
5

ישראלמדינת

החינוךמשרד

للصّف الخامس والسادسمفتاح القلبدرس

الاحترام -:موضوع الدرس
نريمان خليلية نصار : ة/ مع المعّلم

منظومة بّث قُطريّة
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ماذا سنتعّلم اليوم؟

افتتاحية•
لغز،نبدا  بمتعة•
قصة المسؤولية •
حوار ونقاش •
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ماذا يجب ا ن نحّضر للحّصة؟ 
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:التعّلمنبدا  

الاحترام ا ساس حسن المعاملة

احترم تحترم 

ماذا نعني بذلك؟
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الا ن سنتعّلم

فطارتامر وتماره يجلسان لتناول الا خوة كان  على ة الموجودوكانت تماره تريد كوب  الشاي الطعام، مائدة الطعام بغرفة على الا 
.المطبخطاولة 
.اقرب منها ويستطيع الوصول للكوب بسهولةتامر كانا خوها ،للكوببعيدة لا تستطيع الوصول كانت 

.الشايا حضر لي كوب : فقالت تماره لا خيها الكبير تامر 
.وا خبرها ان تحضره بنفسهاولذلك رفضغير مؤدب، شعر ا خيها تامر ا ن ا سلوبها في الطلب 

.!لا اريد مساعدتها! فكّر بنفسه، تمارة لا تُجيد التحدث مع الاخرين
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م تعلّ النواصل

الان؟لا يريد ا ن يساعدها لماذا يساعدها دائما، ، فكان ردة فعل تامرتماره لم تفهم 
.  لم يجبها تامر". ؟ارتكبت ا ي خطا  هل ":لذا سا لته

"؟من فضلك يا تامر، هل با مكانك احضار الشاي: "فكّرت في نفسها، ثم خطر لها ا ن تطلب منه با دب
.وافق تامر وا حضر كوب الشاي

.خطا ها، وقالت لا خيها تامر ا نا ا سفة، كان يجب ا ن ا تحدث معك با دب وبطريقة مهذبةتماره فهمت 
.فشعر تامر بسعادة كبيرة لا نه قام بتعليم ا خته الصغيرة درس في الاحترام وحسن المعاملة
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التعّلم ونُناقشنتابع 

كوب الشاي؟احضار شعر تامر عندما طلبت منه تماره كيف .1
؟حين تجاهلهااخيهاقررت ان تفعل تماره مع ماذا . 2
كيف تصرف تامر مع اخته حين طلبت منه مّرة ا خرى احضار الشاي؟. 3
.ما هي القيمة الجديدة التي تعلمناها من خلال القصة؟. 4
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.  الاحترام قيمة متعددة الا شكال

:لحظة تفكير وتا ّمل
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.الاخرينمع ةالحسنمعاملةال، ثمّ وذاتهمن احترام الشخص لنفسه يبدا  الاحترام •
.  الاصغاء الى الاخرين•
. احترام ا رشادات الا كبر مّنا سنًّا•

نفهم ونتعلم
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نواصل التدّرب

.الاحترامعن تشمل عبارات واقوال بطاقات تحضير نقوُم ب:المهمة
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