




.تأتي البذور من داخل الثمار

 يكون الثمار تنمو البذرة عند توافر التربة المناسبة والماء ودرجة الحرارة المناسبة فتصبح نباتا  

بعد ذلك



.لن تنمو

.البذور الرطبة تنمو، بينما البذور الجافة ال تنمو

.نعم فالبذور تحتاج إلى الماء لكي تنمو



:أكون فرضية

ل إذا بللت المنشفة بمادة أخرى غير الماء مثل العس
.فإن البذرة ال تنمو

: أختبر فرضيتي

ة أعيد خطوات التجربة السابقة ولكن أبلل المنشف
.بالعسل بدال  من الماء

:أفسر البيانات

.كل من البذرتين ال ينبت

.البذرة تحتاج إلى الماء لكي تنمو





.تنمو إلى بادرة ثم إلى نبتة ناضجة بها ثمار وبداخلها البذور

.تتوقف البذرة عن اإلنبات والنمو

ا تبدأ البذرة في النمو فتنمو الجذور طولي  

ا فوق األرض ثم تن مو وتندفع الساق عالي 
.األوراق لتصنع الغذاء





ضة تحمل الرياح أو الحيوانات حبة اللقاح إلى البوي

تندمج حبة اللقاح والبويضة معا ليكونا البذرة

.جذب الحيوانات إليها مما يساعد على التلقيح

.نعم تحتوي على بذور

جميع الثمار لها بذور في داخلها 

فتحميها كما تجذب الثمار الحيوانات

إليها لتأكلها مما يساعد على انتشار
.بذورها وتزويد البذور بالغذاء



.تنبت بذرة الخوخ في التربة

.تنمو شجرة خوخ صغيرة

.يحمل النحل حبوب اللقاح إلى البويضات في الشجرة الناضجة فتتكون البذور

.تتكون الثمار حول البذور

.تسقط الثمار الناضجة وتخرج منها البذور

.لجديدةتتحلل النباتات الميتة إلى أمالح معدنية ذائبة في الماء تستفيد منها النباتات ا



التلقيح هو انتقال حبوب اللقاح من 

ة األجزاء الذكرية في الزهرة إلى البويض

.لتكون البذور

من خالل نقل حبوب اللقاح من زهرة إلى 

أخرى فتساعد على انتشار زهرة ميسم 
.البذور



.دورة حياة نبات الزيتون

رة تنمو بذرة الزيتون مكونة بادرة فتنمو الباد

جرة وتصبح شجرة زيتون صغيرة ثم تنمو الش

زهار الصغيرة لتصبح شجر مكتملة النمو فيها أ

لبذرة فتنتقل حبوب اللقاح إلى البويضة مكونة ا

والتي تنمو حولها ثمرة الزيتون



كيف تنمو النباتات؟

ا ا جديد  لبذرة الجنين، وتحمل ا. البذرة في النبات تركيب يمكن أن ينبت لينمو ويصير نبات 

الف ا كما أن للبذرة غ. وهو جزء صغير في البذرة يستمد غذاءه المخزون في البذرة لينمو
ا يحمي الجنين .صلب 

لبذرة وتحتاج ا. عند زراعة البذرة في التربة تكون قادرة على اإلنبات أو البدء في النمو
.إلى الماء والغذاء ودرجة حرارة مناسبة لتنبت

ينمو الجنين عندما تبدأ البذور في النمو تمتص الماء حتى تنتفخ وتكسر الغالف الخارجي، ف

.و شجرةمن البذرة إلى نبتة صغيرة أو شجيرة صغيرة، تنمو فيما بعد إلى نبات كبير، أ

كيف تتكاثر النباتات؟

ا مار أحيان  ن البذور والثِّ ي يوجد فيها والنباتات الت. الزهرة تركيب أو جزء من النبات يكوِّ

ذكرّي : وتحتوي الزهرة على جزأين. أزهار لتكوين البذور تسمى النباتات الزهرية

ا الجزء الجزء الذكرّي ُينتج حبوب اللقاح، أمّ . وأنثوّي، ُيساعدان على تكوين البذور
.األنثوي فُينتج البويضات

ن زهرة تنتقل حبوب اللقاح من الجزء الذكرّي إلى الجزء األنثوّي في الزهرة نفسها، أو م
.ألخرى عن طريق الرياح أو الحشرات، ومنها النحل

عد التلقيح وب. ُيسّمى انتقال حبوب اللقاح من الجزء الّذكري إلى الجزء األنثوّي التلقيح

ا لُِيكّونا البذرة ون الثمار حول في النباتات الزهرية، تتك. تندمج حبة اللقاح والبويضة مع 
.والثمرة تركيب أو جزء في النبات يحمل داخله البذور. البذور







ا ويختلف شكل صغارها عن الحيوانات ا كبير  مكتملة النمو ال؛ بعض الحيوانات تتغير تغير 
.والبعض اآلخر ال يختلف شكل صغارها عن شكل الحيوانات المكتملة النمو



.يتغير شكل اليرقة وينمو لها جناحين فتستطيع الطيران

رة تنمو اليرقة ثم تتوقف عن الحركة ويصبح جلدها قش

تطيرثم تخرج فراشة وصلبة وتتحول داخل القشرة ببطء

ثم تبدأ دورة حياة الفراشة بالبيضة ثم تفقس عن يرقة

تتحول داخل الشرنقة وينمو لها جناحين ثم تخرج من 
.الشرنقة وتصبح فراشة تطير



:أكون فرضية

وي ينمو أبو ذنيبة وتنمو له رئتان لتنفس الهواء الج
.وأرجل أمامية وخلفية

: أالحظ

حتى أصف أبي ذنيبة وأالحظ التغيرات التي تطرأ عليه
.يصبح ضفدعة كاملة وأسجل مالحظاتي

:   أفسر البيانات

ويسبح في يتنفس أبو ذنيبة في بداية حياته بالخياشيم

بح الماء ثم ينمو ويبدأ يتكون له أرجل ورئتان ثم يص
.ضفدع مكتمل وينتقل للعيش على اليابسة





.بيضة ثم يرقة ثم عذراء ثم خنفساء مكتملة النمو

فدع كل من الخنفساء والض. وينمو لها جناحان وتصبح حشرة مكتملة النمو
.يبدأ حياته من البيضة وتضع الضفدعة بيضها في الماء

م ينمو يفقس بيض الضفدع ويخرج منه أبو ذنيبة الذي يعيش في الماء ث

ينما ويصبح ضفدع صغير ثم ضفدع مكتمل النمو يعيش على األرض ب

يرقة  ثم جميع أطوار حياة الخنفساء تعيش على األرض فيفقس البيض عن
تنمو اليرقة وتصبح عذراء يكتمل نموها





ث عن تفقس صغار األسماك من البيض ثم تبح

م غذائها بنفسها  وتنمو حتى يكتمل نموها ث
.تتكاثر

:  أوجه الشبه

غير داخل البيضة لدرجة كاف ية، ُثّم َيفقُِس كالهما يتكاثر بالبيوض، حيث ينمو الحيوان الصَّ
.الصغير البيضة، ويخرج

.ُمعظم البرمائيات والزواحف ال تعتني بصغارها

:  أوجه االختالف

ل؛ إذ تبدأ دورة حياتها بالبيضة،وعندما ين غير تمرُّ البرمائيات بمرحلة التَّحوُّ مو الحيوان الصَّ

وان ال ُيشبه عندئٍذ يكون الحي. داخل البيضة لدرجة كافية يفقس الصغير البيضة، ويخرج

مرحلة أما الزواحف فال تمّر ب. ومع مرور الوقت ينمو ويكبر، وعندها ُيشبه أبويه! أبويه
.الّتحول فهي ُتشبه آباءها عندما تفقس



س عن تبدأ حياتها من البيضة التي تفق

صبح صغار تشبه أبائها ثم تنمو حتى ت
.طيور ناضجة تتكاثر

صبح كالهما تبدأ دورة حياتها من البيضة وتنمو الصغار لت

حيوانات مكتملة، لكن كلما ازداد نمو الدجاجة يتغير 
ا .مظهرها أكثر بينما ال يتغير مظهر السلحفاة كثير 



.يتعلم الجمل االعتماد على نفسه أوال  

ا على نفسه ثم يتكاثر ليكون لدي اعند نمو الحيوان فإنه يتعلم ليعيش معتمد  .ه صغار 

عتمد عندما يكون الجمل حديث الوالدة يسمى حوار ويشبه أبويه وي

بح جمال  على أبويه في توفير الرعاية والغذاء ثم ينمو الحوار ليص

ا كيف يعتمد على نفسه لينمو و ا يتعلم تدريجي  يصبح جمال  صغير 
ا على التكا .ثرمكتمال  النمو يعتمد على نفسه ويصبح قادر 



هي مرحلة من مراحل نمو بعض الحيوانات 
.والتي يتغير فيها شكل الحيوان

.بحريفقس البيض وتزحف الصغار إلى ال

.تنمو السلحفاة حتى يكتمل النمو

.وضع البيض

ال يمر اإلنسان بمرحلة التحول؛ ألنه عند
ا .والدته يشبه آباءه كثير 



به عندما تولد القطة فإنها تكون تش: القطة

ا وال تستطيع أن تحصل ع لى أبائها كثير 

ى غذائها بنفسها فتقوم األم بإرضاعها حت

يتغير تنمو وتستطيع أن تعتمد على نفسها و

ا ثم شكلها قليال  لتصبح شبيهة آلبائها تمام 

تستطيع القطة أن تتكاثر وتنجب قطط

.صغيرة أخرى

.صغير15= 5× 3= أقل عدد 

.صغير25= 5× 5= أكثر عدد 

. كل نوع من الحيوانات له دورة حياة خاّصة به

يضة، البرمائيات وبعض الحشرات تمرُّ بمرحلة التحّول؛ إذا تبدأ دورة حياتها بالب

ومع مرور ! بويهوعندما َيفقُِس الصغير البيضة ويخرج يكون الحيوان عندئذ ال ُيشبه أ

ات ومعظم البرمائي. وُيمكن أن يتكاثر. الوقت ينمو ويكبر، وعندها ُيشبه أبويه
.والحشرات ال تعتني بصغارها

ُبيوض، أما الزواحف واألسماك والطيور فهي تتشابه في دورات حياتها؛ فهي تتكاثر بال

ل؛ فهي تشبه آباءها عندما تفقس مو ومع مرور الوقت تن. وال تمر بمرحلة التحوُّ

واحف ومعظم الز. عندها ُيمكن أن تتكاثر. الزواحف الصغيرة واألسماك والطيور وتكبر

ائها واألسماك ال تعتني بصغارها بعد أن تفقس؛ ألن الصغار ُيمكنها البحث عن غذ

ن، وتجد أّما معظم الطيور فتعتني بصغارها حتى ُتصبح قادرة على الطيرا. بنفسها
.غذاءها بنفسها

ات بصغارها وتعتني الثديي. والصغار ُتشبه آباءها منذ والدتها. الّثديّيات تلد صغارها

ا للكبار. وُتطعمها ومع مرور . وعندما يكبر الصغار يتغير شكل الوجه، ليصبح ُمشابه 
ا .الوقت تتعلم لتعيش معتمدة على نفسها، وتتكاثر لُِتنجب صغار 





بيضة

دورة الحياة

البذرة

.حبوب اللقاح

التلقيح

اليرقة

التحول



لة جنين ثم قطة صغيرة ثم قطة مكتم: القطة
.النمو تتكاثر

أن تضع األسماك البيض في الماء وبعد

ل يصل األسماك إلى درجة نمو كافية داخ

م تنمو البيضة تخرج صغار تشبه أبائها ث

تملة الصغار وتكبر حتى تصبح سمكة مك

النمو لها القدرة على التكاثر

تخرج بعد أن تسقط التفاحة ستتعفن وتتحلل ف

يدا  منها البذور وتنمو البذور لتكون نباتا  جد

اش، توفر البيئة مكانا  آمنا  ومواد لبناء األعش

. كما توفر حاجات الطائر لكي ينمو ويعيش

لحفاة البحرية من البرمائيات، ال تعت ني السُّ

ها في بصغارها؛ حيث تزحف األنثى لتضع بيوض

، رمل الشاطئ، وعندما تفقس الصغار البيوض

تزحف السالحف الصغيرة بسرعة نحو ماء 

تني أما أنثى الفهد من الثديّيات فهي تع. البحر

بصغارها وُتطعمها، ومع مرور الوقت تنمو 

الصغار وتتعلم لتعيش معتمدة على نفسها

نع تنمو أوراق النبات وتبدأ في ص
.الغذاء

العبارة خاطئة؛ معظم الزواحف واألسماك ال 

غار تعتني بصغارها بعد أن تفقس؛ ألن الص

ُيمكنها البحث عن غذائها بنفسها

العبارة خاطئة؛ ال تمر الطيور بمرحلة 
ل؛ فهي تشبه آباءها عندما تف .قسالتحوُّ



مر لكل من النباتات والحيوانات دورة حياة ت

خلوق بها تنمو خاللها وتتغير حتى تصبح م

حي ناضج مكتمل النمو له القدرة على 
.التكاثر وإنتاج أفراد جديدة





ندما فعيجب أن تكون مرحلة اليرقة في المرحلة أ؛ 
.تفقس بيضة الحشرة تخرج اليرقة

يجب أن تكون مرحلة العذراء في المرحلة 

حيُث تتغذى اليرقة على الحشرات : ب
.راءالصغيرة وتنمو وتتحول إلى مرحلة العذ

: دورة حياة الفراشة

.يتكاثر الفراش بالبيوض

على عندما تفقس البيضة تخرج اليرقة، وتتغذى
.أوراق النباتات لتنمو

لها تتحول اليرقة إلى مرحلة العذراء، وُتكّون حو
.قشرة صلبة، وتنمو أجنحتها

تطيع تتحول العذراء إلى فراشة مكتملة النمو، وتس
.األنثى وضع البيوض

:  دورة حياة الدجاجة

ن عندما تضع الدجاجة البيوض ترقد عليها إلى أ

ينمو فرخ الدجاج داخل البيضة التي . تفقس

ا تحتوي على كل ما يحتاج إليه ليعيش، وعندم
. يخرجينمو لدرجة كافية يفقس الصغير البيضة و

تحمي الدجاجة صغارها، وتعتني بهم، إلى أن 

ع وم. يستطيعوا الحصول على غذائهم بأنفسهم

حدث مرور الوقت يكبر الّصغار، وعندها ُيمكن أن ي

.التكاثر


