
 
 

 

 الحبليات

 
 ماهي الحبليات ؟

 الحبليات هل تعلم أن اإلنسان من
 

 :حيوانات تشترك بالصفات األربعة التالية : الحبليات 
 

 وهوشريط يدعم جسم الحيوان تحول عند التطور إلى عمود فقري: الحبل الظهري  -1
 هو السلف للدماغ والنخاع الشوكي: الحبل العصبي  -2
 تقلص عند اإلنسان وبقي منه عظم العجز :الذيل  -3
 موجودة على جانبي جسم الحيوان تحولت عند األنسان إلى أجزاء من األذن والرقبة والرأسهي فتحات  : الجيوب البلعومية -4

 

 
 

 سندرس بعض المعلومات عن كل مما سبق 
 

 ليس لها عمود فقري :الحبليات الالفقارية: أوال
 

 أهم ميزاتها نوع الحبلي الالفقاري

  السهيمات
 

 من الحبليات األولى 
 –تختبيء في رمال الشواطيء  -تشبه األسماك  –حيوانات صغيرة 

 سم  5طول الواحدة بحدود   -يمكنها السباحة 

 

 الغالليات
 

 تشبه اإلسفنجيات
وجود تشابه بين الفقاريات  DNAاكتشف العلماء عند دراسة ال 

 والغالليات أكثر من التشابه بين الفقاريات والسهيمات 

 

 
 

 الحبليات

الحبليات 
 الالفقارية

لسهيماتا  

 الغالليات

 الحبليات 

 الفقارية

 األسماك

 البرمائيات

 الزواحف

 الطيور

 الثدييات

 دولة االمارات العربية المتحدة

 هيئة المعرفة والتنمية البشرية

قسم العلوم –مدرسة الشروق الخاصة   

 :........................................االسم 

 ../...........السابع:.الصف 

 :.................التاريخ 
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 تنتمي إليها غالبية الحيوانات المألوفة لدينا :الحبليات الفقارية : ثانيا
 

 أهم ميزاتها نوع الحبلي الفقاري

 تعيش في الماء  األسماك
  تتنفس عن طريق الخياشيم 
  لها زعانف –لها ذيول 
  مجموعات من األسماك 3توجد : 

 (وهي أسماك غضروفية مثل الجلكيات )  األسماك عديمة الفك 
 (هيكل جسمها غضروفي بينما جماجمها عظمية )  أسماك القرش والراي 

 (فرس البحر تعتبر سمكة عظمية فريدة )  األسماك العظمية 
 

 (1الجدول)للتعرف على أشكالها  262ارجع إلى الكتاب ص

 

 تعيش بين الماء واليابسة  البرمائيات
 لها خياشيم ورئتان 
 لها أربعة أطراف 
  (حيث تضع بيوضها في الماء ) والتكاثر التزال تعتمد على الماء في الحياة 
  جلدها رقيق ورطب 

 (لذا عليها أن تعيش في بيئة رطبة للحفاظ على أجسامها من الجفاف )  
  يوجد ثالثة أنواع من البرمائيات: 

 (لها ذيول ، وتتحرك عن طريق ثني أجسامها)  السمندر والسمندل المائي 
 (ليس لها ذيول ، ولها قوائم طويلة تمكنها من القفز ) لضفادعا 
 (تشبه ديدان األرض ، وتتحرك عن طريق ثني أجسامهاليس لها قوائم ، ) الضفادع الثعبانية 
 

 (14الشكل )للتعرف على أشكالها 262ارجع إلى الكتاب ص

 
 الحشريةمن أسباب انخفاض عدد البرمائيات في الوقت الحالي استخدام المبيدات 

 

 تعيش على اليابسة  الزواحف
 لها رئتين للتنفس 
 تعتبر حيوانات متغيرة درجة الحرارة 
 يحاط جسمها بقشور تعمل هذه القشور على منعها من الجفاف 

 (الداعي لوضع البيوض في الماء)كذلك بيوضها مغطاة بقشرة كي التتعرض للجفاف 
 وفي داخل البيضة غشاء واق يحيط بالجنين يسمى السلى 

 لذا تسمى الحيوانات السلوية( هذه الصفة موجودة عند الزواحف والطيور والثدييات )

  مجموعات هي األكثر شيوعا  3تشتمل الزواحف على: 

 السحالي والثعابين 
 السالحف 
 القاطور والتمساح 

 

 للطيور؟برأيك ماهي الصفة الفريدة   الطيور
 (معظم الحشرات تطير كذلك هناك طيور التطير )  Ẋوجود األجنحة والطيران 

 إذا ماذا ؟
 مايميز الطيور عن جميع الحيوانات الباقية وجود الريش

 درجة حرارتها ثابتة 
 للطيور العديد من وسائل التكيف التي تساعدها على الطيران منها: 

  ليس لها مثانة بولية كي اليثقل وزنها عند امتالء المثانة بالبول 
 (تضع الطيور البول على شكل بللورات)

  (مما يجعل عظامها أخف وزنا)عظامها مجوفة 
 تتصل األجنحة عندها مع عضالت صدر قوية 

 بدال عن الريش في الطيور( يساعد على تدفئتها)لها شعر  الثدييات

  (الحليب إلرضاع صغارهاتنتج )لها غدد لبنية 
 درجة حرارتها ثابته 

www.almanahj.com



  مجموعات من الثدييات  3توجد: 

  تضع البيض –عددها قليل  :احادية المسلك 
 (آكل النمل –خلد الماء )مثل 

  تربي صغارها في جيوب :الثدييات الكيسية 
 معظمها يعيش في استراليا

 (بعض السناجب والفئران وحيوان األبوسوم)مثل 

  المشيمية الثدييات:  
 يرتبط الصغار أثناء تواجدهم برحم األم عن طريق المشيمة

 (القطط واألحصنة والبقر واإلنسان)مثل 

 
  

 274حل األسئلة ص
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 272إلى ص 277حل أسئلة الوحدة من ص
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