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 مالحظة :تذكر المصطلحات العلمية اينما وجدت .

 
 درجة(5:                                  ) :وضح بالرسم0س
 شكل يوضح الالمبري .-1
2-Truncate fins. 
 

 درجة(5)        :وضح المصطلحات التالية   )خمسة فقط(7س

1-Keel  2-Calcar  3-Squamata  4-Marsupiam   5-Endostyle   6-Vertebral column      
 
 
 (درجة 11)                :اجب عما يأتي:  )خمسة فقط(3س 
 ماهي تكيفات الطيور للطيران.-1
 اذكر الرتب التابعة لصنف الزواحف مع ذكر مثال لكل منها.-2
 ممن يتكون الدماغ في الضفدعة الرقطاء .-3
 التي تعود لصنف اللبائن. subclassما هي -4
 .Branchiostomata laceolatusصنف -5
 ممن يتكون الحزام الصدري والزعنفتان الصدريتان في كلب البحر.-6
 
 
 

 )) مع تمنياتي للجميع بالموفقية والنجاح((                               
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 جواب السؤال الثاني:
0-Keel  الجيد وعظامه الخفيفة وهي احدى :وهو عبارة عن عظمة الجؤجؤ الموجودة في قص الطيور الذي يمتاز بنموه

 تكيفات الطيور للطيران.
7-Calcar هو عبارة عن اصبع صغير يسمى قبل االبهام او الطنف يوجد في االطراف الخلفية في الضفادع )يضاف:

 الى اصابع القدم والتي عددها ستة (.
3-Squamata رتبة الحرشفيات وتشمل السحالي والثعابين مثل سحلية:Chalicides  وفيها يقسم الجسم الى اربعة

مناطق )رأس وعنق وجذع وذيل(العنق غير واضح ظاهريا لعدم وجود اي تخصر في منطقته ,فتحة الفم كبيرة تقع على 
السطح البطني للرأس يحمل الجذع على جانبيه زوجين من االطراف الصغيرة الحجم ولكل منها خمس اصابع تنتهي 

 اشف متقرنة .بمخالب قرنية  والجسم مغطى بحر 
4-Marsupiam الجراب وهو عبارة عن كيس بطني موجود في الكنغروالذي يعود الى رتبة الكيسيات:marsupialia 

والتي هي عبارة عن لبائن بدائية تتكون داخل المسلك االنثوي لكنها تلد صغار غير تامة النمو وتحتاج مزيد من الرعاية 
 كيس بطني .والتغذية حتى تنضج فتحملها االم داخل 

5-Endostyle القلم الداخلي هو عبارة عن شريط طولي يقع في قاع البلعوم لحيوان الرميح وهناك ميزاب فوق بلعومي:
 وتحمل كل هذه اهداب تساعد في عملية التغذية .

2-Vertebral columnنمو :العمود الفقري هو عبارة عن مجموعة من الفقرات التي تحل محل الحبل الظهري اثناء ال
 كعضو ساند للجسم .
 جواب السؤال الثالث:

 تكيفات الطيور للطيران :-0
 عظامه خفيفة ومجوفة .-أ

 فقدان المبيض االبيض مع قناته في اغلب االناث.-ب
 تحور االطراف االمامية الى جناحين .-ج
 فقدان المثانة البولية وظهور رئتين واكياس هوائية كفؤة .-د
 التابع لصنف الزواحف هي :الرتب -7
 مثل السلحفاة . chelonianرتبة السالحف -0
 .Sphenodonمثل   rhyncocephaliaرتبة خطمية الراس -7



 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 العملي الحبلياتالمادة :                                                          جامعة القادسية           

  ساعة واحدةالزمن :                الكلية: العلوم           
    7102/  التاريخ :    /            القسم : علوم الحياة           
 الدور :                   

 الولاالمتحانات النهائية الفصلية / الفصل ا
 7102-7102للعام الدراسي 

                                                                     رشا مزاحم حاتم                      
 مرئيس القس                                                                                   المادةمدرس                    

                  
 

 .Crocodylus americanusمثل تمساح   crocodilianرتبة التماسيح -3
 .chalicidesمثل السحالي والثعابين مثل سحلية  squamataرتبة الحرشفيات -4
 .cynognathusمثل   Theromorphaثيرمورفا رتبة ال-5
 دماغ الضفدعة الرقطاء يتكون من :-3
 Fore brainالمخ االمامي -أ

 Mid brainالمخ المتوسط -ب

 Hind brainالمخ الخلفي -ج
4-subclass :التي تعود لصنف اللبائن 
 prototheriaتحت صنف اللبائن االولية -0
 metatheriaتحت صنف اللبائن البعدية -7
 eutherianتحت صنف اللبائن الحقيقة -3
5- kingdom :Animalia 

Phylum:chordata          

Group:protochordata     

Subphylum:Branchiostoma lanceolatus 
 في كلب البحر : الحزام الصدري والزعنفتان الصدريتان -2-1

 :pectoral girdle and pectoral fins  يتركب الحزام الصدريpectoral girdle  من جزء غرابي

coracoid portion  وجزاين لوحيينscapular portion    اما هيكل الزعنفة الصدريةpectoral fin    

  mesopterygiumوعامل اشعة متوسط  propterygiumفيتركب من ثالث قاعديات )عامل اشعة امامي 

تنتشر من القاعديات  radialieشعاعيات ( تتمفصل مع الحزام و  metapterygium وعامل اشعة خلفي

 قرنية او خيوط قرنية. fin raysعلى شكل مروحي وتدعم حافة الزعنفة اشعة زعنفية 

 


