
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  

 .almanahj.com/sawww   :لموقع المناهج السعودية  القناة الرسمية

 روابط قنوات التلغرام

 الصف األول

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 المناهج السعودية 

 

 

 

 

 روابط مجموعات الواتساب

 الصف األول االبتدائي

 الصف الثاني االبتدائي

 الصف الثالث االبتدائي

 الصف الرابع االبتدائي

 الصف الخامس االبتدائي

 الصف السادس االبتدائي

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 الصف الثالث الثانوي األدبي

 مجموعة أخبار التربية

 

http://www.almanahj.com/sa
http://www.almanahj.com/sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade2sa
https://t.me/grade2sa
https://t.me/grade3sa
https://t.me/grade3sa
https://t.me/grade4sa
https://t.me/grade4sa
https://t.me/grade5sa
https://t.me/grade5sa
https://t.me/grade5sa
https://t.me/grade5sa
https://t.me/grade6sa
https://t.me/grade6sa
https://t.me/grade6sa
https://t.me/grade6sa
https://t.me/grade7sa
https://t.me/grade7sa
https://t.me/grade7sa
https://t.me/grade7sa
https://t.me/grade8sa
https://t.me/grade8sa
https://t.me/grade8sa
https://t.me/grade8sa
https://t.me/grade9sa
https://t.me/grade9sa
https://t.me/grade9sa
https://t.me/grade9sa
https://t.me/grade10sa
https://t.me/grade10sa
https://t.me/grade11sa
https://t.me/grade11sa
https://t.me/grade13sa
https://t.me/grade13sa
https://t.me/grade13sa
https://t.me/grade13sa
https://t.me/grade12sa
https://t.me/grade12sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/sacourse
https://t.me/sacourse
https://chat.whatsapp.com/HVjJMYz71ZhJXXsXgfFmMV
https://chat.whatsapp.com/HVjJMYz71ZhJXXsXgfFmMV
https://chat.whatsapp.com/ERLmrp5Z1l3F9ObgzuS56D
https://chat.whatsapp.com/ERLmrp5Z1l3F9ObgzuS56D
https://chat.whatsapp.com/KTY0PafTNYcGdMIFH3Fbbv
https://chat.whatsapp.com/KTY0PafTNYcGdMIFH3Fbbv
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/Ik7sD6Hs3U13YWCfCI9qbW
https://chat.whatsapp.com/Ik7sD6Hs3U13YWCfCI9qbW
https://chat.whatsapp.com/LBzSuWQ35tX2qqa3fgdw2r
https://chat.whatsapp.com/LBzSuWQ35tX2qqa3fgdw2r
https://chat.whatsapp.com/DpIkv76c2Ug6kW2QHlCgCL
https://chat.whatsapp.com/DpIkv76c2Ug6kW2QHlCgCL
https://chat.whatsapp.com/J6D9JmkMIyc3TqHoZWxFDj
https://chat.whatsapp.com/J6D9JmkMIyc3TqHoZWxFDj
https://chat.whatsapp.com/DlQbvIcE66f0ydUyAmpboH
https://chat.whatsapp.com/DlQbvIcE66f0ydUyAmpboH
https://chat.whatsapp.com/Hd1vLDPYmSfIHWS1mOPUR9
https://chat.whatsapp.com/Hd1vLDPYmSfIHWS1mOPUR9
https://chat.whatsapp.com/JyhG6GgNryPIrYSFAnJrMb
https://chat.whatsapp.com/JyhG6GgNryPIrYSFAnJrMb
https://chat.whatsapp.com/DlZVhY2H4oA7xDa71pAWkx
https://chat.whatsapp.com/DlZVhY2H4oA7xDa71pAWkx
https://chat.whatsapp.com/GwCbmWPrWCPElxlcPlYmvo
https://chat.whatsapp.com/GwCbmWPrWCPElxlcPlYmvo
https://chat.whatsapp.com/Eg0dbgZvzqA8nEaNBTtpPb
https://chat.whatsapp.com/Eg0dbgZvzqA8nEaNBTtpPb
https://chat.whatsapp.com/HtDuwVjIQ7z4OMtV2fjHVG
https://chat.whatsapp.com/HtDuwVjIQ7z4OMtV2fjHVG
https://chat.whatsapp.com/HtDuwVjIQ7z4OMtV2fjHVG
https://chat.whatsapp.com/HtDuwVjIQ7z4OMtV2fjHVG


 الزواحف

 مميزات سمحت للزواحف بالمعيشة على اليابسة 

1-........................2- ...........................3- ...............................4-.......................... 

 عللي : عدم قدرة البرمائيات على العيش بصورة دائمة على اليابسة 

..................................................................................................................... 

 ................................تعريف الغشاء الرهلي : ......................................................

 ..................... -3.......................  -2........................... -1المجموعات التي تمتلك غشاء رهلي : 

 المقصود بالحيوانات االمنيونية : .................................

 تركيب البويضة : 

 

 
 
 
 
 
 
 

  أهمية القشرة الجلدية لبيض الزواحف عللي :
................................................................................................... 

 الجلد الجاف والحراشف للزواحف
................................................................................................... 

 عي لالنسالخ بشكل دوريتلجأ بعض  الزواحف مثل االفا
................................................................................................... 

 

 التنفس 

 

 

 ....................................................................... -1  طريقة التنفس 

2- .......................................................................... 

3- ......................................................................... 
 

 تي سمحت بالحركات المعقدة للزواحفعللي : الطاقة الكبيرة ال

.................................................................................... 

 الدوران 

 التماسيح معظم الزواحف حجر القلب

   االذينات وعددها

   البطين وعددها

 عللي : تحتاج الزواحف لكمية ضخ دم اكبر

.................................................................................... 

 ته ووظيف مكانه وشكله التركيب

   قشرة

   كيس المح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السائل الرهلي

   كيس الممبار

   الكوريون

 الفرق في طريقة دخول الهواء للرئتين

 الزواحف البرمائيات
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 ( 1) الزواحفتابع 

 تركيبات مثال نوع التغذية

   اكالت اعشاب

   اكالت  لحوم

 اكالت لحوم واعشاب 
 ).................... ( 

  

 منهاعللي : قدرة االفاعي ابتالع فريسة أكبر حجما 

.................................................................................... 

 طريقة االبتالع : 

1- ................................................................................... 
2- ................................................................................... 

 ....................................................................................اهمية سم االفاعي لها  -3

 االخراج       بواسطة : .....................

 ...طريقة تكوين البوليك : ...............................................................

 ....................................................................................ة اعادة امتصاص الماء في المجمع   عللي : اهمي

 الدماغ والحواس : 

  حجم المخ

  البصر 

  السمع

  الشم ا

 أعضاء جاكوبسون 

  مكانها  عددها

  انعدامها  وظيفتها 

 وسائل تنظيم درجة الحراة    تنظيم درجة الحرارة : 

 درجة حرارة الجسم  امثله لخفض       رفع درجة حرارة الجسمامثله  ل    

.......................................................... 

.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 

 الحركة: 

 التمساح السلمندر من حيث

   البطن

   موقع الرجل

 

 التعليل التركيب

  وجود االطراف البارزة من جانبي الجسم

  وسرعةحركة اطراف التمساح بحرية 

  الحركة بالرغم من الوزن الكبير

  حركة اطراف التمساح بحرية وسرعة

 .............................................نوع االخصاب : ....................................  مراحل نموالبويضة  : التكاثر   

 غالف البويضة : ...........................................   طريقة تغذية الجنين : .......................................

 ........................................................................................ -1طرق عناية الزواحف باجنتها :  

2-  ...................................................................3- ................................................................. 
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 تنوع الزواحف  (2تابع الزواحف )

 الطوائف 

..........................           ................                      ......         ............................        ....................... 

 واالفاعيالسحالي  

 

 

 

ك امسطرق االفاعي لال
 ....................................................................................................... -1بفريستها 

2- ................................................................................................................................... 

 السالحف  

 

 ..............................................................عللي : سحب السالحف لراسها وارجلها للداخل : 

 عللي : العضة القويه للسالحف : ....................................................

التماسيح  

 والقواطير

 

 

 ..........................................................................فمه تبدو بعض اسنان الفك السفلي: ....... يغلق التمساحعللي : عندما 

 التوتارا 

 

 ................................................................................................عللي : تغطية عين التواتارا بالحراشف 

 الديناصورات : 

 

 الفرق بين  

 

 ....................... -4..................   -3..................  -2.....................مراحل االنقراض في العصر الطباشيري :  -1

 ا : ...........................بيئة الزواحف : اهميته

 ادخال أنواع خارجية جديدة أمثلة فقدان الموطن البيئي

  

 

 االفاعي السحالي من حيث

   االرجل

   الذيل

   أغشية الطبلة

   مثال

   الجفون

   الفك

   انواع الدرع 

   مكانه 

   انواع السالحف 

 القواطير التماسيح من حيث

   القلب

   الرأس

   االسنان

   مثال

   الفك

  العرف  معيشتها   شكلها

  اهمية االسنان  االسنان  العين 

   التغذية 

   مثال 

 األورنيثيسكيانات السوريسكيانات
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