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دليل المعّلم

: الثامن الصفُّ
نشاط )8(: الكيمياء في حياتنا  

التّعريف بالنّشاط:
 ،)QR Code( اطلب إلى الطلبة قراءة تعليمات النشاط، والموارد التي يتيحها الرمز سريع االستجابة -

   وحدد مكان تنفيذ األنشطة.
- وّجه الطلبة إلى أن هذا النشاط مرتبط بأربعة مباحث، هي: العلوم، واللغة العربية، واللغة اإلنجليزية، والرياضيات.

النشاط األول )العلوم(: أدر نقاًشا عن طريقة توزيع اإللكترونات حول النواة ثم ارسم ذرة الصوديوم موضًحا النواة واألغلفة حولها، تابع  ■
الطلبة عند تنفيذ النشاط )١(. اعرض على الطلبة الجدول الدوري، ووضح لهم مفهومي الدورة والمجموعة، وتابع الطلبة في أثناء تنفيذ 
نشاط )٢( ليستقصوا العالقة بين رقم الدورة، ورقم المجموعة، والتوزيع اإللكتروني. شجع الطلبة على البحث عن مجموعات الجدول 
الذرات  تأين  الموجبة والسالبة، وكيفية  الذرات، واأليونات  للطلبة مفهوم استقرار  الدوري وخصائص عناصر كل مجموعة. اشرح 
لتكوين مركبات كيميائية، وارسم أمامهم ذرة عنصر الصوديوم وذرة عنصر الكلور عند تفاعلهما إلنتاج مركب كلوريد الصوديوم. تابع 

الطلبة في أثناء تنفيذ النشاط )٣( عند كتابة األيونات الموجبة والسالبة.  

١ ذرة عددها الذري ١٥، فإلى أي مجموعة ودورة  التحقق من الفهم: يمكنك التحقق من فهم الطلبة عبر تنفيذ األنشطة وطرح أسئلة مثل: 
٣ ذرة في الدورة الثالثة وشحنة أيونها )+١(، فما عددها الذري؟ ٢ ذرة في الدورة الثانية والمجموعة الخامسة، فما عددها الذري؟  تنتمي؟ 

النشاط الثاني )اللغة العربية(: وضح للطلبة أهمية العناصر الكيميائية وتفاعالتها في حياتنا، وناقشهم في بعض المنتجات المستخدمة التي  ■
تدخل ضمن مكوناتها بعض العناصر في الجدول الدوري. اسأل الطلبة عن أهمية كتابة البطاقات التعريفية للمنتج في حماية المستهلك، 
وتجنيبه مخاطر مكوناتها. ناقش الطلبة في المقصود بالتقرير، واسألهم عن الحاالت التي نحتاج فيها إلى كتابة التقارير، وخطوات كتابته. 

ذّكر الطلبة بضرورة اختيار إستراتيجية التقويم بناء على عدد من المعايير، وأشركهم في اختيار معايير إضافية للتقرير.

التحقق من الفهم : اطرح األسئلة اآلتية على الطلبة: ما فائدة البطاقات التعريفية للمستهلك؟ قدموا أمثلة لبعض المنتجات الكيميائية المحلية 
التي تتضمن بطاقات تعريفية. كيف نتأكد من صدق المعلومات في البطاقات التعريفية؟ اذكروا بعض فوائد المنتجات الكيميائية في 

حياتنا. عددوا بعض الحاالت التي نكتب فيها التقرير.
النشاط الثالث )اللغة اإلنجليزية(: أدر نقاًشا عن العالم مندليف للتأكد من معلومات الطلبة عنه. اطلب إلى الطبة أن يقرؤوا الفقرة، ويجيبوا  ■

األسئلة التي تليها. ناقش الطلبة في إجاباتهم، واطلب إليهم أن يشاركوها مع أقرانهم. استذكر مع الطلبة كيفية كتابة فقرة وصفية، واطلب 
إليهم أن يكتبوا فقرة، مستفيدين مما قرؤوه عن العالم مندليف ومعلوماتهم العامة في إجابة السؤال.

التحقق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطلبة: اذكر اثنين من الظروف الصعبة التي عاشها مندليف؟  ما أثر دعم والدة 
مندليف في حياته ومنجزاته؟ اقترح عنوانًا آخر لقصة مندليف.

التاريخ:الّرياضّيات  الّلغة اإلنجليزّيةالّلغة العربيةالعلوم

نتاجات التعّلم:

العلوم: يحدد موقع العنصر في الجدول الدوري تبًعا للتوزيع اإللكتروني، مبينًا كيف يتكون األيونان: الموجب والسالب.       
اللغة العربية: يكتب تقريًرا كتابة صحيحة، مراعيًا القواعد اإلمالئية المتعلمة، وعالمات الترقيم.

اللغة اإلنجليزية: يكتب فقرة وصفية معبًرا عن رأيه في موضوع جدلي.
الرياضيات: يجد قاعدة االقتران الخطي.

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
العلوم: مفهوم العنصر، واإللكترونات، والعدد الذري.	 
اللغة العربية: كتابة بطاقات تعريفية للمنتجات، التعبير عن موضوعات حياتية متنوعة مستعينًا بمجموعة أفكار معطاة.	 
اللغة اإلنجليزية: كتابة فقرة وصفية.        	 
الرياضيات: مفهوم: المجموعة، الزوج المرتب، العالقة، االقتران.	 
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العالقات عن طريق مثال  ■ تمييزه من غيره من  فيه، وكيفية  الطلبة في مفهوم االقتران وناقشهم  )الرياضيات(: راجع  الرابع  النشاط 
توضيحي سريع. وضح للطلبة أهمية االقترانات في الحياة العملية وتطبيقاتها. شجع الطلبة على استكشاف قاعدة االقتران المعطى عن 
طريق متابعة نقاشاتهم الثنائية وتقديم التغذية الراجعة عند الحاجة، شجع الطلبة على تفسير اإلجابة وتقديم طرائق متنوعة للتبرير ما 

أمكن، وتوظيفهم المعرفة العلمية والرياضية في الحياة العملية عن طريق تحويل الصيغة الجبرية لالقتران إلى مفهوم واقعي.
التحقق من الفهم:  اطرح األسئلة اآلتية على الطلبة:

● إذا كانت العالقة ع= })٠، ١(، )١، ٤(، )٢، ٧(، )٣، ١٠(، )٥، ١٦({ تمثل مجموعة األزواج المرتبة )س، ص(، حيث )س( 
تمثل عدد ساعات توقف السيارة في الموقف، و)ص( تمثل األجرة بالدينار:

١( هل تمثل العالقة )ع( اقترانًا؟ فسر إجابتك.
٢( كم تبلغ أجرة كل ساعة؟ وكيف تفسر الزوج المرتب )٠، ١(؟

٣( اكتب القاعدة الجبرية التي تمثل هذا االقتران.
٤( إذا أوقف ماهر سيارته في الموقف )٧( ساعات، فكم ديناًرا يدفع أجرة لذلك؟ 

متابعة النّشاط )بما في ذلك التّغذية الّراجعة(: ■
ــ اسأل الطلبة عن الوجوه التعبيرية التي اختاروها ولونوها المتعلقة بنتاجات التعلم، مبررين اختياراتهم.

ــ  يمكنك تقديم المالحظات على نتائج األنشطة عند الحاجة:
١.  معلمو العلوم:  يتعين على معلمي العلوم متابعة الطلبة في أثناء تنفيذ األنشطة، ففي النشاط )١( يتعين على المعلم التأكد من قدرة الطلبة توزيع  
اإللكترونات في المدارات وعدم تعبئة المدار األخير عدًدا من اإللكترونات يتجاوز الـ ٨ اإللكترونات. وفي النشاط )٢( التأكد من مطابقة رقم 
الدورة بعدد األغلفة وعدد اإللكترونات في الغالف األخير برقم المجموعة، وتدريب الطلبة على استنتاج رقم المجموعة والدورة عبر التوزيع 
اإللكتروني. يتعين على المعلم مساعدة الطلبة على دراسة استقرار الذرة وأهمية األيونات في الحصول على المركبات الكيميائية والتأكد من 

صحة النتائج لنشاط )٣(. أثر تفكير الطلبة في التغيرات التي ستحدث لشكل الجدول الدوري إذا اكتشف العلماء عناصر جديدة.
٢. معلمو اللغة العربية: يتعين على معلمي اللغة العربية أن يبينوا للطلبة العالقة بين اللغة العربية والمنتجات الكيميائية التي تحتاج إلى بطاقات تعريفية 
نستخدم فيها أسلوب وصف المنتج بدقة، وأن يبينوا لهم أهمية كتابة التقرير التي تتمثل في تقديم اإلرشاد والنصح للقارئ عن طريق الحصول على 
معلومات عن مختلف القضايا بصورة دقيقة ومنظمة، وتساعد - أيًضا - على نقل صورة كاملة عن الوقائع والحقائق المرتبطة بقضية التقرير. وينبغي 
للمعلمين تدريب الطلبة على استخدام التقييم الذاتي وتقييم األقران المهمة الكتابية، وحثهم على العودة إلى بعض المصادر لالطالع على مكونات 

بعض المنتجات التي تدخل في صناعتها عناصر الجدول الدوري، مثل: المجالت، والموقع اإللكتروني لمؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية.
٣. معلمو اللغة اإلنجليزية: يتعين على معلمي اللغة اإلنجليزية التحقق من قدرة الطلبة على قراءة النص قراءة فاهمة. كما يتعين عليهم تذكير الطلبة 

بآلية كتابة فقرة وصفية وكيفية تنظيم أفكارهم.
٤. معلمو الرياضيات: يتعين على معلمي الرياضيات التركيز على المفاهيم العلمية وتحقيق عمق فهمها لدى الطلبة، وتوظيفها في مسائل حياتية 
واقعية، وتوضيح كيفية التحقق من صحة الحل عن طريق عرض التفسير والدليل على ذلك، وكذلك متابعة الطلبة في أثناء حلهم األسئلة وتقديم 

التغذية الراجعة المباشرة لهم عند الحاجة. يمكن تقويم أداء الطلبة عن طريق المالحظة.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
١. العلوم: قد يخطئ الطلبة في التوزيع اإللكتروني، وال سيّما الذرات التي يزيد عددها الذري على 20؛ لذلك يجب على المعلم التنبه 
إلى الطلبة عند التوزيع اإللكتروني، وقد ال يميز الطلبة األيون الموجب من األيون السالب، لذا؛ على المعلّم أن يرّكز على أن الذرة 

التي تفقد إلكترونات تصبح أيونًا موجبًا، والتي تكسب إلكترونات تصبح أيونًا سالبًا.
٢. اللغة العربية: قد يصعب على الطلبة كتابة التوصيات الخاصة بهم في شأن التقرير، ويمكنهم حينها أن يكتبوا حلواًل مقترحة للمشكلة 
بداًل من التوصيات، وقد يشعر بعض الطلبة بصعوبة كتابة التقرير وحدهم، اطلب إليهم مشاركة زميل أو أكثر أو أحد أفراد األسرة 

في كتابة التقرير. 
اإلنجليزية طرح  اللغة  معلمي  على  يجب  لذلك  كافية؛  أمثلة  تحوي  وصفية  فقرة  كتابة  الطلبة  على  يصعب  قد  اإلنجليزية:  اللغة   .٣

الموضوع للنقاش وتوليد األفكار واألمثلة قبل بدء الطلبة بالكتابة.
٤. الرياضيات: قد يصعب على بعض الطلبة تمييز االقتران، ويعالج ذلك بتأكيد مفهوم االقتران وشروطه، وضرورة التحقق من توافرها 
جميًعا للحكم على نوع العالقة. قد يصعب على بعض الطلبة استكشاف قاعدة االقتران الخطي، ويمكن معالجة ذلك عن طريق دراسة 

نمط تغير قيم )ص( مقارنة بقيم )س( الموضحة في األزواج المرتبة، واالستفادة من الصيغة العامة لالقتران الخطي في تحديد 
     معامل )س( والحد الثابت في الصيغة الجبرية لالقتران الخطي.
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