
6الصف 
االمتناع عن ممارسة الجنس لتجنب الحمل

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

ا االمتناع يركز المعلم على مزاي. المعلم الطالب خالل مناقشة لتعريف االمتناع عن الجنس واالتصال الجنسي والجماع

من فئة يقرأ الطالب السيناريوهات ويصنفون األنشطة لتحديد ما إذا كان السلوك سيصنف ض. عن ممارسة الجنس

متناع عن شخص يرغب في اختيار االمتناع عن ممارسة الجنس والسلوكيات غير المقبولة بالنسبة لشخص اختار اال

ع الطالب خطة يض. يقود المعلم مناقشة حول كيفية رفض السلوكيات السلبية واستخدام مهارات الرفض. ممارسة الجنس

.  لالمتناع عن السلوكيات الجنسية



ليوم هدف ا

.ع الحملتعريف الجماع الجنسي، والتكاثر البشري، واالمتناع الجنسي، ومن•

صنع اذكر طريقة االستمرار في االمتناع عن ممارسة الجنس وتطبيق نموذج•

.القرار



تعريف االمتناع عن ممارسة الجنس: مالحظات المعلم

دقائق5: الوقت المقّدر•

المشاركة/ تفعيل المعرفة المسبقة•

.تعريف االمتناع عن ممارسة الجنس ومناقشة األمر1.



.تعريف االمتناع عن ممارسة الجنس

.ماذا يعني االمتناع عن ممارسة الجنس؟ عرفه بكلماتك



يمكن للعالقات في سن

المراهقة التركيز على 

ية، العالقة الحميمية العاطف

يمية وليس فقط العالقة الحم

.الجنسية

قرار واع بعدم المشاركة في النشاط الجنسي والمهارات

.الالزمة لدعم هذا القرار

ما هو االمتناع عن ممارسة الجنس



ما هو االتصال الجنسي والجماع : مالحظات المعلم
الجنسي؟

دقائق3: الوقت المقّدر•

ف االتصال الجنسي والجماع الجنسي وناقشهما1. عرِّ



االتصال الجنسي

رج أو اللمس المتعمد، مباشرة أو من خالل المالبس، لألعضاء التناسلية أو الش

شباع الفخذ أو الثدي أو الفخذ الداخلي أو األرداف ألي شخص بقصد إثارة أو إ

.الرغبة الجنسية ألي شخص



الجماع الجنسي

من خاللها تبدأ العملية التناسلية التي يتم فيها إدخال القضيب في المهبل والتي

.حياة إنسانية جديدة



يا الصحية لالمتناع عن الجنس: مالحظات المعلم المزا

دقائق5: الوقت المقّدر•

.ناقش المزايا الصحية لالمتناع عن الجنس1.



ًيا، كلما كلما كنت أصغر سًنا حينما تصبح نشًطا جنس

كان من المحتمل أن يصبح لديك أكثر من شريك 

.  جنسي

االنتظار حتى الزواج سيقلل من عدد 

الشركاء الجنسيين لديك في حياتك

المزايا الصحية لالمتناع عن الجنس

تقليل خطر اإلصابة بعدوى أحد األمراض 

.المنقولة جنسًيا

ابين ال تخاطرين بأن تصبحي حامالً أو تص

.بعدوى أحد األمراض المنقولة جنسًيا



يا العاطفية واالجتماعية لالمت: مالحظات المعلم ناع المزا
عن ممارسة الجنس

دقائق5: الوقت المقّدر•

.ناقش المزايا العاطفية واالجتماعية لالمتناع عن ممارسة الجنس1.



يا العاطفية واالجتماعية لالمتناع عن ممارسة  المزا
الجنس

.حرية إنشاء الكثير من الصداقات•

.عالقات أقل تعقيًدا•

امل داخل القدرة على التركيز على الجوانب الشخصية في التع•

.العالقات

.تجنب التالعب بك أو استغاللك من جانب اآلخرين•



يا العاطفية واالجتماعية لالمتناع عن ممارسة  المزا
الجنس

o الحصول على بعض الوقت

ذ لتنمية النضج المطلوب التخا

القرارات الهامة

o التحرر من القلق والضغوط

سًيا المتعلقة باألمراض المنقولة جن

.والحمل

oترام االمتثال لقيمك الشخصية كاالح

.والصدق واألخالقيات



"هل هذا امتناع؟"نشاط : مالحظات المعلم

دقائق10: الوقت المقّدر•

"هل هذا امتناع؟"اجعل الطالب يشاركون في نشاط 1.



(تابع" )هل هذا امتناع؟"نشاط : مالحظات المعلم



(تابع" )هل هذا امتناع؟"نشاط : مالحظات المعلم



االمتناع عن ممارسة الجنس 

مسك األيدي 

االحتضان

لف الذراع حول الكتف 

وضع الذراع حول الخصر 

(  مع غلق الفم)القبالت 

(مع فتح الفم)القبالت 

(دون لمس الثديين)لمس منطقة أعلى الخصر 

التحدث عن الجنس

امتناع، ولكن قد يؤدي إلى الجنس

لمس األرداف

(على المالبس من الخارج)لمس الثديين 

(داخل المالبس)لمس الثديين 

(على المالبس من الخارج)لمس األعضاء التناسلية 

(داخل المالبس)لمس األعضاء التناسلية 

خلع المالبس

شرب المشروبات الكحولية عندما تكونا مًعا

تعاطي المخدرات عندما تكونا مًعا

البقاء وحيًدا مع شخص آخر

ليس امتناًعا عن ممارسة الجنس

(من القضيب للمهبل)الجنس المهبلي 

(الفم على األعضاء التناسلية)الجنس الفموي 

(من القضيب لفتحة الشرج)الجنس الشرجي 

هل هذا امتناع؟ التصنيفات المقترحة



"هل هذا امتناع؟"نشاط 

.في مجموعات، صنفوا البطاقات إلى فئتين

جنسالقيام بها إذا اختار الشخص االمتناع عن ممارسة الالمقبولاألنشطة 1.

سة القيام بها إذا اختار الشخص االمتناع عن ممارغير المقبول األنشطة 2.

الجنس  

مسك األيدي 

االحتضان
تعاطي 

المخدرات 

اعندما تكونا معً 

ع البقاء وحيًدا م

شخص آخر

لمس األرداف



مناقشة مهارات الرفض: مالحظات المعلم

دقائق10: الوقت المقّدر•

.ناقش طريقة رفض السلوكيات غير المرغوبة1.



ر  شارك -زاوج -فكّ

ها اذكر ثالث طرق ترفض ب

.أي سلوك سلبي

توقف



مهارات الرفض

مهارات الرفض هي 

يام استراتيجيات لتجنب الق

ه قد تّم باألمور التي تشعر بأنّ 

.الضغط عليك للقيام بها



من إذا لم تواجه مخاوفك بنفسك، ف

سيفعل ذلك؟



الرفض الشفهي

حدد المشكلة بوضوح•

عبر عن أفكارك ومشاعرك•

.قل ما تود حدوثه بدالً من ذلك•

.اشرح النتائج إذا تم تغيير الخطط•

اشرح النتائج إذا لم يتم تغيير الخطط•



الرفض غير الشفهي

.طابق ما تقوله مع لغة جسدك•

وقف إذا استمر الشخص الذي تواعده في الضغط عليك، ت•

.عن مواعدته أو الخروج معه



ما نوع لغة الجسد الذي قد يرسل 
؟"ال"الرسالة 

شارك -زاوج -فّكر 



!تقبل الرفض



ضع خطة: مالحظات المعلم

دقائق5: الوقت المقّدر•

جاري البت فيها":  ELL & SpEd"استراتيجية •

.يكتب الطالب خطة لمنع أو تقليل خطر الحمل والحفاظ على االمتناع عن ممارسة الجنس1.



ا/تأمل ا سريًع :  اكتب شيئً
.ضع خطة لالمتناع عن السلوكيات الجنسية



قائمة المراجع

1، في Clipartroo.comالموقع Talking Mouth Clipart 53014" فم يتحدث داخل األذن"•
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 ,Healthy Futures of Texas, Healthy Futures of Texas" قرارات مهمة. "جانيت رياليني•

2016 ،https://hf-tx.org/programs/big-decisions/( . تشرين /أكتوبر9تمت زيارة الموقع في

(2019أول 

https://www.clipartroo.com/download-clipart-53014.html
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