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العلوم املادة

الّثاني االْبِتدائّي  ف   الصَّ

ّول  
َ
األ راس ي  الّدِ ل  صْ الَف 

نا)الّثاِلثة   ْرض 
َ
(أ الِوْحَدة  

رْ )الّساِدس  
َ
(ِض َمواِرد  األ الَفْصل  

ْرَبة   الت  ْرس  الثّ  انيالدَّ



 الهدف  
َ
ه: ل  وَّ األ نات  َكّوِ

ْرَبِة َوم  هاَوْصف  الت  ْنواع 
َ
أ .ا َو

ِن الت  : انيالثّ الهدف   ِة َتَكو  ناِت الَبيان  َكْيِفيَّ َكّوِ
ة  م 

َ
باِل ْرَبِة َوَمْعِرف .د 

ْرَبة  ِس رْ الدَّ أْهداف   الت 
ف  الّثاني االبْ -لوم  الع   ِتداِئي الصَّ



ْرَبة   الت 
ف  الّثاني االبْ -لوم  الع   ِتداِئي الصَّ

ْرَبة   تاِت ِمْن َخليط  الت  خورِ ف  َوِقَطع  الص 
باتاِت َبقاياِمْن َصغيَرة   َوالَحَيواناِت النَّ
َتِة، ساِعد  املَّيِ رْ َوت  باتاتَبة  الت  ّوِ الَعلىالنَّ م  .ن 

ْرَبِة  َوْصف  الت 
؟ما ْرَبة  ْرَبِة الت  ْنَواع  الت 

َ
: أ

ة  ة  الِطينيَّ  َسْطَحيَّ
(الَصْفَراء  )

ة  الَرْمَليَّ 

ْرَبة  في َلْونِ  . ها َوَمْلَمِسهاَتْخَتِلف  الت 



ْرَبة   الت 
ف  الّثاني االبْ -لوم  الع   ِتداِئي الصَّ ْرَبِة  َوْصف  الت 

 داِكَنة  َتْحَتِفظ  •
َ
ْكَ

َ
.ر ِبماء  أ

. ناِعم  •

. َرْمِلي  •

. َخِشن  فيِها الَكثير  ِمَن الَحص ى•

.طيِني  •

:  نشــــــــاط ْرَبة  َبْعض  من ِصَفات  : هاالت 
أي أنواع التربة أدناه يحتفظ باملاء أكَر؟ وملاذا؟

123

:  اإلجابة

ْك ألنها ّداِكَنة  َتْحَتفِ 2
َ
 ِبماء  أ

رظ 
َ
َ.



ْرَبة   الت 
ف  الّثاني االبْ -لوم  الع   ِتداِئي الصَّ

ْرَبة   .....................َبقاياِمْن َصغيَرة  َوِقَطع  .................................ِمْن َخليط  الت 
َتِة،..........................و ساِعد  املَّيِ ْرَبة  َوت  باتاَت الت  ...................لىعَ النَّ

ْرَبِة  َوْصف  الت 

تاِت الص   خورِ ف 
م   ّوِ الن 

بات اِت النَّ

ْكِمِل 
َ
ناِسَبة  ِبَكِلمات  الَفراغَ أ :م  :  نشــــــــاط

ِت الَحَيوانا



ْرَبة   الت 
ف  الّثاني االبْ -لوم  الع   ِتداِئي الصَّ ْرَبِة  نات  الت  َكّوِ

م 
ن  َكْيَف  ؟َتَتَكوَّ ْرَبة  الت 

ْرَبة  ِإلى َوقْ  .  َن ت  َطويل  ِلَتَتَكوَّ َتْحتاج  الت 

خور  َواملَع• ت  الص  صْ َتَتَفتَّ
َ
.َغَر اِدن  ِإلى ِقَطع  أ

:اْلَخَطَوات

باتاِت • ل  َبقايا النَّ َتِة َوالَحَيواناِت املَيَّ َتَتَحوَّ
.أيضا ِإلى َمواّد َبسيَطة

َية  في• َغّذِ
ْزًءا ِمَن تصير  املواد  امل  ْجساِمها ج 

َ
أ

 
ْ
ف
َ
ها أ ْرَبِة، َحْيث  َتْجَعل  راَعِة الت  .َضَل ِللّزِ

ها تحتوي التربة السطحية وهي األفضل لنمو النباتات ألن
.على بقايا نباتات وحيوانات متحللة

.جذع متآكل ومتعفن سيتحول إلى جزء من التربة



ْرَبة   الت 
ف  الّثاني االبْ -لوم  الع   ِتداِئي الصَّ ْرَبِة  نات  الت  َكّوِ

م 

بال   بات: الد  ربة  تْحوي الَكثيَر ِمْن َبقايا النَّ َتِة ت  .اِت َوالَحَيواناِت املَّيِ

؟ما بال  الد 

.جذع متآكل ومتعفن سيتحول إلى جزء من التربة



ْرَبة   الت 
ف  الّثاني االبْ -لوم  الع   ِتداِئي الصَّ

ْفَضَل ِلِزراعَ 
َ
ون  أ ْرَبِة َتك  ي  َطَبَقاِت الت 

َ
باتاِت؟أ ِة النَّ

ْرَبِة  َوْصف  الت 
:  نشــــــــاط

التربة السطحية 



ْرَبة   الت 
ف  الّثاني االبْ -لوم  الع   ِتداِئي الصَّ

ْخَتلِ -1 ْنواع  امل 
َ
ْرَبِة؟َفة  ِللت  ما األ

شاط  التَّ  ِمي  ْقييالنَّ

ْرَبة  َتْخَتِلف   ْرَبة  .َوَمْلَمِسهاْوِنهالَ فيالت  الت 
َ
ف

رِبماء  َتْحَتِفظ  الّداِكَنة  
َ
ْكَ

َ
َوَبْعض  .أ

ْنواِع 
َ
ْرَبِة أ هاَوبَ .ناِعم  الت  ن  َخِش اآلَخر  ْعض 

نَّ ماَك الَحص ى،ِمَن الَكثير  فيِه 
َ
هاَبْعضَ أ

، هاَرْمِلي  .طيِني  اآلَخر  َوَبْعض  ة  ة  الِطينيَّ  َسْطَحيَّ
(الَصْفَراء  )

ة  الَرْمَليَّ 



ْرَبة   الت 
ف  الّثاني االبْ -لوم  الع   ِتداِئي الصَّ شاط  التَّ  ِمي  ْقييالنَّ

ْرَبَة؟-2 فيَم َيْسَتْعِمل  الّناس  الت 

.أكل الخضار التي تنمو فيها•

ِعب  بالرمل على الش• .اطئاللَّ

.ء  الِبنا•

.ِزَراعة  األشجار التي تستعمل في صناعة األثاث•



ْرَبة   الت 
ف  الّثاني االبْ -لوم  الع   ِتداِئي الصَّ

س  رْ الدَّ هىتَ انْ 


