
1 

 المختبر السادس

 Head capsuleدساعح صىذَق انشأط 

 :Frontal viewيمنظر وجه -1

موضع اندماج .النمو حلقات جنٌنٌة اندمجت إثناء6ٌتكون الرأس فً األدوار الجنٌنٌة غٌر البالغة من 

أي درز أو حز وهو الحد الفاصل بٌن كل صفٌحتٌن .ما تبقى من الرأس أربع  Sutureالحلقات ٌسمى 

 -صفائح ٌفصل بٌن كل صفٌحتٌن درز وهذه الصفائح هً :

 vertex الهامت -1

 Front الجبهت -2

 clypeus الدرقت -3

 Labrum الشفتالعليا -4

 

 : Lateral viewيمنظر جانب -2

بٌة هً نأول شًء ٌالحظ من الجهة الجا
compoundeye  تلٌها منطقة تدعى الجٌنا

Gena)تسمى صفٌحة الفك  أوما)الخد
Mandibularsclerites 

أذا كانت الصفٌحة واسعة ٌعنً أن جنس الحشرة 
ضٌقة ذكر.ٌلٌها انت صفٌحة كأنثى أما أذا 

مباشرةً منطقة صغٌرة هً تحت الخد 
subgenaالشكل هً الفك  ثة. بعدها قطعة مثل

 .Mandibleاألعلى
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 : Dorsal viewًمنظر خلف
ً مثلثة  Vertexالهامةنشاهد من المنطقة الخلفٌة منطقة غامقة اللون هً  بعدها توجد صفٌحةًتقرٌبا

 . Post occiput. حولها توجد قطعةخلف مؤخرٌه تسمى القفى Occiputالشكل واسعة تدعى 

فً المنتصف نشاهد  .ٌكون مشوك Occiputal Sutureدرز مرتفع عما ٌجاوره قلٌالً ٌسمى ٌوجد 

ٌلٌها أجزاء الفم  Foramen magnum (Occiputal magnum)ثقب كبٌر هو الثقب األعظم 
 . Mandibleالفك العلويو Labrumشفى العلٌا الواضح منهاو

 

 Head Appendages: الرأس لواحق

 Eyesالعيون -1

 Antenna اللوامس -2

 Mouth parts اجزاءالفم -3

وهما تقعا فً منتصف الرأس لونها ابٌض  Ocilliفً الحشرات تسمى  -: Simple eyeالعيىن البسيطت  -1

 ال ترى الحشرة بهذه العٌون ..

ركبة ألنها تتكون زوج من العٌون كلوٌة الشكل سوداء سمٌت بالم -: Compound eyeالعيىن المركبت  -2

 .Ommatidiumمن عدد من الوحدات البصرٌة سداسٌة الشكل أو مكعبة .كل واحدة منها تسمى 

Ommatidium 
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 Antennaryمىطمح وشُء انالمظ تغمى حفشج انالمظ  Antenna انهُامظ )لشَن االعتشؼاس(-2

bit تكُن شفافح َمجُفح 

 :سئٍغٍح ًٌ لطغمه ثالثح ٌتكُن لشن االعتشؼاس مه 

  : ٌَُ انؼمهح األَنى أَ انماػذٌح نمشن اإلعتشؼاس ٌَُ أغُل انؼمم.Scape األصم  .1

  ٌَُ انؼمهح انتانٍح نألصم ًٌَ أصغش لهٍالً مه األصم : Pedicelحامم اَ انغاق ان  .2
ٌَتكُن ػادج مه ػذد مه انؼمم انتً ٌَُ انجضء انثالً مه لشن اإلعتشؼاس  Flagellum :انغُغ   .3

  .لذ تتحُس نتكُن األشكال انمختهفح نمشَن اإلعتشؼاسَلذ ٌكُن ػمهح َاحذج فً تؼط األحٍان
 

 

 

 اوُاع انهُامظ

انصشصُس مثل  تذسٌجٍا وحُ انممح نغُغٌمم عمك ػمم ا Setaceous: شؼشي انالمظ ان-1

  االمشٌكً
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ٍح ٌَُ انغانة فً مؼظم تمغتطٍهح َمتشا لطغ انالمظتظٍش : Filiformخٍطً انالمظ ان -2

  انحششاخ

 مثل الجرادة

 

ٌتمٍض تُجُد اختىاق َاظح تٍه كم ػمهتٍه : Moniliformمالدي : انؼمذي اَ انالمظ ان-3 •

 ضالنمل االبيمثل  فٍشثً انؼمذ اَ انمالدج فً انالمظمتتانٍتٍه 

  

 

ٌثشص مه كم حهمح وتُء صغٍش َمجمُع ٌزي انىتُئاخ تؼطً :Serrateمىشاسي : انالمظ ان -4

  Or:Coleoptera ستثح غمذٌح االجىححمثل  انالمظ شكالً مىشاسٌا

•  

ٌثشص مه كم لطؼح وتُء غٌُم وغثٍاً َمجمُع ٌزي انىتُئاخ تؼطً انالمظ : Pectinateمشطي  -5

 ً   اواث تؼط انفشاشاخ مثم انذََدج انماسظحمثل  شكالً مشطٍا
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فشاشح مثل  . هجاوثٍانمه كال  كُن انثشَصاخَفًٍ ت: Bipectinateمشطً معاػف : انالمظ ان -6

  دَدج انحشٌش

 

ٌضَد انالمظ تذَائش مه انشؼٍشاخ انذلٍمح َانتً : Plumose:  انمعاػف شٌشًانالمظ ان -7

  ركش انثؼُضمثل  تؼطً انالمظ شكالً ٌشثً سٌشح انطائش

 

  اوثى انثؼُضمثل مضَد تذَائش مه انضغة انىاػم انمصٍش : Pilose:  انالمظ انضغثً -8

 

  اتُ دلٍك انكشوةمثل  تذسٌجٍا وحُ انطشف لطغ انالمظَفًٍ تتعخم : clavateصُنجاوً  -9
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 الفراشاث

مكُوح ما تعخما فجائٍا  مطغػه تمٍح ان مطغ االخٍشج نهغُغَفًٍ تتعخم انCapitate: ساعً  -11

  هُدخىفغاء انجمثل  شثً انشاطٌ

 

 متشاكثح صفائح تٍعٌُحَفًٍ تتحُس انؼمم انطشفٍح انً  Lamellate: :انالمظ انصفائحً  -11

 انخىافظ انجؼانًمثل
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ٌتكُن انالمظ مه ثالث لطغ ٌَُجذ ػهى انمطؼح انثؼٍذج ٌذب َاحذ Aristate::  نالمظ انٍذتً ا-12

  انمىضنٍحانزتاتح مثل َػهٍح شؼٍشاخ لهٍهح 

 

 3انمطؼح االخٍشج مه انالمظ انزي ٌتكُن مه َفًٍ تغتذق : stylateمخشاصي : انالمظ انمهمً اَ ان -13

 خٍم رتاتح انمثل  لطغ مكُوح ما ٌشثً انمهم .
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شثً َفًٍ تكُن لطؼح االصم غٌُهح َتمٍم ػه انمطغ تضاٌَح ت   Geniculate: مشفمًانالمظ ان -14

  وحم انؼغم مشفمً خٍطً فً: -1ٌَكُن وُػٍه  انمشفك اوثىاء انزساع ػىذ

 

 

خىفغاء مثل  صُنجاوً غُغ ٌكُنٌشثً انمشفمً اال ان ان Geniculate –clavate:مشفمً صُنجاوً-2

  انغُط



9 

 


