
 (ذكر وأنثى)هو إنتاج كائن حي جديد من الوالدين : التكاثر الجنسي
تجمع خليتين نطفية ألحد الذكور مع خلية بويضة من أحد : اإلخصاب

 اإلناث في وحده واحده في عملية
 هو إنتاج كائن حي جديد من والد واحد: التكاثر الالجنسي

هو تكاثر ال جنسي في النباتات التي تنتج نباتات : التكاثر الخضري 
 جديدة من األوراق أو الجذور أو جذوع

هي سيقان النباتات التي تقع على أو أسفل : السيقان المدادة
 األرض وتنبت نباتات جديدة

ثم تنشق إلى , هو حيث ينسخ الكائن الحي مادته الوراثية: االنقسام
 خليتين 
عندما يتحول جزء صغير من جسم الوالد إلى برعم ثم ينشق : التبرعم

 ويستمر بنمو أو يبقى معلقا بالوالد
 هي أي خاصية من خصائص الكائن الحي: الصفة

 (من اهلل ) 

 (البكتيريا  ) االنقسام 

, اإلسفنج , المرجان ) التبرعم

 (الهيدرا, الفطريات 

   الخضري التكاثر

وأشجار , الفراولة )
 (السرخس, الحور 
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 ينمو برعم صغير على األم

 قد يقطع البرعم

 و ينمو البرعم بعيداـ  أو يتعلق باألم   

 ماهي ميزة التكاثر الالجنسي ؟
أحد الميزات هي أن التكاثر الالجنسي يمكن أن 

 .يحدث بدون قرين
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 .نقل المادة الوراثية من اآلباء إلى األبناء -------------

 .تحتوي على معلومات تتحكم في مظهر ووظيفة الفرد الجديد-------------------

 التكاثر
 المادة الوراثية

أي نوع من التكاثر يحدث بدون قرين ؟----------------------- 

إي نوع من التكاثر يؤدي إلى تنوع في صفات األفراد الجديدة ؟---------------------- 

إي نوع من التكاثر يتطلب خاليا ذكرية وخاليا أنثوية ؟-------------------------- 

إي نوع من التكاثر يتم فيه التخصيب ؟------------------------ 

في إي نوع من التكاثر الالجنسي يتكون برعم صغير ؟-------------------------- 

 تتكاثر البكتيريا بطريقة----------------------- 

 كائنات حية تتكاثر عن طريق االنقسام؟---------------------- 

 النباتات المداد هو أحد أشكال التكاثر الالجنسي يدعى------------------------ 

 التكاثر الالجنسي
 التكاثر الجنسي

 التكاثر الجنسي
 التكاثر الجنسي

 التبرعم
 االنقسام

 البكتيريا
 التكاثر الخضري
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نقل المادة الوراثية من اآلباء التكاثر  

 .إلى األبناء

هو إنتاج كائن حي التكاثر الالجنسي  

 جديد من والد واحد

هو إنتاج كائن حي التكاثر الجنسي  

 (ذكر وأنثى)جديد من الوالدين 

 ما هو جزء نبات الفراولة الذي يمكن أن ينتج نباتات جديدة بدون بذور؟ 

 الدليل

 الجذع

كيف يمكن إخبار أن هذه الجراء ليست نتيجة تكاثر ال جنسي 

مما يعني أن لديها صفات . القطط جميعها تبدو مختلفة ؟
 مختلفة عن كال الوالدين هذه القطط نتيجة تكاثر جنسي 

 ملخص الصور



 ينمو برعم صغير على األم

 قد يقطع البرعم

 و ينمو البرعم بعيداـ  أو يتعلق باألم   

 التكاثر الخضري ------------------------النباتات المداد هو أحد أشكال التكاثر الالجنسي يدعى 

 ماهي ميزة التكاثر الجنسي ؟
ينتج التكاثر الجنسي أفراد بصفات جديدة قد تكون 

 .أفضل مالئمة لتغيرات في البيئة

 االنقسام الثنائي البسيط؟كائنات حية تتكاثر عن طريق 

o(أ)البكتيريا 

 كيف تتكاثر الكائنات الحية؟

يعد اإلزهار واالنقسام  والتكاثر الخضري من أنواع التكاثر الالجنسي  
تتكاثر بعض الكائنات الحية جنسيا عندما . الذي يتطلب أب واحد فقط 

 تنضم خلية الحيوان المنوي الذكرية مع خلية البويضة األنثوية

1)97( 
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 .هي عميلة التناوب بين التكاثر الجنسي و الالجنسي: 
 .هي سلسلة من مراحل التطور المختلفة
 .هي خاليا يمكن أن تتحول إلى نباتات جديدة

 -:دورة حياة احلزاز

 الجنسي

تتحول البوغة إلى نبات أخضر ناضج يشبه السجاد. 
 وتركيبات أنثوية تنتج البيض, تركيبات ذكرية تنتج امشاج مذكرة. 
إلى خلية انثوية حيث (سابح ذكري)يحمل الماء المنتج الذكري

 .تتم عملية اإلخصاب
تتحول إلى ساق بني , تنمو بويضة المخصبة في الخلية األنثوية

 مع كبسولة بوغية

 الالجنسي

 تنبت نباتات الحزازيات سيقان بنية رقيقة مع الكبسوالت في
 (.تحتوي الكبسوالت على أبواغ صغيرة )األعلى 

تفتح الكبسوالت وتحرر األبواغ التي تحملها الرياح. 
تنمو األبواغ التي تهبط في تربة رطبة مظللة 

((1 

((2 
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 -:اللسرخسدورة حياة 

 الجنسي

 الالجنسي
  أو  للسعفاتتتنج السراخس األبواغ على الجزء السفلي

 (األبواغ في مجموعات داخل كيس األبواغ  ماتكونعادة .)أوراق
تفتح كيس األبواغ وتتحرر األبواغ. 

ينتج نبات على شكل قلب خاليا ذكرية وأنثوية. 
تخصيب الخاليا الجنسية الذكرية لخلية جنسية أنثوية. 
تشكل البويضة المخصبة لنبات جديد 
يتحول النبات الجديد إلى نبات سرخس. 
تنتج كبسوالت األبواغ الموجودة على سعفات السرخس أبواغ. 
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 .لمغطاة البذور التنناسليهي الجهاز : 
 .هي اجزاء الخارجية ذات األلوان الزاهية لزهرة:  
 .هي عادة التي تتميز باللون األخضر تحت البتالت :  
 .الجزء الذكري للزهرة هيهي : 
 .هو العضو األنثوي للزهرة: 

 











 ما األثر الرئيسي لكون النبات زهرة غري مثالية؟ 

 كيف ختتلف الزهور الكاملة والزهور غري املكتملة؟
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 التلقيح الذاتي
 

 عندما تقوم زهرة مثالية لديها
الجزأين الذكري واألنثوي بتلقيح  

 نفسها  
 

 التلقيح الخلطي  
 

 عندما يقوم اللقاح من أحد النباتات
 بتلقيح زهرة من نبات آخر  

 

 بذرة= خلية البويضة + حبوب لقاح 
 







 بذور بفلقة واحده :  الفلقهأحادية 
 
بذور بفلقتين : ثنائي الفلقة 

ملاذا تكون البذور قادرة على انتظار الظروف 
 املناسبة لإلنبات؟

تتميز البذور  بأغلفة بذور للحماية وللحفاظ عليها من الجفاف 
 .كما تحتوي على غذاء. في الخارج 
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 .يمر الحيوان بأربع مراحل مميزة

مرحلة غير بالغة ال تشبه الفراشة ليس لها أجنحة ____________
 .اليرسوعوتشبه الدودة أو 

مرحلة بدون تغذية يحيط خاللها غشاء واق وسميك ____________
 .يشبه الصندوق بالكائن الحي

تظهر األجنحة واألجزاء المختلفة من الفم والعضالت الجديدة واألرجل 
 _______________الجديدة في مرحلة 



 .مراحل مميزةبثالث  يمر الحيوان 

تشبه شكل الحيوان البالغ ولكنها أصغر حجما وبدون ____________
 أجنحة و أعضاء تناسلية

ال يمكن أن تنمو , سميك__________________تكون الحشرة 
 .تدريجيا حتى تتخلص منه
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_____________  يبدأ التكاثر الجنسي في الحيوانات بـ
 .عندما تتحد خلية حيوان منوي مع خلية بويضة

يحدث في األسماك والبرمائيات 
في الماء حيث تتحد البويضة مع 

 الحيوان المنوي خارج جسم األنثى

وألن هذه العملية عالية المخاطر حيث يوجد كميات كبيرة 
من الماء وربما تتعرض المياه للتلوث أو لدرجات الحرارة 

القصوى لذلك فإنها تفرز الكثير من الخاليا الجنسية مره 
 .واحدة 

هو اتحاد خاليا الحيوان المنوي 
 .والبويضة داخل جسم األنثى 

يزيد فرصة اإلخصاب. 
 يحمي الخاليا من الجفاف ومن المخاطر البيئية

 .الخارجية
لذلك ينتج عدد قليل من البويضات. 
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__________________  تلد جميع الثديات صغارها ما عدا 
 .فهي تبيض
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