
 

        

	
	

	

          
 

   
        

 
  

                    
                        
    

     
      
      
             
 

             
                    
               

             
 

     
 

            
 

              
 

     
            
               
            
                  
             

  
  
         
       
      
           

 
    

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

 المراھقين ونمو البلوغ :5 الدرس

 .)الطالب جميع من إجابات على حصوللل اةالمساو ممارسات استخدم( الدرس ملخص

 .شخص كل نمو على تؤثر التي مراحللا على الطالب يتعرف مراھقينلا ونمو البلوغ

 )NSES( العلمية للتربية القومية المعايير
PD.5.CC.1: والمراھقة البلوغ فترة أثناء تحدث التي والعاطفية واالجتماعية الجسدية التغيرات اشرح. 
PD.5.INF.1: الجسم ورةصب المتعلقة األفكار على التأثير والثقافة والمجتمع واإلعالم واألسرة لألصدقاء يمكن كيف وصف. 
PD.5.AI.1: الشخصية والنظافة البلوغ عن الطبية احيةالن من دقيقة اردووم معلومات دّحد. 
PD.5.AI.2: اھقينرلما وصحة البلوغ مشكالت حول عليھم لةسئأ طرح للطالب يمكن الذين بھم الموثوق الغينبال أو اآلباء تحديد. 
PD.5.SM.1: بالبلوغ المرتبطة والعاطفية الجسدية التغيرات دارةإ خاللھا من يمكن التي الطرق حاشر. 

 درسلا أھداف
 .غوالبل فترة خالل اطفيةعوال واالجتماعية الجسدية التغيرات رةوإدا شرح
 .الجسم صورة على تؤثر التي عوامللا وصف
 .والنظافة البلوغ عن دقيقة معلومات تحديد
 .الشخصية والنظافة البلوغ عن إليھم للتحدث بھم موثوقال البالغين تحديد
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 المواد
 BrainPOP قعمو على الجدول تعبئة من نسخ
 "البلوغ أثناء الصحية وغير الصحية الممارسات" من المعلم نسخة
 طالب لكل حيةصال وغير الصحية الممارسات بطاقات من نسخ

 عليھا للكتابة بيضاء سبورة أو رقةو/تظليل قلم بالبلوغ، المتعلقة السيناريوھات
 !"وسعيدة صحية لحياة التخطيط :احباالرتي الشعور" من نسخ

 المفردات
 .اإلنجاب على قادرين ويصبحون الجنسي النضج رحلةم إلى المراھقون فيھا يصل التي الفترة :البلوغ

 .مراھق إلى طفل من الشاب خاللھا يتطور والتي البلوغ سن تلي التي الفترة :المراھقة
 .الجسم في ناقلة كجزيئات تعمل كيميائية ادمو :الھرمونات
 .للنساء بالنسبة خاصة سلي،والتنا سينجلا للنمو مھم ھرمون :اإلستروجين ھرمون
 .للرجال بالنسبة خاصة والتناسلي، الجنسي للنمو مھم ھرمون :وستيرونتالتس ھرمون

 )دقائق 10‐7( المشاركة :البداية
 بلوغوال شيملا*:النشاط

 :اإلرشادات
 الغرفة جوانب أحد نحو السير الطالب من اطلب. 
 كان إذا :مالحظة .الغرفة من اآلخر نبالجا على معين مكان إلى )الجري وليس( المشي عليھم يجب أكتافھم، تلمس عندما أنك أخبرھم 

 .المتطوعين من أصغر مجموعة بذلك قومي أن فاطلب قل،أ اًوقت لنشاطا يستغرق أن في ترغب أو كبيرة مجموعة لديك
 استمر .آخر طالب المس ثم الغرفة، من اآلخر الجانب نحو بالسير ألولا للطالب اسمح .واحد ببطال وابدأ ھم،فأكتا على الطالب المس

ً  أفراد والمس أبطئ، ة،النھاي وفي .وأفراد مجموعات مسل مع أسرع ةربوتي بذلك قم ثم ببطء، أوال النحو، ھذا على الطالب لمس في
 .النھاية يف بمفردھم يمشون الطالب من ًقليال اًعدد اترك .أخرى مرة
 :الطالب اسأل فة،رالغ من اآلخر الجانب إلى الطالب جميع مشى بعد

o ي؟شمي من ولأ تكون أن شعورك انك كيف 
o لماذا؟ مجموعة؟ في أو بمفردك المشي ضلف ألا من كان ھل ي؟شمي من آخر تكون أن شعورك انك كيف 

 في النھاية في الجميع مشى مثلما اًتمام :البلوغ كبير حد إلى يشبه المشي اھذ ّأن إلى لالنتقال الطالب اتإجاب باستخدام شةمناق بإجراء قم
 آخرون ويبدأ م،قرانھأ قبل وينتھون بكرم قتو في اصاألشخ بعض يبدأ .البلوغ بمرحلة النھاية في الجميع سيمر كذلك فة،رالغ أرجاء
 .مختلف بشكل البلوغ بمرحلة الجميع يمرس الغرفة، أرجاء في مختلفة بوتيرة الجميع سار ومثلما .الحق وقت في

o تصبح/يصبح أن على القدرة( اإلنجابية القدرة وبداية )العانة عرش مثل( الثانوية الجنسية الخصائص نمو هّبأن البلوغ فّعرُي 
 ).اًأم/اًأب

o أن يمكن أخرى قاتأو في لكن وممتعة، مثيرة التغييرات ذهھ .البلوغ مرحلة إلى الطفولة حلةرم من االنتقال ھي المراھقة 
 رّوتذك الجسدية التغيرات إلى باإلضافة عاطفيةو اجتماعية اتتغير تحدث كما .واإلحراج باالرتباك شعور إحداث في تتسبب

 .مختلفة ووتيرة قةيربط والمراھقة بالبلوغ يمر شخص كل ّأن
 .البلوغ أثناء دثتح التي والعاطفية الجسدية راتيالتغ مناقشة إلى اآلن سننتقل بأننا الطالب أخبر
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 )دقيقة 20‐15( الشرح :المنتصف

 البلوغ
https://www.brainpop.com/health/geneticsgrowthanddevelopment/puberty/?panel=login&refer=/health/geneticsgrowthanddev 

elopment/puberty/activity/ 

 .)بك الخاصة اإللكترونية البوابة خالل من BrainPop قعمو تصفح(
 :اإلرشادات

 .مجموعات/أزواج في أو مستقل بشكل الطالب خالل من درسلا ھذا استكمال يمكن .1
 .البلوغب المتعلق ديويالف مشاھدة اللخ من الجدول ةتعبئ نشاط مرر .2
 .الفھم على الطالب مساعدةل للحوار النصي العرض وشغل واحدة مرة فصللل بالبلوغ المتعلق ديويالف شغل .3
 .سومالر منظم عرض عند المالحظات لتدوين للطالب قصير لوقت إيقافه مع ثانية، مرة ديويالف شغل .4
 .رداتالمف تعريف الطالب من اطلب .5
 )دقائق 5-7( صحية غير أو صحية ممارسات*:النشاط

 :اإلرشادات
 طالب لكل صحية وغير صحية اتممارس إلى البطاقات وافصل اتالبطاق من مختلفين لونين انسخ الحصة، بدء قبل. 
 المناسبة البطاقة رفع الطالب من واطلب ،"البلوغ أثناء الصحية وغير الصحية الممارسات" في واردة عبارة كل اقرأ. 
 المقدمة المعلومات باستخدام حةيحص غير إجابات أي وضح. 

 )دقيقة 25‐20( مالتقيي :النھاية
 اراتالمھ اختبار خالل من المناقشة تختتم أن المھم ومن .الرابع الصف لطالب يتضح ال قد غرض لھا لمراھقينا ونمو بالبلوغ ةقالمتعل األنشطة
 .للدرس طالبك ھمف مدى لتقييم
 )دقيقة 15( بالبلوغ المتعلقة السيناريوھات*:النشاط

 :اإلرشادات
 البلوغ اتسيناريوھ من بسيناريو مجموعة كل وزود صغيرة مجموعات إلى الطالب مّقس. 
 اًمع يةالتال األسئلة عن واإلجابة السيناريو قراءة المجموعات من اطلب: 

o النمو؟ نحو الرئيسية الشخصية شعور ھو ما 
o لھا؟ أو له اًترمحم اًصديق لتكون اتخاذھا كنيمك التي الخطوات ھي ما 
 .خصيةلشا والنظافة غوالبل دروس على التركيز من دّالتأك مع جاباتھا،إ تقديم مجموعة كل من اطلب
 :طرحھا عند

o مختلف كلبش البلوغ بمرحلة يمر الجميع. 
o للجميع اًترمحم اًصديق كن. 
o صحته على للحفاظ استخدامھا للفرد نيمك التي الصحية الممارسات. 
 يراتالتغ نم بالكثير مليء يرمث وقت هّإن .البلوغ أثناء تحدث التي والعاطفية الجسدية التغيرات من العديد استعرضنا بأننا الطالب أخبر
 لبعض التخطيط اًأيض كنويمك طبيعية، تحدث التي راتيالتغ ّأن رّتذك .حدوثھا عند الخوف أو بالتوتر اًغالب نشعر تجعلنا أن اھيمكن التي

 .اآلن التغيرات ھذه عضب عن وسنتحدث !الحياة في الرائعة التغييرات

 
 

 

 لالحصو في التحديات بعض توجد ذلك، ومع اضيع؛والم ھذه حول األسئلة من الكثير الطالب لدى يكون اناألحي من كثير في :مالحظة
 .الطالب من مباشرة األسئلة على
o أقرانھم أمام األسئلة طرح عند ارتياح بعدم الطالب بعض يشعر قد. 
o على اعنھ بةلإلجا اًمستعد تكون ال قد أو عنھا اإلجابة في ارتياح بعدم تشعر أسئلة بطرح اًأيض الطالب بعض يقوم قد 

 .الفور
 .ينالسيناريوھ كال في المساعدة نهيمك أسماء كرذ ونبد األسئلة رحط
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 .اًسر ھاحرط في غبونري التي ألسئلةا لطرح راقواأل استخدام للطالب مكني ّهأن ووضح رقالو من قصاصات للطالب قدم
 .السؤال رحط ذيلا عن فكرة أي لدينا يكون لن الطريقة وبھذه ق،الصندو في ورقة يعالجم سيضع الحصة، نھاية في

:اختيار اًأيض  يمكنك
(1 
(2 
(3 

 .الفصل في عنھا واإلجابة وقالصند من ًمباشرة األسئلة سحب
 .الحق وقت في لألسئلة أخرى جلسة عقد
 .المنزل إلى أخذھا للطالب يمكن حيث تاإلجابا جميع على تحتوي "إجابات ورقة" إعداد

 نع الشائعة األسئلة" قراءة إّن ماك .تكإجابا وإعداد ألسئلةا عن اإلجابة في المرونة من المزيد والثالث الثاني انالخيار لك يوفر
 .اباتكجإ تجھيز في اعدكيس قد "الشخصية فةوالنظا البلوغ

 بالمنزل االرتباط
 صحةلل يطالتخط*:النشاط

 :اإلرشادات
 جيدة وصحة بسعادة يعيشوا لكي الجيدة الشخصية النظافة لممارسة الالزمة المعرفة اآلن لديھم ّأن الطالب أخبر! 
 النماذج وزع. 
 صحتھم لتحسين عليه سيعملون واحد صحي وكلس اختيار إلى الطالب هّوج. 

 الجزء يف سلوكھم في أحرزوه الذي التقدم تتبع مكنھمي رغبتھم، حال وفي .أسرھم مع لمشاركتھا نزلمال إلى العمل رقةو بأخذ الطالب أخبر الختام، في
 .العمل ورقة من الخلفي

 .والخامس الرابع للصفين شخصيةال والنظافة البلوغ مرحلة دروس تشاتام؛ مقاطعة في العامة الصحة قسم من قتبسُم*
 كارولينا رثنو بمدرسة الصحة على التدريب مركز ادإعد من "والثانوية يةاداإلعد المدارس في الصحة تدريس في النجاح" أدلة من مقتبس
 .الصحي بالتعليم للنھوض كارولينا نورث ومركز
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