
 الفصل األول: الطالئعيات 
 

 والنباتات؟ الحيوانات من وكل الطالئعيات بين المشتركة الصفات ما -1
 الحيوانات مع المشتركة الصفات

 .التغذية ذاتي غير منها. أ
 الحيوانات. خاليا تشبه خلوية تراكيب تمتلك. ب
 .من يمتلك وسائل للحركة منها. ج
 .فليةتط أو تكافلية أو حرةحيث تكون إما  معيشتهافي . د

 النباتات مع المشتركة الصفات
 .الضوئي البناء عملية باستخدام تغذية ذاتية منها. أ

 .السليلوز من خلوي جدار لبعضها. ب
 .الضوئي البناءعملية  نواتج زنتخ. ج
 .الكلوروفيلك أصباغ على بعضها احتواء. د

 

 الوسائل؟على الكائنات األولية التي تستخدم تلك  أمثلة إعطاء مع ،األوليات في الحركة وسائل اذكر -2
 ال تمتلك وسيلة حركة ويتحرك باالنزالق األقدام الكاذبة األهداب األسواط وسيلة الحركة

 البالزموديوم األميبا البراميسيوم الجيارديا مثال
 

 :اآلتيةما الطور المعدي في كل من األمراض  -3
 .الحوصلة: الزحار األميبيب. .    السبوروزويت طور: المالرياأ. 

 

 البالزموديوم؟ حياة دورة تتبع -4
 .السبوروزويت المعدي بالطور سليم إنسان جسم البعوضة تلدغ أ.

 .الميروزويت منتجا   هناك ليتكاثر الكبد إلى الدم عبر السبوروزويت ينتقل ب.
 (الخاتم الطور. )كبيرة أعداد إلى الجنسيا   هناك ينقسم حيث جديدة حمراء دم خاليا الميروزويت يصيب ج.
 (.وأنثوية ذكرية) غاميتية خاليا لتكوين تنقسم الميروزويت من بعضا  د. 
 .الزايجوت وتكوين لها اخصاب ليحدث أخرى بعوضة إلى الغاميتات تنتقل ه.
 .البعوضة في اللعابية الغدد إلى وتهاجر سبوروزويت إلى الزايجوت يتحول و.

 

 :السليم اإلنسان إلى المصاب اإلنسان من الليشمانيا ذبابة تنقل -5
 اإلصابة؟ مكان حسب الليشمانيا أنواع ما. أ
Ⅰ- حبة بغداد ،حبة أريحا: تتسبب بحدوث تقرحات مزمنة يطلق عليها ليشمانيا جلدية. 
Ⅱ- تسبب تقرحات للجلد واألغشية المخاطية تحت الجلد.أغشية مخاطية-ليشمانيا جلد : 
Ⅲ- والطحال.: تسبب التهابات وتضخما  للكبد ليشمانيا حشوية 
 بالليشمانيا؟ اإلصابة أعراف ما. ب
 البيضاء. الدم خاليا عدد ارتفاع ،وقشعريرة الحرارة درجة ارتفاع ،والطحال الكبد تضخم ،إسهال 
 الليشمانيا الجلدية )حبة أريحا(. فلسطين؟ في الليشمانيا أنواع أي. ج
 



 الطحالب؟ لتصنيف المتبعة األسس ما -6
 األسواط عدد ،(الضوئي البناء عملية نواتج) فيها المخرنة الغذائية المواد نوع ،تحتويها التي والصبغات الكلوروفيل نوع

 .التكاثرية التراكيب ،معيشتها مكان ،الخلوية الجدر ،المتحركة الخاليا في وموقعها
 

 :حيث من والحمراء الخضراء الطحالب بين قارن -7
 الخلوي الجدار الصبغات مكان المعيشة التركيب الطحالب
 كثيرة ،الخلية وحيدة الخضراء

 مستعمرات ،الخاليا
 ليلق ،العذبة المياه غالبا  

 بةالتر  ،المالحة المياه في
 سليولوز والكاروتين الكلوروفيل

 كربونات الكالسيوم والحمراء الكلوروفيل المياه الدافئة المالحة الخليةومتعددة وحيدة  الحمراء
 

 للطحالب؟ وبيئة اقتصادية فوائد ثالث اذكر -8
 .الضوئي البناء بعملية القيام على مقدرتها بسبب األكسجين لغاز مهما   مصدرا   تعدأ. 

 .الميثان غاز إلنتاج بالتخمر ومعالجتها البحرية الطحالب حصاد خالل من الطاقة انتاجب. 
 .البحرية والحيوانات لإلنسان غذاء يستخدم نب البحرمثل كر ج. بعض الطحالب 

 

 حيث: من والمائية الغروية الفطريات بين قارن -9
 مكان تواجدها التركيب الفطريات

 الغروية
 .جذابة ألوان ذي ببروتوبالزم تتميز

 وال تحتوي جدرا  خلوية.
 .اراألشج وعلى العضوية المواد على ،الرطبة األماكن في تعيش

 المائية
  .الشكل خيطية أو الخلية وحيدة تكون

 .السليولوز على خالياها جدر وتحتوى
 .تطفلم وبعضها التربة وفي ،المائية األوساط في غالبا   تعيش

 

 .إجابتك فسر نبات؟ أم حيوان اليوغلينا هل -11
  :والحيوان النبات صفات بين اليوغلينا تجمع

 .للضوء تستجيب عينية ةبقع وتمتلك خلوية، جدر على تحتوي ال: الحيوانية صفاتها
 حبيبات شكل على كونكالنباتات وت غذائها تخزن جعلهات الخضراء كلوروفيلال صبغة بها بالستيدات تحتوي: النباتية صفاتها

 .ذاتية بصورة تغذياليمكنها و  وزيوت( التسكر عديد) باراميلون
 

 أعط مثااًل لكل من: -11
 األميبيات بوغيات سوطيات هدبيات طحلب أحمر طحلب أخضر طحلب ذهبي طحلب بني
 األميبا البالزموديوم الليشمانيا براميسيوم الكورالينا السبيروجيرا اوكروموناس ساراجاسام

 

 األستاذ فهد الدين غسان مهنا


