
    

        

 
 

          
   
        

 
  

                   
                      

       
     

      
      
             
 

             
                    
               

             
 

       
 

                  
     

             
   
 

  
        

 
 

         
         
            
      

   
 

 
              
                    

             
   

                 
 
   
   
   
   

 تنوسأ في للمدارس المستقلة التعليمية بالمنطقة اإلنسانية والمسؤولية الجنسية التربية
 3:الدراسي الصف
 ةإلنسانيا سؤوليةوالم الجنسية التربية :الوحدة

 األساسية القواعد
 ويعلمون األساسية قواعدلل معرفتھم عند االطمئنان من يدوالمز باألمان األطفال يشعر حيث .األھمية بالغ اًأمر سيةادرلا صولفال سالمة ُعدت
 تلك اجعةمر أو أساسية، عدقوا وضع على اًأيض نشجع فإننا الدراسي، امعلا بداية في لفصلك قواعد بوضع تقوم مثلما .التطبيق واجبة ّھاأن

 .المنھج ھذا ايةدب في عدالقوا
 :تحديد أو بوصف الطالب سيقوم

 .المدرسي للفصل أساسيتين قاعدتين .1
 .عدالقوا على فاظحلل طريقتين .2
 .اليوم درس عن معه للتحدث بھم ثوقوالم ينالبالغ حدأ أو )ينالوالد( الوالد .3

 .الحساسة الموضوعات لمناقشة آمن مناخ تھيئة لضمان "للمناقشة التوجيھية المبادئ" راجع :المعلم نصيحة
 .به موثوق بالغ شخص إلى الطالب لكذ إحالة يرجى عنھا، اإلجابة في بالراحة المعلمون يشعر ال التي لألسئلة بالنسبة
 التطبيقات واختيار المثلجات، ادأعو تراتيجيةاس :مثل الطالب جميع من إجابات على حصوللل اةالمساو ممارسات استخدم
 ).ذلك شابه وما ،)التفاعل( التحدث شرائحو شارك،‐ زاوج‐ فكر واستراتيجية ًا،عشوائي

 األعضاء وظائف وعلم التشريح علم :4 الدرس

ّ 
 )NSES( العلمية للتربية القومية المعايير

AP.5.AI.1: كورذوال لإلناث التناسلي الجھاز تشريح عن بيةطال الناحية من دقيقة معلومات دّحد 

.التناسلي للجھاز مختلف تشريح لديھم واإلناث الذكور أن الطالب يتعلم .األعضاء وظائف وعلم التشريح علم :الدرس ملخص

 درسلا أھداف
 .واإلناث للذكور التناسلي الجھاز تشريح فّعر

 المواد
 ئفهاووظ وأعضائه البشري الجسم أجھزة وأسماء صور، قصاصات
 سباحةلا بمالبس مغطاة :حساسةلا طقوالمنا التناسلية األعضاء لعرض صورة
 الصورة اعرض أو !وأخبر !اذھب !ال كلمات يحمل ًاملصق أنشئ
 نتأ يخصك جسمك كتيب الطالب، أوراق

 المفردات
 .معينة وظيفة تشكل األنسجة من منظمة مجموعة ھي الجسم أجھزة :البشري الجسم أجھزة
 يب،ضوالق الخصيتين، من خاص جهو على الذكور في التكاثر عملية في وظيفة له الذي التناسلي الجھاز نظام يتكون : التناسلي الجھاز

 الوب،ف وقناة المبيض، من خاص وجه على اإلناث وفي واإلحليل؛ والبروستاتا، المنوية، حويصالتوال
 .والفرج والمھبل، والرحم،

 .البشر عند الكبد أو القلب مثل خاصة، يةحيو وظيفة ويؤدي بذاته مستقل الحي الكائن من جزء :األعضاء
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 )قةدقي 20‐15( المشاركة :البداية
 بداخله الموجودة واألجھزة جسمك على التعرف :النشاط

 :اإلرشادات
 التي األعضاء من مجموعة عن عبارة ھي الجسم أنظمة .أجسامنا في مختلفةال األنظمة عن سنتحدث ً،أوال .سامناجأ عن سنتحدث اليوم" قل،

 الغذائية العناصر لتوصيل أجسامنا أنحاء جميع في الدم لتوزيع اًمع الدموية ألوعيةاو والدم القلب يعمل .ما وظيفة لتؤدي اًمع تعمل
 ".أجسامنا في تدور دمائنا ألّن لدينا الدموية الدورة نظام ردةوواأل والشرايين القلب يشكل .اةالحي قيد على إلبقائنا واألكسجين

 "سامنا؟أج من أخرى جھزةأ ذكر أحدكم بإمكان ھل" اسأل،
 للربط فرصة للطالب ُتاحوسي .المرحلة ھذه في األنظمة جميع أسماء ذكر بالضرورة يسل :بورةالس على لكذ سجل الطالب، مشاركة عند

 .ولاأل النشاط مع
 ".جھاز كل به يقوم الذي ملالع مع الرئيسية البشري الجسم أجھزة مطابقة باإلمكان كان إذا ما نرى دعنا" قل،

 .دةمنض بكل مجموعة مجموعات، في العمل الطالب من اطلب
 :بمطابقته يقومون ما إلظھار بورةالس على جدول اءبإنش قم

 ازھجلا اسم
 )الجھاز يؤديه الذي الدور ما( الوظيفة
 )األجزاء( األعضاء
 وأنثى لذكر صورة

 .ووظائفھا وأعضائھا البشري الجسم أنظمة وأسماء الصور، قصاصات من وعةممج بتوزيع قم

 1. ]العظام] [العظمي[ الجھاز
 2. ]المخ األعصاب،] [العصبي[ الجھاز
 3. ]رايينشال األوردة، القلب، ] [ريودلا[ الجھاز
 4. ]الرئتين الھوائية، بةالقص األنف،] [التنفسي[ الجھاز
 5. ]األمعاء المعدة، ،قحلال الفم،] [الھضمي[ الجھاز
 6. ]المھبل الرحم، المبيض، :إلناثا] [الخصيتين القضيب، :الذكور] [التناسلي[ الجھاز

 .صحيح بشكل الجسم ألنظمة الطالب ولادج مطابقة لضمان تجول

 )دقيقة 15‐10( الشرح :المنتصف
 .ناسليةالت وأنظمتنا أجسامنا فھم :النشاط

 .الجسم بأجھزة اصةخال النماذج إلى الرجوع منھم اطلب الطالب، أمام األنظمة أصبحت أن وبعد اآلن :اإلرشادات
واإلناث الذكور أجسام أجھزة جميع أن اكتشاف إلى أرشدھم .واإلناث وركذال صور تتحاذى كيف حظونيال كانوا إذا عما الطالب اسأل ّ 

 .التناسلي الجھاز اءباستثن متطابقة
 :المناقشة ابدأ

 ھذا ويتم األطفال، بإنجاب شرلبل يسمح الذي ھو التناسلي الجھاز .التناسلي الجھاز وھو :الجسم أجھزة أحد على سنركز اليوم"
 ينتج اآلخر والبعض المنوية الحيوانات البشر بعض ينتج بحيث أجسامنا لقتُخ .المنوي الحيوان مع البويضة التقاء طريق عن اإلنجاب
 .بھا يقومون التي األدوار إلى واإلناث للذكور التناسلية األجھزة في تراه الذي االختالف يرجع .ھاويحمل البويضة

 يحمل( الصفن كيس وھي .أساسي بشكل الجسم خارج للذكور التناسلي الجھاز أعضاء وتكون .المنوية الحيوانات الذكور جسم نتجي
 ).الجسم خارج إلى المنوي السائل فيه ينتقل ذيلا العضو( يبوالقض )المنوية الحيوانات تنتج التي الخصيتين

 ينتج .الجسم داخل أو اسي،أس بشكل داخلية لألنثى التناسلي الجھاز أعضاء ونوتك .لهاخد ويحملھا البويضة األنثى جسم ينتج
 التناسلي الجھاز .الجسم من الخارجي بالجزء الرحم المھبل ويربط ويحملھا، البويضات ھذه الرحم ويستقبل البويضات، المبيض
 اًجاھز التناسلي الجھاز يكون ال االبتدائية، المرحلة تىحو الطفولة مرحلة خالل ذلك، ومع .والدتنا يوم من منا اًجزء يشكل ألجسامنا
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 ومن المراھقة إلى الطفولة مرحلة من التغير في أجسامنا تبدأ عندما إال )األطفال إنجاب( التكاثر في امناأجس تبدأ لن .اإلنجاب أو للتكاثر
 .لبلوغا فترة خالل يحدث ما اًغد سنناقش .غوالبل التغير ھذا ويسمى .البلوغ إلى ثم

 التناسلي الجھاز يعتبر .صبي أو فتاة جسم أنثى، أو اًذكر جسمنا كان ذاإ ما يحدد ذاوھ الدة،الو منذ تناسلي جھاز لديه شخص كل
 المناطق لتذكر جيدة طريقة وثمة .تغطيتھا خالل من للجھاز الخارجية األجزاء حماية عادة وتتم .شخص لكل للغاية وخاص شخصي
 .سباحةلا بسبمال المغطاة تلك وھي سترھا يجب التي المھمة

 سباحةلا بمالبس مغطاة :حساسةلا طقوالمنا التناسلية لألعضاء صورة اعرض
 المناقشة في استمر

 لمؤخرةا‐ الظھر أسفل ومنطقة‐ والقضيب الصفن كيس‐ التناسلي للجھاز السفلية األمامية المنطقة في األعضاء توجد لألوالد، بالنسبة
 من للتبول( البول مجرى الفرج، باسم المعروفة السفلية األمامية المنطقة تغطية تمت للفتيات، وبالنسبة .الرجالي السباحة سراويل تغطيھا التي

 أجل من ورھندص أيضا اإلناث تغطي ما ًادةعو .ؤخرةالم‐ الظھر أسفل ومنطقة )التناسلي للجھاز الخارجية الفتحة( والمھبل )خاللھا
 ."الخصوصية

 )دقيقة 20‐15( مالتقيي :النھاية
 خالل من المناقشة تختتم أن المھم ومن .الثالث الصف البطل يتضح ال قد غرض لھا اءاألعض ووظائف التشريح بعلم ةقالمتعل األنشطة
 .للدرس طالبك ھمف مدى لتقييم المھارات اختبار
 شاعركمب ثق :النشاط

 :اإلرشادات
 . آخر شخص من الئقة غير بطريقة معھم تعامللا أو للمس الطالب تعرض حالة في فعله يجب ما مناقشة في ابدأ

 .المناقشة ذهھ اللخ سةسالحا المناطق ملصق جودو على احرص
 :قل

 ال من أو لمسھا له يجوز من نختار من ونحن نام جزء أجسامنا . صحته على للحفاظ مھم أمر عمله وكيفية لجسمه لشخصا فھم"
 إذا عكم يتعامل أو سكيلم أن ألحد ينبغي فال به، جيدة معرفة على كنت إذا ما أو يكون كيف أو لشخصا ھو من يھم ال .ذلك له يجوز
 ."الحساسة لمناطقا يلمس لشخصا كان إذا خاصة ارتياح، بعدم شعورك إلى يؤدي ذلك كان

 .مريح غير لموقف تعرضوا إذا فعله عليھم يجب عما للطالب سؤال هّوج
 .رؤيتھا للطالب يمكن بحيث !أخبر !اذھب !ال كلمات تحمل صورة اعرض

 :يلي ما الطالب على دّأك
 :ارتياح عدم أو "بإزعاج" شعرت فإذا .بمشاعرك تثق أن المھم من

 ال" قل " 
 الموقف من نفسك أخرج( اذھب .( 

 به ًاموثوق بالغا اًشخص أخبر. 

 !ال قل فقط

 !المكان عن ارحل

 !به تثق شخًصا أخبر

    

        

 
 

                      
               

   
 

                       
                   
         

   
 

         
   

   
 

                    
                   

                    
 

   
 

    
                     
         
    

  
                    

 

         
   

   
 

                       
                            
              

 

            
             

     
           

   

       

      
   
   
   
 

        
            

   

   

    

 .والمغادرة والتحرك، ،!"ال" ولق على يتدربون الطالب دع
 .الموقف مع لشخصا ملاعت وكيف منھا كل وناقش للطالب؛ التالية السيناريوھات اقرأ
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 من وأصدقاؤھا ھي تعرفه رجل ھو ،"جاس".المحلية األلعاب صالة في الفيديو ألعاب في الوقت قضاء "نيكي" تحب :األول السيناريو
 خسارتھا، بعد اإلحباطب شعورھا وعند األلعاب، مسابقة في نتيجة أعلى تحقيق محاولتھا أثناء ويشجعھا األلعاب، صالة
 اقترب عندما لكن صحبته، على لحصولھا بالسعادة "نيكي" شعرت البداية، في .معھا ويجلس الصودا "جاس" لھا يشتري
 وردت .ارتياح بعدم "نيكي" شعرت األطفال، جميع عن يفضلھا ّهأن رھابوأخ حولھا، ذراعه ووضع بشدة، "جاس" منھا
 .حدث بما والدتھا أخبرت حيث المنزل، إلى وعادت عنه، وابتعدت ،"ال" بقولھا "باالنزعاج" شعورھا على "نيكي"

 والده دخلت ذلك، منھا طلب عندما قفتتو لم وعندما باالرتياح، شعوره يتجاوز بشكل بمصارعته "جاك" أخت تقوم :الثاني السيناريو
نيتع ّ لتذكيرھا  .الفور على التوقف أسرتھم في "توقف" كلمة بأن

 عجبھاي ال "جولي".صغيرة كانت أن منذ اًدوم يفعل مثلما اًتمام حجره، على يجلسھا بزيارتھا، "جولي" عم يقوم عندما :الثالث السيناريو
 ذلك، فعل بعدم إخباره على والدتھا عھاجوتش ذلك، فعل بعدم أخبرته ذاإ مشاعره ستؤذي ّھاأن من بالقلق تشعر لكنھا ھذا،
وأدركت ذلك، سيتفھم العم وأن  .بذلك أخبرته حتى ارتياح بعدم تشعر ّھاأن يفھم لم ّنه أ "جولي" ّ

 لسماع استعداد على فيه يكونوا مكان في بكطال وجود من دّتأك .شديد بحرص معه التعامل ويجب ما حد إلى اسّحس بعالرا السيناريو(
 .)صةلقا تصديق لعدم فعل رد أي نهع يصدر طالب ألي انتبه .يناريوالس ھذا ومناقشة

 لعبة معه تلعب أن "ميا" من طلب فترة وبعد كھدية، األلواح لعبة وأعطاھا ميا مع اًكثير يلعب صديق يھادل "ميا" الدةو :بعارلا ريوالسينا
 مع اللعب وعدم الرفض "ميا" تحاول وكلما ارتياح، بعدم تشعر "ميا" تجعل معه بھاعتل أن طلب التي واللعبة .أخرى
 ا،ًسر اللعبة إبقاء على تعاھده ويجعلھا ."أصدقاء أننا ظننت ....لعبتك لعبت لكنني" ثل،م أشياء لھا يقول والدتھا، صديق
 التغلب كيفية "ميا" تكتشف ا،ًأخير .بذلك وعدته ّھاألن شيء بأي تتفوه وال خائفة "ميا".اًأحد أخبرت إذا اھيھدد ّهأن وحتى
 .والدتھا "سيخبر" ذلك بعد الذي ،"تيكي" بھا، صالخا الدب إخبار خالل من "شخص أي إخبار بعدم" وعدھا نقض على

 واتشر أورالي لمؤلفه "األسرار من مزيد ال" كتاب من مأخوذ األول السيناريو
 ردجيرا ردوافلو لينا لمؤلفته "خاص شيء جسدي" كتاب من انذومأخ والثالث الثاني السيناريوھان

 ميتس ينومارل ليدون لبيتر "ميا أسرار" كتاب من مأخوذ الرابع السيناريو

 :يلي ما الطالب على دّأك
اً بدوي الذي الشخص   .لك صديقًاًحقا يكون ال قد ودود

  التخويف يستخدم قد أو فقط؛ بينكما سر أو لعبة إنّھا بالقول تخويفك أو خداعك الشخص يحاول وقد الشخص ھذا قافيإ يصعب قد
 .التھديد أو

  . جسديًا إيذاًءعّدُي آخر شخص عورة مسل على إجبارك

 اًخصش تجد حتى اآلخرين إخبار في استمر يصدقك، لم أو أخبرته ذيلا الشخص لك يستمع لم إذا .ما اًشخص أخبر...يحدث ما يھم ال
 .لكذ حيال ًاشيئ ويفعل قكّيصد

 .والمغادرة والتحرك، ،!"ال" ولق على يتدربون الطالب دع

 بالمنزل االرتباط :ملحق
 أنت يخصك جسمك :النشاط

 :اإلرشادات
 ".أنت يخصك جسمك" كتيب من نسخة وزع
 .آبائھم مع الكتيب على للعمل الطالب هّوج
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