
 الثاني العملي الدرس
  األجنحة ومتساوية مستقيمةتي رتب من العامة اآلفات

  أوالً: رتبة مستقيمة األجنحة

 الصفات التصنيفية:

 الحجم كبيرة إلى متوسطة حشرات 
 بطول تمتد عادة األجنحة من زوجين  ً ً  أو قصيرة الجسم وأحيانا  غائبة كليا
 األمامية أثناء الراحة األجنحة أسفل تنطوي عريضة غشائية والخلفية جلدية األمامية ضيقة األجنة 
 ظهر العقلة الصدرية األولى تغطي الجوانب 
 للقفذ متضخم عادة الخلفي الفخذ 
 واحده (غير مقسمة) عقلة الشرجية القرون 
 أعضاء إصدار الصوت (الصرير) وأخرى للسمع وجود عادة tympanum. 

 
 

   

 

 

 

 

 

 



 

       Order 
 الرتبة

Family 
  تحور األرجل  الطور الضار  اجزاء الفم  التحول  العربي) -مثال (االسم العلمي        الفصيلة

1  

Orthoptera
مستقيمة األجنحة  

Acrididae 
 

Schistocerca gregaria 
الجراد الصحراوي

  

  
  ناقص (متجانس)

  
  قارضة -سفلية 

  األرجل الخلفية للقفز  الحشرة البالغة –الحوريات 

2  Acrididae Anacridium aegyptium 
الجراد المصري

 
 ناقص (متجانس)

 

 
قارضة -سفلية   

الحشرة البالغة –الحوريات   
 األرجل الخلفية للقفز

3  Acrididae Euprepocnemis plorans 

  نطاط البرسيم
قارضة –سفلية  ناقص (متجانس)  

الحشرة البالغة –الحوريات   
 األرجل الخلفية للقفز

4  Pyrgomorphidae Poekilocerus bufonius vittatus 
قارضة -سفلية  ناقص (متجانس)  الجراد المحلي الحشرة البالغة –الحوريات    األرجل الخلفية للقفز 

5  

Gryllidae  

Gryllus bimaculatus 
قارضة -سفلية  ناقص (متجانس)  صرصور الغيط األسود ذو البقعتين الحشرة البالغة –الحوريات    األرجل الخلفية للقفز 

6  Acheta domesticus 
قارضة -سفلية  ناقص (متجانس)  صرصور الغيط األليف الحشرة البالغة –الحوريات    األرجل الخلفية للقفز 

7 Gryllotalpidae  Gryllotalpa gryllotalpa 
قارضة - أمامية ناقص (متجانس)الحفار  

الحشرة البالغة –الحوريات   
  للحفراألرجل األمامية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Schistocerca gregaria 
تتغذي الحوريات والحشره البالغة على أوراق وأزهار وبذور 

 وأشجار الخضر ومحاصيل الحقلية محاصيلجميع النباتات (
 الزين) تاتاونب الفاكهة

 
Anacridium aegyptium 

 الجراد طفيفالضرر الذي يحدث نتيجة االصابة بهذا النوع من 
 جدا إذا ما قورن بالجراد الصحراوي.

 
Euprepocnemis plorans 

الحوريات والجشرات البالغة تتغذى على النباتات النجيلية  
مثل الذرة الرفيعة واألرز كما تتغذي البرسيم وعلى بادرات 

  .القطن

 
Poekilocerus bufonius vittatus 

الصحراوية ويتغذي على النياتات يوجد هذا النوع في الوديان 
 الموجوده بهذه الوديان

 

 



  

Gryllus bimaculatus 
 

 وراق القطنأالحوريات والحشرات البالغة تتغذي على براعم 
ً والذرة ودرنات البطاطس والطماطم محدثه بها ثقوبالبرسيم و . ا

هذا باالضافه للتغذيتها على بيض ويرقات بعض الحشرات 
 ورق القطن والدودة القارضة.األخرى مثل دودة 

 
Anacridium aegyptium 

 مثل النوع السابق

 
Euprepocnemis plorans 

يقرض الحفار جذور النباتات الصغيرة (القطن والطماطم  
والبطاطس والنباتات البقولية والقرعية وبعض محاصيل 
الخضر األخرى) وسوقها تحت سطح األرض مباشرة. كما 

البطاطس و البطاطا وعلى بذور الطماطم يتغذى على درنات 
  .وغيرها

 



  

Schistocerca gregaria 

 الجراد الصحراوي

  ) الزين تاتاونب الفاكهة وأشجار الخضر ومحاصيل الحقلية محاصيل( النباتات جميع غة على أوراق وأزهار وبذورالبال : تتغذي الحوريات والحشرهالعوائل

خضري تماما عند األصابات الشديدتاركة األشجار عارية من المجموع ال حتى البرية منها   

 دورة الحياة:
 

 تربه مفككه -
 بيضة) 120-80(اصفر المع كتل بيض  -
  درجة حرارو مئوية 30 -25اسبوعين عند  -
  حوريات (خمسة أعمار) -

       
  

  



  مظاهر األصابة والضرر:

   

   



 
  األجنحة متساوية رتبةثانياً: 

  التشخيصية:الصفات 
 الحجم متوسطة إلى صغيرة إجتماعية حشرات 
 قارضة أمامية فم أجزاء 
 الغائبة األجنحة أن أو المستعرضة العروق وتفقد مختزل تعرق الشكل ذات و الحجم في المتماثلة الضيقة الغشائية األجنحة من زوجين 
 قالدي استشعار قرن 

  



 

 ما الفرق بين النمل األبيض و النمل الحقيقي؟

 غياب الخصر -

 زوج من األجنحة المتساوية -

 قرون استشعار قالدية -

 حياة سرية -

 التغذية االساسية على السليولوز -

 

  

  

  المعيشة وعناصر المستعمرة

يعيش النمل األبيض حياة اجتماعية داخل مستعمرات تختلف في بنيتها وحجمها في  •
هائالً لألخشاب الطبيعية المناطق االستوائية والمعتدلة من العالم محدثاً دماراً 

 والمشغوالت الخشبية وجذور النباتات والمواد السليولوزية.

 وتتكون المستعمرة من األفراد االتية: •

 عدب أجنحتها تقصقت  أنثي وهي ⸲. يوجد في كل مستعمرة ملكة واحدةالملكة .1
خصيب الذكر لها حيث تكبر بطنها نتيجة امتالئها بالبيض وهي تعيش قرابة ت

 وات.خمس سن

 . وهي تقوم بتخصيب الملكة.الذكورالخصبة (الملك) .2

. وهي أفراد عقيمة ذات رأس كبيرة وفكوك حادة وقوية. (ذكور واناث) الجنود .3
ووظيفتها الدفاع عن المستعمرة وحماية باقي األفراد وتنظيف العش وأكل الصغار 

 الميتة.

غيرة. ووظيفتها وهي أفراد عقيمة ذات روؤس وفكوك صالشغاالت (ذكور وإناث).  .4
 جمع الغذاء وبناء العش.

 . بعضها يحل محل الملكة عند اللزوم.أفراد مجنحة .5

  



    

  



 طرز وعادات المعيشة

 يوجد للنمل األبيض طرازين رئيسيين للعادات المعيشة

 نمل الديار الخشبية .1

   

 نمل الديار االرضية .2

 

    



  أضرار النمل األبيض

جسيمة وخسائر بالغة للمباني الريفية واألخشاب وأثاثات المنازل يسبب النمل األبيض أضراراً 
واألقمشة والورق والكتب والصناديق الورقية والحبوب المخزونة فضالً عن تعرض النباتات الحية 

 لالصابة بأنواع معينة من النمل األبيض.

     

  



    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 : اآلفات الثاني أسئلة على الدرس العملي

A. اآلتي على أجب أمامك التي الحشرية العينات فحص بعد - 

  والحفار الغيط صراصير مع مقارنة والنطاطات الجراد في االستشعار قرن نوع .1

  األجنحة مستقيمة رتبة في الفم أجزاء نوع .2

  والحفار الغيط وصراصير والنطاطات الجراد في األرجل في التحور نوع .3

   والحفار الغيط صراصير مع مقارنة والنطاطات الجراد في الشرجي القرن نوع .4

  

B. ؟ بعضها عن اآلتية الحشرات تميز كيف  

  والمحلي الصحراوي الجراد  .1

 المتشابه البرسيم ونطاط البرسيم نطاط  .2

 الذكر عن األسود الغيط صرصور أنثي  .3

 

C. األبيض النمل حشرة في االستشعار قرن نوع أذكر  

  األبيض النمل حشرة في األجنحة نوع أذكر .1

  األبيض النمل في الضرر يحدث الذي الطور هو ما .2

 أمامك الذي األبيض النمل إصابة مظهر صف .3

  

D. الجراد إصابة مظهر صف بالممر الموجودة اإليضاح وسائل معرض على مرورك عند  

  
  
  
 


