
 التنوع البيولوجي :امتحان مادة
 تربية االولي :الفرقة

 تخلفات-البيولوجي: ةشعب

 درجة(8528  دقيقة ) 63 الزمن:

 

 جامعة بنها 
 كلية العلوم

  قسم علم الحيوان
 

 

 أجب عن االسئلة االتية:

 درجة ( 8.47: )اذكر العالقة بين العائل والوسيط في الهتروفس السؤال االول : 

 درجة( 52الثاني : أكمل العبارات االتية : )السؤال 

 .............حركة بطيئة عن طريق ..............وحركة سريعة عن طريق تتحرك اليوجلينا  -4

 من طرق التكاثر في الهيدرا الجنسيا ب......أو...... وجنسيا ب.......... -5

 الطراز ....... الطراز..... من أنواع االسفنج, الطراز.....و -6

 تعتبر التينيا خنثي وتتكون االعضاء التناسلية األنثوية من ....و....و....و.....و.....و..... -7

 .درجات  ( 43)الحركة في األميبا تكلم عن  السؤال الثالث :

 

 مع تمنياتنا بدوام التفوق

 د . هيام ابراهيم الشعراوي

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التنوع البيولوجي :امتحاناجابة 
 تربية االولي :الفرقة

 تخلفات-البيولوجي: ةشعب

 درجة(8528  دقيقة ) 63 الزمن:

 

 جامعة بنها 
 كلية العلوم

  قسم علم الحيوان
 

 

 أجب عن االسئلة االتية:

 درجة ( 8.47: )اذكر العالقة بين العائل والوسيط في الهتروفس السؤال االول :  اجابة

 هناك نوعان من االصابة 

الضارة: وفيها تعيش التروفوزوىتات الصغيرة داخل تجويف االمعاء الغليظة االصابة غير  -1

حيث تغتذي بالبكتريا وفضالت الغذاء وتكون معيشتها في مثل هذه الحالة معيشة تكافلية مع 

 االنسان ال تضره باي صورة من الصورز

قة بين االصابة الضارة  المرضية : ويحدث احيانا السباب غير معلومة ان تختل العال -2

المتوازنة بين العائل والطفيل تهاجم التروفوزويتات الصغيرة الخاليا الطالئية المبطنة لالمعاء 

وتهضم هذه الخاليا بمساعدة بعض االنزيمات الهاضمة التي تفرزها. وهكذا يتآكل سطح 

فتخترقه التروفوزويتات وتتعمق داخل االنسجة مخترقة الطبقة الطبقة المخاطية تدريجيا 

العضلية المخاطية والطبقة تحت المجاطية وتصل الي الدم فتنمو وتكبر في الحجم وتكون 

قروحا في الطبقة تحت المخاطية مسببة مرض الزحار االميبي وقد تصل مع الدورة الدموية 

 الي الكبد والرئتين والمخ مسببة مضاعفات خطيرة في تلك االعضاء.

 درجة( 52االتية : )السؤال الثاني : أكمل العبارات  اجابة

اقباض وانبساط .حركة بطيئة عن طريق والسوط  حركة سريعة عن طريق تتحرك اليوجلينا  -4

 اجزاء الجسم

 تكوين االمشاجوجنسيا ب التجددأوالتبرعم  من طرق التكاثر في الهيدرا الجنسيا ب -5

 السيكونيالطراز  الليوكونيالطراز. واالسكوني الطرازمن أنواع االسفنج,  -6

مبيض واحد وقناة بيض و مكان  التينيا خنثي وتتكون االعضاء التناسلية األنثوية من تعتبر -7

  اعداد البيض و الرحم والمهبل والفتحة التناسلية االنثوية

 درجات  (. 43تكلم عن الحركة في األميبا ) السؤال الثالث : اجابة

التغيرات التي تحدث في  بطيئة غير منتظمة تعرف بالحركة االميبية وتعزي هذه الحركة الي 

الحالة الغروية للسيتوبالزم حيث تتحول بها من الحالة الهالمية الي الحالة السائلة وبالعكس فعند 

نقطة تكون الرجل الكاذبة تلين البالزمة الهالمية وتتحول الي سائلة وتندفع الي الخارج عند هذه 

كاذبة وقد تتكون اكثر من رجل كاذبة  النقطة بتاثير الضغط الداخلي لالندوبالزمة مكونة رجال

 واحدة في نفس الوقت.

 


