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العناصر
العلومالعلوم: : 

الجزء الثانيالجزء الثاني  --الخامس االبتدائي الخامس االبتدائي 
6060صفحة صفحة 6060صفحة صفحة 

العناصر
: : المادةالمادة

الخامس االبتدائي الخامس االبتدائي : : الصفالصف
صفحة صفحة صفحة صفحة 



بعد دراستك لھذا العرض التقدیمي 

.تصنیف العناصر في الجدول الدوري وفًقا لخصائصھا.تصنیف العناصر في الجدول الدوري وفًقا لخصائصھا

:أھداف الدرس:أھداف الدرس
بعد دراستك لھذا العرض التقدیمي  الطالبة /یتوقع منك عزیزي الطالب•

:وتنفیذ أنشطتھ أن تكون قادًرا على
توضیح تركیب المادة.
شرح تركیب العناصر والذرات.
أجزاء الذرةتسمیة.
تصنیف العناصر في الجدول الدوري وفًقا لخصائصھا تصنیف العناصر في الجدول الدوري وفًقا لخصائصھا
وصف بعض خصائص العناصر الشائعة.



:اآلتیة 

ھل یمكنك تصمیم أشكال أخرى مختلفة باستخدام القطع نفسھا؟

كیف أتعرف مكونات المادة؟: نشاط
:اآلتیة نفذ الخطوات 

 نموذجا لمنزل) اللوغو(كّون من قطع التركیب.
اآلتیة  الحظ النموذج الذي صممتھ، ثم أجب عن األسئلة
ھل القطع في الشكل المجاور متشابة أم ال؟
ھل یمكنك تصمیم أشكال أخرى مختلفة باستخدام القطع نفسھا؟
 من إجابتك على التساؤالت السابقة؟ماذا تستنتج



ھل یمكنك تصمیم أشكال أخرى مختلفة باستخدام القطع نفسھا؟                

التقییم الذاتي

ھل القطع في الشكل المجاور متشابة أم ال؟
متشابھة       

                ھل یمكنك تصمیم أشكال أخرى مختلفة باستخدام القطع نفسھا؟
نعم        

: نتیجة
المادة تتكون من وحدات بنائیة متشابھة  



:رقائق األلومنیوم، ثم أجب عن األسئلة التالیة

أصغر؟إلى أجزاء 

كیف أتعرف مكونات المادة؟:  نشاط -تابع
رقائق األلومنیوم، ثم أجب عن األسئلة التالیةقطعة من تفّحص  

ما حالة األلومنیوم في درجة حرارة الغرفة؟
ھل تتشابھ جمیع المواد مع األلومنیوم؟ھل تتشابھ جمیع المواد مع األلومنیوم؟
 إلى أجزاء ماذا نسمي الجزیئة التي ال نستطیع تجزئتھا
ھل األلومنیوم عنصر أم مركب؟



.قارن ما توصلت إلیھ من إجابات مع اإلجابات المقترحة أدناه

الذرة؟ إلى أجزاء أصغر 

التقییم الذاتي
قارن ما توصلت إلیھ من إجابات مع اإلجابات المقترحة أدناه

 صلبةما حالة األلومنیوم في درجة حرارة الغرفة؟
 الھل تتشابھ جمیع المواد مع األلومنیوم؟
 إلى أجزاء أصغر ماذا نسمي الجزیئة التي ال نستطیع تجزئتھا
 عنصرھل األلومنیوم عنصر أم مركب؟



 ویتكون الغرفة، حرارة درجة في صلبة وحالتھ كیمیائي عنصر
.صفاتھ تحمل العنصر في وحدة أصغر ھي والذرة أكثر،

ھل جمیع العناصر في الكون متشابھ في الخصائص؟

).األزرق، األصفر، األخضر( وتعرف إلى داللة ألوان الجدول الثالث  ).األزرق، األصفر، األخضر( وتعرف إلى داللة ألوان الجدول الثالث 

اللمعان، : من حیث) الماغنیسیوم، األكسجین، السیلیكون

عنصر األلومنیوم أن السابق النشاط من لك یتضح :نتیجة
أكثر، تجزئتھا یمكن ال )ذرات( الصغر في متناھیة أجزاء من

ھل جمیع العناصر في الكون متشابھ في الخصائص؟: سؤال

:نشاط
:لإلجابة عن السؤال أعاله نّفذ اإلجراءات التالیة

:اإلجراءات

 وتعرف إلى داللة ألوان الجدول الثالث ) 70(ارجع إلى الجدول الدوري في الكتاب صفحة  وتعرف إلى داللة ألوان الجدول الثالث ) 70(ارجع إلى الجدول الدوري في الكتاب صفحة

الماغنیسیوم، األكسجین، السیلیكون(مستعینا بشبكة االنترنت ابحث في خصائص عناصر

.التوصیل الحراري والكھربائي، القابلیة للتشكیل



أللوان عناصر الجدول الدوري دالالت مختلفة، حیث یرمز اللون األزرق إلى 
.الفلزات، واللون األخضر إلى أشباه الفلزات، واللون األصفر إلى الالفلزات.الفلزات، واللون األخضر إلى أشباه الفلزات، واللون األصفر إلى الالفلزات

.فلزات، ال فلزات، أشباه فلزات
.تختلف خصائص العناصر الفلزیة عن الالفلزیة وعن شبھ الفلزیة

نتیجة 
:لعلك توصلت بعد تنفیذك للنشاط إلى اآلتي

 أللوان عناصر الجدول الدوري دالالت مختلفة، حیث یرمز اللون األزرق إلى
الفلزات، واللون األخضر إلى أشباه الفلزات، واللون األصفر إلى الالفلزاتالفلزات، واللون األخضر إلى أشباه الفلزات، واللون األصفر إلى الالفلزات

فلزات، ال فلزات، أشباه فلزات: تصنف العناصر في الجدول الدوري إلى
تختلف خصائص العناصر الفلزیة عن الالفلزیة وعن شبھ الفلزیة



ما عدد كل من البروتونات، النیوترونات، واإللكترونات في ھذا النموذج؟
ما العنصر الذي یمثلھ نموذج الذرة في .إذا علمت أن الرقم أعلى رمز العنصر في الجدول الدوري یمثل عدد البروتونات

مم تتكون الذرات والجزئیات؟

.مكونات الذرة: نشاط
:نموذج الذرة الموضح أدناه، ثم أجب عن األسئلة اآلتیة ادرس 
ما مكونات الذرة؟
 الذرة؟من مكونات مكون ما شحنة كل  الذرة؟من مكونات مكون ما شحنة كل
ما عدد كل من البروتونات، النیوترونات، واإللكترونات في ھذا النموذج؟
 إذا علمت أن الرقم أعلى رمز العنصر في الجدول الدوري یمثل عدد البروتونات: تحدي

.الشكل



.قارن ما توصلت إلیھ من إجابات مع اإلجابات المقترحة أدناه

).سالبة(، إلكترونات 
ما عدد كل من البروتونات، النیوترونات، واإللكترونات في ھذا النموذج؟

إذا علمت أن الرقم أعلى رمز العنصر في الجدول الدوري یمثل عدد إذا علمت أن الرقم أعلى رمز العنصر في الجدول الدوري یمثل عدد 
ما العنصر الذي یمثلھ نموذج الذرة في الشكل؟ 

 ما مكونات الذرة؟
.بروتونات، نیوترونات، إلكترونات  

التقییم الذاتي 
قارن ما توصلت إلیھ من إجابات مع اإلجابات المقترحة أدناه

 الذرة؟من مكونات مكون ما شحنة كل 
، إلكترونات )متعادلة(، نیوترونات )موجبة(بروتونات   
ما عدد كل من البروتونات، النیوترونات، واإللكترونات في ھذا النموذج؟

          )8(
 إذا علمت أن الرقم أعلى رمز العنصر في الجدول الدوري یمثل عدد : تحدي  إذا علمت أن الرقم أعلى رمز العنصر في الجدول الدوري یمثل عدد : تحدي

ما العنصر الذي یمثلھ نموذج الذرة في الشكل؟ .البروتونات
.عنصر األكسجین      



ماذا یوجد بداخل الذرات والجزئیات؟

.التالي لإلجابة عن السؤال ماذا یوجد داخل الذرات والجزئیات
 8، والبروتوناتكرات من الصلصال األحمر بحجم حبة العنب لتمثل 

، ثم اجمع الكرات معا وضعھا في البروتوناتبالحجم نفسھ لتمثل 
كرات أصغر من الصلصال األصفر  8وسط الورقة المقواة لتمثل نواة ذرة األكسجین، وضع 

.وضعھا حول نموذج النواة على الورقة المقواة
عمل نموذج آخر لذرة أكسجین، وأعمل على ربط ذرتي األكسجین بوساطة عودي شواء عمل نموذج آخر لذرة أكسجین، وأعمل على ربط ذرتي األكسجین بوساطة عودي شواء 

).96(قارن شكل النموذج الذي عملتھ بصورة جزيء األكسجین في الكتاب صفحة 

الجزئیات

: نشاط 

ماذا یوجد بداخل الذرات والجزئیات؟ :سؤال

التالي لإلجابة عن السؤال ماذا یوجد داخل الذرات والجزئیاتنفذ النشاط 
كرات من الصلصال األحمر بحجم حبة العنب لتمثل  8ضع . عمل نموذجا

بالحجم نفسھ لتمثل  األخضركرات من الصلصال 
وسط الورقة المقواة لتمثل نواة ذرة األكسجین، وضع 

وضعھا حول نموذج النواة على الورقة المقواة اإللكتروناتلتمثل 
عمل نموذج آخر لذرة أكسجین، وأعمل على ربط ذرتي األكسجین بوساطة عودي شواء ا عمل نموذج آخر لذرة أكسجین، وأعمل على ربط ذرتي األكسجین بوساطة عودي شواء ا

.خشبیین وذلك بربط إلكترونین من كل ذرة
 قارن شكل النموذج الذي عملتھ بصورة جزيء األكسجین في الكتاب صفحة
.بعد تنفیذك للنشاط، أجب عن ورقة العمل•



:أجب عن األسئلة التالیة:أجب عن األسئلة التالیة
.....................

.........یصف العلماء تركیب الجزيء باستخدام رموز تسمى

.ھل یشكل الفراغ معظم حجم الجزئیات؟ فسر إجابتك

الجزئیات

:ورقة عمل 
أجب عن األسئلة التالیة) 69(مستعینا بالكتاب المدرسي صفحة  أجب عن األسئلة التالیة) 69(مستعینا بالكتاب المدرسي صفحة 

 عندما ترتبط الذرات مًعا تشكل ما یسمى.....................
یصف العلماء تركیب الجزيء باستخدام رموز تسمى
كم عدد ذرات جزيء األكسجین؟
أكتب الصیغة الكیمیائیة لجزيء األكسجین.
كیف تختلف الذرات عن الجزئیات؟ كیف تختلف الذرات عن الجزئیات؟
ھل یشكل الفراغ معظم حجم الجزئیات؟ فسر إجابتك
 



الجزيء
الصیغة الكیمیائیةیصف العلماء تركیب الجزيء باستخدام رموز تسمى 

o(

الذرات أصغر أجزاء العنصر، تتكون جزیئات المركبات من ذرتین أو أكثر، وغالبا 
.ما یكون لھا خصائص تختلف عن خصائص الذرات.ما یكون لھا خصائص تختلف عن خصائص الذرات
.ھل یشكل الفراغ معظم حجم الجزئیات؟ فسر إجابتك

.نعم، الجزئیات تتكون من الذرات، ومعظم حجم الذرة فراغ

التقییم الذاتي

 الجزيءعندما ترتبط الذرات مًعا تشكل ما یسمى
 یصف العلماء تركیب الجزيء باستخدام رموز تسمى
 اثنینكم عدد ذرات جزيء األكسجین؟

أكتب الصیغة الكیمیائیة لجزيء األكسجین ) .o2

كیف تختلف الذرات عن الجزئیات؟
الذرات أصغر أجزاء العنصر، تتكون جزیئات المركبات من ذرتین أو أكثر، وغالبا   

ما یكون لھا خصائص تختلف عن خصائص الذراتما یكون لھا خصائص تختلف عن خصائص الذرات
ھل یشكل الفراغ معظم حجم الجزئیات؟ فسر إجابتك

نعم، الجزئیات تتكون من الذرات، ومعظم حجم الذرة فراغ    



2الشكل 1الشكل 

كیف تصنف العناصر؟

نشاط
:، ثم أجب عن األسئلة التالیة)1(الحظ الشكل 

ما اسم العنصر المعروض في الشكل؟ ما اسم العنصر المعروض في الشكل؟
ما عدده الذري؟
ما رمزه الكیمیائي؟
ما الحالة الفیزیائیة لھ؟
 ؟)2(ما داللة الرموز المبینة في الشكل
ھل ھذا العنصر فلز أم ال فلز؟ ھل ھذا العنصر فلز أم ال فلز؟



أقارن ما توصلت إلیھ من إجابات مع اإلجابات التالیة

2الشكل 1الشكل 

التقییم الذاتي
أقارن ما توصلت إلیھ من إجابات مع اإلجابات التالیة

  الھیدروجینما اسم العنصر المعروض في الشكل؟
 1ما عدده الذري؟
 ما رمزه الكیمیائي؟H  ما رمزه الكیمیائي؟H
زاغ ما الحالة الفیزیائیة لھ؟
 ؟)2(ما داللة الرموز المبینة في الشكل
لتتعرف داللة الرموز 2انظر الشكل    
)الغاز، السائل، الصلب، مصنع(    
 الفلزھل ھذا العنصر فلز أم ال فلز؟  الفلزھل ھذا العنصر فلز أم ال فلز؟



:، أجب عن األسئلة اآلتیة)90( شكل الجدول الدوري للعناصر في الكتاب المدرسي صفحة 
؟ )یزید، یقل( ما الذي تالحظھ بالنسبة للعدد الذري عند االنتقال من أعلى إلى أسفل في العمود الواحد

؟ )یزید، یقل( ما الذي تالحظھ بالنسبة للعدد الذري عند االنتقال من الیسار إلى الیمین في الصف الواحد 

  ....................................................:
....................................................:
  ...................................................:

ماذا یطلق على الصف األفقي في الجدول الدوري؟ 

وقفة تقویمیة
شكل الجدول الدوري للعناصر في الكتاب المدرسي صفحة مستعینا ب

ما الذي تالحظھ بالنسبة للعدد الذري عند االنتقال من أعلى إلى أسفل في العمود الواحد
 ما الذي تالحظھ بالنسبة للعدد الذري عند االنتقال من الیسار إلى الیمین في الصف الواحد
اذكر رمزعنصرین حالتھما الفیزیائیة:
صلبة  ....................................................:
سائلة....................................................:
غازیة  ...................................................:
 اذكر رمز عنصرین مصنعین؟  اذكر رمز عنصرین مصنعین؟
 ماذا یطلق على الصف األفقي في الجدول الدوري؟
 ماذا یطلق على العمود في الجدول الدوري؟



.قارن ما توصلت إلیھ من إجابات مع اإلجابة المقترحة أدناه

؟                      )یزید، یقل( الواحد ما الذي تالحظھ بالنسبة للعدد الذري عند االنتقال من أعلى إلى أسفل في العمود

؟ )یزید، یقل( ما الذي تالحظھ بالنسبة للعدد الذري عند االنتقال من الیسار إلى الیمین في الصف الواحد  ؟ )یزید، یقل( ما الذي تالحظھ بالنسبة للعدد الذري عند االنتقال من الیسار إلى الیمین في الصف الواحد 

الدورةماذا یطلق على الصف األفقي في الجدول الدوري؟ 
المجموعة

التقییم الذاتي
قارن ما توصلت إلیھ من إجابات مع اإلجابة المقترحة أدناه

 
ما الذي تالحظھ بالنسبة للعدد الذري عند االنتقال من أعلى إلى أسفل في العمود
یتزاید                  
 ما الذي تالحظھ بالنسبة للعدد الذري عند االنتقال من الیسار إلى الیمین في الصف الواحد  ما الذي تالحظھ بالنسبة للعدد الذري عند االنتقال من الیسار إلى الیمین في الصف الواحد
یتزاید                  
اذكر رمزعنصرین حالتھما الفیزیائیة:
صلبة :Al, Mg,…. 
سائلة:Br, Hg…..
غازیة :N, He…. غازیة :N, He….
 اذكر رمز عنصرین مصنعین؟Hs,Mt…..
 ماذا یطلق على الصف األفقي في الجدول الدوري؟
 المجموعةماذا یطلق على العمود في الجدول الدوري؟



:مستعینا بالشكل المجاور، وبالكتاب المدرسي، أجب عن األسئلة اآلتیة

لماذا یكثر األكسجین والھیدروجین في أجسام الحیوانات وعلى 

لماذا یكثر تنوع العناصر على قشرة األرض مقارنة بالمحیطات أو 

ما أكثر العناصر شیوعا في الفضاء الخارجي؟

العناصر الشائعة
:نشاط

مستعینا بالشكل المجاور، وبالكتاب المدرسي، أجب عن األسئلة اآلتیة
ما العناصر المكونة للقشرة األرضیة؟ ما العناصر المكونة للقشرة األرضیة؟
ما العناصر المكونة للغالف الجوي؟
ما العناصر الشائعة في النباتات؟
ما العناصر الشائعة في الحیوانات؟
 لماذا یكثر األكسجین والھیدروجین في أجسام الحیوانات وعلى

األرض؟
 لماذا یكثر تنوع العناصر على قشرة األرض مقارنة بالمحیطات أو

الغالف الجوي؟
ما أكثر العناصر شیوعا في الفضاء الخارجي؟: تحدي



:قارن ما توصلت إلیھ من إجابات مع اإلجابة المقترحة التالیة
ألومنیوم، الحدید، الكالسیوم، الصودیوم، البوتاسیوم، الماغنیسیوم، 

.نیتروجین، أكسجین، عناصر أخرى.نیتروجین، أكسجین، عناصر أخرى
.نیتروجین، فسفور، كربون، ھیدروجین، أخرى

.نیتروجین، كالسیوم، فسفور، كربون، ھیدروجین، أكسجین، أخرى
لماذا یكثر األكسجین والھیدروجین في أجسام الحیوانات وعلى األرض؟

.ن األكسجین والھیدروجین یشكالن الماء، ویشكل الماء نسبة كبیرة من تركیب األرض وأجسام الحیوانات
لماذا یكثر تنوع العناصر على قشرة األرض مقارنة بالمحیطات أو الغالف الجوي؟لماذا یكثر تنوع العناصر على قشرة األرض مقارنة بالمحیطات أو الغالف الجوي؟

بسبب وجود عناصر بالحالة الصلبة أكثر من العناصر في حالتھا السائلة أو الغازیة، فالعناصر األكثر كثافة 
.توجد في أسفل الغالف الجوي، حیث تترسب في القشرة األرضیة على الیابسة وتحت الماء

التقییم الذاتي

قارن ما توصلت إلیھ من إجابات مع اإلجابة المقترحة التالیة
 ألومنیوم، الحدید، الكالسیوم، الصودیوم، البوتاسیوم، الماغنیسیوم، ما العناصر المكونة للقشرة األرضیة؟

.السیلیكون، األكسجین، أخرى
 نیتروجین، أكسجین، عناصر أخرىما العناصر المكونة للغالف الجوي؟  نیتروجین، أكسجین، عناصر أخرىما العناصر المكونة للغالف الجوي؟
 نیتروجین، فسفور، كربون، ھیدروجین، أخرىما العناصر الشائعة في النباتات؟
 نیتروجین، كالسیوم، فسفور، كربون، ھیدروجین، أكسجین، أخرىما العناصر الشائعة في الحیوانات؟
لماذا یكثر األكسجین والھیدروجین في أجسام الحیوانات وعلى األرض؟
ن األكسجین والھیدروجین یشكالن الماء، ویشكل الماء نسبة كبیرة من تركیب األرض وأجسام الحیواناتأل 
لماذا یكثر تنوع العناصر على قشرة األرض مقارنة بالمحیطات أو الغالف الجوي؟ لماذا یكثر تنوع العناصر على قشرة األرض مقارنة بالمحیطات أو الغالف الجوي؟
بسبب وجود عناصر بالحالة الصلبة أكثر من العناصر في حالتھا السائلة أو الغازیة، فالعناصر األكثر كثافة  

توجد في أسفل الغالف الجوي، حیث تترسب في القشرة األرضیة على الیابسة وتحت الماء
ما أكثر العناصر شیوعا في الفضاء الخارجي؟: تحدي
.الھیدروجین، الھیلیوم     


