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 (5M)                                                                    :يما يأتعرف -أ/ 2س       
      1-Diatoms  

 

هي مجموعه كبيرة من الطحالب وهي واحدة من اشهر انواع العوالق النباتية ومعظم الدايتومات احادية الخاليا 
ستعمرات بشكل خيوط او اشرطة او مراوح او تعرجات او مستعمرات رغم انها يمكن ان تتواجد على شكل م

نجميه وتعد الدايتومات من المنتاجات في السلسلة الغذائية ولها صفه اساسيه وهي انها تتواجد في خلية فريدة 
 .مكونه من مادة السليكا
 2- Amphibians  

تجمع بين العيش في الماء وعلى اليابسة يقصد بها البرمائيات وهي مجموعه من الحيوانات الفقارية التي 
وتتواجد منها انواع كثيرة منها الضفادع والعالجيم والسلمندرات والبرمائيات السحلية وغيرها، تعد البرمائيات من 

 .الحيوانات ذات الدم البارد وتكون درجة حرارة اجسامها تقريبا مساوية لدرجة حرارة البيئة المحيطة
 

 3-Oogonium 
 

في تكوين البويضات في مستعمرة طحلب الفولفوكس  وهي قليلة العدد واكبر رة عن خاليا متخصصه هي عبا
منغمسة داخل غالف مخاطي غليظ  Ovumحجما من الخاليا الذكرية وليس لها اسواط ولكل خلية بيضه 

 .وتنتج هذه الخاليا االمشاج االنثوية او البيويضات
 

 4-Marshes    
 

هي احدى البيئات المائية العذبه ، تحتوي هذه البيئة على الكثير من الكائنات الحيه المنتجة يقصد بها االهوار و 
نبات )مثل النبات الطافية   Vascular plantsبانواعها المختلفه والنباتات الوعائيهAlgaeالمتمثله بالطحالب 

كذلك تحتوي هذه البيئة ( القصب والبردي)ونباتات بارزة( نبات الشمبالن)ونباتات غاطسه ( عدس الماء
 .باالضافات الى المنتجات على المستهلكات االولية والثانويه والثالثية

 
5-Hoemal spine 

 ولها اهمية تصنيفية العظمية  يقصد بها الشوكة الدمويه وهي عبرة عن تركيب موجود في مجموعه االسماك . 
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 (5M)                                       .لك؟ وضح ذHibernationبـ  دما المقصو  -ب               

 يقصد به عملية السبات        
وهي عملية خفض الفعاليات الحيوية الى اقل حد ممكن ويلجأ لها الحيوان للمحافظة على وجوده لالبتعاد عن 

راحل في سباتها وهي الظروف البيئية غير المالئمة كأنخفاض درجات حرارة الشتاء ، تمر الضفادع في عدة م
 :كما يلي

 .تنزل الضفادع الى قعر المياه اذا كانت عميقه وتختبئ في الطين-2
تقوم بغلق فمها وانفها وتتنفس جلديا وتستهلك كمية قليله جدا من الطاقه المدخرة في جسمها على هيئة -1

 .دهون 
حسس بذلك التغير وتعاود نشاطها من جديد عندما يعود الربيع وتبدأ درجات الحرارة باالرتفاع فأن الضفادع تت-3

 .وتقوم بالتكاثر بعد فترة وجيزة من خروجها من السبات
 

 (5M)      .فيها المتواجدة الحيةالكائنات  أهمموضحًا  المالحةعن بيئة المياه بالتفصيل تكلم  -أ/ 1س       
 

من سطح الكرة االرضية، % 70اكثر من تشمل بيئة المياة المالحة البحار والمحيطات التي تشكل مساحه 
 .تتصف البيئة البحرية بكونها بيئات متصله مع بعضها البعض عكس بيئة المياه العذبه وبيئة اليابسه

امعائية الجوف واالسفنجيات تعد الهائمات النباتيه من االحياء المائيةالمنتجه االساسيه في هذه البيئة كما ان 
قية واغلب افراد الشعب المرجانية الحيوانية والقشريات فضال عن االسماك هذا وشوكية الجلد والديدان الحل

 :وتقسم بيئة المياه المالحه الى المناطق التاليه.باالضافه الى النباتات الراقية البذرية 
 منطقة المد والجزر-2

من الساحل يغطى الى اعلى مستوى  Low Tideنمتد هذه المنطقه من اوطأ مكان تصله المياه في وقت الجزر
ومن االحياء المتواجده في هذه البيئة الطحالب وفي القعر الرملي يالحظ  High Tideباالمواج او مياه المد 

كما توجد  Talitrus sppوجود انواع من الحيوانات الحفارة كالديدان عديدة االهالب وانواع من القشريات مثل 
 ............وبعض انواع السرطان  Ensisالى جنس انواع من شوكية الجلد وبعض النواعم العائدة 
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 منطقة الجرف القاري  -1
 Dinoflagellatesوقديرة االسواط   Diatomsتمتد من نهاية منطقه المد والجزر وتعد الطحالب العصوية 

من االحياء المائية المنتجه في هذه المنطقه باالضافه الى الطحالب الخضراء توجد بشكل ملتصق على 
 .ور فضال عن وجود بعض االنواع من الطحالب البنية والحمراءالصخ

كذلك توجد الهائمات الحيوانية من انواع من القشريات فضال عن االحياء االبتدائية والنواعم من مجموعه 
Ptetripod  ومجموعهHeteropodالجوف مثل الميدوزا الصغيرة وبعض انواع المشطيات  و امعائية

Ctenophores اما الحيوانات القاعية متمثله . يدان من مجموعه عديدة االهالب الحرة السابحهوبعض الد
وتتمثل الحيوانات السابحه باالسماك وانواع من القشريات الكبيرة والسالحف واللبائن  emeria spبالسرطان 

 ..................المائية مثل الحيتان والفقمه فضال عن الطيور المائية
 لبحارمنطقة اعالي ا -3

تمتد من نهاية منطقة الجرف القاري وتعد الهائمات النباتيه هي المنتج االساسي فيها فضال عن تواجد الهائمات 
الحيوانية وكال النوعين من الهائمات تكون غذاء الى حيوانات اخرى كاالسماك الصغيرة والتي تعد غذاء 

وتقسم هذه المنطقه الى عدة مناطق . وسمك القرشحيوانات كبيرة مثل اسماك التوتا والدولفين وسمك ابو سيق 
 :اعتمادا على العمق

 ......................المنطقه السطحية العلوية-ا
 .....................المنطقه السطحية الوسطى-1
 ....................المنطقه الفوق القاعيه-3
 .........................المنطقه القاعيه-4
 

 (5M) .مثال لكل نوع ذاكرًا االسم العلمي للنبات أعطاءالنباتات المائية مع  أنواععدد -ب     
 نباتات عائمه-2
 نباتات غارقه-1
 نباتات بارزة-3

 ومن انواعها مايلي
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  Myriophyllumنبات *
  Ceratophyllumنبات *
  Elodeaنبات *
  Camombaنبات *
  Cryptocoryneتبات *
  Vallisneriaنبات *
  Lemnaنبات *
 Ricciaنبات *

 
 (:اجب عن فرعين فقط) يأتي اشرح ما /3س    

 Volvox        (5M)عن الخاليا المتخصصة في مستعمرة طحلب الفولفوكسيل بالتفصتكلم -أ
تتواجد افراد هذه المستعمرة في المياه العذبة في البرك والمستنقعات الدائمة والمؤقته،وهي مستعمرة كبيرة 

 000اها فسيولوجيا ويتراوح عدد خاليا المستعمرة من الحجم كما انها مستعمرة متطورة تتخصص خالي
تترتب خاليا المستعمرة في شكل كرة مجوفه محاطة بغالف هالمي تنغمس فيه الخاليا   600000الى 

ويمال تجويف المستعمرة محلول مائي وتتصل خاليا المستعمرة ببعضها عن طريق خيوط 
 :عمرة مايليومن الخاليا المتصصه في هذه المست.بروتوبالزميه

 هنالك اربعة انواع من الخاليا المتخصصه 
  Somatic cellsالخاليا الجسدية -2

 .تكون معطم خاليا امستعمرة وتختص بوظائف التغذية والحركة واالخراج
  Gonidiaالجونيدات-1

ي خلية تتخصص ف 00-10خاليا اكبر حجما من الخاليا الجسدية ولكنها قليلة العدد يتراوح عددها من 
 .التكاثر الالجنسي وانتاج المستعمرات البنويه

  antheridiaاالنثريدات  -3
 .خاليا متخصصه في تكوين السابحات الذكرية ولكل سابح ذكري سوطان متصالن به جانبيا 
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  Oogoniaاالوجونات -4
اسواط  خاليا متخصصه في تكوين البيضات وهي قليلة العدد واكبر حجما من الحاليا الذكرية وليس لها

منغمسه داخل غالف محاطي غليظ وتنتج هذه الخاليا االمشاج االنثوية ااو  Ovumولكل خلية بيضه 
 .البيضات

         (5M).       الهيكل في األسماك-ب         
 :يتكون الهيكل في االسماك مما يلي

 الهيكل المحوري المتمثل بالعمود الفقري -2
 هيكل الجمجمه-1
 .واالشعه الزعنفيةهيكل الزعانف  -3

 (5M)             ؟،وضح ذلك  ماهي التدابير الوقائية الالزمة لمنع تدهور المرجان -ج    
 :تتضمن التدابير الوقائيه لمنع تدهور المرجان مايلي

 .السيطرة على ارتفاع درجات الحرارة -2
 .حل مشكلة التركيز العالي لالمالح-1
 .وضع محميات للسالحف البحرية-3
 .عدم صيد طيور البحر وحيوانات الدولفين والدقس هذا على مستوى عالمي-4
 .منع القاء مراسي الزوارق من قبل هواة الصيد او المترددين على الجزر-0
 .منع القاء النفايات والمخلفات التي تحد من نمو المرجان-6
 .فراره ثم موتهمنع القاء اوراق البالستك النها تلتصق بالمرجان ومن ثم تؤدي الى اص-7
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/                                                                                                              4س    
 (5M) :التاليه الفراغات إمالء -أ         

هيئة مراوح أو ب.... Fragilaria.....منها ما يكون بهيئة خيوط مثل أشكالتوجد الدايتومات بعدة -2
 ........Meridion...مثل

 .بذيل القط............ Ceratophyllum...يعرف نبات-1

 .األرضيةحيوان مائي على وجه الكرة  أضخم.....Blue whaleالحوت االزرق ........يعد-3

التي تطرح عن .........Co2...أو.......No3........بـ األسماكتتمثل الفضالت النتروجينية في -4
 .يق الغالصمطر 

 (5M)       .      مع الرسم ؟ وضح ذلك Spirogyraكيف يتم التكاثر الجنسي في طحلب  -ب       
 .غير مهدبين ويكون التزواج اما سلميا او جانبيا Isogametesيحدث التكاثر بين مشيجين متشابهين        

  Scalariform conjugationالتزاوج السلمي -2
 :لمي كما مبين ادناهخطوات التزاوج الس

يتخذ الخيطان في اول االمر وضعا متوازيا بحيث يكاد كل منهما ان يكون مالصقا لالخر وتخرج من كليه -2
 .ثم تستمر االنبوبتان في النمو والتقدم حتى تتالقيا    (نتوء صغير)خلية متزاوجه انبوبه صغيرة 

  Conjugation canalالتزاوجيه  يذوب الجدار المستعرض الفاصل بينهما وتتكون القناة-1
وهنا يعتب الطحلب )تنكمش محتويات كل لية مكونه مشيجا ويمر مشيج احد الخليتين خالل قناة التزاج -3

 .(تعتبر الطحلب امؤنث)ليندمج مع مشيج الخلية المقابله   (ذكرا
بالستيدة خلية الطحلب المؤنث اثناء عملية االندماج تتالشى البالستيدة الخاصه بخلية الطحلب الذكر وتبقى -4

 .ويتكون نتيجة لالندماج القحه
انوية تتحلل ثالث وتبقى الرابعه التي تنمو  4عندما تنقسم الالقحه تبدا باالنقسام االختزالي وينشأ عن ذلك -0

ر وتكون خيطا جديدا تمر الالقحه بفترة سكون ويتغلظ جدارها وتعرف بالقحه الجرثومية وذلك في الظروف الغي
 .مالئمة
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 مخطط رسم

تعتمد حركة ومرور احدى المشيجين الى الخلية االخرى على نوع الخيطين المتقابلين فاذا كان الخيطان مختلفان 
فسيولوجيا انتقل مشيج الخلية الذكرية الى الخلية االنثوية حيث تتكون القحه وتبقى الخلية الذكرية فارغة اما اذا 

 .بهين فسيولوجيا فيتحرك المشيجين ويتقابالن في قناة التزاوج وتتكون الالقحهكان الخيطان المتزاوجان متشا
  Lateral conjugationالتزاوج الجانبي  -1

يحدث بين خليتين متجاورتين في نفس الخيط وفيه تمر محتويات الخلية المتزاوجه الى الخلية المالصقه لها عن 
تي انتقلت محتوياتها الى الخلية االخرى كانها مشيج ذكري طريق فتحه في الجدارالمستعرض وتعتب الخلية ال

وبما ان خاليا الخيوط ذاتها اليمكن التمييز بينها من هذه الناحيه فانها تعتبر امشاجا متشابهه والبد ان تكون 
 .مختلفه فيما بينها فسيولجيا فتتبع نفس خطوات التزواج السلمي

 ا لكم بالنجاح الدائممع تمنياتن                             
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