
 

 

 اكتشف بيئتك 

 

ُ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 

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

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

 .المشاركة عاًما بعد عام

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

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.

 

 وصف الوحدة

سيتعرف  و "، علوم الفيزياء واألرض والفضاءحدى الوحدات التي تندرج تحت مسار "إ" اكتشف بيئتكتعد وحدة "

مزايا الطاقة   لى التكيف؟ ماإ ات نما األسباب التي تدفع الحيوا مثل: سئلة األبعض إجابة الوحدة على  هفي هذ الطلبة

عن علماء البيئة والمهام المنوطة بهم.  أما في    ثرأكنتيجة تعلمهم  وذلك  لمهام المنوطة بعلماء البيئة؟  ا  المتجددة؟ ما

يقوم به العلماء في الطبيعة، مثل:   فإنهم سينفذون تجارب علمية تحاكي ما سواء الحقيقي أو االفتراضي المختبر

راضي  جمع عينات من التربة مثلما يفعل علماء التربة، واستخدام الخرائط الطبوغرافية في البحث والتنقيب عن األ

ينية محاكاة لعلماء الطوبوغرافي )علم ُيعنى بدراسة المالمح العامة لسطح االرض وارتفاعاتها(، وجمع عينات الط

، وتقصي كيف  االجيولوجيرض تشُبهاً بعلماء خذ عينات من لب األأومحاكاة عملية الحفر و ،مختلفة من الصخور

حياء المهتمون بقضايا البيئة، واالهتمام األمراض في تناقص عدد السكان مثلما يفعل علماء يتسبب انتشار األ

 لى الجهود التي يبذلها مهندسون البيئة في هذا المجال. إيجابية في إشارة بالمساحات الخضراء وبيان آثارها اإل

إلى إعداد مشروع يستغرق تنفيذه أياماً معدودات في محاولة لمحاكاة المهام المنوطة   الطلبةوبالمثل يوجه المعلم 

رصاد الجوية، بحيث يعملون أوالً على صنع أدوات وأجهزة لقياس الضغط الجوي ورصد اتجاه حركة الرياح بعلماء األ

زين للحرارة. بعد ذلك يتعين وسرعتها وقياس منسوب الهطل )المطر( في مدد زمنية معينة )في وحدة الزمن(، وموا

عليهم وضع هذه األجهزة وتوزيعها في محطة الرصد الجوي واالستفادة منها في جميع البيانات المتعلقة بالطقس 

أكثر فهما ومعرفة الوحدةوتحليلها. وفي نهاية  التي يقوم بها علماء البيئة على اختالف   باألدوار، سيكون بالطالب 

 تخصصاتهم وخبراتهم. 

 

 

 



 

 

 لمهارات التي سيكتسبها الطلبة ا

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 

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

 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

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

 
 

 الحقائب المهارية في البرنامج 

 يتم تدريب الطلبة على حقيبتين مهارية لتطوير مهاراتهم الشخصية  

 2الحقيبة المهارية  1الحقيبة المهارية  المرحلة

 الثقة بالنفس التفكير المنطقي االبتدائية 
 

 


