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5.1 :   
ينقسم عالم األحياء إلى عدد من الممالك في التصنيف الحديث لعلـم األحيـاء ويـضم       

  :خمسة ممالك رئيسية هي
  Kingdom Monera      مملكة مونيرا  -1
 Kingdom Protista    مملكة الطالئعيات -2

 Kingdom Fungi      مملكة الفطريات -3

 Kingdom Plantae      مملكة النبات -4

  Kingdom Animalia      مملكة الحيوان -5
  مواصفات خاصة بها تميز أفرادهـا عـن          Kingdomsوتحمل كل من هذه الممالك      

  .غيرهم من أفراد الممالك األخرى
 :Monera مملكة مونيرا  -1

ة إلـى   وهي المملكة األكثر بدائية في الكائنات الحية حيث يفتقر أفراد هذه المملك           
نواة حقيقية ذات غشاء يفصل محتوياتها عن السيتوبالزم و كـذلك تفتقـر إلـى               
. عضيات منفصلة ذات أغشية خاصة مثل تلك الموجودة لدى الكائنـات األرقـى            

ولذلك يعرف أفراد هذه المملكة على أنها كائنات بدائية النـواة أو غيـر حقيقيـة          
ا والبكتريا الخضراء المزرقـة أو       وتمثلها البكتريا بأنواعه   prokaryotesالنواة  

  .cyanobacteriaالتي تعرف باسم السيانوباكتريا 
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  شكل تخطيطي يمثل الخلية البكتيرية كما ترى بالمجهر اإللكتروني  : 2شكل 
  : Protistaمملكة الطالئعيات  -2

 والتي  eukaryotesوهذه الكائنات تمثل بداية الكائنات ذات الخاليا حقيقية النواة          
تملك نواة حقيقية باإلضافة إلى عضيات مختلفة ذات أغشية خاصة موجودة فـي             
السيتوبالزم مثل الميتوكوندريا والبالستيدات والـشبكة اإلندوبالزميـة وأجـسام          

  .جولجي وغيرها
ات وحيدة الخلية وأخرى عديدة الخاليـا باإلضـافة إلـى        وتضم هذه المملكة كائن   

 Coloniesأشكال أخرى من الكائنات التي تعيش فيما يسمى بنظام المـستعمرات      
 هذه المملكة األميبيا ، البالزموديوم ، الباراميسيوم        ومن األمثلة الشائعة على أفراد    

  . ، اليوجلينا وأنواع الطحالب المختلفة مثل سبيروجيرا وغيرها
  Protistsa كائن حي وحيد الخلية من مملكة الطالئعيات Ameobaاألميبيا : 3شكل 

  Flagellumسوط 

  Ribosomeریبوسوم   Cellular inclusionsحبیبات تخزینیة 

  كروموسوم
Chromosome 

  سیتوبالزم
cytoplasm 

میزوسوم 
Mesosome 

كبسولة 
Capsule 

غشاء 
Cytiسیتوبالزمي

plasmic 
membrane 

ھدیبات 
Pili 

جدار خلوي 
Cell wall 

Flagellum   سوط حركة 
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  Plasma membraneغشاء بالزمي 

Nucleus نواة 

Pseudopodium قدم كاذبة 

 

Macronucleus نواة خضریة 

فجوة غذائیة 
Food vacuole  

نواة تكلثریة 
Micronucleus  

أھداب
Cilia 
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  :Fungiمملكة الفطريات  -3

ومعظم أفرادها تقريباً كائنات متعددة الخاليا والقليل منها وحيد الخلية مثـل الخميـرة              
Yeast .           وللفطريات أهمية خاصة من نواحي بيئية وصناعية وطبية فالفطريات تعتبـر

ن تحلل أجسام الكائنات الميتة وتحويلها إلى عناصرها األولية كمـا          المسئول الرئيسي ع  
أن صناعة الكحول والخبز واألجبان تعتمد على الفطريات باإلضافة إلى أن أول مضاد             

  .حيوي ظهر في العصر الحديث وهو البنسلين مستخرج من فطر يسمى البنسيليوم 

أفراد من مملك ة    : 4شكل  
  Protistaالطالئعیات 

البرامی                          سیوم : أ
Paramecium وحی       د 

  .الخلیة
حال ب  أحد أن واع الط   : ب

  .عدید الخالیا، الخضراء
  

 

  أ
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لنبات مـسبباً مـشاكل صـحية        وبعض الفطريات قد يتطفل على اإلنسان والحيوان وا        
   .لإلنسان وخسائر جسيمة في المزروعات وفي اإلنتاج الحيواني

  
: 4شكل  

أفراد من  
مملكـــة 
الفطريات 
Fungi 

فطــر ) أ(
البنسيليوم 

Penicellium ) أحد أنواع فطر عيش الغراب ) بMushroom 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  أ
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