
6الصف 
مفهوم الذات وصورة الجسم

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

عاًما يتحدثن 18و 5فتيات تتراوح أعمارهن بين "أو " الفتاة صاحبة العالم في شعرها"يشاهد الطالب أحد الفيديوهين 

ركيز عليه في يقود المعلم مناقشة عن صورة الجسم مستخدًما الفيديو كموضوع للت. على الطالب" عما يعنيه الجمال لهن

المنزلي مقابلة يتضمن الفرض. يستعرض الطالب تغيرات مرحلة البلوغ قبل تحديد ما يجعلهم مميزين كأفراد.  النقاش

.  شخص بالغ موثوق به والتحدث عن صورة الجسم



ليوم هدف ا

.تحليل تأثير مفهوم الذات وصورة الجسم•



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

.ًرا أو حدوًدا خاصة بهم للصف ليأخذونها في اعتبارهم طوال النقاشادع الطالب يقترحون أدو3.



منة خلق مساحة آ

المكان اذكر بعض القواعد األساسية التي يمكن االتفاق عليها لجعل

آمًنا للتحدث في موضوع حساس؟



فيديو ومناقشة: مالحظات المعلم

دقائق10: الوقت المقّدر•

الترجمة النصية":  ELL & SpEd"استراتيجية •



(تابع)فيديو ومناقشة : مالحظات المعلم

https://www.youtube.com/watch?v=EC-v30Ds92E

https://www.youtube.com/watch?v=EC-v30Ds92E


(تابع)فيديو ومناقشة : مالحظات المعلم

https://www.youtube.com/watch?v=j541ShtTSJU

https://www.youtube.com/watch?v=j541ShtTSJU


https://www.youtube.com/watch?v=EC-v30Ds92E
https://www.youtube.com/watch?v=EC-v30Ds92E


https://www.youtube.com/watch?v=j541ShtTSJU
https://www.youtube.com/watch?v=j541ShtTSJU


فيديو ومناقشة: مالحظات المعلم

دقائق10: الوقت المقّدر•

الترجمة النصية":  ELL & SpEd"استراتيجية •

األوالد وصورة الجسم•

•https://www.youtube.com/watch?v=LiY8WSzY_xQ

لماذا أصبحت صورة الجسم تشكل هذه المشكلة لألوالد•

•https://www.youtube.com/watch?v=KF7OtqvIsV8

https://www.youtube.com/watch?v=LiY8WSzY_xQ
https://www.youtube.com/watch?v=KF7OtqvIsV8


https://www.youtube.com/watch?v=EC-v30Ds92E
https://www.youtube.com/watch?v=EC-v30Ds92E


https://www.youtube.com/watch?v=EC-v30Ds92E
https://www.youtube.com/watch?v=EC-v30Ds92E


صورة جسمي: مالحظات المعلم

دقيقة20: الوقت المقّدر•

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



(تابع)صورة جسمي : مالحظات المعلم



(تابع)صورة جسمي : مالحظات المعلم



(تابع)صورة جسمي : مالحظات المعلم



ا؟ ما الذي يجعلك مميًز



الخاتمة: مالحظات المعلم

دقيقة20: الوقت المقّدر•



الخاتمة: مالحظات المعلم

فرض منزلي: الوقت المقّدر•



قائمة المراجع

، الرابط 2013نيسان /أبريل23، في Common Sense Media-YouTubeيوتيوب، -األوالد وصورة الجسم" األوالد وصورة الجسم"•

https://www.youtube.com/watch?v=LiY8WSzY_xQ( . 2019تشرين أول /أكتوبر9تمت زيارة الموقع في)

، الرابط 2018أيار /مايو10يوتيوب، إغراء، ." إغراء| عاًما يتحدثن عما يعنيه الجمال لهن 18و 5فتيات تتراوح أعمارهن بين "•

https://www.youtube.com/watch?v=j541ShtTSJU. .( 2019أيلول /سبتمبر11تمت زيارة الموقع في)

•"SGBI-E6 :الرابط 2018أدوات التثقيف عن الجنسانية، الرعاية المجتمعية لإليدز في مونتلاير، ." تبني موقف إيجابي تجاه صورة الجسم ،

https://sexedtoolkit.com/lesson-plans/sexual-growth-and-body-image/sgbi-e6-adopting-positive-attitude-towards-body-

image/.( 2019أيلول /سبتمبر11تمت زيارة الموقع في)

•"SGBI-E4 :الرابط 2018أدوات التثقيف عن الجنسانية، الرعاية المجتمعية لإليدز في مونتلاير، ." التعريف بمرحلة البلوغ وفهمها ،

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

puberty/.( 2019أيلول /سبتمبر11تمت زيارة الموقع في)

، الرابط 2014آذار /مارس7، في BigBuddhaFilmsيوتيوب، ." فيلم أطفال-الفتاة صاحبة العالم في شعرها "•

https://www.youtube.com/watch?v=EC-v30Ds92E.( 2019أيلول /سبتمبر11تمت زيارة الموقع في)

-5Newsلماذا أصبحت صورة الجسم تشكل هذه المشكلة لألوالد، يوتيوب، في قناة ." لماذا أصبحت صورة الجسم تشكل هذه المشكلة لألوالد"•

YouTube 2016آب /أغسطس8، في ،https://www.youtube.com/watch?v=KF7OtqvIsV8( . تشرين أول /أكتوبر9تمت زيارة الموقع في

2019)

https://www.youtube.com/watch?v=LiY8WSzY_xQ
https://www.youtube.com/watch?v=j541ShtTSJU
https://sexedtoolkit.com/lesson-plans/sexual-growth-and-body-image/sgbi-e6-adopting-positive-attitude-towards-body-image/
https://sexedtoolkit.com/lesson-plans/sexual-growth-and-body-image/sgbi-e4-introducing-and-understanding-puberty/
https://www.youtube.com/watch?v=EC-v30Ds92E
https://www.youtube.com/watch?v=KF7OtqvIsV8
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