
 

 

 الفيزياء بين النظرية والتطبيق
 

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

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

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

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

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

 والعشرين كاألمان الرقمي والتفكير المنطقي وغيرها من المهارات.

 

 وصف الوحدة 

"  تعد وحدة " تندرج تحت مسار  التي  الوحدات  والتطبيق" احدى  النظرية  بين  "،   الفيزياء  والفضاء  الفيزياء واألرض  علوم 

تناول الموضوعات الواردة في المستوى التمهيدي )األول( القائم على الجبر، وهي: قوانين نيوتن في الميكانيكا، والحركة  وت

والبصريات، والكهرباء، والمغناطسية والدوائر الكهربائية. أما في المختبر فسيتعلم الطالب قياس الخطأ وتحليله،  الموجية،  

وتحديد تسارع الجاذبية االرضية، وينفذون التجارب الخاصة بانحراف الضوء وانكساره، والموجات، وتحليل الدوائر الكهربائية  

سي. وفي نهاية المنهج سيكتسب الطالب فهماً ومعرفة بقوانين الفيزياء، ويطبقون البسيطة، وانحراف االلكترونات المغناطي

 طرائق عدة لحل المسائل، ويكتسبون قدرة على ايصال النتائج العلمية إلى عامة الناس. 

 

 المهارات التي سيكتسبها الطلبة

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

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

 تماعي. القيادة والتأثير االج .1

 التفكير اإلبداعي واالبتكار.  .2
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