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 :Chordata Phylumشعبة الحبليات 

ة KingdomةAnimalتضممممبة مممملياة اليي ممممي ة اتمممملةت تلمممملة امممم ة اللي مممماة ال     مممماة

 افمبةة  ايرليئ ي ة  السليكة اغضر ف اة د ئر ما ال    ي ة افقر اة ةهلة ايييئنة  اط  رة  از  لفة

 مي ة,يميةالضميفاة ام ة اليي  المي ة  اوم   ة غ رهية اتلةتل شةفملة اي ئمي ة اللتيفماة يةفملة ا ييسماة

 اتممملةتلممم شةر  مممد ةفممملةةBranchiostoma  امممرل ةةCiona ياسممم   يةةprotochordata ال ا ممماة

ةقيعة اس  للة ايلر اةغيايي.

ة

   General characteristicsالمميزات العامة 

ةتلتيزة اليي ي ةيلية يل:

ةف  يظرة لدةجي يلة اجسبة اجي بة اللر.جي ي اة ات يظرة -1

 (.endoderm-ة mesoderm–ةectodermطيقي ة اجرث ل اة)ثالث اة ا -2

 قعةيم نةجمد رة اجسمبةة Peritoneum ج دةج فةجسللةلق قلةليطنةيغ ي ة اير ت نة -3

   ال ي بة اوضلل.

  اليمممملةلر لممملةتمممير اة ال مممي  ةةفمممملةيلممم ةل جممم د  ةةnotochord  ممم نة اليممملة اظومممرية -4

اة اجسبة اظور ماةيم نة اليملة الصميلةةظوريةعيير ةعنةعصيةلل ر اةلنة او  لةتلتدةفلةل طق ا

Nerve cordة  ال ي بة اوضلل.ة

 . اقسبة الليللةل اةا   نة ادليغة اليلة الصيلةظورية ال قعة  تضلب -5

 . قدةالة   نةل ج د  ةةanusليفةل طقاة ا رجةةtail لتدة اذ بة -6
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نة ا  عة اقيبةيط لة ال قعةلعة ج دة  ع اةدل  اةظور اة يط  اة لية نةجويزة اد ر نةل -7

 .closedةblood الغيقة

 نةفلة افقير ي ةغضر ف ية  ةعظل ي.اويةه  لةد ليلة    ة -8

ةCleftsذ ة مممممممق قةغيصمممممممل اة  ة ل ممممممميئ اةةpharynxاجل لومممممممية ث مممممممي ة ا لممممممم ةييلممممممم بة -9

visceralةorةgillقممم  حة ل مممميئ اة  ةغيصممممل اةة  archesةvisceralةorةgillت جممممدةفمممملةفتممممر ةة

ة.  ةت جدةط  لةفتر ةل ي ة ال   نةلةلر للة لرىلل  اةلنةل ي ة ال  نة تلتفلةف

ة

 اتمممملةلل يهمممميةليمممملةةChordaل ممممتقاةلممممنة يلمممماةالت   مممماةهمممملةةChordata يلمممماةة(:1لاللظمممماة)

chord.ة

ة.ص فةلفردةلنةلال يةلر ف اة:Peritoneumة(:2لاللظا)

ةmesodermسمممم ي بةعيممممير ةعممممنةفجمممم  ة يئ مممماةفمممملةةcoelom اجممم فة اجسممممللة الق قمممملة

لاة ا  قةblastocoel اير ت   ب. ليةيقي يةتج  فة ايالست  الةةperitoneum ي ة ت  نةلليطاةيغ

  اليا ممماةلممنةغ مممي ة اير ت   ممم بةفتلممرفةيياتجمممي  فة اجسمممل اةةendodcrm ة mesodermيمم ن

ة. pseudocoel ا يذياة  ة اغ رةلق ق اة

ةة

 قممعة اجمم فةةلمميةهمم ة افممرقةيمم نة اجمم فة اجسممللة الق قمملة  اجمم فة اجسممللة ا مميذبة   ممنةسممل ل:

ة اجسللة ا يذبةفلة ية لياةلنة لبة اللي اة ال     اة؟

ة

ة

ة
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  Classification of chordateتصنيف الحبليات 

ة:ي ةسييقية ا ة ريعة لبةثي   اةهلتص فة اليي 

ةة   Subphylum: Hemichordate لياة صف اة اليلة اثي   اة ةة-1

ة.ة    Subphylum : Urochordata لياةذ ي اة اليلة اثي   اةة-2

ة.ةSubphylum: Cephalochordataاة لياةر س اةة اليلة اثي   ة-3

ة.   Subphylum: Vertebrata or Craniataافقير ي ة  ة اقلف ي ة اثي   اةة لياة ة-4

ة

 نة مملياة صممف اة اليمملة اثي   مماةتلتيممرةليا مميةلممنةقيمملة ث ممرةلممنةعيلممي ة ال مم  نة  مملياة

ةPhylum: Hemichordataفقر ماةييسممبة مملياة صممف اة اليمملةلسمتقياةلممنة مملبة ال    ممي ة اال

 لميةل ثة نةلييوية اظوريةغ رةلليثلةايليلة اظوريةفملة فمر دة ا ملبة اليي ماة اثي   ماة اللمرىة

ثمالثةة ام ةة عيم ةهمذ ةف ملياة اليي مي ةتصم فةلملة ث مرةلمنةلز  مية االفقر مي ة فمر دل نة فر دهيةت

ة لبةثي   اةهلة الت ا:

ة. Ciona س   يلثلة اةSubphylum: Urochordataة اليلة اثي   اة لياةذ ي اة-1

ةلثمممممملة اممممممرل  ةSubphylum: Cephaloehordata مممممماةةة مممممملياةر سمممممم اة اليمممممملة اثي  ةة-2

ة.Branchiostomaة

ةةProtochordataتسل ة لياةذ ي اة اليلة اثي   اة ر س اة اليلة اثي   اةييسبة اليي ي ة ال ا اة

ةة Subphylum: Vertebrata or craniataاقلف ي ة اثي   اة لياة افقير ي ة  ة ة-3

ة

ة

 تصنيف الفقاريات او القحفيات:
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Subphylum: Vertebrata or Craniata ة
ة:لف ي ة اثي   اة ا ةلجل عت نةهليتص فة لياة افقير ي ة  ة اق

ةةSuperclass: Agnathaف قةص فة الف  ي ة -1

سمليكة الة  وميةعد لماة اف م كة تصم فة ام ةتضبةهذهة الجل عاةل    ي ةفقر اة ي هةييال

ةعددةلنة الص يفةل ويةلية يل:

ةة   class: Cyelostomataص فةد ئر اة افبة

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةlamprey:ة اليي لة) االليري(ةلثيل

ةةSuperclass : Gnathostomataف قةص فة اف  ي ة -2

ة ت للة الص يفة الت ا:

ة

ةةClass: Chondrichthyes السليكة اغضر ف اةص فة ة-أ

ةة dog fish يبة ايلرةةلثيل:

ةةClass : Osteichthyes ص فة السليكة الظل اةة-ب

ةةBoltiلثيلة: اييطلة

ةةClass: Amphibia ص فة ايرليئ ي ةة-ج

ةةBufo regularisلثيلة: اضفدعاة ارقطي ة

ةةClass: Reptilia ص فة از  لفةة-د

ةةLizard ي رةلثيلة: ادفينة ا

ةةClass: Aves ص فة اط  رةة-همة

ةةDomestic pigeonلثيل:ة الليلاة ال زا اة
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ةةClass : Memmalia ص فة اثد ي ةة- 

ةةRabbit الر بةةلثيل:

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

 المختبر الثاني
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Phylum: Chordataةة
 Subphylum: Cephalochordate (Acrania)ة ة

   لياةر س اة اليلة اثي   اةة لياة ار حةليي ي ة اثي   اة  

ex. Branchiostoma lanceolatusةة
ة

ةةAmphioxus السبة ا يئعة ارل  ة

ة الل ز  ة اليلاةةا لياةر س اة اليلة اثي   اة

ةheadة ارأح  اتلةتل لة ةCephalochordataلنة ا يلاة االت   اةة Cephalo  تق ة يلاة ةة

  اتلةت  نةلسمتط ياة اجسمبة ام حةاوميةر حةلتل مزةةProtochordata هلةلنة اليي ي ة ال ا اة

 لتدةعيم ةطم لة اجسمبة لمية لتمدةفم قة اليملةة notochordةظور ي ةة  ة طر فةز ج اةتلتيكةليال ة

لجممم فة تسمممعة اجمممز ة اللممميللةل ممماةا  ممم نةجسممملية لمممرفةةNerve cord اظومممريةليممملةعصممميلة

اجسمممب.ة لممميةتلتيمممكةهمممذهةفممملةجمممي يلة ةMyotomesييال صمممياة ادليغ ممماة ت جمممدة اقطمممعة الضمممي اة

ع ممدةجممي يلةةgill or visceral clefts ال    ممي ةعممدد  ي ر لنة ا ق قياغيصممل اة  ة الل مميئ اة

ة.    نة اج فة اجسللةف وية  ضلي ةة  اييل ب

قلفة الةعي ةال ويةالةتلت يةعي ة اة Acrania سل  ةهذهة ا لياة اثي   اةيياالقلف ي 

ةدليغةلتط ر.ة

ة

ة

ة

  Branchiostoma Lanceolatusالرميح 



 .م فرحان على هللا عبيد م                                                      حبليات النظري                             

 7 

لة ا م لة تمر  طةط اممهة امرل  ة  ة اسمو بة  ةدق مقة ا ومي ت نةل م  نةيلمرية  ميهة اسملكةفم

ةلممممممميري(ةسمممممممبة  جمممممممدةيصممممممم ر ةرئ سممممممم اةلطلممممممم ر فلة اضمممممممفيفة ارلي ممممممماةاللظمممممممبة7-5لممممممميةيممممممم نة)

لل طي ة ا ر ة الرض اةل ثةلنةعيد تاة  هة دفنة فسمهةفملة ارلملة ث مي ة ا وميرة الة يمرزةسم ىة ةة

ة الليللة ا  هة سي ةي  يطة ث ي ة اي ل.جزئهة

ة

ة-ثبةتي ن: فلصة ال  ي ة  ة ا ليذجة ايالست   اة الثيتاةفلة ا ر ئ ة ازجيج اة

تيممرزة وي تمماة الليل مماة اجممي ي نة ةةلضممغ طة همم ةللممد د,ةلممديبة ا وممي ت ن,ةالشكك ا العككاج لل  ككج:-

ة.ةrostrumل   اة اي زة

ةل ة هل: هلةل لفضاة لتصياةيلضويةيية:الزعانفة-

 زع فتمينةةVentral fin زع فماةيط  ماةةCaudal fin زع فماةذ ي ماةة dorsal finزع فماةظور ماة

ت   ينةلليقتينةعي ةجي يلة المطة ا سمطلةةةmetapleural foldsجي ي تينة  ةط تينةجي ي تينة

ة ايط ل.

 اتمملةةOral hood تل طماة اقي سم  ة افل ماةة Rostrum  قمعةفملة ا يل مماةة ايط  ماةاييم زةة:الفكج

ة.Oral cirriتلللةفلةليفتوي الليل اةز  ئدةط ا اةهلة اذل يي ة افل اة

 ايط  مماةع ممدةة همملة سممط اةيط  مماةتقممعةع د تصمميلة اط تمم نة اجممي ي ت نةلممعة ازع فمماةةفتحككة الب:ككو:

ة اثيثة الل رةايجسبةلنة وي تهة اليف ا.

ةةةةجسبة اليف ا.  قعةعي ة اجي بة ال سرة ا ة الليبةقي الةلنة وي اة ا : الشرج
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عقي ية تقعةعي ةجي يلة اجسبة  تلةلنة ا يفةعضي اةللططاةل تظلاة  تظيليةةالعضلية: القطع

ةMyoseptaةهملة اف  صملة الضمي اة>>ةت ر ر ية تفصلةف ويةف  صملةلمنة سم اةلميبةعيم ة م ل

ة. اف  صلة الضي اةلتجاة ا ة الليبةرل ح نة

ة

Vestibule :ةللمميطةيقي سمم  ة افل مماة  قممعةفمملةجممد رهة المميفلة هممةالت ويككف الفمككي او الكك  ليز 

ةVelarةtentaeles ا قمميبةعممدد ةلممنة ايمم  لحةة  للمملةVelumلمميجزةلسممتلر ة سممل ة ا قمميبة

 امذية سميعدةةwheel organ لية قعة ا ة الليبةل مهةليي مر ةعضم ةغر مبةهم ة الضم ة الج يملة

بةفينة اسو بةهديلة اتغذ اةتتة عي ةهذ عي ةسلبةت يرةلنة الي ةللللةيدق قي ة اغذ  ة ا ة افبة

 تسمميعدة اممذل يي ة افل مماةةعلي مماةغيممقة افممبةيي  ممي ةج   ممبة اقي سمم  ة افل مماةيلضممويةفمم قة امميل .

oral cirriفمملة ث ممي ة اتغذ مماة ذاممكةيممىنةت لمملة امم ة اممد للةثممبةتل ممعةلممر رةدق قممي ة ارلمملةلممنةة

ة ادل لة ا ة اتج  فة افلل.

لممنة او  مملةتلتممدةفمملةل طقمماة اجسممبة اظور مماةيمم نةعصمميةلل ر مماةة:Notochordالحبككا الر:ككر  

لفصممياة اليمملة اوضمملل.ة  تممىافة اليمملة اظوممريةلممنة قممر صةعضممي اةلرتيمماةي مم لة ممي هةيمميالل دة

ةيسيئل.ةعنةيلضوية ايل ةيفس ةللي  

 قممدة ممرىةصمميطةعيمم ةطمم لةة   قممعةفمم قة اليمملة اظوممريةليي ممر ة:nerve cordالحبككا العصككبي 

 .pigment spots اليلة لثلةيقليةع   اة

ة ه ةل طقاة ي ر ةلنة ال ي بة اوضللة  لتدةلنة ا قيبة ا ةيد  ماة الللمي ة:pharynxالبلعوج 

ة gill or visceral septaيفضلة ج دة ال  جزة اغيصل اة  ة الل ميئ اة تيد ةجدر  هة يا ي اة

 ة.gill or visceral cleftsل ثةتفصلةهذهة ال جزةي نة ا ق قة اغيصل اة  ة الل يئ اة
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 مممر طةطممم الة قمممعةفممملةقممميعة اييلممم بة ه ممميكةل مممز بةفممم قةييلممم للةة:Endostyleالقلكككج الككك اخلي 

Epipharyngeal grooveتلللة لةهذهة هد ييةتسيعدةفلةعلي اة اتغذ ا.ة  

 Midgut تيلة اييل بة    يةل وية ا ة الليبة لتد دةلسد دة سل ةردبة الل ة الت سطةة:االمعاء

diverticulumي ةفلة اليفةيفتلاة ا رجة تفت ة الللةAnus opening .ة 

ةتج  فةهالالة ل طةيياييل بة  اجز ة اللميللةاالللمي ة  فمت ةيفتلماة ايوم ةفمل:  Atriumالب:و 

 .atripore اليرجة
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 المختبر الثالث

 الحبليات

Phylum :Chordataةة
Subphylum : Vertebrata(craniata)ةة

ةة  super class: Agnatha االف  ي ةةةةة

ةةClass: Cyclostomataد ئر اة افبة

ةةOrder: Petromyzontiaي  ي ة اج

Ex: Petromyzon fluviatilisةة
ةةlampreyي لة السبة ا يئعةة اج

 

 شعبة الفقاريات او القحفيات الثانوية 

 لممميةاوممميةليممملةظومممريةةVertebral column هممملةل    مممي ةليي ممماةاوممميةعلممم دةفقمممريةة      

notochordيق ة اليلة اظوريةفلةيل ة ال    ي ة افقر اة ا  طئاة ةلةيل ةلر للةل يتويفة  

اذيةه ة  لتفلةفلة افقر ي ة ار ق اةفلة الر للة اج    اة التىلر ةا للةل ي هة الل دة افقريةي  لية

 نة افقر مي ةت مييهةة vertebraeعيمير ةعمنةسيسمياةتر   مبةغضمر ف اة  ةعظل ماةتمدع ة افقمر  ة

 الق قملة  اليملة اظومرية  ا مق قةةلنةل مثة ات ميظرة اجمي يلة  لمتالكة اجم فة اجسملل اليي ي ة

 تلتيمممفة ة اغيصمممل اة  ة الل ممميئ اة  ا مممق قة اغيصمممل اة  ة الل ممميئ اةفممملةيلممم ةلر لممملةل يتومممي

 افقير ممممي ةعممممنةيمممميقلة اليي ممممي ةييلتال ومممميةفقممممر  ةغضممممر ف اة  عظل مممماة  طممممر فةز ج مممماة ه  مممملة

ةبة قعةفلة اجواة ايط  ا.غضر فلة  ةعظللةد ليلة قي



 .م فرحان على هللا عبيد م                                                      حبليات النظري                             

 11 

قلممفة ت مم نةفيئدتمماة ليطمماة اممدليغة  ةسممل  ةهممذهة ا مملياة اثي   مماةيياقلف ممي ةال ومميةتلتمم يةعيمم ة

ةه. للي تةا ال

ة

ةتص فة لياة افقير ي ة  ة اقلف ي ة اثي   اة ا ةلجل عت نةهلي:

ةة Superchass : Agnatha -1ف قةص فة االف  ي ةة-1

ةةSuperclass: Gnathostomata -2ف قةص فة اف  ي ةة-2ة

ة

  Suserclass : Agnathaفوق صنف الالف يات   -

 الجل عمماةل    ممي ةفقر مماة ممي هةييالسممليكة ال  ومميةعد لمماة اف مم كةتصمم فة امم ةةهتضممبةهممذ

ةعددةلنة الص يفةل وي:

ةةClass:  Cyclostomata ص فةد ئر اة افبة

لل يهممميةد ئممممريةةCycloل مممتقاةلممممنة يلتممم نة غمممر ق ت نةهممملةةCyclostomata  يلممماة

 Stomaةلل يهيةفبة هلةفقر ي ة  طئاةعد لاة اف  ك.ة

ة

 :المميزات العامة ل ائرية الفج

ة جسيلوية ل فاة هلةلغطي ةيجيدةعد بة الر  فة ذيةغددةلليط ا. -1

 لفرد.ة للاويةفبةليصةفلة اجواة ايط  اةاير حة ليةاوية  حة -2

 اويةليلةعصيلةظوريةلعةدليغةلتل ز. -3

ط ممممماةلل  ممممماةة لممممميةت جمممممدةفممممملة الللمممممي ةStomachصمممممهة اللمممممد ة اجوممممميزة اوضمممممللةت ق -4

Typhosoleة. 
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 اويةزعي فةفرد اةذ  ة  لاةزع ف اة هلةعد لاة ازعي فة از ج ا. -5

 .تل زاويةقيبةل -6

ة

ةةLamprey (Petromyzon fluviatihis)ل ي ال 

طف يملة اتغذ ماة( ةسمبة90 قدة صلة ا ة)ةسب(ة30ي لةل   نةيلرية ييطةط اهة ل ة)ج ا

تطفلةعي ة السليكةذاكةيي اة يصقة فسهةيجسبة اسل اة   وشةاللويةييس ي هة فملة قم ةل ثة 

ةة.buccal funnel ار لاة  يهدة اليي لةليس يةييالجير ةيقللاة افللة

ة

       الصفات الخار ية:  -ا

ة فلصة ال  اة اللطي ةاكة ي ن:

 اليممفةلممنةجي ممبة امم ةةفومم ةثليممي لة ا مم لة,لممد رةفمملة القدلمماة ا  مماة  ضممغطةفمملشكك ا ال  ككج: 

جي بة ا نة اجسبةي لةد  نة  ةلس دة  اجيدة ليحةتليلية عد بة الر  فة فلة ال  ي ة اطيزجماة

   نة اجيدةلليط ية ظر ةا ج دةغمددةف مهةفميرزهةايللميطة  سمتط عة نةتمرىةلمنةلماللة اجيمدةتقسم بة

ة.ةMyotomes الضال ة ا ةقطعةعضي اة

 anterior donal اة) ازع فاة اظور اة الليل اةي لةعي ة ازعي فة افردج لت يةجسبة ا

finازع فماة اظور مماة اليف ماةة Posterior donal fin ة(ازع فماة اذ ي مماة Candal finة)ا ممنة 

  ازع فتممينة اصممدر تينةة Pelvic fins) ازع فتممينةة ال ضمم تينةة عممي فة از ج مماةغ ممرةل جمم د ازة

Pectoral fins ملة ام ةر حة.ة  قسمبةجسمبة الييل مز  همذهةصمفهةلة headجمذعةة trunkذ مبةة 

tail.ة

ةة
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 المختبر الرابع
 

Phylum : Vertebrata (craniata)ة
ةة Superclass: Gnathostomata اف  ي ة

ةةClass : Chondrichthyes السليكة اغضر ف اة

ةةةSubclass : Selachii اسالل ي ة

ةةOrder : Euselachii اسالل ي ة الصي اة

ةةSuborder : Pleurotremataجي ي اة ال ي بة

Ex. Scyliorhinus caniculaةة
ة

  Dog Fishاال ج الشائع 

ة

ة

ة

ة

ة

جي ي مماة ال ي ممبةالنة افتلممي ة ال  مم ل اةتقممعةعيمم ةجممي يلةة pleurotremataسممل  ةةاللظمما:ل

ةة. ار ح

 

 

Superclass :Gnathostomata  

Class: Chondrichthyes 

Class: Osteichthyes 

Class: Mammalia 

Pisces  

 االسماك 

Class: Amphibia 
Class: Reptilia 

Class: Aves 
Tetrapoda  قرياتالف 

 رباعية االقدام
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 المميزات العامة لصنف اال ماك الغضروفية 

Class : Chondrichthyes ةة
 همملةلمز دهةيممز جةةا ماة ا مم لة   توملة اجسمبةيزع فمماةذ ي ماةغ ممرةلتسمي  اة افصم ن جسميلويةلغزة.1

 لممية نةةPelvic Fins ز جةلممنة ازعممي فة ال ضمم اةةPectoral Finsلممنة ازعممي فة اصممدر اة

ةdorsal finsي فة اظور ماةييازعمةينة اةتلرفم اظورة سط تينةلفردتينةع دة اجواةةايسل اةزع فتين

اة ايزعمي فة  ملاةزع ف مةventral finايط  ماةتلمرفةييازع فماة ايط  ماة زع فماةلفمرد ةع مدة اجوماة 

fin raysنةفممملةلياممماة امممذ  رة اممم ةعضممم ةليسمممكةت  ل ضممم لمممية تتلممم رة ممملةلمممنة امممزع فت نة اة

clasperة ستلدبةفلةعلي اة اجليع.ة

ة.لية نةاويةز جةلنة ال  يحة ا ل ا افبةيط لة ال قعة لز دةيف  كة .2

ة  اغددة الليط ا.ةPlacoid Scalesا    اة  ة الر  فة ادرع اة اجيدةلز دةيياق  رة .ة3

ة. او  لة اد ليلةغضر فل.4

ة.Spiral valveة للي ةدق قاةذ  ةصليبةليز  ل ةة-ة-j تل زة اجويزة اوضللةيللد ةت يهة.5

ةةair sacا حةاوية  حةه  ئلة.6

 ة.لعة ج دة ق قةغيصل اة ز  جةلنة اغالصبة(7-5 تبة ات فحةي  سطاة).7

ةة Operculumغيصل اة الة  جدةاويةغطي ةغيصللة  ضلاةلفص ااةعنةيلضويةيل  جزة

ةcloaca الج مميحةل فصممياة اومميةز جةلممنة العضممي ة ات يسممي اة  ق  مماةت يسممي اةتفممت ةفمملة الجلممعة.8

   مممممم نةةovoviviparous ة؟ةد يلضممممممويةي  ضمممممماة امممممم ةةoviparous همممممملةل    ممممممي ةي  ضمممممماة

ة. اللصيبةد لي ي ة

ة
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  Scyliorhinus canicula لب البحر 

 الصفات الخار ية .1

ة فلصة ال  اة القدلاةاكة ي ن:

ة  همم ةلغزامملةلضممغ طة اجممي ي نةلممنة اليممفةلممعةذ ممبةلتجممهة امم ة العيمم الشكك ا العككاج لل  ككج: 

ة.Placoid scales غط ة اجسبة يهةيياق  رة ا    اة  ة الر  فة ادرع اة

ع مدة ال  م ل هة الل مرهة  تيلماة اجمذعة امذية  توملة  لتدةلنة اي زة  ة الطبة ام ة افتلمهةةالراس:

  اتمملةتقممعةعيمم ة اسممط ة ايط مملةثممبة ي ممهة اممذ ب.ة  جممدةفمملة اممر حةع  مم نةةcloacaفتلمماة الممذرقة

eyesلةل ويةلليطاةيجف  نةثبةفتلتملة  مفةليرج ماة nostrilعيم ة اسمط ة ايط ملة تملدية ملةة

 اوالا اة ا  لة لم طةةmouth opening ثبةفتلاة افبةة olfactory secل ولية ا ة  حة للة

يوميةف ممينةتقممعةعي ولمميةعمد ةصممف فةلممنة السمم ينة الدييمماة الميد .ة تتصمملةفتلتممية ا ممفة اليرج تممينة

  قممعةليممفة مملةلممنة ال  مم نةثقممبة ةoro-nasal groove يمميافبة مملةل ولمميةيل ممز بةفلمملة  فمملة

  مم ل اةتفممت ةفمملة اممذية فممت ةفمملة اييلمم ب.ةتتيمم هةللممحةفتلممي ةلةSpiracleصممغ رةهمم ة التمم فحة

ة اييل بة  ضي.ة

 هلة ليةفرد ماة) سمط ا(ة  ةز ج ماة)جي يما(ة  ال ام ةهملة ث تمينةظور تمينةتلتمد نةعيم ةةالزعانف:

 posterior اظور ماة اليف ماة  ازع فماةةanterior dorsal fin) ازع فاة اظور اة الليل ماةة اظور

dorsal fin .)لمد ةيط  ماةة   ventral finلمذرقة  لمد ةذ ي ماةتقمعةليمفةفتلماة اةcaudal finة

 غ رةلتسي  اةل ثة نةفصوية اظورية صغرةلنةفصوية ايط ل.

 تقلمينةعيم ةجمي يلة اجمذعةليمفةةpectoral fins ازع فتمينة اصمدر تينةةالزعانف الزو يكة  كي:

 تقلممينةعيمم ةجممي يلةفتلمماةةpelvic finsثممبة ازع فتممينة ال ضمم تينة افتلمماة ال  مم ل اة الل ممر ,ة

ة الذرق.ة
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دةفمملة اممذ رةفقممطةتممر  ي نة  مميهة مملةل ولمميةعصمميةذ  ةل ممز بة تصممالنةييالمميفت نة اممد لي ت نة  جمم

ةتسمتلدبة.slacpers هلمية ا اليمينة  ة اليسم ينةايزع فت نة ال ض ت نة تتليقة ظ فتوليةيياجيلعة

ة تممين ازع فماة اذ ي مماةفمملة الر مماة  ازع فتمينة اصممدر تينةفمملة ات ج مماةي  لميةتسممتلدبة ازع فتممينة اظورة

ة  ازع فاة ايط  اةفلة الليفظاةعي ة ات  زن.

ة

  girdles & Finsالحزامان والزعانف 

 تر مبةةpectoral girdle and pectoral finsلحكزاج الصك ر  والزعنفتكان الصك ريتان: ا -1

 جمممز  نةاممم ل  نةةcoracoid portionغر يممملةلمممنةجمممز ةةpectoral girdle المممز بة اصمممدرية

scapular portion ةلة ازع فاة اصدر اة ليةه  ةpectoral fin  ةف تر بةلنةثالثةقيعد ي ةة

 عيلملة  ملاةة mesopterygium عيلملة  ملاةلت سمطةةpropterygium)عيللة  ملاة لميللة

ت ت مرةلممنة اقيعممد ي ةةradialieتتلفصمملةلمعة الممز بة  ممليع ي ةة(  metapterygium ليفمل

ةقر  اة  ةل  طةقر  ا.ةfin rays  لاةزع ف اةعي ة  لةلر للة تدعبةليفاة ازع فاة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة اتص  فة اقد بةاسل اة اييطلة
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Phylum: Chordataةة
Subphylum: Vertebrata (craniata)ةة

ةة Superclass: Gnathostomataف قةص فة اف  ي ة ة

ةة Class: Osteichthyesص فة السليكة الظل اة

ةةSubclass: Actinobterygiiص فة السليكة ليع اة ازعي فة اثي  ية

ةة Order: Teleosteiظبةرتياة السليكة يلياة اتل

Ex. Tilabia nilotica    ة
ة the Bolti  اييطلة

ة اتص  فة الد ثةاسل اة اييطل:

Phylum: Chordata  

Subphylum: Vertebrata (craniata) 

Superclass: Gnathostomata 

ةةClass: Actinobterygiiص فة السليكة ليع اة ازعي فة

Order: Teleostei 

Ex. Tilabia niloticaةة
ة

 اال ماك العرمية 

تلمم شةهممذهة السممليكةفمملة ايلمميرة يلضممويةفمملة ال ومميرة لممية نة امميل ة اللممرة  تقمملةيمم نة

ة الضللة  لتي ويةلثي ا  عة لنة هبةلل ز تويةه ةه  يويةة30.00 تضبةل  الةة  ايليرة  ال وير

ةا.ة اتلةتسيعدهيةفلة اسييلةSwim bladder اسييلاة

ة

 المميزات العامة:
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ةه  يويةعظلل..ة1

 هممملة ةةScales Dermalلليط ممماة ثالثممماة  ممم  عةلمممنةلر  مممفة دل ممماةةغمممدد  ةة لتممم ية اجيمممد.ة2

ةscales لر  فةل مط اةة cycloid scales لر  فةد ئر اةة ganoid scalesلر  فةالللاة

ctenoidمفةدرع ماة)ق م رةتلتيمكةلر ة يل ة السليكة الضل اةعد لاة الر  فة لية  وميةال.ة 

ة اتلةت جدةفقطةفلة السليكة اغضر ف ا.ةةةPlacoid scales    ا(ة

ةاويةزعي فة سط اةلفرد ة زعي فةز ج اةلعة  لاةغضر ف اة  ةعظل ا..ة3

 اومميةف مم كة ز جةة ث ممر ة المددة)يلمم ة السممليكة الظل ماةعد لمماة السم ين(.ةيىسم ينفلوميةلممز دة.ة4

ةافب.لنة ال  يحة ا ل اة اتلةقدةتتصلةيي

عظل مماة ت مم نة اغالصممبةةgill qrchesتتمم فحةي  سممطاة اغالصممبة السمم د ةيمميق  حةغيصممل اة.ة5

ة.Operculumلغطي ةيغطي ةغيصللةعيبة

 . Swim bladderتلتيكةلثي اة اسييلاة.ة6

 الج ممميحةل فصمممياة ايل ممم  نةز جةلمممنةغمممددة ات يسممملة  ممم نة اللصممميبةلممميرجلةعممميد ة)يلممم ة.ة7

 Gambusia affinis mosquito)يملةلثملةسمل اة ايلم  ة السمليكة الضمل اة لصمييويةد ل

fish. 

ة

ة

ة

ة

 

ةThe Bolti (Tilapia nilotica) م ة البلطي  
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 . الصفات الخار ية1

ة فلصة ال  اة اللطي ةاكة ي ن:

ة اجسبةلضغ طة اجي ي نةعي ةط اهة يه.ةش ا ال  ج العاج:

 جفم نة  م نة هلمية ي مرت نة ه ةطرفلةصمغ رة ل طمينةيمهةف مين,ةثمبة الةMouth افبةةفي الرأس:

ة  جممدةغطممي ة ال ي ممبة)غطممي  ة اليرج تممينة لمميبة ال  مم نةةnostril تقممعةفتلتممية ال ممفة المم نةغيئيمماة

 يممم نةعيممم ة ممملةلمممنةجمممي يلة ار ح. رفمممعة لمممدة اغطممميئ نة ال  ممم ل نةة operculum( اغالصمممب

لة لةجي بةلنة ج د ال ي بة  ة اغالصبة هلةللر  ةفيقلاةفلة ال  ي ة اطيزجا.ةتقعة ال ي بةف

جي يلة ار حةفلةد للةلجر ة  لد ةتسل ة الجر ة ال  م ل اة تفمت ة ام ة الميرجةيفتلماةل  م ل اة

 . Opening branchial  لد 

 ةAnus Opening  لتدةلنة افتلت نة ال   لت نةلت ةفتلاة ا رجةال ذع: 

ةليفة ا رجة قدةVrinogenital papillaعي ة اجي بة ايط لةايجسبة, تقعةليلاةي ا اةت يسي اة

ت جممدةعيمم ةهممذهة اليلمماةفتلمماة  لممدهةفمملة اممذ رة  ةفتلتممينةفمملة ال ثمم ة فمملة اليامماة الل ممر ةت مم نة

ةة. افتلاة الليل اةهلة ات يسي اة  اليف اةهلة اي ا ا

 ة   ازع فماة ا مرج اةة dorsal fin ازعمي فة ا سمط اة  ة افرد ماةهملة ازع فماة اظور ماةةالزعكانف:

 ماة از ج ازعمي فة اجي ي ماة  ةةCaudalةfin   ازع فماة اذ ي ماةة anal or Ventral fin ايط  ماة

 .pelvic fins  ازع فتينة ال ض تينةةPectoral finsهل:ة ازع فتينة اصدر تين

ة

ة

ة

  Scalesالحراشف 
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عظل ماةة هملةعيمير ةعمنة قمر صةد ئر ماةcycloid scales غطلة اجسبةيلر  مفةد ئر ماة

ي نة ظيلوية التر  بةيل مثة    مفةلمنة ملةي  ليةتغط وية اي ر ة.ةتي  ةلطل ر ةفلة الدلاةرق قا

  ممزعةةلر ممفاةجممز ةذ ةثممالثةج   ممبةي  لمميةيق مماة الر ممفاةتلتيمم ة سممفلة الر  ممفة ا  قلمماة ليلوممي.

لر فاة  فلصويةتل ة الدساة ا  ئ اةايلجورة ي نة الط طة اد ئر اة ال ج د ةعي ومية  نةيلم ة

ة اسل اةهذهة الط طةهلةلط طة ا ل .ةهذهة الط طةسل كة  لتلدةعي ةعلر

ة

  axial skeletonال:ي ا المحور    

ةVertebral column اللممم دة افقمممريةةskull ت ممم نة او  ممملة اللممم ريةلمممنة اجلجلممماة

ة.ةribs  الضالعة

تت  نةلنةعددة ي رةلنة الظميبة اتملة سمقطة ث مرةل وميةيسمو ااةع مدةتلضم رةة:Skuilال م مة 

ة اجلجلا.

 ت  نة الل دة افقريةلنة  ع نةلنة افقر  ة هلةفقر  ة: Vertebral columnالعمو  الفقر  

ة.caudal Vertebrae فقر  ةذ ي اةةtrunkةvertebraeجذع اة

 هم ةلقلمرة ام جو نةةcentrumلنةجسبة افقمر ةةtrunk vertebraتت  نة افقر ة اجذع اة

 neuralق حةعصيلةة–اظوري ي هةيزجيجاة اسيعاة تل ية اتقلر  ةيقي يةج الت   اةلنة اليلة 

archق ي ةعصي اةة–ةneural canalاةعصي اةة–ة   neural spineقيعد اة) تل  ة تل  ةة–ة

 تتلفصلةللوية الضالعة.ة basapophysesجي ي ا(

 همم ة  ضممي ةةcentrumفتت مم نةلممنةجسممبة افقممر ةةCaudal vertebra لممية افقممر ة اذ ي مماة

قم حةة– اتقلمر  ةيقي ميةج الت   ماةلمنة اليملة اظومرية تلم يلقلرة ا جو نة مي هةيزجيجماة اسميعاة
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ق ي ةة–ةneural spine   اةعصي اةة–ةneural canalق ي ةعصي اةة–ةneural archعصيلة

ة.haemal spine   اةدل  اةة-haemal archق حةدل يةة–ةhaemal canalدل  اة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

 المختبر ال ا س  
Phylum: Chordataةة
Subphylum: Vertebrata (craniata)ةة
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ةة Superclass : Gnathostomataف قةص فة اف  ي ة

ةةClass :Amphibia ايرليئ ي ة

ةة Order :Anura االذ ي ي ة  ة) اقيفز  (

Farnily :Bufonidae  

Ex. Bufo regularis 

ةةThe maculated toad السبة ا يئعةة اضفدعاة ارقطي ة

 هملة  امم ة اليي مي ة اتمملةلي امم ةةTetrapoda بة القممدة ايرليئ مي ةلممنة افقير مي ةرييع مما

المي ة هذهة ال    مي ةل يتوميةي م لة رقمي ةتلم شةفملةةأ ال تقيلةلنة اي ئاة اليئ اة ا ة ا ييسا.ة تيد

ة تت فحة او   ة الذ بةف هةي  سطاة اغالصبة ليةه ة اليلةفلة السليكة تتط رةهذهة ا رقي ة ا 

ه  ئ مميةةرئتممينة تمم فحةيولممية ال مم  نةت فسممية مم نةيممدالل وية ال مم  نة ايممياطةل ممثةتضمملرة اغالصممبة تت

 المي ة لمية ةت ممتقلة ال    مي ة ايياغماةيم نة ا ييسماة ةة ليةه ة اليلةفلة از  لمفة  اط م رة  اييميئن.

ة اذ ةسل  ةييايرليئ ي .ة

ي ةفمممملة اللي ممممماة ال    ممممي ةلمممممنة يل مممماة اتر  مممممبة  ا ظ فمممماةهممممم ةيممممم نة ممممم نةل قممممعة ايرليئ

  از  لفة ايرليئ ي ةهلة الجل عاة ال ا ةلنةي نة اليي ي ة اتلة ستطيع ةةلجل عتلة السليك

ام ة الل  اةليرجة الي .اقدةعي  ة ايرليئ ي ةتغ ر  ةجسمل اة ي مر ةيي تقياوميةلمنة اللم طة الميئلة 

ل ثة  ي ةاوية طر فةع ضيةعنة ازعي فة رئي ةع ضميةعمنة اغالصمبةلصمي ةيلم ة ا ييساة

(ة م عةلمنة ايرليئ مي ةل ومية2000  جمدةلم  الة)ةية الظلملة عضمالتوي. اتغ ر  ةفلةجيدهية ه  يو

ة اضفيدعة  الالجبة  اسيل در  ة غ رهي.ة

 مميزات:ا العامة:
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 ام حةاوميةليملةظومريةةribsعددةلمنة افقمر  ة الةتليمكة ضمالعيةه  يوية اد ليلةعظللة اوية.ة1

notochordة(Vertebral column) .ةة

قدة   نة ال   نةذيةجمذعةط  ملة ر حةلتل مزة ع مقة ذ مبة  ةقمدة جسيلويةللتيفاة ال  يلةف.ة2

ةةةةةةةة.ييار حةلنةد نة ج دة ال قةي  ولي   نة اجذعةل دلاة

اومميةعمميد ة ريلمماة طممر فة الة نةيلضممويةعد لمماة الطممر ف.ة ت مم نة الطممر فة اليف مماة طمم لةلممنة.ة3

جمبةفملة اميل ة اللمرة.ة الطر فة الليل ماةفملة اميل ,ة  ةت م نة الطمر فةصمغ ر ة لتممسي  اة ال

ة ت  نة الطر فة اليف اةصفيق ا.

جيدهيةرطمبة  لتم يةعيم ة ث مرةلمنة اغمددة اتملةيلضمويةسمل اة لمية لتم ية اجيمدةعيم ةلال مية.ة4

.ة   مم نة اجيممدةلمميالةلممنة الر  ممفةعممد ةقي مملةلممنةلر  ممفة دل مماةفمملةpigment cellsصمميغ اة

ةيلضوي.

 تينةتفتلينة ا ة اتج  فة افلل. افبة  سعة لز دةيف  كة ت جدةفتلتينةل لر .ة5

قدة ةتت فحةي  سطاة اغالصبة  ارئي ة  اجيدة يطي اة افبة ت جدة اغالصبةلاللة الد  رة ا رق اة.ة6

 ة.تيق ةفلة ايل ةل ويةلدىة ال ي 

ةةة.ةةةOviparous الج يحةل فصياة  اللصيبةليرجلة هلةل    ي ةي  ضاة.ة7

 

 

 

 

 

  the maculated toad (Bufo regularis)الضف عة الرقطاء 
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 الصفات الخارجية:

 لون الجسم العام )وهو لون تكيفي(.  -1

 )وهي صفة متوارثة من اسالف الضفدعة السمكية الشكل(.  neckغياب العنق  -2

 )فالضفدعة تنتمي الى الالذنبيات(. tailغياب الذنب  -3

 طول الطرفين الخلفيين بالنسبة الى االماميين )لذلك تقفز الضفدعة(. -4

 العينين )لترى بهما مساحة اكبر(. بروز -5

 حركة قاع الفم الى اعلى والى اسفل )وهذه حركة تنفسية(. -6

 

 افحص الضفدعة المعطاة لك والحظ ما يأتي:

وبخاصة على الظهر.   wartsوهو خشن بسبب النتؤات صغيرة او ثاليل  سطح الجسم : -1

ن معا )ولعيحفظ الجلعد كما ان الجاد لزج ويرجع  هعذا العى افعراز مخعاطي يحفعظ الجسعم نعدي

 الجفاف( وليس هناك حراشف او اية تركيبات ادمية واقية.

                                  مثلععععش الشععععكل مضععععغوط مععععن اعلععععى الععععى اسععععفل وينتهععععي بفععععم ادرد             :headالرررر     -2

 )عديم االسنان( متس  .

 ن تقععان بعالقرب معنوهما فتحتعان صعغيرتا external narisفتحتا االنف الخارجيتان  -3

 الطرف االمامي للرأس.

 غيعر متحعرك upper eyelidوكل منهما محاطة بجفنين ,الجفن العلوي   :eyesالعينان  -4

ويتكون من جفن سفلي اصيل الى اسعفل  lower eyelidوالجفن السفلي شفاف ومتحرك 

 الى االعلى. nictitating membraneوغشاء رامش 

وهععي  or ear–drum tympanic membraneن الغشرراا الطي رر  ال  ي ررة اال  -5

 middleمساحة دائرية تقريبا نق  خلف العين وهي تمثل الحد الخراجي لالذن المتوسطة 

ear  فاالذن الخارجيةexternal ear  غائبة كليا من الضفدعة. التي تمييز 

 في نهايته الخلفية. urqstyle: يبرز العصعص وفتحة الذرق trunkالجذع  -6

 

(Appendicular skeletal) : الهيكل الط ف 

 (the limbs)اال  اف  -

  (force limbs)اال  اف االمامية  - 
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واليعد  anterbrachiumوالسعاعد  brachiumيتركب الطرف االمعامي معن العضعد 

manus  وتتركععب اليععد مععن رسعع  اليععدcarpus  ومشععا اليععدmetacarpus  واصععاب  اليععد

digits (4 .)في العد 

 علعى السعطا البطنعي لليعد ) وهمعا تسعتقبالن tow horny padsتين ابحش وسادتين قرني

 الصدمة عندما تحا الضفدعة على االرض بعد كل قفزة.

 

   Hind limbsاال  اف الخ فية  -ب

ويتركعب القعدم  pesوالقعدم  crusوالسعاق  femurيتركب الطرف الخلفعي معن الفخعذ 

 فععي العععدد digits (6قعدم واصععاب  ال metatarsusومشععا القعدم  tarsusمعن رسعع  القعدم 

 .(calcarباضافة اصب  صغير تسمى قبل االبهام او الطنف 

 

 بعضها الى بعض. webالحظ ان اصاب  القدم منضمة بغشاء 

  the nervous  systemالجهاز العصبي  -1

 

 

 

 

 جهاز عصبي مركزي 

Central nervous system 

(braint + spinal cord ) 

 حبل شوكي +دماغ

  

 عصبي محيطي جهاز 

Peripheral nervous system 

(cerebral nerves+ spinal nerves) 

 اعصاب دماغية +اعصاب شوكية .

 

 

Nervous system 
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  The  brainالدماغ     

 افحص الدماغ من الناحية الظهرية وتعرف على مناطقه الثالث:

     Fore-brainالمخ االمام   - 

وهمعا كبيعران   cerebral hemisphere ةوتعرى منعه فعي هعذا الوضع  نصعف الكعره المخيع

ثعععم سعععرير المععع   olfactory lobeويتصعععالن معععن االمعععام بالفصعععين الشعععميين الصعععغيرين 

thalamence phalon  وتتصل به ساق جسم صغير هو الجسم الصعنوبريpineal body 

 انتزع م  السقف العضمي. الذي البد قد

 

  brain  - midالمخ المتوسط  -ب

 وهما كبيران مدوران . optic lobesويرى منه الفصان البصريان 

وهعععو شعععريا ضعععيق   cerebellumويتركعععب معععن المخعععي    Hind-brainالمعع  الخلفعععي  -ج

 medullaثععم النخععاع المسععتطيل   optic lobesمسععتعرض يقعع  خلععف الفصععين البصععريين 

oblongata الى الخلف الى الحبل الشوكي  وهو كبير ويمتدspinal cord .بدون تمييز 

 

 ماغ من الناحية البطنية وتعرف على اجزائه الرئيسية وبين:افحص الد

 cerebral hemisphere: نصعععفي الكعععرة المخيعععة Fore-brainفعععي المععع  االمعععامي  -أ

وهععو  infundibulumالمتصععلة بهمععا ثععم القمعع   olfactory lobesوالفصععين الشععميين 

ام هعو ويتصعل بعالقم  جسعم غعدي هع thalamen cephalonامتداد من قاع سعرير المع  

وهععي مععن اهععم الغععدد الصععم الموجععودة فععي الجسععم.  pituitary glandالغععدة النخاميععة 

ويتقعععاط   (Metaphorphisesوتسعععيطر علعععى عمليعععات التحعععوالت الشعععكلية )العمليعععة 

ري العصبان البصعريان العواردان معن مقلتعي العينعين امعام القمع  مكعونين التصعالب البصع

optic chaisma. 

 

تقع  فعي بطنهمعا و pticalobes: الفصعيين البصعريين mid – brainفعي المع  المتوسعا  -ب

طيل وهما تصالن نصفي الكعرة المخيعة بالنخعاع المسعت crura cerebriالساقان المخيتان 

medulla oblongata. 

 

 حبل الشوكي.النخاع المستطيل وال hind – brainفي الدماغ الخلفي  -ت
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ة

 مالحرة:

عمممنةطر مممقة جممم دة  مممنة قمممعة ممم حةة(female)عمممنة ال ثممم ةة(male) ل مممنةتل  مممزة امممذ رة

فملة امذ رةل مثةت م نة)سم د  (ةة subguler area  ال طقماةتلم ة اليق ماةةvocal sac اصم  ة

ةفلة ال ث ة ة الجبةل ثة   نة اذ رة صغرةلجليةلنة ال ث .ة()ي ضي 

 لية ل نةتل  زة اذ رةفلةل سبة ات يثرةلنة ال ث ةي ج دة  تفيخةسل كةازجة ل نةعي ةة

ةيعة ال لةلنة لةطرفة ليلل. الص

ةلثي (ل ظرةليرجلةظوريةايضفدعاة ارقطي ة) ل ذجة-

ة) ل ذجةلثي (ل ظرةيط لةاالطر فة الليل اة-

ة) ل ذجةلثي (ل ظرةيط لةاالطر فة اليف اة-

ة) ل ذجةلثي (ل ظرةظوريةايدليغة-

ة) ل ذجةلثي (ل ظرةيط لةايدليغة-

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

Amphipia   ِAnura 

 الالذنيات

 الضفادع 

frogs 

 العالجيم

toads 
+ 

Urodeles 

 الذنبيات

salamander مثال 

 مثال
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 المختي  السابع 
 
Phylum: chordate 

Superphylum: vertebrate (craniata) 

Superorder: Gnathostomata 

Class: Amphibia 

Order: Anura (saleiatia) 

Family: Bufonidae 

Ex. Bufo regularis 

 The maculated toad االسم الشائ  الضفدعة الرقطاء

 

 هيكل الضفدعة ال قطاا

والهيكععل  axial skeleton يتركععب هيكععل الضععفدعة الرقطععاء مععن الهيكععل المحععوري 

 .appendicular skeleton    الطرفي

 

 (axial skeleton)الهيكل المحوري 

والعمعود  skullيتضمن االجزاء الواقعة على المحور الوسعطي للجسعم وتشعمل الجمجمعة  

 .sternum    والقص vertebral columnالفقري 

 

 الهيكل الط ف  

 المحور وتشمل: ويتضمن االجزاء الواقعة على جانبي 

والطععرفين االمععامين  pelvic girdleوالحععزام الحوضععي  pectoral girdleالحععزام الصععدري 

fore-limbs  المتصلين بالحزام الصعدري والطعرفين الخلفيعينhind-limbs ن بعالحزام المتصعلي

 الحوضي.

 

 :The limbsاال  اف 

 Fore-limbالط ف االمام  

  و الزنععد radiusوالسععاعد )الكعبععرة  Humerusيتكععون الطععرف االمععامي مععن العضععد  

ulna ( واليد )رسغيات اليدcarpals  ومشا اليدmeta carpals  وسالميات اليدphalanges) 
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 Hind-limbالط ف االمام  

( fibulaوالشععظية  tibiaوالسععاق ) القصععبة  femurيتكععون الطععرف الخلفععي مععن الفخععذ  

 .(phalangesوالسالميات  metatarsalsدم ومشا الق tarsalsات القدم يوالقدم ) رسغ

 

 

 مالحظة:

ات رسغيات اليد ستة عظام صغيرة منتظمة في صفين وامشاط اليد اربعة طويلة وسالمي 

صعاب  وذلعك ان بيعد الضعفدعة اربع  ا 4:3:2:2االصاب  عظام رفيععة يعبعر عنهعا بالصعيغة االتيعة 

 فقا.

 

 مالحظة:

صفين صف قريب يحتوي على عظمين طعويلين رسغيات القدم اربعة عظام منتظمة في  

م ثع tibiaويتصعل بالقصعبة  astragalus  يندمج كل منهما فعي االخعر برسوسعهما وهمعا القنزععي

 .fibulaويتصل بالشظية  calcaneumالعقبي 

اما الصف الثاني فيحوي عظمين صغيرين وامشاط القعدم سعتة عظعام خمسعة منهعا طويلعة  

 3:4:3:2:2وسالميات االصاب  يعبر عنها بالصيغة االتية calcarوواحد صغير خاص بالصنف 

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة
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ةالمختبر الثامن

  phylum: Chordata اليي ي ة

 subphylum: Vertebrata (craniata) افقر ي ة

ةsuperclass: Gauthosmata اف  ي ة

 Class: Reptilia از  لفة

ةorder: Squamanta الر ف ي ة

ةsuborder: Ophidia ال  ي ة

ةsuborder: lacertilian اسليالة

ة

 صنف الزواحف

 اممم ة نةيلضممموية از  لمممفةهممملة  اممم ة افقر مممي ة اتممملةت يسمممي ةيل مممد ةعمممنة ا سمممطة الممميئلةة

 ومميةجل لممميةتضممعةي ضممويةعيممم ة ياتليسمم  ة يلمم ة ال ممي ةتلممم شةفمملة الممي ة  ةيمممياقربةل ممهة الة 

ة ا ييسا.

ويةلمنةل مينة ام ة لمرةل مثة نة نة ث ر ةلنةهذهة ال    ي ةتزلفةعي ةيط ويةع دة  تقياة

 طر فومية الليل مماة  اليف مماةضممل فاة اممذ ةسممل  ةيمياز  لف.ة  از  لممفة  سمملاة ال ت مميرةليصمماةفمملة

 ا ي مممرة يامممدفينة تلممم شةفممملة ال ممميطقة اجيي ممماة  اصمممليرىة  ةد لممملة اي ممم  ة ال ممميطقة السمممت  ئ اة

ةة. يلضوية ل شةفلة الي ة ياتليس  ة  اساللف
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تالفمية ي ممر ةفطمم لةيلضمويةيضمملاةسمم ت لتر  ةي  لميةللممدلةطمم لةتلتيمفةلجممبة از  لممفة لة

 اللمم بةفممياز  لفة اتمملةتلمم شةليا ممية صممغرةلجلمميةلممنة از  لممفةة(ةقممدبة عيمم 15-8) اتليسمم  ة

ة ال قرضا.

ة

 مميزات:ا العامة:

فلةة اميل ة  ةط  ملةفملة اميل ة اللمرة   م نة اجسمبةةفقدة   نةل ت ز  ة اجسبةللتيفة ا  لة-

ة.لتقر اةلت ققاةلنةي ر ة اجيدة    نة اجيدةقي لة اغددةscalesلغط ةيلر  فة

  الطمر فةل  فماةايجمرية  اتسميقة لمية نةةعميد  صمييعة ا ملةطمرفةللسماةز جينةلنة الطر فة-

 يل ة از  لفة هلة ال ي ةعد لاة الطر ف.

 تت فحةي  سطاة ارئي ة الةتلتيكةغالصب.-

 بة اقصة اقفصة اصدري. اتلظبة ت  نة الضالعةلعةعظة او  لة اد ليلةج د-

 .internal fertilization الج يحةل فصياةعيد ة  اللصيبةد ليلة-

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

 الحيات

ophidia 

 حية

snake 

 السحالي

lacertilia 

Lizard  

 الدخان الكبير )ابو بريص(

 turtleسلحفاة 

phrynosoma 

 جرو الطين

necturus 
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 المختبر التا ع
Phylum: chordate 

Subphylum: Vertebrata (cranita) 

Super class: Gnatho stomata   اف  ي  

Class: Aves  اط  ر  

Subclass: Neornithes  اط  رة الد ثا  

Ex. Clomba livia gaddin 

ةRock Doveة السبة ا يئعة الليلي ة اير ا

 صنف الطيور

 از ه مممماةةتلتيممممرة اط مممم رةلممممنة ال    ممممي ة اويلمممماةييا سممممياةاال سممممينة همممملةللر فمممماةييا   وممممية

ددهة تغر ممدهية لقممدلتوية الظل مماةعيمم ة اط ممر نة هجرتوممية اط  يمماةفمملة رجممي ة المميابة يفليا توممية التلمم

ةاي  ة  ال ي اةيياصغير.فلةي ي ة الع يشة  ضعة 

 نة جسمميبة اط مم رةلغطممي ةيمميار شة اممذية لمميفظةعيمم ةلر رتوممية لممية   سمميوية اقممدر ةعيمم ة

ة(ة  عةلنة اط  رة يالليبة  ادجيجة  ا ليبة غ رهي.9.000  جدةل  الة) ة اط ر ن

ة

ة

ة

ة

ة

ة
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 Columba livia gaddiالحمامة البرية 

 الصفات الخار ية 

  اممذ بةةtrunk  اجممذعةةneck  ال ممقةةheadل مميطقةهمملة اممر حة تمميافةجسممبة الليلمماةلممنة ريممعة

tail.ة

  headالراس  -1

ةbeak)عمممد ةجزئمممهة اللممميللة امممذية لتمممدةيو ئممماةل قممميرةلتقمممرنةةFeathersلغطممم ةيممميار شة

hornyة ت جممدةع ممدةقيعممد ة ال قمميرة عيمم ة مملةجي ممبةلممنةسممطلهة اليمم يةل طقمماةجيد مماةل تفلمماةة)

عيمم ةجمي يلة اممر حةةeyesتقممعة ال  مينةةcereتممدع ة اق مرةةnostrilتلم طةيفتلماة ال ممفة اليرج ماة

 غ مي ةر لمشةةlower eyelid جفمنةسمفيلةةupper eyelid ايل  م نةثالثماة جفمينةجفمنةعيم ية

nictitating membrane جدةليفة لةع نةثقبةسملللةلميرجلةة   External anditory 

apertureلغطممم ةيممميار شة لمممرفةيممميار شة الذ ممملةةauricularsة external anditory 

aperture ةق ي ةسلل اةت تولةيغ ي ة ا ي ا.ة لدية ا ة

ة

  neckالعنق  -2

ة.يياجذعةي  سطاةع قةط  لة سط   لة رتيطةييار ح

 مميزات:ا العامة 

ة اجسبةلغزالة ا  لةعيد ةلتل زة ا ةر حة ع قة جذعة ذ ب.ة .1

ةف ماةفتسمتلللةايل ملة  اويةز جينةلنة الطر ف,ة الليل اةلت  فاةعميد ةةايط مر نة لمية الي .2

ة اسييلاة تس دهيةع دةهي طويةلنة اج ة  ستقر رهيةعي ة الر ة  ة الغصين.

ةاويةه  لةليرجلةل تقةلنة اي ر ة  للة ار شة لر  فة اس قين. .3
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ة,ة اويةغد ةده  اةع دةقيعد ة اذ ب.اي ر ة  دلاة عد بة اغددة الرق ا  اجيدةرق قة ل  نةلنة 

رئت نةليتصق نةييالضمالعة  تصملةيولميةتسملاة   ميحةه  ئ ماةجويزهية ات فسلةل  نةلنة .4

ةتسيعدةعي ة ست ليبة ل اة ي ر ةلنة او   ة ت ظ بة درجاةلر ر ة اجسب.

 .keelةعظيلويةلف فاة  لتيزةعظبة اقصةي ل هة اج دة  لت  ئهةعي ةجلجل .5

  ت  نةجويزة الير زةلنة ي ت نة لياي نةلتصي نةييالجلعة ا حةاويةلثي اةي ا ا. .6

 فلةة الج يحةل فصياةففلة اذ  رةز جةلنة الص ة ق يتينةل   تينةتفتلينةفلة الجلع .7

 . ة الي  ة ال سرة ق ي ةي  ة  لد  ال يثةلي  ة  لدةفقطةه

ةصييا.ة اللصيبةد ليلة تل ية اي   ة ل اةلنة ال ة تليطة اي ضاةيق ر ة يس ا .8


