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 العلوُم: عناصُر، ومرّكباٌت، ومخاليطُ

: الخامُس الصفُّ
نشاُط )10(: المرّكباُت في حياِتنا

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:
• •إلى•عناصَر•ومرّكباٍت•	 أستنتَج•الفرَق•بيَن•المرّكباِت•والعناصِر•عبَر•خصائِصها•وتركيِبها،•مصنًفا•مجموعًة•مَن•الموادِّ

ومخاليَط.•
• أحضَر•مخاليَط•وأقترَح•طرائَق•لفصِل•مكوناِتها.	
• ًفا•عالماِت•التّرقيِم:•االستفهاَم،•والنّقطَة،•والتّعّجَب،•والنّقطَتيِن•الّرأسيّتيِن،•وما•اكتسبتُُه•مْن•	 أكتَب•حواًرا•قصيًرا،•موظِّ

تراكيَب•وأساليَب•لُغويٍّة.
• أكوَن•مْن•حروٍف•مبعثرٍة•كلماٍت•صحيحًة•ذاَت•معًنى•باللغِة•اإلنجليزيِة،•وأوظَفها•في•جمٍل•مفيدٍة.	
• •مسائَل•على•جمِع•الكسوِر•واألعداِد•الكسريِّة،•وطرِحها.	 •أحلَّ

أحتاُج إلى: ورٍق ملوٍن أْو ورٍق أبيَض، وألواٍن، والصٍق، ومعجوٍن إْن أمكَن أْو قطِع ليجو، وقلٍم.

•••:أستعيُن•بأحِد•أفراِد•أسرتي•أْو•أحِد•زمالئي•عنَد•رؤيِة•الرمِز•اآلتي
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عنصٌر أْم مرّكٌب النموذُج

عنصر

اسُم المادِة الخصائص

األكسجيُن

O

غاٌز•ال•لوَن•لَهُ،•
تحتاُجهُ•الكائناُت•
الحيةُ•في•التنفِس،•
ويوجُد•في•الهواِء.

ثاني•أكسيِد•
الكربوِن

CO2

غاٌز•ال•لوَن•لَهُ،•يوجُد•
في•هواِء•الزفيِر،•
وينتُج•مِن•احتراِق•
. كثيٍر•مَن•الموادِّ

C•الكربوُن مادةٌ•صلبةٌ•مكونةٌ•
الفحَم،•ولونُهُ•أسوُد.

اإليثانول

C2H5OH

كحوٌل•)سبيرتو(،•
مادةٌ•سائلةٌ•ال•لوَن•
لها،•تستخدُم•في•

التعقيِم.

كلوريُد•
الهيدروجيِن

HCl

يذوُب•في•الماِء،•
ويكّوُن•الحمَض•

الموجوَد•في•المعدِة،•
ويساعُد•على•الهضِم.

•مكاٍن،•والمادةُ•إما•أْن• •في•أجساِمنا•وحولَنا•في•كلِّ توجُد•الموادُّ
تكوَن•نقيةً،•وإما•غيَر•نقيٍة.

•••-•أصُل•بيَن•المرّكِب/•العنصِر•ونموذِج•تمثيلِِه•في•الجدوِل،•علًما•
الملونِة•)األحمُر:•كربوٌن،• بالدوائِر• ُمثلْت• العناصِر• •ذراِت• أنَّ
:•هيدروجين(. األزرُق:•أكسجيٌن،•األخضُر:•كلور،•الزهريُّ

••••-•أصنُف•الموادَّ•إلى•عنصٍر•أْو•مرّكٍب•في•الخانِة•الخاصِة•بِه•في•
•أعرُض•إجاباتي•على•أحِد•زمالئي•وأفراِد•أسرتي،• الجدوِل،•ثمَّ
اإلجاباِت• هِذِه• في• ومعلمي• زمالئي• وأناقُش• ذلَك،• مفسًرا•

وأصحُح•األخطاَء•إْن•ُوجَدْت.•
أفراِد• بأحِد• مستعينًا• الجدوِل• في• والمرّكباِت• العناصَر،• أمثُّل• •- • • •
أْو• ملونةً،• معجوٍن• قطَع• أْو• ليجو،• قطَع• • ومستخدًما• أسرتي،•

دوائَر•ورقيّةً/•كرتونيّةً•أصنُعها•بنفسي.
•••-•أختاُر•أحَد•المرّكباِت،•وأكتُب•الفرَق•بيَن•خصائِصِه•وخصائِص•

العناصِر•المكّونِة•لَهُ.
الكالسيوِم• كربوناِت• الطّعاِم،• ملِح• مْن:• مكّونًا• مخلوطًا• أُكّوُن•
أقترُح• • ثمَّ أسرتى،• أفراِد• بأحِد• مستعينًا• ماٍء،• البيِض(،• )قشُر•
جديٍد،• مْن• األصليِّة• مكّوناتِِه• إلى• المخلوِط• لفصِل• طريقةً•

وأطبّقُها.
••••-•أكوُن•مخاليطَ•أخرى•وأقترُح•طرائَق•لفصلِها.

بالّرسِم،• •في•الجدوِل،•وأُمثُّل•دقائقَهُ• •••-•أقترُح•مخلوطًا•مَن•الموادِّ
أراجُع•إجاباتي•مَع•أحِد•زمالئي،•ونقّوُمها•باالستعانِة•بمعلِّمنا.•
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ا  اللّغةُ العربيةُ: على النّقيِض تماماً
نَْيِن•لَهُ،• أعدَّ•أخي•األكبُر•أحمُد•أحجيةً•لنا،•كانَْت•حواًرا•قصيًرا•جرى•بيَن•طالٍب•ومعلِّمِه•حوَل•تركيِب•الماِء،•وخصائِص•العنصَرْيِن•الُمكوِّ

مْن•حيُث•عالقتُهما•باالشتعاِل،•ووّزَع•كلماِت•الحواِر•في•الجدوِل•اآلتي:

 

•أّواًل:•أستعيُن•بالجدوِل،•وبمعارفي•وخبراتي•الّسابقِة•في•مبحِث•العلوِم؛•ألكتَب•حواًرا•قصيًرا•مفهوًما•بيَن•الطّالِب•والمعلِّم.•
إلى•ضرورِة•استخداِم•أكبِر•عدٍد•ممكٍن•مْن• أستطيُع•أْن•أستخدَم•أي•عنصٍر•مْن•عناصِر•الجدوِل•أكثَر•مْن•مّرٍة•إْن•لزَم•األمُر،•وأنتبهُ•
ا،•وإلى•توظيِف•عالماِت•التّرقيِم•في•الحواِر•الّذي•سأعيُد•تركيبَهُ.•• عناصِر•الجدوِل،•وعدِم•استخداِم•كلماٍت•أخرى•خارَجهُ•إاّل•مضطّرً
•منّا•في•المهّمِة•األولى،•ونتشارُك•في•تعديلِِه،•ونعرُضهُ•على•أفراِد• •ثانيًا:•أُناقُش•زميلي،•أْو•أحَد•أفراِد•أسرتي•في•الحواِر•الّذي•كتبَهُ•كلٌّ

أُسِرنا،•وعلى•معلِّمنا.

•ثالثًا:•أربطُ•بيَن•عنواِن•النّشاِط•)على•النّقيِض•تماًما(•ومضموِن•الحواِر•الّذي•كّونتُهُ•في•المهّمِة•األولى.
•أفّكُك•الحواَر•إلى•عناصِرِه، •رابًعا:•أكتُب•حواًرا•قصيًرا•جرى•بيَن•شخصْيِن،•عْن•حقيقٍة•خاّصٍة•بمرّكٍب•درستُهُ•في•مبحِث•العلوِم،•ثمَّ
وأوّزُعها•على•جدوٍل،•لبناِء•أحجيٍة•تُشبهُ•أحجيةَ•أحمَد،•مراعيًا•توظيَف•عالماِت•التّرقيِم•فيِه،•وذلَك•بالتّعاوِن•مَع•مجموعتي،•أْو•أفراِد•أسرتي،

ونعرُضهُ•على•معلِّمنا.
.•الّدرجةُ•الكليّةُ• •نصّوُب•الحلَّ •خامًسا:•نتبادُل•مَع•المجموعاِت•األخرى•أُحجياتِنا،•ونحاوُل•إعادةَ•بناِء•الحواراِت•المفّككِة•مْن•جديٍد،•ثمَّ
لألحجيِة•تُساوي•عدَد•عناصِر•الحواِر•قبَل•تفكيِكِه،•مْن•كلماٍت•وعالماِت•ترقيٍم،•وتحصُل•المجموعةُ•على•درجٍة•واحدٍة•مقابَل•كّل•عنصٍر•

•كلمٍة•وظَّفَْتها•خارَج•جدوِل•األحجيِة. وظّفَْته•في•إعادِة•بناِء•الحواِر•مْن•عناصِر•الجدوِل،•وتخسُر•درجتَْيِن•مقابَل•كلِّ
•مْن•عناصِر•الجدوِل،•وموضوِع•نشاِط•العلوِم•)عناصُر،•ومرّكباٌت،•ومخاليطُ•(،•وأخبُر• •حواريٍّ •سادًسا:•أجُد•رابطًا•بيَن•تكويِن•نصٍّ

زمالئي،•وأفراَد•أسرتي،•ومعلّمي•بِِه.

 Element and compound words search :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
Find and circle all the element and compound words hidden in the word search grid. The words may be placed
horizontally or vertically. A list of the hidden words is provided below the word search table.
For•example:•salt•)horizontal(
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للا معلَّمهُ أجابَهُ فـَ و

شديُد طارٌق تَي ذرَّ عْن ِمن

النّاَر الماء المعلّم على ،

ذّرِة أكسجين الماُء سأل :

ُسبحاَن تَركيِب األكسجين إنَّهُ ؟

يَتكّوُن يُساعُد هيدروجين كيَف !

يُطفُئ قاَل االشتعاِل الهيدروجين .
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)sodium,•oxygen,•hydrogen,•chlorine,•salt,•atom,•gold,•water,•methane,•solid,•carbon,•iron(
1.•I•will•find•the•words,•that•refer•to•chemical•elements•and•compounds.
2.•I•will•write•2-3•sentences•use•the•words•I•located•to•define•chemical•compounds.
For•example:•Salt,•is•a•chemical•compound•of•sodium•and•chlorine.

 الرياضيّاُت: خليطُ كعكِة الموِز الّشهيِّة

خطواُت•التّحضيِر:
•أضُع•البيَض•فوقَها•وأخلطُهُ. 1.•أخلطُ•أكواَب•الّسّكِر•والّزيِت•والحليِب•مًعا.•أحسُب•كْم•كوبًا•استخدْمُت•مْن•هِذِه•المكّوناِت•جميِعها،•ثمَّ

أريُد إخباَر معلمي أْو سؤالَهُ عْن:

3

نصَف• أُضيُف• التّحريِك:• مَع• الخليِط• إلى• تدريجيًّا• الطّحيَن• أُضيُف• •.2
•أُضيُف•ربَع•كوٍب،•أحسُب• كوٍب•أّواًل،•أحسُب•المتبقّي•مَن•الطّحيِن،•ثمَّ
•أُضيُف•ما•تبقّى. •أُضيُف•نصَف•كوٍب،•أحسُب•المتبقّي،•ثمَّ المتبقّي،•ثمَّ

3.••في•وعاٍء•آخَر،•أخلطُ•مالعَق•الفانياّل،•والقرفِة،•وبيكربوناِت•الّصوديوِم•
• ثمَّ جميِعها،• المكّوناِت• هِذِه• مْن• استخدْمُت• ملعقةً• كْم• وأحسُب• مًعا،•

أُضيفها•إلى•الخليِط.•

4.•وأخيًرا•أُضيُف•الموَز•المهروَس،•وأخلطُ•المكّوناِت•جميَعها•مًعا.

طبِق• أْو• عصيٍر،• لعمِل• وصفةً• ألجَد• أسرتي؛• أفراِد• بأحِد• أستعيُن• •
الجمِع• .•أجري•عمليّاِت• 3•كسوٍر•على•األقلِّ حلويّاٍت•بسيٍط،•يحتوي•
أحِد• أْو• أسرتي،• أفراِد• بأحِد• أستعيُن• للمكّوناِت.• الاّلزمِة• الطّرِح• أِو•
زمالئي؛•لمساعدتي•على•عمِل•تعديٍل•على•مقاديِر•الوصفِة•إذا•أرْدتُها•

•مَن•األشخاِص•أْو•عدًدا•أكبَر•منهُْم.•• أْن•تكفَي•عدًدا•أقلَّ

المقادير

1 2•••كوب•سكر
2

3 2•••كوب•طحين
4

•كوب•موز•مهروس 1
2

•كوب•حليب 3
4

•كوب•زيت•نباتي 1
3

••ملعقتان•صغيرة•فانيال•

••ملعقتان•صغيرة•قرفة

•ملعقة•بيكربونات•الصوديوم 1
2

•••••••بيضتان
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النشاِط العمَل الذي سينفُذهُ طفلي:

•مْنهُما،•ومحاولِة•تمييز•دقائقِها•وتمثيلِها•عمليًّا• العلوُم:•يساعُد•هذا•النّشاطُ•طفلي•على•التّمييِز•الّدقيِق•بيَن•مفهوَمِي•العنصِر•والمرّكِب•بذكِر•خصائِص•كلٍّ
لديِه•مهاراِت•التفسيِر،•والتّصنيِف،•والتفكيِر•النّاقِد،•والتقويِم،•عبَر•تحضيِرِه• باستخداِم•قطع•مَن•)اللّيجو(•أِو•المعجوِن•أِو•الكرتوِن،•ويُطّوُر•هذا•النشاطُ•

•مشاركِة•نتائِجِه•مَع•زمالئِِه،•وتقويِمها.•• مخاليطَ•مْن•موادَّ•في•المنزِل،•واقتراِحِه•طرائَق•لفصِل•ُمكّوناتِها،•وتنفيِذها،•ثمَّ

•مترابٍط،•مستنًدا•إلى•خبراتِِه•ومعارفِِه•الّسابقِة•في•مبحِث• العربيّةُ: يُعّزُز•هذا•النّشاطُ•مهارةَ•طفلي•الكتابيّةَ•في•تركيِب•الجمِل•وربِطها؛•لتشكيِل•نصٍّ اللّغةُ 
•الّذي•سيكتبُهُ،•ويعّزُز• العلوِم،•وإلى•جدوٍل•يتكّوُن•مْن•عناصِر•الجملِة•بشكٍل•متفّرٍق،•ويساعُدهُ•هذا•النّشاطُ•على•تطويِر•توقّعاتِِه،•وتوجيِهها•نحَو•خدمِة•النّصِّ
مهاراتِِه•في•توظيِف•عالماِت•التّرقيِم،•وذلَك•ضمَن•أسلوٍب•شائٍق•يخرُج•بِه•عْن•رتابِة•النّمطيِّة•الّسائدِة•في•مهارِة•الكتابِة،•ويدعُم•قدرتَهُ•على•الّربِط•بيَن•مضموِن•
•بتصميِم•أحجيٍة•جديدٍة•على•غراِر•تلَك•الّتي•استخدَم•عناصَرها• •وعنواِن•النّشاِط،•وبيَن•عناصِر•الجدوِل•ونشاِط•مبحِث•العلوِم،•ويعّزُز•تفكيَرهَ•اإلبداعيَّ النّصِّ
في•بناِء•حواٍر•بيَن•طالٍب•ومعلِّمِه،•جامًعا•بيَن•إنشاِء•الحواِر،•وتفكيِكِه•إلى•عناصِرِه•في•الجدوِل،•كما•يعّزُز•مهارتَهُ•في•التّقويِم•المستنِد•إلى•األسِس•والمعاييِر.

السليمةَ• الكتابةَ• لديِه• الجديدِة،•ويعزُز• العلميِّة• المفرداِت• البحِث•عِن• لدى•طفلي•عْن•طريِق• والتركيِب• التحليِل• مهارةَ• النّشاطُ• هذا• يُعّزُز• اإلنجليزيّةُ:   اللّغةُ 
للمفرداِت،•ويساعُدهُ•على•توظيِف•ما•اكتسبَهُ•مْن•مفرداٍت،•ومعارَف،•وخبراٍت•في•تكويِن•جمٍل•بسيطٍة،•وممارستِها•في•سياٍق•مناسٍب•يرتبطُ•بالمهاراِت•الحياتيِة.

.  الّرياضيّاُت:•يُعّزُز•هذا•النّشاطُ•مْن•مهارِة•طفلي•في•جمِع•الكسوِر•واألعداِد•الكسريِّة،•وطرِحها،•عبَر•توظيفِها•في•موقٍف•حياتيٍّ

َ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:

  العلوُم: عناصُر، ومرّكباٌت، ومخاليطُ

•مَن•العنصِر•والمرّكِب،•مستعينًا•بمحتوى•الدرِس•في•الكتاِب،•ونطرُح•أمثلةً•عليها•مَن•المنزِل.•أُوّجهُ•طفلي• الطريقةُ: أستذكُر•مَع•طفلي•مفهوَم•كلٍّ
إلى•قراءِة•الجدوِل•وتأّملِِه،•وأساعُدهُ•على•فهِم•المطلوِب•مَن•النشاِط،•بمقارنِة•تمثيِل•المادِة•بصيغتِها•ومكوناتِها•مَن•العناصِر،•وأساعُدهُ•على•فهِم•المثاِل•

َل•خطٌّ•بينَهُ•وبيَن•التمثيِل•الذي•يتكوُن•مْن•ذرٍة•باللوِن•األزرِق. •باألكسجيِن،•فهَو•يتكوُن•مْن•نوٍع•واحٍد•مَن•الذراِت؛•لذلَك•ُوصِّ الخاصِّ
أساعُد•طفلي•على•تكويِن•مخلوٍط•مْن:•ملِح•الطّعاِم،•وكربوناِت•الكالسيوِم،•وماٍء،•وأناقُشهُ•في•أفضِل•طريقٍة•لفصِل•ُمكّوناتِِه.•أوّجهُهُ•إلى•تأّمِل•األشكاِل•
،•وأطلُب•إليِه•تصنيفَها•إلى•عناصَر•أْو•مرّكباٍت•أْو•مخاليطَ،•وأساعُدهُ•على•تكويِن•مخلوٍط•آخَر• نةَ•بعَض•الموادِّ المرسومِة،•الّتي•تُمثُّل•الدقائَق•الُمكوِّ

•الموجودِة•في•الجدوِل،•وأُشّجُعهُ•على•مناقشِة•إجاباتِِه•مَع•زمالئِِه،•وتقويِمها•بمساعدِة•معلِّمِه. مَن•الموادِّ
ا    اللّغةُ العربيّةُ: على النّقيِض تماماً

الطريقةُ:•أوّجهُهُ•إلى•استثماِر•ما•لدْيِه•ِمْن•معارَف•سابقٍة،•وما•في•النّشاِط•مْن•تلميحاٍت؛•لالنتفاِع•بها•في•توجيِه•توقّعاتِِه•في•اختياِر•الكلماِت•لبناِء•
الجمِل،•وتنظيِم•الجمِل•لبناِء•حواٍر•قصيٍر،•وأناقُشهُ•في•الحواِر•الّذي•كتبَهُ،•مراجًعا•صّحةَ•الجمِل•الّتي•رّكبَها،•وصّحةَ•المعلوماِت•الّتي•تضّمنَها•علميًّا،•
•مْن•عناصِر•الجدوِل،•ونشاِط•العلوِم،•وال•بأَس•مْن•طرِح•سؤاٍل• •حواريٍّ ،•وبيَن•تركيِب•نصٍّ وأوّجههُ•إلى•إيجاد•ترابٍط•بيَن•العنواِن،•ومضموِن•النّصِّ
•عالقتَهما•باالشتعاِل،•إْن•لْم•يتمّكْن• عِن•التّناقِض•بيَن•خصائِص•األكسجيِن•والهيدروجيِن•مْن•جهٍة،•وخصائِص•الماِء•مْن•جهٍة•أخرى،•في•ما•يخصُّ
مَن•االستنتاِج•مباشرةً؛•لتحفيِز•تفكيِرِه•إلى•االستنتاِج،•وأُشّجُعهُ•على•بناِء•أحجيٍة•جديدٍة،•وأطلُب•إليِه•أْن•يعطيَني•نسخةً•ألحلَّها•وأراجَعها•في•الوقِت•
نفِسِه.•أقّدُم•لَهُ•التّوجيهاِت؛•لتحسيِن•أحجيتِِه•إْن•لزَم•األمُر.•ألّخُص•مَعهُ•خطواِت•بناِء•هِذِه•األحجيِة•إْن•واجهْتهُ•صعوبةٌ•كما•يأتي:•كتابةُ•حقيقٍة•مبسَّطٍة•
•مكّوناِت•الحواِر•بما•في•ذلَك•عالماُت•التّرقيِم؛•الحتساِب•العالمِة•الكلّيِّة•لحلِّها،• •مرّكٍب•درَسهُ،•وإدراُجها•في•حواٍر•بيَن•شخَصْيِن،•وعدُّ تعلَّمها•عْن•أيِّ

وبناُء•جدوٍل•مساٍو•عدَد•مكّوناتِها،•وتفكيُك•الحواِر•إلى•عناصِرِه،•وبعثرتُها•في•الجدوِل•عشوائيًّا.
Element and compound words search :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  

•أتأكُد•مْن•فهِمِه•المهمةَ•المطلوبةَ،•وأشيُر•إلى•الكلماِت•أسفَل•الجدوِل،•والعالقِة•بينها،•وأتأّكُد•مْن• الطريقة:•أناقُش•طفلي•في•المطلوِب•مَن•النشاِط،•ثمَّ
قدرتِِه•على•قراءتِها•وفهِم•معانيها.•أساعُدهُ•إْن•لزَم•األمُر،•وأتابُع•بحثَهُ•عِن•الكلماِت؛•لمعرفِة•عدِد•الكلماِت•الّتي•استطاَع•أْن•يجَدها.•أطلُب•إلْيِه•اختياَر•

مرّكبَْيِن•أْو•ثالثِة•مرّكباٍت؛•ليكتَب•جماًل•بسيطةً•عنها•كما•في•المثاِل،•وأشجُعهُ•على•قراءِة•الجمِل•التي•كونّها•وتصويِب•أخطائِِه•إْن•لزَم•األمُر.
  الرياضيّاُت: خليطُ كعكِة الموِز الّشهيِّة

•خطوٍة.•أتأّكُد•مْن•إجرائِِه•عمليّاِت•جمِع•الكسوِر•واألعداِد•الكسريِة•وطرِحها•بصورٍة• الطريقةُ:•أُساعُدهُ•على•قراءِة•النّشاِط،•وتوضيِح•المطلوِب•في•كلِّ
صحيحٍة،•كأْن•يتنبهَ•إلى•توحيِد•المقاماِت•عنَد•جمِع•الكسوِر•ذاِت•المقاماِت•المختلفِة،•وأساعُدهُ•على•توفيِر•وصفٍة•بسيطٍة•تحتوي•كسوًرا،•وبناِء•مسائِل•

جمٍع•وطرٍح•علْيها،•وأُنفُّذ•الوصفةَ•مَعهُ•إْن•أمكَن.
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