
 الحمل
ة  _________  ة المجه ا الحيوانات المن ل المالي من خال ش ـ _________ و _________. ت دأ الحمل  ي

سافر ع قنا فالوب.  ضة واحدة من _________ و ل شهر، يتم إطالق ب ج مع السوائل لصنع _________  وتم

س، سبح  عنق الرحم إ  إذا دخل السائل المنوي إ _________ أثناء ممارسة الج ة   الحيوانات المن
ّ

فإن

 _________ ثم إ قنا فالوب. 

ش  ة أن تع ة _________ مكن للحيوانات المن ام، وال يتطلب األمر سوى خل .  _________ أ لتجعل الفتاة ح

عد ذلك إ عدد أ  ضة  ضة وخصبها، فتنقسم الب نما تتحرك نحو إذا وصل الحيوان المنوي إ الب ا ب من الخال

جدار الرحم، تصبح األن _________.  ا   الرحم. إذا تعلقت هذە الخال

ار األول  ط الخ س الحمل؟ األمر  ة  –غ مهتمة  س دة المؤكدة ب قة الوح % 100ال _________. هذە  الط

ار الثا  س، فاستخد و  ‐لتجنب الحمل. الخ سل، مثل الوا الذكري أو إذا كنت تمارس الج سائل _________ ال

ل فرص الحمل.   حبوب منع الحمل أو اللولب لتقل
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ا ( س  )STDاألمراض المنقولة ج

ذلك النشاط ) هي األمراض أو العدوى التي يمكنها أن تنتقل من شخص مصاب باألمراض المنقولة جنسيًا إلى آخر عن طريق االتصال ____________. ويشمل STDاألمراض المنقولة جنسيًا (

الجنس عن طريق الفم أو الشرج أو  -_____ الجنسي عن طريق األعضاء التناسلية مقابل ____________، وهو اتصال القضيب أو كيس الصفن أو الفرج أو المهبل بأي نوع من _______

 المهبل. 

ا ال تسبب أي ____________ ، لذا ال يعرف العديد بعض األمراض المنقولة جنسيًا شائعة إلى حد كبير، لذا ال يوجد ما يدعو للحراج إذا أصبت بأحدها. كما أّن بعض األمراض المنقولة جنسيً 

ء ة جنسيًا أنّهم كذلك وقد ____________. وبالنسبة ألولئك الذين لديهم أعراض اإلصابة، فقد يعانون من ألم أو ____________ حول األعضامن األشخاص المصابين باألمراض المنقول

 الفتيات بإفرازات مهبلية مختلفة عن الطبيعي. صاب التناسلية وظهور بثور أو التهابات أو طفح جلدي حول األعضاء التناسلية أو الحكة أو الحرقان أو ____________ أثناء التبول، كما قد ت

، فمن المهم الخضوع الختبار األمراض المنقولة جنسيًا. فحوصات األمراض المنقولة جنسيًا تختلف حسب  ____________إذا كان لديك أي من هذه األعراض، أو إذا كنت قد مارست جنًسا 

آلخر عن طريق فحص البول، كما ال يزال يستخدم البعض مسحة من اللعاب أو اإلفرازات. حتى لو كنت تستخدم ____________ نوع المرض. فبعضها يجرى عن طريق فحص الدم والبعض ا

عيادة تنظيم  ل مقدم ____________ أو، فمن الجيد الخضوع لفحوصات األمراض المنقولة جنسيًا على األقل مرة كل سنة. ويمكنك الخضوع لفحوصات األمراض المنقولة جنسيًا من خال

 األسرة أو عيادة األمراض المنقولة جنسيًا. 

سبب بعض األمراض المنقولة جنسيًا، إذا تركت دون قد تكون بعض األمراض المنقولة جنسيًا ____________ ، بينما ال تكون األنواع األخرى كذلك. ولكن، يمكن إدارة أعراضها بالدواء. قد تت

عة من رة في المستقبل. لذا تذّكر أنّه بمجرد أن يصبح الشخص نشًطا جنسيًا، فمن المهم استخدام ____________ وغيره من أنواع الحواجز المصنوعالج، في ____________ صحية خطي

 الالتكس، والخضوع كذلك لفحوصات األمراض المنقولة جنسيًا بصفة منتظمة.

 )2019أكتوبر/تشرين أول  2. (تمت زيارة الموقع في /factcheck‐stds‐are‐https://amaze.org/video/what، الرابط Amaze.Org#، موقع kFactChecسالتز وغيل وآخرون. ما هي األمراض المنقولة جنسيًا؟ 
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 العدوى المنقولة جنسيًا بين الشباب في الواليات المتحدة 

 يتحمل الشباب حصة غير متكافئة من العدوى المنقولة جنسيًا

 يمثل الشباب نسبة كبيرة من العدوى الجديدة المنقولة جنسيًا
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