
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: 


