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الجنسانية والصحة الجنسية



ملخص الدرس

لقونها من سيفكر الطالب في هذا الدرس في مفهوم النشاط الجنسي من خالل فحص الرسائل التي يت•

لرسائل األصدقاء واألسرة ووسائل اإلعالم والمجتمع والثقافة حول السلوك الجنسي وكيف تؤثر هذه ا

ائم لمدى كما سيتعرف الطالب على مفهوم الصحة الجنسية باعتبارها هدف د. على سلوكياتهم الخاصة

. الحياة وكونها أكثر من مجرد سلوك أو نشاط جنسي

الجنسانية والصحة الجنسية: الدرس السادس



المفاهيم األساسية

ك صف الجهاز التناسلي للذكور واإلناث بما في ذل•

(NSES AP.8.CC.1.  )أعضاء الجسم ووظائفها

* الكحول والمواد األخرى،دراسة كيفية تأثير •

واألصدقاء، واألسرة، ووسائل اإلعالم، والمجتمع 

والثقافة على القرارات المتعلقة باالنخراط في

(NSES PR.8.INF.1. )السلوكيات الجنسية

حة تحديد مصادر دقيقة وموثوقة للمعلومات حول الص•

(NSES AP.8.AI.1.  )الجنسية

تحليل التأثيرات والوصول إلى المعلومات

أهداف التعلم

8تم تناول الكحوليات والمواد األخرى في الدرس * 



المواد

"بإنفوجرافيك علم الح"مجموعة نسخ من ( اختياري)•

شخص النشاط "مجموعة أو مجموعتان من قصاصات •

لكل حصة بالصف" الجنسي البشري

من لكل مجموعة" األسئلة التوجيهية"مجموعة من •

"شخص النشاط الجنسي البشري"قصاصات 

لكل مجموعة من " اعرف جسمك"من نموذج نسخة•

"شخص النشاط الجنسي البشري"قصاصات 

دفتر مالحظات الطالب أو ورقة مسودة•

رستأّكد من المعرفة التعلمية وراحة الطالب أثناء تناول خطة الد•

"من أنتاكتشف"حّدد الفيديو الذي سيشاهده الطالب للقيام بنشاط •

خطط أين سيكتب الطالب فكرة نهاية الدرس•

نس خطط كيف ستجّمع الطالب للقيام بنشاط تجميع شخص الج•

البشري

كمحطات" شخص الجنس البشري"جّهز نشاك ( اختياري)•

تأّكد من عمل إعدادات المعلومات السمعية البصرية•

اختبر تشغيل الفيديو•

.STEMلديك أسئلة؟ اتصل بميشيل روسناك أو مدرب •

اإلجراءات

اإلعداد المسبق

انظر 

الصفحات 

لية القليلة التا

لمزيد من 

التفاصيل



:  اإلعداد المسبق
شخص النشاط الجنسي البشري

ستحتاج إلى مجموعة واحدة 

على األقل من القصاصات 

المعنونة في كل حصة 

بالصف

م في نهاية النشاط، سيت

تجميع األجزاء ودمجها 

شخص النشاط "في 

".الجنسي البشري

يرة، فّكر بالنسبة للفصول الكب

في إنشاء مجموعتين من 

حكم القصاصات المعنونة للت

.في أحجام المجموعات

دقيقة20شخص النشاط الجنسي البشري                                                 

المواد
(اإلرشادات أدناه)أوراق عن موضوع النشاط الجنسي البشري وورقة كبيرة عن النشاط الجنسي البشري 5• 
تظليلأقالم•

النشاط

المواد: تعليمات إعداد المواد

.يجب إعداد المواد قبل بدأ هذا النشاط

أو )قطع 4قص قطعتين من الورق القالب إلى نصفين إلنشاء 

كل ذلك-قطع على شكل مستطيل من الورق المقوى 4قص 

ي من اقطع جزء واحد على شكل دائر(. بنفس الحجم تقريبًا

.قطع5سنحصل في اإلجمالي على . المقوى/الورق القالب

عات اكتب في الجزء العلوي من كل قطعة إحدى فئات الموضو

التواصل والعالقات،)

أعضاء الجسم وصورة الجسم، األدوار الجنسانية، التوجه 

(.الجنسي، القيم والمعتقدات واألعراف

عة أو قص قط)اكتب على قطعة أخرى كاملة من الورق القالب 

نس نشاط الج( "كبيرة على شكل مستطيل من الورق المقوى

ثل الشكل ستبدو المواد م. بأحرف كبيرة في المنتصف" البشري

:  الموضح على الجانب األيسر

ةاألدوار الجنساني التوجه الجنسي أعضاء الجسم 

وصورة الجسم

التواصل والعالقات

القيم والمعتقدات 
واألعراف

ريالنشاط الجنسي البش

القيم والمعتقدات

واألعراف

ريالنشاط الجنسي البش



:  اإلعداد المسبق
(تابع)شخص النشاط الجنسي البشري 

بمجموعة واحدة من : يوصى

لكل" األسئلة التوجيهية"

مجموعة من القصاصات
VALUES, BELIEFS, AN D  N O RMS

W hat are they?

• Roles, values and ideas we 

learn from society, our 
culture and our families

Helpful questions to consider : 

• W hat did your family teach you about sex? W hat did 

they not teach you about sex?

• W hat beliefs about sex, dating, and relationships does 

your family have? 

• W hat have you learned from the media about sex?

GEN D ER RO LES

W hat are they?

• Culturally accepted and expected 

behaviors associated with gender

• For example, the expected behaviors 

associated with being a man, a woman, 
transgender, genderqueer, etc.

• These expectations can often be 
stereotypical. 

• Gender roles are constructed and 

culture-specific. The stereotypes can 
sometimes be harmful to people. 

Helpful questions to consider : 

• W hat do we learn about gender? 

• How do we learn about gender? 

• Are there different roles for men and 

women? W hat are they? W hat do you 
think about them? 

SEX UAL O RIEN TATIO N

W hat is it?

• W ho we are attracted to

• The values that we learn 
about attraction and 

identity

Helpful questions to consider : 

• W hat sexual orientations have you heard of? W hat 

have you heard about these? 

• How are people of different orientations por trayed in 

media (music, movies, tv)?

• Are there different rules or laws for people depending 

on their sexual orientation? W hat are those 
rules/laws? W hy do you think these exist?

BO DY IMAGE & BO DY PARTS

W hat is it?

• Parts of the human body

• How we describe and think 
about par ts of our body

Helpful questions to consider : 

• W hat are some different ideas we have about body 

parts? 

• How do we feel about our bodies?

• How does our image of our bodies affect us?

• According to TV, movies, and music what types of 

bodies or what body par ts are valued or considered 
beautiful/desirable?

CO MMUN IC ATIO N  & RELATIO N SHIPS

W hat is it?

• The types of relationships 

• The ways that people 
communicate in 

relationships

Helpful questions to consider : 

• W hat types of relationships are healthy?

• W hat type of communication does a person need to 
be in a healthy relationship?

• How do people start relationships? How do people 
end relationships? Are these healthy or unhealthy ways 

of star ting/ending relationships?

• W hat kind of qualities make a “good”  relationship 
partner?

ةاألدوار الجنساني التوجه الجنسي أعضاء الجسم 

وصورة الجسم

التواصل والعالقات

القيم والمعتقدات 
واألعراف

ريالنشاط الجنسي البش



:  اإلعداد المسبق
(تابع)شخص النشاط الجنسي البشري 

قدمة ينبغي أن تُرفق م

" اعرف جسمك"

صورة "بموضوع 

الجسم وأعضاء 

".الجسم

BO DY IMAGE & BO DY PARTS

W hat is it?

• Parts of the human body

• How we describe and think 
about par ts of our body

Helpful questions to consider : 

• W hat are some different ideas we have about body 

parts? 

• How do we feel about our bodies?

• How does our image of our bodies affect us?

• According to TV, movies, and music what types of 

bodies or what body par ts are valued or considered 
beautiful/desirable?

11/11/2019 Know your body : I Wanna Know

www.iwannaknow.org/teens/sexualhealth/know.html 2/3

Uterus

The uterus is a hollow, pear-shaped organ that is the home to a developing fetus. The uterus

is divided into two parts: the cervix, which is the lower part that opens into the vagina, and

the main body of the uterus, called the corpus. The corpus can easily expand to hold a

developing baby.

Vagina

The is a canal that joins the cervix (the lower part of the uterus) to the outside of the body. Its

exterior opening enables sperm to enter the system to reach an egg. If an egg is not fertilized,

menstruation results and the blood is carried out of the body through the vagina. It also

provides a way for a baby to exit the body. That’s why it’s sometimes referred to as the birth

canal.

 

Male anatomy
Although most of the male reproductive organs are external, it’s important to understand how all your
sex organs—external and internal—work together.

Penis

أعضاء الجسم 

وصورة الجسم



ا كن مستعدً



(المعلم" )علم الحب: "راجع

ارات حيث يتم توليدها من خالل إش. جميع عواطفنا، بما في ذلك الحبالعقليُنتج 1.

.الناقالت العصبيةكهربائية بمساعدة بعض المواد الكيميائية تسمى 

ن طريق وينشأ هذا ع. قوية تجاه الشخص اآلخربجاذبيةعندما نقع في الحب، نشعر أوالً 2.

ة الجنسيالهرموناتوانبعاث ( العقل البدائي)تنشيط الجهاز العصبي الحوفي 

(.اإلستروجينيين والتستوستيرون)

لتحكم ، مما يعني أنه ال يمكننا ابدون وعيغالبًا ما تكون هذه المرحلة األولية من الحب 3.

.فيها بالفعل

نظام "ا من ألنّه ينشط الدوبامين الذي يُعّد جزءً المخدراتيقال أحيانًا أّن الحب يشبه 4.

.في الدماغ" المكافآت

.يمكنهم العمل بمفردهم أو في أزواج. وجه الطالب إلى استخدام الكلمات الموجودة حول محيط الصفحة الستكمال الجمل

.اطلب الحصول على إجابات الطالب أثناء عرض اإلجابات على الشاشة باستخدام الشرائح المتحركة

من "تية أو اإلجابة عن سؤال وغالبًا ما تشكك هذه األنواع من التجارب في مفهوم الشخص لذاته وتجعله يبدأ رحلة البحث عن هويته الذا. يحدث الكثير في العقل والجسم عندما يتعلق األمر بالمشاعر الرومانسية: االنتقال

.سنتحدث اليوم عن األشياء التي يمكنها أن تؤثر على مفهوم الشخص لذاته فيما يتعلق بالجنس والجنسانية". أنا؟



"علم الحب: "راجع

إشارات حيث يتم توليدها من خالل. جميع عواطفنا، بما في ذلك الحب_______يُنتج 1.

._______كهربائية بمساعدة بعض المواد الكيميائية تسمى 

أ هذا وينش. قوية تجاه الشخص اآلخر__________عندما نقع في الحب، نشعر أوالً 2.

الجنسية _______وانبعاث ( العقل البدائي)عن طريق تنشيط الجهاز العصبي الحوفي 

(.اإلستروجينيين والتستوستيرون)

تحكم ، مما يعني أنه ال يمكننا ال_______غالبًا ما تكون هذه المرحلة األولية من الحب 3.

.فيها بالفعل

نظام "ًءا من ألنّه ينشط الدوبامين الذي يُعّد جز_______يقال أحيانًا أّن الحب يشبه 4.

.في الدماغ" _______



"علم الحب: "راجع

إشارات حيث يتم توليدها من خالل. جميع عواطفنا، بما في ذلك الحب_______يُنتج 1.

._______كهربائية بمساعدة بعض المواد الكيميائية تسمى 

أ هذا وينش. قوية تجاه الشخص اآلخر__________عندما نقع في الحب، نشعر أوالً 2.

الجنسية _______وانبعاث ( العقل البدائي)عن طريق تنشيط الجهاز العصبي الحوفي 

(.اإلستروجينيين والتستوستيرون)

تحكم ، مما يعني أنه ال يمكننا ال_______غالبًا ما تكون هذه المرحلة األولية من الحب 3.

.فيها بالفعل

نظام "ًءا من ألنّه ينشط الدوبامين الذي يُعّد جز_______يقال أحيانًا أّن الحب يشبه 4.

.في الدماغ" _______



ن أنت اكتشاف َم



إعداد متقدم

لذي استعرض مقطعي الفيديو وحدد مقطع الفيديو ا•

والغرض من ذلك هو . تريد عرضه على طالبك

شاف التعرف على فترة المراهقة باعتبارها فترة اكت

هوم وتغير، واستعراض العوامل التي تؤثر على مف

. الذات

(Amaze.org)ن أنت ََ البلوغ واكتشاف م•

(Amaze.org)ن أنت ََ اكتشاف م•

ؤثر ما الذي ي: استعرض"استخدم الشريحة المتحركة، •

...الستعراض ما يلي باختصار" على مفهوم الذات

مفهوم الذات•

ما الذي يؤثر على مفهوم الذات•

اطلب من الطالب تتبع العواطف والمشاعر التي •

على تواجهها الشخصية وما هي التأثيرات التي تؤثر

.المفهوم الذاتي للشخصية

التطبيق

اكتشاف : التعليمات
ن أنتََ م



ا عن سمات وخصائص الشخصية التي تميزن

وتشمل األمثلة االنطواء . األفراد اآلخرين

.الذاتي أو االنبساط الذاتي

.  يحددها عالقاتنا مع اآلخرين المهمين لنا

.ينوتشمل األمثلة األشقاء واألصدقاء والزوج

.  يةتعكس عضويتنا في المجموعات االجتماع

ومن األمثلة على ذلك البريطاني، أو 

الجمهوري، أو األمريكي، من أصل أفريقي،

.أو المثلي

ما هو مفهوم الذات؟: راجع

:راجع
ما الذي يؤثر على مفهوم الذات؟

هو مفهوم الذات وفقًا ألبسط صورةٍ له

مرء مجموعة من المعتقدات التي يتبناها ال

. ينوتميز ذاته باإلضافة إلى ردود اآلخر
"ا؟ن أنَ  م"فهو يجسد اإلجابة على سؤال 

الذات الفردية•

الذات االرتباطية•

الذات الجماعية•

هي كيف نتعلم قواعد التنشئة االجتماعية

من تجاربنا األسرية . ومعتقدات مجتمعنا

وتعامالتنا األولية، أدركنا القيم والتوقعات

.المجتمعية

يحدث هذا التعلم من خالل التفاعل مع مختلف

مجموعات عوامل التنشئة االجتماعية، مثل 

المؤسسات ، باإلضافة إلى األسرواألقران

.الرسمية وغير الرسميةاالجتماعية

مؤسسات اجتماعية؟

المجتمع

الثقافة

اإلعالم



https://youtu.be/4mxhzcskL3Aالرابط Amaze.orgمقتبس من ( 2:34)البلوغ واكتشاف من أنت . ينصح بتفعيل ترجمة جميع مقاطع الفيديو، عند توفرها

المشاعراذكر بعض 

التي تواجهها هذه 

ار قط"الشخصية في 

رولر كوستر 

".للمراهقين

التيالتأثيراتما 

تؤثر على المفهوم

؟الذاتي للشخصية

https://youtu.be/4mxhzcskL3A


https://youtu.be/3w-grQfptqgالرابط Amaze.orgمقتبس من ( 03:23)اكتشاف من أنت . ينصح بتفعيل ترجمة جميع مقاطع الفيديو، عند توفرها

المشاعراذكر بعض 

التي تواجهها هذه 

.الشخصية

التيالتأثيراتما 

تؤثر على المفهوم

؟الذاتي للشخصية

https://youtu.be/3w-grQfptqg


الجنس، والجنسانية 
والصحة الجنسية



لمسبق :  اإلعداد ا
لجنسانية  الجنس، وا

لجنسية والصحة ا

ها بسهولة قم بمعاينة التعريفات والرسوم المتحركة للشرائح للتأكد من أنه بإمكانك قراءت•

.  والتأّكد من معرفة كيفية عمل الرسوم المتحركة

ب على بعض الكلمات تكون متخصصة، تدرب على تغيير لهجتك وسرعتك لمساعدة الطال•

.معالجة المعلومات أثناء قراءتها بصوت عالٍ 



الجنس، والجنسانية : التعليمات
والصحة الجنسية

سع وأشمل أو" الجنسانية"استخدم الرسوم المتحركة في الشرائح التالية لمساعدة الطالب على فهم أّن •

العديد من تعتبر هدف دائم لمدى الحياة يتضمن" الصحة الجنسية"ذاته وأّن " الجنس"بكثير من مجرد 

.الجوانب



أي واحدة؟

أي من هذه المفاهيم كانت تحاول الشخصية في الفيديو اكتشافها؟•



م لمعل ا ة : مرجع  ي لعمل ا فات  تعري ل ا
ة بمنظ لجنسي ا ة والصحة  ني لجنسا مة ل

ة  مي ل عا ل ا (WHO)الصحة 

من الموقع اإللكتروني لمنظمة الصحة العالمية تعريف

الصحة الجنسية

الصحة الجنسية

:وفقًا للتعريف العملي الحالي، فإّن الصحة الجنسية هي

ب المرض أو وليست مجرد غيا: حالة من الصحة الجسدية والعاطفية والعقلية واالجتماعية المتعافية فيما يتعلق بالجنسانية"...

ات الجنسية، وكذلك تتطلب الصحة الجنسية اتباع نهج إيجابي قائم على االحترام تجاه الجنسانية والعالق. االختالل الوظيفي أو العجز

ها، يجب احترام ولتحقيق الصحة الجنسية والحفاظ علي. الحصول على تجارب جنسية ممتعة وآمنة، خالية من اإلكراه والتمييز والعنف

الحقوق الجنسية لجميع األشخاص وحمايتها

(2006aمنظمة الصحة العالمية، ." )وتلبيتها

الجنسانية

سلوكيات والنتائج يتعذر تعريف الصحة الجنسية أو فهمها أو تفعيلها دون النظر على نطاق أوسع في الجنسانية، والتي تقوم عليها ال

:التعريف العملي للجنسانية هو. المهمة المتعلقة بالصحة الجنسية

لجنسية، جانب أساسي من جوانب اإلنسان في حياته يشمل الجنس، والهويات واألدوار الجنسانية، والتوجه الجنسي، واإلثارة ا"... 

والمعتقدات يتم التعبير عن الجنسانية وتجربتها من خالل األفكار والتخيالت والرغبات. والمتعة، والعالقة الحميمية، واإلنجاب

 يتم على الرغم من اشتمال الجنسانية على جميع هذه األبعاد، ال. والمواقف والقيم والسلوكيات والممارسات واألدوار والعالقات

ة واالقتصادية والسياسية كما تتأثر الجنسانية بتفاعل العوامل البيولوجية والنفسية واالجتماعي. تجربتها جميعًا أو التعبير عنها دائًما

."والثقافية والقانونية والتاريخية والدينية والروحية

(2006aمنظمة الصحة العالمية، )



التعريف العملي لمنظمة الصحة العالمية 
الجنسانية

...الجنسانية هي

جانب 

أساسي

من

جوانب 

اإلنسان

...يتضمن النشاط الجنسي

الجنس

الهوية الجنسية

أدوار النوع الجنسي 

التوجه الجنسي

اإلثارة الجنسية

المتعة

العالقة الحميمية

اإلنجاب

ربتها يمكن التعبير عن الجنسانية وتج

...من خالل

األفكار 

التخيالت

الرغبات

المعتقدات

المواقف

القيم

السلوكيات

الممارسات

األدوار

العالقات

منظمة الصحة العالمية

واملتتأثر الجنسانية بتفاعل الع
البيولوجية

النفسية
االجتماعية

االقتصادية

السياسية

الثقافية

القانونية

والتاريخية
الدينية 

الروحية

الجنس "كلمة الجنس هنا تعني 

ذا ، على الرغم من أّن ه"البيولوجي

ا المصطلح يشيع استخدامه أيضً 

"النشاط الجنسي"ليعني 



التعريف العملي لمنظمة الصحة العالمية 
(المعلم)الصحة الجنسية 

الصحة الجنسية هي 

حالة من الصحة

الجسدية

والعاطفية

والعقلية

واالجتماعية

.

.بالجنسانيةفيما يتعلق 

...تتطلب الصحة الجنسية

جانب 

نهج إيجابي

قائم على 

االحترام

تجاه

الجنسانية

...والعالقات الجنسية

باإلضافة إلى...

إمكانية 

الحصول

على 

تجارب

قائم على

ممتعة

...وآمنة

.خالية من اإلكراه والتمييز والعنف...

منظمة الصحة العالمية

يتم في الرسم المتحرك بالشريحة التي تظهر للطالب،

أوالً ( األحمرالموضحة هنا باللون )عرض هذه العبارة 

ا باقي أمّ . للصحة الجنسية" األساسي"باعتبارها التعريف 

ي تجعل تعريف منظمة الصحة العالمية يتعلق بالعوامل الت

.ذلك ممكنًا



التعريف العملي لمنظمة الصحة العالمية 
الصحة الجنسية

الصحة الجنسية هي 

حالة من الصحة

الجسدية

والعاطفية

والعقلية

واالجتماعية

.بالجنسانيةفيما يتعلق 

...  تتطلب الصحة الجنسية

نهج إيجابي

قائم على 

االحترام

الجنسانيةتجاه 

...والعالقات الجنسية

باإلضافة إلى...

إمكانية 

الحصول

على 

جنسيةتجارب

علىقائمة

المتعة

...واألمان

.خالية من اإلكراه والتمييز والعنف...

منظمة الصحة العالمية



(المعلم)الجنس، والجنسانية، والصحة الجنسية 

الصحة الجسدية✅

والعاطفية✅

والعقلية✅

واالجتماعية✅

...بـفيما يتعلق

هدف 
لمدى 
!الحياة

:  النسخة الخاصة بالمعلم

من جزء واحدالجنس هو ببساطة •

.الجنسانية

لية حالة الصحة الجسدية والعاطفية والعق•

ة هو واالجتماعية فيما يتعلق بالجنساني

.تعريف الصحة الجنسية

.الصحة الجنسية هي هدف لمدى الحياة•



الجنس، والجنسانية، والصحة الجنسية

الصحة الجسدية✅

والعاطفية✅

والعقلية✅

واالجتماعية✅

...بـفيما يتعلق

هدف 
لمدى 
!الحياة



التأثيرات على 
مفهوم الذات الجنسي



شخص النشاط الجنسي البشرينظرة عامة 

النشاط الجنسي شخص-النشاط الجنسي البشري : للمنطقة التعليمية الموحدة بسان فرانسيسكو3الدرس •

(5-2الصفحات )البشري 

عالم يفكر الطالب ضمن مجموعات صغيرة في الرسائل التي يتلقونها من األصدقاء واألسرة واإل•

.  والمجتمع والثقافة حول النشاط الجنسي البشري

اط وكيف يمكن يقوم المعلم بعد ذلك بتسهيل إجراء مناقشة قصيرة تحفز الطالب على التفكير في النش•

.أن تؤثر جميع هذه الرسائل على القرارات التي يتخذونها حول نشاطهم الجنسي



المجموعات

يتكون . خطط مسبقًا لكيفية توزيع الطالب في مجموعات

. بحجم المجموعة الموصى به من طالبين إلى ثالثة طال

.التوفير الوقت، فكر في تحديد المجموعات مسبقً 

للنشاط "شخصين"قد تحتاج الفصول الكبيرة إلى إنشاء 

الجنسي للحفاظ على صغر أحجام المجموعات بحيث

.يكون لجميع األعضاء دور

على فّكر فيما إذا كانت أدوار المجموعة ستساعد الطالب

، الكاتب: أدوار المجموعة المحتملة. العمل بكفاءة أكبر

نسيق المسؤول عن ضبط وتنظيم الوقت، المسؤول عن الت

اء تأّكد من أنهم على دراية بأّن جميع أعض. مع المعلم

.  المجموعة مسؤولون عن األفكار التي يكتبها الكاتب

5يوصى بأن تقضي المجموعات من دقيقتين إلى•

دقائق في العصف الذهني لكل موضوع

ن التقنيات التي ستستخدمها م/ ما هي التراكيب •

...أجل

مساعدة الطالب على زيادة إنتاجهم في الوقت المحدد؟•

وع إخبار الطالب بالوقت المناسب لالنتقال إلى الموض•

التالي؟

الوقت

:  اعتبارات يجب على المعلم مراعاتها
شخص النشاط الجنسي البشري

ر حسب تقديرك، فكّ 

اط في تجهيز هذا النش

على شكل محطات 

.حول الفصل



:  تعليمات للمعلم
شخص النشاط الجنسي البشري

كبيرة، بالنسبة للفصول ال

"  ينشخص"فّكر في إنشاء 
كم للنشاط الجنسي للتح

.في أحجام المجموعات



شخص النشاط الجنسي البشري 
نظرة عامة عن النشاط

اعد على التي تسالتأثيراتستفكر في هذا النشاط في •

معنى وب. تشكيل مفهومك الذاتي حول النشاط الجنسي

آخر، ما هي الرسائل التي تتلقاها من األصدقاء 

واألسرة واإلعالم والمجتمع والثقافة عن النشاط 

الجنسي؟

الموضوعات المطروحة•

القيم والمعتقدات واألعراف•

أدوار النوع الجنسي•

التوجه الجنسي•

أعضاء الجسم وصورة الجسم•

التواصل والعالقات•

ةاألدوار الجنساني التوجه الجنسي أعضاء الجسم 

وصورة الجسم

التواصل والعالقات

القيم والمعتقدات 
واألعراف

ريالنشاط الجنسي البش

دات القيم والمعتق

واألعراف

النشاط الجنسي 
البشري



الموضوعات

الموضوع الوصف

القيم والمعتقدات واألعراف تنا هي القواعد والقيم واألفكار التي نتعلمها من المجتمع وثقاف

وعائالتنا

أدوار النوع الجنسي ع الجنسالسلوكيات المقبولة والمتوقعة ثقافيًا فيما يتعلق بنو

التوجه الجنسي من ننجذب إليه والقيم التي نتعلمها عن االنجذاب والهوية

أعضاء الجسم وصورة الجسم كيف نصف أعضاء أجسامنا وكيف نفكر حيالها

التواصل والعالقات قاتأنواع العالقات والطرق التي يتواصل بها األشخاص في العال



األسئلة التوجيهية

" دةأسئلة مفي"يحتوي كل موضوع على •

لتوجيه األفكار

!لست مضطًرا لإلجابة عن كل سؤال•

ي اختر سؤاالً أو أكثر من األسئلة الت•

تجدها أنت وأعضاء مجموعتك مثيرة 

لالهتمام



:  تعليمات للمعلم
(تابع)شخص النشاط الجنسي البشري 

:نصيحة المعلم

أثناء عمل الطالب، تجول في أرجاء الغرفة
واعرض المساعدة على كل مجموعة وشجع كل

تأّكد من. عضو في المجموعة على مشاركة أفكاره
ال يتعين على المجموعة. تكريم جميع أفكار الطالب في المجموعة
االتفاق على كل ما هو مكتوب في الورقة

ومن المهم تذكير الطالب
اصة،بأّنه على الرغم من أّن لكل شخص الحق في اعتناق معتقداته الخ

.معتقداتإال أّنه يجب عليه التصرف باحترام في طريقة توصيله لهذه ال



:  تعليمات للمعلم
(تابع)شخص النشاط الجنسي البشري 

عندما تنتهي جميع المجموعات، اقرأ بصوت عاٍل بعض 

عن التعليقات من كل فئة أو اطلب من الطالب تقديم كل ورقة

ي في حالة وجود أسئلة أو مفاهيم خاطئة مكتوبة ف. الموضوع

.الفئات، تأكد من تناولها

عند االنتهاء من استعراض كل ملصق،

:فيما يلي بعض األسئلة المحتملة للمناقشة. ناقش النشاط مع الفصل بإيجاز

التمرين؟هذاخاللبهشعرتالذيما•

التمرينبهذاقمناأنناتعتقدلماذا•

الفئات؟هذهجميعفيهتشتركالذيما•



:  تعليمات للمعلم
(تابع)شخص النشاط الجنسي البشري 

بمجرد االنتهاء من المناقشة الموجزة، اصطحب أوراق الموضوع وألصقها معًا في مقدمة

في " شريالنشاط الجنس الب"ضع ورقة . يجب لصق األجزاء معًا حتى تشكل شخًصا. الغرفة

:وستبدو مثل الشكل الموضح على الجانب األيسر. الشخص" جسم"المنتصف مشكلة 



:  تعليمات للمعلم
(تابع)شخص النشاط الجنسي البشري 



الحصول على معلومات دقيقة



الحصول على معلومات دقيقة : التعليمات

مواقع، كلما سمح الوقت، امنح الطالب وقتًا لتصفح هذه ال
تجعل ثم قم بإجراء مناقشة قصيرة حول الخصائص التي

".دقيقة"و" موثوق بها"هذه المواقع 

، موقع 2019الجمعية األمريكية للصحة الجنسية، •
IWannaKnow.org ،"الصحة الجنسية  "

http://www.iwannaknow.org/teen
s/sexualhealth.html

مركز السيطرة على األمراض والوقاية منه، الصحة•
الجنسية 

https://www.cdc.gov/sexualhealt
h/Default.html

نظام صحة األطفال بمؤسسة نيمورز •
KidsHealth.org الرابط ،

https://kidshealth.org/en/teens/ab
out.html



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• 



األفكار



األفكار

ظهرت كجزء فكر في بعض الرسائل المتعلقة بالنشاط الجنسي البشري التي•

:الستكمال هذه النقاط على حدة" نشاط شخص الجنس البشري"من 

...ألن...إحدى الرسائل التي أتفق معها هي•

...ألن ... إحدى الرسائل التي أختلف معها هي•

...  ألن ... إحدى الرسائل التي لست واثقًا بشأنها هي•

دات القيم والمعتق

واألعراف

النشاط الجنسي 
البشري
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-https://sciencebriefss.com/science، الرابط 2018نيسان /أبريل8ملخص العلوم، " علم الحب. "ألكساندرو سيوبانو
infographics/the-science-of-love-infographic( 2019أيلول /سبتمبر30تمت زيارة الموقع في)
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2019)
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