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ف يعرالبتروميزونالطور اليرقي لحيوان 

ammocoetesاالموسيتسبيرقة  larva

ي وهي يرقة تتغذى على المواد الدقيقة العالقة ف

بيعة الماء لذلك كان جهازها الهضمي بسيط متناسبا مع ط

هذا الطور اليرقي ولكن عند تحور اليرقة الى الطور

سب البالغ فان الجهاز الهضمي يعتريه تحورا هاما لينا

.طبيعة الطور البالغ كطفيل خارجي











notochordالحبل الظهري 

م الحبل الظهري من الدعامات الرئيسة للجس

حيث انه يمتد كدعامة محورية من مؤخرة الذيل 

حتى مستوى المخ المتوسط من االمام والحبل 

االولية الظهري هنا متقدم التركيب عنه في الحبليات

:  فهو يتكون من اربع طبقات 



ز طبقة مركزية مكونة من خاليا متشابكة تمأل مرك1.

ي ومحور ذلك العضو ويعرف بنسيج الحبل الظهر

notochord tissue

يحدها من الخارج طبقة من خاليا مكعبة تعرف .2

  notochord epitheliumبظهارية الحبل الظهري 

بيا يتلو تلك الطبقة من جهة الخارج طبقة سميكة نس.3

 fibrous sheathوتعرف بالطبقة الليفية 

وتحاط هذه الطبقة بطبقة رقيقة جدا هي الخارجية .4

elastic externaالمرنه



به ويتميز الحبل الظهري بانه يحتفظ بتركي

ى من الطور اليرقي وحتابتداءاهذا الهستولوجي

نمو الطور البالغ اال انه في االطوار المتأخرة من ال

وجية أي في االفراد المسنة تنشأ قطع غضروفية ز

ة وهذه ذات ترتيب عقلي على جانبي الناحية الظهري

basidorsalsالظهرية بالقاعدياتالقطع تسمى 

ومنها تتكون االقواس العصبية للفقرات في,

.الحيوانات الفكية 



genital systemالجهاز التناسلي 

ي كما فالمناسلزوج واحد من _ االموستس_البتروميزونليرقة 

د هذا الزوج جميع الفقريات ولكن اثناء التحور الى الطور البالغ يتح

وهذا المنسل قد. ليكون منسال وسطيا واحدا فقط المناسلمن 

في االنثى وليس له قنوات  ovaryفي الذكر او  testisيكون 

نه تناسلية وعندما ينضج المنسل فان جداره يتمزق وتتحرر م

لجسم ومنه الى لالبريتونيالمنتجات التناسلية وتسقط في التجويف 

 abdominalخارج  جسم الحيوان عبر زوج من الثقوب البطنية 

pore ميزة واالجناس غير م. التي توجد على جانبي فتحة المجمع

.تمييز الذكر من االنثى من الشكل الظاهرياليمكنظاهريا أي 



تصنيف تحت شعبة الفكيات 

التحت نظرا لتشعب التركيب التشريحي ألفراد هذه

ب مع شعبة واختالف وظائف اعضائها بحيث تتناس

كيات الى لذلك صنفت الف, البيئة التي تعيش فيها 

:مجموعتين او فوق صنفين



.A فوق صنف االسماكSuperclass 

Pisces
وتضم هذه المجموعة عددا من االصناف اهمها

 classصنف االسماك الغضروفية1.

Chondrichthyes
وتتميز افراد هذه االسماك بان هيكلها كله مكون من 

Dog fishغضاريف ومن امثلتها كلب البحر 

.Chimaerasوالكايميرات









 classصنف االسماك العظمية   .2

Osteichthyes

مادة ويضم هذا الصنف كل االسماك التي يتكون هيكلها من

ر المعروفة والموجودة في الوقت الحاضكاالسماكعظمية 

عتبر التي ت( المنخارية)كما تضم أيضا االسماك الرئوية 

.اكثر تطورا







B ) فوق صنف رباعية االقدامSuperclass 

Tetrapoda

:وتضم هذه المجموعة عددا من االصناف اهمها



I .صنف البرمائياتclass Amphibia ومن االمثلة

 toadوالعالجم  frogعليها الضفادع



ii . صنف الزواحفclass Reptilia
crocodilesوالتماسيح  lizardsومن امثلتها السحالي 

snacksواالفاعي 





iii  . صنف الطيورclass Aves

مثل جميع الطيور



iv . اللبائنصنفclass Mammalia

او الثدياتاللبائنمثل 




