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 العلوُم: ذراُت العناصِر ونظائُرها 
عنَدما كانَْت سحُر تراقُب أخاها الصغيَر وهو يلعُب بقطِع التركيِب )الليغو(، بدأَْت تفكُر في أصغِر شيٍء في المادِة.  

  أٌفكُر: ما أصغُر شيٍء في المادِة؟  
 أتواصُل: أبحُث في البيِت عْن أصغِر شيٍء تراهُ عيناَي: السكِر، أِو الملِح، أْو بودرِة الحليِب.

 أشارُك أحَد أفراِد أسرتي في ما أتوصُل إليِه.
عناصَر.  مْن  تتكوُن  والمالبِس،  والكراسي،  والهواِء،  الماِء،  مثُل:  حولي،  جميُعها  الموادُّ 
الشكِل  في  متشابهةٌ  جميُعها  الذهِب  ذراُت  فمثاًل،  متشابهٍة؛  ذّراٍت  مْن  كلُّ عنصٍر  ويتكّوُن 
والحجِم، وذراُت الكربوِن جميُعها متشابهةٌ في شكلِها وحجِمها أيًضا، إال أنَّ ذراِت الذهِب 

تختلُف عْن ذراِت الكربوِن في لونِها وحجِمها.

 أتواصُل: أشارُك أحَد زمالئي أْو أحَد أفراِد أسرتي في الرسِم التخطيطيِّ الذي يبيُّن مكوناِت أربِع ذراٍت لعناصَر مختلفٍة، ثمَّ أمألُ 
الجدوَل المجاوَر.

أُجيُب األسئلةَ اآلتيةَ، مستعينًا بالشكِل السابِق:
 ١. أيَن توجُد الكراُت الزرقاُء والكراُت الحمراُء، )داخَل نواِة الذرِة أْو خارَجها(؟

 ٢. أيَن توجُد الكراُت الصفراُء؟
 ٣. ما الكراُت التي يتساوى عدُدها؟

أمسُح الّرمَز سريَع االستجابِة )QR Code( إذا كنُت متّصاًل باإلنترنت؛ لالطاّلِع على ما يأتي:
تعليماٌت صوتيةٌ وفيديوهاٌت إرشاديةٌ لمساعدتي في أثناِء تنفيِذ النشاِط. 	 
أمثلةٌ على األنشطِة الُمنَجزِة والمهماِت اإلضافيِة جميِعها.                                                                                        	 
تسجيٌل صوتيٌّ للنصِّ باللغِة العربيِة، والتعليماِت باللغِة اإلنجليزيِة.	 

: الثامُن  الّصفُّ
النشاُط )7(:  ضرورياُت الحياِة

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الرياضياُت اللغُة اإلنجليزيُةاللغُة العربيُةالعلوُم

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

العلوُم: أبنَي نماذَج تبيُن مكوناِت الذّرِة، مقارنًا بيَن هِذِه المكوناِت مْن حيُث: الموقُع، والشحنةُ. 	 
النظائِر في حياتِنا، مبديًا رأيي 	  أتحدَث عْن مشاهداتي وأفكاري في موضوِع فوائِد  العربيةُ:  اللغةُ 

معلاًّل، موظفًا ما اكتسبتُهُ مْن قواعَد وتطبيقاٍت لغويٍة. 
اللغةُ اإلنجليزيةُ: أستخدَم األفعاَل المناسبةَ في الجمِل التي تصُف ما هَو ملزٌم وما هَو ممكٌن.	 
الرياضياُت: أحلَّل مقداًرا جبريًّا إلى العوامِل، مستخدًما طريقةَ تجميِع الحدوِد. 	 

أحتاُج إلى: أقالٍم، وأوراٍق مسطرٍة. 

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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 أفكُر: إذا علْمَت أنَّ الذرةَ تتكوُن مْن نواٍة تحيطُ بها مداراٌت، وأنَّ الكراِت الزرقاَء تُمثُّل في الشكِل السابِق النيوتروناِت، في حيِن تُمثُّل الكراُت 
الحمراُء البروتوناِت، وتُمثُّل الكراُت الصفراُء اإللكتروناِت. فأجْب ما يأتي:

١. ما مكوناُت النواِة؟                                          ٢. ما شحنةُ النواِة؟ لماذا؟           ٣. أيَن تتركُز كتلةُ الذرِة؟ لماذا؟   
6. إذا فقَدِت الذرةُ إلكترونًا، فماذا ستصبُح شحنتُها؟ 4. ما شحنةُ الذراِت الُممثَّلِة في الشكِل السابِق؟           5. ما أصغُر مكوناِت الذرِة؟     

7. إذا اكتسبَِت الذرةُ إلكترونًا، فماذا ستصبُح شحنتُها؟  
، وهَو ما يميُز العناصَر عْن بعِضها، فلكلِّ عنصٍر عدٌد ذريٌّ خاصٌّ      يسمى عدُد البروتوناِت العدَد الذريَّ
، فهَو  بِه؛ لذلَك يمكُن اعتباُر العدِد الذريِّ هويةَ العنصِر؛ ألنَّهُ يحدُد خصائَص العنصِر. أما العدُد الكتليُّ
مجموُع عدِد البروتوناِت والنيوتروناِت في نواِة الذرِة. ونعبُّر عِن العدِد الذريِّ برقٍم شماَل اسِم العنصِر 

وأسفلَهُ، والعدِد الكتليِّ برقٍم أعلى اسِم العنصِر وشمالَهُ.

 أتواصُل: أشارُك أحَد أفراِد أسرتي في تعبئِة الجدوِل المجاوِر

البروتوناِت  تتساوى في عدِد  الذراِت  أبحُث: بعُض     
أشارُك  النظائَر.  وتسمى  النيوتروناِت،  عدِد  في  وتختلُف 
أحَد أفراِد أسرتي في نشاِط اللغِة العربيِة الذي يتحدُث عْن 
وفوائِدها  النظائِر  استخداماِت  عِن  وأبحُث  النظائِر،  فوائِد 

. غيِر الواردِة في النصِّ

 اللغةُ العربيةُ: فوائُد النظائِر في حياتِنا 
     طرَحْت معلمةُ العلوِم في الصفِّ الثامِن السؤاَل اآلتَي على الطالباِت: يظنُّ كثيٌر مَن الناِس أنَّ اإلشعاعاِت والنظائَر المشعةَ مرتبطةٌ 
باألخطاِر والكوارِث النوويِة؛ بسبِب آثاِرها السلبيِة سنيَن طويلةً، مثلما حدَث لمدينتي هيروشيما وناجازاكي في الياباِن، بعَد قصفِهما بالقنابِل 

الذريِة في الحرِب العالميِة الثانيِة. ما رأيُكنَّ بهذا؟ 
    قرَرْت طالباُت الصفِّ الثامِن تنظيَم مشروٍع عَن النظائِر والكتلِة الذريِة إلجابِة السؤاِل السابِق، فبدْأَن يوزْعَن المهامَّ على المجموعاِت، 
؛ للبحِث في موضوِع   واختاَرِت المجموعةُ األولى زيارةَ مختبِر الكيمياِء في إحدى الجامعاِت األردنيِة، وأجرْيَن مقابلةً مَع باحٍث كيميائيٍّ

استخداماِت نظائِر العناصِر في مجاالِت الحياِة المختلفِة. 

   أقرأُ نصَّ المقابلِة المسجلِة اآلتيِة التي أجَرْتها الطالبةُ سحُر مَن الصفِّ الثامِن مَع الباحِث الكيميائيِّ في مختبِر الجامعِة، ثمَّ أساعُد الطالباِت 
على إجابِة السؤاِل: 

- سحُر: ما المقصوُد بالنظائِر؟
. : يمكُن تعريُف النظائِر أنّها ذّراٌت مْن عنصٍر معيٍّن، لها العدُد الذريُّ نفُسهُ، لكنها تختلُف في العدِد الكتليِّ الباحُث الكيميائيُّ

- سحُر: هْل يمكُن تحضيُر النظائِر صناعيًّا؟
العشريَن،  القرِن  ثالثينياِت  في  الكيميائيِة  المختبراِت  في  النظائِر  تصنيِع  بدأَْت عملياُت  وقْد  تصنيُعها،  يمكُن  نعْم،   : الكيميائيُّ الباحُث   -
ُر النظائُر صناعيًّا عْن طريِق قذِف ذراِت العنصِر بواحٍد  باستخداِم جهاٍز يسمى السيكلوتروَن، يستخدُم  لتحطيِم نوى الذراِت، وتُحضَّ

مما يأتي: أشعِة ألفا، أِو البروتوِن، أِو النيوتروِن، أِو األشعِة السينيِة ذاِت الطاقِة العاليِة، علًما أنَّ النيوتروَن يُعدُّ أفضلَها وأكثَرها كفاءةً.
- سحُر: ما هي النظائُر المشعةُ؟ 

: هَي الشكُل غيُر المستقِر للعنصِر، وينبعُث منها اإلشعاُع؛ ليتحوَل إلى شكٍل أكثَر استقراًرا، ويكوُن اإلشعاُع قاباًل للتتبِع  - الباحُث الكيميائيُّ
بسهولٍة، ويمكُن أْن يُحِدث تغيراٍت في المادِة التي يقُع عليها. وهِذِه السماُت الخاصةُ، تجعُل النظائَر المشعةَ مفيدةً في الطبِّ والصناعِة 

وغيِرها مَن المجاالِت، وقْد ساعَدِت الوكالةُ الدوليةُ للطاقِة الذريِة الدوَل األعضاَء الناميةَ على تركيِب مرافَق إلنتاِج النظائِر المشعِة.
- سحُر: كيف تُستَخدُم نظائُر العناصِر المشعةُ في مجاالِت الحياِة المختلفِة؟

كثيٍر مَن  المشعِة في  النظائِر  مَن  فيها  يُستفاُد  إلى طرائَق  العلماُء  توّصَل  والتكنولوجيا،  العلِم  الحاصِل في  التطوِر  مَع   : الكيميائيُّ الباحُث   -
، حيث تُستخدُم للتشخيِص والعالِج، ويكوُن التشخيُص بإعطاِء المريِض جرعةً مْن عنصٍر مشعٍّ عْن طريِق الفِم ها مجاُل الطبِّ المجاالِت، أهمُّ

، مثُل تشخيِص الغدِة الدرقيِة، وأمراِض الكبِد، والدماِغ، والطحاِل، والرئتيِن. وتُستخدُم النظائُر - أيًضا - في           أِو الحقِن الوريديِّ
         عالِج بعِض أنواِع األوراِم السرطانيِة.

2

أعرُض ألّخُص النتائَج أحّدُد النتائَج أبحُث عِن الحقائِق المهمِة والتفاصيِل

الرمُزاسُم العنصِر
العدُد 

الذريُّ
العدُد 

الكتليُّ
عدُد 

البروتوناِت
عدُد 

النيوتروناِت
عدُد 

اإللكتروناِت

11الهيدروجيُن

88األكسجيُن

الصوديوُم

1817الكلوُر

27

13
Al

العدُد الذريُّ

العدُد الكتليُّ



3

- سحُر: هِل النظائُر مفيدةٌ دائًما؟
: نعْم، إنَّ لها استخداماٍت مفيدةً في مجاالِت الحياِة المختلفِة، إذا استثنينا استخداَمها في الحروِب. - الباحُث الكيميائيُّ

١. بعَد قراءتي نصَّ المقابلِة، أجيُب السؤاَل اآلتي معلاًل إجابتي ومبديًا رأيي:
إذا علْمُت أنَّ األشعةَ الناتجةَ مَن النظائِر تُستخدُم في تشخيِص األمراِض وعالِجها، وفي القضاِء على األوراِم السرطانيِة في جسِم اإلنساِن، 

فهِل استخداُمها هذا يشبهُ استخداَمها في الحروِب؟ أبيُّن رأيي
، وأعرُضهُ  أساعُد طالباِت الصفِّ الثامِن على تقديِم مشروعهنَّ عِن النظائِر والكتلِة الذريِة، بإعداِد خطاٍب، مفتِرًضا أني سألقيِه أماَمهنَّ

على أحِد أفراِد أسرتي، أْو أدعو زمالئي في الصفِّ إلى االستماِع لَهُ، متبًعا الخطواِت اآلتيةَ: 
- أحدُد عنواَن الخطاِب وهَو: )فوائُد النظائِر في حياتِنا(.

-   أتحدُث عِن الموضوِع معبًرا عْن أفكاري ورأيي، مستفيًدا مَن المعلوماِت في مبحِث العلوِم.
- أتحدُث بلغٍة سليمٍة، موظفًا ما اكتسبتُهُ مْن قواعَد وتطبيقاٍت لغويٍة.

- أستعيُن بالمعلوماِت واألدلِة والبراهيِن التي توصلَْت إليها الطالبةُ سحُر في المقابلِة، وأوضُحها.
- أقيُّم نفسي ذاتيًّا بمدى التزامي المعاييَر اآلتيةَ: )سالمةَ اللغِة، ونبرةَ الصوِت، وحركاِت الجسِد، واستخداَم األدلِة والبراهيِن، وتوظيَف 

القواعِد والتطبيقاِت اللغويِة المتعلَّمِة(، أْو أطلُب مْن أحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي تقييَم أدائي. 

    Science Lab Safety Rules :ُاللغةُ اإلنجليزية 
Sahar has been chosen by the school principal to be a buddy for new students. This week, Tasneem, a new student, joined 
the class.  The science teacher asked Sahar to introduce Tasneem with the science lab safety rules. Help Sahar explain 
these rules to Tasneem by changing the sentences so that you use the phrases have to/don’t have to and can/ can’t.  
E.g., if I get something in my eyes, I will inform my teacher and wash my eyes with clean running water for 15 minutes. 

Sahar explains the Tasneem to rule: If you get something in your eyes, you have to inform your teacher and wash your 
eyes with clean running water for 15 minutes. 

 1( I will always get my teacher’s permission before beginning an experiment. 
 2( I will never mix chemicals unless instructed by my teacher. 
 3( I will wear goggles when working with flames or chemicals. 
 4( I will wear an apron and protective gloves when working with chemicals. 
 5( I will never taste, touch, or smell anything unless instructed by my teacher. 
 6( I will always participate in an experiment.

 Now it is your turn. Write 2-4 science lab safety rules using the phrases have to/don’t have to and can/ can’t.  Share 
these rules with a family member or a classmate. 
 Design a poster for your school science lab using the rules you wrote and any others you liked from the ones 
mentioned above.

 الرياضياُت: رياضياُت النظائِر الكيميائيِة
في أثناِء دراسِة سحَر موضوَع النظائِر الكيميائيِة، أخَذْت معلوماٍت مَن الباحِث الكيميائيِّ عْن بعِض تجاربِِه، فحصلَْت منهُ على عدِد 

النيوتروناِت في مجموعٍة متطابقٍة مْن ذّراِت العنصِر المستخدِم في تجاربِِه على النحِو اآلتي:
● في التجربِة األولى: بلَغ عدُد النيوتروناِت في الذراِت جميِعها )س ب -٣ س ج + ٢ ص ب - 6 ص ج( نيوترون.

● في التجربِة الثانيِة: بلَغ عدُد النيوتروناِت في الذراِت جميِعها )6 س م + ١٨ س ل - ١٢ ص م - ٣6 ص ل( نيوترون.
عنَدما قّدَمْت سحُر هِذِه المعلوماِت إلى معلمِة الرياضياِت، طلبَْت إليها حلَّ األسئلِة اآلتيِة، أساعُد سحَر على إجابِة األسئلِة )١ - 6( وحدي، 

، وأناقُشهْم  في اإلجابِة؛ للتوصِل إلى اإلجاباِت الصحيحِة: واألسئلِة )7 - ٨( بمشاركِة أحِد أفراِد عائلتي أْو أحِد زمالئي في الصفِّ
١( بالنسبِة إلى المقداِر الجبريِّ الذي يمثُّل عدَد النيوتروناِت في التجربِة األولى، أحدُد العامَل المشترَك األكبَر )ع. م. أ( بيَن كلٍّ مَن الحّديِن: األوِل

         والثاني، والحّديِن: الثالِث والرابِع.
٢( أجّمُع الحدوَد ذاَت العوامِل المشتركِة.                                       ٣( أحلُّل كلَّ تجميٍع بإخراِج العامِل المشترِك األكبِر )ع. م. أ(.

، ثمَّ أتحقُّق مْن صّحتِِه.  4( أحلُّل المقداَر الجبريَّ كاماًل بإخراِج العامِل المشترِك بيَن التجميعيِن.     5( أقترُح طريقةً للتحقِق مْن صحِة الحلِّ
6( اعتماًدا على عدِد النيوتروناِت الكليِّ في التجربِة األولى؛ أقترُح مقداريِن جبرييِن، يمثُّل المقداُر األوُل عدَد ذّراِت العنصِر، ويمثُّل الثاني عدَد 

النيوتروناِت في كلِّ ذّرٍة. )أذكُر اإلجاباِت المحتملةَ جميَعها(.
 7( أحلُل المقداَر الجبريَّ الذي يمثُّل عدَد النيوتروناِت الكليَّ في التجربِة الثانيِة باستخداِم طريقِة التجميِع، ثمَّ أتحقُّق مْن

. أكتُب الصوَر المختلفةَ للتحليِل.  صحِة الحلِّ
3
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:
الذراِت في حياتِنا، وأنها  الذرِة وأهميةَ  المادِة، ويتعلُم طفلي مفهوَم  التفكيِر في أصغِر جزٍء مَن  الناقِد عبَر  التفكيِر  يتعلُم طفلي مهاراِت  العلوُم: 
مكّوٌن للموادِّ جميِعها، ويتدرُب طفلي على مهارِة استخالِص النتائِج مَن األشكاِل والرسوماِت التوضيحيِة، مثِل: شحنِة البروتوِن الموجبِة، وشحنِة 
اإللكتروِن السالبِة، والنيوتروِن متعادِل الشحنِة، ويتدرُب على مهارِة حساِب عدِد البروتوناِت، والنيوتروناِت، واإللكتروناِت مْن معرفتِِه العدَد الذريَّ 

والكتليَّ أِو القياِم بعمليٍة معاكسٍة. يتعلُم طفلي مهارةَ البحِث في اإلنترنت عْن مفهوِم النظائِر.   
، ويتعلُم كيفيةَ تنظيِم مشروٍع مدرسيٍّ باختياِر الموضوِع المناسِب، وطرائَق  اللغةُ العربيةُ: يتعلُم طفلي مهاراِت التفكيِر بإجابِة السؤاِل االفتتاحيِّ
البحِث عِن الحقيقِة مثِل المقابلِة، ويتعلُم اختياَر طريقِة العرِض والتقديِم، مثِل إعداِد خطاٍب، ويتعلُم عرَض األدلِة والبراهيِن التي تدعُم إجابتَهُ، وكيَف 

يعرُض ما توصَل إليِه شفويًّا، معبًرا عْن أفكاِرِه ورأيِِه أماَم الجمهوِر.
اللغةُ اإلنجليزيةُ: يتعلُم طفلي كيَف يوظُف األفعاَل المناسبةَ في كتابِة تعليماِت السالمِة العامِة في المختبِر، ويتعلُم كذلَك مجموعةً مَن المفرداِت 

المهمِة في المختبِر.
إلى  الجبريِّ  المقداِر  لتحليِل  المختلفِة  الطرائِق  كتابةَ  ويتعلُّم  التجميِع،  باستخداِم طريقِة  الجبريِّ  المقداِر  تحليِل  يتعلُّم طفلي خطواِت  الرياضياُت: 

العوامِل، ويتعلُم توظيَف التحليِل إلى العوامِل في مسائَل حياتيٍة ذاِت معنًى.

َدْعُم طفلي خالَل هذا النّشاِط:

سأساعُد طفلي على فهِم تعليماِت المهّمِة أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر، ويمكنُهُ الوصوُل إلى التعليماِت الصوتيِّة باستخداِم الرمِز سريِع االستجابِة.

 العلوُم: ذّراُت العناصِر ونظائُرها
، وأساعُدهُ على تحديِد مكوناِت الذرِة ومكاِن  الطّريقةُ: أساعُد طفلي على عدِّ الكراِت الزرقاِء والحمراِء والصفراِء في الرسِم التخطيطيِّ
النواِة.  الذرِة تحتوي بروتوناٍت ونيوتروناٍت، وتدوُر اإللكتروناُت في مداراٍت حوَل  أنَّ نواةَ  إلى  أتأكُد مْن توصلِِه  وجوِد كلٍّ منها. 
أشجُع طفلي على دراسِة األشكاِل والرسوماِت التوضيحيِة لمكوناِت النواِة، وأساعُدهُ على حساِب العدِد الذريِّ والكتليِّ مْن معرفتِِه عدَد 
البروتوناِت والنيوتروناِت أْو بالعكِس. أشارُك طفلي في ملِء الجدوِل؛ لتقييِم مدى استيعابِِه درَس مكوناِت الذرِة. أشجُعهُ على االنتقاِل 

إلى نشاِط اللغِة العربيِة الستكشاِف مفهوِم النظائِر. 

 اللّغةُ العربيّةُ : فوائُد النظائِر في حياتِنا  
الطّريقةُ: أساعُد طفلي بمشاركتِِه في تأمِل السؤاِل المطروِح وأناقُشهُ في اإلجابِة، وأناقُشهُ – أيًضا - في األدلِة والبراهيِن التي اختاَرها، 
وأتبادُل مَعهُ اآلراَء في الموضوِع، وأستمُع لَهُ في أثناِء عرِضِه الخطاَب، وهْل سيساعُد هذا الخطاُب طالباِت الصفِّ الثامِن على إجابِة 

السؤاِل؟ وأدعُمهُ في تقييِمِه نفَسهُ بناًء على عدٍد مَن المعاييِر.

Science Lab Safety Rules :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
الطّريقةُ: أستمُع لطفلي في أثناِء قراءِة التعليماِت، وأطلُب إليِه أْن يستخدَم األفعاَل المناسبةَ لكتابِة مزيٍد مَن التعليماِت. أناقُش طفلي في 

طريقِة تصميِم الملصِق وعرِض اإلرشاداِت التي كتبَها مسبقًا.      

  الرياضياُت: رياضياُت النظائِر الكيميائيِة  
الطريقةُ: أساعُد طفلي عن طريِق قراءتِِه األنشطةَ )١ - 6( وحَدهُ، حتّى يتدّرَب على خطواِت تحليِل المقداِر الجبريِّ إلى العوامِل 
باستخداِم طريقِة التجميِع. أناقُش طفلي في كيفيِة التحقِق مْن صحِة الحلِّ وطريقِة تنفيِذِه ذلَك. أشجُع طفلي على كتابِة صوِر التحليِل 

المختلفِة في النشاطيِن )7 - ٨(. أشجُع طفلي على نقاِش اآلخريَن بإيجابيٍة واالستماِع آلرائِهْم.  
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أريُد إخباَر معلّمي، أو سؤالَهُ عْن:


