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kali ini saya memposting makalah tentang tidak dihargai dan vertebrata serta klasifikasi. karena saya kemalasan diinginkan untuk ngedit, jadi saya kirim sedanya. BAGI MEREKA YANG INGIN MEMINTA MS. WORD DAN FILE POWER POINTS-NYA, SILAKAN TINGGALKAN ALAMAT EMAIL ANDA DI
KOLOM KOMENTAR. Terima kasih... MY USEFUL CHAPTER INTRODUCTION Animal Background atau juga dikenal sebagai hewan adalah sekelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan Animalia atau Metazoa, adalah salah satu dari berbagai makhluk hidup di bumi. Sebutan lain adalah
fauna dan liar (atau hanya hewan). Hewan dengan pemahaman sistematis modern hanya mencakup kelompok multiseluler dan terorganisir dari berbagai fungsi (jaringan), sehingga kelompok ini juga disebut istozoa. Semua hewan heterotik, itu berarti tidak membuat energi mereka sendiri, tetapi untuk
diambil di lingkungan sekitarnya. Dunia hewan, berdasarkan kurangnya vertebrata yang dikelompokkan dalam vertebrata dan makhluk putar (Avertebrates). Kelompok hewan avertebre memiliki fitur tulang belakang, pengaturan saraf terletak di ventral (perut) di bawah jalur pencernaan, umumnya
mengandung kerangka luar (exoskeleton) dan otak tidak dilindungi oleh tengkorak. Merumuskan masalah Apa itu binatang buas yang dapat diinterversi dan bagaimana cara mengurutkannya? Apa itu makhluk vertebrata dan bagaimana mereka diurutkan? Tujuan untuk mengetahui hewan terbalik dan
bagaimana klasifikasinya mengetahui interverterb hewan dan bagaimana metode klasifikasi penulisan metode penulisan digunakan oleh penulis penyusunan makalah ini menggunakan studi literatur yang bersumber dari berbagai media buku dan media cetak/elektronik sesuai dengan materi yang akan
dibahas. BAB II SENGKETA INVERTEBRATA Kelompok hewan terbalik memiliki fitur spin, pengaturan saraf terletak di ventral (perut) di bawah trak pencernaan, umumnya memiliki kerangka luar ruangan (exoskeleton) dan otak tidak dilindungi oleh tengkorak. Berikut adalah sekelompok invertebrata
buatan hewan: fitur morfologis termasuk: tubuh berpori (ostium) tubuh asimetris multikulturasi (tidak teratur), meskipun ada simetri radial. bentuk seperti tabung, luas, mangkuk, atau tanaman dalam berbagai warna dengan fitur anatomi sisi bergerak (seri) meliputi: ada tiga jenis air, yaitu askonoid, sunat,
dan pencernaan lekonoid secara entraseluler dalam koanosit dan klasifikasi amobosit: Ada komposit spikula silika. Tubuhnya sebagian besar pingsan. Contohnya adalah Euplectella. Ini memiliki bingkai komposit serat spons. Tubuh berwarna jelas karena memiliki pigmen amoebosit. Pigmen ini berfungsi



untuk melindungi tubunya dari sinar matahari. Bentuk tubuhnya tidak teratur. Contoh: Hippospongia Mengandung kerangka yang terdiri dari kalsium karbonat. Tubuhnya sebagian besar pingsan dan Seperti bunga vaz, tas tangan, pertunjukan. Contoh spesies: Sycon raphanus Coelenterata (dalam
bahasa Yunani, coelenteron = sensor) adalah investasi yang mengandung sensor berakar tubuh. Kardioator tubuh berfungsi sebagai pencernaan (perangkat gastrovaskular). Coeleanterata juga disebut Cnidaria (dalam bahasa Yunani, cnido =pander) karena sesuai dengan sel sengatan karakteristiknya.
Sel-sel menyengat terletak dalam upaya di sekitar mulutnya. Coelenterata memiliki struktur tubuh yang lebih kompleks. Sel-sel coelenterata sudah diatur jaringan dengan fungsi terkoordinasi oleh saraf sederhana. Kelas yang termasuk dalam senapan Coelenterata adalah: Hydrozoa adalah kelas
anggota hewan spin yang termasuk dalam benang Cnidaria. Sebagian besar makhluk hidrozoa hidup di laut dan menjajah. Siklus hidup sebagian besar hidrozoa termasuk tahapan polip aseksual dan tahapan media seksual. Contoh hewan: Ubur-ubur Hydra adalah sejenis hewan laut yang menyandang
ruang kelas Scyphozoa. Tubuhnya berbentuk payung berdingk, bisa melakukannya pada kulit saat bersentuhan. Bereproduksi secara aseksual dan seksual. Contoh spesiesnya: Chrysaora fruttesscens Anthozoa berarti berbentuk hewan seperti bunga atau hewan bunga, termasuk anemon laut serta
karang ternak. Anthozoa hidup sebagai polip. Contoh spesies: Tubuh Dosoventral anemon laut datar dan tidak ada segmen. Biasanya, flatum hidup di sungai, sungai, sungai, laut, atau sebagai parasit di tubuh organisme lain. Cacing dalam kelompok ini sangat sensitif terhadap cahaya, triploblastic,
hermaphrodite, aselomata. Klasifikasi: Tubellaria atau juga disebut Vibrating Glass Clouds adalah kelas anggota hewan spin yang termasuk dalam senapan platyhelminthes. Contoh Tubellaria adalah Planaria sp. Cacing ini adalah karnivora dan dapat ditemukan di air, genangan air, renungkan atau
sungai. Biasanya ini tongkat kaca dalam batu atau pada daun dengan air. Beberapa Turbellaria membuat gerakan echoppy berenang di dalam air. Contoh spesies: Planaria Trematoda atau juga disebut Suction Worms adalah kelas anggota spin yang merupakan bagian dari platyhelmine senapan. Jenis
kaca trematopod ini hidup sebagai parasit hewan dan manusia. Tubuh dilapisi dengan luka untuk menjaga tubuhnya di tangan yang menarik oleh pasukannya dan memiliki umpan dan kait untuk menempelkan dirinya ke pasukannya. Contoh anggota trematoda adalah fasciola epatica (kaca kali). Cacing
ini hidup di hati kambing, kumis, lembu dan kerbau. Contoh spesies: Fasciola epatica tubuh cestoda dilapisi dengan kutikula dan terdiri dari bagian yang terkubur (scoolek), leher (stobilus), anjing, proglotid. Contoh spesies: Taenia solithmines atau gilik glass/gilig adalah binatang dengan tubuh simetris
bilateral dan jalur pencernaan yang baik tetapi tidak ada sistem psikiater. Nematod (dari Maze nema: Thread+ Seperti fisika. Fisika ini adalah salah satu spesies paling fisik (sekitar 80.000 spesies, 15.000 di antaranya adalah parasit). Contohnya adalah cacing saya. Contoh spesies: Ancylostoma
duodenale Annelida adalah cacing gelang dengan tubuh dengan segmen dan berbagai sistem organ tubuh dengan nyaman dalam tubuh dan sistem psikiater tertutup. Annelids sebagian besar melakukan dua jenis kelamin sekaligus dalam satu tubuh atau hermafrodit. Klasifikasi: Polyhaeta memiliki
sepasang struktur seperti baris (parapopodia) pada setiap segmen tubuhnya. Parapopodia berfungsi sebagai sarana gerakan. Parapodia juga mengandung pembuluh darah halus yang berfungsi merata. Setiap parapodium memiliki beberapa rambut kaku yang disebut kemudi yang terdiri dari kitin.
Contoh spesies: Ketajaman nereis ini Oligochaeta memiliki sedikit rambut. Oligochata tidak memiliki parapodi, tetapi ia memiliki setqa di tubuhnya tersegmentasi. Contoh spesies: Pheretima Hirudinea tidak parapodia atau rinci tentang segmen tubuhnya. Di ujung segmen posterary dan dimakamkan ada
alat isap. Perangkat untuk aspen yang digunakan untuk bergerak dan sticting. Sebagian besar Hirudinea adalah ektoparasit di permukaan inang. Contoh parasit hirudinea adalah Haemadipsa (pendeta) dan Hirudo (lintah). Contoh: Hirudo Mollusca adalah hewan lindung nilai lunak tanpa segmen dengan
tubuh lembut dan biasanya memiliki senjata berbentuk tubuh atau bentuk cangkok yang terbuat dari kehidupan untuk perlindungan diri dari serangan predator dan penyakit lainnya. Tinggal di air laut, air tawar dan di tanah. Klasifikasi: Kelas ini bergerak dengan menggunakan penjualan. Gastropoda
Houston mengeluarkan bel dari kaki yang terkubur untuk meringankan gerakannya. Tubuh terengah-engah dilindungi oleh steroid tunggal. Contoh spesies: Siput (Lymnea sp) Pelecypoda memiliki jangkauan yang berbeda, yaitu kaki datar seperti gandar. Kaki-kaki ini dapat meregang dan digunakan
untuk membuat batu dan pasir dan lumpur. Yang cerdik dari penebalan terdiri dari dua lapisan perostractum, prismatik, nakreas. Contoh: Anadara granosa pengasingan kelompok hewan ini semua hidup di laut dengan berenang / menarik ke dalam batang laut. Makanannya kepiting atau interveb lainnya.
Gerakan ini dibuat dengan menghisap air ke dalam sifon di jahitan pakaian dan kemudian menempelkan air dari sifon keluar. Contoh: Mastigoteuthis flammea Echinonermata adalah binatang kontainer duri yang hidup di wilayah laut dengan jumlah senjata dalam lima tubuh simetris radial. Beberapa
organ dalam tubuh echinodermata sudah berkembang dengan baik. Tubuh ditutupi dengan duri yang terdiri dari zat whitewash, memiliki kekuatan regenerasi yang tinggi, hidup di lautan, jurusan pembuahan sebagian besar mengandung pembuahan berada di luar tubuh. Klasifikasi: Asteroida memiliki
vertebral yang dimodifikasi menjadi bentuk seperti catut yang disebut pediselaria. Pediselaria memiliki fungsi mengambil makanan dan permukaan tubuh berasal dari kejauhan. Tubuh asteroid terbentuk seperti bintang yang mencakup cakram pusat. Contoh: Ophiuroidea Star berbentuk seperti bintang
ular. Tapi lengannya sederhana fleksibel. Ophiuroidea bukan pediselaria. Ada beta yang jelas antara cakram pusat dan lengannya. Contoh: Ophiothrix fragilis gerakan hewan ini diberikan oleh ambulans yang tidak pernah.. Echinoidea bulat mengandung perangkat pencernaan yang berbeda yang
merupakan kompleks cache yang disebut antena arisan. Contoh hewan: Laut landak kelas ini dikenal sebagai teripang / teripang. Binatang ini tidak bersenjata. Tubuhnya yang tinggi tidak terlalu tinggi. Contoh spesies: Holothuria Mexicon mengikuti hewan yang terdiri dari tanaman seperti itu, tubuhnya
adalah dek, yang dikenal sebagai kebohongan laut. Ketika kita menganggap bahwa tubuh tidak memukul bintang rambut. Hewan ini tidak memiliki vertebral. Contoh spesies: Ptilometra Australia Arthropoda adalah hewan dan kaki yang disegmentasikan dengan sistem kabel saraf dan organ-organ tubuh
telah dikembangkan dengan benar. Tubuh arthropoda dibagi menjadi berbagai segmen dari sistem kejiwaan yang dibuka. Arthropoda dibagi menjadi Kelas 4, yaitu: Insecta adalah kelompok utama arthropoda enam perpustakaan (tiga pasang) ; oleh karena itu juga disebut Hexapoda (dari bahasa Yunani
yang berarti enam kaki) Contoh: kecoak, kupu-kupu, nyamuk, lalat Crustaceae (Udang) mayoritas adalah binatang air, baik air tawar maupun laut, meskipun beberapa kelompok telah beradaptasi dengan kehidupan pedesaan, seperti tanah kepiting. Sebagian besar anggotanya bebas bergerak, meskipun
beberapa tlansir adalah parasit dan hidup dengan menumpang pada tuan rumah mereka. Tubuh Krustasea terdiri dari dua bagian, yaitu kepala dada fisi (cephalotoraks) dan perut atau tubuh belakang (perut). Bagian bagian cephalotoraks dilindungi oleh kulit keras yang disebut kebugaran dan pasangan
5 kaki termasuk 1 pasang semburan kaki (keliped) dan 4 pasang kaki berjalan. Selain itu, di sephalotorak juga terdapat sepasang antena, rahang atas, dan rahang bawah. Sementara di perut ada 5 pasang kaki renang dan pada akhirnya ada jantung. Pada udang betina, kaki di perut juga disajikan untuk
menyimpan telur. Contoh: kepiting, kepiting, laba-laba udang, atau juga disebut laba-laba, adalah sejenis binatang pon pon (arthropoda) dengan dua segmen tubuh, empat pasang kaki, sayap dan tidak ada mulut yang dihancurkan. Laba-laba adalah hewan predator (carnivoe), bahkan kadang-kadang
kanibal. Yang utama adalah bug. Tidak semua laba-laba membuat tangkapan web mereka indah, tetapi mereka semua mampu menghasilkan benang sutra - tetapi alien disimulasikan dalam protein serat - dari kelenjar (disebut spinneret) yang terletak di bagian belakang tubuh mereka. Serat sutra ini
sangat berguna untuk membantu pergerakan laba-laba, berayun dari satu tempat ke tempat lain, serat Inggris, membuat kantong telur, di sarang mereka, dan lain-lain. Contoh: Kalajengking, Rempah-rempah, Saraf. Lipan adalah hewan dengan sepasang kaki di setiap segmen tubuh mereka. Hewan-
hewan ini termasuk hewan vanomous, dan termasuk hewan kehidupan malam (kegiatan malam). Contoh: lipan (sensitisasi), vertebrata VERTEBRATE merah (ribu kaki) memiliki tubuh simetris bilateral dan pembagian dalam tubuh terdiri dari kepala, leher, tubuh, dan jantung. Namun, ada juga anggota
vertebres dan yang disesuaikan juga. Vertebrata memiliki struktur vertebrata (Vertebral Vertebral) dan memiliki otak di dalam chranium (tulang tengkorak). Tubuh vertebrata adalah bilateral simetris dan sistem alat tubuh tersegmentasi. Vertebretes memiliki endoskeleton (ragka dalam) dan vetebra saat
kerangka tubuh diperkuat. Pada tulang di kerangka terpasang kerangka otot. Port vertebrata multi-yered, termasuk wabah (bagian luar kulit) dan stylus (kulit bagian dalam). Vertebrata terdiri dari dua kelas super, yaitu Pissces dan Tetrapoda. Pisse terbagi menjadi tiga kelas yaitu Agnatha (Cyclostomata),
Kwondrichthye, dan Ostechithye. Tetrapod dibagi menjadi empat kelas: Anfibi, Reptilia, Aves, dan Pisse Mamals (Fish) yang hidup di air. Kencing suhu tubuh tidak tetap (tanpa darah dingin) atau disebut poikiloterm. Tubuh potongan dibagi menjadi kepala dan tubuh atau kepala, tubuh, dan jantung. Kulit
(dipotong) terdiri dari dermis dan wabah, umumnya menyakitkan. Di sepanjang sisi tubuh ada titik rasa (sisi kambing), yang sebenarnya cerdas dan tekanan air. Endoskeleton (bingkai dalam) terdiri dari tulang rawan atau tulang asli. Pisces memiliki sepasang tulang rahang, kecuali agnata (ikan tanpa
perilaku). Klasifikasi potongan-potongan supersekuensial: Tidak ada rahang tidak ada alat gerakan dalam kerangka terdiri dari Tulang Rawan Bahwa dua Ruang Contoh: Marine Petromyzon (ikan laut), Eptatretus goliath (ikan hag) Chondrichtyes Chondrichtyes, Fitur: Bony Prone Bony memiliki rahang
sepasang pasangan finishing yang dua ruang mulut di pembuluh darah adalah celah insang insang atau tanpa oviar : Squalus akanthias (hiu) Dasyatis sp. (sengatan) kelas Osteticipated, fitur: Hard linked (kebahagiaan sejati) adalah rahang dua kamar tidur yang gill cap (pembunuhan) mulut berada di
bagian terkubur dari finish Ovipaar dan pembuahan eksternal dalam urutan Dipnoi, selain pernapasan dan wadah juga dengan gelembung udara (pulmosis) Contoh: Chanos chanos (susu), Cyprinus Carpio (ikan mas), Hippocampus sp. (sezory) Anfibi termasuk hewan poikiloterm (darah dingin). Tubuh
dibagi menjadi kepala dan tubuh atau kepala, tubuh dan jantung. Kulitnya sedikit lembab, termasuk dua dermis dan wabah. Warna kulit bervariasi karena adanya pigmen di dermis (biru, hiaju, hitam, coklat, merah, dan kuning) tepat di bawah Anfibi memiliki 2 teman yang terkait dengan rekaman lisan.
Terhubung ke kavit oral dan kavite hidung yang disebut koane. Sementara antara kavite oral dan telinga ada kaviar penghubung yang disebut estachi. Anfibi terdiri dari tiga pesanan, yaitu Anura, Urodela, dan Apoda. Berikut tiga: Ekor Tidak Pernah Contoh: Limnocharis Pannocharis (Katak Padi),
Melanostiktus Bufonostictus (Bangkong) Contoh: Ambystoma Small Glutinum (Harimau Salamander) Ekor Tanpa Contoh Kaki: Glutinospis Ichthyopis glutinosus (Salamander Glass) Tubuh Hewan Reptil terdiri dari Kepala, Leher, tubuh, dan jantung. Kuit reptil kering terbuat dari zat kerucut yang
berfungsi untuk mencegah dehidrasi ketika udara kering. Reptil termasuk hewan pocilomere, yang berarti suhu tubuh menyesuaikan dengan suhu linguistik. Reptil hidup di atas teh tetapi beberapa makhluk hidup di air. Mereka secara merata menggunakan faktur. Sarana gerak reptil adalah otot
tersegmentasi tersegmentasi. Kelas reptil terdiri dari empat pesanan, yaitu Rynchocephalia, Chelonia, Crocodila, dan Squamata. Berikut penjelasannya: Pesanan ini sebagian besar telah fosil dan merupakan reptil primitif. Kelompok ini adalah reptil primitif dan tertua yang disebut fosil hidup. Contoh:
Sphennodon punctatus (tuatara) Hewan dari kelompok chelonia memerintahkan dalam status pendek dan lebar retakan dilindungi (steroid atas) dan plastron (steroid bawah). Contoh: Chelonia midas (kura-kura), Hewan Chelonidis kabonaria (kura-kura) di pita buaya memiliki kulit yang tebal dan terbuat
dari zat tulang. Buaya menghabiskan lebih banyak waktunya di dalam air dan bernapas ketika berada di lubang hidung. Ketika berada di dalam air, Buaya mampu menutupi wanitanya dengan lidah sehingga air tidak masuk ke paru-paru. Contoh: Buaya porosus (Buaya) Ordo squamata adalah
sekelompok hewan flu yang membedakan dari kelompok, yaitu Lasertilia dan Ophidia. Lasertilia memiliki bahasa yang dapat meregangkan dan mata dapat ditutup. Instrumen ini berbentuk dua pasang kaki. Tetapi beberapa contoh hewan dalam kelompok ini adalah liat lacerta (zandol), Komoditas Umum
Varanus (komoditas) Ophidia pada umumnya belum pernah terjadi sebelumnya sehingga gerakan dilakukan oleh otot-otot dalam tubuh. Ophidia mampu menelan mangsanya yang lebih besar dari tulang di tulang segiempat dan tulang rahang bawah yang dihubungkan oleh ligatur elastis. Tetapi beberapa
contoh hewan dalam kelompok ini adalah Naja sputatric (ular tongkol), Reticulatus Python (python) Glass memiliki suhu tubuh omotem (suhu tubuh tetap, tidak dipengaruhi oleh suhu lingkungan). Memiliki tubuh rambut melindungi tubuh dan bulu yang membentuk sayap yang mereka gunakan untuk
terbang. Tulang berongga untuk cahaya. Menyeberang dengan bertelur (oviar) dan pembuahan dalam tubuh. Telur-telur itu tergeletak dan memiliki yok yang enak. Bernapas dengan paru-paru dan memiliki tekanan udara yang membantu bernapas saat terbang. Rompi telah dibagi menjadi beberapa
pesanan, yaitu: Grup ini kaki untuk melarikan diri dan berlari, serta memiliki clecker pendek. Contoh: Kristati Pavo (merak), kalkun adalah sekelompok angin yang tidak bisa terbang karena stenom tidak memiliki sandera. Contoh: kasuari, burung kiwi adalah sekelompok burung pemakan biji-bijian yang
lemah pendek. Kelompok ini memiliki cache besar, sel-sel epitelial mudah terkelupas dan diberikan kepada anak-anak mereka sebagai seorang anak di belakang mereka. Contoh: Columba fasciata (penis), Geopelia struata (kura-kura) Kelompom dikenal sebagai burung penyanyi karena memiliki kotak
suara yang berkembang dengan baik. Dia punya tiga jari kaki berwajah maju dan satu jari menunjukkan kembali. Bentuk pepohonan memudahkan burung untuk per orang. Contoh: Serinus Kanada (canary) Karakteristik mamalia yang berbeda adalah memiliki kelenjar mame. Susu yang dihasilkan oleh
kelenjar (ibu) ditemukan di daerah perut atau dada. Mammalia juga memanggil mamalia karena dia memberinya susu kubus. Tubuh mamalia ditutupi oleh rambut yang berfungsi sebagai isolasi yang memperlambat pertukaran panas dan lingkungan, serta rasa sentuhan, antara lain di pantai, sebagai
perlindungan terhadap gesekan atau sinar matahari, sebagai polusi atau pertahanan yang dilindungi dari indah, dan sebagai keilahian genital. Mamalia berkembang biak dengan melahirkan (vivipare). Hewan itu memiliki suhu tubuh homotem (suhu tubuh tetap) dan bernapas dengan paru-paru. Mamalia
memiliki otak yang lebih berkembang dibandingkan dengan hewan vertebrata lainnya. Mamals dibagi menjadi beberapa pesanan, yaitu: Ini adalah telur bertelur mammamal, rambut, dan memakan kubusnya. Anggota kelompok ini termasuk landak (Echidna) memiliki moncong panjang dan platipus
menyebar. Memiliki salju dangkal dan kaki berselaput untuk berenang adalah mammoth pemakan daging. Mammoth memiliki gigi besar yang tumbuh dengan bentrokan tajam. Contoh hewan dalam kelompok ini termasuk tig, kucing, anjing, dan merah kelompok ini memiliki tekanan seperti pahat yang
tumbuh terus menerus. Hewan yang termasuk dalam Rodentia adalah tikus, tupai, mammoth, dan amsted. Ini adalah perintah tentang anggota yang tinggal di laut. Bentuk tubuhnya seperti ikan, tidak ada rambut, tidak ada daun telinga, dan tidak ada anggota belakang. Contoh Cetacea adalah roh iblis,
lumba-lumba laut. Ini adalah hewan air amoral yang tidak harus menghalangi anggota dan anggota depan seperti bantalan. Sirenia memiliki kulit tebal dan rambut kecil. Hewan termasuk sireneia adalah sapi laut. Kelompok ini memiliki tangan jari lima jari dan kaki mereka. Jari-jari memiliki kuku tetapi
mereka belum melemah. Contoh hewan dalam urutan primata adalah jeruk-utan, makanan yang berlangsung lama. PERPUSTAKAAN DAFTAR JATI, Wijaya. 2007. Pelajaran Biologi Aktif untuk Sma/MA Kelas X. Surat: Pengecualian Ganeca. Nugroho, Nina Teja Suryani. Buku Referensi Anrichment
Biologi untuk Sma / MA Semester 2 Kelas X. Solo: CV. Sindunata. Rizki, Irfansyah. 2013. Divisi Hewan Vertebrete dan Avertebrete. (online) pulih: 26 September 2014. Santoso, Begot. 2009. Buku Cepat, Biologi Instan. Jakarta: Azka Media. Media.
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