
 /المرحلة الرابعة2016-2017الدور األول  لعام  -األجوبة النموذجية ألسئلة مادة الحبليات /  الفصل األول 

 
 
 
 

 فرع   أ/-:    جواب السؤال األول

 1-Echinoderms theory   :-  بنيت هذه النظريةعلى أساسين،االول تركيبي حيث لوحظ التشابه المظهري بين

نصفية الحبل الظهري وصنف معوية التنفس تحت الشعبة  التي تعودإلى BalanogiossusTornariaيرقةالدودةالبلوطية

،والثاني وظيفي وهويتلخص في عمل العضالت في كل من شوكية الجلدوالحبليات حيث يكون عملهمامبني على نفس Bipinnariaويرقةالشوكيات

 األساس من خالل اتحاد مركبات الفسفورمع االرجنين في شوكيةالجلدوالكرياتين في الحبليات.

2- Buccal funnel  البتروميزون لحيوان القمع الفمي أو )الخدي(  هوBuccal   funnel تخصص لتكوين تراكيب صغيرة  فيه انهالجلد والذي يتميز

السنة  -نوعان من األسنان القرنية: وهماالتي يستخدمها الحيوان في تمزيق طعامه  teeth horneyهيكلية صلبة مثلثة الشكل تدعى األسنان القرنية

التي تتمزق نتيجة لعملية األغتذاء المستمرة وتسقط ليحل محلها النوع الثاني من األسنان التي تُعرف  functional horny toothالقرنية الوظيفية  

 raspingاألسنان القرنية ولذا يُطلق عليه اللسان المبردي كما ان الجلد الذي يغطي اللسان يكون أيضاً مثل هذه replacing horny بالسن القرنية البديلة 

tongue . 

3- oblique septum :- هو الحاجز المائل الذي يفصل التجويف البلوريpleural cavity   عن التجويف الحشوي في الطيور ويرتبط بهذا الغشاء

 (.expirationا )( وتقلصهمinspirationوباألضالع بعض العضالت التي تمدد الرئتين)الشهيق

تنشأ منها الحراشف  العظمية التي تغطي جسم السمكة العظمية وهي متحورة من الخاليا الميزنكيمية داخل نسيج  Scleroblastsمن خاليا هيكلية  -4

قرصي األدمة والتي تتجمع اسفل طبقة البشرة على هيئة جيب قرصي الشكل ويتخذ وضعاً مائالً، لتبدأ بأفراز مادة عظمية في تجويف هذا الجيب ال

 ية.والبشرة هنا ال تتمزق نتيجة آلنبعاجها ولكنها تظل رقيقة وشفافة بحيث يمكن رؤية الحراشف العظمية من أسفل البشرةوبذلك تتكون الحرشفة العظم

 5- opisthonephrose   وهي الكلية المتوسطة او مايعرف بmesonephros  وتتكون خلف الكلية األولية في األطوار الجنينية وتصبح هي.

 لغ كما في اغلب دائريات الفم والالرهليات )الالسلويات( مثل األسماك والبرمائيات .العضو اإلخراجي للطور البا

6-Cuvierian duct  هو وعاء رئيسي ناتج من اتحاد  كل من الوريد الرئيسي األمامي والخلفي على كال الجانبين ليكونا وعاء واحد يمتد رأسياً ليصب في

و يكون لألموستيس قناتان لكوفيراما في الالمبري البالغ واالسماك  cuvierian ductالجيب الوريدي للقلب وهذا الوعاء الرأسي هو قناة كوفيير

 وفيةأن قناتي كوفير تتحدان معاً لتكوين  قناة واحدة .الغضر

   جواب السؤال االول / فرع ب

   Syrnx-1  المصفار او الحنجرة السفلية )عضو التغريد يوجد في الطيور فقط( وهي عبارة عن أنتفاخ )اليحتوي عل حبال صوتية(  يوجد إلى

يتصل بها من األمام غشاء نصف  pessulusاألسفل عند نقطة التفرع القصبة الهوائية إلى شعبتين ويحتوي على صفيحة هيكلية رأسية تُدعى المزالج

يتركب من نسيج رابط وتري وهو. وعند أندفاع الهواء داخل القصبة الهوائية فأن صفيحة المزالج تهتز الغشاء  semilunar membraneقمري 

 النصف قمري داخل القصبة فيحدث الصوت المميز للطيور والذي يُعرف بتغريد الطيور.

في اللبائن وتحتوي على  التكوين البرمائيات وتوجد ايضا في الزواحف وجيدةوهي بدائية في فتحة المزمار نهاية عند)لألعلى(الحنجرة توجد  larynxأما 

 .وتؤدي الحنجرة إلى القصبة الهوائية التي يختلف طولها باختالف طول العنق  حبال صوتية 

2- holobranchia  صفائح خيشومية على كل من جانبيها األمامي ة لكلب البحر التي تمتلك من الغرف الخيشومي األزواج األربعة األمامية تشمل

   Holobranchوالخلفي لذا يدعى كل من هذه الغرف بالخيشوم الكامل 

الغرفة  بنصف  أما الغرفة الخامسة فلها صفائح خيشومية على الناحية األمامية فقط نظراً ألن ناحيتها الخلفية متصلة بمنطقة الجذع . ولذا تُعرف  هذه

 .Hemibranchخيشومية 
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 فرع أ 2جواب  س

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرع ب 2جواب س

1- Air sac  إلى الرئتين  توجد في الحمام وهي تسعة أكياس هوائية أربعة منها مزدوجة وكيس  فردي وهذه األكياس هي مخازن للهواء الذي يُدفّع ثانية

سي بفعل العضالت وحركات وضغط األحشاء وأثناء دخول وخروج الهواء إلى ومن تلك األكياس تتم عملية تبادل الغازات ولذا يعتبر الجهاز التنف

 ليالئم معيشة الطيور لما تحتاجه من أوكسجين وفير للقيام بعملية الطيران . ي الطيور ذو كفاءة عاليةف

2- Velum :-  في الرميح  يغطي الفم له اهمية في سحب دقائق الغذاء مع تيار الماء إلى الفم ألحتواءه على العضو العجلى كما تساعد مجساتة على منع

 دخول الرمل إلى الفم.

3- vesicular semipalis  :-  الحوصلة المنوية توجد في الجهاز البولي لذكور البرمائيات التي تستخدم كمستودع للحيامن وتستضيق هذه الحوصلة

 كلما اتجهنا إلى الخلف لتفتح في المجمع بفتحة مستقلة.

3-iliac vein   الوريد الحرقفي هو فرع من الوريد البطني الجانبي في المنطقة الخلفية  لالسماك الغضروفية هويجمع الدم الغير مؤكسج من

 المنطقة الخلفية )من الزعنفة الحوضية(.

4-  carotid artery  :- كسج.الشريان السباتي يوجد في المنطقة االمامية للحيوانات الحبلية وهو يجهز الرأس بالدم المؤ 

5- Innominate :-  أحد فروع الوريد األجوف االمامي  للبرمائيات  وهوصفة مميزة لهذا الصنف وظيفته جمع الدم الغير مؤكسج من المناطق

 .األمامية

 /فرع أ/ 3جواب س

الوريد المام ليصب مع والذي يمتد إلى ا- anterior abdominal veinالوريد البطني األمامي يتحد الوريدان الحوضيان للبرمائيات ليكونا  -6

يضم  -mesoderm-.3-بينما تشتق االدمة من   ectoderm تشتق طبقة البشرة من  -2 في فصي الكبد . hepatic portal veinالكبدي البابي 

  : Order بعياترتبةالقو-و Order :Selachiiالقرشيات رتبة رتبتين هما sub calss: Elasmobranchiiتحت صنف صفيحية الغالصم 

iBatoide4-  بالسرة السفلية   -يمتلك محور الريش القلمي فتحتان هما inferior umbilicus بالسرة العلوية  و superior umbilicus-

يستند االساس التركيبي لنظرية شوكية الجلد على  -sacculus rotandus- 6 الكيس المستديربـينتهي اللفائفي في االرانب بجزء كروي يعرف  -5.

 cionaينتمي حيوان  -Bipinnaria 7الشوكيات ويرقة وBalanogiossusTornaria البلوطية يرقةالدودةاساساس التشابه المظهري بين يرقتي 

 Urochordataذيلية الحبل  -إلى تحت شعبة 
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 /  فرع ب/ 3جواب س

 

 

 

 

 

 

 

 في موضوع الجهاز االخراجي لمحاضرات الحبليات النظري  44رسم خلية لهبية مكبرة  )رسم يدوي (موجود في صفحة 

 فرع /أ / 4جواب س

 -يختلف تاج األسنان في الفقريات العليا من حيوان آلخر فهناك ثالثة أنواع :  -:  Type of cusps. أنواع التيجان  -1

 كما في اسنان الغزال فسطح التاج له تراكيب هاللية . -: Selenodont* تيجان هاللية 

 كما في اسنان الحصان فسطح التاج له خطوط غير منتظمة ومتعرجة . -: Lophodont**تيجان متعرجة 

 كما في أسنان الخنزير فسطح التاج  نفسه بارز على هيئة تراكيب هرمية الشكل -: Bunodontمدرنة*** تيجان 

 

 

 مع الرسم عن مراحل تكوين الحراشف الدرعية  -2

 

تراكيب شوكية الشكل تغطي جسم السمكة وهي تنشأ من أنقسام وتضاعف الخاليا الميزنكيمية داخل األدمة أسفل  -الحراشف الدرعية : 3

 الطبقة المولدة والذي يتسبب في الضغط عليها مؤدي إلى دفعها إلى األعلى .

 

تنمو الشوكة إلى أعلى فتضغط على خاليا البشرة التي تعلوها فتمزقها وتظهر على سطح الجسم وبذلك تتكون الحرشفة الدرعية، ويمكن 

ويتكون من ثالثة   spineجزء يظهر على سطح الجسم وهو الجزء الطرفي ويُعرف بالشوكة  -تمييز الحرشفة الدرعية إلى جزئين :

وهو منطقة عريضة ومدفونة في نسيج األدمة ومكون من فصين يحتوي في  basal discهو القرص القاعدي فصوص ، أما الجزء اآلخر ف

 مزود بأوعية دموية ونهايات عصبية.  pulp cavityداخله تجويف يدعى بتجويف الحرشفة 
 

 

 

 

 

 

 

 الجهاز التنفسي الحمامة البرمائياتقلب 
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 عملية أكسجة الدم  في دائرية الفم  -3

الجسم ليصب في االبهر البطني  الذي يمتد أسفل الخياشيم عند مستوى الفتحة الخيشومية الرابعة من كافة انحاء يضخ القلب الدم الغير مؤكسج 

  والخامسة ويتفرع األبهر البطني إلى فرعين كل منهما يُعرف باألبهر البطني الجانبي ينشأ من كل أبهر جانبي أربعة اوعية خيشومية واردة

واج من أالوعية الخيشومية الواردة وتمتد كل هذه األوعية في منطقة الخياشيم حيث تتم عملية كما ينشأ من األبهرالبطني المتوسط أربعة أز

 تبادل الغازات وحدوث عملية التنفس .

يتجمع الدم المؤكسج بواسطة األوعية الخيشومية الصادرة وعددها ثمانية أزواج التي تحمل الدم المؤكسج إلى أعلى لتصب في وعاء دموي 

الذي يمتد إلى األمام ليتفرع إلى الشريانين السباتيين لتغذية الرأس ويمتد إلى  median dorsal aortaر الظهري المتوسطاألبهوسطي هو 

 .caudal arteryشريان ذيليالخلف في مناطق الجذع وينتهي في المنطقة الذيلية على هييئة

  أشرح  عملية التنفس في البرمائيات . -4 

ارجية تتم عملية التنفس في كافة البرمائيات بأدخال الهواء الجوي و أخراجه بخفض ورفع قاع الفم ويتسبب ذلك في فتح وغلق الفتحات الشمية الخ

nostrils  ي وعندما يندفع الهواء إلى الداخل ويصل الرئتين تتم عملية تبادل الغازات بين الهواء والشعيرات الدموية الغزيرة الموجودة ف

 .العوارض التي تفصل الحويصالت الهوائية

 

 فرع  ب / 4جواب س

 از التنفسي للبرمائيات والزواحفهالج -1

بلعوم كبير ُمتسع يؤدي في  لهاو Lungsن الخياشيم قد أُستبدلت أثناء التحور من الطور اليرقي إلى الطور اليافع بالرئات ا  في البرمائيات نجد 

حول المزمار وكذلك يدعمها arytenoid cartilage وهي هنا بدائية ويدّعمها زوج من الغضاريف الطرجهالية larynxمؤخره إلى الحنجرة 

 toadsوالعالجيم   frogsمن ناحيتها السفلية وهذه الغضاريف تؤلف أطار الحنجرة البسيطة.وللضفادعcricoid cartilageغضروف حلقي 

وعندما تمتلئ هذه األكياس بالهواء تنبعث منها األصوات المميزة  vocal sacs ياس صوتية حبال صوتية ضامرة ولكن يوجد بالذكور منها أك

التوجد قصبة هوائية في البرمائيات ،بل يفتح المزمار في الرئتين مباشرة.والمزمار ينقسم إلى  للضفادع والتي تُعرف بنقيق الضفادع .

مجاورة لها . وتقع الرئات مع باقي األحشاء في التجويف البلوري شعبتين عند نهايته الخلفية وتفتح كل شعبة في الرئة ال

بواسطة حواجز alveoliوالبطانة الداخلية للرئة ُمقسمة إلى تجاويف تدعى الحويصالت  pleuroperitoneal cavityالبيرتوني

رئة  يكون أكبر حتى يُعوض وفي البرمائيات التي تقضي معظم حياتها على اليابسة نجد أن سطح ال Trabeculaeتدعى العوارض 

 عن نقص عملية التنفس الجلدي الذي يتم في األماكن الرطبة .

اليين ولبعض السحالي حبال صوتية هيؤدي المزمار إلى حنجرة بدائية مدعمة بغضروف حلقي وغضروفين طرجأما في الزواحف 

هنا قصيرة نسبياً في السحالي وطويلة في التماسيح  والسالحف ويدعمها حلقات  Tracheaصغيرة وتنتهي الحنجرة بالقصبة الهوائية 

 الواقع فوقها أثناء إبتالع الطعام ذو األحجام الكبيرة. ئغضروفية غير كاملة في الناحية الظهرية لتسمح بتمدد المر
 

في الزواحف أكثر تطوراً عنها في البرمائيات حيث وتتفرع القصبة الهوائية إلى شعبتين : كل شعبة تؤدي إلى الرئة المجاورة والرئة 

أنها أسفنجية القوام بصورة أوضح فهي لذلك اقرب إلى رئة اللبائن وفي بعض األنواع يبرز من السطح الخلفي للرئة عدد من 

سالفاً لألكياس الهوائية البروزات الدقيقة والمجوفة التي توجد موزعة بين األحشاء وقد أعتبر بعض العلماء أن هذه البروزات تعتبر أ

 الكبيرة الموجودة في الطيور.

الذي يفصل جزئياً عن التجويف السيلومي  pleural cavityتقع رئات الزواحف في تجويف سيلومي أمامي هو التجويف البلوري 

ات مع باقي االحشاء بعكس البرمائيات حيث تقع الرئ بواسطة طية أو حاجز غير كامل من جدار الجسم  visceral cavityالحشوي 

 .في التجويف البلوري البريتوني

 

 الجهاز البولي  لالسماك الغضروفية والعظمية. -2

في األسماك الغضروفية يكون الجزء األمامي لكل كلية ضامراً نسبياً وغير فعال أي اليقوم بوظيفة إخراجيةبل تتحور نبيباته في 

الذكور فقط إلى قنوات دقيقة تتصل بالخصية المجاورة له لنقل الحيامن منها , ولذا تعرف هذه القنوات بالقنوات المنوية الصادرة 

efferent ducts كلية قناة الكلية المتوسطة التي الء الخلفي واألكبر للكلية هو الذي يقوم بالوظيفة اإلخراجية حيث يخرج من والجز

تمتد على سطحها البطني الوسطي حتى تفتح في غرفة متسعة نسبياً توجد في الناحية األمامية الظهرية للمجمع وتدعى الجيب البولي 

 في المجمع الذي يفتح urinogenital sinusالتناسلي 
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ومن كل كلية تمتد قناة الكلية المتوسطة وقناتا الكليتين يتحدان سوياً في أقصى  ىفي األسماك العظمية ال يوجد اتصال بين الكلى والخصاما 

لي المشترك الخلف ليكونا مجرى مشتركاًيفتح بفتحة بولية واحدة خلف الفتحة التناسلية األنثوية ، أما في حالة الذكر فيشترك المجرى البو

ة مع المجرى التناسلي المشترك ليكونا مجرى بولياً تناسلياً يفتح بفتحة مشتركة هي الفتحة البولية التناسلية والتي تقع على حافة الحلم

 البولي . البولية التناسلية خلف فتحة الشرج . وفي معظم األسماك العظمية توجد مثانة بولية تنشا ككيس ينبعج من الناحية الظهرية للمجرى

 

 


