
 

 االبتدائً الثانً الصف علوم المادة

 وفق إستراتجججٌ التقويم البنائً  التربٌ  واإلستراتججٌ  الموضوع

 

 
  

 الفعالياث العنصر

محتىي 
 التعلم

دلجط من فتات الصدور وقطع صغجرة من بقايا النباتات والحجوانات المجتٌ هذه التربٌ 
  نموالقطع تصجر جزء من التربٌ وتساعد النبات علٍ ال

 االدتالف بجن أنواع التربات  
تدتلف التربٌ فً لونوا وملمسوا التربٌ الداكنٌ تحتفظ بماء أكثر بعض أنواع التربٌ 

ناعمٌ وبعضوا اآلدر دشن فجى الكثجر من الحصٍ كما أن بعضوا رملً وبعضوا اآلدر 
 طجنً 

 أنوع التربٌ 
 التربٌ السطحجٌ -التربٌ الطجنجٌ

 التربٌ الرملجٌ
 التربٌ تكون 

تحتاج التربٌ إلٍ وقت طويل لتتكون حجث تتفتت الصدور والمعادن إلٍ قطع أصغر  
وتتحلل بقايا النباتات والحجوانات المجتٌ وتصجر المواد المغذيٌ التً فً أجساموا جزء 

 من التربٌ هذه المواد المغذيٌ تجعل التربٌ أفضل للزراعٌ  
 طبقات التربٌ 

ل لنمو النباتات ألنوا تحتوي علٍ بقايا نباتات وحجوانات التربٌ السطحجٌ وهً األفض
 متحللٌ 

 التربٌ تحت السطحجٌ 
 الدبال : تربٌ تحوي الكثجر من بقايا النباتات والحجوانات المتحللٌ

األهداف   
 التعليميت

 :في نهاية الدرسنتوقع  
 -  ٌانتزثخ  انطبنتعزف يأ.  

 -   ٌزثبداالختالف ثيٍ أَىاع انت انطبنتضخ يىأ .  

 -  ٌأَىاع انتزثبد انطبنتعذد يأ . 

 -  ٌكيفيخ تكىٌ انتزثخ  انطبنتشزح يأ. 

 -  ٌطجقبد انتزثخ  انطبنتذذد يأ. 

 -  ٌتعزيف انذثبل انطبنتستُتج يأ . 

خبراث 
 الطالب

السابقت 
الالزمت 
لتحقيق 
التعلم 
 الجديد

 .أنواع التربات  الطالبعدد يأن 
 

 



 

 الفعالياث العنصر

الصعىباث 
 المتىقعت

 .تعذد أَىاع انتزثبد في  انطالةصعىثخ نذي ثعض 

تقىيم الخبراث 
 السابقت.

 

ثعُىاٌ " َشبط تقىيًي نهخجزاد  (1)تقذيى ورقخ عًم رقى 

انسبثقخ "  نهتأكذ يٍ يذي وجىد انصعىثبد انًتىقعخ نذي 

 .انطالة

عالج الخبراث 
السابقت 

والمنظماث 
 التمهيديت

ُىاٌ َشبط عالجي نهخجزاد ثع (2)تُفيذ انُشبط رقى 

 (.انصعىثبد)انسبثقخ 

تقديم معرفت 
 جديدة

 

( ثهذف تقذيى يعزفخ جذيذح 4و) (3)تُفيذ انُشبط رقى 

 (َشبط تعهيًي)

 

تقىيم مرحلي 
للتعلم الجديد 

وعالج 
الصعىباث 
 المتىقعت

 ،وهى تقىيى يزدهي نهتعهى انجذيذ (5)تُفيذ انُشبط رقى 

 .وعالج انصعىثبد انًتىقعخ

 

ط الداعم النشا
عالجي )للتعلم

ي أو أو تعسيس
 إثرائي(

 .ي إثزائي( وهى َشبط عالجي تعزيز6)تُفيذ انُشبط رقى 

 

 

 إعذاد َشبط تقىيًي وعالجي نهذرس انقبدو. مالحظاث

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :في - انطبنت  أيهب  –يسبعذتك  انهذف:

  التربٌ   الطالبعرف يأن. 
 

 (يُبقشخ  3عًهي +  5)  انزيٍ:

 

 جًبعي  وضعيخ انتُفيذ:

 

 .ورقخ انُشبط :انًىاد واألدواد انًطهىثخ

 

 .انعًم في يجًىعبد :إجزاءاد انتُفيذ

 

 : عٍ انسؤال انتبني أجت  ،ًىعتكثبنتعبوٌ يع أفزاد يج انطبنت  أيهب 

 التربٌ   عرف. 
 

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................ 

............................................................................................

........................................................................................... 

............................................................................................

............................................................................................ 

 
 

  
 

(:نشاط تقويمً 1ورقٌ العمل رقم )
 للدبرات السابقٌ 

 



 

 
 
 

 

 :في - انطبنت  أيهب  -يسبعذتك  انهذف:

  االدتالف بجن أنواع التربات الطالبوضخ ي أنـ. 
 

 (يُبقشخ  3عًهي +  5)  انزيٍ:

 

  .جًبعي وضعيخ انتُفيذ:

 

 .أوراق انُشبط :انًىاد واألدواد انًطهىثخ

 

 في جًبعبد.  :نتُفيذإجزاءاد ا

 

 :عًب يأتي أجت  ،ثبنتعبوٌ يع أفزاد يجًىعتك انطبنت  أيهب 

 االدتالف بجن أنواع التربات وضخ. 
 

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

...........................................................................................   

 

(: نشاط عالجً 2ورقٌ العمل رقم )
 قٌللدبرات الساب

 



 

 

 

 

 انهذف:

  أنواع التربات الطالبعدد يـ أن. 
 

 (يُبقشخ  3عًهي +  5)  انزيٍ:

 

  .جًبعي وضعيخ انتُفيذ:

 

 .أوراق انُشبط :انًىاد واألدواد انًطهىثخ

 

  :إجزاءاد انتُفيذ

 

 :عًب يأتي أجت  ،ثبنتعبوٌ يع أفزاد يجًىعتك انطبنت  أيهب 

 أنواع التربات عدد . 
 

............................................................................................

......................................................................................... 

............................................................................................

........................................................................................... 

............................................................................................

........................................................................................... 
  

 

 
 

(: نشاط تقديم معرفٌ 3ورقٌ العمل رقم )
 جديدة )نشاط تعلجمً(

 



 

 

 
 
 

 

 انهذف:

  كجفجٌ تكون التربٌ الطالبشرح يان. 
 

 (يُبقشخ  3عًهي +  5)  انزيٍ:

 

 .جًبعي وضعيخ انتُفيذ:

 

 .أوراق انُشبط :انًىاد واألدواد انًطهىثخ

 

  :إجزاءاد انتُفيذ

 

 :عًب يأتي ت أج ،ثبنتعبوٌ يع أفزاد يجًىعتك انطبنت  أيهب 

 كجفجٌ تكون التربٌ اشرح. 
 

    

............................................................................................ 

............................................................................................ 

........................................................................................... 

............................................................................................

............................................................................................ 

  

 

 

 

 

 

 

 

(:نشاط تقديم معرفٌ 4ورقٌ العمل رقم )
 جديدة )نشاط تعلجمً(

 



 

 

 

 

 

  :في - انطبنت أيهب  -يسبعذتك  انهذف:

  طبقات التربٌ الطالبحدد يان. 
 

  (يُبقشخ  4عًهي +  4)  انزيٍ:

 

 .جًبعي وضعيخ انتُفيذ:

 

 .أوراق انُشبط :انًىاد واألدواد انًطهىثخ

 

 :إجزاءاد انتُفيذ

 

 :عًب يأتي أجت  ،ثبنتعبوٌ يع أفزاد يجًىعتك انطبنت  أيهب 

  تربٌطبقات ال حدد. 
 

............................................................................................

........................................................................................... 

............................................................................................

............................................................................................ 

............................................................................................

........................................................................................... 

............................................................................................

............................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

(: نشاط تقويم معرفً 5ورقٌ العمل رقم )
 للتعلم الجديد وعالج الصعوبات المتوقعٌ.

 



 

 

 

 
 

 :في - انطبنت أيهب  -تك يسبعذ انهذف:

 التعرف علٍ مدى تحقق أهداف الدرس. 
 

  ( 5)  انزيٍ:

 

 فزدي وضعيخ انتُفيذ:

 

ورقخ انُشبط + أوراق إضبفيخ إلجزاء  :انًىاد واألدواد انًطهىثخ

 .انعًهيبد عهيهب

 

  :إجزاءاد انتُفيذ

 

 :عٍ األسئهخ اآلتيخ أجت  انطبنت أيهب 
 

 التربٌ .  عرف 

 جن أنواع التربات . االدتالف ب وضخ 

 أنواع التربات . عدد 

 كجفجٌ تكون التربٌ . اشرح 

 طبقات التربٌ . حدد 

 تعريف الدبال  استنتج. 
............................................................................................

........................................................................................... 
............................................................................................

........................................................................................... 

............................................................................................

............................................................................................ 

(: نشاط  التعرف علٍ 6ورقٌ العمل رقم )
 س مدى تحقق أهداف الدر

 


