
 Eukaryotaفوق المملكة : حقيقية النواة 
 مملكة الحيواناتً:  رابعا

 باسم مستقلة حيوية مملكة باعتبارها تصنف الحية الكائنات من أساسية مجموعة الحيوانات
 الحركة على ةقادر الخاليا، عديدة بأنها عام بشكل الحيوانات تتصف. الحيوانات مملكة

 من األخرى الكائنات على تتغذى كونها مستهلكة كائنات وتعتبر البيئية، للمتغيرات واالستجابة
 .وحيوانات نباتات

 
 الحيوانات خصائص

 . واألوليات والفطريات النباتات عن تميزها التي الصفات ببعض الحيوانات تختص   
 . األولّيات عن يميزها مما الخاليا متعددة الحيوانات أجسام -1
 سكر إنتاج تستطيع ال لذلك( الخضراء الصبغة) الكلوروفيل لمادة الحيوانات خاليا تفتقر -2
 . والطحالب كالنباتات الضوئي البناء عملية طريق عن لوكوزالك
 المحيطة البيئة من غذاءها تستمد حيث ، تناوله طريق عن غذائها على الحيوانات تحصل -3

 جسمها خارج غذاءها تهضم التي الفطريات عن تختلف فإنها غذاءها تأكل وألنها ، وتهضمه
 . الناتجة الغذائية المواد تمتص ثم ومن

 The Animalia Kingdomمملكة الحيوان 
 تقسم مملكة الحيوان الى تسع شعب وهي :  
 : وتقسم الى ثالثة أصناف هي :Porifera شعبة المساميات )االسفنجيات(  -1
 صنف الكلسيات مثالها الكرانشيا .   -أ

 صنف سداسية األشعة مثالها اليوبلكتيال . -ب
 صنف الجسميات مثالها سبونجيال . -ج
 : وتقسم الى ثالثة أصناف هي :Coelenterata شعبة أمعائية الجوف  -2
 صنف المائيات مثالها الهايدرا .   -أ

 صنف الكأسيات مثالها االوريليا . -ب
 صنف الشعاعيات مثالها شقائق البحر . -ج
 : وتقسم الى ثالثة أصناف هي : Platyhelminthesشعبة الديدان المسطحة   -3
 كرات مثالها دودة البالناريا .صنف المع   -أ

 صنف المخرمات مثالها الدودة الكبدية . -ب
 صنف الشريطيات مثالها الدودة الشريطية لإلنسان . -ج
 مثالها دودة االسكارس . Nemathelminthesشعبة الديدان الخيطية  -4
 : وتقسم الى ثالثة أصناف هي : Annelidaشعبة الديدان الحلقية  -5
  مثالها جنس الكيتوبترس .يدة األهالب صنف عد   -أ

 صنف قليلة األهالب مثالها دودة األرض . -ب
 صنف العلقيات مثالها العلق الطبي . -ج
 وتقسم الى تسعة أصناف هي : : Arthropodaشعبة المفصليات  -6
 بيرباتس . صنف المخلبيات مثالها   -أ

 اولينس . لفصوص مثالهاصنف ثالثية ا -ب
 ريات مثالها السرطان .صنف القش -ج
 خاتم سليمان .صنف مزدوجة األقدام مثالها   -د

 صنف محيطية األقدام مثالها ام اربع واربعين . -هـ
 صنف الحشرات مثالها النحل . -و
 صنف العنكبوتيات مثالها العنكبوت . -ز
 صنف الملتصقات . -ح



 صنف صغيرة األقدام . -ط
 أصناف وهي : وتقسم الى ستة Molluscaشعبة النواعم  -7
 صنف وحيدة األصداف مثالها النيوبالنيا .   -أ

 مزدوجة األعصاب مثالها الكايتون .صنف  -ب
 صنف بطنية األقدام مثالها القوقع )الحلزون( . -ج
 الدنتاليوم .صنف زورقية األقدام مثالها   -د

 صنف طبرية األقدام مثالها المحار . -هـ
 دام مثالها االخطبوط .صنف رأسية األق -و
 : وتقسم الى خمسة أصناف وهي : Echinodermataشعبة شوكية الجلد  -8
 صنف النجميات مثالها نجم البحر .  -أ

 صنف الثعبانيات مثالها النجم الهش . -ب
 صنف القنفذيات مثالها قنفذ البحر . -ج
 الخياريات مثالها خيار البحر .صنف   -د

 ها زنبق البحر .صنف الزنبقيات مثال -هـ
 وتقسم الى أربع شعب ثانوية وهي ::  Chordataشعبة الحبليات  -9
 المولكيوال .الشعبة الثانوية ذيلية الحبل ومثالها حيوان    -أ

 الشعبة الثانوية ذيلية الحبل ومثالها حيوان الرميح . -ب
 الشعبة الثانوية نصفية الحبل ومثالها حيوان البالنوكلومس .  -ج
 شعبة الفقريات الثانوية : وتصنف الى سبعة أصناف وهي :  -د
 صنف الالفكيات ومثالها حيوان الالمبري . -1
 صنف األسماك الغضروفية ومثالها سمك الكوسج . -2
 . ألسماك العظمية ومثالها السمك الشائكاصنف  -3
 صنف البرمائيات ومثالها الضفادع . -4
 صنف الزواحف ومثالها الحيات . -5
 صنف الطيور ومثالها النعام . -6
 . الها االنسانصنف الثدييات ومث -7
 
 


