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ة مقدمة عن وحدة التربية الجنسية والمسؤولي: مالحظات المعلم
اإلنسانية

دقائق5: الوقت المقّدر

.اطرح مقدمة عن الوحدة والدروس والمواضيع العامة التي سيتم تعلمها خالل الوحدة



التربية الجنسية والمسؤولية اإلنسانية

غير الصحية/العالقات الصحية: 1الدرس 

التواصل ووسائل التواصل االجتماعي: 2الدرس 

السالمة والحدود الشخصية: 3الدرس 

الهوية الجنسية: 4الدرس 

علم التشريح وعلم وظائف األعضاء: 5الدرس 

البلوغ ونمو المراهقين: 6الدرس 

اإلنجاب والحمل: 7الدرس 

منع الحمل: 8الدرس 

األمراض المنقولة جنسيًا وفيروس نقص المناعة البشرية: 9الدرس 



1أهداف الدرس 

جسم وضع إرشادات لمناقشة المواضيع الحساسة مثل العالقات وأعضاء ال•

ومرحلة البلوغ والجنس

تعريف العالقات ودراسة صفات العالقات الصحية وغير الصحية•

ا على تحليل مدى تأثير األصدقاء والعائلة ووسائل اإلعالم والتكنولوجي•

العالقات

وصف الفرق بين الصداقات والعالقات الرومانسية•

تعريف المودة•



بنك الكلمات

عالقة●

صحي●

غير صحي●

تأثير●

إيجابي●

سلبي●

احترام الذات●

النزاهة●

التعاطف●

الرومانسية●

العاطفة●



خلق مساحة آمنة: مالحظة المعلم

دقيقة15-10: الوقت المقّدر•

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

يجري الطالب مناقشات جماعية صغيرة2.

بشأن يقوم المعلم بإشراك الطالب في مناقشة الصف طوال الوقت، كما يستمع القتراحات الطالب3.

القواعد األساسية

ؤولية اإلنسانيةقم بكتابة القواعد األساسية على الملصق الذي سيكون مرئيًا طوال وحدة التربية الجنسية والمس•

اطلب من الطالب شرح معنى ذلك•

.تأّكد من موافقة جميع الطالب على القواعد األساسية قبل بدء الدرس األول4.

ي حيث يمكن للطالب وضع األسئلة دون اإلفصاح عن هويتهم ف–قم بوصف صندوق األسئلة 5.

.الصندوق في أي وقت؛ ومن ثم يتم اإلجابة على هذه األسئلة نهاية كل حصة



القواعد األساسية

بعض األفكار بخصوص القواعد األساسية•
االحترام•
*السرية•
ما يقال هنا، يبقى هنا•
المساواة في التحدث•
إذا كان لديك سؤال، قم بكتابته ثم قدمه الحقًا-األسئلة مجهولة المصدر •
عدم مشاركة األسماء•



خلق مساحة آمنة
لف وتحدث

جعل اذكر بعض القواعد األساسية التي يمكن االتفاق عليها ل

أعضاء المكان آمنًا للتحدث في مواضيع حساسة مثل العالقات و

الجسم ومرحلة البلوغ والجنس؟



السرية: مالحظات المعلم

.قم بشرح دورك كمراسل إلزامي لضمان سالمة جميع الطالب



ريةــالس

:جميع المناقشات التي تدور حول هذه الموضوعات الحساسة، إال إذاسريةأعد بالحفاظ على •

بإيذاء نفسك أو أي شخص آخرأخبرتني أنك ستقوم •

مررت به في الماضي أو الحاضرإيذاء جسدي أو جنسي أو عاطفي أو إهمال أخبرتني عن أي •

عاًما14يقل عمره عن مع شخص نشاط جنسيأبلغت عن •

سنوات أو أكثر4يبلغ فارق السن بينهما أبلغت أّن أحد الطالب القاصرين يمارس نشاًطا جنسيًا مع شخص •

لضمان سالمة جميع الطالبمراسل إلزامييقتضي القانون أن يكون المعلم بمثابة •



صندوق األسئلة

هل لديك سؤال عن شيء ما؟

.ثم ضعها في الصندوق. وما شابه/ بطاقة الصقة/اكتبه على ورقة

.سنقوم باإلجابة على أية أسئلة مجهولة المصدر في نهاية كل حصة



العالقات : مالحظة المعلم

دقيقة15-10: الوقت المقّدر

"عالقة"اطلب من الطالب التفكير في معنى كلمة 

تعريف العالقة1.

بأسلوبهم في ورقة العمل" العالقة"يقوم الطالب منفردين بتعريف •

ثم ناقش التعريف مع زميل من اختيارك•

تتشارك المجموعة بأكملها في الوصول إلى تعريف شائع للعالقات: يقود الُمعلم•

قم بإعداد قائمة بأنواع العالقات المختلفة 2.

بالتعاون مع زميل، يعّرف الطالب األنواع المختلفة من العالقات في ورقة العمل•

تتشارك المجموعة بأكملها المعلومات وتضيفها إلى ورقة العمل•

خصائص العالقات الصحية وغير الصحية3.

.  يجري المعلم مناقشة حول الخصائص•



العالقات



العالقة

.اكتب تعريفًا للعالقة بأسلوبك الخاصة

خر هي الحالة التي تكون فيها مرتبط بشخص آخر أو مرتبط بعالقة متبادلة مع شخص آ

(Merriam-Webster)

أو هي عالقة تواصل أو ارتباط أو شراكة تربط بين األشخاص سواء أكان هذا الرباط بالدم

(Dictionary.com)بالزواج أو من خالل عالقة عاطفية أو غيرها 

بين شخصين أو الطريقة التي ترتبط بها األشياء أو تتفاعل معها؛ العالقة هي الطريقة التي تربط

(Cambridge)أكثر، أو هي الطريقة التي يتصرف بها األشخاص تجاه بعضهم البعض 



أنواع العالقات

ت؟ ما هي األمثلة على األنواع المختلفة للعالقا

ن تعاون مع زميلك إلعداد قائمة بأكبر عدد ممك

...من العالقات

األب

الصديق

الجدة



خصائص العالقات الصحية مقارنة بغير الصحية

عالقات صحية عالقات غير صحية



خصائص العالقات الصحية مقارنة بغير الصحية

عالقات صحية عالقات غير صحية

المساواة التحكم

الصدق عدم الصدق

السالمة الجسدية اإليذاء الجسدي

االحترام عدم االحترام

الراحة التخويف

االحترام الجنسي اإليذاء الجنسي

االستقاللية عدم االستقاللية

حس الدعابة العدوانية



يجب أن تحاول دائًما أن 
تكون هذا الشخص الذي 
تحترمه ويحترمه اآلخرين
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التأثير اإليجابي والسلبي: مالحظة المعلم

دقائق10: الوقت المقّدر

تأثير1.
.aتجري المجموعة بأكملها نقاًشا حول كيفية تأثير العالقات على خيارات الحياة

.bيكون التأثير إيجابيًا في بعض األحيان، وسلبيًا في أحيان أخرى

عرف الضغط اإليجابي والسلبي في العالقة2.

التعامل مع الضغط3.
.aسلّط الضوء على أهمية احترام الذات والنزاهة والتعاطف والتواصل التخاذ الخيارات الصحيحة



تأثير العالقة

كيف تؤثر العالقات التي تمر بها على الخيارات التي تتخذها في حياتك؟

هل تشكل العالقات ضغًطا إيجابيًا أم سلبيًا عليك وعلى اختياراتك؟

...فّكر في أحد أنواع العالقات التي ذكرتها 

كيف يمكن أن تشكل هذه العالقة ضغًطا إيجابيًا عليك؟

كيف يمكن أن تشكل هذه العالقة ضغًطا سلبيًا عليك؟



...الكثير من الضغط
...يجعل األمر صعبًا

!!!كن تصبح على سجيتأ



!!!يمكنك التعامل مع الضغط



اتخاذ القرارات الجيدة

: احترام الذات

مقياس لمقدار تقييم الشخص لذاته واحترامها

.والشعور بالثقة تجاه نفسه

:العمل على احترامك لذاتك

التحدث بما يبعث الثقة واإليجابية بالنفس•

التصرف بنزاهة•

اختيار األصدقاء المساندين لك•

تقبل نفسك•

:النزاهة

.سمة القيام بما هو معروف أنّه صحيح

:التعاطف

اتهم القدرة على فهم مشاعر اآلخرين وسلوكي

ومواقفهم



العاطفة: مالحظة المعلم

دقائق10: الوقت المقّدر

يتولى المعلم مهمة تيسير النقاش حول العاطفة1.
.aخالل فترة المراهقة، نشعر في كثير من األحيان أننا مضطرون للدخول في عالقات رومانسية

.bقد نرغب في العالقات خوض تجربة الشعور بالعاطفة.

ما هي العاطفة؟2.



العالقات الرومانسية

:  مجموعة من فردين

كيف تشبه العالقة الرومانسية الصداقة؟

كيف تختلف العالقة الرومانسية عن الصداقة؟

كيف تشعر حيال العالقات الرومانسية؟: أمعن التفكير



عّرف العاطفة

(Merriam-Webster)هي شعور باإلعجاب واالهتمام بشخص ما أو شيء ما 

(  Dictionary.com)هي شعور بالولع أو اإلخالص أو الحب 

(Cambridge Dictionary)هي شعور باإلعجاب بشخص ما أو شيء ما 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/affection
https://www.dictionary.com/browse/affection
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/affection


لف وتحدث

ما هي بعض الطرق التي نظهر بها العاطفة؟

قات؟كيف قد تبدو المودة مختلفة في أنواع مختلفة من العال

من الذي يقرر كيف تبدو العاطفة في عالقاتك؟



في العالقات، 

:أنت تقرر حدودك

الحدود العاطفية●

الحدود الجسدية●



صندوق األسئلة



الموارد

https://pixabay.com/vectors/social-media-connections-networking-3846597/

https://pixabay.com/photos/handshake-haendeschuettel-respect-442908/

https://www.dictionary.com/browse/relationship

https://www.merriam-webster.com/dictionary/relationship

https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/relationship

https://pixabay.com/photos/heart-card-pastels-figure-762564/

https://pixabay.com/vectors/question-questions-man-head-2519654/

https://pixabay.com/photos/chess-chess-pieces-chess-board-2730034/

https://pixabay.com/vectors/social-media-connections-networking-3846597/
https://pixabay.com/photos/handshake-haendeschuettel-respect-442908/
https://www.dictionary.com/browse/relationship
https://www.merriam-webster.com/dictionary/relationship
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/relationship
https://pixabay.com/photos/heart-card-pastels-figure-762564/
https://pixabay.com/vectors/question-questions-man-head-2519654/
https://pixabay.com/photos/chess-chess-pieces-chess-board-2730034/

