
 

      

 
 
 

   
        

   
        

 
  

                   
                      

       
     

      
      
             
 

             
                     
               

             

 
     

 
                        

 
     

            
               
              
                  
             

 
  
      
      
          
         

   
 

 
                     
   
 

 
                    
      
           

                       

 المستقلة التعليمية أوستن بمنطقة اإلنسانية والمسؤولية الجنسية التربية
 5:الدراسي الصف
 ة إلنسانيا سؤوليةوالم الجنسية التربية :الوحدة

 األساسية القواعد
ويعلمون األساسية قواعد ل معرفتھم عند االطمئنان من يدوالمز باألمان األطفال يشعر حيث .األھمية بالغ اأمر سيةادرلا صولفال سالمة ُعدت  لً
 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
 .ليهإ للتحدث به وقوثم بالغ شخص إلى الطالب إحالة رجىي 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

 شخصيةلا والنظافة البلوغ :3 الدرس

 .الشخصية النظافة إلى حاجةال وزيادة البلوغ فترة أثناء تحدث التي التغييرات على الطالب يتعرف الشخصية والنظافة البلوغ :الدرس ملخص

 )NSES( العلمية للتربية القومية المعايير
PAD.5.CC.3: التناسل ىعل اًقادر يصبح حتى البشري للجسم البلوغ تجھيز كيفية وصف. 
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 ينلذا بھم الموثوق الغينبال أو اآلباء تحديد. 
PD.5.SM.1: بالبلوغ المرتبطة والعاطفية الجسدية التغيرات دارةإ خاللھا من يمكن التي الطرق اشرح. 

 درسلا أھداف
 .البشر في التناسل على رةالقد وصف
 .والنظافة البلوغ عن دقيقة معلومات تحديد
 .الشخصية والنظافة البلوغ عن إليھم للتحدث بھم الموثوق ينالبالغ تحديد
 .بلوغال خالل والعاطفية الجسدية التغيرات إدارة كيفية شرح

 المواد
 البلوغ عن فيديو مقطع :الدائم التغير" الطالب منشور من نسخ

 المفردات
 .التناسل على الجسم وقدرة البلوغ، مرحلة إلى الطفولة مرحلة من النتقالوا والنمو بالتغير الجسم فيھا يبدأ الزمن من فترة :البلوغ
 .وصحته الجسم نظافة على الحفاظ :النظافة
 .أطفال‐ ذرية إنجاب بھا يتم التي البيولوجية العملية :التناسل

 .والتناسل والتطور النمو ذلك في بما وتنظيمھا، الجسم عمليات في التحكم على اعدسلت الجسم ھاينتج كيميائية ناقالت :الھرمونات
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 .اآلخرين فعالأ ودرد ومالحظة الذاتية المالحظة عن تنشأ للفرد الجسماني للمظھر ذاتية صورة :الجسم صورة

 المشاركة :البداية
 .والتطوير والنمو بالتغير البشر جميع يمر :النشاط

 :اإلرشادات
 دناهأ ورةصلاو استخدامھا، دةإلعا الصور من اًجد قليل عدد يزتمي ّتم :مالحظة( دناهأ ورةصال مثل اإلنسان، حياة لمراحل صورة اعرض
 ).كذلك

 stages.jpg#filelinks.‐commons.wikimedia.org/wiki/File:Life طبالرا ،2014 نياثلا كانون/يناير 1 رول،ناز ن،بوري نز،مكو يايدكيميو "ةالحيا حلارم" نوريب ولازرن
 )2019 آب/طسغسأ 29 في الموقع يارةز متت(

 .المعروضة الصورة تفسير الطالب من اطلب
 إلى رضيع طفل وھو من اإلنسان حياة مراحل الصورة تعرض :أمثلة(.مرحلة لكل للعمر تقريبية ونطاقات ملصقات تعيين منھم اطلب

 .)وھكذا سنوات، 6و 3 بين ما الفتى عمر ويتراوح عام، حوالي الطفل عمر يبلغ .سنال كبير مواطن
 .فيھا ھم التي المرحلة عن الطالب اسأل

 اسأل .غوالبل ثم المراھقة إلى الطفولة مرحلة من سينتقلون حيث أجسامھم في تغيرات حدوث سيالحظون لةلمرحا ذهھ لخال ّهأن أخبرھم
 ).البلوغ( حياتھم في ھذه التغير فترة صفت التي الكلمة يعرفون كانوا ذاإ عما الطالب

الالح ه،أن لىع ّ الطالب أخبر  بنفس أو الوقت نفس في بالبلوغ الجميع يمر ال آخر، شيء أي مع ھو كما ّ الرغم البلوغ، بمرحلة يمر الجميع أن
 .سنة 14 إلى 9 سن بين ما الفتيان يبدأ بينما سنة، 13 لىإ 8 بين ما الفتيان، قبل البلوغ مرحلة الفتيات تبدأ ّ،عادة .المعدل

 توقعه يمكن ما معرفة ذلك بعد لھم يتسنى حتى مراأل ھذا عليھا ينطوي التي والتغيرات البلوغ سن معرفة على يساعد لكذ ّأن الطالب أخبر
 .جربةالت إدارة وكيفية

 الشرح :المنتصف
 البلوغ/لدائما التغير :النشاط

 :اإلرشادات
 .غوالبل فترة أثناء تحدث التي التغيرات بشأن طرحھا يودون التي التساؤالت من الكثير عن سيجيب فيديو مقطع سيشاھدون ّمأنھ الطالب أخبر

 التي والعاطفية الجسدية التغيرات عن بالبحث الطالب أخبر .ألسئلةا نفس يطرحون اًتمام مثلھم طالب الفيديو في يظھر الواقع، في
 .بالبلوغ يمرون ينالذ لألشخاص الجيدة النظافة وممارسات البلوغ، رةتف أثناء تحدث

 البلوغ عن فيديو مقطع :الدائم التغير نشرة عوز
 .الفيديو تلي التي التوجيھية األسئلة بعض على النشرة مقدمة تحتوي

 ولمشاركتھا ألنفسھم واألسئلة المالحظات ھذه ادإعد ّتم .البطلا لدى التي األخرى واألسئلة للمالحظات اًفارغ فيالخل الجزء ُركت
 .ذلك في وارغب ذاإ الوالدين أحد مع

 .المالحظات ويندت إلى الطالب توجيه أو/و المعلومات لتوضيح رغبتك حسب ًامؤقت الفيديو أوقف :مالحظة
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 )فقط الدلألو خصصةُم ونسخة فقط للفتيات مخصصة خة ُسن توجد :مالحظة( الدائم التغير :الفيديو اعرض
https://www.pgschoolprograms.com/Educators( الرابط على اليوتيوب على أو 

https://www.youtube.com/watch?v=tKfJ8w7XX6E&t=274s 
 ".)الدخول تسجيل"‐ زرقألا زرال على انقر .جوجل في كبحسا إلى الدخول تسجيل من دّتأك(

 :الفيديو مشاھدة بعد
 .النشرة مقدمة في األسئلة عن اإلجابات راجع
 .الحاجة حسب تصحيحات إجراء الطالب من اطلب

 .لنشرةا رظھ على كتبوھا سئلةأ أو مالحظات أي مشاركة طالبلا من تطلب ال
 .الوالدين أحد مع واألسئلة المالحظات ھذه مشاركة يمكنھم ّهأن الطالب أخبر

 مالتقيي :النھاية
 اختبار خالل من المناقشة تختتم أن المھم ومن .الخامس الصف لطالب يتضح ال قد غرض لھا الشخصية والنظافة بالبلوغ ةقالمتعل األنشطة
 .سللدر طالبك فھم مدى لتقييم المھارات

 الخطر :النشاط
 :اإلرشادات

 https://www.playfactile.com/whatispuberty البلوغ خطر فيديو اعرض
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