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 :تنفس ماهی ها
صورت به که است ماهی سر طرف دو در آن محل که کشد می نفس آبشش با ها ماهی  

  که ازهوایی ماهی .کنیم می استفاده آزاد هوای از ما که چنان هم .باشد می آبشش صفحات
  را آب بلکه نیست خوردن آب مشغول همیشه ماهی پس کند می استفاده شده حل آب در
 0کند می خارج آبشش از و وارد دهان از



 

 :پوشش بدن ماهی ها
 

 

فلس ها . شکل، اندازه و تعداد آن ها در انواع ماهی ها با هم فرق می کند. است (فلس)پولک  پوشش بدن ماهی
 .هستند استخوانی صفحه های بسیار کوچک

  

 
  

 

 

 

 

 

 

شنا  این لعاب. پس می دهد که از البه الی پولک ها نفوذ می کند و بدن ماهی را می پوشاند پوست ماهی لعابی
 .  داخل آب محافظت می کند آزار انگل های بسیارریز و ماهی را از. می کند آسانتر ماهی را در آب کردن

 هستندپولک ها از جنس استخوان  
 



 دارند؟آیا تمامی ماهیان فلس 

فلس دارای ها ماهی همه که گفت باید اما دانست ماهی لباس میتوان ای گونه به را فلس  
 بدنشان آن بجای و هستند فلس بدون آبی گرم و شور های آب های ماهی اکثر .باشند نمی

 .است پوست از پوشیده

 

 

است شکل لوزی تقریبا اولیه های فلس . هستند فلس فاقد استخوانی های ماهی از ای عده . 
 . داراست خار تر یافته تکامل های فلس . است شکل ای دایره یافته تکامل های فلس

  



 :ون فلسدب یهای ماه زنمونه هايي ا

 دیده فلس استخوانی های ماهی از یک هیچ در . هستند نوع ازاین ها مارماهی : فلس بدون های ماهی
  غضروفی اسکلت خاویار ماهی مثل استثنایی های نمونه در اما استخوانی کامال داخلی اسکلت . شود نمی

 . شود می مشاهده

  



 :مثل ماهی ها دتولی

ماهی ها تخم گذارند بیشتر. 



همچنین انواع ماهی ها عظیم الجثه مثل وال ها و نهنگ ها 
و کوسه ها و ماهیان میان جثه مانند دلفین ها و بعضی از 
ماهیان کوچک جثه مثل اردک ماهی دارای پوشش فلس 
 نمیباشند و در عوض بدن آن ها با پوست تکامل یافته است

 



 :ها یحركت ماه

می کند  فرق آن ها روی بدن ماهی ها با هم محل و تعداد باله ها حرکت می کنند باله ها ماهی ها به کمک
  .کار می روندایستادن به حرکت  حفظ تعادل، ثابت ماندن و از باله های ماهی برای

 

 0اندپوشیده شده  تشکیل شده که باپوست ظریفی تیغک استخوانی از تعداد زیادی های ماهیباله 

 باله ها



 :بدن قورباغه ها

نوزاد .گذراند می درخشکی را ای مرحله و آب در را اش زندگی از ای مرحله که است جانوری دوزیست 
 .است پا و دست بدون و دارد دم زیرا .نیست ماهی به شباهت بی قورباغه

 

 و رود می بین از هم هایش آبشش حال این در .افتد می دمش و شود می ظاهر پایش و دست چندی از پس اما 
 .برود خشکی به باید .بماند آب در تواند نمی دیگر پس .شود می شش صاحب قورباغه

 

است لغزنده های پولک دارای ماهی بدن اما .است لزج و مرطوب و بوده پوست برهنه و .ندارد پوشش قورباغه بدن 

 



 :د قورباغهمراحل رش

 با .است لرزان  دمی و بزرگ سری با کوچک ماهی یک شبیه آید می بیرون تخم از که قورباغه نوزاد
 شش و .روند می بین از ها آبشش کم کم .کند می تغذیه آب در ریز گیاهان از و کشد می نفس آبشش

 خیلی معموالً ها آن شش که آن دلیل به .کند زندگی هم خشکی در تواند می جانور و آید می پدید
 .شوند می دور آب از کم خیلی دلیل همین به کشند می نفس پوست راه از ها آن نیست بزرگ

  

 



 :صفات دوزیستان
 

  

  

  و آب) زندگی دوره دو دارای معنای به دوزیست .دارند مرطوب و نرم پوستی معموالً دارند مهره ستون که هستند جانورانی دوزیستان
 .است (خشکی

 هم خشکی در توانند می کم کم که .کنند می تغییر ای گونه به بعد و .کنند می آغاز آب در را خود زندگی دوزیستان بیشتر زیرا 
 .کنند زندگی

  


