يف مخطط العالقات التركيبية يبدأ تفرع األنسجة بالتناظر للمخلوقات المتعددة
الخاليا حيث يوجد ترابط بين ترا كيب المخلوق ونوع التناظر وللتناظر دور يف وظائف
أجزاء جسم المخلوق
التناظر الجانبي أدى إىل تنوع كبير بين الحيوانات وصنفت من حيث التجويفات 1
عديمة التجويف  .2كاذبة التجويف  .3حقيقية التجويف ،وتنقسم حقيقية التجويف
إىل بدائية الفم وثانوية الفم

ج :10التناظر الجانبي :يمكن تقسيم

ج :6الحيوانات قادرة على الحركة وحقيقية النوى وغير ذاتية التغذية وأما

المخلوق إىل نصفين متشابهين على
طول مستوى يمر عبر المحور
المركزي

النباتات فذاتية التغذية وغير متحركة
ج :7يضمن اإلخصاب الداخلي أن يتحد الحيوان المنوي مع البويضة إلتمام

التناظر الشعاعي :يمكن تقسيم

اإلخصاب وهذا يتطلب أن يجد الزوجان أحدهما اآلخر وأما اإلخصاب الخارجي فال

المخلوق إىل أنصاف متشابهة على

يحتاج فيه الزوجان إىل أن يجد أحدهما اآلخر يف حين أن البويضة والحيوان

طول أي مستوى عبر المحور

المنوي قد ينتقالن بعيدا ً بفعل أمواج قوية أو تيارات مائية

المركزي

هيكل خارجي

عدم ا كتمال تكوين العضالت؛ جهاز الدوران وجهاز اإلخراج والجهاز التنفسي

جاستروال
خنثى

ج :11بطني :الجانب السفلي؛ ظهري :الجانب الخلفي
ج :12حقيقية التجويف الجسمي :تجويف جسمي
مبطن بالكامل بالطبقة المولدة الوسطى ،كاذبة
التجويف الجسمي :تجويف جسمي مبطن جزئيا ً
بالطبقة المولدة الوسطى

ج :21التناظر الجانبي :برسم توضيحي لوجه اإلنسان
وعمل محور بالمنتصف لنجد أن الجزء األيمن متماثل مع
األيسر يف التركيب والشكل
التناظر الشعاعي :برسم كرة وعمل عدة محاور لنجد أن كل
جزء يتماثل مع األخر

ج :22يحمي الهيكل الخارجي الحيوانات ويمنع
جفافها ويمكنها من الحركة على اليابسة ويمكن
التجزؤ يف الحيوانات من الحركة بكفاءة أعلى مع
وجود العضالت يف القطع وكذلك تحتوي كل قطعة
على أعضاء متشابهة ويف حالة تلف هذه القطع
يستطيع الحيوان البقاء على قيد الحياة بوساطة
القطع السليمة الباقية

يترك للطالب

ج :23الشوكيات توجد يف اإلسفنجيات وترتبط المصطلحات األخرى
بالالسعات
ج :24الكيس الخيطي الالسع يوجد يف الالسعات وترتبط المصطلحات
األخرى باإلسفنجيات
ج :25اإلسفنجين مادة توجد يف اإلسفنجيات وترتبط المصطلحات
األخرى بالالسعات

ج :31كمية الماء التي يتم ترشيحها يف ساعة:
 108 = 60 × 1.8مل
كمية الماء التي يتم ترشيحها يف  12ساعة =  1296 = 60× 12 × 1.8مل ÷  1.296 = 1000ل

يترك للطالب

يترك للطالب

يف منطقة الرأس
يف منطقة البطن
يف منطقة الذيل

يترك للطالب

ج :4تستعمل اإلسفنجيات التغذية الترشيحية والتي تحدث بإدخال الماء عبر الثقوب ثم ترشيح جزيئات الغذاء
العالق يف الماء
ج :5تختلف اآلراء ومنها أن اإلنسان يجب أن يزيد من مجهوده لدراسة وفهم أهمية الشعاب المرجانية وبيئتها

ج :6التكوين الجنيني الذي يظهر عالقات التشابه
والتقارب بين الحيوانات
الصفات التشريحية قد تعطي أدلة على عالقات
التشابه والتقارب بين صفات الحيوانات
البيانات الجزيئية مثل دي أن أي وجزيء أر أن أي
والبروتينات الخلوية قد توضح مدى التشابه
والتقارب بين الحيوانات

