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ملخص الدرس

-لجنسي في هذا الدرس، سيتعرف الطالب على استراتيجيات إلدارة أبرز العواقب الجسدية للنشاط ا•

سوف يتعلم الطالب عالمات وأعراض الحمل واألمراض. األمراض المنقولة جنسيًا/الحمل والعدوى

نسيًا وما هي المنقولة جنسيًا، وكيفية العثور على الموارد المحلية الختبار وعالج األمراض المنقولة ج

يذهبون سوف يتعلم الطالب إلى أين. ممارسات ما قبل الوالدة التي يمكن أن تسهم في الحمل الصحي

ت الحمل للحصول على مصادر طبية دقيقة للمعلومات والدعم المتعلقين بالحمل، بما في ذلك خيارا

.وسياسات االستسالم اآلمنة ورعاية ما قبل الوالدة

إدارة عواقب النشاط الجنسي: 10الدرس 



المفاهيم األساسية

.  وصف عالمات وأعراض الحمل•
(NSES PR.8.CC.5)

لألمراض* والتأثيرات المحتملةصف عالمات وأعراض •
عة المنقولة جنسيًا، بما في ذلك فيروس نقص المنا

(NSES SH.8.CC.3. )البشرية

ي حّدد ممارسات ما قبل الوالدة والتي يمكنها أن تسهم ف•
(NSES PR.8.CC.6. )الحمل الصحي

حّدد وسائل منع الحمل في حاالت الطوارئ وطريقة •
(NSES PR.8.CC.4. )استخدامها

لقين حّدد مصادر طبية دقيقة للمعلومات والدعم المتع•

بالحمل، بما في ذلك خيارات الحمل وسياسات 

.  االستسالم اآلمنة والرعاية ما قبل الوالدة

(NSES PR.8.AI.3)

اض حّدد الموارد العالجية واالختبارية المحلية لألمر•

. يةالمنقولة جنسيًا وفيروس نقص المناعة البشر

(NSES SH.8.AI.2)

الوصول إلى المعلومات

أهداف التعلم

6يتم تناول اآلثار المحتملة لألمراض المنقولة جنسيًا، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية، في الدرس *



المواد

متطلبات"مننسخةمجموعةلكلأوطالبلكل•

"التقييمونموذجالمهمة

ناول تأّكد من المعرفة التعلمية وراحة الطالب أثناء ت•

خطة الدرس

لديك أسئلة؟ اتصل بميشيل روسناك أو مدرب •

STEM.

اإلجراءات

اإلعداد المسبق



نظرة عامة على المهمة

.في مجموعات صغيرة، يقوم الطالب بإنشاء منتج معلوماتي ألقرانهم•

. منتجهميقوم المعلم بتقديم المهمة ومراجعة المكونات المطلوبة وإبالغ الطالب بالمواد المتاحة إلنشاء•

. تختلف المواد وفقًا لتقدير المدرس والموارد المتاحة

سيستخدمها يتأّكد المدرس أّن الطالب يفهمون الجدول الزمني الستكمال منتجهم والنقاط المرحلية التي•

صة النقاط المرحلية من تقدير المعلم، ولكن المواد الخا. المعلم لضمان نجاحهم خالل الوقت المحدد

.بالمعلم ستتضمن اقتراحات لهيكلة عمل الطالب



التصنيف

ها؟تقبل/ما هي التصنيفات الطالبية التي ستعززها

األفراد•

: المجموعات•

حجم المجموعة؟ •

هل ستختارهم أم ستجعلهم يختارون بأنفسهم؟•

تقبلها؟/التي تعززها( التنسيقات)ما التنسيق 

المكتوبة•

ور في مجلة أو مقالة على موقع إلكتروني، منش: على سبيل المثال•

مدونة، رسالة إلى األخ أو األصدقاء، سيناريو تمثيلي

بصرية+ مكتوبة •

كتيب، مخطط معلومات بياني، ملصق: على سبيل المثال•

مادي أم رقمي؟•

األداء•

ة أو مقابلة على المسرح أو أداء مسرحية هزلي: على سبيل المثال•

أغنية أو قصيدة

حيّة أم مسجلة؟•

الصيغة

قرارات المعلم



الموارد

في " االموصى به"تّم تضمين بعض موارد اإلنترنت •

كر يرجى المراجعة في وقت مب. هذا العرض التقديمي

.وتحديد ما إذا كنت تريد استخدام هذه أو غيرها

وتر، إذا لم يكن لدى الطالب إمكانية الوصول إلى كمبي•

قمية فقم بتوفير الوصول إلى مكتبة أو موارد غير ر

.أخرى

كيف ستقوم بتوصيل قراراتك للطالب؟•

ال، على سبيل المث)ما الدعم الذي ستوفره للطالب؟ •

(مواد، اقتراحات، نماذج، إلخ

إذا كان هناك وقت، هل ستسمح للطالب بتقديم •

منتجاتهم إلى الفصل؟

عام

(تابع)قرارات المعلم 



اعتبارات أخرى

:المجموعة، يمكنك التفكير في/لزيادة نجاح الطالب

تعيين المجموعات في وقت مبكر•

إعطاء الطالب أدوار محددة في مجموعاتهم•

المجموعات باالختيار/بدالً من السماح للطالب" الجديدة"تخصيص موضوعات للمصادر •

تجميعات ممكنة6هناك •

موارد االختبار المحلية لألمراض المنقولة جنسيًا+ خيارات الحمل : 1مثال رقم •

موارد المعالجة المحلية لألمراض المنقولة جنسيًا+ خيارات الحمل : 2مثال رقم •

موارد االختبار المحلية لألمراض المنقولة جنسيًا+ سياسات االستسالم اآلمن : 3مثال رقم •



(تابع)اعتبارات أخرى 

:المجموعة، يمكنك التفكير في/لزيادة نجاح الطالب

ك لمساعدة الطالب على البدء فوًرا حتى إذا كانت هنا" الموصى بها"طباعة مجموعة من المعلومات من المصادر •

.أو فّكر في تجهيز المعلومات في محطات في جميع أنحاء الغرفة. مشكالت في الكمبيوتر

كون بعد أن ي" جديدة"إذا كان الطالب يعملون في مجموعات، فاقترح أن يبدأ شخص واحد في البحث عن مصادر •

".الموصى بها"المنتج قيد التنفيذ فقط باستخدام المصادر 

خدام منصات عبر إذا كان الطالب يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الكمبيوتر ولديهم خبرة تقنية مناسبة، فكر في است•

اتصل بمدرب االبتكار بالحرم أو مدرب التصميم . PowToonوCanvaوGoogle Slidesاإلنترنت مثل 

.الفني المعين بالحرم الخاص بك لتحصل على المساعدة



مهمتك

...أنشئ منتًجا مخصًصا لألقران يمكنه •

تحديد وسائل منع الحمل في حاالت الطوارئ وطريقة •

.استخدامها

.وصف عالمات وأعراض الحمل•

ا وصف عالمات وأعراض األمراض المنقولة جنسيًا، بم•

.في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية

في تحديد ممارسات ما قبل الوالدة والتي يمكنها أن تسهم•

.الحمل الصحي

استخدم المعلومات من مصدرين على األقل من •

".الموصى بها"المصادر المقدمة 

حّدد ما ال يقل عن مصدرين جديدين من المصادر •

.الموثوقة والدقيقة

تيبات، وتشمل األمثلة فيديوهات، ك. اختيارك للصيغة•

.ملصقات، مسرحية هزلية، إلخ

المكونات

توقعات المهمة



توقعات محددة 
"الجديدة"للمصادر 

:يتعلق بالحمل ويتناول واحًدا أو أكثر من هذه الموضوعات( 1)مصدر واحد •

خيارات الحمل•

سياسات االستسالم اآلمن•

رعاية ما قبل الوالدة•

يعالج ( ريةبما في ذلك فيروس نقص المناعة البش)يتعلق باألمراض المنقولة جنسيًا ( 1)مصدر واحد •

:واحًدا أو أكثر من هذه الموضوعات

أو فيروس نقص المناعة البشرية/موارد االختبار المحلية لألمراض المنقولة جنسيًا و•

أو فيروس نقص المناعة البشرية/موارد العالج المحلية لألمراض المنقولة جنسيًا و•



ت المهمة
طلبا

مت



تقييم المهمة



لموثوقيةEASYBIBمرجع  ا م  ي ي ق ت ل

http://www.easybib.com/mla8/source

استخدمه لمساعدة الطالب على فهم المقصود بالمصدر 

".الموثوق"

.اعرض أو اطبع كمرجع معلق للطالب أثناء العمل



ر
صد

وقية الم
وث

م

:اطرح هذه األسئلة. فّكر في مدى موثوقية المصدر الخاص بك

الكاتب/المساهم

هل قام المؤلف بكتابة عدة مقاالت حول هذا الموضوع  وهل لديه أوراق اعتماد ليصبح خبيًرا في عمله• 

هل يمكنك االتصال به؟ هل لديك حساباته على وسائل التواصل االجتماعي؟• 

هل أشار أفراد موثوقون آخرون إلى هذا المصدر أو المؤلف؟• 

ماذا قالت المراجعات الخاصة به؟: كتاب• 

الناشر

الراعي؟ هل يحظى باحترام كبير لدى اآلخرين؟/ماذا تعرف عن الناشر• 

هل يتحمل مسؤولية المحتوى؟ هل هو انتقائي حول ما ينشره؟• 

هل تبدو هذه المقاالت األخرى ذات مصداقية بشكل عام؟. ألق نظرةً على المحتويات األخرى التي يقدمها• 

االنحياز

هل لدى المؤلف أو المؤسسة أي تحيزات؟ هل التحيز منطقي فيما يتعلق بحجتك؟• 

هل الغرض من المحتوى هو اإلبالغ أم التسلية أم نشر أجندة خاصة؟ هل هناك نية تجارية؟• 

هل هناك إعالنات؟• 

مدى الحداثة

متى تم نشر المصدر أو متى تّم تحديثه؟ هل هناك تاريخ ظاهر؟• 

هل تاريخ النشر منطقي بالنسبة إلى المعلومات المقدمة إلى حجتك؟• 

هل المصدر يحتوي حتى على تاريخ؟• 

نسخهمعاد

من أين تّم نسخه؟. هل هو مستنسخ من مصدر آخر؟ وإذا كان كذلك• 

إخالء المسؤولية؟/إذا تّم إعادة نسخه، فهل تّم ذلك بإذن من صاحبه؟ هل تّم إدراج حقوق الطبع والنشر• 



المصادر الموصى بها

/https://amaze.orgعلى الرابط Amaze.orgموقع •

لموقع المراهقين : حمل المراهقاتمركز السيطرة على األمراض والوقاية منها •

https://www.cdc.gov/teenpregnancy/teens/index.htm

رابط معلومات عن المواعدة والجنس HealthyChildren.orgموقع •

https://www.healthychildren.org/English/ages-

stages/teen/dating-sex/Pages/default.aspx

•Nemoursالصحة الجنسية: صحة المراهقين
https://kidshealth.org/en/teens/sexual-health/?WT.ac=t-nav-

sexual-health

https://amaze.org/
https://www.cdc.gov/teenpregnancy/teens/index.htm
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/teen/dating-sex/Pages/default.aspx
https://kidshealth.org/en/teens/sexual-health/?WT.ac=t-nav-sexual-health


قائمة المراجع

•Staff, EasyBib" .اختر مصدرك ."EasyBib- ،مكّون القوائم المرجعية المجاني األوتوماتيكي

تمت زيارة ). 2019www.easybib.com/mla8/sourceكانون الثاني /يناير1تشيغ، 

(2019تشرين الثاني /نوفمبر11الموقع في 

http://www.easybib.com/mla8/source

