
 
 
 

 في نهاية الدرس يجب ان تعرف :

ي الطيور.  -
ز

ات العظام ف ز  اهم ممي 
ي الطيور.  -

ز
ات جهاز التنفس ف ز  أهم ممي 

ي الطيور.  -
ز

ات جهاز الهظم ف ز  أهم ممي 
 

 58-53 الصفحات الطيور الموضوع 2احياء مادة 

 

  الشعبة  االسم (8ورقة عمل رقم )
 للحصول على نسخه من االجابة لهذه الورقة QRاستخدم هذا  FaisalTheTeacher@ورقة العمل من تصميم وإعداد أ.فيصل الجمعان 

 

 تضع رقم القسم المناسب بجانب الميزه التي تنتمي لها )التكرار مسموح(حاول قبل ان نبدأ في درسنا 

 الطيور 4 الزواحف 3 البرمائيات 2 الاسماك 1

 غشاء رامش  مثانة العوم  حجر 4او  3  الكلى 

 متغيرة درجة الحرارة  اخصاب داخلي  ابوذنيب  اخصاب خارجي 

 سلمندر  حجرتان  التواتارا  اربع حجر 

 الجلكي  حجر 3 
  ثابتة درجة الحرارة  

 ابتلع فريسه اكبر 

 بيض رهلي  اعضاء جاكوبسون  همن حجم
 

 

 

هو احد اهم التكيفات الموجوده  العظم

لدى الطيور لتساعدها على الطيران . فهي 

 .خفيف وقويتملك هيكل عظمي 

 

لان العظام الطيور تحتوي داخلها  خفيفة

______________________________ ___على 

تجعل العظام خفيفة الزون لتسهل عملية 

 الطيران .

 

لان عظام الطيور المختلفه ترتبط مع  قوية

بعضها بطريقة الالتحام فتكون اكثر صلابة 

  وقوة .

 

 

الطيران يحتاج الى طاقة كبيرة ، هذه الطاقة تستخدم في تشغيل وتحريك العضلات الموجوده على 

جسم الطيور لكي تستطيع الطيران بالفعل . ولكي تحصل الطيور على هذه الطاقة يجب ان يكون لها 

 الثدييات.أو الزواحف أو حتى و البرمائيات فعال جدا اكثر من الاسماك أجهاز تنفسي 
 

الرئات  خارجفلذلك جعل هللا سبحانه وتعال تركيب مميز لرئات الطيور وجعلها تتكون من اكياس صغيره 

 لكي تحوي كم كبير من الهواء . ويطلق على هذه الاكياس اسم __________________________________ . 

الاكسجين الى يدخل الاكسجين الى جسم الطائر عن طريق الرئات التي توصل 

القلب الذي ينقله الى جميع اجزاء الجسم ليستفيد منه . والقلب في الطيور مكون 

من _____________________ حجر ويطلق على هذه الحجر اسم 

  _____________________________ و ______________________________ .
 شرح طريقة تنفس الطيور

 

 الهضمي في الطيور ؟عدد مكونات الجهاز 

1) 2) 

3) 4) 

 ( الامعاء6 (5

7) 8) 

9) 

 ماهي وظيفة الحوصلة في الطيور ؟

 

 ماهي وظيفة القانصة في الطيور ؟

 

 علل / الطيور لاتملك مثانة بولية .

 
  

 

https://www.instagram.com/faisaltheteacher
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ي الطيور.  -
ز

ات العظام ف ز  اهم ممي 
ي الطيور.  -

ز
ات جهاز التنفس ف ز  أهم ممي 

ي الطيور.  -
ز

ات جهاز الهظم ف ز  أهم ممي 
 

 58-53 الصفحات الطيور الموضوع 2احياء مادة 

 

  الشعبة  االسم (8ورقة عمل رقم )
 للحصول على نسخه من االجابة لهذه الورقة QRاستخدم هذا  FaisalTheTeacher@ورقة العمل من تصميم وإعداد أ.فيصل الجمعان 

 

 تضع رقم القسم المناسب بجانب الميزه التي تنتمي لها )التكرار مسموح(حاول قبل ان نبدأ في درسنا 

 الطيور 4 الزواحف 3 البرمائيات 2 الاسماك 1

 الكلى 
1234 

 غشاء رامش 2 مثانة العوم 1 حجر 4او  3 3

1

 ابوذنيب 2 اخصاب خارجي 2
3

 اخصاب داخلي 4
12

 متغيرة درجة الحرارة 3

 سلمندر 2 حجرتان 1 التواتارا 3 اربع حجر 4

 الجلكي 1 حجر 3 2
 3 ثابتة درجة الحرارة  4

 ابتلع فريسه اكبر 

 همن حجم
 اعضاء جاكوبسون 3

3

 بيض رهلي 4
 

 

 

 هو احد اهم التكيفات الموجوده العظم

لدى الطيور لتساعدها على الطيران . فهي 

 .خفيف وقويتملك هيكل عظمي 

 

لان العظام الطيور تحتوي داخلها  خفيفة

 تجـــــــــــــــــــــاويف هـــــــــــــــــوائيةعلى 

تجعل العظام خفيفة الزون لتسهل عملية 

 الطيران .

 

لان عظام الطيور المختلفه ترتبط مع  قوية

ة الالتحام فتكون اكثر صلابة بعضها بطريق

  وقوة .

 

 

على  الطيران يحتاج الى طاقة كبيرة ، هذه الطاقة تستخدم في تشغيل وتحريك العضلات الموجوده

جسم الطيور لكي تستطيع الطيران بالفعل . ولكي تحصل الطيور على هذه الطاقة يجب ان يكون لها 

 أو الزواحف أو حتى الثدييات.و البرمائيات فعال جدا اكثر من الاسماك أجهاز تنفسي 
 

الرئات  خارجفلذلك جعل هللا سبحانه وتعال تركيب مميز لرئات الطيور وجعلها تتكون من اكياس صغيره 

 . الاكياس الهوائيةلكي تحوي كم كبير من الهواء . ويطلق على هذه الاكياس اسم 

يدخل الاكسجين الى جسم الطائر عن طريق الرئات التي توصل الاكسجين الى 

القلب الذي ينقله الى جميع اجزاء الجسم ليستفيد منه . والقلب في الطيور مكون 

 .بطينينو  اذينينحجر ويطلق على هذه الحجر اسم  اربعمن 
 

 شرح طريقة تنفس الطيور
 

 الطيور ؟عدد مكونات الجهاز الهضمي في 

 ( المرئ2 ( الفم1

 ( المعدة4 ( الحوصلة3

 ( الامعاء6 (القانصة5

 ( البنكرياس8 ( الكبد7

 ( المذرق )المجمع(9

 ماهي وظيفة الحوصلة في الطيور ؟

 تخزين الطعام

 ماهي وظيفة القانصة في الطيور ؟

 توجد فيه حصى )حجارة( صغيره لتساعد في طحن الطعام

 علل / الطيور لاتملك مثانة بولية .

 ن اثناء الطيرانوزلتخفيف ال
  

 

https://www.instagram.com/faisaltheteacher

