
 

 

 الطيران علم

 

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

وتبين كيف ناضل اإلنسان طويًًل لفتح   الطيران" إحدى الوحدات التي تندرج تحت مسار "العلوم الهندسية"،  علمتعد وحدة "

في هذه  يدرس الطلبة ويستكشفوا  من رسومات ليوناردو دافنشي إلى الرحًلت االستكشافية ألميليا إيرهارت،    أسرار الطيران

 . الرائعة الطيران علومميم المتضمنة في االعلوم والهندسة والتص الوحدة

تشمل كما  والصواريخ.    الطائرات الشراعية والبالونات والطائراتكل من  تحليق  في هذه الوحدة العلوم الخاصة ب  الطلبةيتعلم  

قوى :  الطيرانوالقوى األربعة لديناميكا    نيوتن،وقوانين    السوائل،، وتدفق  وعلم الحركةموضوعات الطفو،  هذه الوحدة دراسة  

يقوم  .  قوة الرفعاهتماًما خاًصا بنظريات الرفع المختلفة وكيف يولد جناح الطائرة  الطلبة  يولي  و الرفع والوزن والدفع والسحب.  

أيضاً الطل يقوم    بة  الطائرات.  نماذج  واختبار  وبناء  وكيف  الطرق    باستكشاف  الطلبةبتصميم  المهندسون   يضعالهندسية 

بحيث تطير جناح طائرة شراعية  مخطط للتحقيق أهداف التصميم لطائرة معينة، مثل العثور على أفضل  خيارات مختلفة  

الحركة المدارية   يقوم الطلبة باستكشافكما    .ألعلى ارتفاعيطير  كي  لصاروخ  لوجناح  لمقدمة  أو أفضل تصميم    ، ألبعد مسافة

 بفهم العلم الذي يجعل الطيران ممكًنا. ويختم الطلبة هذه الوحدةوعلوم الصواريخ. 

 المهارات التي سيكتسبها الطلبة

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

وتحليلها، إظهار الفهم من خًلل 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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