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لُّم ولعبةُ العناصِر  العلوُم: األفعى والسُّ
أسماَء  بعِضها  وأكتُب على  متساويٍة،  قطٍع  إلى  أُقطُّعها  ثمَّ  مّراٍت،  عّدةَ  وأثنيها  بيضاَء،  أُحضُر ورقةً  أسرتي،  أفراِد  أحِد  بمساعدِة   

العناصِر الواردِة في الجدوِل، ورموَز العناصِر على الجزِء اآلخِر )كلُّ ورقٍة تحمُل اسَم عنصٍر، أْو رمَز عنصٍر(.
  أُحضُر مرطبانًا أْو صندوقًا، وأضُع فيِه األوراَق، وأخلطُها جيًّدا.

 أستخدُم الورَق أِو الكرتوَن إلعداِد لوحِة أفعى وُسلٍّم مشابهٍة المرفقةَ، بمساعدِة أحِد أفراِد أسرتي، وأُحضُر حجَر نرٍد أْو أوراقًا مثنيّةً، 
تمثُّل األعداَد مْن )1-6(. وقطعةً خاّصةً بي؛ ألضعها على المربع الذي يحدد باللعبِة.

: الخامُس الصفُّ
نشاُط )9(: العناصُر الكيميائّيُة

أمسُح الرمَز سريَع االستجابِة )QR Code( إذا كنُت متصالاً باإلنترنت؛ لالطالِع على ما يأتي:

 تعليماٌت صوتيةٌ وفيديوهاٌت إرشاديةٌ لمساعدتي في أثناِء النشاِط.   	 
أمثلةٌ على األنشطِة الُمنَجزِة  للمهماِت اإلضافيِة جميِعها.	 
معلوماٌت وروابطُ إضافيّةٌ تزّوُدني بأفكاٍر تدعُم عمليةَ التّعلِّم.	 

اسُم الطالِبالتاريُخ:الرياضّياُتاللغُة اإلنجليزيُةالّلغُة العربيُةالعلوُم

ُم أدائي: أقيِّ أتعلُم أْن:
ًفا بعَض خصائِصها الكيميائيِّة المألوفِة في الّطبيعِة.	  أُميَّز بعَض العناصِر الكيميائِية ورموَزها، متعرِّ
ًرا المفرداِت والتّراكيَب الجديدَة في ما أقرأُ 	  أقرأَ النّصَّ قراءًة صامتًة في زمٍن مناسٍب مَع الفهِم واالستيعاِب، مفسِّ

وفَق سياِقها، وُمْعِطًيا أمثلًة مَن المقروِء لتراكيَب وأساليَب لغويٍّة.
ا باللغِة اإلنجليزيِة قراءًة استيعابيًة؛ للحصوِل على معلوماٍت حوَل العناصِر الكيميائيِة، موظًفا ما تعلمتُُه 	  أقرأَ نّصً

في التحدِث عْن العناصِرِ المحيطِة بي.
 	 . ، والعدَد اْلَكْسِريَّ إلى َكْسٍر َغْيِر ِفْعلِيٍّ أحوَل اْلَكْسَر َغْيَر اْلِفْعلِيِّ إلى َعَدٍد َكْسِريٍّ
أجَد ُكسوًرا ُمكاِفَئًة َكْسًرا ما.	 

أحتاُج إلى: أوراٍق، وقلٍم، وألواٍن، وكرتوٍن إْن ُوِجَد.

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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على  للحكِم  بالجدوِل  يستعيُن  وَحَكٍم  )العبْيِن  أسرتي  أفراِد  مْن  اثنيِن  مَع  ألعُب   
إجاباِت الاّلعبيَن(، ونلعُب وفَق التّعليماِت اآلتيِة:

 يرمي الاّلعُب األّوُل حجَر النّرِد، ويسحُب ورقةً، فإذا كانَِت الورقةُ تحمُل رمًزا، . 1
يذكُر الاّلعُب اسَم العنصِر الّذي يُمثّلُهُ، وإذا كانَِت الورقةُ تحمُل اسَم العنصِر، يذكر 
فإنّهُ  الحكِم،  وفَق  صحيحةً  اإلجابةُ  كانَِت  وإْن  عليِه،  الّدالِّ  العنصِر  رمَز  الاّلعُب 
يتحّرُك على لوحِة السلِّم واألفعى بمقداِر العدِد الّذي ظهَر على حجِر النّرِد، فيضع 
قطعة خاصة به على المربع الذي انتقل إليه وينتقُل الّدوُر إلى الاّلعِب الثّاني، وهكذا.

إذا وصَل الاّلعُب إلى سلٍّم، فإنّهُ يصعُد إلى أعالهُ، وإذا وصَل إلى رأِس أفعى، فإنّهُ . 2
يطلُب االستعانةَ بعنصٍر،  فيسحُب ورقةً جديدةً، فإْن كانَْت إجابتُهُ صحيحةً، يثبْت 
مكانَهُ، وإْن كانَْت غيَر صحيحٍة، فإنّهُ ينزُل إلى األسفِل، مْن رأِس األفعى إلى ذيلِها.
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3.   الفائُز هَو مْن يصُل إلى النّهايِة، ويكوُن بطَل الكيمياِء.
 أسحُب 3 أوراٍق، وأسّمي العنصَر في كلٍّ منها، وأبحُث أيَن يمكُن أْن نجَدهُ في الطبيعِة، وما حالتُهُ الفيزيائيّةُ، وأُِعدُّ بطاقاٍت تعريفيّةً 

.QR Code بكلٍّ منها، مستعينًا بالمراجِع، والّصوِر في الكتِب، أْو بالّرمِز سريِع االستجابِة
 أعرُض ما أعدْدُت مْن بطاقاٍت على زمالئي ومعلّمي، ونقّوُم محتوى البطاقاِت، ونتعّرُف مزيًدا مَن العناصِر، باالستماِع، وبمشاهدِة 

عروِض زمالئي.

 اللّغةُ العربيةُ: 

 

 أّواًل: أقرأُ النّصَّ قراءةً صامتةً فاهمةً، ثمَّ أضُع عنوانًا مناسبًا لَهُ.
، وأناقُش أحَد أفراِد أسرتي، أْو أحَد زمالئي فيها.  ثانيًا: أذكُر الفكرةَ الّرئيسةَ للنّصِّ

 ثالثًا: أستخرُج مَن النّصِّ مرادَف الكلماِت اآلتيِة: )كبيٌر، االنتفاُع، تُساوي، انتشاٌر(.
، وأكتبُهما في دفتري.  رابًعا: أبحُث عْن كلمتْيِن متضاّدتَْيِن في النّصِّ

خامًسا: ألعُب مَع أحِد أفراِد أسرتي، أْو أحِد أصدقائي اللّعبةَ اآلتيةَ: أحّدُد أنا جملةً مَن النّصِّ الّسابِق، ويتعيُّن على الطّرِف اآلخِر أْن 
يذكَر ما ورَد فيها مْن تراكيَب وأساليَب لغويٍّة خالَل ثالثيَن ثانيةً، فيحصُل على نقطٍة مقابَل كلِّ تركيٍب أْو أسلوٍب يعرفُهُ، ثمَّ نتبادُل 
 : األدواَر، وهكذا. الفائُز منّا مْن يجمُع العدَد األكبَر مَن النّقاِط. يمكنُنا أْن نبحَث عِن التّراكيِب واألساليِب اللّغويِّة اآلتيِة في جمِل النّصِّ
، واسٌم مجروٌر، وحرُف عطٍف، رأسلوُب استفهاٍم، واسٌم مفرٌد، وجمٌع،  )اسٌم، فعٌل ماٍض/ مضارٌع، ومعرفةٌ، نكرةٌ، وحرُف جرٍّ

وضميٌر منفصٌل، واسٌم موصوٌل، وغيُرها(.

 How the elements  got their names? :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
Have you ever wondered how the elements of the periodic table got their names? Some of the names of the 

elements we know today come from the Latin word for the element. These elements were found naturally and were 
fairly easy for people in ancient times to extract and use; they include elements such as lead )Plubium, Pb(, iron 
)Ferrum, Fe(, copper )Cuprum, Cu( and silver )Argentum, Ag(. The names were documented during the Roman 
Empire, and as such the names are used today.
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درَس علماُء الجيولوجيا قشرةَ الكرِة األرضيِّة، فَوجدوا أنّها تحتوي عدًدا هائاًل مَن العناصِر الهاّمِة للكائناِت الحيِّة، مْنها ما هَو مفيٌد 
لصّحِة اإلنساِن، ومْنها ما يمكُن استخراُجهُ واإلفادةُ مْنهُ في مختلِف المجاالِت. فما أكثُر هِذِه العناصِر شيوًعا؟

يحتلُّ األكسجيُن المرتبةَ األولى؛ إْذ تعادُل كتلتُهُ 46.6 % مْن كتلِة األرِض، ويليِه عنصُر الّسيليكون، الّذي يتوافُر بكميّاٍت كبيرٍة 
، وتصُل نسبتُهُ إلى حوالَْي 27.7 % مَن العناصِر الموجودِة في األرِض، يُستعمُل الّسيليكون  في القشرِة األرضيِّة والغالِف الجّويِّ
في صناعِة األجهزِة اإللكترونيِّة، والّزجاِج، وُمستحضراِت التّجميِل. أّما األلمنيوم، فهَو ثالُث العناصِر شيوًعا، ويدخُل في صناعِة 
المتوافرِة بنسٍب  العناصِر  ثُمَّ الحديُد، والكالسيوُم، والمغنيسيوُم، وغيُرها مَن  النّقّالِة، والّصواريِخ، وغيِرها مَن اآلالِت.  الهواتِف 

َرها الخالُق في األرِض لخدمِة اإلنساِن. قليلٍة، سخَّ

1. I will read the paragraph carefully, and then tell my family 
members or a friend: Where do some elements’ names 
come from?

2.        What elements are named after the planets?
3.        I will bring in a Nutrition Facts Label from a food item such 

as cereal, milk, biscuit bars, or even from multi-vitamins, 
and then identify the elements found on the Nutrition Label 
and give the element symbols. 

4.      I will describe something I use every day and identify the 
element that is most common in it.
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 الرياضيّاُت: الجدوُل الّدوريُّ والكسوُر
         

        رتَّب العلماُء العناصَر الُمكتََشفَةَ أو المصنّعة في جدوٍل يُسّمى الجدوَل الّدوريَّ للعناصِر. 

أريُد إخباَر معلمي أْو سؤالَهُ عْن:

3

، على سبيِل المثاِل قْد أكّوُن كسًرا يُمثُّل عدَد  ن 3 كسور مَن الّشكِل الُمحّدِد بإطاٍر أخضَر في القسِم األيمِن مَن الجدوِل الّدوريِّ أكوِّ
المربَّعاِت المظلّلِة باللّوِن الّزهريِّ من عدد المربعات الكلي داخل اإلطار، أْو قْد أُكّوُن كسًرا يُمثُّل عدَد المربّعاِت الُمظّلَّلِة باللّوِن 
البرتقاليِّ من عدد المربعات الكلي داخل اإلطار، أْو قْد أكّوُن كسًرا يُمثُّل عدَد المربّعاِت الّتي تحتوي حرَف S من عدد المربعات 

الكلي داخل اإلطار، وهكذا.

أجُد كسَرْيِن ُمكافئْيِن لكلٍّ مَن الكسوِر الّتي كّونتُها، وأُوّضُح لزميلي أْو ألحِد أفراِد أسرتي لماذا تُمثُّل كسوًرا ُمتكافئةً، أستخدُم الّرسَم 
أْو أيَّ تمثيٍل آخَر لتوضيِح إجابتي.

، ثمَّ أكتبُهُ على صورِة كسٍر غيِر  َدةَ بإطاٍر أصفَر في القسِم األوسِط مَن الجدوِل الّدوريِّ أُكّوُن العدَد الكسريَّ الّذي يُمثُّل األشكاَل الُمحدَّ
فعليٍّ )أالحظُ أنَّ كلَّ 9 عناصَر تشكُل مربًعا كاماًل(.

، ثمَّ أكتبُهُ على صورِة كسٍر غيِر  َدةَ بإطاٍر أحمَر في القسِم األيسِر مَن الجدوِل الّدوريِّ أُكّوُن العدَد الكسريَّ الّذي يمثُّل األشكاَل الُمحدَّ
فعليٍّ )أالحظُ أنَّ كلَّ 4 عناصَر تشكُل مربًعا كاماًل(. أوّضُح لزميلي أْو ألحِد أفراِد أسرتي طرائَق عدةً لكتابِة العدِد الكسريِّ على 

. صورِة كسٍر غيِر فعليٍّ

16 على صورِة عدٍد  
3 ؛ ألُوّضَح كيَف يُمكنُني كتابةُ الكسِر غيِر الفعليِّ    أستخدُم المربّعاِت زهريّةَ اللّوِن الُمتَبقيةَ في الجدوِل الّدوريِّ

. كسريٍّ
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النشاِط العمَل الذي سينفُذهُ طفلي:

العلوُم: يساعُد هذا النّشاطُ طفلي على استكشاِف بعِض العناصِر الموجودِة في الطّبيعِة، عبَر تذّكِر أسمائِها ورموِزها، والبحِث عْن حالتِها الفيزيائيِّة في 
الطبيعِة، وأماكِن وجوِدها، ثُمَّ تصميُم بطاقاٍت تعريفيٍّة خاّصٍة بها؛ بما ينّمي التّفكيَر اإلبداعيَّ والنّاقَد لديِه، عْن طريِق عرِضها، وتقويِمِه محتواها. كما 
التّحّدي عبَر لعبِة الّسلِّم واألفعى، وينّمي قيَم األمانِة والعدِل لدْيِه، عنَد ممارستِِه دوَر الَحَكِم، وقيمةَ احتراِم النّتيجِة عنَدما يكوُن أحَد  أنّهُ يمنُحهُ فرصةَ 

المشاركيَن.  

اللّغةُ العربيّةُ: يثري هذا النّشاطُ معارَف طفلي في ما يتعلُّق بالعناصِر المتوافرِة في األرِض، ويعّزُز مهارتَهُ في استخالِص الفكرِة الّرئيسِة للنّصِّ المقروِء 
، ومناقشتِها  ؛ إْذ غالبًا ما يشي العنواُن بفكرِة النّصِّ الّرئيسِة، وعْن طريِق توجيِهِه إلى صياغِة الفكرِة الّرئيسِة للنّصِّ عْن طريِق مهّمِة وضِع عنواٍن للنّصِّ
مَع طرٍف ثاٍن؛ لتبادِل الخبراِت، وأخِذ التّغذيِة الّراجعِة الاّلزمِة، كما يُثري مفرداتِِه، ويُعّزُز مهارتَه في إيجاِد مرادفاِت بعِض المفرداِت عْن طريِق تناسبِها 
وانسجاِمها مَع الّسياِق، ويزيُد مْن قّوِة مالحظتِِه ودقّتِِه في دراسِة النّصِّ عْن طريِق بحثِِه عِن الكلماِت المتضاّدِة فيِه، إضافةً إلى تعزيِز مفهوَمِي التّرادِف 
والتّضادِّ عنَدهُ، ويتيُح لهُ فرصةَ تطبيٍق عمليٍّ على النَّصِّ عْن طريِق المهّمِة الخامسِة الّتي تعدُّ عمليّةَ مسٍح شامٍل للنّصِّ في ضوِء خبراِت الطّالِب في 

محوِر التّراكيِب واألساليِب اللّغويِّة.

. كما يساعُدهُ على التّفكيِر  اللّغةُ اإلنجليزيّةُ:  يُعّزُز هذا النّشاطُ مهارةَ القراءِة الّصامتِة المتمّعنِة لدى طفلي، ويساعُدهُ على فهِم الكلماِت الجديدِة مَن النّصِّ
والبحِث في البيئِة المحيطِة بِه عْن ما تعلَمهُ، وربِط المعرفِة العلميِة بحياتِِه العمليِة، موظفًا المفرداِت والتراكيَب اللغويةَ توظيفًا وظيفيًا.

 الّرياضيّاُت: يُعّزُز هذا النّشاطُ  مهارةَ طفلي في كتابِة كسوٍر متكافئٍة، وفي تمثيلِها، وكتابِة األعداِد الكسريِّة على صورِة كسوٍر غيِر فعليِّة، والعكِس 
باستخداِم تمثيالٍت مختلفٍة.

َدْعُم طفلي خالَل هذا النشاِط:
أدعُم طفلي في فهِم تعليماِت المهّمِة، أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر، ويمكنُهُ الوصوُل إلى موارَد إضافيٍّة، ومقاطِع فيديو، وتعليماٍت صوتيٍّة بواسطِة 

الّرمِز سريِع االستجابِة:

لُّم ولعبةُ العناصِر   العلوُم: األفعى والسُّ

وأذّكُرهُ  العناصِر ورموِزها،  بعِض  أسماَء  مَعهُ  أستعرُض  لعبِها،  أثناِء  في  قواعِدها، وأوّجهُهُ  اللّعبِة، وفهِم  أساعُد طفلي على تصميِم  الطريقةُ: 
بالطّريقِة الّصحيحِة لكتابِة رموِز العناصِر، أساعُد طفلي على البحِث عِن المعلوماِت الّتي يحتاُجها في تصميِم البطاقاِت التّعريفيِّة للعناصِر مْن 

مصادِر المعرفِة المختلفِة، وأشّجُعهُ على التّواصِل مَع زمالئِِه ومعلِّمِه؛ لعرِض هِذِه البطاقاِت، وتقويِم محتواها.

   اللّغةُ العربيّةُ: 

بأنَّ العنواَن يرتبطُ غالبًا بفكرِة النّصِّ الّرئيسِة، وأطّلُع على العنواِن الّذي  فاهمةً، وأذّكُرهُ  الطريقةُ: أوّجهُ طفلي إلى قراءِة النّصِّ قراءةً صامتةً 
، وعلى فكرتِِه  صاَغهُ، وأقّدُم توجيهاتي حولَهُ، وأذكَُّرهُ بمواصفاِت العنواِن؛ بحيُث يكوُن قصيًرا، وجاذبًا، ودااّلً على مضموِن النّصِّ بشكٍل عامٍّ
الّرئيسِة، وأذّكُرهُ أنَّ بإمكانِِه أْن يصوَغ الفكرةَ الّرئيسةَ للنّصِّ باستخداِم إحدى الطّريقتَْيِن اآلتيتَْيِن: األولى بصياغِة جملٍة تصلُح أْن تكوَن عنوانًا 
، والثّانيِة عْن طريِق أكماِل الجملِة اآلتيِة: )أراَد كاتُب النّصِّ أْن يُخبَرنا في هذا النّصِّ شيئًا عْن…(. إنَّ الجزَء الّذي تكمُل بِه الفراَغ هَو ما  للنّصِّ
يصلُح أْن يكوَن فكرةَ النّصِّ الّرئيسةَ، مَع إجراِء تغييراٍت بسيطٍة عليِه؛ لجعلِِه أكثَر وضوًحا. كما يجُب أْن تكوَن الفكرةُ الّرئيسةُ قصيرةً ومكثّفةَ 
؛ للتّأّكِد مْن مناسبتِها، وانسجاِمها مَع الّسياِق،  الّداللِة. وأذّكُرهُ بمفهوِم التّرادِف ممثاّلً عليِه، وأوّجهُهُ إلى وضِع المرادفاِت مكاَن المفرداِت في النّصِّ
وأذّكُرهُ بمفهوِم التّّضادِّ ممثاّلً عليِه. أشارُكهُ اللّعَب في المهّمِة الخامسِة، مستعينْيِن بالتّراكيِب واألساليِب اللّغويِّة المرفقِة، وبغيِرها مّما تعلَّمهُ سابقًا.
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، وأساعُدهُ على استخراِج معاني الكلماِت الجديدِة وغيِر المألوفِة، ثم  الطريقة: أوّجهُ طفلي إلى قراءِة النّصِّ قراءةً صامتةً واإلجابة عْن أسئلِة النّصِّ
أطلُب إليِه البحَث في موجوداِت المنزِل واألشياِء المحيطِة بِه عْن عبوات  تظهر عليها بطاقة المعلوماِت الغذائية؛ ليطبَق ما تعلَمهُ حوَل العناصِر 
الدوريِة. أساعُدهُ إْن لزَم األمُر في االطاّلِع على بطاقة المعلوماِت الغذائيِة، والحصوِل على المعلوماِت التي يحتاُجها، وأستفسُر منهُ عما وجده، 

أستمُع لَهُ، وأعزُزهُ، وأوّجههُ إلى تصويِب أخطائِِه
  الرياضيّاُت: الجدوُل الّدوريُّ والكسوُر

الطريقةُ: أساعُد طفلي على قراءِة الّسؤاِل، وتحديِد المطلوِب مَن النّشاِط، وأُشّجُعهُ على تبريِر إجابتِِه في كلِّ فرٍع، وتمثيلِها بطرائَق عدٍة.
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