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 أوظمت تقسيم وتصىيف االحياء المجهزيت

 :تقسم االحياء المجهرية بناء على نىع الخلية

 prokaryotes  كبئُبث دقُقت غُش حقُقُت انُىاة - 1

 eukaryotes  كبئُبث دقُقت حقُقُت انُىاة - 2
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 خمسة ويضم األحياء لملع الحذيث التصنيف في الممالك من عذد إلى األحياء عالم ينقسم

 :هي رئيسية ممالك

Kingdom Monera -1  يىَُشا يًهكت 

Kingdom Protista -2  انطالئعُبث يًهكت 

Kingdom Fungi -3  انفطشَبث يًهكت 

Kingdom Plantae -4  انُببث يًهكت 

Kingdom Animalia -5  انحُىاٌ يًهكت 

 

 ثت األونً وانتٍ هٍ:وتُتًٍ يعظى االحُبء انًجهشَت انً انًًبنك انثال

 

 :Moneraمىنيرا  مملكة -1

 راث حقُقُت َىاة إنً انًًهكت هزِ أفشاد َفتقش حُث انحُت انكبئُبث فٍ بذائُت األكثش انًًهكت وهٍ

 خبصت أغشُت راث يُفصهت عضُبث إنً تفتقش كزنك و انسُتىبالصو عٍ َفصم يحتىَبتهب غشبء

 بذائُت كبئُبث أَهب عهً انًًهكت هزِ أفشاد َعشف ونزنك.األسقً نذي انكبئُبث انًىجىدة تهك يثم

 انخضشاء وانبكتشَب انبكتشَب بأَىاعهب وتًثههب prokaryotes انُىاة حقُقُت غُش أو انُىاة

  cyanobacteria.انسُبَىببكتشَب ببسى تعشف انًضسقت انتٍ

 :Protista  الطالئعيات مملكة2-

 َىاة تًهكوالتي  eukaryotesانُىاة  حقُقُت َبانخال راث انكبئُبث بذاَت تًثم انكبئُبث وهزِ

 يثم انسُتىبالصو فٍ يىجىدة خبصت أغشُت راث يختهفت عضُبث ببإلضبفت إنً حقُقُت

 .وغُشهب كىنجٍ وأجسبو وانشبكت اإلَذوبالصيُت وانبالستُذاث انًُتىكىَذسَب

 يٍ أخشي نً أشكبلإ ببإلضبفت انخالَب عذَذة وأخشي انخهُت وحُذة كبئُبث انًًهكت هزِ وتضى

وبصىسة عبيت تضى هزِ انًًهكت  Coloniesانًستعًشاث  بُظبو َسًً فًُب تعُش انتٍ انكبئُبث

 أفشاد عهً انشبئعت األيثهت ويٍ protozoaو Algeaو slime moldsثالثت أَىاع يٍ االحُبء 

 يثم انًختهفت نبانطحب وأَىاع انُىجهُُب انببسايُسُىو ، ، األيُبُب، انبالصيىدَىو انًًهكت هزِ

 .وغُشهب سبُشوجُشا

 :المستىياث ) المزاتب ( التصىيفيت

   فىق مملكت Domainـ  1

 مملكت kingdom  ـ 2

 شعبت phylum  ـ 3

 طائفت  classـ  4

  بترت orderـ  5

  ( فصيلت ) عائلت familyـ  6

   جىس genusـ  7

   وىع speciesـ  8
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  Fungi :الفطريات مملكة 3-

 . Yeastانخًُشة  يثم انخهُت وحُذ يُهب وانقهُم انخالَب يتعذدة كبئُبث تقشَبب   أفشادهب ويعظى

 انشئُسٍ تعتبش انًسئىل فبنفطشَبث وطبُت وصُبعُت بُئُت َىاحٍ يٍ خبصت أهًُت ونهفطشَبث

 وانخبض انكحىل صُبعت كًب أٌ األونُت عُبصشهب إنً وتحىَههب انًُتت انكبئُبث أجسبو تحهم عٍ

 انحذَث انعصش فٍ ظهش يضبد حُىٌ أول أٌ إنً ببإلضبفت انفطشَبث عهً تعتًذ واألجببٌ

 اإلَسبٌ عهً َتطفم قذ انفطشَبث انبُسُهُىو. وبعض َسًً فطش يٍ يستخشج انبُسهٍُ وهى

 اإلَتبج وفٍ انًضسوعبث فٍ جسًُت وخسبئش نإلَسبٌصحُت.  يشبكم يسببب   وانُببث وانحُىاٌ

 .انحُىاٍَ

 فهي التنتمي الى أي من الممالك الخمسة  اما الفايروسات

الفيروساخ ترامية ال خلىيح وال تشثه في صفاتها أيح مملنح من  وذلل النها تىصف تانها

  submicrobesويطلق عليها أحيانا  .ممالل األحياء الخمسح

 ممالك الخمس في بعض الصفاث المميزةمقاروت بيه ال

 الحيىان الىباث الفطزياث بزوتستا مىويزا الصفت

 حقيقيح األنىيح حقيقيح األنىيح حقيقيح األنىيح حقيقيح األنىيح تدائيح األنىيح الىىاة

 خليح واحدج الخليت
معظمها خليح 

 واحدج
 عديدج الخاليا عديدج الخاليا عديدج الخاليا

 التغذيت
أو غير ذاتيح 

 ذاتيح التغريح
 ضىئيح التغريح متغايرج التغريح ضىئيح التغريح

غير ذاتيح تىاسطح 

 إلتهام الطعام

 الحزكت
تعضها يتحرك 

 تاألسىاط

تعضها يتحرك 

تاألسىاط أو 

 األهداب

 غير متحرك غير متحرك
الحرمح تىاسطح 

 الياف منقثضح

 

 

 


