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العيون 

العيون المركبة للرؤية•

لوان  األوالعيون البسيطة ليس لها دور في الرؤية وتمييز •

.االضاءةتمييز شدة فقط في وإنما 



الصدر في الحشرات
األرجل 

وجدتواألجنحة إن 

الوظيف الحركة 

الطيران-القفز-المشي



1 2 3

يثغر تنفس

الجناح األمامي

الجناح الخلفي

الحلقة الصدرية االولى تسمى الصدر االمامي

الحلقة الصدرية الثانية تسمى الصدر االوسط

الحقلة الصدرية الثالثة تسمى الصدر الخلفي



ارجل الحشرات
-:تتكون من أجزاء وهيمفصليةاالرجل زوائد 

الحرقفة

المدور

الفخذ

الساق

الرسغ

المخالب
حرقفة

المدور

الفخذ
الساق

الرسغ

المخالب



ة إال الوظيفة الرئيسية لألرجل هي الحرك

هاأنها قد تتحور لتؤدي وظائف أخرى من

متحورة للحفرأرجل 

ارجل متحورة للقنص

أرجل متحورة للقفز

ارجل متحور للعوم

األرجل في الحشراتتحورات

تتباين بين الحشرا



عوم

قفز
حفرقنص

األرجل في الحشراتتحوراتنماذج 



لك األهمية الحشرات من الناحية التصنيفية هي تلك التي تحدث في األجنحة وترجع تتحوراتمن أهم 
ترجع تسميتها إلى طبيعة أو شكل أو عدد أو حتى ”Insect orders“معظم الرتب الحشرية إلى أن 

.غياب أجنحتها

األجنحة في الحشرات

الحشرات إما مجنحة أو غير مجنحة 

حشرات مجنحةحشرات غير مجنحة



(تحورات)أنواع األجنحة 

(رتبة مستقيمة األجنحة)جناح  األمامي جلدي والعروق مستقيمة •
الطرفيوالجزء من الجناح األمامي جلدي القاعدي الجزء –جناح نصفي •

(رتبة نصفية األجنحة)-شفافمنه

رتبة ذات )يتحور الجناح الخلفي إلى دبوس اتزان )ذات الجناحين •

(الجناحين

(رتبة حرشفية األجنحة) جناح حرشفي أي عليها حراشيف •

(نحةاألجغمديةرتبة )الجناح األمامي غمدي يغطي الجناح الخلفي الشفاف •

(رتبة غشائية األجنحة)جناح غشائي •



مستقيمة جناح  جلدي والعروق 

األجنحةمستقيمة رتبة 

مثل الجراد الصحراوي ،النطاطات



جناح نصفي 

األمامي جلدي من الجناح القاعدي الجزء 

شفافوالجزء الطرفي 

األجنحةنصفية رتبة 

مثل البقة الخضراء والبقة السوداء 

الجزء القاعدي الجزء الطرفي



الجناح الخلفي إلى دبوس اتزان يتحور 

الجناحينذات رتبة 

مثل الذباب والبعوض



جناح حرشفي أي عليها حراشيف

(رتبة حرشفية األجنحة) 

الدقيقياتالفراشات وأبي 

أبو دقيق الموالح-دودة ورق القطن



الجناح األمامي غمدي يغطي الجناح الخلفي الشفاف 

األجنحةغمديةرتبة 

السوس والخنافس

مثال سوسة النخيل الحمراء و جعل 

النخيل 



غشائيجناح 

األجنحةغشائية رتبة 

يرمثال النحل والنمل والدباب



البطن وزوائده

اله وضع البيض
آلة السفاد في ذكر 

الحشرات القشرية

مالمس شرجية

ثغور تنفسية





التركيب الداخلي للحشرات

الجهاز الدوري ظهري

يالجهاز العصبي بطن



الهضمي في الحشراتالجهاز 

االماميالمعي 

المعي األوسط
المعي الخلفي

لفيالخالمعي األمامي و األوسط و : يتكون األنبوب الهضمي من ثالثة أجزاء

أعوريةزائد 

ملبيجيأنابيب 

(اإلخراجيالجهاز )

فتحة الفم

ةفتحة إخراجي



1

2

3 4

يتكون المعي األمامي

من

البلعوم-1

المريء-2

الحوصلة-3

القانصة-4

ن يتكون المعي الخلفي م

األمعاء -5

المستقيم-6

5
6



معدة العسل

في الجهاز الهضمي تحورات

معدة العسل



Filter chamberغرفة الترشيح 

في الجهاز الهضميتحورات

إفراز ندوة عسلية

غرفة ترشيح

تفرز بعض الحشرات ذوات أجزاء الفم الثاقب

الماص ندوة عسلية 

خيل الندوباسالبيضاء حشرات المن مثال الذبابة 

والبق الدقيقي



ري أنبوبي ظهالقلب 

يتكون من حجرات 

(غرف)

قلب يتكون منالمفتوحالجهاز الدوري في الحشرات من النوع 

وشريان

(ليس لونه احمر)اللون األصفر لون الدم يميل إلى 

ليس له وظيفة تنفسية

الشريانالقلب

التركيب الداخلي للحشرات

الجهاز الدوري

من النوع مفتوح



التركيب الداخلي للحشرات

التنفسي في الحشرات الجهاز 

بي الجسم يتكون الجهاز التنفسي من تغور تنفسية على جان

رع إلى ومنها تمتد القصبات الهوائية دخل الجسم التي تتف

قصيبات 

يد التنفس دخول غاز األوكسجين وطرد غاز ثاني أوكس

الكربون 



الجهاز العصبي في الحشرات

غير مركزي
ية حبل عصبي مزدوج يحمل العقد العصب

ويمتد على طول السطح البطني لجسم 

الحشرة 

الدماغ هو عقد تمأل فراغ علبة الرأس

(المخ)الدماغ 



أحادية القطب

ثنائية القطب

متعددة األقطاب

أنواع الخاليا العصبية





ات الجهاز التناسلي في الحشر
(وجود أناث وذكور لنفس النوع)الحشرات جنسية معظم 

إناث الحشرات تضع بيضمعظم 

تطرق التزاوج في الحشرا



تزاوج في الهواء 



تمكان وضع البيض في الحشرا
على النبات فرديا لعلى النبات في كت ةالتريفي 

في بيض حشرات أخرى

في الماء في المادة العضوية في أجسام حشرات أخرى



بيض القمل على شعر اإلنسان

بيض القمل على ريش الطيور



الجهاز التناسلي في اإلناث

يالمكونات الرئيسية للجهاز األنثو

مبيضين•

قناة البيض لكل مبيض•

قناة بيض مشتركة•

المهبل•

ات القابلة المنوية لتخزين الحيوان

المنوية

(زائدة)غدة إضافية 

تالجهاز التناسلي في الحشرا



الجهاز التناسلي الذكري

الجهاز التناسلي في الحشرات

خصيتين

وعاء ناقل

حوصله منوية

قناة قذف

العضو )القضيب 

(الذكري




