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 للفراش  بنفسك: وحدة تغذ�ةاصنعها 

 ، دورات الح�اة األنواع األصل�ة ،التلقيح الموض�ع: 
 سنة  12-5  األعمار: 

 :  دقائق  5 وقت التحض�ي
 دق�قة 60  وقت النشاط: 

 
 - ملخص النشاط: 

ي بدعم الفراشات  قومت ي تلقيح النباتات! نظامنا البيئئ
تلقيح  العمل�ة س�ساعد الطالب ع� تحل�ل هذا الدرس  و�ن و�ساعد �ف

ي تقوم بها  ف النباتات.  همو�دعو كما  ،  ةالفراشالئت س�قوم الطالب ب��شاء  لمالحظة ك�ف�ة ق�ام الفراشات بنقل حبوب اللقاح بني
ا. للحصول ع� مقدمة ظة أي أنواع أخرى قد تجذبه، مع مالحشجيع الفراشات ع� ز�ارة منازلهموحدة تغذ�ة الفراشات لت 

ي العلوم والتكنولوج�ا والهندسة وال��اض�ات: ح�اة الفراشة، تحقق من عن الفراشات
 . �شاط األسب�ع �ف

 
 - األهداف: 

ات واألنواع األخرى •  . س�الحظ الطالب و�صفون �شاط تغذ�ة الفراشات والح�ش
ي  •

ي س�صف الطالب أهم�ة الملقحات ودورها �ف  النظام البيئئ
 

 - مستلزمات التج��ة: 
�حة برتقال •  �ش
ي من المرجح أن تجذب الفراشاتمنظفات األناب�ب (اخ�ت األلوان الزاه�ة  • ، مثل الوردي واألحمر واألصفر الئت

تقا�ي واألزرق)  وال�ب
ي  1 •  سيخ خشئب
�ط الصق أو غراء •  �ش
 خّرامة  •
 مقص •
ي (اخت�اري) •

ن غذائئ  ُملوِّ
ز�دة الفول   علبة فارغة من علبالتدو�ر (أي   حاو�ة بالست�ك�ة من سلة إعادة  أونصة) أو  24كوب بالست��ي ( •

ي 
 )السودائف

 (اخت�اري) غزل أو خيوط ال الحبال المجدلة •
 كرات من اإلسفنج أو القطن •
 ح��ر / زهور صناع�ة أو بتالت ورق�ة مقطوعة •

 
اب المواد الالزمة لصنع   س�ط (ماء السكر): ��ش

اء زجاجة  اب �س�ط �مكنك �ش ي صنع �ش
اف شخص بالغ، إذا كنت ال ترغب �ف  منه. ملحوظة: هذا يتطلب إ�ش

ة سكر  1 •  ملعقة كب�ي
ة من الماء   9 •  مالعق كب�ي
 قدر / قدر لغ�ي المكونات  •

 
 فراشة والتلقيحللتغذ�ة وحدة إجراء الدرس: 

 
 

 معلومات أساس�ة: التلقيح - 1
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قيح هو  التلو �سمح للنباتات بصنع البذور ومواصلة التكاثر.  كونها عمل�ة  التلقيحتعتمد دورة ح�اة النباتات ع� 
ة تنتجها   حبوب اللقاحو األنث��ة.  "م�سم" النبتةالذكر إ�  من "المتك"عمل�ة نقل حبوب اللقاح  �ي حبيبات صغ�ي

ي تخصب البذور. أو�ً أسد�ة  ا م�سم النبتة حبوب اللقاح ع�من ، تقع حبة األزهار الئت ة الزهرة  ، تدخل . ثان�� الح�ش
ا   حبوب اللقاح. فتغ�ي نفسها بطبقة من  متك وتلتصق بطبقة ال ا  بينم الم�سم، قد تقع بعض حبوب اللقاح ع� ثالث�

ا  ة الزهرة. رابع� ة هذە اتغادر الح�ش  ، تواصل الح�ش
�
ي مب�ض  ، تتكون  لعمل�ة من زهرة إ� زهرة. خامسا

ة �ف بذرة صغ�ي
 النبات. 

 

 
 

اتمختلف أنواع تلقيح بمساعدة �مكن أن �حدث ال ا الح�ش بمساعدة ال��اح أو المطر.  �مكن حدوثه  ، ول�ن أ�ض�
ا ، ل�ن الطقس س�ختطر حبوب اللقاح من زهرة إ� زهرةالم�مكن أن تحمل ال��اح أو  ا ألن ال��اح أو  . و لف دائم� نظر�

ا للتلقيحاألم
�
ا موثوق ور�ة إلجراء التلقطار ل�ست مصدر� �ة �ف ي  ، فإن الملقحات الح�ش يح والحفاظ ع� نظام بيئئ

.  أخرىمن زهرة إ�  انتقالها  ا عند ب اللقاح ع� أجسامهحبو عندما تلتقط تبدأ تلقيح الفراشات . و�ن عمل�ة متوازن
ي مناطق  

تم�ل الفراشات إ� السفر لمسافات أطول مما �ضمن تغط�ة كاف�ة ألجزاء متساو�ة من النباتات المزهرة �ف
ة  . مشاتل األزهار ال�ب�ي

ي ألنها واحدة من العد�د من الملقحات ا من نظامنا البيئئ ا مهم� ي الطب�عة.  الموجودة  تعت�ب الفراشات جزء�
تعد   �ف

ا الف وأ��� من ذلك. تزور الفراشات عادًة النحل والدباب�ي والعث والخنافس �ليها راشات من أ��� الملقحات شيوع�
 الرحيق �شكل أ�سط.  س�ب ألنها توفر وسادة هبوط �سمح � الزهور العنقود�ة المسطحة

ي  الرحيق
) الذي �جذب �ف ي بالسكر تفرزە النباتات (الزهور �شكل أسا�ي  نها�ة المطاف الفراشات هو سائل غئف

ات األ  لوان  األ رؤ�ة قدرة ع� ، ول�ن لديها الفراشات حاسة شم ضع�فةتمتلك ح األزهار. يتلقلتقوم بخرى والح�ش
ي أن و رؤ�ة األشعة فوق البنفسج�ة أو األلوان داخل الط�ف األحمر.  تمكنها من  مما  معقدةال

هذا هو السبب �ف
 ، أصفر). ا متجمعة ذات ألوان زاه�ة (أحمر، برتقا�ي الفراشات تزور عادة أزهار� 

 
�ــــح الزهرة:  - 2  - ��ش

ذكور ، أو  جزاء الاأل تتكون الزهور من مجموعة متنوعة من األجزاء المختلفة. قد تحتوي بعض األزهار ع� جميع 
 م��ــــج من كال الجزأين! من  ، أو جميع األجزاء األنث��ة

 
: دال ع� �ي مؤ�ش رئ��ي  السداة األجزاء الذك��ة:  ف  جزء الذكر من الزهرة. وتتكون من جزئني

ي عادة ما تكون صفراء اللونو�قوم ب�نتاج   المتك  •  . حبوب اللقاح (مشيج ذكر) والئت
 قوم بحمل المتوك. والذي �الخ�ط  •

 

 التلقيح 
 حبيبات اللقاح

 اللقاح اللقاح اللقاح

ّقح 
�
 الُمل

 الم�سم 

 الب��ضة
 المب�ض 
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ا  المدقةتعت�ب األجزاء األنث��ة:   ا رئ�س�� �  لجزء األنثوي من الزهرة. وتتكون من ثالثة اجزاء: داً� ع� امؤ�ش
 و�قوم باستقبال حبوب اللقاح.   الم�سم •
 و�قوم بحمل الم�سم.  القلم •
) الب��ضة •  (ب�ضة أو أمشاج أنئ�
 . و�حتوي ع� الب��ضاتالمب�ض  •
 

ي تتكون منها الزهرة:   األجزاء األخرى الئت
 �ي أجزاء ملونة من الزهرة تجذب الملقحات و  البتالت  •
اءو  السبالت • اعم غ�ي المفتوحة و�ي  �ي أوراق شبيهة بالبتالت الخ�ف  متخصصة لحما�ة ال�ب
 �حتوي ع� أعضاء نبات�ة متصلة بمحور (ساق) النباتو  ال�أس •
 .  الزهرة أو ساق الس��قة •

 
 اصنعها بنفسك: وحدة تغذ�ة للفراشة - 3

ي  سفراشة و للمعلم: لفهم دور الملقحات لدينا، سنقوم ب��شاء وحدة تغذ�ة  للمالحظة  نالحظ األنواع المختلفة الئت
ي ستجذبها   ة الئت ات / الحيوانات الصغ�ي �مكننا جذبها. ير�ب تدو�ن المالحظات و�بداء المالحظات حول الح�ش

 . الفراشاتوحدة تغذ�ة 
 

اب البس�ط (ماء السكر)  :تعل�مات ال�ش
اف ال�بار ، �ستد�ي المالحظة تتعلق بالسالمة: لصنع ماء السكر   . حاجة إ� إ�ش

 
اف شخص كب�ي  .1 ة) ماء وجزء واحد ( 9أجزاء ( 9 اخلط، تحت إ�ش ي قدر  ملعقة كب�ي  1مالعق كب�ي

ة) سكر �ف
 . ل�غلوا صغ�ي واتركيهم  

ا.  3إ�  2  من اتركه �غ�ي لمدة .2  دقائق حئت �ذوب السكر تمام�
ا.  قدر اطلب من شخص بالغ أن يرفع ال .3 د تمام� اب ي�ب  عن النار واترك ال�ش

 البتلة 

 المتك  

 الخ�ط 

 المب�ض 
 الب��ضة "ب�ضة" 

 القلم  

 الم�سم 

 السبلة

 ال�أس  

 الس��قة 

 السداة
 المدقة 
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اب .4 د ال�ش فراشة الثابتة أو ثابتة لل�عداد إما وحدة تغذ�ة ب لتقوم  ، اتبع التعل�ماتأثناء انتظارك حئت ي�ب
 . . (انظر أدناە)معلقة للفراشةوحدة تغذ�ة 

 
 وحدة تغذ�ة الفراشة الثابتة: لصنع تعل�مات 

طمان الب .1  . أنه غ�ي مغلفالست��ي وتأ�د من نظف ال�وب البالست��ي أو ال�ب
ي كل مرة حئت  ملعقة واحدة من  فأض .2

�ته من المتجر) �ف اب البس�ط الذي اش�ت د (أو ال�ش اب البس�ط الم�ب ال�ش
ا.   !)م�ة قل�لة منهإبقاء ك(تأ�د من تتشبع اإلسفنج أو كرات القطن تمام�

ي جعل اإلسفنج أو كرات القطن أ��� جاذب�ة   خطوة اخت�ار�ة:  .3
أضف بضع قطرات من ألوان الطعام للمساعدة �ف

 للفراشات. 
 أضف كرات القطن / اإلسفنج المشبعة إ� قاع ال�وب أو الحاو�ة البالست�ك�ة.  .4
تقال.  تبق�ةصب ال�م�ة المقم ب .5 �حة ال�ب اب البس�ط ع� �ش  من ال�ش
تقال أدخل  .6 �حة ال�ب ي ال�وب أو الحاو�ة البالست�ك�ة.  من�ش

ي وضعها �ف  طرف السيخ الخشئب
�ط /  قم بوضع امأل ال�وب أو الحاو�ة البالست�ك�ة ببعض الزهور االصطناع�ة أو  .7  غراء ع� بتالت الورق.  �ش
ي حد�قة أضع وحدة تغ .8

ي مخ�ج ا أص�صو ع� ذ�ة الفراشات بالخارج: �ف
 . الطوارئلزهور  أو خارج نافذتك أو �ف

تقال كل   .9 �حة ال�ب  أ�ام.  4- 3قم بتغي�ي �ش
ي تجذبها وحدة تغذ�ة الفراشات!  .10 ات / الحيوانات الئت  الحظ الح�ش
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 معلقة: لصنع وحدة تغذ�ة الفراشة التعل�مات 
 .نظف ال�وب البالست��ي وتأ�د من أنه غ�ي مغلف .1
2.  ، اف شخص كب�ي ة من بعضهما  تحت إ�ش ف (متقابالن مبا�ش تني ف صغ�ي ا إل�شاء فتحتني ا أو مثقاب� استخدم بعنا�ة مقص�

 . ي حالة استخدام حاو�ة بالست�ك�ةالبعض) ع� طول الحافة العل��ة لل�وب البالست��ي
، يو� باستخدام مثقاب  �ف
 ثقب بدً� من ذلك. (احرص ع� عدم ك� فنجانك!) 

  
 

- 16(أو أي مادة ت��د تعليق وحدة التغذ�ة بها) بطول �صل إ�  لغزلخيوط ا  / الجوتمن خيوط  جزأينقص  بقم  .3
 بوصة ل�ل منهما.   20

ي األع�. كرر هذا   جزء قم ب��ط قم  .4
ف �ف من خيوط الجوت/ خيوط الغزل من خالل ثقب واحد وار�ط كال الطرفني

قالحاو�ة البالست�ك�ة ب أو  للفتحة األخرى. �جب أن �شكل ذلك حلقة �سمح لل�وب
�
 . أن ُتعل

ي كل مرة حئت تتشبع   .5
�ته من المتجر) �ف اب البس�ط الذي اش�ت د (أو ال�ش اب البس�ط الم�ب أضف ملعقة واحدة من ال�ش

ا. (تأ�د من إبقاء كم�ة قل�لة منه!)   اإلسفنج أو كرات القطن تمام�
 لبالست�ك�ة. أضف كرات القطن / اإلسفنج المشبعة إ� قاع ال�وب أو الحاو�ة ا .6
تقال.  .7 �حة ال�ب اب البس�ط ع� �ش  قم بصب ال�م�ة المتبق�ة من ال�ش
ي ال�وب أو الحاو�ة البالست�ك�ة.  .8

ي وضعها �ف تقال من طرف السيخ الخشئب �حة ال�ب  أدخل �ش
 . الست�ك�ة ببعض الزهور االصطناع�ةامأل ال�وب أو الحاو�ة الب  .9

10.  
�
ي عل

ي حد�قة أو ع� غصن شجرة أو �ف
زهور أو خارج نافذتك. س�عمل �شكل أص�ص ال ق وحدة تغذ�ة الفراشات �ف

 أقدام ألسفل من غصن الشجرة.  3بوصات من الزهور أو  6أفضل إذا تم وضعه ع� ارتفاع  
تقال كل   .11 �حة ال�ب  أ�ام.  4- 3قم بتغي�ي �ش
ي تجذبها وحدة تغذ�ة  .12 ات / الحيوانات الئت  الفراشات! الحظ الح�ش
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 - : ملخص ما بعد التج��ة واألسئلة - 4
 ، ير�ب استخدام مالحظاتك لإلجابة ع� األسئلة التال�ة: ختبار مقدار ما تعلمتهال اآلن للختام و و 

اب �س�ط (ماء سكر)؟ (ماذا تأ�ل الفراشات   .1 �حة برتقال و�ش ما هو كما ُ�عرف و لماذا استخدمنا �ش
 الرحيق؟)

ي جذبتها؟ كم الحظاتك حول وحدة تغذ�ة الفراشاتناًء ع� مب .2 ات الئت ن�ع  ، ما �ي الحيوانات / الح�ش
 ؟ استطاعت أن تجذب

ي الطب�عة؟ .3
ح أهم�ة الملقحات �ف  هل �مكنك �ش

ات  أنواع وحدة تغذ�ة الفراشات والحظنا مختلفقد قمنا ب��شاء  التج��ة،ع� مدار هذە  ي    الح�ش ة الئت والحيوانات الصغ�ي
ي دورة ح�اة العد�د من النباتات. نأمل أن  ا تمكنّ 

ات األخرى ملقحات مهمة �ساعد �ف من جذبها. تعت�ب الفراشات والح�ش
ي التعرف ع� الفراشات وعمل�ة التلق

 ن! اسودما�ة الموارد الطب�ع�ة مثل نهر ه يح ومواصلة ح �ساعدك هذا النشاط �ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


