
 اسعاف أولي -أالمتحان الثاني 

: إسعاف الغريق فاقد الوعي وال يتنفسالخطوة األولى التي يقوم بها المسعف عند . 1

  

 إجراء التنفس االصطناعي .أ 

 نزع المالبس المبللة وتجفيفه وتغطيته .ب 

 وضعه بوضع اإلفاقه .ج 

 الضغط على البطن لتفريغ  المعدة من الماء  .د 

 

:المفرطهعراض الحساسيه أخطر أمن . 2  

 البطن في م حاده آال .أ 

 واإلسهال الشديدين القيء .ب 

 تورم  المجرى التنفسي .ج 

 وجود طفح جلدي حول منطقة العنق  .د 

 

يجب  ،تحسس مفرط للدغ النحل ولكنه يعاني من يرغب شخص بالتنزة في الحقول . 3

:نصحه بعمل ما يليعليك ان ت  

 . وعدم اإلقتراب من الخلية ارتداء مالبس ساتره للجسم .أ 

 حمل حقنة او قلم حقن ابينفرين .ب 

 تناول كميه من العسل قبل الذهاب .ج 

 لتهابات معهحمل مضاد لإل .د 
 

4.  أصيب طفل بنوبة الربو , يتضمن تقديم اإلسعاف األولي لهذا الطفل كل ما يلي ما 

 عدا:

 .وتهدئته والتحدث معه طفل التخفيف عن ال .أ 

  على اإلستلقاء على ظهره مع مّد رجليهطفل ساعد ال .ب 

 .ة الطفلخلع المالبس الضيقة حول صدر ورقبإ .ج 

 . Ventolinبخاخ طفل الأعط  .د 

  



دوخة وألم مفاجئ ضاغط وشديد في بشخص يعمل معك اشتكى من اإلحساس . 5

ما هو االحتمال األولي لهذه  ,منتصف الصدر ينتشر إلى الذراعين والحلق والفك

:األعراض  

 ةالصدم .أ 

 توقف القلب .ب 

 ةالنوبه القلبي .ج 

 المفرطة االحساسيه .د 

 6. ظهور أي من األعراض التالية ال يدل على اإلصابة بالسكتة الدماغية: 

 اللعاب ويكون الكالم غير واضحمع سيالن في شلل الفم  .أ 

 . وجهأحد جانبي الجفن في قد تتدلى زاوية ال و الضعف وتخدر الوجه .ب 

وفي جانب " في الحس وضعف بأحد الطرفين أو باالثنين معا نقص .ج 

 واحد من الجسم 

في جهة واحدة تسارع التنفس والنبض مع انخفاض في ضغط الدم  .د 

 . من الجسم

 
إذا شككت بأن شخص ما مصاب بالسكتة الدماغية، يجب عليك كمسعف إجراء ما . 7

:يلي إلسعافه  

 صال سريعاً بخدمات الطوارئتاإل .أ 

 شراب محلى إعطاءه .ب 

 الطلب منه إجراء بعض التمارين الرياضية الخفيفة .ج 

 اطلب عوناً طبياً  ضعه في وضعية الجلوس و .د 

 

. أنت جار للسيد أحمد المصاب بداء السكري، وهو يسألك عن أسباب هبوط السكر. 8

 أي من التالي يعتبر أحد تلك األسباب؟

 .مباشرة أخذ جرعة األنسولين بعد األكل .أ 

 . ثم المشي لمدة ربع ساعة تناول الغداء .ب 

 .ونسيان أخذ جرعة األنسولين النوم بعد تناول الطعام .ج 

 . دون طعام أخذ جرعة كبيرة من األنسولين .د 

 



، فأي (انخفاض أو ارتفاع السكر)السبب دون أن تعلم الوعي مريض السكري فقد إذا . 9

 من التالي يجب إجراؤه؟

 .محلى لتصحيح انخفاض السكر إعطاؤه شراباً  .أ 

 .السكرنخفاض نسولين لتصحيح اإعطاؤه األ .ب 

 .نقل المريض إلى أقرب مستشفى .ج 

 . مراقبة العالمات الحيوية كالتنفس والنبض .د 

 

وجدت صديقك يمسك عنقه ويحاول  هريا مع زمالءك ، فجاءيأثناء تواجدك في الكفت. 11
من خالل معرفتك   ,أصوات حادة لكنه ال يستطيع الكالم هن يسعل و يصدر من تنفسأ

   :ـــبحاالت اإلسعاف األولي يعتبر صديقك مصاباً ب

 

 .نوبة قلبية حادة وزيادة في التنفس .أ 

 .نسداد جزئي في المجاري الهوائيه السفليهإ .ب 

 .نسداد جزئي في المجاري الهوائيه العلويةإ .ج 

 .نسداد كلي في المجاري الهوائيه العلوية إ .د 

 
 

يحدث , من أكثر األسباب شيوعاً لإلغماء هو اإلغماء الوعائي المبهمي .11
 : هذا اإلغماء عندما

 يتوازن افراز هرمون األدرينالين واألستيل كولين  .أ 

يزيد افراز هرمون األستيل كولين عن نسبتة من هرمون  .ب 

 األدرينالين 

األوعية الدموية  يحدث نقصان شديد في كمية الدم داخل .ج 

 العلوية عندما يقف الشخص فجأة وبسرعة 

عدم وصول األوكسجين الى الدماغ نتيجة وجود اضطراب في  .د 

 . عمل القلب

  



مع  (لمنسف األردنيا )لوجبة دسمة ( ابو حمدان)شخص أثناء تناول  .12
أسرتة ، فجأة شعر بألم شديد في صدره وامتد األلم الى كتفة األيسر و اصبح نفسة 

ان تقدم اإلسعاف األولي، ما هي الخطوة األولى التي  كلب منطُ. قاً و لونه شاحباً ضي
 :ستقوم بها

 

 .تحقق من نبضه ثم اتصل باإلسعاف او الطوارئ فوراً  .أ 

 .اً حتى يتخلص من عسر الهضمئقدم ألبي حمدان شراباً داف .ب 

 .ضع ابو حمدان في وضعية مريحة للجلوس واطلب له اإلسعاف .ج 

ارشد ابو حمدان بعدم أكل المنسف ألنه يحتوي على كميات عالية من  .د 

 . الدهون التي تزيد من نسبة الكوليسترول في الجسم

 

و يواجه صعوبة في التنفس أفضل وضعيه  و مصاب بالصدمة شخص واع   .13

 :له هي

 سم31ارفع ساقي المصاب إلى أعلى  .أ 

 ضعه في وضع شبه مضطجع وذلك بسند رأسه بالمخدات .ب 

 مدد المصاب على أحد جانبيه .ج 

 مدد المصاب على ظهره .د 

 

وعند فحصه وجدته  ،لوعيل اً فاقدوعلى األرض  وجدت شخص ملقىً  .14

يشكو من برودة في األطراف و شحوب في الوجه مع عرق كثيف ولديه 

تدل على انه  االحتمال األولي لهذه األعراضسرعة و ضعف في النبض  

 :ــــمصاب ب

 السكته الدماغيه .أ 

 ةالصدم .ب 

 الصرع .ج 

 الحساسيه المفرطة .د 

 

 :من األعراض والعالمات المنذرة بقرب حلول غيبوبة انخفاض السكر في الدم. 15

 .االرتعاش باألطراف والصداع وقلة التركيز . أ

 انبعاث رائحة األسيتون من الفم. ب

  .وانخفاض الضغط بطئ النبض. ج



 وكثرة التبولالشديد العطش . د

 

: ما يلي وعالمات فرط التنفس الهستيريأعراض تشمل  .16    

 هيجان عصبي  . أ

 األطراف مذل. ب

 األطراف تكزز. ج

 ذكر جميع  ما . د

 

: هوأول أوكسيد الكربون غاز التسمم بعند  اإلختناقالسبب الرئيس في . 17  

 .العلوية وتضخمها بسسبب الغازلك الهواء اتأثيره على  مس .أ 

 تأثيره على الدماغ أو األعصاب التي تتحكم في التنفس .ب 

 (سوائل حول الرئتين)تشكل وذمه رئوية  .ج 

 عدم قدرة الدم استخدام لألكسجين.د

 

يقف وسط الشارع يتمتم ويعبث بمالبسه بحركات بشكل  رأيت شخص .18

التصرف الصحيح في . غريب وبغير هدف وشككت بإصابته بالصرع الجزئي

 :   هذه الحالة

 أوقف السير لحين تنتهي النوبة .أ 

 تحدث إليه بهدوء واقتاده إلى الرصيف .ب 

 اطلب مساعدة اآلخرين واحمله إلى مكان آمن .ج 

 عن بعد و ال تحاول التدخل راقبه .د 

 

أن يجب على المسعف   (نوبة الصرع الكليفي  ) االختالجاتخالل نوبة  .19

 :يراقب مايلي

 .يراقب كيفية حركة اليدين والقدمين بعد وضع المصاب على األرض   .أ 

يراقب المدة التي تحدث فيها اإلختالجات و التغيرات التي تطرأ على  .ب 

 . المصاب

  .نبض المصاب و مدى تسارع التنفس عند المصاب يراقب التغير في .ج 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D8%B2%D8%B2


يراقب كمية اإلفرازات التي تخرج مـن فـم المصـاب والتـي قـد تعمـل  .د 

 . على انسداد المجرى الهوائي

 

 :شخص أصيب بنوبة الصرع الكلي إلسعافه يجب عليك اجراء ما يلي .21

 نقله الى مكان منعزل ال يراه فيه احد .أ 

 ال تحاول منع االختالجات بتقيده .ب 

اعمل له تنفس صناعي من الفم إلـى الفـم لمسـاعدته علـى  .ج 

 اإلفاقه

قم بفتح مجرى الهـوائ وذلـك بوضـع قطعـة مـن القمـاش فـي  .د 

 . فمه

 

 :اإلجراء الصحيح إلسعاف أي شخص مصاب بالنوبة القلبية هو .21

 إلى المستشفى" عمل على نقلة فوراإ .أ 

 مدده على ظهره .ب 

 لتخفيف األلمأعطه أي دواء متوفر إسألة عن شدة األلم ثم  .ج 

 . قم بإجراء اإلنعاش القلبي ثم اتصل باإلسعاف .د 

 

اإلسعاف األولي ألي شخص يشتكي من أعراض نقص السكر في الـدم  .22

 :يتضمن ما يلي

 األنسولين إلعطائها لهاطلب منه أن يعطيك معلومات حول جرعة  .أ 

 انقله سريعاً إلى أقرب مركز إسعاف .ب 

 عالية من السكربه نسبه و ه أي طعام أو شراب محلى ؤإعطا .ج 

 . أعطه وجبة دسمه  .د 

 ما عدا, األعراض والعالمات التالية يمكن حدوثها في حاالت االختناق جميع. 23

 الشعور بالدوخة والصداع مع احتمال انخفاض مستوى االستجابة -أ 

 تنفس سطحي وبطئ  -ب 

 ( .الزراق)ازرقاق الوجه والشفتين واألظافر  -ج 

 أ ، ج فقط -د 



 أ ، ب ، ج  -ه 

 

وجدت طالباً واقفاً ويمسك عنقه ويسعل , الجامعة االردنية  مطعمأثناء تواجدك في  .24
الخطوة األولى  ,و يتنفس بصوت عالي  ووصف  لك ان بعض الطعام دخل الى جوفه

 : في اإلسعاف األولي لهذا الطالب ما يلي

 .أضربه بقوة بين عظمتي الكتفين براحة يدك ، وكرر ذلك خمس مرات .أ 

 جانبة وشجعة على السعال وإخراج الجسم الذي سبب األنسدادقف الى  .ب 

 . يشرح عن سبب غضبه هودع هاطلب منة ان يجلس و طمأن .ج 

 .  ضغط على البطن بين السرة و النتوء الخنجرياقف خلف الطالب و  .د 

 

 :إذا كنت بمفردك وأصبت بالشرق يمكن معالجة نفسك بإجراء ما يلي . 25

 .نحو البطن مع ثني الركبتين حد الجانبينأاالستلقاء على  .أ 

 والتقيؤ نحناء إلى األماممع اإلعلى كرسي الجلوس  .ب 

 نحناء إلى األمام وضغط بطنك على حافة ظهر كرسياإل .ج 

 . رفع القدمين لألعلى و  خفض الرأس لألسفل مع محاولة السعال .د 

 

 

 


