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Insect Metamorphosis 

  التحول أو التطور في حياة الحشرات

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 
  

  

  

  

  



Types of insect head 

 نماذج الرأس في الحشرات

 

 
 

 أجزاء الفم رأس منحرفة                          رأس سفلية أجزاء الفم                                         أجزاء الف رأس أمامية      

                

 

 

 

 

 

 



  أهم الرتب الحشرية من الناحية االقتصادية

       Order 
 الرتبة

Family 
  الصفات التصنيفية "التشخيصية"  اجزاء الفم  التطور  العربي) -مثال (االسم العلمي        الفصيلة

1  Orthoptera
 مستقيمة األجنحة    

Acrididae 
 

Shistocerca gregaria 
الجراد الصحراوي

ناقص 
  (متجانس)

أجزاء الفم في 
الحوريات 

والحشرات البالغة 
  سفلية -قارضة

 الحجم كبيرة إلى متوسطة حشرات 
 بطول تمتد عادة األجنحة من زوجين  ً  الجسم وأحيانا

ً  أو قصيرة  غائبة كليا
 غشائية والخلفية جلدية األمامية ضيقة األجنة 

 أثناء الراحة األمامية األجنحة أسفل تنطوي عريضة
 ظهر العقلة الصدرية األولى تغطي الجوانب 
 للقفذ متضخم عادة الخلفي الفخذ 
 واحده (غير مقسمة) عقلة الشرجية القرون 
 أعضاء إصدار الصوت (الصرير)  وجود عادة

  وأخرى للسمع

                              



       Order 
 الرتبة

Family 
  الصفات التصنيفية "التشخيصية"  اجزاء الفم  التطور  العربي) -العلمي مثال (االسم        الفصيلة

2 Isoptera
 متساوية األجنحة

Hodotermitidae
 

Anacanthotermes ochraceus  
النمل األبيض الكبير

ناقص 
 (متجانس)

أجزاء الفم في 
الحوريات 

والحشرات البالغة 
 أمامية -قارضة

  

 الحجم متوسطة إلى صغيرة إجتماعية حشرات 
 في المتماثلة الضيقة الغشائية األجنحة من زوجين 

 العروق تفقد ⸲مختزل تعرق ذات الشكل و الحجم
ً  الغائبة األجنحة أن أو المستعرضة  كليا

 ةقالدي ستشعاراال نوقر  
 

  

          

 

 

 



       Order 
 الرتبة

Family 
  الصفات التصنيفية "التشخيصية"  اجزاء الفم  التطور  العربي) -مثال (االسم العلمي        الفصيلة

3 Thysanoptera
 هدبية األجنحة

Thripidae Thrips tabaci 
تربس البصل

  ناقص (متجانس)
 بعضعند  "كامل

  العلماء حيث
توجد بعض األطوار 

ساكنة تشبة طور 
العذراء في 

الحشرات كاملة 
 "التحول
  

أجزاء الفم في 
الحوريات 

والحشرات البالغة 
 - ماصةثاقبة 

  سفلية

 الحجم صغيرة إلى دقيقة حشرات 
 متطاولة رأس ذات متطاول اسطواني الجسم 
 اللحى أحد( التركيب متماثلة غيرثاقبة  الفم أجزاء 

  )األخر عن جدا قصير
 كبيرة إلى صغيرة موجود المركبة األعين 
 ثالثة البسيطه األعين 
 ) عقل) ممتدة لألمام 9−4قرون االستشعار 
 لوجود أو غياب األجنحةيتباين تركيلصدر ا ً  بة تبعا

العقلة  -طويلة الصدرية األولى عادة حرة  العقلة(
 قصيرتين) الثانية والثالثة الملتحمتين

  ضيقة مزودة زوج من األجنحة (إن وجدت) متماثلة
 ل بحاشية من الشعر الطوي

 األرجل األمامية متحورة للفتراس في ( األرجل قصيرة
 عقلة. 2-1الرسغ  ⸲)بعض األنواع

  عقلة ليس بها قرون شرجية 11البطن 
 

                               



       Order 
 الرتبة

Family 
  الصفات التصنيفية "التشخيصية"  اجزاء الفم  التطور  العربي) -مثال (االسم العلمي        الفصيلة

4 Hemiptera
 نصفية األجنحة

Pentatomidae Nezara viridula 
لبقة الخضراءا

ناقص 
  (متجانس)

أجزاء الفم في 
الحوريات والحشرات 

ثاقبة ماصة البالغة 
 ⸲(على هيئة خرطوم)
اللحي والفكوك 

  –متحورة ألقالم إبرية 
  اجزاء الفم

  منحرفة للخلف
  

 صغيرة إلى متوسطة الحجم حشرات 
 األعين البسيطة ⸲ األعين المركبة عادة موجود

 موجودة أو غائبة
  الصدر الثالث  ⸲األمامي واألوسط كبيرين الصدر

 صغير
 الزوج األمامي ⸲ زوجين من األجنحة عادة موجودة

الجزء القمي ⸲ الجزء القاعدي منه سميك غليظ 
 الزوج الخلفي من األجنحة غشائي⸲ الغشائي

 ة للمشىء وفي بعض األحيان األرجل عادة مهيئ
  للقنص

                



       Order 
 الرتبة

Family 
  الصفات التصنيفية "التشخيصية"  اجزاء الفم  التطور  العربي) -مثال (االسم العلمي        الفصيلة

5  Homoptera
  األجنحة متجانسة

Aphididae Aphis gossypii 
ن القطن أو البصلمَ 

ناقص 
  (متجانس)

أجزاء الفم في 
الحوريات 

والحشرات البالغة 
ثاقبة ماصة (على 

 ⸲هيئة خرطوم)
اللحي والفكوك 
متحورة ألقالم 

   –إبرية 
  اجزاء الفم

  منحرفة للخلف

 صغيرة إلى متوسطة الحجم حشرات 
 األعين البسيطة ⸲ األعين المركبة عادة موجود

 موجودة أو غائبة
  الصدر الثالث ⸲ الصدر األمامي واألوسط كبيرين

 صغير
 الزوج األمامي ⸲ زوجين من األجنحة عادة موجودة

  الزوج الخلفي غشائي⸲ )يب متجانسغليظ  (ذات ترك

 

               

 

 

 

 

 



       Order 
 الرتبة

Family 
  الصفات التصنيفية "التشخيصية"  اجزاء الفم  التطور  العربي) -مثال (االسم العلمي        الفصيلة

6  Lepidoptera
 حرشفية األجنحة

Papilionidae Papilio demoleus 
أبو دقيق الموالح

أجزاء الفم في   كامل
 قارضة(اليرقات 

وفي  )سفلية –
الحشرات البالغة 
ماصة (على هيئة 

 )خرطوم
  

 صغيرة إلى كبيرة الحجم (المسافة بين قمتي  حشرات
 سم). 30الجناحين االمامي حتى 

  الرأس سفلية ذات أجزاء فم ماصة على هيئة خرطوم
 ملفوف نتيجة تحور خوذتا الفك.

  كبيرة.المالمس الشفوية عادة 
 مغطاة بطبقة من ⸲ زوجين من األجنحة الغشائية

 الحراشيف كما في البطن واألرجل.
  الزوج األمامي من األجنحة أكبر قليالً من الزوج

 الخلفي. 
  5عادة بها ⸲ عقل 10اليرقات ذات بطن مكونه من 

 )10ثم  6-3(على العقل    prolegsازواج من األرجل

          

 



       Order 
 الرتبة

Family 
  الصفات التصنيفية "التشخيصية"  اجزاء الفم  التطور  العربي) -مثال (االسم العلمي        الفصيلة

7  Diptera
 ذات الجناحين

Tephritidae Ceratitis capitata 
ذبابة الفاكهة

  كامل

أجزاء الفم في 
قارضة (اليرقات 

وفي  )سفلية –
الحشرات البالغة 

 العقة
  

  وسطة الحجم ذات أعين مركبة إلى متحشرات صغيرة
 كبيرة

 .أجزاء فم ثاقبة ماصة أو العقة 
  (االجنحة األمامية) عادة زوج من األجنحة الغشائية

 متصلة بالعقلة الصدرية الثانية.
  زوج من دبابيس االتزان متصل العقلة الصدرية

 الثالثة.
 قرون االستشعار متباينة 
 ت عديمة األرجليرقا  

  

      

 

 

 



       Order 
 الرتبة

Family 
  الصفات التصنيفية "التشخيصية"  اجزاء الفم  التطور  العربي) -مثال (االسم العلمي        الفصيلة

8  Hymenoptera
 غشائية األجنحة

Vespide Vespa orientalis 
دبور البلح

  كامل

أجزاء الفم في 
قارضة (اليرقات 

وفي  )سفلية –
الحشرات البالغة 

 قارضةالعقة او 
  

 بيرة الحجم ذات أعين مركبة كبيرةحشرات دقيقة إلى ك
 االعين البسيطة عادة موجوده 
 تشعار متعدد العقل وممتدة لألمامقرون اس 
 ) ً ) mesosomaالصدر إما ثالث عقل أو مكونا

مع ) propodeumبندماج العقلة البطنية األولى (
وفي هذه الحالة يتكون خصر بين خلف الصدر من ال

propodeum و العقلة البطنية الثانية 
 الجناح⸲ زوجين من األجنحة الغشائية عادة موجودة 

 عند طريق الخلفي في كل ناحيةمع  يتشابك األمامي
 خطاطيف

 للحي حتى في اليرقات عادة عديمة االرجل لها زوج ا
  حالة الرأس المختزلة

 

   



       Order 
 الرتبة

Family 
  الصفات التصنيفية "التشخيصية"  اجزاء الفم  التطور  العربي) -(االسم العلمي مثال        الفصيلة

9  Coleoptera
 غمدية األجنحة

Elateridae Agrypnus notodonta 
فرقع لوز

  كامل

أجزاء الفم في 
 اليرقات

 والحشرات البالغة
 )سفلية –قارضة (

  

 عادة ذات أجسام ⸲ صغيرة إلى كبيرة الحجم حشرات
 صلبة 

  األجنحة األمامية ⸲ من األجنحة عادة موجودةزوجين
 وتلتقي في خط⸲ متصلبة ومتحورة إلى أغماد للحماية

 مستقيم طولي عند منتصف الظهر
 ينطوي ⸲ الزوج الخلفي من األجنحة غشائي كبير

 ومخفي أسفل الجناح األمامي 
  الصدر األمامي كبير بينما الصدر االوسط والخلفي

 فصغيرين.
  في الذكر. الصفائح  10ألنثي عقل في ا 9البطن

أكثر صالبة من   ) لعقل البطنsternaالبطنية (
 )tergaالصفائح الظهرية المقابلة (

  اليرقات تعيش علي األرض أو في الماء لها رأس
صلب وثالث أزواج من األرجل الصدرية (ال يوجد 

     )- prolegsأرجل بطنية 
 

     



 أسئلة حول الدرس العملي األول
لكل من الرتب اآلتية:التصنيفية (التشخيصية) الصفات  أهم أكتب االسم الالتيني مع  ذكر:  1س  
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