
7الدرس | 8الصف 
فهم العواقب الناتجة عن النشاط الجنسي



ملخص الدرس

األمراض/الحمل والعدوى-في هذا الدرس، يستكشف الطالب العواقب الجسدية للنشاط الجنسي •

األمراض سيتعرف الطالب على كيفية حدوث الحمل، وكيفية انتقال وعدم انتقال. المنقولة جنسيًا

.المنقولة جنسيًا، واآلثار الصحية المحتملة لألمراض المنقولة جنسيًا

فهم العواقب الناتجة عن النشاط الجنسي: 7الدرس 



المفاهيم األساسية

صف الجهاز التناسلي للذكور واإلناث بما في ذلك •
(NSES AP.8.CC.1.  )أعضاء الجسم ووظائفها

.  يتعريف الجماع الجنسي وعالقته بالتكاثر البشر•
(NSES PR.8.CC.1)

روس تعريف األمراض المنقولة جنسيًا، بما في ذلك في•
.  الهانقص المناعة البشرية، وكيفية انتقالها وعدم انتق

(NSES SH.8.CC.1)

*عالمات وأعراض والتأثيرات المحتملةصف •
ص لألمراض المنقولة جنسيًا، بما في ذلك فيروس نق

(NSES SH.8.CC.3. )المناعة البشرية

تحديد معلومات دقيقة من الناحية الطبية حول •

نقص األمراض المنقولة جنسيًا، بما في ذلك فيروس

(NSES SH.8.AI.1. )المناعة البشرية

الوصول إلى المعلومات

أهداف التعلم

9يتم تناول عالمات وأعراض األمراض المنقولة جنسيًا، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية، في الدرس * 



المواد

ب نُسخ الحمل واألمراض المنقولة جنسيًا لكل طال•

ة يُوصى بطباعتها على شكل نصف ورق ثنائي)

(الوجه

مجموعة من المواد الخاصة بنشاط رقائق البوكر •

(انظر الشريحة التالية)

مجموعة نسخ لكل طالب أو مجموعة من ( اختياري)•

ا لدى اإلنفوجرافيك الخاص بالعدوى المنقولة جنسيً "

"الشباب

دفتر مالحظات الطالب أو ورقة مسودة•

ناول تأّكد من المعرفة التعلمية وراحة الطالب أثناء ت•

خطة الدرس

انظر )حدد كيف ستجري نشاط رقائق البوكر •

(الشريحة التالية

1-2-3خطط أين سيقوم الطالب بكتابة أفكار •

يةتأّكد من عمل إعدادات المعلومات السمعية البصر•

اختبر تشغيل الفيديو•

لديك أسئلة؟ اتصل بميشيل روسناك أو مدرب •

STEM.

اإلجراءات

اإلعداد المسبق



المواد

أو ما )بوكر حقيبة بالستيك شفافة تحتوي على رقائق ال•

بثالثة ألوان مختلفة( شابه

ة، على سبيل المثال، لوح)مكان لتسجيل النتائج •

(ملصق، ورقة

الحقيبةمكان إلسقاط رقائق البوكر التي يتم سحبها من•

مؤقت أو ساعة توقيت•

.عين مبالغ بالدوالر لكل لون من األلوان

دوالر1= 1اللون •

دوالر25= 2اللون •

دوالر100= 3اللون •

ن سيعد الرقائق؟َ  ن سيدير المؤقت؟ مَ  م

القرارات/ اإلجراءات 

نشاط رقائق البوكر: التجهيز المسبق



ا كن مستعدً



ا  (المعلم)الحمل -كن مستعدً

.استخدم هذه الكلمات لملء الفراغات•

!لن يتم استخدام بعض الكلمات•

أطفال•

الوالدة•

البويضة•

(1)واحد •

المبيضان•

القضيب•

حامل•

السائل المنوي•

الجنس•

(6)ستة •

الحيوانات المنوية•

(3)ثالثة •

الرحم•

المهبل•

نشرة واحدة لكل 

. طالب

يمكن للطالب 

العمل في 

مجموعات صغيرة 

أو أزواج، حسب 

.تقديرك

.نقولة جنسيًاسندرس اليوم نتيجتين مرتبطتين بالنشاط الجنسي، والحمل واألمراض الم: االنتقال



ا  الحمل-كن مستعدً

.استخدم هذه الكلمات لملء الفراغات•

!لن يتم استخدام بعض الكلمات•

أطفال•

الوالدة•

البويضة•

(1)واحد •

المبيضان•

القضيب•

حامل•

السائل المنوي•

الجنس•

(6)ستة •

الحيوانات المنوية•

الخصيتان•

(3)ثالثة •

الرحم•

المهبل•



المعرفة قوة



نشاط رقائق البوكر: التعليمات

اعرض للطالب حقيبة بالستيك شفافة ممتلئة برقائق البوكر 1.

ّد أو ع/اطلب من الطالب التعامل مع المؤقت و: اختياري. اطلب انضمام اثنين من المتطوعين للمشاركة في العرض2.
.الرقائق

اشرح القواعد 3.

من سيذهب أوالً؟ . يجوز لكل منكما استخدام يد واحدة فقط واإلمساك بشريحة واحدة في كل مرة على حدة•

حاوية أخرى أو )________ عندما يحين الوقت، ستأخذ أكبر عدد ممكن من رقائق البوكر في كل مرة على حدة وتضعها •
(.منضدة خالية/ طاولة 

.من الحقيبة( المشارك األول)عّد الرقائق عندما يسحبها (: بالنسبة لبقية الطالب)•

دوالر، 1بقيمة ( 1اللون )لقد نسيت أن أذكر أّن رقائق . "بعد أن يستكمل المشارك األول دوره، غير المعلومات قليالً 4.
." دوالر100بقيمة ( 3اللون )دوالر، و25بقيمة ( 2اللون )و

. اسمح للمشارك الثاني باستكمال دوره5.

. اطلب من المشاركين ضرب اإلجمالي بالدوالر. عد الرقائق حسب اللون وسجل النتيجة على السبورة6.

لطالب شرح اطلب من ا. سيكون لدى المشارك الثاني المبلغ األكبر بالدوالر، ولكن ليس بالضرورة العدد األكبر من الرقائق
.ة تحسينه للنتيجةأّكد على أّن القليل من المعرفة بالقرار قد يغير الطريقة التي يتعامل بها المرء مع الموقف وكيفي. األسباب



نشاط رقائق البوكر

متطوعان• ثانية30•

يد واحدة•

اسحب أكبر عدد ممكن من •
الرقائق، رقاقة واحدة في كل مرة



ناتجة عن النشاط الجنسي  (  المعلم)العواقب ال

الحمل•

األمراض المنقولة جنسيًا• !المعرفة قوة

. سيهذه هي أبرز اآلثار الجسدية المترتبة على النشاط الجن: مالحظة

طفية وضح للطالب أّن النشاط الجنسي قد يكون له آثار عقلية وعا

.واجتماعية أيًضا



اآلثار المترتبة على النشاط الجنسي

على سندرس اليوم نتيجتين مترتبتين

:النشاط الجنسي

الحمل•

األمراض المنقولة جنسيًا•

مع توفر المزيد من المعلومات، يمكنك 

!اتخاذ قرارات أفضل



الحمل



:  التعليمات
الحمل: 101تنظيم النسل 

."استخدم هذا الفيديو للتحقق من إجاباتك على عملية التجهيز المسبق: "النص•

راز بعد المشاهدة، استخدم الشرائح المتحركة لضمان حصول الطالب على اإلجابات الصحيحة وإب•

.النقاط الرئيسية



https://youtu.be/yqu7ZsOt4Ekالرابط StayTeen.orgمن ( 1:00)فيديو الحمل: 101تنظيم النسل . ينصح بتفعيل ترجمة جميع مقاطع الفيديو، عند توفرها

اباتك استخدم الفيديو للتحقق من إج

على 

.عملية التجهيز المسبق

قناتا فالوب الرحم

المبيض

المهبل

حامل

https://youtu.be/yqu7ZsOt4Ek


المجهرية تتشكل الماليين من خاليا الحيوانات المنوية. ____بويضة_____و _______ حيوان منوي__يبدأ الحمل بـ 

ضة كل شهر، يتم إطالق بوي____ السائل المنوي_____وتمتزج مع السوائل لصنع _____ الخصيتين____في 

اء أثن_____ المهبل____إذا دخل السائل المنوي إلى . وتسافر عبر قناتي فالوب______ المبيض___واحدة من 

.ثم إلى قناتي فالوب_____ الرحم____ممارسة الجنس، فإّن الحيوانات المنوية تسبح في عنق الرحم إلى 

إذا . لتجعل الفتاة حبلى__ (1)واحدة __أيام، وال يتطلب األمر سوى خلية _(6)ستة _يمكن للحيوانات المنوية أن تعيش 

تحرك نحو وصل الحيوان المنوي إلى البويضة وخصبها، فتنقسم البويضة بعد ذلك إلى عدد أكبر من الخاليا بينما ت

.  ______حاملا ___إذا تعلقت هذه الخاليا بجدار الرحم، تصبح األنثى . الرحم

دة هذه هي الطريقة الوحيدة المؤك. ______تمارسي الجنس___ال –الخيار األول ! غير مهتمة بالحمل؟ األمر بسيط

النسل، ___تنظيم______إذا كنت تمارسين الجنس، فاستخدمي وسائل -الخيار الثاني . لتجنب الحمل% 100بنسبة 

.مثل الواقي الذكري أو حبوب منع الحمل أو اللولب لتقليل فرص الحمل

الحمل 
قناتا فالوب

الرحم

المبيض المبيض

المهبل

عنق الرحم

القناة األسهرية

القضيب

اإلحليل

كيس 

الصفن

الخصيتان
البربخ

Text: Stay Teen. “Birth Control 101: Pregnancy.” Stay Teen-YouTube, YouTube, 15 June 
2016, 
https://www.youtube.com/watch?v=yqu7ZsOt4Ek&feature=youtu.be. (Accessed 
October 2, 2019)
Images: “Know Your Body.” I Wanna Know, American Sexual Health Association, 2019, 

https://www.youtube.com/watch?v=yqu7ZsOt4Ek&feature=youtu.be


النتيجة

الحمل• لجنس بدون إيالج القضيب في المهب•

...ذلك هيلتجنبالطريقة الوحيدة 

(المعلم)تجنب العواقب 

.اطلب من الطالب إكمال الجملة قبل عرض اإلجابة: يوصى



النتيجة

الحمل• لجنس بدون إيالج القضيب في المهب•

...ذلك هيلتجنبالطريقة الوحيدة 

تجنب العواقب



ا  ً (STD)األمراض المنقولة جنسي



ا؟: التعليمات ً ما هي األمراض المنقولة جنسي

اص اطلب من الطالب استخدام الجانب الخلفي من نشاط التجهيز المسبق الخ•

كبر عدد اطلب من الطالب استيعاب أ. لتدوين المالحظات أثناء الفيديو" بالحمل"

.ممكن من المصطلحات واإلشارة إلى بنك الكلمات على جانب الشاشة

إذا شعر الطالب بالقلق من أنّهم قد فاتهم أحد المصطلحات، فأخبرهم أنك•

.ستساعدهم في التحقق من إجاباتهم بعد الفيديو



ا؟ ً ما هي األمراض المنقولة جنسي

ء استخدم الفيديو لمل

.الفراغات

:بنك الكلمات

الواقي الذكري•

عالج•

ةاألعضاء التناسلي•

الرعاية الصحية•

ألم•

مشكالت•

حماية•

الجنس•

الجنسي•

انتشار•

تورم•

أعراض•

غير آمن•



https://youtu.be/7Sbgg8icODYالرابط Amaze.orgمن خالل ( 2:18)ما هي األمراض المنقولة جنسيًا؟ . ينصح بتفعيل ترجمة جميع مقاطع الفيديو، عند توفرها

ء استخدم الفيديو لمل

.الفراغات

:بنك الكلمات

الواقي الذكري•

عالج•

ةاألعضاء التناسلي•

الرعاية الصحية•

ألم•

مشكالت•

حماية•

الجنس•

الجنسي•

انتشار•

تورم•

أعراض•

غير آمن•

https://youtu.be/7Sbgg8icODY


.  ______الجنسي______هي األمراض أو العدوى التي يمكنها أن تنتقل من شخص مصاب باألمراض المنقولة جنسيًا إلى آخر عن طريق االتصال ( STD)األمراض المنقولة جنسيًا 

من ، وهو اتصال القضيب أو كيس الصفن أو الفرج أو المهبل بأي نوع______األعضاء التناسلية______ويشمل ذلك النشاط الجنسي عن طريق األعضاء التناسلية مقابل 

. الجنس عن طريق الفم أو الشرج أو المهبل-______ الجنس______

، لذا ال ______ أعراض______كما أّن بعض األمراض المنقولة جنسيًا ال تسبب أي . بعض األمراض المنقولة جنسيًا شائعة إلى حد كبير، لذا ال يوجد ما يدعو للحراج إذا أصبت بأحدها

ن ألم أو وبالنسبة ألولئك الذين لديهم أعراض اإلصابة، فقد يعانون م. _______تنتشر_____يعرف العديد من األشخاص المصابين باألمراض المنقولة جنسيًا أنّهم كذلك وقد 

د تصاب أثناء التبول، كما ق____ ألم________حول األعضاء التناسلية وظهور بثور أو التهابات أو طفح جلدي حول األعضاء التناسلية أو الحكة أو الحرقان أو ________ تورم____

. الفتيات بإفرازات مهبلية مختلفة عن الطبيعي

لف حسب نوع فحوصات األمراض المنقولة جنسيًا تخت. ، فمن المهم الخضوع الختبار األمراض المنقولة جنسيًا_ غير آمن_إذا كان لديك أي من هذه األعراض، أو إذا كنت قد مارست جنًسا 

وسائل _____حتى لو كنت تستخدم . فبعضها يجرى عن طريق فحص الدم والبعض اآلخر عن طريق فحص البول، كما ال يزال يستخدم البعض مسحة من اللعاب أو اإلفرازات. المرض

الرعاية ____ويمكنك الخضوع لفحوصات األمراض المنقولة جنسيًا من خالل مقدم . ، فمن الجيد الخضوع لفحوصات األمراض المنقولة جنسيًا على األقل مرة كل سنة_______ حماية

.  أو عيادة تنظيم األسرة أو عيادة األمراض المنقولة جنسيًا________ الطبية

اض المنقولة قد تتسبب بعض األمر. ولكن، يمكن إدارة أعراضها بالدواء. ، بينما ال تكون األنواع األخرى كذلك________قابلة للعلج____قد تكون بعض األمراض المنقولة جنسيًا 

الواقي _____لذا تذّكر أنّه بمجرد أن يصبح الشخص نشًطا جنسيًا، فمن المهم استخدام . صحية خطيرة في المستقبل______ مشكلت______جنسيًا، إذا تركت دون عالج، في 

.وغيره من أنواع الحواجز المصنوعة من الالتكس، والخضوع كذلك لفحوصات األمراض المنقولة جنسيًا بصفة منتظمة_______ الذكري

(STD)األمراض المنقولة جنسيًا 

(2019تشرين أول /أكتوبر2تمت زيارة الموقع في )./https://amaze.org/video/what-are-stds-factcheck، الرابط Amaze.Org، موقع #FactCheckما هي األمراض المنقولة جنسيًا؟ . سالتز وغيل وآخرون

https://amaze.org/video/what-are-stds-factcheck/


النتيجة

الحمل•

األمراض •

االمنقولة جنسيً 

لجنس بدون إيالج القضيب في المهب•

عدم تبادل السوائل الجسدية•

عدم مالمسة الجلد للجلد التي تشمل •
أو /األعضاء التناسلية وفتحة الشرج و

الفم

...ذلك هيلتجنبالطريقة الوحيدة 

تجنب العواقب

على الرغم من أّن التقبيل يحتوي على

مخاطر أقل عند مقارنته بالجماع والجنس 

روس الفموي، إال أّن التقبيل قد ينقل الفي

.المضخم للخاليا، والهربس، والزهري

الطريقة الوحيدة لتجنب 

الحمل هي االمتناع عن 

يه ممارسة الجنس الذي يتم ف

ل، إيالج القضيب في المهب

ولكن حتى هذا ليس فعاالً 

القذف %. 100بنسبة 

كل بالقرب من المهبل قد يُش

.بعض المخاطر



فيروس نقص المناعة البشرية



ما رأيك؟

ية إلى فيروس نقص المناعة البشرHIVيرمز االختصار 

. وهو فيروس قد يؤدي إلى تطور مرض اإليدز

ه، يهاجم الفيروس الجهاز المناعي للجسم، وبدون عالج

.  في الجسم( T)يقلل الفيروس من عدد الخاليا التائية 

لى تتمثل وظيفة الخاليا التائية في مساعدة الجسم ع

رية مكافحة المرض، ويمكن لفيروس نقص المناعة البش

وأكثر أن يدمر الكثير منها حتى يصبح الجسم ضعيفًا

وبهذا يمكن للعدوى وأنواع أخرى من . عرضة للهجوم

.  األمراض االستفادة من ضعف الجهاز المناعي

ا، ولكن ال يوجد عالج لفيروس نقص المناعة البشرية حاليً 

. يمكن السيطرة عليه بالعالج المناسب

صواب أم خطأ؟ 

ا يمكنك معرفة ما إذا كان الشخص مصابً خطأ/ صواب 

. هبفيروس نقص المناعة البشرية بمجرد النظر إلي

يمكن اإلصابة بفيروس نقص المناعةخطأ/ صواب 

من البشرية من خالل االتصال العارض لكونك بالقرب

.  شخص مصاب به

خص المنتجات التالية قد تمنع إصابة الشخطأ / صواب 

: بفيروس نقص المناعة البشرية

.Aالواقي الذكري

.Bحبوب منع الحمل

.C دواء يسمىPrEP(العالج الوقائي قبل التعرض)

.اعرض المعلومات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية1.

.  واطلب من الطالب التفكير فيها" صواب أم خطأ؟"اعرض أسئلة 2.

.بعد حصول الطالب على وقت للتفكير، ادعوهم لمشاركة أفكارهم مع زميل3.

.وضح للطالب أنّهم سيشاهدون مقطع فيديو لمساعدتهم في التحقق من إجاباتهم4.



نبذة عن فيروس نقص المناعة البشرية

ية إلى فيروس نقص المناعة البشرHIVيرمز االختصار 

. وهو فيروس قد يؤدي إلى تطور مرض اإليدز

ه، يهاجم الفيروس الجهاز المناعي للجسم، وبدون عالج

.  في الجسم( T)يقلل الفيروس من عدد الخاليا التائية 

لى تتمثل وظيفة الخاليا التائية في مساعدة الجسم ع

رية مكافحة المرض، ويمكن لفيروس نقص المناعة البش

وأكثر أن يدمر الكثير منها حتى يصبح الجسم ضعيفًا

وبهذا يمكن للعدوى وأنواع أخرى من . عرضة للهجوم

.  األمراض االستفادة من ضعف الجهاز المناعي

ا، ولكن ال يوجد عالج لفيروس نقص المناعة البشرية حاليً 

. يمكن السيطرة عليه بالعالج المناسب

صواب أم خطأ؟ 

ا يمكنك معرفة ما إذا كان الشخص مصابً خطأ/ صواب 

. هبفيروس نقص المناعة البشرية بمجرد النظر إلي

يمكن اإلصابة بفيروس نقص المناعةخطأ/ صواب 

من البشرية من خالل االتصال العارض لكونك بالقرب

.  شخص مصاب به

خص المنتجات التالية قد تمنع إصابة الشخطأ / صواب 

: بفيروس نقص المناعة البشرية

.Aالواقي الذكري

.Bحبوب منع الحمل

.C دواء يسمىPrEP(العالج الوقائي قبل التعرض)

ما رأيك؟



https://youtu.be/YxfOu_aTzH8الرابط Amaze.orgمن موقع ( 3:29)ما هو فيروس نقص المناعة البشرية؟ . ينصح بتفعيل ترجمة جميع مقاطع الفيديو، عند توفرها

https://youtu.be/YxfOu_aTzH8


ما رأيك؟

صواب أم خطأ؟ 

س يمكنك معرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بفيروخطأ/ صواب 
. نقص المناعة البشرية بمجرد النظر إليه

ن يمكن اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية مخطأ/ صواب 
. خالل االتصال العارض لكونك بالقرب من شخص مصاب به

روس المنتجات التالية قد تمنع إصابة الشخص بفيخطأ / صواب 
: نقص المناعة البشرية

.Aالواقي الذكري

.Bحبوب منع الحمل

.C دواء يسمىPrEP(العالج الوقائي قبل التعرض)

خطأ

وس الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بفير

نقص المناعة البشرية هي الخضوع الختبار فيروس نقص

.  المناعة البشرية

خطأ

ائل سوال ينتشر فيروس نقص المناعة البشرية إال من خالل 

من خالل ال تتم اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. الجسم

مشاركة كوب، أو العناق، أو التشارك في المرحاض مع شخص

.مصاب به

.  في توفير الحمايةالواقيات الذكرية عند ممارسة الجنس، قد تساعد 

سيًا حبوب منع الحمل ال تحمي من اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو أي مرض من األمراض المنقولة جن

صواب

خطأ

صواب



م لمعل ا فيروس نقص : مرجع  ار  ث آ
لبشرية ا مناعة  ل ا

مقتبس من صفحة أساسيات عن فيروس نقص المناعة

ض مر/نبذة عن فيروس نقص المناعة البشرية"البشرية 

ة على موقع مركز السيطرة على األمراض والوقاي" اإليدز

منها

ويطلق على . وسال يوجد عالج فعّال في الوقت الحالي، ولكن مع الرعاية الطبية المناسبة، يمكن السيطرة على الفير

ل المصابون إذا تناو". العالج بمضادات الفيروسات القهرية"الدواء المستخدم لعالج فيروس نقص المناعة البشرية 

سي لديهم بفيروس نقص المناعة البشرية عالج مضادات الفيروسات القهرية كما هو موصوف، فإّن الحمل الفيرو

الكتشاف، وإذا ظل غير قابل ل. قد يصبح غير قابل لالكتشاف( كمية فيروس نقص المناعة البشرية في دمائهم)

شريك غير فيمكنهم التمتع بحياة طويلة وصحية وال توجد لديهم خطورة لنقل فيروس نقص المناعة البشرية إلى

ف قبل اكتشاف عالج مضادات الفيروسات القهرية في منتص. مصاب بالفيروس عن طريق ممارسة الجنس

.بضع سنوات فقطالتسعينيات، كان األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية يصابون باإليدز في غضون

المراحل المتقدمة أي شخص في يومنا هذا تّم تشخيصه باإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وتلقى عالًجا قبل

.من المرض يمكن أن يتمتع بحياة مثل أي شخص غير مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية



ا ً فيروس نقص/آثار األمراض المنقولة جنسي
المناعة البشرية



ل: التعليمات ا على ا ً شبابآثار األمراض المنقولة جنسي

.العدوى المنقولة جنسيًا على الشباب/استخدم الشرائح لعرض بعض آثار األمراض•

على موقع مركز جميع المعلومات مقتبسة من إنفوجرافيك العدوى المنقولة جنسيًا بين الشباب األمريكي•
.السيطرة على األمراض والوقاية منها



م لمعل ا لعدوى : مرجع  ا فيك  نفوجرا إ
لشباب ا ا بين  ً ة جنسي قول من ل ا

راض على الويب بموقع األم" المراهقين والشباب"من صفحة 

.ية منهاالمنقولة جنسيًا لمركز السيطرة على األمراض والوقا

https://www.cdc.gov/std/products/yo
uth-sti-infographic.pdf



ا على الشباب ً آثار األمراض المنقولة جنسي

STI = العدوى المنقولة

طريقة أخرى )جنسيًا 

للتعبير عن األمراض 

(المنقولة جنسيًا



ا على الشباب ً آثار األمراض المنقولة جنسي



ا على الشباب ً آثار األمراض المنقولة جنسي

هلم يتم تشخيصه، لم يتم اإلبالغ عن



ا على الشباب ً آثار األمراض المنقولة جنسي



ا على الشباب ً آثار األمراض المنقولة جنسي

:ا فيبدون تلقي العلج، قد تتسبب األمراض المنقولة جنسيا 

ةأو زيادة مخاطر نقل فيروس نقص المناعة البشري

أو اإلصابة به
البطن/آالم في الحوض

على المدى الطويل

عدم القدرة على الحمل

أو حدوث مضاعفات في الحمل



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 

مركز مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها •

البقاء :معلومات للمراهقين والكبار: صحيفة وقائع المركز"

" في صحة جيدة ومنع األمراض المنقولة جنسيا

https://www.cdc.gov/std/life-stages-

populations/stdfact-teens.htm

العدوى/الجمعية األمريكية للصحة الجنسية، األمراض•

المنقولة جنسيًا 

http://www.iwannaknow.org/teens/st

i.html

إدارة الصحة العامة بمدينة أوستن، عيادة الصحة الجنسية، •

http://www.austintexas.gov/sexualhe

althclinic

https://www.cdc.gov/std/life-stages-populations/stdfact-teens.htm
http://www.iwannaknow.org/teens/sti.html
http://www.austintexas.gov/sexualhealthclinic


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



1-2-3أفكار 

...حقائق تعلمتها اليوم ( 3)ثالث •

...مهمان ألشاركهما مع اآلخرين ( 2)عنصران •

...ال يزال لدي ألطرحه ( 1)سؤال واحد •



قائمة المراجع

مرض /شريةفيروس نقص المناعة الب| أساسيات عن فيروس نقص المناعة البشرية | مرض اإليدز /نبذة عن فيروس نقص المناعة البشرية"
وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها،." مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها| اإليدز 

2تمت زيارة الموقع في . )https://www.cdc.gov/hiv/basics/whatishiv.html، 2019آب /أغسطس14األمريكية، في 
(2019تشرين أول /أكتوبر

ى األمراض مركز السيطرة عل." مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها| األمراض المنقولة جنسيًا | المراهقون واألمراض المنقولة جنسيًا 
-https://www.cdc.gov/std/life، الرابط 2014مايو 22وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية، في والوقاية منها،

stages-populations/stdfact-teens.htm( . 2019تشرين أول /أكتوبر2تمت زيارة الموقع في)

اض مركز السيطرة على األمر". مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها| األمراض المنقولة جنسيًا | الوقاية | المراهقون والشباب "
، الرابط 2017كانون األول /ديسمبر7، في 2014مايو 22وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية، في والوقاية منها،

https://www.cdc.gov/std/life-stages-populations/adolescents-youngadults.htm.( تمت زيارة الموقع
(2019تشرين أول /أكتوبر2في 

أيلول /سبتمبر9وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية، في مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها،." فيروس نقص المناعة البشرية"
تشرين /أكتوبر2تمت زيارة الموقع في ). https://www.cdc.gov/hiv/group/age/youth/index.html، الرابط 2019
(2019أول 

https://www.cdc.gov/hiv/basics/whatishiv.html
https://www.cdc.gov/std/life-stages-populations/stdfact-teens.htm
https://www.cdc.gov/std/life-stages-populations/adolescents-youngadults.htm
https://www.cdc.gov/hiv/group/age/youth/index.html


تابع قائمة المراجع

، 2019أريد أن أعرف، الجمعية األمريكية للصحة الجنسية، ." تعرف على جسدك"

http://www.iwannaknow.org/teens/sexualhealth/know.html.( 1تمت زيارة الموقع في

(2019تشرين أول /أكتوبر

، الرابط Amaze.Org، موقع #FactCheckما هي األمراض المنقولة جنسيًا؟ . سالتز وغيل وآخرون

https://amaze.org/video/what-are-stds-factcheck/. ( تشرين /أكتوبر2تمت زيارة الموقع في

(2019أول 

الرابط Amaze.Orgما هو فيروس نقص المناعة البشرية؟، موقع . سالتز وغيل وآخرون

https://www.youtube.com/watch?v=YxfOu_aTzH8&feature=youtu.be ( تمت زيارة

(2019تشرين أول /أكتوبر2الموقع في 

إدارة الصحة العامة بمدينة أوستن، ." عيادة الصحة الجنسية"

http://www.austintexas.gov/sexualhealthclinic.( تشرين أول /أكتوبر2تمت زيارة الموقع في

2019)

http://www.iwannaknow.org/teens/sexualhealth/know.html
https://amaze.org/video/what-are-stds-factcheck/
https://www.youtube.com/watch?v=YxfOu_aTzH8&feature=youtu.be
http://www.austintexas.gov/sexualhealthclinic


تابع قائمة المراجع

مركز السيطرة على ." 2017فحص األمراض المنقولة جنسيًا | مجموعة أدوات وسائل اإلعالم االجتماعي "
، الرابط 2018أيلول /سبتمبر18وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية، األمراض والوقاية منها،

https://www.cdc.gov/std/stats17/socialMedia.htm( . 2تمت زيارة الموقع في
(  2019تشرين أول /أكتوبر

Stay Teen" . الحمل: 101تنظيم النسل ".Stay Teen-YouTube ،حزيران /يونيو15، يوتيوب
، الرابط 2016

https://www.youtube.com/watch?v=yqu7ZsOt4Ek&feature=youtu.be.(
(2019تشرين أول /أكتوبر2تمت زيارة الموقع في 

، الرابط 2019أريد أن أعرف، الجمعية األمريكية للصحة الجنسية، " العدوى المنقولة جنسيًا/األمراض"
http://www.iwannaknow.org/teens/sti.html( تشرين /أكتوبر2تمت زيارة الموقع في

(2019أول 

Staff, EasyBib" .اختر مصدرك ."EasyBib- ،1مكّون القوائم المرجعية المجاني األوتوماتيكي، تشيغ
11تمت زيارة الموقع في ). 2019www.easybib.com/mla8/sourceكانون الثاني /يناير

(2019تشرين الثاني /نوفمبر

-https://support.office.com/en-أيقونات المجاملة بمايكروسوفت أوفيس 
us/article/insert-icons-in-microsoft-office-e2459f17-3996-4795-996e-

b9a13486fa79

https://www.cdc.gov/std/stats17/socialMedia.htm
https://www.youtube.com/watch?v=yqu7ZsOt4Ek&feature=youtu.be
http://www.iwannaknow.org/teens/sti.html
http://www.easybib.com/mla8/source
https://support.office.com/en-us/article/insert-icons-in-microsoft-office-e2459f17-3996-4795-996e-b9a13486fa79

