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 لیفةالحیوانات األ

 ھي الحیوانات التي تعیش في ألفة مع اإلنسان، یربیھا لینتفع بخدماتھا ولحمھا وجلدھا وریشھا وبیضھا.

وفي المقابل یجب علیھ أن یعتني بھا بتقدیم الغذاء السلیم لھا والمحافظة على نظافتھا ووقایتھا من 
األمراض. 

من بین الحیوانات األلیفة نذكر: 
 

 الكلب:

لحراسة المنازل والمزارع وقطعان األغنام والبقر والماعز، وھناك 
نوع خاص یصاحب الصیادین لیدل على الصید أما الكالب البولیسیة 

فتدرب للقبض على المجرمین والتدلیل على األماكن المشبوھة 
والحقائب المدسوسة بالمخدرات أو المتفجرات...وقد استغل اإلنسان 

حاسة شمھ القویة. 

 وتدخل فیھا –وتربیة الكالب ما لم تكن للصید أو للحراسة بأنواعھا 
 تعّد محّرمة في دیننا اإلسالمي. فال یجوز لنا –الكالب البولیسیة قیاسا 

تربیتھا لمجرد الزینة مثال. 
 

 

 

 

 القط:

لحراسة المساكن والمتاجر والمزارع من الفئران والجرذان من بعض 
الحشرات. 

 

 

 

 الحمار (وما شابھھا): البغل،، الحصان

 لحمل األثقال وجر العربات وللركوب والزینة والفسحة.

 

 

 

 

 :الغنم والبقر والماعز

 فھي مصدر للغذاء واللباس اولبنھلحمھا وجلدھا یربیھا اإلنسان لینتفع ب
والغطاء. 

 

 

 

    



البط والدجاج واإلوز والطاووس 
 والحمام:

یربي اإلنسان ھذه الدواجن لالستفادة 
بیضھا فھي غذاء أساسي لحمھا وب

 كالمرطبات وبعض الحلویات. ة ولصناعة العدید من المركبات الغذائينلإلنسا
 

 األرنب:

حیوان ولود یربى لالستفادة من لحمھ - الخالي من المواد الدھنیة - وجلده. 
 

 

 

سببھا ھناك أمراض معدیة وخطیرة تؤثر كثیراً على صحة اإلنسان لیفة: الحیوانات األمن مضار بعض 
ھو مرض ُمعد یقضي على الخالیا العصبیة  مثال، السعارالرئیس بعض الحیوانات األلیفة، فداء الكلب أو 

یمكن أن تصیب عدوى المرض البشر وكل الحیوانات ذات ولجزء من الدماغ، وغالبا ما یسبب الوفاة. 
 .الدم الحار

واألطفال ھم أكثر عرضة لبعض األمراض التي تسببھا الحیوانات األلیفة كالحساسیة والكیس المائي 
والتي یصاب بھا الطفل أثناء لمس أو االحتكاك الدائم بالحیوان 

 

الحیوانات البریة: 
في بیئة طبیعیة تالئم عیشھا كالمروج والغابات والسھول والبراري. ھي الحیوانات التي تعیش 

ولھذه الحیوانات فوائد كثیرة لإلنسان فھي تمكنھ من: 
 الحصول على الجلود والفراء والتي تستخدم لصناعات الحقائب والمالبس والمعاطف الثمینة 

. واألحذیة وما شابھھا

  التي تستخدم للزینة كالعاج والقرون وغیرھاالمنتجاتالحصول على بعض . 

  التي تستخدم في صناعة األدویة والمراھم الطبیةالمنتجاتالحصول على بعض  .

 

ومن بین ھذه الحیوانات البریة نذكر: 
 

 النمر والفھد (وما شابھھا):

لصنع ھي حیوانات بریة یصطادھا اإلنسان لالستفادة من جلدھا وفرائھا 
. الحقائب والمالبس والمعاطف الثمینة واألحذیة وما شابھھا

 

 

 

 الفیل:

 التي ھو حیوان بري ینتفع اإلنسان بأنیابھ لصنع بعض المنتجات
. تستخدم للزینة

 

 

 

    


