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الحيوانات الولودة

 كل الكائنات الحية تتكاثر كي تستقيم الحياة على وجه الرض، فالنبات يتكاثر والنسان يتكاثر وكذلك الحيوان، والحيوانات
 نوعان من حيث طريقة تكاثرها، إذ نجد الحيوانات البيوضة التي تتكاثر عن طريق وضع البيض، والحيوانات الولودة التي

تتكاثر بالولدة.
 تنتمي الحيوانات الولودة بشكل أساسي إلى عائلة الثدييات، وبعد أن يتم اللقاء بين الذكر والنثى تحمل النثى صغيرها أو

ّية تعرف بالحمل. ويختلف عدد الّصغار في كّل ولدة من حيوان إلى آخر كما يختلف عدد  صغارها في بطنها مّدة زمن
 الولدات ومّدة الحمل. وبعد فترة الحمل تضع الم ما في بطنها وتقوم برعايته وإرضاعه حتى يصبح قادرا على العتماد

على نفسه.
ّنها تتكاثر بنفس الطريقة. ّقلها، ولك والحيوانات الولودة قد تختلف في نوع غذائها وفي نمط تن
فنجد من بين الحيوانات الولودة من هو لحم و من هو عاشب و من هو كالش، ومثال ذلك:

القط
تصنيفه حسب نوع الغذاء: حيوان لحم

عدد الولدات: مرتين في السنة
 يوما65 – 62فترة الحمل: 

 10 وتصل أحيانا إلى 5 إلى 3عدد الصغار: من 
هرر

 يوما45فترة الرضاعة: 
اسم الذكر: قط

اسم النثى: قطة
اسم الصغير: هر



الرنب
تصنيفه حسب نوع الغذاء: عاشب

 مرات في السنة7عدد الولدات: متوسط 
 يوما31مدة الحمل: 

 خرنق16 إلى 8عدد الصغار: من 
 أسابيع5 – 4فترة الرضاعة: 
اسم الذكر: أرنب

اسم النثى: أرنبة أو خرنقة
اسم الصغير: خرنق

الخنزير البري
تصنيفه حسب نوع الغذاء: كالش

 مرات في السنة4عدد الولدات: تصل إلى 
 115 - 112مدة الحمل: 

 خنانيص6 إلى 4عدد الصغار: من 
 أشهر3 – 2فترة الرضاعة: 

اسم الذكر: خنزير
اسم النثى: خنزيرة

اسم الصغير: خنوص

 ونجد من بين الحيوانات الولودة من يمشي ومن
 يقفز ومن يجري ومن يزحف ومن يسبح ومن

يطير، مثال ذلك:



الكلب
نمط التنقل: المشي

عدد الولدات: مرة أو مرتين في السنة
 يوما62مدة الحمل: متوسط 

 جراء8 إلى 4عدد الصغار: من 
 أسابيع7 – 3فترة الرضاعة: 
اسم الذكر: كلب
اسم النثى: كلبة

اسم الصغير: جرو

الكنغر
نمط التنقل: القفز

 يوما200مدة الحمل: 
1عدد الصغار: 

 فترة الرضاعة: بعد خروج الصغير تقوم الم بإرضاعه وإدخاله
 مباشرة إلى جيبها وذلك حتى يستكمل مراحل النمو وكذا حمايته من
 العداء , ويبقى الصغير حوالي سنة أو سنة ونصف في الجيب حتى

تحس الم أنه أصبح قادرا على تحمله المسؤولية.



ثعلبال
نمط التنقل: الجري

عدد الولدات: مرة واحدة في السنة
مدة الحمل: قرابة شهرين

 ضغابيس7 إلى 5عدد الصغار: من 
اسم الذكر: ثعلب
اسم النثى: ثعلبة

اسم الصغير: ضغبوس

حوت البالين
نمط التنقل: السباحة

 سنوات3عدد الولدات: مرة كل 
 أشهر 10مدة الحمل: أكثر من 

 1عدد الصغار: 



 نوع950الخفاش: وفيه أكثر من 
نمط التنقل: الطيران

عدد الولدات: أغلب أنواعه يلد مرة واحدة في السنة
  شهور حسب8 يوما و40مدة الحمل: تتراوح بين 

النوع
 عند معظم الخفافيش1عدد الصغار: 

 أشهر حسب النوع9 إلى 18فترة الرضاعة: من 


