
ዲንዱ ቦሩ ት/ቤት 
አዱስአበባ 

  የ2012 ዓ.ም የ3ኛ ሩብ ዓመት ሇሰውነት ማጎሌመሻ ትምህርት የተዘጋጀ የ8ኛ ክፍሌ ኖት  

ስፖርታዊ ጉዲዮች  

ስፖርታዊ ጉዲዮች በአካሌ ብቃት እንቅስቃሴ በተሇያዩ ስፖርታዊ ውዴዴሮች ወቅት በተሇያዩ የሰውነት 

ክፍልች ሊይ የሚከሰት ነው፡፡ ከነዚህም መካከሌ የአጥንት ስብራት አንደና ዋናው ነው፡፡  

በመሆኑም ተማሪዎች በት/ት ቤትም ሆነ በአካባቢያቸው በሚያዯርጉት አካሊዊ እንቅስቃሴዎች፣ ኳስ 

ጨዋታዎች፣ በአትላቲካዊ ተግባራት ወቅት ወ.ዘ.ተ. ጥንቃቄ ማዴረግ ይገባቸዋሌ፡፡ 

የስብራት አይነቶች ሁሇት ናቸው፡፡ እነሱም፡-  

1. አንዴ አጥንት ከአንዴ ቦታ ሊይ ብቻ ሲሰበር (Single Fructure) 

2. አንዴ አጥንት በአንዴ ጊዜ ሁሇትና ከዚያም በሊይ ሲሰበር (Compund Fructure) ይባሊለ፡፡ 

 ስብራት ዯግሞ በሁሇት መንገዴ ሲከሰት ይችሊሌ፡፡ ይኽውም አንዯኛ የቆዲ ውስጥ ስብራት (Closed 

Fructure) ሁሇተኛ ዯግሞ ቆዲ ቀድ የወጣ ስብራት (Open Fructure) ነው፡፡ የስብራት አዯጋ 

በሚከሰትበት ጊዜ የሚታዩ ምሌክቶች ሀይሇኛ የህመም ስሜት መኖር፣ የተጎዲን አካሌ ሇማንቀሳቀስ 

አሇመቻሌ፣ የቅርፅ መዛባትና ወ.ዘ.ተ. የመሳሰለት ናቸው፡፡ 

በአጥንት ስብራት መንስኤዎች፡- 

 ተገቢ ያሌሆነ አጨዋወት በመጫወት   

 ሆን ብል ባሇጋራን መምታት  

 ጥንቃቄ የጎዯሇው አዘሊሇሌ 

 በመኪና መንገዴ ሊይ በመጫወት ሇትራፊክ አዯጋ መንስኤ መሆን 

 ተገቢ ባሌሆነ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች ሊይ በመጫወት ወ.ዘ.ተ. ናቸው፡፡  

ስብራት እንዲይዯርስ ሉወሰደ የሚገቡ ጥንቃቄዎች፡-  

 በመኪና መንገዴ ሊይ አሇመጫወት  

 ሆን ብል ተቃራኒ ተጫዋችን አሇመምታት  

 አግባብነት ባሇው የስፖርት ማዘውተሪያ ሊይ መጫወት  



 ተገቢ ያሌሆነ አጨዋወትን አሇመጫወት  

 ከከፍታ ቦታ ሊይ ጥንቃቄ የጎዯሇው ዝሊይ አሇመዝሇሌ ወ.ዘ.ተ. ናቸው፡፡ 

 የአጥንት ስብራት በሚከሰትበት ወቅት የሚሰጥ የመጀመሪያ እርዲታ ህመም በማቅሇሌ ሲባሌ የሚወሰዴ 

እርምጃ በስብራቱ አካባቢ እንቅስቃሴ በመግታት መጠገን ነው፡፡ ሇዚህም የሚከተለትን ዘዳዎች መጠቀም 

አስፈሊጊ ነው፡፡ 

 የሚዯማ ከሆነ በቅዴሚያ ዯሙን ማቆም አስፈሊጊ ነው፡፡ ተሰብሯሌ ተብል የሚጠረጠረውን ክፍሌ 

በጥንቃቄ መያዝና ትክክሇኛውንም እርዲታ ሇመስጠት ሇዝግጅቱ ጊዜ መውሰዴ ፡፡ 

 የተሰበረውን አጥንት አስገግፎ ማሰር ዴጋፉ የማይታጠፍ ጠንካራ መሆን አሇበት፡፡ ቁመቱም ቢያንስ 

ከተሰበረው አጥንት ስፍራ በሊይና በታች የሚገኙትን መተጣጠፊያዎች እንዲይነቃነቁ የሚገታ መሆን 

አሇበት፡፡ በቅርበት የሚገኝ እንጨት ወይም ሳንቃ ሊይ ጨርቅ ወይም ጥጥ በመዯሌዯሌ በተጣጠፉ 

ጋዜጦች ወይም መፅሔቶች እንዱሁም በጨርቃ ጨርቆችና በተጣጠፉ ነጠሊ በመጠቀም የተሰበረውን 

አጥንት አስዯግፎ አስተካክል ማሰር ይቻሊሌ፡፡ 

 የተሰበረውን ከማንቀሳቀስ በፊት ግን አስፈሊጊውን መሳሪያና በቂ ረዲት መኖሩን ማረጋገጥ 

ያስፈሌጋሌ፡፡ ስብራት በሚጠገንበት ጊዜ በተሇይ አጥንት ፈጦ በሚታይባቸው አካባቢ መጠገኛውን 

በሚገባ መዯሌዯሌ ቆዲው እንዲይሊሊና እንዲይቆስሌ ይከሊከሊሌ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 


