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منظومة بّث قُطرّیة



ماذا یجب أن نحّضر للحّصة؟ 



ماذا سنتعلم الیوم؟

 سنتذكر معلومات سابقة عن الكائنات الحیة وتصنیفھا لفقاریات والفقاریات.•

سنتعلم في ھذا الدرس عن فئة الطیور ، التشابھ واالختالف بینھا.•
سنتعلم عن مالءمة مبنى المنقار واالرجل لدى فئة الطیور. •
ما ھي عالقة االنسان والطیور.•
سنتدرب بمتعة.•



ما ھو اوجھ التشابھ واالختالف لجمیع الكائنات الحیة التي تظھر امامكم ؟

نبدأ بمتعة ھیا بنا نتذكر 



ھیا بنا نتذكر 

الممیزات الحیاتیة :•

التنفس •
التكاثر •
التغذیة •
النمو والتطور •
االتصال مع البیئة •



نتذكر معلومات سابقة 
                                         الكائنات الحیة 

الالفقاریات الفقاریات 

  الطیور  الزواحف  الثدیات

  البرمائیات
  الرخویات  الحشرات

   السرطانات  االسماك

   العناكب
    وغیرھا



تدّرب -
أحضروا اللوازم التالیة واكتبوا ما ھو المشترك لجمیع الكائنات الحیة؟



ما ھي اوجھ التشابھ واالختالف بین لجمیع الكائنات الحیة التي تظھر أمامكم؟

نبدأ بمتعة



ھیا نجمل ونقارن اجوبتنا 

اوجھ التشابھ  اوجھ االختالف 
التغذیة  المبنى والحركة
التكاثر  طریقة التغذیة 

المبنى الداخلي : فقاریات والفقاریات  االتصال مع البیئة 

التنفس طریقة التواصل مع البیئة مختلفة

الفئة التي ینتمي لھا  اسلوب الدفاع عن نفسھا 

النمو والتطور  البیئة الحیاتیة "مكان المعیشة"

كائنات حیة  طریقة التكاثر



نبدأ التعلم - ھیا نجري مشاھدة 
حسب رایكم ألیة فئة تنتمي 

ھذه الكائنات الحیة؟ 



نبدأ بمتعة :
ما ھو اسم الفئة التي تنتمي لھا ھذه الكائنات الحیة ؟



فئة الطیور 
نبدأ بمتعة 



ھیا نجري مشاھدة:
ما ھو المشترك  لفئة الطیور التي تظھر امامك ؟



اجوبة الطالب 

جمیعھا ....

لدیھا زوج اجنحة

جلد مكسو بالریش   مفترسة

ملونھ

   تمشي وتسبح    تطیر

   لدیھا  زوج أرجل تأكل االسماك

   لدیھا ریش

   لدیھا منقار

تعتني بصغارھا

 تتكاثر 

 تنمو وتتطور تتنفس

 زوج من االعین

    تضع البیض



ھیا نتعمق بالمشاھدة :
ما ھي الممیزات التي تمّیز فئة الطیور وتخصھا 

عن غیرھا ؟



أجوبة الطالب ...

جمیعھا   ....

لدیھا زوج اجنحة

جلد مكسو بالریش   مفترسة

ملونھ

   تمشي وتسبح    تطیر

   لدیھا  زوج أرجل تأكل االسماك

   لدیھا ریش

   لدیھا منقار

 تعتني بصغارھا

 تتكاثر 

 تنمو وتتطور تتنفس

 زوج من االعین

    تضع البیض



 ھیا نجمل ...

المشترك جمیع الكائنات الحیة "فئة الطیور" التي تظھر بالصورة :
لدیھا جلد مكسو بالریش. •

اعضاء الحركة االساسیة الجناحان •
     والرجالن. 

لدیھا منقار یساعدھا على التقاط •
الغذاء. 

طریقة التكاثر بوضع البیض. •



نجمل ممیزات فئة الطیور 

فئة الطیور تنتمي لمجموعة الفقاریات فھي لدیھا فقارات وعمود فقري 
بداخل جسمھا. لدیھا ایضاً ممیزات خاصة تمكننا من تشخیصھا وھي :

المنقار.•



نكمل االجمال – ممیزات فئة الطیور 

  زوج من االرجل وزوج من االجنحة – اعضاء الحركة االساسیة لدیھا •



نكمل االجمال –  ممیزات فئة الطیور 

جلد مكسو بالریش •



نكمل االجمال – ممیزات فئة الطیور 

تتكاثر بواسطة وضع البیض. •



ننھي ونجمل ممیزات فئة الطیور 

فئة الطیور تحتوي على فقرات وعمود فقري فھي تتبع لمجموعة الفقاریات 
ویوجد لھذه الفئة ممیزات خاصة تمكننا من تشخیصھا وھي :

منقار وزوج من االجنحة .•
زوج من االرجل.•
جلد مكسو بالریش.•
تتكاثر بواسطة وضع البیض.•



اآلن سنتعرف على :

مناقیر الطیور ،اشكال المناقیر ونوع الغذاء المناسب لھا واھمیة المنقار في •
تكیف الكائن الحي مع بیئتھ الحیاتیة.

ما ھي انواع األرجل لدى الطیور وكیف تساعدھا على التكیف في البیئة •
الحیاتیة.



نبدأ بمتعة : شاھدوا الفیدیو التالي 



اكساب  – ھیا نشخص اشكال المناقیر 

منقار طویل وعریض ذو 
كیس جلدي مرن یمكنھا من 

صید االسماك.

البجعة 



نتعلم بمتعة – ھیا نشاھد الفیدیو 



اكساب  – ھیا نشخص اشكال المناقیر 

منقار رفیع ، دقیق وطویل 
مالئم المتصاص رحیق 

االزھار. 

الطنان 



نتعلم بمتعة – ھیا نشاھد الفیدیو 



اكساب  – ھیا نشخص اشكال المناقیر 

منقار طویل عریض وثخین
مالئم الصطیاد االسماك 

والضفادع.

 صیاد السمك البلشون 



اكساب  – ھیا نشخص انواع المناقیر 

منقار ثخین حاد ومعقوف 
مالئم الصطیاد الفریسة 

وتمزیقھا.

 النسر االصلع 



اكساب  – ھیا نشخص اشكال المناقیر 

منقار قصیر وثخین ( سمیك ) 
مالئم لتكسیر بذور قاسیة . 

الحسون 



اكساب  – ھیا نشخص اشكال المناقیر 

منقار صغیر 
مالئم ألكل الحشرات 

الذعرة 



 تدریب –  اكتبوا في دفاتركم ما ھو مبنى منقار الطیر حسب الصورة : 

13
منقار رفیع ومنحن

4 منقار قصیر وتخین

منقار طویل عریض 
وثخین 

منقار ثخین حاد 
ومعقوف 

منقار رفیع ومنحن ، منقار ثخین حاد ومعقوف ، منقار طویل عریض وثخین ، 
       . منقار قصیر وثخین                                    

2



نستنتج :
لجمیع الطیور توجد مناقیر ولكنھا تختلف •

بالشكل والحجم حیث كل طائر یالئم نفسھ 
لنوع الغذاء الذي یستطیع ان یتناولھ حسب 

مبنى منقاره وھذا النوع من المالءمة یسمى 
مالءمة بمبنى الجسم وذلك للحصول على 

االحتیاج الحیاتي"الغذاء ". 
كذلك تالئم الطیور نفسھا لبیئات حیاتیة •

تستطیع ان تتأقلم بظروفھا والعیش فیھا.



ھیا نتدرب 
 بذور نباتات

  حشرات صغیرة

 اسماك وضفادع

  رحیق االزھار

 اكلھ كل شئ

 سرطانات صغیرة

 ذعرة

 حّسون

 إوزة

 تمّیر

  غراب

 بلشون



فكروا معي .. 

ھل أرجل الطیور متشابھة  أم مختلفة ؟ •
وعلى ماذا یساعدھا .



نتعرف على أنواع األرجل لدى الطیور 

أصابع لدیھا مخالب حادة 
تساعد على التقاط الفریسة 

أصابع تحتوي على 
شرائح لحمیة تساعدھا 
على السباحة في الماء 

أصابع رفیعة تدل على
 تناول الطیر للبذور 
الدیدان والحشرات 

الصغیرة 



ھیا نتدّرب
أي طیر من الطیور التالیة لدیھ مالءمة التكیف للعیش  في الماء او 

بالقرب منھا ؟

23

النسر  البفن 

1

 الذعرة 



ما الذي یجعلنا ان نتأكد بان ھذا الطائر یعیش بالقرب من بحیرة او مجمع 
مائي؟

ھیا نتدّرب

جسمھ المغطى بالریش .1.

الشرائح اللحمیة التي تظھر بین 2.
أصابع أرجلھ.

 ألوان الریش التي تغطي جلده .3.

زوج األعین التي لدیھ .4.

الشرائح اللحمیة التي تظھر بین أصابع أرجلھ.



ما ھي عالقة االنسان بالطیور ؟؟فكروا معي ...
یربي االنسان أنواعاً مختلفًة من الطیور الحتیاجاتھ الخاصة مثل :  التغذیة الزینة •

والمتعة.

بعض الطیور تزودنا باللحوم والبیض مثل الدجاج ، البط ،الحمام  والحبش وغیرھا. •

وھناك طیور مثل البومة والباز تجلب فائدة للمزارعین فھي تتغذى على الحیوانات •
الصغیرة التي یمكن ان تلحق اضراراً بالمحاصیل الزراعیة.

ھنالك طیور تھاجر بأسراب عدیدة في فصل الخریف  ویمكن ان تھبط في مكان یحتوي •
على مزروعات بحیث تتغذى علیھا وبالتالي تلحق ضرراً كبیراً.

 



ننھي ونجمل :

للطیور اشكال مناقیر مختلفة ولكل منقار توجد مالءمة لنوع الغذاء الذي یحصل علیھ الطائر •
فمنھا من یتغذى على النباتات ومنھا من یتغذى على اللحوم ومنھا من یتغذى على النباتات 

واللحوم ایضاً.

للطیور أیضاً أنواع مختلفة من األرجل التي تدل على مالءمتھا للبیئة الحیاتیة وایضاً تدل على •
نوع الغذاء الذي ممكن ان تتغذى علیھ.



تعیش الطیور في بیئات حیاتیة مختلفة وتالئم نفسھا كل بیئة من ھذه البیئات •
حسب مبنى جسمھا.

عالقة الطیور واالنسان یمكن ان تعود علیھ بالفائدة  فھو یستخدمھا للحصول •
على الغذاء والزینة والتسلیة. ویمكن ان تعود علیھ بالضرر حیث تتغذى على 

مزروعاتھ وتلحق فیھا ضرراً.

ننھي ونجمل :



واالن توجھوا الى المھمة في 
موقع آفاق 

نواصل التدّرب



المرحلة 1 – البحث في غوغل

آفاق



المرحلة 2 – الدخول إلى الموقع



المرحلة 3 – الشبك بالموقع



المرحلة 4 – اختیار خانة العلوم والتكنولوجیا 



المرحلة 5- اختیار مھمة مناقیر الطیور 



ندخل الى مھمة مناقیر الطیور – بالتوفیق لكم 
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