
 

 

 تطبيقات كيميائية 
 

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

العلمية، المنطلق صممت موهبة وحدات إثرائية علمية لتثري معارف وخبرات الطلبة وتتحدى قدراتهم في عدد من المجاالت  

وذلك بالتعاون مع أفضل بيوت الخبرة العالمية في مجال الموهبة واإلبداع، وتقدم بمستويات متدرجة من المعرفة؛ بهدف  

كمية علمية، وتزداد عمًقا وتنوًعا كلما تقدم الطلبة في المشاركة عاًما بعد عام  .مواصلة بناء خبرات نوعية ترا

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

كبة لمهارات القرن الحادي  لدى الطلبة الموهوبين، والتي تسهم في تنمية المهارات الشخصية واالجتماعية واالبتكارية الموا

 والعشرين كاألمان الرقمي والتفكير المنطقي وغيرها من المهارات.

 

 حدة وصف الو

تعد وحدة "تطبيقات كيميائية" إحدى الوحدات التي تندرج تحت مسار "العلوم الطبية والحيوية والكيميائية"، وتمثل جزءا  

ال يتجزأ من حياتنا اليومية، بدًءا بمواد التحلية االصطناعية في مشروبات الحمية الغازية، وانتهاء ببطاريات السيارات الكهربائية.  

في الطالب  العالم    وسيستقصي  مشكالت  تحاكي  مشكالت  لحل  وسيلة  يستخدمونها  ثم  عدة،  موضوعات  المنهج  هذا 

 الحقيقي.

والروابط   الذري،  والتركيب  الدوري،  الجدول  يعرفهم  مما  اليومية،  حياتهم  في  المياه  أهمية  باستقصاء  أوال  الطالب  سيبدأ 

اختبار عينات المياه لتحديد السموم  وعلى استقصاء الذوبان،    سواء الحقيقي أو االفتراضي  الكيميائية. وسيعملون في المختبر 

 المحتملة، فضال عن عمل سجالت يومية تتعلق باستخدام المياه. 

يضا موضوعات أخرى، مثل الكيمياء الحيوية للمواد الغذائية واألدوية، وذلك صورة واقعية يمكن محاكاتها  أ سيدرس الطالب  

إعداد وقود الديزل الحيوي في أثناء استقصائهم أو  ة الصفية. فعلى سبيل المثال، يمكن للطالب تنفيذ التجارب الحرارية،  بالغرف

 أنواع الوقود البديل، أو تحضير األسبرين في أثناء استقصائهم الخصائص العالجية والسمية بمواد الصيدالنية. 

ر إلظهار كيف تؤثر الكيمياء في حياتنا اليومية، ومنح الطالب حصيلة معرفية  مفاهيم التعلم في بيئة المختبالوحدة    هؤكد هذت

 تساعدهم على دراسة أفضل للكيمياء في المدرسة الثانوية، واإلفادة منها في تحسين العالم من حولهم. 

 المهارات التي سيكتسبها الطلبة

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

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

 :  مباشر عن طريق حقائب تدريبية تتناسب مع المرحلة العمرية، والتي يقدمها ويديرها كادر متخصص وُمدرب
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