
 

 

 الطاقة المتجددة 

 

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

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

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

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

 .المشاركة عاًما بعد عام

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

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.

 

 حدةوصف الو

تعد وحدة "الطاقة المتجددة" إحدى الوحدات التي تندرج تحت مسار "العلوم الهندسية"، وتقدم تعريفاً للطلبة 

المباشرة،  المباشرة وغير  الشمسية  الطاقة  الوحدة  الطاقة في هذه  أنواع  المتجددة، حيث تشمل  الطاقة  بمصادر 

المياه وبناء السدود، وطاقة الرياح وبناء المولدات، وطاقة األمواج  والطاقة الكهروضوئية، والوقود الحيوي، وطاقة  

والمد والجزر، والطاقة الحرارية األرضية، وخاليا وقود الهيدروجين. يتعلم الطلبة في هذه الوحدة احتياجات العالم 

لمتجددة. يتمتع  للطاقة في الماضي والحاضر والمستقبل ويبدعون تجارب مختلفة الختبار فرضياتهم حول الطاقة ا

الطلبة خالل هذه الوحدة بفرص للبحث وتصميم نماذج السيارات التي تعمل بالطاقة المتجددة واختبارها، حيث  

 يصممون عدة نماذج أولية للسيارات خالل تنفيذ البرنامج ويصممون سيارة سباق في اليوم األخير للبرنامج. 

 المهارات التي سيكتسبها الطلبة

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

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

ها ويديرها كادر  تقدم بشكل مباشر عن طريق حقائب تدريبية تتناسب مع المرحلة العمرية، والتي يقدم
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