
 

حاالت املاّدة يف الطبيعة 
 

 ماء، ): تحيط بنا أجسام كثيرة ومتنّوعة

تحتّل حيزا في  (...خشب، معادن، جبال، دخان

 .الفضاء

  يمكن أن نصّنف هذه األجسام إلى حاالت

 : شائعة ثالث

: لها شكل ثابت وحجم ثابت مثل: مواّد صلبة .1

 ...الخشب، البّلور، الورق، الدقيق

 لها شكل متغّير وحجم ثابت إذ :مواّد سائلة .2

الماء، : تأخذ شكل الوعاء الذي تحويه مثل

 ...العصير، الحليب، الّزيت

 لها شكل غير ثابت وحجم متغّير :مواّد غازّية .3

يشغل كّل الحجم الذي توّفره له، قابل لالنتشار 

 ...واالنضغاط مثل غاز الطهي، الدخان، الهواء

 

 
  

 

 
 



 

أترّكــــس 
                      شكلها ثابت  .

.  حجمها ثابت         مواّد صلبة

                         ال تأخذ شكل اإلناء 

.                             الذي تحويه
 

                        (متغّير)شكلها غير ثابت .

.  حجمها ثابت       مواّد سائلة 

                        تأخذ شكل اإلناء الذي

.                            تحويه
 

                        (متغّير)شكلها غير ثابت .

 تشغل كّل الحجم الذي                                              مواّد غازّية

. توّفره لها

 قابلة لالنضغاط واالنتشار 

                        تأخذ شكل اإلناء الذي

.                             تحويه

مواّد غازّية مواّد سائلة مواّد صلبة 

خشب، حديد، 

خبز، دقيق، 

... شكالطة، زبدة

ماء، زيت، حليب، 

عصير، خّل، 

... كحول، جّفال

دخان، بخار، غاز 

الطهي، عطر 

... بخاخ
 



 

  اإلســــالــة
 

 يفقد الغاز الحرارة فيتحّول إلى سائل. 

 إلى الغازّية هي تحّول الماّدة من الحالة اإلسالة

 وذلك بفقدانها للحرارة واكتسابها السائلةالحالة 

. البرودة

  قطرات الماء الموجودة على سطح مرآة الحمام

إلى  (غاز)هي نتيجة تحّول بخار الماء الساخن 

 .(الباردة)سائل عند احتكاكه بالمرآة 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

غازّية ماّدة يتحّول البخار المتصاعد من الماء الساخن من 

فقدان )عند مالمسته الغطاء البارد  (ماء)ماّدة سائلة إلى 

.  اإلسالة:تسمى هذه العملّية. (الحرارة

 

 

  (حرارة)موقذ 

 ماء في حالة غليان

 (غاز)بخار الماء 

 غطاء بارد قطرات ماء



 

االنصهاز والتجّمد 
 

 

 إلى الصلبةهو تحّول الماّدة من الحالة  :االنصهار 

 . باكتساب الحرارةالسائلةالحالة 

من الحالة الصلبة إلى ... الشكالطة، الزبدة، الشمع تتحّول

الحالة السائلة عندما تكتسب الحرارة 
 

االنصهار 
 

 

 

 

 إلى السائلةهو تحّول الماّدة من الحالة : التجّمد 

 .(اكتساب البرودة)بفقدان الحرارة الصلبة الحالة 

يفقد الشمع السائل حرارته فيتحّول إلى شمع صلب 

  (يتجّمد)
 

التجّمد 

 
 

 

 

 ماّدة سائلة ماّدة صلبة اكتساب الحرارة

 ماّدة صلبة ماّدة سائلة  الحرارةفقدان



 

التبّخـــس والغليـــاى 
 

  ِعْنَد اْلَتْسِخيِن َوِعْنَد ُبُلوِغِه َدَرَجِة اْلَغَلَياِن َيَتَحوَُّل اْلَماُء

 .ُبَخاُر اْلَماِءٍإنَُّه . اْلسَّاِئُل ِإَلى َغاٍز

  َيَتَحوَُّل اْلَماُء ِمْن اْلَحاَلِة اْلسَّاِئَلِة ِإَلى اْلَحاَلِة اْلَغاِزيَِّة

 .ِبَمْفُعوِل اْلَحَراَرِة

 اْلِبَحاُر، اأَلْنَهاُر، : َمَصاِدُر ُبَخاِر اْلَماِء ِفي اْلَجوِّ ِهَي

 ... اأَلوِدَيُة، اْلُعُيوُن اْلَجاِرَيُة واْلُبَحْيَراُت

اْلَتَبُخـــُس 
  ِإَلى اْلسَّاِئَلِةاْلَتَبخُُّر ُهَو َتَحوُُّل اْلَمادَّة ِمَن اْلَحاَلِة 

 . اْلَغاِزيَِّةاْلَحاَلِة 

 

 

 

 

 

 

 

  َناِتُج َعْن ِاْلِتَقاِء َضَباٌبَما ُياَلَحُظ َفْوَق اإِلَناِء ُهَو 

 .ِباْلَهَواِء اْلَباِرِداْلَغاِز اْلَحارِّ 

 

  (حرارة)موقذ 

 ماء في حالة غليان

 (غاز)بخار الماء 

 غطاء بارد قطرات ماء



 

الّتهّقل يف اجلــــّو 
ويسمى كل من . طيراناالجّو يسمى التنقل في 

ولكن من الطيور ما ال يطير  .يطير طائرا

من الحيوانات كما نجد   والدجاجة،كالنعامة

 كالخفاش طيرانا وال ينتمي للطيورتنقل ي من

                                                                      .مثال

 تتّم عملّية الطيران حسب مراحل ثالثة وهي : 

.  اإلقالع .1

 .الّطيران .2

. الهبوط .3

  تطير الحمامة ويساعدها على ذالك شكلها المغزلي

 .وصغر حجمها وطول جناحيها

 الّنحلة والّذباب ): تتنّقل بعض الحشرات طيرانا مثل

 (...والفراشة والجرادة

  اّلذي يساعد الطّيور على الّطيران 

 . كبر مساحة الجناحين عند فتحها .1

 .متانة الّريش .2

 ... مالئمة الجسم لشّق الهواء .3

 العصفور ): من الّطيور ما يتنّقل في وسطين مثل

البجع ):  أوساط مثل3ومنها ما يتنّقل في  (والحمامة

  (.واإلوز
 



 

  التهّقل يف املــاء
 

 في الماء سباحة وتساعدها أعضاءها  تتنّقل الحيوانات

 .على الحركة

  للّسمكة شكل مخروطّي يساعدها على الّسباحة ولها

. زعانف تساعدها على الحركة والتوّجه

 

 

 

  تستعمل السلحفاة البحرّية أطرافها كمجاديف تدفع

 .بها الماء إلى الوراء

 

  البّطة واإلوّزة والضفدعة يساعدهم على الّساحة شكل

 .سيقانهم فهم يسبحون بواسطة غشاء يربط بين األصابع

    

 

  

 

 

 

 
 .غشاء يربط بين األصابع

 



 

  مسض احلصبــة
.  مرض الحصبة هو مرض معد يصيب الجلد

 من أعراضه : 

 ظهور حبيبات حمراء على كامل الجسم. 

 ارتفاع درجة حرارة الجسم المريض. 

 احمرار العينين . 

 الّسعال والعطس . 

 طرق الوقاية : 

 الّتلقيح. 

 عزل المريض عن بقّية األفراد. 

 تجّنب المريض. 

 عدم استعمال أدواته   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   مسض الّزكــــــام
مرض الّزكام هو مرض معد يصيب األنف ويتسّبب في 

. تدهور الحالة الصحّية للجسم

 من أعراضه: 

 ارتفاع درجة حرارة الجسم المريض. 

 رشح األنف .تعّطل حاّسة الشّم  . العطس 

 . أوجاع بالّرأس.  حرقة في العينين. باستمرار

 أسباب العدوى: 

 الجلوس قرب المصاب أو االحتكاك به. 

 استعمال أدوات المصاب. 

 طرق الوقاية من الّزكام: 

 أتغّذى غذاء صّحي .

  س"أتناول أغذية تحتوي الفيتامين "C  "

 أبتعد عن المصاب .

 ال أستعمل أدوات المصاب .

 ألّقح ضّد الزكام عند الضرورة .

 أذهب إلى الّطبيب عند بروز أّول أعراض المرض .

  أّتبع وصفة الطبيب ونصائحه

 أالزم غرفتي وال أحتك بغيري كي ال أعديهم. 

  



 

مــسض الّسمـــد 
  مرض الّرمد هو مرض معٍُْد

يصيب عين اإلنسان وينتقل هذا 

المرض من شخص مصاب إلى شخص 

سليم عن طريق استعمال أدوات 

 .المريض أو عن طريق الّذباب

  ينتشر مرض الّرمد بسرعة في المناطق التي ال ُتَراَعى

. فيها قواعد حفظ الّصحة

  من أعراضه: 

  ِاْحِمَراُر العينالّرغبة في حك العين باستمرار  

 الّشعور  ح إفراز الّدموع والتقياألجفان  (انتفاخ)توّرم 

 .بالقلق عند تعّرض العين المصابة للضوء

 أسباب العدوى: 

 حّك العين المصابة ثم لمس العين الّسليمة. 

 استعمال أدوات المريض. 

 تراكم األوساخ وكثرة الّذباب. 

 طرق الوقاية من مرض الّرمد: 

 عزل المريض والعناية به. 

 غسل الوجه واليدين بالماء والصابون باستمرار. 

  أستعمل منشفة وأدوات خاّصة وال أستعمُل أدوات

 .المريض

 مراعاة قواعد حفظ الّصحة ومقاومة الّذباب. 

 



 

  حاجة الّهبتة إىل الغراء

  تحتاج الّنبتة إلى الغذاء مثل اإلنسان والحيوان لذا يجب أن

 .نعتني بها

  تمتّص الّنبتة الماء واألمالح المعدنّية بواسطة جذورها من

 .الّتربة

 الماء: لتنمو الّنبتة تحتاج الّتربة الّصالحة للّزراعة إلى -

 .  الهواء- الّشمس- الّسماد

  التكاثس عهد الّهبات
 تتكاثر الّنبات نوعان : 

انطالقا من ... الّلوبيا- الحّمص- تتكاثر بالبذور مثل الفول .1

 . بذرة واحدة

- الّتفاح- الّلوز- البرتقال- تكاثر بدون بذرة مثل المشمش .2

  (بالغراسة)الخوخ

  تنبت البذرة فتصبح نبتة تحمل ساقا وأوراقا وزهرات تتحّول

 . إلى ثمرة بها بذور

 يختلف أحيانا عدد البذور في نفس الّنوع من الثمرة. 
 

تكاثر بدون بذور  تكاثر بالبذور 

  لوبياعدسحّمصفول

 طماطم لجبانة شعيرقمح

...      دالعفلفل

 برتقال  مشمش

  لوزتفاح خوخ

.  زيتون

    



 

التغرية عهد احليواى 
يحتاج الحيوان إلى الغذاء لتوفير الّطاقة الضرورّية لبناء 

. أنسجته وتحقيق وظائفه

 فصائل حسب الغذاء الّذي تعيش 3تقّسم الحيوانات إلى 

. عليه وحسب جهازها الهضمي
 

 :حيوانات عاشبة .1

: وهي الحيوانات التي تتغّذى على العشب والّنبات مثل

الخروف البقرةاألرنب السلحفاةالّزرافة ...
 

 :حيوانات الحمة .2

:  وهي الحيوانات التي تتغّذى على الّلحوم مثل

األسد الّنمر الّذئب الكلب القّط الصقر  ...
 

 : حيوانات كالشة .3

وهي الحيوانات التي تتغّذى على بقايا الّطعام كالخضر 

:  والّلحوم أي هي عاشبة والحمة في نفس الوقت مثل

القرد الّدجاجة الدّب الخنزير  ...

 

 

 

 



 

داء الكلــب 
مرض الكلب هو مرض مخطر جّدا ومعٍد يصيب اإلنسان 

. والحيوان على حّد السواء ويتسّبب في موتهما

 سيالن الّلعاب: من أعراضه عند الحيوان . كثرة 

 التنّكر  مهاجمة اآلخرين العواء وتواصله 

 . الّشلل ثّم الموتلصاحبه 

  التشّنج : من أعراضه عند اإلنسان        الّصداع 

 القيء العجز عن األكل والشرب . 

 التلقيح الّدوري للقطط والكالب : طرق الوقاية منه

. تجّنب الحيوانات الّسائبة. في الموعد المحّدد

توفير األكل للكلب ومنعه من التشّرد. 

 ما يجب القيام به عند اإلصابة بعضة كلب مسعور: 

: عند اإلصابة بعّضة كلب مسعور علينا

  دق15غسل مكان اإلصابة جّيدا بالماء والصابون لمّدة. 

 التوّجه فورا إلى المستشفى للّتداوي. 

 إخبار الّسلط للقبض على الحيوان المصاب. 

 االستمرار في العالج ومراجعة الطبيب. 

تنتقل العدوى لإلنسان بواسطة الّلعاب نتيجة اإلصابة 

 .بعضة حيوان مسعور أو بخدش

 

 



 

التكاثس عهد احليوانات البيوضة 
 كّل الّطيور تتكاثر بالبيض ما عدى الخّفاش . 

  تحضن األنثى البيض ثّم ترعى الّصغار كالّدجاجة

 . والبّطة

وقد يقوم بذالك الّذكر لوحده كالبطريق والّطرسوح 

أو يتناوب الّذكر واألنثى على حرص  (يشبه البطريق)

. البيض ورعايته بالّصغار كالحمام

  بعض الحيوانات البيوضة ال تحضن بيضها وال ترعى

 صغارها كالّسمكة والحلزون والّضفدع والفراشة 

 :يتكاثر بالبيض

  بعض الحيوانات المائّية كالّسمك والّسرطان والحّبار

 .وسمك القرش

 بعض الّزواحف كالّثعبان والحلزون. 

 بعض الحشرات كالّنمل والّنحل والفراش. 

مّدة حضو البيض عهد الّطيوز 
عدد البيض مّدة الحضن الّطير 

 2يوما  18الحمامة 

 15 يوما 21الّدجاجة 

 15 يوما 24البّطة 

 15 يوما 21الحجلة 

 5 يوما 14عصافير السطح 

 20 يوما 28الّدجاج الّرومي 



 

الّشاعة ذات العقازب 
: تتكّون الّساعة ذات العقارب من

 12 إلى 1ويحمل األرقام من : الميناء 

 وهو عقرب الّساعات: العقرب الّصغير. 

 وهو عقرب الّدقائق: العقرب الطويل. 

 وهي عقرب الثواني: القاقرة. 

يوجد بها من ناحية الظهر زّر لتعديل الوقت و زّر لتعديل 

.  المنّبه وزّر لتعميره

 

الّشاعة ذات اخلانات  
تتكّون الّساعة ذات الخانات من هيكل معدني أو بالستيكي 

وأزرار تعديل على جانب الهيكل وشاشة تعرض أرقام تقّدم 

. التوقيت

 خانة الّساعات في أقصى اليسار. 

 خانة الّدقائق على أقصى اليمين. 

 

 

 

 

 

 

 

15 : 8  

 خانة الّساعات خانة الّدقائق

 أزرار التعديل



 

خمتلف وحدات قيص الّزمو 
 
 يوما 366 أو 365 :الّسنة  12 شهرا  52أسبوع . 

 يوما31 أو 30 أو 29 أو 28 :الّشهر . 

 أّيام7 :األسبوع . 

 ساعة24 :اليوم . 

 دقيقة60 :الّساعة . 

 ثانية 60 :الدقيقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

َمْفُهوُم اْلَطاَقِة 
  َيْمَتِلُك اْلِجْسُم َطاَقًة ِإَذا َكاَن َقاِدًرا َعَلى ِإْنَجاِز َعَمٍل َأْو

. َتْغِييِر َدَرَجِة َحَراَرِة ِجْسٍم

  َنْسَتْعَمُل اْلطَّاَقَة اْلَكْهَرَباِئيََّة لإِلَضاَءِة َوِلَتْشِغيِل اْلَعِديِد ِمَن

 ُمَجفُِّف – َخاّلٌط َكْهَرَباِئيٌّ –اْلِمْكَواُة )اأَلَدَواِت اْلَمْنِزِليَِّة  

 (...اْلِمْذَياع-  اْلثَّالََّجة – اْلِتْلَفاز – اْلَحاُسوب –اْلشَّْعِر 

  ُيَوفُِّر اْلَخَشُب َواْلَفْحُم َواْلنِّْفُط َوالَغاُز واْلَكْهَرَباُء اْلطَّاَقَة

...  اْلضَُّروِريََّة ِللطَّْبِخ َوأَلْعَمال ُأْخَرى َكاْلَتْسِخيِن

َطاَقٌة َعَضِليٌَّة  ِطْفٌل َيْسَبُح 

َطاَقٌة اْلَوُقوِد  َجرَّاٌر َيْحِرُث اأَلْرَض 

َطاَقٌة اْلَكْهَرَباِء  ِبْنٌت َتَجفُِّف َشْعَرَها 

َطاَقٌة اْلرَِّياِح  َسِفيَنٌة ِشَراِعيٌَّة 

َطاَقٌة ِميَكاِنيِكيٌَّة  َحاِفَلٌة َتِسيُر 

َطاَقٌة َشْمِسيٌَّة  َتْجِفيُف اْلثَِّياِب 

َطاَقٌة َكْهَرَباِئيٌَّة  َكيُّ اْلَمالِبِس 



 

َأِنواُع اْلَطاَقِة 

 َكاِمَنٌة َوُمَتَحرَِّكٌة: اْلطَّاَقُة َنْوَعاِن  .

  ُهَناَك َأْجَساٌم َتْمِلُك َطاَقًة َكاِمَنًة ِفيَها اْللَّْوَلب

... اْلَمْضُغوط أْو الممّدد

  تظهر الّطاقة الكامنة في الّنابض المضغوط أو الممّدد

.  في الجسم الّساقط تحت تأثير قّوة الجاذبّية

  تظهر الّطاقة الحركّية في الّرياح وفي األجسام

 .المتحّركة

 أشكال الّطاقة الحركّية : 

 الطاقة الشمسّية أو الحرارّية ومصدرها الّشمس. 

 الّطاقة الكيميائّية مصدرها الوقود والبنزين والّنفط. 

 الطاقة الميكانيكّية أو العضلّية ومصدرها العضالت. 

 الطاقة المائّية ومصدرها المياه الجارية. 

 الّطاقة المغناطيسّية ومصدرها المغناطيس. 

 من مصادر الّطاقة : 

 الّشمس. 

 احتراق الغاز الّطبيعي. 

 احتراق الوقود. 

 الكهرباء .
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 الساعات ذات الخانات -الساعة ذات العقارب  -الساعة المائية  -الساعة الرملية 
 

خيل  ميا  ن،...( مينإّن الّزمن هو محور أنشطتنا اليوميّة، وقد تكّون لدينا اإلحساس األّولي  هذي ا الهوذيوم ومياور اليّزم

واها  لي  الّ ي داا تهيافينحن نديدّر اليّزمن  نهارسه مين أميور حياتنيا  ايا الّشيحور هحيدوو الّ يواها الّطايحيّية وهالتّيال 

ّّ ناتكيا الوسيالق لدييا هانت يامالّطايحيّة الّت  نحيشيذا ولكي  نديسيه يناأي  أن ن تيار أحيداّا تكيّار  ّزمنيّية الّتي  س الهيدد الّي

 يستأاقذا حدوّذا الهتكّار.

 

 ما المقصود بالمّدة الّزمنيّة؟

زمنيّة طويلة  تأاق مدداهاب إل  الّسوق والدّراسة والنّوم...وه ه األحداو تسإنّنا نحيش أحداّا يوميّة  ديدة كاألكق وال ّ 

راسة ومددا زمنيّة قصياة كزمن حيدوو الاياق وهالتّيال  فياّن الهيدّة  قذا حيدوو لّتي  يسيتأاالّزمنيّية هي  الوتياة اكهدّة الدٍّّ

 ظاهاة ما.

 

 كيف نعيّن المّدة الّزمنيّة؟

الّ اهاة أو  ار مدّة حدوووليس لذا أّي تأّيا ف  مدد اختياريةوه ه الاداية  هداية للّزمن، راختياتحيين مدّة زمنيّة يناأ  ل

 لشيذا، وهدايية امفي  الييو تلتحديد زمن حدوو الّ واها الّت  تّهيمنتصف اللّيق  ا تهاد نتالجذا فيهكن  ل  سايق الهثا 

 ...الهولود لتحديد أيام الحهق والحطق والهوا يد، ويوم الهيلد لتحديد  ها

 

 وحدة الّزمن:

من لليزّ واحض. هيالّزمن قاهق للديس وهالتّال  فذو مددار مديس ذلي  أنّيه هاإلمكيان مدارنية أزمنية وقيوا األحيداو هح يذا 

 وحدة قياس ن اميّة ه  الثّانية.

 

 اللّيل والنّهار:

ّّ حنل ّّ تأتنحدر إل  جذية الأيا ظ تحاقب ظاهاة اللّيق والنّذار، فالّشهس تشاق وتاتوع إل  كاد الّسهاء ّ ييب فينيت  ب، ّي

اوق من جديد وهك ا ّّ تحود الّشهس إل  الّشٍّ  دوالي .  ن ذل  الّ لم ويأت  اللّيق ّ

ة يهكن تحايف النّذار هأّن الهدّة الّزمنيّة الواصلة هين شاو وانطلقا ّّ غاوهذيا وأّن وق الّشهس من ه ه الّ اهاة الّطايحّ 

 يق.يّة الواصلة هين غاوب الّشهس وشاوقذا وأّن اليوم هو مجهوا النّذار واللّ اللّيق يهثّق الهدّة الزمن

 

 .لكّن اإلشكاليّة الّت  يهكن طاحذا ه  ما ساب تحاقب اللّيق والنّذار؟

لّشهس سّ منذا اإنّنا نحاف أّن األرض تدور حو  نوسذا كها أنّذا تدور حو  الّشهس، فحند دورانذا حو  نوسذا يواجه ق

فيذا مكيان  ت  يواجه اء ف  حين يكون الدسّ اآلخا م لها، وهك ا يهكن الدو  إّن النّذار هو الوتاة الّزمنيّة الّ ويكون م

اوف س ومين الهحيالّت  ال يواجه فيذا هي ا الهكيان مين األرض الشيه ما من األرض والّشهس، واللّيق هو الوتاة الّزمنيّة

ّه  لّشيهس وتسيمنيّة الّت  تستأاقذا األرض لتكهق دورة واحدة حيو  اك ل  أّن األرض تدور حو  الّشهس، والوتاة الزّ 

كية من  لي  حاالّسنة وينت   ن ذل  الوصو  األرهحة من خيل  ميا سيال التحيّاض إلييه يتاييّن أنّنيا نحتهيد في  قييس اليزّ 

 .لّزمنا وهو وسيلتنا لدياس سا ةاألرض حو  نوسذا وحو  الّشهس وهالتّال  فاّن الكاة األرضيّة تحتاا 

 

هأرهحية  هّا الدهياالدها ك ل  يدور حو  األرض ويكهق دورته خل  مدّة زمنيّة تسّه  شذاا قهايّا، وأّناء ه ا الّشذا ي

ّّ الادء. فالدها ف  ه ا ّّ الهحاق ّ ّّ الادر ّ وهكي ا فانّنيا  رهحية أطيوارالّشذا يّها خل  أزمان متسياوية هأ أطوار: الذل  ّ

 ن.  أرهحة أساهيع تداياا ومن ه ا الهنطلل فاألهلّة ه  مواقيت نحاف منذا الّزمندسّ الّشذا الدهاي إل

 

 :الّشمسيّة ساعةال

  ليذا ف  قياس الّزمن... فا تهدتحاقب اللّيق والنّذار وأطوار الدها  وقد الحظ اإلنسان من  الدديّ

ّانيية  60يدية الواحيدة إلي  دقيدية والدّق 60سا ة والّسا ة الواحدة إل   24وقّسّ اليوم الواحد إل  

الّشهسييّة هحيد أن  السا ة فاختااإل  األسس الّساهدة  استناداوسالق  ديدة لدياس الّزمن  واختاا

الحظ أّن ظل  األجسام ف  الّصااح وف  الهساء تالغ أقص  طو  لذا وأنّذا تكون أقصيا  نيدما 

 يين ق يييب يأيياس فيي  األرض تكييون الّشييهس فيي  كاييد الّسييهاء. والّسييا ة الّشهسيييّة هيي   اييارة 

شاقوليّا و ن طايل ظّق هي ا الد ييب يحياف اليّزمن ف يّق الد ييب طوييق في  الّصيااح ويكيون 

ّّ يزداد طوله تيدريجيّا مين جذية الّشياق  جذة الأاب، وهو قصيا  ند الّ ذا ومنتصف النّذار( ّ



 حتّ  تأيب الّشهس.

دّسيهة إلي  يهكن تدديا الّسا ات هذا ل ا وضحت قطحة خشب مدرجة تحتذيا موتديس الّزمن هشكق تدايا ،  السا ةه ه و

 لهة.مت  كانت الّسهاء غا السا ةه ه  استحها  قسها يهثّق كق قسّ منذا سا ة واحدة إالّ أنّه ال يهكن 12

لي  الهواسيّ إهالنّسياة  أّن ال ق قد يطيو  أو يدصيا ها تاارولكن محافة الوقت هذ ه الّطايدة الاداليّة لّ يكن  هليّة دقيدة 

 فدط. وطو  الحاض الّ ي أقيّ فيه ذل  الحهود، إضافة إل  ذل ، لّ تكن صالحة إالّ لدياس الوقت ف  النّذار

 

 :الّساعة المائيّة

ليّ يدتصيا  لي  سيا ات النّذيار،  اسيتحهالذاف مني   ذيد اإلغاييل أّن ا  أّما الّسا ة الهاليّة الّت     

أّن الّسييا ة الهاليّيية مّكنييت النّيياس ميين محافيية الوقييت أّنيياء اللّيييق أي ييا، كالّسييا ة الّشهسيييّة، أي 

هيي ه الّسييا ة فيي  شييتّ  الالييدان، إليي  أن ظذييات الّسييا ة الهيكانيكيّيية فيي  الدييان  اسييتحها وانتشييا 

الّسييا ة الهاليّيية، كانييت هوضييع الهيياء فيي  إنيياء م ّشييا،  اسييتحها الثّالييع  شييا ميييلدي. وطايديية 

خل  الّاشح وندصان كهيّة الهاء يهكن محافة الوقيت وقياسيه، فكيان الهياء  هدرجات قياسيّة ومن

ّّ يحاد سكب الهاء من جديد وهك ا.  يواغ من اإلناء تدريجيّا كّق ستّين دقيدة وسا ة واحدة( ّ

 

 

 :رمليةالّساعة ال

لية كام تحتيوي إحيدا الاصييلتين  لي  حاّيات مين الاميق الجياف النيا ّ اليدقيل، ويأخي  الاميق سيا ة

كليه مين الاصييلة  هال اط لك  ينساب من الاصيلة الحليا إل  الاصيلة السول . و نيدما ينسياب الاميق

الوارغة، كها حدو من قاق. وقد  الاملية، ويادأ الامق ف  االنسياب إل  الاصيلة السا ة الحليا، تدلب

ههحييد  ّاهييت هييه الامييق ألنييه ينسيياب  كانييت مثييق هيي ه السييا ات تحتييوي  ليي  الزلاييل ولكيين اسييتاد 

 .الاصيلة هصاف الن ا  ن الكهية الت  تحتوي  ليذا

هحييض  سييا ات نصيف السييا ة، فتيياات زمنييية أقصيا. وكانييت وتدييس سييا ات رملييية أصييأا مثيق

فييه. وحتي   السا ات الاملية تست دم لتحديد مددار اليزمن الي ي كيان  لي  الهتحيدو أن يلدي  حديثيه

ميدة أقيق مين  الامليية كانيت تدييس السيا ة مون أداة، مثيقهداية الدان الحشاين، كيان الاحيارة يسيت د

نطياق واسيع قايق اختيااا  الامليية تسيت دم  لي  السيا ة الدقيدة. وهذ ه األداة كان يهكنذّ قياس سا ة سوينتذّ. وكانيت

 السيا ة السا ات الصأياة والكاياة. وقد ذكا كتّاب كثياون األنواا اله تلوة من السا ات. ومع ه ا، فدد است ادلت هذا

 .ماور الوقت الاملية تحايًاا  ن

 

 :ذات الخانات ةالساعو الساعة ذات العقارب

 ّّ اآللية الهحاوفة اليوم والّت  تستند إل  الهادأ التّال : تكاار منت ّ لحاكة آلية،  السا ات اختااا ف   صانا الحاضا ت

 السييا ةهييدفحات صيأياة لدسييّ ميين  هانت ييام،و ّديق الّتي  تحييّار طاقيية نيياهض أ االنوييلت لي  آلييية  السييا ةوتتوقّيف دّقيية 

 والحدارب( الّ ي يديس الّزمن والّسا ات أو الدّقالل أو الثّوان (.

 12كيق ة كاملية تكهق دورلتحديد السا ات وفنجد السا ات الت  تتكون من ّلو  دارب، األول  

فذ  لتحديد الثوان  وتكهق ثة الثالأما  ،كق سا ةلتحديد الدقالل وتكهق دورة كاملة والثانية  ،سا ة

 كق دقيدة. دورة كاملة 

 

 

خانات(، كيق واحيدة تهثيق  6وأو  4كها نجد السا ات ذات ال انات و ادة ما تتكون من 

دقيدية  59إلي   00. وتهثق ال انة األولي  والثانيية  يدد اليدقالل مين 9إل   0األرقام من 

 .23ل  إ 00وال انة الثالثة والااهحة فيهثلن السا ات من 

 

 

اآلليية إذ تاليغ دقّتذيا  السيا ةوتوجد اليوم أجذزة كذاهاليّة تست دم محّاكا كذاهاليّا لتيدويا نياهض أو ّديق وهي  أدق مين 

ه  الّسا ة ال ريّة الهحووظة هالهكتب اليوطن  للوحيدات الدياسييّة  سا ةمن الثّانية. كها نشيا إل  أّن أدّق  10/1حوال  

 هدقّتذا الوالدة. لسا ةاف  أمايكا، وتهتاز ه ه 



 التكاثر عند الحيوانات البيوضة

 

لبحرية نات اهناك العديد من الحيوانات التي تتكاثر عن طريق وضع البيض، كالطيور والكثير من الحيوا

 ومعظم الزواحف والحشرات. هذه الحيوانات تسمى: الحيوانات البيوضة.

 وتزاوج هذه الحيوانات )اإلخصاب( يكون إما داخليا أو خارجيا:

ته داخل ن نطفالجنسية الذكرية واألنثوية فيقوم الذكر بحق فاإلخصاب الخارجي يكون عبر تالقي الخاليا

ضات األنثى حيث يتم إخصاب البويضات داخل جسمها، والحيوانات ذات اإلخصاب الداخلي تنتج بوي

 ونطفا أقل ألن إمكانية تالقي األمشاج يكون أكثر احتمالية.

ضيف ثم ي ثى، فاألنثى تضع بيضهاأما اإلخصاب الخارجي فيكون باتحاد البيض بالنطاف خارج جسم األن

ضمان نطف لالذكر نطفه إليها. ومعظم الحيوانات التي يكون إخصابها خارجيا تنتج فيضا من البيض وال

 اإلخصاب ألكثر عدد منها وهذا المثال موجود خاصة عند بعض األسماك.

ع العش ومكانه، تختلف الحيوانات البيوضة في ما بينها في طريقة وضع البيض وعدده، وطريقة صن

 وطريقة الحضانة ومدتها، وفي كيفية رعاية الصغار. وسنضرب أمثلة على ذلك:

فييي موسييم الحضييانة يقييوم المربييي عيياد  بوضييع البيييض : الدددجا 

فيي مكيان مخصيذ ليذلك  -الذي قيام بجمعيه مين قبيل  -المخضب 

يوما. وذكر الدجاجة  21الغرض لكي تقوم الدجاجة بحضانته لمد  
 يقوم بحضانة البيض معها، بل تظل الدجاجة وحيدها وهو الديك ال

طييول هييذه المييد  فييي ذلييك المكييان تحضيين بيضييها وال تغييادره إال 

لألكييل أو الشييرب. وعنييد نهاييية هييذه الفتيير  يبييدأ البيييض بييالتفقي ، 
وتخرج الفراخ من البيض وتبدأ في النقر بحثا عين الطعيام وتكيون 

 لييى حماييية نفسييها.الدجاجيية قييدوتها فييي ذلييك حتييى تصييب  قييادر  ع
  

يتميييز الحمييام بقدرتييه علييى التكيياثر السييريع فييي أي مكييان : الحمددا 

تتوفر فيه مصادر التغذية ومياه الشرب. وفيي موسيم التكياثر وبعيد 
أن يتم اختيار مكان العش ويتم صنعه من القش واألعشاب الجافة، 

  وبعد عملية االخصاب تقوم األنثى بوضع البيضة األوليى الملقحية

اليوم التالي من التزاوج ثم البيضة الثانية بعيد ييومين. وتختليف  في
بيضيية الحماميية عيين بيضيية الدجاجيية فييي ضييعف قشييرتها وصييغر 

 21صفارها النسبي عن صفار بيض الدجاج ويبلي  وننهيا حيوالي 

 جرام.

http://3.bp.blogspot.com/-dzFUvFkAul4/TvgmtPjVRVI/AAAAAAAAAr4/5sdFlAkCNyM/s1600/2.jpg


ءا مين دبييوما، يشارك كل من الذكر واألنثى فيهيا حييث يتيولى اليذكر المهمية  18تدوم فتر  حضانة البيض 

فقي  بييوم وتتولى األنثى المسؤولية بقية ساعات اليوم. وقبل موعيد ال 16ا وحتى الساعة صباح 10الساعة 
ا يكيون تبدأ الصغار في نقر البيضة حتى تحيد  قيقا فيي القشير  ليسيم  لألفيراخ بيالخروج منهيا، و البيا مي

ال مين إ جيرام، والجسيم عيار 15الفق  للبيضتين معا. وتكون األفراخ الناتجة صغير  جيدا ووننهيا حيوالي 

 بعض الز ب الخفيف. 

الحميام  تسهر كبار الحمام على احتضان األفيراخ وتقيوم بتغيذيتها بواسيطة نظيام يشيبه الترجييع، حييث يقيوم
ور ن بقية ذكعالكبير بإيالج منقارها داخل مناقير األفراخ لتتغذى على لبن الحوصلة، وتنفرد ذكور الحمام 

تقريبيا  الحوصلة وتغذيية األفيراخ بهيا. وفيي عمير ثيال  أسيابيعالطيور األخرى بقدرتها على استرجاع لبن 

 يبدأ الصغار بتناول الطعام بمفردهم.

 

يطلق اسم الوقواق على مجموعة من الطيور، بينهما : الوقواق
قرابة وتنتشر في أ لب أنحاء العالم. ولهذه الطيور مناقير طويلة 

ً ما ومقوسة قليالً، وتختلف عن معظم الطيور في أن اثنتين  نوعا

من أصابعها تتجهان لألمام واالثنتين األخريين تتجهان للخلف. 
والوقواق الشائع ال يهتم برعاية صغاره مثل الكثير من أنواع 

الوقواق األخرى في العالم القديم، وهو يضع بيضه في عش طائر 

آخر ويتركه ليفق  وليتولى اآلخر رعايته. ويكتمل تكوين بيضة 
ير ، وعاد  تكون أول ما يفق  من البيض الوقواق بسرعة كب

.ويأخذ الوقواق الحديث الفق  في التنقل داخل العش؛ حتى 

يتالم  الجزء الغائر الموجود في ظهره مع بيضة أخرى أو فرخ 
صغير، وعندئذ يتسلق الوقواق جوانب العش برجليه القويتين، 

لوقواق يكرر هذه الحركة؛ حتى يخلو ويقذف بالبيض واألفراخ األخرى إلى خارج العش. ويظل طائر ا

ً من سائر البيض واألفراخ، ويبقى فرخ الوقواق وحده ليتلقى كل الغذاء الذي يجلبه أبواه  العش تماما

 البديالن.

 

تضع السالحف البحرية البيض في مجموعات : السلحفاة البحرية 
وعلى الشواطئ عندما يكون المد منخفضا. ويتم وضع البيض 

  مكان والد  األنثى وعاد  ما يكون ليال لتجنب عاد  في نف

بيضة  200و 70حرار  الجو. فتقوم بحفر حفر  تضع فيها بين 
لتحظى بالدفء، وحينما يفق  البيض تنطلق الصغار بشكل 

  ريزي إلى الماء لتستكمل دور  حياتها.

  



تضع الفراقة بيضها على ورقة من الشجر، ثم تفق   :الفراشة

منها األسروع )اليرقانة( فتبدأ اليرقانة بأكل بقايا  البيضة ويخرج
البيضة ثم تأكل الورقة التي هي عليها وما حولها وتنمو فيبدأ 

جلدها في االنسالخ حتى يصل إلي االنسالخ األخير فتتوقف 

اليرقانة عن األكل وتحب  نفسها داخل قرنقة وتتحول هذه 
ج في ما بعد اليرقانة تحوالت عديد  داخل الشرنقة حتى تخر

 فراقة مكتملة.

  

 

  بيضة في المر   60إلى  30تضع أنثى التمساح ما بين : التمساح

ض الدجاج، إال أنه أكبر منه الواحد . ويشبه بيض التماسي  بي
وقشرته أقل بريقا. تخفي التماسي  بيضها في أعشاش من  حجما

نثى الفضالت والنبات أو تدفنه في الرمل على الشواطئ. وتقوم األ

في بعض األنواع بحراسة العش إلى أن يفق  البيض. وعندما 
تسمع أصوات الصغار تحفر إلخراجها من العش. وتساعد بعض 

 أنواع التماسي  صغارها على الخروج من البيض، ثم تحملها في أفواهها إلى الماء. 

 



التكاثر عند الحیوانات الولودة

كل الكائنات الحیة تتكاثر كي تستقیم الحیاة على وجھ األرض، فالنبات یتكاثر واإلنسان یتكاثر وكذلك الحیوان، والحیوانات 
نوعان من حیث طریقة تكاثرھا، إذ نجد الحیوانات البیوضة التي تتكاثر عن طریق وضع البیض، والحیوانات الولودة التي 

.كاثر بالوالدةتت

وصغارھا في بطنھا مدّة زمنیّة تعرف بالحمل.
ة الحمل. یحتى عھارضإوایتھرعبعد فترة الحمل تضع األم ما في بطنھا وتقوم بوالوالدات ومدّ

.على نفسھ
ولكنّھا تتكاثر بنفس الطریقة.،في نمط تنقّلھاوتختلف في نوع غذائھا قد والحیوانات الولودة 

ل ذلك:، ومثاكالشمن ھو عاشب ومن ھو الحم ومن ھو الحیوانات الولودةفنجد من بین

القط
الحمحیوان تصنیفھ حسب نوع الغذاء: 

: مرتین في السنةعدد الوالدات
یوما65–62فترة الحمل: 

ھرر10وتصل أحیانا إلى 5إلى3من عدد الصغار: 
یوما45فترة الرضاعة: 

الذكر: قطاسم 
األنثى: قطةاسم 
ھرالصغیر:اسم 

األرنب
تصنیفھ حسب نوع الغذاء: عاشب

مرات في السنة7متوسط : الوالداتدد ع
یوما31مدة الحمل: 

خرنق16إلى8من عدد الصغار: 
أسابیع5–4فترة الرضاعة: 

الذكر: أرنباسم 
ةخرنقأو أرنبةاألنثى: اسم 
خرنقالصغیر:اسم 

البريالخنزیر
كالشتصنیفھ حسب نوع الغذاء: 

مرات في السنة4تصل إلى :عدد الوالدات
115-112مدة الحمل: 

خنانیص6إلى4من عدد الصغار: 
أشھر3–2فترة الرضاعة: 

خنزیراسم الذكر: 
ةخنزیراألنثى: اسم 
خنوصالصغیر: اسم 



، مثال ذلك:ومن یطیرونجد من بین الحیوانات الولودة من یمشي ومن یقفز ومن یجري ومن یزحف ومن یسبح

الكلب
المشي: نمط التنقل

مرة أو مرتین في السنةلوالدات: عدد ا
یوما62متوسط مدة الحمل: 

جراء8إلى4من عدد الصغار: 
أسابیع7–3فترة الرضاعة: 
اسم الذكر: كلب
اسم األنثى: كلبة

اسم الصغیر: جرو

الكنغر
نمط التنقل: القفز

یوما200مدة الحمل: 
1عدد الصغار: 

ألم بإرضاعھ وإدخالھ مباشرة إلى جیبھا بعد خروج الصغیر تقوم افترة الرضاعة: 
یبقى الصغیر حوالي سنة وستكمل مراحل النمو وكذا حمایتھ من األعداء , حتى یلك ذو

.أو سنة ونصف في الجیب حتى تحس األم أنھ أصبح قادرا على تحملھ المسؤولیة

ثعلبال
جرينمط التنقل: ال

مرة واحدة في السنةعدد الوالدات: 
رابة شھرینقمدة الحمل: 

ضغابیس7إلى 5من عدد الصغار: 
ثعلباسم الذكر: 
لبةثعاسم األنثى: 

ضغبوساسم الصغیر: 

ینالبالحوت 
نمط التنقل: السباحة

سنوات3مرة كل عدد الوالدات: 
أشھر10أكثر من مدة الحمل:

1عدد الصغار: 

نوع950أكثر من فیھوالخفاش:
نمط التنقل: الطیران

أغلب أنواعھ یلد مرة واحدة في السنةالوالدات: عدد
شھور حسب النوع8یوما و40تتراوح بین مدة الحمل: 

عند معظم الخفافیش1عدد الصغار: 
أشھر حسب النوع9إلى 18من فترة الرضاعة: 
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 التكاثر عند النبات  

 

 ر النباتات بطريقتين رئيسيتين هما: التكاثر الجنسي والتكاثر الالجنسي. ففي التكاثر الجنسي تتكااثر النباتاات  ان قرياز ار هاار فتا ف رتتكاث 

و البذور التي تنبت في اررض و تعطي نباتات تنم  وتزهر وتثمر. أما في التكاثر الالجنسي فتتكاثر النباتات  ن قريز الجذور أو الجاذو  أ

 وراق ويعرف هذا الن   من التكاثر بالتكاثر الخضري .ار

 التكاثر الجنسي

يحدث التكاثر الجنسي في النباتات  لى شاك  وور  معقاد  تعارف بتبااوج ارجيااجم تعاتم   لاى جيلاين أو ماريلتين متميازتين. و االج  ياد  

صعب معاهد  الط ر المعيجي فاي معماا ارنا ا  النباتياوم أو مريلتي الدور م يعرف النبات بالنابت المعيجي أو النبات الحام  لألمعاج. وت

لخالياا ناوًرا ما ياليمه الناس. ويعطي هذا الط ر ارمعاج أي الخليو المذكر  والخليو البيضايو. وداد يناتل الطا ر أيًضاا الخالياا الماذكر م أو ا

يو البيضايوم يتكا م مان البييضاو المخصابو المريلاو الثانياو مان وور  البيضيو أو كلتيهما تبعا لن   النبات. و ند اتحاو الخليو المذكر  مع الخل

لاو ييا  النبات. في هذه المريلو يعرف النبات بالط ر البا يي أو النباات الحاما  لألبا ان.  نادما يعااهد النااس نباتاا ف الباا ماا يكا م فاي مري

 تزالاي تراكيااب متناهياو الصاا ر تسامى ارباا ان. وتتكاا م الطا ر الباا يي. ويعطاي الطاا ر البا يي  ااالج انقسااف  لاا ي يعارف باانقساااف اا

ر  ارب ان وا   تراكيب مقفلو تعبه الكيس تسمى بالكيس الب يي )الحافمو الب ييو(. وينعأ الط ر المعيجي  ن ارب ان وتبدأ وور  الحيا  ما

 أ ر .

. يعتم  تباوج ارجياج  لى سلسالو مان الخطا ات المعقاد . وا في النباتات البذريو. وهي تعم  النباتات الزهريو والنباتات يامالت المخاريط

يعاهد بالعين المجرو  فاي هاذه النباتاات سا   الطا ر البا يي فقاط. وتناتل اربا ان وا ا  أ ضاال التكااثر الماذكر  والمونثاو للنباات. وتعطاي 

 ارب ان الط ر المعيجي الذي يبقى بدا   أ ضال التكاثر بالنبات.

ريو ت جد ارجزال المسوولو  ان التكااثر فاي ار هاار. وتمثا  ارساديو أ ضاال التكااثر الماذكر  بالنبااتم وتحتا ي كا  سادا  في النباتات الزه

  لى قرف متضخا يعرف بالِمئْبَْر )المتك(. والمددو هي  ض  التكاثر المونث بالنباتم ويحت ي المبيض الذي يك م القا اد  الكروياو للمدداو

لمئباار ماان تراكيااب جاا ير  جاادا تساامى اركياااس الب ييااو المااذكر م كااذلك تحتاا ي البييضااات  لااى تراكيااب تساامى  لااى البييضااات. يتركااب ا

 اركيااااس الب يياااو المونثاااوم وتناااتل اربااا ان  ااان انقسااااف الخالياااا فاااي كااا  مااان اركيااااس الب يياااو الماااذكر م واركيااااس الب يياااو المونثاااو.

تاات الزهرياوم وتعطاي قا راً معايجياً مونثًاا ودياز الحجاا. ويعطاي الطا ر المعايجي تنم  ب ياو واياد  فاي كا  بييضاو فاي معماا أنا ا  النبا

المونث  ليو بيضيو وايد . وتحت ي ارب ان الم ج و  بالمئبرم والتي تعرف بحب ب اللقاح  لى ق ر معيجي مذكر وديز الحجا. وتناتل كا  

 يبو لقاح  ليتين مذكرتين.

 
الل عملية التلقيح. تبدأ هذه العملية عندما تصل إحدى حبوب اللقاح من طريقة التكاثر في النباتات الزهرية تتكاثر النباتات الزهرية من خ

متك السداة إلى ميسم المدقة، وينمو بعد ذلك أنبوب لقاح طويل، يشبه الشعرة من حبةة اللقةاح إلةى إحةدى البييبةات بةالمبيت. ثةم تنتقةل 

 .ية يبدأ تكوين البذرةاألمشاج المذكرة من أنبوب اللقاح إلى البييبة. عندما يخصب مشيج خلية بيب

http://4.bp.blogspot.com/-nWrxDR-91aM/Tv2f361ac8I/AAAAAAAAA40/DBNTJlPD34Y/s1600/1.jpg
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ر   لاى ويتحتا انتقاج يب و اللقاح من الِمئْبَْر  لى المددو يتى يحدث اإل صابم ويُعارف هاذا اانتقااج باالتلقيإ. و قا ساقطت يباو اللقااح مان  ها

نتقلات يباو اللقااح مان  هار   لاى مددو الزهر  نفسهام أو مددو  هر  أ ر   لى النبات نفسه فإم هذه العمليو تُعارف باالتلقيإ الاذاتي. أماا  قا ا

مددو  لى نباات خ ار فاإم هاذه العملياو تُعارف باالتلقيإ الخلطاي )التهجيناي(. وتُحما  يبا ب اللقااح مان  هار   لاى  هار  فاي التلقايإ الخلطاي 

كبيار م ورائحاو قيباوم ب ساقو الحي اناتم مثا  الطيا رم والحعاراتم أو ب سااقو الريااح. تمتاا  النباتاات الخلطياو التلقايإ بأنهاا قات أ هاار 

ورييز ُيل . وتجذب هذه الخصائص كالًّ من الخفاا،م والب سا فم والطيا ر كالطناامم والتَْمْيارم ويعارات مثا  النما م والنحا م والخناافسم 

بياو ار عااب والفراشات والعثو. وتحم  هذه الحي انات يب ب اللقاح  لى أجساامها أثناال تنقلهاا مان  هار   لاى  هار  بحثًاا  ان ال اذال. ويال

وارشجارم والعجيرات قات أ هار ج ير م ويير واضحو. وتحم  الرياح يب ب لقاح هذه النباتات. ودد تحم  الرياح يب ب اللقااح لمساافو 

 كام وتسبب بعض أن ا  يب ب اللقاح المحم لو باله ال يمى القش وييرها من أن ا  الحساسيو. 160تبعد نح  

 
نات أخرى. تتعلق حبوب اللقاح بالحيوانات التي تحملها من زهرة إلى زهرة الكثير من النباتات الزهرية يتلقح بوساطة النحل، وحيوا

 خالل بحثها عن الغذاء

النباتات المخروقيو ت جد فيها ارجزال المسوولو  ن التكاثر في المخاريط. ويحت ي النبات المخروقي  لى ن  ين من المخااريط  مخاروق 

ينم وه  أيضا أبسط تركيبًام والمخاريط البذرياوم أو المونثاو وهاي أكبارم وأكثار جاالبو يب ب اللقاحم أو المذكرم وه  أج ر وأرهف الن  

 من المخاريط المذكر .

يضا مخروق يب ب اللقاح العديد من اركياس الب يياو المتناهياو الصا ر والتاي تناتل يبا ب اللقااح. وتحما  كا  مان الحراشاف التاي يتركاب 

. وتعطي ك  بييضو ب يو مونثو تضا الط ر المعيجي المونثم ويعتم  هذا النبات الدديز  لى منها المخروق البذري بييضتين  لى سطحها

 الخاليا البيضيو.

تحم  الرياح يب ب اللقاح من مخروق يب ب اللقاح  لى المخروق البذري. وتلتصز يبو اللقاح بماو  اجقو بج ار  يد  البييضاات. و ااو  

تكا م ما تد   يبو اللقاح  لى يرفو يب ب اللقاح بالبييضو  بر فتحو تعرف بالنقيرم و ندئذ تبادأ يباو اللقااح فاي تكا ين ارنب باو اللقايياوم وي

ارنب بو  ليتام مذكرتام. و نادما يصا  أنبا ب اللقااح  لاى  لياو بيضايو تخصاب  ياد  الخليتاين الماذكرتين البيضاوم وتضامح  الخلياو  وا  

المااذكر  ار اار . وتنماا  البيضااو المخصاابو  لااى جنااين الطاا ر الباا ييم وتصااير البيضاايو المحت يااو  لااى الجنااين بااذر . وتسااقط البااذر   لااى 

 روف مالئمو يبدأ الط ر الب يي  الجديد في النم .اررضم و قا ما كانت الم

 
طريقة التكاثر في النباتات المخروطية تتكون األجزاء الخاصة بالتكاثر في النباتات المخروطية في مخاريط مذكرة، ومخاريط مؤنثة 

ل مستقلة. يبدأ التلقيح عندما تدخل حبوب لقاح من مخروط مذكر غرفة اللقاح لبييبة في مخروط مؤنث. وتنتقل الخاليا المذكرة خال

 أنبوب اللقاح، وتخصب إحداها خلية بيبية لتعطي بذرة.
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في السارا س والحزا ياات يتكا م جيا  كا  ا مان الطا ر البا ييم والطا ر المعايجي مان نبااتين بينهماا ا اتالف كبيار. يحما  الطا ر البا يي 

ِ الس اطإ الْسا فلي لكا  ورداو مجم  اات مان أكيااس للسرا س أوراداًم ويك م أكبر من الط ر المعيجي بدرجو واضحو. ويتكا م  لاى يا اف 

ب ييو تعرف بالبثرات. وتسقط ارب ان  لى اررض  ناد نضاجهام وتنما   لاى أقا ار معايجيو دلبياو العاك م تعااهد بصاع بو. ويناتل الطا ر 

جهاو  لاى  لياو بيضايوم المعيجي للسرا س كال من الخاليا الجنسيو الماذكر  والمونثاو. وتسابإ الخلياو الماذكر   ناد تا ف ر الرق باو الكافياو مت

 وتتحد معها. تنم  البيضو المخصبو بعد قلك  لى ق ر ب يي ناضل.

يتركب الط ر البا يي للحزا ياات مان سا يقو ق يلاو دائماو تنتهاي بحافماو تعابه القرناو تناتل اربا ان. ويبار  الطا ر البا يي فاي دماو قا ر 

ا رهيف ُم رق أ ضر الل م. ويعتمد الط ر الب يي  لى الط  ر المعيجي في الحصا ج  لاى ال اذال والماال. ويمثا  الطا ر المعايجي معيجي 

 جزًلا من المجتمع النباتي المعروف بالحزا يات.

 
تتكون األبواغ على أوراق النبات السرخسي والذي  .تكاثر السراخس تتكاثرالسراخس بوساطة كل من األبواغ والخاليا الجنسية طرق

شيجي الذي يعطي بدوره خاليا جنسيةالبوغة إلى نبات صغير يعرف بالطور الم يسمى النبات البوغي. تنمو مذكرة، ومؤنثة تتحد وتكون  

 .طوًرا بوغيًا آخر

 التكاثر الالجنسي أو التكاثر الخبري

ر يمكن للنباتات أم تتزايد بدوم التكاثر الجنسيم فخالج التكاثر الخضري يمكن لجزل من النبات أم ينم   لاى نباات كاما  جدياد. يحادث التكااث

م أجزال يير م ج و م  الج  مليو تُعرف بالتجدو. ويمكن ري  ض  مان النباات سا ال أ كاام  الخضري ييث تستطيع أجزال النبات أم تك  

 جاااااذًرام أو ساااااادًام أو ورداااااوم أو  هااااار  أم يتكااااااثر  لاااااى نباااااات جدياااااد. بااااا  داااااد ينمااااا  النباااااات مااااان  لياااااو مفااااارو  مااااان نباااااات خ ااااار.

يقام التي تمتاد أفقيًاا أ لاى أو أساف  ساطإ الترباو مباشار . يرسا  نباات الفراولاوم  لاى ويالبًا ما يحدث التكاثر الخضري في النباتات قات الس

ا سبي  المثاجم سيقانًا رفيعاو تعارف بالسايقام الجارياو )الماداو ( تنما   لاى امتاداو ساطإ الترباو. وترسا  السايقام الجارياو  ناد نقااق مالمساته

وهذه النبيتات في وادع ارمار جازل مان النباات اربم ويتكااثر بهاذه الطريقاو ب سااقو  لألرض جذوًرا تعطي نبيتات )أورادًام وسيقانًا جديد (.

 ساايقام تحاات اررض كاا  ماان الساارا سم والس ساانم والعديااد ماان أناا ا  ار عااابم وبعااض أناا ا  العااجيراتم وبعااض أناا ا  ارشااجار.

. ويصاعب أييانًاا  بااو  هاذه النباتااتم يياث وتستطيع العديد من النباتات التي تنم  كأ عاب ضار  اانتعار سريعًا ب ساقو  التكاثر الخضاري 

مان  تنم  أجزاؤها المفق و  مر  أ ر  بالتجادو. فعلاى سابي  المثااج ينما  نباات الهنادبال الباري ويعطاي سايقانًام وأورادًاا جدياد   قا تُار  جازل  

 جذره وا   التربو.

يد من المحاجي  ال ذائيو المهماوم مثا  التفااحم والما  م والبرتقااج والبطااقس. ويستفيد المزار  م من التكاثر الخضري في اإلكثار من العد

ييث يق م م مثال بتجزئو البطاقس  لى  د  أجزالم ويرا ى ايت ال ك  جزل  لى  ين )بر ا(  لى ارد . وتتح ج  الج النما  كا  دطعاو 

 بطاااقس جديااد  أسااار  ممااا لاا   ر ااات بااذور البطااااقس.ماان البطاااقس  لاااى نبااات بطاااقس جدياااد. ينااتل التكاااثر بهاااذه الطريقااو نباتاااات 

سااقو يُْستخدف التكاثر الخضري بكثر  كذلك  ند  را و الحدائز. فالكثير من النباتات مث  الدابيثم والس سنم والزنبزم والتي ليب تتكاثر ب 

 ماااااا  ماااااان البااااااذر .اربصاااااااجم أو الك رمااااااات. تساااااات رق هااااااذه النباتااااااات فتاااااار  أقاااااا ج لتصاااااا   لااااااى مريلااااااو اإل هااااااار  ناااااادما تن

 ومن أها قرق التكاثر الخضري التي  رفها اإلنسام منذ مئات السنين هي:

 مث  يرس فسائ  النخي  بعد فصلها  ن النخلو ارفم أو يرس أيصام التين وكذلك يمكن يرس دطع مان أوراق نباات الب  نياو. اإلفتسال: -

 ور العرضاااايو ثااااا فصااااله ونقلااااه. كمااااا هاااا  الحاااااج فااااي العنااااب.روف يصاااان ماااان نبااااات ووم فصااااله  لااااى أم تنماااا  بااااه الجااااذ الترقيةةةةد: -

 بتثبيت يصن نباتي  لى جذ  شجر  من ن   دريب. التطعيم: -
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خبريًا من السيقان األرضية. ويخرج بعبةها اخخةر  الخبري يتكاثر العديد من النباتات خبريا. وتعطي بعت النباتات مجموًعا التكاثر

والترقيةد الهرمةي إلنتةاج  الناس هذه الطرق كمةا فةي التعقيةل والتطعةيم،وتنمو إلى نباتات جديدة. ويستخدم  غصونًا هوائية تحمل جذوًرا،

 .نباتات ذات خصائص مرغوبة
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