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(  -------الصف الخامس )   

 

  **  ػضىي : يفهىو ٌشرجظ ثبنكبئُبد انذٍخ  أو رو أصم يٍ كبئُبد دٍخ .

انذٍبح فًٍب سجك .** انزشثخ  : ػجبسح ػٍ يضٌج يٍ لطغ انصخىس واجضاء يٍ َجبربد ودٍىاَبد كبَذ ػهى لٍذ   

 ** رغطً انزشثخ يؼظى يسبدبد انكشح االسضٍخ . 

انصذبسي  – 3انًشاػً         – 2انغبثبد انًطٍشح        – 1** أَىاع انزشثخ :   

 هزِ انزشثخ رخزهف يٍ َىع انى آخش ونكُهب جًٍؼهب ركىٌ يٍ انجذاٌخ يٍ انصخىس انزً دذصذ ػهٍهب رجىٌخ  . 

 

 

 أفك انزشثخ : كم طجمخ يٍ انزشثخ رذػى أفك انزشثخ  

  الغابات المطٌرة  المراعً  الصحاري  



 

 

 

  

 

 

  

 

 االفك A ) التربة الفولٌة (  

تتواجد فٌه معظم المغذٌات ٌتضمن الدوبال    

) هو الجزء فً التربة المتكون من المواد 

العضوٌة المتحللة التً كانت لد تحللت بسبب 

الكائنات المجهرٌة  ( وٌوجد فٌها الماء أٌضا 

 الن الدبال ٌحتفظ بالماء .

 ) تتكون من ماء + جذور النبات + الذوبال ( 

 االفك B) التربة الباطنٌة ( 

تحتوي على دبال ألل وجزٌئات صخرٌة 

 دلٌمة أكثر . 

 C االفك 

ٌكون عادة مكون من لطع أكبر من الصخور الذي 

أثرت فٌها التجوٌة  وترتكز هذه االفاق على صخر 

 االساسً الصلب غٌر المتأثر بالتجوٌة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 يٍ دٍش رشثخ انغبثبد رشثخ انصذشاء رشثخ انًشاػً وانجشاسي

 انذثبل لهٍم يٍ انذثبل ال رذزىي ػهى انذثبل غٍُخ ثبنذثبل

انًؼبدٌ ركىٌ فً اػًبق  غٍُخ ثبنًؼبدٌ غٍُخ ثبنًؼبدٌ

 االسض

 انًؼبدٌ

غٍُخ ثبنذثبل خصجخرشثخ  رشثخ سيهٍخ ال رذزىي ػهى  

 انذثبل

طجمخ سلٍمخ يٍ انزشثخ 

 انفىلٍخ ولهٍال يٍ انذثبل

 طجٍؼخ انجٍئخ

 

انزشثخ هً يصبدس ًٌكٍ اسزخذايهب أو اهذاسهب أو ارالفهب . **   

انًٍبِ انًزذفمخ           - 2انشٌبح          – 1** ًٌكٍ أٌ ٌذذس رآكم انزشثخ ػٍ طشٌك  :    

  ** رضجذ جزوس انُجبربد انزشثخ فً يكبَهب فإرا اصٌهذ انُجبربد سىف رزؼشض نهًضٌذ يٍ انزآكم .

 أنواع التربة 

تربة المراعً 
 والبراري 

تربة 
 الصحراء 

 تربة الغابة 

2,300,000الصحراء العربٌة هً ثانً أكبر صحراء فً العالم تغطً مساحتها أكثر من     

 كٌلومتر مربع وهً مواطن مختلفة من نباتات الصحراء مثل العصارٌة .



 ** يب هً أفضم خصبئص نهزشثخ يٍ أجم انضساػخ ؟؟ 

رذزىي ػهى َسجخ ػبنٍخ يٍ انًؼبدٌ  2خ يٍ انذوثبل ) انًغزٌبد (        رذزىي ػهى َسجخ ػبنٍ – 1انجىاة :   

لبدسح ػهى ادزىاء انًبء . – 3              

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ًذصىل ثشكم كبيم يٍ االسض ؟ # يبرا ٌذصم ػُذيب ٌضٌم انًضاسع ان   

.ال ٌجمى أي َجبربد نزًىد ورذهم فزصجخ انزشثخ فمٍشح ثبنًىاد انغزائٍخ ) انًغزٌبد ( وال رذػى ًَى انًذبصٍم جذٌذح  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ** انزهىس : هً ػًهٍخ إضبفخ يىاد ضبسح نهزشثخ أو انهىاء أو انًبء  .

 # اركش طشٌمزٍٍ رزهىس ثهًب انزشثخ ؟؟

ػٍ طشٌك انًىاد انكًٍٍبئٍخ انًسزخذيخ فً لزم انذششاد واالػشبة انضبسح .  – 1  

.ػُذيب ٌشيً انُبط انمًبيخ ػهى االسض -2  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ذٍخ انًُى جٍذا فً رشثخ انغبثبد ؟** ػهم : ال ًٌكٍ نهُجبربد راد انجزوس انسط

 انجىاة : الٌ انًؼبدٌ وانًىاد انًغزٌخ يىجىدح فً أػًبق االسض ثسجت انًطش انًزكشس .

 انًذبفظخ : دفبظ ودًبٌخ انًىاسد انطجٍؼٍخ ثًب فٍهب انزشثخ . 

 

 



 

 

 

 

 

 

طرق المحافظة 
 على التربة 

الزراعة 
 الشرٌطٌة 

تدوٌر 
 المحاصٌل 

 التسمٌد 

 مصدات الرٌاح 

الحراثة 
 الكنتورٌة 

 التصطٌب 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


