
 مقدمة بحث عن الطيور

الطيور تلك المخلوقات التي تطير وتحّوم وتغرد في الطبيعة موزعة الفرح والبهجة في قلب الكائنات، والطيور هي 

همة إلعادة الحياة فيها، وتتنقل الطيور عبر حركة دؤوبة باحثةً عن عيشها ولتبني عنصر من عناصر الطبيعة الم

الطيور التي دّجنها اإلنسان وجعل منها كائنات تألف المنازل والمساكن التي خصصها مساكنها وأعشاشها، وكذلك من 

لها اإلنسان، وكذلك هناك الطيور المهاجرة بحسب مواسم محددة ومعينة، باإلضافة للطير الحر والذي ال يقبل على 

ة وال يقبل إال بأن يأكل من صيد نفسه بأن يقع في األسر ولذلك يقوم بقتل نفسه إذا تعرض لالصطياد، فهو يعشق الحري

نفسه، وال يتناول الجيف، وهناك الطيور التي ال تطير بسبب كبر حجمها وصغر أجنحتها فهذه تعيش على المسطحات 

 .المائية وتتكاثر حولها

نها وفي فقرات هذا البحث سنتناول أنواع الطيور وأشكالها وألوانها وأسماءها وطريقة تكاثرها وأنواع عيشها ومساك

 .التي تأوي إليها والداجن منها والبري

 بحث عن االستنساخ كامل جاهز للطباعة :شاهد أيًضا

 ماذا اريد ان اعرف عن الطيور؟

هي زمرة مهمة من الحيوانات ذات الدم الحار وهي حيوانات فقرية، وتنتمي الطيور إلى مملكة إن زمرة الطيور 

الحيوانات، تتكاثر بالبيوض ذات القشرة الصلبة، يكسو جسدها الريش، ولها رجالن تمشي بهما، وجناحان تستخدمهما 

وملتصقتان على جانبي الرأس بشكل عندما تطير، منها ما له عرف ومنها غير موجود بشكل ظاهر، أذناها صغيرتان 

أملس، ولها منقار تلتقط به طعامها من الحبوب وما شابه، وجسمها بشكل اسطواني مغزلي يساعدها باالندفاع لألمام 

 [1].وال تعيش إال بصحبة الذكر واألنثى مع بعض

 pdf بحث عن الطبيعة الموجية للضوء مع العناصر:شاهد أيًضا

 ما هي اهم خصائص الطيور؟

ز الطيور بجملة خصائص عن باقي الحيوانات في المملكة الحيوانية ومنها ما يأتي بحسب التعداد النقطي التاليتتمي : 

 الريش هو الغطاء ألجسامها. 

 وجود المنقار وأرجل الطيور. 

 تكاثر الطيور يتم بالبيوض وليس الوالدة.  

 تهامغزلية الجسد والشكل انسيابي باتجاه مائل من األعلى لألسفل بهيئ . 

 هي حيوانات تهاجر من مكان آلخر بمواسم معلومة. 

 وجود األجنحة للطيران. 

 بحث عن االستنساخ كامل جاهز للطباعة :شاهد أيًضا

الطيور بهذا االسم؟ما سبب تسمية   

لقد أخذ اإلنسان من شكل الطيور وهيئتها ومعيشتها وتحليقها المصدر األساس إلطالق اسم الطير عليها، وصارت 

تعرف بهذا االسم ألنه عينه لها من طبيعة لغته الدالة على االسم، فعندما نقول الطيور فإننا نعني الخفة في الحركة 

اه يدور حول الجملة التي تعني أنها تحلق وتنتقل في علو األفق وهي محمولةوالسرعة واالنتشار، وكل ما قلن  
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في الهواء، وكلمة طير هي اسم الجمع لكل حيوان يطير في الهواء، فطار ويطير وطيران هي من الفع ومصدره تعني 

 .التحليق

 مقدمة بحث ادبي :شاهد أيًضا

 ماذا تأكل الطيور؟

من المعروف بأن الطيور تأكل كل أنواع الحبوب من القمح والعدس والشعير والحمص والكتان والقنبس وكل 

له الكرات من الطعام ذات الحبوب، وتحب بأن تأكل بذور عباد الشمس، وعندما نريد اجتذاب الطير وترغيبه بنا نقدم 

اللون األبيض، والطيور كباقي الكائنات الحية تشرب المياه ألنه يدخل في تركيب جسدها ودمها، وهناك طيور الحمة 

 .تأكل من صيدها للحيوانات كالنسور والصقور والشاهين والباشق والباز وغيرها

 ما هي اسماء الطيور؟

أسماء الطيور المغردة ومنهانورد بالتعداد النقطي اآلتي البعض من  :  

 طائر العقعق األسود. 

 طائر الدرج. 

 طائر الوقواق. 

 البالبل. 

 الكناري. 

 العندليب. 

 طائر الدوري. 

 طائر الحسون. 

 مقدمة بحث علمي :شاهد أيًضا

 كيف يتم التكاثر عند الطيور؟

يتم التكاثر عند الطيور في مواسم محددة، إذ تنتفخ خصيتا الذكر ومبيض األنثى، أي العضو التناسلي للذكر واألنثى، 

فالحيوانات المنوية تنتج بخصيتي الذكر من الطير، والبويضات من أنثى الطير، وعندما تصبح فرصة التكاثر مواتية 

وم التلقيح بين السائل المنوي والمبيض ويتم التخصيب في داخل أنثى الطير، وبعدها يبدأ تكوين البيض، ومن ثم يق

 .فترة من االحتضان للبيض الذي باضته حتى يفقس وتخرج فراخ الطير وتبدأ دورة حياتها

 بحث عن التدخين مع المقدمة والخاتمه :شاهد أيًضا
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