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وزارة التربیة والتعلیم

اإلدارة العامة للتعلیم الفنى الزراعى
توجیھ وقایة النبات

)حشرات (جیة الثانى الزراعى وإجاباتھا النموذاسئلة الصف
 ----------------------------------------------

ما ھى الصفات العامة التى تمیز الحشرات ؟: ١س

:تتمیز الحشرات بالصفات التالیة : ١ج
الرأس ، الصدر ، البطن  وكل منھا یتكون من عدة حلقات: جسمھا مقسم الى ثالثة مناطق ھى -أ

األستشعار یتصل بمقدم الرأس لھا زوج واحد من قرون-ب
لھا ثالثة ازواج من االرجل المفصلیة تتصل بحلقات الصدر-ت
لھا زوج أو زوجان من األجنحة تتصل ایضا بحلقات الصدر -ث
جھازھا التنفسى مكون من انابیب او قصبات ھوائیة تتخل الجسم-ج
)انابیب ملبیجى ( جھازھا االخراجى عبارة عن أنابیب رفیعة جدا -ح
البطن زوائد تناسلیة وغیر تناسلیة تحمل-خ
تتمیز دورة حیاتھا بالتطور-د

نھبط الحشرات على النباتات الخضراء فى الحقول فتضرھا أو تفیدھا وتفیدنا ) أ: ( ٢س
حتى الحبوب والمواد الغذائیة المخزونة ال تسلم من أذى الحشرات )ب(

ناقش العبارتین السابقتین 

مثل تتسبب الحشرات فى اضرار بالغة للنباتات الخضراء)  أ(: ٢ج
تقرض بعضھا األوراق والسوق و البراعم والثمار فتتلفھا - ١
منھا ما یمتص عصارة النبات فیضعف ویقل محصولھ وقد یجف ویموت - ٢
لدرنات كالبذور فتسبب غیاب الجور ،أو تھاجم ایتغذى بعضھا على األجزاء الموجودة تحت االرض- ٣

كالبطاطس والبطاطا فتتلفھا وتسبب لھا العفن 
كما أن بعض الحشرات تعیش داخل أنسجة النبات فمنھا ما یحفر فى الساق ویتلفھا ، ومنھا ما                                          - ٤

، كما یحفر بعضھا داخل االوراق كناخرات االوراق یعیش داخل الثمار ویتغذى على محتویاتھا 
بعض الحشرات تضع بیضھا داخل أنسجة النبات فتحدث بھ ثقوبا یدخل منھا الفطریات والبكتیریا    -٥

فتسبب تعفن الثمار وتلفھا 

مثللالنسانسبب منافع للنبات أو كما ان الحشرات قد ت
تساعد الحشرات فى تلقیح االزھار مما یؤدى الى زیادة إنتاج المحاصیل والخضر والفاكھة كالنحل- ١
أو بالتطفل علیھا تساعد بعض الحشرات فى مكافحة الحشرات الضارة إما بافتراسھا - ٢
سھ بعض الحشرات تنتج مواد نافعة یستخدمھا االنسان فى غذائھ أو ملب- ٣
كما تعتبر بعض الحشرات) بعض الشعوب تأكل الجراد ( تستخدم بعض الحشرات كغذاء لالنسان - ٤

المائیة كیرقات الباعوض غذاء لالسماك ، كما تتغذى الطیور على الحشرات
تساعد الحشرات على تنظیف البیئة ، حیث ان بعضھا تتغذى على الحیوانات والنباتات المیتة                  - ٥
نحل العسل یشفى قرحة المعدة وبعض االمراض     ( تخدم بعض الحشرات او منتجاتھا فى العالج تس- ٦

)، ولسع النحل یشفى الروماتیزم الجلدیة



٢

من الحشرات مثلواالثاث والمقتنیاتوال تسلم الحبوب المخزونة) ب(
، كما تصیب الحشرات الحبوب المخزونة والدقیق ومنتجاتھ وتستھلك كمیات كبیرة منھا فى غذائھا-١

ة االنبات تسبب تدھور صفاتھا وخواصھا الصناعیة وإنخفاض نسب
تصیب الحشرات المالبس و السجاد والكتب وتتلفھا مثل الصراصیر والسمك الفضى -٢
تتغذى بعض الحشرات على االخشاب واالثاث وتتسبب فى ھدم المنازل المبنیة بالطوب االخضر -٣

والخشب 

اختصار اضرار الحشرات بالنسبة لالنسان  ؟أذكر ب: ٣س

تسبب لھ المضایقة واالزعاج اثناء طیرانھا بسبب طنینھا ووقوفھا على جلده  ، كما أن بعضھا یفرز رائحة- ١: ٣ج
كریھة مثل البق ، وقد یدخل بعضھا فى االذن أو االنف أو الفم فتسبب الم لالنسان 

واد السعة اثناء وخزھا للجلد فتسبب الم شدیدبعضھایفرز م-٢
تمتص دم االنسان وتنقل لھ االمراض الخطیرة -٣
ینقل الذباب امراض خطیرة لالنسان عند وقوفھ على غذائھ ، كما ینقل الرمد والطاعون -٤

أذكر باختصار اضرار الحشرات بالنسبة للحیوانات والطیور ؟ : ٤س

تسبب حیوانات النغف الزعر للحیوان اثناء طیرانھا حولھ - ١: ٤ج
تثقب یرقات نغف جلد البقر جلد الحیوان فتقلل من قیمتھ وتسبب نقص اللبن واللحم -٢
تتلف یرقات نغف معدة الخیل الغشاء المخاطى لمعدة وامعاء بعض الحیوانات ، وتعیق سیر الطعام فیھا-٣
قات نغف انف الغنم تسبب التھاب االغشیة المخاطیة مع نزف وصعوبة فى التنفس وفقد اتزان یر-٤
بعض الحشرات تتغذى على خالیا الجلد وبعضھا یتغذى على دم الحیوان وبصیالت الریش مما یؤدى الى-٥

ضعفھا وھزالھا وقلة انتاجھا
حیوانات والطیور تنقل الحشرات االمراض لل-٦

:علل لما یأتى : ٥س
من اسباب إنتشار الحشرات صغر حجمھا -أ

توضع الصالبة وما علیھا من حشرات على حامل ترتكز قوائمھ فى اوعیة بھا كیروسین -ب
توضع قصاصات من الورق داخل برطمان سیانور عند قتل الحشرات -ت
بتا بدبوسین ولیس باللصق یوضع اسم الحشرة مكتوبا علىورقة صغیرة خلف الحشرة مث-ث
إمرار الدبوس فى الحلقة الصدریة الثانیة عند تحمیل الحشرات -ج

الن ذلك یسھل علیھا المعیشة فى اماكن ال تصل الیھا الحیوانات االكبر منھا ویقلل من حاجتھا الى كمیات–أ : ٥ج
كبیرة من الغذاء

وذلك لمنع وصول النمل الیھا-ب
حتى التضرب الحشرة باجنحتھا كثیرا داخل البرطمان فتسقط حراشیفھا الملونة -ت
حتى یمكن نقلھا اثناء ترتیب المجموعة -ث
النھا منطقة االتزان فى الحشرة - ج

أذكر باختصاراسباب ھذا االنتشار ؟–تنتشر الحشرات فى جمیع بقاع االرض : ٦س

تشار الحشرات فى كل الكرة االرضیة لالسباب التالیة یرجع ان: ٦ج



٣

سرعة تكاثرھا-٢صغر حجمھا                                              -١
یحمى جسمھا ھیكل خارجى صلب-٤قدرتھا الفائقة على الطیران                 -٣
تقدم وسائل المواصالت -٦تركیبھا یالئم البیئة وطبیعة التغذیة                  -٥
وتركھا دون مقاومة فعالةجھل الزراع بانواع الحشرات-٨اتساع التبادل التجارى بین دول العالم               -٧

امام العبارة الخطأ ) Ҳ(امام العبارة الصحیحة ،وعالمة ) √(ع عالمة ض: ٧س
تستعمل الشبكة التل فى صید الفراشات -أ

یمرر للدبوس عند تحمیل سوسة االرز فى الحلقة الصدریة الثانیة -ب
للحشرات زوج واحد من االجنحة دائما-ت
یحمل جسم الحشرة عادة ثالثة ازواج من االرجل المفصلیة -ث
ات ضلرة للنباتات الخضراءكل الحشر-ج

Ҳ- ج√- ثҲ-تҲ-ب√- أ:  ٧ج

أذكر فقط الزوائد التى تحملھا رأس الحشرة ؟-٨س

لمركبةزوج من العیون ا-٢زوج من قرون االستشعار                            - ١: ٨ج
أجزاء الفم -٤عدد من العیون البسیطة                               -٣

فى الحشرات ؟) النظام الحلقى (ما فائدة نظام التحلیق : ٩س

یساعد الحشرة علىالحركة ، وااللتواء ، واالنتفاخ عند امتالئھا بالبیض وكذلك حركة آلة وضع البیض: ٩ج
سفاد وتحرك االجنحة وآلة ال

مما یتركب قرن االستشعار ، وما ھى وظائف قرون االستشعار ؟: ١٠س

: یتركب قرن االستشعار من : ١٠ج
) السوط ( الشمروخ -٣العذق                              -٢االصل                               -١

: ووظائف قرون االستشعار ھى
ھى اعضاء حس تھدى الحشرة لغذائھا أو للجنس اآلخر للتزاوج- ١
)كما فى النمل ( وسیلة تفاھم بین افراد النوع الواحد - ٢
)كما فى الذباب ( تحمل اعضاء الشم - ٣
)ذكور الباعوض ( تحمل اعضاء السمع - ٤
)بعض الخنافس المائیة ( التنفس - ٥
)نحل العسل( التذوق والشم - ٦
)لجراد ا( االحساس بالحرارة - ٧

أكمل العبارة التالیة بما یناسبھا من كلمات مما درست: ١١س
یختلف شكل وتركیب اجزاء الفم فى الحشرات اختالفا واضحا باختالف طبیعة غذاء الحشرة ، فأذا كان الغذاء صلبا

لرحیق........... ، والفم ............ الفم ، وأذا كان سائال  مكشوفا یسھل الوصول الیھ فیناسبھ ........ ناسبھ الفم 
للغذاء السائل المغلف بمادة صلبة ........... االزھار ، والفم 



٤

الثاقب الماص-الماص         -الالعق      -القارض    : ١١ج

تحمل الحلقة الصدریة الثانیة فى الحشرات ؟مذا : ١٢س

من االرجل المفصلیة ، وتحمل من اعلى الزوج االول ) االوسط ( تحمل على سطحھا البطنى الزوج الثانى –١٢ج
من االجنحة ) االمامى ( 

امام العبارات الخطأ ) Ҳ( امام العبارات الصحیحة وعالمة ) √( ضع عالمة  : ١٣س
خذ ارجل الحشرات المختلفة اشكاال مختلفة ومتباینة لتالئم طرق معیشتھا تأ- ١
یحدث التحور فى ارجل الحشرات دائما فى الزوج االوسط من االرجل - ٢
ال تحمل الحلقة الصدریة االولى فى الحشرات اجنحة- ٣
تملك الفراشات اجزاء فم ماص- ٤
اجزاء الفم فى نحل العسل من النوع الالعق- ٥
المعدیة بنجاح فى مقاومة الحشرات ذات الفم القارضتستخدم السموم- ٦
منطقة الصدر ھى منطقة الحركة واالتزان فى الحشرات- ٧

√-٧√-Ҳ٦-٥√-٤√-Ҳ٣-٢√-١: ١٣ج

مسةاذكر متى یمكن استخدام السموم بالمال–ھناك عالقة بین اجزاء فم الحشرة والمبید المالئم لقتلھا : ١٤س
والسموم الجھازیة بنجاح فى المكافحة ؟

)كالمن و البقة الخضراء ( بنجاح فى مقاومة الحشرات ذات الفم الثاقب الماص السموم الجھازیةیمكن استخدام: ١٤ج
وھى التى تحصل على غذائھا السائل من االنسجة الداخلیة للنبات ، اما السموم بالمالمسة فتقتل
الحشرات أواطوارھا بمجرد مالمستھا من الخارج ، وذلك بنفاذھا خالل جدار الجسم أو بتاثیرھا

على اعضاء الحس 

؟قل ما تعرفھ عن القرون الشرجیة:١٥س

ھى زوائد حسیة وھى قد تكون : ١٥ج
یلة مقسمة أو غیر مقسمةطو-قصیرة مقسمة أو غیر مقسم                          -
على شكل خیاشیم للتنفس- على شكل ملقط                                           -

اذكر بعض االمثلة لتحورات الرجل االمامیة فى الحشرات ؟ : ١٦س

كما فى حشرة فرس النبى ....... ارجل قنص: ١٦ج
ة الحفار كما فى حشر........ ارجل حفر 

ارسم رسما تخطیطیا مع كتابة البیانات على الرسم: ١٧س
قرن االستشعار الخیطى-أ

اجزاء الفو القارض الالعق-ب


