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  Insects Classificationتصنيف الحشرات 

لمملكة الحيوانية عدة اصناف تشترك في صفات معينة وتختلف لالتي تعود   Phylum Arthropodaتضم شعبة المفصليات 
الحشرات  ويعد صنف  Class Insecta ; Crustacea ; Arachnidaالصنافا ومن ىذه، في اخرى مع بعضها 

Insecta  التي تعيش ىو الصنف االكبر في ىذه الشعبة وكذلك بالمملكة الحيوانية ككل والذي يضم بدوره الكثير من الرتب الحشرية
 . مختلف البيئاتفي 

 المراتب التصنيفية 

 Kingdomالمملكة الحيوانية 

  Phylumشعبة المفصليات 

 Classصنف الحشرات 

  Orderالرتبة 

  Familyالعائلة 

 Genus الجنس

 Speciesالنوع 

او تحت   Super familyاضافة الى انو توجد مراتب تصنيفية ثانوية تشمل فوق وتحت المرتبة التصنيفية منها مثاًل فوق العائلة 
 .وغيرىا   Subspeciesالنوع )النويع( 

 :يقسم صنف الحشرات الى طويئفتين )تحت الصنف( ىما 

توجد في اسالفها  تضم حشرات غير مجنحة بدائياً اي ال  Subclass:Apterygotaة طويئفة الحشرات غير المجنح -
 الخارجية .وبذلك فهي عديمة التحول وتحمل زوائد غير الزوائد الشرجية والتناسلية 

تضم حشرات مجنحة او غير مجنحة ثانوياً اي ان اسالفها كانت Pterygota :  Subclassطويئفة الحشرات المجنحة  -
واختفت اجنحتها بشكل ثانوي وىذه الحشرات اما ذات تحول ناقص او كامل وعلى اساس طريقة نمو االجنحة تقسم مجنحة 

 ىذه الطويئفة الى قسمين ىما :



 

 

حشرات ذات تحول ناقص تنمو  Division : Exopterygota او ناقصة التحول قسم الحشرات خارجية االجنحة  - أ
 فيها االجنحة للخارج .

يضم الحشرات ذات التحول  Division : Endopterygotaاو كاملة التحول  داخلية االجنحة قسم الحشرات -ب
 الكامل ينمو الجناح في البداية نحو الداخل وفي المراحل االخيرة من طور العذراء يبدا بالبروز الى الخارج .

 

 تضم اآلتي :الرتب التابعة لهذين القسمين     

   Subclass 1:Apterygota طويئفة الحشرات غير المجنحة -0

 تضم ىذه الطويئفة الرتب التالية 

  Order 1:Thysanuraرتبة ذات الذنب الشعري   - أ

   Order 2:Collembolaرتبة ذات الذنب القافز  - ب

  Order 3:Dipluraرتبة ثنائية الذنب) المزدوج  (   - ج

  Order 4:Proturaرتبة اولية الذنب   -د

  Subclass 2:Pterygotaطويئفة الحشرات المجنحة   -4

 ضم الرتب االتية : وي Division : Exopterygota او ناقصة التحول قسم الحشرات خارجية االجنحة ( أ)

 Order :Ephemeropteraرتبة ذبابة مايو   -0

  Odonataرتبة الرعاشات   -4

 Blattodeaرتبة الصراصير  -3

  Mantodeaرتبة فرس النبي   -2

 Phasmida رتبة الحشرات العصوية   -2

  Orthopteraيمة االجنحة رتبة مستق -6

  Isopteraرتبة متساوية االجنحة  -7

   Dermaptera رتبة جلدية االجنحة -8



 

 

  Embiopteraاالنفاق  الشبك او رتبة غازالت -9

 Plecoptera (ذباب االحجارمطوية االجنحة )رتبة  -01

  Psocoptera رتبة قمل الكتب والقلف  -00

  Zoraptera (الزورابتيراسلبوجيات )رتبة  -04

  Mallophagaل القارض رتبة القم -03

  Anopluraرتبة القمل الماص  -02

  Thysanoptera رتبة ىدبية االجنحة  -02

  Hemipteraرتبة نصفية االجنحة  -06

   Homopteraرتبة متجانسة االجنحة  -07

 ويضم الرتب االتية : Division : Endopterygotaاو كاملة التحول قسم الحشرات داخلية االجنحة  ( ب)

  Neuropteraرتبة شبكية االجنحة   -0

  Mecopteraرتبة الذباب العقربي   -4

  Coleoptera رتبة غمدية االجنحة  -3

  Hymenopteraرتبة غشائية االجنحة   -2

  Lepidopteraرتبة حرشفية االجنحة   -2

  Siphonapteraرتبة البراغيث )خافية االجنحة(   -6

  Dipteraرتبة ثنائية االجنحة   -7

  Strepsitera ملتوية االجنحةرتبة   -8

   Trichoptera شعرية االجنحة رتبة   -9

 المفتاح التصنيفي للحشرات 

 ٣٢ ...................................................................موجودة األجنحة .١



 

 

 ٣ .....................................صغيرة براعم عن عبارة أو موجودة غير األجنحة -

Protura  

 الذنب أولية) ....أبيض ولونو رفيع والجسم موجودة، غير راالستشعا قرون     2.

 ٢ .............................................................موجودة االستشعار قرون -

 صغير حجمها .القفز في تستخدمها  (Furcula)نهايتها في مشقوقة بطنية زائدة لها .٢
 Collembola القافز الذنب ذوات) ........................................جًدا

 ٤ ..............................................................موجودة غير القفز زائدة -

 الشرجية الزوائد تلك تكون قد) البطن نهاية في التعقل متعددة طويلة شرجية زوائد لها .٤

 ........السفلى سطحها على ابرية دزوائ بها البطن أن سنجد الحالة تلك في ولكن قصيرة

.......................................................................................٥ 

 أسفل االبرية الزوائد .الشكل (كالبية) ملقطية أو موجودة غير أو قصيرة الشرجية الزوائد -

 ٦ ...................................................................موجودة غير البطن

 ...................................مختزلة المركبة األعين البطن مؤخرة في أذناب ثالثة .٥

 Thysanura الشعرى  الذنب ذوات ..................................................

 ...................................ملقط شكل على أو خيطيين البطن، مؤخرة في ذنبان -

 Diplura  المزدوج الذنب ذوات ......................................................  

 ٧ ...................................أطول أو سم٢ حوالى غالًبا الحجم، كبيرة حشرات .٦

 ٩ ..........................................سم١ من أقل غالًبا الحجم، صغيرة حشرات -

 ..................................للقفز متحورة متضخمة، الخلفية األرجل .٧

   Orthopteraاألجنحة مستقيمة من المجنحة غير األفراد ...........................

 ٨ ................................األرجل بقية مثل مثلها الحجم في عادية الخلفية األرجل -

 ...................متالمستين تكونان تكادان األرجل من زوج كل حرقفتا .مفلطح الجسم .٨
 Blattaria الصراصير من المجنحة غير األفراد .....................................

 .............بعضهما عن منفصلتان األرجل من زوج كل حرقفتا .وانبوبى طويل الجسم -



 

 

 Phasmida العصوية  الحشرات ....................................................

  ...............................................الشكل  وملقطية معقلة وغير كبيرة الشرجية الزوائد .٩

 Dermaptera نحة األج جلدية .....................................................  

 ١١ ..................................الشكل ملقطية ليست (وجدت ان الشرجية الزوائد -

 أو شمعية بمادة مغطى جسمها (Cornicles)للبطن  الظهرية الناحية على انبوبيتان زائدتان لها . ١١
 ............................................................................................بقشرة

 Homoptera األجنحة  متجانسة من المجنحة غير األفراد ..........................  

 ١١ ............................الجسم تغطى قشور أو شمعية مواد توجد وال .البطن على زائدتان توجد ال 11-

 ...............الصدر وبين بينها ما العنف يشبو ما لتكون متحضرة البطن .

 Hymenoptera  األجنحة غشائية من المجنحة غير األفراد ........................

 ١٣ ..............................................................ةمتخصر  غير البطن -

 ..................................متضخمة األمامية الرجل في القاعدية الرسغية العقلة . ١٣

 Embioptera  األنفاق غازالت من المجنحة غير األفراد ...........................

 ١٢ .............................................متضخمة غير القاعدية الرسغية العقلة -

 غير األفراد.............ة .............المؤخر  عند ةمدبب البطن،  الشكل مخروطى بوز داخل موجودة ماصة ثاقبة فم أجزاء . ١٢
 Thysanoptera  األجنحة ىدبية من المجنحة

 ١٤ .........................................................كالسابقة ليست الفم أجزاء -

 .....................................الجانب من مضغوط الجسم .للقفز متحورة األرجل 14. 

 Siphonaptera  البراغيث ....................................................... )

 ١٥ .................................................للقفز متحورة غير عادية، األرجل -

 ١٦ .......................................طويل ماص خرطوم الى متحورة الفم أجزاء . ١٥

 ١٧ .................طويلة تكون قد نفسها الرأس كانت وان كالسابقة ليست الفم أجزاء -

 ....................................الرأس في أخاديد داخل مختفية االستشعار قرون . ١٦

 Diptera األجنحة  ثنائيات من المجنحة غير األفراد ................................



 

 

 .....................................................وظاىرة طويلة االستشعار قرون -

 Hemiptera  األجنحة نصفية من المجنحة غير األفراد ..............................

 ..................................................غزيرة وحراشيف بشعر مغطى الجسم . ١٧

 Lepidoptera األجنحة حرشفية من ةالمجنح غير األفراد .........................

 ١٨ .......................................كثيفة حراشيف أو بشعر مغطى غير الجسم -

 ......................................قصيرة الشرجية الزوائد .قالدية االستشعار قرون . ١٨

   Isoptera األجنحة اويةمتس من المجنحة غير األفراد .............................

 ١٩ ..............................شرجية زوائد توجد ال .قالدية غير االستشعار قرون -

 ٣١ ........................................……ورفيعة طويلة االستشعار قرون . ١٩

 ٣١ ..........................................................قصيرة االستشعار قرون -

 .....................................................الخرطوم يشبو لألمام ممتد الرأس 20.

 Mecoptera  العقرب الذباب من المجنحة غير األفراد ..............................

 Psocoptera  الكتب قمل من المجنحة غير األفراد)..........لألمام ممتد غير الرأس

 ................................................عقل خمس إلى أربع من يتكون الرسغ . ٣١

 Diptera األجنحة  ثنائيات من المجنحة غير األفراد ...............................  

  44 ..........................................……عقل ثالثة إلى عقلة من يتكون الرسغ -

 مثل عرضها كان اذا ما حالة وفى .طولها من أكبر عرضها يكون ما غالًبا لرأسا 22.

 ...................قارضة تكون الفم أجزاء فإن عرضها، من أكبر طولها أن أو طولها

 Mallophaga  القارض القمل ....................................................  

 متحورة األرجل .ماصة ثاقبة الفم أجزاء .عرضها من أكبر اطوله يكون ما غالًبا الرأس -

 Anoplura الماص  القمل)...............................................للتشبث

  .………………………جناح   لكل األمامية الحافة عند عقدة أو حز لها . ٣٢

 Odonata  لرعاشاتا ............................................................  



 

 

 ٣٤ ................................للجناح األمامية الحافة عند عقد أو حزوز توجد ال -

 االستشعار قرون .الجسم بطول تكون ما وغالًبا التعقل وعديدة طويلة الشرجية الزوائد . ٣٤

 Ephemeroptera  مايو ذبابسوطية .............................................   

 ٣٥ ........................................................السابقة الصفات لها ليست -

 متحورة األمامية األرجل أو للقفز ومتحورة متضخمة الخلفية األرجل . ٣٥

  .........................………………………خيطية االستشعار قرون . للحفر

 Orthoptaraاألجنحة  مستقيمة .................................................

 ٣٦ .......مختلفة أشكال لها االستشعار قرون .األرجل باقى مثل عادية الخلفية األرجل -

 ................………معقلة وغير الشكل كالبية ملقطية كبيرة شرجية زوائد لها . ٣٦

 Dermaptera األجنحة  جلدية ..................................................  

 ٣٧ .............................………………غائبة أو ملقطية غير الشرجية الزوائد -

 ٣٨ ........................................................األجنحة من واحد زوج لها . ٣٧

 ٣٩ ...........................................................األجنحة من زوجان لها -

 Diptera األجنحة  ثنائيات............................األجنحة خلف التوازن دبابيس . ٣٨  

 .........................األجنحة أمام تكون وجدت ولو موجودة، غير التوازن دبابيس -

 Homoptera  األجنحة متجانسة ...................................................  

 المالمس (Palpi) .طويل بوز أو خرطوم داخل موجودة تكون ما عادة ماصة، ثاقبة الفم أجزاء . ٣٩

  ٢١ ....................................................................... موجودة غير

 ٢٣ ........................................ موجودة المالمس .السابقة غير الفم أجزاء -

 Hemiptera  األجنحة نصفية......للعوم ومتحورة رسغية مخالب بال الخلفية األرجل . ٢١  

 ٢١ .................................................رسغية مخالب بها الخلفية األرجل -

 ................نصفية األمامية األجنحة .الرأس مقدمة أسفل من يخرج الفمى الخرطوم . ٢١

 Hemiptera  األجنحة نصفية ....................................................



 

 

 الرجلية بين ما يخرج كأنو ويظهر الرأس مؤخرة أسفل من يخرج الفمى الخرطوم -

 .................................والتركيب الشكل متجانسة األمامية األجنحة .األماميين

 Homoptera نحة األج متجانسة ..................................................

 .....طويلة أىداب لها األجنحة.  قمعى بوز داخل ماصة ثاقبة الفم أجزاء 32.

 Thysanoptera األجنحة  ىدبية .................................................  

 ٢٢ ...................................................................كالسابقة ليست -

 الخلفى الزوج عن والملمس السمك في مختلف أو صلب، األجنحة من األمامى الزوج . ٢٢

.................................................................................. ٢٤ 

 ٢٧ .............................................................غشائية األجنحة كل -

 الشرجية الزوائد .عرضية عروق بو وليس صلب غمدي األجنحة من األمامي الزوج . ٢٤

 Coleoptera األجنحة  غمدية ...............................................غائبة

 اآلخر لىع أحدىما ويركب واضحة، عرضية عروق بو األجنحة من األمامية الزوج -

 ٢٥ ............................................موجودة الشرجية الزوائد . جزئيا األقل على

 Mantodea النبى  أفراس ..........……………للقنص متحورة األمامية األرجل . ٢٥

 ٢٦ ................................................األرجل بقية مثل عادية األمامية األرجل -

 Blattaria  الصراصير) ...........الجسم كل تغطى ما غالًبا األجنحة .مفلطح الجسم . ٢٦  

 ........................................  الصغيرة العصا أو القضيب ويشبو وطويل رفيع الجسم -

 Phasmida  العصوية الحشرات ...........................................................  

  ……………للبطن األخيرة عقل الثالث طول األقل على وتبلغ طويلة الشرجية الزوائد . ٢٧

 Plecoptera  األحجار ذباب .......................................................  

  ............................................................38غائبة أو قصيرة الشرجية الزوائد -

 واألجنحة الجسم .الرأس أسفل ملفوف طويل خرطوم صورة في ماصة، الفم أجزاء 38.

 Lepidoptera األجنحة  حرشفية ...............................بحراشيف مغطاه



 

 

 وباألخص العدد قليلة أو موجودة غير الحراشيف .الرأس أسفل ملفوفة غير الفم أجزاء -

 ٢٩ .............................................................األجنحة عروق فوق

 ...................................متضخمة األمامية الرجل في القاعدية الرسغية العقلة . ٢٩

 Embioptera  األنفاق غازالت ..................................................  

 ٤١ .........................متضخمة غير األمامية الرجل في القاعدية الرسغية العقلة -

 ..........والتعريق الطول في متساوية والخلفية األمامية األجنحة .التعقل رباعى الرسغ . ٤١

 Isoptera  األجنحة متساوية .....................................................  

 ٤١ .......................مختلفة والخلفية األمامية نحةاألج .التعقل رباعي غير الرسغ -

 Mecoptera العقرب  الذباب .................الخرطوم وتشبو لألمام ممدودة الرأس . ٤١

 ٤٣ ........................................................لألمام ممدودة غير الرأس -

 العروق كانت إذا .األمامية الحافة في وباألخص ةاألجنح في كثيرة العرضية العروق . ٤٣

 ...............................شمعية بمادة مغطاة والجسم األجنحة فإن قليلة العرضية

  Neuroptera األجنحة شبكية ...................................................  

 ٤٢ .................شمعية بمادة مغطاة غير واألجنحة الجسم .قليلة العرضية العروق -

 ...شعر عليها يكون ما غالًبا األجنحة .المالمس سوى منها يظهر وال مختزلة الفم أجزاء . ٤٢

 Trichoptera  قاديس ذباب .....................................................  

 ٤٤ ...................................................................كالسابقة ليست -

 Hymenoptera األجنحة  غشائية) ............................التعقيل خماسي الرسغ . ٤٤

   Psocoptera والقلف الكتب قمل) ......................التعقل ثالثي أو ثنائي الرسغ -

 

 

 

 



 

 

 

 Subclass Apterygota : طويئفة الحشرات غير المجنحة أوالً 

  Thysanura Order بة شعرية الذنبرت .0

Family Lepismatide                       

 Therombia aegyptiacaمثالها حشرة السمك الفضي 

  
  Order Collembolaرتبة ذات الذنب القافز .4

Family .Poduridae   

Lepidocyrtinus incertus  حشرة الكولمبوال 

    
  Order Protura.رتبة اولية الذنب 3

Family Eosentomidae  

Eosentomon palustre  

      
  Order Dipluraرتبة ثنائية الذنب .2

Family Campodeidae  

Campodea fragilis الحشرة ثنائية الذنب 

     



 

 

  Subclass Pteryogtaرات المجنحة ثانياً: طويئفة الحش

  Division Exopterygotaقسم الحشرات خارجية نمو االجنحة  - أ

  Order Ephemeropteraرتبة ذبابة مايو  .0

Fam.-Ephemeridae  

Ephemera vulgata  ذبابة مايو 

  
  Order Odonata الرعاشات رتبة.4

 (  Dragonflies and damselflies والصغيرة الكبيرة الرعاشات )

 a- Suborder: Zygoptera الصغيرةالرعاشات  تحت رتبة

Family:Euphaeidae  

Epallage fatime   الرعاش الصغير 

 
  Suborder: Anisoptera -2ات الكبيرة الرعاشتحت رتبة 

Family: Aeshnidae  

Anax parthenope  الرعاش الكبير 

 

    



 

 

 Order Orthoptera األجنحة مستقيمة الحشرات رتبة.3

   a- Suborder Caelifera  االستشعار قرون قصيرة رتيبة  

Family: Acridiidae  

Schistocerca gregaria  الجراد الصحراوي 

 b- Suborder Ensifera  االستشعار قرون طويلة رتيبة   

1-Fam. Gryllotalpidae  

Gryllotalpa africana  الحفار او الكاروب  

  
Family Acrididae -4  

Schistocerca gregaria  الجراد الصحراوي 

  
  Order Dermaptera.رتبة جلدية االجنحة  2

Family Labiidae  

Labidura riparia الكبيرة العجوز إبرة 

   
 Order Blattodea.رتبة الصراصير 2

Family Blattidae 

Periplaneta americana L. الصرصر االمريكي  



 

 

    
 Order Mantodea .رتبة فرس النبي 6

Family Mantidae 

Mantis viridis. االخضر  فرس النبي   

 
  Order Phasmatodea )الشبحيات( .رتبة الحشرات العصوية7

Family Phasmatidae 

Eurycnema osiris  حشرة عصا الراعي 

 

 

      
 Order Psocopteraالكتب والقلف . رتبة قمل 8

Family: Trogiidae  

Cerobasis questfalica حشرة قمل الكتب 

   



 

 

  Order Mallophaga. رتبة القمل القارض 9

Columbicola Columbae (L.) الحمام قمل  

 
  Order Anoplura. رتبة القمل الماص 01

1-Family: Pediculidae 

0- Subspecies  قمل الرأسPediculus humanus capitis  

 
4-Subspecies  قمل الجسمPediculus humanus corporis  

 
    

2-Family: Phthiridae 

Phthirus pubis  قمل العانة 

  
 Order Hemiptera. رتبة نصفية االجنحة 00

1-Suborder Heteroptera – true bugs    تحت رتبة متباينة األجنحة 



 

 

-Family Belostomatidae0   

Lethocerus niloticus  بقة الماء العمالقة 

  
-Family Pentatomidae4 

Nezara Viridula  البقة الخضراء 

 

 
3-Family: Cimicidae 

Cimex lectularius الِفراش   حشرة بق 

 
   Suborder Homoptera – hoppers-2  )قافزات االوراق(االجنحة تجانسة تبة متحت ر 

Family Cicadidae –( leafhoppers)   

Nephotettix virescens لسيكاداحشرة ا        

 



 

 

  Order Thysanoptera (Thrips). رتبة ىدبية االجنحة 04

Family Thripidae  

Thrips palmi   ثربس القطن 

   
 Order Zoraptera. رتبة الزورابتيرا 03

Family  Zorotypidae  

Zorotypus hubbardi  

   
  Stoneflies)  )Order Plecoptera. رتبة مطوية االجنحة 02

Family Pteronarcyidae 

Pteronarcys californica  حشرة ذبابة الصخور 

     
  Order: Embioptera( Web-Spinners. رتبة غازالت االنفاق)02

Family: Oligotomidae  

Oligotoma nigra   غازلة االنفاق 



 

 

   
  Order: Isoptera. رتبة متساوية االجنحة )النمل االبيض( 06

  Drywood termites. نمل االخشاب 0

Family Kalotermitidae“  

Epicalotermes aethiopicus  ارضة الخشب 

  Subterranean termites.النمل االرضي 4

Family Rhinotermitidae  

Psammotermes hypostoma  ارضة االرض والجدران 

       
  Division Endopterygota_ قسم الحشرات داخلية نمو االجنحة ب

  Order Lepidoptera. رتبة حرشفية االجنحة 0

1-Suborder Heterocera ليلية النشاط  -تحت رتبة العث  

Family Noctuidae  

Spodoptera littoralis   دودة)عثة( ورق القطن 

   



 

 

2-Suborder Rhopalocera نهارية النشاط  -ت رتبة أبي دقيقات  او الفراشاتتح 

 Pieridae Family 

Pieris rapae )ابي دقيق الكرنب )فراشة اللهانة  

 
  Order Coleoptera – beetlesة غمدية االجنحة )خنافس( . رتب4

 1-Suborder: Adephaga     المفترسة الخنافس )  رتيبة) رتبة تحت  

Family: Cicindelidae  

sp.Cicindela  الخنفساء النمر   

2-Suborder: Polyphaga  الخنافس متعددة التغذية تحت رتبة 

1-Family Coccinellidae  

Coccinella undecimpunctata  خنفساء أبو العيد ذو االحدى عشرة نقطة  

   
2-Family Hydrophilidae  

sHydrophilu   الخنفساء الغواصة 

  



 

 

  Order Strepsiptera. رتبة ملتوية االجنحة 3

Family Halictophagidae  

Halictophagus naulti  

         
  Order Diptera – flies. رتبة ثنائية االجنحة 2

Nematocera 1-Suborder  رتيبة طويلة قرون االستشعار 

Family Psychodidae  

Phlebotomus papatasi  )حشرة ذباب الرمل )الحرمس 

  
2-Suborder: Brachycera  رتيبة براكيسيرا 

Family Tabanidae  

Tabanus taeniola  ذباب الخيل 

  
3-Suborder: Cyclorrhapha  رتيبة السيكلورىافا 

Family Muscidae  



 

 

Musca domestica   الذبابة المنزلية 

 

         
  Order: Siphonaptera . رتبة خافية االجنحة2

Family Pulicidae  

e Pulex irritans   برغوث االنسان 

    
  Order: Neuropteraرتبة شبكية االجنحة . 6

1- Family: Chrysopidae  

Chrysoperla vulgaris  حشرة اسد المن 

  
2-Family: Myrmeleontidae  

Myrmeleon hyalinus  حشرة اسد النمل 

      



 

 

  Order: Hymenoptera. رتبة غشائية االجنحة 7

 الحشرات التي ليس لها خصر Suborder Symphyta-1    اتسيمفاي رتيبة 

Family: Cephidae  

Cephus tabidus زنبور الحنطة المنشاري 

  
 الحشرات ذات الخصر  Suborder Apocrita-2   تاأبوكراي رتيبة

Family Apidae  

Apis mellifera  حشرة نحل العسل 

 
  Order Mecopteraلعقربي . رتبة الذباب ا8

Family Bittacidae  

Bittacus apicalis  

 
 

  Order Trichoptera. رتبة شعرية االجنحة 9



 

 

Family Leptoceridae  

Leptocerus bicolor  

      
 


