
 حلول أسئلة الفصل الثاني: الديدان المفلطحة واالسطوانية والحلقية 
 

 .صف لكل مثاال إعطاء مع الصفوف هذه اذكر صفوف، ثالث المفلطحة الديدان قبيلة تضم -1
 .مثل البالناريا التيربالريا صف -أ

 .(البلهارسيا) الشيستوسوما ديدان الدم( الفاشيوال) الكبدية الديدان مثل( التريماتودا) الورقيات صف -ب
 .ساغيناتا تينيا الشريطية الدودة مثل( السستودا) الشريطيات صف -ج

 

 :من كل ببهاست التي األمراض أو األضرار ما -2
 ،والمواشي ألغناما في كبيرة اقتصادية خسارة وتسبب ،اإلنسان تصيب وأحيانا   ،المواشي تصيب الكبدية: الفاشيوال دودة -أ

 .موتها لىإ تؤدي وقد ،العمل على قدرتها من وتقلل ،واللبن للحوم كمصدر قيمتها من فتقلل ،الحيوانات تضعف حيث
 يصيب لبلهارسياا أنواع بعض ،الناس ماليين يصيب الذي البلهارسيا مرض له مسببة اإلنسان تصيب البلهارسيا: دودة -ب

 .المعوية البلهارسيا يسبب اآلخر وبعضها ،البولية المجاري
 

 وضع األجزاء على الرسم. ،ارسم أسلة ناضجة للدودة الشريطية -3
 

 :اإلنسان تصيب ساغيناتا تينيا الشريطية الدودة -4
 .الدقيقة األمعاء في تستقر؟ لإلنسان الهضمي الجهاز من جزء أي في -أ

 .ممصاتال بواسطة الهضمي؟ الجهاز داخل نفسها تثبت كيف -ب
 .جلدها خالل من المهضوم الغذاء تمتص لها؟ هضمي جهاز وجود عدم من بالرغم غذائها على الدودة تحصل كيف -ج

 

 .اشرح دورة حياة دودة اإلسكارس -5
 ألف بيضة يوميا  في أمعاء اإلنسان المصاب. 022( الزايجوتتضع األنثى آالف البويضات المخصبة ) -أ

 .يرقةعتمادا  على الظروف المالئمة فيتحول الزايجوت إلى اأسبوعا   81ويتطور البيض بعد حوالي  ،مع البراز تخرج -ب
 عند تناول اإلنسان لطعام ملوث باليرقات فإنها تخترق الطبقة المخاطية لألمعاء. -ج
 فاألمعاء. يءم فالمر تصل اليرقات األوعية الدموية نحو الرئتين ثم القصبة الهوائية وتصل إلى البلعو  -د

 ( أسابيع منذ ابتالع اليرقات.1/9في فترة تتراوح بين ) ديدان بالغةتعود إلى األمعاء وتتحول اليرقات إلى  -ه
 

 :من حيث ،قارن بين الدودة الشريطية ودودة اإلسكارس والعلق الطبي -6
 العلق الطبي االسكارس الشريطية الدودة
 جانبي جانبي جانبي التماثل

 تجويف جسمي حقيقي تجويف جسمي كاذب عديمة التجويف التجويف الجسمي
 حلقي أسطواني مفلطح شكل الجسم
 سم 82 – 1 سم 02 – 81 أمتار 9 – 7 طول الجسم

 متطفل خارجي على الدم متطفل داخلي على الغذاء المهضوم متطفل داخلي على الغذاء المهضوم الغذاء
 

 فهد الدين غسان مهنا األستاذ


