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 ما إلحيوإنات؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

أما عديدة إلخاليا. جميع أفرإد إلمملكة إلحيوإنية وإلنباتية .3
مملكتا إلفطريات وإلطالئعيات فبعضها عديد إلخاليا 

 وبعضها وحيد إلخلية. 

، بل تعتمد إل تصنع غذإئها بنفسها أفرإد إلمملكة إلحيوإنية .2
ي  عىل إلمخلوقات إألخرى، وبذلك تختلف عن إلنباتات إلتر

 تصنع غذإئها بنفسها. 

بينما إلجدإر إلخلوي، تركيب إلخلية إلحيوإنية يخلو من .1
 إلخلية إلنباتية فيها جدإر خلوي. 

، يمكنها إإلنتقال من مكاٍن ؤىل آخر معظم إلحيوإنات .4
 بينما إلنباتات إل يمكنها ذلك. 

 إلمملكة إلحيوإنية من أكتر إلممالك، وتضم أحد عش  شعبة. 

: تنتظم شعب  ن ن رئيستي  ي مجموعتي 
 إلمملكة إلحيوإنية فن

ي لها عمود فقري، وتمتلك جميعها  وهي إلحيوإنات إلتر
:  جهازًإ عصبيًا ودماغًا.   وتضم سبع طوإئف، هي

ي ليس لها عمود فقري.     وهي إلحيوإنات إلتر

 وتضم عدة شعب، منها: 

ها من مخلوقات إلممالك إألخرى؟  فيَم تختلف مخلوقات إلمملكة إلحيوإنية عن غت 

 إلالفقاريات:  إلفقاريات: 

 إألسماك إلعظمية

وفية  إألسماك إلغضن

 إلالفكية  إألسماك

مائيات  إلتر

 إلزوإحف

 إلطيور

 إلثدييات

 إلرخويات

 ومنها إلحلزون.  

 شوكيات إلجلد

 ومنها نجم إلبحر.  

 إلمفصليات

 وهي من أكتر إلشعب ومنها 

إت   إلحش 

 وإلعناكب  

 وإلشطانات

 وجرإد إلبحر.  

 

 


