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تعريف الحشرات

االنسان ولها امم مثل  الحشرات هى مخلوقات تعيش فى 

رة دا ا التى تظهر فى كيفية  نينها  لدقيق وقوا ا نظامها 

بين المهام  توزيع  ، وكيفية  التى تعيش فيها المستعمرة 

اى المستعمرة فال يوجد  د  ا افر الدؤب من  ،والعمل  افرادها 

المستعمرة د  ا افر ان تقسيم  للعمل كما  اوتأجيل  اوكسل  تراخى 

للحماية ئما وحراس  دا ئد  قا ترتيب هرمى دقيق فهناك  حسب 

المكلفة بكل العاملة  د  ا االفر ،وهناك  اى عدوان خارجى  من 

الحياتية والمهام  الوظائف   .

أسماء بعض الحشرات :
فرقع لوز - خ�فساء المالبس(العثه)-الصرصور الشرق� - برغوث الق��- البعوضة الم�زلية -

البعوضة السمراء - ال�مل األبيض- القمل - سوسة الحبوب - دودة ورق الق�ن- ذباب الخيل-
ال�مل الزغب� - برغوث الرمل-ذبابة تس� تس� - آكل لحم الحيوا�ات 



الحشرات ء  اسما لوز اسم من  فرقع 

ننا اعية واحيا ر ز ل ا لبيئة  ا المعرفة فى 

المجاورة لمدينة  ا بيوت  الى  يصل 

له هيكل بان  اعية ويتميز  ر ز ل ا لالراضى 

خارجى صلب جدا بحيث يصعب عليك

وله عدة اشكال العادى  بالضرب  قتله 

التى الحشرات  ء  اسما ) من  (العثة  المالبس  ء  خنفسا

للتهوية تتعرض  ال  التى  المالبس  تعيش وتتواجد على 

لفترات طويلة سواء المخزنة  المالبس  لفترة طويلة مثل 

كانت هذه و  ا والمصانع  الشركات  زن  كانت فى مخا

أو خزانة ليب  لدوا ا المالبس مخزنة بصورة شخصية فى 

الشخص سافر وترك كأن يكون  لمدة طويلة  المالبس 

العثة ان  لفترات طويلة حيث  اى تهوية  بدون  المالبس 

ان معظم ولذلك نجد   ، بالمالبس  رة  الضا الحشرات  من 

العثة مثل المالبس من  للحفاظ على  د  لناس تضع موا ا

لين وغيرها لنفتا ا

المعروفة الحشرات  ء  اسما الشرقى من  الصرصور 

القمامة القمامة وسالت  تتواجد فى  والتى 

انه االنسان حيث  يزعج  ثر بشكل رهيب مما  ويتكا

لمنازل وخاصة فى ا ثر فى  ان يعيش ويتكا يمكن 

االطعمة وكذلك يا  بقا تتواجد  المطبخ وحيث 

لما لكريهة  ا الحشرات  لنفايات وهو من  وا القمامة 

لغير ا لالوانى واالسطح واالطعمة  تلوث  يسببه من 

الحشرات ء  اسما مغطاة فالصرصور اسم من 

التى يكرهها كل شخص رة  الضا



برغوث 
الكالب 

برغوث 
القطط

البعوضة
 السمراء

برغوث الكالب من اسماء الحشرات المشهورة وخاصة
لدى مربى الكالب ومن يتعامل مع الكالب عن قرب لما
يسببه برغوث الكالب من الم وضرر على الكلب نفسه
حيث ان هذا البرغوث يعيش على امتصاص دم الكلب
مما يسبب له الضعف والهزال والحالة المزاجية السيئة

كما انه اسم مزعج من اسماء الحشرات الضارة الن
.بامكانه نقل االمراض ايضا

برغوث القطط من اسماء الحشرات المعروفة وخاصة عند الذين
يقومون بتربية القطط فى منازلهم حيث انها تتواجد معهم فى

كل مكان من البيت وخاصة فى اماكن النوم مثل السرائر
والمفروشات وغيرها مما يخشى معه انتقال هذه الحشرات

واتشارها ،ومما ال شك فيه ان العناية بنظافة الحيوانات المنزلية
مهم جدا للحفاظ على صحة الحيوان سواء كان قطة او كلب اوغير

ذلك وفى نفس الوقت الحفاظ على صحة المخالطين للحيوانات
،فالكشف الدورى عند الطبيب المختص هام جدا الن بغوث القطط

من الحشرات الضارة التى يمكنها نقل االمراض

البعوضة المنزلية من اسماء الحشرات المشهورة جدا والتى
ترتبط بااللم حيث ان البعوضة المنزلية تتغذى بامتصاص دم
االنسان مما يسبب له االلم والحكة وتهيج بالجلد مكان

اللدغة وكثير من االشخاص لديهم حساسية جلدية مفرطة
من لدغ الباعوض فالبعوضة من الحشرات الضارة باالنسان ،
وهو يكثر فى المناطق الزراعية والمناطق التى يوجد بها
برك ومستنقعات حيث يتم تكاثر حشرات البعوض ،ويقل

تواجده فى المناطق التى تتمتع بطقس جاف



القمل (قمل االنسان ) من اسماء الحشرات
المعروفة وهى غالبا تعيش فى شعر

الشخص وتتكاثر عن طريق وضع البيض
والصاقه بالشعرمما يصعب نزعه من الشعرة
والقمل يتغذى عن طريق امتصاص الدماء
من الضحية ولذلك يجب العناية بالنظافة
الشخصية وخاصة االماكن التى يوجد بها

تجمع لالطفال خاصة مثل الحضانات
والمدارس حيث ان حشرة القمل تنتقل من
شخص الى آخر فالقمل من الحشرات الضارة

التى تؤذى االنسان

دودة ورق القطن من اسماء الحشرات التى
يعرفها كل المزارعين لما تسببه من ضرر بالغ

بنبات القطن وبالتالى محصول القطن حيث ان
دودة القطن تعيش وتتغذى على اوراق

نبات القطن وتوضع البيوض ايضا على اوراق
القطن ويبذل المزارع اقصى جهده لمكافحة
هذه الدودة بكل االشكال كيميائياعن طريق
رش الحقول باالدوية المخصصة لذلك حتى
انه يستخدم انواع من الطائرات المخصصة

لذلك فى عمليات الرش ،والكافحة اليدوية
ايضا للقضاء على حشرة اوراق القطن التى

لهال تأثير ضار جدا على زراعة القطن
ومحصول القطن ولذلك دودة ورق القطن

. من اشهر اسماء الحشرات الضارة



البعوضة المنزلية من اسماء الحشرات المشهورة جدا
والتى ترتبط بااللم حيث ان البعوضة المنزلية تتغذى
بامتصاص دم االنسان مما يسبب له االلم والحكة

وتهيج بالجلد مكان اللدغة وكثير من االشخاص لديهم
حساسية جلدية مفرطة من لدغ الباعوض فالبعوضة من

الحشرات الضارة باالنسان ، وهو يكثر فى المناطق
الزراعية والمناطق التى يوجد بها برك ومستنقعات
حيث يتم تكاثر حشرات البعوض ،ويقل تواجده فى

المناطق التى تتمتع بطقس جاف

البعوضة المنزلية

النمل األبيض

النمل االبيض من اسماء الحشرات الغير معروفة لنا
بكثرة حيث انه ال نراه فى منازلنا ولكنه مثل باقى
انواع النمل يعيش فى مستعمرات كبيرة ومنظمة

ويتغذى على النباتات وهناك ام النمل المسؤلة عن
وضع البيض بكميات هائلة وهناك من يهتم بهذا
البيض حتى يفقس وتخرج جيوش جديدة من النمل
والتى تمارس عملها مباشرة،وغالبا ما يعيش النمل

االبيض فى الغابات

ذباب الخيل من اسماء الحشرات المعروفة عند مربى
الخيل حيث ان ذباب الخيل يعيش فى اماكن تواجد
الخيل وعلى اجسادها مما يزعج هذه الحيوانات

الرائعة الجمال ولذلك يجب االهتمام بنظافة الخيل
وغسل اجسادها وكذلك نظافة المكان الذى تعيش
فيه للتخلص من اى حشرات ضارة قد تؤذى الخيول

 ولذلك ذباب الخيل مصنف من الحشرات الضارة

ذباب الخيل 



ذباب الخيل من اسماء الحشرات

المعروفة عند مربى الخيل حيث

ان ذباب الخيل يعيش فى اماكن

تواجد الخيل وعلى اجسادها مما

يزعج هذه الحيوانات الرائعة

الجمال ولذلك يجب االهتمام

بنظافة الخيل وغسل اجسادها

وكذلك نظافة المكان الذى

تعيش فيه للتخلص من اى

حشرات ضارة قد تؤذى الخيول

ولذلك ذباب الخيل مصنف من

الحشرات الضارة

النمل الزغبى من اسماء

الحشرات التى تعيش فى

الغابات والتى تتميز بوجود

زغب (شعر ضعيف )على

جسدها وتعيش فى مجموعات

كبيرة ايضا وتتغذى على

النباتات وغيرها مما تجده فى

بيئتها وهى من الحشرات

الضارة التى تحدث تلف كبير

بالبيئة الحيطة بها
النمل الزغبي 

ذباب الخيل 



برغوث الرمل من اسماء الحشرات المعروفة لدى

سكان المناظق الرملية والصحراوية حيث ان عذا

البرغوث يعيش فى الرمل ويهاجم اقدام االنسان

ويمتص الدماء مما يسبب الم شديد للشخص

.ولذلك  برغوث الرمل من الحشرات الضارة

ذبابة تسي تسي
برغوث النمل 

ذبابة تسى تسى (ذبابة

النوم ) من اسماء الحشرات

المخيفة التى يكرهها اى

انسان وتعيش فى الغابات

بصفة عامة وتكثر فى

مناطق عدة من افريقيا

وهذه الذبابة من الحشرات

الضارة جدا باالنسان حيث

انها تصيب الشخص الذى

لدغته بالنوم المتواصل اي

ان وظائفه الحيوية وجميع

اجهزة الجسم تتأثر تاثير

سلبى بالغ الضرر



آكل لحوم الحيوانات 

حشرة آكل لحم الحيوا�ات من الحشرات الضارة
جدا لما تسببه من ضرر بالغ بالحيوان حيث ا�ها

تترب� عل� جسد الحيوان وتاكل من لحمه مما
يسبب له االلم الشديد باالضافة ال� االصابة

بالتقرحات واصابة االماكن الت� اكلتها هذه
الحشرة بالمي�روبات مما يؤثر عل� الحالة الصحية

للحيوان واصابته باالمراض المختلفة



الحشرات النافعة... 
ً

م منفعة ها نافعة لإلنسان؛ لكونها تقدّ
ّ

ها على أن
ُ

مكن تصنيف هناك عددٌ من الحشرات يُ
ة، ومع ذلك توجد هاجم المحاصيل الزراعيّ

ُ

لإلنسان؛ كأن تقضي على اآلفات التي ت
مكن االستفادة منها في مجاالت ه يُ

ّ

ة لإلنسان، مع العلم أن ها ضارّ
ّ

ف على أن
ّ

صن
ُ

حشرات ت
عالجة بعض األمراض، لذا فإنّ ة، كاالستفادة من سمّ العقرب في مُ نة تفيد البشريّ عيّ مُ

تها هو أمرٌ غير ممكن فيدة لإلنسان وماهيّ حصر أعداد الحشرات المُ

 في صنع خيوِط
ّ

تفيد دودة القز
ة التي تدخل في الحرير الطبيعيّ

صناعة األلبسة واألقمشة، وقد قلّ
االعتماد عليها في وقتنا الحاضر
قارنة بمدى االعتماد عليها في مُ

الماضي؛ بسبب ظهور الحرير
، ولكن ما زالت دول الصناعيّ

عطي هذه
ُ
جنوب شرق آسيا ت

 كبيرة باعتبارها
ً
ة  أهميّ

َ
الحشرة

المصدر األساسيّ إلنتاج الحرير
الطبيعيّ

 
 

ً
عتبر النحل من أكثر الحشرات أهمية يُ

لإلنسان؛ فهو ينتج العسل الذي
ة، كما يحمل فوائد عظيمة للصحّ

ساهم النحل في نقل حبوب اللقاح يُ
من زهرة نبتٍة إلى أخرى، وبالتالي
إنتاج الثمار، كما يدخل العسل في

ستحضرات تحضير العديد من المُ
ة؛ كوصفات العناية والوصفات الطبيّ
بالبشرة والشعر، وتجدر اإلشارة إلى أنّ
هناك أكثر من عشرين ألف نوٍع من

ات العالم ختلف قارّ ٍع في مُ
ّ

حل موز
ّ
الن

ما عدا القطب الجنوبيّ
 

أن حشرة الدعسوقة مفيدة ألنها تأكل الحشرات المؤذية
للزرع وتعتبر مفيدة في مكافحة االفات الزراعية ، والدعسوقة
تعد من الحشرات التي تساعد على القضاء على بعض أنواع
الحشرات الصغيرة جدا .وتربى الدعسوقة لغرض أكثرها و

االتجار بها في بعض الدول العالم خاصة في أسبانيا
لغرض استخدامها كوسيلة فاعلة للقضاء على الحشرات

الضارة بالنباتات وفي استخدامات طبية أخرى



تمتاز هذه الحشرة بأجنحتها الكبيرة التي
تجذب حشرات المنّ الضارة فتفترسها، ومن

مكن تكثير أعداد حشرة أسد المنّ في المُ
ة من خالل زراعة نباتات جاذبة الحقول الزراعيّ

لها مثل: نبتة الشبت، ولسان الثور

ستفادة من الخنافس؛ د الفوائد المُ تتعدّ
فيد في تهوية التربة، وتغذيتها فبعضها يُ

ة لمركبات من خالل تحليل المواد العضويّ
هاجم

ُ

بسيطة تصبح سهلة االمتصاص، كما ت
بعض أنواع الخنافس الحلزونات، وبيوض ذبابة

.الجذور

تفيد الذبابة الطنانة في القضاء على حشرة
انة

ّ

المنّ وحشرات أخرى، وتعيش الذبابة الطن
في الحفر الصغيرة الموجودة في الجدران

 من
ً

شار إلى أنّ عددا ة أو في األرض، ويُ الطينيّ
ي هذه الحشرة بنحلة الصيف؛ المناطق تسمّ
ألنها تشبه النحلة، وألنها تظهر في فصل

الصيف

فيد العناكب بشكل إجماليّ في القضاء
ُ

ت
ة؛ مثل: الذباب على الحشرات الضارّ

رُ
َ
ّ

كث
ُ

والبعوض، وهناك أنواع من العناكب ت
ة من أجل الستخدامها في المزارع العضويّ

ة كافحة الحيويّ ة المُ عمليّ



ً

 أو خارجيا
ً

تتطفل داخليا
على بعض الحشرات
الضارة وتساعدنا في

التخلص منها

الحشرات الطفيلية

الحشرة القشرية 

تفرز هذه الحشرة مادة
الشيالك وتدخل في

صناعة البويات و الورنيش
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