
   
          

  
      

  
 

  
                   

                      
   

     
    

    
          

 

           
                    

              
             

  

     
 

              
       

   

 

     
      
             
              
                   

 

  
        
       
            

   

 

 
     

         
     

       
  

 
           

             
           
         

 
     

 

                 
           

 تنوسأ في للمدارس المستقلة التعليمية بالمنطقة اإلنسانية والمسؤولية الجنسية التربية

 5:الدراسي الصف
 ةاإلنساني والمسؤولية الجنسية التربية :الوحدة

 األساسية القواعد
 ّھاأن ويعلمون ةياألساس للقواعد معرفتھم عند االطمئنان من والمزيد باألمان طفالاأل يشعر حيث .األھمية بالغ اًأمر الدراسية صولفال سالمة ُعدت

 في عدالقوا تلك مراجعة أو أساسية، قواعد وضع على اًأيض شجعن فإننا الدراسي، العام بداية في لفصلك قواعد بوضع تقوم مثلما .التطبيق واجبة
 .لمنھجا ھذا بداية
 :تحديد أو بوصف الطالب سيقوم

 .المدرسي للفصل أساسيتين قاعدتين .1
 .واعدالق على للحفاظ طريقتين .2
 .اليوم درس عن معه للتحدث بھم الموثوق ينالبالغ أحد أو )دينلواال( لدلواا .3

 .الحساسة الموضوعات لمناقشة آمن مناخ ةتھيئ لضمان "للمناقشة التوجيھية المبادئ" راجع :المعلم نصيحة
 .إليه للتحدث به موثوق بالغ شخص إلى الطالب إحالة يرجى عنھا، إلجابةا في بالراحة المعلمون يشعر ال التي لألسئلة بالنسبة
 التطبيقات واختيار المثلجات، أعواد استراتيجية :مثل الطالب جميع من إجابات على للحصول اإلنصاف ممارسات استخدم
 .ذلك شابه وما ،)التفاعل( التحدث شرائحو شارك،- زاوج- كرف واستراتيجية ًا،عشوائي

 والحمل التناسلي الجھاز :5 لدرسا

 .ووظائفھا التناسلي الجھاز أعضاء على الطالب يتعرف .األعضاء وظائف وعلم التشريح علم :الدرس ملخص
 .الحمل حدوث كيفية الطالب يتعلم والتناسل الحمل

 )NSES( العلمية للتربية القومية المعايير
.البشري التكاثر عملية وصف  :PR.5.CC.1 
.ووظائفھا الجسم أعضاء ذلك في بما واإلناث للذكور التناسلي الجھاز صف  :AP.5.CC.1 
وركذالو لإلناث يلالتناس الجھاز تشريح عن الطبية الناحية من قيقةد معلومات دّ حد :AP.5.AI.1 

 SH.5.CC.1: .العدوى انتقال منع قطر وكذلك العمر، حسب العدوى انتقال طرق بعض وتحديد البشرية المناعة نقص فيروس تعريف

رسدلا  أھداف
 .واإلناث للذكور البشري التناسلي الجھاز تشريح وصف .1
 .البشر بھا يتكاثر التي الطريقة وصف .2
 .الحمل ًا،جنسي المنقولة األمراض/ ًاجنسي قولةالمن العدوى الجنسي، التكاثر ونتائج آثار تحديد .3

 المواد
 ھالعرض "كاثرتت الحية الكائنات كل" من نسخة
 لإلناث التناسلي الجھاز تشريح للذكور، التناسلي الجھاز تشريح :الطالب نسخ
 )اختبار( كالھما؟ أو إلناث؟ا كور؟الذ نسخ
 "الوالدة وحتى الحمل إلى البلوغ من" من نسخ

 داترفمال
 .البشري اإلخصاب إلى يؤدي الجنسي التكاثر كالشأ من شكل أي :البشري التكاثر

 ).األنثى من( البويضة مع )الذكر من( المنوي الحيوان فيھا يتحد التي الجنسي التكاثر عملية :التخصيب
 .األنثى جسم داخل طفل حمل فيھا يتم التي الحالة :الحمل
 .المھبل طريق عن الجسم خارج الجنين والدة :الوالدة

 )دقيقة 10-15( المشاركة- البداية

 ھذا نطاق خارج يعمواض الطالب رحط إذا .للدرس العلمية بالمصطلحات وتحدث عامية مصطلحات الطالب الستخدام استعداد على كن :مالحظة
 .به موثوق بالغ شخص مع ذلك يناقشوا أن منھم فاطلب الدرس،



  
  
 

     

 

      

         
  
  
 

                    
                   

                
         

                   
      

        

    
       

  
  
  
 

                 
  
  

        
  
  

   
                  

   
 

                   
           

   
 

     
       

                  
     

                   
                  

 
  

                   
       

 

    
  
   
 

           
 

 

               
  
  
  

          
     

 واإلناث للذكور التناسلي الجھاز تشريح :النشاط
 :اإلرشادات

 "تتكاثر الحية الكائنات كل" ورةبالس على اكتب
 .العبارة ھذه على المترتبة اآلثار مناقشة الطالب من اطلب

 من واحدة ھي- الحية الكائنات من المزيد الحية الكائنات ھاقيرط عن تنجب التي العملية- التكاثر .تتكاثر الحية الكائنات كل
 بقاء على للحفاظ التناسلي الجھاز أھمية من الرغم على ولكن .الحية غير وادمال عن الحية الكائنات يزتم التي األشياء
 .لحياةا قيد على الفرد اءإلبق ًاضروري ليس األخرى الجسم أجھزة عكس على ّهأن إال الحية، الكائنات

 .البشري التكاثر حول ستدور اليوم حصة ّأن الطالب أخبر
 األسماء على ونوستتعرف الجسم عضاءأ أسماء بمعظم معرفة لدينا المرحلة، ھذه مثل في .معرفته علينا يجب اًھام اًموضوع سنناقش اليوم" قل،

 ."واإلناث للذكور التناسلي الجھاز لتشريح العلمية
 .ضيحيةولتا الرسوم تسمية الطالب من واطلب التشريح استعرض
 :بالذكور الخاص الشكل اعرض

 .ذلك خالل األسماء ذكر مع االستعراض ابدأ

 .عضوان لديه الخارج في .للذكور التناسلي ازللجھ جانبي شكل ھذا .الجسم خارج الغالب في للذكور التناسلية األعضاء تقع

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

 ".الخصيتين" الصفن كيس يحمل
-)لطبيعيةا الجسم حرارة درجة( جةدر 98.6 من أقل- مناسبة حرارة درجة عند "الخصيتين" تثبيت في الصفن كيس وظيفة تتمثل
 .المنوية الحيوانات إلنتاج

 إلى تؤدي التي الذكورة ھرمونات اًأيض تجتن المنوية؟ الحيوانات إنتاج جانب إلى للخصيتين، األخرى الوظيفة يعرف نَم
 .البالغين الذكور لجسم األخرى السمات وجميع المنكبين عرض وزيادة الصوت خشونة

 .المنوية الحيوانات الخصيتان تنتج
 .ويةنلما الحيوانات يحمل الذي األنبوب ھو البربخ
 من المزيج وھذا .ومساعدتھا وحمايتھا المنوية الحيوانات يةلتغذ السوائل إضافة يتم حيث ،األسھر يسمى أنبوب عبر المنوية الحيوانات تنتقل

 .المنوي السائل باسم يعرف السوائل
 :التناسلي الجھاز من كجزء حدةاوو البولي الجھاز من كجزء حدةاو وظيفتين، اإلحليل يؤدي .بالقضيب المثانة يربط أنبوب عن رةعبا ھو اإلحليل

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

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

 :لإلناث الجانبي/األمامي الشكل اعرض
 :االستعراض ابدأ

 .لإلناث التناسلي الجھاز استعراض لنبدأ .الجسم خلدا لإلناث ةالتناسلي األجھزة تقع

 .الشھرية رةالدو أثناء شھر كل البويضة إطالق في ويتناوبان البويضات ينتجان مبيضان اإلناث لدى يوجد

 .فالوب قناتي حدىإ في تدخل ّھافإن ،المبيض البويضة تترك عندما
 .الرحم إلى البويضة تنتقل ثم



                      
                    

   
                

 
 

                     
 
         

                   
                 

           
             

 

    
      

 
       

 

                 
                  

  
  

                
               

  
                       

 
 

                  
  

            
 

 
 

   
                     
    

 
 

                    
                   

               
                   

                       
            

 

                      
                    

 

            
              

 .الوقت ھذا خالل لإلناث الدورة تأتي وال .جنين إلى تتطور حيث أشھر تسعة لمدة الرحم في تظل ّھافإن البويضة، تخصيب ّتم إذا
 ما وھذا .الشھرية الدورة أثناء الجسم خارج وتتدفق المخصبة، غير يضةوالب مع الرحم، بطانة القإط يتم ة،ضيوبلا تخصيب يتم لم ذاإ

 .لإلناث "ھريةالش بالدورة" ًعادة يسمى
 .اإلناث جسم خارج فتحة يشكل الذي ،بالمھبل الرحم بربط الرحم عنق يقوم .الرحم عنق ھو الرحم قاع

 .األطفال بإنجاب لھما عالقة وال التناسلي، الجھاز من اًجزء بالفعل ليسا ّھماأن إال قريبان، الشرج تحةفو المثانة ّأن من الرغم على

 .الحساسة المنطقة في حاتتف ثالث اإلناث لدى يوجد
 الذي بالمكان ملتحق وبالطبع، .اإلحليل وھو :الذكور لدى الذي االسم نفس عليه ويطلق .البول منه يخرج الذي األنبوب يوجد األمامي الجزء في

 .لتناسليا الجھاز من اًجزء اإلناث عند اإلحليل يعتبر ال الذكور، كسع على ذلك، ومع .المثانة :البول تخزين فيه يتم
 .المھبل- الجسم رجبخا الرحم تربط التي الفتحة توجد المنتصف في

 .الشرج فتحة الذكور؟ في نسميھا ماذا .ضالتفال منھا تخرج التي الفتحة ھي الخلفية الفتحة

 )قةدقي 15-20( الشرح :المنتصف
 الوالدة وحتى الحمل إلى لوغبال من :النشاط

 :اإلرشادات
 .التكاثر عملية في تحدث التي األحداث ناقش

ُ 
 الجھاز يف يضةووالب المنوي الحيوان ويجتمع .ويخصبھا بويضةلا مع فالوب قناة إلى بنجاح ينتقل الذي المنوي يوانالح يتحد وقد

 .لألنثى التناسلي

"الجنسي الجماع" باسم الخطوة ھذه عرفوت .المھبل داخل المنوي السائل وقذف المھبل في القضيب إدخال يتم البشري، التكاثر عملية في

 وصمنق الريبوزي النووي الحمض نصف المنوية اتناويحلا تحمل .المنوية الحيوانات إنتاج ھو للذكر التناسلي الجھاز من الغرض
 .طفل وإنجاب للحمل طريقة توجد ال المنوية، الحيوانات بدون .طفل إلنجاب الالزمة يةالوراث المعلومات أو األكسجين،

وحتى الحمل إلى التخصيب من ابدء الجنين األنثى جسد سيحمل ذلك بعد تخصيب، ھذا سمىي بھا، يلتقي أو البويضة المنوي الحيوان يخصب اعندم ًُ 
 .الوالدة

 )3 ،4:ألسفلا ،6 ،2:األوسط ،5 ،1:ألعلىا الجزء ):اإلجابات دليل( الوالدة وحتى الحمل إلى البلوغ من :النشرة تعبئة الطالب من اطلب

 repro.html‐https://kidshealth.org/en/teens/female لإلناث يلالتناس الجھاز- األطفال صحة من المأخوذة ائحرلشا اعرض

 )دقيقة 15-20( التقييم :النھاية
 لتقييم المھارات اختبار خالل من المناقشة تختتم أن المھم ومن .الخامس الصف لطالب يتضح ال قد غرض لھا والتكاثر بالحمل ةقالمتعل األنشطة
 .للدرس بك الط فھم مدى

 :اإلرشادات

 .الجنسي الجماع طريق عن آخر شخص إلى شخص من تنتقل أن يمكن فيروساتو أمراض وتوجد .الجنسي الجماع نتائج أحد سوى الحمل ليس
 يصفھا التي األدوية تناول طريق عن ًاجنسي المنقولة مراضاأل بعض عالج ويمكن . ًاجنسي المنقولة األمراض باسم الفيروسات ھذه عرفوتُ

 األمراض ھذه .أجسامھم في ستالزمھم بھا المصابين األشخاص ولكن ًا،جنسي المنقولة األمراض بعض عالج للطبيب ويمكن .الطبيب
 مراضاأل بعض تسببت قد .آخر شخص إلى بھا المصاب الشخص ينقلھا أن اًدائم فرصة توجد حيث مخاطربال محفوفة ًاجنسي المنقولة
 بھا تحمي التي الطرق بكل دراية وعلى اًبالغ اًشخص فيه تصبح الذي الوقت يحين أن إلى .ما شخص وفاة في النھاية في ًاجنسي المنقولة
 .الجنسي الجماع ممارسة عدم ل ُفضي ًا،جنسي المنقولة العدوى أو لحملا من نفسك

 والذي( الجنسي الجماع خالل من به تصاب أن يمكن معين فيروس الوقت لبعض نناقش أن المھم من ًا،جنسي المنقولة األمراض مناقشة ترك قبل
.البشرية المناعة نقص فيروس ھو يروسالف ھذا .أخرى بطرق به صابت أن يمكن حيث )الجماع ممارسة دمع طريق عن منه الوقاية يمكن ُ 

 البشرية؟ المناعة نقص فيروس ھو ما يوضح الذي اليوتيوب فيديو اعرض
 ".)دخولال تسجيل"- زرقألا زرال على انقر .جوجل في حسابك إلى الدخول تسجيل من دّتأك(
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