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ثدبير ألانشطة 

ًخم دفؼ الخالمير ئلى جركس حػلماتهم الصابلت خىل التربت مً خالل مظامين ملىاطيؼ كدمذ في الصيخين الثالثت و ىثركير

 .، لخىظيفها في الحصت الجدًدة (...كتربت الغابت ، مً الزهسة ئلى الثمسة )الخامصت ابخدائي 

مالحظة و جملاؤل 

م ، و  ٌصخدب أن جىطلم هره الحصت مً خسجت دزاشيت ، ًخم خاللها مالخظت مباشسة مللطؼ في التربت بدافت طٍس

حػسف جمىكػها باليصبت لخدذ التربت و الصخسة ألام، أو الليام بخسجت لحدًلت أو غابت، ًلخلط خاللها الخالمير 

غيىاث مخخلفت مً التربت، و بػع الحيىاهاث الصغيرة، و غيىاث لبلاًا هباجيت، و ًظػىنها مػزولت داخل أكياس 

ليخم اشدثماز ذلك داخل  (مؼ الحسص غلى الاكخفاء بالػدد اللليل مً الػييىاث، خفاظا غلى البيئت ) ةبالشديكي

. اللصم

، بديث ًدللىن صىزة مللطؼ في التربت، و زشم جخطيطي لها و ٌػبرون غً مدلىلها، 2 و 1ًالخظ الخالمير الشكلين   

ما هي مميزاث التربت ؟ و ما هي أهم مكىهاتها؟  : ليخم طسح الدصاؤل الخالي

إنجاش و ثت صل 

: لإلجابت غً الدصاؤل املطسوح ، ًىجز الخالمير املىاوالث املطلىبت بهرا اليشا ، و ًخىصلىن ئلى ما ًلي   ى:1 لنشاط 

. أن التربت طبلت خازجيت لللشسة ألازطيت- 

. أنها مفككت ، مإلفت مً غىاصس كد جخخلف شكال و حجما- 

كطؼ ألاوزاق ، ألاغصان ، كشىز لجروع ألاشجاز ، جثث بػع )أنها جخألف مً غىاصس مً أصل هباحي و خيىاوي - 

...( خص ى ، زمل ، طين ، كلض) ، و غىاصس هاجمت غً جفخذ الصخىز  (...الحشساث أو حغىطها 

:  ، التي تهدف ئلى حػسف مكىهاث التربت ، بػزلها في املاء ،فيالخظىن ماًلي2ًىجزون الخجسبت   :2 لنشاط 

. البلاًا الىباجيت جطفى فىق شطذ املاء- 

. (ظهىز ماء غكس)الطين و خخاث الىباجاث في طىز الخدلل جظل غاللت في املاء ملدة مً الزمً - 

. خبيباث السمل و خخاث الصخىز جترشب في كاع إلاهاء- 

 . 6ًلازهىن الىخائج املخىصل ئليها بخأشير السشم 

 .و ٌصمذ الػمل في مجمىغاث غلى غيىاث مخخلفت مً التربت بدبادل الىخائج و الخىصل ئلى حػميمها

 .ًخم بمصاغدة ألاشخاذ صياغت ملخص جماعي ، و ًدوهىهه غلى دفاجسهم الخاصت سحخالص 

 خحباز  لحعلمات 

 ً : 1الخخباز حػلماث الخالمير ًىجزون الخمٍس

 بىلل الػبازاث الصحيدت  –أ 

. التربت جدغم الىباجاث - 

. ًخخلف شمك التربت، جبدو الصخىز فىق شطذ ألازض مباشسة- 

:  بخصحيذ الػبازاث الخاطئت كبل كخابتها –ب 

. التربت هي الطبلت الخازجيت مً اللشسة ألازطيت - 

 . جخكىن التربت مً مىاد مً أصل غظىي، و مىاد مً أصل مػدوي- 
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