
7الصف 
منع الحمل

مصادر كما سيقدم المعلم. في هذا الدرس، سيتعرض الطالب للطرق المختلفة المستخدمة لمنع الحمل

لمخاطر ويقوم الطالب بشرح الفوائد وا. طبية دقيقة حول وسائل منع الحمل ورعاية الصحة اإلنجابية

وات ويقوم الطالب بإعداد قائمة بخط. الصحية ومدى فاعلية االمتناع عن ممارسة الجنس ومنع الحمل

طالب وفي نهاية المطاف، يقوم ال. االستخدام الفعّال للواقي الذكري ووصف مزايا وعيوب استخدامه

دام وسائل بالتمرن والتدرب باستخدام التواصل الحازم للحفاظ على االمتناع عن ممارسة الجنس واستخ

.منع الحمل



هدف اليوم

.تعريف منع الحمل•

.ملشرح الفوائد والمخاطر الصحية ومدى فاعلية استخدام وسائل منع الح•

لى السلوكيات دراسة التأثيرات وكيفية تأثير السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ع•

. الجنسية

استخدام التواصل بفاعلية للحفاظ على مواصلة االمتناع عن ممارسة الجنس و•

.وسائل منع الحمل بما في ذلك الواقي الذكري



خلق مساحة آمنة: مالحظة المعلم

ر•
ّ

دقائق5: الوقت المقد

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؟



وسائل منع الحمل المختلفة: مالحظة المعلم

ر•
ّ

دقيقة15: الوقت المقد

اطر وفاعلية ينبغي على الطالب إكمال خط األعداد بينما يشرح المعلم المعلومات المتعلقة بتوثيق مخ1.

.الطرق المختلفة







االمتناع عن ممارسة الجنس

BIG 

DECISI   NS



االمتناع عن ممارسة الجنس

ما هو؟

عدم ممارسة الجنس

كيف هذا؟

في المهبلحيوانات منويةال

المزايا

مجاني

(بشكل صحيحوإذا استخدم باستمرار )%100فعال بنسبة 

العيوب

هل يوجد؟
BIG 

DECISI   NS



100/ صفر

االمتناع عن ممارسة الجنس

في حالة استخدامه باستمرار وبشكل صحيح

من األزواج في السنة األولى،100حالة حمل من بين 0

BIG 

DECISI   NS



الجنس دون اتباع

أي وسيلة منع حمل
"(قائم على التمني والرغبة)"

BIG 

DECISI   NS



ممارسة الجنس

دون استخدام وسيلة

تمارس الجنس وتتمني عدم حدوث حمل

كيف هذا؟

!لن ينجح هذا

المزايا

حسنًا، إذا كنت مستعًدا ألن تصبح أبًا

العيوب

ما هو؟

السيطرة عليهيمكنال 

احتمالية حدوث حمل، قبل أن تكون مستعًدا لذلك

عدم الوقاية من األمراض المنقولة جنسيًا

BIG 

DECISI   NS



85 /100

ممارسة الجنس دون استخدام أي وسيلة منع حمل
"قائم على التمني والرغبة"

من األزواج في السنة األولى100حالة حمل من بين 85

BIG 

DECISI   NS



العزل

"(إلخراج قبل القذفا)"

BIG 

DECISI   NS



العزل

ما هو؟

يخرج الذكر قضيبه قبل أن يقذف

كيف هذا؟

عدم نزول الحيوانات المنوية في المهبل

المزايا

مجاني

العيوب

ليست بنفس فاعلية الطرق األخرى

تتطلب قدر عال من ضبط النفس لدى الذكور

عدم الحماية من األمراض المنقولة جنسيًا
BIG 

DECISI   NS



27 /100

"(اإلخراج قبل القذف)"العزل 

 BIGمن األزواج في العام األول100حالة حمل من بين 27

DECISI   NS



اإلسفنجة

BIG 

DECISI   NS



اإلسفنجة

عدم الحماية من األمراض المنقولة جنسيًا

ما هو؟

توضع في المهبل قبل ممارسة الجنس

ساعات6تظل في موضعها بعد ممارسة الجنس بما ال يقل عن 

كيف هذا؟

تقتل الحيوانات المنوية، وتمنع الحيوانات المنوية من دخول الرحم

المزايا

ال تستلزم وصفة طبية

العيوب

ليست بنفس فاعلية الطرق األخرى

أقل فاعلية لإلناث الالتي سبق لهن اإلنجاب

هي إسفنجة ناعمة تحتوي على مبيد للحيوانات

المنوية

قرارات 

مهمة



16 /100

اإلسفنجة

من األزواج في العام األول100حالة حمل من بين 32إلى 16ما بين 
BIG 

DECISI   NS



الواقي الذكري

BIG 

DECISI   NS



الواقي الذكري

ما هو؟

غالف مصنوع من مادة الالتكس

يغطي القضيب أثناء الجماع مع الشريك

كيف هذا؟

هبليحول دون قذف الحيوانات المنوية داخل الم: يشكل حاجًزا

المزايا

الحد من خطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية 

واألمراض األخرى المنقولة جنسيًا

ال تستلزم وصفة طبية

العيوب

(مرة100مرات من بين 3–1)قد ينزلق أو يتمزق 

يجب استخدامه بشكل صحيح، في كل مرة
BIG 

DECISI   NS



الواقي الذكري
أشياء أخرى يجب معرفتها

أي نوع؟

هو األكثر فاعلية( المطاط)الواقي المصنوع من مادة الالتكس 

ال يقي من اإلصابة باألمراض المنقولة " الجلد"الواقي الذكري 

جنسيًا

خدام يمكن لألشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه المطاط است

الواقي الذكري المصنوع من البولي يوريثين

الواقي الذكري األنثوي

مصنوع من البولي يوريثين

يتم ارتداؤه في المهبل

أكثر تكلفة، غير فعّال مثل الذكري
BIG 

DECISI   NS



15 /100

الواقي الذكري

من األزواج في العام األول100حالة حمل من بين 15



حبوب منع الحمل، الالصقة

الحلقة

BIG 

DECISI   NS



حبوب منع الحمل، 

والالصقات، والحلقات

ما هو؟

هرمون اإلستروجين والبروجستين: نوعان من الهرمونات

تناول حبة واحدة في اليوم

توضع الالصقة على الجلد لمدة أسبوع

أسابيع3حلقة يتم وضعها في المهبل لمدة 

كيف هذا؟

المبيضين" تُعطل"هرمونات تضخ في مجرى الدم 

ال تخرج البويضة من المبيض

BIG 

DECISI   NS



حبوب منع الحمل، والالصقات، والحلقات
أشياء أخرى يجب معرفتها

المزايا

فعّالة للغاية

اآلثار الجانبية الخطيرة نادرة

الحد من خطر اإلصابة بنوعين من مرض السرطان 

وفقر الدم

يساعد في التخفيف من التقلصات وحب الشباب

العيوب

عدم الوقاية من األمراض المنقولة جنسيًا

تستلزم وصفة طبية

تعاني بعض اإلناث من اآلثار الجانبية

 BIGؤدي عادةً إلى زيادة الوزن تال 

DECISI   NS



8 /100

حبوب منع الحمل، الالصقة 

أو الحلقة

من األزواج في العام األول100حاالت حمل من بين 8

BIG 

DECISI   NS



الحقن
BIG 

DECISI   NS



الحقن

ما هو؟

حقنة كل ثالثة أشهر

جرعة كبيرة من هرمون البروجستين

كيف هذا؟

المبيضين" تُعطل"هرمونات تضخ في مجرى الدم 

ال تخرج البويضة من المبيض

BIG 

DECISI   NS



أشياء أخرى يجب معرفتها: الحقن

المزايا

العيوب

عدم الوقاية من األمراض المنقولة جنسيًا

تستلزم وصفة طبية

تعاني بعض اإلناث من اآلثار الجانبية

نزيف غير منتظم، زيادة الوزن

فعّالة للغاية

أشهر3حقنة واحدة تدوم 

BIG 

DECISI   NS



3 /100

من األزواج في العام األول100حاالت حمل من بين 3

الحقن

BIG 

DECISI   NS



غرسة منع الحمل

BIG 

DECISI   NS



ما هو؟

(بحجم عود الثقاب)قضيب من البالستيك المرن 

تزرع تحت جلد ذراع األنثى

سنوات3تطلق هرمون البروجستين على مدى 

يمكن إزالتها قبل انقضاء الفترة، إذا رغبت في ذلك

كيف هذا؟

هرمون يضخ في مجرى الدم يمنع المبيضين من إخراج البويضة

غرسة منع الحمل

BIG 

DECISI   NS



المزايا

فعالة للغاية

العيوب

تستلزم وصفة طبية وجراحة طفيفة

عدم الحماية من األمراض المنقولة جنسيًا

من الشائع حدوث نزيف غير منتظم

غرسة منع الحمل

BIG 

DECISI   NS



0-1 /100

من األزواج في العام األول100حالة حمل من بين 1إلى 0

غرسة منع الحمل

BIG 

DECISI   NS



(IUD)جهاز اللولب 

BIG 

DECISI   NS



ما هو؟

مصنوعة من النحاس أو " T"قطعة بالستيكية على شكل حرف 

البروجستين

توضع في الرحم من خالل مقدم الرعاية الطبية

كيف هذا؟

تمنع الحيوانات المنوية من تخصيب البويضة

اللولب

المزايا

العيوب

تستلزم إجراًء مكتبيًا

عدم الحماية من األمراض المنقولة جنسيًا

فعالة للغاية

سنوات10أو 5تدوم لمدة 

BIG 

DECISI   NS



0-1 /100

(IUD)جهاز اللولب 

من األزواج في العام األول100حالة حمل من بين 1إلى 0

BIG 

DECISI   NS





كيفية استخدام الواقي الذكري: مالحظة المعلم

ر•
ّ

دقائق10: الوقت المقد

.ال يستلزم إكمال أي عرض توضيحي أو نشاط عملي لهذا النشاط1.

، وضح ومن ثم. قّدم للطالب مجموعة بطاقات ُمفرغة للسماح للطالب بتحديد التسلسل المناسب2.

.الترتيب الصحيح



كيفية وضع وخلع الواقي الذكري

ي من افتح العبوة بعناية وانزع الواقي الذكر

.الغالف

فل لف الواقي الذكري على طول الطريق ألس

.القضيب

ضع الواقي الذكري على رأس القضيب .فرغ الهواء من طرف الواقي الذكري

حب في حالة غير المختونين، اس. المنتصب

.القلفة أوالً 

لة اخلع الواقي الذكري بعناية وألقه في س

.المهمالت

بعد االنتهاء من ممارسة الجنس، وقبل 

ثم .إخراج القضيب، أمسك الواقي من القاعدة

ري أخرج القضيب، وأنت ممسك بالواقي الذك

.في مكانه



.في كل مرة تمارس فيها الجنساستخدمه•

.الواقي الذكري قبل ممارسة الجنساستخدم•

.محتويات العبوة وتحقق من تاريخ انتهاء الصالحيةاقرأ•

.من عدم وجود أي تمزق أو عيبتأّكد •

.الواقي الذكري في مكان بارد وجافخّزن •

.الواقي الذكري المصنوع من مادة الالتكس أو البولي يوريثيناستخدم•

.  المزلقات القائمة على الماء أو السيليكون لمنع حدوث تمزقاستخدم•

.هتحتفظ بالواقي الذكري في محفظتك ألّن الحرارة واالحتكاك قد تتلفال•

.، ألنّه قد يسبب تهيج(مبيد الحيوانات المنوية)9-تستخدم نونوكسينولال•

لهالم أو تستخدم المنتجات القائمة على الزيت مثل زيت األطفال أو المرطبات أو اال•

.زيت الطهي ألنها ستؤدي إلى تلف الواقي الذكري

.تستخدم أكثر من واٍق ذكري في المرة الواحدةال•

.تعيد استخدام الواقي الذكريال•

الطريقة الصحيحة الستخدام الواقي الذكري

ريمع الواقي الذكوماال يجب أن تفعلهما يجب أن تفعله 



الجدول الزمني

كيفية وضع وخلع الواقي الذكري



كيفية وضع وخلع الواقي الذكري

ي من افتح العبوة بعناية وانزع الواقي الذكر

.الغالف

فل لف الواقي الذكري على طول الطريق ألس

.القضيب

ضع الواقي الذكري على رأس القضيب .فرغ الهواء من طرف الواقي الذكري

حب في حالة غير المختونين، اس. المنتصب

.القلفة أوالً 

لة اخلع الواقي الذكري بعناية وألقه في س

.المهمالت

بعد االنتهاء من ممارسة الجنس، وقبل 

ثم .إخراج القضيب، أمسك الواقي من القاعدة

ري أخرج القضيب، وأنت ممسك بالواقي الذك

.في مكانه



مناقشة مهارات الرفض: مالحظة المعلم

ر•
ّ

دقائق10: الوقت المقد

.ناقش طريقة رفض السلوكيات غير المرغوبة1.



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؟

.  ال تخف

...من قول ال



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•

عن إذا استمر الشخص الذي تواعده في الضغط عليك، توقف•

.مواعدته أو الخروج معه



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

شارك -زاوج -فّكر 



شارك -زاوج -فّكر 

كنك أعّد قائمة بثالث طرق يم

من خاللها الحفاظ على 

قرارك بشأن الحد من 

فوفة السلوكيات الجنسية المح

.بالمخاطر

توقف



المصادر/الموارد

لتي جميع الصور واألنشطة غير المذكورة أدناه مقتبسة من دروس الصحة والجنسانية الموجودة أو ا•

.أعدها متخصصو المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في أوستن

.كيفية استخدام الواقي الذكري•

"توقف"إشارة : الصورة•

"ال"إشارة : الصورة•

التحدث في األذن: الصورة•

رجل يضم يديه لكتفه: الصورة•

https://www.cdc.gov/condomeffectiveness/male-condom-use.html
https://pixabay.com/vectors/stop-road-sign-warning-symbol-2717058/
http://clipart-library.com/no-symbol.html
https://www.clipartroo.com/download-clipart-53017.html
https://freeillust.net/en/node/37

