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  السؤال األول أجابة  
: من أكبر شعب المممكة الحيوانية  phylum arthropodaتعتبر شعبة مفصميات االرجل 

كيف تفرق بين الحشرات وبين الصفوف األخرى من شعبة مفصميات األرجل موضحا الصفات 
 (درجات 10)العامة لصف الحشرات؟ 

. الييكل الخارجى الشيتينى القوى -1
: مقسم إلى ثالثة أجزاءالجسم  -2
              Hypognathusوهو من النموذج سفمية أجزاء الفم : الرأس  –أ 

وىو صغير الحجم عرضو أكبــر من طولـــو، الجزء . وىو النموذج األكثر شيوعًا فى الحشرات
عميا، عمى جانبى العموى منو ىو قمة الرأس يمييا من األمام الجبية ثم الدرقة وىــذه تتمفصل مع الشفة ال

طويمة شعرية وكذلك أجزاء الفم وىى الفكان  –الرأس يوجد الخدان وتحمل الرأس زوج من الزبانات 
تحمل الرأس أيضًا زوج . وأجزاء الفم من النموذج القارض –والشفة السفمى  –الفكان السفميان  –العمويان 

. من العيون المركبة السوداء الكبيرة الحجم
الصدر األمامى والصدر األوسط والصدر الخمفى، يحمل : قسم إلى ثالثة مناطق ىىوي:  الصدر  –ب

كل منيما جانبيًا زوج من األرجل المتمفصمة كما يحمل كل من الصدر األوسط والصدر 
 .الخمفى زوج من األجنحة

عقل واضحة مع بعض الفصوص اإلنتيائية  10مفمطح من أعمى إلى أسفل ويتركب من :  البطن   –ج
. لتى قد تمثل عقمو حادية عشرا

الحظ أن الييكل الخارجى لمبطن أطرى من ىيكل الرأس والصدر ومن الناحية البطنية يظير فى 
عقل فقط وتستطيل السابعة  7حمقات وتحمل التاسعة قممين غير معقمين، أما فى األنثى يظير  9الذكر 

لكيس التناسمى، أما العقل التالية تتحور إلى الخمف مكونة تركيب يشبو القارب يكون الجدار السفمى ل
. مكونة الجياز التناسمى

يمكن التمييز بين الذكر واألنثى كما ىو واضح فى الرسم، الحظ أن ترجو العقمة العاشرة تحمل 
. فى كال الجنسين قرنين شرجيين متحركين

 



                                                                                                 
                     ىالسؤال الثان أجابة 

تكمم بالتفصيل مع الرسم عن جدار الجسم فى الحشرات ؟ ثم تكمم بالتفصيل عن ميكانيكية 
 (درجات 10)عممية األنسالخ؟    

 لية ميترك للطالب  أختبار مهاراتة الع       لث  السؤال الثا أجابة 
 : تكمم بالتفصيل مع الرسم عن 

 خًسح إَٔاع يٍ أجُحح انحششاخ  -1

 خًسح إَٔاع يٍ أسجم انحششاخ -2

 خًسح إَٔاع يٍ أقشٌٔ األسرشؼاس فٗ انحششاخ -3

 15)                                                                                            لرابع السؤال ا أجابة 
 (درجة

 : ذخيش أثُاٌ يٍ انرانٗ ٔأجة ػُٓى تانرفصيم 

 ذكهى ػٍ ذشكية انجٓاص انٓضًٗ فٗ انحششاخ يٕضحا انؼالقح تيٍ انرشكية ٔانٕظيفح ؟ - أ

 

 يقوم الطالب برسم تخطيط للجهاز الهضمى  ( :ى األمامىأو المع)قناة الهضم األمامية ( أ ) 

يؤدى  –تبدأ بفتحة الفم التى تؤدى إلى فراغ فمى قصير يفتح فيو المجرى المشترك لمغدد المعابية 
ىذا الفراغ الفمى إلى مرئ قصير ينتفخ مكونًا حوصمة كبيرة إلختزان الغذاء ويمتد فى البطن ثم تنتيى فى 

. طاحنة تحمل فى ثناياىا الداخمية مجموعة أسنان طاحنة قونصة كمثرية الشكل

( أو المعدة( )أو المعى األوسط)قناة الهضم الوسطية ( ب)
وىى أضيق من قناة اليضم األمامية وأقصر منيا أيضًا عمى شكل أنبوبى ويتصل بيا عند 

األعورية وىى غير معمومة إتصاليا بالمعى األمامى عدد من أنابيب مقفمة األطراف تعرف باألنابيب 
. الوظيفة تمامًا فقد تكون مأوى لمكائنات البكتيرية وقد يكون ليا دخل فى ىضم الغذاء

: قناة الهضم الخمفية ( ج)

: يالحظ أنها مقسمة إلى جزئين 

  جزء أمامى أنبوبى ضيق ىو األمعاء الدقيقة والتى تتصل من األمام بالمعدة ويفصل بينيما
كما يتصل بيا عند ىذا المكان عدد من أنابيب ممبيجى وىى أنابيب دقيقة  –الصمام البوابى 

. وطويمة صفراء مائمة إلى الخضرة وليا وظيفة إخراجية

 جزء خمفى أطول من األمامى وأكثر إتساعًا ىو األمعاء الخمفية أو القولون الذى يؤدى لممستقيم. 



. تتركب من فصين يمتحق بيا خزان إفحص الغدد المعابيـــة وتبين أن عددىا غدتان كل عدة
 

أسسًّ يٕضحا ذشكيثّ ٔأششح . انجٓاص انذٔسٖ فٗ انحششاخ يؼرثش يٍ انُٕع انًفرٕح  - ب

 تانرفصيم يكاَيكيح انذٔسج انذيٕيح؟ 

ٔيرشكة يٍ األٔسطٗ ٔيًرذ أسفم انرشجاخ  يقٕو انطانة تشسى ذخطيظ نهجٓاص انذٔسٖ  - خ

ف يرصم تانقهة انًًرذ فٗ يُطقح انصذس ٔيُرٓٗ يٍ األياو تفرحح فٗ انًخ ٔيٍ انخم

حجشج ثالثح يُٓا ذقغ فٗ يُطقح انصذس ٔػششج ذقغ فٗ يُطقح  13ٔيركٌٕ يٍ ٔانثطٍ 

ٔنكم حجشج يٍ حجشاخ انقهة فرحراٌ يذخم يٍ خالنٓا انذو يٍ انرجٕيف انظٓشٖ . انثطٍ

سك انذو انقهة ٔيد –أٔ انرجٕيف حٕل انقهة إنٗ داخم انقهة ٔذؼشف ْزِ تانفرحاخ األريُيح 

 (.أٔ األتٓش)فٗ األياو إنٗ انشأس ػثش األٔسطح 

 

 ذكهى ػٍ انرُفس فٗ انحششاخ انًائيح ٔيا ْٗ إَٔاػّ؟    –ج 

يتشكب ىزا الجياص هن عذيذ هن القصبات اليٌائية رات هظيش فضى ًالوذاخل ليزه القصبات ىى 

تظل ىزه القصبات هفتٌحة  –ًتتفشع ىزه القصبات كثيشاً بين أنسجة الجسن الوختلفة  –الثغٌس التنفسية 

فس هثل التن التنفس فى الحششات الوائية . على الذًام بسبب ًجٌد تغلظات لٌلبية فى بطانتيا الجليذية

 .بالخياشين ًالجلذ ًالووصات التنفسيو ً التنفس هن اًكسجن بعض النباتات الوائية 

 (دسجح 15)   الخامس                                                              السؤال  أجابة 
 يا ْٗ يكَٕاخ انجٓاص انؼصثٗ فٗ انحششاخ ؟ - أ

انًخيخ ثى انحثم انؼصثٗ انزٖ يركٌٕ يٍ ( ٔخهفٗ  –ٔسطٗ  –أيايٗ ) يركٌٕ يٍ انًخ 

 .ػقذ ػصثيح تٕاقغ ػقذج ػصثيح فٗ كم حهقح يٍ حهقاخ انجسى 

 

 Orderرتبة نصفية األجنحةأركش انصفاخ انرقسيًيح نشذثح َصفيح األجُحح يغ ركش يثال؟  -ب 
: Hemiptera(half = hemi  ،أى نصفwing = pteron أى جناح )
: ى حشرات هذه الرتبة، وهى تتميز بالصفات اآلتية يطمق إسم البق عل

الجزء القاعدى من الجناح األمامى سميك وجمدى بينما الجزء الطرفى غشائى ومن هذا  (1)
. Hemelytronإكتسبت هذه الرتبة إسمها، ومثل هذا الجناح يسمى نصف غمدى 

 .أجزاء الفم ثاقبة ماصة وتخرج من مقدم الرأس (2)
 .التطور ناقص تدريجى (3)

أغمبية أنواع الحشرات المنتمية إلى هذه الرتبة تتغذى عمى عصارة النباتـــات وبعضها آفات 
خطرة عمى المحصوالت الزراعية، والبعض اآلخر يفترس الحشـــرات األخرى، وهناك البعض اآلخر 

. يمتص دم اإلنسان والحيـــوان وينقل لهما بعض األمراض
: ومن أمثمة هذه الرتبة ما يمى  

 قة المائية الكبيرةالب
1. Lethocerus niloticus 

Fam. Belastomatidae 
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