنباتيةالموادبينوالمستنقعاتالبركمياهفىيعيش•

.األخرىالدقيقةوالكائناتالبكتريامن

ويعرفمحببغيرفهوللسيتوبالزمالخارجىالجزءأماالبالزماغشاءمنيتكونللحيوانالخارجىالسطح•

باالكتوبالزم

يحتوىلكوكذثابتمكانلهاليسالتىالنواةعلىويحتوىمحببوهوباالندوبالزميعرفللسيتوبالزمالداخلىالجزء•

فىالنواةموتقوفيهاوتهضمهابهااألميباتتغذىدقيقةكائناتبهاالتىالغذائيةوالفجواتالمنقبضةالفراغاتعلى

التكاثروالغذائىالتمثيلبعمليتيناألميبا

.الكاذبةاألقدامبواسطةاألميباتتحرك•

kingdom: Protista

Phylum: Protozoa

Class: Sarcodina

e.g: Amoeba sp.





( مملكة الطالئعيات) kingdom Protista

Flagellata :طائفة السوطيات

Ex: Trypanosoma Sp

تريبانوسوماجنسإلىينتمىمنهاوكثيرطفيليةاالوليةالكائناتأكثر•

أمراضا  بيسباآلخرالبعضولكنضارغيروبعضهاوالثديياتوالطيوروالزواحفوالبرمائياتاألسماكدمفىيعيش•

.األليفةوالحيواناتلإلنسانخطيرة

السوططريقعنتكونالحركة•

اإلنسانىفاإلفريقىالنوممرضيسببانروديسينسىبروسيىوتريبانوسوما،جامبينسبروسبىتريبانوسوما•

المسببةانوسوماتالتريبأكثرروديسينسىبروسيتريبانوسوماوتعتبر.تسىتسىذبابةبواسطةاألمراضهذهوتنتقل•

.شدةالنوملمرض

.لطفيلياتابهذهيبدوكماتُضارال(أخرىبريةوثديياتوالوعولالظباء)طبيعيةمخازنلهمابروسبيتريبانوسوما•

.الثنائياالنشطارطريقعن:التكاثر

kingdom: Protista

Phylum: Protozoa

Class: Flagellata

e.g: Trypanosoma sp.





( مملكة الطالئعيات) kingdom Protista

Sporozoa :طائفة البوغيات

Ex: Monocystis Sp : Ex: Plasmodium sp

لها تراكيب أوليات حيوانية و متطفلة تطفال داخليا كلية، تتكاثر بتكوين األبواغ عقب اتحاد األمشاج، ليس•

حركية، غير انها قد تتحرك حركة اميبية كما ان أمشاجها و أطوارها الصغيرة قد تكون أسواطا 

( يعيش كطفيليات فى الحويصالت المنوية لديدان األرض)المنوسيستس : من أمثلتها•

يق يسبب لالنسان حمى المالريا، و هو ينتقل من شخص مريض الى شخص سليم عن طر)البالزموديوم •

( بعوضة تنتمى الى جنس انوفيلس

kingdom: Protista

Phylum: Protozoa

Class: Sporozoa

e.g: Monocystis sp.





( مملكة الطالئعيات) kingdom Protista

Ciliophora :طائفة الهدبيات 

Ex: Paramecium sp

المجردةعينباليرىأنويكاد(والمستنقعاتالبركمياه)الراكدالعذبالماءفىحريعيشأولىكائن•

هدبمانخفاضالبطنىالسطحعلىويوجدمدببوالخلفعريضاألمامىطرفهالشكلمغزلىوهو

يسمىالشكلمخروطىتجويفالىويؤدىالخلفإلىظهرىاتجاهفىيمتدالفمىبالميذابيسمى

فمىلعومبمنهيمتدالخلوىبالفمتسمىبيضاويةفتحةالىالجسمداخلالدهليزويؤدىبالدهليز

الطعامبقايامنهاتخرجحيثمؤقتةإستفتحةالبلعومخلفوتوجد

kingdom: Protista

Phylum: Protozoa

Class: Ciliophora

e.g: Paramecium sp.





( مملكة الطالئعيات) kingdom Protista
اليوجلينوفايتا الطحالب: شعبة 

Phylum: Euglenophyta
بناءًالضوئيًكائناتًوحيدةًخليةًتحتويًاجسامهاًعليًبالستيداتًخضراءًتساعدهاًعليًالقيامًبعمليةًال•

.(مثلًالنباتات)

.(مثلًالحيوان)وتتحركًبواسطةًاالسواطًوًتتغذىًتغذيةًحيوانيةًايضاً•

.يناتًاألخرىالقشيرةًفىًاليوجليناًمرنةًبدرجةًتكفىًلالنثناءًولكنهاًأكثرًصالبةًفىًبعضًاليوجل•

بداخلًسوطًمنًخزانًقارورىًالشكلًفىًمقدمةًالحيوانً،ًويوجدًسوطًآخرًقصيرًولكنهًينتهىاليمتدً•
.الخزان

.يوجدًجسمًحركىًعندًقاعدةًكلًسوطً،ًوفجوةًمنقبضةًتُفرغًمحتوياتهاًفىًالخزان•

.هناكًبقعةًعينيةًحمراءًتعملًعلىًتوجيهًالحيوانًللضوء•

ىًاليخضورًوفىًداخلًالسيتوبالزمًتوجدًالبالستيداتًالخضراءًالبيضاويةًالشكلًالتىًتحتوىًعل•
.وتعطىًالحيوانًلونهًالمائلًإلىًالخضرة

تغذىًبالطريقةًولكنهاًإذاًبقيتًفىًالظالمً،ًفإنهاًت( نباتيةًالتغذيةً) التغذيةًفىًاليوجليناًعادةًذاتيةً•
.الرميةًحيثًتمتصًالموادًالغذائيةًمنًخاللًسطحًالجسم

تتكاثرًاليوجليناًباالنشطارًالثنائى•

.لهاًالقدرةًعلىًالتحوصلًلتحمىًنفسها•





المملكة الحيوانية



Animalia (المملكة الحيوانية)

:بعض خصائص المملكة الحيوانية•

حقيقيةًالنواةًمتعددةًالخاليا•

لديهمًالقدرةًعلىًالحركةًوالنقل•

لديهمًالقدرةًعلىًاالستجابةًالسريعةًللمحفزاتًالبيئيةًالخارجية•

معظمًالتكاثرًالجنسي•

بعضًهذهًالطبقاتًلهاًعمودً. شعبًلتعقيدًهيكلها9تمًتقسيمًالمملكةًالحيوانيةًإلىًوفق اً•

.ارياتفقريًويسمىًالفقارياتً،ًبينماًتلكًالتيًالًتحتويًعلىًأعمدةًفقاريةًهيًفق



Animalia (المملكة الحيوانية)

1. Phylum: Porifera (Sponges)

2. Phylum: Coelenterata

3. Phylum: Platyhelminthes 

4. Phylum: Nematoda

5. Phylum: Annelida

6. Phylum: Arthropoda

7. Phylum: Mollusca

8. Phylum: Echinodermata

9. Phylum: Chordata

شعبة االسفنجيات1.

شعبة الجوفمعويات الالسعات2.

شعبة المفلطحات3.

شعبة الخيطيات4.

شعبة الحلقيات5.

شعبة مفصليات االجل6.

شعبة الرخويات7.

شعبة الجلد شوكيات8.

شعبة الحبليات9.



Phylum: Porifera (Sponges)
شعبة االسفنجيات

:الخصائص والصفات العامة لألسفنجيات•

.دا ًائيةًجاالسفنجياتًحيواناتًجالسةًومعظمهاًحيواناتًبحريةًوقدًتظهرًمنهاًحركةًمحدودةًولكنًأغلبهاًالًيتحركًوهىًحيواناتًعديدةًالخالياًبد•

. حيواناتًغيرًمنتظمةًالشكلًذاتًأجسامًرفيعةًأوًمستعرضةًأوًقمعيةًالشكلًأوًأنبوبيةًبعضهاًمتفرعًوالبعضًاألخرًوحيدةًالفرع•

أحجامهاًفمنهاًماالًيزيدًعنًحجمًرأسًالدبوسًومنهاًماًيصلًقطرهًالىًثالثًأقدامًكذلكًألوانًاإلسفنجًمنًاألبيضًوالرم•  ً ادىًالىتختلفًأيضا
.األصفرًوالبرتقالىًواألحمرواألخضرًواألسود

.Poriferaخاللهاًيمرًالماءًومنًثمًفقدًسميتًبالمسامياتًالتىًمنالجسمًمثقوبًبثقوبًأوًفتحاتًعديدةًتنتهىًالىًحجرات•

.أوًاألليافًالعضويةًاإلسفنجية( مادةًالسليكاً) تحتوىًعلىًهيكلًمنًالكالسيومًأوًاألشواكًالسلكيةً•

.الهضمًيتمًداخلًالخاليا•

واستجاباتهاًللمؤثرًالخارجيًيكادًيكونًمحدودًأ• .وًبطئًحيواناتًعديمةًالخالياًالعصبيةًوالحسيةًوالتنفسيةًواالرتباطًيكونًمحدودًجداً 

تظهرًمنهاًظاهرةًالتعويضًوالتجديدBuddingًالتكاثرًتزواجىًوالًتزاوجىًفىًحالةًالالتزاوجىًيتمًبعمليةًالتبرعمً• أيضاً 
Regenerationًوالتكاثرًالتزاوجىًينشأًبتكونًالجاميطاتًولهاًيرقةًحرةًسابحة.

.Amphiblastulaلهاًيرقةًمهدبةًتعرفًباالمفيبالستوالً•

رجةًتعقيدهاًوتعرفًتختلفًاالسفنجياتًمنًحيثًنظامًبنيانهاًاختالفاًكبيراًوتظهرًبوجهًعامًثالثةًطرزًلبنيانًالجسمًتتدرجًفيًد: تركيبًالجسمً•
بالطرازًاالسكونيًوالطرازًالسيكونيًوالطرازًالليوكوني





األسكوني: الطراز االول 

يعتبرًهذاًالطرازًمنًأبسطًطرزًاالسفنج•

يكونًالجسمًعلىًهيئةًأنبوبةًأوًكأسً•

أوًماً Para-gastric cavityويحيطًجدارًالجسمًبالتجويفًنظيرًالمعديً•

Spongocoelيسمى

فتحًإلىًالجدارًرقيقًومثقبًبثقوبًكثيرةًتؤدىًإلىًالتجويفًنظيرًالمعديًالذيًي•

.الخارجًبفتحةًواحدةًهيًالفويهة

.عمراتاالسفنجياتًمنًهذاًالنوعًصغيرةًالحجمًوتعيشًفيًالغالبًفيًمست•

Leucosoleniaالليوكوسولينيا: مثالً•



Leucosolenia الليوكوسولينيا
إسفنجًبحريًبسيطًيعيشًفيًمستعمراتًملتصقاًبصخورًالشاطئ•

لهًهيكلًمنًكاربوناتًالكالسيومًيترسبًعلىًهيئةًشوكياتًثالثيةًاالشعة•

(ملم15–33)وطولًمنً•

نهاًأفرادًكأسيًوتتكونًالمستعمرةًمنًأنابيبًراسيةًتتحدًعندًقواعدهاًبفروعًأفقيةًغيرًمنتظمةًالشكلًتنبتًم•
.الشكلًلكلًمنهاًفتحةًكبيرةًعندًطرفهاًالحرًهيًالفويهة

ويظهرً( زفيريةالفتحةًال)ويتكونًجسمًمنًجدارًرقيقًكيسيًالشكلًيحتويًعلىًفتحةًكبيرةًعندًالطرفًالعلويً•
(  الفتحاتًالشهيقية)علىًجوانبًفتحاتًصغيرةًتسمىً

.الغذاء–يدخلًعنًطريقهاًالماءًالمحملًباالكسجينً•

أحداهماًخارجيةًهيًالطبقةًاالدميةًواالخرىًداخليةًوهيًالطبقةًويتركبًجداًالجسمًمنًطبقتين•
المعدية

أخرىًداخليةًتتكونًمنًطبقةًخارجيةًمنًخالياًرقيقةًمفلطحةًتعرفًبالخالياًالقرصيةًو: االدميةالطبقة

يةًوهذهًوتتكونًمنًالخالياًمبعثرةًتنتشرًفيًمادةًهالميةًجامدةًغيرًحتعرفًبالطبقةًمولدةًالهيكل
:الخالياًثالثًانواع

يةوهيًاالكثرًعدداًوتفرزًشوكياتًجيريةًتشكلًهيكالًداعماًللخالياًالح: الخاليا بانية الهيكل

وهيًأقلًأنواعًالخالياًتميزاًوهيًتتجولًفيًالمادةًالهالميةًحاملةًالغذاءً: الخاليا األميبية

نظيرًالمعديوهيًخالياًأنبوبيةًتفتحًإلىًالخارجًبثقبًشهيقيًوتؤدىًإلىًالتجويف: الخاليا الثقبية



نيالسيكو: الطراز الثانى 

أفقياجدارالينثنيوفيالبسيطاالسكونيالطرازمنتعقيداأكثرالطرازهذابنيان•
معديالنظيرالتجويففيهايمتدالشكلاالصبعيةالبروزاتمنالعديدليكون

.المسوطةبالحجراتوتسمىالمسوطةبالخاليامبطنةالبروزاتوهذه•

Syconالسيكوناسفنجالطرازلهذاالشائعةامثلةومن•

كأسيمالجسالضحلة،المياهفيبالصخورملتصقايعيشبحريإسفنجالسيكون•
ذوالشكل

جسمالجدارالخارجسطحعلىعديدةبثقوبومثقبالحرطرفعندكبيرةفويهة•
منالعديدكونلينفسهعلىمنثنيأنإالالليوكوسولينياتركيبنفسلهمثقبغليظ

شعاعياترتيباالمرتبةالمسوطةالحجرات



الطراز الليكوني: الطراز الثالث 

لكذعنفينجمالجسمجدارانطواءفييزيدحيثاالسفنجطرزأعقد•
كونفتالمطوقةالخاليانمويزيدكذلكالقنواتمنمركبجهازتكوين

معديالنظيرالتجويفينسدثمومنجداكثيرةصغيرةمدورةحجرات
.كبيراانسدادا

.فنجلالسوالتنفسيةالغذائيةالقدرةمنيزيدأنالتعقيدهذامزايامن•

Euspongiaالحماماسفنجاليوسبونجياالطرازهذامثال•

ظمةمنتغيروأحياناالشكلفنجانيأوكرويةاالسفنجهذاأنواعمعظم•
صخوربالملتصقةالبحارقيعانعلىمستعمراتفيوتعيشالشكل

ويتكونعديدةفويهاتبينهاوتوجدلهاعددالبثقوبمثقبالجسمسطح•
.جيريةشوكياتومناالسفنجينمادةمنعضويةأليافمنالهيكل



شعبة الجوفمعويات الالسعات

Phylum: Coelenterata



شعبة الجوفمعويات الالسعات

فيأودةمفر إماتعيشوهيالعذبةالمياهفيتعيشمنهاوالقليل،بحريةأغليها•
طليقةحرةسابحةأوساكنةمستعمراتفيأومجموعات

االكتوديرمطبقةمنيتكونجسمهاأنحيث،Diploblasticالطبقاتثنائيةحيوانات•

طبقةبينهماويوجد،EndodermالداخليةاالندوديرموطبقةEctodermالخارجية

Mesogloeaالمتوسطالهالمطبقةهيهالميةخلويةال

Coelenteronالمعوي التجويفهوواحدرئيسيتجويفللجوفمعويات•

.الياالخمنشبكةعنعبارةالمختلفةالجسمأجزاءبينيربطعصبيجهازلها•

يتكونًأيًأنًجسمها)radial symmetryالجوفمعوياتًحيواناتًذاتًتماثلًشعاعيً•

.  )منًجزءًمركزيًتتفرغًمنهًأجزاءًمتماثلةًعلىًهيئةًأشعة

ليها حلقة من اللوامس حول الطرف الفميع•



شعبة الجوفمعويات الالسعات

والهجومالدفاعفيتستعمل،(الخيطيةاألكياس)nematocystsخيطيةحويصالتلها•

.الفرائسوتخدير

تعاقبخاصيةكذلكوPolymorphismاألشكالتعددخاصيةتظهرالجوفمعويات•

Altrationاألجيال of generations.الميدوزاو البوليبهمالتراكيبهاالرئيسيانالنوعانأنكما

polyp & medusa.

.Planulaالبلنيولههوبهاالنموذجياليرقيالطور•

Hermaphroditicالجنسثنائيةأو(الجنسوحيدة)خنثويةإماالجوفمعويات• or

dioecious



شعبة الجوفمعويات الالسعات
تنقسم الى عدة طوائف

• Coelenterata is divided in to three classes:

• Class: Hydrozoa (polyp & medusa) ًالهيدريات

• Class: Scyphozoa (medusa only) ًالفنجانيات قناديلًالبحر

• Class : Anthozoa ( polyp only)  شقائق النعمان والشعاب المرجانية)الشعاعيات



طائفة الهيدرات

ويكثرًفىًمياهًالبركًالعذبةًويمثلًح•  ً يوانًالهيدراًيعتبرًحيوانًالهيدراًمنًأكثرًالجوفمعوياتًشيوعا

لتركيبًالحيوانًالجوفمعويًأسطوانىًالجسم  ً بسيطا  ً .صغيرًنموذجا

ممًويلتصقًباألعشابًالمائيةًواألحجارًبواسطةًمادةًلزجةًتفرزهاًقاعدةًالحيوان20-2يبلغًطولهً•

القرصية

ويحيطًبفتحةًالفمًعددًمنOral  Coneًتوجدًفتحةًالفمًعلىًقمةًارتفاعًيعرفًبالمخروطًالفمىً•

لوامس8-6اللوامسًالطويلةًيتراوحًعددهاًمنً

يالتينيةًيتركبًجدارًالجسمًفىًحيوانًالهيدراًمنًطبقتينًهماًاالكتودرمًواإلندودرمًيوجدًبينهماًمادةًج•

تعرفًبالميزوجليا

ـ: تتكونًطبقةًاالكتودرمًمنًأنواعًالخالياًاآلتيةً•

خاطيةًـًخالياًم–خالياًطالئيةًعضليةًـًخالياًمعوضةًـًخالياًحسيةًـًخالياًعصبيةًـًخالياًتناسليةً

وخالياًالسعةً

أماًاإلندودرمًفتتكونًمنًخالياًغذائيةًعضلية•



الفنجانياتطائفة
Jellyfish

هوزىالميدوالطوريكونومنهابالكأسياتأيضا ًالفنجانياتطائفةتعرف•

ناءأثمختزلةصورةفىيظهرأوغائبيكونإماالبوليبىالطورأماالسائد

اتالهيدريميدوزاتعنتمييزهاويمكنبحريةالميدوزاتأغلبالحياةدورة

)شائعةالالبحرقناديلمناألوريلياوميدوزةنقابوجودوبعدمالكبيربحجمها

قرصيةلةللمظمنتظمةانقباضاتبواسطةببطءالعالمأرجاءكلفىتوجدالتى

عهاتدفمنهاكبيرةمجموعاتاإلنسانيرىماوكثير(الجيالتينىالشكل

العضالتاتانقباضبواسطةببطءالقناديلتسبحوقدالشواطئإلىالماءتيارات

الخالياطريقعنالسعةموادتفرزإنهاحيثخطيرةالبحروقناديل.…

أكثرلىإقطرهاتصلقدكبيرةأحجامومنهاالقنديلبجسمتحيطالتىالالسعة

بوالشعاالحجريةالمراجينالجوفمعوياتإلىأيضا ًوتنتمىمترينمن

وانهابألوالمعروفةوالغردقةاألحمرالبحرفىبكثرةتوجدالتىالمرجانية

.الزاهيةالجميلة



الشعاعياتطائفة

Sea anemoneشقائق النعمان•

فميقرصلهاالملونةالزهريةالحيواناتمنوهىالجوفمعوياتشعبةإلىتنتمى•

وأيضا ً(األشعةبسداسيةتعرفالذلك)مضاعفاتهأو6عددهابلوامسيحاط

سمجأىأوواألخشابوالصخورباألصدافبواسطتهتلتصققاعديقرصلها

فىةخاصالعالمأنحاءكلفىالساحليةالمياهفىتوجدتمامازاهيةوألوانهامغمور

الدافئةالمياه

يعيشيثحالحيـةالكائنـاتمنغيرهامعالتبادليةالعالقاتبعضالنعمانولشقائق•

تمثيلالنواتجمنالنعمانشقائقتستفيد"الزودانسلى"طحالبأنسجتهاداخل

الناسكسرطاناليحتلهاالتىبالقواقعالنعمانشقائقيلتصقكماللطحالبالضوئى



الشعاعياتطائفة
Coralالمرجانيةالشعاب• Reefs

تعيشعاألنواوبعضخارجيةهياكلتكونجوفمعوياتوهىالحجرياترتبةتتبع•

فىتنتشرالتىالمرجانيةبالشعابتعرفمستعمراتفتكونغالبيتهاأما،منفردة

العالمفىاالستوائيةوشبهاالستوائيةالمناطقبحار

كبيرفالبوليبLobophylumمثلالطولىالثنائىباالنقسامتتكاثرأنواعوهناك•

لتكونا ًطوليتنقسمثمالساقشكلتأخذالهيكلمنمتراصةطبقاتمكونا ًوينمو

شجرةشكلفىالمستعمرةتبدو…وهكذاهيكليكونانبدورهماوهمافردين

.رأسىاتجاهفىالمستعمرةنموويكونمركبا ًثنائيا ًتفرعا ًمتفرعة

فيهااتالبوليبانقساميكونالمخيةالمراجينمثلالحجريةالمراجينمنأنواعهناك•

.متعرجشكلفىالهياكلظهورعنهينتجمماكاملغير



شعبة المفلطحات
Phylum Platyhelminthes



شعبة المفلطحات
Phylum Platyhelminthes

لطبقاتً،ًالمفلطحاتًأوًالديدانًالمفلطحةً،ًمعًجميعًالشعبًالتالية،ًبعدياتًثالثيةًا•

مالميزودر،ًثمًاألندودرم،ًاألكتودرم: هىً( منبته)أىًلهاًثالثًطبقاتًجرثوميةً

.الذىًيشغلًمكانًالهالمًالمتوسطًفىًثنائيةًالطبقات

(جسميوجدًتجويفًرئيسيًللالً)وًتتميزًحيواناتًهذهًالشعبهًبأنًالًسيلومًلهاً•

جسمهاًمفلطحًفىًاتجاهًظهرىًبطنىً•

متماثلةًالجانبينًوًغيرًمعقلةً•

.لقناةًالهضمًانًوجدتًفتحةًوحيدةًهىًالفم•

مفرغةًمتواجدةًفيًخالياهي)وًيحتوىًالجهازًاالخراجىًعلىًخالياًلهبية•

(الالفقاريات

.وًالجهازًالتناسلىًمعقدًالبناءًوًالحيواناتًعادةًخناثً•



وتنتمى إلى هذه الشعبة ثالثة طوائف

.وهىًمجموعةًمنًالديدانًالحرةًالمعيشةًومنهاًديدانًالبالنارياً: طائفة التربالريا 1.

ديدانً) دمًوديدانًال( الدودةًالكبديةًأوًالفاشيوالً) ومنهاًديدانًالكبدً: طائفة التريماتودا 2.

( .البلهارسيا

وًدودةً( متينياًسولي) ومنهاًدودةًالخنزيرًالشريطية: طائفة السيستودا أو الشريطية 3.

( .تينياًساجيناتا)البقرًالشريطيةً



طائفة التربالريا
Class Turbellaria

Planariaالبالناريا : مثال 

تعيشًالبالنارياًفىًالمياهًالعذبةًكالبركًوالعيونًوالبحيراتًواألنهار•

أيةًتراكيبًتلتصقًهذهًالديدانًبالسطوحًالسفلىًللحجارةًوأوراقًالنباتاتًالمائيةًو•

والديدانصلبةًأخرىًمغمورةًفىًالماء

.جسمهاًمستطيلًومفلطحًكماًأنهًرقيقًوصغير•

ماميةًالنهايةًاألماميةًللجسمًعريضةًويوجدًفصانًصغيرانًعلىًجانبىًالنهايةًاأل•

.كماًيوجدًزوجًمنًالعيونًعلىًالسطحًالظهرىًللجسم

تركةًبجانبًتوجدًالفتحةًالتناسليةًالمشكمايوجدًالفمًفىًمنتصفًالسطحًالبطنى•

فتحةًالفمً





طائفة التريماتودا
Class Trematoda

Fasciola(الفاشيوال ) الدودة الكبدية -أ

مماLiver rotًتعيشًهذهًالدودةًداخلًكبدًالماشيةًواألغنامًوتسببًمرضًعفنًالكبدً•

يسببًفقرًالدمًللعائلًوموتهًفىًبعضًاألحيان

ةًورقيةًالشكلًالطرفًاألمامىًعريضًعنًالطرفًالخلفىًيتراوحًطولًالدودالدودة•

سم15ً-4منً

 VentralواألخرًبطنىAnterior Suckerللدودةًممصـانًأحدهماًأمامى•

Suckerًيساعدانًالدودةًعلىًااللتصاقًبالعائل

هايةًالطرفًتوجدًالفتحةًالتناسليةًأمامًالممصًالبطنىًكماًتوجدًالفتحةًاإلخراجيةًفىًن•

الخلفى





طائفة السيستودا

 Taeniaمثال الدودة الشريطية •

ويلًجسمهاًشريطىًط.منًالديدانًالمفلطحةًالشريطيةًالطفيلية•

.توجدًفىًأمعاءًالفقاريات

ماًيكونًحيوانًفقارىًأ•  ً والًلهاًعائلًمتوسطًواحدًأوًأكثرًغالبا

فقارى

.الًيوجدًفىًالدودةًجهازًهضمىً•

.الجسمًمكونًمنًرأسًوعنقًوعددًمنًالقطع•

:  منهاً•

دودة الخنزير الشريطيةTaenia soluimتنيا سوليم •

دودة البقر الشريطيةT.Saginataتينيا ساجيناتا•



دودة الخنزير الشريطية 
Taenia solium تنيا سوليم

اإلنسانعلىالبالغةالوحيدةالدودةهذهتتطفل•

الحاوىالخنزيرلحمتناولعندالديدانبهدهاألصابهتحدثإذأمعائهداخلفىتعيش•

.جيدةبصورةالمطبوخغيروالمثانيهالديدانعلى

بسبباالتصاقهمواضعفىالهضميةللقناهالمبطنالمخاطىالغشاءالدودةهذهتتلف•

الرأسمنطقةفىالفمحولالموجودةالخطاطيفأوالكالليب

.المعوىالتجويفانسدادإلىتؤدىقد•

يعملحيثفالمضيأمعاءفىالموجودةالغذائيةللموادسلبهابسببعاما ًضعفا ًتسبب•

نهائىكمضيفاإلنسان

الحاويةالبيوضتناولماإذاالمثانيهالدودةيحملأيثانوىكمضيفاالنسانيعملقد•

.أقدام10حوالىطولهايبلغحيثالغذاءمعالجنينعلى



دودة البقر الشريطية
T.Saginata تينيا ساجيناتا

والخطمعلىتحتوىالأنهاحيثسوليمتنياعنتختلف•

يبتصالالناضجةالبيوضالبقرالوسطىالمضيفاألشواك

علىخطرا ًأقلوهى.قدما 30ًحوالىطولهايبلغ.اإلنسان

غشاءالتخدشالتىاألشواكوجودلعدمسوليمتينيامناإلنسان

لهاطوبسببأكثرمهضومةموادتمتصولكنهالألمعاءالمخاطى

.لهاثانوىكمضيفاإلنسانيعملال.





 Phylum Nematodaشعبة الخيطيات 



شعبة الخيطيات
Phylum Nematoda

أنكماا ًطليقيعيشحرهوماومنهااالسطوانيةبالديدانالشعبةهذهتعرف•

لوميةيسالحيواناتوالخيطياتالحيواناتبعضعلىمتطفال ًيوجدبعضها

الجانبينومتماثلةمقسمةغيرالطبقاتثالثية•

الخيطياتأمثلةومنبجليدمغطىالجسمجدارحولتجويفبهايوجد•

الفمحولشفاه6-3لهاواإلسكاريداترتبهيتبعوهواإلسكارس

أكبرنمواالسكارسشويكتانوبهملتوىالخلفىطرفهبأنالذكريتميز•

)لإلنسانةالدقيقاألمعاءعلىمتطفال ًويعيشانتشارا ًاإلسطوانيةالديدان

.(ورمفيتلإسكارس)للبقرالدقيقةاألمعاءأو(لميريكويدساسكارس



األسكارس
Ascaris

فىً( سم30ً-25) فىًالذكرًومن( سم25ً-15) يتراوحًالطولًمن•

طوليةًاثنانًأبيضانًخطوط4الجسمًبطولهًاألنثىًوتمتدًعلىًسطح

عريضانًيعرفانًبالخطينًالجانبينً

األمامىًوهوًمحاطًبثالثًشفاهًوًيوجدًشقًيوجدًالفمًفىًالطرف•

إخراجيًخلفًفتحةًالفمًمنًالجهةًالبطنيةً

دسًاألولًمنًتوجدًالفتحةًالتناسليةًلألنثىًعلىًالجانبًالبطنىًوفىًالس•

ىًالجسمً،ًوفىًحالةًالذكرًيتحدًالمجرىًالتناسلىًمعًالمعىًالخلف

فتحةًمشتركةًتعرفًبالمزرقًأمامًالطرفًالخلف  ً ىويفتحانًمعا





األنكلستوما
Anclystoma

الدقيقةاألمعاءفىوتعيشاالنتشارواسعةوهىالخيطيةللديدانالتابعةالطفيلياتأخطرمنتعد•

ومنالفمىيفالتجوفىالموجودةبأسنانهابتمزيقهتقومالتىبالغشاءالمخاطىمتعلقةلإلنسان

ناسواألج.المخاطىالغشاءمنالممزقةاألجزاءبالتهاموتقوماللمفوسائلالدمتمتصثم

.األنثىمنحجما ًأصغروالذكرأسطوانىالدودةوشكلمنفصلة

قالرقيالجلدوخاصةالجلدطريقعناإلنسانلجسماليرقاتاختراقطريقعناإلصابةتتم•

إلىنتقلتإذالدمويةاألوعيةإلىاليرقاتوتصلاألصابعوبينواليدينالقدمينجوانبعلى

البلعومثملهوائيةاالقصبةثمالهوائيةالحويصالتتجويفإلىتخرجثمفالرئتينفالقلبالكبد

لنزيفواالجلدكالتهابعديدةبأمراضاإلصابةوتسببالدقيقةاألمعاءثمفالمعدةفالمرئ

المخاطىالغشاءوتمزقالنزيفتسببالبالغةوالديدانالرئوىااللتهابأوالرئوى



شعبة الحلقيات

Phylum Annelida



شعبة الحلقيات
Phylum Annelida

يرةًمنًالحلقياتًأوًالديدانًالحلقيةًأوًالمعقلةًتكونًشعبةًكب•

فيًالبحرًأوًالماءًالعذبًأوًا لتربةًالديدانًيعيشًأغلبهاًحراً 

لحلقياتًوتشملًا. الرطبةًوقليلًمنهاًيعيشًكطفيلياتًخارجية

يً،ًبعضًاألنواعًالمألوفةًكديدانًاألرضًوديدانًالعلقًالطب

.ألوفةًإلىًجانبًالكثيرًمنًالديدانًالشوكيةًالبحريةًغيرًالم



شعبة الحلقيات
Phylum Annelida

:العامةالصفات•

لخارجامنبينهاتفصلعقلإلىومقسمةالجانبينمتماثلةأجسامها•
عقليةبينحواجزالداخلومنعقليةبينحزوز

زوائدالمنقليلعددولهاشيتينىغيرجليدطبقةأجسامهاتغطى•
.عقلةكلفيالشيتينية

يهافالهضميةوالقناةالجسمجداربينالمحصورالجسمتجويف•
حقيقىسيلومىتجويف

تاالسبفتحةوينتهيالفمبفتحةيبدأكاملهضمىجهازلها•

كالاألشولكنالجسمسطحخاللمنرباالنتشاعادةفيهاالتنفس•
كالخياشيمخاصةتنفسيةأعضاءبهايوجدقدالمائية

منعقلةكلفيالنفريداتمنزوجمناالخراجىالجهازيتكون•
.الجسمعقل



شعبة الحلقيات
Phylum Annelida

الطوليةالدمويةاألوعيةمنعددمنيتكونمقفلدورىجهازلها•
علىالدمويحتوىعقلةكلفيجانبيةتفرعاتمنهاتخرج

.المتجولةالسيلوميةالكرياتوبعضذائبهيموجلوبين

فيجدتووطوليةدائريةأليافمنوتتكونالتكوينجيدةالعضالت•
.الهضميةوجدارالقناةالجسمجدار

عصبىبحبليتصلالمخيةالعقدمنزوجمنالعصبىالجهازيتكون•
منأزواجمنهوتمتدعصبيةعقدةيحملالموقعبطنىوسطى

عقلةكلفيالجانبيةاألعصاب

.منفصالنأغلبهافيالجنسان•

:  التصنيف •

: طوائفًهي3تصنفًإلىً•

 Class  Oligochaeta:طائفة قليالت األشواك-•

 Class Polychaeta:طائفة عديدات األشواك-•

Class Hirudinea:طائفة العلقيات-•



طائفة قليالت األشواك
Class  Oligochaeta 

.ليلةقأشواكا ًعقلةكلتحملعقلإلىمقسمةأجسامها•

لوامسيحملوالمميزغيرالرأسفيها•

خناثأغلبها•

التربةفيتعيشالتياألرضديدانالطائفةهذهتضم•

.العذبالماءأنواعوبعضالرطبة



طائفة عديدات األشواك
Class Polychaeta 

ملتحجانبيةأرجلنظائرمنهاتبرزعقلإلىمقسمةأجسامها•

األشواكمنالعديد

ولوامسأعينا ًيحملمميزرأسلها•

منفصالنعادةفيهاالجنسان•

لىعأساسأتعيشبحريةحلقياتعلىالطائفةهذهتشتمل•

.(الرملدودة)النيرسدودةمثلالبحارشواطىء



طائفة العلقيات
Class Hirudinea

الخارجنمتنقسمالعددثابتةواقلعقلمنيتركبالقصرالىيميلجسمها•

حلقاتالى

ارجلنظائرأو(نادرااال)اشواكبدونهىو•

خلفىوالفمعلىيحتوىامامىممصانلهاو•

عقالتتحورعدةنتيجةالممصينمنكليتكون•

.شرانقأوبيضمحافظداخلفىاألجنةتتكونوخناث،وهى•

دماءعلىيعيشهوو(الطولفىسم10-5من)الطبىالعلقمثل•

قدو.انالغدروالمستنقعاتوالماءفىيعيشحيثتذهبالتىالفقاريات

مرضى،المنالدميمتصجعلهبانهذهالعلققدرةبعيدمنذاالنساناستغل

.الطبىبالعلقتسميتهتملذلكو



شعبة مفصلية األرجل 

Phylum Arthropoda



شعبة مفصلية األرجل 
Phylum Arthropoda

وفةالمعراألنواعأرباعثالثةتمثلإذالحيوانعالمشعبأكبرهي•

لىعتوجدفهيالبيئاتجميعتغزوأنواستطاعت.الحيواناتمن

يوفوالمالحةالمالحةونصفالعذبةوالمياهالتربةوفياألرض

معظملعبوت.الغذائيةالعاداتفيكبيرا ًتنوعا ًتظهرأنهاكما.الهواء

روتهوثاإلنسانحياةفيهاما ًاقتصاديا ًدورا ًاألرجلمفصليات

القزوديدانالعسلكنحلاإلنساننافعفبعضها،الحيوانية

لكنواقباإلنسانضاراآلخروالبعضتؤكلالتيوالقشريات

.امةالسكالعقاربأووالقرادوالذبابوالقملالبعوضمثلاألمراض



شعبة مفصلية األرجل 
Phylum Arthropoda

:  الصفات العامة •

.  حيواناتًمتماثلةًالجانبينًومعقلةًلكنًعددًالعقلًفيهاًقليلًوغيرًمتشابهة•

.  لهاًزوائدًمفصليةًزوجيةًمتنوعةًالشكلًلتالئمًالوظائفًالمختلفة•

.  الجسميغطىًالجسمًجليدًشيتينىًتفرزهًالبشرةًوهوًبمثابةًهيكلًخارجىًيحمىًويدعم•

منًالجهازًالدورىًويسمىًبال( السيلوم)تجويفًالجسمً• هيموسيلًممتلىءًبالدمًويكونًجزءاً 

.وهوً

منًتجويفًالجسمًالدموىًويدورًالدمًفيهًبفع• لًلهاًجهازًدوريًمفتوحًيتكونًأساساً 

.انقباضاتًقلبًأنبوبىًيقعًفيًالجهةًالظهرية

.  القناةًالهضميةًكاملةًتبدأًبالفمًوتنتهيًباالستًكماًفيًالحلقيات•

معظمًاألرضيةًتتنفسًمفصليةًاألرجلًالمائيةًبالخياشيمًوباالنتشارًخاللًسطحًالجسمًولكن•

.نفسيةمنهاًتتنفسًبواسطةًجهازًمنًاألنابيبًالهوائيةًالمتفرعةًتعرفًبالقصباتًالت



شعبة مفصلية األرجل 
Phylum Arthropoda

:  الصفات العامة •

.األثنينًمعا ًليسًلهاًنفريداتًواالخراجًيتمًبواسطةًغددًحرقفيةًأوًأنبيباتًملبيجىًأو•

ارًلهاًجهازًعضلىًجيدًالتكوينًويتركبًمنًمجموعةًمنًالعضالتًمستقلةًعنًجد•

جزاءًتندمجًهذهًالعضالتًعلىًالسطحًالداخلىًللهيكلًالشيتينىًوتحركًأ. الجسم

.  الجسمًالمختلفةًوالزوائدًبطريقةًمشابهةًلماًيحدثًفيًالفقاريات

منًمثيلهًفيًالحلقياتًفالعقدًالعص• بيةًأقلًعدداً الجهازًالعصبىًفيهاًأكثرًتركيزاً 

اكًحسيةًوأعضاءًالحسًجيدةًالتكوينًوتشتملًعلىًالعيونًالبسيطةًأوًالمركبةًوأشو

.  وأعضاءًسمعيةًوحويصالتًتوازن

تتحول•  ً إلىًالجنسانًًمنفصالنًويفقسًالبيضًعنًصغارًغيرًناضجةًجنسيا  ً تدريجيا

الطورًاليافع



شعبة مفصلية األرجل 
Phylum Arthropoda

: التصنيف•

:  تصنفًفيًعددًمنًالطوائفًأهمها•

 Class Crustaceaطائفةًالقشرياتً•

 Class Myriapodaطائفةًمتعددةًاألرجلً•

Class Insecta( سداسيةًاألرجلً) طائفةًالحشراتً•

 Class Arachnidaطائفةًالعنكبياتً•



طائفة القشريات
Class Crustacea 

أوالجلدطريقعنتتنفسولذلكمائيةأفرادهامعظم•

الخياشيم

والبطنوالصدرالرأسهيمناطقثالثةإلىمقسمالجسم•

الصدرىالرأسليكوناكثيرا ًالصدرمعالرأسويدمج

واالستاكوزاالكابوريا،(الربيان)الجمبرىمثال•



طائفة متعددة األرجل

Class Myriapoda 

التنفسيةبالقصباتتتنفس،أرضية•

يتركبوجذعرأسمنيتكونممدودالجسم•
المفصليةالزوائدتحملمتعددةعقلمن

.(السكولوبندرا)44أم:مثال•





(سداسية األرجل)طائفة الحشرات 

Class Insecta

أرضيةأرجلمفصليةتضم•

الهوائيةبالقصباتتتنفس•

الصدرويحملوبطنوصدررأسإلىمقسمالجسم•

المشىأرجلمنازواجثالثة

.والصراصيرالذبابأمثلتهامن•



طائفة العنكبيات

Class Arachnida

منلكثيراجانبإلىبالخياشيمتتنفسمائيةأرجلمفصليةتضم•

الرئويةلكتبواالتنفسيةبالقصباتتتنفسالتياألرضيةاألنواع

ةبقيعنتميزها(خارجية)مورفولوجيةصفاتالطائفةلهذه•

األخرىالطوائف

كلفيجدتوالتيالزبانياتمنبخلوهاأيضا ًالعنكبياتتتميز•

األرجللمفصليةاألخرىالطوائف

ةومؤخرالجسممقدمة:منطقتينإلىالغالبفيمقسمالجسم•

والعقاربالعناكبمثالالجسم



شعبة الرخويات

Phylum Mollusca



شعبة الرخويات

Phylum Mollusca

راتوالبحيالبحارشواطئعلىالمالحةالمياهفىالرخويةالحيواناتأنواعمعظمتعيش•

والمزارعوالغاباتالصحارىفىيوجداألخروالبعضالعذبةالمياهفىوبعضها

ً العددهذاومثلنوع45.000عددهايبلغ• ً يكونتقريبا الحفرياتمنمتحجرةأنواعا

صقةملتوتوجدحراً يزحفوبعضهاعادةالبطيءبالزحفوتتحركحرةطليقةكائنات•

أصدافهامنوتصنعنافعةاقتصاديةقيمةلهاوبعضهاالمختلفةوالنباتاتواألعشابباألحجار

أخرىوأنواعاألزرار

ً دوراً يلعبواآلخريؤكلوغيرهااللؤلؤتنتج• يدانالدمنلكثيرمتوسطةكعواملهاما

الماءومحارالكيتونالمعروفةالرخوياتأمثلةومنوطبيةعلميةأهميةلهولذلكالطفيلية

النباتاتىعلوتتغذىواألخطبوطالسبيطأووالحبارالصحراويةوالقواقعالبحروبلحالعذب

.والحيوانات



شعبة الرخويات
Phylum Mollusca

:العامةالصفات•
.جانبىتماثلولهاالفقاريةحيوانات•

ماإلندودرالداخليةوالطبقةالمتوسطةالميزودرموطبقةاإلكتودرمطبقةمنتتكون..الطبقاتثالثية•

بةمهدوهىمخاطيةغديةخالياوتشملالخاليامنواحدصفمنالخارجيةالطبقةوتتكونمقسمغيرجسمها•

 ً غالبا

مادةمنيةكلسأوجيريةصدفةيفرزوالذىالبُرنسغالفالظهريةالناحيةمنبهويحيطعادةقصيرالجسم•

داخليةأوضامرةأومندغمةتكونوقد،ثمانيةأواثنينأوواحدةقطعةمنتتكونأنوإما.الكالسيومكربونات

.األنواعبعضفى

والومالعأووالحفرالزحفمثلالحركةوظيفةلتأديةالقدميتحوروقدعضلىوقدمرأسمنالجسميتكون•

.والدينتاليمالعذبالماءمحارمثلاألنواعبعضفىرأسيوجد

بالمقدمةالفمبفتحةوتبدأملتويةأوUحرفشكلعلىكاملةهضميةقناةعلىالجسميشمل:الهضمىالجهاز•

منعرضيةفصفومنويتكونبالسفنيعرفكيتينىشريطالفمويحملالمؤخرةفىاإلستبفتحةوتنتهى

ً ويعرفصغيرةأسنان الكبديةأوديةالكبالغدةالهضميةالقناةفىوتفتح،المبردأواألسنانحاملباسمأحيانا

ً البنكرياسية .اللعابيةالغددوغالبا



:العامةالصفات•
خرجويالتامورىالتجويفبهيحيطأذينانأووأذينبطينمنمكونظهرىقلبمنالدورىالجهازويتركب•

.األوعيةمنوعددأمامىأورطىمنه

ً وأحيالبريةاألنواعفىوبالرئةالمائيةاألنواعفىغالبيةالخياشيمبواسطةالرخوياتتتنفس• طريقعنانا

.الخارجيةاإلكتودرميةالطبقةأوالبرنس

.وردةواألالتامورىبالتجويفمتصلةوهىفقطواحدةأواثنينأوزوجالكلىطريقعناإلخراجعمليةتتم•

الداخلىلجسماتجويفوباقىوالتناسلىوالكلوىالتامورىالتجويفعلىويختصرالسيلوم:اإلخراجىالجهاز•

.دموىتجويفعنعبارة

عصبيةلبأحباببعضبعضهاوتتصل،العصبيةالعقدمنأزواجثالثةمنعادةويتكون:العصبىالجهاز•

ونعيلإلبصارأعضاءوأخرى(والتذوقواللمسالشم)للحسأعضاءبعضهافىويوجدوعرضيةطولية

اتزانوعضومركبةأوبسيطة

داخلىوأخارجىواإلخصاباألرضيةالقواقعمثل(خنثى)وبعضهاعادةمنفصلةاألجناس:التناسلىالجهاز•

الاثرتكيوجدوالمباشرالنموأوالكاملالحيوانجسميكونتروكوفورمطوقيرقىطورنموهاأثناءويوجد

.جنسى

البطنقدمياتطائفة-الرأسقدمياتطائفة-القدمأسفينيةطائفة-العصبمزدوجةطائفة:ومنها•

http://www.smsec.com/ar/encyc/animals/moll.htm#Amphineara
http://www.smsec.com/ar/encyc/animals/moll.htmLomellibrandria ( Bivalve )
http://www.smsec.com/ar/encyc/animals/moll.htm#Cephalopoda
http://www.smsec.com/ar/encyc/animals/moll.htmGastropoda ( Univalve )


طائفة مزدوجة العصب

Ex: Chiton

طائفة أسفينية القدم

Ex: Bivalve

http://www.smsec.com/ar/encyc/animals/moll.htm#Amphineara
http://www.smsec.com/ar/encyc/animals/moll.htmLomellibrandria ( Bivalve )


طائفة البطنقدميات طائفة الرأسقدميات

http://www.smsec.com/ar/encyc/animals/moll.htm#Cephalopoda
http://www.smsec.com/ar/encyc/animals/moll.htmGastropoda ( Univalve )


شعبة الجلد شوكيات

Phylum Echinodermata



شعبة الجلد شوكيات
Phylum Echinodermata

ماكناألفىالقاععلىالبحريةالشواطئمنبالقربعادةتعيشبحريةحيواناتهى•

غالبا ًالحركةبطيئةلكنهاحرةحيواناتوهىكبيرعمقعلىيوجدوبعضهاالضحلة

فىبكثرةالحيواناتهذهبيضويستعملالصخورعلىبهتلتصقساقلبعضهاويوجد

ينتجالذىللمحاربالغةأضراريسببوبعضهابعضهايأكلونالناسمنوقليلاألبحاث

اللؤلؤ



شعبة الجلد شوكيات
Phylum Echinodermata

:العامةالصفات•

.ذات تماثل شعاعى و األعضاء غالباً مهدبة •

ى يتكون يغطى الجسم بطبقة رقيقة من البشرة ويقع على هيكل داخلى ميزودرم•
شواك من صفائح كلسية ثابتة أو متحركة وعادة فى نظام معين ، وتوجد كذلك أ

.كلسية 

.(ماعدا الثعبانيات فال توجد بها فتحة إست ) القناة الهضمية عادة كاملة •

ويشمل السائل . السيلوم مهدب وكبير عادة –الجهاز الدورى شعاعى وضامر•
م فى السيلومى خاليا أميبية ، يتحور السيلوم إلى جهاز وعائى مائى يستخد

.الحركة والتغذية والتنفس 

يلوم للخارج أو يتم التنفس عن طريق الخياشيم الجلدية الدقيقة التى تبرز من الس•
يق وفى طائفة الخيارات يتم التنفس عن طر. عن طريق األقدام األنبوبية 

.الشجيرات التنفسية 



Phylum Echinodermataومن أهم طوائف شعبة الجلد شوكيات

Star Fish

عينًالمجردةًيتبعًنجمًالبحرًشعبةًالجلدًشوكياتًوهىًحيواناتًبحريةًكبيرةًيمكنًرؤيتهاًبال•

دًعليهًفتحهًتوج( بطنىً) ويعتبرًنجمًالبحرًمنًأشهرًالحيواناتًالبحريةًولنجمًالبحرًسطحًفمىً

نًتوجدًعليهًفتحةًاإلستًإنًوجدتًوللحيواناتًهيكلًداخلىًم( ظهرىً) الفمًوسطحًالًفمىً

وهوً( الجهازًالحركى) صفائحًكلسيةًولنجمًالبحرًجهازًخاصًيعرفًبالجهازًالوعائىًالمائىً

.المسئولًعنًحركةًالحيوانًولكنهًيستعملًأيضاًَفىًالتنفسًوالتغذيةًواإلخراجً

وهناكًةالحركةًفىًحيوانًنجمًالبحرًتتمًعنًطريقًأقدامًأنبوبيةًوًعلىًاألذرعًأشواكًمتحرك•

علىًأعماقًمختلفةًفىًالبحارًو المحيطاتًحوالىًألفًنوعًمنًنجومًالبحرًالمختلفةًتعيشًدائماً 

وغذائهاًالمفضلًهوًالمحارياتًوالقواقعًونجمًالبحرًلهًشكل نجمىًوتنشطًنجومًالبحرًليالً 

حرًالجهتينًالفميةًوالالفميةًوجسمهًعبارةًعنًقرصًمركزىًوخمسةًأذرعًونجمًالبمسطحًمن

تماثله



ذًالبحرًولهًيتبعًقنفذًالبحرًشعبةًالجلدًشوكياتًوهىًحيواناتًذاتًهيكلًمتصلًوالًأذرعًلقنف•

(ظهرىً) وسطحًالًفمىً( بطنىً) أقدامًأنبوبيـةًوتنتهـىًبممصـاتًوللحيوانًسطحًفمىً

قدًمنًوللحيوانًمالقطًحسنةًالتكوينًواألشواكًطويلةًمتحركةًومتعددةًويحيطًبالفمًجهازًمع

كثيرةًوالحيوانًكروىًالشكلًفيهًتماثلًشعاعىًوهناكًأنواع" مصباحًأرسطوً" الفكوكًيسمىً

ةًواألشواكًتظهرًفىًالبحرًاألحمرًبكثرةًوتتحركًقنافذًالبحرًببطئًبواسطةًاألقدامًاألنبوبي

نًمغطىًوتتغذىًعلىًالطحالبًوالرواسبًالعضويةًوالحيواناتًالساكنةًالصغيرةًوجسمًالحيوا

واكهًحوالىًبغزارةًبأشواكًطويلةًوقصيرةًوبمالقطًصغيرةًوبعضًأنواعًالقنافذًيتراوحًطولًأش

علىًأشواكهًلذاًيجبًاالحتراسًواالبتعادًعنًلمسها10ً .سمًويفرزًمادةًسامةًجداً 





شعبة الحبليات
Phylum Chordata

(notochord)وجودًحبلًظهريً•

طوالًيوجدًفيًجنينًكلًالحبلياتًحبلًظهريًيعملًكدعامةًداخليةًللجسمًًوقدًيظل•

.  ارياتفترةًالحياةًًكماًفيًالحبلياتًاألوليةًأوًيستبدلًبعمودًفقريًكماًفيًالفق

 (Neural tube)وجودًالقناهًالعصبيةً-2•

ةًوهوًيوجدًفيًجميعًالحبلياتًحبلًعصبيًظهريًيقعًفوقًالحبلًالظهريًمباشر•

.مجوفًعلىًالعكسًمنًالالفقارياتًالتيًيكونًالحبلًالعصبيًبطنيًومسمط

(Gill slits)وجودًالخياشيمً-3•

فترةًمنًأهمًصفاتًالحبلياتًوجودًالخياشيمًفيًالمرحلةًالجنينيةًًوقدًتظلًًطوال•

. علىًًاألرضالحياةًكماًفيًاألسماكًأوًتستبدلًبالرئتينًكماًفيًالفقارياتًالتيًتعيش

لوعاءًاتجاهًسريانًالدمًفيًالوعاءًالرئيسيًالبطنيًًمنًالخلفًالىًاألمامًًوفيًا-4•

.بعكسًًالالفقاريات, الرئيسيًالظهريًمنًاألمامًالىًالخلف

لىًالذيلًهيًمنطقةًخاليةًمنًاألحشاءًتقعًخلفًالفتحةًاالخراجيةًع: وجودًالذيلً-5•

العكسًمنًمعظمًالالفقارياتًالتيًتنتهيًفيهاًاألحشاءًفيًنهايةًالجسمًً



تنقسمًشعبةًالحبلياتًالىًشعيبتينً

(  (Sub phylum Protochodataشعيبة الحبليات األولية( أ

:تحتويًأفرادًهذهًالشعيبةًعلىًحبلًظهريًطوالًفترةًالحياةًوتنقسمًالىًثالثًطوائفًهي

األسيديايوجدًالحبلًالظهريًفيًمنطقةًالذيلًفقطًًمثال : (Class: Urochordata )طائفة الذيل حبليات -1

البالنوجلوسسًيوجدًالحبلًالظهريًفيًالنصفًالخلفيًللجسمًمثالً:((Class: Hemichordataطائفة النصف حبليات -2

السهيميمتدًالحبلًالظهريًبطولًالجسمًكماًفيً(Class: Cephalochordata)طائفة الرأس حبليات -3

((Sub phylum Vertebrataشعيبة الفقاريات ( ب

الثدييات–الطيورً–الزواحفً–البرمائياتً–هيًحيواناتًذاتًجمجمةًوعمودًفقريًاماًغضروفيًأوًعظميًًمثالًاألسماكً




