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الطيور 

تختلف  يجعلها للطيور التكوين الداخلى والخارجي        •
وذلك التكوين  . اختالفا واضحا عن بقية الفقاريات       

يساعدها في معيشتها في الهواء بالرغم من أن بعضها   
ومن . البطريق وآالنعام   فقد القدرة على الطيران      

. ضار ومنها ما هو نافعالطيور ما هو  
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من أهم الصفات الطيور مايأتي
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). القلمي والزغبي والوبري(الجسم مغطى بالريش   
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). القلمي والزغبي والوبري (الجسم مغطى بالريش 
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وتلتحم فيها القصبة     , األطراف الخلفية معدة للسير أو للسباحة أو للعدو             
وساق األرجل مغطى ,tarsometatarsusمع الرسغ لتكون  قدمي  

.بجليد قرني 
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تحور الجزء األمامي للجمجمة      .
إلى منقار عظمي بارز مغطى     

بمنقارقرني والتوجد 
آذلك تلتحم عظام الئس        ,أسنان  

. تماما في الطيور البالغة     

القص عريض ويمتد على شكل .
قارب قوي يستقبل العضالت   

الصدرية آبيرة الحجم   
والقوية المحرآة لألجنحة      

األطراف الخلفية معدة للسير أو     •
وتلتحم فيها القصبة   , للسباحة أو للعدو 
مع الرسغ لتكون  

وساق   ,tarsometatarsusقدمي  
.األرجل مغطى بجليد قرني   
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العظام تحتوي على    
تجويف هوائية أوتختزل 

أو تلتحم مع بعضها 
. لتخفيف الوزن
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الطرفان األماميان متحوران إلى جناحين يتحرآان أثناء الطيران إلى              
وتلتحم الرسغيات      , بواسطة العضالت الصدرية القوية         أعلى وإلى أسفل   

البعيدة مع مشاطيات اليد لتكون الرسغ المشطي           
carpometacarpusاليدوي  
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على وإلى  الطرفان األماميان متحوران إلى جناحين يتحرآان أثناء الطيران إلى أ             
وتلتحم الرسغيات البعيدة مع        , بواسطة العضالت الصدرية القوية         أسفل 

carpometacarpusمشاطيات اليد لتكون الرسغ المشطي اليدوي         
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الطرفان األماميان متحوران إلى جناحين يتحرآان      
أثناء الطيران إلى أعلى وإلى أسفل 

تحور الجزء األمامي للجمجمة إلى       .
منقار عظمي بارز مغطىبمنقارقرني         

آذلك تلتحم عظام     ,والتوجد أسنان         
.الرأس تماما في الطيور البالغة       
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رالبعيدة وعلى  حاسة اإلبصار قوية و العين بها عضو يسمى المشط يساعد في توضيح الصو         
, أثناء الطيران  آما توجد فوق القرنية صفائح صلبة تحميها من الهواء الخارجى           , الشبكية 

.والجفون ثبتة   
5a     5حجاج العين، القرنيةb

5c 5d        الجفن العلوي و السفلي

5e    الغشاء الرامش
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يوجد مبيض واحد   
أيسروقناة بيض واحدة    

والبيض آبير , يسرى
الحجم ذيلي المح  
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مراحل تكوين البيضة في الطيور   
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يشمل الجهاز البولي التناسلي آليتين خلفيتين تترآب آل منهما                           .
والتوجد أعضاء          .  والتوجد مثانة بولية         ,  من ثالثة فصوص       

تزاوج خارجي في الذآرعادة        
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يوجد عضو إخصاب      
ذآرى في بعض الطيور آالوز و البط         
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الجهاز البولي في الفأر    
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البيض في مرحلة النضج       
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, الرئات إسفنجية و الشعب الهوائية تتصل باألآياس الهوائية                           .
ويوجد عند مكان تفرع القصبة الهوائية ما يعرف بالحنجرة                      

.السفلى وهى عضو الصوت             
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, الرئات إسفنجية و الشعب الهوائية تتصل باألآياس الهوائية                          .
ويوجد عند مكان تفرع القصبة الهوائية ما يعرف بالحنجرة                      

.السفلى وهى عضو الصوت             
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, يوجد في المريء انتفاخ لتخزين الغذاءيسمى الحوصلة    .
وينقسم المعدة إلى معدة هاضمة و قانصة       
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يوجد في المريء انتفاخ لتخزين الغذاءيسمى     .8
وينقسم المعدة إلى معدة هاضمة و قانصة       , الحوصلة  
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التشريح الداخلي للطيور        
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, باألآياس الهوائية      الرئات إسفنجية و الشعب الهوائية تتصل                .
عضو ويوجد عند مكان تفرع القصبة الهوائية ما يعرف بالحنجرة السفلى وهى        

.الصوت 
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آل فصل دراسي وأنتم بخير  

مها حسن داغستاني   . د
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