
 البحث العلمي يف البستان
 فعالٌات حول موضوع النحل

 األولى الفعالٌة

 .أنتج وكٌف ،علٌه حصلنا أٌن من ، وطعمه لونه ،اللزج شكله ،العسل عن األطفال مع محادثة إجراء

 اختبلف سبب عن األطفال مع والبحث(. مختلفة ألوان ذا) العسل من مختلفة أنواع إحضار المربٌة على

 .للتمٌٌز مختلفة أزهار إحضار المربٌة وعلى كما. نوع لكل والرائحة الطعم ، اللون

 

 

 :الثانٌة الفعالٌة

. اللقاح وغبار الرحٌق بتجمٌع عملهن أثناء العامبلت النحبلت ومشاهدة الروضة خارج لجولة الخروج

 .األطفال ٌؤذوا ال هم وبالتالً ، بعملهن العامبلت ٌزعجوا ال حتى بصمت المشاهدة مهارة األطفال تعلٌم

 

 



 األزهار ولتكاثر اإلنسان لمصلحة العسل بإنتاج العامبلت النحبلت عمل أهمٌة لؤلطفال التوضٌح ٌجب

 تنتج ال ولكنها منها اللقاح وتجمع النباتات وتلقح اللذٌذ بالرحٌق تستمتع أخرى لحشرات نسبة والنباتات

 .العسل

 ٌمر الذي اإلنسان النحل ٌؤذي ال لماذا: مثبلا  ،األطفال على األسئلة تطرح أن المربٌة على الجولة أثناء

 منه؟ بالقرب

 النفس عن دفاعاا  إال تلدغ وال ،ٌؤذٌها من إال تؤذي ال طٌبة حشرة النحلة أن لؤلطفال التوضٌح ٌجب

 .لؤلطفال األمر إٌضاح إنسانا تلدغ لنحلة صور بمساعدة ٌمكن ،حٌاتها تخسر بهذا وهً

 

 :الثالثة الفعالٌة

 صور إحضار ممكن. المختلفة الوظائف حٌثٌة من بٌنها االختبلف وعن النحل مملكة مبنى عن محادثة

 .منها كل ووظٌفة الشكل فً لئلختبلف التطرق. وذكر عاملة ،نحل لملكة

 



 أفراد احد ٌكونوا أطفال مجموعة أو طفل كل ،المربٌة بإرشاد األطفال بها ٌقوم تمثٌلٌة إجراء ممكن

 .عامبلت ومجموعة ذكور مجموعة واحدة ملكة الخلٌة

 البٌض إلقاء وظٌفتها الملكة

  الملكة تلقٌح وظٌفتهم الذكور

 العسل وإنتاج ،الملكة وتغذٌة الصغار تغذٌة ،المملكة وحراسة تنظٌف: وظائف بعدة ٌقمن العامبلت

 .ممتعة التمثٌلٌة ٌجعل وسوداء صفراء ألوان ذات مبلبس األطفال تلبٌس.

 :الرابعة الفعالٌة

 .اإلنسان لحٌاة نسبة المملكة إطار ضمن النحلة حٌاة عن محادثة

 .لغٌرها ماسة بحاجة ألنها سكناها مكان عن التخلً تستطٌع ال بجماعات تعٌش النحلة

 أصحاب من وغٌرهم والنجار والحداد والبائع للخباز ٌحتاج ،بجماعات وٌعٌش لغٌره ٌحتاج اإلنسان

 . المختلفة الحرف

 :الخامسة الفعالٌة 

 ٌقوم إلنسان صور إحضار ،اإلنسان ألعمال نسبة بها تقوم التً والمهام النحلة وظائف عن محادثة

 االخرٌن. ٌساعدو مختلفة بأعمال

 :السادسة الفعالٌة

 التقاطها تم زهرة أي من ومتابعة والتخمٌن الحبٌبة للون التطرق ممكن ، اللقاح لحبٌبات صور إحضار

 .والشكل اللون ناحٌة من فٌها اللقاح حبٌبات وفحص مختلفة أزهار بإحضار وذلك

 

 

 

 



 

  

 قصة

 الذي المجهود كثرة من وتئن تشكو ودائماا  العمل كثرة من زهقت فقد العمل عدم النحبلت إحدى قررت

 إننا -: لزمٌبلتها تقول كانت دائماا  أنها كما ، الرحٌق لجمع والعودة الذهاب رحلتً فً ٌوم كل تبذله

 .  شٌئاا  نستفٌد وال اآلخرٌن أجل من نتعب

 بجد عملهن وٌواصلن بشًء علٌها ٌردن وال شدٌدٌن واستغراب باندهاش إلٌها ٌنظرن زمٌبلتها كانت

 . واجتهاد

 تجمع بأنها وتتظاهر ، السرب مع ٌوم كل تخرج فكانت ؛ العمل من للهروب جدٌدة حٌلة النحلة ابتكرت

 معها تجلس الفراشة صدٌقتها إلى تذهب كانت ولكنها ، وحماس بجدٌة وتمتصه األزهار من الرحٌق

 السرب ظهر إذا حتى والنقاش األحادٌث وٌتبادال الحدٌقة ٌمؤل الذي الورد ورٌقات إحدى أطراف على

 الذي الرحٌق تضع بأنها وتتظاهر الخلٌة إلى زمٌبلتها مع وتدخل إلٌه لتنضم ؛ تسرع الخلٌة إلى عائداا 

 .  الخلٌة فً لها المخصص المكان فً جمعته

 بدون حٌاتها من فائدة ال وإنه واالجتهاد والجد العمل بضرورة كثٌراا  تنصحها الفراشة صدٌقتها كانت

 الحقول فً تتجولٌن إنك!! ؟ تعملٌن ماذا وأنت -: لها وتقول بشدة تعنفها الكسول النحلة فكانت عمل

 . لك عمل وال والحدائق

 هذه وزع وتعالً سبحانه هللا وإن ، معٌن عمل له الكون فً مخلوق شئ كل -: لها تقول الفراشة كانت

 .  مخلوق كل مقدرة حسب األعمال



 

 ! ؟ كٌف -:النحلة لها قالت

 أى من أكثر والتعب المشقة من ٌتكبد أنه هناك ٌسٌر الذي الحمار هذا إلى انظري -: الفراشة قالت

 وجل عز الخالق أن كما والصبر، التحمل على تساعده هللا بها خلقه التً طبٌعته ولكن آخر، مخلوق

 الذي الجمٌل الطائر هذا إلى انظري كذلك ، المقابل انتظار ودون لآلخرٌن بسخاء العطاء حكمه منحة

 من الدٌدان ٌلتقط أن ٌستطٌع حتى طوٌبلا  منقاراا  أعطاه الخالق إن بجوارك التً الشجرة فرع علً ٌقف

 . أٌضاا  نحن ولنا للفبلح عظٌمة خدمة ٌقدم بذلك وهو لٌنظفها األرض

  ؟ الطائر هذا لنا ٌقدمها التً العظٌمة الخدمة هذه وما -: بتعجب النحلة قالت

 الوردة هذه حتى نجد ولن الزرع لمات الطائر هذا بها ٌقوم التً األرض نظافة لوال -: الفراشة قالت

"  حافة على المزروعة الصفصافة أسفل الرابضة البقرة هذه إلى انظري كذلك ، اآلن علٌها نقف التً

 كل راحتها على وٌعمل وٌنظفها مٌعاده فً المناسب الغذاء لها وٌقدم بها ٌهتم اإلنسان أن وكٌف"  الترعة

 ، أٌضا وٌشربه الجبن منه ٌصنع الذي الحلٌب تعطٌه فهً له تعطٌه الذي الكثٌر العطاء أجل من هذا

 فهً هذا كل وفوق كثٌراا  منها ٌستفٌد صغاراا  له تلد أن الممكن من أنها حٌث كثٌراا  اإلنسان تفٌد والبقرة

 . اإلنسان ٌعشقه الذي الطازج باللحم تمده

 إلى انظري بعٌداا  تذهبٌن ولماذا - -: إلٌها حدٌثها تواصل والفراشة..  الفراشة كبلم من فاها فاغرة النحلة

 أو ، حٌاتها على تتمرد ولم ٌوماا، تشك لم منهن واحدة إن الٌومٌة رحلتهن من عائدات وهاهن زمٌبلتك

 .  ولحٌاتها لها الخالق وضعها التً الُخطة على

 لها تقول بأنها دائماا  تتهمها وكانت الفراشة صدٌقتها نصائح إلى االستماع عن أذنٌها تُصم النحلة كانت

 . تعشقها التً بالراحة تنعم وال معها تجلس ال حتى الكبلم هذا

 .  الخلٌة إلى عائد وهو بالسرب تلحق حتى مسرعة الفراشة النحلة تركت

 الخبلٌا وتتفقد الخلٌة داخل العمل تتابع الخلٌة ملكة كانت الخارج فً السرب وبٌنما صباح ذات

 أي بها ٌوجد وال تماماا  خالٌة الكسول للنحلة المخصصة الخانة أن فاكتشفت ؛ العسل لوضع المخصصة

 بشدة وعنفتها الخلٌة داخل الكبٌرة خانتها إلى النحلة الملكة استدعت السرب عاد عندما. عسل نقطة

 عسل نقطة وال خانتك فً ٌوجد وال ٌوم كل وتعودٌن السرب مع تخرجٌن كٌف -: لها وقالت وزجرتها

  ؟ واحدة

 وأحوله امتصه رحٌقاا  أجد ال وبالتالً الحدائق فً وروداا  أجد ال إننً -: الرأس منكسة وهً النحلة قالت

 .  عسل أي خانتً فً ٌوجد ال لذلك ؛ عسل إلى

 ملٌئة السرب فً زمٌبلتها كل وخانات الكبلم هذا كٌف -: نفسها وبٌن بٌنها وهمست قلٌبل الملكة فكرت

-النحبلت إحدى كلفت فقد تكذب النحلة بأن الملكة تتأكد ولكً. تكذب النحلة هذه أن الشك بالعسل

 . بأول أوال بأخبارها وموافاتها الكسول النحلة بمراقبة- الخلٌة بحراسة المكلفات

 



 الكسول النحلة تراقب لكً بعٌد من المراقبة نحلة تتبعته الرحٌق لجمع السرب خرج وكالعادة الصباح فً

 تفعله ما بكل النحلة وواجهت غٌظاا  الملكة انفجرت. بذلك الملكة فأخبرت!!  ٌوم كل تفعل ماذا وعرفت

 ؟ الٌوم كنت أٌن -: لها فقالت

 .  الرحٌق أجمع السرب مع كنت -: بثقة النحلة ردت

  ؟ جمعتٌه الذي الرحٌق أٌن -: الملكة قالت

  …و وروداا  أجد لم ٌوم كل مثل الٌوم ؟إن رحٌق أي!  الرحٌق -: مباالة ببل النحلة قالت

 .  تكذبٌن إنك- -:لها وقالت بحدة الملكة قاطعتها

 معلومات من لدٌها ما بكل واجهتها الملكة لكن موقفها تبرٌر وحاولت انكشف سرها أن النحلة شعرت

 السرب مع تعود ثم الرحٌق جمع رحلة طول معها وتجلس الفراشة صدٌقتها إلى ٌوم كل تذهب أنها حٌث

 … األمر ٌكتشف لن أحداا  أن منها ظناا 

 الحكم عن الملكة ٌثن لم ذلك كل لكن ، عٌنٌها من دمعة زرفت ، األرض إلى ونظرت عٌناها انكسرت

 . مطلقاا  مغادرتها وعدم الخلٌة فً بالحبس علٌها حكمت حٌث ضدها أصدرته الذي

 مر.  الملكة تقولها كلمة ألي للمعارضة مجال ال حٌث معارضة دون الملكة حكم الكسول النحلة نفذت

 بالحبس ضاقت أنها كما الجلوس كثرة من بالملل النحلة شعرت حتى أٌام ومرت…  آخر ومر ٌوم

 أنها كما ، ٌوم كل والعودة الذهاب رحلة فً زمٌبلتها متابعة سوى به تتسلى شٌئاا  تجد فلم ؛ كلها وبالخلٌة

 طاقم كذلك ، المهام وتوزع واجتهاد بجد تعمل نفسها الملكة حتى ٌعمل الخلٌة داخل الكل أن فوجئت

 الجمٌع. مستمر بدأب ٌعملن الوصٌفات وكذلك الحراسة طاقم ،وأٌضاا  ونشاط بهمة بعمله ٌقوم النظافة

 من بالخزى الكسول النحلة شعرت.  عمل بدون ٌجلس أحد وال ٌشكو أحد وال وٌعمل ٌعمل الخلٌة داخل

 والطٌران للتحلٌق واشتاقت الحبس علٌها طال فقد األوان فوات بعد ولكن فعلت ما على وندمت ، موقفها

 .  اآلن هذا تفعل أن تستطٌع ال لكنها ، واالنطبلق

 الملكة أن لوال ٌهلكها أن كاد شدٌداا  مرضاا  ومرضت جسدها وهزل ضعفت حتى الحبس فً النحلة ظلت

 ؛فعادت العمل هذا مثل إلى أخرى مرة تعود لن أنها النحلة تعاهدت أن بعد عنها بالعفو حكماا  أصدرت

 الحٌاة دبت حتى ٌوم كل واجتهاد بجد وتعمل تعمل وأخذت ، الرحٌق وجمع والتحلٌق الطٌران إلى النحلة

 .أٌضاا  الخلٌة وفً الحٌاة فً وأهمٌتها بقٌمتها وشعرت الصغٌر جسدها فً أخرى مرة

 

 من معلمة الدمج

 ةمصالح ةعاٌد


