
 

 

 رحلة في عالم األعداد

 

ُيعد برنامج موهبة اإلثرائي األكاديمي من أهم األساليب العالمية المستخدمة في إثراء معرفة الطلبة الموهوبين، ومن  

هذا المنطلق صممت موهبة وحدات إثرائية علمية لتثري معارف وخبرات الطلبة وتتحدى قدراتهم في عدد من 

العلمية، وذلك بالتعاون مع أفضل بيوت الخبرة العالمية في مجال الموهبة واإلبداع، وتقدم بمستويات  المجاالت 

متدرجة من المعرفة؛ بهدف مواصلة بناء خبرات نوعية تراكمية علمية، وتزداد عمًقا وتنوًعا كلما تقدم الطلبة في  

 .المشاركة عاًما بعد عام

مجموعة من الحقائب المهارية التي تعنى ببناء مهارات الحياة األساسية  وألهمية الجانب المهاري ضّمنت موهبة 

اكبة لمهارات  والمهمة لدى الطلبة الموهوبين، والتي تسهم في تنمية المهارات الشخصية واالجتماعية واالبتكارية المو

 القرن الحادي والعشرين كاألمان الرقمي والتفكير المنطقي وغيرها من المهارات.

 

 حدةوصف الو

"، علوم الحاسب والرياضيات التطبيقيةحدى الوحدات التي تندرج تحت مسار "إ" رحلة في عالم األعدادتعد وحدة "

يتعرف الطلبة في هذه الوحدة اإلثرائية على كيفية إجراء  الطلبة وتنمية الحس في األعداد.  إثراء معرفةوتهدف إلى 

والكبيرة جداً، بما في ذلك حساب الكسور والكسور العشرية واألُسس  عمليات حسابية على األعداد الصغيرة جداً 

والجذور التربيعية واألعداد السالبة واألعداد غير النسبية، وشرح لمجموعات األعداد المختلفة وتصنيفها، وكذلك على 

ق متنوعة، بما في  استخدام أدوات وطرق قياس متنوعة، وفهم الدوال الرياضية وتمثيلها البياني، وحل المسائل بطر

كل هذا سيتعلمه الطلبة من خالل االشتراك في األنشطة العملية   ذلك التمثيل الجبري والرمزي والتمثيل الهندسي.

التطبيقية والمشروعات التي تعززها المحاضرات والنقاشات الصفية والتدريبات العملية، تحت إشراف كادر علمي  

 . متخصص

 

 ة المهارات التي سيكتسبها الطلب

سيتمكن الطلبة من بناء وتنمية مهارات أساسية مثل "العمل الجماعي، حل المشكالت، قراءة المؤلفات العلمية  

وتحليلها، إظهار الفهم من خالل التواصل الشفهي والكتابي، إضافة إلى عدد من المهارات المستهدفة التي تقدم 

عمرية، والتي يقدمها ويديرها كادر متخصصة وُمدرب بشكل مباشر عن طريق حقائب تدريبية تتناسب مع المرحلة ال

 منها: 

 .التفكير المنطقي .1

 . الرؤية المستقبلية .2

 القيم والسمات الشخصية اإليجابية.  .3



 

 

 مكونات البرنامج 

 وحدة علمية إثرائية متخصصة.  •

 أنشطة تطبيقية ومشروعات علمية. •

 أنشطة مهارية.  •

 

 تنفيذ البرنامج  آلية

 بمكوناته العلمية والمهارية عادة بشكل حضوري أو تعلم عن بعد حسب الظروف.يتم تنفيذ البرنامج 

 

 الحقائب المهارية في البرنامج 

 يتم تدريب الطلبة على حقيبتين مهارية لتطوير مهاراتهم الشخصية  

 2الحقيبة المهارية  1الحقيبة المهارية  المرحلة

 الثقة بالنفس التفكير المنطقي االبتدائية 

 


