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من  لى السماء فالبد أن يالحظ عديد الكائنات المسافرة عبر الجوإرفع االنسان بصره إذا 
وقام وذيال دة فصنع لنفسه أجنحة االنسان تقليدها منذ عصور بعي ولقد حاولآلخر مكان 

عندما نسي  األولىتجربته التجربة بعد أن فشلت هذه نجحت  المرتفعات.عبر  بالتحليق
  الذيل.

 لكن كيف تطير الطيور , و ما هي أهمية الذيل عند الطائر ؟ و 
ور:   د الطي ل عن ى  التنق ة عل درة مذهل ا بق ة و أيض كال بديع ام و أش ور بأحج ق هللا الطي خل

  ألف كم في رحلة طويلة. 76لمسافة هاجر يالخطاف مثال فالطيران لمسافات طويلة 
  ما السر في ذلك ؟ 

 .بسهولةجناحان يعمالن كمصدات للهواء الذي ينفخ فيهما فيرتفع الطائر للطائر  -1
 التحليق.فال يتعب من عضالت صدرية قوية تحرك جناحيه  للطائر -2
ي للطائر  -3 ياب ف ى االنس اعده عل ا يس ه كم ظ توازن ى حف اعده عل ذيل طويل و قوي يس

 الفضاء.
 بسهولة.جسم الطائر انسيابي يشبه طلقة نارية تشق الفضاء شكل  -4
 االرتفاع.ر بوجود أكياس هوائية في صدره تساعده على الطائيتميز  -5

   إذن؟امة ال تطير النعلماذا 
ر 2يمكن للنعامة فرد جناحها لمدى يصل إلى  ى مت ل ال ا يص ن وزنه ذلك  130و لك غ ل ك

  .انها من الطيران  يمكنو ال قصيران مقارنة بجسمها البدينها جناحافإن 
يطة و  اإذا قمنا بمقارنة بس ر  فإنن احي النس نالحظ أن جن ى س ل ال ر  2.5تص ارب مت ( يق

  مما يمكنه من التحليق عاليا .كغ  12جناحي النعامة ) و لكن وزنه ال يتجاوز 
  

  ؟ ال يطير البطريق لماذا 
خمالبطريق  ض  ض ل وزن بع واع( يص ى  األن ا  35ال ل هم ان ب ه جناح يس لدي غ) و ل ك

  . التي ال تطير زعانف تساعده على السباحة لذلك فهو من الطيور 

  التنقل عند الحيوانات في الجو
 التنقل طيرانا
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هوائية و عضالت أكياس 
صدرية قوية تساعد الحمام على 

الطيران إضافة لشكل جسمه 
 االنسيابيالمغزلي 

كبيران يشبهان شراع  ناحانج
 زورق يدفعه الهواء عاليا 

الطائر يساعده على ذيل 
تغيير  وعلى حفظ التوازن 

  االتجاهات

 الوزن خفيفةمجوفة قصبات 
  تساعد الطائر على التحليق
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جسم النعامة ضخم و أجنحتها 
قصيرة و هذا ما ال يؤهلها 

للطيران رغم انتمائها لفصيلة 
  الطيور

للبطريق زعانف ال تؤهله 
تمكنه من  و لكنها للطيران 

شاقة السباحة في المياه بر
  كبيرة

جاجة كذلك جناحان للد
نها أن تطير اقصيران ال يمكن

  ال لمسافة قصيرة إ


