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 10M) )                                                             )اختر خمس فقط(:/ عرف ماياتي1س   
1-Aschelminthes  2-Faculative parasite  3-Spongocoel  4-Filopodia  5-Euglena  

                6-Arcella 

 
 10M) )                                                                              اجب عماياتي:/   2س

   .       صنف شعبة االبتدائيات اعتمادا على وسيلة الحركة مع ذكر مثال لكل صنف-أ      
 اذكر خمس صفات رئيسية لشعبة المفصليات. -ب      
 10M) )                                    :ماالمقصود وفي أي الشعب الحيوانية تتواجد كل مماياتي -أ/ 3س

     1-Polymorphism        2-Regeneration         

 بين أي الطفيليات التالية تكون دورة حياته مباشرة وايها دورة حياته غير مباشرة؟-ب         
 1-Giardia lamblia  2-Taenia solium  3-Plasmodium  4-Balantidium  5-Ascaris 

lumbricoides  
  

 عدد كل مماياتي)اجب عن اثنين فقط(:/ 4س
 الخاليا المكونه لجسم االسفنجيات. أنواع-1       
 طرق السيطرة على االتساخ الحياتي.-2       
 الشعب الحيوانية الثانوية الالفقارية العائدة الى شعبة الديدان الكيسية.-3       

         ( (10M 
 امنياتنا بالنجاح الدائم
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 10M) )اختر خمس فقط(                                                             ):/ عرف ماياتي1س   

1-Aschelminthes 

حيوانات الفقارية تعرف بالديدان الكيسية، افراد هذه الشعبه تتخذ شكل دودي وتكون ثالثية الطبقات لها تجاويف 
م ،يكون جهازها الهضمي متكامل يبدا بالفم وينتهي بالمخرج، الراس جسمية وهمية وتنعدم فيها ظاهرة التعقيل التا

 يكون ضامر والتوجد فيها اجهزة التنفس والدوران.
  2-Faculative parasite   

مقصود بيها الطفيليات االختيارية:هي الحيوانات التي تستطيع ان تختار بين المعيشه الحرة او الطفيليه وفقا 
 لمشيئتها.

3-Spongocoel  

المسوطة والتي –يقصد به التجويف الجسمي الفراد شعبة االسفنجيات والذي يكون مغلف بالخاليا القمعية المطوقه 
 يتم فيها هضم المواد الغذائية التي تدخل جسم االسفنج مع الماء.

 4-Filopodia 

ي تراكيب خيطيه من االكتوديرم احد انواع االقدام الوهميه في افراد شعبة االبتدائيات وتعرف باالقدام الخيطيه،وه
   . Euglyphaوقد تتشعب القدم الخيطيه الى فروع اصغر تبقى منفصله عن بعضها كما في جنس 

5-Euglena 

هو احد افراد شعبة االبتدائيات حرة المعيشه اذ يعيش هذا الكائن في البرك ويكون لون هذا الكائن اخضر وذو نهايه 
مرن ذو تثخنات متوازيه تلتف حول الجسم  Pellicleاستدارة يحيط بالحيوان جليد  مدببه اما المقدمه فتكون اكثر

  وسوط للحركة. eye spotوكذلك بقعه عينيه  Cytostomeبصورة حلزونيه.يحتوي الحيوان على فم الخليه 
6-Arcella 

ه وهي شبيه بالساعه في من افراد شعبة االوالي الحيوانيه حرة المعيشه يحتوي على قشرة مكونه من مادة كايتيني
زميه جوف القشرة بكامله لذا شكلها وتكون شفافه في بادئ االمر ال انها تتلون بلون بني .التشغل المادة البروتوبال

تكون عالقه فيه بواسطة عدة خيوط بروتوبالزميه قصيرة يحتوي الجسم على نواتين وعدة فجوات متقلصه وتكون 
 االقدام الوهميه اصبعية الشكل او متفرعه.
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 10M) )      /   اجب عماياتي:                                                                        2س
      صنف شعبة االبتدائيات اعتمادا على وسيلة الحركة مع ذكر مثال لكل صنف-أ      

1-Flagellata .ex. Giardia sp  . 

2-Sporozoa ex. Malaria sp.  

3-Ciliata ex.Blantidium sp. 

4-Sarcodina ex,Amoeba sp. 

  
 اذكر خمس صفات رئيسية لشعبة المفصليات. -ب      

 تمتاز افرادها بظاهرة التعقيل الخارجي وتناظرها الجانبي.-1
 تكون العقل الجسميه كلها ابو بعضها مزوده بزوج من االطراف او اللواحق المفصليه.-2
 تغطى اجسامها بطبقة كيوتكل .-3
غالبا ماتوجد فيها اعضاء خاصة باالبصار)عيون بسيطة او مركبه( وكذلك اعضاء للمس وكذلك -4

 واعضاء للسمع.للتذوق 
 تتكون القناة الهضميه من ثالث مناطق اماميه ووسطى وخلفيه.-5

 10M) )                                    ماالمقصود وفي أي الشعب الحيوانية تتواجد كل مماياتي: -/ أ3س
     1-Polymorphism: ا 

السعات وشعبة المفصليات وخاصة صنف المقصود بها ظاهرة تعدد االشكال تتواجد هذه الظاهرة في شعبة ال
 الحشرات.

 
        2-Regeneration  

المقصود بها ظاهرة االخالف والتجديد تتواجد هذه الظاهرة في شعبة االسفنجيات وحيوان البالناريا من شعبة الديدان 
        المسطحه.

 ورة حياته غير مباشرة؟بين أي الطفيليات التالية تكون دورة حياته مباشرة وايها د-ب         
 1-Giardia lamblia: 

  مباشرة-1

 2-Taenia solium 
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 غير مباشرة -2
  3-Plasmodium 

   غير مباشرة-3

4-Balantidium 

  مباشرة-4

 5-Ascaris lumbricoides 

  مباشرة-5
 / عدد كل مماياتي)اجب عن اثنين فقط(:4س

 أنواع الخاليا المكونه لجسم االسفنجيات.-1       
 *الخاليا السطحية.

 *الخاليا الثغريه.
 *الخاليا القمعيه.
 الخاليا االميبيه.
 الخاليا الخازنه.

 *الخاليا االغتذائيه.
 الخاليا البينيه.

 الخاليا الحسية.*
 *الوتريه.

 
 طرق السيطرة على االتساخ الحياتي.-2       

 *السيطرة الكيميائيه.
 *الدعك او الحك الميكانيكي.

 الرتشاحية.*السيطرة ا
 *السيطرة الحراريه.
 *تحوير السطوح.
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 الشعب الحيوانية الثانوية الالفقارية العائدة الى شعبة الديدان الكيسية.-3       

         ( (10M 
 Rotifera*شعبة الدوالبيات

 Gastrotricha*شعبة هدبية البطن
  Gnathostomulida*شعبة الفكيات 

  Nematodes*شعبة الديدان الخيطيه 
  Kinorhyncha*شعبة متحركة الخرطوم
 Nematomorpha*شعبة الديدان الشعريه


