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 اسم المحاضر / د.عزالدين عطيه البيار

 القسم /  علوم الحياة

 المرحلة / الثانية

  Insect classificationاسم المادة / تصنيف حشرات 

 عنوان المحاضرة / رتبة نصفية االجنحة

 

 O.Hemiptera          األجنحةرتبة نصفية 

او تنقل امراضا و  معظمها ضارة تتغذى على العصارة النباتية او دم االنسان -1

 .قسم منها مفرتس 

يعيش قسم منها يف املاء وتفرتس احلشرات الصغرية وقسم منها تفرز رائحة  -2

 كريهة

خلفية اجزاء  ومعظمهاالفم ثاقب ماص و يربز اخلرطوم من مقدمة الرأس  -3

 opisthognathousالفم 

) يف  ةفي( قصرية خم األرضية األنواعاللوامس خيطية وتكون طويلة ظاهرة )  -4

 االنواع املائية (

هلا زوجان من االجنحة االمامي جلدي من القاعدة وغشائي من الطرف  -5

 االخر )نصف غمدي ( وحتمل االجنحة بشكل متبادل على البطن 

 التحول تدرجيي  -6

 -رتبتني :حتت  ىلاتقسم 
  Cryptocerataرتبة مخفية اللوامس    تحت  -أوال : 

مفرتسة عدا  معظمهاامس اقصر من الرأس وخمفية اللو –وتشمل االنواع املائية  

 )نوتي املاء(

  -اهم العوائل :



 Corixidaeعائلة نوتي الماء    -1

 ك والنباتات املائية تنتشر على اجلداول والرب -1  

 يبدو لونها يف املاء فضي ال حاطتها بغالف هوائي حول اجلسم  -2  

 تستخدم يف التنفس 

 م قصرياجلسم مسطح واخلرطو -3  

امللعقة و اخللفيان  يشبهقصري مزود بشعريات والرسغ  األرجلالزوج االول من  -4  

 للسباحة  منحورةطويالن 

 تتغذى على النباتات والطحالب واحليوانات الصغرية يف املاء . -5 

 أسبوع     6-7دورة حياتها  

       
  Notonectidaeسباحات الظهر          عائلة   -2 

 يف املاء  ظهرهاتسبح على  -1    

 االرجل تشبة اجملاديف  -2     

 السطح الظهري هلا يشبة القارب  -3     

 البطن عند الغوص  حتمل هواء على جانيب -4     



  

 

     Nepidaeعائلة عقرب املاء    -3
 طويلة  تنفسية هذنبيجسمها رفيع وهلا لواحق  -1   

  أخدودمكيفة للقبض على الفريسة والفخذ حيتوي على  األمامية األرجل -2   

 تفرتس احلشرات املائية كالقشريات وبراغيث املاء  -3   

 التسبح لكنها تعيش على النباتات او قاع الربكة -4   
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  Belostomatidaeعائلة بق الماء الضخم        -4 

 تضم افراد كبرية احلجم  -1    

  .اجلسم بيضوي -2    

 تعيش يف الربك واملستنقعات  -3    

  للقبض على الفريسةزوج االرجل اخللفي حمور للسباحة واالمامي  -4    

 شديدة االفرتاس  -5    

 حنو الضوء.كثريا ماتلجا للطريان وتنجذب  -6    

هر الذكر الذي حيملها حلني تلصق االناث يف بعض االنواع بيضها على ظ -7   

 وقسم منها يضع البيض على النباتات املائية الفقس 

 شهر وتقضي الشتاء يف املاء كحشرة كاملة. 2-1تكمل دورة حياتها خالل  -8   

 



 

  
 

  
 

 

  Gymnocerataرتبة ظاهرة اللوامس   -ثانيا :

 تشمل البق االرضي -1

 اطول من الراساللوامس واضحة وطويلة  -2

 افات زراعية خطرة  و تشكل اضرار اقتصادية -3

  خرى.بعضها ميتص دماء االنسان واحليوانات اال -4

 العوائل    أهم
   Pentatomidaeعائلة البق النتن     -1 

 احلجم صغري و عريض  -1  
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 رائحتها عند مسكها نتنه  -2  

 تتغذى على عصارة النبات وبعضها مفرتس  -3  

 .Nezara sp   منها البقة اخلضراء   -4  

 و بنية  الوانها خضراء و زيتونية -5       

 مثلث الشكل وبارز وحمدب من اخللف   Scutellumالدريع   -6       

 
 Coreidae    القرعياتعائلة بق  -2

 وجود العيون البسيطة  -1     

 اجلناح االمامي ذو عروق متعددة ومتفرعة يف اجلزء الغشائي  -2     

 تتغذى على النباتات وتسبب اضرار  -3     

 .ة خمتبأهلا جيل واحد يف السنة وتقضي الشتاء يف طور الكاملة  -4      
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  Lygaeidaeعائلة بق الحبوب     -3

 وجود العيون البسيطة  -1      

  االماميعروق يف اجلزء الغشائي للجناح  5-4يوجد  -2      

 مثل احلنطة والشعري قبل جفافها.تتغذى على عصارة النبات والبذور  -3      
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 Reduviidaeعائلة البق الفتاك )المقبل (       -4

  وقوي يسمى البق املقبل الن اخلرطوم يكون قصري  -1          

وال توجد عروق توجد خلية او خليتني يف اجلزء الغشائي للجناح االمامي  -2     

 طوليه باجلزء القاعدي الغشائي.

 وجود العيون البسيطة  -3     

 يبقىوال  يف الفريسة ومتتص حمتوياتهاشديدة االفرتاس تفرز لعاب سام  -4     

 .اال اجللد  منها

الذي يتسبب عن طفيلي   Chagasوتنقل مرض  تهاجم االنسان -5     

Trypanosoma cruzi   اليت تنتقل يف القناة اهلضمية للحشرة وعندما متتص

احلشرة دم االنسان وتتغوط تنزل الطفيليات مع الرباز وتدخل عن طريق اجلرح الذي 

املنطقة  متور.اعراض املرض حيدث اثناء العض وحك املنطقة من قبل الشخص 

املصابة خاصة االجفان والتهاب الغدد الدمعية والصداع وشحوب الوجه وتوسع الكبد 

 اسابيع .  3-2والطحال وقد تكون الوفاة بعد 
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  Pyrrhocoridaeعائلة البق االحمر      -5

 اللون والرأس اقصر من الصدر  محراء -1  

  كبرية  تكون العيون املركبةوانعدام العيون البسيطة  -2  

 غشاء اجلناح االمامي حيتوي خليتني عند القاعدة  -3  

  غذى على احلبوبمتتص عصارة النبات وتت -4  

 تكون هذه العائلة وسطا بني بق القرعيات وبق البذور. -5   
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   Nabidaeبق الفتاة  -6

 حشرات صغرية احلجم وحنيفة -1  

 الراس مسطح  -2  

 االرجل االمامية متكيفة لالفرتاس ومزودة باشواك  -3  

 تشاهد متسلقة على االعشاب اوتسري على االرض تفتش عن الفرائس مثل املن -4  

  تستخدم يف املكافحة احليوية  -5

  
 

 

  Cimicidaeعائلة بق الفراش    -7

 اجلسم مسطح وعريض  -1   

 عدم وجود االجنحة  -2   

 Cimex  Lectulariusاالسم العلمي          -3   

 و االنسان  األرانبتتغذى على دم الفئران و اجلرذان و  -4   
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 تتغذى ليال وختتفي نهارا يف الشقوق داخل املنازل والفنادق  -5   

 اسابيع  8-6ان ختتفي اكثر من شهرين . دورة حياتها  ميكن -6   

 اجيال يف السنة على طول السنة 4-3هلا -7   

 الوجبة الواحدة تكفيها لفرتة طويلة اذا مل جتد الغذاء  -8   

 تنتقل من مكان اىل اخر خالل اجلدران واملالبس -9   

 نقلها لالمراض.على الرغم من تطفلها على االنسان اال انه مل يثبت  -10   
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 Homopteraاالجنحة         متجانسةرتبة 

 يكون اجلناحان االمامي واخللفي من نفس القوام  -1

 متتد اجلناحان فوق البطن بشكل مجالون عند عدم االستخدام  -2

 اغلبها جمنح وقسم غري جمنح مثل املن واحلشرات القشرية  -3

زوج واحد من االجنحة كما يف البق الدقيق  األنواع غري اجملنحة حتوي الذكور على -4

 واحلشرات القشرية بينما االناث غري جمنحة 

 اللوامس قصرية او طويلة ولكن ظاهرة  -5

 ينشا اخلرطوم من مؤخرة الراس  -6

الفم ثاقب ماص والتحول تدرجيي عدا الذباب االبيض لوجود طور ساكن يسبق احلشرة  -7

 الكاملة  

 

 اهم العوائل 

   Cicadidaeكادا       عائلة السي -1
 حشرات صغرية احلجم   -أ

 الذكور تصدر صوت لوجود جهاز انتاج الصوت يف مقدمة البطن  -ب

 خترج احلشرة الكاملة يف الربيع وخترج الذكور اوال  -ج

 ( اسابيع من ظهور الكاملة ويوضع البيض على االغصان 5حيدث التزاوج ووضع البيض بعد ) -ح

 لى العصارة النباتية ومتوت الكامالت بعد وضع البيض تتغذى احلشرة ع -خ



 

  

 Cicadellidaeعائلة قافزات االوراق       -2
 حشرات صغرية احلجم  -أ

 يكون الزوج اخللفي لالرجل متثخن  -ب

 متشي جانبا وتقفز بسرعة  -ج

 للمزروعات ومتتص العصارة النباتية تسبب اضرار  -ح

 تفرز مسوما يف انسجة النبات وتقتلها  -خ

 تفرز الندوة العسلية وتنمو عليها الفطريات  -د

 تنقل االمراض الفريوسية للنبات  -ر
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  Aleyrodidaeعائلة الذباب االبيض             -3

 اجلسم مغطى بشمع دقيق املظهر  -أ 

 احلشرات الكاملة صغرية احلجم بيضاء اللون  -ب

 االجنحة اطول من البطن -ج

 احلوريات تكون صغرية تشبة القشرة  -ح

 يف بعض االنواع اهداب على اجلوانب  توجد -خ

 تفرز احلوريات الندوة العسلية  -د

 يوجد طور ساكن قبل ظهور احلشرة الكاملة  -ر

 مهمة اقتصاديا مثل ذبابة الرمان البيضاء وذبابة احلمضيات البيضاء      -ز
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  Aphididaeعائلة قمل النبات  )املن(          -4

 م ناعمة امللمس ( مل6-1حشرات صغرية ) -أ 

 قد تكون جمنحة او فاقدة لالجنحة حسب النوع وحسب املوسم  -ب

 اجلناح االمامي اوسع من اخللفي  -ج

يوجد زوج من الرتاكيب االنبوبية على جابي السطح العلوي للحلقة البطنية اخلامسة وقد تنعدم يف  -ح

 بعض االنواع 

 الل فتحة الشرج خ Honeydewتنتج الندوة العسلية )الرضاب (   -خ

 تتغذى على العصارة النباتية وتسبب اضرار للنبات  -د

 

 



 
 

  Coccidaeعائلة احلشرات القشرية     -5

 تضم جمموعة كبرية من احلشرات القشرية والبق الدقيقي  -أ

 د تغطى احلشرات بافراز مشعي  او بقشرة مصنوعة من اجللو -ب

 الذكور جمنحة هلا زوج امامي واسع والثاني خمتزل اىل دبوس التوازن  -ج

 الذكور الكاملة ال تتغذى . االناث متتص العصارة  -د

 تسبب اضرار بالغة بالنبات  -هـ

التطور تدرجيي واحلورية نشطة كثرية احلركة تتحول اما اىل اناث غري جمنحة مغطاة بقشرة او  -ح

 ذكور جمنحة 
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