
 اجوبة اسئلة مادة بيئة الحيوان 

 / التعاريف  1س

Analysis of inviroment   يقصد بها مفهوم تحليل البيئة هو تجزئتها الى :

عوامل بيئية او مكوناتها المتعددة ومن ثم دراسة تأثير تلك العوامل ال سيما ذات 

 التاثير المباشر او البيئة المؤثرة في مختلف جوانب الحياة للحيوان . 

 

Preadaptation ق : يقصد به التكيف التمهيدي ويعرف بأنه وجود وظيفة تتعل

بالمستقبل تمهيدا لتحققها و بمعنى اخر انه امتالك اية صفة تشريحية او وظيفية او 

سلوكية تمكنه من تكيف عندما يتعرض لمجموعة من الظروف الجديدة مثل امتالك 

 مورثة مقاومة للمرض في كائن لم يسبق له ان تعرض للمرض.

 

Dormancy   الحي تكون فيها : يقصد بها السكون وهي حالة يمر فيها الكائن

العمليات االيضية غير فعالة نسبيا نتيجة اسباب داخلية و السكون ظاهرة تحصل في 

مختلف الحيوانات غير انها اكثر شيوعا في الحيوانات الالفقرية و في حيوانات 

متغيرة حرارة الجسم و عندما يحصل في الصيف يسمى تصييفا و في الشتاء تسمى 

 تشتية .

 

Nomadism  مفهوم البداوة عبارة عن حركة غير موجهة اشبه بحياة البدو : وهي

فالحيوانات تتجول بصورة غير منتظمة دون رجوع محدد الى نقطة معينة و هي 

تحصل بسبب ندرة الماء او الجفاف او قلة المؤونة الغذائية و تتمثل حياة الترحال 

 بالجاموس البري و االيل و الغزالن . 

 

Diapause  التهيؤ و يحصل في كثير من الحشرات بوصفه تكيفا مهما  : ويقصد به

ممكنا اياه على االستمرار في مناطق يمكن ان تموت خالفا لذلك بالتطرفات المناخية 

او االبقاء على على اعدادا عالية في منطقة ال تمون خالفا لذلك اال قليال من االفراد 

التي تكيفت لدرجة كبيرة  فقط و يحصل التهيؤ في تلك المرحلة من دورة الحياة

 لمقاومة ضغوط المناخ.



 / الجواب : 2س

ان درجة الحرارة عامل بيئي حرج و ان الكائنات تكون اكثر حساسية  -1

 للتغيرات و التقلبات الحرارية منه في العوامل االخرى 

من السهل نسبيا قياس درجة الحرارة في الطبيعة حيث ممكن التقدم التقني  -2

الحرارية بالراديو من جسم عظاءة في وجرها العميق او في نقل المعلومات 

 من طير مهاجر على ارتفاع عالي في الجو .

ان السيطرة على درجات الحرارة و التحكم فيها في المختبر يكون اسهل من  -3

 العوامل االخرى بكثير . 

 

 عالقة الحيوانات بدرجة حرارة البيئة :---

درجة حرارة اجسامها من البيئة متغيرة درجة الحرارة وهي التي تقترب  -1

 الخارجية مثل االسماك االنسان واالسود و معظم الحشرات 

ثابتة درجة الحرارة و تسمى داخلية الحرارة النها تنظم درجة حرارة  -2

 اجسامها داخليا و تكون مستقلة عن البيئة ضمن حدود واسعة .

 

 / الية موازنة الماء في حيوانات اليابسة  3س

 ل الماء من البيئات المجاورة :اوال : ادخا

 ادخال الماء عبر قناة الهضم  -1

 عن طريق الغذاء  –أ 

 عن طريق الشرب المباشر  -ب

 ادخال الماء السائل عبر جدار الجسم مثل الضفادع و ديدان االرض  -2

 ادخال بخار الماء عبر جدار الجسم مثل اناث القراد  -3

ثانيا: حفظ الماء االيضي : و هو الماء المتكون اثناء اكسدة الشحوم و 

الكاربوهيدرات و الذي يحتفظ بها داخل الجسم و يعرف عدد من انواع الحشرات 

التي تحتفظ بنسبة ثابتة من الماء في اجسامها في جو جافمن بينها يرقات دودة 

 الطحين . 

 



 رة ثالثا : فقدان الماء الى البيئة المجاو

 االفراغ و الطرح  -1

يعتمد مقدار الماء المفقود بالبراز على مقدار الماء الموجود في الغذاء و على 

 رطوبة المكان الذي يعيش فيه الحيوان.

 

 التقسيم : –أ /  4س

بحيرات ذات انتاجية قليلة وذلك بسبب قلة المغذيات النباتية من فسفور و  -1

الحية المنتجة قليلة و تكون درجة نتروجين لذا تكون فيها اعداد الكائنات 

 % 70تشبع المياه باالوكسجين المذاب اكثر من 

بحيرات ذات انتاجية متوسطة و تحوي تركيزات متوسطة من المغذيات  -2

النباتية وفيها اعداد متوسطة من الكائنات المنتجة و تتراوح درجة التشبع 

 % 70-30باالوكسجين 

كيزات عالية من المغذيات النباتية و بحيرات ذات انتاجية عالية وتحوي تر -3

نجد فيها اعداد من الكائنات الحية المنتجة و تتراوح درجة التشبع 

 % 30باالوكسجين المذاب دون 

بحيرة هرمة وهي التي تحوي على ترسبات سميكة من المواد العضوية و  -4

 تنمو بها نباتات مائية نصف مغمورة و بكثافة عالية و تتحوا هذه النوعية من

 البحيرات مع الزمن الى المستنقعات و كمية االوكسجين قليلة جدا . 

 

 العوامل الفيزيائية والكيميائية هي  -ب

الحرارة والتي تعتبر عامال مهما للتحكم في توزيع المجموعات الحيوانية و عادة 

يكون تأثيرها مقرونا بالرطوبة و هناك اختالف في توزيع درجات الحرارة في 

 االرضية و ذلك بسبب عامالن مهمان :الكرة 

 الموقع بالنسبة لخطوط العرض  -1

 توزيع اليابسة والماء  -2

وكذلك الرطوبة التي تعد عامال مهما في توزيع المجموعات الحيوانية و هناك 

تالزم بين درجات الحرارة والرطوبة النسبية و تتمثل الرطوبة باالمطار 

المتساقطة اذ يتاثر معدل هطول االمطار بعاملين و هما الموقع بالنسبة العرض 

 و كذلك توزيع اليابسة و الماء . 



 / الفراغات : 5س

  comansalismالمعايشة  -1

 التنافس للمصدر  -2

 المانومتر او مقياس ضغط الوزن الميت او مقياس الضغط المرن  -3

   Macanماكان  -4

التكيف السلوكي و هو قدرة الكائن الحي على االستجابة للمؤثرات الطارئة  -5

او اي سلوك تطوري بهدف البقاء و مثال ذلك قدرة الطيور اكلة النحل على 

التعامل معه بمناقرها و ارجلها و كذلك انحناء النبات تجاه  االمساك به و

 الضوء و غيرها .

 

 

 

 

 اجوبة اسئلة مادة الكيمياء الحياتية الجزء النظري 

  /1جواب س 

 تفاعالت االضافة و تشمل : -1

 اضافة الهيدروجين  -أ
يضاف الهدروجين الى الرابطة الزوجية في وجود النيكل النشط كعامل 

هذه االحماض الى احماض مشبعة و من حالة السيولة لى مساعد و تتحول 

 الحالة الصلبة .

 تفاعالت مع الهالوجينات ) اليود و الكلور و البروم و الكلورايد ( -ب

RCH=CH-COOH + I2-------- RCHI-CHI-COOH           

 اكسدة االواصر المزدوجة   -2
تتاكسد االواصر المزدوجة عند وجود االحماض الحرة لتكون 

peroxidase التي تتحول الى الديهايد معطية روائح غير مقبولة 
 

 تفاعالت االكسدة  -3



عند استعمال فوق برمنغنات البوتاسيوم او حامض الكروميك يتاكسد الحامض 

 H2O  +  CO2الدهني نهائيا الى 

  

 

 /  2جواب س

 -مونات و تفاعالت الجسم عامة يتحقق بالموازنة بين عمل الهر

 / 3جواب س 

 دور الكيمياء الحياتية في التحاليل المختبرية 

تلعب طرق التحليل المختبري المعتمدة على الجانب التطبيقي للكيمياء الحياتية 

ادوارا مهمة في التقييم السريري لغرض تشخيص و معالجة المرض بعد 

 الحصول على معلومات متنوعة تتميز بما يلي :

 يجب ان تكون معلومات دقيقة  -1
 الوقت الذي تستغرق الحصول عليه قليال ان يكون  -2
 اقل كلفة ممكنة  -3

و للحصول على هذه النتائج وجب التعاون المستمر بين فريق اعضاء الصحة 

 و الجراء التجارب المختبرية تتضمن االجابة عن االستفسارات التالية :

 نوع االختبار الذي يجري على المريض  -1
 التحضيرات المختبرية المطلوبة -2
 الدور الذي يقيم به المرض  -3
 تقييم النتائج  -4

 

 الفيتامينات تقسم الى :  –ب 

 الفيتامينات الذائبة في الماء :  -1
و تشمل النياسين و البيوتنك و البايوتين و البيروكسدين و البايوتين و 

  cحامض الفولك و كوسل امين و حامض اللبيوثيك و فيتامين 
 الفيتامينات الذائبة في الدهون  -2

     E  D   A   K   Fتتضمن فيتامينات 

 

  4جواب س



 وظائف الهورمونات :

الكائنات الحية للهورمونات لتمر بحياتها الوظيفة الشكلية اذ تحتاج  -1

 بأكثر من مرحلة مثل شرنقة الحشرة و فرخ الضفدع 
الوظيفة المنظمة : من خالل تفسير الوصول الى االتزان البدني و  -2

 بكل ما تشمل تسمى بنظرية السيطرة 
الوظيفة التكاملية تعتبر الوظيفة الهورمونية ملحقة بالجهاز  -3

العصبي في الحيوانات حيث للهورمونات ميكانيكية خاصة تسهل 

من قابلية التكامل هذه فنتيجة الفزع و الخوف يتنشط الجهاز 

العصبي تحت المهاد و ذلك بواسطة االستجابات العصبية للب 

تسبب زيادة عالية في السكر بواسطة االلية  الكظر بعدها يفرز مادة

 المشابهة لتلك التي تشمل الكلوكاكون
الوظيفة المسموحة : تحتاج بعض الهورمونات الى هورمونات  -4

اخرى لعملها فمثال بدون وجود هورمون الثايروكسين ال يستطيع 

 هورمون النمو ان يكون موثرا .
  5س

 تقسم الكاربوهيدرات تبعا لتحللها المائي الى  -أ
 السكريات االحادية  -1
 السكريات المحدودة  -2
السكريات المتعددة او المضاعفة والتي بدورها تتحلل مائيا  -3

مكونة عدد من الوحدات السكرية مثل السكريات الثنائية 

 والسكريات الثالثية 
 المراكز النشطة في االنزيمات   -ب

مميز و خاص يميزه عن غيره بالبناء االول لكل انزيم تركيب 

والثاني و الثالث و الرابع و في كل انزيم مركز نشط او اكثر 

مسوول عن القيام من قبل االنزيم بعمله و يحدد المركز النشط 

نوع و ترتيب االحماض االمينية المكونة للمركز النشط فأنزيم 

ببتيدية على الببسين الذي يحلل البروتين مائيا يحتوي  سلسلة 

وحدة حامض اميني و قد امكن ازالة عدد من هذه  148

الوحدات بطرق خاصة و مع هذا فقد ابقي الجزء المتبقي من 

 السلسلة الببتيدية بالنشيط االنزيمي كامال .

 

 


