
مخططات وملخصات 
الصف الخامس 
الوحدة التعلمية الرابعة



ما طرق العناية بأنفسنا  ? ( اإلسعافات األولية لإلغماء) صـ ٧٨ إلى صـ ٨٠
العام الدراسي 
٢٠١٩ /٢٠٢٠ م

اإلسعافات األولية  : 
اإلجراءات التي يمكن تقديمها إلى املصاب في مكان الحادث قبل 

الوصول إلى مركز الرعاية الصحية .

مصطلح علمي - حفظ

اإلسعافات األولية خالل احلوادث

اإلغماء يحدث عندما يفقد الشخص وعيه متاماً

كيف تسعف حالة إغماء ?

١- يجب إبعاد املصاب عن مكان اخلطر 
٢- رفع قدمي املصاب 
٣- االتصال بالطوارئ

يجب أن نتعلم االسعاف األولية إلنقاذ حياة املصابي . •
تقدي املساعدة من قبل اشخاص ليس لديهم اخلبرة •

قد يعرض املصابي للخطر. 
تناول وجبة اإلفطار حتى ال تتعرض لإلغماء.•

ــر ــذكـ تـ



ما طرق العناية بأنفسنا  ? ( اإلسعافات األولية للنزيف) صـ ٨١ إلى صـ ٨٣
العام الدراسي 
٢٠١٩ /٢٠٢٠ م

النزيف  : 
ينتج عن فقدان الدم من الجهاز الدوري بسبب تمزق األوعية الدموية .

مصطلح علمي - حفظ

بعض أسباب 
النزيف 
اخلارجي

كيف تسعف مصاب بالرعاف ?

الجروح العميقةالجروح البسيطة

الرعاف

كيف تسعف 
مصاب بالنزيف ?

إستخدم شاش معقم  
إضغط بقوة على الجرح

إرفع الجزء املصاب فوق مستوى  القلب 
حتى يقل تدفق الدم ويقل النزف

إربط بإحكام فوق مستوى 
الجرح حتى يقل النزف

إنقل املصاب للمستشفى

ال ترفع رأسك لألعلى 
سيتجمع الدم في حلقك

أمل رأسك لألسفل قليالً 
إضغط على أسفل األنف

الرعاف هو 
نزيف األنف 

الدم ينزف بسبب إصابة 
وعاء دموي


تتجمع الصفيحات عند الجرح
وتفرز مادة تسبب تشكل كتلة متشابكة من 

األلياف

تتجمع الصفيحات و كريات الدم الحمراء 
مع األلياف وتكون جلطة توقف النزيف

تتكون قشرة تساعد على منع دخول الجراثيم عبر الجرح 
وتسمح ببناء جلد جديد أسفلها

كيف يحدث اإلستشفاء الذاتي للجروح  ?
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٢- الشعيرات الدموية تمد الكسر بالدم والكالسيوم

١-  يتكون تجمع دموي في منطقة الكسر ثم يتجلط

٤- يلتأم الكسر ويصبح العظم صلب

٣- يعمل الكالسيوم على تكون خاليا عظمية جديدة

مراحل إستشفاء الكسور ( إلتأم الكسر )

ما طرق العناية بأنفسنا  ? ( اإلسعافات األولية للكسور) صـ ٨٤ إلى صـ ٨٦
العام الدراسي 
٢٠١٩ /٢٠٢٠ م

كسور العظام  : 

تمزق أو تهتك يصيب العظم لعدة أسباب مثل السقوط أو 

اإلصطدام بجسم صلب وغيرها .

مصطلح علمي - حفظ


من أعراض كسور العظام :

ألم شديد - إنتفاخ - وخز وخدر -
عدم القدرة على تحريك الجزء املصاب

كيف تسعف مصاب بالكسر ?

حاول تثبيت الكسرإضغط على اجلرحال حترك املصاب 

يجب الذهاب للمستشفى 
لعمل أشعة سينية ثم وضع 

جبيرة على الكسر

كيف يحدث 
اإلستشفاء الذاتي 

للكسور  ?

لكن جسم اإلنسان قادر على أن يعيد وظائفه الحيوية من خالل االستشفاء الذاتي .•

يتم تدريب رواد الفضاء للعناية بأنفسهم والتكيف مع ظروف النظام البيئي في الفضاء .•

يتعرض جسم لتعيرات مثل قلة كثافة العظام وضمور العضالت.•بدلة رائد الفضاء توفر له حماية وتدفئة وتهوية .•

كيف يعتني رواد الفضاء بصحتهم ?


