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 -مالحظة / أذكر المصطلحات العلمية أينما وردت في األجابة :

 درجة( 5)  :)لخمس فقط (عرف المصطلحات التالية  -/ أ1س

1- Echinoderms theory 2- Buccal funnel 3- oblique septum 4- Scleroblast 5- opisthonephrose 6-Cuvierian duct 

 درجة( 2)         -مالفرق بين كل مما يأتي : -ب

1- larynx &syrnx 2- holobranchia& hemibranchia 

 درجةB (4 )ما يناسبها من القائمة  Aأختر من القائمة  –/ أ 2س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درجة( 5)        بين موقع ووظيفة كل من األعضاء التالية: -ب

Air sac  2- velum  3- vesicular semipalis  3-iliac vein  4- carotid atery  5- Innominate 

 

 درجة( 6)           -أمأل الفراغات التالية بما يناسبها : -/ أ3س

 -----تشتق طبقة البشرة من   -2 في فصي الكبد . --------والذي يمتد إلى االمام ليصب مع --------يتحد الوريدان الحوضيان للبرمائيات ليكونا  -1

يمتلك محور  -4.------و----رتبتين هما sub calss: Elasmobranchiiيضم تحت صنف صفيحية الغالصم  -3.--------بينما تشتق االدمة من 

يستند االساس التركيبي لنظرية  -6. ---------ينتهي اللفائفي في االرانب بجزء كروي يعرف بـ -5.--------و------الريش القلمي فتحتان هما 

 .-----------تحت شعبة إلى  cionaينتمي حيوان  -7.--------و------شوكية الجلد على اساساس التشابه المظهري بين يرقتي 

 درجة ( 4)   -وضح بالرسم مع التأشير اثنين فقط من كل مما يأتي :  -ب  -2

 مقطع مكبر لخلية لهبية  -3 البرمائيات قلب  -2 الجهاز التنفسي للحمامة -1

 درجة( 11)  -أجب عن كل ممايأتي : -/  أ4س

تكلم بأيجاز مع الرسم عن  -2فقط لكل نوع.  عدد مع الرسم  انواع  تيجان الفقريات العليا مع ذكر مثال واحد -1

أشرح  عملية التنفس في  -4وضح عملية أكسجة الدم  في دائرية الفم   -3مراحل تكوين الحراشف الدرعية 

 البرمائيات .

 درجة( 4بين التشريح المقارن لألعضاء التالية :   ) -ب

 ي  لالسماك الغضروفية والعظمية.الجهاز البول-3.   -الجاز التنفسي للبرمائيات والزواحف     -1

 

  -/ أ3س
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