
 

        

 
 

 

          
 

   
        

 
  

                    
                        
    

     
      
      
             
 

             
                     
               

             
 

        
 

             
 

     
            

 
  
       

 
  
             
 

 
                 
              
        

 
     

   
   

                   
                  
                  
                

 

 تنوسأ في للمدارس المستقلة التعليمية بالمنطقة اإلنسانية والمسؤولية الجنسية التربية

 4:الدراسي الصف
 ةإلنسانيا سؤوليةوالم الجنسية التربية :الوحدة

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

 بداية في واعدلقا 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
 .ليهإ للتحدث به وقوثم بالغ شخص إلى الطالب إحالة يرجى عنھا، اإلجابة في بالراحة المعلمون يشعر ال التي لألسئلة بالنسبة
 التطبيقات واختيار المثلجات، ادأعو استراتيجية :مثل الطالب جميع من إجابات على حصوللل اإلنصاف ممارسات استخدم
 .لكذ شابه وما ،)التفاعل( التحدث شرائحو شارك،- زاوج- فكر واستراتيجية ًا،عشوائي

 األعضاء وظائف وعلم التشريح علم :4 الدرس

 .األساسية البشرية الوظائف أسس الطالب يتعلم .األعضاء وظائف وعلم التشريح علم :الدرس ملخص

 )NSES( العلمية للتربية القومية المعايير
AP.5.CC.1: ووظائفھا الجسم أعضاء ذلك في بما واإلناث للذكور التناسلي الجھاز صف. 

 درسلا أھداف
 .ووظائفھا واإلناث للذكور التناسلية اءضعألا وصف

 ادالمو
.واإلناث للذكور التناسلية واألجھزة لإلناث، التناسلية واألعضاء للذكور، التناسلية األعضاء من للطالب سخن ُ 

 المفردات
 السائل ة،المنوي األوعية كوبر، غدة البروستاتا، غدة األسھرية، القناة البربخ، القضيب، الصفن، كيس المنوية، الحيوانات الخصيتان، التناسل،
 .المثانة الشرج، فتحة اإلحليل، البظر، الشفران، المھبل، الرحم، عنق الرحم، فالوب، قناتا بيضان،الم المنوي،
 .الدرس نص في مفرداتال تعريفات ترد :المعلم مالحظة

 )ئقدقا 5-10( المشاركة- البداية
 :اإلرشادات

 :الطالب مع شارك
 يشعر أن يجبو .الشباب إلى الطفولة مرحلة من انتقالنا مع وتتغير تنمو وكيف أجسامنا شكل سنناقش المقبلين، يومينلا خالل

 ھو لكذ من والغرض .واإلناث الذكور من لكل البشرية التناسلية األجھزة اليوم وسنستعرض نموھم، نحو جيد بشعور الطالب
 .أطبائھم أو آبائھم على أسئلة طرح عند راحةبال والشعور أجسامھم عن حيحةالص المعلومات على الطالب صولح من دّالتأك
 .الجنسي لإليذاء األرجح على الطالب يتعرض لن عنھا، وصحيح إيجابي فھم ووجود أجسامھم على التعرف فعند
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ducationDiscovery فيديو شاھد E التناسلي الجھاز عن مقدمة :بك الخاصة اإللكترونية البوابة خالل من 
.(3:16) https://app.discoveryeducation.com/learn/videos/5a18e463-9661-4622-8eb7-c4413404d02a 

 )دقيقة 30-20( االستكشاف :المنتصف
 لتناسليةا األعضاء معرفة :النشاط

 :اإلرشادات

 .ومكانھا منھا ضروالغ واإلناث للذكور التناسلية األعضاء أسماء صف
ل اً بك لخاصا الرسم يتطابق ال تىحو مرة كل بشكل واحد عضو تقديم يمكنك بحيث ارسم ذلك، من األفضل أو ور،صال استخدم  عمل ا أوراق مع تمام

 .بتعبئتھا الطالب يقوم التي

 ):الدرس أثناء صياغتھا ادةعوإ ًامسبق قراءتھا يجب( المعلم مالحظات .للذكور التناسلي الجھاز أعضاء وظائف واشرح دّحد

 :للذكر الجانبي الشكل اعرض
 .للغاية شائعة الفردية الفروق أّن العلم مع أجسامنا، معظم تتكون كيف لكم أصف أن لي اسمحوا

 .انوضع لديه الخارج في .للذكور التناسلي ازللجھ جانبي شكل ذاھ .الجسم خارج الغالب في للذكور التناسلية األعضاء تقع

 ".الصفن كيس"و "القضيب" صحيح، ھذا أسمائھما؟ ذكر ألحد يمكن ھل

 ".الخصيتين" فنالص كيس يحمل
 .المنوية الحيوانات الخصيتان تنتج
المزيج ذاھو ومساعدتھا، وحمايتھا ويةنلما الحيوانات لتغذية القناة طول على سوائل ضافت .القضيب إلى وصوال قناة عبر المنوية اتناويلحا حملت ُ ًُ 

 . المنوي السائل باسم يعرف سوائللا من
ا حدةاو وظيفتين، يلاإلحل يؤدي .بالقضيب المثانة يربط أنبوب عن عبارة ھو اإلحليل  : ليالتناس الجھاز من كجزء حدة وو البولي الجھاز من كجزء

 ).الذكور من المنوية الحيوانات إطالق التناسلي؛ الجھاز من زءج( والقذف ) الجسم خارج البول من لصلتخا البولي؛ الجھاز من جزء( التبول

 ضالتالف منھا تخرج التي الشرج، حةفت فھي األخرى الفتحة اّأم ).البول فتحة( ليلحاإل إحداھما الحساسة، المنطقة في فتحتان الذكور لدى يوجد
(البراز(  ). التناسلي الجھاز من اًجزء الواقع في ليست)

 : لإلناث األمامي الشكل اعرض
 :اضاالستعر ابدأ

 .لإلناث التناسلي الجھاز اضاستعر لنبدأ .الجسم خلدا لإلناث التناسلية األجھزة تقع

 .الشھرية رةالدو أثناء شھر كل البويضة إطالق في ويتناوبان البويضات ينتجان مبيضان اإلناث لدى يوجد
 .فالوب قناتي إحدى في تدخل ھاّفإن ،ضالمبي يضةوالب تترك عندما

 .الرحم إلى البويضة تنتقل ثم

.الوقت ذاھ اللخ لإلناث لدورةا تأتي وال .جنين إلى تتطور حيث أشھر تسعة دةلم الرحم في تظل ھافإن ّ ذاإ  ّ البويضة، تخصيب تم
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 ما ذاوھ .الشھرية الدورة أثناء الجسم خارج وتتدفق المخصبة، غير يضةوالب مع الرحم، بطانة القإط تمي البويضة، تخصيب يتم لم ذاإ
 .لإلناث "الشھرية رةلدواب" ًعادة يسمى

 .اإلناث جسم خارج فتحة يشكل الذي ،بالمھبل الرحم بربط الرحم عنق يقوم .الرحم عنق ھو الرحم قاع

 .الحساسة المنطقة في فتحات ثالث اإلناث لدى يوجد
 يتم لذيا بالمكان ملتحق وبالطبع، .اإلحليل وھو :الذكور لدى الذي االسم نفس عليه لقويط .البول نهم يخرج الذي األنبوب يوجد األمامي الجزء في

 .التناسلي الجھاز من اًجزء اإلناث عند اإلحليل يعتبر ال الذكور، عكس على ذلك، ومع .المثانة :وللبا تخزين فيه
 .المھبل- الجسم بخارج الرحم تربط التي الفتحة وجدت المنتصف في

 .الشرج فتحة ور؟كذلا في نسميھا ماذا .الفضالت منھا تخرج التي الفتحة ھي الخلفية الفتحة

 مالتقيي :النھاية
 باراخت خالل من المناقشة تختتم أن المھم ومن .الرابع الصف البطل يتضح ال قد غرض لھا األعضاء ووظائف التشريح بعلم ةقالمتعل األنشطة
 .درسلل طالبك فھم مدى لتقييم المھارات

 :رداتالمف تعريف الطالب من اطلب
 المنوية، ةاألوعي وبر،ك غدة البروستاتا، غدة األسھرية، القناة البربخ، القضيب، الصفن، كيس المنوية، الحيوانات الخصيتان، التناسل،
 .انةثالم الشرج، فتحة اإلحليل، البظر، الشفران، المھبل، الرحم، عنق الرحم، فالوب، قناتا المبيضان، المنوي، السائل

 واإلناث للذكور التناسلية األجھزة :النشاط
 :اإلرشادات

 .واإلناث للذكور التناسلية ھزةاألج- العمل ورقة تعبئة الفصل مناقشات خالل من منھم واطلب الطالب على وزع

 نم بالحرج يشعرون ولكنھم التناسلي الجھاز حول أسئلة لديھم الذين للطالب "المصدر مجھولة لألسئلة صندوق" إعداد في ترغب قد :مالحظة
ً ادبإعد قم .الفصل في طرحھا  .المطروحة األسئلة على بناء التالية للحصص اإلجابات
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