
Göksel Yılmaz  

 ARILAR 
Arıların yaşadıkları yere arı kovanı denir. Her kovanda yaklaşık 50.000 (elli bin) 

arıdan oluşan bir arı kolonisi yaşar. 

Böyle bir kovan içinde farklı arılar farklı görevleri yerine getirmek zorundadır. En çok 

bilinen işçi arılardır. İşçi arıların görevi çiçeklerin meyve/bal özünü toplamaktır. 

Topladıkları meyve özlerinden midelerinde bal üretirler.  

Arılar dolaylı yoldan çok önemli bir görevi daha yerine getirirler. Çiçek nektarlarını 

toplarken, bir çiçekten diğerine uçarlar, her çiçek nektarı toplayışlarında, ayaklarında 

kalan polenleri (çiçek tozlarını) ise diğer çiçeğe taşıyarak, çiçeklerin döllenmesini 

sağlarlar. Döllenen çiçeklerden ise meyveler büyür. 

 

ALIŞTIRMA 1: 

Yukarıdaki metinde koyu puntolarla yazılmış sözcüklerin Almanca anlamları sence hangi 

sözcüklerdir? Şimdi aşağıdaki listeyi tamamla! 

der Honig bestäuben der Bienenstock  der Nektar die Arbeitsbiene 

der Blütenstaub die Biene die Frucht indirekt der Magen 

 

arı:   ________________________    

arı kovanı:  ________________________ 

işçi arı:   ________________________  

meyve/bal özü:  ________________________ 

mide:   ________________________ 

bal:   ________________________ 

dolaylı yoldan:  ________________________ 

polen:   ________________________ 

döllenmek:  ________________________ 

meyve:   ________________________ 
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 bal ARisi  




 
Bir bal arısı kolonisi, 10 000 ile 80 000 arıdan oluşan bir gruptur. Bu kolonide bir 
kraliçe arı ve bin dolaylarında erkek arı vardır. Diğer bütün arılar ise işçi 

arılardır. 

Diğer böceklerde olduğu gibi arıların vücutları da üç kısımdan oluşur: 

  

1. baş 

2. göğüs (gövde)  

3. karın (kuyruk kısmı) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online alıştırma: http://LearningApps.org/1372046 (Türkçe) http://LearningApps.org/1372005 (Deutsch) 

2 çift kanat 

2 Paar Flügel 

 

çene ve hortum 

Kiefer und Rüssel 

karın (kuyruk kısmı) 

Hinterleib 

 

gövde/göğüs 

Brust 

 

iğne 

Giftstachel 

 

6 adet ayak 

6 Beine 

 

baş 

Kopf 

 

petek göz 

Netzauge 

 

Antenler/duyar
galar 

Fühler 

 

http://learningapps.org/1372046
http://learningapps.org/1372005
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Arıların vücutları nasıldır? 

 

Arıların başlarının hemen üzerinde 

iki adet anten (duyarga) bulunur. 

Bu duyargalar sayesinde hem tat 

hem de kokuları hissederler. Diğer 

arıları tanıyabildikleri gibi 

düşmanlarını da ayırt edebilirler. 

Arıların koklama ve tat alma duyusu 

çok gelişmiştir, antenleri sayesinde 

en iyi meyve özlerinin bulunduğu 

çiçekleri de bulabilirler. 

Arıların göz yapıları ise çok ilginçtir. İki büyük petek gözü olan arıların, her bir 

gözünde yaklaşık 6 000 minik göz vardır. Her bir göz birbirinden bağımsız olarak bir 

 cismin belli bir kısmını algılar. 

 

Arıların 3 çift olmak üzere toplam 6 bacağı vardır. Bacaklarında çok ince tüyler 

bulunur. Bu tüylere yapışan çiçek özlerini (polenleri) diğer çiçeklere taşırlar. Bacaklarının 

bu kısımlarına polen sepeti (Höschen) adı verilir. Çift kanatları vardır ve kanatları 

arının uçmasını sağlar. Eğer bir arı bir kişiyi sokarsa. İğnesi soktuğu yerde kalır ve arı 

uçarken karın/kuyruk kısmı vücudundan koparak ölür. 

 

Arılar nasıl bal yapar? 

 

Dişi bir işçi arı çiçeklerden bal özü ve polen toplar. Topladığı bu tatlı suyu bal 

kesesinde (Honigblase) biriktirir. Bu sıvı tükürük bezlerinin salgıladığı enzimlerle 

bala dönüşmeye başlar. Arı binden fazla çiçekten toplamış olduğu bal özlerini kovana 

(Stock) getirir ve orada yükünü peteklere (Waben) boşaltır. Diğer arılar da boşaltılan 

bu yükü karıştırarak bala dönüştürür. Dolan bal petekleri ise arılarca balmumuyla 

(Bienenwachs) kapatılarak korunur hale (konserve) getirilir. (Arıların nasıl bal yaptığını 

internette izlemek için: http://www.videoizle.co/video/6928/arilar-nasil-bal-yapar) 

duyargalar/Fühler 

petek gözler/Netzaugen 

http://www.videoizle.co/video/6928/arilar-nasil-bal-yapar
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Arıların görevleri nelerdir? 

 

Her arı kovanında sadece bir kraliçe/ana 

arı bulunur. Kovandaki bütün arıların anasıdır. 

Kraliçenin boyu nerdeyse 2 santim (1.9 cm) 

kadardır. Kovandaki doğurgan yani dünyaya 

yavru arılar getiren tek arı, kraliçedir. Bir kraliçe 

arı ilkbaharda her gün ortalama 1 500 yumurta çıkarır.  Bazı yumurtalarını ise çok özel 

peteklere yerleştirir. Bu özel peteklerde ise yeni kraliçe arılar dünyaya gelir. 

Kovandaki erkek arıların (Drohnen) sayıları 1 000 (bin) kadardır ve ömürleri birkaç 

aydır. Hayatlarında sadece bir defa kraliçeyi döllerler. Böylelikle görevlerini 

tamamlamış olurlar. Kendi başlarına beslenemedikleri ve diğer işçi arıların yardımına 

ihtiyaç duydukları için uzun yaşamazlar. Çünkü sonbaharda diğer arılar tarafından 

kovandan atılırlar ya da öldürülürler. 

 

Kovandaki işçi arıların sayıları grubun büyüklüğüne göre 70 000’e kadar çıkabilir. 

Yaklaşık 1,5 cm kadar büyüktürler. Bu boylarıyla kovan içindeki en küçük arılardır. İşçi 

arılar, doğurgan olmayan dişi arılardan oluşur ve ömürleri 40-50 gün kadardır. Görevleri 

daha önce de belirtildiği gibi, bal üretmektir. 

 

Bunu biliyor muydun?   

Wusstest du es schon? 

 

Albert Einstein arılar için aşağıdaki sözü söylemiştir: 

“Eğer arılar yeryüzünden kaybolursa insanın sadece 4 yıl ömrü kalır. Arı olmazsa 
döllenme, bitki, hayvan, insan olmaz.”  

„Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre 
zu leben. Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere 
mehr, kein Mensch mehr.“  

 

cm
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bal ARisi BULMACASI 

 

            1                

                           

          2               

                           

                           

        3                   

                          

    4                    

             5              

      6                

                          

7                    8  

              9     10   

                          

                          

                          

 

 

Yıkarıdan aşağıya: 

 1. Dünyaya canlı getirebilme yeteneğine verilen isimdir. "Doğurmak" fiilinden 
türetilmiştir. 

 3. Arıların yaptıkları balları korumak için peteklerin üzerine salgıladıkları koruyucu bir 
maddenin adıdır. 

 5. Bir kovanda sayıları 1 000 civarlarında olan ve kraliçeyi döllemekle görevli olan arıdır. 
Çok kısa bir ömrü vardır, kendi kendine bakamaz, hep işçi arıların yardımına ihtiyaç 
duyar. 

 8. Arıların yumurtalarını bırakmak ve bal depo etmek için yaptığı, düzgün altıgen ağızlı 
bal mumu yuvacıklar topluluğunun adıdır. 

 10. Sayıları 70 000’i bulan, çiçeklerden polen ve bal özlerini toplayarak, bal yapan 
arılara verilen isimdir. 

Soldan sağa: 

2. Arının sokarak zehrini 
akıttığı organı. Bu organ 
sokulan yerde kalır ve 
arı daha sonra ölür. 

4. Çiçek özlerine verilen 
isim. 

6. Arıların tat ve kokuları 
hissetme organı. 

7. Arıların çenelerine 
bitişik bulunan ve bal 
özlerini aldıkları organı. 

9. Her kovanda sadece 
bir tane bulunan ve 
yavru arılar dünyaya 
getiren 1,9 cm 
büyüklüğündeki en 
büyük arıdır. 
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ARILAR KONUSUNDA UZMAN MISIN? 
 

Aşağıdaki cümleleri oku ve doğru ya da yanlış olup olmadıklarına karar ver! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Arılar insanların en büyük yardımcılarıdırlar. Onlar 

için bal üretirler. Ayrıca çiçekler arasında polen 

taşıma yoluyla döllenmeyi sağlarlar. 

 

2. Arıların petek gözlerinde yaklaşık 12 000 (oniki bin) 

minik göz vardır. 

 

3. Bal arılarının 6 ayakları vardır. 

 

4. Bal arılarının erkekleri birkaç yıl yaşarlar. 

 

5. İşçi arıların bal özlerini döktükleri altıgen şeklindeki 

yapıya kovan denir. 

6.  “Eğer arılar yeryüzünden kaybolursa insanın 

sadece 4 yıl ömrü kalır. Arı olmazsa döllenme, 

bitki, hayvan, insan olmaz.” sözünü Albert Enstein 

söylemiştir. 

7. Bir kovandaki arıların en büyükleri erkek arılardır. 

8. Kraliçe arı bütün yıl boyunca durmadan günde 

ortalama 1 500 yumurta çıkarır. 

 

 

 

doğru    yanlış 
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ÇÖZÜMLER/LÖSUNGEN: 
 

Alıştırma 1 (sayfa 1) 

arı:   die Biene 
arı kovanı:  der Bienenstock    
işçi arı:   die Arbeitsbiene 
meyve/bal özü:  der Nektar 
mide:   der Magen 
bal:   der Honig 
dolaylı yoldan:  indirekt 
polen:   der Blütenstaub 
döllenmek:  bestäuben 
meyve:   die Frucht 
 

BAL ARISI BULMACASI (sayfa 5) 

Soldan sağa: 

 2. İĞNE 4. POLEN 6. DUYARGA 7. HORTUM 9. KRALİÇE 

Yıkarıdan aşağıya: 

1. DOĞURGAN 3. BALMUMU 5. ERKEK 8. PETEK 10. İŞÇİ 

 

ARILAR KONUSUNDA UZMAN MISIN? (sayfa 6) 

1d, 2d, 3d, 4y, 5y, 6d, 7y, 8y 

 

 

 


