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 السؤال األول : 

 عرف االصابة الرياضية ثم تكلم عن الفرق بين أنواع اإلصابات الرياضية وتصنيفها ؟ -

 عرف االصابة الرياضية

هى تأثر نسيج أو مجموعة من  أنسنجة جسجسنت نتيجنة مناثر  نورجى أو مج  نى ممنو ينام   *
 0إسى تعطيل عمل أو وظيقة ذسك جسنسيج

َ  منو يونو   * هى إعوقة ماثر  ورجى سعمل أنسجة وأعضوء جست جسريوضى جسم ت فة، وغوسبًو
هذج جسماثر مفوجئًو وشميمًج، ممو قم ينتج عنه غوسبًو تغيرجت وظيفية )فسنيوسوجية  مثنل ونمت وورت مونو  

  0جإلصوبة مع تغير سو  جسج م، وتغيرجت تشريحية تحم م  جسعمل جسحروى س عض ة أو جسمفصل

 -وت ت ف نوعية جسماثر بو تالف جألسبوب، فهو إمو أ  يوو :

 خارحىمؤثر   -1

وتعرض جسالعب إسى شمة  ورجية ووصطمجت جسالعب بزمي ه أو بنأرض جسم عنب أو بنوألموجت 
  0جس وصة بنوع جسريوضة

 مؤثر ذاتى -2

أو ع ننى أ  إصنوبة جسالعنب نفسنة بنفسنة نتيجننة جألمجء جسفننى جس نوطا أو جألمجء بنمو  إحمنوء 
 0غير جألسس جسع مية

 مؤثر داخلى فسيولوجى -3

مثننل تننرجوت حمننض جس الوتيننك فننى جسعضننالت وحننموى جإلرهننوف جسعضنن ى أو نقنن  فننى نسننبة 
 0جسصوميوت بوسمت

 الفرق بين أنواع اإلصابات الرياضية وتصنيفها

  الفرق بين أنواع اإلصابات وتصنيفهاالفرق بين أنواع اإلصابات وتصنيفها

CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  DDiiffffeerreenntt  TTyyppeess  ooff  IInnjjuurryy  



  PPrriimmaarryy  IInnjjuurryyأواًل: اإلصابة األولية  أواًل: اإلصابة األولية  

ويحنننمى نتيجنننة سممورسنننة جسنشنننوط جسريوضنننى جسم تنننور ممنننو يتط نننب ذسنننك معرفنننة تنننوري  حنننموى 
 0جإلصوبة وميوونيوية وقوعهو وجسعوجمل جستى أمت إسيهو  وصة بوسنسبة سإلصوبوت جسحومة

  --ويصنف هذا النوع من اإلصابات إلى نوعين أساسيين:ويصنف هذا النوع من اإلصابات إلى نوعين أساسيين:

  Intrinsic Injuriesاإلصابة الداخلية     -1
وهى تحمى نتيجة قو  مج  ية م  جست جسمصوب نفسه، ومو أنهو تحمى نتيجة س طنأ منو فنى 

  نظنرًج سوقنوع جسالعنب تحننت أننوجع متعنممة من  جسضنغوط جسنفسننية Techniqueطريقنة جألمجء) جستونينك 
جسعننبء جسبنمنى، وجسننذ  ينرتبط بوسننت مجت  وجسفسنيوسوجية،  وصنة عنننم محووسنة جسالعننب جبرتفنوع بمسنتو 

، أيضننو تحنننمى جإلصنننوبة نتيجننة سوجنننوم   نننل فنننى Sharp Movementجسحروننوت جسحنننومة جسمفوجئنننة 
  0جستوجفف أثنوء أمجء ت ك جسحرووت جسحومة

ومو أ  هنوك إصوبوت مج  ية توو  حومة بطبيعتهو وفقو سعوجمل سوبقة ونتيجة ستوري  حموثهو مثل 
إصنوبة جألصنوبع ، ووثينر من  جإلصنوبوت جسمزمننة تحنمى نتيجنة ستونرجر أعبنوء أو  -)آبت أسفل جسظهنر

  0ألول مرة ضغوط معينة، ومو أنه ست يتت جسشفوء منهو وست تأ ذ جسقسط جسووفى سالستئوت عنم حموثهو 

) تشننننمل تمننننزف جألربطننننة  Acute Intrinsic Injuriesهننننذج وجإلصننننوبة جسمج  يننننة جسحننننومة  
Ligament Strains -  تقطع  -تمزف غمم جسعضالت  -تمزف جسعضالت  -معظت جستوجء جسمفوصل

جس  ع وع ى سنبيل جسمثنول   نع جسمفصنل جسرسنغى جسمشنطى جألول أو وسنر  نتيجنة سمنو يسنمى  -جألوتور
  0ر جسضغط ومو أ  تقطع جألنسجة جسر وة م  أوثر جإلصوبوت حموثًو بوس

وجستننى تشننمل توننرجر أو إعننومة  Chronic Intrinsic Injuriesأمننو جإلصننوبة جسمج  يننة جسمزمنننة 
جإلصننوبة مثننل تمننزف جسعضننالت أو جألربطننة، وأوثننر أنننوجع جإلصننوبوت توننرجرًج هننو جستهننوب وتننر أونني س 

يحنننننمى قطنننننع سهنننننذج جسنننننوتر، منننننع مالحظنننننة أ  جسنننننوتر جسنننننذ  يحقننننن  بنننننن ونتيجنننننة ستونننننرجر جإلصنننننوبة فينننننه 
Hydrocortisone  يوو  أوثر عرضنة سحنموى هنذج جسقطنع، أيضنو جبستهنوبBursitis  جستنى تحنمى

م  جإلصوبة جسمج  ية جسحومة نتيجة جبحتونوك جسشنميم جسوجقنع ع نى جسونيس جسزبسنى أثننوء حرونة جسمفصنل 
سغننالف جسجنننزء جألمنننومى وجس ننورجى س عضنننالت جسف ذينننة، فتصنننب  وتننأثيرة ع نننى ومينننة جسننمت جستنننى تصنننل 

جسحروة ماسمة سوقوع ضغط ع ى جسغالف ممو يجعل إموونية وصول جسمت من  جسصنعوبة بمونو ، وجستنى 
تسننمى فننى ت ننك جسحوسننة بفقننر جسننمت جسموضننعى نظننرًج سعننمت إموونيننة وصننول جسننمت جسوننوفى ست ننك جسعضننالت 



سعضنالت، أيضنو تتنأثر جألنسنجة جسر نوة جسعميقنة، وتونو  حسوسنة فينتج عنه أست يزمجم منع حرونة ت نك ج
سألست جسنوتج م  فقر جسمت جسموضعى، ممو يام  إسى إرجوع جسمت جسوجصنل إسيهنو، ومنو تنام  هنذ  جسحوسنة 
إسى حموى ضغط مبوشر ع نى جألوعينة جسمموينة نتيجنة ستجمنع جسسنوجئل بني  جألنسنجة جسنذ  ينام  إسنى 

  0  جسمنطقةضعف جسمورة جسمموية فى هذ

 Extrinsic Injuriesاإلصابة الخارجية   -2
وماسمننة فننى  Chronicويقصننم بهننو وجننوم منناثر  ننورجى يسننببهو، وفيهننو توننو  جإلصننوبة حننومة 

نفننس جسوقننت، حيننى أ  جسقننوة جستننى أمت سوقننوع جإلصننوبة توننو  أوبننر منن  قننمرة جسالعننب ع ننى تحم هنننو 
موجت جسمسنننننت ممة سهنننننو عالقنننننة مبوشنننننرة و وصنننننة عننننننممو تونننننو  جسسنننننرعة فوئقنننننة، جنننننمير بوسنننننذور أ  جأل

 0بوإلصوبة

وم  جألمث ة فى جسمجول جسريوضى وأ  يحمى جصطمجت بي  بعبى جإلسووجش، ومو ترتبط مسوحة 
جسم عب جسذ  يتت فيه نوع جسنشوط بوإلصوبة، وذسك ريوضوت جبحتووك جسبمنى وجستى تحمنل فنى طيوتهنو 

صننوبة عنن  طريننف جسالعننب جد ننر ممننو قننم ينناثر  طننورة أ ننر  مثننل ريوضننوت جسنننزجل، حيننى تحننمى جإل
ع نننى ونننال جسالعبننني ، ومنننو أ  سقنننوة رم جسفعنننل وونننذسك جسقنننوة جسنوتجنننة إذج ونننو  جسنشنننوط جسممنننورس يتط نننب 
جسحروة جسسريعة أو سرعة جسحروة ووثير م  جألنشطة جسريوضية جستى تحتو  ع ى مرجة  طورة عوسينة 

صننوبة، فننوستزح ف ع ننى جسج يننم منن  أهننت جإلصننوبوت جستننى وجستننى ي عننب جسحننظ فيهننو مورج وبيننرج ستفننوم  جإل
 0ترتبط به جسوسر وجس  ع وجسومموت جسحومة....إس 

  SSeeccoonnddaarryy  IInnjjuurryyثانيًا: اإلصابة الثانوية  ثانيًا: اإلصابة الثانوية  

وهننى نتننوا إلصننوبة سننوبقة وسونهننو تنناثر ع ننى أمننوو  أ ننر ، وتعننم ت ننك جإلصننوبة مروبننة ومعقننمة، 
قنم  Scoliosisفوسرجل جسقصيرة بعم حوسة وسنر مثاًل تام  إسى حموى جنحرجف جونبى بوسعموم جسفقنر  

، ونذسك آبت Low Back Painيونو  بسنيطًو أو مروبنًو وجسنتيجنة حنموى آبت فنى منطقنة أسنفل جسظهنر
وجسننوتج من  إصنوبة حنومة فنى مفصنل جسوعنب بوسقنمت جأل نر  ع نى سنبيل جسمثنول،  Knee Painجسروبنة 

حتى وج   ج تفنت أعنرجض  Primary Injuresويتط ب عالا ت ك جإلصوبوت معرفة جإلصوبة جألوسية 
 0جإلصوبة جألوسية

ة عنن  وممننو هننو جننمير بوسننذور أنننه يجننب أ  نسننوعم جسمصننوب ع ننى جستويننف مننع جإلصننوبة جألوسينن
َ  من  جسممون  أ  يق نل ذسنك  طريف تعميل أو تحسي  توجزنه وقوجمه مثاًل، فع  طريف رفع جسوعب ق نياًل



جسعبء جسوجقع ع ى عظت جسعقب وجسعظت جسقنزعى فى حوسنة وسنر جسسنوف منثاًل، وع ينه فونل حوسنة تحتنوا 
 0إسى فح  شومل

وريًو وهومًو  وصة إذج ومو أ  تغيير أو إعومة جسبرنومج جسعالجى م  جسممو  أ  يوو  ضر 
وو  هنوك ضعف فى بعض جسعضالت نوتج م  جإلصوبة جألوسية، ويمو  فى حوبت  وصة 

 0وضرورية تغيير نوع جسنشوط جسممورس

تكلم باختصار عن القواعد األساسية التى يجب مراعاتها فى عالج  -
 إصابات المالعب ، موضحا بعض طرق العالج الطبيعى ؟

إلصننوبوت جسمالعننب يوجننم بعننض مالحظننوت عومننة وأوسيننة يجننب مرجعوتهننو فننى جسمجننول جسعالجننى 
 -هى:
 

  حالة الالعب النفسية وأهمية الحوار معهحالة الالعب النفسية وأهمية الحوار معه  --11

يجننب أ  يحظننى وننل ريوضننى إذج مننو أصننيب بوهتمننوت نفسننى يموثننل مننو يقننمت سننه إذج مننو وننو  
هننذ   سنن يمًو، وهننذج يتط ننب منن  جسطبيننب جسمعننوسج أو أ صننوئى جسطننب جسريوضننى جسننذ  يشننرف ع ننى مثننل

جسحوسة أهمية جسحوجر فى شرح جسحوسة تفصي يًو س ريوضى جسمصوب، وونذسك تعريفنه بوستشن ي  جسنذ  تنت 
جستوصل إسيه، ونذسك ننوع جسعنالا جسنذ  سنوف يقنوت بنه جسالعنب وسنبب ج تينور جسمت صن  سهنذج جسننوع 

 ومم  جألهميه بوسموجظبة ع يه.

سمصوب جسزجئمة تجنو  جسعنالا جسطبنى ومو أنه وببم أ  يوضع فى جسحسبو  حسوسية جسريوضى ج
بشتى أنوجعنه وأصننوفه، حينى أ  سنذسك أسنبوب عمينمة منهنو: وثوفنة ومينة جستنمريب جسريوضنى من  حينى 
حسننوس جسالعننب جسنفسننى أ  جسعننالا قننم ينناثر ع ننى سيوقتننه جسبمنيننة، ومننو أ  جسريوضننيي   جسحمننل وجسشننمة وج 

عمت إغفوسهنو عننم عالجهنت، فاحنمجى إحبنوط  عومة يتمتعو  بجونب م  جسشهرة جإلعالمية جستى ب يجب
 0نفسى سالعب جسمصوب وفقمج  جسثقه بينه وبي  جسطبيب جسمعوسج تاثر س بًو ع ى سير جسعالا ونتوئجه

  أهمية التزام الالعب المصاب بمدة الراحة المفروضة له أهمية التزام الالعب المصاب بمدة الراحة المفروضة له   --22

سطبينننب ببنننم وأ  ي تنننزت جسالعنننب جسمصنننوب بوسرجحنننة جسالزمنننة وجسمفروضنننة سنننه طبينننًو مننن  قبنننل ج
جسمعنوسج وذسنك إلوتمننول شنفوئه بصننورة ووم نه وتومننة قبنل جسعنومة س مالعننب، حينى أ  عننمت إستزجمنه بهننذ  



جسفتننرة يننام  إسننى أضننرجر ومضننوعفوت طبيننة جسننيمة قننم تننام  إسننى إبتعننوم  نهوئيننًو عنن  ممورسننة جس عبننة 
 0وجعتزجسه

  العقاقير الطبية ودورها فى العالجالعقاقير الطبية ودورها فى العالج  --33

 

عقوقير طبية يجب مرجعنوة أ  تونو  جسجرعنة متوسنطة جسشنمة  عنم جسحوجة إسى إعطوء جسالعب
قنننمرجإلموو  تفومينننًو سلثنننور جسجونبينننة جسمحتم نننة، ومننننو يجنننب أ  ترجعنننى ومينننة جسجرعنننة جسموجئينننة بوسنسننننبة 
س مضنومجت جسحيوينة، ويفضنل جسعننالا جألسنرع وجألقنو  س ريوضنى مننع تفنوم   طنر جألعنرجض جسجونبيننة، 

 0فى مجول إصوبوت جسمالعب جألنموسيم وجستونمريل وجسبروفنيم وم  أمث ة جسعقوقير جسمست ممة
 

  الحقن الموضعيةالحقن الموضعية  --44

جسحق  جسموضعى يتط ب طبيب أو مت ص  ممرب ع يهو فنيًو وتست مت طبقًو سنوع جإلصوبة 
 -وزمنهو مع مرجعوة مو ي ى:

  يجب منع إعطوء جسحق  جسموضنعية سالعنب فنى غنرف   نع جسمالبنس أو فنى أرض جسم عنب حينى
تط ننب ذسننك ستعقننيت طبننى  ننو  تحسننبًو سعننمت حننموى مضننوعفوت أو ت ننوى ميوروبننى ينناثر سنن بيو ي

 ع ى جسالعب.
  يجننب منننع إعطننوء جسحقنن  جسموضننعية فننى جألوتننور جسعضنن ية حتننى ب يحننمى بهننو ت يننف أو تمزقننوت

 0ثونوية

 0تعتبر أشهر أنوجع جسحق  جسموضعية هى حق  جسوورتيزو  ومشتقوته 
 

  بالتثبيتبالتثبيتاألربطة والعالج األربطة والعالج   --55

 

 الرباط الضاغط المطاط  -أ

صوبوت جسوتف وجسروبة وجسقمت  0ويست مت فى جسعميم م  إصوبوت وسور جسض وع وج 

 البالستر العريض  -ب

ويست مت وطريقة س تثبيت وسيس سه أ  أعرجض جونبية ع ى جسمورة جسمموية، وأهنت جسنت مجموت 
 0هذ  جسطريقة فى جإلصوبوت جسبسيطة بمفصل جسقمت



 الجبــس  -ج

ويست مت بوسمرجة جألوسى م  جستثبيت جستق يم  س وسنور وجإلصنوبوت جسمتوسنطة وجسشنميمة، وهنو 
م  أنوجع جستثبيت جسغير مرغوب فيه  سم  جسالعب جسمصوب، ومت ثت يتط ب توضني  أهميتنه بوسنسنبة 

  0إلصوبته

ول )أيزوميترينة  ومو أنه أثنوء عالا جسريوضى بوست مجت جسجبس ي زت عمل تمريبوت ثوبتة جسطن
 0سعضالت جألجزجء غير مصوبة مع مرجعوة جستمرا فى وميتهو وسرعتهو

 

أ طنور ومشننوول جسجننبس جسطبيننة معروفنة وتتنننوع وتمتننم منن  حسوسنية س ج ننم إسننى أ طننور ع ننى 
جألعصوب وجألوعية جسمموية فى جسجست، هذج وينص  بو تبور منم  سنالمة جسجهنوز جسعصنبى وجسحرونى 

 0سألطرجف تحت جسجبس

  التدليك والتأهيـلالتدليك والتأهيـل  --66

جستمسيك بأنوجعه جسم ت فة يم ل وعنالا وقنوئى إلصنوبوت جسمالعنب، حينى ينتت بوجسنطته إعنمجم 
جسالعب س وصول إسى أع ى سيوقة بمنية سه، ومو يست مت إلزجسة آثور جسمجهوم جسريوضى وآثنور جسعم ينوت 

مجنننول جستأهينننل جس نننو   جسجرجحينننة وجسجنننبس، ومننن  ثنننت تنننم ل جستنننمريبوت جسريوضنننية جسمت صصنننة فنننى
 0بوستعومة جسالعب سوفوءته وسيوقته جسبمنية

  العالج الطبيعىالعالج الطبيعى  --77

هننوت جننمًج فننى مجننول جستأهيننل منن  إصننوبوت جسمالعننب بوعتبننور  عالجننًو مومنناًل س عننالا جسطبننى، 
وببم أ  يوو  جسعالا جسطبيعى تحت إشرجف طبى، ويفضل جستوجفف فيمو بي  هذي  جسنوعي  سنوجء قنوت 

  0بوسعالا جسطبيعى طبيب أو أ صوئى فى جألشعة أو أ صوئى جسعالا جسطبيعى

شتة أ صوئى جسطب جسريوضى ع ى جستش ي  ونوع جسعالا جسطبيعى ومو يجب أ  تشتمل رو 
جسنننالزت ووميتنننه، وقنننم يا نننذ جسنننرأ  جسجمنننوعى هننننو فنننى جسومينننة جسقصنننو  س عنننالا طبقنننًو سحوسنننة جسمصنننوب 

  0وجستجوبته س عالا

وبونتهوء جسعالا جسطبيعى يجب عومة جسمصوب إسى أ صوئى جسطب جسريوضى ثونية سيقرر إمو 
 0تغيرنوع جسعالا إسى نوع آ ر جنتهوء جسعالا أو

 



  أنواع وطرق العالج الطبيعى  أنواع وطرق العالج الطبيعى  

 العالج باألشعة القصيرة  -أ

 ج سوت ول منهو بشمة م   مسي  إسى موئتي  رونتج . 10إسى  6ومتوسط إست مجمهو م  

 -إستخداماته فى الحاالت التالية:

  0أمرجض جألوتور جسعض ية -1
جسغضننننروفى بعظننننوت جسرقبننننة ومننننو يمنننننع  إصننننوبوت جسوننننوع وجسعصننننب جإلنسننننى وعننننالا جبنننننزبف -2

 -جست مجمهو فى جألحوجل جدتية:

  0* س نوشئي  )س طورتهو ع ى نمو جسعظوت 

 0* فى جسمنوطف جسجنسية )ستأثيرهو جسضور ع ى أنسجتهو وس طر جإلصوبة بوسعقت 

 

 األشعة فوق البنفسجية    -ب

ج سة فى جسمتوسط، وتسنت مت فنى عنالا وتأهينل ونل جإلصنوبوت   20يمو  جسعالا بهو بتورجر
  0بعم نزع جسجبس وجنقضوء جسفترة جسمحممة سه س عالا

 -ويمنع جست مجمهو فى جألحوجل جدتية:

  0جسمصوبو  بوسمر  جسرئو  -1
 0جسمصوبو  بوألمرجض جسج مية -2

 األشعة تحت الحمراء  -ج

 -ستوسية:تست مت فى جسحوبت ج

  0جدبت جسغير مصوحبة باستهوبوت -1
  0جستق صوت جسعض ية -2

 التيار ذو التردد العالى )الموجات الردارية(  -د

ج سنننوت  10إسنننى  8يسنننت مت سزينننومة وفنننوءة جسنننمورة جسمموينننة، وتتنننرجوح عنننمم جسج سنننوت فينننه مننن  
 -ويحذر جست مجمه فى جسحوبت جستوسية:

  0تآول جسعظوت جسمستمر -1



 0نزيف منوطف جستى بهو -2

 -ويستخدم فى الحاالت األتية:

  0جسومموت -1
  0جسورت جسنوتج ع  جسونممنوت -2

  0جإلصوبوت حميثة جسعهم -3

 سوعة. 48جستمزقوت جسعض ية بعم مرور  -4
 

 التيار الكهربى  -ه

 التيار الكهربى المستمر )الجلفـانى(-1

 15إسنى مقنوئف  10ج سة عالجية ول منهنو من   15إسى  10وتترجوح عمم جسج سوت فيه م  
 -مقيقة، ويست مت فى جسحوبت جدتية:

  0إستهوب جسعصب جألنسى )عرف جسنسو  -أ
 0إصوبوت جسعظوت بوسيم  وصة جإلستهوبوت جسعظمية  -ب

 التيار المتردد )الفـاراديك(  -2

ج سننوت،  6يسننت مت فننى جإلصننوبوت جسمج  يننة فننى جسقننمت وجسروبننة وتتننرجوح عننمم جسج سننوت فيننه 
 0أيوت  3)أول وبسيمو جإلصوبوت جسحميثة 

 أشعة الليزر  -و

جست ممت حميثو هذ  جسطريقة فى عالا إصوبوت جسمالعب فى ورة جسقمت وسونهو أعطت نتوئج 
 0ضعيفة نسبيًو، وجمير بوسذور أنه يفضل ع يهو طريقة جسعالا بوسموجوت جسصوتية

 الموجات الصوتية )االلتراسونيك(  -ز

جست يفنوت وجستمزقنوت جسعضن ية محنممة جسمونو  وتست مت فى جإلصوبوت جسمزمنة س عضنالت مثنل 
 0ج سوت 10ألست معي  فى جسعضالت، وتترجوح عمم ج سوتهو إسى 

 أجهزة العالج المائى والمتنوعات  -ح



  مثننل أجهننزة )جسننموجموت جسموئيننة  وتسننت مت فنننى حننوبت جسم نن  وجستمننزف سألربطننة وجسعضننالت وبعنننم
  0جست    م  جسجبس

 0حموموت جسشمع جسطبية وتست مت بعم جست    م  جسجبس وفى جسومموت  

 0جسسوونو ستحسي  جسمورة جسمموية وإلزجسة جإلجهوم 

  0جسومومجت جسث جية وجسومومجت جسسو نة ) طريقة جسصمموت 
 

 

 

  الشد الميكانيكىالشد الميكانيكى  --88

وهننننو أحننننم أنننننوجع عننننالا جإلصننننوبوت أيضننننو ويسننننت مت فننننى عننننالا إصننننوبوت جسعمننننوم جسفقننننر  
ميوونيوية )غير جسعضوية  سوجء جسفقرجت جسعنقية أو جسقطنية، ومو يست مت أيضًو فى شم جألطرجف فى جس

 0بعض جسحوبت جس وصة

  العالج بالوخزالعالج بالوخز  --99

زجسنننة جدبت  ويسنننت مت سعنننالا بعنننض أننننوجع جإلصنننوبوت مثنننل إصنننوبوت جسقنننمت وجسروبنننة وجسوتنننف وج 
ت، وينتت بوجسنطة أطبنوء مت صصني  1979جسعض ية، هذج وقم جست ممت بنجوح ألول منرة فنى مصنر 

  0فى جسعالا بوسو ز

  العـالج بإستخدام المغناطيـسالعـالج بإستخدام المغناطيـس  --1010

ى تت جست مجمهو بنجوح فى عالا ت، حي1981أست ممت هذ  جسطريقة فى فرنسو منذ عوت 
جسعميم م  إصوبوت جسمالعب فى ورة جسقمت  وصة إصوبوت تمزف أربطة جسقمت وجسروبة جسحومة 

 0وآبت عضالت أسفل جسظهر

 

 

 السؤال الثانى :

 األسباب العامة لإلصابات الرياضية



  أوالً: التدريب غير العلمىأوالً: التدريب غير العلمى

ع نى جسمبنومو وجألسنس جسع مينة سنوهت ذسنك فنى ويقصم به إذج مو تت جستمريب بأس وب بيعتمنم 
 -حموى جإلصوبة ومو ي ى:

 عدم التكامل فى تدريبات تنمية عناصر اللياقة البدنية -أ

يجب جإلهتموت بتنمية ووفة عنوصنر جس يوقنة جسبمنينة منع مرجعنوة عنمت جإلهتمنوت بجنزء منهنو ع نى 
ت منننثاًل إذج منننوإهتت جسمنننمرب حسنننوب جد نننر حتنننى ب يتسنننبب ذسنننك فنننى حنننموى إصنننوبوت، ففنننى ونننرة جسقنننم

بتننمريبوت جسسننرعة وأهمننل جسرشننوقة فانننه قننم يعننرض جسالعننب سإلصننوبة عنننم أ  تغييننر بتجوهننوت جسننمه 
بصننورة مفوجئننة، سننذسك ي ننزت جإلهتمننوت بتنميننة ووفننة عنوصننر جس يوقننة جسبمنيننة جسعومننة وقوعننمة تبنننى ع يهننو 

 0ططيةجس يوقة جسبمنية جس وصة وجس يوقة جسمهورية وجس يوقة جس 

 عدم التنسيق والتوافق فى تدريبات المجموعات العضلية لالعب -ب

فوسمجموعننوت جسعضنن ية جسقوبضننة وجسبوسننطة وجسمثبتننة وجستننى تقننوت بعم هننو فننى نفننس جسوقننت أثنننوء 
جألمجء جسحروننى س ريوضننى، وأيضننًو عننمت جستوومننل فننى تننمريب جسمجموعننوت جسعضنن ة جستننى تتط بهننو طبيعننة 

همول مجموعوت عض ية أ ر  ممو قم يسبب إصوبتهو مثل جبهتموت بتمريب عضالت جسف ذ  جألمجء، وج 
همنول تنمريبوت جسعضنالت  جألمومية وجسوحشية )جسعض ة ذجت أربعة راوس جسف ذية  سالعب ورة جسقنمت وج 

  0جألنسية جسمقربة )جسضومة  ممو يجع هو أوثر عرضة سإلصوبة بوستمزقوت جسعض ية

 ىسوء تخطيط البرنامج التدريب -ج

سنوجء ونو  برنومجنًو سننويًو أو شنهريًو أو أسنبوعيًو أو حتنى مج نل جسوحنمة جستمريبينة فنى جإلسننبوع 
م  مسنتوج ، منع مرجعنوة أ  يونو  جستنمريب فنى  %100جستمريبى يوت جسمبورة، فا  أقصى حمل سالعب 

عننض منن  مسننتوج  جسالعننب، وقننم يفضننل أحيونننو جسرجحننة فننى ب %30-20جسيننوت جسسننوبف س مبننورجة  فيفننًو 
  0جسحوبت، أمو إذج تمرب جسالعب تمريبًو عنيفًو فى هذج جسيوت فوثيرج مو يتعرض سإلصوبة

وذسك إذج مو حمى  طأ فى ت طيط وتنفيذ حمل جستمريب م  حيى )جسشمة وجسحجت جستنمريبى  
مج ل جسوحمة جستمريبية ذجتهنو فاننه قنم يسنبب إصنوبة جسالعنب، حينى إننه من  جسمفضنل أ  تتنوسنب شنمة 

ل جستمريبى تنوسبو عوسيو مع حجت جسحمل، بمعنى أنه إذج زجمت شمة جسحمنل بمحتوجهنو من  )مرجنة جسحم



جسسنننرعة أوزينننومة وز  جسثقنننل أو فوع ينننة جألمجء  فاننننه ي نننزت بوسضنننرورة  فنننض حجنننت جسحمنننل )عنننمم منننرجت 
 جستورجر ، حيى إنه إذج جرتفعت جسشمة وجسحجت فى نفس جسوقت تعرض جسالعب سإلصوبة.

 هتمام باإلحماء الكافى والمناسبعدم اال -د

ويقصم بوإلحموء جسووفى ألمجء جستمريب أو جسمبورجة وجسمنوسب سهمو، أيضو أ  يتنوسنب وطبيعنة 
جسطقس جسعوت سوجء وو  صيفًو أوشتوًء مع مرجعوة جستمرا فى جستمريب ع ى ج تالف مرجح نه ) منن فض 

  0عوسى جسشمة  تجنبًو سحموى إصوبوت –متوسط جسشمة  –جسشمة 

 عدم مالحظة المدرب لالعب بدقة -ه

إ  جسمالحظنننة جسمقيقنننة وجسجينننمة مننن  قبنننل جسمنننمرب سالعبننني  تسنننوعمة فنننى عنننمت إشنننرجك جسالعنننب 
جسمصننوب أو جسمننريض فننى جستننمريب أو فننى جسمبوريننوت، ومننن  ثننت فالبننم منن  مالحظننة جسحوسننة جسصنننحية 

العب وهل هو طبيعى أت غير طبيعى، ألنه قم يوو  هنوك  طأ فننى وجسنفسية وطبيعة جألمجء جسفنى س
فننى أمجء جسالعننب وتوننرجر  يصسننبب إصننوبتة، مثننل محووسننة أمجء بعننب جسجمبننوز سحروننة فننى مفصننل منن  
جسمفوصننل جسمشننتروة فننى أمجء إحننم  جسحروننوت وتوننو  أوبننر منن  فوع يننة جسمننم  جسطبيعننى سهننذج جسمفصننل 

 0صل أو   عًو بهممو قم يسبب تمزقًو بأربطة جسمف

 سوء اختيار مواعد التدريب -و

قم يسبب ذسك إصوبة جسالعب، فمثاًل جستمريب وقنت جسظهينرة فنى جسصنيف قنم يصنيب جسالعنب 
بضربة شمس أو بفقم جسالعب ومية وبيرة م  جسسوجئل وجألمالح ممو يسبب حموى تق صوت عضن ية، 

مسنننوء صنننيفًو، وعونننس ذسنننك فنننى موسنننت وسنننذسك يفضنننل تنننمريب جسالعبننني  فنننى جسصنننبوح جسبنننوور أو فنننى جس
  0جسشتوء

  ثانيًا: التدريب الخاطئ فى المدارسثانيًا: التدريب الخاطئ فى المدارس

عنننمت مالءمنننة جسمنننمجرس سممورسنننة جسنشنننوط جسريوضنننى مثنننل وجنننوم عوجئنننف فنننى جألرض أو عنننمت 
جسننتوجئهو ووجننوم أجسننوت صنن بة بهننو أو رشننهو بوسميننو  بطريقننة  وطئننة أو تجميننع وترحيننل مروس جستربيننة 

جسمرجسنننى، حينننى إ  ذسنننك يق نننل مننن  جسنننتيعوب مروسنننهو ويعنننرض جستالمينننذ جسريوضنننية إسنننى آ نننر جسينننوت 
جسمنهونني  طننوجل جسيننوت إسننى جإلصننوبوت، ويمنننع ذسننك وجننوم أعننمجم منن  جسممرسنني  وجسمشننرفي  جسريوضننيي  

  0جسماه ي  ممو يتنوسب وأعمجم جستالميذ وجسحص  جسمقررة سهت



  ثالثًا: مخالفة الروح الرياضيةثالثًا: مخالفة الروح الرياضية

ة مننن  أسنننبوب جإلصنننوبوت، وهنننى م وسفنننة ألهنننمجف نبي نننة تسنننعى تعنننم م وسفنننة جسنننروح جسريوضننني
 جسريوضة فى تأصي هو فى جسنفوس سيمتم أثرهو ع ى جسحيوة جسعومة وفالح جسمجتمع ويسبب ذسك: 

جستوجيه جسنفسى جس وطا سوجء وو  م  جإلعالت أو جسممرب  وصة فى مجول ورة جسقمت حينى  -1
إلرهنننوب جسمننننوفس بمنننو قنننم يسنننبب إصنننوبة يوجنننه جسمنننمرب بعبنننه س عننننف وجس شنننونة جسمتعمنننمة 

  0جسالعب نفسه أو منوفسة جسمتميز إلبعوم  ع  جبستمرجر ستقممه مهوريًو وفنيو
  0جسحموس وجسشح  جسنفسى جسمبوسغ فيه ممو قم يسبب إصوبته أو إصوبة منوفسه -2

 

  رابعًا: مخالفة المواصفات الفنية والقوانين الرياضيةرابعًا: مخالفة المواصفات الفنية والقوانين الرياضية

حمويننة سالعننب وتننأمي  سننالمة أمجئننه سريوضننته، وم وسفننة ت ننك تهننمف جسقننوجني  جسريوضننية إسننى 
جسقنوجني  يننام  إسننى حننموى إصننوبوت ومهوجمننة بعننب مبنورزة عنننم   ننع قنوعننه أو مهوجمننة بعننب منن  
جس  ف، ووتت قممه ب شونة وغيرهو فى ورة جسقمت، ويمتم ذسك إسى م وسفة جسقوجني  فى ونل جسريوضنوت، 

 0وجسقونونية سمالبس جسالعبي  تسبب جحتمول إصوبتهتومو أ  م وسفة جسموجصفوت جسفنية 

وونذسك فنا  م وسفنة جسموجصنفوت جسقونونينة وجسفنينة سنألموجت جسريوضنية مثنل زينومة طنول جسسنالح 
وصننغر حجننت جسننوجقى أو جسقنننوع فننى جسمبننورزة أو عننمت جسننتمجرة جسوننرة أو وجننوم بننروزجت فننى قننوجئت جسوننرة 

  0جسطوئرة أو جسس ة تسبب إصوبوت سالعبي 

  ات الفسيولوجية لالعبين وعدم األخذ بهاات الفسيولوجية لالعبين وعدم األخذ بهاخامسًا: إهمال نتائج الفحوص المعملية واالختبار خامسًا: إهمال نتائج الفحوص المعملية واالختبار 

يجننننب عنننننم جنتقننننوء جسفننننرف عومننننة وجسفريننننف جسقننننومى  وصننننة جأل ننننذ بنتننننوئج جسفحننننو  جسطبيننننة، 
وجب تبورجت جس وصة بتقييت جسالعبي  فسيوسوجيًو وجستى تجر  بمرجوز جسطب جسريوضنى ع نى أ  تصعنرض 

ضنى فنى ج تينور جسالعنب جسالئنف فنينًو نتوئجهو ع ى جسمنمرب جسماهنل سيتعنوو  منع أ صنوئى جسطنب جسريو
م  حيى جسمهورة وجس يوقة جسبمنية، وذسك ستجنب جسعميم م  جسحوجمى وجإلصنوبوت جستنى تننتج من  ج تينور 

  0جسالعب جسغير بئف فسيوسوجيًو وطبيًو سالشترجك فى جسمبوريوت

تنى من   السهنو ينتت وتعم جب تبورجت جسفسيوسوجية وجسبمنية نتوا جسعميم م  جألبحوى جسع مية وجس
ج تيور جسفريف وجسالعبي  وهذج مويحمى فى جسمول جسمتقممة وأوربو وأمريوو وذسك فى معظت جسريوضوت، 
ومننو أ  ت ننك جب تبننورجت هننى سننر جسطفننرة جسحومثننة فننى مسننتو  جألرقننوت جسقيوسننية جسعوسميننة بعننم جسحننرب 



سننى جد ، وفننى ضننوء ذسننك ب يجننب جشننترجك أ  ب عننب فننى فريننف قننومى أو فننى بعثننة جسعوسميننة جسثونيننة وج 
رسننمية قبننل جستأوننم منن  تمننوت جسسننالمة جسطبيننة سننه وحصننوسه ع ننى موجفقننة جسجهننة جسمسننئوسة عنن  جسطننب 

  0جسريوضى فى جسموسة

  سادسًا: استخدام األدوات الرياضية الغير مالئمة لطبيعة األداءسادسًا: استخدام األدوات الرياضية الغير مالئمة لطبيعة األداء

قننمت، مضننرب ويقصننم بننذسك جألموجت جستننى يسننت ممهو جسالعننب فننى مجننول ريوضننته مثننل وننرة جس
  0جستنس وجسسالح فى جسمبورزة

فيجب أ  يوو  هنوك تنوسب بي  عمر جسالعنب وجألموجت جسمسنت ممة فنى نشنوطه جسريوضنى، 
 0فوست مجت جسنوشا ألموجت جسوبور  طأ طبى جسيت ينتج عنه جسعميم م  جألضرجر جسطبية وجإلصوبوت

مالئننت سننوز  وعمننر وسيوقننة  فمننثاًل إذج تننت جسننت مجت مضننرب تنننس أو سننالح فننى جسمبننورزة غيننر
جسالعنب جسبمنيننة فقننم يسنبب ذسننك تمزقننوت بعضننالت جسونوع وهننو مننو يسننمى بمنرض )وننوع جستنننس ، وهننو 

 0جستهوب مزم  بوبنمغوموت جسعض ية مصوحب بت ك جستمزقوت
 

ومننو أنننه ومنن  جألهميننه ضننرورة جسننت مجت بعننب وننرة جسقننمت وجسهننووى وبننوقى أسعننوب جسمنوفسننوت 
سوف ووجقى جس صيتي ، أيضو إست مجت بعبى جسمالومة وجسورجتية سوجقى جسرأس ووجقى جسجموعية سوجقى جس

جألسننننو  هنننوت جنننمًج، حينننى يعمنننل ع نننى تجننننب إصنننوبوت جرتجنننوا جسمننن  جسبسنننيط وجسحنننوم، وونننذسك وقوينننة 
  0جألسنو  وهى م  جإلصوبوت جسشوئعة فى ت ك جسريوضوت

ة جسالعنب من  جإلصنوبوت، ومنو أ  فوألموجت جسمالئمة سول س  وول ريوضة تعمل ع نى حموين
 0تغيير نوع ووز  جألموجت يعم نوعًو م  أنوجع جسعالا فى طب جسريوضة

  سابعًا: األحذية المستخدمة وأرض الملعبسابعًا: األحذية المستخدمة وأرض الملعب

ويقصم بهو تشوهوت جسقنمت غينر جس  قينة وتشنمل جستشنوهوت جسوظيفينة، وجستشنوهوت جإلسنتوتيوية 
ة جسمنوسنبة سونل ريوضنة بمنو ينوسنب ونل قنمت، فمنثاًل فى جسمجول جسريوضى تنتج م  سوء ج تيور جألحذي

 0حذجء بعب جسمبورزة ي ت ف ع  حذجء بعب ورة جسقمت ووذسك بعب جسجمبوز وهوذج...
 



فوألحذيننة جسمنوسننبة ألرض جسم عننب تشننول حمويننة مجئمننة سقننمت جسالعننب ومثننول ع ننى ذسننك فننا  
 ت ف عن  أحذينة جألرض جسصننوعية، جألحذية جستى تتنوسب مع جألرض ذجت جسحشوئش فى ورة جسقمت ت

 0ومو أ  هذج جب تيور يشورك فيه أ صوئى جسطب جسريوضى بابمجء جسرأ  جسفنى سالعب وجسممرب

  ثامنًا: الالعبين وتناول المنشطاتثامنًا: الالعبين وتناول المنشطات

إ  جست مجت جسالعبي  س منشطوت جسمحرمة قونونًو يام  إسى إجهوم أجهزتهت جسحيوية فسيوسوجيًو 
َ  غينر طبيعنى )صننوعى  ب ومو يعرضهت إسى جسعميم  م  جإلصوبوت، حيى يقوت جسالعنب ببنذل جهنمًج
  0يالئت قمرجته جسفسيوسوجية

ممو يستوجب ع ى واًل م  أ صوئى جسطب جسريوضى وجسممرب أ  تتضوفر جهومهت معنًو فنى 
 -عمل م ف يمو  به إصوبوت ول بعب م  حيى:

 0مالبسوت ول حومى سالعب  
  0موو  حموى جإلصوبة )مالعب مفتوحة أو مغطوة  وفى أ  موست جسشتوء أت جسصيف  

  0نهوية جسمبورجة...إس   -جسمبورجة   -سحظة جإلصوبة  الل )جإلحموء  

 0ضغط عصبى...إس   -حوسة جسالعب جسبمنية وجإلصوبة )إجهوم عض ى  

 0مستو  جسبطوسة جستى أصيب بهو جسالعب  

 0ى أمت إسى إصوبة جسالعبوصف تفصي ى س حروة جست  

  وذسننك سالسننتفومة منن  هننذج جسم ننف عنننم جستشنن ي  وجسعننالا وجسمتوبعننة، ومننو يجننب أ  يضننوف سهننو
 طريقة جسعالا وجسفترة جستى إستغرقهو جسالعب سإلستشفوء م  هذ  جإلصوبة.

 

 نـوع العالج بالتفصيل

 0ممة جسرجحنة  

 0هل يمورس أثنوء جسرجحة إحم  جسريوضوت جأل ر  أت ب  

 0توري  شفوئه م  جإلصوبة  

 0توري  جسعومة جسفع ية س تمريب وجسمالعب  

 0توري  جشترجوه فى جسمسوبقوت 

  ومو ي زت أ  يوو  منع ونل بعنب م نف  نو  بنه منمو  بنه محتنو  جستنمريب جسينومى سنه تفصني يًو
 0سالستعونة بذسك فى معرفة جسظروف جستمريبية وجسبمنية جسمصوحبة سإلصوبة



أيضنننًو أ  سبيوسوجينننو جسريوضنننة مورهنننوت فنننى تقينننيت ومتوبعنننة جسالعنننب وهنننل هنننو بئنننف جنننمير بوسنننذور 
  0س مبوريوت أت ب

ومو يجب أ  تشتمل جسوصفة جسطبية أل صوئى جسطب جسريوضى فى حوسة إصوبوت جسمالعب ع ى 
 -جسبنوم جألسوسية جستوسية:

  0وصف جإلصوبة وتسميتهو طبيوً  -1
ًَ وصف مو يجب إتبوعه فى جستغذية تفصي  -2   0يًو

  0جسرجحة )ممتهو ونوعهو   -3

  0نوع جسريوضة جستأهي ية س شفوء م  جإلصوبة -4

وهل يمورسهو بمفرم  أو فى نوم  أو منع أ صنوئى عنالا طبيعنى ستجننب فقنم جسالعنب سيوقتنة 
  0وحمجت تمريبية 10فى حوسة جنقطوعه ع   %40جسبمنية وجسفنية وجستى تصل نسبة هبوطهو إسى 

  0تمريب فنى...إس  -طريقة جسعومة سممورسة جسريوضة، مشى أو جر   فيف -5

 0وصف نوع جسعالا جسذ  قم يت ذ فور جنتهوء جبستشورة جسطبية ووسحق  جسموضعية و الفه -6

تغيير نوعية جألموجت جسريوضية جسمست ممة سنوجء فنى جسنوز  أو فنى جسننوع أو جألحذينة أو مننع  -7
  0ةجست مجمه سنوع أرض مالعب معين

  0تحوسيل معم ية  -عالا تومي ى )أشعة -8

 جسعالا جسطبى بم ت ف جألنوجع. -9

 

 تكلم عن  دور المدرس فى الحد والوقاية من اإلصابات الرياضية ؟ -

معرفة جألسبوب جسعومة سإلصوبوت جسريوضية وتجنب حموثهو، حيى يضم  ذسك سه جبسنتفومة  -1
جسموسنت جسريوضنى وحتنى نهويتنه بفوع ينة عوسينة جسووم ة م  قمرجت جسالعب ووفوءتنه من  بمجينة 

 0فى جألمجء
 

فى جس عب بمو  إجرجء جسوشف جسطبنى جسنمور  جسشنومل و وصنة قبنل بمجينة  ت ميذعمت إشرجك جس -2
ول موست، ويجب أ  يتأوم جسممرب من  أ  جسوشنف جسطبنى جسنمور  قنم شنمل أعضنوء وأجهنزة 

ى جسعينننني ، وأجهزتنننه جسحيوينننة جسنننت جسالعنننب بنننمءًج مننن  سنننالمة جسنظنننر وجسوشنننف جسنننمقيف ع ننن
ووسجهننوز جسننمور  وجسق ننب وجسجهننوز جستنفسننى وجسننرئتي  وغيرهننو، ومنتهيننًو بوسوشننف ع ننى جسجهننوز 



جسعصبى وسالمة جألعصوب وسالمة جسجهوز جسعض ى وجستوجفف جسعض ى جسعصبى، وينتت ذسنك 
 0فى مرجوز جسطب جسريوضى جسمت صصة

 

صننوبة ومننو يجننب عننمت إشننرجوه وهننو مصننوب وهو مننريض ممننو يعرضننه سإلجست ميننذعننمت إشننرجك  -3
باصنننوبة سنننت يتأونننم شنننفوا  منهنننو نهوئيًو،ممنننو قنننم يعرضنننه ستونننرجر جإلصنننوبة أو تحوسهنننو إلصنننوبة 

 0مزمنة

ع نننى جألمجء وهنننو غينننر مسنننتعم نفسنننيًو وبنننمنيًو وذهنينننًو سهنننذج جألمجء، إذ أ   عنننمت إجبنننور جست مينننذ -4
جستروينز جسعق نى وجسعصنبى ضنعيفة  إجبورة ع ى جألمجء فى مثل هنذ  جسحوسنة يجعنل قمرتنه ع نى

 0وبوستوسى يجع ه عرضة سإلصوبة
 

ومنًو ونوعنًو بم ت نف عنوصنر  جسغذجئينة جسبننوءة ووسبروتيننوت،   ت مينذوسغنذجء جسمنوسنب سجستوعينة ب -5
وجسمننوجم جستننى تمننم جسجسننت بوسطوقننة، ووسنشننويوت )جسوربوهيننمرجت  وجسسننوريوت وجسننمهو ، وجسمننوجم 

 0متمث ة فى جألمالح وجسفيتومينوت ووسفوجوه جسطوزجة وجس ضرجوجتجستى تمم جسجست بوسحيوية 

 
 تكلم عن  دور المدرس فى الحد والوقاية من اإلصابات الرياضية ؟ -

معرفة جألسبوب جسعومة سإلصوبوت جسريوضية وتجنب حموثهو، حيى يضم  ذسك سه جبسنتفومة  -1
جسريوضنى وحتنى نهويتنه بفوع ينة عوسينة جسووم ة م  قمرجت جسالعب ووفوءتنه من  بمجينة جسموسنت 

 0فى جألمجء
 

فى جس عب بمو  إجرجء جسوشف جسطبنى جسنمور  جسشنومل و وصنة قبنل بمجينة  ت ميذعمت إشرجك جس -2
ول موست، ويجب أ  يتأوم جسممرب من  أ  جسوشنف جسطبنى جسنمور  قنم شنمل أعضنوء وأجهنزة 

ي ، وأجهزتنننه جسحيوينننة جسنننت جسالعنننب بنننمءًج مننن  سنننالمة جسنظنننر وجسوشنننف جسنننمقيف ع نننى جسعينننن
ووسجهننوز جسننمور  وجسق ننب وجسجهننوز جستنفسننى وجسننرئتي  وغيرهننو، ومنتهيننًو بوسوشننف ع ننى جسجهننوز 
جسعصبى وسالمة جألعصوب وسالمة جسجهوز جسعض ى وجستوجفف جسعض ى جسعصبى، وينتت ذسنك 

 0فى مرجوز جسطب جسريوضى جسمت صصة
 

مننو يجننب عننمت إشننرجوه وهننو مصننوب وهو مننريض ممننو يعرضننه سإلصننوبة وجست ميننذعننمت إشننرجك  -3
باصنننوبة سنننت يتأونننم شنننفوا  منهنننو نهوئيًو،ممنننو قنننم يعرضنننه ستونننرجر جإلصنننوبة أو تحوسهنننو إلصنننوبة 

 0مزمنة



ع نننى جألمجء وهنننو غينننر مسنننتعم نفسنننيًو وبنننمنيًو وذهنينننًو سهنننذج جألمجء، إذ أ   عنننمت إجبنننور جست مينننذ -4
ز جسعق نى وجسعصنبى ضنعيفة إجبورة ع ى جألمجء فى مثل هنذ  جسحوسنة يجعنل قمرتنه ع نى جستروين

 0وبوستوسى يجع ه عرضة سإلصوبة
 

ومنًو ونوعنًو بم ت نف عنوصنر  جسغذجئينة جسبننوءة ووسبروتيننوت،   ت مينذوسغنذجء جسمنوسنب سجستوعينة ب -5
وجسمننوجم جستننى تمننم جسجسننت بوسطوقننة، ووسنشننويوت )جسوربوهيننمرجت  وجسسننوريوت وجسننمهو ، وجسمننوجم 

 0فى جألمالح وجسفيتومينوت ووسفوجوه جسطوزجة وجس ضرجوجتجستى تمم جسجست بوسحيوية متمث ة 

 

 

 
 

 السؤال الثالث :

  عرف الكسر ثم تكلم بايجاز عن مراحل التئام الكسور ؟ 
  عرف الكسر

 جسوسر هو "جنفصول جسعظمة ع  بعضهو إسى جزءي  أو أوثر نتيجة *

بعصو غ يظة بقوة ع ى سقوة  ورجية شميمة )عنف  ورجى  أو جبصطمجت بجست ص ب" مثل جسضرب 
جسسننوعم، أو جصننطمجت جسقصننبة بقننمت بعننب آ ننر، أو بننأمجة ثقي ننة وبقننوة وسننرعة أو جصننطمجت بعننب وننرة 

 0جسقمت بعورضة جسمرمى أو بوألرض أو بقمت جس صت

 مراحل التئام الكسور

 -يمر جسوسر بوسمرجحل جدتية حتى يتت جستئومه:

عننم حنموى جسوسنر يتمنزف جسسنمحوف  الجلطـة الدمويـة(:)مرحلـة التجمـا الـدموو أو   المرحلـة األولـى -1
جس ورجى س عظوت جسنذ  يحتنو  ع نى جألوعينة جسمموينة، ثنت يحنمى نزينف فنى مونو  جسوسنر ويتونو  
تجمننع ممننو  ثننت يننتج ط جسننمت فننى منطقننة جسوسننر موونننًو ج طننة ممويننة، ثننت تتوننو  شننعيرجت ممويننة 

الح جسووسسنننيوت وجسبروتيننننوت وجسمنننوجم جمينننمة مننن  طرفنننى جسعظنننوت مونننو  جسوسنننر، ستحمنننل جسغنننذجء وأمننن
  0جسالزمة ستووي  نسيج جسعظوت، وتستغرف هذ  جسمرح ة م  إسبوع إسى إسبوعي 



وفى هذ  جسحوسة يتت ترسيب أمالح المرحلة الثانية )مرحلة التكلس األولى وتكوين النسيج العظمى(:  -2
ية غير مرتبة مج ل جسوسر جسووسسيوت وجسبروتينوت ستووي  جسنسيج جسعظمى فى صورة صفوئ  عظم

  0و ورجه، حيى أنهو توو  مرتبة عشوجئيًو وسيس بحسب جسضغوط جسميوونيوية س جست

وفننى هننذ  جسمرح ننة يوننو  جسوسننر قننم جستننأت إو ينيويننًو حيننى ي تفننى جألسننت، ويمونن  تحريننك جسعضننو 
  0جسمصوب وفقًو سحروته جسطبيعية

وفننى هننذ  جسمرح ننة يننتت النســيج العظمــى الطبقــى(: المرحلــة الثالثــة )مرحلــة التكلســى األخيــر وتكــوين   -3
ترتيننب جسنسننيج جسعظمننى حتننى منطقننة جسوسننر بحسننب جسضننغوط جسميوونيويننة س جسننت ع ننى جسعظننوت 
حيننى تتحننول جس اليننو جسعظميننة وجسنسنننيج جسعظمننى جسننذ  سننبف توويننننه إسننى نسننيج عظمننى صننن ب 

 0صفوئحه مرتبة طبقيًو بحسب جسضغوط جسميوونيوية س جست

  0أسوبيع 6-4  جسمرح ة م  وتستغرف هذ

  

 السؤال الرابع :

 تكلم عن :      

 ؟آالم العصب األنسى )عرق النسا(  -       

 ؟قطع وتر اكيلس  -       

 

 آالم العصب األنسى )عرق النسا(

وهنننى آبت نوتجنننة عننن  ضنننغط جسغضنننوريف فيمنننو بننني  جسفقنننرجت جسقطنينننة و وصنننة جسفقنننرة جسرجبعنننة 
وجس ومسة حتى جسعجزية جألوسى وم  ثت يتت جسضغط ع ى جسن نوع جسشنووى جسموججنه س غضنروف، وتننتج 

  0ع  ذسك آبت أسفل جسظهر بوسما رة وجسف ذي  وقم تصل إسى جألقمجت

  0جسعضوية م  أورجت وجستهوبوت وتشوهوت   قية يجب أيضًو جستبعوم جميع جألسبوب -
جسريوضوت جستى قم تسبب هذ  جدبت أشهرهو جسجمبوز وورة جسقمت ورفع جألثقول وجستمريننوت جسحروينة  -

  0وجسمبورزة وجستنس جألرضى وجألسووجش
 

  الفحص والتشخيصالفحص والتشخيص



  0أست فى أسفل جسظهر ينتشر ع ى جسجوجنب جس ورجية س ف ذي  -1
  0تحس  جألست عنم جسنوت ع ى جسظهر -2

  0تسح  جألست بوسمسونوت جسبسيطة -3

  0أست سي ى بسبب جبنزعوا عنم جسنوت -4

  0أست فى أسفل جسظهر عنم جسسعول أو جستبرز -5

  0بوسفح  نجم أموو  ماسمة أسفل جسظهر -6

  0صعوبة جبنحنوء سألموت س مس جسقممي  م  جسوقوف -7
 

  الفحص باألشعةالفحص باألشعة

  0ت جسقطنيةيظهر جنضغوط جسفقرج -
  0تظهر أ  تشوهوت   قية أو مرضية -

  العــالجالعــالج

  0جبهتموت بوإلحموء وتقوية عضالت جسظهر س ريوضيي  وقـائياً:

ي ت ننف جسعننالا إذج ونو  جسضننغط ميوونيويننًو )غينر عضننو   وينننج  معهنو جسعننالا جسطبننى بوسشننم  العـالج:
 -جسميوونيوى، أمو إذج وو  جسسبب عضويًو فيتمرا جسعالا ومو ي ى:

  0رجحة م  أسبوع إسى عشري  يومًو مع جسنوت ع ى أرض مستوية -1
  0شهور 6إسى  3جسعومة سممورسة جسريوضة بعم  -2

  0قبوضوت جسعض ية وجبستهوبوتعقوقير مضومة سالن -3

  0مهننمئوت -4

  0فيتومي  ب ومشتقوته -5

  0جإلبر جسصينية )جسعالا بوسو ز  -6

  0جسعالا بوسقطع جسمغنوطيسية -7

  0جسعالا جسطبيعى وجستأهيل وهو جسبميل جسحميى س عالا بوسوى عنم جسعرب -8
 

أسنوبيع وتسنتمر فتنرة جسنقوهنة بعنم  8إسنى  5يتت جستنمج ل جسجرجحنى إذج منو فشنل جسعنالا جسطبنى بعنم 
إجننرجء جسعم يننة إسننى ثالثننة أشننهر، وعننومة مننو يعننوم جسالعننب س مالعننب وجسبطننوبت وجسمنوفسننوت بعننم سننتة 

  0أشهر م  إجرجء جسعم ية جسجرجحية



مننم ع ننى جس ننف حننول جسمحننور جسعمننوم ويمنننع جسمصننوب منن  ريوضننة جستنننس، حيننى أ  ممورسننتهو تعت
  0جسفقر ، وذسك أ  ريوضوت بهو إنقبوضوت زجئمة سعضالت  جسظهر مثل جسورة جسطوئرة وورة جسس ة

ويسم  س مصوب بوستمريبوت جسريوضية جسبسيطة جستى فيهو تقوس جسعموم جسفقر  سألموت مثل جسمرججوت، 
 جسجر  جس فيف فى أرض موئ ة سألموت

 قطع وتر اكيلس

 ترجع أسبوبه إسى: و 

  0عالا  وطا دبت جسوتر  وصة جسعالا بوسحق  جسموضعية -

  0حومى عنيف فى جسم عب أو  ورجه أم  إسى قطع جسوتر -

  الفحص والتشخيصالفحص والتشخيص

 0تورت موو  جإلصوبة -

  0عجز توت ع  جسمشى عقب جسحومى مبوشرة -

ب يستطيع جسمصوب جسوقوف ع ى أمشوط جسقمت بل ب يستطيع فرم مشط جسقمت )وهذ  جسظوهرة  -
  0بمفرمهو ووفية س تش ي  

إذج مو رقم جسمصوب ع ى وجهه وقمميه  ورا منضنمة جسوشنف نجنم سنقوطًو وجضنحًو فنى جسقنمت  -
 0ر جسمصوب سقطع جسوتر جسذ  يحفظ سهو وضعهو جسطبيعى وذسك بوسمقورنة بوسقمت جأل 

 

 

 مع التمنيات بالتوفيق                                  

 د/ محمد حسن عبدالعزيز                                                     


