
 

 

، فهناك العَديد من المعلُمات العلمية التي تتعلق بحياة الكائنات الحية، علومات عن البعوضة للصف الرابع قصيرة وسهلةم
التي يتم تعليمها للطالب في مراحل عمرية مختلفة، مثل الَمعلومات المطلوبة عن البَعوضة لطالب الّصف الّرابع، لتوسيع 

 الكائن الحي، وفي مقالنا اليوم سوف نقدم أهم الَمعلومات عن هذه الحشرة. دائرة المعارف لديهم عن هذا 
 معلومات عن البعوضة للصف الرابع

 في التعريف بهذه الحشرة، سوف نجد أن هناك الكثير من الَمعلومات العامة عنها، وفيما يلي نذكر أهمها وفق اآلتي:
مها، إذ أنها من السهل جداً أن تنتقل األمراض  تعد البَعوضة من الحيوانات الخطيرة بالرغم من صغر حج  •

 المعدية مثل المالريا.
تعيش البَعوضة في أماكن مختلفة في العالم، باستثناء القطبين المتجمدين وبعض األماكن الباردة للغاية وتصل   •

 حد التجمد. 
ر، فهي مواطن  تفضل البَعوضة العيش بالقرب من المسطحات المائية، وخاصة المستنقعات ومجاري األنها •

 تفقيس صغارها. 
وتفضل البَعوضة البيئات المختلفة، وليس فقط بالقرب من البشر كما يعتقد الناس، فمصادر غذائها متنوعة وال   •

  تقتصر على الدم.
 معلومات عن البعوضة للصف الرابع قصيرة

ف به هذه الحشرة الضارة، وفيما يلي في صدد التّعريف بهذه الحشرة، البد في البداية من ذكر التصنيف العلمي الذي تصن
 نقدم الَمعلومات عن ذلك: 

" وتسمى بعدة أسماء مختلفة في بعض  Culicidaeاالسم العلمي للبَعوضة هو "كوليسيداي"، وباالنجليزية " •
 البلدان، مثل الناموسة أو العرنوت. 

 وانات الالفقارية. تنتمي البَعوضة في التصنيف إلى شعبة مفصليات األرجل التي تضم غالبية الحي •
 تنتمي البَعوضة في التصنيف الفرعي إلى حقيقيات النوى، البَعوضيات، رتبة ذات الجناحين، سداسيات األرجل.  •
نوع مختلف من   3000يمتلك البعوض أعداد هائلة للغاية، وأنواع كثير جداً، ويقدر العلماء وجود أكثر من  •

 البعوض. 
 مكونات جسم البعوضة للصف الرابع

كائن حي تركيبة جسم مختلفة، وقد يتشابه األفراد في نفس الفصيلة بتركيبة الجسم، وفيما يلي نقدم بعض الَمعلومات  لكل 
 عن تركيبة جسم البَعوضة، وهي اآلتي:

 مثل باقي مفصليات األرجل، يتكون جسم البَعوضة من ثالثة أقسام رئيسية هي الرأس والبَطن والّصدر. •
مركبتين، والفم األشبه بقرون االستشعار التي تحمل المستقبالت الكيميائية، إضافة في الرأس نجد العينين ال •

 للهوائيات التي تساعدها في استشعار العالم الخارجي. 
الصدر هو الجزء الذي يلي الرأس، وفيه العديد من األجزاء الداخلية والخارجية، مثل األرجل المتعددة   •

 واألجنحة.
البَعوضة، وفيه توجد الفتحات الهوائية واألعضاء التناسلية وبعض األعضاء  البطن هو الجزء الخلفي من  •

 الداخلية، ويتميز بمرونته. 
 معلومات عن البعوضة للصف الرابع قصيرة وسهلة

من أكثر ما يقلق الناس في البَعوضة، هو أغذيتها التي يعتقد الناس أنها كلها تعتمد على دم اإلنسان، وفيما يلي نقدم بعض 
 المعلومات الهامة عن أغذيتها وفق اآلتي:

الدم البشري وبعض أنواع الحيوانات، ليس الغذاء الوحيد للبَعوض، وإنما تتغذى على مكونات مختلفة من  •
 األغذية. 

 وال يتغذى على الدم سوى إناث البَعوض، إذ أنها تحتاجه إلنتاج البيوض في دورة حياتها الطبيعية. •
 الدم، هو ما يساهم في نقل األمراض واألوبئة من شخص آلخر بسهولة.وتغذية اإلناث منها على  •
وأما الذكور فال تتغذى على الدم أبداً، وإنما تتغذى الذكور منها على البقايا من زهور النباتات الزهرية  •

 وعصارتها.
 األمراض التي تنقلها البعوضة 

 حجمها، فهي تنقل العديد من األمراض المختلفة، ومنها ما يلي: تعد البَعوضة من الحشرات الخطيرة بالرغم من صغر 
 داء المالريا.  •
 داء الفالريا، أو ما يعرف أيضاً باسم داء الفيل.  •
 حمى الضنك.  •
 الحمى الصفراء.  •
 عدة أنواع مختلفة من التهابات الدماغ، مثل الياباني والخيلي والفنزويلي وغيرها.  •

 ابعمعلومات وحقائق عن البعوضة للصف الر
 ما زال هناك العديد من الحقائق العلمية التي تتعلق بهذه الحشرات، مثل دورة حياتها القصيرة، وهي وفق اآلتي:

تختلف مدة حياة البَعوضة بحسب نوعها، إذ أنها تتراوح ما بين أسبوعين أو ثالثة في بعض األنواع، وفي أنواع   •
 أخرى تصل لبضعة شهور.

 ي الغالب من أربعة مراحل، هي البيضة، اليرقة، الشرنقة، البَعوضة البالغة.وتتكون دورة حياة البَعوضة ف •
بيضة في كل تزاوج، ويختلف العدد من   300إلى   100تضع البَعوضة عدد هائل من البيوض، يتراوح من   •

 نوع آلخر.



 

 

ا في تحتاج البَعوضة إلى وسط مائي أو بيئة رطبة لينجح فقس بيوضها فيه أو بقربه، لذلك تضع بيوضه •
 المستنقعات والبرك والجداول وما نحوها، أو في التربة الرطبة. 

 وهناك أنواع أخرى قليلة من البَعوض، تضعها في البيئات الجافة.  •
 معلومات عن البعوض لالطفال 

توعية األطفال في المدارس أو خارجها عن هذه الحشرات، أمر ضروري للغاية من حيث أنها حشرات خطيرة، ومن هذه  
 الَمعلومات نذكر ما يلي: 

يستخدم البَعوض خرطوم في الفم، فيه قليمات ستة تقوم بغرسها في الجلد، وهي التي تسهل عملية امتصاص   •
 الدم.

 ويعد البَعوض من الحشرات التي تسبب خطر كبير على اإلنسان لما تنقله من أمراض وأوبئة. •
 مثل رش المبيدات الحشرية في البيوت والمباني المختلفة.ولذلك يجب دائماً أخذ االحتياطات الدائمة لمكافحته،  •
كما تلجأ بعض الدول إلى مكافحة البَعوض عن طريق رش موائل تفقيس البيوض التي تضعها غالباً في البيئات   •

 المائية والرطبة.
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