
:الفصل األول 



:الفهرس 



يقدر علماء األحياء عدد أنواع المخلوقات الحية التي ظهرت على •

.ماليين نوعاً ( 10-5)سطح األرض بما يقارب 



:Taxonomyعلم التصنيف 

ت هو أحد علوم األحياء الذي يهتم بعملية تجميع المخلوقا•

.مية الحية وفصلها وترتيبها وتسميتها تبعاً ألسس عل



:تاريخ علم التصنيف 

,  إلى حيوانات ضارة وحيوانات غير ضارة: مثالً , قسمت الحيوانات : أولً •

وحيوانات تؤكل, وحيوانات تطير في الهواء وأخرى ل تستطيع الطيران 

.وحيوانات ل تؤكل 

,قسم أرسطو الحيوانات إلى حيوانات ذات دم وحيوانات ل دم فيها : ثانياً •

وحيوانات أرضية ومائية وهوائية, وحيوانات تلد وأخرى تبيض 

جيرات وأعشابتبعه تلميذه ثيووفراستس فصنف النباتات إلى أشجار وش: ثالثاً •



فكرة وفي القرن السابع عشر اقترح عالم األحياء األنجليزي جون راي: رابعاً •

.النوع ألول مرة في التصنيف 

هو الوحدة األساسية في تقسيم المخلوقات الحية: والنوع 

• ً بهاي قام ولكن التصميم األساسي للتصنيف الحديث بدأ بالدارسات الت: خامسا

.في القرن الثامن عشر لينيوسكارولسالعالم السويدي 

:تاريخ علم التصنيف 



:المبادئ األساسية في نظام التصنيف

:وهيثالثة مبادئ أساسية لنظام التصنيف لينيوسلقد وضع 

.  استعمال اللغة الالتينية في تسمية أنواع المخلوقات الحية: المبدأ األول -

.استعمال التسمية الثنائية لوصف المخلوق الحي: المبدأ الثاني -

وتبدأ بحرف كبير , اسم الجنس : األولى 

وتبدأ بحرف صغير, اسم النوع : الثانية 

س والنوع أو يوضع خط تحت كل من الجن, وعند كتابة السم العلمي تكتب الكلمات بخط مائل 
.للدللة على أن هاتين الكلمتين لتينيتان 

Musca) الذبابة المنزلية : ومن أمثلة ذلك  domestica  )

Muscaأو  domestica



الرئيسية

ثاني  ل ا :  الفصل 

لتصنيف   ا

ك في هو مجموعة من األنواع األكثر ترابطاً و تشابهاً و تشتر:الجنس 

أصل واحد

، هو مجموعة من المخلوقات الحية المتشابهة في الشكل و التركيب:ـ النوع 

زاوج و والقادرة على  التزاوج فيما بينها ، وتنتج أفراد خصبة تستطيع الت

.اإلنجاب 



استعمال المراتب التصنيفية: المبدأ الثالث -

فوق مملكة

مملكة

(شعبة)قبيلة 

(طائفة)صف 

رتبة
عائلة 

(فصيلة)
جنس

نوع

:المبادئ األساسية في نظام التصنيف



مثال على مراتب التصنيف



مثال على مراتب التصنيف



:ية التصنيف الحديث للمخلوقات الح

,  ة المملكة الحيواني: قسم علماء األحياء األوائل العالم الحي إلى مملكتين هما •

.والمملكة النباتية 

م قبولً متزايداً 1969ثم حاز النظام التقسيمي المقترح بواسطة العالم وايتكر عام •

.

:حيث تقسم المخلوقات الحية في هذا النظام إلى خمس ممالك 

مملكة البدائيات-1

الطالئعياتمملكة -2

مملكة الفطريات-3

المملكة النباتية-4

المملكة الحيوانية-5





الرئيسية

ثاني  ل ا :  الفصل 

لتصنيف   ا

تضم البكتيريا فوقالحال مع وكذالكالبكتيريا البدائية مملكة باسم فوق مملكة البدائيات تضم 

:  ع هي فتضم ممالك أربفوق مملكة حقيقية النواة أما . البكتيريا الحقيقية  مملكة باسم 

الطالئعيات والفطريات والنباتات والحيوانات 

ة علي وفي السنوات األخيرة أخذا العلماء يعتمدون بصورة رئيس
في تصنيف المخلوقات الحية  D N Aتركيب المادة الوراثية  

حقيقية النواة البكتيرياالبدائياتفوق مملكة 

المنتجةالبدائياتمملكة 

للميثان

(يةالبكتيريا البدائ)

البكتيريا 

الحقيقية 

ت
الئعيا

ط
ال

ت 
ريا

ط
الف

ت 
النباتا

ت 
حيوانا

ال

حقيقية النوى بدائية النوى نوع الخاليا 



الرئيسية

ثاني  ل ا :  الفصل 

لتصنيف   ا

حقيقية بأن وتختلف البكتيريا البدائية عن البكتيريا ال

أنها جدارها الخلوي ل يحتوي مركب ببتيدوجاليكان وب

رة من حيث درجة الحرا: تعيش في البيئات القاسية 

جيني   والملوحة والرقم الهيدرو

البكتيريا البدائية

البكتيريا الحقيقية



حل أسئلة الفصل•


