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  _و.و.ضفاف زاضي يٓديعى ػهٕو انحياج ق–كهيح انرستيح 

         ذكًهّ /األٔل خرثسانً–ػهى انحشساخ انؼًهي 

 The classification position of insectsيٕقغ انحشساخ انرصُيفي 
ٔانرووي ذؼوود يووٍ اكثووس فووؼة   Arthropodaذؼووٕا انحشووساخ انوو  فووؼثح يفصووهيح ا ز ووم      

 إلفوسااانًؤنفوح  األَٕاع% يٍ ػدا 80ٔآًْا اذ ذضى اكصس يٍ  Animaliaانًًهكح انحيٕاَيح 

  -ْي : أصُافٓاانًًهكح ٔاْى 

حيٕاَاذّ  عًٓا تيضٕي انشكم يعوح  يكوٌٕ  -: Trilobitaصُف شالشيح انفصٕص  -1

يٍ زأض ٔصدز ٔيُحقح ػجصيح ْٕٔ يخحط يٍ انجٓح انظٓسيح تخحيٍ يشوكالٌ شوالز 

 خ ٔنى يثق يُٓا ا  انًرحجساخ.فصٕص ٔقد اَقسضد ْرِ انحيٕاَا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حيٕاَاذووّ صوو يسج أايووح انشووكم يكَٕووح يووٍ  -: Onychophoraصووُف انًخهثيوواخ   -2

قحؼح ٔاحدج ٔيٕ د في يقديروّ زأض ييوس يرًيوص يحًوم شٔض يوٍ انهوٕايط ٔشٔض يوٍ 

انري ذُرٓوي توصٔض يوٍ انًخانوة ٔيوٍ  األز مانؼيٌٕ انص يسج ٔيحًم انجعى انؼديد يٍ 

 . Peripatusحيٕاَاذٓا حيٕاٌ  اْى

 

ا عواو حيٕاَاذوّ يعوححح يؤنفوح يوٍ يُحقرويٍ  -: Chilopodaصُف يفوساج ا ز وم  -3

  Trunkانوسأض اانوري يحًوم شٔض لٕيوم يوٍ انهوٕايط يوغ ػيوٌٕ تعويحح   ٔانجورع 

يرأنف يٍ ػدا يٍ انحهقاخ ٔذحًم كم حهقوح شٔض ٔاحود يوٍ ا ز وم ٔيوٍ ا يصهوح ػهو  

 . ٔأزتؼيٍ أزتؼح أوْرا انصُف حيٕاٌ 
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انجعى يرًيص ان  زأض ٔ رع ، انوسأض يحًوم  -: Diplopodaصُف يصأ ح ا ز م  -4

شٔض قصيس يٍ انهٕايط يغ ػيٌٕ تعيحح ٔانجرع ذحًم كوم حهقوح يوٍ حهقاذوّ شٔ ويٍ 

  اذ ذحًووم انٕاحوودج يُٓووا شٔض ٔاحوود يووٍ 4 -2يووٍ ا ز ووم ػوودا انحهقوواخ ا ياييووح يووٍ ا

 ظثؼح ٔظثؼيٍ اخاذى ظهيًاٌ  . أتٕٕاَاذّ ا ز م ٔيٍ اْى حي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حيٕاَاذوووّ ا عوووايٓا يُقعوووًح انووو  يُحقرووويٍ ْوووي  -: Crustaceaُف انقشوووسياخ صووو -5

ٔانًُحقووح انثحُيووح ٔذكووٌٕ ذاخ قحووغ  Cephalothoraxانًُحقووح انسأظوويح انصوودزيح 

انوسأض ٔ وصم يوٍ انصودز   Carpace، ي حوي انودزع  Telsonٔاضحح ذُرٓي تاندفوح 

 Antennaeد ػه   اَثيًٓا . ذحًم انًُحقح انسأظيح انصدزيح شٔض يٍ انهٕايط ٔيًر

ٔانصواَي ٔانصانوس  األٔل األز مٔخًعح اشٔاض يٍ  Antennuleٔشٔض يٍ انهٕيًعاخ 

يُرٓي ترسكية كالتي انشوكم ٔانثقيوح نهًشوي ٔيوٍ ايصهوح حيٕاَاذوّ انسٔتيواٌ ٔانعوسلاٌ 

Astacus . 

 

 

 

ٔيرًيوص ، ُاكة ٔانؼقازب ٔانقساا ٔانحهى ؼٔيضى ان -: Arachnidaصُف انؼُكثٕذياخ  -6

ٔيُحقوح تحُيوح ػودا انقوساا ٔانحهوى حيوس يصوؼة  انجعى فيٓا ان  يُحقح زأظويح صودزيح

يالحظح ْرا انرًييص ٔذحًم انًُحقح انسأظيح انصدزيح ازتؼح اشٔاض يٍ ا ز م ٔػيوٌٕ 

 -تعيحح ٔذُؼدو قسٌٔ ا ظرشؼاز اانهٕايط  ٔيضى ْرا انصُف شالز زذة ْي:

زيح ٔيًكووٍ ذًييصْووا تعووٕٓنح فانًُحقووح انسأظوويح انصوود -: Araneidaزذثووح انؼُاكووة   - 1

 .  Spidersٔانثحُيح يرًيصذاٌ ٔيسذثحراٌ تعٕيق ٔيصانٓا انؼُاكة 
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         Prosoma يقودو انجعوى -1يُقعى فيٓا انجعى ان   -: Scorpionida بزذثح انؼقاز  -2

ا ٔنوووو  ذحًووووم قووووسَيٍ كالتيوووويٍ  ،   قحووووغ  6ا يشووووًم انووووسأض ٔانصوووودز   ٔيركووووٌٕ يووووٍ ا

Chelicerae هيٍ يهًاظيريٍ ز ٔانصاَيح ذحًم Pedipalps  ٔا زتؼح انثقيح ذحًوم از وم

يوووؤخس انجعووووى ٔيُقعوووى توووودٔزِ انووو  ٔظووووط انجعووووى  -Walking legs ٔ  2اانًشوووي 

Mesosoma   ٔيؤخس انجعوىMetasoma   قحؼوح ٔانقحؼوح ا خيوسج  13ٔيركوٌٕ يوٍا  

 . Telsonٔذدػ   يرحٕزج ان  اتسج نعغ

  

 

 

ٔيرًيص  عوًٓا  Mitesٔانحهى  Ticksٔذشًم انقساا  -: Acarinaزذثح انقساا ٔانحهى  -3

انوو  ا يوواو ٔيحًووم ا قووداو  Gnathosomaانجعووى انفكووي  -1تكَٕووّ يكووٌٕ يووٍ قعووًيٍ 

قحؼووح ٔاحوودج خهفيووح ٔذًصووم انجعووى انقووديي ٔيووؤخس انجعووى  -2انكالتيووح ٔا قووداو انًهًعوويح 

 . Idiosomaانًهرحًريٍ ٔيحهق ػهيٓا تانجعى انًرًيص 
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انجعووى فيٓووا يقعووى انوو  شووالز يُووالق  -: Insecta (Hexapoda)ف انحشووساخ صووُ -7

انوسأض يكوٌٕ   Abdomenٔانوثحٍ  Thoraxٔانصودز   Headٔاضحح ْوي انوسأض 

حهقواخ ٔانوثحٍ يوٍ  3انرشكم انجُيُي ٔانصدز يكوٌٕ يوٍ  أشُاميٍ اَدياض ظرح حهقاخ 

يٌٕ انًسكثح ٔشالشح حهقح ٔزتًا اقم . انسأض يحًم شٔض يٍ انهٕايط ٔشٔض يٍ انؼ 11

انفى  ،أيا انصدز فرحًم كم حهقح يٍ حهقاذّ انصالشوح شٔض  ٔأ صاماقم   أٔتعيحح ػيٌٕ 

ػهو  انحهقوح انصودزيح انصاَيوح  األ ُححاشُيٍ يٍ  أٔشٔض ٔاحد  أيضأيحًم  األز ميٍ 

 أيوحانوثحٍ فركوٌٕ خانيوح يوٍ  أيواأ يكرعوثح  أٔنيوحكصوفح  األ ُحوحٔانصانصح ٔقد ذخرفي 

انجووسااج ٔانفسافوووح  أيصهرٓووواانرُاظوووم ٔانقووسٌٔ انشوووس يح . ٔيووٍ  أػضووامق ػووودا نٕاحوو

 ٔانصساصيس .

َووٕع يؼوسٔف يووٍ انحشوساخ ذًصووم  600,000يوٍ  أكصوسُْانوو   أٌ إنيوّ اإلفووازجٔيًوا ذجودز 

 .  األزضانًؼسٔفح ػه  ظح   األَٕاع% يٍ كم 90حٕاني 
 


