
الفصل الدراسي األول                                 رابعةالوحدة الورقة تدريبات                         االدارة العامة للتعليم الخاص 

              الصف الخامس االبتدائي       في مادة العلوم                                          مدرسة القطوف النموذجية                      

 
 :السؤال األول : اكتبي المصطلح العلمي الدال للعبارات التالية 

  الصحية. الرعاية مركز إلى الوصول قبل الحادث مكان في للمصاب تقديمها يمكن التي اإلجراءات -1

                                                                                                  ..............()......                                                                                     

   ....().................      خطيرة.      رغي تكون ما وغالبا   اإلنسان لها يتعرض التي النزيف أنواع أحد -2

                     .......()..............                      . الدموية األوعية تمزق بسبب الدوري الجهاز من الدم فقدان -3

 .....()................                 .االصطدام أو السقوط مثل أسباب لعدة العظم يصيب تهتك أو قتمز -4

 ...(...............).                األرضية.  للكرة الجوي الغالف حرارة بازدياد تتمثل علمية ظاهرة -5

 ( 4-1)  من األرقام مستخدمةي العبارات التالية ترتيباً صحيحاً رتب السؤال الثاني  : 

 .المتخصص اإلسعاف فريق وصول قبل المصاب إلنقاذ األولية اإلسعافات -أ 

ً إ المصاب عن المعلومات أجمع           . ن كان واعيا

 .اإلسعاف بمركز اتصل     

ً  المصاب رأس أمل         . اإلغماء حالة في الخلف وإلى جانبا

 . الخطر مصدر عن المصاب أبعد      
 

 :االستشفاء الذاتي للجروح على الجسم قدرة  -ب

 .النزيف لوقف جلطة مشكله األلياف مع الحمراء الدم وكريات الصفيحات تتجمع              

 . الجسم خارج الجراثيم إبقاء على تساعد قشرة تكونت              

 . الجرح موضع عند الصفيحات تتجمع        

  . األلياف من متشابكة كتله بتشكل تتسبب مادة الصفيحات تفرز      

      

 الذاتي للكسور: االستشفاء على الجسم قدرة  -ج

 . العظم جانبي بين الفراغ تملء العظمية الصفائح       

 . ةجديد دموية شعيرات تكون       

 ة .جديد عظميه صفائح لتكوين والكالسيوم بالدم الكسر منطقة إمداد       

 . بالتجلط يبدأ عند الكسر و  دموي تجمعيتكون        



 : الفضاء في البيئي النظام مع الفضاء رائد لها يتعرض التي التغيرات عددي بعض -أالسؤال الثالث : 

1.  .............................................................. 

2. .............................................................. 

 

 : عند الوصول للمستشفى النزيف عالج قبل الطبيب يقيمها التي الحيوية العالمات يعدد -ب

1- ............................                 .2- ......................... 

3- ......................... ....                4- ......................... 

 

 : سليما   يلي تعليال علميا   لما يعلل رابع :ال السؤال
  

 . القلب مستوى من أعلى المصاب الجزء رفعي -1

         ...................................................................................... 
 

 .للكسر  الجبيرة وضع قبل السينية األشعة هميهأ -2

         ....................................................................................... 
 

 الحراري. االحتباس ظاهرة حدوث -3
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 : الفضاء في البيئي النظام مع الفضاء رائد لها يتعرض التي التغيرات عددي بعض -أالسؤال الثالث : 
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 : عند الوصول للمستشفى النزيف عالج قبل الطبيب يقيمها التي الحيوية العالمات يعدد -ب
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 .للكسر  الجبيرة وضع قبل السينية األشعة هميهأ -2
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 .الحراري االحتباس ظاهرة حدوث -3
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