


 النباتات أما يلد؛ ما ومنها يبيض ما منها الحيوانات

 عن أو البذور وتكوين التلقيح طريق فتتكاثر عن

األبواغ  طريق  

 

https://hulul.online/


https://hulul.online/


 عن طريق تضاعف خاليا النبات األصلي 

https://hulul.online/


جديد نبات إلنتاج النبات من جزء أستعمل ان ويمكن بذور بدون النبات يتكاثر أن يمكن نعم  

 

الجذورالساق بها براعم صغيرة وأوراق وتخلو من   

 تبدأ جذور صغيرة ورفيعة بالنمو 

 الجزء وأخذ براعم به األصلي النبات ساق من جزء بقطع وذلك   نعم

المقطوع الجزء من الجديد النبات جذور فتنمو وزراعته المقطوع  

النبات نمو ويكتمل  

https://hulul.online/
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اإلخصاب باتحاد مشيج مذكر من األب مع مشيج 

االم.مؤنث من   

التكاثر الالجنسي ال يتيح التنوع والتحسن يف الصفات مما 

 يقلل من القدرة على التكيف بشكل أفضل مع البيئة.

https://hulul.online/


 تنتج الالجنسي التكاثر طرائق جميع أن يف تتشابه

 فيكون لألب الوراثية الصفات يحمل أب من جديد مخلوق

، وتختلف يف أن كل شكل من اشكال التكاثر لألب مطابق

الالجنسي يختلف عن اآلخر بطريقة التكاثر فطريقة 

 االنقسام تختلف عن طريقة التبرعم.

 

https://hulul.online/


تتكاثر باالنقسام فأوالً تتضاعف المادة الوراثية 

بحيث يحصل كل مخلوق ناتج على المادة الوراثية 

 نفسها ثم تنقسم الخلية إىل خليتين.

النحل العامل ينتج من البيض المخصب أما ذكور 

 النحل فتنتج من البيض الغير مخصب.

 الساق    

https://hulul.online/


الفئران البطيئة يتم اصطيادها بسهولة بينما 

الفئران ذات الركض السريع فتنجو وتعيش 

 لمدة أطول وتتكاثر وتنقل هذه الصفة

 أنه ال يعتمد على كائن حي أخر

أن األرانب ال تشبه بعضها تماماً أي انها تحمل 

فات كال األبوين فهي تنجب من تكاثر جنسي ص  

https://hulul.online/


 التكاثر الخضري 

تكون برعم على الكائن 

 الحي

انفصال البرعم عن األب 

 أو يبقى ملتصقاً به

 يستمر البرعم يف النمو

يحقق التنوع والتحسن المتواصل يف 

صفات الكائنات الحية وهذا يتيح إمكانية 

التكيف لألبناء بشكل أفضل وكذلك 

 األبناء ال يشبهون اآلباء تماماً 

 طريق عن إما الحية المخلوقات تتكاثر

 الالجنسي؛ التكاثر أو الجنسي التكاثر

 عملية طريق عن الجنسي التكاثر ويتم

 كال صفات يحمل فرداً  لينتج اإلخصاب

 نم فينتج الالجنسي التكاثر أما األبوين؛

 تحمل أبناء عنه وينتج واحد أب

لألب الوراثية الصفات  

 

0333( * 1/4عدد ذكور النحل = )  
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 النمط الذي يتكاثر فيه نبات الفراولة كالتايل:

  9= 0*0يف السنة الثانية= 

72=  9*0يف السنة الثالثة=   

https://hulul.online/


تمر فراخ البط بعدة تغيرات أثناء نموها إىل بط 

 بالغ مكتمل النمو

https://hulul.online/


تبدأ المرحلة األقصر من الخلية الواحدة إىل 

أيام أما  4مرحلة أيب ذنيبة والتي تستغرق 

أطول مرحلة فتبدأ من المرحلة الثانية وتنتهي 

يوم  27وتستغرق ما يزيد عن  0عند المرحلة   

تشبه السمكة من حيث وجود  7المرحلة 

فيقتصر ذيل  4الخياشيم والذيل أما المرحلة 

أرجل وتختفي الخياشيم  4أيب ذنيبة وتظهر 

كثر من السمكة  فيتخذ شكل الضفادع أ

 بين البويضة ومرحلة أيب ذنيبة 

 مث خليتين إىل المخصبة البويضة تنقسم

 وأخيًرا خلية 11 ثم خاليا 8 ثم خاليا 4

 محاًطا ويظل الفصلة شكل الجنين يتخذ

الهالم تشبه ببيئة ومحمًيا  
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 تشبه الناقص التحول يف الحورية مرحلة

 يتم حيث الكامل التحول يف اليرقة مرحلة

العذراء مرحلة تخطي  

 وليس النمو مكتملة غير مرحلة:  اليرقة

جسم اليرقة يف  ويستمر أجنحة لليرقة

التغير وتتغذى على أنواع مختلفة من 

 الطعام.

 النمو مكتملة مرحلة فهي: الفراشة

 الفراشة جسم ويصبح أجنحة وللفراشة

 على الفراشة وتتغذى يتغير وال كامال

مختلفة أطعمة  

 

 

 من يمنعها خارجي هيكل للجرادة نأل

 عليها يجب ذلك النمو عند حجمها زيادة

 يعطي خارجًيا فراغاً  ليكون منه التخلص

الجسم حجم لزيادة مساحة  
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يدل على أن اإلخصاب الخارجي عملية غير 

 دقيقة.

الذكري مع يف كال النوعين يرتبط المشيج 

المشيج المؤنث ويتضمن اإلخصاب الخارجي 

اعداد كبيرة من الخاليا الجنسية التي تطرح يف 

الماء، أما اإلخصاب الداخلي فيتضمن أعداد 

قليلة من الخاليا الجنسية التي ترتبط مباشرة 

 داخل جسم االنثى

قد تمنع التيارات المائية القوية وصول الخاليا 

الذكرية على البويضات وتخصيبها فيمنع 

 التكاثر

https://hulul.online/


 والطيور والبرمائيات والزواحف االسماك بيوض

 بيوضا فتنتج الثدييات أما أجسامها خارج تنمو

.االم جسم داخل نموها يكتمل وأجنة  

 خارجية طبقة لها والبرمائيات االسماك بيوض

 لها والزواحف الطيور بيوض بينما الهالم تشبه

للحماية صلبة خارجية طبقة  

 ببيوضها الزواحف مثل الحيوانات اهتمام يكون

 البيوض من كبيرة أعداد وضع على تركز ألنها قليال؛

 قادرة الصغار من مقبولة أعداد النهاية يف لينتج

والبقاء العيش على  

 غالفها ألن للجنين؛ حماية اقل توفر الضفدعة بيضة

كثر الخارجي  الخارجي الغالف من ونعومة رقة أ

والدجاج الزواحف لبيوض  
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 الذكرية األجزاء تلّقح عندما يحدث الذايت التلقيح

.فيها األنثوية ألجزاء الزهرة يف  

أما التلقيح الخلطي يحدث عندما تنقل حبوب 

 وكال آخر نبات زهرة لتلقح نبات زهرةاللقاح من 

 الرياح إىل ويحتاجان الجنسي التكاثر من النوعين

اللقاح حبوب لنقل الحيوانات أو  

عضو إىل اللقاح حبوب قالانت يعني فالتلقيح نعم  

أن يجب اإلخصاب ولحدوث الزهرة يف نيثالتأ  

يف البويضة إىل الوصول يف اللقاح حبوب تنجح  

معها واالندماج المبيض  

https://hulul.online/


 –الحورية  –التحول الناقص عبارة عن ثالث مراحل: البيضة  

 حيوان مكتمل النمو 

 تغير شكل المخلوق الحي 

حيوان  –اليرقة العذراء  –مراحل: البيضة  4التحول الكامل 

 مكتمل النمو

ألن البيوض المخصبة يف الثدييات تنمو داخل جسم االم لتكوين 

 األجنة فيستمد الجنين غذاءه من أمه.

 حتى خاللها وتتغير تنمو حياة بدورات والحيوانات النباتات تمر

 لتضمن مختلفة بطرق وتتكاثر النمو مكتمل حي مخلوق إىل تصل

حياتها دورات واستمرار نوعها بقاء  

بويضة  1333باعتبار أن كل مجموعة من البويضات تتكون من 

بويضات تنمو إىل مخلوق مكتمل النمو  4لينتج   

مجموعة من البويضات 77= 133/4عدد مجموعات البيض =   

بويضة 77333=  77*  1333عدد البويضات =   
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 اإلخصاب

 التحول 

 

 التلقيح

 

 العذراء

 التكاثر الجنسي 

 التكاثر الخضري

https://hulul.online/


 ذلك ثم نسخة يحمل األب جسم من صغير جزء ينمو: أوال

 ينفصل لم إذا أما بالًغا مخلوقا ويصبح النمو يف يستمر

األب جسم من كجزء فينمو البرعم  

 تتكاثر المخلوقات الحية جنسياً وال جنسياً 

 جنسية خاليا من حية مخلوقات انتاج يعني الجنسي التكاثر

 فيعني الالجنسي التكاثر أما ذكرية جنسية وخاليا أنثوية

واحد اب خاليا من جديدة حية مخلوقات انتاج  

 

 الخلية إىل الذكرية الجنسية الخلية وصول فرصة ألن

الخارجية العوامل بسبب تقل المؤنثة الجنسية  

عدم وجود خاليا جنسية وتشابه األبناء لآلباء وعدم 

 حاجة المخلوق الحي إىل وجود شريك للتزاوج.

 أفراد عنه ينتج الجنسي التكاثر ألن خاطئة؛ العبارة

الصفات بعض يف أبانهم عن يختلفون  
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 التكاثر ألن الحية؛ المخلوقات صفات تنوع يتيح الجنسي التكاثر

 ال األبناء أن كما األبوين كال صفات يحملون أبناء عنه ينتج الجنسي

 فضلأ بشكل التكيف إمكانية بناءلأل يتيح مما تماًما اباءهم يشبهون

البيئية التغيرات مع  

 

 أعضاء التذكير يف الزهرة هي السداة اما أعضاء التأنيث فهي الكربلة.

يتم إنتاج حبوب اللقاح يف المتك اما البيوض فيتم إنتاجها داخل 

 من اللقاح حبوب وانتقال بالتلقيح اإلخصاب عملية تبدأالمبيض، 

 الجنسية الخاليا تنتقل ثم الملقحات بواسطة الكربلة إىل السداة

 االخالي مع لتتحد المبيض إىل القلم عبر الكربلة يف الموجودة الذكرية

اإلخصاب فيحدث األنثوية الجنسية  
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