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اضى انًسبضر :د.
رلى انطبنت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اضى انطبنت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهٍـخ :كهٍخ
انمطى  /انتخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
)
انشعجخ( :
اضتخذاو انًعبخى أو انمىايٍص (ال)

أجب عن األسئمة التالية:
تُىٌه :نٍ ٌتى ازتطبة عاليخ انطؤال االول وانثبًَ إرا نى ٌتى َمم االخبثبد انً ورلخ االخبثخ ثبألضفم
انطؤال األول :ضع عاليخ صر (√) أو خطأ ()x
السؤال األول 10( :عالمات)
ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة واشارة خطأ أمام العبارة الخاطئة.
( .1

) ضغط الدم هو القوة التً ٌطبقها الدم على جدران الشراٌٌن أثناء جرٌانه عبر الجسم.

( .2

) تؤدي االنفعاالت الشدٌدة إلى ارتفاع فً ضغط الدم.

( .3

) معدل النبض هو عدد نبضات القمب خالل دقيقة واحدة.

( .4

) يعتبر المصاب ميتاً لمجرد زوال او توقف إحدى مظاهر الحياة

( .5
( .6
( .7

) الضغط الدموي عند الرجال أعلى منه عند النساء حتى سن الٌأس حٌث تنعكس الصورة بسبب تأثٌر التغٌر فً الهرمونات.
) فً األشخاص العادٌٌن ٌكون معدل التنفس هو مرة واحدة إلى  4مرات ضربات قلب.
) األتروبين و األدرينالين و مضادات الهستامين تعتبر من األدوية المستخدمة في اإلسعافات األولية.

( .8

) قد ٌحدث تهتت فً المسالت البولٌي مما ٌجعل البول مدمما ًا في حالة كسر الحوض.

( .9

) الكسر الحمزوني يظهر غالبا في كسور فقرات العمود الفقري

( .10

) تشنج الحنجرة من االسباب التشريحية التي تؤدي النسداد المجاري التنفسية

( .11

) معظم حاالت التسمم تحدث لمبالغين فوق  15سنة

( .12

تقف الحركات التنفسية و استحالتها إلى تشنجات غير مجدية .
) من أعراض االختناق و

( .13

) استنشاق غاز أول اكسيد الكربون يؤدي إلى شمل مركز التنفس في المخ ().........

( .14

) من عالمات الصدمة زيادة ضربات القمب مع ضعفها .

( .15

) لمساعدة المريض إلخراج الجسم الغريب تكون دفعات البطن الى الداخل والى أسفل البطن

( .16

) الخمع هو عبارة عن تخلخل فً تماست النسٌج العظــــمً و بالتالً انفصاله نتٌجي إلصابي شدٌدة.

( .17

مفتوح على سطـح الجلد.
ب بج ـرح ـ
كسور مصحـو ة
) الكسور المغلقي ه ى ـ

( .18

) درجة الح اررة الطبيعية  38إلى  39.5مئوية .

( .19

) الدوران المفاجئ لمرأس يؤدي إلى قمة التروية الدموية لمدماغ بسبب إغماء الجيب السباتي.

( .20

) اإلسهال و الغثيان و القيئ و المغص و ارتفاع درجة الح اررة تنتج عن التسمم الغذائي.
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رلى انًطبقUNI 3110:
اضى انًطبق :يجبدئ اإلضعبف و انطىارئ
تبرٌخ االيتسبٌ2018/05/17 :
عذد األضئهخ  )4(:أضئهخ
زيٍ االيتسبٌ :ضبعح
اضتخذاو اَنخ انسبضجخ (ال)
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اضى انًسبضر :د.
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أجابة السؤال األول (صح/خطأ)
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االخبثخ
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االخبثخ
السؤال الثاني 10 ( :عالمات )

اختر رقم االجابة الصحيحة ووضعها في جدول االجابة:

 .1أي من العالمات الحيوية يمكن قياسها بدون استخدام أدوات مساعدة:
 .1ضغط الدم ومعدل التنفس.

 .2معدل النبض والتنفس.

 .3درجة الح اررة وحدقة العين.

 .4ضغط الدم والتنفس

 .2الفرق بين ضغط الدم االنبساطي واالنقباضي:
 30 .1إلى 50

 10 .2إلى 20

 25 .3إلى 35

 70 .4إلى 85

 .3القوة التي يطبقها الدم على جدران الشرايين أثناء جريانه عبر الجسم هي:
 .1سيولة الدم

 .2حجم الدم

 .3ضغط الدم

 .4لزوجة الدم

 .4نسبة معدل التنفس إلى معدل ضربات القمب في الحالة الطبيعية يكون:
 1 .1إلى 2

 1 .2إلى 4

 1 .3إلى 3

 2 .4إلى 3

 .5انتقال إحدى العظام المكونة لممفصل من مكانها الطبيعي يسمى.
 .1كسر مفتوح

 .2كسر مغمق

 .3الخمع

 .4كسر مختمط

 .6في حالة التسمم بمادة كيميائية عن طريق الفم مثل تناول مادة الكيروسين نقوم بـ:
.1عمل غسيل معدة فو ار

 .2نجعل المريض يتقيا

 .3نعطي المريض مشروبات غازية

 .4نعطي المريض البيض والحميب
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 .7مجموعة أعراض وعالمات تتصف بتغير في التصرفات واإلحساسات تسمى:
 .1الصداع

.2

الدوار

 .3االرهاق

.4

الصرع

 .8يرتفع ضغط الدم عند الكبار في الحاالت التالية ما عدا:

 .2تصلب الشراٌٌن
 .4فقر الدم

 .1عند االرهاق والتعب بعد العمل
 .3امراض الكلى
 .9توقف القمب والتنفس ينتج عنه ما يسمى ب:
 .1الموت الحيوي

 .2السكتة الدماغية

 .3الموت السريري

 .4الدوار

 .10التنفس الصناعي وتدليك القمب هما الجزءان الرئيسيان في عممية:
.1إنعاش الدماغ

 .2إنعاش القمب والتنفس

 .3إنعاش العضالت الهيكمية

 .4إنعاش الذاكرة

ٌ .11طًى االَمجبض انعضهً انهٍكهً اندسئً غٍر اإلرادي وٌؤثر عهى اندطى أو خسء يُه:
 .2انشهم النصفي
 .1انتشُجاخ
 .4انخشف

 .3الشمل الرعاش

 .12انًىد انذائى نهذيبغ و ٌُتح عٍ َمص االكطدٍٍ عٍ خالٌب انذيبغ نًذح تسٌذ عٍ  6 - 4دلبئك ٌطًى:
 .2انًٕخ انحٍٕي
 .1انًٕخ اإلكهٍٍُكً

 .4انًٕخ انثطًء

 .3الموت المؤقت
 .13عًهٍخ اإلَعبظ انمهجً وانتُفطً ٌريس نهب ثبنسروف
CBC .1

CPR .3

CSF .2
CNS .4

 .14عالمات اإلغماء:

ْ .2ثٕط انضغظ ٔانتُفش

 .1انُثض انضشٌغ ٔانضؼٍف

 .4جًٍغ يا صثك

 .3شحوب المون
 .15اصبثبد انرأش وكطر لبعذح اندًدًخ ،انتهبة األرٌ انىضطى لذ تتطجت فً:

َ .1زٌف انهخح

 .2نزيف المسان

 .3نزيف األسنان

َ .4زٌف األرٌ
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 .16إذا طعن مريض بالسكين وبقيت مغروزة داخل الجسم نقوم بعمل

َُ .2زػٓا َٔغطً انجشح تانضًاداخ

َ .1زػٓا يٍ يكآَا يثاششج

 .4ال ٌٕجذ إجاتح صحٍحح

 .3ال ننزعها ونقوم بوضع الضمادات حولها وتثبيتها
 .17عند تدليك القلب لطفل يجب مراعاة ما يلي:
 ..1الضغط في منتصف الصدر باستخدام كعب يد واحدة.

.2الضغط بكمتا اليدين وْما متشابكتين.
 .4ال شيئ مما سبق

 .3الضغط في منتصف الصدر ابستخدام إصبعين فقط
 .18الحروق من الدرجة األولى تصيب:

 .2األديح

 .1البشرة

 .4األحشاء

.3العضالت
 .19إرا تطرة انذو إنى خبرج اندطى ٌطًى اندرذ:
 .1مغمق
.3يختهظ

 .2يفتٕح
 .4جرح كسري

 .20يٍ األعراض انذانخ عهى انكطىر:
 .1األلم الشديد
.3انتخاؤب

 .2األنى انثضٍظ
 .4انُؼاس

السؤال الثاني :إجابة سؤال اختيار من متعدد ضع رقم اإلجابة الصحيحة ( )4 , 3 , 2 ,1
8
7
6
5
4
3
2
1
انطؤال
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السؤال الثالث :ضع رقم الجممة من العمود األيسر مقابل ما يناسبها من العمود األيمن ( 10درجات)
االخبثخ

انًصطهر
انًٕخ انضشٌشي
انضًٕو
انكضش انثضٍظ
انصذيح
انًٕخ انحٍٕي
انتُفش
انؼالياخ انحٌٍٕح
ضغظ انذو
يؼذل انُثض
انجزع

انرلى
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

انًعُى
ٌتًٍز تتصذع انؼظاو دٌٔ تأدي انجهذ أٔ األَضجح انًحٍطح تّ
حانح يٍ انًٕخ انذائى نهذياؽ ٌُٔتج ػٍ َمص االكضجٍٍ ػٍ خالٌا انذياؽ نًذج
تزٌذ ػٍ  6- 4دلائك (يتٕصظ  5دلائك رْثٍح).
ػالياخ صشٌشٌح ٌثحج ػُٓا انطثٍة أٔ انًضؼف يٍ خالل انفحص انجضًاًَ
نالصتذالل ػهى انٕظائف األصاصٍح نهجضى
انمٕج انتً ٌطثمٓا انذو ػهى جذساٌ انششاٌٍٍ أحُاء جشٌاَّ ػثش انجضى.
حانح تٕلف َثض انمهة ٔػًهٍح انتُفش ٔنكٍ تشكم غٍش َٓائً أي ًٌكٍ أٌ
ٌشجغ انمهة ٔانشئتٍٍ نهؼًم إرا تى اَؼاشًٓا
حذٔث شذ أٔ تًزق جزئً فً األستطح انتً تحٍظ تانًفصم
ًْ يٕاد راخ تأحٍشاخ ضاسِ ػهى انجضى
ػذد َثضاخ انمهة خالل دلٍمح ٔاحدج
انؼًهٍح انتً ٌتى فٍٓا اصتخذاو األٔكضجٍٍ يٍ لثم انخالٌا انحٍح يٍ أجم أكضذج
انًٕاد انغزائٍح
ػذو كفاٌح انذو انزي ٌغزي االػضاء انحٌٍٕح تاألكضجٍٍ

السؤال الرابع :أجب عن سؤالين من األسئمة التالية ( 10درجات )
 .1ػشف انكضٕس ٔاركش ػالياخ انكضٕس؟
 .2أركش يٕاَغ لٍاس دسجح انحشاسج يٍ انفى؟
 .3ػشف االختُاق ٔاركش طشق اصؼاف االختُاق ػُذيا ٌكٌٕ انًصاب ٔاػً؟
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