
          
   
        

 
  

                    
                        
    

     
      
      
             
 

             
                    
                

            
 

        
 

                   
     

                
               
                  

 
  
     
        
          

 
 

              
      
        

 
 
 
 

 
 

    
       

 
                       

        
              
               
         

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

 األساسية القواعد
 ّھاأن ويعلمون األساسية قواعدلل معرفتھم عند االطمئنان من يدوالمز باألمان األطفال يشعر حيث .األھمية بالغ اًأمر سيةادرلا صولفال سالمة ُعدت

 بداية في واعدالق تلك مراجعة أو أساسية، قواعد وضع على اًأيض نشجع فإننا الدراسي، العام بداية في لفصلك قواعد بوضع تقوم مثلما .التطبيق واجبة
 .المنھج ھذا

 :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
 ًا،عشوائي تالتطبيقا واختيار المثلجات، ادأعو استراتيجية :مثل الطالب جميع من إجابات على حصوللل اةالمساو ممارسات استخدم

 ).ذلك شابه وما ،)التفاعل( التحدث وشرائح شارك،‐ زاوج‐ فكر واستراتيجية

 ينالمراھق ونمو بلوغال :5 درسلا

 .صيةخشلا نظافةلل دةالجي اتوالممارس البلوغ أثناء الجسم في تحدث التي التغيرات على الطالب يتعرف .راھقينالم ونمو البلوغ :الدرس ملخص
 )NSES( العلمية للتربية القومية المعايير

PD.5.CC.2: ًاصحي اًأمر ذلك كون استمرار مع اًكبير ًااختالف المراھقين ونمو البلوغ توقيت يختلف كيف شرح . 
PD.5.INF.1: الجسم ورةصب المتعلقة األفكار على التأثير والثقافة والمجتمع واإلعالم واألسرة لألصدقاء يمكن كيف وصف. 
PD.5.AI.2: اھقينرلما وصحة البلوغ مشكالت حول عليھم لةسئأ طرح للطالب يمكن الذين بھم الموثوق الغينبال أو اآلباء ديدتح. 

 درسلا أھداف
 .البلوغ توقيت في اتاالختالف شرح
 .الجسم صورة على جتمعوالم اإلعالم يؤثر كيف وصف
 .عليھم األسئلة طرح للطالب يمكن ذينلا بھم الموثوق البالغين تحديد

 المواد
 اةالحي مراحل ورص ":البلوغ لةمرح في تحدث التي التغيرات" لكتيب قصاصاتال من مجموعة
 ونةلم أقالم طالب؛ كلل ملُالج أشرطة
 وغبللا مرحلة في للتغيرات المصورة البطاقات من مجموعة

 المفردات
 غوالبل

 النظافة

 )قةدقي 15‐10( المشاركة :البداية
 بالطالب الخاصة والمذكرات العمرية لمراحلا جدول :النشاط

 :اإلرشادات
 عمر كم‐ الصور على نظرة إلقاء الطالب من واطلب المجموعة ولح "الحياة مراحل صور :البلوغ مرحلة في تحدث التي يراتالتغ" كتيب مرر

 رجال؟/أوالد أم نساء/فتيات ھم ھل الصور؟ في األشخاص
 .الحياة مراحل حسب األكبر إلى األصغر من الصور ورتب .ورةص كل حول مالحظاتھم اطلب
 .الشخص حياة أثناء تحدث قد التي األخرى األشياء اًأيض وشارك الحظوھا التي ييراتغالت بعض ناقش
 .ملُالج من شريط طالب كل بإعطاء قم



           
               

 

 
 

                
                  

                   
    

 
    

    
   
                  
                        

                      
              

           
   
 

            
 
                         

               
 

                         
                     
           

 
                  
 

                             
           

 

                        
                       

 

     
                   
                        

        
 

                           
                    

 

      

 
 

 
 

 ".بي الخاصة ريةالعم احلرلما" التالي، انونلعا مل،ُالج شريط صفمنت في واكتب
 .اآلخر الطرف في "اليوم مظھري"و األطراف أحد في "والدتي يوم" كتابة الطالب من طلبا
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 .حياتھم في اآلن حتى حدثت التي المھمة بالتغيرات العمرية المراحل جدول تعبئة الطالب من اطلب
 االحتفاالت أو األحداث التوازن، على الحفاظ/جةالدرا ركوب تعلم التحدث، تعلم المشي، تعلم بھا، وادثتح التي الكلمات أول :أمثلة

 اًأيض الحزينة األحداث ذلك يشمل قد .لكذ شابه ماو جدد،ال واألخوات واألخوة ھم،مبأجسا عالقة ھال التي العامة والتغيرات الكبيرة،
 ).الحوادث الموت، المرض، مثل(

 )دقيقة 25‐20( االستكشاف :المنتصف
 :اإلرشادات

 ".البلوغ" كتيب اقرأ
 .البلوغ مرحلة إلى الطفولة مرحلة من الجسم تحول يعنيه ما أحدھم يعرف كان إذا ما اسأل
نويزال ال ھمأن من الرغم وعلى .للتكاثر‐ أطفال إلنجاب جاھزة أجسامھم تكون عندما والذكور اإلناث لدى تحدث البلوغ مرحلة أن الطالب أخبر ّّ 

 بدأت عندما لھا االستعداد يتم حتى حياتنا من الفترة ھذه مناقشة اليوم سنبدأ .التغير في ستبدأ أجسامھم يةالتال القليلة السنوات ففي ً،أطفاال
 .التغيرات بھذه نمر اًجميع ألننا ذلك من الذعر أو الخوف وعدم الحدوث في التغيرات

 !"البلوووغ":نطقھا في بالغ السبورة، على البلوغ لكلمة كتابتك أثناء
 .أدناه النص اقرأ

 حال؟ أي على البلوغ، ھو ما لكن‐ مضحكة كلمة ھاّإن ًا،حسن

 بشكل جسمك سينمو البلوغ، فترة أثناء .بالغ شخص إلى طفل من التغير في الجسم يبدأ عندما اتناحي في تحدث التي الزمنية لفترةا اسم ھو البلوغ
 .التغير في وعواطفك جسمك وسيبدأ .لةوفطلا مرحلة باستثناء تك،حيا في آخر قتو أي من أسرع

 قد األشخاص، لبعض وبالنسبة اآلخر، البعض من أقرب وقت في منا البعض لدى اتريغتلا ستبدأ .التغيرات بھذه يمر الجميع ّأن تعرف أن المھم من
 بالبلوغ، نمر اًجميع أننا ھو الجميع فيه ركيشت الذي لوحيدا الشيء لكنو .اًتمام متشابھان انشخص يوجد وال أسرع، بشكل التغيرات تحدث
 .به اصةخال الزمنية المراحل حسب كل بذلك نمر ولكننا

 .تتوقعه بما علم على أنت الطريقة، ذهفبھ تحدث، أن قبل البلوغ يسببھا التي التغيرات معرفة الجيد من

في لماذا، توضيح على األعمار من الواسع ً البلوغ سن يبدأ  نطاقال ھذا يساعد .الذكور لدى 15 إلى 9 سن وبين اإلناث لدى 13 إلى 8 سن بين عادة
 .البالغين سيشبه اآلخر عضوالب الصغار، طفالاأل أصدقائك بعض سيشبه العاجل، القريب

 ّبأن الجسم تخبر خاصة ھرمونات ) َاءطِالو( نخاميةال الغدة باسم يعرف المخ من جزء يطلق البلوغ، مرحلة لبدء اًجاھز شخص كل جسم يكون عندما
ّ  .التغير لبدء حان قد الوقت أن إلى إلشارةل الجسم من ةمختلف أجزاء إلى رسائل الھرمونات ذهھ وترسل .البلوغ لبدء حان قد الوقت

 النمو في طفرة :البداية في
!احق بسرعة ينمو الجسم :أن في النمو في الطفرة وتتمثل .ايةغلل سريع بشكل يحدث شيء ھابأن الطفرة عرفوت ُّ ًّ 

 األطفال بعض وينمو .سنوات 3 إلى 2 لنحو تدوم النمو في بطفرة تمر ّكألن وذلك ا؛ًدائم تنكمش ّھاوكأن أكمامك ستبدو البلوغ، بمرحلة تمر عندما
 !واحدة سنة في أكثر أو بوصة 4 بمقدار

 ذلك يؤدي وقد .آخر شيء أي من سرعأ قدميك تنمو حيث جديد؛ حذاء إلى اًدائم ستحتاج بل البلوغ، فترة في القامة طول زيادة على األمر يقتصر وال
 .الرتباكا أو باإلحراج عرشت ولن الئق، بشكل جسمك وسينمو ًاوزن ستزداد المطاف نھاية وفي !اًأيض يعيطب وھذا .باإلحراج شعورك إلى

 قروالع الدھون، وإفراز الشعر، :التالية المرحلة



                       
         

 
                     

 

                       
  

 

                       
                        

                    
             

 
           

 

            
 

        
         
           
             

 

         
                
               
                 
                       

                     
      

                      
                      

              
                        

                    
                     

       
         

 

    
                             

     
                        

                      
                         

              
 

             
 

         
            
                       

                  
                    
      

 باألعضاء أو الحساسة، المناطق في كذلك لنمووا اإلبط تحت بالنمو الشعر يبدأ حيث الجسم، شعر نمو زيادة لبدء واإلناث الذكور من كل يتعرض
 .الذكور لدى الوجه في كذلك الشعر وينمو .التناسلية

 .متكرر وبشكل غسله جبي لذلك دھني، شعر إلى تحولال في الرأس شعر يبدأ بل الشعر، نمو زيادة على األمر يقتصر ال

 لمنع اًكثير بوناوالص بالماء ھكوج غسل إلى وستحتاج .والبثور الشباب حب ظھور دأب في ذلك ويتسبب الدھون؛ إفراز في اًأيض وجھك يبدأ كما
 .ضعولا تدھور

ً ندماع ك،لذل .بالنمو العرقية الغدد تبدأ بل الدھون، وإفراز الشعر نمو عند التغيرات تتوقف ال  .اإلبطين تحت خاصة التعرق، يزداد بالحر، تشعر
 االستحمام مرات عدد ادةيبز عليك ... األمر خمنت لقد .كريھة رائحة وجود إلى يؤدي عرقلا ّفإن البلوغ، بمرحلة جسمك يمر أن بعد واآلن

 ،"كريھةلا الرائحة من لصختلا"و الجسم نظافة وبعد ،االستحمام بعد ... إجراء التخاذ الوقت حان اآلن، .الكريھة الرائحة لكت من للتخلص
 .أخرى مرة الكريھة الرائحة حدوث منع في دةللمساع العرق مزيل استخدام إلى تحتاج

 .خصيةالش النظافة يسمى العرق مزيل واستخدام بالفرشاة واالستحمام النظافة ھذه كل

 )اإلناث عن الذكور في ھذا يختلف( التشكل في الجسم يبدأ :ذلك وبعد

 .اًعرض ادلتزد شكلھا ويتغير ًاوزن الذكور أجسام تكتسب
 .الذكور لدى العضالت قوة وتزداد المنكبين، عرض يزداد .1
 .المنوية الحيوانات إنتاج في الخصيتان وتبدأ )والخصيتين القضيب( للذكور التناسلية األعضاء تنمو .2
 )."قْلَالح ُةَز ْوَج( آدم تفاحة" اًأيض الذكور لدى ينمو .الذكور لدى قوة أكثر صبحيو الصوت "خشونة" تزداد .3

 .منحني شكل على لتصبح وتتغير ًاوزن اإلناث أجسام تكتسب
 .المرحلة ھذه في الصدر حماالت ارتداء في الفتيات وتبدأ .األثداء وتنمو اإلناث لدى الحوض عظام تتسع .1
 .آدم تفاحة لديھن ينمو وال "خشنة تصبح" ال أصواتھن ّفإن ذلك، ومع .اًأيض الفتيات صوت يتغير قد .2
 ".الدورة" اسمب اًأيض وتعرف الحيض، الدورة ھذه سمىت .شھرية دورة في البويضات إنتاج في لإلناث التناسلية األجھزة تبدأ .3
 من واإلناث الذكور من العديد ويعاني .شھيتك ادتزد ولذلك الطاقة من مزيد إلى مكسج يحتاج بحيث البلوغ فترة خالل التغيرات من الكثير يحدث

 الصحي األكل تناول من البد لذلك، الوزن؛ من المزيد واكتساب الصحية غير األطعمة تناول السھل ومن .البلوغ فترة اللخ الوزن زيادة
 .بيرةك بكميات "السريعة الوجبات" تناول وتجنب

 لو اًيوم تمنيت ھل :بقول الجسم صور على االجتماعي تواصللا وسائل تؤثر وكيف الجسم ورةص تناول في المعلم يرغب قد المرحلة، ھذه في
 من جزء عن رضا بعدم يشعرون شخاصاأل من فالكثير .وحدك لست نتفأ كذلك، األمر كان إذا جسمك؟ في ما شيئا تغيير تستطيع أنك

 .بنفسك ثقتك من ذلك يقلل قد يعجبك، ال شيء في تعلق ندماع لكن مظھرھم،
 .اًأيض نفسك في وثقتك ظھركم من تعزز ّكفإن ھو، كما جسمك تحب فعندما للجسم، حسن مظھر على تحصل حتى مثالي جسم إلى تحتاج ال

 من ولكن ".جسمه سيحب أفضل، مظھر على يحصل عندما" ّهأن األشخاص عضب يعتقد ضل؟فأ مظھر على الحصول ىإل احتجت لو ماذا لكن
 تحب فعندما .اًجيد به واعتني بشأنه تعجبك أشياء عن وابحث ھو كما جسمك بتقبل عليك البداية، في .اآلخر االتجاه في تبدأ أن األفضل
 .صحيح نحو على معه التعامل سيسھل جسمك،

 :النصائح بعض إليك وشعورك؟ مظھرك تحسين في ترغب لھ

 ھو كما جسمك تقبل
 من وقلل عليه ھو ما على جسمك تقبل !اًأيض جسم كل على بقينط ھذاو ھو كما اًتمام ًومقبوال ًامحبوب يكون أن يريد الكل .مثالي شخص يوجد ال 

 .لك ًاصديق خذهتوا .له انتقادك
 فذلك .نفسك في أخفيته أو لكذ أعلنت سواء حقيقي ھذا .لذاتك باحترامك ھذا يضر قاسية، بتعبيرات جسمك عن تتحدث عندما .جسمك تنتقد ال 

 .إصالحھا على عملت أمور ديكل انك لو حتى بنفسك، واعتز . ًالطيف كن .قالھا آخر اًشخص ّأن لو كما القدر بنفس يؤلم
 بما نفسك وأخبر .مكانھا حسنة عادة ببناء عليك السيئة، العادة ذهھ على للتغلب جسمك؟ شأن من التقليل عادة من تعاني ھل .فضلأ عادات اكتسب 

 .عليه تعتاد حتى ذلك فعل في واستمر تحب ال مما بدالً تحب

 .فردي أو زوجي شكل في بأكمله، صفلل كنشاط التالي بالنشاط القيام يمكن :مالحظة

 .لبلوغا سن في للتغيرات ورةصالم والعناوين البطاقات اطبع
 .كالھما/الفتيات/الفتيان :أعمدة ثالثة في السبورة / ئطالحا على التالية وينالعنا لصقا

 ً اختيارھا تم كإشارات البطاقات على موجودةال الصور باستخدام تحفيز إلى البطلا يحتاج قد .اعشوائي ّ بطاقة كل وضع يجب عمود أي تحت قرر
.البلوغ بمرحلة مروا نمِم يعرفونھم الذين ًاسن األكبر مراھقينال في بالتفكير الطالب مطالبة أو مرئية َ 

 .غوالبل مرحلة في بالتغيرات الخاص اإلجابات لدليل ًاوفق الالزمة التغييرات بإجراء وقم البطاقات، أماكن راجع الفصل، في وجودك أثناء
 .المشاركون يفھمھا ال التي التغييرات اشرح



  

    
                       
  

 
          
         
                    

                   
                    

   
               
                    
                    

 

 )دقيقة 15‐10( الشرح :النھاية
 فھم مدى لتقييم المھارات اختبار خالل من المناقشة تختتم أن المھم ومن .الثالث الصف لطالب يتضح ال قد غرض لھا بالبلوغ ةقالمتعل األنشطة
 .للدرس طالبك

 :اإلرشادات
 ).فةالنظا البلوغ، العمرية، المرحلة( واستخدامھا رداتالمف تعريف الطالب من اطلب
 .بلوغال عن اليوم جرت التي المناقشة راجع
 .]به خاصة عمرية مرحلة له شخص كل ال،["الوقت؟ نفس في تطوروال لنمووا للتغير البشر جميع أجسام تتعرض ھل":اسأل

 .]به الخاص المظھر إلى ويتطور ينمو شخص كل ال،["الطريقة؟ بنفس والتطور مووالن للتغير البشر جميع أجسام تتعرض ھل"
 العرق، يلمز استخدام المالبس، غسل الشامبو، االستحمام،["النظافة؟ ممارسة خاللھا من والفتيان للفتيات يمكن التي الطرق بعض ھي ما"

 .]لفرشاةبا األسنان غسل
 .وللجدا من الخلفي الجزء في التغيرات حول ألنفسھم "المذكرات" كتابة الطالب من اطلب
 .المذكرات في تجاھھا فضول لديھم والتي البلوغ تصاحب التي التغيرات وإدراج اليوم بلوغال عن سمعوه فيما التفكير على شجعھم
 .بلوغال حول به موثوق بالغ شخص على حهرط يمكنھم األقل على حدوا سؤال إدراج على يحرصوا أن الطالب من اطلب


