
6الصف 
تغيرات تحدث في مرحلة المراهقة والبلوغ

يفكر . اقشتهافي هذا الدرس، يعمل المعلم والطالب بشكل تعاوني لوضع إرشادات للتعلم بشأن الموضوعات الحساسة ومن

لتغيرات يشارك المعلم الطالب عن بعض ا. الطالب في التغيرات وفي األشياء التي تظل كما هي خالل مرحلة البلوغ

جديدة التي لممارسة األشياء ال" صواب أم خطأ"يلعب الطالب لعبة . العاطفية والجسدية التي تحدث خالل مرحلة البلوغ

زلي يكون الفرض المن. يشارك الطالب في مناقشة داخل الصف عن األمور التي يتطلعون لها في مرحلة النمو. تعلموها

بلوغ مع شخص عبارة عن تمرين على الكتابة يجيب فيه الطالب عن األسئلة في شكل عمود النصائح ويناقشون مرحلة ال

.  بالغ موثوق به



ليوم هدف ا

وصف التغيرات الجسدية واالجتماعية واإلدراكية والعاطفية لمرحلة •

.المراهقة

.تحديد مصادر المعلومات الطبية الدقيقة عن النمو في مرحلة المراهقة•

.وضع نموذج اتخاذ قرار وتقييم النتائج•



مالحظات المعلم



خلق مساحة آمنة: مالحظات المعلم

دقائق5: الوقت المقّدر•

المشاركة/ تفعيل المعرفة المسبقة•

".  أكثر أماًنا"ابدأ الدرس بتأسيس قواعد أساسية تؤدي إلى مساحة 1.

ب زمالء نظًرا للطبيعة الحساسة لهذه الموضوعات، عليك تذكير الطالب بتجنب التحدث عن تجار2.

.صفهم

.أو حدوًدا خاصة بهم للصف ليأخذونها في اعتبارهم طوال النقاشًرا ادع الطالب يقترحون أدو3.



منة خلق مساحة آ

المكان اذكر بعض القواعد األساسية التي يمكن االتفاق عليها لجعل

آمًنا للتحدث في موضوع حساس؟



عصف ذهني: مالحظات المعلم

دقائق10: الوقت المقّدر•

شركاء ذوي قدرات مختلطة":  ELL & SpEd"استراتيجية •



عصف ذهني جماعي

...  اكتب قائمة باألشياء التي

تتغير خالل مرحلة البلوغ•

تظل كما هي خالل مرحلة البلوغ•



لبلوغ؟: مالحظات المعلم ماذا تعني مرحلة ا

دقائق10: الوقت المقّدر•

شركاء ذوي قدرات مختلطة":  ELL & SpEd"استراتيجية •



لبلوغ؟ ماذا تعني مرحلة ا

.فترة البلوغ هي الفترة التي تتغير فيها أجسادنا لتصبح كأجساد البالغين



لبلوغ؟ : مالحظات المعلم (تابع)ماذا تعني مرحلة ا



تغيرات جسدية



لبلوغ؟ : مالحظات المعلم (تابع)ماذا تعني مرحلة ا



تغيرات عاطفية



هرمونات

التستوستيرون•

اإلستروجين•

البروجسترون•



فن النمو-نمو المراهق -فيديو : مالحظات المعلم

دقائق5: الوقت المقّدر•

شّغل الترجمة النصية":  ELL & SpEd"استراتيجية •

https://www.youtube.com/watch?v=0BJFoGK5GlY&feature=y

outu.be



فن النمو-نمو المراهق 



لعبة صواب أم خطأ: مالحظات المعلم

دقائق10: الوقت المقّدر•

شركاء ذوي قدرات مختلطة":  ELL & SpEd"استراتيجية •





(تابع)لعبة صواب أم خطأ : مالحظات المعلم



!!!!أنت لست وحدك



كيف تتأقلم



الخاتمة: مالحظات المعلم

دقائق5: الوقت المقّدر•

شركاء ذوي قدرات مختلطة":  ELL & SpEd"استراتيجية •



نمو؟اذكر بعض األمور التي تتطلع إليها بشأن ال

شارك -زاوج -اكتب 



عمود النصائح: مالحظات المعلم

اإلسفنجة: الوقت المقّدر•

شركاء ذوي قدرات مختلطة":  ELL & SpEd"استراتيجية •





ا: مالحظات المعلم لًغ ا ا ب اسأل شخًص

فرض منزلي: الوقت المقّدر•





قائمة المراجع

26يوتيوب، -MindMattersAustralia،يوتيوب–فن النمو : نمو المراهق2.1sالوحدة •

، الرابط 2015آذار /مارس

https://www.youtube.com/watch?v=0BJFoGK5GlY&feature=youtu.be

(2019تشرين أول /أكتوبر8تمت زيارة الموقع في )

•"SGBI-E4 :معية لإليدز أدوات التثقيف عن الجنسانية، الرعاية المجت." التعريف بمرحلة البلوغ وفهمها

، الرابط 2018في مونتلاير، 

https://sexedtoolkit.com/lesson-plans/sexual-growth-and-body-image/sgbi-e4-

introducing-and-understanding-puberty/.

(2019أيلول /سبتمبر11تمت زيارة الموقع في )

https://www.youtube.com/watch?v=0BJFoGK5GlY&feature=youtu.be
https://sexedtoolkit.com/lesson-plans/sexual-growth-and-body-image/sgbi-e4-introducing-and-understanding-puberty/
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