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ُُالْهََواءُ َُمْسَلُك هَازُ ُف  :ُالْج  ِّ ُالتَّنَفُِّس 

  ُفِيرُُِالشَِّهيقُُِفِيُالتَّنَفُِّسيَّة َُُحَرَكاتُ الُ ُتَتََمثَّل ُ.َوالزَّ

 َُلُ ُالشَِّهيقُُِأَث نَاء غَُُإِلَىُال َمن َخَري نُُِِمنُال َهَواءُ ُيَد خ  ُث مَُُّاَمىالرُّ

ئَتَي نُُِإِلَىُِليَِصلَُُال َهَوائِيَّةُُِال قََصبَاتُُِإِلَى ُ.الر ِ

  ُل ك فِيرَُُِهَواءُ ُيَس  عَاِكسَُُااِلت َِجاهَُُالزَّ  .الم 

ُ ُكُالتَّنَفُّسك :ُتَْرك يب َُُوتَغَّيُّ ُالْهََواء 

فِيرَُُِهَواءُ ُبَي نََماُاأل ك س ِجينُُِبِغَازَُُِغن ِيُ ُالشَِّهيقَُُِهَواءُ  َُغن ِيُ ُالزَّ

مُُِبِغَازُِ َشبَّعُ ُال فَح  ِكيبُ ُيَتَغَيَّرُ ُال َماءُُِبِب َخارَُُِوم  ُالشَِّهيقَُُِهَواءُُِتَر 

ئَِة.ُُدَاِخلَُ ُالر ِ

ُل لتَّنَفُُّالُْ يَّةك حِّ ُالصِّ :قََواع دك ُس 

  َُراضُ ُالتَّنَفُِّسيَُُّال ِجَهازَُُي ِصيب ب وُُِِمث لَُخِطيَرة ُُأَم  ُالرَّ

ُ.َوالَحَساِسيَّةُِ

 ُِةُُِِلَضَمان ةََُُوبِالتَّاِليُالتَّنَفُِّسيُال ِجَهازُُِِصحَّ ُِصحَّ َمن  ُنَض 

ِم، ثَةُُِال َمنَاِطقَُُِعنُااِلب تِعَاد ُُيَِجبُ ُال ِجس  لَوَّ ُالتَّد ِخينَُوتََجنُّبُ ُالم 

ل وسُ ُأَوُ  نِينَُُأََماِكنُُِفِيُال ج  دَخ ِ بَابُُِتَفَاِديا ُُال م  تِنَاِق،ُألَس  ُااِلخ 

َماَرَسة ُُيَِجبُ َُكَما يَاَضةُم  ِويَة ُُبِِان تَِظامُ ُالر ِ بَي تَُُِوتَه  فَة ُُال  َُوغ ر 

َراَسةُِ ُ.بِِان تَِظامُ ُالد ِ

: ُالْهَْضمك

  ُن ُِمنَُُالَهْضِميُ ُاأل ْنب وبُ ُيَتََكوَّ َُمِعدَة،الُ َُمِريء،الُ ُفَِم،الُ :

ُ.الشََّرجُُِبِفَت َحةُُِيَن تَِهيُالَِّذيُالغَِليظُال َمِعيُالدَّقِيق،ُال َمِعي

  ُض ِذيَة ُُتَتَعَرَّ َغ  ُُِِللتَّف ِكيكُُِاأل  ُدَاِخلََُُمَساِرَهاُِخََللَُُالتَّد ِريِجي 

ِميُ ُاأل ن ب وبُِ َها،ُفَيَتَغَيَّرُ ُالَهض  َهر  ىَُهِذِهُال عََمِليَّة ُبـ:َُُمظ  فَت َسمَّ

ُ.اْلَهْضمَُُِعَمِليَّة

ُالْهَْضم :ُأَََهِّيَّةُك

ِم،ُاِن تَِهاءُُِبَع دَُ مُ ُيَن تَِقلُ ُال َهض  ِذيَةُُِِمنَُُقِس  َغ  وَمةُُِاأل  ض  ُِمنَُُال َمه 

ق ل ه ُُالَِّذيُالدَّمُُِإِلَىُالدَّقِيقُال َمِعي ِم،ُأَن َحاءَُُِكاِملُُِإِلَىُيَن  اُال ِجس  ُأَمَّ

َغي ر ِذيَةُ  َغ  ُ.فََضََلتُ َُشك لَُُِعلَىُفَت ط َرحُ ُال َمه ض وَمةُُِاأل 

ةُ ُقََواع دُك حَّ :ُالصِّ َذائ يَّة  ُالْغ 

ةُُِأِلَن عَمَُ حَّ ةُُِقََواِعدَُُأ َطب ِقَُُأَنُ ُيَِجبُ ُبِالص ِ حَّ َُوذَِلكَُُال ِغذَائِيَّةُُِالص ِ

ُبِـ:

 ُِل ِذيَةُ ُتَنَاو  قَاتُ ُفِيُأَغ  َحدَّدَة ُُأَو   .ُم 

  َُعةَُُِعدَم ِل.ُفِيُالسُّر  َك   األ 

 ُ غ  لَُُال َجي ِد ُال َمض  مَُُِعَمِليَّةَُُأِل َسه ِ  .ُال َهض 

 مُتَفَاِدي بَاتُُِبَي نَُُال قَض   .ُال َوج 

  ُتِنَاء ع  ِ َك لَُُِوبَع دَُُقَب لَُُال يَدَي نُُِبِغَس لُُِبِنََظافَتِيُاال  لُ ُاأل  َُوَغس 

نَانِي بَةُ ُك ل ُُِبَع دَُُأَس   .ُِغذَائِيَّةُ َُوج 

 يَاَضةََُُوأ َماِرسََُُجي ِد اُأَنَامَُُأَنُ ُيَِجبُ َُكَما ُ.الر ِ

مُ َُدْورُك ُُادلَّ ْسم :ُف  ُالْج 

  َُرة ُُفِيُالدَّمُ ُيَن تَِقل لَقَةُ ُدَو  غ  ُ.َوِحيدُ ُاِت َِجاهُ ُفِيُم 

 ُُّخ مُُِأَع َضاءُُِك ل ُُِإِلَىُالدَّمَُُالقَل بُ ُيَض  دََهاُال ِجس  ِ ُبِالِغذَاءُُِِلي َزو 

ُ.ال فََضََلتُُِِمنََُُوي َخل َِصَها

ْسَعافَات َُُدْورُك ل يَّةُ ُاإل  ُُاأَلوَّ َُُحاَلُ ُف  ُالَّنَّ يف 
مُ ُالتَََّبُّع َُُوأَََهِّيَّةُ  دلَّ ُ:ِب 

عَافَاتُُِبَع ضُ ُتَق ِديمُ ُيَِجبُ َُحاِدثُ ُإِث رَُُبِنَِزيفُ ُاإِلَصابَةُُِِعن دَُ س  ِ ُاإل 

ِليَّةُِ َوَّ َصابَُُِحيَاةَُُت ن ِقذ ُُقَدُ ُالَّتِيُاأل  ِسيسُ ُيَِجبُ َُكَماُال م  ُالتَّح 

عُِ َواَظبَة ُُبِالدَّمُُِبِالتَّبَرُّ َُعلَي ِه.َُوالم 

ُ

ُ

َُمُك ُخَُّل ُلُ وَُّاأْلَُُلُ ْصُفَُالُُْصك
ُ:ُالَْماّدة يَّةك لْم  ُالْع  َيةك ب  ْ تََوىُُُُُُُُُُُُُُُالَّتَّ ُاالرَُّ:ُاملسك  ايئدَُتُ بُْاُ ب َعةك
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