
7الصف 
ةاألمراض المنقولة جنسيًا وفيروس نقص المناعة البشري

روس نقص في هذا الدرس، سيقدم المعلم مصادر طبية دقيقة حول األمراض والعدوى المنقولة جنسيًا وفي

ض المنقولة يعد الطالب قائمة بالحقائق المعروفة حول األنواع المختلفة لألمرا. المناعة البشرية واإليدز

، والعالجات جنسيًا، مثل كيفية انتشارها وعوامل الخطر المحيطة باإلصابة باألمراض المنقولة جنسيًا

لمحفوفة كما يقوم الطالب بتحديد السلوكيات الجنسية ا. الطبية الموجودة لألمراض المنقولة جنسيًا

حول والمخدرات بالمخاطر التي تسهم في انتقال األمراض المنقولة جنسيًا، بما في ذلك تأثير تعاطي الك

ق وفي نهاية المطاف، سيقوم الطالب بمراجعة الحقائ. على القدرة على اتخاذ قرارات جنسية آمنة

سة الجنس واألفكار المغلوطة المتداولة حول األمراض المنقولة جنسيًا، وشرح كيف أّن االمتناع عن ممار

.من حيث منع اإلصابة باألمراض المنقولة جنسيًا% 100هو االستراتيجية الوحيدة الفعّالة بنسبة 



هدف اليوم

وانتقال تعريف األمراض المنقولة جنسيًا وفيروس نقص المناعة البشرية•

.العدوى والوقاية منها والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر

.تحليل تأثير السلوكيات المحفوفة بالمخاطر•

التواصل وإعداد خطة للحد من خطر األمراض المنقولة جنسيًا وفيروس•

.نقص المناعة البشرية



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؟



ة المفاهيم الخاطئة الشائعة عن العدوى المنقول: مالحظة المعلم
جنسيًا

دقائق5: الوقت المقّدر•

بداية الجملة":  ELL & SpEd"استراتيجية •

.ايُكمل الطالب الجملة بهدف تبادل المفاهيم الخاطئة الشائعة عن األمراض المنقولة جنسيً 1.



شارك -اكتب -فّكر 

ض أعتقد أّن بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة حول األمرا

.....المنقولة جنسيًا تتلخص في 



شارك -زاوج -فّكر 

العدوى المنقولة جنسيًا وما هو فيروس/ما هي األمراض

نقص المناعة البشرية؟

.هي العدوى التي تنتشر عن طريق االتصال الجنسي



حقائق عن العدوى المنقولة جنسيًا

قليل معظم العدوى المنقولة جنسيًا قد ال يصاحبها أي أعراض أو قد تظهر ال•

.من األعراض في المراحل المبكرة من اإلصابة

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

.قد تشكل العدوى المنقولة جنسيًا مخاطر جسيمة على صحتك•





حقائق عن العدوى المنقولة جنسيًا: مالحظة المعلم

دقيقة15: الوقت المقّدر•

امأل فراغات خرائط المفاهيم، شركاء ":  ELL & SpEd"استراتيجية •

القدرة المختلطة

.يكمل الطالب العناصر المفقودة في كل خريطة بينما يقوم المعلم بمراجعة كل شريحة1.

ة المفهوم مع خريط" أي األمراض المنقولة جنسيًا أنا؟"يزود المعلم الطالب ببطاقات ُمفرغة لمطابقة 2.

.المناسبة













أي العدوى المنقولة جنسيًا أنا؟



الحد من المخاطر

من حيث منع انتقال % 100االمتناع عن ممارسة الجنس هي الطريقة الوحيدة الفعالة بنسبة •
.العدوى

:الطرق األخرى للحد من مخاطر انتشار العدوى المنقولة جنسيًا
استخدم الواقي الذكري على نحو فعال في كل مرة تمارس فيها نشاط جنسي•
التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري•
قلل عدد األشخاص الذين تمارس معهم نشاط جنسي•
تحدث مع شريكك حول العدوى المنقولة جنسيًا•
اخضع للفحص بانتظام•



عصف ذهني حول التأثيرات المحيطة باتخاذ القرار : مالحظة المعلم
الجنسي

دقيقة15: الوقت المقّدر•

طالب على العصف الذهني والخروج 4-3اطلب من الطالب العمل في مجموعات مكونة من 1.

.بمواقف قد تجعل من الصعب اإلبقاء على قرار االمتناع عن ممارسة الجنس

.شارك المعلومات مع الصف واكتب القائمة على السبورة2.

لى اطلب من الطالب مشاركة رأيهم حول األسباب التي تجعل هذه التأثيرات تهدد مسألة الحفاظ ع3.

.قرار االمتناع عن ممارسة الجنس



ما هي بعض الحاالت التي تجعل من الصعب االمتناع عن ممارسة 
الجنس؟

ا قد يكون األمر صعبً 

...إذا 

ف قد تتمثل أحد المواق

...في 



:  مشاركة المجموعة
التأثيرات المحيطة باتخاذ القرار الجنسي

كيف يمكن لهذه المواقف أن تجعل من 

الصعب االمتناع عن ممارسة الجنس؟



:  مشاركة المجموعة
التأثيرات المحيطة باتخاذ القرار الجنسي

ما الذي يمكنك فعله لمنع حدوث هذه 

المواقف؟



الكحوليات وتأثيرها على دماغ : قيد النمو-فيديو: مالحظة المعلم
المراهقين

دقائق10: الوقت المقّدر•

الكحوليات وتأثيرها على دماغ المراهقين: قيد النمو•

.اعرض الفيديو1.

.شارك الطالب في إعداد قائمة حول تأثير الكحوليات على الدماغ2.

.اسأل الطالب عن كيفية تأثير الكحول على اتخاذ القرار3.

.لجنسية فحسبساعد الطالب على التفكير في جميع القرارات وليس القرارات المتعلقة بالسلوكيات ا4.

https://www.youtube.com/watch?v=g2gVzVIBc_g


فيديو

25-12: األعمار

مرحلة المراهقة
.الكحول والدماغ

http://www.youtube.com/watch?v=g2gVzVIBc_g
http://www.youtube.com/watch?v=g2gVzVIBc_g


لف وتحدث

ما هي الطرق التي يؤثر بها الكحول 

والمخدرات سلبًا على الدماغ؟



شاركنا

ما هي الطرق التي يؤثر بها الكحول 

والمخدرات سلبًا على الدماغ؟



شاركنا

ية يؤثر الكحول والمخدرات على عملكيف 

صنع القرار؟



ضع خطة: مالحظة المعلم

دقائق5: الوقت المقّدر•

قدم بدايات للجمل":  ELL & SpEd"استراتيجية •

.يكتب الطالب خطة لمنع أو تقليل خطر اإلصابة بالعدوى المنقولة جنسيًا1.



: اكتب شيئًا سريعًا/تأمل
سيًا؟ما الذي يمكنك فعله لتقليل مخاطر اإلصابة بالعدوى المنقولة جن



مراجعة الوحدة

.من األهمية بمكان التفكير في مفهوم الصحة الجنسية والتخطيط لتحقيقه

صب تركيزك على بناء عالقات صحية، السيما مع شخص بالغ موثوق فيه•

اضمن سالمتك الشخصية من خالل التواصل الحازم عن وضع الحدود•

احترم معتقدات الجميع•

!كن على دراية بأّن أجسامنا ستخضع لكثير من التغيرات الجسدية والعقلية، وأنك لست وحدك•



المصادر/الموارد

ات جميع الصور واألنشطة غير المذكورة أدناه مقتبسة من دروس الصحة والنشاط الجنسي والخدم•

(راجع المجلد. )teachingsexualhealth.ca/ الصحية في ألبرتا 

https://www.youtube.com/watch?v=g2gVzVIBc_g: فيديو•

•https://www.cdc.gov/std/products/youth-sti-infographic.pdf

/https://www.cdc.gov/std/prevention/lowdown: مقتبس من•

https://www.youtube.com/watch?v=g2gVzVIBc_g
https://www.cdc.gov/std/products/youth-sti-infographic.pdf

