
 

 

 

 

 

 يلي، وفيما  الّنوع الذي تنتمي إليه حسب مختلفة تمر الحيوانات أثناء نموها بمراحل 
 :   مراحل نمّو بعض أنواع الحيوانات

الّطبيعي، وحجم األطراف أقل  حجم الّرأس أكبر من   ويكون ُتولد صغار الّثدييات   الثدييات:
 ثّم يزداد حجمها بعد ذلك حتى تصبح حيوانا بالغا .   من الّطبيعي

 .  فرخًا، وينمو الفرخ ليصبح طائرًا بالغاً تضع األّم بيضا ثّم تفقس  الطيور: 

         
 

، وتفقس البيضة لُتعطي يرقة تعيش في الماء، كالضفادع   تضع األم البيض لبرمائيات:ا
 .تتحّول إلى حيوان بالغ ثّم 

 
 

 .  تفقس ، ثّم تنمو لتصبح أفعى بالغة تضع األّم البيض كاألفعى  ثّم  الّزواحف:
ويفقس البيض ليعطي أسماكًا صغيرة تنمو وتتطّور  ثّم    األسماك: تضع األسماك البيض

            .لتصبح أسماكًا بالغة

             

 مراحل الّنمو عند الحيوانات
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 :   قسمين تنقسم إلى   :النمّو عند الحشرات 
بأربع  و يمّر نمّوها الحشرات   و  البعوضة  و الّنحلة، والفراشةك   :  حشرات كاملة التحّولأ ـ 

 مراحل وهي: البيضة، واليرقة، والشرنقة )العذراء(، والحشرة البالغة. 
حشرات ناقصة التحّول: ومن األمثلة عليها الجراد، والقمل، واليعسوب، وتمر هذه   -أ  

 ..اآلتية: البيضة، والحورية، والحشرة الكاملةبالمراحل الحشرات أثناء نموها  

 
 الّصغير  األنثى  الّذكَر 

 
 الّصغير  األنثى  الّذكَر 

 ِشبل َلبوَءة  األَسد 
 

 َجْحش  حمارة  الحمار 

ة   القط \ الِهر    ِشْبِرق  الدرس \ِهرَّ
 

 َشَقذ   أّم ُحبين  الِحرباء

 قعود \َفصيل ناَقة  الَجمل 
 

 جوَزل حمامة الحمامة

 ِعجل  َبقرة الَثور 
 

 َجْدي   َعنز   الَتْيس 

 َحَمل  نعجة  الَخروف 
 

 َدغَفل   العيثوم \فيَلة   الفيل  

 َدَسم  العسبار \ذِئبة الذئب 
 

 جرو \ِهرماس الخبثعة \َنِمَرة الَنِمر

 هجرس \معاويةُ  َثعلبة  الَثعلب 
 

 حّفانة  َنعاَمة  النعاَمة 

 ِخرنِق  أرَنبة  األرَنب 
 

 َنْوَفل   َسُبَعة   الَسُبع 

 َفرخ ُعصفورة  الُعصفور 
 

غ   َضْفَدَعة   الَضفَدع    ِشْر

ة  َنحلة  اليعسوب   ُدجيَّ
 

 ِخَنوص  ِخنـزيَرة  الِخنـزير 

 ذر َنْملة  الَنُملة 
 

 َخوَقع  ُذباَبة الُذباَبة 

 ُمهر  َفَرس  الِحصان 
 

 َهيَثم ُأُم َقشَعم  الَنْسر

ة  األْفعى   َفرخ َحيَّ
 

يك   فرخ دجاجة  الدِّ

 جرو  كَلَبة الكلب 
 

 َهَمج اْلَبُعوضة  الَبُعوض 

 الجرو \َعْوَبر النحم \َفْهدةُ  الفهد 
 

 ُدبى َجَراَدة   الجراد 

 رباح \َحْوَدل الدحية \ِقرَدة   الِقرد 
 

 هيثم لِقوة   الُعقاب

ب   ِجبس   ُدّبة   الدُّ
 

 ِفصعل   َعقَرب  الُعقُربان 

 ِدرص   َفأَرة   الفأرُ 
 

 فرخ طاووسة  الّطاووس 
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