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 احملـتـويـــــــات  

 كيمياء صيدليةو أدوية 
 التلقائي أدوية اجلهاز العصيب: الفصل 

 األدوية العصبية: الفصل 

 مسكنات األمل: الفصل 

 أدوية جهاز الدوران: الفصل 

 األدوية اهلضمية: الفصل 

أدوية جهاز التنفس: الفصل 

األدوية اإلنتانية: الفصل 

الفيتامينات واألمالح املعدنية وأدوية العظام: الفصل 

 السكريأدوية : الفصل 

اهلرمونات: الفصل 

 األدوية النفسية: الفصل 

 األدوية اجللدية: الفصل 

 أدوية املناعة: الفصل 

 أدوية السرطان: الفصل 

 مضادات اهليستامني: الفصل 

   أدوية متنوعة: الفصل 
 مومـــــس

 مقدمة يف علم السموم: الفصل 

 أنواع الرتياقات: الفصل 

 السمية املتعلقة باألدوية: الفصل 

 السمية الكبدية: الفصل 

 السمية الكلوية: الفصل 

السمية الغازية: الفصل 

السموم الطيارة: الفصل 



التسمم باملعادن األساسية: الفصل 

 العقاقري اليت يساء استخدامها: الفصل 

املهلوسات: الفصل 

مبيدات اهلوام: الفصل 

علم السموم املهين: الفصل 

أسئلة متعلقة بالسموم: الفصل     
 صيدالنيات

 حماليل: الفصل 

 شرابات: الفصل 

 مبعثرات )مستحلبات ومعلقات(: الفصل 

 عوامل فعالة على السطح: الفصل 

 ضبوبات: الفصل 

مستحضرات حقنية: الفصل 

مستحضرات عينية وأنفية وأذنية: الفصل 

السواغات: الفصل 

   تكنولوجيا: الفصل 
 صيدلة صناعية

 مضغوطات: الفصل 

 حـبـوب: الفصل 

 مســـاحـيـق: الفصل 

 حـثـريات: الفصل 

 تلبيـس: الفصل 

كبسوالت: الفصل 

مستحضرات جلدية: الفصل 

حتاميل: الفصل 

 أسئلة متنوعة: الفصل 



  
 مراقبة دوائية

 مراقبة دوائية

   
 دقيقةأحياء 

 الفريوسات: الفصل 

 اجلراثيم: الفصل 

 الطفيليات: الفصل 

 األوايل: الفصل 

 طور اجللديةالف: الفصل 

الصادات: الفصل 

التعقيم: الفصل 

املناعة: الفصل     
 عقاقري

 سابونينات: الفصل 

 غلوكوزيدات قلبية: الفصل 

 زيوت عطرية: الفصل 

 قلويدات: الفصل 

 كربوهيدرات: الفصل 

االنرتاكينونات: الفصل 

اتتانين: الفصل 

هيدروكربونات: الفصل 

 فالفونوئيدات: الفصل 

 أسئلة متنوعة: الفصل 
  



 كيمياء حتليلية
 احلسابات الستيكومرتية: الفصل 

 مقياس محض أساس: الفصل 

 سائل( –االستخالص )سائل : الفصل 

 الكروماتوغرافيا: الفصل 

 ل الطيفيطرائق التحلي: الفصل 

أسئلة متنوعة: الفصل 

   
 كيمياء حيوية سريرية

 اهلرمونات: الفصل 

 الداء السكري: الفصل 

 الشوارد: الفصل 

 السكريات: الفصل 

 اإلنزميات: الفصل 

قيم خمربية: الفصل 

الفيتامينات: الفصل 

أسئلة متنوعة: الفصل     
 آداب املهنة

  آداب املهنة
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 األدوية العصبية  2
  

A  أدوية الشقيقة 
 باستثناء: الشقيقة معاجلة يف تفيد التالية األدوية كل. 1

A Dihydroergotamine.             

B Metoclopramide. 

C Dextropropoxyphen.            

D  .Sumatriptan 

E Theophylline. 

 .Eاجلواب: 

 كل واسع ملعاجلة الشقيقة:. أي القلويدات يستخدم بش2
A .قلويدات الفنكا                        

B .غلوكوزيدات الديجتال 

C .قلويدات السترامونيوم              

D .قلويدات اإلرغوت 

E .قلويدات البالدونا 

 .Dاجلواب: 
-5الن مشققتتات االرغومققامي  مق  متلققدات مسققتتب   التعليق: 

HT 1d بض لققققت التتققققي يتققققود مفعيل ققققا  )السققققيروموني ت التقققق

اللت ابيقق  لققت ميبققير ماققرر الببتيققدات الع ققبي  االوعققا ي  و  

 .مما يج ض نوب  ال داع  و ينتص م  شدم ا

. أي مننق ولوينندات النتاتننات يسننتخدم بشننكل واسننع 3
 ملعاجلة الشقيقة؟ 

A  .قلويدات الفنكا                     

B  .سكاكر الديجتال 

C ترامونيوم. قلويدات الس           

D  .قلويدات اإلرغوت 

E  .قلويدات البالدونا 

 .Dاجلواب: 
 ت.صنف م   دوي  الشتيت  هي مشتتات االرغو التعلي: 

 األدوية املضادة للشقيقة تعين باللغة اإلنكليزية:. 4
A antipain                       . 

B antipyretic. 

C antimigraine           .      

D triglycerides drugs. 

E non of the above. 

 .Cاجلواب: 
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B  أدوية الصرع 
. أي مننق التنناد يعنند ولننا  أوليننا  يف معاجلننة ال نن   1

 املعمم وأمل الع ب مثلث التوائم؟

A. موبيرامات.  

B.  مياغابي.  

C.  غابابنتي.  

D.  المومريجي. 
E.  كاربامازبي. 

 .E اجلواب:
أدوية ال    التالية آلية عمله تثتيط عودة  . أي مق2

 وتط الغابا إىل الع تون وتل املشتك؟
A.  غابابنتي. 

B. فينوباربيتال. 

C.  مياغابي. 

D. ميدازوالم. 

 .Cاجلواب: 
 . تشمل أدوية ال    كل ما يلي ما عدا؟3
A. التاليدوميد. 

B. الفالبروات. 

C.  الكاربامازبي. 

D. الفينوباربيتال. 

 .A اب:اجلو
امل كتننات  antiepileptics. تتضننمق مضننادات ال نن   4

 التالية عدا واحدا :

A.  فينيتو ي phenytoine. 

B.  كلورفيتيرامي chlorpheneramin. 

C.  المومريجي lamotrigen. 

D.  كاربامازيبي cabamazepin. 
E. بريميدون primidone. 

 .Bاجلواب: 
 :. كل مما يلي هو مق ادوية ال    عدا5

A.  كلوروفينرامي 

B.  فينيتو ي  

C . المومريجي  

D. بريميدون  
E.  كاربامازبي  

 .Aاجلواب: 

 CARBAMAZEPINE. يتمينننننننز الكانيبامنننننننا ب  6
 باملواصفات التالية عدا:

A.   مقققققققق  مالققققققققادات  اال ققققققققتالANTICONVASAT  

 .grand malال رع   عال المستعمل  في 

B. استعماله  يجب مراقب  ال يغ  الدموي  اثناءblood 

profile . 

C .  م  مشتتات البنزو دي ازيبيbenzodiazepine 

D. يملك اثر مسك  أللم الع ب ميلث التوا م.  

E.  ملقق   400_200بدايقق  المعالجقق  بمتققدار  فققييعطققت

غ  1.2علت جرعتي  في اليوم ثقم يقزداد ىتقت   يوميًا

  .يوميًا

 . Cاجلواب:
 .DIBENZOAZEPINEم  مشتتات  التعلي: 

  : يت. كانيباما 7
A  مل  فمويًا. 10يعطت بجرع

Bال يعطت ىتنا وريديُا.

C.يعم  كمتلد للغابا

D.يستخدم لعال   لم الع ب ميلث التوا م

 .Dاجلواب: 
)منق   يعم  علت ميبيت قنوات ال قوديوم لي  اآلالتعلي: 

 .الد ولت

   عطقاه  وريقديًا مل  فمويقًا  ويمكق 040-100 الجرع  

 .مل /م ت 10)

تيف  سققرنقق   دوار  ر ر    متالزمقق   التققيثيرات الجانبيقق  

 جونسون  فش  كبدي  ميبير نتي.

ب عال  ال رع )السيما ال غيرت  اضطرا االستخدامات 

 ثنا ي التطب   لم ميلث التوا م.

 . اخلياني األول لعالج النوب التوت ية ال معية:8

A.  فينيتو ي. 

B. ديازيبام. 

C.  فلوكسيتي. 

D .ال وديوم فالبروات. 

E .االيتوزوكسيد. 

 .D اجلواب:
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9 .Carbamazepine: 
A بالفولتا  المرمبط  ال وديوم  قني  ييبر  

B كمقون ومعمقيم لنشقر الجقاهز  األقنيق  عقدد يقنتص 

  العم .

C درينالي . النور ومارر التتاط عود ييبر  

D الغابا. مستتبالت في يؤثر  

 .Dاجلواب: 
 يف املختناني الندواء يعتنر التالينة األدوينة . أي10

 ال  عية؟ احلالة معاجلة
A carbamazepine.                  

B lorazepam. 

C buspirone.                           

D ethosuximide. 

E Phenytoin. 

 .Bاجلواب: 
 زيبينققاتوقا يقق   والبنزوديا دويقق   هققي ال ققرع  دويقق  التعليقق: 

 هققي بام و الققديازي  و الميققدازوالم اللورازيبققام متقق  الاتنيقق 

 فوراً. العاللي  إليتاف اال تالجات نوعي 

 هو: ال  عية للحالة األمثل . الدواء11
A  الفم. عبر مل  600 الكاربامازبي 

B   عالليًا. ىتنًا مل  50 الفينيتو ي 

C عالليًا. ىتنًا مل  600 الفينوباربيتال 

D  وريديًا. ىتنًا مل  5 الديازيبام 

E  وريديًا. ىتنًا مل  0.5 الديازيبام 

 .Dاجلواب: 
. كل امل كتات التالية تستخدم يف معاجلة ال    منا 12

 عدا:
A Carbamazepine.                   

 B Benztropine. 

C Vigabatrine.                           

D Phenytoin. 

 .Bاجلواب: 
 إضناةة عند متابعته الواجب املخري الفحص . ما13

 العالجي؟ النظام إىل  ب االكانيبام

A الم لي. البول ىمض مستويات        

B  كام . دموي معداد 

C  الدم. غلوكوز مستويات                 

D  سب:. ما ك 

E  سب:. مما  ي ليس 

 .Bاجلواب: 

الرتكينز  منق يزيند التالينة ال ن   مضادات مق . أي14
تعلنن   أن ميكننق النني األونن   لألدويننة بالتالمسننا
  باملشانيكة:

A الفالبرو يك. ىمض                       

B . كاربامازبي 

C .ديازيبام                                      

D .فينوباربيتال 

E . فينتو ي 

 .Aاجلواب: 
املنزمق  اسنتخدامه ينددي التالينة تناتامل ك منق . أي15

 علن  تشنتمل جانتينة تنثرياات اىل اونتالج كمضناد

 سنك  ةن   ت ننع لثنوي  ةن   اضنل ابات هضنمية 

  الدم:
A . كاربامازبي                      

B الفالبرو يك. ىمض 

C . فينوميئي                          

D . كابابنتي 

 .Cاجلواب: 
 ال    ما معاجلة يف تستخدم التالية تامل كتا . كل16

  عدا:
A Carbamazepine.             

B Benztropine. 

C Vigabatrine.                    

D Phenytoin. 

 .Bاجلواب: 
مالققاد كققوليني يسققتخدم فققي  Benztropine التعليقق: 

 .عال  الباركنسون

 يلي: ةيما اخلاطئة العتانية . حدد17
A Tiagabin التتاط  عود بتيبير ثريؤGABA. 

B Vigabatrin بتنبيه يؤثر GABA ميناز. مرانس  

C Lamotrigine ال وديوم. قنوات باجب يؤثر 

D Topiramate الغلومامات. مستتبالت باجب يؤثر 

 .Bاجلواب: 
 . كانيباما يت  هو دواء اخلياني األول لن: 18
A  .الباركنسون                    

B ات نفسي  ىركي . ا تالج 

C  .صرع صغير                     

D  .ك  ما سب:  طي 

E  . ك  ما سب: صاي 

 .Bاجلواب: 
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. إن مضننادات ال نن   كمةموعننة تننياة بتلننوي  أو 19
 تستب ما يلي: 

A  . الطف                          
B  .مسرع التلب األذيني 
C  . التام                         
D  .مشنجات 
 E  .وج  ر س )ال داعت 

 .Cاجلواب: 
إن فقسقتعمال الطويق  األمقد والمنقت م االبسبب  التعلي: 

مالققققادات ال ققققرع كمجموعقققق  مسققققبب مطققققور التامقققق  
 فلذلك االستعمال المتناوب يستخدم بشك  شا  .

 . يستخدم ب وكلونيباا يق بشكل نيئيسي ملعاجلة: 20
A                .ال رع ال غير 
B  .الباركنسون 
C             .ال رع الجانسوني 
D  .غييان 
E  .األلم 

 .Dاجلواب: 
 . يستخدم الكانيباما يت  كمضاد اوتالج وأيضا  ملعاجلة: 21
A  . ما  الكلي                    
B  .الاروق 
C  . صابات عاللي                 
D  .ال راع الجيبي 
E  التوا م.  لم الع ب اليالثي 

 .Eاجلواب: 
 كن:  (Lamotrigine). يستعمل 22
A  . مالاد هيستامي 
B  . مالاد ا تال 
C  . مالاد ىموض 
D  . مسك 
E  .مالاد مالريا 

 .Bاجلواب: 
 تسويق حمدود يعود إىل:  (Felbamate). لن 23
A  .ندر  الكريات البيالاء 
B  .ق ور كبدي 
C  . فتر دم ال م ن 
D ق ور كلوي . 
E  .:ال شيء مما سب 

 .Cاجلواب: 
جز يققاً مقق  األسققواق )متققوفر  Felbamateسققاب  التعليقق: 

لالسقققتعمال الماقققدود فقققي المرضقققت غيقققر المسقققتجيبي ت فقققي 
  وذلققك بسققبب التتققارير عقق  فتققر الققدم الالم ققن   شققك 1994

 قوي مميت لت ور نتي الع م المكتسب.

 . تضتط ج عة مضاد االوتالج عندما:24
A  نوب  ال رع بشك  متكرر.مادث 

B . ك   سبوعي 

C . ك  سنتي 

D . فتر عندما مكون األعراض الجانبي  ال اهر 

E .بشك  موسمي 

 .Aاجلواب: 
 ملعاجلة: Gabapentin. يستلب الغابابنت  25

A .ال رع 

B .األلم الع بي التالي لل ربس 

C .سلس البول الليلي 

D  A  وB . 

E  A  وC . 

 .D اجلواب:

يققًا غابققابنتي  هققو مالققاد لال ققتال  يققرمبر هيكل التعليقق: 

بالناقققق  الع قققبي غابقققا. ياسقققتطب كمسقققاعد فقققي معالجققق  

دبير النوبات اال تالجيق  الجز يق  عنقد البقالغي   وفقي مق

 األلم الع بي التالي لل ربس.

 النداء معاجلنة يف املسنتخدمة األدوينة . أةضنل26

 )الغيتوبة(: ال غا
A Ethosuxamide 

B NA.valproate 

C clonazepam 

D Phenobarbital 

 .Bاجلواب: 
 :Primidoneأي مق التاد مستقلب ةعال للن  .27
A  COMT                   

B  GABA 

C  PEMA                    

D A  و B 

E A  و C 

 .C: اجلواب
هققققو دواء مالققققاد  Primidoneبريميققققدون  التعليقققق: 

ال  نوبققققات ال ققققرع الكبيققققر  لال ققققتال  يسققققتخدم لعقققق

والاركيققق  النفسقققي   والبؤريققق . البريميقققدون  فالقققاًل 

عقققققق  مسققققققتتلبيه الفينوباربيتققققققال والفينيقققققق   يييقققققق  

  Phenobarbitalمالوناميقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققد 

phenylethylmalonamide  (PEMA) لديقققققققه  

 فعالي  مالاد  لال تال .
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 GABA Transaminaseتثتط  الي األدوية . مق28
  الدماغ: يف  GABA ت كيز ة ياد إىل يددي مما
A clonazepam. 

B vigabatrin. 

C phenobarbital progabide. 

 .Bاجلواب: 
أي األدويننننة التاليننننة يعتننننر النننندواء املختنننناني يف . 29

 معاجلة احلالة ال  عية؟
A .Carbamazepine. 

B .Lorazepam. 

C .Buspirone. 

D .Ethosuximide. 

E .Phenytoin. 

 .Bاجلواب: 
 مق مشتقات اآل يت  الي تعمل كمضادات ص  : .30

A. Carbamazepine                        . 

B. Clonazepam. 

C. Diazepam                                 . 

D. Medazepam. 

 .Aاجلواب: 
نقا ي ثيعد الكاربامازبي  مق  مشقتتات اآلزيبقي   التعلي: 

لقم مقيثير مسقك  ألالبنزن  يستخدم لمعالجق  ال قرع ولقه 

 الع ب ميلث التوا م.

 إىل: D. يددي التداول ب  مضادات ال    والفيتام  31
A.      .التنافس علت الموق  االستتالبي 

B. . التنافس علت الاوام  النوعي 

C.                .نتاص العبور الكبدي  

D. .منشير األنزيم المسؤول ع  االستتالب 

 .Dاجلواب: 
تققال ىيققث يتلقق  كقق  مقق  الفينيتققو ي  والفينوباربي التعليقق: 

ن أللققدا اسققتخدام ما فتققر   ويلقق   Dمقق  فعاليقق  الفيتققامي  

مققق   هقققذ  األدويققق  منشقققر األنزيمقققات الكبديققق  وبالتقققالي مسقققرع

دوث  لققت الشققك  غيققر الفعققال وبالتققالي ىقق Dمققدرا الفيتققامي  

 هشاش  ع ام.

لتنول . كل امل كتات التالية تستعمل يف عالج سنل  ا32
 الليلي ما عدا:

A. Imipramine. 

B. Clomipramine. 

C. Amitriptyline. 

D. Doxepin. 

 .Dاجلواب: 
كمالققققققاد لالكتئققققققاب  Doxepinيسققققققتخدم  التعليقققققق: 

ويتميققز بتقققيثير  الم قققدن والمققرك  ويعطقققت فقققي ىالققق  

ت ملققق  150-30االكتئقققاب والع قققاب والتلققق: بمتقققدار )

 للبالغي .

ات امليك و ومينننننة . أي ممننننا يلننننني  فننننز األنزميننننن33
 الكتدية: 

A.  فيناسيميدPhenacemide          . 

B.  .مانيتول 

C.                               .فينوباربيتال  

D.  . البول 

E. ASA  =Acetylsalicylic acid . 

  C.اجلواب:

ىيققققث يسققققتخدم الفينوباربيتققققال لمعالجقققق   التعليقققق: 

ض اليرققققققققان لقققققققدا ىقققققققدييي القققققققوالد   ىيقققققققث ياقققققققر

الفينوباربيتققققال  نققققزيم غلوكورونيقققق  مرانسققققفيراز 

ن الذي ياول البيليروبي  الار  لت بيليروبي  متتر

بامض الغلوكورونيك في ب  غير قادر علت عبقور 

 الااجز الدموي الدماغي.

 

 

 

 

 

 

 

 



 األدوية العصبية: 2 الفصل

33 

 

 

C  أدوية باركنسون 
 Bromocriptine. يسننننتفاد مننننق الرومننننوك يتت  1

 :التاليةاحلالة 

A.  التلب غير المعاوض.ق ور 

B.  الشخ ي .انف ام 

C.  آف  كلوي . وجودعند 

D.   باركنسون داءعال 
E.  الزهايمر عال 

 .Dاجلواب: 
 داء معاجلنة يف تسنتخدم التالينة امل كتنات . كنل2

 عدا؟ ما بانيكنسون
A .ليفودوبا                        
B . مانتادي  

C .ايتوسوكسيد                 
D روموكريبتي .ب 

 .Cاجلواب: 
 يف: Carbidopa. يستخدم 3
A.معالج  االكتئاب            
B.معالج  ارمفاع ضغر الدم 
C.زياد  فعالي  ليفودوبا        
D .معالج  داء باركنسون 

 .Cاجلواب: 
. منننا النننهي ميكننننه تثتنننيط التنننثريا املضننناد لنننداء 4

 ؟levodopa بانيكنسون للن

A nicotinic acid   فيتامي(B3). 
B alpha tocopherol   فيتامي(E). 

C   pyridoxine HCl  فيتامي(B6). 
D dihydrotachysterol   فيتامي(D). 

E Cyanocobalamin   فيتامي(B12). 
 .Cاجلواب: 

 :Rasagiline. كيف يوصف 5

A  ميبرCOMT.               
B .مالاد كولنرجي 
C           . ناهض دوبامي     
D  1ناهض  لفا Alpha1 agonist. 

E  ميبرMAO-B. 
 .Eاجلواب: 

 MAO-Bراسققاجيلي  وسققيليجيلي  هققي ميبطققات  التعليقق: 
 التي مستخدم في المعالج  المساعد  لمرض باركنسون.

 :COMT. أي مق التاد مثتط 6

Selegiline .A 

lozapine .B 

Pramipexole .C 

Ropinerole .D 

Entacapone .E 

 .Eاجلواب: 

ت  COMT نتاكقققابون هقققو ميققبر عكقققوس للقققق ) التعليقق: 

ياسققققتخدم كعامقققق  مسققققاعد لليفودوبا/للكاربيققققدوبا فققققي 

معالجقق  مققرض باركنسققون. عنققدما يسققتخدم مقق  مققزي  

 AUCمقق  ليفودوبققا وكاربيققدوبا  يزيققد  نتاكققابون مقق  

ريبًا ٪ متريبًا ويتالاعف مت35الخاص بالليفودوبا بنسب  

ثقار ي لليفودوبا.  نتاكابون ليس لقه آعمر الن ف الايو

كبير  معاكس  للباركنسوني  عندما يستخدم وىقد . 

 MAOال ينبغقققي  ن يسقققتخدم  نتاكقققابون مققق  ميبطقققات 

لكق  غير النوعي   ميق  مرانيلسقيبرومي   و فينيلقزي   و

  النوعيقق  ميقق MAO-Bيمكقق  اسققتخدامه مقق  ميبطققات 

 السيليجيلي .

 يلي: ةيما ال حيحة العتانية . حدد7
A لت يعود باركنسون داء في بنزمروبي  استخدام  ن  

 الدوبامي . مركيز زياد  في قدرمه

B باركنسقون داء معالجق  فقي األمانتقادي  يسقتخدم 

 للفيروسات. المالاد لتيثير 

C وبالتقالي ىقدقي موس   لت الليفودوبا استخدام يؤدي 

 غلوكوما. لادوث يؤهب

D ير  علقققققت ميبقققققير يعتمقققققد ديبرينيققققق  فقققققي آليققققق  مقققققيث

 استتالب الدوبامي .

 .Dاجلواب: 
ات نزيمققيعمقق  الققديبريني  علققت التيبققير االنتتققا ي أل التعليقق: 

MAO مق  القنمرB    ىيقث معقد هقذ  االنزيمقات مسقؤول  عق

 استتالب الدوبامي  مما يزيد مستويامه في الدماغ.
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. أي مننق مضننادات االكتئنناب التاليننة يفننب  نتننه يف 8
ملنن يب بانيكنسننون يعنناك  شننانيكة معاجلننة االكتئنناب 

Carbidopa  +Levodopa: 
AImipramine      
BIsocarboxazide 

CAmitriptyline 

D Pluoxetine  

 .Bاجلواب: 
زأ كسققيدا ذا كققان المققريض ياتانققاول مايتبأ طققات ُ  التعليقق: 

ابت  )وهققي مقق  ماالققادا ات االكتئقق MAOIُ ىققاد يأ  األيمققي  
   يجقبيد قب  ماناوال هذا القدا واءمي  اإليزوكاربوكساز

 .لدا م يتاف ا ماجنا بًا لادوث ارمفاع شاديد في ضاغر ا
 . يعود التانيكنسون يف الغالب إىل: 9
A  .كمي  قليل  م  الدوبامي  في الدماغ 
B .كمي  قليل  م  الليفودوبا في الدماغ 
C .كمي  قليل  م  االستي  كولي  في الدماغ 
D  م  الليفودوبا في الدماغ.  كمي  كبير 
E  .كمي  كبير  م  الدوبامي  في الدماغ 

 .Aاجلواب: 
يترافقققق: داء باركنسققققون مقققق  مخققققرب الع ققققبونات  التعليقققق: 

قص ت منققاالدوبامينيق  فقي المقاد  السقوداء األمقر القذي يقؤدي الق
وا  فعال الدوبامي  في الجسم المخطقر وهقي اجقزاء مق  النق

   ع  السيطر  الاركي .التاعدي  الدماغي  المسؤول
 داء معاجلنة يف تسنتخدم التالينة امل كتنات . كنل10

  :عدا بانيكنسون ما
A       .ليفودوبا            B . مانتادي  
C        .ايتوسوكسيميدD . بروموكريبتي 

 .Cاجلواب: 
 ايتوسوكسقيميد هقو ىاصقر لتنقوات الكالسقيوم التعلي: 

خدم شاذ في الدماغ يستينتص انتشار النشاط الك ربي ال
 .في عال  ال رع

 . كانيبي دوبا يستخدم لن: 11
A  .معالج  مرض الباركنسون 
B  .معالج  ارمفاع الالغر 
C  .متوي  الليفودوبا 
D  .معالج  االكتئاب 
E  . معالج  مرض غي دن 

 .Cاجلواب: 
ا بيدوبعزز فع  الليفودوبا بمشاركته م  الكارتي التعلي: 

نزيم دي كاربوكسقيالز وال يقد   الاقاجز ف و ميبر أل
القققدماغي وبالتقققالي يقققنتص مققق  اسقققتتالب الليفودوبقققا فقققي 

 نسققج  المايطيقق  ويزيققد مقق  مققوافر واألالسققبي  ال الققمي 
 في الجمل  الع بي  المركزي .

 . يستخدم ت ي هكسيل ةينيديل ملعاجلة: 12
A  .الباركنسون 

B  .الخناق 

C  .جفاف الفم 

D  .الغلوكوما 

E  .التشن  العاللي 

 .Aاجلواب: 
يسققبب التققري هكسققي  فينيققدي  ى ققارا للنتقق   التعليقق: 

الكققولنرجي )مقق  ىاصققرات المسققتتبالت الموسققكاريني ت 

ي ممقققا يسقققبب مقققيثيرات مشقققاب   لزيقققاد  النتققق  القققدوبامين

دم ولكنه يعد اق  كفاء  عالجي  م  الليفودوبقا ويسقتخ

 كعال  مساعد في داء باركنسون.

 :املتات ة الدوبام  . تادات13

ASelegiline                    

B Lesuride 

C Pergolide                  

D Cabergoline. 

 .Cاجلواب: 
 ققققول مقققق  ممتلققققك هققققذ  األدويقققق  مققققد  فعقققق    التعليقققق: 

بققققدون يالليفودوبققققا ومعققققد فعالقققق  عنققققد المرضققققت الققققذي  

 مموجات في التجاوب ناو الليفودوبا.

 :عل  بانيكنسون لداء املضاد الدواء اوتياني عتمد. ي14

A الوظيفي. العجز مدا       

 .B للمريض. النفسي  الاال 

C المريض. عمر                 

D  وميثير . الدواء فعالي 

 .Aاجلواب: 
    بمعيالقات القدوبامي  ضقروريليست المعالجق التعلي: 

ه فتققر فققي المراىقق  البققاكر  للمقرض ونباشققر فيقق دا مقًا

 عندما مبد  االعراض بتسبب العجز لدا المريض.

 :بانيكنسون داء عالج آليات . مق15
A الدوبامي . مستتبالت ىجب 

B دوبامي .  مستتبالت منبيه 

 .Bاجلواب: 
 يترافق: داء باركنسقون مق  مخقرب الع قبونات التعلي: 

لققت االدوبامينيقق  فققي المققاد  السققوداء األمققر الققذي يققؤدي 

وم الققدوبامي  و ىققد اآلليققات العالجيقق  متققمنققاقص  فعققال 

 علت منبيه مستتبالمه.
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 :ال نعية بانيكنسون داء . أدوية16
A Apomorphine.             

B Pergolide. 

C Ropinirole.                   

D Piribedil. 

 .Bاجلواب: 
 . ود تنتج التانيكنسونية الثانوية بستب:17

A . الكلوبرومازي. 

B .وبيريدولال ال. 

C . الريزربي. 

D ..التسمم بيول  وكسيد الكربون 

E ..:ك  ما سب 

 .Eاجلواب: 
 . أي األع اض التالية هي نا ة عق التانيكنسونية:18

A . رعاش دوراني في األصاب. 

B ..ابتسام مستمر 

C .جفاف الفم.                           

D ..سرع  الاديث 

E .. فتد السم 

 . Aاجلواب: 

 . تعمل األدوية املعاجلة للتانيكنسونية عر:19

A . منبيه مستتبالت الدوبامي. 

B ..مخفيض األسيتي  كولي  الفا ض 

C .. ميبير  نتا  البوبامي 

D .. زياد  األسيتي  كولي 

E .A و B. 

 .Eاجلواب: 

 . أي العتانيات التالية صحيحة حول الكانيبيدوبا؟20

A . للدوبامي ييبّر نزع الكربوكسي  المايطي. 

B .  25ملققق  كاربيقققدوبا و 250ماقققوي  1:10 ن نسقققب 

 مل  ليفودوبا.

C . مزداد ىال  الغييان واإلقياء م  هذ  المشارك. 

D .  متلقققق  هققققذ  المشققققارك  مقققق  الكميقققق  المطلوبقققق  مقققق

 .%70 – 60الليفودوبا بمتدار 

E ..:ليس  يًا مما سب 

 . Dاجلواب: 

بانيكنسنننون . ينننتم عنننالج مننن يب بشنننكل ةع نننال منننق داء 21
. ةةننثة ةقنندت كننل الفوائنند العالجيننة للننن  levodopaبالننن

levodopa  وأيضنننا  اوتفنننث التنننثرياات الضنننائ ة  أي منننق
 احلقائق التالية مق الق ة الدوائية تفس   ههه الظاه ة؟

A ..نسي المريض مناول جرعتي  م  الدواء 

B .ع بققد  المققريض بتنققاول منققت  فيتامينققات متعققدد  مبققا

 دون وصف .

C. مم  ضاف  القSelegiline سبوع. لت الن ام العالجي قب  ا 

D ..يي ذ المريض جرعات م  مالاد ىموض   ىيانًا 

E ..يتناول المريض مشروبات كاولي  بانت ام 

 . Bاجلواب: 
. منننا النننهي ميكننننه تثتنننيط التنننثريا املضننناد لنننداء 22

 ؟levodopaبانيكنسون للن 
A .Nicotinic acid         .       

B .Alpha tocopherol. 

C .Pyridoxine HCl       .       

D .Dihydrotachysterol. 

E .Cyanocobalamin. 

.Cاجلواب: 
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D   ،نية(، حقمةاعاملخدرات )موضعية، إنشاقية 
 . الرتامادول م نف كن: 1
A  .مر ي عاللي               
B منوم.  -م دن 
C  .م دن                         
D  .مسك   لم 
E  . مالاد  م 

 .Dاجلواب: 
 .ي نف كمسك   لم مركزي  فيوني التعلي: 

 . يستخدم الليدوكائ  كمخدني موضعي وكن: 2
A  .مخدر عام                  
B  . مالاد للاك 
C  .قب  مخدر                  
D  .مالاد اضطراب ن م 
E  . مسك 

 .Dاجلواب: 
كا ي  كمخققققدر موضققققعي يسققققتخدم الليققققدو التعليقققق: 

 لالن ميات البطيني .كمالاد و
 . ميلك الكوكائ  تثريا طويل كمخدني موضعي ألنه: 3
A  . كير ثبامًا م  مع م المخدرات الموضعي  
B  .ممتص بشك  وافر 
C  .ال يتاول ىيويًا 
D  . متبض  وعي 
E  .ك  ما سب:  طي 

 .Dاجلواب: 
 ويمن  امت اصهالكوكا ي  هو متبض وعا ي  التعلي: 

 باد ذامه بايث يبتت ميثير  لمد    ول.

  سحب الكوكائ : ملقاومة يستخدم الهي . الدواء4
A .فينوباربيتال                
B .لورازيبام 
C . كوكا ي                  
D . فلوكستي 

 .Bاجلواب: 
 :املوضعية املخدنيات مع . يستخدم5

A  دوبامي                 .      
B  نورادرينالي. 
C  ادرينالي                      . 
D  سيتي  كولي . 

 .Cاجلواب: 

 . منننا هنننو املخننندني اإلنشننناوي النننهي ميتنننا  بسننن عة 6
 تثرياه:

Nitrous oxide A

Isoflurane B. 

Nitric oxide C

Enflurane D. 

 .Aاجلواب: 

دونننة ال يفننو  اسننتخدامه كمخننندني . أي مننق امل كتننات امل7
إنشنننناوي يف التخنننندي  اجل احنننني لنننند  منننن يب لديننننه 

 ةيوك وموسيتوما:
A Halothane.                

B Fentanyl.    

C Isoflurane.                 

D Nitrous oxide . 

 .Aاجلواب: 
 ختندي ه مت سناعت   ملندة ج احني لعمنل م يب . وضع8

 Medazolam بإعلناء مندعما  Isuflurane باسنتعمال

 هناينة يف لالسنتقلاب  ننا   غنا م وني عضنلي واعلناء

 رينننم ومنننق  Atropineإعلننناء مت اجل احننني العمنننل
 األتنن وب  ال ئيسنني إلعلنناء السننتب التايدوسننتغم  

 هو: 
A  ال المي . الملساء العالالت مشن  م  الوقاي 

B  للعالالت. المر ي  التيثيرات معاكس 

C  الجراى . بعد ي التسك ميمي 

D  التلبي . المسكاريني  المستتبالت منبيه من 

 .Dاجلواب: 
 . كل ما يلي يستخدم يف التخدي  العام ما عدا: 9 

A  .ال الومان                    

B  .االيزوفلوران 

C  . االميلي                     

D  .الكلوروفورم 

E  .الييوبنتال 

 .Dاجلواب: 
ال يسقققققتخدم الكلوروفقققققورم بعقققققد اآلن بسقققققبب   التعليققققق:

 ميثيرامه السمي  الواضا  وعدم األمان.
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 كل ما يلي صح عدا:  nitrous oxide. بالنستة لن 10
A لالشتعال. قاب  غير غاز            

B قوي. منوم 

C مسكن . ميثيرات له                  

D .يستخدم للوالد  بال  لم 

 Bاجلواب: 

مق املخندنيات العامنة االستنشناوية التالينة هنو . أي 11
 األس   تثرياا :

A nitric acid.                       

B nitrogen oxide. 

C enflurane.                        

D nitrous oxide. 

 .Dاجلواب: 
 . ت  ف املخدنيات  وجب:12
A  مر شقف ي مق  الطبيقب علقت  ن يكقون فتقر مسقجاًل 

 ار  ال ا .في وز

B . وصف   اص  مسج  في دفتر المواد المتنن 

C . وصف   اص  مسج  في دفتر المواد المخدر 

D  ي .العتلوصف   اص  مسج  في سج  المؤثرات 

E . ك  ما ذكر غير صاي 

 .Cاجلواب: 

. ما هي التثرياات املتووعة عق استنشنا  احلشني  13
 )املانييفوانا(:

A عيون.االىتتان الوعا ي لل 

B . مغيرات  دراكي 

C.نتص معدل النبض 

D A  وB. 

E A  وC. 

 .Dاجلواب: 

نشقاق عالو  علقت التغيقرات اإلدراكيق   فقإن است التعلي: 

 د قققان التنقققب )الماريجوانقققات ياقققدث بشقققك  عقققام اىتتانقققًا

يرات وعا يًا في العي   ومسقرع ضقربات التلقب. هقذ  التقيث

عتي  متريبققًا بعققد مسققتمر بشققك  عققام مقق  سققاع   لققت سققا

  استنشقققاق القققد انن  ال  ن  ىقققد مكونقققات التنقققب الفعالققق

(THC) tetrahydrocannabinol يمك   ن يبتت في  

  يام. 10الجسم ىوالي 
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E  ية(كزراملرخيات العضلية )حميطية، م 
اهليسنتام   تثرياات يعاك  التالية امل كتات مق . أي1

  امللساء: العضالت مستو  عل 
A Dolasetron. 

B Epinephrine. 

C Granisetron. 

D Ranitidine. 

 .Bاجلواب: 
 . يستخدم التاكلوة  بشكل نيئيسي كن: 2
A  .مارض ودي 

B  .:عام  مالاد قل 

C  .مر ي عاللي 

D  . مالاد مشن 

E  .م دن 

 .Cاجلواب: 
 الباكلوفي  هو مر ي عالالت فعال. التعلي: 

 3-2لية يف النادني ألكث  مق . تستخدم امل ويات العض3
 أسابيع بستب: 

A  .سميت ا 

B .عدم االستترار 

C .لت ر مد  الااج   لي ا 

D . مطور التام 

E  .  مستخدم  وياًل بشك  شا 

 .Cاجلواب: 
د. األلققم العالققلي الع مققي هققو عققاد  ق ققير األمقق التعليقق: 

 العال  الخاص للفترات األ ول هو غير مسموح به.
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 F  أدوية عصبية متنوعة 
 Butyrophenones. تكون ةعالية التوتاوةينوننات 1

 املضادة للههان أعظمية عند:

A.  السلسل  الكربوني  المركزي . مطوي 

B. السلسل  الكربوني  المركزي . مت ير 

C.   علت  ول السلس  الكربوني  المركزي . المااف 

D. ذر  الفلققققققققققور علققققققققققت البنققققققققققزن بققققققققققي را  مغييققققققققققر

 كال يدروجي .

E. . مغيير مجموع  الكيتون الوسطي 

 .Cاجلواب: 
. اي مننق االدويننة التاليننة يعتننر وينناني عالجنني أول 2

 لتدبا اضل اب الوسواس القي ي؟
A.  ميرمازابي. 

B. بوبروبيون. 

C.  ريبوكسيتي. 

D. السيتالوبرام. 

   .D اجلواب:
 . أي مق األدوية التالية لي  له تثريا مثنتط للةينا 3

الع يب امل كزي لكننه يسناعد يف الندوول يف الننوم يف 
 الليل:

A.  بيريدوكسي. 

B. ايتانول. 

C.  ميالنوني. 

D. فينوباربيتال. 

E. كورميزون. 

 .Aاجلواب: 

. مننق األدويننة املعاكسننة لتقلتننات املننزاج املسننتخدمة 4
والل القنال  عنق التندو  وال تسنتب كنهلك  ينادة يف 

 الو ن:

A .Bupropion. 

B .Maprotiline. 

C . .Fluvoxamine 

D .Clomipramine. 

E .Amoxapine. 

 .Aاجلواب: 

. معظم األدوية املستعملة يف معاجلة من ض ألزهنامي  5
 ة:إلحداث أيا  مق التثرياات التاليم ممة 

A دوبامينيDopaminergic .        

B كولنرجيcholinergic . 

C  وديsympathetic.                 

D  مالاد كولنرجيanticholinergic. 

E ميبرCOMT . 
 .B: اجلواب

داء  لزهقققايمر ياميقققز  موجقققودات ميققق  ضقققمور  التعليققق: 

القققققدماغ ومبقققققدالت ع قققققبوني  متقققققزام  مققققق  انخفقققققاض 

مسققتويات األسققيتي  كققولي  مرانسققفيراز. هققذا سققيؤدي 

ن  لت نتص معتبقر فقي  نتقا  األسقيتي  كقولي . لقذلك فقإ

ت م  لعال  هذا المرض م دف  لمع م األدوي  المستخد

 .زياد   نتا  األسيتي  كولي   و من  مخريبه

. أي منننق األدوينننة التالينننة املسنننتعملة يف عنننالج داء 6
 :الزهامي  خمتلف يف آلية تثرياه عق التقية

A Tacrine.                              

BDonepezil. 

C Rivastigmine.              

D Galantamine. 

E Memantine. 
 .E: اجلواب

اء يسققتطب الميمققانتي  لعققال  الخققرف المققرمبر بققد التعليقق: 

تققي   والالزهققايمر.  الفققاً لغيققر  مقق   دويقق  الزهققايمر المدرجقق 

معمققق  كميبطقققات للكقققولي  اسقققتراز  ميمقققانتي  هقققو منقققاهض 

 . سبارمات-D-مييي-N لمستتبالت
  مق املمكق أن  دث حتسق بسيط يف ذاك ة امل ضن .7

امل ننناب  بالزهنننامي  بسنننتب التنننثريا الننندوائي علننن  
 :مستقتالت

A  المستتبالت األدرينيرجي.          

B  المستتبالت الكولينيرجي. 

C  المستتبالت الدوباميني.            

D المستتبالت غابا.  

E  المستتبالت السيروموني. 
 .B: اجلواب
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 :جلة. يستخدم التنسالم  بشكل تائع يف معا8

A الباركنسون.                         
B مرض ويلسون. 
C األورام.                                
D داء رينو. 
E الت ابات الجراثيم موجب  الغرام. 

 .B: اجلواب

البنسقققالمي  هقققو عن قققر مسقققتخلب ىيقققث يقققربر  التعليققق: 
 .ويرسب النااس الموجود  بشك  مرمف  في داء ويلسون

جينة وكولوامنل التالينة ذو و نائص ةانيماأي مق الع. 9
 :مشاهبة لألمفيتام 

Haloperidol .A

Lithium carbonate .B. 
Zonisamide .C

Methylphenidate .D. 

Atomoxetine .E. 
 .D: اجلواب

ميييققققق  فنيقققققدات هقققققو منبقققققه قشقققققري مشقققققابه  التعليققققق: 
  يسققققتخدم فققققي معالجقققق  اضققققطراب نتققققص لألمفيتققققامي

  االنتبققققا  وكققققذلك السققققبت )النققققوم االنتيققققابيت. الع ققققبي
واألرق هقققققي مققققق  اآلثقققققار السقققققلبي  الشقققققا ع  المرمبطققققق  

 .باستخدام مييي  فنيدات
 . إن املتيل ةينيدات يستخدم ملعاجلة: 10
A  .التعب                                 
B  .ل  فرط النشاط الاركي  
C  .:التل                                  
D  .االكتئاب 
E  . البدان 

 .Bاجلواب: 
شقر علت الرغم م   ن المييي  فينيقدات هقو من التعلي: 

 فيققف للجملقق  الع ققبي  المركزيقق   ال  نققه يوصققف فققي 
 )فرط النشاط ونتص االنتبا ت.  ADHDىاالت 

 ثريا املنوم:. أي مق األدوية التالية له أو   مدة للت11
A Zaleplon.                        
B Melatonin. 
C Estazolam.                    
D Eszopiclone. 
E Temazepam. 

 .A: اجلواب

زاليبلققققون هققققو عامقققق  منققققوم ق ققققير المفعققققول  التعليقققق: 
 )ياققدث التركيققز الققذروي  ققالل سققاع  واىققد  متريبققًات.

 ىتقت بقدء النقوم. وال يفيد بشك   اص في متليق  الوققت
 ت ات.يفيد في   ال  وقت النوم الكلي  و متلي  عدد الي

أي املنتةات الدوائية التالية هو األنسنب يف عنالج . 12
 الف ام؟

A Paroxetine.                     

B Aripiprazole. 

C Amitriptyline.                 

D Atomoxetine. 

E Rasagiline. 

 . Bاجلواب: 
ما الهي يفب م اوتته لند  امل ضن  املعناجل  بالنن . 13

Clozapine؟ 
A .ندر  الماببات                     

B . منخّر الخاليا الكبدي 

C . ميثيرات شبي   بالذ ب           

D .قل  ال فياات 

E .متالزم  ستيف  جونز 

 . Aاجلواب: 
 يفننننب االبتعنننناد عننننق األغهيننننة احلاويننننة علنننن . 14

التاام  ضمق غنهاء امل ضن  املعناجل  بنثي دواء ممنا 
 يلي؟

A Eplerenone.                    

B Hydralazine. 

C Selegeline.                      

D Methyldopa. 

E Clonidine. 

 . Cاجلواب: 
. أي مق التثرياات الضنائ ة للفينوتيا يننات يعتقند 15

 أهنا غا عكوسة؟
A الجلوس )التملم ت.معّذر           

B.هبوط ضغر انت ابي 

C                  .صم  عاللي       

D.ل  الارك  المتي ر )الشيخو يت  

E. ميثيرات مالاد  للكولي 

 . Dاجلواب: 
 Bupropionأي ممنا يلني هنو منق اسنتعماالت النن . 16

HCl؟ 
A.مالاد اكتئاب .                              

B .. مان  مد ي 

C.في االضطراب العا في الموسمي .        

D .A  وB  وC. 

 .Dاجلواب: 
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ريالريينننة احللقنننة مضننناد  تعننند مضنننادات االكتئننناب. 17
 :استلتاب عند

A.الذي  يعانون م  األرق                  

B مرضت التلب. 

C الاوام.                                    

D مرضت الكلي. 

E    . مرضت الترى 

 .Bاجلواب: 
مالققققادات االكتئققققاب ثالثيقققق  الالتقققق  مالققققاد التعليقققق:  

اسققتطباب عنققد مرضققت ق ققور التلققب  لكقق  ينبغققي علققت 

الاوامققق  والمرضقققعات عقققدم اسقققتخدام ا دون استشقققار  

 الطبيب.
ال نف مق األدوية املستعمل كخنط أود يف حالنة . 18

 االضل ابات اهللعية هو:

A .البنزوديازيبينات.                           

B .ميبطات القMAO. 

C . مالادات االكتئاب ثالثي  الالت.   

D . العوام  الااصر  األدرينارجي. 

SSRIs E ميبطات عود التتاط السيروموني  النوعي ت(. 

 . Eاجلواب: 

 . يستخدم ملعاجلة التتول الليلي:19
A .Chlorpromazine                    

B .Phenothiazine     

C .Ephedrine                             

D .Quetiapine      

E .Imipramine     

 .Eاجلواب: 
. م كننننب الكلونيديا يتوكسننننيد هننننو مننننق مشننننتقات 20

اآل يتنن  امليدئننة و تلننف تننثرياه النندوائي بنناوتالف 
 اجل عة  كل مما يلي صحيح ماعدا:

A.  فعال النفسي.مل  يوميًا لفرط االن 50بمتدار 

B.  مل  يوميًا كمالاد مشن  عاللي. 20متدار 

C.  مل  يوميًا كم دن. 0.3متدار 

D. مل  يوميًا مزي  للتل:. 20-5متدار 

 .Cاجلواب: 
 . تدري  هيدنيات الكلونيال:21
A.                                   . منوم 

B. .مالاد  لالكتئاب 

C.       .كما  عالوي في العتاقير 

D. اف   لألغذي .ى 

E. . ك  ما سب: غير صاي 

 .Aاجلواب: 
: يسققتعم  هيققدرات الكلققورال فققي معالجقق  التلقق التعليقق: 

 والتومر الع بي ولعال  اضطرابات النوم.

 Diphenyl. كنننل منننا يلننني صنننحيح عنننق م كنننب 22

hydantoine :ما عدا 
A. .يفال  علت الفينوباربيتال كمالاد صرع 

B. .يستعم  مشتته ال ودي ىتنا 

C. . م  البوليدات المفتوى 

D. ( ت غ يوميًا.0.4-0.25يعطت بمتدار 

 .Cاجلواب: 
ل مقق  مشققتتات ال يققدانتو ي   يسققبب االسققتعما التعليقق: 

ض الطويقق  للققديفيني  هيققدانتو ي  )الفينيتققو ي ت  عققرا

 عدم مام  كالغييان والتيء واإلمساا.

 . ةيما يتعلق بالفينفلونيام :23
A. من .يستخدم لمعالج  الس 

B. الجي ميثيرامه قليل  علت الج از الع بي بالجرع الع. 

C.  مل /يوم. 200يعطت بداي  بمتدار 

D. . ياتوي علت ذر  كلور علت الالت  العطري 

 .Aاجلواب: 

دار يعتبر م  مشتتات االمفيتامي   يعطت بمت التعلي: 

يقققًا  ياتقققوي علقققت ذر  فلقققور علقققت ت ملققق  يوم60-120)

 الالت  العطري .
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 الثانيالقسم  

 مومـــــــالس  
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 أنواع الرتياقات  2
  

 FOLINIC . يستعمل محض الفوليك او محـض الفولينيـك1
  نه:   METHANOL  عالج التسمم بامليتانو  

A.   يسققققرع  قققق  ا ققققتفالب الميتققققانول علققققى الفققققور  أل هيقققق

FORMALDEHYDE. 

B. ك يسرع    ا تفالب الفور  ال هي  الى حمض الفور يق

FORMIC ACID . 

C.  يسرع    تفيك حمض الفور يكFORMIC ACID . 

D.  يعاكس الميتانول في  يان ارتباه  بالمستفب.  

E.   يمنقققققأ ا قققققتفالب الميتقققققانول القققققى الفقققققور  أل هيققققق 

FORMALDEHYDE. 

 .C اجلواب:
 . الرتياق   حالة التسمم بالينزوديازييينات:2

A. Ethanol. 

B. Flumazenil. 

C. Naloxone. 

D. Amyl nitrite. 

E. Fomepizole. 

 .Bاجلواب: 

 . الرتياق النوعي   حالة التسمم احلاد باحلديد هو:3

A. .الفحم الفعال 

B. Nacetyl cysteine. 

C. Deferroxamine. 

D. Atropine. 

E. Pralidoxime. 

 .Cاجلواب: 

 ترياق اهلييارين:. 4

A.  بروتا ي   لفات فمو.  

B.   بروتا ي   لفات وري. 

C.  ي  كفيتا. 

D.  الفيتاني. 

 .Bاجلواب: 

ـــــــارين5 ـــــــد التســـــــمم بالوارف  والســـــــوبروارفارين . عن
superwarfarin  :يتوا  إعطاء 

A .  فيتا يPHYTONADIONE K1. 

B .  فيتا يMENADIONE K3. 

C .  ال يباريHEPARIN. 

D . اليلوبي وغريCLOPIDOGREL . 

E. ليس هناك تريار للمعالجة. 

 .A اجلواب:

 PRALIDOXIMEلربااليدوكســــــــيم . يســــــــتعمل ا6
 كرتياق للعالج بالتسمم بـ:

A .  المبي  الحشرDDT. 

B.  الياربا اتCARBAMAT. 

C.  المبي ات الفو فورية العضويةOP COMPOUNDS. 

D.   االتروبيATROPINE. 

E.   النييوتيNICOTINE. 

 .C اجلواب:

 ترياق فلومازينيل يعطى عند التسمم ب:. 7

A. بنووديامبينات. 

B. ضادات االكتئاب . 

C. باربيتورات. 

D. ضادات ال هان . 

 Aاجلواب: 

 السم ومتنع امتصاصه:. مادة تعطى فموياً ترتيط مع 8
A. BAL                            . 

B. الفحم الفعال. 

C. EDTA.                           

D.  االتروبي. 

 .Bاجلواب: 
السققم تقق ثر  ييانيييققًا ب  قق  المققواد اأخققر  التققي التعليقق  

 وتمنأ ا تصاص  

اد الحليقق ، مالل البققيض، وميققت البققارافي  )تنحقق  المققو
 ال  مة في  وبالتالي ال تمت (.
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 . عامل خمليب قد يسي  مسية كلوية:9
A BAL                            . 

B Succimer. 

C  بنسال ي.                       

D EDTA. 

 .Dاجلواب: 
بح ر كون  يسب   مية كلوية  EDTAيعإى الق  تعلي  ال

 واهراح  بشي  رةيسي كلو .

 . فيما يتعلق باملعاجلة املخليية: 10
A  ال يعإى ال يفيروكوا ي  والقEDTA .ع  هري  الفم 

B  يعتبر القBAL  فضاًل لعالج التسمم بالياد يو . 

C  يرتبي البنسال ي  بالمعادن عبر  جموعةSH. 

D A+C                     

E B+C 

 .D اجلواب:
حصققرًا  EDTAان اعإققاء القق يفيروكوا ي  والققق  التعليقق  

لتقي ابالإري  الحفني، ويعتبر البنسيال ي     الممخلبقات 

تحمقققق   جموعققققة  ققققلف  ري  فتققققرتبي المعققققادن ب ققققا، وال 

 فأ يسققتفاد  قق  المعالجققة المخلبيققة  ققأ اليققاد يو  أن ققا تقق

 يلية وهو يتراكم  ن  الب ء في ا.بالياد يو  نحو ال

الفحم املنشـط يسـتخديف   بعـض الرتياقـات بسـي  . 11
 أي من خواصه؟ 

A . التع ي .                            

B .فيء  . 

C .اص  .                               

D .ام  . 

E .التثبيت . 

 .Dاجلواب: 

12 .Calcium gluconate :يعاجل التسمم بـ 
A HCL                               . 

B فينول. 

C حمض فلور الماء.                

D  هيبوكلوريت الصوديو. 

 .Cاجلواب: 
بسب  ارتباط أيونات الفلور بش   باليالسيو ،  التعلي  

وبالتققققالي فققققي حققققال ابققققتالع حمققققض الفلوريققققك نعإققققي 

اليالسققيو  بشققي  غلوكونققات المفضققلة علققى كلوريقق  

 سيو .اليال
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 الثالثالقسم  

 صيدالنيات  
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 مبعثرات )مستحلبات ومعلقات(  3
. ك  مم  يلي م  كليري ت تريأثأل كلعوكمري  كلفع لرية سريطحي  يف 1

 كملستحلب ت عدك؟
A.  حفظ القطيراا الحبعثرة مل التخر. 

B.  الحبعثقققققرة بطبققققققة رقيققققققة لحنقققققع رحقققققيط القطيقققققراا

 .اندم ج  

C.  رعطققي القطيققراا الحبعثققرة شققحنة ك رب ئيققة فتسققبب

 .رن فره 

D. خفو التورر في سطح الفصل. 

 .A اجلواب:

. أي كلعبريري ركت كلت ليريرية صريريريحيحة عريري  سريريرعة كل سريريريب يف 2
 كملعلق ت:

A. .رتن سب عكس   مع أبع د ااجزاء الحبعثرة 

B. لطور الحستحر.رتن سب طردا  مع لزوجة ا 

C. .رتن سب عكس   مع الفرق بيل كث فتي الطوريل 

D. لثرة.رعتبر أبع د ااجزاء الحبعثرة أهم العوامل الح 

E. .رحدد بواسطة عالقة أينشت يل 

 .Dاجلواب: 

. أي كاج ريريريريزة كلت ليريريريرية تعتمريريريريد علريريريري  قيريريريري   كملق ومريريريرية 3
كل  رب ئيريرية يف حتديريريد تريريوزد أبعريري د كلقطريريألكت كملبع ريريرة يف 

 تحلب ت:كملس

A. master-sizer. 

B. zeta-sizer. 

C. nano-sizer. 

D. coulter counter. 

E. electron microscopE. 

 .Dاجلواب: 
 ظ هرة حتدث يف:  CREAMING. كلتقشد 4

A. الحستحلب ا م/ ز. 

B. الحح ليل الحقنية.  

C. الحعلق ا.  

D. الحح ليل الزيتية.  

E. الحستحلب ا ز/ م. 

 .E اجلواب:

. مجيريريريال كاللريريري  ل كلصريريرييدالنية كلت ليريريرية هريريريي مجريريري  غريريريأل 5
 متج نسة مؤلفة م  طوري  عدك:

A. emulsion. 

B. suspension. 

C. aerosol. 

D. elixir. 

E. cream. 

 .D اجلواب:
 . أي مم  يلي يعطي مستحلب ت م ء يف زيت؟ 6

A. زيت ا الك لسيوم.  

B. شحح ا الصوديوم. 

C. زيت ا  الصوديوم. 

D.  40رويل. 

E.  80رويل. 

 .Aاجلواب: 
 . يف أي كحل الت كلت لية يتيأل منط كملستحلب: 7
A.   رغير رركيز الع مل الفع ل سطحي.  

B.   رغير بنية الع مل الفع ل سطحي.  

C.  إاققققق فة شقققققوارد الك لسقققققيوم ألقققققى مسقققققتحلب مح ققققققر

  .ب ستعح ل ص بو  معدني

D.  إاققققق فة شقققققوارد الصقققققوديوم علقققققى مسقققققتحلب مح قققققر

  .ص بو  قلوي ب ستعح ل

E. انخف ض درجة الحرارة.  

 .B اجلواب:
. مريري  كلعوكمريري  كملريريؤثرة بشريري   وحجريريم كلركسريريب كملتشريري   يف 8

 معلق صيدالني:

A. ب ه ء الوسط الخ رجي.  

B. أبع د وشكل ال سيح ا الصلبة الحعلقة. 

C. شكل العبوة الخ رجية. 

D. الع مل الحنكه الح  ف. 

E. لزوجة الوسط الخ رجي. 

 .B ب:اجلوا
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 Liquid Dosageمري  كالري  ل كلصرييدالنية كلسري ئلة . 9

forms(binophasic)   علريريريريريريريري  هيئريريريريريريريرية مسريريريريريريريريتحلب ت
Emulsion :تعط  ع  طريق 

A. .Oral                          
B. .External use 
C. .Parenteral                
D. .Ophthalmic 
E. all. 

 . Eاجلواب:
ي   و عينأشكل س ئل  يعطى فحوي   رتواجد الحستحلب ا ب التعلي  

 وة روافر شروط مخصصة مل حيث النق معاو حقني   ب لتأكيد 
ي ققب أ   -ونققوع الحسققتحلب ا ب لنسققبة للطريقق  العينققي والحقنققي

يكقققو  الحسقققتحلب الحقنقققي بأبعققق د دقيققققة ونقققوع ز/م(  كقققذلك 
رتواجققد الحسققتحلب ا بأشققك ل نصققف صققلبة كريح ا( رسققتعحل 

 الخ رجي لل لد. مواعي   على السطح
ضريري دكت كحليويريرية" كملخصصريرية كملت ريريو  مستحضريريركت ". 10

 لألطف ل:
A.              .بشكل معل  بوجود ع مل مثبت 
B. .بشكل معل  بوجود ع مل ح فظ 
C.  بشكل مسحوق ي  ف إليه السوات الحن سقب عنقد صقرف

 الدواء.        
D. .بشكل معل  بوجود ع مل مس عد على االنحالل 

 .C: اجلواب
 نضيف كملوكد كملبللة بي ية:. 11
A. .خفو التورر على السطح        
B. .حل الحواد الحعلقة 

C. .زي دة لزوجة الوسط                
D. .كل م  سب  صحيح 

 . Aاجلواب:
 تسق يلالحواد الحبللة هي مقواد ر ق ف للحعلقق ا ل التعلي  

 رعليققق  الحقققواد الصقققلبة الحبعثقققرة اقققحل الطقققور الخققق رجي
 الس ئل بحيث رقلل مل التورر السطحي على سطح الفصل

 فتس ل عحلية البعثرة.
يف حتضريريأل كالريري  ل كلسريري ئلة  Methyl Parabenدور . 12
 هو:

A. solvant.                     
B. active ingredient. 
C. Antioxidants.            
D. Preservative. 
E. None of the above. 

 . Dاجلواب:
 الحيتيل ب رابيل  هو النب جيل. تعلي  ال

 يف حتضأل كال  ل كلس ئلة هو: Propyl Parabenدور . 13
A. solvent.                    
B. active ingredient. 
C. Antioxidants.           
D. Chelating agent. 
E. none of the above are correct. 

 .Eاجلواب: 
حقق دة بيل  هقو النبق زول يسقتعحل كالبروبيقل بق را التعليق  

( ح فظة مل مشتق ا الب ربين ا  ب راهيدروكسي بنزواا
 في ااشك ل الصيدالنية.

 م  أهم كلشروط كلوكجب توكفره  يف كملعلق ت:. 14
A. .أ  ركو  الح دة الدوائية مت  نسة التوزع 
B. .س ولة بعثرره بعد الخو 
C. .أ  ينس   مل العبوة بس ولة وانتظ م 
D. .كل م  سب  صحيح 

 . Dاجلواب:
نسريريريتطيال منريريريال أجريريريزكء كلطريريريور كلريريريدكخلي مريريري  كلت تريريري  . 15

 وكالنفص ل م  خالل:
A. .خفو التورر السطحي بيل الطوريل 
B.  دو  أ  رندمج الطور الداخلي متق ربةأجزاء جعل. 

C. .استعح ل مواد خ رجية في سطح الفصل 

D. .كل م  سب  صحيح 
E. A+C .فقط 

 .Dاجلواب: 
 كلدور كاس سي للع م  كملرطب هو تقلي : . 16
A.  .النحو ال رثومي                
B.  .التحطم 
C.  .التبخر السطحي                
D.  .القدرة على االنتش ر 
E.  . كل م  سب 

 .Cاجلواب: 
 الع مقققل الحرطقققب مثقققل الغليسقققيريل يسققق عد علقققى التعليقق  

  ء الحوجققود فققيالحح فظققة علققى الرطوبققة ومنققع ربخققر الحقق
 الحستح ر.

 كحلليب مستحلب م  منط:. 17
A. .ز/م والع مل االستحالبي هو بروريل الك زئيل 
B. .م/ز والع مل االستحالبي هو بروريل الك زئيل 

C. .ز/م والع مل االستحالبي هو الليستئيل 

D. .م/ز والع مل االستحالبي هو الليستئيل 
 .Aاجلواب: 

الع مققققل الفعقققق ل علققققى السققققطح الليسققققتيئيل هققققو  التعليقققق  
 الحوجود في البيو.
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ختتلريريف كلطريقريرية كاوربيريرية عريري  ك ن ليزيريرية يف صريرين عة . 18
 كملستحلب ت:

A. .بطبيعة الع مل االستحالبي الحستعحل 
B. .بطريقة الحز  وإا فة ااطوار 
C. .نوع الحواد الحوجودة في الطور الدسم 
D. .كل م  سب  صحيح 

 .Bاجلواب: 
يققققة يققققة ااوربيقققة لتح قققير الحسقققتحلب ا  الطرالطر التعليققق  

ال  فققة( رققتم بتح ققير مققزيج الصققحغ والزيققت ثققم ر قق ف ل ققم 
تم رقطبقة(  الطريققة الر الح ء  أم  الطريقة ا نكليزيقة للتح قير

 بحز  الصحغ والح ء ثم ي  ف ل م الزيت.
 أي مم  يلي يعترب تييألكً غأل ع و  يف كملستحلب ت: . 19
A.  التقشد Creaming. 
B.  التكدسAggregation. 
C.  االنكس رSeparation. 
D. C+B. 

 .Cاجلواب: 
و أ يعتبققر رقشقد الحسققتحلب ا سقواء  كقق   لألعلققى التعليق  
كقس  ررسقب(  والتكقدس مقل التغييقراا الق بلقة للع لألسفل

 في هذ  اانظحة بحيث أن   ال رسبب رخر  الحستحلب.
 يتن سب ثب ت كملستحلب:. 20
A. القدرة السطحية الحرة للحستحلب.      طردا  مع         
B. حلب.طردا  مع قيحة التورر في سطح الفصل بيل طوري الحست 
C.         .عكس   مع لزوجة الحستحلب 
D. حلب.عكس   مع قيحة التورر في سطح الفصل بيل طوري الحست 

 .Dاجلواب: 
 ثبقق ا الحسقققتحلب يتعلقق  بعققدة عوامقققل رخققص الطقققور التعليقق  

ي داخلي والخققق رجي الحسقققتحر  من ققق  لزوجقققة الطقققور الخققق رجالققق
 كلحقق  زادا اللزوجققة اققحل حققدود مدروسققة كلحقق   الحسققتحر

زاد الثبقق ا(  كققذلك خققواا سققطح الفصققل بققيل الطققوريل مققل 
  حيقققث الققققدرة السقققطحية الحقققرة  كلحققق  زادا قلقققت الثب ريققققة(

قصق   وقيحة التقورر ب قذا السقطح  كلحق  نقصقت زاد الثبق ا ونن
  ل العوامل الفع لة على السطح(.ب ستعح

 حيدث تيأل منط كملستحلب بسبب:. 21
A.  إاقق فة شققواردCa++  أوMg++  إلققى الحسققتحلب مققل نحققط

 م/ز الحح رة ب ستخدام ص بو  قلوي كع مل استحالبي.
B. .  رغير البنية الكيحي ئية للع مل الفع ل سطحي 
C. .استخدام كحية قليلة مل الع مل االستحالبي 
D. غير البنية الفيزي ئية للع مل الفع ل سطحي  .ر 

 .Bاجلواب: 
صق ئص رغير البنية الكيحي ئيقة يقلدي إلقى رغيقر خ التعلي  

روجه الحستحلب إلى النحط الحع كس للقنحط القذي كق   
 ئيقققة عليقققه. إاققق فة الك لسقققيوم أو الحغنيزيقققوم  الشقققوارد ثن
 التك فل( رح فظ على نحط الحستحلب م/ز وال رغير .

يسريريريريريريتعم  كليليسريريريريريريري  يف كلصريريريريريرين عة كلصريريريريريرييدالنية  .22
 لألغركض كلت لية: )كخ  كملخ لفة(

A. رافع لزوجية ومحل مس عد في الشراب ا والغسوالا. 

B. .ع مل محلي مس عد في الشراب ا والغراغر 

C. شققققك ل الصققققيدالنية ع مققققل مسقققق عد علققققى الحققققل فققققي اا

 الحعلقة.

D. سققققنية مرطققققب فققققي الحققققراهم ال لديققققة والحعقققق جيل ال
  يح فظ على م ء الشكل الصيدالني(.

E. .كل م  سب  صحيح 

 . Cاجلواب:

  ا.لحعلقال نحت   إلى حل ال حلة الحبعثرة في ح ل ا التعلي  

 (:Suspensionsيزدكد ثب ت كملعلق ت ). 23
A. . بزي دة لزوجة طور التعلي 

B. .بزي دة ح م ااجزاء الحعلقة 

C. .بزي دة درجة حرارة التخزيل 

D. . إنق ا لزوجة طور التعلي 

 .Aاجلواب: 
ط رنقص سرعة ررسب ااجزاء بزي دة لزوجة وس التعلي  

فعقل التبعثر  زيق دة ح قم ااجقزاء رزيقد احتحق ل ررسقب   ب

 ال  ذبية ااراية.

تتن سريريريب سريريريرعة ترسريريريب كاجريريريزكء كملبع ريريريرة يف عالقريريرية . 24
 يف كملعلق: kozeny كوزني

A. حر.طردا  مع لزوجة الطور الحست 

B. .عكس   مع لزوجة الطور الحستحر 

C. .عكس   مع نصف قطر ااجزاء 

D. .عكس   مع الفرق بيل كث فتي الطوريل 

 .Bاجلواب: 
 يف ح ل كلسوكئ  كلنيوتونية:. 25
A. ئل. رنقص اللزوجة ب زدي د قوة ال غط الحطبقة على الس              

B. ة.لحطبقربقى اللزوجة ث بتة م ح  ك نت قوة ال غط ا 

C.     .رزداد اللزوجة ب زدي د قوة ال غط الحطبقة     

D. ررربط اللزوجة ب لزمل الذي رطبق  خاللقه ققوة اقغط 

 محددة.

 .Bاجلواب: 
تعريريريد "كسريريري كت اريريريم كلب ركهيدروكسريريريي بنزوئيريريري " . 26

 كملستخدمة يف كملعلق ت وكملستحلب ت م :
A.      .العوامل الحرطبة     B. .العوامل الحثبتة 

C.   .العوامل الحعلقة        D. العوامل الح فظة. 

 .Dاجلواب: 
 (%. 0.2-0.1   رستخدم بتركيز التعلي  
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 يتصف كملعلق كجليد:. 27
A.         .بأجزاء مبعثرة صغيرة جدا  رترسب ببطء      

B. .بتشكيل كتل متراصة مل ااجزاء الحبعثرة 

C. ل .     بأجزاء مبعثرة رحيل للطفو على سطح الحع    

D. .بح لة الت حع ال ش لألجزاء الحبعثرة 

 .Dاجلواب: 
ر رت حع ااجزاء الصقغيرة لتشقكل ر حعق ا أكبق التعلي  

 نقققدف(. يكقققو  ررسقققب هقققذ  الت حعققق ا أسقققرع مقققل ررسقققب 

و  ااجقزاء الحنفقردة  ا  ح ح ق  أكبقر  لكقل مقع ذلقك يكقق

 ولة الراسقققب الحتشقققكل خفيفققق   وقققق بال   عققق دة البعثقققرة بسققق

  انقه سققيكو  علققى شققكل شققبكة مفرغققة رسققتند في قق  النققدف

علقققى بع ققق   مقققع فراغققق ا بين ققق (  لقققذا يعقققد هقققذا الت حقققع 

 مرغوب   مل الن حية العحلية.

 تتن سب سرعة كل سب يف كملبع ركت وفق عالقة ستوكس:. 28
A.              .طردا  مع لزوجة وسط التبعثر 

B. .عكس   مع رس رع الثق لة ااراية 

C.         .طردا  مع أبع د ااجزاء الحبعثرة 

D. رة.عكس   مع الفرق بيل كث فتي طوري ال حلة الحبعث 

 .Cاجلواب: 
 عالقة ستوكس  التعلي   

 سر =
 ث( ×  2ك – 1ك×    2ق

 0لز 18

 بحيث  
    سرعة ررسب ااجزاء الحبعثرة.سر

   قطر ااجزاء الحبعثرة.ق

     ث بتة ال  ذبية ااراية.ث

   لزوجة وسط التبعثر.0لز

الطققور و  الفققرق بققيل كثقق فتي الطققور الحسققتحر 2ك-1ك

 الحبعثر. 

 مي   إخف ء كملذكق غأل كملقبول لبعم كادوية ع  طريق:. 29
A.           .إعط ء الدواء بشكل أجزاء غير منحلة    

B. .إعط ء الدواء بشكل محلول 

C.  للدواء. إا فة عوامل رزيد مل الثب ا الكيحي ئي        

D. .إا فة عوامل م  دة للفطور 

 .Aاجلواب: 
 أحققققققد الطققققققرق الحتبعققققققة للققققققتخلص مققققققل الطعققققققم  التعليقققققق  

 غيقققر الحستسققق ت للحقققواد الفع لقققة هقققو عقققدم حل  ققق  أس سققق   حتقققى 

 الححلول.ال يظ ر طعح    فنصنع   بشكل معل  بدال  مل 

 تعم  كلعوكم  كملبللة يف كملعلق ت عل :. 30
A. ثر ااجزاء بس ولة.        عدم ربع        

B. .جعل ااجزاء أكثر ق بلية للتبعثر 

C. فوذ وسط التبعثر إلى ااجزاء.عدم ن       

D. .طفو ااجزاء على السطح 

 .Bاجلواب: 
بة الصقققل رقققوم الحقق دة الحبللققة بزيقق دة ألفققة الحقق دة التعليقق  

 للوسط الس ئل الحستحر دو  أ  رنحل فيه.

 ئ ت كلع م  كالستحالبي م  جمموعتني مه :تتألف جزي. 31
A.          .م حوعة ال قطبية وم حوعة محبة للزيت     

B. .م حوعة قطبية وم حوعة محبة للح ء 

C.         .م حوعة قطبية وم حوعة محبة للزيت 

D. .م حوعة ال قطبية وم حوعة ك رهة للح ء 

 .Cاجلواب: 
طبية قحالبي مل م حوعة رتألف جزيئ ا الع مل االست التعلي  

 محبقققققققققققققة للحققققققققققققق ء  وم حوعقققققققققققققة ال قطبيقققققققققققققة ك رهقققققققققققققة 

 لزيت(.ل القطبي هو الححب للح ء  والالقطبي هو الححب  للح ء.

عنريريريريد كسريريريريتخدكم "لريريريريالت كل  لسريريريرييوم" يف حتضريريريريأل . 32
 كملستحلب ت حنص  عل  مستحلب م  منط:

A.              .زيت/ م ء ث بت                

B. م ء/ زيت ث بت. 

C. /زيت غير ث بت ويتخر  بسرعة.     م ء 

D. .ال نحصل على أي مستحلب 

 .Bاجلواب: 
ققوب ركقو  الح حوعقة الالقطبيقة الححبقة للزيقت أ التعلي  

 تقق لي ف ققي رعطققي مسققتحلب امققل الح حوعققة القطبيققة  وب ل

 كققو  الك لسققيوم ثنقق ئي التكقق فل وسي ققم  ز.مققل نحققط م/

 .الححبة للزيت(سلسلتيل مل ححو النخيل الالقطبية 

تعريريريريد "كلبريريريريوليمألكت كحملبريريريرية للمريريريري ء" كملسريريريريتخدمة يف . 33
 حتضأل كملعلق ت م :

A.         .العوامل الحندفة     

B. .العوامل الحح فظة 

C.         .العوامل الحثبتة      

D. .الحس عدة على االنحالل 

 . Aاجلواب:
ر ققق ف البقققوليحيراا للحعلقققق ا لتتثبقققت علقققى سقققطح  التعليققق  

اجزاء الصلبة فتشكل نقق ط رثبيقت متعقددة ذاا ققوة ك فيقة ا

 لت حع   بشكل ندف سريعة الترسب وس لة إع دة البعثرة.
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 مضغوطات  1
 . أي من العبارات التالية صحيح عن مضغوطات املضغ؟1
A. زأهم السواغات المستعملة في تركيبها هو الالكتو. 

B. ال تحتوي على مفككات. 

C. سرعة التُأثير الخاصة بها بطيئة. 

D. تسبب برودة في الفم عند تناولها. 

 .Dاجلواب: 

 . أي من املزلقات التالية تستخدم يف املضغوطات الفوارة:2

A. .شمعات الكالسيوم 

B. .بنزوات الصوديوم 

C. .شحمات المغنزيوم 

D. .تالك 

E. .زيتات الصوديوم 

 .Bاجلواب: 

 . تأثري قساوة للضغوطات بكل مما يلي ما عدا:3

A. .كمية العامل الرابط 

B. .نوع العامل الرابط 

C. .كمية المزلق لكثرة الماء 

D. .زمن مزج المكونات 
E. .الضغط المطبق 

 .Dاجلواب: 
. لتحضري مضغوطات جيدة يفضلل أ  تكلو  امللوان ملن 4

 الطبيعة:

A. .بالستيكية مع درجة من التكسر 

B. .تنكسية 

C. .إيالستيكية مع درجة من التكسر 

D. .بالستيكية مع درجة من اإليالستيكية 
E. كية.إيالستي 

 .Aاجلواب: 
 :نوع مضغوطات الحيتاج عامل مفكك ابدا. 5

A.  مضغوطات مص 

B. يمكن هي مضغوطات مضغ 

C. مضغوطات عادية للبلع 

D. الفم.مضغوطات سريع التفتت ب 

E. مضغوطات تحت السان. 
 .D اجلواب:

 . احدى املضغوطات التالية ال حتوي على عوامل رابطة:6
A. مضغوطات المضغ.  

B. غوطات العادية المعدة للبلعالمض. 

C. المضغوطات الفوارة.  

D. مضغوطات المص.  
E. المضغوطات سريعة التفتت بالفم.  

 .E اجلواب:

. تؤني زيانة الضغط املطبق عنلد حتضلري املضلغوطات 7
 إىل كل مما يلي عدا: 

A. نقصان زمن التفكك.  

B. تأخير االمتصاص.  

C. تحسين الهشاشية.  

D. ساوةزيادة الق.  
E. التقليل من المسامات.  

 .A اجلواب:

. يشرتط فحص التفتت ا  تتفتت املضغوطات العانيلة 8
 املعدة للبلع خالل أقل من: 

A. 30 د. 

B. 20 د. 

C. 15 د. 

D. 60 د. 
E. 120 د. 

 .C اجلواب:
 . تتميز األقراص السكرية بكل مما يلي ما عدا؟9
A. تحوي نسبة مرتفعة من السكروز. 

B. غ 1كال صلبة وزنها أش.  

C. تحوي نسبة مرتفعة من الالكتوز. 

D.  طهراتمالمواد الفعالة المستعملة فيها غالبا ما تكون. 

 .C اجلواب:
ضللللعيفة  . لتحضللللري مضللللغوطات ملللللانة انسلللليابيت ا10

 وحساسة الرتفاع احلرارة: 
A. .)التحثير الجاف )ضغط مضاعف         
B.  تحثير مائي معPVP. 

C. اشرضغط مب.                                  
D.  تحثير غولي معPVP. 

  .Dاجلواب: 
ات ذاخترنققا طريقققة التحثيققر الرطققب ةن المققادة  التعليققق 

مققادة انسققيابية ضققعيفةا امققا التحثيققر الغققولي فقق لك لكققون ال
ت حساسة للحرارة وباسقتخدام الغقول لقن نحتقاج القى درجقا

 حرارة مرتفعة بالتجفيف.
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 اشر: اغات الضغط املبمن سو .11
A. .أفيسيل                                

B. النشاء. 

C. التالك.                                  

D. PVP. 

   .Aاجلواب: 
مققققن سققققواغات الضققققغط المباشققققر ايضققققا   مققققزي   التعليققققق 

 تروتيرا مزي  لوديبرس.

 :مع Cيتنافر الفيتامني . 12
A.  .بيكربونات الصوديوم             

B. .خالت البوتاسيوم 

C.         .بيكربونات الزنك          

D. .فحمات المانيزا الخفيفة 

E. .المعادن الثقيلة 

  .Eاجلواب: 
ملللن السلللواغات الشلللاهلع اسلللتعماتا يف املضلللغوطات . 13

 امل بلية:
A. .الالكتوز كممدد              

B.  السطح.لوريل سلفات الصوديوم كعامل فعال على 

C. .السكرين كمحلي               

D. .صمغ الكثيراء كمادة رابطة 

E. A+B.  

  .Eاجلواب: 
ل فققي المضققغوطات المهبليققة مققن الشققائع اسققتعما التعليققق 

مققققن  ققققدرة عصققققيات الالكتققققوز كمققققادة مالئققققة لالسققققتفادة 

لقققى حمقققن اللقققبن بشقققكل سقققريع ممقققا إدودورالن بتحويلققق  

ئمقا  لحيقاة الجقراثيم الوسط ويجعلق  غيقر مال pHيخفن 

اا التي تفضل الوسط القلقوي ممقا يسقاهم فقي القضقاء عليهق

لقة كعامل مرغقي لنشقر المقادة الفعا SLS بينما يستعمل ال

 ضقققمن ثنيقققات المهبقققلا أمقققا المحليقققات فقققال داعقققي لوجودهقققا

ضمن ه ا النقوع مقن المضقغوطاتا كق لك صقمغ الكثيقراء 

 ة. المهبلييمتاز بربط عالي جدا  ال نحتاج  ضمن الصيغ 

تللؤثر الرطوبللة املتبقيللة بللاحل ريات بعللد الت فيلل  . 14
عللللى مواصلللفات املضلللغوطات األساسلللية ملللا علللدا صلللفة 

 واحدة:
A.  .مقاومة المضغوطات الميكانيكية       

B. .تجانس محتوى المضغوطات من موادها الفعالة        

C. .زمن تفكك المضغوطات 

D. .ثبات المواد الفعالة   

  .Bاجلواب: 

 :يف األقسام االنتاجية لألشكال الصيدالنية الصللبة. 15
((tablets, granules, Extended release،   ملن أمل

املوان املضافة اليت تلؤثر سللبايف يف زملن تفتلت املضلغوطات 
 :disintegration timeاملصنعة 

A. العوامل الرابطةbinding agents . 
B. .العوامل المفككة       
C. دد المستعملنوع الممtype of diluent . 

D.  لمزلقلالضغط المطبقا ونوع العوامل المزلقةا وزمن المزج. 

E. .كل ما ذكر صحيح 
  .Eاجلواب: 

 ي زمققنالعوامققل الرابطققة القويققة كالصققموغ مققثال  تعطقق التعليققق 
طويقققل لتفتقققت المضقققغوطةا العامقققل المفكقققك هقققو المسققق ول عقققن 

ل الممققدد المسققتعم تفتققت المضققغوطة ضققمن اةوسققاة الحيويققةا
 يقق ثر علققى التفكققك مققن حيقق  انحالليتقق  وحبقق  للمققاءا كقق لك
تق  عملية التصقنيع مقن حيق  ضقبط اولقة والضقغط المطبقق زياد

رهقة الكا تزيد القساوة لحقد معقينا العوامقل المزلققة الشقائعة هقي
ع يحة مقللماء ال تتأثر بشكل كبير إذا استعملت بالكميقة الصقح

 .زمن تعفير كافي غير مطول

أثنللاإ إنتللاج املضللغوطات تللؤني زيللانة تبللاين أبعللان . 16
 احل ريات املعدة للضغط إىل:

A. .فصل المكونات في  مع التغ ية   
B. .عدم تجانس وزن المضغوطات 
C. .عدم تجانس محتوى المضغوطات من المواد الفعالة 
D.           .كل ما ذكر صحيح 

  .Dاجلواب: 
 وى المضقققغوطات الموجقققودإن تبقققاين أبعقققاد محتققق التعليقققق 

ضققمن أ مققاع التغ يققة فققي أجهققزة الضققغط يسققبب انفصققال 
المكونققات عققن بعضققها الققبعن بحسققب حجومهققا فغالبققا  مققا 

  وذلقققك يترتقققب عليققق بقققاةعلىتتوضقققع ذات اةبعقققاد اةكبقققر 
 اختالف في الوزن والمحتوى للمضغوطات الناتجة.

االسلللتخدام الرهليسلللي للللل سلللتريات املغنيزيلللوم يف . 17
 اعة الصيدالنية مو كل:الصن

A. .مزلق                                  
B. .مضاد حموضة 
C. .مصدر ةيون المغنيزيوم          
D. .مفتت                   
E. .رابط 

   .Aاجلواب: 
يقوم( تعتبر سقتيرات المغنيزيقوم )شقمعات المغنيز التعليق 

ةشقققكال مقققن أشقققيع المزلققققات الكارهقققة للمقققاء فقققي صقققناعة ا
 الصيدالنية الصلبة.
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 حملول: Cيستعمل كعامل رابط لتح ري الفيتامني . 18
A.      .صمغ عربي أو صمغ الكثيراء    
B.         .النشاء 
C. .صمغ عربيا وصمغ الكثيراء          
D.         .كل ما ذكر صحيح 
E. .كل ما ذكر خاطئ 

   .Eاجلواب: 
د ضقغوطات فقوارة نبتعقعند تصنيع حثيقرات أو م التعليق 

عقققن المقققاء تمامقققا  )حتقققى أننقققا نحتقققاج لضقققبط رطوبقققة جقققو 
ال  العمقققل( تجنبقققا  لحقققدو  الفقققوران أثنقققاء التصقققنيع. لققق لك

 يمكننققا اسققتعمال أي عامققل رابققط بشققكل  المققائي كمققا فققي
ا لنشقاءلعابيات الصمغ العربقي أو الكثيقراء أو حتقى هالمقة ا

 بحقققال pvpلقققق بينمقققا يمكننقققا اسقققتعمال الهالمقققة الغوليقققة ل
 التحثير الرطب لمستحضر فوار.

يسللللللتخدم السللللللوربيتول يف حتضللللللري األشللللللكال . 19
 الصيدالنية بوصفه:

A. .مثبت باةشكال السائلة            
B. .ملدن 
C. . محليا                                
D. .ممددا  في المضغوطات والكبسوالت 
E. .كل ما ذكر صحيح 

  .Eاجلواب: 
السقققققوربيتول هقققققو مركقققققب سقققققكري مماكقققققب  يقققققق التعل

اء للمققانتول يسققتعمل بققوفرة فققي الصققناعة الصققيدالنيةا سققو
ت( باةشققكال الصققيدالنية الصققلبة )المضققغوطات والكبسققوال

كعامقققل ممقققدد فقققي عمليقققات التحثيقققر أو مناسقققب للضقققغط 
ا المباشر خاصة في أ راص المضغ )بفضل شكل  البلوري(

ين فققي الكبسققوالت. كقق لك يسققتعمل كعامققل ملققدن للجالتقق
ثبققت أمققا اةشققكال السققائلة فيلعققب السققوربيتول دور عامققل م

Stabilizer  ومحليsweetener . 
 األشكال سريعة التأثري:. 20
A. .المضغوطات الفوارة                 
B.  .المضغوطات النسائية 
C. العاديةمضغوطات ال  .                
D. .كل ما ذكر صحيح 
E. A+C.  

 . Aواب:اجل

المضققققغوطات الفققققوارة تققققدخل الجسققققم بشققققكلها  التعليققققق 
المنحققققل فقققققد اختصققققرنا هنققققا مرحلققققة التفتققققت بالجسققققم 
واالنحققالل مباشققرة  تبققدأ بالخضققوع لالمتصققاص مققن  بققل 

 العضوية الحية.

 تستعمل مضغوطات حتت اللسا  من أجل:. 21
A. .تجنب تعرين اةدوية لفعل العصارات المعدية المعوية 
B. ن امتصاص أكثر فعالية للمواد الدوائية.تأمي 

C.  الحصول على تركيز عالجي سريع خالل مقدة زمنيقة
  صيرة.

D. . كل ما ذكر سابقا 

E.  الجوابA  وC .فقط 
   .Dاجلواب: 

 Sublingual tabletمضققغوطات تحققت اللسققان  التعليققق 

 هي مضقغوطات صقغيرة نسقبيا ا ناعمقة السقطحا بيضقوية أو
هقققدف منهقققا كقققل مقققا سقققبق ذكقققر  فقققي عدسقققية الشقققكلا وال

الققة السقق ال لقق لك غالبققا  تحققوي جرعققة أ ققل مققن المققادة الفع

 مقارنة  بالمضغوطات العادية.
تسللللتعمل املللللوان املزلقللللة يف صللللناعة املضللللغوطات . 22

 لتحقيق الوظاهل  التالية:
A. .تسهل   ف المضغوطة من القالب 
B. .تمنع االلتصاق بمكابس اوالت 
C. وطات ذات وزن متغير غير منتظم.الحصول على مضغ 

D. A  وB.  
E. B  وC.  

 . Dاجلواب:
تسققققتعمل المزلقققققات فققققي صققققناعة المضققققغوطات  التعليققققق 

 . المضققققادة لالحتكققققاا مققققع جققققدران القالققققب1 لتأثيراتهققققا 
. المانعققققة لاللتصققققاق مققققع 2 )لتسققققهيل  قققق ف المضققققغوطة(.

مكقققابس اوالت )للحصقققول علقققى مضقققغوطات ملسقققاء غيقققر 
يققة لمنظمققة النققزالق المققواد ضققمن  مققع التغ . ا3 مشققوهة(.

ى )للوصول الى تعبئة منتظمة لجوف القالب والحصول عل

 مضغوطات بأوزان متجانسة ثابتة طيلة مدة التصنيع(.
يف الصلللناعة  Spray dried Lactoseتسلللتعمل ملللانة . 23

 الصيدالنية:
A.  عامل رابط في تحضير المضغوطات بطريققة الضقغط

 المباشر.
B.  ص رابط ومادة مالئة )حشوة( في تحضير اة قراعامل

 بطريقة الضغط المباشر.
C.  عامققل رابققط وعامققل مفتققت فققي تحضققير المضققغوطات

 بطريقة الضغط المباشر.

D.  عامقققققل مفكقققققك وعامقققققل تحثيقققققر جقققققاف فقققققي صقققققناعة
 المضغوطات بطريقة الضغط المباشر.

E. .كل اةجوبة أعال  غير صحيحة 

  .Bاجلواب: 
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يعتل  أشليع اسلتعمااليف كملانة مزلقلة يف أي مما يللي . 24
 صناعة املضغوطات العانية:

A. .حمن الشمع                        
B. PEG200. 

C. .صوديوم لوريل سلفات             
D.  PEG6000. 
E. .ليس أي مما سبق 

   .Aاجلواب: 
بحسقققب حبهقققا  Lubricantتصقققنف المقققواد المزلققققة  التعليقققق 
 نققققوعين  المزلقققققات الكارهققققة للمققققاء و كرههققققا ضققققمنأللمققققاء 

ات )حمققققن الشققققمعا شققققمعات المغنيزيققققوما التالققققك...( والمزلققققق
 ...( والمسققتعمل فققي الصققناعةSLSا PEG4000المحبققة للمققاء )

ون الصققيدالنية بشققكل أكبققر هققو المزلقققات الكارهققة للمققاء كقق
  قققدرتها علقققى التزليقققق أفضقققل والتعامقققل معهقققا ضقققمن عمليقققات

 زلقققات المحبققة للمققاء التققي مققنالضققغط أسققهل علققى عكققس الم
ب الممكن أن تتطلب  وى ضغط أكبر بالمكابس مما  د يسقب

حبققة تلققف مكققابس االت الضققغط. لقق ا ال تسققتعمل المزلقققات الم
  الحظقةم للماء إال عند الحاجة لها )مضقغوطات فقوارة مقثال (.

 كمقادة مزلققة محبقة للمقاء هققو PEGالمسقتعمل مقن بقولمير  
ي أن أ 1000وزان جزيئية عاليقة فقوق الشكل الصلب من  أي بأ

PEG200  فققي السققق ال السقققابق هققو سقققائل أصقققال  وال يسقققتعمل
 به ا الشكل للتزليق.

 العامل املفكك األك ر شيوعايف يف املضغوطات مو: .25
A. .الدكستروز                    
B. .الالكتوز 
C. .النشاء                            
D. .طرطرات البوتاسيوم 
E. .مسحوق السكروز 

  .Cاجلواب: 
يف الصللللللللناعة  Aerosilيسللللللللتعمل االيروزيللللللللل . 26 

 الصيدالنية لألغراض التالية:
A. .عامل محسن لالنسيابية في صناعة اة راص 
B. سية.عامل محسن لالنسيابية في تعبئة الكبسوالت القا 
C. عد عامل مبعثر ورافقع للزوجيقة فقي صقناعة التحاميقل يسقا

 المادة الصلبة الفعالة بشكل متجانس.على تعليق 
D. .عامل مفتت في صناعة اة راص 

E. .كل ما سبق صحيح 
  .Eاجلواب: 

االيروزيققققل  هققققو ثنققققائي أوكسققققيد السققققيليكون  التعليققققق 
الغروانقققيا يسققققتعمل لكقققل اةغققققراة السقققابقة إضققققافة الققققى 

)الجيققل( كمققادة  اسققتعمال  فققي المستحضققرات الموضققعية
 معلقة ومثخنة.

العامل املمدن املفضل واحملللي املسلاعد يف صلناعة  إ  .27
 مضغوطات املضغ مو:

A. .السوربيتول                   
B. .الالكتوز 
C. .الغلوكوز                     
D. .المانيتول 
E. .السكارين الصودي 

  .Dاجلواب: 
النضلغاط امللانة يف صلناعة األشلكال  الضغط احللرج. 28

 الصلبة:         
A. .هو الضغط ال ي تنقص بعد   ساوة المضغوطة 
B.  .هو الضغط ال ي تزيد بعد   ساوة المضغوطة 
C. .ل  مقدار محدد لكل مادة 
D.  لققق  مققققدار محقققدد خقققاص بكقققل شقققكل مقققن المضقققغوطات

 )ملبسة/غير ملبسة(.
E. A+C 

  .Eاجلواب: 
ي الضققغط الحققرج النضققغاة المققادة  هققو الضققغط القق  التعليققق 

د سققاوة المضقققغوطةا نتيجققة تققأثير مرونققة المقققواتققنقص بعققد   
علقق ة. يتوتحطمها وبالتالي زيادة السقطح العقام للكتلقة المضقغوط

 ه ا الضغط بالوزن الحجمي للمادة ورطوبتها.
 تزنان قساوة املضغوطات:. 29
A. .بزيادة العامل الرابط           
B. .بنقصان  وة الضغط لآلالت 

C. .بزيادة العامل المزلق           
D. .بزيادة سرعة الة الضغط 

   .Aاجلواب:

 عملية املزج اتندسي م مة عند مزج:. 30
A. .سوائل غير ممتزجة           
B. .سوائل ممتزجة 

C. .غازات                             
D. .مواد صلبة بنسبة متباعدة 

  .Dاجلواب: 
املة تعت  جمانسة أبعان احل ريات املعدة للضغط م. 31

 بسبب:
A. .فصل الحثيرات المتجمعة مع بعضها 
B. .مقاربة أبعاد الحثيرات  در اإلمكان  بل الضغط 

C. .تجري ه   العملية بعد تجفيف الحثيرات 

D. .تتم بواسطة المناخل الهزازة 
E. .كل ما سبق صحيح 

  .Eاجلواب: 
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 اختبار موحونية الوحدات اجلرعية للمضغوطات:. 32
A. تبقققققار بطريققققققة موحوديقققققة المحتقققققوى يقققققتم هققققق ا االخ

Content Uniformity. 

B.  يققتم هقق ا االختبققار بطريقققة اخققتالف الققوزنWeight 

Variation. 

C. .يشمل فقط المضغوطات الملبسة بالفلم 

D. . يشمل فقط المضغوطات الملبسة سكريا 

E.  .اثنين مما سبق صحيح 

  .Eاجلواب: 
لمضغوطات  فحص موحودية الوحدات الجرعية ل التعليق 

ة هو فحقص تجقانس وتماثقل كميقة المقادة الدوائيقة الفعالق

فقققي المضقققغوطاتا يجقققرى لكقققل أنقققواع المضقققغوطات سقققواء 

.موحوديقققة المحتقققوى  1ملبسقققة او ال بىحقققدى طقققريقتين  

طة بمعقايرة د يققة للمقادة الفعالققة بشقكل فقردي لكقل مضققغو

 ل أ لا نختارها في حال كانت المادة الفعالة تمثةعلى حد

ل % مقن وزن المضقغوطة النهقائيا أو كقان وزنهقا أ ق25من 

ن . طريقة اختالف الوزن  فققط بعمليقة وز2 ملغ. 25من 

 للمضغوطات بحال كانت تشقكل المقادة الفعالقة أكثقر مقن

ر % من الوزن النهقائي للمضقغوطةا أو كقان وزنهقا أكثق25

 ملغ. 25من 

 يستخدم ايتيل السيللوز يف املضغوطات ألنه؟      . 33
A.  .ينحل في الماء الساخن 

B.   .ينحل في الماء البارد 

C.  يتمتققع بخققواص جيققدة للفققوران المنققتظم فققي اةشققكال

 الفوارة.      

D.   .كل ما ذكر غير صحيح 

 . Dاجلواب:
اءا ة للمقيعتبر ايتيقل السقيليلوز مقن المقواد الكارهق التعليق 

 وهققو يسققتعمل كمققادة ممققددة لكققن االسققتعمال الرئيسققي لقق 

اةشقققققققكال الصقققققققيدالنية الصقققققققلبة كمقققققققادة تلبقققققققيس فقققققققي 

 للمضغوطات والحثيرات.

 يدعى السيليلوز فاهلق التبلور بل؟             .34
A.   .التوين                         

B.   .السبان 

C.    .التالك                         

D.     .اةفيسيل 

  .Dاجلواب:   
 ات السققيليلوز ويسققمىاةفيسققيل هققو أحققد مشققتق التعليققق 

Microcrystalline Cellulose  ا أشقققققققققيع اسقققققققققتعماالت

 كسواغ ممدد للضغط المباشر.

مللا مللو املكللو  اللل ي وللب أال يتواجللد يف أقللراص . 35
 املص:

A. .العامل الرابط                   

B. .الملون 

C. .العامل المفتت                   

D. .مادة محلية 

  .Cاجلواب: 
  دن؟         م املضغوطات العانية يفضل أ  يستخدم كميف .36
A. يسكرين صود   .               

B.  .سكروز 

C.   .الكتوز                         

D.  .سبان 

  .Cاجلواب:   
السققكرين  يسققتعمل كمحلققيا السققكروز  يمكققن  التعليققق 

اسققتعمال  كممققدد ويسققتفاد مققن طعمقق  الحلققوا لكققن يعققاب 

ل نقق  يعطققي المضققغوطة  سققاوة عاليققةا السققبان  عامققأ عليقق 

 فعال على السطح.

يف بعللا األحيللا  ال نضللي  الصللمغ العربللي كللرابط . 37
 للمضغوط ألنه؟        

A.  مققادة مققن مصققدر طبيعققي  ققد تختلققف صققفاتها بحسققب

 مصدرها.            

B.               .ال يربط كفاية 

C.           .يجعل المضغوطة  اسية   

D.              .كل ما ذكر صحيح 

 . Cاجلواب: 
يقققدخل الصقققمغ العربقققي كقققرابط فقققي اة قققراص  التعليقققق 

 .Lozengesالسكرية 

 عند تصنيع مضغوطات نضي  التالك كونه يلعب نور؟         . 38
A.        .منظم لالنزالق          

B.               .مانع لالحتكاا 

C.      .مضاد لاللتصاق            

D.              .كل ما ذكر صحيح 

 . Dاجلواب:  
عنللد صللنع مضللغوطات نضللي  نعللات املغنيزيللوم . 39

 كونه يلعب نور؟        
A.      .منظم لالنزالق            

B.               .مانع لالحتكاا 

C.      .مضاد لاللتصاق            

D.              .كل ما ذكر صحيح 

 . Bاجلواب:   
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 مراقبة دوائية
. أي منننل روطنننتال رواخلوصنننا ربخلرنننا  خل ا نننخل    اننن  1

 رألفترص روعخلديا جتدهخل غري منطقصا؟
A. أقراص األولية 6يسمح بعدم تفتت قرص واحد من ال. 

B.  قرص 18أقراص من أصل  3يسمح بتفتت ما مجموعه. 

C.  18تفتممت مما مجموعمه قرصممين ممن أصممل يسممح بعمدم 
 .قرص

D.  37درجة حرارة السائل°. 

 .B اجلواب:

. كل ممخل يلي منل رو وصرنخلا رو صايخلةصنا رقط قنا  لن  2
 روض ص خلا مخل  در؟

A. تحديد ضغط البخار. 

B. فحص أبعاد األجزاء. 

C. تحديد هوية الغاز الدافع. 

D. فحص التسرب. 

 .C اجلواب:

 مترق ا رقعلقخلا  در: . كل مخل يلي مل فوصص3

A. .فحص مولدات الحرارة 

B.  فحصPH. 

C. .فحص أبعاد األجزاء المعلقة 

D. .فحص حجم الترسب 

E. .فحص الرطوبة 

 .Aاجلواب: 

 . كل مخل يلي مل فوصص مترق ا روطتر خلا  در:4

A. .الرواق 

B. .العقامة 

C. .الكثافة 

D. .اللزوجة 

E. pH. 
 .Bاجلواب: 

 د  ل  حداث رواأكسد يف رحملضترا . كل ممخل يلي يسخل5
 روا قصا  در:

A. .شوارد النحاس 

B. .غاز األكسجين 

C. .الحرارة 

D. .غاز اآلزوت 

E. .اإلشعاعات 

 .Dاجلواب: 

 . مل رقترق خلا رواقلصديا ولوثريرا رو صر ة كل مخل يلي  در:6

A. .الرطوبة المتبقية 
B. .تجانس المحتوى 
C. .مراقبة زمن الفوران 
D. لرواق.ا 
E. .اللون 

 .Eاجلواب: 
. أي رال ا ننننخل را رواخلوصننننا  عننننا  ننننل ر اقننننخل  رقننننخلدة 7

 رودارةصا مل روطكل روصلب إىل روسخلةل؟

A. Disintegration. 
B. Dissolution. 
C. Stability. 
D. Weight uniformity. 
E. Friability. 

 .Bاجلواب: 
ه . أي مل رال ا خل را رواخلوصا ونص  منل روضنتا ي إؤنتر 8

 Ampicillin Suspension ل  مساوضت 

A. Uniformity of dosage units. 
B. Acid neutralizing capacity. 
C. Redispersibility. 
D. Leakage test. 
E. Sedimentation time. 

 .Bاجلواب: 
 .  عني أشكخل  اأ عخلد رجلسصمخلا روغتايا  خلوطتق رآل صا  در:9

A. .المجهر االلكتروني 
B. يح الفائق.الترش 
C. .المجهر الضوئي 
D. .التثفيل الفائق 
E. .الديلزة 

 .Eاجلواب: 
.  ندمخل يصر   اخايل رودارء  خلوارد فهذر يعن  أ  10

 د ؤا رحلتر ة جيب أ   كص :

A. 4 .درجات سيلزيوس تحت الصفر 
B.  مممن درجممة واحممدة سمميلزيوس يلممي درجتممين سمميلزيوس

 فوق الصفر.
C.  درجات سيلزيوس فوق الصفر 8ي درجات سيلزيوس يل 4من. 
D.  درجة سيلزيوس فوق الصفر 20درجة سيلزيوس يلي  15من. 
E. .صفر درجة سيلزيوس بالضبط 

 .Cاجلواب: 
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 الفريوسات  1
 : . ال يأخذ اجلسم مناعة ملرض1

A.  التهاب كبدC.                    

B. .الحماق 

C.  التهاب الكبدA.                   

D. .الحصبة 

 .Aاجلواب: 
مقق   واقلققي مققتي اتققا اثو العىقققا  لققا ل ققا   عققا   التعليقق  

 Aكبقد بخقف  التهقاب ال Cاإلصابة بالتهاب الكبد الفيروسي 
 والحماق والحصبة. Bو 
 . مرض ثم القضاء عليه هنائياً:2

A .الحصبة                           

B .الحماق 

C . شلل األطفا                     

D .الجداي 

 .Dاجلواب: 
و مقققا م قققما الجقققداي مختلقققد  ققق  ءقققداي المقققا    التعليققق  

لققي بالحمققاق والققصي مصققاب بقق، األطفققا ا  مققا شققلل األطفققا   
ل ، بشكبمتي ال ضا   لي، نهائيًا ولك  تي الحد م  االصابة 

 كبير بفضل الل ا .
 : ملعاجلة الفموي Acyclovirاألسيكلوفري  . يستعمل3
A (.الحماق) الما  ءداي 

B الحأل النطاقي. 

C تناسليال الحأل م  البدئية الهجمات. 

D التناسلي الحأل م ( المعاودة) الناك ة الهجمات. 

E سب  ما كل . 

 .Eاجلواب: 
االسقيكلق ير )مشقاب، نكليقتيقدي مىقبت التيميقدم   التعلي  

كيناز تنا  يًا( معتبر مق  األدومقة النق يقة لفيقروح الحقأل 
سقققا ا الب ققيت بنمطيقق،  ققي الجققأ  العلقققي  و التناسققلي مقق  

ي )النطاقي( ومعطا مقضقعيا  و  مقمقًا  و الج ي  و الحماق
ممكقق  تجنققا اصققابة القليققد بققيءرا  قيصققرمة -ا نققًا وامققدمًا

 نقققققققد تاكيقققققققد ألصقققققققابة األ  بقققققققالحأل التناسقققققققلي. كمقققققققا  و 
 يققققروح   مضققققًااألسققققيكلق ير مىققققبت  ققققي القسققققت الصققققنعي 

 Kissingالققققصي م ققققبا دا  ال بققققل  EBV ااشققققتام  بققققمبا

diseaseم قققققتعمل  قققققصا ا والفيقققققروح المضقققققخي للخفمقققققا .
الققققدوا   ققققي العققققف  الحققققاد للحققققأل النطققققاقيا ءققققداي المققققا ا 

 والهجمات البدئية والناك ة للحأل التناسلي.

 :يا اليت يستهدفها فريوس اإليدز. اخلال4
A .البائيات                        

B .التائيات 

C .العدالت                            

D . الكرمات الحمرا 

 .Bاب: اجلو
ص يس لمتفزمقة ن ق يروح اإلمدز الم قبا القرئ التعلي  

 منتمققققي لعائلققققة الفيروسققققات ال ه رمققققة المنا ققققة المكت ققققا
Retroviruses التائيققققققققة اللمفاومققققققققة الخفمققققققققا  مهققققققققاءي

ممققا محققدك مشققكلة  ققي ت ل ققل اد الفعققل  T4  الم ققا دة
 المنا ي وبالتالي  قز منا ة.

 : بواسطة حتصل الكبد اللتهاب املنفعلة . املناعة5
A  الكبد اللتهاب اي ل ا.                  

B الكبد اللتهاب المعطل الصمفاو. 

C  ألن اني منا ي غلقبيقلي.               

D الم تق  الكبد التهاب  يروح. 

E ممك  غير ألن، سب  مما شي  ال. 

 .Cاجلواب: 
ة ممنع المنا ة المنفعلة تكقو بن ل مصق  ألن انية التعلي  

المنا ققة الفا لققة  تكقققو  ) ضققداد(.  مققا-وخاصققة الجققأ  غامققا
   مقق  خققف  التعققرر للفيققروح  و الل ققا . الل ققا  بشققكل  ققا

مصققنم مقق  العامققل الممققرر الحققي المققق    و الم تققق   و 
  ءأا  م تضدمة من،  و ذو انات.

جيبببن حتج حتصبببر وبببقياً ومراابببن أبببل مببب  الكبببالب حتو . 6
 داء الكلن خالل: القطط العاضة لكشف عالمات 

A 24  .سا ة             B 48  .سا ة 

C 96  .سا ة             D 7–10  . ما  

E 3 .سابيم  

 .Dاجلواب: 
 –مجقققا اجقققر الحيققققاو لمقققدة  شقققر  مقققا  ) سقققبق    التعليققق 

وح  سبق ي ( متي خفلها التاكد م  ألصابة الحيققاو بفيقر
يقاو َلا  لا الحوبعد ا ألو لي تظهر   رار الَك  rabiesالق

 مطل  سراا، وألو ظهرت متي قتقل الحيققاو  قي ت خقص  ينقة
  و لطاخقة مق  ال رنيقة Negriم  دماغ، للكشد     ء ا  

ل  وتجرى  ليهقا الفحققا المنا يقة باسقتخدا  ت نيقات التقا
 المنا ي  و القمضاو المنا ي.
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الوقاية بعد التعرض لداء الكلب من عضة كلب مصاا  . 7
 جيب أن تشمل:  أو قطة مصابة

A  .الغلوبيولين المناعي ضد داء الكلب         

B  .لقاح الكلب 

C  .الذيفان المعطل للكزاز                    

D A  وB. 

E A وB وC. 

 .Eاجلواب: 
 نقققاعييشقققاإ باعطقققاء لققققاح الكلقققب والغلوبيقققولين الم التعليققق  

ضقققد الكلقققب للونايقققا كقققن عاقققا الكققق    و القطققق   النقققوعي

لقققققاح الكلققققب عأققققاإ  عققققن  يقققق و   المشققققتأوا  و المةققققعوإ .

-3-0ج عات خ ل شو   ي األيقا    5كقتول ويعطى على 

7-14-28 ) 

 Varicella. اخرت اإلجابة الصحيحة فيما يتعلق بعالج 8

Zoster Virus: 
A .وإسكاإنيت         

B زيدو ودين. 

C  سيكلو ي .           

D إيأا ي ين.           

E كانتادين . 

 .Cاجلواب: 
 و 2و 1بنمطيق   HSVاألسكلو ي  يةتخد  لعق    التعلي  

VZV   بينمققققققققققا لعقققققققققق .CMV  يةققققققققققتخد  الفوإسققققققققققكاإنت

والغانةقققققكلو ي . ويةقققققتخد  ال يأقققققا ي ين  قققققي الفيققققق و  

د سقققققيم واألكانتقققققدين المخلقققققون التنفةقققققي و يققققق و  الكأققققق

 . HIVزيدو ودين لق ل نفلونزام و

 فااا و  لقاااا  فيهاااا يساااتطب التالياااة اجملموعاااا  . أي9
  األنفلونزا؟

A سنا  و  كث  65 األشخاص.        

B المم ضات بيوت  ي المقيمين. 

C بال بو كصابين  طفال .          

D كزكنا إئويا كشاكل كن يعانون الذين الأالغون. 

E سأ  كا كل. 

 .Eاجلواب: 
لقاح كحاق  كقن الفيق و  المقتقول يحتقون عقاد   لي  التع

ينصق  باسقتخداك  إونينيقا    Bوواحقد  Aث ث ذإاإن اثنان 

ننفةققيا كزكنققا الةققن و المصققابين بقققك اة نلأيققا و لكأققاإ

هققع علققى  كققناألطفققال كققذل  وويعطققى لمتققدني المناعققا و

 .نما  كع الم ضى بشكل عا 

 آكال  اجلراثيم هي عادة: . 10
A بكتي يا .                         
B  .ي وسات  
C  .ليأيدات                         
D  .عديدات سك يدات 

 .Bاجلواب: 
نتطفققققل علققققى آكقققق ت الأكتي يققققا هققققي  ي وسققققات  التعليقققق  

 الج اثيع وينقدك  جينوقا بجقين الج ثقو  ود يحقدث ننةق 
يقا للفي و  إنما نظوق   جيقال جديقد  نحقون كادنوقا الوإاث

 ن الفي و .جي
 معظم السرطانا  اليت حتدث يف اإلنسان تعزى إىل: . 11
A  .كنشق بكتي ن                   
B  .كنشق  ي وسي 
C  .العواكل الوإاثيا               
D  .العواكل الأيئيا الخاإجيا 
E  .األدويا المثأطا للمناعا 

 .Dاجلواب: 
واكقققل  طانات إلقققى العنعقققود الغالأيقققا العظمقققى كقققن الةققق التعليققق  

 تجنب.الخاإجيا  التدخين( التي كن الممكن  ن نكون نابلا لل
 يشمل النكاف يف األطفال عادة: . 12
A  .الغدد اللعابيا                    
B  .  اللوزات والحنج 
C  .الغدد الجنةيا                  
D  . الكأد والأنك يا 
E  .الجواز العصأي الم كزن 

 .Aجلواب: ا
ت  ققي النكققان نققادإا  كققا يصققيب الحنجقق    و اللققوزا التعليقق  
ن نشقققمل اةقققابا النكقققان الغقققد  النكفيقققا وكمكقققن   األطفقققال.

ينتشقققققق  للخصققققققيتين والمأياققققققين والأنك يققققققا  والجملققققققا 
العصأيا الم كزيا

13 .Rubella :هو اسم آخر لا 
A .الحصأا                         
B .التوا  الةحايا 

C النكان.                           
D .الحمى الق كزيا 
E  الحصأا األلمانياGerman measles. 

 .Eاجلواب:   
 German)ادسققع الشققائع هققو الحصققأا األلمانيققا  التعليقق  

measles)   إذا اةابت الحاكل نةأب كشقاكل عصقأيا لقد
 – measlesالجنققققققققين. وهققققققققو نختلقققققققق  عققققققققن الحصققققققققأا 

والحصقققأا  MUMPيشقققمل النكقققان  الث ثقققي  MMRلققققاح
MEASLES  والحصققأا األلمانيققاRUBELLA –  كققا كةققأب 

 الحمى الق كزيا العقديات المقيحا.
     



 السابع: عقاقريالقسم 

275 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السابعالقسم  

 رـيـاقـقـع  

 
 
 
 

 



 السابع: عقاقريالقسم 

278 

 

 

 زيوت عطرية  3
 صحيح ان   قوفة مي اد : . ك  مي يلي1
A. يسمح بإعطائه للحامل. 

B. من الفصيلة الغارية.  

C. القسم المستعمل هو القتور. 

D. المادة الفعالة هي ملدهيد القرفة. 

 .A اجلواب:

 . ك  مي يلي صحيح ان   سياق   عطوية اد :2

A. حلل.زيوت طيارة كونها تتقطر مع بجار الماء دوا ما تت 

B. ات الحرارة العادية.سائلة بدرج 

C.  كثافتهننا عمومننال مكبننر منننH2O  باسننتثناء القرنفننل(
 والقرفة(.

D. .غالبيتها تحرأ الضوء المستقطب 

E. ات( +تصنننع حيويننال وفنن  مسننارين: الميفالونننات )التربيننن 
 التيكيمات )متتقات الفنيل بروباا(.

 .Cاجلواب: 

. أهزززم تقعيزززة ياصزززم نيبزززتلد مزي  تحليززز    سيزززاق 3
 وية:  عط

A.  الكروماتوغرافيا في الطور الغازيGC. 
B.  الكروماتوغرافيا في الطبقة الرميقةTLC. 
C.  الكروماتوغرافيا السائلةLC. 
D.  طيف األشعة تحت الحمراءIR. 
E.  طيف األشعة فوق البنفسجيةUV. 

 .Aاجلواب: 

 . أي ممي يلي غري صحيح ان   ييت ان؟4
A. تولالمادة الفعالة هي زيت األني 

B. يستعمل كطارد للريح 

C. المادة الفعالة هي زيت االبيول 

D. القسم المستعمل هو الثمار 

 .C اجلواب:

 .  جلري تيال )يف اطو   ارد( ها:5

A.  .محاديات التربيت: ثنائية حلقة 

B.  .سيسكي تربين: ثنائية حلقة 

C.  .محاديات التربين: محادية حلقة 

D. ة. محاديات التربين: ال حلقي 

E. .سيسكي تربين: محادي حلقة 

 .Dاجلواب: 

 : Cinnamomum cassia. أهم  ملكاتيق   فعي ة يف اقير 6
A. انتراكينونات.               

B. ايزوفالفونات.  

C. كومارينات.                  

D. صابونينات ستيروئيدية.  

E. زيت طيار. 

 .Eاجلواب: 
 لقرفننةيننت الطيننار لنبننات االتعلينن : المكننوا األساسنني فنني الز

   هو ملدهيد القرفة. Cinnamomum cassiaالصينية 
 .   بعف ج: 7
A. يسب تتوه العظام عند الفئراا.             

B.  يحويDiaminobutteric Acid.  

C. يسبب سمية بتكل اضطرابات ملبية.       

D. من نباتات الفصيلة الفولية.  

E. نبات تزييني. 

 .Eاجلواب: 
مننن الفصننيلة  Viola odorataاسننمه الالتيننني  لتعلينن :ا

  البنفسجية. 

 .   كيفار: 8
A. مقوي جنسي.                 

B. مسحوق دهني.  

C. ذواب في الماء.                

D. مركب غولي.  

E. يستحصل من األوراق. 

 .Bاجلواب: 
ل الكننافور مسننحوق مبننيض بللننوري مليننل االنحننال التعلينن :

ينننتم االستحصنننال علينننه منننن تقطينننع مختننناب نبنننات  بالمننناءإ

  وتقطيرها. Cinnamomum camphoraالكافور 

 .  ملكاتيق   فعي ة يف  القحا ن  ملبيد  لحشو ق:9
A. الجاسمولين.                  

B. متتقات تربنية.  

C. عديدات كيتوا.             

D. الجنتيانوز. 

E. ستيروئيدات. 

  .Aاجلواب: 
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 يت ان   صيين: .   ي10
A. يحوي السافرول.  
B. مجربته صغيرة.  
C. عن  الثمرة يحوي خاليا متصلبة غير منتظمة. 
D. 80الزيت الطيار تصل  ل   األنيتول في نسبة%.   
E. الرئيسي في الزيت هو اليوجينول المكوا. 

  .Dاجلواب: 
 .   شيح  خلو بيتي: 11
A. ًيسبب نجرال كبديا.                 
B. يحوي الكتونات. 
C. مضاد لالمياء.                         
D. يستعمل منه األوراق.  
E. من الفصيلة المركبة. 

  .Eاجلواب: 
 .   ييت ان: 12
A. طارد للريح.                          
B. يستعمل في األمراض القلبية.  
C. المواد الفعالة هي ملويدات.       
D. لمظليمة.من الفصيلة ا 
E. يستعمل منه القتور. 

  .Aاجلواب: 
 .  ألوجيعال: 13
A. رافع للضغط.                         
B. مضاد للنزأ.  
C. من الفصيلة التفوية.               
D. يدخل في المداواة السنية.  
E. مابض. 

  .Dاجلواب: 
 .   فعكان:14
A. متت  كوماريني.                    
B. وي حلقة بيرانيةيح.  
C. حال للعضالت المجططة.           
D. مطهر بولي. 
E. يوجد في ثمار المظليات. 

  .Eاجلواب: 
 . ت بة أ دهيد   قوفة يف زيت   قوفة    يالتية:  15
A. 0.1%                                   
B.15%   

C.  35%                                   
D.  55%  

E.  75% 

  .Eاجلواب: 

 .    يتتاتني: 16
A. طارد للحترات.                  

B.  طارد للحم.  

C. طارد للديداا.                     

D. طارد للنفاث.  

E. طارد للبلغم. 

  .Cاجلواب: 
 : Viola arvensis.   بعف ج   ربي 17
A. مورامه صغيرة.                        

B. ثية اللوامزهاره ثال. 

C. ينمو في حقول القمح.               

D. يحتوي عل  صابونينات. 

E. يستعمل مقويال للمناعة. 

  .Cاجلواب: 
 .   بيناتج: 18
A. نبات زاحف.                          

B. يحتوي عل  عديدات فينول غالية دباغية.   

C.  3نسبة الزيت العطري فيه%          

D. دال للتتنجيستعمل مضا.  

E. منتط تنفسي. 

  .Dاجلواب: 
19 .Cannabis sativa: 
A. الراتنجية. المادة تستعمل          

B. المؤنثة. المزهرة القمم تستعمل 

C. CannabinaceaE.                

D. للسكر. خافض 

 .Dاجلواب: 
 :من كالً حياي   رتنعتني . اطو20
A. .بينين                                  

B. .ليمونين 

C. .فيليسين                              

D. .كامفين 

 .Cاجلواب: 
 :   تي ية   فيعاالق الم   عبيتي   قطو ن . حيتاي21
A. .بيركاتستول                       

B. .بالوسترين 

C. .كريزول                            

D. .غاياكول   

 .Bاجلواب: 
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 :  عبيتي   قطو ن م . ي تع22
A. للقلب. مقو                            
B. .مطهر تنفسي 

C. لألكزيما. مضاد                     
D. .مقتع 

 . Aاجلواب:
 :كز . ي تعم     وو23
A. لألوعية. مابض                       
B. لالسهال.  مضاد  

C. الرحمية. للنزوأ مضاد             
D. للضغط. خافض 

 .Dاجلواب: 
 :   تي ية  ملوكبيق الم   عفصة . حتتاي24
A. .تويوا                           
B. .فنتوا 

C. .بينين                           
D. بيدول. كانا 

 .Dاجلواب: 
 :  عواو . تبيق25
A. .هاضم                           
B. بولي. مدر 

C. للديداا. طارد                  
D. المجاريط. تستعمل 

 .Cاجلواب: 
 :  تي ية  ملوكبيق الم   كيد زيت . حيتاي26
A. .غاياكول                       
B. .بربرين   
C.  .الكريزول                      
D. غاياكول. ايثيل 

 .Bاجلواب: 
 :  تي ية   عبيتيق من ك    بذور ايرييق إىل . يعتمي27
A. الصنوبر.                       
B.  .الصفصاأ  
C.  .العرعر                        
D. .السرو 

 .Bاجلواب: 
 .   شيح  خلو بيتي: 28
A. نبات عتبي.                    
B.  يحوي السانتونينSantonin 
C. ًسام فمويا.                      
D. مكوناته الفعالة ذوابة بالكلوروفورم.  
E. آسيا منتؤه الجغرافي. 

  .Aاجلواب: 

 (:2018)أيلال  juniper. من  بتلد ميق   عواو 29
A. .خافض للضغط               
B. عالل الغلوكوما. 
C. مدر بولي.                      
D. رافع للضغط. 

 .Cاجلواب: 
 الفصيلة: السروية. التعلي :

 القسم المستجدم: الثمار والزيت العطري.
 .ينيولكونات: ميرسينإ سابينينإ الفا وبيتا بينينإ وسالم

االسننننتجدامات: منننندر ومطهننننر للمجنننناري البوليننننةإ عننننالل 
 التهاب المفاصل والروماتيزمإ له خواص هاضمة.

 .  مليدة   فعي ة ني قوتف :30
A. .اتروبين                         
B. ميرسيسين. 
C. سينول.                           
D. اوجينول. 

 .Dاجلواب: 
 الفصيلة: اآلسية. التعلي :

 القسم المستجدم: البراعم الزهرية.
 المكونات: اوجينول.

واص خناالستجدامات: مسكن أللم األسنااإ مادة منكهةإ لنه 
 ماتلة للجراثيم.

 . ي تلدم   ارص يف: 31
A. .ملين                            
B. ارتفا  الضغط. 
C. مفرغ للصفراء.               
D. مدر بولي. 

 .Cاجلواب: 
 الفصيلة: الزنجبيلية. التعلي :

 القسم المستجدم: الجذمور.
 المكونات: كركمينإ زنجبيرين.

االسننتجدامات: عننالل ممننراض الكبنندإ مضنناد مكسنندة مننوي 
 جداإ فاتح شهيةإ مفرغ للصفراء.

 . ي تلدم   قوتف :32
A. .مضاد تتنج                    
B. اتل للجراثيمم. 
C. مضاد فيروسي.                
D. للغلوكوما. 

 .Bاجلواب: 
 الفصيلة: اآلسية. التعلي :

 القسم المستجدم: البراعم الزهرية.
 المكونات: اوجينول.

االستجدامات: مسكن أللم االسنااإ مادة منكهةإ لنه خنواص 
 ماتلة للجراثيم.
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 احلسابات الستيكومرتية  1
 لضبط تركيز حملول محض فوق كلور املاء نستخدم: .1
A. KCl.                                 

B. K2SO4. 

C. KCN.                                

D. NaOH. 

E.  فتاالتK. 

  .Eاجلواب: 
دل م مققم ملاليققم الرعقققالية اكرليققت اليو  ققات ال ققق  ليقق  التع

 الالمائيقققققتال فتقققققاالت الح ضااقققققي مال كرققققق  الح  رئيققققق ال للققققق  

 .ال  دل مال ز  ال ويرمات الح ضااي مال أرلسيد ال   يخ(

لسقققققتتدم فتقققققاالت الح ضااقققققي م لت قققققلي   يقققققا  مللققققق   

NaoH الHCLO4. 

إحددده هددملو املددواد ج ضمدددرو دددملع املددواد امل يارضدد   .2
 الدستورض :

A. 3CO2Na.                          

B. NaCl. 

C. 4O2AS.                             

D. 4CuSO. 

  .Dاجلواب: 
مققققققم ملاليققققققم الرعققققققالية اكرليققققققت اليو  ققققققات  التعليقققققق  

ال  رئيق ال  دل م الالمائيتال فتاالت الح ضااي مال كر  الح 

لسقققيد للققق   ال ققق دل مال ز ققق ال ويرمقققات الح ضااقققي مال أر

تال ال   يخال كر  السقلاا يمال فلرقات الح ضااقي م اللام ق

 .ل دات الح ضااي م(

 املواد اليت ت ترب عيارض  أولي : .3

A. 3CO2Na.                       

B. 3NaHCO. 

C. 3CaCO.                         

D. 2O6H3C. 

  .Aاجلواب: 

مدددولمل مدددع كلدددور ال دددودضوم  2لتحضدددل حملدددول  .4
(Na=23,Cl=35.5) :نلجأ ملا ضلي 

A.   ليتي ماء 1غ مم لل   ال  دل م إلى  2  يف. 
B.   1 غ مم لل   ال  دل م في وال ن معالي اعت 2  ع 

 .ليتي ر كرم والراء لتط العيا 
C.   ليتي ماء 1غيام مم لل   ال  دل م إلى  117  يف. 
D.   ي غيام مم لل   ال  دل م في وال ن معقال 117  ع

 .ليتي ر كرم والراء لتط العيا  1اعت 

E.   ي غيام مم لل   ال  دل م في وقال ن معقال 234  ع
 .ر كرم والراء لتط العيا 

  .Dاجلواب:   
% )ومح( مع كلور ال ودضوم نقوم 0.9لتحضل حملول  .5

 مبا ضلي:

A.   ليتي ماء 1غيام مم لل   ال  دل م إلى  0.9  يف. 
B.   ي  ق دل م فقي وقال ن معقالغيام مم للق   ال 0.9  ع

 .ليتي ماء 1ر كرم إلى 
C.   غققيام مققم للقق   ال قق دل م فققي وققال ن معققالي  9  ققع

 .ليتي ماء 1ر كرم اللجم إلى 
D.   ليتي ماء 1غيام مم لل   ال  دل م إلى  9  يف. 

E.   غققيام  991غققيام مققم للقق   ال قق دل م إلققى  9  ققيف
 .مم الراء

  .Cاجلواب: 
)ومو( مع كلور ال ودضوم نقدوم  %0.9لتحضل حملول  .6

 مبا ضلي:
A.   ليتي ماء 1غيام مم لل   ال  دل م إلى  0.9  يف. 
B.   ي غيام مم للق   ال ق دل م فقي وقال ن معقال 0.9  ع

 .ليتي ماء 1ر كرم إلى 
C.   غققيام مققم للقق   ال قق دل م فققي وققال ن معققالي  9  ققع

 .ليتي ماء 1ر كرم اللجم إلى 
D.   ليتي ماء 1   ال  دل م إلى غيام مم لل 9  يف. 

E.   غققيام  991غققيام مققم للقق   ال قق دل م إلققى  9  ققيف
 .مم الراء

.Cاجلواب: 
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 اهلرمونات  1
 . تقوم الكلية بإفراز كل مما يلي عدا:1
A. .الرينين 

B. .اإلريتروبيوتين 

C. .الكالسيترول 

D.  األرجين فازوبريسينAVP. 

E. .بروستاغالندينات 

 .Eاجلواب: 
 . الغلوكاكون: 2
A. صاحي.عند شخص  ًايؤخذ فموي 

B. ولين.يستخدم في عالج ارتفاع السكر بالمشاركة مع األنس 

C. ا.يستخدم في حاالت فشل القلب الناجم عن حاصرات بيت 

 .Cاجلواب: 

 معظم اختبارات احلمل املنزلية تعاير أي مادة: . 3
A.  .األستروجينات                    

B.  .الهرمون المحفز للحويصالت 

C. البروجستينات .                    

D.  .الهرمونات المحررة لهرمونات اإلباضة 

E. المنشط المنسلي المشيمي البشري . 

  .Eاجلواب: 
ونةات معظم اختبارات الحمل المنزليةة تعةاير مرم التعليق:

ن مةمةذا العامةل يفةرز  المنشط المنسلي المشيمي البشري.

 .LHمضامئ نخامي مو المبيض وله 

 نعطيادا مبيضدية كيسدات ولددياا مدلاحل تريدد امرأة. 4

 :يلي مما واحد دواء
A. Clomiphene.             B.  .Raloxifene 

C.  .Mifeprisone            D. danazole. 

E. flutamide. 

 .Aاجلواب: 

 مرتضد   ACTHو  مدنفضض كدورتيزو  لديد  مريض. 5

  :)الصح( نعطي  ماذا
A. .Mifepristone                  

B.  .Metyrapone 

C. .Nisoral                            
D. Trilostane. 
E. Hydrocortisone + Fludrocortisone 

 .Eاجلواب: 

 )اخلطأ( :الدرق مضادات من. 6
A. carbimazole.                    
B. methimazole. 
C. .perchlorate                     
D. .Propanolol 

E. propylthiouracil. 
 .Dاجلواب: 

 سدبات حالدة يف خماطية وذمة من تعاني جاءت امرأة. 7

 :نعطياا ماذا
A. Thyroxine.                      
B. liothyronine. 

C. اليود.                                
D. perchlorate. 

E. propranolol. 

 .Bاجلواب: 

 عدا(:)كل ما يلي صح  Trophic hormonesالد . 8
A. مي مرمونات موجهة.            
B. ال يفرزما الفص الخلفي للنخامى 
C. لها بنية بيبتيدية.                 
D. مستقبالتها سيتوبالزمية. 

 .Dاجلواب: 

 يزداد إفراز الكورتيزو  من قشر الكظر بتأثري هرمون:. 9
A. ACTH.                             
B. LH. 
C. FSH.                               
D. TSH. 

E. GH. 
 .Aاجلواب: 

 غلوكدوز علد  تدأثري ذات التاليدة اهلرموندات مجيد . 10

 عدا: ما الدم
A. .الغلوكاغون                     
B. .اإليبينفرين 

C. ACTH.                            
D. .التيروكسين 
E. .األندروجين 

 .Eاجلواب: 
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 نب  للجريب يضرز من: اهلرمون امل. 11
A.  الغدة النخاميةpituitary .          

B.  الغدة الصعتريةThymus . 

C.  الغدة الدرقيةthyroid.               

D.  الغدة الصنوبريةPineal . 

E.  جزر النغرمانسIslets of Langerhans . 

 . Aاجلواب:
 يتدخل يف تنظيم آلية إطراح املاء هرمدون يفضدرز مدن. 12

 ي للنفام  هو:ضالضص اخلل

A. .األلدوستيرون                           

B. .الفازوبريسين 

C.  .البروالكتين                           

D. .التيروكسين 

E. .األوكسيتوسين 

 .Bاجلواب: 
يتم حتريض احتجاز اليود ضمن احلويصل الددرقي . 13

 وإنشاء اهلرمون الدرقي بتأثري:
A. TRH .                                   

B. .السيرين 

C. TSH.                                     

D.   .شوارد المغنزيوم 

E. .الكالسيتونين 

 .Cاجلواب: 
 السوماستاتني يعرف أيضاً بد: . 14
A.  .مثبط إفراز مرمون النمو            

B.  .السكريتين 

C.  .كوليسيستوكينين                 

D.  .أوكسيتوكسين 

E.  .فاسوبريسين 

 .Aاجلواب: 
ن السوماستانين مو منظم إلفراز كةل مةن مرمةو التعليق:

 النمو واألنسولين والغليكوجين.

ما هي الغدة الد  إذا استصصدلم مدن ا سدم تسدبب . 15
 ارتضاع نسبة الكالسيوم يف الدم ثم التكزز ثم املوت؟ 

A.  .الغدة الدرقية                           
B.  .الغدة الصماء 
C.  .الغدة الكظرية                         
D.  .الغدد جارات الدرقية 
E.  .ليس أي مما سبق 

  .Dاجلواب: 
الغةةةةدد جةةةةارات الدرقيةةةةة مةةةةي المةةةةنظم األساسةةةةي  التعليةةةةق:

 الستقالب الكالسيوم في الجسم.
 الطليعة الربوتينية للثريوكسني هي: . 16
A. رنيثين. أو                              
B.  .ثريونين 
C.  .تريبتوفان                            
D.  .ثيروغلوبيولين 
E.  .ثيروكسينوجين 

  .Dاجلواب: 
مةةو والثيروغلوبيةةولين يوجةةد فةةي الغةةدد الدرقيةةة  التعليةةق:

 يملك العديد من بقايا التيروزيل عديمة الفعالية.
 عل  الكلية:  Vasopressinبروسني تأثري الضازو. 17
A.  .يؤدي إلى تشكل حصوة           
B.  .يزيد إدرار البول 
C.  .مضاد إدرار                         
D.  .االنسداد 
E.  .زيادة الترشيح 

 .C: اجلواب
الوظيضدددة اسساسدددية للغددددد جدددارات الدرقيدددة هدددي . 18

 احملافظة عل  توازن أي مادة؟ 
A. الصوديوم .                          
B.  .البوتاسيوم 
C.  .الكالسيوم                           
D.  .البيكربونات 
E.  .االلكتروليتات 

. Cاجلواب
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 آداب املهنة  1
. صيدالني حاصل على ترخيص خمرب  ااييربل يةيرب  1

 وميارس ايعمل فيه يطلب إذن فتح صيديي  بامسه: 

A. ممكن حسب االصول. 

B.   ال يجووووووي النيوووووماالس  ان يموووووغير م  ووووو   غ  ووووو   مووووو

  .اال اييس

C.  يب من االيماالم ممكن اذا كغن االمخب  ق.  

D.  ممكن اذا كغن اله ش يك صماالس. 

 .B اجلواب:
. شربر  حرباالم ضرةربي  ىرةربى يرا عربصن ايهربيد   ربل 2

  ي: 

A. مخغالف  مسنكم  يعغقب عنم غ.  

B.  مووو ا  عنووول االيوووماال  ا بموووه االمج مووو  مووون اأواجوووب

  .االسغيي 

C. اال  بمه  غال  عغد عن هذا االم يض. 

D. ي   م  االمعاي يمكن ف  االحغالت االعغد.  

 .B اجلواب:

 . عرف ضهن  ايهيدي : 3

A.   م    اجغيي   ح. 

B.   قمق دم    عنمم  ذات  غيغت إسسغسم  ا عنق  مسؤوالم.  

C. م    اك سب  غالخب ة ويمكن أن يمغيس غ أي م ايب.  

D.   م    خامم  اقام االخامغت النمواط من مثل أي م .  

 .B اجلواب:
ىطلصبرب  الختيربار  ربل ضربل ا ربل فربتح . ضا  ربي اىيربتام ا4

 صيديي  

A. ان يكون ف  شغيع يئمس  ومكغن مك ظ  غالسكغن.  

B. ان يكون  غالق ب من مجموع  من االطبغء. 

C.  أن يكوووووون م غسوووووبغل مووووون حمووووو  االمسوووووغح  واالبعوووووا عووووون

  .االيماالمغت االمجغوية

D.  أي محل عنل االشغيع االعغم يمكن اف  غحه صماالم.  

 .C اجلواب:

 ضل ايعةارام ايتايي  غري صحيح ؟. أي 5
A.    عنووووووول االيووووووومغدال  أن يعوووووووغمنوا االموووووووو فمن الووووووواي

 .كزمالء

B. فقوو  يمكوون النيووماالم  أن ابقوول مف وحوو  الوومال س ووغيا  موا

 .اال قغ  

C. ن   االيماال  منزم   مسم  م م  االم او من االوذين ا سو

  .اال قغ   االف عم  أو االم كزي 

D. موووغت  مووو  مبووو يةعنووول االيوووماال  أن يم  ووو  عووون أي اا غ 

 إلالحغق االض ي  أي يممل.

 . Bاجلواب:

 . أي مما يلي ييس ضل بنصد قسم أبقراط؟6
A. إجالل االم ضل. 

B. قسو   عام م ح إجغية االم    إال المن ي مسك  أخالقموغت

 .االم   

C. هاف مزاوال  االم    هو فغئاة االم يض. 

D. اح  ام س ي  االعالق   من االطبمب واالم يض. 

 . Aاجلواب:

. كل مما يلي ضل آداب ايعالقرب  بربا ايهربيد  واينقابرب  7
 ضا عدا:

A. .  يحظ  عنل االيماال  إهغس  أعضغء اال قغ 

B. ل عنوول كوول صووماالس  أن يلعنوو  اال قغ وو   كوول عغموول يعموو

 معه ف  االيماالم .

C.  عنوووول كوووول صووووماالس  يسوووو بال سفسووووه  شووووخ  يقوووووم

  م غمه أن ي أكا من أن  اينه صماالس  م خ .

D. ن     منزم   مسم  م م  االم او من االوذين أيسوااليماال

 اال قغ   االف عم  أو االم كزي .

E.   ي وجووب عنوول كوول صووماال  أن يم ثوول الطنووب اال قغ وو  فوو

 ااييب االطالب.

 .Eاجلواب: 
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