
    

      
 

 

          
   

 

        
 

  
                   
                      

       
   

      
      
              
 

             
                   
  

               
             

 

       
 

               
 

     
               
                  
             

 
  
       
            
            

 
 
     
    
 

 
               
        

 

 تنوسأ في للمدارس المستقلة التعليمية بالمنطقة اإلنسانية والمسؤولية الجنسية التربية
 5:الدراسي الصف

 ةإلنسانيا سؤوليةوالم الجنسية التربية :الوحدة

 األساسية القواعد
 يعلمونو األساسية قواعدلل معرفتھم عند االطمئنان من يدوالمز باألمان األطفال يشعر حيث .األھمية بالغ اًأمر سيةادرلا صولفال سالمة ُعدت
 تلك اجعةرم 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
 البطلا سيصف

 .المدرسي للفصل أساسيتين قاعدتين .1
 .عدالقوا على فاظحلل طريقتين .2
 .اليوم درس عن معه للتحدث بھم وثوقلما البالغين أحد أو )كالھما( الوالدين حدأ .3

 .الحساسة الموضوعات لمناقشة آمن مناخ تھيئة لضمان "للمناقشة التوجيھية المبادئ" راجع :المعلم نصيحة
 للتحدث به وقوثم بالغ شخص إلى الطالب إحالة يرجى عنھا، اإلجابة في بالراحة المعلمون يشعر ال التي لألسئلة بالنسبة
 .إليه

 يقاتالتطب 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

 مالجس صورة :4 الدرس

 .باآلخرين سمجلا بصورة المتعلقة األفكار تتأثر أن يمكن كيف الطالب يتعلم .الجسم صورة :الدرس ملخص

 )NSES( العلمية للتربية القومية المعايير
PD.5.INF.1: الجسم بصورة المتعلقة فكاراأل على التأثير والثقافة مجتمعوال واإلعالم سرة ألوا لألصدقاء نيمك كيف صف. 
PD.5.AI.2: والمراھقة للبلوغ الصحية المشكالت حول عليھم أسئلة طرح للطالب يمكن الذين بھم ثوقوالم ينالبالغ أو اآلباء دّحد. 
PD.5.SM.1: بالبلوغ المرتبطة والعاطفية الجسدية التغيرات دارةإ خاللھا من يمكن التي الطرق اشرح. 

 رسدلا أھداف
 .الجسم صورة على تؤثر التي عوامللا وصف
 .الشخصية والنظافة الجسم رةوصو البلوغ عن إليھم للتحدث بھم الموثوق البالغين يدتحد
 .بالبلوغ المرتبطة والعاطفية الجسدية التغيرات دارةإ خاللھا من يمكن التي الطرق شرح

 المواد
 "الذاتية صورتي" من ُسخن

 "أنا ھذا" من نسخ

 داترفمال
 .اآلخرين العفأ ردود ومالحظة الذاتية المالحظة عن تنشأ ردفلل الجسماني للمظھر ذاتية صورة : الجسم صورة
 . بالنفس والثقة الذاتية، الشخص/رءملا بقدرات فخرلا :الذات احترام
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 المشاركة – البداية

 يميزنا ما :النشاط
 :اإلرشادات

 اًإدراك أكثر حنصب التغير، في أجسامنا تبدأ ندماوع .البلوغ فترة خالل التغير في أجسامنا تبدأ كيف عن السابق درسنا في تحدثنا :قل
 .وأنفسنا بأجسامنا المتعلقة الصحية المواقف عن اليوم وسنتحدث .اآلخرين ومظھر لمظھرنا

ً أ ھي مختلفين اجميع يهعل ّ ّ وضح  ايض ً أننا وحقيقة . نحن ما على ويجعلنا يميزنا مما جزء ھذه القوة نقاط وأن قوة نقاط لديه شخص كل ...أن
 عدم أو ارتياح بعدم نشعر الغير عن واالختالف التميز يجعلنا األحيان بعض في ذلك، ومع .اًممتع العالم يجعل مما جزء

 .معينة مواقف في "توافق"
 إذا فيما يرالتفك الطالب من تطلب أن اًأيض يمكنك .بھم مرحب غير أو "متوافقين غير" ّھمبأن فيه شعروا وقت في التفكير الطالب من اطلب

 .ًامختلف اآلخر الشخص ھذا رأوا ّھمألن به رحبم غير ّهبأن يشعر لوهعج أو ما شخص على قبل من تنمروا كانوا
 منھم؟ ترحيب دمع أو اآلخرين مع توافق بعدم تشعر جعلك الذي ما ... متطوعين من المشاركة اطلب

 شعورك؟ كان كيف
 الموقف؟ مع تعاملت كيف

 التوافق؟ بعدم شعورك في بسبلا اآلخرون أم أنت ھل الموقف، إلى بالرجوع

 وقت إلى يتحول األمر تدع وال .المشكالت حل محاولة أو المعالجة من كثيرال دون للمشاركة الوقت ھذا بإتاحة قم :مالحظة
يؤذي قد الغرابة أو باالختالف شعورك في التسبب أن ّ  .اًكثير ّ عن رعب .المشاركين مضايقة زيادة أو للتسلية

 .امشاركتھ يتم التي اإليجابية األفكار أو التصرفات ادعم
 دعم إلى اجةبح كانوا ذاإ ما لمعرفة ذلك بعد انفراد على فتابعھم القلق، تثير وكانت ًاحالي تحدث التي األشياء الشباب شارك ذاإ

 .التدخل من مزيد أو

 .اًأيض به تخارواالف به، واالحتفاء مشاركته يجب شيء ھو بل الخجل، أو حراجباإل يشعرنا ًاشيئ ليس يميزنا ما

 ستكشافاال- المنتصف
 ةالذاتي صورتي :النشاط

 :اإلرشادات
ا،ذل ّ الطالب أخبر  يساعد قد م،الجس تجاه بالرضا الشعور صعوبة من تزيد قد البلوغ فترة أثناء تحدث قد التي والعاطفية الجسدية التغيرات أن

 شعورك تحسن ىعل عام، بشكل سك،فن في حبھات التي األشياء أو بجسمك، فعله مكنكي ما أو جسمك، في تحبھا التي اءاألشي في التفكير
 .بھا تمر التي البلوغ فترة خالل بالرضا

 .ألنفسھم رؤيتھم عن تعبر صورة ورسم ،"الذاتية صورتي" استكمال الطالب من اطلب
 سمرلا ءبد من دقائق بضع بعد

 بعدم عرونيش األشخاص من فالكثير .دكوح لست فأنت كذلك، األمر كان إذا جسمك؟ في ما شيئا غييرت تستطيع أنك لو اًيوم تمنيت ھل
 .بنفسك ثقتك من ذلك يقلل قد بك،جيع ال شيء في تعلق عندما لكن مظھرھم، من جزء عن رضا

 سعادتك من تعزز ّكفإن ن،آلا ھو، كما جسمك تحب فعندما للجسم، حسن ھرظم على تحصل حتى مثالي جسم إلى تحتاج ال
 .اتذلا باحترام والتقدير االعتزاز ذاھ ويسمى .لھا وتقديرك بنفسك اعتزازك وتبني
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 الخارجي المظھر جسمھم، /مظھرھم( إيجابية جسدية سمات 3 سرد مع الذاتية، صورھم أسفل الواقع جدولال استكمال إلى الطالب وجه
 )الداخل من ھم من( إيجابية شخصية / فيةطعا سمات 3و )الناس اهير الذي

 .عليھم اقتراحات وعرض لتشجيعھم عداست لذا، الذاتية، صورھم في إيجابي شيء أي الطالب بعض يجد ال قد :مالحظة

 مالتقيي :النھاية
 ناأ ھذا :النشاط

 :اإلرشادات
 "أنا ھذا" ورقة وزع
.إنجازاتھم ومعرفة اإليجابية وخصائصھم سماتھم تحديد على مساعدتھم إلى تھدف "أنا ھذا" ورقة أن الطالب أخبر ّ 
 .التسرع وعدم جملة كل في التفكير على الطالب عّشج
 على ذلك يساعدس ).آةالمر بجوار يفضل،( غرفتھم في وتعليقھا اءھمآب مع ومشاركتھا المنزل إلى أعمالھم اصطحاب إلى الطالب ادع

 .للعالم يحققونھا التي واإليجابية يزھميم بما تذكيرھم
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