
الخىالد غىد : الىخدة السابػت
الكائىاث الحُت و الىزازت غىد 

.إلاوظان  

 .مدمد بىمان: ألاطخاذ

 الكطل ألاول 
 الخىالد الجيس ي غىد الحُىاهاث

La reproduction sexuée chez les animaux. 
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o  هل حػلم أن: 

مً زؤوض خُىان وخُد الهسن  ٪90 
 اههسغذ بظبب نخله  مً 

طسف إلاوظان للحطىل غلى نسهه و 
 . حلىده و خىاقسه

www.talamidi.com تم تحمیل ھذا الملف من موقع تالمیذي



ببؿاء البراكُذ الطؿير لم ًبو مىه  -
سة  200طىي  طائس في حىىب ؾسب حٍص

 .مىزَشُىض

خُىان اللُمىز الىادز، ٌػِش مىه  - 
سة مدؾشهس وال وحىد له في  30 في حٍص

 .أي مكان آخس في الػالم
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 في نظرك، كيف يمكن الحفاظ على ما تبقى من أعداد أصناف هذه •
 الحيوانات من الانقراض؟ 

.انتراخاث املخػلمين  

حظاؤالث املخػلمين خىل 
.الخىالد  

oحظاؤالث: 
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 :دوز الركس و ألاهثى في الخىالد الجيس ي: املدىز ألاول 

(: الاطخػساع الصواجي)الظلىكاث الجيظُت  -1  

Les comportements sexuels. 

o أمثلت للظلىكاث الجيظُت: 

أزىاء مسخلت الخىالد، ًهىم ذكس طمك أبى شىكت بسنطاث ججرب ألاهثى هدى  -
 .الػش الري ضىػه لخػؼ قُه بُػها

ت  - خالل قترة الخىالد ًطازد ذكس الكساشت ألاهثى قُدسز الركس أمشاج ذكٍس
ت  .داخل املظالك الخىاطلُت ألاهثٍى

في مىطم التزاوج، جكسش أهثى الػبي مىاد ذاث زائدت مميزة ججرب ذكس  -
 .الػبي
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 .اطخخسج مً الجمل الظابهت الكلماث و الػبازاث الدالت غلى الاطخػساع الصواجي -1

 .خدد الهدف مً الاطخػساع الصواجي -2

 .غسقه -3

o ألاحىبت: 

.أحىبت املخػلمين  

o ألاطئلت: 
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ت -2 ت و ألامشاج ألاهثٍى  :ئهخاج ألامشاج الركٍس

o  مدمج ً  :2جمٍس

 : خىل الخىالد غىد الػكادع Spallanzaniججازب  -

o الخجسبت ألاولى: 

 الخجسبت

ألبع غكدغت ذكس 
طسوالا ؾير هكىذ، 

ووغػها مؼ غكدغت أهثى 
 .في هكع املماه

 
 

 الىدُجت

بػد غملُت التزاوج، 
اث  أهخجذ ألاهثى الكٍس
الظىداء، وبػد قدظ 
طسوال الركس، وحد 
املجسب طائال أبُػا 

 .شكاقا

 الاطخيخاج

اطخيخاحاث 
.الخالمُر  
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oأًً جدشكل ألامشاج؟ 

 :دزاطت ألاغػاء الخىاطلُت غىد خُىان البهس

o  مدمج ً  :3جمٍس

 .جمثل الىزُهخان حاهبه زطىما جخطُطُت للجهاش الخىاطلي غىد البهس 
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 . أجمم هره الىزائو التي جمثل ألاغػاء الخىاطلُت غىد البهس -1

ت و  لخددًد ألاغػاء التي ًخم غلى مظخىاها ئهخاج ألامشاج الركٍس
ت، ههترح غلُك املىاوالث الخالُت   :ألاهثٍى
o ججازب الصزع و الاطدئطال: 

 الخجازب

اطدئطال الخطِخين غىد 
 .خُىان بػد البلىؽ

 الىخائج

 .إلاضابت بالػهم
 

 الاطخيخاحاث

اطخيخاحاث 
.املخػلمين  

شزع خطُت لحُىان بالـ 
 .مظخأضل الخطِخين

 .الهدزة غلى الخىالد

 

o أطئلت: 
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 الخجازب

اطدئطال املبُػين غىد 
 .أهثى قأز بالؿت

 الىخائج

 .إلاضابت بالػهم
 

 الاطخيخاحاث

اطخيخاحاث 
.املخػلمين شزع مبُؼ ألهثى قأز  

بالؿت مظخأضلت 
 .املبُػين

 .الهدزة غلى الخىالد
 

 

ت -2 ت و ألاهثٍى  .خدد الػػى الري ًخم غلى مظخىاه ئهخاج ألامشاج الركٍس

ت و -3  مثل غلى الىزُهخين بىاططت أطهم خمساء مظاز ألامشاج الركٍس
ت   .بىاططت أطهم شزناء مظاز ألامشاج ألاهثٍى

o أطئلت: 
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o  ألاحىبت: 

: الىزُهت ألاولى -1  

.نػِب -1 .خطُت -2  ت -3  .نىاة مىٍى  

. زطم جخطُطي للجهاش الخىاطلي الركسي : الػىىان -  

 : الىزُهت الثاهُت -

.مبُؼ -1 .نىاة مبُػُت -2  .زخم -3   

. زطم جخطُطي للجهاش الخىاطلي ألاهثىي : الػىىان -  
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 : جددًد ألاغػاء املظإولت غً ئهخاج ألامشاج -2

oت هى  . الخطُت: الػػى املظإول غً ئهخاج ألامشاج الركٍس

oت هى  . املبُؼ: الػػى املظإول غً ئهخاج ألامشاج ألاهثٍى

ت -3  : جددًد مظاز ألامشاج الركٍس
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ت -  : جددًد مظاز ألامشاج ألاهثٍى
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 ما مطير ألامشاج؟: املدىز الثاوي

o الخجسبت الثاهُت: 

 الخجسبت

 Spallanzaniأخر 
اث  مجمىغخين مً الكٍس

 :الظىداء
أغاف غلى املجمىغت  -

ألاولى الظائل ألابُؼ الري 
 .أهخجه الركس

لم ًػل ئلى املجمىغت  و  -
 .الثاهُت الظائل ألابُؼ

 الىدُجت

اث املجمىغت  جدىلذ كٍس
ألاولى ئلى شساؾُل، بِىما 

اث املجىغت  بهُذ كٍس
 .ألاولى غلى خالها

 
 
 
 

 الاطخيخاج

اطخيخاحاث 
.الخالمُر  
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اث الظىداء  • ػاث)ملػسقت طبب جدىل الكٍس  (Les ovules: البٍى
 :ئلى شساؾُل أهجصها املىاولت الخالُت غىد نىكر البدس 

oمػطُاث خىل ئهخاج ألامشاج غىد نىكر البدس: 

 جدسز إلاهار( قترة الخىالد غىد نىاقر البدس)غىد نهاًت قطل الشخاء 
ت   ػاث)في ماء البدس طائال بسجهالُا ًدخىي غلى أمشاج أهثٍى  ،(بٍى
ت   ت)وجدسز الركىز طائال أبُػا ًدخىي غلى أمشاج ذكٍس  (.خُىاهاث مىٍى
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بُت   الػدة الخجٍس

 و ضكُدت  -
 .ضكُدت

الظائل ألابُؼ  -
الظائل  و 

البرجهالي لهىكر 
 .البدس

 .ماء البدس -
 .املجهس-
 
 

بي  البروجىكىل الخجٍس

هػؼ غلى ضكُدت 
شحاحُت نطسة مً ماء 

البدس ًدخىي غلى 
الظائل البرجهالي 

ونطسة مً ماء البدس 
ًدخىي غلى الظائل 

ألابُؼ، زم هخلطهما 
ووؿطي الكل بطكُدت 

شحاحُت وهالخظ 
 .باملجهس

 الىدُجت

هالخظ أن الػدًد مً 
الحُىاهاث املىىٍت 
ػت،  جدُط بالبٍى

وبػد قترة شمىُت 
نطيرة ًخترم خُىان 

:  مىىي 
Spermatozoïde 

ػت  واخد ؾشاء البٍى
ىدمج مػها  .ٍو

 

o مىاولت: 
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 .نهاًت املىاولت .بداًت املىاولت
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oأطئلت: 

 ملاذا جم اطخػمال ماء البدس في املىاولت؟ -1

 نازن بين بداًت الخجسبت و نهاًتها، ماذا جالخظ؟ -2

ػت غىد نىكر البدس؟ هل ًىطبو هرا  -3 ت بالبٍى أًً جلخهي الحُىاهاث املىٍى
 ألامس غلى حمُؼ الحُىاهاث؟

 ،La fécondation: اإلخطابحظمى الظاهسة التي جم الكشل غنها في املىاولت ب

 غسف إلاخطاب؟ زم أذكس أهىاغه؟ -4

اطخخسج مً املىاولت مساخل إلاخطاب، زم ضل ماذا ًددر خالل كل  -5
 .مسخلت

 ماذا ًيخج غً إلاخطاب؟ -6
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o  أحىبت  :ألاحىبت
.املخػلمين  

 ما مطير البُػت؟: املدىز الثالث
o مدمج ً  :3جمٍس

o  أطئلت: 

 : الخظ الىزائو أغاله، زم أحب غً ألاطئلت الخالُت
 .ماذا جالخظ بخطىص مكان همى الجىين -1
 .مكان همى الجىين: ضىل ئذن هرًً الحُىاهين خظب مػُاز -2
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o  أحىبت املخػلمين :ألاحىبت.  

 :الىمى و دوزة الىمى: املدىز السابؼ

o مدمج ً  :4جمٍس

o  أطئلت: 

 .خدد أهىاع الىمى املىحىدة غىد الحُىاهاث -1
 .غسف كل هىع مً هره ألاهىاع -2

 :مكهىم الىمى -أ

 .أغط أمثلت لحُىاهاث جخميز بهره ألاهىاع مً الىمى -3
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o  أحىبت  :ألاحىبت
.املخػلمين  

 :دوزة الىمى -ب
o مدمج ً  :5جمٍس

 .أملء الجدول الخالي بما ًىاطب

مكان همى  هىع إلاخطاب التزاوج  

 الجىين

 همط الىمى ولىد أم بُىع

 الدحاج
  

....................................... 

  

  

.......................................... 

  

  

.......................................... 

  

  

.......................................... 

  

  

......................................... 

  

 الكئران
  

....................................... 

  

  

.......................................... 

  

  

.......................................... 

  

  

.......................................... 

  

  

......................................... 

  

 نىكر البدس
  

....................................... 

  

  

.......................................... 

  

  

.......................................... 

  

  

.......................................... 

  

  

......................................... 
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 .أجمم الخطاطاث الخالُت للحطىل غلى دوزاث الىمى غىد بػؼ الحُىاهاث -2
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