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 تسى هللا انسحًٍ انسحٍى

 

 

 و.و.ضفاف زاضً يهدي انسفاح                        انحشساخ انعًهًعهى 

 

 The abdomenانثطٍ 
 the abdominal appendagesشوائد انثطٍ 

A- شوائد ال تُاسهٍح Non-reproductive appendages 

 Apterygotaصوائد انثطٍُح فً انحشساخ عدًٌح االجُحح ان -1

 Collembolaانكىنًثىال  حشسج -1

a-ج  االَثىتٍةح  ائدصانCallophore   وتًتةد اسةفم انيةفٍحح انًتةسَةح نهحهةةح

 االونى.

b-  انةاتضtenaculum    . وٌُشأ يٍ استسَح انحهةح انثطٍُح انثانثح 

c-  َانسةةٍسSpring   يةةٍ َهاٌةةح انيةةفٍحح انًتةسَةةح انثطٍُةةح انساتعةةح وتًتةةد

 وهً يتشعثح انطسف . 

d- ٍظ انرَثً انخCaudal fillament  ٍوهً شائدج وسطٍح يةسًح يًتدج ي

انسةً   انيةفٍحح انًةتسَةح انرهسٌةح نهحهةةح انحاعٌةح عشةس وتىجةد فةً حشةسج

 .Thysanuraانرَة يٍ زتثح شعسٌح  Lepisma saccharinaانفضً  

 
!خطأ

 

 .Cercusويفسعها Anal cerciانةسوٌ انشسجٍح-2

وتىجد فً كم يٍ انركس واالَثى نهعدٌةد يةٍ انحشةساخ وهةً شائةدتٍٍ نهحهةةح 

 ح انحاعٌح عشس وتتحىز فً انحشساخ انًختهفح انى.انثطٍُ

a- :فضً . كًا فً حشسج انسً  ان -طىٌهح ويةسًح 

b- كًا فً حشسج انكازوب )انحفاز( . -يةسًح:غٍسطىٌهح و 
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c- :كًا فً حشسج انيسصس االيسٌكً. -قيٍسج ويةسًح 

d- :وتىجةةد فةةً اعهةةى صةةفٍحح جةةاز  ا فةةً اناةساعًةةك -قيةٍسج وغٍةةس يةسةةًح

 .   paraproctجسانش

e –   يتحةةةىزج انةةةى ي قةةةظHorny forceps  كًةةةا فةةةً اتةةةسج انعاةةةىش

Labidura riparia  يٍ زتثحDermaptera. 

 
 Anal styliاالقةةة و انشةةةسجٍح  – Stylusيفسعهةةةا و  Styliاالقةةة و  -3

فً ذكىز انيسصس االيسٌكً وتكىٌ قيٍسج وغٍس يةسًح انى عةم رهس وت

 داخم يٍ انةسوٌ انشسجٍح.ان وانى 

b-  شوائد تُاسهٍحReprodective appendages 

 Male genitaliaفً انركس  انح انسفاع-1

فً ذكس اناساعج انيحساوٌح يٍ شوائد انحهةح انثطٍُح انتاسعح وتتكةىٌ  وتُشأ

 -يٍ:

يهةةا عثةةازج عةةٍ قطعةةح جاَثٍةةح يثهثةةح انشةةكم وتسةةًى شوج خةةازجً وكةةم  -

 .  clasperةاتضان

تةةةةثعض يكىَةةةةح شائةةةةدج تةةةةدعى انةضةةةةٍة ه  شوج عاخهةةةةً وٌهةةةةتحى تعضةةةة -

Aedeagus   . 
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وتتحةةىز فةةً اناةةساعج نهحفةةس  -:Ovipostor انةةح وضةةب انثةةٍض فةةً االَثةةى

اجةصا   3يٍ شوائد انحهةتٍٍ انثطٍُتةٍٍ انثايُةح وانتاسةعه وتتسكةة يةٍ  وتُشأ

 -هً:

ٌخسجةةاٌ يةةٍ انحهةةةح انثطٍُةةح و  Inner valves ٌنةةداخهٍاٌ  اانيةةًايا-1

 اٌ جداً . انتاسعه وٌكىَاٌ قيٍس

انثطٍُةةح  انحهةةةحوٌخسجةةاٌ يةةٍ   Outer valvesٌ ٌ انرهسٌةةاانيةةًايا -2

 ٌ.اانتاسعه وهًا قىٌ

وٌخسجةةاٌ يةةٍ انحهةةةح انثطٍُةةح  Ventral valvesٌانثطٍُةةا ٌانيةةًايا -3

 ٌانثايُح وهًا قىٌا

. 
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 The sting apparatus  انح انهسب -3

تىجةةد فةةً عايهةةح َحةةم انعسةةم وتسةةتخديها فةةً انةةدفاي عةةٍ انةةُف  وانخهٍةةح و

  -أتً :وتتكىٌ يًا ٌ

وانةةسيحٍٍ  Sheathسةةتعًم نهةةىخص وانهسةةب وهًةةا ان ًةةد تعج حةةااجةةصا   -1

Stylets. 

 وهً ث ث اشواج Chitionous platesانيفائح انكاٌتٍٍُه انًحسكه  -2

a- ح شوج يٍ انيفائح انًثهثtriangular plates  

b- ٍانيفائح انًستطٍهح شوج يoblong plates  

c-  شوج يٍ انيفائح انًستعهQuadrate plates 

  

 وٌىجد يُها َىعاٌ  Poison glandsحيان دع انسا-3

a- Acid gland انشكم وتية افساشاتها  فً كٍ  انسى  أَثىتٍحPoison 

sac  . 

b-ان دع انةاعدٌحalkaline gland  ح انشةكم اٌضةا وتيةة افساشاتهةا تٍةاَثى

 ى تانةسب يٍ فتحح كٍ  انسى.قُاج  انسفً 

 

*ٌ حةةع فةةً كةةم يةةٍ ذكةةس واَثةةى اناةةساع عضةةى انسةةًب فةةً انحهةةةح انثطٍُةةه 

 هسٌةةةه.وًٌكٍانخةةةظ انىسةةةطً نهيةةةفٍحه انًةتسَةةةح انراالونةةةى عهةةةى جةةةاَثً 

ي حره ثًاٍَح اشواج يٍ انث ىزانتُفسٍه عهى ص.و.ظ نهثطٍ وانصوج االول 

 اياو عضى انسًب 

 


