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 الحشرات

 العنكبوتيات

 ذوات مائة رجل

 ذوات ألف رجل

 القشريات

 مفصليات األرجل( طوائف)صفوف 

تقسم شعبة مفصليات األرجل إلى صفوف 

   -:على أساس الصفات األتية

 عدد مناطق الجسم

 عدد األرجل

 وجود أو عدم وجود قرون االستشعار

 وعددها ان وجدت 

 



 مستويات التصنيف



   Class Insectaمميزات صف الحشرات  

 (الرأس، الصدر، والبطن)الجسم مقسم إلى ثالث مناطق 

 ثالث أزواج من األرجل

 زوج من قرون االستشعار



 الصدر الرأس

 البطن

 (الرأس، الصدر، والبطن)إلى ثالث مناطق جسم الحشرة مقسم 

 يوجد في الرأس

 أجزاء الفم •

 العيون •

 قرون االستشعار•



 األرجل أزواج من يحمل صدر الحشرات ثالث 

 يتكون الصدر من ثالث حلقات

 زوج من األرجل في كل حقلة صدرية•

زوج من واذا كانت الحشرة مجنحة •

األجنحة في الحلقة الصدرية الثانية 

 والثالثة

 حشرة مجنحة
 حشرة غير مجنحة



 كم عدد أنواع الحشرات



 عدد أنواع الحشرات يزيد عن مليون نوع 

 أين توجد الحشرات

 ميع البيئات التي فيها حياة جتوجد الحشرات في  



 أسباب نجاح الحشرات 
 (ما الذي جعل الحشرات بهذا العدد الهائل واالنتشار في معظم إن لم يكن كل البيئات؟)

 التباين الكبير بين الحشرات -1

 صغر الحجم في العموم  -2

عدد البيض التي تضعه كل أنثى وطول فترة )كفاءة التكاثر العالية  -3

 (الجيل

 القدرة على االختفاء واالحتماء  -4

 البيئية ( المتغيرات)تحمل الظروف البيئية والتكيف مع المستجدات  -5

 القدرة على االنتشار  -6

 







 فروع علم الحشرات

 التصنيف

Insect  

Taxonomy  

 اآلفات االقتصادية

Economic 

Entomology 

 الحشرات الطبية البيطرية

Medical  

Entomology 

 تربية نحل العسل

Apiculture 
 (ليس من الحشرات) االكاروساتعلم 

Acarology 

 المكافحة الحيوية

Biological 

Control 



 المظهر الخارجي للحشرات
 الصفات الخارجية للحشرات

 



 الصفات الخارجية للحشرات

 (الهيكل الخارجي)جدار الجسم •

 الرأس وزوائده•

 الصدر وزوائده•

 البطن وزوائده•



 (الهيكل الخارجي)جدار الجسم 



 (الهيكل الخارجي)تركيب جدار الجسم 

 جليد سطحي

 جليد خارجي

 جليد داخلي

 بشرة داخلية

 غشاء قاعدي

 خلية مولدة للشعرة

 شعيرة
 ثقبيةقناة  شوكة

 ليفة عضلية

 الصفات الخارجية للحشرات



 الرأس وزوائده
 وظيفة الرأس التغذية واإلحساس 

 أجزاء الفم، والعيون، و قرون االستشعار -:أهم مكونات الرأس



 الرأس وزوائده

 أجزاء الفم

 أجزاء الفم الرئيسية 

 الشفه العليا

 زوج من الفكوك العلوية

 زوج من الفكوك السفلية 

 الشفه السفلى

 واللسان في تجويف الفم 

 الشفه العليا

 الفكوك العلوية

 الفكوك السفلية 

 الشفه السفلى

 -نموذج-أجزاء الفم القارض 



 بعض أنواع أجزاء الفم 

 (  ماص: نوع اجزاء الفم) :فراشة

 سائل مكشوف: الغذاء                    

 العق

 سائل مغطى: الغذاء -(ثاقب ماص)بعوض 

مكشوف سائل  -( العق)ذباب 

 او مسال 

 صلب وسائل     : الغذاء -نحل العسل صلب: الغذاء -(قارض)خنفساء 

 قارض العـق

 في أجزاء الفم تحورات الصفات الخارجية للحشرات



 ومظهر اإلصابة  -اجزاء الفم القارض



 اجزاء الفم الثاقب الماص ومظهر االصابة 



 الرأس
 قرون االستشعار

  عذق

 سوط
 أصل 

 توجد قرون االستشعار في الجزء األمامي من الرأس بين العينين المركبتين

 (اللمس والشم)وظائف قرون االستشعار اإلحساس 





العيون هي مركز استقبال الضوء في الحشرات ويوجد في 

 :الحشرات نوعان وهما
 

زوج من العيون  :Compound eyes  المركبةالعيون 

المركبة على جانبي الرأس وتتكون من مجموعة من الوحدات 

 يختلف عددها باختالف الحشرات  سداسية الشكل
 
 

هي وحدة بصرية قائمة  عيينةكل   : Ocelli  العيون البسيطة

مكونه مثلث مقلوب كما في النحل  عييناتبذاتها وعددها ثالث 

 .وهي موجودة في الناحية الظهرية للرأس

 عين مركبة

 عين بسيطة


