
 Classificationتصنيف االحياء 

الحية   الكائنات  كبيرة   organisms  livingوضعت  ممالك  خمسة  في  لها  تصنيف  احدث  في 

 وهي: 

البدائيات    -1 النواة  Kingdom of Moneraمملكة  بدائية   (      :Prokaryotes                                          )

وتضم البكتريا والطحالب الخضراء الزرقاء وهي من اقدم الكائنات الحية على االرض وابسطها  

تركيباً وتكون ذاتية التغذية اي تصنع غذائها بنفسها وتمتاز بأنها بدائية النواة او غير حقيقية النواة  

 وتكون المادة الكروماتينية مبعثرة في السايتوبالزم .  الن النواة غير محاطة بغشاء نووي

الطالئعيات  -2 .                                                                            Protistaمملكة                                                   :                                

االبتدائيات   ثانوية    protozoaوتضم  مملكة  وتكون sub kingdom)وهي  الطحالب  وبعض   )

النواة   تركيباً                                     Eukaryotesحقيقية  واعقد  السابقة  من  ضهوراً  احدث  وتكون 

الى   تتحول  التي  الكروماتينية  المادة  يضم  نووي  بغشاء  محاطة  النواة  ان  اي   : النواة  حقيقية 

 ند االنقسامكروموسومات ع

 

3-( الفطريات  .                                                         Fungi  )Mycophytaمملكة                           :

( الخلية  احادية  الفطريات  جميع  والفطريات  Yeastsوتضم   ، الخاليا  ومتعددة   )Fungi    هي

و الجذور  من  خالية  لكنها  النبات  تشبه  حية  الكلوروفيل كائنات  من  وخالية  واالوراق  السيقان 

وتتغذى بطريقة رمية على المواد العضوية المتحللة والكائنات الميتة   sporesوتتكاثر بالسبورات 

النواة                                                    حقيقية  ايضاً  وتكون   . والحيوانات  النباتات  على  تتطفل  وقد  والفضالت 

ثم  التغذية   الكائن  خارج  وهضمها  االخرى  المواد  على  خارجية  انزيمات  افراز   : الرمية 

 امتصاصها من خالل جدار الجسم . 

 Plantarum    (Plant kingdom    )  المملكة النباتية -4

                                        Animalia     (Animal kingdom           .                                            )المملكة الحيوانية -5

ان المملكة الحيوانية تضم كائنات احادية الخلية ومتعددة الخاليا وتقسم الى مجموعتين كبيره هما  

 الالفقريات والفقريات، ويدرس علم الحيوان الحيوانات المنتمية الى هذه المملكة من كافة النواحي  

 



 انواع الخاليا الحيوانية 

يمتلك جسم الحيوان انواعاً مختلفة من الخاليا تختلف في الشكل والحجم والتركيب والوظيفة نذكر 

 منها مايلي :  

الطالئية  -1 تغطي    epithelial cellالخلية  التي  الطالئية  االنسجة  في  الموجودة  الخلية  : وهي 

cover  او تبطنline  : سطوح االعضاء وتكون على انواع مختلفة 

ا-أ القشرية   الخلية  او  المسطحة  .                                                                         .Squamous  e.c                     لطالئية 

نواة   وتمتلك  الشكل  منتظمة  وغير  مرتفعة،  تكون  النواة  حول  عدا  منبسطة  رقيقة  خلية  وهي 

 مركزية   

 

 

 

المكعبة  -ب الوجه ونواة    .Cuboidal e.cالخلية الطالئية  وهي خلية ذات شكل مكعب ومربعة 

 مركزية او قاعدية

 

 

 وتكون عالية مرتفعة ونواة قاعدية   .Columnar e.cالخلية الطالئية العمودية -ج

 

 

الكأسية  -2 تجويف    Goblet cellالخلية  على  وتحتوي  النواة  قاعدية  عمودية  غدية  خلية  وهي 

المخاطية   المواد  بصنع  الخلية  وتقوم   ، االعضاء  سطوح  على  تفتح  رفيعة  وقناة  الشكل  كأسي 

mucus    بين وتوجد   ، والتزييت  والترطيب  الحماية  لغرض  االعضاء  سطوح  الى  وطرحها 

 الخاليا الطالئية في االنسجة واالغشية المخاطية  

 



 

وهي خلية مسطحة ذات بروزات ونواة مركزية تقريباً وتقوم بإنتاج   Fibroblastالخلية الليفية -3

 البيضاء والصفراء والشبكية ، وتوجد في االنسجة الرابطة    fibersااللياف 

 

 

الشبكية  -4 ذات    reticulocyteالخلية  تقريباً  وسطية  ونواة  تقريباً  الشكل  نجمية  خلية  وهي 

 بط باأللياف وتوجد في االنسجة الرابطة  امتدادات ترت

 

 

 

الدهنية  -5 ونواة    lipid cellاو     Fat cellالخلية  سايتوبالزم  على  تحتوي  كروية  خلية  وهي 

 محيطية ويوجد في الوسط تجويف دهني لخزن الدهون وتوجد في االنسجة الدهنية  

 

 

ية عالية وذات نواة كبيرة لها  وهي خلية كبيرة مكعب   cell   Germinativeالخلية المولدة    -6

التجديد والتعويض واالصالح كما في  لغرض  العالية على االنقسام وتكوين خاليا جديدة  القدرة 

لتعويض الخاليا المسطحة   للنسيج الطالئي الحرشفي الطبقي( وذلك  القاعدية  الجلد والفم )الطبقة 

ت ،وكذلك  والحركة  االحتكاك  نتيجة  مستمر  بشكل  تتساقط  النسيج التي  في  الخاليا  هذه  مثل  وجد 

ديدان  مثل  الالفقريات  في  توجد  وكذلك  والخصى(  )المبايض  التناسلية  لألعضاء  المبطن 

 المخرمات والديدان الشريطية. 

 

7-  : الجذعية  االنقسام وتكوين     stem cellالخلية  القدرة على  وهي خلية غير متخصصة ولها 

 ون الكريات الحمر وبقية الخاليا الدموية . خاليا جديدة كما في نخاع العظم والتي تك



 

 

8-   : الملساء  العضلية  نواة    smooth muscle fiber الخلية  الشكل وذات  وهي خلية مغزلية 

من  وغيرها  الهضمية  والقناة  الدموية  االوعية  جدران  في  توجد  ارادية  ال  وتكون  مركزية 

 االعضاء 

 

 

 

الهيكلية  -9 العضلية  ارادية    Skeletal muscle fiberالخلية  الشكل  اسطوانية  خلية  وهي 

بيضوية ومحيطية   فيها  النواة  مليمترات وتكون  الى عدة  قد يصل طولها  الوظيفة وتكون طويلة 

اليد   مثل  االطراف  عضالت  في  كما  عرضياً  مخططة  وتكون  العضلية  اللييفات  على  وتحتوي 

 والساق وتكون متعددة األنوية  

 

 

 

وتكون اسطوانية ايضاً ومقسمة بحواجز   Cardiac muscle fiber الخلية العضلية القلبية  -10

القلب   الخلية ال ارادية وتوجد في  الى وحدات خلوية تحتوي كل منها على نواة مركزية وتكون 

 فقط ، ويحتوي السايتوبالزم على لييفات ايضاً وتكون مخططة عرضياً كذلك

 

11-    : العصبية  بها   Nerve cellالخلية  ويتصل  ونواة وسطية  غالباً  الشكل  نجمية  خلية  وهي 

طويل من الجهة االخرى   axonومحور    dendritesمجموعة من التفرعات الشجرية القصيرة  



وقد يصل طول الخلية العصبية الى اكثر من مترين   nerve fiberوالمحور هو الليف العصبي  

العصبي   الجهاز  عن  بعيدة  مسافة  الى  المحور  يمتد  حيث  كالجمل  الكبيرة  الحيوانات  في  كما 

القطب او  المحاور منها احادية  ثانوية من الخاليا العصبية حسب عدد  انواع  المركزي . وهناك 

 ثنائية او متعددة االقطاب  

 

 

 

( وهي خلية قرصية الشكل عديمة red corpuscle)  red blood cellالحمراء    كرية الدم  -12

االوكسجين   نقل  وظيفتها   ، بالهيموَكلوبين  مملوء  سايتوبالزم  على  تحتوي  انحاء    2Oالنواة  الى 

 مايكرون( 10وقطرها حوالي ) 2Coالجسم وطرح ثاني اوكسيد الكاربون 

 

البيضاء    -13 الدم  كروية white blood cells  (corpuscle  whiteكريات  خاليا  وهي   )

او كروية وهي خاليا   12-8الشكل قطرها من   تكون مفصصه  قد  نواة كبيرة  مايكرون وتمتلك 

 ذات شكل اميبي )غير   macrophageدفاعية مناعية وتتحول في االنسجة الى خاليا ملتهمه  

 

 

وهي انواع  عدة  على  وهي   ، الغريبة  االجسام  بالتهام  تقوم  المتعادلة    منتظم(  الكريات   :

neutrophils     الكريات الحامضية  ،acidophils    القاعدية ، والخاليا    basophils، الكريات 

 monocyte، والخاليا وحيدة النواة   lymphocytesاللمفاوية 

 



 

والبيضة    spermوالحيمن    ovumالخاليا التناسلية )االمشاج والَكميتات(  وتشمل البويضة    -14

 .  zygoteالمخصبة 
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