
7الصف 
الحمل واإلنجاب

ماع الجنسي يقوم الطالب بتعريف الج. يقوم المعلم في هذا الدرس بشرح مفهوم التكاثر البشري والحمل

الحمل يقوم الطالب بالبحث والكتابة عن أعراض. ومراحل التكاثر بدًءا من التخصيب وحتى الوالدة

ألسباب ، عندها سيبحثون في ا"لماذا أنتظر"بعد ذلك، سيكمل الطالب نشاط . وممارسات الحمل الصحي

تي تجعلهم المختلفة التي على أساسها يوافق األشخاص على ممارسة النشاط الجنسي وكذلك األسباب ال

ن وفي نهاية المطاف، يقوم المعلم بإشراك الطالب في مناقشة حول االمتناع ع. يختارون االنتظار

.ممارسة الجنس وفوائد اختيار االنتظار



هدف اليوم

تعريف الجماع الجنسي والموافقة عليه•

يتعريف االمتناع عن ممارسة الجنس من حيث صلته بالتكاثر البشر•

.وصف عالمات الحمل وأعراضه وممارسات الحمل الصحي•



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

.ً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

آمنًا للتحدث في موضوع حساس؟



الجنس والموافقة والقانون: مالحظات المعلم

دقائق10: الوقت المقّدر

عّرف الجماع الجنسي1.

يطلب المعلم من الطالب المشاركة في مناقشة حول الموافقة2.

يشاهد الطالب فيديو حول الموافقة3.

يناقش المعلم اآلثار القانونية المترتبة على اختيار ممارسة الجنس4.



الجماع الجنسي
بغرض اإلنجاب

لتناسلي هي العملية التي يتم فيها إدخال العضو التناسلي الذكري، القضيب، في العضو ا

ألنثى، األنثوي، المهبل، ويتم من خاللها نقل خاليا الحيوانات المنوية إلى الجهاز التناسلي ل

.األمر الذي قد يؤدي إلى تخصيب البويضة

:  ثالثة أنواع معروفة من النشاط الجنسي•

األعضاء التناسلية مقابل األعضاء التناسلية•

(الفم مقابل األعضاء التناسلية)الجنس الفموي •

(األعضاء التناسلية مقابل الشرج)الجنس الشرجي •

ونًا وتندرج قان( باليد)المداعبة هي مالطفة األعضاء التناسلية 

ضمن النشاط الجنسي



الموافقة

ة الجنس، أو النشاط الجنسي، هو عالق•

األصحاءالبالغينبينتوافقية

إذن= موافقة •

كالكما تريدان أن يحدث ذلك•

http://www.youtube.com/watch?v=pZwvrxVavnQ
http://www.youtube.com/watch?v=pZwvrxVavnQ


ال تعني ال

إذن= موافقة •

اعتداء جنسي= بدون موافقة •

سنة17تبدأ الموافقة على ممارسة الجنس في والية تكساس من عمر •

عاًما17وهذا يعني أنّه ال يمكنك قانونًا تقديم موافقة على النشاط الجنسي حتى تبلغ سن •

.كما ال يمكنك تقديم موافقة قانونية، إذا كنت تحت تأثير المخدرات أو الكحول، إذ يجب أن تكون واعيًا إلعطاء الموافقة•

سنة18من ضحايا االعتداء الجنسي تقل أعمارهم عن % 44•

من االعتداءات الجنسية يرتكبها أحد األصدقاء أو المعارف% 47•

الخط الساخن الوطني لبالغات االعتداء الجنسي•

•800-656-HOPE (4673)

/https://ohl.rainn.org/online( الخط الساخن السري على اإلنترنت)•

https://rainn.org/statistics

https://ohl.rainn.org/online/
https://rainn.org/statistics


مخاطر النشاط الجنسي: مالحظات المعلم

دقائق5: الوقت المقّدر

تعريف مخاطر المشاركة في نشاط جنسي1.



مخاطر المشاركة في نشاط جنسي

ما هي بعض األشياء التي يمكن أن تحدث إذا 

ي؟شاركت في نشاط جنسي أو مارست الجماع الجنس



مخاطر المشاركة في نشاط جنسي

الحمل قبل أن تكوني مستعدة•

(STI)اإلصابة بأي عدوى منقولة جنسيًا •

اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية•

جعل الصداقة أو العالقة أكثر تعقيًدا•

البالغين الموثوق بهم/ األوصياء/ خلق توتر بينك وبين والديك•

اهتمام غير مرغوب فيه وزيادة الضغوط االجتماعية•

...



الحمل: مالحظة المعلم

دقيقة20: الوقت المقّدر•

تحديد األعراض المبكرة للحمل1.

تعريف مراحل الحمل2.

مناقشة كيفية ضمان الحصول على حمل صحي3.

مناقشة تكاليف األبوة4.



ما هي بعض أعراض الحمل؟

عليِك في حالة اعتقادك بأنِّك حامل، فما أول شيء يجب

فعله؟

تحدثي إلى 

شخص بالغ 

!موثوق فيه

أعراض الحمل المبكرة

انقطاع الدورة الشهرية

الوهن

النفور من األكل

طراوة الثدي

الغثيان

اإلمساك

كثرة التبول

حدوث نزيف خفيف

تقلب الحالة المزاجية

اإلعياء

ارتفاع درجة حرارة

صداع الرأس



مراحل اإلنجاب

~التخصيب
هو تالقي البويضة مع 

أحد الحيوانات المنوية في 

قناة فالوب

https://pixabay.com/photos/sperm-fertilization-pregnancy-956480/

https://pixabay.com/photos/sperm-fertilization-pregnancy-956480/


:المضغة

بويضة مخصبة في 

أول شهرين

:الجنين

بداية من الشهر الثالث 

.تصبح المضعة جنينًا

http://clipart-library.com/clipart/469213.htm

http://clipart-library.com/clipart/469213.htm


نمو الطفل

https://www.shecares.com/pregnancy/pregnancy-stages-trimesters

مراحل الحمل

أو ثالثة أثالث، ولكل منهاثالث مراحلتنقسم فترة الحمل المقدرة بتسعة أشهر إلى 
.خصائص مميزة من حيث تجارب األم ونمو الجنين

www.shecares.com

الثلث األول من الحمل

الثلث الثاني من الحمل

الثلث الثالث من الحمل

ا تدفق سريع للهرمونات مم: األم

يسبب أعراض الحمل الشديدة

ض يبدأ القلب في النب: الطفل

؛ ألول مرة عند األسبوع الثامن

0.8بوصة، و2.9وينمو ليبلغ 

.أونصة

تخف حدة معظم : األم

األعراض، ويبدأ الحمل في 

الظهور على الجسم

ع يتم الكشف عن نو: الطفل

؛ 20-18الجنين في األسبوع 

بوصة، 14كما ينمو إلى 

رطل1.7و

وزن زائد يجعل : األم

النوم والحركة أكثر 

صعوبة

يكتمل نمو جميع : الطفل

ن حيث ينمو الجني. األعضاء

8.1بوصة، و20.3إلى 

.رطل

1
الشهر

7
الشهر

4
الشهر

2
الشهر

3
الشهر

5
الشهر

6
الشهر

8
الشهر

9
الشهر

https://www.shecares.com/pregnancy/pregnancy-stages-trimesters


الحمل الصحي

ص ال تنسي التحدث إلى شخ

بالغ موثوق به، ثم اذهبي 

قت لزيارة طبيب في أسرع و

.من اعتقادك بأنّك حامل

النصائح األساسية لحمل صحي

تأكد من حصولك على: كلي بطريقة مناسبة1.

.تةالمزيج الصحيح من العناصر الغذائية األساسية الس

أنك حافظي على أسلوب حياة ملئ بالنشاط، على افتراض2.

.حملتي حمالً صحيًا

اقير تجنبي السموم بما في ذلك التدخين والكحول والعق3.

المحظورة

والكافيين والمواد الكيميائية المنقولة جواً، مثل

.أدوات التنظيف المنزلية



تكاليف األبوة

تربية األطفال مسؤوليةٌ مكلفة للغاية
(*2015)عاًما في الواليات المتحدة 18النفقات المقدرة لتربية طفل بدًءا من الوالدة وحتى سن 

تكاليف السكن

تكاليف الطعام

تكاليف رعاية وتعليم الطفل

تكاليف االنتقاالت

تكاليف الرعاية الصحية

تكاليف متنوعة

تكاليف المالبس

اإلجمالي

.دوالر قبل خصم الضريبة81700بناًء على دراسة تكاليف زوجين بمتوسط دخل قدره * 

2015نفقات األسر على األطفال وفقاً لوزارة الزراعة األمريكية لعام : المصدر



تعريف االمتناع عن ممارسة الجنس: مالحظة المعلم

ر•
ّ

دقائق5: الوقت المقد

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

افة هو قرار واعٍ بعدم المشاركة في أي نشاط جنسي باإلض

زم إلى المهارات الالزمة لدعم هذا القرار، مثل التواصل الحا

.ووضع الحدود

http://clipart-library.com/clip-art/silhouette-hand-holding-10.htm

ما هو االمتناع عن ممارسة الجنس

http://clipart-library.com/clip-art/silhouette-hand-holding-10.htm


المزايا الصحية لالمتناع عن الجنس: مالحظة المعلم

ر•
ّ

دقائق10: الوقت المقد

.ناقش المزايا الصحية لالمتناع عن الجنس1.



المزايا الصحية لالمتناع عن الجنس

...تقليل المخاطر الصحية ...تحسين العالقات ...تقليل الضغوط االجتماعية

أسهل في التغلب على ضغط ●

الزمالء

الحفاظ على معتقداتك وقيمك ●

الشخصية

منح متسع من الوقت الكتمال ●

النضج التخاذ قرارات كبيرة

الحد من فرص اإلصابة باألمراض ●

والعدوى المنقولة جنسيًا وفيروس

نقص المناعة البشرية

الحد من فرص الحمل المفاجئ دون ●

االستعداد له

.عالقات أقل تعقيًدا●

ة مع غالبًا ما يؤدي إلى تحسن العالق●

األوصياء وغيرهم من /الوالدين

البالغين الموثوق فيهم

حرية إقامة مجموعة متنوعة من ●

الصداقات

يدةالتركيز على أسباب العالقة الج●



االمتناع عن ممارسة الجنس والحمل

من االمتناع عن ممارسة الجنس هو الطريقة الوحيدة للحدّ 

منعفي% 100بنسبةفعاليتهاالمخاطر والتي أثبتت 

.لهمستعدةتكونيأنقبلالحمل



الخاتمة: مالحظة المعلم

ر•
ّ

دقائق3: الوقت المقد

اهقةذّكر الطالب بأنّه ال بأس من اختبار مشاعر االنجذاب الرومانسي والجنسي خالل فترة المر1.

ذّكر الطالب بأّن المشاركة في األنشطة الجنسية تنطوي على مخاطر2.

دراسة طرق أخرى للحد من المخاطر: نظرة عامة عن الدرس القادم3.



المصادر/الموارد

جميع الصور واألنشطة غير المذكورة أدناه مقتبسة من دروس الصحة والجنسانية الموجودة أو التي أعدها ريغان ويت •

.ماالندروكولو

• https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=pZwvrxVavnQ

• https://www.dreamstime.com/first-symptoms-pregnancy-sickness-constipation-first-

symptoms-pregnancy-sickness-constipation-appetite-change-image130808608

• https://www.drsearswellnessinstitute.org/wp-content/uploads/2019/01/basic-tips-healthy-

pregnancy-dswi-fb.jpg

• https://thumbor.forbes.com/thumbor/1280x868/https%3A%2F%2Fblogs-

images.forbes.com%2Fniallmccarthy%2Ffiles%2F2017%2F01%2F20170112_Children.jpg

• https://pixabay.com/photos/sperm-fertilization-pregnancy-956480/

• http://clipart-library.com/clipart/469213.htm

• http://clipart-library.com/clip-art/silhouette-hand-holding-10.htm

• https://slideplayer.com/slide/3865486/13/images/5/BELIEF+VS.+REALITY.jpg

• https://www.shecares.com/pregnancy/pregnancy-stages-trimesters

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=pZwvrxVavnQ
https://www.dreamstime.com/first-symptoms-pregnancy-sickness-constipation-first-symptoms-pregnancy-sickness-constipation-appetite-change-image130808608
https://www.drsearswellnessinstitute.org/wp-content/uploads/2019/01/basic-tips-healthy-pregnancy-dswi-fb.jpg
https://thumbor.forbes.com/thumbor/1280x868/https:/blogs-images.forbes.com/niallmccarthy/files/2017/01/20170112_Children.jpg
https://pixabay.com/photos/sperm-fertilization-pregnancy-956480/
http://clipart-library.com/clipart/469213.htm
http://clipart-library.com/clip-art/silhouette-hand-holding-10.htm
https://slideplayer.com/slide/3865486/13/images/5/BELIEF+VS.+REALITY.jpg
https://www.shecares.com/pregnancy/pregnancy-stages-trimesters

