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 ضفدع على اليابسة ضفدع يسبح في الماء

برك الماء حيث يفقس من البيضة و يعيش لفترة  و تبدأ حياة الضفدع في المستنقع
معينة في الماء و عندما يصبح بالغا و تتكون لديه رئتين و يستطيع استنشاق الهواء 

 يخرج للعيش على اليابسة ثم يعود لوضع بيوضه في الماء.

 تمساح على ضفاف النهر تمساح يسبح في ماء النهر  
و األنهار و البرك حيث تضع بيوضها و تعيش التماسيح على ضفاف البحيرات 

دائمة السباحة في النهر  . التماسيح تغطيها بالقش و تحرسها انتظارا لموعد الفقس
حيث تختفي تحت الماء فال يظهر منها سوى المنخرين ( االنف) و العينين و تنتظر 

عليها و تغرقها ثم تقوم بتمزيقها و  تنقضّ لتشرب من الماء جاءت قدوم فريسة 
 ابتالع لحمها.

 الحيوانات البرمائية 
تعيش في البر أي على اليابسة (في السهول، على الجبال، في  الحيوانات البرمائية:

تعيش في الماء (في البحار، في البحيرات، في األنهار، في الوديان، في  كماالغابات..) 
 البرك والمستنقعات..) 
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 سرطان على الشاطئ سرطان يتنقل في الماء

يعيش سرطان البحر على الشاطئ حيث يضع بيوضه و منها ما يهاجر لمسافات 
من األسماك  طويلة على البر كما يسبح تحت الماء الصطياد فرائسه  

  الشاطئعلى سلحفاة  سلحفاة تسبح في المحيط  
بحار السالحف المائية تعيش في الماء العذب لألنهار ومعظمها يعيش في البعض 

زحف . تالبحر  قناديلو  فهي تتغذى على األحياء المائية الصغيرة  والمحيطات
فقس تنحو الشاطئ لتضع بيوضها حيث تطمرها بالرمال وال تحضنها.  و بعد فترة 

  السالحف و تعود الى الماء.

 فرس نهر على الشاطئ اثنان من أفراس النهر يسبحان في المستنقع  
فرس النهر حيوان شبه مائي وهو يستوطن البحيرات واألنهار 

وحل بقى معظم النهار في الماء أو الحيث ي الصحراء الكبرى جنوب إفريقيا في
لى رأس ع التي تقع ه وأذان ه وعيون األنفية هفتحات و يساعده في ذلك  تبّرديحتى 

ر جمجمته مما يسمح له بإبقاء معظم جسده مغمورا بالماء والوحل في األنها
   .بحروق شمسية  االستوائية التي يقطنها وتفادي اإلصابة

 القصيرة الحشائش :رعى مصدر طعامه األساسي يليخرج فرس النهر في المساء 
    و النباتات المتوفرة في بيئته .
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  ضفدع على اليابسة ضفدع يسبح في الماء  

 تمساح على ضفاف النهر تمساح يسبح في ماء النهر  

  
 سرطان على الشاطئ سرطان يتنقل في الماء

  
 على الشاطئسلحفاة  سلحفاة تسبح في المحيط

  
 رس نهر على الشاطئف في المستنقع س النهر يسبحفر

 الحيوانات البرمائية 


