
 

 

 الكريستاالت والبوليمرات 

 

ُ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 

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

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

 .المشاركة عاًما بعد عام

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

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

 لمهارات القرن الحادي والعشرين كاألمان الرقمي والتفكير المنطقي وغيرها من المهارات.
 

 وصف الوحدة 

" وحدة  والبوليمرات"تعد  "  الكريستاالت  مسار  تحت  تندرج  التي  الوحدات  والحيوية  إحدى  الطبية  العلوم 

كيف تختلف    حيث سيجد الطلبة اإلجابة على العديد من تساؤالتهم حول موضوع هذه الوحدة مثل:  "،والكيميائية

لماذا   بالضبط؟  البوليمر  هو  ما  والبلورات؟  الغذاء تهلوظيف   اً مهمالبروتين  شكل  يعتبر  المعادن  علم  عالقة  ما  ؟ 

 ؟ ورق أم بالستيك؟ يهتزبالبوليمرات؟ ما هو األوبليك وكيف يمكنك جعله 

المادة والكيمياء  الوحدةأ  تبد الذري  الطلبة    يتعرف  ، حيثبأساسيات  التركيب  التركيب لتعزيز  على  ومحاكاة هذا 

في شكل   الطلبة . على سبيل المثال، يبحث )الكريستاالت( لمعادن والبلوراتلانتباههم   الطلبةثم يوجه فهمهم له، 

نماذج طريق صنع  عن  المعاالطلبة  يتعرف  و   لها،  البلورات  اللون  على  مثل  لخصائصها  اختبارات  باستخدام  دن 

لتكبير  يحضرون محاليل مشبعة من أمالح معدنية مختلفة    ، كماوالصالبة والثقل واالنقسام مقابل الكسر واللمعان

 البلورات.

  ، واستخداماته العملية تاريخ البالستيك  من خالل قراءة ومناقشة    ،انتباههم إلى البوليمراتالطلبة  بعد ذلك يوجه  

كال    يقومون بتقييمو   ،من خالل صنع كرات الوحلويبينون هذا المفهوم  التشابك في البوليمرات  الطلبة  يتعلم  كما  

البالستيكية    من ثم  كذلك  و   والورقية،األكياس  المشغولة،  بالمساحة  الوزن  للمقارنة مثل  الذهني  العصف  طرق 

في نشاط هندسة الطلبة  اس الورقية مقابل األكياس البالستيكية. يشارك  يناقشون فيما بعد مزايا استخدام األكي

التدوير؛ ابتكار  حيث يكمن    إعادة  فكرة  إلى  الوصول  األكياس  يالتحدي في  تدوير  إعادة  تحسين عملية  عمل على 

 البالستيكية وبناء نموذج لتصميمها.

مواد هالمية من الجينات    الطلبة   المثال يصنع  على سبيلف  ،العالقة بين البوليمرات وعلوم الغذاء  الطلبةيتعلم  

يشاركون زمالءهم بحًثا للتعرف على السكريات ثم الطلبة يجري و  ،للتعرف على بوليمرات الكربوهيدرات المعقدة

 . تعلموه في العروض التقديميةفيما 



 

 

  الخبز من أنواع مختلفة من الدقيق. عن كيمياء بروتين الغلوتين المرن من خالل تحضير عجينة  الطلبة أيضاً  يتعلم  

واألنشطة العملية والعروض التوضيحية  أو االفتراضية  المعملية  التجارب سواء  في  طيلة الوحدة  ويشارك الطلبة  

 والمناقشات لتعزيز فهمهم للبلورات والبوليمرات.

 المهارات التي سيكتسبها الطلبة

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

العلمية 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  

 :  وُمدرب متخصص
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