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ישראלמדינת

החינוךמשרד

الرابعوالثالثللصّف مفتاح القلبدرس
قيمة اجتماعية : موضوع الدرس

.والوانقلم رصاص، رجاء تزّودوا با وراق للكتابة

علاء بكرية: ة/ مع المعّلم

منظومة بّث قُطريّة
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ماذا سنتعّلم اليوم؟

.الغز  نحل  •
.ةقصّ نقرا  •
.القيمةعلى ف نتعرّ •
.بالفعاليةنشارك •



7

ماذا يجب ا ن نحّضر للحّصة؟ 



نبدا  بمتعة

12345678910111213

لوؤسمناسناانا

عكس استيقظ = 2+3+9

يوجد في الفم=1+6+8+7+5

عكس حرب  = 10+13+4+9

ا اللغز التاليّ  :نحل  مع 
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نفهم ونتعلم
انا صغير ولا استطيع 

ا يقولههنالك ولد ا سم الا لعاب جمعيا ن هوالدته منا نا صغير ولا ا ستطيع ا ن ا فعل شيئ ا، خاصة عندما تطلب :حمزة، كان دائم 
.  الصندوقفيضعها يو

ا اخوته كانوا  .اغير  صلا ا زال نيا  فانا لا استطيع المساعدة :فكان يدعي دائما. حمزةا الّ في ترتيب المنزل يساعدون جميع 
فطار طلبت منه امه ا ن يفعل ا  انه لا يستطيععىادّ لكنه ،منهينظف الطبق الذي ا كل نفي يوم من الا يام عندما انهى وجبة الا 

!ربما استطيع: في نفسهحمزة في طلب امه وقال ر فكّ .هذه مسؤوليتك يا حمزة: فقالت له امه،ذلك
.فهونظّ الطبق وفتح صنبور الماء حمزةتناول

ة ومن يومها اصبح حمز،عاتقككم انا معجبة بك وبا خذ المسؤولية على !واو يا حمزة: اعجاب وقالت لهةنظرت اليه امه نظر
. صاحب مسؤولية بالبيت ويشارك في الترتيب ومسؤول عن اغراضه
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تعلمالنواصل

لماذا كان يّدعي حمزة ا نه لا يستطيع ا ن يفعل شيئ ا؟•

لو كنت مكان حمزة هل كنت ستتصرف مثله؟•
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نتابع التعّلم

المسؤولية

المجتمع

البيئة

جسمي

بيتي

مدرستي

نظافتي



12

:لحظة تفكير وتا ّمل

:  ا ضيفوا هنا
.وليةوالان احبائي بعد ان تعرفنا على القيمة هيا نتعرف على الا ماكن التي يحب ان نتحلى بها بالمسؤ•
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نواصل التعّلم

:مسؤوليةللمختلفة جالاتنُعّدد م
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نواصل التعّلم

:مجالات المسؤولية

.المسؤولية تجاه الاخرين•

.  مسؤولية في تنفيذ المهام•

.مسؤولية في وقت الا زمات•

.مسؤولية بالحفاظ على نظافتنا وصحتنا•



15

نُنهي ونُجمل

.ناالقيمة الاجتماعّية، تساعدنا ا ن نحافظ على حيات•

.انت مسؤول اذ ا انت ناجح•
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نواصل التدّرب

.  ونكتب بكل عربة نوع من ا نواع المسؤولية،هيا نرسم قطار وعرباته
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