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 اللّغةُ العربيّةُ: مشاركاٌت أردنيةٌ في األلعاِب األولمبيِة 
(، ثمَّ أنفُّذ المطلوَب مني يليها: ١ - أقرأُ المقالةَ اآلتيةَ بعنواِن )حصاٌد أردنيٌّ رياضيٌّ

     "يجلُس كثيٌر مَن الناِس - مْن دوِل العالَِم جميِعِه - أماَم شاشاِت التلفاِز كلَّ أربِع سنواٍت؛ لمشاهدة ِاأللعاِب األولمبيِة التي تنطلُق بافتتاٍح 
كبيٍر، ويشارُك فيها آالُف الرياضييَن مْن معظِم دوِل العالَِم. اقتصَرِت األلعاُب األولمبيةُ قديًما على لعبٍة واحدٍة في البدايِة، وهَي الركُض 
مسافةَ مئتي متٍر، ثمَّ ظهَرْت ألعاٌب جديدةٌ، مثُل المصارعِة والمالكمِة، ثمَّ تطوَرِت األلعاُب األولمبيةُ، وأصبَحِت المشاركةُ فيها متاحةً لدوِل 

العالَِم جميِعها، وأُدخلْت فيها ألعاٌب جديدةٌ. 

بالبندقيِة ورمايِة  الرمايِة  لعبِة  فيها على  المشاركةُ      شارَك األردنُّ في األلعاِب األولمبيِة، منُذ دورِة موسكو عاَم ١٩٨٠م، واقتصَرِت 
األطباِق. ومَن المشاركاِت األردنيِة في األلعاِب األولمبيِة في دورِة لوس أنجلوس عاَم ١٩٨٤م، المبارزةُ، والرمايةُ، وألعاُب القوى. وشارَك 
األردنُّ أيًضا في دورِة سيئوَل عاَم ١٩٨٨م في ألعاِب التايكواندو، وكرِة الطاولِة، ورمايِة السهِم، والمبارزِة، والمالكمِة، والمصارعِة، وحقَق 
فيها األردنُّ ميداليتيِن برونزيتيِن غيَر رسميتيِن في التايكواندو. وفي دورِة برشلونةَ عاَم ١٩٩٢م، شارَك العبو األردنِّ في  ألعاِب رمايِة 
السكيت، وكرِة الطاولِة، والتايكواندو، والوثِب العالي، وحقَق فيها األردنُّ ميداليةً برونزيةً واحدةً غيَر رسميٍة في لعبِة التايكواندو. وكانَِت 
المشاركةُ األردنيةُ كبيرةً في دورِة سيدني عاَم ٢٠٠٠م  في كرِة الطاولِة، والسباحِة، وألعاِب القوى، ورفِع األثقاِل، والتايكواندو، والرمايِة، 
وفي الفروسيِة بمشاركِة سموِّ األميرِة هيا بنِت الحسيِن. وفي دورِة األلعاِب األولمبيِة الصيفيِة في البرازيِل عاَم ٢٠١٦م حقَّق األردنُّ الميداليةَ 

الذهبيّةَ في التايكواندو لوزِن الريشِة. 

    ومَن المشاركاِت األردنيِة التي كاَن لها صًدى، مشاركةُ الالعبِة مها البرغوثي التي حصلَْت على الميداليِة الذهبيِة في كرِة الطاولِة في دورِة 
، حيَن تحّدِت الصعوباِت النفسيةَ، واالجتماعيةَ، والبدنيةَ، وأثبتْت للجميِع  سيدني عاَم ٢٠٠٠م، إْذ كانَْت أوَل ميداليٍة على المستوى العربيِّ
أنَّ رياضةَ ذوي اإلعاقِة موجودةٌ على الساحِة، فغيَرِت االنطباَع السائَد أنَّ العبي هِذِه الرياضِة ال يشاركوَن مْن أجِل المشاركِة وحسُب، بْل 

حققوا اإلنجازاِت في ميداِن المنافسِة أيًضا. 

    لقْد أسهمِت اللجنةُ األولمبيةُ األردنيةُ في تطويِر الرياضِة على الساحِة األردنيِة بطريقٍة منظمٍة ذاِت رؤيٍة وتخطيٍط دقيقيِن، حتى أصبَح األردنُّ 
شريًكا رئيًسا في األحداِث الرياضيِة الكبرى اإلقليميِة والدوليِة جميِعها، وعملَِت اللجنةُ منُذ تأسيِسها عاَم ١٩٥٧م جنبًا إلى جنٍب مَع االتحاداِت 

الرياضيِة جميِعها في المملكِة؛ لرعايِة أفضِل الرياضييَن ذكوًرا وإناثًا؛ لكْي يكونوا مستعّديَن للتنافِس في أكبِر المسابقاِت الرياضيِة في العالَِم. 

أمسُح الّرمَز سريَع االستجابِة )QR Code( إذا كنُت متّصاًل باإلنترنت؛ لالطاّلِع على ما يأتي:
تعليماٌت صوتيةٌ وفيديوهاٌت إرشاديةٌ لمساعدتي في أثناِء تنفيِذ النشاِط. 	 
أمثلةٌ على األنشطِة الُمنَجزِة والمهماِت اإلضافيِة جميِعها.                                                                                        	 
تسجيٌل صوتيٌّ للنصِّ باللغِة العربيِة، والتعليماِت باللغِة اإلنجليزيِة.	 
معلوماٌت عِن األلعاِب األولمبيِة، واستعداِد الالعبيَن األردنييَن للمشاركِة في األولمبياِد. 	 

: الثامُن  الّصفُّ
النشاُط )6(: األلعاُب األولمبّيُة

اسُم الّطالِبالّتاريُخ: العلوُمالرياضياُتاللغُة اإلنجليزيُةاللغُة العربيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

ًصا مقالةً بأسلوبي الخاصِّ عِن األلعاِب األولمبيِة، مراعيًا خطواِت التلخيِص.  	  اللغةُ العربيةُ: أكتَب ملخِّ
 	. اللغةُ اإلنجليزيةُ: أكتَب تقريًرا عْن بطٍل مْن أبطاِل األولمبياِد أِو البارالمبياد في العالَِم العربيِّ
الرياضياُت: أحلَّ مسائَل على تحليِل المقداِر الجبريِّ باستخداِم العامِل المشترِك األكبِر )ع. م. أ(. 	 
العلوُم: أوظَف مفهوَمِي السرعِة والتسارِع في حلِّ مسائَل عدديٍة. 	 

، ومؤقٍت.  ، وعلبِة تلويٍن، وورِق رسٍم بيانيٍّ أحتاُج إلى: أقالٍم، وأوراٍق مسطّرٍة، وشريٍط متريٍّ

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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١- أتأمُل السؤاليِن اآلتييِن، ثمَّ أجيُب عنهما شفويًّا مَع دعِم إجابتي بالدليِل المناسِب، وأشارُك إجابتي مَع مجموعٍة مْن زمالئي: 
- يظنُّ كثيٌر مَن الناِس أنَّ مشاركةَ األردنِّ في األلعاِب األولمبيِة جاَءْت متأخرةً؛ ألننا لْم نمتلِك النوادَي الرياضيةَ المجهزةَ لمساعدِة الالعبيَن على 

التدريِب، أُبيُِّن رأيي في هذا.
- يظنُّ بعُض الناِس أنَّ مشاركةَ األردنِّ في األلعاِب األولمبيِة كانَْت مْن أجِل المشاركِة فقْط وليَس مْن أجِل التنافِس، بسبِب إخفاقِِه في تحقيِق الفوِز 

في بعِض الرياضاِت العالميِة، أُبيُِّن رأيي.
 ٢- أكتُب ملخًصا للمقالِة السابقِة في حدوِد مئِة كلمٍة، متبًعا الخطواِت اآلتيةَ: 

- أقرأُ المقالةَ أكثَر مْن مرٍة، وأكتُب الفكرةَ العامةَ التي تطرُحها المقالةُ أِو الغرَض األساسيَّ من كتابتِها.
-  أحدُد األفكاَر الرئيسةَ الواردةَ في المقالِة.

- أعيُد صياغةَ المعلوماِت بكلماتي وأسلوبي الخاصِّ بكتابِة جمٍل بداًل مْن كتابِة فقرٍة كاملٍة.
- أقيُم كتابتي وفقًا للمعاييِر اآلتيِة: سالمةُ اللغِة، وتنظيُم األفكاِر وعدُم تكراِرها، وتوظيُف القواعِد المتعلَّمِة، واألمانةُ العلميةُ. 

- يمكنُني أْن أستعيَن بالجدوِل اآلتي لتدويِن بعِض المالحظاِت التي ستعينُني على تلخيِص المقالِة: 

 أعرُض ملخصي على أحِد أفراِد أسرتي أْو مجموعٍة مْن زمالئي وأتبادُل مَعهُم اآلراَء. 

    Champions from my Arab world  :ُاللغةُ اإلنجليزية 
 Read this interview with Maha Al-Barghouthi,  a Jordanian athlete, and answer the following questions.

 What are the differences between the Olympic and Paralympic games? Discuss your answer with your partner.
 Use the information above about Maha Al-Barghouthi and summarize the main ideas about her. Then, explain how we can 

support people with disabilities. You can share your ideas by posting them on the school’s Facebook account.
 Work with your partner and write a report about one of the Arab Olympic athletes. Use the following template:
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Purpose: specify what do you write about, and why
Description: identify the subject and describe it
Recommendation
Conclusion

- Could you please introduce yourself to us?
- I am Maha AL- Barghouthi, a retired Paralympic athlete. I won three Paralympic medals
   in para table tennis. I was voted Jordan’s top sportsperson in 2002.
- What do you mean by Paralympic? 
- It is an international sports competition for people with physical disabilities, that happens
  every four years immediately after the Olympics.
- How did you start your sporting career?
- I started in 1985 for eleven years in track athletics where I earned a world record in the
   200 meters. Then, I switched to wheelchair table tennis in 1996.
- Why did you switch to wheelchair table tennis?
- Because I love it more and it is more competitive.
- When did you attend your first Paralympic game?
- I attended my first Paralympic Games in 2000 where I won my country’s first ever gold
   medal in table tennis.
- Who supported you through your sport career?
- My parents supported me all the way. I urge parents with disabled children to do so.
- What is your message to the world?
- People with disability always have a message to their families, community and
  governments: “Allow us to participate and be productive citizens with rights and
 responsibilities”.

أعرُض ألّخُص النتائَج أحّدُد النتائَج أبحُث عِن الحقائِق المهمِة والتفاصيِل
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 الّرياضيّاُت: أولمبياُد األصدقاِء
تدّربَْت مالُك مَع صديقتيها رغَد وأمَل على الركِض في ملعِب المدرسِة بإشراِف معلمِة التربيِة الرياضيِة؛ تحضيًرا لألولمبياِد المدرسيِّ 

، ودونِت المعلمةُ النتائَج بصورٍة جبريٍة في الجدوِل اآلتي: الوطنيِّ

أساعُد مالَك وصديقتيها على تنفيِذ الخطواِت اآلتيِة الخاصِة بالجدوِل أعالهُ:
  ١( أحلُل كلَّ حدٍّ جبريٍّ إلى عواملِِه في العموديِن الرابِع والسادِس في الجدوِل.

 ٢( قالَْت أمُل: "العامُل المشترُك األكبُر )ع. م. أ( بيَن الحديِن الجبريّيِن: )٤٤ع٢ل٢( و )٦٦ع٣ل( يساوي )١١ع ل(".
    أناقُش أحَد أفراِد أسرتي أْو أحَد زمالئي في الصفِّ في مقولِة أمَل، وأحكُم على مدى صحِة هِذِه العبارِة. وأعّدلُها )إذا كانَْت غيَر صحيحٍة(.

 ٣(  أحدُد العامَل المشترَك األكبَر )ع. م. أ( بيَن الحديِن الجبرييِن في كلِّ حالٍة في العموِد السابِع في الجدوِل.
  ٤( أحلُل المقداَر الجبريَّ إلى عواملِِه باستخداِم العامِل المشترِك األكبِر )ع. م. أ( في العموِد األخيِر في الجدوِل.

.  ٥( أشارُك إجابتي مَع أحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي في الصفِّ وأناقُشهُْم في اإلجابِة موضًحا خطواِت الحلِّ
قالَْت مالُك: "لقْد ركْضُت مدةَ )٢س٢ + ٣( ثانية، لذلَك بلَغ معّدُل سرعتي )...( م/ث".  ●       
قالَْت رغُد: "لقْد بلَغ معّدُل سرعتي )٤ص٢( م/ث، لذلَك فقْد ركْضُت مدةَ )...( ثانية".  ●  

قالَْت أمُل: "لقْد ركْضُت مدةَ )...( ثانية، لذلَك بلَغ معّدُل سرعتي )...( م/ث".  ●  
، مَع المناقشِة في اإلجاباِت وتفسيِرها.  ٦( أشارُك أحَد أفراِد أسرتي أْو أحَد زمالئي في الصفِّ إلكماِل الفراِغ في ما سبَق، موضًحا طريقةَ الحلِّ

 ٧( أكتُب اإلجاباِت الممكنةَ جميَعها في جملِة أمَل، ثمَّ أحدُد اإلجابةَ التي تمثُل التحليَل باستخداِم العامِل المشترِك األكبِر.

 العلوُم: َمِن األسرُع؟ 
في نهايِة األولمبياِد تُعلَُن أسماُء الفائزيَن في المسابقاِت جميِعها وتُحَسُب سرعةُ كلِّ العٍب. 

  أفكٌر:- ما هَي السرعةُ؟ وكيَف تُحسُب؟ 
قرَرْت مالُك أْن تتدرَب على الجرِي؛ للمشاركِة في مسابقِة األولمبياِد في المدرسِة، فرسَمْت مَع أخيها ماهٍر مضماَر سباٍق مستقيًما 
، وحددا المسافاِت بعلبِة األلواِن لكلِّ ١٠أمتاٍر على أرضيِة ساحِة المدرسِة، ثمَّ بدأَْت تركُض، وكاَن ماهٌر  أفقيًّا، بوساطِة شريٍط متريٍّ

يدوُن المسافةَ التي تقطُعها، والزمَن الذي استغرقْتهُ في قطِعها. مثّلْت مالُك بالتعاوِن مَع أخيها العالقةَ بيَن الزمِن والمسافِة بيانيًّا.
، ثمَّ أجيُب األسئلةَ اآلتيةَ أماَم أحِد أفراِد أسرتي:  أتأمُل الرسَم البيانيَّ

١. أيُّ أجزاِء الرسِم البيانيِّ يبيُّن توقَف مالَك عِن الحركِة؟ ما الفترةُ الزمنيةُ التي توقفَْت فيها 
    مالُك عِن الحركِة؟ ما مقداُر سرعتِها فيها؟

٢. ما مقداُر الزمِن الذي استغرقْتهُ مالُك لقطِع مسافٍة تساوي ٥٠ متًرا؟

٣. أحسُب ميَل كلٍّ مْن: )أ، ج(. أيُّهما أكبُر؟
 أتواصُل: أالحظُ أنَّ ميَل الخطِّ البيانيِّ يساوي سرعةَ الجسِم، أناقُش أحَد أفراِد أسرتي

        في ما توصْلُت إليِه، وأثبُت ذلَك رياضيًّا باالستعانِة بمعادلِة ميِل الخطِّ المستقيِم. 
 أتواصُل: أخبرني أبي عْن عداِد السرعِة الموجوِد في السيارِة، وطلَب إليَّ الذهاَب في نزهٍة قصيرٍة مَعهُ، ومالحظةَ قراءِة عداِد 

      السيارِة مْن بدايِة حركتِها حتى توقفِها؛  لحساِب التغيِر في سرعِة السيارِة بالنسبِة إلى الزمِن. دوْنُت الزمَن وسرعةَ السيارِة، ورسمُت 
      العالقةَ بيَن الزمِن وسرعِة السيارِة كما في الشكِل البيانيِّ المجاوِر. 

 أناقُش األسئلةَ اآلتيةَ مَع أحِد أفراِد أسرتي
١. عالَم تدلُّ الرموُز: ) أ ، ب ، ج (؟  

٢. أحسُب التسارَع في كلٍّ مْن: ) أ ، ب ، ج (.
٣. ما مقداُر ميِل كلٍّ مْن: ) أ ، ب ، ج (؟

أفكٌر: إذا كانْت قراءةُ عداِد السيارِة بوحدِة )كم/ ساعة(، فكيَف يمكُن تحويُل قراءِة عداِد السرعِة 
إلى وحدِة )م/ ث(. أعتمُد في تفكيري على طريقِة التحويِل مَن الكيلومتِر إلى المتِر، ومَن الساعِة الى الثانيِة.
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تحليُل الحدِّ األوِل إلى الحدُّ األوُلالمسافةُ المقطوعةُ )باألمتاِر(االسُم
تحليُل الحدِّ الثاني الحدُّ الثانيعواملِِه 

إلى عواملِِه
العامُل المشترُك األكبُر 
بيَن الحديِن )ع. م. أ(

تحليُل المقداِر الجبريِّ إلى عواملِِه 
باستخداِم العامِل المشترِك األكبِر

١٢١٨س١٢٢س٢ + ١٨مالُك
٢٠ص٨٣ص٣ب٨ص٣ب +٢٠ص٣رغُد
ـ ٦٦ع٣ل٤٤ع٢ل٤٤٢ع٢ل٢ ـ ٦٦ع٣لأمُل

المسافةُ )م(

الزمُن )ث(

السرعةُ )كم/ساعةٌ(

الزمُن )دقيقةٌ(
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:
اللغةُ العربيةُ: يتعلُم طفلي إجابةَ أسئلِة التفكيِر الناقِد عْن طريِق قراءِة المقالِة والتمعِن في أفكاِرها، ويتعلُم الخطواِت المتبعةَ في تلخيِص المقالِة، 

وتدويَن مالحظاتِِه في النموذِج، وتقييَم كتابتِِه وفقًا لعدٍد مَن المعاييِر.   
اللغةُ اإلنجليزيةُ: يتعلُم طفلي مجموعةً مَن المعلوماِت الجديدِة عِن األولمبياِد والبارالمبياد. يتعلُم أيًضا كيَف يكتُب تقريًرا استناًدا إلى حقائَق 

جمَعها مْن قراءِة مقابلٍة شخصيٍة متبًعا نموذَج كتابِة التقريِر.
الرياضياُت: يتعلُّم طفلي تحليَل الحدِّ الجبريِّ إلى عواملِِه، وإيجاَد العامِل المشترِك األكبِر )ع. م. أ( بيَن الحدوِد الجبريِة، وتحليَل المقداِر 
الجبريِّ إلى عواملِِه باستخداِم العامِل المشترِك األكبِر. ويتعلُّم كذلَك مناقشةَ طريقِة الحلِّ وتوضيَح الخطواِت وتفسيَرها، والحكَم على مدى 
صحِة مقولٍة رياضيٍة معتمًدا على المفاهيِم العلميِة الدقيقِة، وعرَض اإلجاباِت الممكنِة جميِعها، واختياَر اإلجابِة التي تحقُق شروطًا محددةً. 
العلوُم: يكتسُب طفلي مهارةَ استخراِج المعلوماِت مَن الرسوم البيانيِة، ويتعلُم مفهوَمِي السرعِة والتسارِع وكيفيةَ حسابِهما باستخداِم عالقاٍت 
رياضيٍة، ويقارُن بيَن مفهوِم الميِل بالرياضياِت وعالقتِِه بالسرعِة والتسارِع. يتذكُر طفلي التحويَل بيَن وحداِت القياِس: )الكيلومتر إلى 

المتِر،  والساعِة إلى الثانيِة، والدقيقِة إلى الساعِة(.

َدْعُم طفلي خالَل هذا النّشاِط:

سأساعُد طفلي على فهِم تعليماِت المهّمِة أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر، ويمكنُهُ الوصوُل إلى التعليماِت الصوتيِّة باستخداِم الرمِز سريِع االستجابِة.

  اللّغةُ العربيّةُ: مشاركاٌت أردنيّةٌ في األلعاِب األولمبيِّة
الطّريقةُ: أناقُش طفلي في أهميِة الرياضِة، وأسباِب إقامِة مسابقاٍت دوليٍة ومهرجاناٍت عالميٍة تدعو إلى التنافِس في الرياضاِت المختلفِة. 
أتبادُل اآلراَء مَع طفلي في أسئلِة التفكيِر الناقِد، ويمكُن أْن نشارَكها مَع صديٍق مقرٍب مَن العائلِة. أدعُم طفلي في تقييِم ملخِص المقالِة، 

وأقدُم لَهُ التغذيةَ الراجعةَ قدَر المستطاِع. 

   Champions from my Arab world :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
الطّريقةُ: أقرأُ مَع طفلي المقابلةَ وأناقُشهُ في أهمِّ األفكاِر الواردِة فيها. أشجُع طفلي على استخداِم القاموِس لمعرفِة الكلماِت الجديدِة. 
أساعُد طفلي على البحِث عِن الفرِق بيَن األلعاِب األولمبيِة واأللعاِب البارالمبية، ثمَّ أحفُزهُ إلى البحِث عْن بطِل أولمبياٍد أو بارالمبياد 

. . أستمُع لطفلي بعَد كتابِة تقريٍر عْن بطٍل مَن العالَِم العربيِّ عربيٍّ

  الرياضياُت: أولمبياُد األصدقاِء
، وأرشُدهُ إلى كتابِة الحدِّ الجبريِّ على صورِة ناتِج ضرٍب بأبسِط  الطّريقةُ: أناقُش طفلي في أمثلٍة على الحدِّ الجبريِّ والمقداِر الجبريِّ
باستعراِض  األسئلِة  وإجابِة  العلميِة،  معرفتِِه  على  بناًء  منطقيًّا  المقوالِت  على  والحكِم  بدقٍة،  الجدوِل  تعبئِة  إلى  طفلي  أوجهُ  صورٍة، 

الخياراِت الممكنِة جميِعها. أشجُع طفلي على التحلي بالصبِر عنَد تنفيِذ األنشطِة، في العالقِة بيَن السرعِة والمسافِة والزمِن.      

  العلوُم: مِن األسرُع؟  
لَهُ عنَد التعامِل مَع  الطريقةُ: أناقُش طفلي في المسافاِت التي قطَعتها مالُك وأساعُدهُ على حساِب الميِل مَن العالقِة الرياضيِة وأتنبهُ 
البيانيِة  العالقِة  المعلوماِت مَن  (. أشارُك طفلي في استخراِج  السيناِت )المحوِر األفقيِّ ( ومحوِر  العموديِّ محوِر الصاداِت )المحوِر 
. أساعُدهُ عنَد التحويِل بيَن وحداِت  بيَن السرعِة والزمِن وأدربُهُ على حساِب التسارِع وأربطُ ما شاهَدهُ في عداِد السيارِة بالرسِم البيانيِّ

القياِس: )كم = ١٠٠٠ م(، و)ساعة = ٦٠ دقيقة، دقيقة = ٦٠ ثانية(.  
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أريُد إخباَر معلّمي، أو سؤالَهُ عْن:




