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 شعبة مفصليات األرجل

 صف الحشرات

 صف العنكبوتيات

 صف ذوات مائة رجل صف القشريات

 صف ذوات الف رجل







 التركيب الداخلي للحشرات

 الجهاز الدوري ظهري

 الجهاز العصبي بطني





 التكاثر في الحشرات
 لآلخر عن طريق ( واالنثىالذكر )انجذاب كال الجنسين 

 كثير من إناث الحشرات ومنها ملكة النحل: فيرمون

 مثل إناث بعض الخنافس: إصدار ضوء

 كما في إناث أبي الدقيقات والفرشات: ألون

 كما في ذكور النطاطات: أصوات

 





 مكان وضع البيض في الحشرات
 التريةفي  على النبات في كتل على النبات فرديا

 في بيض حشرات أخرى

 في أجسام حشرات أخرى في المادة العضوية في الماء

 التكاثر جنسي هو السائد في الحشرات واإلناث تضع بيض



 والدة يرقة

تكاثر األطوار غير 

 الكاملة

 والدة حورية



 تعدد األجنة من بيضة واحدة



 في الحشرات ( التحول)التطور 

 هو المراحل التي تمر بها الحشرة منذ طور البيضة حتى الوصول للطور الكامل: التطور

 :أنواع من التطور
 حشرة كاملة  –عذراء  –يرقة  –بيضة : التطور الكامل -1

 حشرة كاملة –حورية  –بيضة (: الناقص)التطور غير كامل   -2

 حشرة كاملة -طور غير بالغ  –بيضة : التطور المعدوم -3



 بيضه

 يرقة

 عذراء

 حشرة كاملة

 -:في التطور الكاملة أربع مراحل وهي

 بيضة •

 يرقة دودية ال تشبه األم•

عذراء غير متغذية وهي طور تحول من الشكل الدودي •

 إلى الشكل النهائي

 الحشرة الكاملة•

 أمثلة

 األجنحة غمديةرتبة 

 رتبة حرشفية األجنحة

 رتبة غشائية األجنحة
 رتبة ذات الجناحين

 

 لطور اليرقي عدة أعمار وبين كل عمرين انسالخ 

 التطور الكاملة
تختلف أجزاء الفم في اليرقة عنه في 

 الحشرات الكاملة إال في غمديه األجنحة 



 (الناقص)التطور غير الكامل 
 :فيه ثالثة مراحل هي

 البيضة•

الحورية تشبه األم ولكن اصغر حجما منها واألجنحة •

 قصيرة وغير ناضجة جنسيا

 الحشرة الكاملة•

 أمثلة

 رتبة مستقيمة األجنحة 

 رتبة نصفية األجنحة 

 رتبة متساوية األجنحة 

 

 حورية

 بيض

حشرة 

 كاملة

 لطور الحورية عدة أعمار وبين كل عمرين انسالخ 

 ال اختالف في  أجزاء الفم في الحورية والحشرة الكاملة 



 طور الحورية
 الحشرة الكاملة

 التطور المعدوم
 بيضة •

حورية تشبه األم إال في الحجم •

 والنضوج الجنسي

 (عديمة األجنحة)الحشرة الكاملة •



 ما نوع التطور



 طور الحورية
 غير الكاملالطور الثاني بعد البيض في التطور •

 تشبه األم•

 أجزاء الفم نفس أجزاء فم األم •

 طور اليرقة
 التطور الكامل الطور الثاني في •

 شكلها دودي ال تشبه األم•

أجزاء فمها قارض بغض النظر عن •

 نوع أجزاء فم في الحشرات الكاملة 



 رتب صف الحشرات

 يقسم صف الحشرات إلى رتب 



 تقسيم صف الحشرات إلى رتب 

تستخدم الصفات التالية لتقسيم صف الحشرات إلى 

 -:رتب

 الجناح •

 التطور•

 أجزاء الفم في الطور البالغ•

 رتب الحشرات ذات التطور غير الكامل

 رتبة مستقيمة األجنحة1.

 رتبة متساوية األجنحة2.

 رتبة نصفية األجنحة3.

 رتبة متجانسة األجنحة4.

 رتب الحشرات ذات التطور الكامل

 رتبة ذات الجناحين1.

 رتبة حرشفية األجنحة2.

 األجنحة غمديةرتبة 3.

 رتبة غشائية األجنحة4.



 رتب الحشرات ذات التطور غير الكامل
 Orthopteraاألجنحة مستقيمة رتبة  -1

 الجناح األمامي جلدي والخلفي شفاف والعروق مستقيمة

 التطور غير كامل

 أجزاء الفم من النوع قارض في الحورية والحشرة الكاملة

 قرض: مظهر اإلصابة

 كامل التطورغير

 الجراد و النطاطات وصراصير الغيط : أمثله



 رتب الحشرات ذات التطور غير الكامل
 Isopteraاألجنحة متساوية رتبة  -2

 األجنحة متساوية في الطول والشكل

 التطور غير كامل

 أجزاء الفم قارض في الحورية والحشرة الكاملة

   واالوراققرض األخشاب : مظهر اإلصابة

 النمل األبيض



 رتب الحشرات ذات التطور غير الكامل
 Hemipteraاألجنحة نصفية رتبة  -3

 أجزاء الفم

 الجناح األمامي نصفي والخلفي غشائي

 التطور غير كامل

 أجزاء الفم ثاقبة ماصة في الحورية والحشرة الكاملة

 بقة الخضراء والبقة السوداء وبق الفراش

 بقع في أماكن التغذية : أعراض اإلصابة



 رتب الحشرات ذات التطور غير الكامل
 Homopteraاألجنحة متجانسة رتبة  -4

 األجنحة متجانسة غشائية

 التطور غير كامل

 أجزاء الفم ثاقبة ماصة في الحورية والحشرة الكاملة
 أجزاء الفم

 األوراق قافزاتالذبابة البيضاء وحشرات المن و : أمثلة

 بقع في أماكن التغذية مع الندوة العسلية لبعض أنواع 



 رتب الحشرات ذات التطور الكامل
 Dipteraالجناحين رتبة ذات 1.

 (توازن)الجناح الخلفي متحور إلى دبوس اتزان 

 التطور كامل

 أجزاء الفم في الحشرة الكاملة إما العق أو ثاقب ماص أو ماص

 البعوض -الذباب 

 أجزاء فم العق أجزاء الفم الثاقب الماص

 ذات أهمية طبية وبيطرية كبيرة



 التطور الكاملرتب الحشرات ذات 
 Lepidopteraاألجنحة حرشفية رتبة  -2

 األجنحة حرشفية

 التطور كامل 

 أجزاء الفم  في الحشرة الكاملة ماص

 أجزاء الفم

 مظهر اإلصابة قرض

 فراشة

 فراشة
 أبو الدقيق

 الفراشات وأبو الدقيقات 



 رتب الحشرات ذات التطور الكامل
 Coleopteraاألجنحة  غمديةرتبة  -3

 سوسة

 خنفساء

 الجناح األمامي غمدي والخلفي شفاف

 التطور كامل

 أجزاء الفم قارض

سوسة النخيل الحمراء و جعل النخيل 

 وخنفساء الدقيق

 قرض: مظهر اإلصابة



 رتب الحشرات ذات التطور الكامل

 Hymenopteraاألجنحة غشائية رتبة  -4
 الجناحين غشائي

 التطور كامل

أجزاء الفم في الحشرة الكاملة متباين حسب 

 األنواع

 النمل والنحل و الدبابير والطفليات والمفترسات 

 منها حشرات نافعة ومنها ضارة 

 التلقيح


