
6الصف 
ةاألمراض المنقولة جنسًيا وفيروس نقص المناعة البشري

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

طاقات يقوم الطالب بفرز ب. العدوى المنقولة جنسًيا باستخدام ورقة العمل/الطالب مفاهيمهم الخاطئة حول األمراض

.  ولة جنسًياالعدوى المنق/السيناريو استناًدا إلى ما إذا كانت السلوكيات محفوفة بالمخاطر وتسهل اإلصابة باألمراض

شاهد ي. يشارك المعلم حقائق حول انتقال العدوى والقضاء على خطر انتقالها عن طريق االمتناع عن ممارسة الجنس

ين على واستكمال خرائط المفاهيم للتمر" فيروس نقص المناعة البشرية"بعنوان " BrainPop"الطالب الفيديو المقدم من 

.يضع الطالب خطة للقضاء على مخاطر اإلصابة باألمراض والعدوى المنقولة جنسًيا. ما تعلموه حديًثا



هدف اليوم

.بشريةتعريف األمراض والعدوى المنقولة جنسًيا وفيروس نقص المناعة ال•

إجراء مقارنة لمدى تقليل االمتناع عن ممارسة الجنس لخطر اإلصابة •

العدوى المنقولة جنسًيا وفيروس نقص المناعة البشرية/باألمراض

يروس العدوى المنقولة جنسًيا وف/شرح أعراض وتأثير اإلصابة باألمراض•

.نقص المناعة البشرية

العدوى المنقولة جنسًيا /إعداد خطة للحد من خطر اإلصابة باألمراض•

.وفيروس نقص المناعة البشرية



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.



خلق مساحة آمنة

المكان اذكر بعض القواعد األساسية التي يمكن االتفاق عليها لجعل

آمًنا للتحدث في موضوع حساس؟



ماذا تعتقد حول العدوى المنقولة جنسًيا؟: مالحظات المعلم

دقائق5: الوقت المقّدر•

:بداية الجملة":  ELL & SpEd"استراتيجية •

يكمل الطالب ورقة العمل المتعلقة بمعرفتهم الحالية عن العدوى المنقولة جنسًيا1.
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ماذا تعتقد حول العدوى المنقولة جنسًيا؟

ماذا تعتقد حول العدوى المنقولة جنسياً؟

دتك على التغلب يهدف هذا النشاط إلى تشجيعك على التفكير فيما تعرفه عن العدوى المنقولة جنسًيا ومساع
.على بعض الخرافات والصور النمطية التي قد تكون مترسخة في ذهنك

:أكمل الجمل التالية

..عندما أسمع عبارة العدوى المنقولة جنسًيا، أفكر في. 1

...األشخاص الذين يصابون بالعدوى المنقولة جنسًيا هم . 2

...أفضل طريقة لتجنب اإلصابة بالعدوى المنقولة جنسًيا وانتشارها هي . 3

.....أسوأ أنواع العدوى المنقولة جنسًيا هي . 4

...أنواع العدوى المنقولة جنسًيا التي سمعت عنها هي . 5

....إذا اعتقدت أنني أصبت بالعدوى المنقولة جنسًيا، سأقوم بـ . 6

...االمتناع عن ممارسة الجنس هو . 7



شارك -زاوج -فّكر 

العدوى المنقولة جنسًيا وما هو فيروس/ما هي األمراض

نقص المناعة البشرية؟

.هي العدوى التي تنتشر عن طريق االتصال الجنسي



فرز بطاقات انتقال العدوى: مالحظات المعلم

دقائق5: الوقت المقّدر•

شركاء القدرة المختلطة":  ELL & SpEd"استراتيجية •

.يقوم الطالب بتصنيف الطرق المحتملة النتقال األمراض المنقولة جنسًيا1.



التقبيل مسك األيدي التحدث مشاهدة فيلم

تواصل األم مع طفلها
اتصال األعضاء التناسلية 

باألعضاء التناسلية

اتصال الفم باألعضاء 

التناسلية

اتصال األعضاء التناسلية 

.بفتحة الشرج

االمتناع عن ممارسة الجنس مشاركة الحقن ممارسة الجنس بدون وقاية تبادل سوائل الجسم



العدوى المنقولة جنسًيا انتقال العدوى

كيف تنتقل العدوى؟



انتقال العدوى المنقولة جنسًيا

تصرفات محفوفة بالمخاطر تصرفات غير محفوفة بالمخاطر

ممارسة الجنس بدون وقاية االمتناع عن ممارسة الجنس

تبادل سوائل الجسم التقبيل

مشاركة الحقن التحدث

تواصل األم مع طفلها مسك األيدي

مشاهدة فيلم



تبادل سوائل الجسم

الدم•

حليب الثدي•

السائل المهبلي•

الحيوانات المنوية•



حقائق عن العدوى المنقولة جنسًيا

قليل معظم العدوى المنقولة جنسًيا قد ال يصاحبها أي أعراض أو قد تظهر ال•
.من األعراض في المراحل المبكرة من اإلصابة

.لحيويةيمكن عالج بعض العدوى المنقولة جنسًيا، وليس كلها، بالمضادات ا•

.قد تشكل العدوى المنقولة جنسًيا مخاطر جسيمة على صحتك•



القضاء على الخطر

.في الوقاية من العدوى% 100االمتناع عن ممارسة الجنس فّعال بنسبة •



الحد من المخاطر

.تأخير ممارسة أول عالقة جنسية حميمة•

.الحد من عدد الشركاء الجنسيين•

تجنب مشاركة الحقن واألدوات األخرى المستخدمة في حقن المخدرات أو •
.ثقب الجسم أو الوشم

الخضوع لفحوصات العدوى المنقولة جنسًيا•



وإعداد خريطة" BRAINPOP"فيديو مقدم من : مالحظات المعلم

دقائق10: الوقت المقّدر•

الترجمة النصية":  ELL & SpEd"استراتيجية •

مون بإعداد يشاهد الطالب مقطع الفيديو المتعلق بمرض متالزمة نقص المناعة المكتسبة ومن ثم يقو1.

.خريطة ذهنية لتنظيم المعلومات



Brain
POP

©

اإليدز

BrainPOPالبحث في 

فيلم اختبار إعداد خريطة

إعداد فيلم المصدر الرئيسي قراءات ذات صلة

ورقة عمل منّظم الرسوم المفردات



ضع خطة: مالحظات المعلم

دقائق5: الوقت المقّدر•

جاري البت فيها":  ELL & SpEd"استراتيجية •

.يكتب الطالب خطة لمنع أو تقليل خطر اإلصابة بالعدوى المنقولة جنسًيا1.



: اكتب شيًئا سريًعا/تأمل
سًيا؟ما الذي يمكنك فعله لتقليل مخاطر اإلصابة بالعدوى المنقولة جن



كن مفتًشا صحًيا: فرض منزلي

كن مفتًشا صحًيا: فيروس نقص المناعة البشرية/بخصوص العدوى المنقولة جنسًياCALMالمقدمة من 2نشرة الدرس 

_______________________________: اسم الطالب

_____________________________: ولي األمر/اسم األب

فما .  لى المشورةوقرر الخضوع للعالج والحصول ع. بافتراض أّن صديقك المفضل كان يعتقد أّنه مصاب بالعدوى المنقولة جنسًيا

.  ة منكالمكان الذي تقترح أن يذهب إليه صديقك للحصول على المساعدة؟  امأل النشرة بمعلومات تحصل عليها من عيادة قريب

.واطلب مشورة والديك أو ولي األمر حول مكان تلقي المساعدة، إذا كان ذلك ممكًنا

:اسم العيادة. 1

:عنوان العيادة ورقم هاتفها. 2

:مواعيد عمل العيادة. 3

:الخدمات التالية متوفرة في هذه العيادة. 4

اختبارات حمل❑مجموعات دعم ❑فحص العدوى المنقولة جنسًيا ❑

رعاية ما قبل الوالدة❑تنظيم النسل ❑عالج العدوى المنقولة جنسًيا ❑

توزيع الواقي الذكري ❑فحص اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ❑

إحاالت لوكاالت أخرى❑

المشورة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية❑

ما هي سياسة السرية التي تتبعها العيادة؟. 5

عبارات توضح سبب قيامك 4-2هل تزور هذه العيادة للخضوع لفحص أو للحصول على استشارة حول الحماية؟ اكتب ما بين . 6

.بالزيارة من عدمه

كن مفتًشا صحًيا
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قائمة المراجع

ا العدوى المنقولة جنسيً -تعليم الصحة الجنسية : المعلمون-خطة الدرس والبحث عن الموارد "•

تعليم الصحة الجنسية، موقع | المعلمون ". 2الدرس -وفيروس نقص المناعة البشرية 

Teachingsexualhealth.ca الرابط 2015، عام ،

https://teachingsexualhealth.ca/teachers/lesson-plans-resources/resource-finder.

(2019تشرين أول /أكتوبر2تمت زيارة الموقع في )

سًيا فهم العدوى المنقولة جن-تعليم الصحة الجنسية : المعلمون-خطة الدرس والبحث عن الموارد "•

، Teachingsexualhealth.caتعليم الصحة الجنسية، موقع | المعلمون ." 12الدرس -والوقاية منها 

، الرابط2015عام 

https://teachingsexualhealth.ca/teachers/lesson-plans-resources/resource-finder.

(2019تشرين أول /أكتوبر2تمت زيارة الموقع في )

https://teachingsexualhealth.ca/teachers/lesson-plans-resources/resource-finder/
https://teachingsexualhealth.ca/teachers/lesson-plans-resources/resource-finder
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	ةيلاتلا لمجلا لمكأ:
	1 .يف ركفأ ،اًيسنج ةلوقنملا ىودعلا ةرابع عمسأ امدنع..
	2 . مه اًيسنج ةلوقنملا ىودعلاب نوباصي نيذلا صاخشلأا...
	3 . يه اهراشتناو اًيسنج ةلوقنملا ىودعلاب ةباصلإا بنجتل ةقيرط لضفأ...
	4 . يه اًيسنج ةلوقنملا ىودعلا عاونأ أوسأ.....
	5 . يه اهنع تعمس يتلا اًيسنج ةلوقنملا ىودعلا عاونأ...
	6 . ـب موقأس ،اًيسنج ةلوقنملا ىودعلاب تبصأ يننأ تدقتعا اذإ....
	7 . وه سنجلا ةسرامم نع عانتملاا...


	Slide
	Span
	 رّكف- جواز- كراش
	 رّكف- جواز- كراش

	ضارملأا يه ام/سوريف وه امو اًيسنج ةلوقنملا ىودعلا؟ةيرشبلا ةعانملا صقن
	ضارملأا يه ام/سوريف وه امو اًيسنج ةلوقنملا ىودعلا؟ةيرشبلا ةعانملا صقن

	يسنجلا لاصتلاا قيرط نع رشتنت يتلا ىودعلا يه.
	يسنجلا لاصتلاا قيرط نع رشتنت يتلا ىودعلا يه.


	Slide
	Span
	ملعملا تاظحلام :ىودعلا لاقتنا تاقاطب زرف
	ملعملا تاظحلام :ىودعلا لاقتنا تاقاطب زرف

	•رّدقملا تقولا :5قئاقد
	•رّدقملا تقولا :5قئاقد
	•رّدقملا تقولا :5قئاقد
	•رّدقملا تقولا :5قئاقد

	• ةيجيتارتسا"ELL & SpEd  :"ةطلتخملا ةردقلا ءاكرش
	• ةيجيتارتسا"ELL & SpEd  :"ةطلتخملا ةردقلا ءاكرش


	.1اًيسنج ةلوقنملا ضارملأا لاقتنلا ةلمتحملا قرطلا فينصتب بلاطلا موقي.
	.1اًيسنج ةلوقنملا ضارملأا لاقتنلا ةلمتحملا قرطلا فينصتب بلاطلا موقي.
	.1اًيسنج ةلوقنملا ضارملأا لاقتنلا ةلمتحملا قرطلا فينصتب بلاطلا موقي.




	Slide
	Span
	Table
	Span
	ليبقتلا
	ليبقتلا
	ليبقتلا
	ليبقتلا


	يديلأا كسم
	يديلأا كسم
	يديلأا كسم


	ثدحتلا
	ثدحتلا
	ثدحتلا


	مليف ةدهاشم
	مليف ةدهاشم
	مليف ةدهاشم



	اهلفط عم ملأا لصاوت
	اهلفط عم ملأا لصاوت
	اهلفط عم ملأا لصاوت
	اهلفط عم ملأا لصاوت


	 ةيلسانتلا ءاضعلأا لاصتاةيلسانتلا ءاضعلأاب
	 ةيلسانتلا ءاضعلأا لاصتاةيلسانتلا ءاضعلأاب
	 ةيلسانتلا ءاضعلأا لاصتاةيلسانتلا ءاضعلأاب


	 ءاضعلأاب مفلا لاصتاةيلسانتلا
	 ءاضعلأاب مفلا لاصتاةيلسانتلا
	 ءاضعلأاب مفلا لاصتاةيلسانتلا


	 ةيلسانتلا ءاضعلأا لاصتاجرشلا ةحتفب.
	 ةيلسانتلا ءاضعلأا لاصتاجرشلا ةحتفب.
	 ةيلسانتلا ءاضعلأا لاصتاجرشلا ةحتفب.



	سنجلا ةسرامم نع عانتملاا
	سنجلا ةسرامم نع عانتملاا
	سنجلا ةسرامم نع عانتملاا
	سنجلا ةسرامم نع عانتملاا


	نقحلا ةكراشم
	نقحلا ةكراشم
	نقحلا ةكراشم


	ةياقو نودب سنجلا ةسرامم
	ةياقو نودب سنجلا ةسرامم
	ةياقو نودب سنجلا ةسرامم


	مسجلا لئاوس لدابت
	مسجلا لئاوس لدابت
	مسجلا لئاوس لدابت





	Slide
	Span
	ىودعلا لاقتنا اًيسنج ةلوقنملا ىودعلا
	ىودعلا لاقتنا اًيسنج ةلوقنملا ىودعلا

	؟ىودعلا لقتنت فيك
	؟ىودعلا لقتنت فيك


	Slide
	Span
	اًيسنج ةلوقنملا ىودعلا لاقتنا
	اًيسنج ةلوقنملا ىودعلا لاقتنا

	Table
	Span
	رطاخملاب ةفوفحم تافرصت
	رطاخملاب ةفوفحم تافرصت
	رطاخملاب ةفوفحم تافرصت
	رطاخملاب ةفوفحم تافرصت


	رطاخملاب ةفوفحم ريغ تافرصت
	رطاخملاب ةفوفحم ريغ تافرصت
	رطاخملاب ةفوفحم ريغ تافرصت



	ةياقو نودب سنجلا ةسرامم
	ةياقو نودب سنجلا ةسرامم
	ةياقو نودب سنجلا ةسرامم
	ةياقو نودب سنجلا ةسرامم


	سنجلا ةسرامم نع عانتملاا
	سنجلا ةسرامم نع عانتملاا
	سنجلا ةسرامم نع عانتملاا



	مسجلا لئاوس لدابت
	مسجلا لئاوس لدابت
	مسجلا لئاوس لدابت
	مسجلا لئاوس لدابت


	ليبقتلا
	ليبقتلا
	ليبقتلا



	نقحلا ةكراشم
	نقحلا ةكراشم
	نقحلا ةكراشم
	نقحلا ةكراشم


	ثدحتلا
	ثدحتلا
	ثدحتلا



	اهلفط عم ملأا لصاوت
	اهلفط عم ملأا لصاوت
	اهلفط عم ملأا لصاوت
	اهلفط عم ملأا لصاوت


	يديلأا كسم
	يديلأا كسم
	يديلأا كسم



	مليف ةدهاشم
	مليف ةدهاشم
	مليف ةدهاشم
	مليف ةدهاشم





	Slide
	Span
	مسجلا لئاوس لدابت
	مسجلا لئاوس لدابت

	•مدلا
	•مدلا
	•مدلا
	•مدلا

	•يدثلا بيلح
	•يدثلا بيلح

	•يلبهملا لئاسلا
	•يلبهملا لئاسلا

	•ةيونملا تاناويحلا
	•ةيونملا تاناويحلا




	Slide
	Span
	اًيسنج ةلوقنملا ىودعلا نع قئاقح
	اًيسنج ةلوقنملا ىودعلا نع قئاقح

	•لا رهظت دق وأ ضارعأ يأ اهبحاصي لا دق اًيسنج ةلوقنملا ىودعلا مظعم ليلقةباصلإا نم ةركبملا لحارملا يف ضارعلأا نم.
	•لا رهظت دق وأ ضارعأ يأ اهبحاصي لا دق اًيسنج ةلوقنملا ىودعلا مظعم ليلقةباصلإا نم ةركبملا لحارملا يف ضارعلأا نم.
	•لا رهظت دق وأ ضارعأ يأ اهبحاصي لا دق اًيسنج ةلوقنملا ىودعلا مظعم ليلقةباصلإا نم ةركبملا لحارملا يف ضارعلأا نم.
	•لا رهظت دق وأ ضارعأ يأ اهبحاصي لا دق اًيسنج ةلوقنملا ىودعلا مظعم ليلقةباصلإا نم ةركبملا لحارملا يف ضارعلأا نم.


	•ا تاداضملاب ،اهلك سيلو ،اًيسنج ةلوقنملا ىودعلا ضعب جلاع نكميةيويحل.
	•ا تاداضملاب ،اهلك سيلو ،اًيسنج ةلوقنملا ىودعلا ضعب جلاع نكميةيويحل.
	•ا تاداضملاب ،اهلك سيلو ،اًيسنج ةلوقنملا ىودعلا ضعب جلاع نكميةيويحل.


	•كتحص ىلع ةميسج رطاخم اًيسنج ةلوقنملا ىودعلا لكشت دق.
	•كتحص ىلع ةميسج رطاخم اًيسنج ةلوقنملا ىودعلا لكشت دق.
	•كتحص ىلع ةميسج رطاخم اًيسنج ةلوقنملا ىودعلا لكشت دق.




	Slide
	Span
	رطخلا ىلع ءاضقلا
	رطخلا ىلع ءاضقلا

	• ةبسنب لاّعف سنجلا ةسرامم نع عانتملاا100 %ىودعلا نم ةياقولا يف.
	• ةبسنب لاّعف سنجلا ةسرامم نع عانتملاا100 %ىودعلا نم ةياقولا يف.
	• ةبسنب لاّعف سنجلا ةسرامم نع عانتملاا100 %ىودعلا نم ةياقولا يف.
	• ةبسنب لاّعف سنجلا ةسرامم نع عانتملاا100 %ىودعلا نم ةياقولا يف.




	Slide
	Span
	رطاخملا نم دحلا
	رطاخملا نم دحلا

	•ةميمح ةيسنج ةقلاع لوأ ةسرامم ريخأت.
	•ةميمح ةيسنج ةقلاع لوأ ةسرامم ريخأت.
	•ةميمح ةيسنج ةقلاع لوأ ةسرامم ريخأت.
	•ةميمح ةيسنج ةقلاع لوأ ةسرامم ريخأت.

	•نييسنجلا ءاكرشلا ددع نم دحلا.
	•نييسنجلا ءاكرشلا ددع نم دحلا.

	• وأ تاردخملا نقح يف ةمدختسملا ىرخلأا تاودلأاو نقحلا ةكراشم بنجتمشولا وأ مسجلا بقث.
	• وأ تاردخملا نقح يف ةمدختسملا ىرخلأا تاودلأاو نقحلا ةكراشم بنجتمشولا وأ مسجلا بقث.

	•اًيسنج ةلوقنملا ىودعلا تاصوحفل عوضخلا
	•اًيسنج ةلوقنملا ىودعلا تاصوحفل عوضخلا




	Slide
	Span
	ملعملا تاظحلام : نم مدقم ويديف"BRAINPOP "ةطيرخ دادعإو
	ملعملا تاظحلام : نم مدقم ويديف"BRAINPOP "ةطيرخ دادعإو

	•رّدقملا تقولا :10قئاقد
	•رّدقملا تقولا :10قئاقد
	•رّدقملا تقولا :10قئاقد
	•رّدقملا تقولا :10قئاقد

	• ةيجيتارتسا"ELL & SpEd  :"ةيصنلا ةمجرتلا
	• ةيجيتارتسا"ELL & SpEd  :"ةيصنلا ةمجرتلا


	.1وقي مث نمو ةبستكملا ةعانملا صقن ةمزلاتم ضرمب قلعتملا ويديفلا عطقم بلاطلا دهاشي دادعإب نومتامولعملا ميظنتل ةينهذ ةطيرخ.
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	بلاطلا مسا :_______________________________
	بلأا مسا/رملأا يلو :_____________________________
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	1 .ةدايعلا مسا:
	2 .اهفتاه مقرو ةدايعلا ناونع:
	3 .ةدايعلا لمع ديعاوم:
	4 .ةدايعلا هذه يف ةرفوتم ةيلاتلا تامدخلا:
	❑ اًيسنج ةلوقنملا ىودعلا صحف❑ معد تاعومجم❑لمح تارابتخا
	❑ اًيسنج ةلوقنملا ىودعلا جلاع❑ لسنلا ميظنت❑ةدلاولا لبق ام ةياعر
	❑ ةيرشبلا ةعانملا صقن سوريفب ةباصلإا صحف❑ يركذلا يقاولا عيزوت❑ىرخأ تلااكول تلااحإ
	❑ةيرشبلا ةعانملا صقن سوريف نأشب ةروشملا
	5 .؟ةدايعلا اهعبتت يتلا ةيرسلا ةسايس يه ام
	6 . نيب ام بتكا ؟ةيامحلا لوح ةراشتسا ىلع لوصحلل وأ صحفل عوضخلل ةدايعلا هذه روزت له2-4 كمايق ببس حضوت تارابعهمدع نم ةرايزلاب.
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