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البلوغ ونمو المراهقين



هدف اليوم

وصف التغيرات الجسدية واالجتماعية واإلدراكية والعاطفية لمرحلة •

.المراهقة

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

.وضع نموذج اتخاذ قرار وتقييم النتائج•

.تحليل تأثير مفهوم الذات وصورة الجسم•



خلق مساحة آمنة: مالحظة المعلم

دقائق5: الوقت المقّدر•

المشاركة/ تفعيل المعرفة المسبقة•

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

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

.صفهم

.دع الطالب يقترحون أدوًرا أو حدوًدا خاصة بهم للصف ليأخذونها في اعتبارهم طوال النقاش3.



خلق مساحة آمنة

المكان اذكر بعض القواعد األساسية التي يمكن االتفاق عليها لجعل

آمنًا للتحدث في موضوع حساس؟



البلوغ: مالحظات المعلم

دقيقة20: الوقت المقّدر

يبدأ المعلم المناقشة بتعريف البلوغ وسبب حدوثه1.

عصف ذهني جماعي2.
.a ياء التي تبقى األشياء التي تتغير في مرحلة البلوغ واألش"ورق الصق، / لوح الكتابة/اكتب على السبورة

"دون تغيير

.bيمكن للطالب مشاركة ما يعرفونه بالفعل عن البلوغ والتغيرات التي قد تحدث ألجسامهم

تعريف الهرمونات3.

".Brain Pop"ينقسم الطالب إلى مجموعات صغيرة إلكمال ورقة عمل 4.



قائمة باألشياء المحتمل أن تتغير في مرحلة البلوغ

وفي الوجه بالنسبة( شعر العانة)نمو الشعر في أماكن مثل الساقين وتحت اإلبطين وفي منطقة األعضاء التناسلية •  

لبعض الناس

(حب الشباب)المزيد من الغدد الدهنية النشطة التي قد تؤدي إلى شعر دهني وبشرة وجه دهنية •  

.مزيد من الغدد العرقية النشطة التي قد تؤدي إلى رائحة جسم كريهة•  

طفرات النمو•  

نمو القضيب والخصيتين والثديين•  

اتساع عظام الحوض واألكتاف•  

(أحالم تؤدي إلى االحتالم)االحتالم الليلي •  

ويكون أكثر شيوًعا عند االستيقاظ ويسمى ذلك في بعض األحيان)مزيد من انتصاب القضيب •  

(االستيقاظ بعضو منتصب

(شفافة أو بلون أبيض سائل تخرج من المهبل)إفرازات مهبلية •  

الطمث•  

تقلب المزاج•  

قد نصبح مهتمين بالعالقات الرومانسية أو اإلعجاب العاطفي باآلخرين•  

وقد نبدأ في الشعور بمشاعر جنسية•  

قد نرغب في مزيد من االستقاللية والخصوصية•  



ما هو البلوغ؟

.أجساد البالغينفترة البلوغ هي الفترة التي تتغير فيها أجسادنا لتصبح ك

لماذا يحدث البلوغ؟

.لتحضير أجسامنا لإلنجاب وخلق حياة جديدة



(Brain Pop)موقع فيديو مقتبس من : مالحظات المعلم

:شاهد هذا الفيديو

https://www.brainpop.com/health/geneticsgrowt

handdevelopment/puberty/

https://www.brainpop.com/health/geneticsgrowthanddevelopment/puberty/


عصف ذهني جماعي

... اكتب قائمة باألشياء التي

تتغير خالل مرحلة البلوغ•

تظل كما هي خالل مرحلة البلوغ•



التغيرات الجسدية والعاطفية: مالحظة المعلم

دقائق10: الوقت المقّدر•

لى يترأس المعلم النقاش حول مرحلة البلوغ عن طريق مساعدة الطالب ع1.

إلى تغييرات جسدية وعاطفية" التغير"تصنيف قائمة 



تغيرات جسدية

نمو الشعر

أكتاف أعرض

غدد عرقية نشطة



تغيرات عاطفية

مشاعر جنسية

ةالرغبة في االستقاللي



الهرمونات: مالحظة المعلم

لديهشخصكل.الجسمفيهرمونيةتغيراتسببهايكونالتغيراتهذهأنّ الطالبأخبر

جميعها،وليسالحاالت،معظمفي.والبروجسترونواإلستروجينالتستوستيرونتسمىهرمونات

مزيدإفرازفيالفتياتجسمويبدأالتستوستيرون،هرمونمنمزيدإفرازفياألوالدجسميبدأ

األخرىالتغيراتفيالسببهيالهرمونيةالتغيراتهذه.البلوغمرحلةخاللاإلستروجينمن

.بهانشعرالتي



الهرمونات

التستوستيرون•

اإلستروجين•

البروجسترون•



ترتيب أعراض مرحلة البلوغ

. راجع أعراض مرحلة البلوغ المدرجة في المربع

راض ثم حّدد األعراض التي تظهر للفتيات واألع

.التي تظهر لألوالد أو كليهما

وعند االنتهاء من القائمة، راجع إجاباتك مع 

.زميلك



لعبة صواب أم خطأ: مالحظة المعلم

دقائق10: الوقت المقّدر•

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

(.نشرة صواب أم خطأانظر)بعد ذلك، لمراجعة المعلومات، العب لعبة قصيرة من ألعاب الصواب والخطأ مع الفصل .6



(تابع)لعبة صواب أم خطأ : مالحظة المعلم

ذّكر الطالب أّن مرحلة البلوغ هي أمر يختبره الجميع تقريبًا، لذا فهم ليسوا. 7

ذّكرهم أيًضا أّن الجميع مختلفون لذا فكل منهم يختبر ويمر بمرحلة. وحدهم في هذا األمر

ب هذه التغيرات، يحتاج الطالب إلى عناية إضافية عند االستحمامبوبس. البلوغ بشكل مختلف

.والحفاظ على نظافتهم

ناقش بعض االستراتيجيات التي قد تساعد الطالب في التأقلم مع التغيرات التي يمرون بها. 8

اسألهم عما سيفعلون إذا شاهدوا أي كدمات أو شعروا بآالم في العضالت . خالل مرحلة البلوغ

قدم لهم أمثلة على بعض الحلول مثل السؤال عن المسكنات أو. واربطها بآالم النمو وتشنجات الحيض

اطلب من الطالب وصف األنشطة التي يقومون بها للشعور ببعض الهدوء. االستلقاء أو التمدد أو ممارسة التمارين

قدم لهم بعض النصائح مثل الكتابة أو المشي أو الرسم أو التحدث . والراحة أو السعادة

....مع صديق موثوق به أو أحد الوالدين، إلخ



. وضح إذا ما كانت اإلجابة صحيحة أم خاطئة

.مع التعليل

صواب أم خطأ

عني أنني إذا بدأ أصدقائي جميعًا سن البلوغ قبلي، فهذا ي1.

.          تأخرت

صواب          خطأ

سأبدأ في مالحظة نمو مزيد من الشعر في بعض 2.

األماكن مثل أعضائي التناسلية وتحت اإلبط

صواب          خطأ

.األوالد فقط هم من يحتلمون أثناء النوم3.

صواب          خطأ

ر من الطبيعي البدء في اإلعجاب العاطفي أو المشاع4.

.الرومانسية خالل مرحلة البلوغ

صواب          خطأ

.  ينشأ البلوغ بسبب تغيرات هرمونية في الجسم5.

صواب          خطأ

.  يمر الجميع بمرحلة البلوغ بنفس السرعة6.

صواب          خطأ



صورة جسمي : مالحظة المعلم

البلوغفترةأثناءتحدثقدالتيوالعاطفيةالجسديةالتغيراتأنّ الطالبأخبر.3

جسمك،فيحبهاتالتياألشياءفيالتفكيريساعدقدالجسم،تجاهبالرضاالشعورصعوبةمنتزيدقد

علىعام،بشكلنفسك،فيتحبهاالتياألشياءأوبجسمك،فعلهيمكنكماأو

.بهاتمرالتيالبلوغفترةخاللبالرضاشعوركتحسن



التأثيرات على صورة الجسم: مالحظات المعلم

قبل بداية الحصة، اجمع مجموعة من اإلعالنات ذات المحتوى الجنسي المكثف.3

وحاول تخصيص إعالن لكل. من المجالت أو اطبعها من على اإلنترنت

بل وحاول، إن استطعت، العثور على إعالنات موجهة إلى المراهقين وليس. طالب

.للبالغين فقط

وضح أّن الصف سيقوم بدراسة مجال صناعة اإلعالنات.4

ودراسة الرسائل التي تقدمها اإلعالنات حول الجنسانية الموجهة لألطفال

.والمراهقين

م الطالب إلى مجموعات من .5 .أشخاص5-3قّسِّ

.على كل مجموعةوسائل اإلعالم وصورة الجسموزع نشرة .6

أتح للصف فرصة اختيار اإلعالنات المطبوعة.7

.واجعل كل مجموعة تختار إعالن واحد لتحليله

.امنح المجموعات وقتًا لتحليل اإلعالنات بناًء على النشرة.8



تأثير وسائل اإلعالم



صورة الجسم

:مناقشة الصف

ها ما هي بعض الطرق التي يمكننا من خالل

تراودنا التغلب على التصورات السلبية التي

عن أنفسنا؟

م عن صورة وسائل اإلعالكن على دراية بالوسائل اإلعالمية التي تتابعها والرسائل التي تبثها•  

.الجسم

. يانفي بعض األحتذكر أّن كل شخص يواجه بعض التحديات مع صورة الجسم الخاصة به•  

.لى نفسكعندما تحكم عاستخدم التشجيع الذاتي اإليجابي عندما تجد أنّك انتقادي لنفسك أو

.تعامل مع جسمك باحترام عن طريق الحفاظ على قوته وصحته•  

مك أو دون تغيير حجتناول وجبات متوازنة ومارس التمارين الرياضية للشعور بصحة أفضل•  

.شكلك لتناسب شخًصا آخر تظنه مثاليًا

عن نفسكارتدِّ المالبس التي تالئم جسمك وتجعلك تشعر بالرضا•  

.لشخصك كما أنتاقضِّ الوقت مع األصدقاء والعائلة ومن يتمتع باإليجابية ويحبك•  

إمكانات وسلط الضوء على. ال تحبهااكتب قائمة بالمزايا اإليجابية ألي عضو بجسدك أو أي ميزة•  

.جسمك

ك أو في منزلعلقها. اكتب رسالة قصيرة من شأنها مساعدتك على الشعور بالرضا عن نفسك•  

ديق خلفية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، أو اطلب من صغرفتك، أو اجعلها شاشة توقف أو

.بانتظامأن يرسلها لك في رسالة نصية

يز على التركوحاول. كن على دراية بكيفية التحدث عن تفاصيل الجسد مع األشخاص اآلخرين•  

.الجسديالسمات اإليجابية التي ال تتعلق بالمظهر



(تابع)صورة جسمي : مالحظة المعلم

اطلب من الطالب العمل. قّسم الطالب إلى أزواج وأعطِّ كل طالب ورقة كبيرة. 4

وإذا تعذر ذلك، فاستخدم. في مجموعات من اثنين، وتتبع صورة الظل لشريكهم على الورقة باستخدام قلم تظليل

". صورة جسمي"بدالً من ذلك مطبوعات 

وأخبرهم. اطلب من الطالب استخدام أقالم تظليل لرسم أو كتابة الخصائص اإليجابية التي لديهم.5

أّن هذه الخصائص قد تكون خصائص جسدية وعاطفية يفخرون بها أو تجعلهم

يمكن للطالب أيًضا كتابة األشياء التي يمكنهم القيام بها بواسطة أجسادهم والتي تجعلهم. يشعرون بالرضا

شجع الطالب على كتابة الخصائص المتعلقة بالبلوغ والبالغين التي. يفخرون بها

قد يتطلعون إليها، ولكن تأّكد من إخبارهم بأنّه ال يتعين عليهم كتابة

.أي شيء ال يشعرون بالراحة معه أو يشعرون أنّه سري وخاص بهم

ادع الطالب إلى تقديم عرض موجز لما" صورة جسمي"ضع الرسومات في معرض .6

.يميزهم وما يفخرون به

وهذه التغييرات. أنهِّ النقاش بالقول بأّن التغيرات الجسدية والعاطفية جزء طبيعي من البلوغ.7

إّن الشعور بالفخر تجاه هذه التغيرات قد . هي تمثيل لنمونا نحو التحول ألشخاص بالغين

من المهم أن . يساعدنا على منح أجسادنا التقدير الذي تستحقه والشعور بالثقة واالحتفاء بتفردنا

.نحترم كل أنواع األجساد ونقدرها



ما الذي يجعلك مميًزا؟



!!!!أنت لست وحدك

ن ثمة الكثير من األشخاص الذين مروا بهذه المرحلة م

في حياتك فّكر في األشخاص البالغين الموثوق بهم. قبل

ة ممن تستطيع التحدث معهم عن التغيرات الجسدي

.والعاطفية لمرحلة البلوغ والمراهقة



!اسأل شخًصا بالغًا: مالحظة المعلم

فرض منزلي: الوقت المقّدر•

اجعلهم اطلب من الطالب اختيار شخص بالغ يعرفونه ويثقون به، مثل أحد الوالدين، جد أو صديق للعائلة و(2

!(.اطلع على نشرة اسأل شخًصا بالغًا)يسألون هذا الشخص عن تجربته مع مرحلة البلوغ 





المصادر/الموارد

(انظر مجلد المصادر)الرعاية المجتمعية لإليدز في مونتلاير •
•https://pixabay.com/illustrations/change-new-beginning-renewal-671374/

مخطط الجسم: الصورة•

• https://advsoc2014.files.wordpress.com/2014/04/bd772-sofia-

vergara25e225802599s-diet-pepsi-skinny-can-ad-

campaign.jpg?w=470&h=635

• https://sites.psu.edu/yuhsuan/2016/02/10/advertising-between-men-and-women/

https://pixabay.com/illustrations/change-new-beginning-renewal-671374/
https://pixy.org/604928/
https://advsoc2014.files.wordpress.com/2014/04/bd772-sofia-vergara25e225802599s-diet-pepsi-skinny-can-ad-campaign.jpg?w=470&h=635
https://sites.psu.edu/yuhsuan/2016/02/10/advertising-between-men-and-women/

