
 

 

 الكيمياء في حياتنا 

 

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

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

بالتعاون مالمجاالت   العالالعلمية، وذلك  الخبرة  الموهبة واإلبداع، وتقدم بمستويات  ع أفضل بيوت  مية في مجال 

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

 .المشاركة عاًما بعد عام

ت الحياة األساسية  ية التي تعنى ببناء مهارامجموعة من الحقائب المهار وألهمية الجانب المهاري ضّمنت موهبة  

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

 القرن الحادي والعشرين كاألمان الرقمي والتفكير المنطقي وغيرها من المهارات.

 

 حدةوصف الو

حيث  "، العلوم الطبية والحيوية والكيميائيةحدى الوحدات التي تندرج تحت مسار "إ" ي حياتنا الكيمياء ف تعد وحدة "

عن حاالت المادة، الطلبة  على الدور الذي تلعبه الكيمياء في حياتهم اليومية. ويتعلّم  الطلبة في هذه الوحدة  يتعرّف  

المتغيرة، وخواص    وحاالت التجميعية من خالل فحوصات  المادة  الجليد التي تشمل ذوبان الجالمواد  ليد، مختبر 

أنواًعا مختلفة من المخاليط ثم يصنعون المخلوط الخاص الطلبة  التجمد. كما يستكشف    والجليد الجاف، ونقطة

ن تفاعالت ماّصة عن الجسيمات المكونة للذرة ويبنون نماذج للذرات. كما ينفذوالطلبة  صلصة السلطة. ويتعلّم    -بهم

على اإلنزيمات وعملية التخّمر الطلبة  على دور الكيمياء في المطبخ، يتعرّف    صنع الخبز. وأثناء التركيزللحرارة في نشاط  

 وحفظ الطعام من خالل القيام بأنشطة عملية. 

يتعرّف   واألالطلبة  كذلك،  البيولوجية،  والجزيئات  الكيميائية،  والتفاعالت  الماء،  خصائص  والقواعد، على  حماض 

التدريبية طوال فترة  الطلبة  األصباغ، ومفاهيم أخرى. وسيتم تعميق فهم  واأللوان و  والبوليمرات تقديم  للمفاهيم 

 المخبرية واألنشطة العملية والمناقشات. من خالل الفحوصات الوحدة



 

 

 المهارات التي سيكتسبها الطلبة

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

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

مرية، والتي يقدمها ويديرها كادر متخصص وُمدرب بشكل مباشر عن طريق حقائب تدريبية تتناسب مع المرحلة الع

 الرؤية المستقبلية.  .1

 والسمات الشخصية اإليجابية. القيم  .2

 مكونات البرنامج

 وحدة علمية إثرائية متخصصة.  •

 أنشطة تطبيقية ومشروعات علمية. •

 أنشطة مهارية.  •

 
 

 لغة تنفيذ البرنامج 

 اللغة العربية 
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