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 اسم المحاضر / د.عزالدين عطيه البيار

 القسم /  علوم الحياة

 المرحلة / الثانية

  Insect classificationاسم المادة / تصنيف حشرات 

 عنوان المحاضرة / رتبة غمدية االجنحة

 

 Coleopteraرتبة غمدية االجنحة             
 (الف نوع 350تعترب اكرب رتب احلشرات ) -1

 ات زراعية مهمة بعضها تعترب اف -2

 سم  5يرتواح حجمها من بضع ملمرتات اىل  -3

يتحور زوج االجنحة االمامية اىل تركيب صلب مقرتن فاقد التعريق يدعى  -4

 ئي يطوى اسفل االول لفي غشااما اخل Elytron الغمد 

 اجزاء الفم قاطعة . والتحول كامل او مفرط . والعذراء حرة  -5

 ني والثالث الصدر االمامي نامية اكثر من الثا -6

 تعيش احلشرات الكاملة والريقات على نفس الغذاء . والبيئة  -7

 تقسم اىل حتت الرتبتني 

  Adephagaالرتيبة االفرتاسية       -1
هلا فكوك ونشطة احلركة    Campodeiformالريقات منبسطة  -1    

 وتنتهي البطن بزوج من القرون الشرجية 

 تهي مبخلبني ) الريقة (تتكون الرجل من ست قطع  تن -2    

 عة البطنية االوىل ملنطقة البطن مشطورة اىل نصفني صتكون الق -3    

 بواسطة احلرقف اخللفي 



 يف الفك املساعد من قطعتني  galeaتتالف القلنسوة  -4    

 يتميز اجلناح اخللفي بوجود اخللية املستطيلة  -5    

 

 

 

 Polyphagaالرتيبة رمية التغذية      -2
 او عدمية االرجل   Scarabaeiformالريقة من النوع اجلعالي  -1   

 وهلا خملب واحد  ,يوجد رسغ تتكون الرجل يف الريقة من مخسة قطع وال -2   

 تكون القصعة البطنية االوىل ملنطقة البطن غري مشطورة  -3   

 تتالف القلنسوة من قطعة واحدة  -4   

 يف اجلناح اخللفي  التوجد اخللية املستطيلة -5   

 اهم العوائل 

  Cicindelidae عائلة اخلنافس النمرية      -1
 اللون اخضر او حناسي او ازرق وغالبا ما توجد بقع بيضاء او صفراء  -أ  

 اللوامس خيطية والفكوك طويلة تتقاطع امام الراس  -ب 

 حشرات شديدة االفرتاس  -ج 

الرملية . وهلا شصني متجهني اىل الرتبة  تعيش الريقات يف ممرات تعملها يف -ح 

 مسك الفريسة عنداالمام متنع احلشرة من اخلروج من احلفرة 



  

   

  Carabidaeعائلة خنافس االرض      -2
 ختتفي حتت الصخور  –انواع كثرية جتري بسرعة على االرض  -أ  

 كلها مفرتسة ليلية النشاط  -ب 

 اللوامس خيطية طويلة  -ج 

 ( اسابيع وتعيش الكملة بضع سنني 6-5الريقة مفرتسة تستغرق دورة احلياة )  -ح 



 
  

   Dytiscidaeعائلة اخلنافس الغواصة    -3

 
 تعيش يف اجلداول والربك . حتورت ارجلها للسباحة  -أ 

 عات هوائية حتت االجنحة حتمل عند دخوهلا املاء فقا -ب

 احلشرة الكاملة مفرتسة تعيش لعدة سنني  -ج

 تفرز الريقات مادة حتول انسجة الفريسة اىل سائل ومتتصة  -ح

 مييز الذكر عن االنثى من رسغ االرجل االمامية  -ت

 Hydrophilidae   عائلة اخلنافس املائية الرملية  -4



 الالمس صوجلاني  -حشرات مائية ارجلها مكيفة للسباحة -أ 

 تتغذى على املواد املتعفنة والنباتات املائية  -ب

 خترج اىل اهلواء الخذ االوكسجني   -ج

 الريقات مفرتسة تتغذى على الدعاسيق واالمساك الصغرية  -ح

  

  

 Silphidaeعائلة خنافس اجليف    -5
                                                                                                                                                                    اجلناح االمامي امحر او اسود او كال اللونني   -أ  

 اللوامس صوجلانية  -ب 

تتغذى على اجلثث وتضع بيوضها عليها لتتغذى عليها الريقات وقسم منها ذو  -ج 

 تغذية نباتية 
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  Lampyridaeعائلة ذباب النار     -6

 
 ليال وختتفي نهارا  حشرات مضيئة تطري -أ 

 الصدر االمامي متوسع وخيفي الراس  -ب

 اللوامس منشارية  -ج

. تنتج الريقة والعذراء الضوء بشكل مستمر  البطن  عضوا انتاج الضوء يقع اسفل -ح

 لغة بشكل متقطع . ليس مجيع االنواع تنتج الضوء االببينما 

 

  Meloidaeعائلة خنافس بلسرت            -7

 



اضيق من  األماميضيق الراس والصدر يمتوسطة احلجم اللوامس خيطية و -أ   

 االجنحة 

 تتغذى على االزهار واالوراق  -ب  

 التحول مفرط  -ج  

   Cantharidin حيتوي اجلسم  على مادة طبية تدعى  -ح  

   Elateridaeعائلة فرقع لوز     -8

 
 ى ارجلها عند وضعها مقلوبة على ظهرها تتمكن من القفز يف اهلواء والعودة عل -أ   

تتميز بامتداد الصدر االمامي على جانيب اجلسم كما حييط الغمدان جبانيب  -ب  

 اجلسم   

 اللوامس منشارية  -ج   

يرقاتها ذات كيوتكل قوي تسمى بالديدان السلكية  –نباتية التغذية  -ح   

wireworm   تتغذى على جذور والدرنات والبذور 

 

  Buprestidaeعائلة احلفارات ذات الرؤوس املسطحة    -9



 

 
 اجلسم طويل مسطح ذو لون معدني  -أ 

 اللوامس منشارية  -ب

 حتفر الريقات اخلشب وجذوع االشجار الضعيفة وتقضي الشتاء يف االشجار  -ج 

 نة للحشرة جيل واحد يف الس -ح 

 Dermestidaeخنافس اجللود    عائلة -10
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 حشرات صغرية احلجم يغطي جسمها شعر كثيف  -أ  

 واللوامس راسية  الرأس الصدر االمامي يغطي -ب 

والريش والصوف يف نهاية البطن . وتتغذى على اجللد  طويلللريقة شعر  -ج 

 واحلشرات االخرى واحلبوب والسجاد 

 

 Coccinellidaeعائلة الدعاسيق      -11

  

  
 خنافس صغرية احلجم نصف كروية والراس خمتفي تفريبا حتت الصدر االمامي   -أ  

 اللوامس صغرية صوجلانية  -ب 

الريقة واحلشرة الكاملة من املفرتسات على املن واحلشرات القشرية وهي مفيدة  -ج 

   Biological controlيف املكافحة احلياتية  

قة نشطة مزودة بندب عندما تنضج تلصق مؤخرتها على االوراق وتتحول اىل الري -ح 

 فقط (  7عذراء داخل جلد الريقة )ابو العيد ذو 



ليس مجيعها مفرتسة فبعضها افات زراعية على القرع والبطيخ و غريها  حيث  -ت 

 تتغذى على االوراق 

  Temeberionidae    الظالمعائلة خنافس  -12

 -أ      

 يرتاوح حجمها بني الصغري واملتوسط والكبري

المس طولي ضعيف تتغذى على خمتلف احليوانات وبعضها مفرتس وتهاجم لا-ب   

 احلبوب والطحني والنخالة واجلريش 

 منها خنفساء الطحني الصدئية واحلمراء -ج   

 Scarabaeidaeاالت   عائلة اجلع 13

  



 
 المس صفيحي الساق االمامي حمور للحفر لحشرات متوسطة وكبرية ا-أ  

 سخة وبراز احليوانات فيعيش على املواد املواد املت -ب   

     )        dung beetleseثخنفساء الرو(

اخللفية ثم تضع فيها  بأرجلهايصنع كرات من الروت تدرجها  منها ما -ج    

  يض الب

 بعضها حيفر يف الرتبه وبعضها يف سيقان النبات مثل حفار ساق النخيل  -د    

 Ptinidae عائلة اخلنافس العنكبوتية  -14
 شبة العنكبوت مضغوطة من اجلانبني ت-أ    

 طويلة  سوا ملاالرجل وال -ب    

 ألون عسلي من األعلى ويقطع السطح السفلي بوبر قصري اصفر ألون  -ج    

 توجد يف املنازل واملخازن وتسري ببطئ  -د    



 

 
 

   
   

 Cerambycidaeذات القرون الطويلة    احلفارات عائلة -15

 حشرات متوسطة اىل كبرية وحجمها طويل     -أ     

 يطية طويلة اللوامس خ  -ب    

 حيمل الصدر االمامي نتوء على اجلانبني   -ج    
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 تتغذى احلشرة الكاملة والريقة على النباتات وحتفر الريقة يف اخلشب -د    

 

 
  

  

 

 Chrysomelidaeعائلة خنافس االوراق    -16 



  
 خنافس صغرية احلجم . الوانها مجيلة  -أ 

 الوامس صوجلانية ضعيفة  -ب  

 تتغذى على اوراق النباتات  -ج  

تقضي احلشرة الكاملة الشتاء حتت قلف االشجار او يف الرتبة وتضع البيض يف  -د  

 الربيع على االوراق 

 تضخم الفخذ اخللفي يساعدها على القفز على االوراق  -ح  

      Bruchidaeعائلة سوس البقوليات     -17
 رية حشرات صغرية اللوامس هراوية او منشا -أ  

 الغمدان ال يغطيان احللقة البطنية االخرية  -ب  

البذور وخترج تعيش الريقة داخل البذور وتقضي احلشرة الكاملة الشتاء داخل  -ج  

 عند زراعة البذور 

 تصيب بذور الباقالء واحلمص والبقوليات  -د  

  



 

  
  Curculionidaeعائلة السوس احلقيقي      -18

 اخلرطومية او السوس تسمى اخلنافس  -أ  

 اللوامس صوجلانية و مرفقية يف نفس الوقت  -ب 

 تتغذى على النباتات واحلبوب املخزونة  –ج  

 
  

 
Magdalis rufa  

 
Magdalis phlegmatica  

 
Magdalis nitida  
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Otiorhynchus 

dieckmanni  

 

Otiorhynchus 

ligustici  

 

Otiorhynchus 

armadillo  

 

Otiorhynchus 

niger  

 

 

http://www.kerbtier.de/Pages/Fotos/FotoLargeN/Curculionidae/Otiorhynchus-dieckmanni-n.jpg
http://www.kerbtier.de/Pages/Fotos/FotoLargeN/Curculionidae/Otiorhynchus-dieckmanni-n.jpg
http://www.kerbtier.de/Pages/Fotos/FotoLargeN/Curculionidae/Otiorhynchus-ligustici-n.jpg
http://www.kerbtier.de/Pages/Fotos/FotoLargeN/Curculionidae/Otiorhynchus-ligustici-n.jpg
http://www.kerbtier.de/Pages/Fotos/FotoLargeN/Curculionidae/Otiorhynchus-armadillo-n.jpg
http://www.kerbtier.de/Pages/Fotos/FotoLargeN/Curculionidae/Otiorhynchus-armadillo-n.jpg
http://www.kerbtier.de/Pages/Fotos/FotoLargeN/Curculionidae/Otiorhynchus-niger-n.jpg
http://www.kerbtier.de/Pages/Fotos/FotoLargeN/Curculionidae/Otiorhynchus-niger-n.jpg
http://www.kerbtier.de/Pages/Fotos/FotoLargeN/Curculionidae/Otiorhynchus-fuscipes-m.jpg

