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األخالُق ِفي مجاِل الرياضِة 5الوحدُة
والترفيِه

حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة

الدرُس 1

نواتُج التعلِم

تحليل وتقييم استخدام القيم األولمبية كمصدر إلهام 	 
وأداة تحفيز للتنمية الذاتية.

ِقَيٌم أوملبيٌَّة: 
التَّميُُّز
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1
اُنُْظْر إلَى صورِة الَعلَِم. َهْل تعرُف َما الِذي يمثِّلُُه؟ ناِقْش َذلَِك مَع زميِلَك وشارِْك أفكارََك مَع 

. طالب الصفِّ

اُكتِب اآلَن َما تعرُفُه عِن الَعلَِم.

التمّيز

الدافع

المفرداُت
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، ثمَّ أجْب عِن2
ِ
 اِقرأْ قصَة دورُة األلعاِب األولمبيِة عْن اِلحترام

األسئلِة التاليِة.

َل تقتصُر دورُة األلعاِب األولمبيِة علَى كونَِها أهمَّ األحداِث الرياضيِة ِفي العالَِم 
 اإلنسانيِة.

ِ
وأكبرَها، بْل هَي احتفاٌل بالرَّوح

بدأَْت دورُة األلعاِب األولمبيِة الحديثِة عاَم 1896 ِفي اليوناِن، لكنََّها تستنُد إلى 
تقليٍد بدأَ منُذ أكثَر مْن 2,700 عاٍم ِفي اليوناِن القديمِة.

تناَفَس ِفي الدورِة األولَى لأللعاِب األولمبيِة الحديثِة رياضيُّوَن ِمْن 13 دولٍة ِفي 
 رياضاٍت مختلفٍة، وِفي دورتَِها األخيرِة تناَفَس أكثُر ِمْن 10,000 رياضيٍّ 

ِ
تِْسع

ِمْن حوالَْي 200 دولٍة مختلفٍة ِفي حوالَْي 30 رياضًة مختلفًة، بَما ِفي َذلَِك 
الرمايُة وألعاُب الُقَوى وكرُة السلِة والمالكمُة وركوُب الدراجاِت وكرُة الَقَدِم 
باحُة والتنُس والمصارَعُة. تُقاُم األلعاُب  والجمبازُ والِمالحُة الشراعيُة والسِّ

 أنحاِء العالَِم.
ِ
 سنواٍت ِفي مدٍن مختلفٍة ِفي جميع

ِ
األولمبيُة كلَّ أربع

كما أنَّ هَناَك أيًضا دورَة األلعاِب األولمبيِة الشتويَة الِتي بدأَْت عاَم 1924، 
 ثلجيٍة وهوِكي الجليِد، وتُعَقُد ِهَي 

ٍ
وتَشَمُل التزلَج علَى الجليِد والتزحلَق بألواح

 سنواٍت ِفي أماكَن مختلفٍة ِمَن العالَِم.
ِ
األخَرى كلَّ أربع

 
ِ
أثناَء كُلِّ دورٍة ِمْن دوراِت األلعاِب األولمبيِة يَنبهُر المالييُن مَن الناِس ِفي جميع

أنحاِء العالَِم باإلعجازِ الرياضيِّ المعروِض علَى الشاشِة، إلَّ أنَّ األولمبياَد َل 
،

ِ
تَقتصُر َفَقْط علَى َمْن يَرِكُُض أسرَع أْو يقِفُز أعلَى. فِفي الواقع

تهُدُف األلعاُب األولمبيُة إلَى َخلِْق عالٍَم أفضَل يسوُدُه السالُم ِمْن خالِل
 تقوُدَها ِقَيُم الصداقِة والتضامِن والتنافِس

ٍ
مشارَكِة الشباِب ِفي الرياضِة بَِرْوح

الشريِف. وتَْكُمُن القيمُة المهمُة األخَرى ِفي أنَّ المشارَكَة أهمُّ بكثيرٍ مَن الفوزِ.
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أسئلٌة للحوارِ:

 اإلنسانيِة؟أ. 
ِ
َما المقصوُد بأنَّ األلعاَب األولمبيَة احتفاٌل بالروح

َهْل تَعرُِف شيًئا عِن األلعاِب األولمبيِة القديمِة؟ َما أوجُه الختالِف بيَنها وبيَن ب. 
األلعاِب الحديثِة؟

هْل تواِفُق علَى أنَّ المشارَكَة ِفي األولمبياِد أهمُّ بكثيرٍ مَن الفوزِ فيَها؟	. 

لُنفكْر مًعا:

ا ِفي َخْلِق عالٍَم أفضَل يسوُدُه السالُم؟	  َهْل يُْمِكُن لأللعاِب األولمبيِة المساعدُة حًقّ
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3

4

ماذا تعني كلمُة "تميُّز" بالنسبِة إليَك؟ اُكتْب فكرًة واحدًة علَى "بطاقِة التميزِ" ومرِّْرَها إلَى 
الشخِص التالِي ِفي مجموَعِتَك.

اِقرأْ هَذا النصَّ َعْن بّحارِ األولمبياِد الكنديِّ لورانَس ليميوكَس الِذي تخلَّى عْن فرصِتِه للفوزِ 
بميداليٍة أثناَء سباِق السفِن الشراعيِة الفرديِّ ِفي دورِة األلعاِب األولمبيِة الِتي ُعِقَدْت عاَم 

1988 ِفي سيوَل، ُكوريا الجنوبيِة. 

لورانُس ليميوكَس

كاَن يحتلُّ لورانُس ليميوكَس املركَز الثايَن - وكانَْت َل تزاُل لديِْه فرصٌة للفوزِ بميداليٍة ذهبيٍة - ِف مسابقِة 
السفِن الرشاعيِة ِف دورِة األلعاِب األوملبيِة لعاِم 1988. ولكْن واجَهْتُه مشكلٌة فيَما بَْعُد. 

 مشاكَل لعدِة سفٍن. حيُث انقلَبْت إحَدى السفِن ِف سباٍق 
ِ
 ِف وقوع

ِ
تََسبََّبِت الرياُح العاتيُة وتالطُم األمواج

آَخَر. وتشبََّث أحُد أفراِد طاقِمَها بالسفينِة وكاَن عَل أعتاِب فقداِن األمِل، بينَما كانَِت األمواُج تَْجرُِف اآلخَر 
بعيًدا. فَتََك ليميوكُس السباَق إلنقاِذِهَما. 

َصََّح ليميوكُس قائالً "كُْنُت سأفوزُ بميداليٍة ذهبيٍة. لَِكنَِّن سأفعُل اليشَء نفَسُه إَذا تكررَِت الظروُف". 

عَل الرغِم ِمْن أنَُّه لَْم يُفْز بامليداليِة، فإنَُّه َحَصَل عَل جائزٍة مرموقٍة أكرثَ قيمًة: وساُم بيريَ دي كوبريتاَن، الِذي 
 الرياضيِة. 

ِ
ُدون املعَن الحقيقيَّ للروح يُمنُح للرياضيِّنَي الذيَن يجسِّ

"التميزُ أسلوٌب وعادٌة، ورحلٌة مليئٌة بالتعلِم والمثابرِة والصبِر، ولمتعِة التميِز مذاٌق خاّصٌ اَل يعرُفُه إالَّ َمْن جرَّبَُه."
صاحُب السمّوِ الشيُخ محّمُد بُن راشٍد آِل مكتوٍم - رعاه هللا - 

ME_G05_SE_AR_V03_2019-2020.indb   7ME_G05_SE_AR_V03_2019-2020.indb   7 12/02/2020   10:20 AM12/02/2020   10:20 AM



الدرُس 1 8الوحدُة 5 
حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة

5
؟ كيَف أظَهَر لورانُس ليميوكَس قيمَة التميزِ األولمبيِّ

دوِّْن أفكارََك أدناُه:

َما الطريقُة الِتي يُْمِكُنَك إظهاُر قيمِة التميزِ األولمبيِّ ِمْن 
خاللَِها؟

دوِّْن أفكارََك أدناُه:

لَْن يُنَس قرارُ ليميوكَس بالتضحيِة بمجِدِه الشخيصِّ إلنقاِذ منافِسيِه.

لُنفكْر مًعا:

 الرياضيِة"؟	 
ِ
َدْت أفعاُل ليميوكَس "المعَنى الحقيقيَّ للروح كَْيَف َجسَّ
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الدرُس 2

نواتُج التعلِم
تحليل وتقييم استخدام القيم األولمبية كمصدر إلهام 	 

وأداة تحفيز للتنمية الذاتية.
التحاور بكل ثقة بشأن بعض القضايا األخالقية ذات 	 

الصلة بالرياضة، وبخاصة أسباب اللعب المخالف 
للقوانين وما إذا كان يجب التسامح أو الصفح في هذه 

الحاالت.

ِقَيٌم أوملبيٌَّة: 
االحرتاُم
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1
ْر في موقٍف أبديَت فيه االحترام لشخٍص آخَر أْو لذاتَِك.   فكِّ

G5_IC10_U5_IMG7

المفرداُت

قيٌم

ُمناِفٌس احتراٌم
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2 . ًة في أيِّ مجاٍل رياضيٍّ يَُعدُّ احتراُم الرياضيِّيَن والمنافسيِن سمًة ُمِهمَّ
اكتشْف كيَف تعلُِّم أحَد الرياضيِّيَن هذا األمَر مْن خالِل كرِة السلِة. اقرأِ 

الخالصَة ثمَّ أجْب عِن األسئلِة التي تليها بالتعاوِن مَع زميلَك. 

اسمي أويٌس وأعيش في باكستان.لم تتح لي الحياة فرًصا كثيرًة لإلختالط 
بأشخاٍص يختلفون عني،لكن حين اشتركت في األلعاب األُولمبية لذوي 

اإلحتياجات الخاصة )أصحاب الهمم(، تغير الوضع كثيرًا، إذ أن إنضمامي إلى 
البرنامج التدريبي لكرة السلة، علمني أن أكون متحمًسا و مفعًما بالنشاط 

أمام اإلختالف ال خائًفا أو قلًقا.
كنت أذهب إلى مجمع األلعاب الرياضية مرتين في األُسبوع، أستقل الحافلة 
وحدي، أصل إلى هناك في تمام التاسعة صباًحا وألعب كرة السلة مع إثنين 

أو ثالثة من الرياضيين ذوي اإلعاقات الذهنية. هناك قابلت عبد الله ، أحد 
هؤالء الرياضيين . قضينا الكثير من األوقات المرحة مًعا، وخالل فترة قصيرة 

تكونت بيننا رابطة قوية. كنا نبحث عن بعضنا كل صباح لنتدرب سويًا، فإما 
نلعب كرة السلة او نركض حول المكان.

و على الرغم من اختالف عبد الله واآلخرين في المعسكر عنِّي، إال أن  ذلك لم 
يزعجني يوًما. بل لفتتني الحماسة التي يتمتع بها عبد الله وحرصه الدائم على 

تعلم أشياء جديدة في كرة السلة. 
سرعان ما انتقلت هذه الحماسة إليَّ أيًضا. وأردت مشاركة هذه التجربة مع 

آخرين في مجتمعي . فقررت المساعدة في زيادة اإلندماج فيه بحيث يشعر 
اآلخرون بالحماسة التي شعرت بها تجاه عبد الله، فكانت كرة السلة مكانًا 

مثالًيا لبدء خطوتي األُولى.
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ناقْش مَع زميِلَك ما يلي:

؟أ. 
ِ
ُة أويَس في تعلُِّم االحترام كيَف ساعَدِت األلعاُب األولمبيُة الخاصَّ

 أويٍس في عبِداللِه؟ب. 
ِ
ما كاَن تأثيُر احترام

 عنَد المشاركِة في األلعاِب الرياضيَِّة؟	. 
ِ
كيَف يمكُنَك إظهاُر االحترام
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3
ٍة. فمعاملُة اآلخريَن بنزاهٍة تعني  ا مْن أيِّ لعبٍة رياضيَّ عُب النزيُه جزًءا مهمًّ ُيَعدُّ اللَّ

معاملَتَهْم باحتراٍم. 

وَر. كيَف يُظهُر الرياضيُّوَن احتراَمهْم لمنافسيهْم؟ ِل الصُّ تأمَّ

إّنَ أَوَّل دورٍة لأللعاِب األولمبَيِّة عىل اإلطالِق أُِقيَمْت في اليوناِن القديمِة عاَم 776 قبَل الميالِد، وتضمنِت األلعاُب الَرّكَض والوثَب العالي والمالكمَة والفروسَيِّة!

اِْعلَم

12

34
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5

4

حِف. ِت والصُّ سيعطيَك معلُِّمَك مجموعًة مختارًة مَن الِمجالَّ

ُح قيمَة "االحرتاِم". أ.  ابحْث عىل قصٍص وصورٍ توضِّ
أَلِصْق هذِه املقتطفاِت عىل صحيفٍة لتصميِم ملصٍق ب. 

عْن االحرتاِم.
.ج.  شارِك امللصَق مَع طالب الصفِّ

اِقرأِ النصَّ ثمَّ أكمِل التَّمريَن.

رًا إىل مدرستك، مجموعٌة مَن الطَّلبِة القادمنَي مْن  ْت مؤخَّ إنضمَّ
دولٍة أخرى. ورغم أن زيهم ومظهرهم يختلفان عن زيك ومظهرك 

ثوَن لغَتَك بطالقٍة، إال أن سمات  أنت وأصدقائك وأنهم ال يتحدَّ
الودِّ واألدِب تبدو عليهْم.

لقْد بذَل معلُِّمَك جهًدا كبريًا لدمجهم  يف الفصل، وثمة تفاعٌل 
جيٌِّد بينهم وبني بقية الطلبة وجٌو من اإللفة والود فالجميُع يعمُل 

بشكٍل جيٍِّد أثناَء املرشوعاِت الجماعيَّة واملناقشاِت اليت تدورُ خالل 
الدرس. 

إاّل أن الطلبَة الجدَد ال يزالون يشعروَن بالخجِل وعدِم الثِّقِة يف 
بعِض األحياِن.

لذا تستطيع أن ترى أهمية أن يساعد املعلم الطلبة الجدد عىل االستقرار.
فخالَل أوقاِت الرَّاحِة، عندما يُسمُح للطَّلبِة باللَّعِب بحرِّيٍة، ال يختلُط هؤالِء باآلخريَن. غالًبا ما يقفون جانًبا 
أيديهم يف جيوبهم، تراهم ينظروَن إليَك وإىل أصدقائَِك تلهون بألعابكم اإلعتيادية دون أن يشاركوا أبًدا. قْد 

 ال يعرفوَن قواعَد اللعِبة .
ِ
تعتقد أنَّهْم عىل األرجح

 
ِ
 لهؤالِء الطلبِة الجدِد واالندما	

ِ
ناقْش ضمن مجموعِتَك طرًقا يمكُنَك مْن خاللِها إبداُء االحترام

. معهْم. شارْك أفكارََك مَع طالب الصفِّ
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األخالُق ِفي مجاِل الرياضِة 5الوحدُة
والترفيِه

الدرُس 3

نواتُج التعلِم
تحليل وتقييم استخدام القيم األولمبية كمصدر إلهام 	 

وأداة تحفيز للتنمية الذاتية.

ِقَيٌم أوملبيٌَّة: 
الصداقُة
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الدرُس 3 16الوحدُة 5 

المفرداُت

سماُت الصداقِة الصداقُة

1
ْر ِفي الصداقِة. لماَذا تَُعدُّ الصداقُة مهمًة بالنسبِة إليِك؟ مَتى كنَت صديًقا جيًدا لشخٍص َما؟ لُِنَفكِّ

"قضاُء يوٍم مْن ُدوِن صديٍق يُشبُه وعاًء َل توجُد بداِخلِِه قطرُة عسٍل واحدٌة" 
ويني ذا بوه.
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اقرأْ قصَة الصداقُة األولمبيُة. ثمَّ أجْب عِن السؤاِل التالي.2

، إميُل زاتوبَك، والِذي فازَ كاَن عّداُء المسافاِت الطويلِة التشيكوسلوفاكيُّ
بثالِث ميدالياٍت ذهبيٍة خالل دورِة األلعاِب األولمبيِة المنعقدِة ِفي هلسنِكي 

عاَم 1952، مشهورًا بدماثِة أخالِقِه وبتألُِّقِه الرياضيِّ أيًضا، ومتميزًا أيًضا 
اِء الفرنسيِّ  بصداقاته العديدة والجيدِة مَع مناِفِسيِه، والسّيما مَع منافسه العدَّ

ألَن ميموَن.
كاَن زاتوبُك يَفوزُ كلَّ مرٍة بالميداليِة الذهبيِة، أّما ألُن ميموَن فكان يفوزُ

بالفضيِة.
قْد يَغارُ بعُض الرياضييَن مْن هَذا المنافِس، لكنَّ ميموَن لْم يََغر، بل إّن الودَّ 

واإلخالًص قد تجلّيا ِفي صداقِتِهَما واضَحْيِن عبر معانقِتِهَما بعضهما بعًضا 
بعَد كلِّ ِسباٍق.

لقد حدثَْت مفاجأٌة خالل دورِة األلعاِب األولمبيِة عاَم 1956 ِفي ملبورَن عندَما 
فازَ ميموُن علَى منافِسِه ألوِل مرٍة علَى اإلطالِق. وكاَن إنجازًا استثنائًيا غيَر 

، لكنَّ المشهد بعَد َذلَِك كاَن أروَع: لقد عانَق زاتوبُك صديَقُه المنتصَر  عاديٍّ
بكلِّ فرحٍة وسعادٍة. 

والحًقا عّبر زاتوبُك عن مدى فخره بصديِقِه كَما لْو أنّه هَو نفسه الفائَز، ِفي 
حيِن صرََّح ميموُن أنَّ تهنئَة صديِقِه كانَْت بالنسبِة إليِه أفضَل مَن الميداليِة.

كذلك قاَل زاتوبُك ذاَت يوٍم: "إنَّ تحقيَق النصرِ أمٌر عظيٌم، لكنَّ    
الصداقَة أعظُم".

ومن المؤكد هنا أنّه كان يتحدُث عْن صداَقِتِه مَع ميموَن.
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الدرُس 3 18الوحدُة 5 

 ناِقْش مَع زميِلَك المقصوَد بالمقولِة التاليِة:أ. 

"عظيم هو النتصار، لكّن الصداقة أعظم".
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ْر ِفي الصوِر أدناُه. ُثمَّ ناقْش سماِت  ُيْمِكُن أْن تتخَذ الصداقُة أشكااًل عديدًة. َفكِّ
ْبها ِفي قائمٍة بحسِب أهّمّيتها. الصداقِة الوطيدة. َما أهمُّ سماِتها؟ َرتِّ

4
 الصداقِة.

ِ
الصداقُة تُلهُم! أبدع الكثيرون أعماًل فّنيًَّة وتمثيليًة وأدبيًَّة عظيمًة عْن موضوع

فكِّْر يف ميزات الصداقِة اليت تطرّقُتْم إليها يف النشاِط السابِق.

اِخرتْ، مَع زمالئَِك يف املجموعِة، واحدًة مْن هِذِه امليزاِت، وقوموا بتأليِف مشهٍد مرسحيٍّ يُظهُر هِذِه 
امليزة يف املمارسِة العمليَِّة. ألِّْف مرسحية قصرية مْن إبداِعك.

3

أهمُّ سماِت الصداقِة الوطيدة:

1 .

2 .

3 .

 .
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الدرُس 3 20الوحدُة 5 

َن صداقًة مَع أيِّ شخٍص آخَر ِفي العالَِم"  ، فِمن دونِها َل يُْمِكُن للمرِء أْن يُكّوِ "الصداقُة مَع الذاِت أمٌر مهّمُ
إليانوُر روزفلَت 

برأيَِك، َما المقصوُد بالصداقِة مَع الذاِت؟

ْر! َفّكِ

ْن رأيََك ِفي المساحِة أدناُه. برأيَِك، َما المقصوُد بهِذِه المقولِة؟ دوِّ 5
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األخالُق ِفي مجاِل الرياضِة 5الوحدُة
والترفيِه

حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة

الدرُس 4

نواتُج التعلِم
تحليُل وتقييُم استخداِم القيِم األولمبيِة كمصدِر إلهاٍم 	 

وأداِة تحفيٍز للتنميِة الذاتيِة.
التحاوُر بكلِّ ثقٍة بشأِن بعِض القضايا األخالقيِة ذاِت 	 

الصلِة بالرياضِة، وبخاصٍة أسباِب اللعِب المخالِف 
للقوانيِن وما إذا كاَن يجُب التسامُح أو الصفُح في هذِه 

الحاالِت.

قيٌم أوملبيٌَّة: 
اللعُب الّنزيُه
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الدرُس 4 22الوحدُة 5 
حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة

المفرداُت

تواضُع نُبٌل

1
، فإنَّ ممارسَة اللَّعِب النزيِه مَن األمورِ  علَى الرغِم مْن أنَّ المناَفسَة ِفي الرياضِة أمٌر صحيٌّ

المهمِة َكَذلَِك.
اللعُب النزيُه يَعِن

اِقرأِ املوقفنِي أدناُه ثَمَّ َفكِّْر ِف األسئلِة التاليِة. 

اللعُب النزيُه منافَسٌة

سيناريُو 1
ِة الغضِب  كََسَ مارُك َمرضَِب الجولِف ِمْن شدَّ

ورفَض تهنئَة منافِسِه بعَد خسارَتِِه. 

سيناريو 2
ركَع العُب كرِة القدِم عىل ركبتيِه خائَب األمِل 

بعَدَما أطلََق الَحَكُم صافرَتَُه معِلًنا َعْن نهايِة املباراِة 
وهزيمِة فريِقِه. 

َهْل يَُعدُّ مارُك رياضًيّا جيًدا وَهْل تصّرف أ. 
كالِعٍب نزيٍه؟ 

ماَذا يَْعِني أْن تتحلّى بأخالٍق 	. 
رياضّيٍة نزيهٍة؟ 

َكْيَف يَُكوُن شعوُر األشخاِص عنَد أ. 
الخسارِة؟ 

كيَف يتصّرفوَن للتعبيرِ عْن مشاِعرِِهْم؟ 	. 
؟	.  َهْل يَُمارُِس الرياضيُّوَن الُنزهاُء الغشَّ
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2
اقرأْ قصَة العِب الجودو اإلماراتيِّ الشا	ِّ الُملَهِم باللعِب النزيِه حوَل 

. ثُمَّ أَِجْب عِن األسئلِة التاليِة.
ِ
االحترام

رِعي عْن قدوتِِه الرياضيِة، فإنُّه ال عنَدَما يُسأَُل العب الجوُدو اإلماراتِيُّ ُحَمْيٌد الدِّ
ْد أبدا بأن يذكَر، وعلَى الفورِ، العب الجوُدو المصريَّ محّمد عليِّ رشَواَن  يََترَدَّ

الفائز  بالميداليِة الفضيِة خالل دورِة األلعاِب األولمبيِة في العام 1984 ِفي 
لُوس أنجلُوس.

رِعي مسترجًعا أيًضا تنازَل رشوان عِن الفوزِ بالميداليِة الذهبيِة عندَما  يرِوي الدِّ
اق الُيمَنى المصابَة لمنافِسه. رغم أنَّ المواجهَة انتَهْت  رفَض استهداف َ السَّ
بفوزِ ُمنافِسه بالميداليِة الذهبيِة، فقْد تمَّ منُح رشوان الجائزة الدولّية للّعب 

النزيِه كمكافأٍة علَى "رُوِحِه الرياضيِة الرائعِة".

 الرياضيِة، أصبَح 
ِ
إًذا، ونتيجًة اللتزاِم رشوان باللعِب النزيِه، والرَّوح

رِعي طواَل مسيرَتِِه الرياضيِة. لَم ال وهو رجٌل آمَن باللَِّعِب  مصدرَ إلهاٍم للدِّ
النظيِف، وإِْن كَاَن تصرفه َقْد أدَّى إلَى خسارته الميداليٍة الذهبيٍة

رِعي موضًحا "منُذ َذلَِك الحيِن، أصبَح ُقدوتِي والنموذج  األولمبيٍة! وأضاَف الدِّ
الذي أحتذي به". 

رِعي بالفعِل ِفي إحَدى دوراِت األلعاِب األولمبيِة - حيُث خاَض لقْد َشارَِك الدِّ
الجولَة الثانيَة ِمْن دورِة األلعاِب األولمبيِة 2012 ِفي لندن – وهو حالّيًا يَستِعدُّ 

لدورِة األلعاِب األولمبيِة 2020 ِفي طوكُيو.
ثّم ختم الدرعّي قائاًل: " أنا أطمُح، إْن شاَء الله، إلَى المشاركِة خالل دورِة 

األلعاِب األولمبيِة ِفي طوكُيو في العام 2020". 
نعم، وبِفضِل تفانِيِه ِمْن أجِل التميزِ والتزاِمِه باللَّعِب النزيه، سيمثُِّل

رِعي باَل َشكٍّ بلَدُه بفخرٍ واعتزازٍ.  حميٌد الدِّ
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أسئلٌة للحوارِ:

رِعي؟أ.  لماَذا أصبَح الِعُب الجوُدو المصريُّ محّمد علي رشوان قدوًة لحميد الدِّ
َهْل يَُعدُّ اللعُب النظيُف أكثَر أهميًة مَن الفوزِ؟	. 
َهْل تعتقُد أنَّ َمْنَح الجوائزِ عِن اللعِب النزيِه أمًرا صائًبا؟	. 

لُنفكْر مًعا:

 1984؟ 	 
ِ
برأيَِك، ماَذا فعَل محّمد علي رشوان أثناَء دورِة األلعاِ	 األولمبيِة في العام

َهْل ُكْنَت ستقوُم بالشيِء نفِسِه؟ 
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3
علَى الرغِم مْن أنََّنا جميًعا نرغُب ِفي مشاَهدِة اللعِب النزيِه، فإنَُّه اَل يَْحُدُث دائًما

 . وتتبنَّ رياضاٌت مختلفٌة قواعَد تَْضَمُن أْن يترصَف الرياِضيُّوَن بأسلوٍب احرتافٍّ
ى  فمثالً إَل جانِب القواعِد الفعليِة الخاصِة بها، تتبّن لعبة الكركيت ِقْسًما منفصالً ِضْمَن قوانيِنَها يُسمَّ
 
ِ
 الفريِق واالستمتاع

ِ
"روَح الكريكيت" وُهَو َخاصٌّ بتعزيزِ اللَّعِب النزيه واالحرتاِم والتحكِم ِف النفِس وروح

وغريِ َذلَِك مَن القيِم املهمِة.

روُح الكريكيت

 الكركيت" َما يَِل:
ِ
ُن بعُض قواعِد "روح تََتَضمَّ

أَْظِهْر اإلحرتام الدائم لزمالئَِك ِف الفريِق، وكذلك ملناِفِسيَك والحكاِم، وللقَيِم 	 
التقليديِة للكريكيت.

تََجنَّْب إظهارَ التكربِ عنَد الفوزِ أِو الغضِب الشديِد عنَد الخسارِة.	 
عنَدَما يكوُن فريقُك هو "املضيُف" تَأَكَّْد دائًما من أن تضمن لكّل من منافِسيَك والحكاِم  ف 	 

آن مًعاَ الشعورَ بأنه محّط ترحيٍب.
اَلَْتزِْم باإلنضباِط الذايتِّ سواٌء أكاَن أثناَء اللعِب أْو بعَدُه.	 
اِحرِْص دائًما عىَل أناقِة مظهرَِك – إذ يَِجُب أْن تَُكوَن املالبُس واألدواُت نظيفًة ومرتََّبًة والئقَة	 

املظهر دائًما.
وَن إليَك يَد املساعدِة والدعِم، ِمْن بيِنِهْم موّظفو التغذيِة وموّظفو 	   التقديَر ملَن يمدُّ

ِ
اِْمَنح

امللعِب ومسُؤولُو النَّاِدي.
تََجنَِّب الوصوَل متأخرًا عن موعِد املبارياِت أِو الحصِص التدريبيِة.	 
ْه بالشكرِ إَل الُحكَّاِم.	   املناِفِسنَي وتََوجَّ

ِ
عنَد انتهاِء املباراِة، صاَفح

نَاِقْش َمَع مجموَعِتَك َما يَِلي:

َهْل يَحتاُ	 الرِّياضيُّوَن إلَى الكثيرِ 	 
مَن القواعِد حتَّى يلتزُِموا باللعِب 

النزيِه؟
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4
لََديَْك اآلَن فرصٌة إلظهارِ اللَّعِب النزيِه ِفي دورٍ َما. َمثِِّل الدوَر ِفي الموقِف المخصِص لََك 

مَع مجموَعِتَك:

تَُمارُِس إحَدى المجموَعَتْيِن اللَِّعَب النزيَه.	 
تَُمارُِس المجموعُة األخَرى اللعَب غيَر النزيِه.	 

5
ْر ِفي هِذِه المقولِة: َفكِّ

"ليَس املهمُّ ما إذا كنَت ستفوزُ أْم ستخسُ، بل املهمُّ هو كيفّية اللعب"

1908 ،   جرانتالنُد رايَس، كاتٌب ريايضٌّ

َماَذا تَعِن هِذِه املقولُة بالنسبِة إلْيَك؟ دوِّْن أفكارََك أدناُه:
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قيٌم أولمبيٌة: 
الحقُّ ِفي 

التسليِة

الدرُس 5

نواتُج التعلِم
اتخاُذ قراراٍت مدروسٍة بشأِن كيفيِة استغالِل وقِت الفراِغ 	 

. بشكٍل مثمٍر، وطرِق االنخراِط في المجتمِع المحليِّ
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َما المقصوُد بالتسليِة؟ انظْر إَلى الصوِر أدناُه. َهْل ُتَعدُّ جميًعا أمثلًة على أشخاٍص 1
ِفي وقِت التسليِة؟

كَْيَف يُْمِكُنَك تعريُف التسليِة؟ اكتِب التعريَف ِف املكاِن املخصِص أدناُه.

المفرداُت

التسليُة الّترفيُه

الحضُر التواصُل االجتماعيُّ
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 التسليِة 2
ِِ
اقرأِ النصَّ تاريُخ الترفيه ِفي دولِة اإلماراِت العربيِة المتحدِة حْوَل عصر

والترفيِه ِفي دولِة اإلماراِت العربيِة المتحدِة. ثمَّ أجْب عِن األسئلِة.
ِفي أواخرِ ستينياِت القرِن الماِضي، تَبنَّْت دولُة اإلماراِت العربيِة المتحدة مفهوم الترفيه. 

 .
ٍ
فتغيرت الحياة فيها بشكٍل جذري

 لْم يكْن األشخاُص يملكوَن الوقَت أو الماَل مْن أجِل الترفيِه. وكاَن 
ِ
فقبَل هذا التاريخ

تأميُن الغذاِء والمأوى يمثالِن النشاَط الوحيَد ألكثرِ العائالِت. لكْن لْم يبَق األمُر على هذِه 
الحاِل.

فَمَع تََحوُِّل البلداِت والقَرى إلَى مدٍن كبَرى، توّسَعْت توقعاُت األشخاِص. فما كاَن مْن 
روُه. حكاِم دولِة اإلماراِت العربيِة المتحدِة إال أْن أدركوا أهميَة ذلَك وقدَّ

فالشيُخ زايٌد بُن سلطاِن آِل نهياَن - رحمُه اللُه - أوُل رئيٍس لدولِة اإلماراِت العربيِة 
المتحدِة، آمن بحماٍس بوجوِب إقامِة مجمعاٍت سكنيٍة تتيُح الراحَة وسهولَة العيِش 

لقاطنيها فزُرَِعْت األشجارَ وأُقيَمْت الحدائُق ِفي مدينَتي أبوظْبي والعيِن لتخفيف ضغوِط 
الحياِة اليوميِة.

كما افُتِتَح نادي ليجرالند في دبي وهو من أوائِل مرافِق الترفيِه في دولِة اإلماراِت العربيِة 
 وألعاُب 

ِ
 وسباُق الكارتينج

ِ
المتحدِة تالُه النادي السياحيُّ حيُث توافرَْت ألعاُب التزلُّج

الكمبيوترِ األحدُث في ذلَك الزمِن.في هذِه الفترِة أصبحْت المطاعُم والمقاهي مراكزًا 
 . للتواصِل اإلجتماعيِّ

لكْن ثمَة وجهاٌت للترفيِه يستطيُع رواُدها التمتَع بها من دوِن كلفٍة ماديٍة، فالكورنيش 
 التي تمَّ إنشاؤها في المدينِة الجديدِة في أبو ظبي، يطلُّ 

ِ
هو واحٌد من أقدِم المشاريع

على البحرِ و يتيُح للمتنزهيَن االستمتاَع بنسائِمِه الباردِة. إنَّ دولَة اإلماراِت العربيِة 
 المتحدِة ال تتوقُف عِن الَحركة حتَّى ِفي

وقِت االسترخاِء.
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 أسئلٌة للحوارِ:

بَما أنَّ الناَس يف دولِة اإلماراِت العربيِة املتحدِة يكّدوَن يف العمِل، أصبَح وقُت . 	
 أكرثَ أهميًة لهم يف العقوِد األخيِة. ما الذي سّبَب هذا التغّيَ يف رأيَك؟

ِ
الفراغ

كيَف تََبنَّْت دولُة اإلماراِت العربيِة املتحدِة مفهوَم الرتفيِه يِف أواخرِ ِستينياِت القرِن . 	
املاِض؟

 يف رأيَِك، ملاَذا توّسَعْت توقعاُت األشخاِص؟. 	

 لُنفّكْر مًعا:

َهِل التسليُة مهّمٌة بالنسبِة إَل األفراِد يِف دولِة اإلماراِت العربيِة املتحدِة؟ وَهْل هَي 
مهّمٌة بالنسبِة إَل الجالياِت الوافدِة يِف دولِة اإلماراِت العربيِة املتحدِة؟
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4
ْم مَع مجموَعِتَك لعبًة جديدًة ِفي الملعِب  َصمِّ

عِب  َك عَلى الخروِج ِللَّ ُع األوالَد الذيَن ِفي ِسنِّ تشجِّ
واالستفادِة مْن وقِت فراغهم بطريقٍة صحيٍة 

وممتعٍة.

  . ْم هِذِه اللعبَة واعرِْضَها وارشْحَها لبقيِة زمالئك ف الصفِّ َقدِّ

3
ُه مَن المهمِّ َكَذِلَك تخصيُص وقٍت  ، فإنَّ عَلى الرغِم ِمْن أهميِة التعلِم والعمِل الجادِّ

 ِلِلستراحِة وااِلسترخاِء وتسليِة أنفِسَنا. هَذا هَو وقُت فراِغَنا.

 نَاِقْش َمَع مجموَعِتَك َما يَِل:

َما الِذي تقوُم بِِه ِف وقِت فراِغَك؟	 
َما سبُب أهميَِّة َذلَِك بالنسبِة إليَك؟	 
 َما الدورُ الِذي ينبِغي أْن تلعُبُه ممارَسُة التماريِن الرياضيِة ِف	 

وقِت فراِغَك؟

"المرُح ُهَو منبُع الفلسفِة" 
توماُس هوبَز
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5
َهْل جميُع أوقاِت الفراِغ متساويٌة؟ َلَدْيَنا َقْدٌر محدوٌد مْن وقِت الفراِغ، وبالتالي مَن 

ُه بِحْكَمٍة. الُمِهمِّ َأْن نستغلَّ

ِص أدناُه. ثُمَّ َقرِّرْ ما إذا كاَن كُلٌّ  لَُها؟ اكُتْبَها ِف املكاِن املخصَّ تََحاَورْ مَع زميِلَك َحْوَل أنشطِة التسليِة الَِّت يفضِّ
منَها يُعدُّ استغالأًل جيًدا للوقت.

استغالٌل جيٌد للوقِت؟

َل

النَّشاُط

نََعْم

َفكِّرِ اآلَن ِف أنشطِة تسليٍة اَل تَُقوُم بَِها، ولكنََّك ترَغُب ِف القياِم بَِها أْو تَُظنَّ أنَُّه ينبِغي عليَك القياُم بَها. دّونها 
ِف املكاِن املخصِص.

 بَها
ِ
أنشطُة التسليِة الِتي أرغُب ِفي القيام
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“نكون معتدلين بأفعالنا المنصفة، ومعتدلين بأفعالنا المعتدلة، وشجعانًا بأعمالنا الشجاعة”. )أرسطو(

 مقدمة إىل “األخلق فعًل” 

واآلن، بعد االنتهاء من وحدات الصف 5 في برنامج التربية األخالقية، ماذا بعد؟ في هذه الوحدة ستتشارك مع زمالئك في 

الصف، بصورة جماعية، في مشروع عملي بهدف تعزيز مهاراتك المكتسبة في هذا المجال. إّن هدف منهج التربية األخالقية 

إدراك الطلبة لفكرة أّن قيمهم كبشر هي المسؤولة عن تصرفاتهم. يمكن اعتبار المشروع العملي هذا نقطة التالقي التي يجتمع 

فيها الجانبان النظري والعملي.

إن جيل الشباب ليس مجموعة “مواطنين مع وقف التنفيذ” )البروفيسور أودري أوسلر(. للمرة األوىل، ستتاح لك الفرصة الختبار 

فهمك لمعنى المواطنة بشكل ناقد والتأّمل في مجموعة معقدة ومهمة من القضايا األخالقية. بعد االنخراط في بعض 

وحدات منهج التربية األخالقية، يُؤَمل أن تشعر بأنّك قادر عىل القيام بمبادرة سعيًا لتحسين المجتمع. من هذا المنطلق، فإّن 

التصرف بمسؤوليّة يعتمد عىل مدى استفادتك من الدروس التي تعلمتها. 

إّن نطاق عمل المشروع الوارد في كل صّف قد يشمل مساعَي خيرية فردية وممارسة مهارة القيام بخيارات ذات بعد أخالقي 

 التفكير في مدرستك

البيئة  المدرسية

هل شارك طلبة مدرستك 
من قبل في عمل جماعي؟

اإلجراءات المتخذة في 
المدرسة مؤخراً

سياسات المدرسة

األخلق فعًل
الوحدة 6
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 التفكير في مشروعك

فّكر مع كل الطلبة  
الموجودين في الصف

أّسس مشروعك عىل 
إحدى هذه القضايا

ما التغيير الذي 
يمكنك إجراؤه عىل 
مستوى المجتمع؟

فّكر خارج نطاق  حدود 
البيئة  المدرسية

حدد  موضوًعا

تحديد اإلجراء 
المباشر

متعلقة باالستهالك، باإلضافة إىل أعمال جماعية ذات تأثير فعلي عىل المجتمع كحمالت التوعية. يوفر لك هذا المشروع العملي 

الدعم والفرصة للبدء في محاولة اتخاذ القرارات والتأثير عىل مستويات عديدة مختلفة. إّن “النداء للعمل” المالزم لهذا المشروع 

هو مكّون أساسي في منهج التربية األخالقية، يهدف إىل إتاحة الفرصة لك لتطبيق القيم التي تعرّفت إليها حتى اآلن في سياق 

واقعي.

من الضروي تمضية بعض الوقت للتفكير في المشروع والتخطيط له قبل اتخاذ قرار بشأن مشروع اإلجراء الذي ترغب في 

البدء به.
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 كتاب ثنائي اللغة:. 	
 كطالب في الصّف الخامس، يمكنك تصميم كتاب مصّور ثنائّي اللغة حول موضوع متعلّق بمنهج التربية األخالقيّة. ويمكنك 

القيام بذلك بالتعاون مع جميع .زمالئك في الصّف. قد يتعيّن عليك استخدام بعض مهاراتك اللغويّة والفنيّة واالبداعيّة.
الحًقا، يمكنك زيارة طلبة الصفوف األصغر سنًّا خالل وقت القراءة لمشاركتهم عملك اإلبداعّي. بالنسبة إليك، يشّكل هذا 

النشاط فرصة مهّمة لمشاركة ثقافات جديدة، وتعلّم مصطلحات جديدة أو التحّقق من فهمك لبعض العبارات مقابل لغة 
 تعرفها.

   
   مرافقة:. 	

 شارك مع زمالئك في نظام مرافقة. بمساعدة معلّمك يمكنك وباقي طلبة الصّف الخامس أن تعّدوا نظاًما إرشاديًا أو 
نظام مرافقة لطلبة من صفوف أصغر بهدف خلق روابط بينكم وتعزيزها وتطبيق بعض القيم التي تعلّمتموها خالل العام 

 الدراسي. 

 نادي السينما المنعقد بعد المدرسة أو وقت الغداء:. 	
 قم بإنشاء ناٍد للسينما تقوم وزمالئك فيه بالتصويت عىل األفالم التي ترغبون في مشاهدتها. حاولوا اختيار أفالم تعالج 

مواضيع تطرّقتم إليها في دروس التربية األخالقيّة، بتوجيٍه من معلّمكم.

اإلجراء
بمجرد تحديد مشروعك، ينبغي إجراء عصف ذهني لألسئلة التالية مع زملئك

ما الهدف المحدد من الحملة؟ 

كيف ستدرجها في جدول أعمال أصحاب القرار المعنيين؟ 

كيف يمكنك تشجيع باقي الطلبة في مدرستك عىل المشاركة؟ 

كيف ستشجع الجمهور عىل إحداث تغيير نحو األفضل؟ 

أي نوع من خطط المتابعة سيساعد في تحقيق أقصى قدر ممكن 
من التغيير؟ 

أفكار لخطة المشروع
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أثناء انخراطك في أعمال المشروع، من المستحسن أن تطلع والديك عىل التقّدم الذي أحرزته! ستخطط للعرض مع 
 بقية طلبة الصف. في ما يلي بعض األفكار حول تنظيم عرض الحدث لهم:

التصميم:. 	
اختر حيزًا ومكانًا للعرض بمساعدة زمالئك والمعلم. )الصف أو قاعة المدرسة(	 
فكر في كيفية تصميم الحيّز	 
يمكنك رفع األعالم التي تمثّل جميع البلدان التي ينتمي إليها زمالء صّفك. 	 
  يمكنك تصميم “جدار أسماء” حيث يكتب الجميع أسماءهم	 

العرض:. 	
تأكد من أن كل ما تعلمته من المشروع العملي ممثل بصورة مرئية	 
قم بتضمين الملصقات أو الرسوم البيانية األخرى الخاصة بالعمل الذي قمت به.	 
 قم بإعداد عرض شرائح ذاتّي التشغيل لصور تم التقاطها كجزء من المشروع العملي الخاص بك.	 

التفاعل:. 	
إعداد استبيانات	 
حّضر ألولياء األمور اختبارات عىل سبيل التجربة.	 
 عبارات افتتاحية للنقاشات لبدء الحوار	 

التفكير:. 	
د الطريقة األفضل التي يمكنك من خاللها التعبير عن المعرفة الجديدة والمهارات التي اكتسبتها بنتيجة هذا 	   حّدِ

المشروع.

عرض الحدث لوالديك
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أفكار أخرى لمشاركة مشروعك العملي

يمكنك أن تقرر مشاركة ما تعلمته خلل مشروع “األخلق فعًل” بطرق بديلة لحدث العرض عىل أولياء األمور. في ما 
 يلي بعض االقتراحات األخرى:

شارك أنشطة مشروعك الرئيسة من خالل مدّونة المدرسة أو صحيفتها	 
استخلص التأثير المترتب عىل مشروعك في ملصق أو بيان معلومات	 
شارك في حدث  شراكة مع مدرسة محلية قامت هي األخرى بتنفيذ مشروع “األخالق فعاًل”.	 
شارك في يوميات تأملية أو سجل تعلّم.	 
استخدم احدى وسائل التواصل االجتماعي لمشاركة بعض التفاصيل عن مشروعك العملي، عىل سبيل المثال من 	 

خالل حساب صّفي عىل تويتر Twitter أو مقابالت صوتيّة مسّجلة. 
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  “ ال يكفي أن تشعر بالتعاطف. يجب أن تُظهره”
تينزن غياتسو، الداالي الما

مقولة
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