


ات مدخل اىل مملكة الطالئعي
,  اقائمة بذاهتمملكة:الطالئعيات

كما .نوع200,000اكثرمنحتوي 
 صفة خمتلفة تشرتك يفانوعاتضم 

حقيقة النوىاهناهي ,وحدة



املواطن البيئية
 وبة في البيئات الرطالطالئعياتتعيش

و,الشجر املتحللةاوراقومنها ,املائية
ووالجداول ,والبرك,التربة الرطبة

عالقاتالطالئعياتوتقيم .املحيطات
.االخرى تكافلية مع املخلوقات 



تصنيف مملكة الطالئعيات
تحت )قسمها العلماء الى ثالث مجموعات

ها بحسب طريقة حصول( فوق شعبة/مملكة 
الشبيهة الطالئعيات:هيعلى الغذاء 

بيهة الشو الطالئعيات (/ األوليات )بالحيوان
يهة و الطالئعيات الشب(/ الطحالب)بالنبات

بالفطريات



تصنيف مملكة الطالئعيات
مملكة

تحت مملكة

شعبة



(    شعيبة( )فوق شعبة)حتت مملكة 
(األوليات)الطالئعيات الشبيهة باحليوان

هاعلييعتمدالتيالخصائصمنالحركةطريقة
,عبشالىالطالئعياتتصنيففياالحياءعلماء
بهتشقصيرةبروزاتللهدبياتالهدبيات:منها

يباتالهدهذهوتغطي.الهديباتتسمىالشعيرات
مهاوتستخد.جزئيااوكليااملخلوقاتهذهجسم
.نحوهاالطعاموتوجه,املاءفيجسمهالتدفع



شعبة اهلدبيات
 معظمها في نوع،يغيش7000تحتوي هذه الشعبة أكثر من

مليون فرد من الهدبيات ان  20البيئات المائية ،ويمكن لحوالي 
.تعيش في مساحة متر مربع من الطين

مثال البراميسيوم:
(  راجع الكتاب.)هو من اكثر اهلدبيات اليت متت دراستها



مع ( عةتبادل منف)البراميسيوم يعيش بعالقة تكافلية 

. الطحالب الخضراء



(اجلذريات القدم)شعبة اللحميات
لحصول تستخدم اقداما كاذبة يف احلركة و ل

مثل االميبا  على الغذاء 



القميةالبوغياتشعبة 
 غياتالبو حركة يف اعضاءاوال توجد فجوات منقبضة

 مثالها البالزموديوم
.النوفيلساوينتقل بواسطة انثى بعوضة , لالنسانالذي بسبب املالراي 



القميةالبوغياتشعبة 



شعبة السوطيات
تخدمتسالهناالسوطياتالشعبةهذهمسية

وءتنالسوطو.احلركةعلىيساعدهاسوطا
.اخلليةمنيربزطويل

التريباناسومامثل



األمريكيالنوممرض

هذا العائل االول الذي يحتاج اليه( رديوفيد)تعد حشرة البق
.النوع من السوطيات

مرض النوم االفريقي

 ا املرضملسبب هذ(الناقل)االول العائل تس يتس يوتعد ذبابة



(فوق شعبة)تحت مملكة 

الطالئعيات الشبيهة بالنباتات-الطحالب

لشبهيةاالطالئعياتمنالطحالبتعد:الطحالبخصائص

لعمليةلالزمةااللكوروفيلصبغةعىلابلنبااتت؛الحتواهئا

واللهاذورجالاهناالنبااتتعنوختتلف.الضويئالبناء
.النبااتتيفاملوجودةتكلتش بهاخرىتراكيبوالاوراق

 ويعمتدددددد اتصدددددو الطحالدددددب عدددددىل  دددددال  خصدددددائص
انويدددة الددد  ندددول اللكوروفيدددل والصدددبغات ال :يه,لتصدددني ها
ر اخللويو تركيب اجلدا, و طريقة ختزين الطعام, حتوهيا



الطحالب الذهبية العصويةشعبة

الدياتومات/مثالها
 التيي تعطيهيا نكالكاروتيالثانوية والصبغاتتستخدم الكلوروفيل

.الذهبياالصفراللون 

 ن وهييييذا يمكنهييييا ميييي, طعامهييييا عكييييى شييييكل زيييييوتالييييدياتوماتوتخييييزن
.الطفو عكى سطح املاء



السوطيات الدوارةشعبة 
  هييييييييذه املجموعيييييييية جييييييييدار افييييييييرادبعيييييييي

.السيليلوز خلوي من 

  اليييييييدوارة صيييييييبغةالسيييييييوطياتوليييييييبع
البناء الضوئي الحمراء



اليوجليناتشعبة 
 ات؛لتقوم خضراء كالنباتبالستيداتاليوجليناتوتحوي معظم

.لكن ليس لها جدار خلوي كالنباتات,بالبناء الضوئي



شعبة

الطحالب البنيه,الطحالب الذهبية
كاروتينالفي وجود صبغة الدياتوماتالطحالبمعهذه وتتشابة

البني اواالصفرالتي تمنحها اللون 

 عوالق املاء العذب ووتعد جزءا من العوالق البحرية.

 الثانوية الكاروتينوتكتسب الطحالب البنية لونها من صبغة

الذي يمثل عشب 4-18انظر الشكل فيوكوزانثينالتي تسمى 
.البحر بوصفه مثاال عكى هذا النوع من الطحالب



شعبة

الطحالب البنية, الطحالب الذهبية



الطحالب الخضراءشعبة 
 وتصطبغ بصبغة الكلوروفيل

 لها جدارا خلوياانتشبه النبات في

 ما في ككربوهيدراتتخزن الطحالب الخضراء طعامها عكى شكل
النباتات

 والفولفكسكالدسميدفمنها الوحيد الخلية

 عديد الخالياالسبيروجيراوطحلب



شعبة 

الطحالب الخضراء



شعبة

الطحالب الحمراء
 ا الليييييون التيييييي تكسييييي هفيكيييييوبلنتحيييييوي الطحاليييييب الحميييييراء صيييييبغة

االحمر

جدارها الخلوي يحوي كربونات الكالسيوم

 الكورالينمثالها



(  فوق شعبة)تحت مملكة 

الطالئعيات الشبيهة بالفطريات

الفطريات الغرويةشعبة 
طريات الشبيهة بالفطريات بع  خصائص الفللطالئعيات

 اما نالكايتييتكون الجدار الخلوي في مملكة الفطريات من
لسيليلوز اجدار الخلوي في الطالئعيات الشبيهة بالفطريات من 

و مر االحو االصفر منها,وتوجد الفطريات الغروية بالوان عدة
البرتقاليو االزرق



Oomycotaشعبة 

الفطر المائي و البياض الزغبي
تعيش معظم هذه املجموعة في املاء و االماكن الرطبة

يييييييييب اال ان الفطريييييييييات املائييييييييية تختلييييييييف عيييييييين الفطريييييييييات فييييييييي   ترك
اثرييييية كمييييا ان الفطريييييات املائييييية تكييييون خاليييييا تك,الجييييدار الخلييييوي 

.سوطية تختلف عما تكونه الفطريات

نسييان فهيييو للبييياض الزيبيييي مضييار كبييييرة واثييار سيييلبية فييي حيييياة اال
.يصيب البطاطس ويدمر محصولها



Oomycotaشعبة

الفطر المائي و البياض الزغبي



 حوارات
حل أسئلة الفصل


