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دليل المعّلم

: الخامس الصفُّ
نشاط )9(: العناصر الكيميائّية

تعريف النشاط:
ــ  اطلب إلى الطلبة قراءة تعليمات النشاط والموارد التي يتيحها الرمز سريع االستجابة )QR Code(، وحدد مكان تنفيذ األنشطة.

ــ  وّجه الطلبة إلى أّن هذا النشاط مرتبط  بأربعة مباحث هي: العلوم، واللغة العربية، واللغة اإلنجليزية، والرياضيات.

النشاط األول )العلوم(: ■
ساعد الطّلبة على تصميم اللّعبة، وفهم قواعدها، واستعرض معهم أسماء بعض العناصر ورموزها، وذّكرهم 

بالطّريقة الّصحيحة لكتابة رموز العناصر، ووّجه الطّلبة في أثناء بحثهم إلى مصادر المعرفة المختلفة عن 
المعلومات الّتي يحتاجونها في تصميم البطاقات التّعريفيّة للعناصر، وشّجعهم على التّواصل مع زمالئهم لعرض

 هذه البطاقات، وتقويم محتواها.

التحقق من الفهم: يمكنك التّطّوع بوصفك أحَد المتسابقين ولعب المراحل األولى من اللّعبة لتوضيح قواعدها للطّلبة. اسأل الطّلبة عن اقتراحاتهم 
حول شكل البطاقة التعريفيّة المراد تصميمها، بما يساعدهم على اختيار التصميم الّذي يناسبهم، أو ابتكار تصميم خاص بهم.

النشاط الثاني )اللغة العربية(: ■
وّجه الطّلبة إلى قراءة النّّص قراءة صامتة فاهمة مع تحديد وقت مناسب للقراءة، ثّم قّسمهم أزواًجا، وذّكرهم بمعايير القراءة الّصامتة، وبارتباط العنوان بفكرة 
النّّص الّرئيسة، وبمواصفات العنوان، بحيث يكون قصيًرا، وجاذبًا، ودااًلّ على مضمون النّّص بشكل عاّم وعلى فكرته الّرئيسة، واستذكر معهم الطّريقتين 
اآلتيتين لصياغة الفكرة الّرئيسة من النّّص: األولى بصياغة جملة تصلح أن تكون عنوانًا للنّّص، والثّانية عن طريق إكمال الجملة اآلتية: )أراد كاتب النّّص أن 
يخبرنا في هذا النّّص شيئًا عن…(. إّن الجزء الّذي يمأل به الفراغ هو ما يصلح أن يكون فكرة النّّص الّرئيسة، مع إجراء تغييرات بسيطة عليه؛ لجعله أكثر 
وضوًحا في الطّريقتين. كما يجب أن تكون الفكرة الّرئيسة قصيرةً ومكثّفة الّداللة. ذّكرهم بمفهوم التّرادف والتّضاد مع ذكر أمثلة على كّل منهما، ووّجههم إلى 
وضع المرادفات مكان المفردات في النّّص؛ للتّأّكد من مناسبتها وانسجامها مع الّسياق. اشرح لهم قواعد اللّعبة مع النّمذجة عليها بجملة على األقّل، حفّزهم إلى 

اللّعب في المهّمة الخامسة، مستعينين بالتّراكيب واألساليب اللّغويّة المرفقة، وبغيرها مّما تعلّموه سابقًا، وعلى مشاركة أسرهم في هذه اللّعبة

التاريخ:الرياضياتاللغة اإلنجليزيةاللغة العربيةالعلوم

نتاجات التعلم:

فًا بعض خصائصها الكيميائيّة المألوفة في الطّبيعة. العلوم: يميّز بعض العناصر الكيميائية ورموزها. متعرِّ

اللغة العربية: يقرأ النّّص قراءةً صامتةً في زمن مناسب مع الفهم واالستيعاب، مفّسًرا المفردات والتّراكيب الجديدة في ما يقرأ وفق سياقها، 
ومعطيًا أمثلةً من المقروء لتراكيَب وأساليب لغويٍّة.

ا باللغة اإلنجليزية قراءة استيعابية؛ للحصول على معلومات. حوَل العناصِر الكيميائيِة، موظفًا ما تعلمه في التحدِث  اللغة اإلنجليزية: يقرأ نًصّ
عْن العناصِرِ المحيطِة به. 

الرياضيات: يحول العدَد الكسرّي إلى كسر غير فعلّي. يجد كسوًرا مكافئةً لكسر ما.

حل المشكالت                   التواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التعاون

معارف ومهارات أساسية سابقة:
العلوم: مفهوم كل من: المادة، خصائص المادة، حاالت المادة الفيزيائية.	 

اللغة العربية:  مهارة القراءة الّصامتة االستيعابيّة، واستنتاج داللة المفردات من الّسياق، وخبرات ومعارف حول العناصر الكيميائيّة، 	 
وحصيلة مناسبة من المفردات، والتراكيب واألساليب اللّغويّة المتعلّمة سابقًا.

اإلنجليزيّة 	  باللّغة  القاموس  استخدام  ومهارة  اإلنجليزية،  باللغة  للكيمياء  األساسية  المفاهيم  بمعاني  بسيطة  معرفة  اإلنجليزية:  اللغة 
الستخراج المفردات الجديدة. 

الرياضيات: مفهوم الكسر، وتمثيل الكسور بالنماذج.	 
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التحقق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطّلبة: ما عالقة العنوان بالفكرة الّرئيسة؟ ما مواصفات العنوان الجيّد، كيف نصوغ الفكرة الّرئيسة للنّّص؟ ماذا 
نعني بالمرادفات؟ ماذا نعني بالتّضاّد؟ مثّلوا على كّل منهما، الحظوا هذه الجملة، ما التّراكيب واألساليب اللغويّة التي تتضّمنها؟ من يشرح لي قواعد اللّعبة 

في المهّمة الخامسة؟

النشاط الثالث )اللغة اإلنجليزية(: وّجه الطّلبة إلى قراءة النّّص قراءة متمّعنة ليجيبوا أسئلة االستيعاب. اطلب إليهم البحث في منزلهم عن أشياء تحتوي  ■
العناصر الكيميائية، ووجههم إلى كتابة رموز هذه العناصر، ومعرفة أكثرها استخداًما. قدم لهم مثااًل عن كيفية قراءة العناصر على بطاقة المعلومات الغذائية. 

التحقق من الفهم: اسألهم عن العناصرالّتي ذكرت في النّّص ورموزها، وإلى أّي لغة تعود. وما العناصر األكثر إستخداًما في بيئتهم.

 النشاط الرابع )الرياضيات(: ذّكر الطّلبة بمفهوم الكسر، والكسر غير الفعلّي، والعدد الكسرّي، واطلب إليهم إعطاء أمثلة على كل نوع، بإمكانك توظيف  ■
األلواح الصغيرة في ذلك. قّدم كسًرا، واطلب إليهم إعطاء كسور مكافئة له. قّدم عدًدا كسريًّا، ثّم اطلب إليهم تحويله إلى كسر غير فعلّي، ثّم وّضح للطّلبة 

تعليمات النّشاط

التحقق من الفهم: تأّكد من األمثلة الّتي يقّدمها الطّلبة على األسئلة، واطلب إلى الطّلبة إجابة الفرعين: األّول والثّاني من النّشاط على شكل أزواج، والحظ 
إجاباتهم عليها، وتأّكد من وضوح التّعليمات عبر سؤال الطّلبة: من يوّضح المطلوب؟

متابعة النشاط )بما في ذلك التغذية الراجعة(: ■

- اسأل الطّلبة عن الوجوه التّعبيريّة الّتي اختاروها ولّونوها المتعلّقة بنتاجات التّعلّم، مبّررين اختياراتهم. 

- يمكنك تقديم المالحظات على نتائج األنشطة عند الحاجة.

معلمو العلوم: وّجه الطّلبة في أثناء لعبهم، وفي أثناء تصميمهم البطاقاِت التّعريفيّة، وعرضها، وتقويمها، ساعد الطّلبة أثناء بحثهم عن المعلومات الّتي . 1
يحتاجونها من مصادر المعرفة المختلفة، واستمع ألسئلتهم باهتمام وأجبها، وقدم التّغذية الّراجعة المناسبة لهم.

معلمو اللغة العربية: وّجه الطّلبة إلى تبادل التّقويم مع زمالئهم، وتبادل التّغذية الّراجعة معهم، وإلى االنتفاع بتوجيهات أفراد األسرة، وما يقّدمونه من . 2
تغذية راجعة حول تنفيذ المهّمات، ومتابعة تنفيذ الطّلبة للمهّمات، وتصويبها، وتقديم التّغذية الّراجعة ما أمكن.

معلمو اللغة اإلنجليزية: اطلب إليهم مشاركة أقرانهم في المعلومات التي حصلوا عليها؛ من خالل البحث عن العناصر التي سميت نسبة إلى الكواكب. . 3
وفي عدد العناصرالّتي كتبوا عنها، والمعلومات الجديدة الّتي اكتشفوها عن أصل تسميتها. 

 معلمو الرياضيات: اطلب إلى الطّلبة مشاركة إجاباتهم مع أقرانهم، وكلّفهم توضيح بعض الكسور المتكافئة الّتي حصلوا عليها من األشكال الهندسيّة . 4
والنّماذج، وناقشهم في طرائق كتابة العدد الكسرّي على صورة كسر غير فعلّي، وطرائق كتابة الكسر غير الفعلّي على صورة عدد كسرّي.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■

1 . P والبوتاسيوم ،K العلوم: قد يخلط بعض الطّلبة بين رموز بعض العناصر معتمًدا في ذلك على الطّريقة الّتي يلفظها بها، فمثاًل، الكالسيوم يرمز إليه برمز
أو B، وهنا ال بّد من مراجعة الطّلبة باألسس الّتي اعتمدها العلماء في كتابة رموز العناصر، وأنّها ال تعتمد دائًما على الطريقة الّتي يلفظ بها  اسم العنصر.

اللغة العربية: قد يجد بعض الطّلبة صعوبة في صياغة الفكرة الّرئيسة، وفي التفريق بينها وبين الفكرة الفرعيّة؛ لذا قّدم إليهم ورقة عمل على نصوص . 2
قصيرة متعّددة، وسؤالهم عن الفكرة الّرئيسة واألفكار الفرعيّة بطريقة االختيار من متعّدد؛ ثّم اسألهم عن سبب اختيارهم. وإذا أخفق بعضهم في إعطاء 
المرادف الّصحيح، ذّكرهم بوضع المرادف مكان المفردة في النّّص؛ لفحص مدى انسجامه مع الّسياق. أّما إذا عانى بعضهم فهم اللّعبة في المهّمة الخامسة، 

فبادر إلى النمذجة على ذلك بجملة واحدة.

 اللغة اإلنجليزية: يجد بعض الطّلبة صعوبة في نطق بعض الكلمات الجديدة العلمية منها، وفي تكوين جمل للتعبير عن ذلك؛ لذا ساعدهم عبر تزويدهم . 3
بقوائم من المفردات والعبارات الضرورية للتحدث عنها.

الرياضيات: قد يخطئ الطّلبة في إيجاد كسور مكافئة لكسٍر ما، وفي تحويل عدد كسرّي إلى كسر غير فعلّي، أو تحويل كسر غير فعلّي إلى عدد كسرّي؛    . 4
لذا وظِّف التّمثيالت المتعّددة من نماذج ومحسوسات.

2


