


ي الصيدلة
 كتيبات دار القدس ألسئلة وطن 

 
    ي تتضممممممممم

حسممممممممم  ال  اد  فرزها السممممممممما قة   د  أسمممممممممئلة دورات ال طن 

ي أسمئلة  م د ممع  د  
 
؛ ثم إىل فصم   مم    م دادب  ثيت ت ي

ً
اوال

ي الدراسة وتركي   ال  ل دات  ضها؛ وهذا 
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 د  الدراسة التقليدية. 
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 الفريوسات  1
 (: 2018. ال يأخذ اجلسم مناعة ملرض )أيلول 1

A.  التهاب كبدC.                   B. .الحماق 
C.  التهاب الكبدA.                  D. .الحصبة 

 .Aاجلواب: 
كبقققد تهققاب الع لقققاف اعقققا  ناق صققة االقققا ة  اللقققت  ققتت آلتقققع ار  الع قق    لققق التعليقق  

 نالحماق نالحصبة. Bن  A خالف التهاب الكبد  Cالفيرنسي 
 (:2018. مرض ثم القضاء عليه هنائياً )أيلول 2

A.الحصبة .                          B.الحماق . 
C. شلل األطفا .                    D. .الجد ي 

 .Dاجلواب: 
ب  قق  ي  ختلققع  ققة  ققد ي المققاي من صققا  قققمع  الحمققاق نالقق ي  صققاالجققد  التعليقق  

لقا ة  ق  د صقة اااألطفا ، مصا شلل األطفا  الت  تت القضاي  لي  نهائيًا نلكة تقت الحق
  شكل كبير  فضل اللقاف.

 : ملعاجلة الفموي Acyclovirاألسيكلوفري  . يستعمل3
A (.الحماق) الماي  د ي 
B الحأل النطاقي. 
C التناسلي الحأل صة البدئية ماتالهج. 
D التناسلي الحأل صة( المعاندة) الناكقة الهجمات. 
E سب  صا كل . 

 .Eاجلواب: 
بقر صققة ًا(  عتااسقيكل اير )صشقا   نكلي تيقدي   قبت التيميقد ة كينقاس تنااققي التعليق  

اسلي صقة ن التنماألدن ة الن  ية لفيرنس الحأل س ايً البقيت  نمطي  اي الجزي العل ي 
 مكقة تجنق  -الجقت من الحمقاقي )النطقاقي( ن عطقع ص اقعيا من ام  قًا من آلقنقًا ن  قد ًا

مققققا م  كالققققا ة ال ليققققد  قققق  راي قيصققققر ة  نققققد ت كيققققد .لققققا ة األ   ققققالحأل التناسققققلي. 
 ققب  داي  ال ي EBV  اشتا ة   بايرنس ا م ضًااألسيكل اير   بت اي ال ست الصنعي 

العقال   نالفيرنس المضخت للخال ا.  قتعمل هق ا القدناي اقي، Kissing diseaseالقبل 
 ي.لتناسلاالحاد للحأل النطاقي،  د ي الماي، نالهجمات البدئية نالناكقة للحأل 
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 (:2018. اخلاليا اليت يستهدفها فريوس اإليدز )أيلول 4
A .البائيات                           B.التائيات . 
C.العدات .                           D.الكر ات الحمراي . 

 .Bاجلواب: 
 نتمققي  يس لمتالسصققة نقققم المنا ققة المكتققق ايققرنس اا ققدس المقققب  الققرئ التعليقق  

يقققققة التائاللمفان قققققة الخال قققققا   هقققققا ت Retrovirusesلعائلقققققة الفيرنسقققققات القهقر قققققة 
 ا ة. س صنصما  حدث صشكلة اي تقلقل  د الفعل المنا ي ن التالي   T4  المقا دة

  صحيحة؟ احلماق فريوس للقاح بالنسبة التالية العبارات . أي5
A التعرض.  عد الحماق صة لل قا ة     نصح 

B صقت  . ايرنسي لقاف 

C  طفقا لأل ناآلقدة  ر قة . طقاي %  عقد90مكبر من  ققاني  المصلي اانقالب صعد 
 سنة. 12ن شهر 12  ية م ما هت تترانف ال  ة

D A  نB.                 E B  نC. 
 .Cاجلواب: 

من (VZVلقققاف الحمقاق ) التعليق  
 هقق  لقققاف آلققي صضققعع  ققمصة نقا ققة صققة االققا ة نلققيس  عققد االققا ة.

ة ا  الق   اللقاف الحي المضقعع لفيقرنس الحمقاق للتمنيقر الرنتينقي اقي األطفق  نصح
قققبقًا صسققنة ناققي البققالذية القق  ة لققت  تعراقق ا  12–شققهر  12م مققا هت  ققية تتققرانف 

لمنقققا ي للجقققد ي. هققق ا اللققققاف ا  نصقققح  ققق   عقققد التعقققرض. . ا م طقققي الذل  يققق لية ا
فققا  سققا ة صققة التعققرض  منققر المرققاهر القققر ر ة اققي صعرققت األط 72للحمققاق لققال  

ي اقي ة لققاف الجقد األلحاي المتحققية. صعد  اانقالب المصلي  جر قة ناآلقدة صق
 صة اللقاف.  اتسن 4%  عد 90سنة ه  مك ر صة  12مقل صة األطفا  

 : بواسطة حتصل الكبد اللتهاب املنفعلة املناعة. 6
A الكبد التهاب آلي لقاف.                 B  الكبد بالتها المعطل ال  فا. 
C نقاني صنا ي غل  ي لية..              D ت  المق الكبد بالتها ايرنس. 
E صمكة غير ألن  سب  صما شيي ا. 

 .Cاجلواب: 
-زي غاصققاالمنا ققة المنفعلققة تكقق    نقققل صصقق   .نقققانية صمنعققة نلالققة الجقق التعليقق  

لقققاف قققاف. ال)ماققداد(. مصققا المنا ققة الفا لققة اتكقق   صققة لققال  التعققرض للفيققرنس من الل
قتضقد ة صالمقتق   من م قزاي  شكل  ا    صنر صة العاصل الممرض الحي الم هة من 

 صن  من  ناانات.
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جيب أن حتجر صحياً وتراقب كل من الكالب أو القطط العاضة لكشف عالماات . 7
 داء الكلب خالل: 

A 24  .سا ة                       B 48  .سا ة 

C 96  .سا ة                        D 7–10  . م ا 

E 3 .مسا ير 

 .Dاجلواب: 
د لهقا الت كقمسب  ية(  تت لال – ج  آلجر الحي ا  لمدة  شر م ا  )مسب ع    التعلي

   لققع ن عققدها .  لققت ترهققر م ققراض الك ل قق  rabiesصققة .لققا ة الحيقق ا   فيققرنس الققق

   للكشقعالحي ا   طل  سراآل  ن.  ظهرت  تت قتل الحي ا  ثت تمل   ينة صة دصاغق

سقتخدا  ها الفح ص المنا يقة  امن لطالة صة القرنية نتجرى  لي Negri ة م قا  

 تقنيات الت ل  المنا ي من ال صضا  المنا ي.

الوقاية بعد التعرض لداء الكلب من عضة كلب مصاب أو قطة مصاابة جياب أن . 8
 تشمل: 

A  . الذل  ي لية المنا ي اد داي الكل        B  . لقاف الكل 

C  .ال  فا  المعطل للكزاس                   D A  نB. 

E A نB نC. 

 .Eاجلواب: 
قا ة صقة كل  لل اد ال الن  ي  شا     طاي لقاف الكل  نالذل  ي لية المنا ي التعلي  

   رنس صقتقلقاف الكل   با ة  قة ايق  ضة الكالب من القطت المشتبهة من المقع  ة.

( 28-14-7-3-0 ر قققات لقققال  شقققهر اقققي األ قققا  ) 5ن عطقققع  لقققع 

 

 : بواسطة يُحمل الكلب . داء9
A الكالب.                                   B الخفاايش. 

C القطت.                                  D A ن B. 

E A ن B ن C. 

 .Eاجلواب: 
 نات الققد داي الكلقق  لد قق  صققدى ناسققر صققة الع ائققل  تضققمة كققل الحي انققات   التعليقق  

 ًا.ص ل الكالب نالقطت نالخفاايش المصا ة نالكالب هي األك ر شي   ا الح
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 نقص لفريوس املضادة األجسام لفحص تستعمل التالية املاسحة الفحوص . أي10
  ؟(HIV) املكتسبة املناعة

A صقا قة الممتز المنا ي المرتبت  اانز ت (ELISA). 
B الذر ية اللطخةwestern blotting .  
C البا دة تالرالا . 
D  A ن B. 
E  A ن B ن C. 

 .Dاجلواب: 
ليزا التشقققخيم  قققتت صقققة لقققال  صعقققا رة األاقققداد الن  يقققة للفيقققرنس  قققاا التعليققق  
(ELISA) صاسقح  ققتعمل للتحقق  صقة ايقرنس نققم  نه  احقمشي  ًا  ه  األك ر

   عق  نلكقة ظهق المنا ة المكتقبة اي الد  المتبقرع  ق  آليقن منق   لقيم نص ثق ق. 
اقداد التقي تكشقع  قة األ westerm blot جا يات الكا  ة  جعل طر قة التلطيخ اا

 gp24ن  gp160 البرنتينققات القققكر ةاألك ققر ن  يققة الم  هققة اققد المقتضققدات ن
ي آلققا  اققرن  ة. نظهقق   األاققداد  ققتت  عققد شققهر صققة االققا ة لقق ا  عققاد االتبققا  اقق

لضققد  لققع تفا ققل اققد ص لقد االرالققات البققا دة هقي م قققا  صضقادة تالققلبية  عققد شقهر. 
 .كر ات الد  الحمراي نتقتعمل اي تشخيم الميك  السما الرئ  ة

أي من العبارات التالية صحيحة بالنسبة النتانات فريوس احلمااق )اإلصاابة . 11
 جبدري املاء(؟ 

A  21آلتع  10اترة الحضانة ال سطية تترانف صة  .    
B هقق   ظر بققًا قبققل  قق   من  قق صية صققة تبققدم العققدنى صققة األشققخاص المخمقق  ية تق

 الطفح نتنتهي  ندصا تت سع  مير اراات. 
C  جلد ة. راات الا نتقل  بر التماس المباشر، القطيرات، من   ا  القائل الح  صلي صة 
D A  نB. 
E A نB نC. 

 .Eاجلواب: 
 لتمقاسان نتققل  بقر  ق د ي الماي صرض صعقد   شقدة  ققبب  ايقرنس الحمقا التعلي  

اسات سققطة .اققرالمباشققر، القطيققرات من   ا  القققائل الح  صققلي للاققات الجلد ققة، من   ا
   كققت قق   نلكققة  مكققة م   16–14هققي  ةالمجققرى التنفقققي. اتققرة الحضققانة ال سققطي

هجمقة  ا  صقة قم 5–4   . الت سع الكلي راات الجقت  حقدث  قادة  عقد  21–10آلتع 
 الطفح.
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 نتان جبدري املاء؟ نسبة ملا بعد اإلبال ةأي العبارات التالية صحيح. 12
A ية. يصبح الفيروس خاماًل في العقد العصبية الحسية بدون تظاهرات سرير 
B  .إعادة تفعيل الفيروس الخامل مسببة الحأل النطاقي 
C 85 خالل فترة حياته.  الحأل النطاقي% من السكان سيعاني من 
D A  وB.               E B  وC. 

 .D اجلواب:
ن لىه إننتىايبقى  فيىروس الحقىاا خىاماًل فىي العقىد العصىبية حتى  يعىاد تفعي التعليق:

ة بعىد عند حدوث نقص في القناعة عند إبىار السىن وخا ىحأل نطاقي، الذي يتطور 
سىو   هماألشخاص الذين عانوا من الحقىاا فىي وفىولت % من15-10. فقط الخقسين

 .برعند الك يعانون من اإل ابة بالحأل النطاقي
 :Varicella Zoster Virus. اخرت اإلجابة الصحيحة فيما يتعلق بعالج 13
A .فورسكارنيت       B زيدوفودين. 

C أسيكلوفير.          D ريبافيرين.          E أمانتادين. 

 .Cاجلواب: 
 CMVج . بينقىا لعىالVZVو  2و 1بنقطيىه  HSVاألسكلوفير يستخدم لعالج  التعليق:
ي القخلو لفورسكارنت والغانسكلوفير. ويستخدم الريبافيرين في الفيروسيستخدم ا

 . HIVزيدوفودين لى د سي، واألمانتدين لالنفلونزا، والتنفسي وفيروس الكب
  األنفلونزا؟ فريوس لقاح فيها يستطب التالية اجملموعات . أي14
A سنة أو أإثر 65 األشخاص.       B الققرضات بيوت في الققيقين. 
C بالربو مصابين أوفال.           D مزمنة رئوية إلمشا من يعانون الذين نالبالغو. 
E سبق ما إل. 

 .Eاجلواب: 
 Aن لقىىىاح محمىىىر مىىىن الفيىىىروس الققتىىىول يحتىىىوي عىىىادة  ىىىالث  راري ا نىىىا التعليىىىق:
بيىىىىة السىىىىن و القصىىىىابين بىىىى مرا  قل ينصىىىىح باسىىىىتخدامه روتينيىىىىًا لكبىىىىار  Bوواحىىىىد 

مى   هىم على  تقىاس مىناألوفىال إىذلو ومنىة ويعطى  لقتىدني القناعىة وتنفسية مزو
 .القرض  بشكل عام

 . أشر إىل اخليار الذي ال يتماشى مع اخليارات األخرى:15
A Poliovirus .     B HAV.       C Rotavirus.       D HIV.       E Echovirus. 

 .Dاجلواب: 
فيروسىىات  Rotavirusو  Echovirusو  Poliovirusو  HAVإىىل مىىن الىىى  التعليىىق:

 فيروس رنا مغلف. HIVرنا غير مغلفة لكن 
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أي املنااافع التاليااة للقاااح شاالل األلفااال )سااالت( عنااد مقارنتااه بلقاااح شاالل . 16
 األلفال )سابني(؟ 

A  .اللقاف الفيرنسي غير المفعل  قضي  لع لط  ة .آلداث الشلل 
B  .ًمسهل . طاي                    C  .ل  اعالية مك ر 
D A  نB.                            E B  نC. 

 .Aاجلواب: 
خد  لقققاف سققا ية لقققاف آلققي صضققعع  عطققع ام  ققًا نهقق  مسققهل . طققاي ن قققت التعليقق  

 الو(لقققاف شقققلل األطفققا  غيقققر المفعققل )سقققاآلققداث صنا ققة القطيقققر نهقق  م لقققم. مصققا 
 .ينه  مغلع صة سا ية الفم  ًا ضلي آلقنًاايعطع 

 آكالت اجلراثيم هي عادة: . 17
A  .كتير ا                         B  .ايرنسات 
C  .ليبيدات                        D  .د دات سكر دات  

 .Bاجلواب: 
نهقا  جقية تتطفل  لع الجقراثيت ن نقدصج  يآكالت البكتير ا هي ايرنسات  التعلي  

ل  اثيقة اترهر م يا   د قدة تحق ي صادتهقا الجرث   نا  حدث تنقخ للفيرنس .نما 
  ية الفيرنس.

 معظم السرلانات اليت حتدث يف اإلنسان تعزى إىل: . 18
A  .صنش   كتيري                  B  .صنش  ايرنسي 
C  .الع اصل ال  اثية              D  .الع اصل البيئية الخا  ية 
E  .األدن ة الم بطة للمنا ة 

 .Dاجلواب: 
التقي  التقدلية()تع د الذالبية العرمع صة القرطانات .لع الع اصل الخا  ية  التعلي  

 صة الممكة م  تك   قا لة للتجن .
 . أشر إىل اخليار الذي ال يتماشى مع اخليارات األخرى:19
A Neurons.                       B اللمفان ات البائية ال اكرة. 

C Herpes virus.                D Papilloma virus. 
E  لال اCD34. 

 .D اجلواب:
كا  لتكمة اي  صتم ل  CD34 .  الخال ا العصبية نالخال ا اللمفية البائية ن  التعلي  

نمققا .  يEBVن اا بشققتا ة  ققا  CMVايرنسققات الهققر س البقققيت ن المضققخت للخال ققا 
 الخيا ات.تماشع صر ه ه  ا  Papilloma الق 
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 . أشر إىل اخليار الذي ال يتماشى مع اخليارات األخرى:20
A Incomplete DNA.           B cccDNA. 
C Pre S.                              D X. 
E env. 

 .Cاجلواب: 
 ي الطققاق عتبققر ايققرنس الكبققد ال  ققائي ب ايققرنس صذلققع  ن دنققا آللقققي ثنققائ التعليقق  

   P – S – X –Cت لع صة ا  عة  ينات  شكل غير كاصل ن 
 ما يلي عدا: Enteroviruses. من مكونات 21
A VP0.                              B VP2. 

C VP1.                              D VP4. 
E VP41. 

 .Eاجلواب: 
 ستشقكل آلجقا ة األسقا  (VP0-1-2-3- 4) لها  رنتينات ايرنسات  ا  ةهي  التعلي  

 كققق    VPgتققققر  لقققع ال  ققق  القققداللي للكا ققققيد ن  VP4ن  (Viral capsid) اقققي
 اه  غير ص   د.  VP41صرتبطًا  الرنا  مصا 

 . تصنّف الفريوسات وفق كل ما يلي عدا:22
A  نية القفيصة CapsidB .نمت الحم  الن ني 
C صتطلبات األكقجية.               D  ن  د الذالفEnvelope الدست. 

 .Cاجلواب: 
حمقق  تصققنع الفيرنسققات تبعققًا )للحمقق  النقق ني نالمحفرققة نالذققالف( لل التعليقق  

ي تقققنالمحفرقققة )الكا ققققيد( ال DNAن RNAالنققق ني الخقققاص  هقققا ابعضقققها ايرنسقققات 
ن قة ادة الن  عق  الفيرنسقات  حقيت  المق منق  اقيحيت  المادة الن ن ة  اااقااة .لقع ت

 اتك   صذلفة ن عضها غير صذلفة. نالكا قيد صادة شحمية
 . علم احلمات:23
A Microbiology.              B Virology. 
C Mycology .                  D Bacteriology . 

 .Bاجلواب: 
هققق   لقققت الفيرنسقققات آليقققن  طلققق   لقققع الفيرنسقققات الحمقققات Virology  التعليققق  

  لققت األآليققاي الدقيقققة Microbiologyهقق   لققت الفطر ققات ن  Mycologyالراشققحة. 
  لت الجراثيت. Bacteriologyالعا  ن 
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 . أشر إىل اخليار الذي ال يتماشى مع اخليارات األخرى:24
A Linear dsDNA.              B Enveloped. 
C HSV-2.                          D α-herpesvirinae. 
E 142 كا ق صير. 

 .Eاجلواب: 
 صذلفقة ن لفات  ائلة الهر س منها ايرنسات دنا لطي صضا ع الطاق نصة  التعلي  

ن  2 -1نمطيق   تققت لعائلة ملفا ن  يتا ن غاصقا ن األلفقا تضقت  ائلقة الهقر س البققيت 
 ر.كا ق صي 162ن  ت لع صة  Icosahedralالفيرسيال من الحماق  ن الكا قيد 

 يشمل النكاف يف األلفال عادة: . 25
A ية. الذدد اللعا                    B  .الل سات نالحنجرة 
C  .الذدد الجنقية                 D  .الكبد نالبنكر اس 
E  .الجهاس العصبي المركزي 

 .Aاجلواب: 
النكاف  ل الا ةتشم النكاف ناد ًا صا  صي  الحنجرة من الل سات اي األطفا . التعلي  

لققققة ية نالمبيضققققية نالبنكر ققققاس نالجمالذققققدة النكفيققققة نصمكققققة م   نتشققققر للخصققققيت
العصبية المركز ة

 :Uncoating. التعرية 26
A . نترايرن.                       B ص بطات البرنتياس. 
C مصانتد ة.                          D صشا هات الن كلي س د. 
E هاس غ لجي . 

 .Cاجلواب: 
مانتيد ة صضقادات لفيقرنس اانفلق نزا صقة  عتبر كل صة األصانتيد ة نالر  التعلي  
 نتعمل صة لال  ا قاف  ملية تعر ة الفيرنس. Aالنمت 

27 .Rubella :هو اسم آخر لا 
A .الحصبة                        B .التهاب القحا ا 
C النكاف.                          D .الحمع القرصز ة 
E  الحصبة األلمانيةGerman measles. 

 .Eاجلواب:   
. ا القققا ت  (German measles)ااسقققت الشقققائر هققق  الحصقققبة األلمانيقققة  التعليققق  

 – measlesالحاصل تقب  صشاكل  صبية لقدى الجنقية. نهق  تختلقع  قة الحصقبة 
نالحصققققبة  MEASLESنالحصقققبة  MUMPال الثقققي  شقققمل النكقققاف   MMRلققققاف

  ات المقيحة.صا صقب  الحمع القرصز ة العقدم – RUBELLAاأللمانية 
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 منبهات الودي  1
 عدا:مقلدات اجلملة العصبية الودية( ) Sympathomimetics. كل مما يلي من الـ 1

A. .إيتيل أدريانول                B. .بريفيتين 

C. .بنزفيتامين                    D. فينترمين 

E. .اإليرغوتامين 

 .Eاجلواب:  
 Sympatholyticيعتبر اإليرغوتامين من حاصرات الجهاز العصبي الوود   التعليق:

agent. 

 . متييز النورأدرينالني يعطي كلّ من التفاعالت التالية ما عدا:2
A. .يترسب بحمض الفوسفوتنغستي        B. .يرجع محلول فهلنغ بالحرارة 

C. .تفاعل فولبيان                           D. .تفاعل دنيجيس 

E.  التفاعل مع اليود في محاليله المختلفة الوPH. 

 .Eاجلواب: 
ال يتفاعل النورأدرينالين مع اليود، ولكن يعطي األدرينوالين واإليزوأدرينوالين  التعليق:

لووون أحموور مووع اليووود، بمووا يترسووب بحمووض الفوسووفومولبيل ، يعوول تفاعوول فولبيووان 

 .وصفي لنواة البيروباتشول

 . كل مما يلي صحيح عن األدرينالني ماعدا:3
A.  له تأثير مضيق لألوعية بتأثيره على  .لذا يستعمل بمضاد احتقان 

B.  2يؤثر علىB .ويستعمل بموسّع قصبي 

C.  3وجود جذرCH  على اآلزوت يزيل فعاليته على المستقبالت  وينقصها علىB. 

D. .ال يعطى فمويًّا 

 .Cاجلواب: 
وجود جذر الميتيل على اآلزوت يؤد  إلى تناقص فعالية المسوتقبالت ألفوا وتزايول  التعليق:

فعاليووة المسووتقبالت بيتووا، يسووتخلال بشووكل حاللووة نوا يووة أو حقنووًا تحوو  الجلوول فووي حوواالت 

 الربو، ال يعطى عن طريق الفم فهو بطيء االمتصاص ويتخرب بسرعة في الكبل.
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4 .Noradrenaline: 
A. ( مرّة من األدرينالين.2-1.5وعية أصغر بو )تأثير المقبض لأل 
B. .يستعمل بخافض للضغط 
C. ( ملغ حقنًا وريليًا مؤديًا مباشرًة إلى ارتفاع الضغط الشرياني.1-0.5يعطى بمقلار ) 
D. .يعطى النورأدرينالين بشكل آمن للمخلّرين بالكلوروفورال 

 .Cاجلواب: 
( مورة مون األدرينوالين، 2-1.5عية نو أببور بوو)تأثير النورأدرينالين المضيق لألو التعليق:

يسووتعمل لتووأثيره الرافووع للضووغط فووي حوواالت زاصووة )صوولمة نووزي الوولال أو فووي العمليووات 
 الجراحية(، ال يعطى النورأدرينالين مطلقًا للخاضعين للتخلير بالكلوروفورال.

 . كل مما يلي صحيح عن اإليزوبرينالني ماعدا:5
A. ّعة للقصبات.أحل أقوى المرببات الموس 
B. .يحو  جذر بروبيل على ذرة اآلزوت 
C.  ملغ حقنًا مع المصل الفيزيولوجي. 1يستعمل منبهًا للقلب بمقلار 
D.  15موسّع قصبي بشكل حاللة نوا ية.% 

 .Dاجلواب: 
 2)تنبيوه القلوب( والمسوتقبالت بيتوا  1ينبه االيزوبرينوالين المسوتقبالت بيتوا  التعليق:

يسووتخلال موسووعًا للقصووبات فووي الربووو بشووكل أقووراص توضووع تحوو  )توسووع القصووبات(، 
 %(.1اللسان أو حقن مع المصل أو بشكل حاللة نوا ية )محلول 

 . كل مما يلي صحيح عن السامليتريول ما عدا:6
A.  2مربب حليث يؤثر انتقا يًا فيB. 
B. .وجود الجذر الثقيل على ذروة اآلزوت يجعل تأثيره مليلًا 
C. ي الربو.موسع قصبي ف 
D.  ملغ/اليوال. 50يعطى بمقلار 

 .Dاجلواب: 
ميكروغوراال  50سواعة(، يعطوى بمقولار 12يتمتع بمولة توأثير طويلوة نسوبيًا ) التعليق:

 على دفعتين باليوال.
 . من املركبات البارافينولية:7
A. .سامباتول                         B. .بوتيل سامباتول 
C. .فينيل إيفرين                    D. A+B 

 .Dاجلواب: 

يمتوواز بوتيوول سوامباتول بفعاليووة ببيوور موسوعة لألوعيووة المحيطيووة، ويعطووى  التعليوق:
 ملغ يوميًا. (60-50بمقلار )
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 . كل مما يلي صحيح عن السالبوتامول ما عدا:8
A.  على شكل حاللة نوا ية.18يستعمل في الربو بتربيز % 
B.  ملغ/ اليوال. 10-6يستعمل في ازتطار اإلجهاض بمقلار 
C.  يحظر استعماله عنل مرضى الربو المصابين بوCHF. 
D. .يسمح باستعماله عنل مرضى فرط اللرق 

 .Dاجلواب: 
يحظوور اسوتعماله عنوول المصوابين بفوورط الولرق أو السووكر  أو ارتفواع التوووتر  التعليوق:

يره والراحووة الشورياني الحوواد، يولوول حالووة موون اإلدمووان أو االعتيوواد نظوورًا إلووى سوورعة تووأث
 الفورية التي يوللنا عنل مرضى الربو. 

 . كل مما يلي صحيح عن الدوبامني ماعدا:9
A.  يتكوّن من الوLevodopa  بعمليةdecarboxylation .)نزع الكربوبسيل( 
B. .يوسّع األوعية الكلوية 
C. .يستعمل في الصّلمة القلبية المترافقة مع توقف اإلدرار 
D. بغ من الوزن 1مكغ لكل  5-2ر يعطى حقنًا بمقلا 
E. .يعطى في حالة قصور األوعية التاجية 

 .Eاجلواب: 
ينبووه الوولوبامين المسووتقبالت ألفووا وبيتووا بقوووة أقوول موون النورأدرينووالين، ينبووه  التعليووق:

 المستقبالت اللوبامينية، ال يعطى اللوبامين في حالة قصور األوعية التاجية.
 سيربينالني ما عدا:. كل مما يلي صحيح عن األور10
A.  2من منبهات الجملة العصبية الودية يؤثر فيB. 
B.  على شكل حاللة.1.5يستعمل بموسع قصبي بتربيز % 
C. " يعطىPO ملغ/اليوال. 500" بمقلار 
D. .يسبب اإلدمان 

 .Cاجلواب: 
 ( ملغ في اليوال موزعًا على علة جرعات.80-20يعطى عن طريق الفم بمقلار ) التعليق:

 . من تأثريات النورإيفدرين:11
A. .مقبض لألوعية                              B. .تأثير فاتح للشهية 
C. .تأثير على الجملة العصبية المربزية       D. .واحل مما سبق زطأ 

 .Dاجلواب: 
ليس لوه توأثير فواتح للشوهية، يتمتوع النورإيفولرين بتوأثير وسوطي بوين توأثير  التعليق:
 ين واإليفلرين، يستخلال في المستحضرات المزيلة لالحتقان.األدرينال
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 . كل مما يلي صحيح عن التريبوتالني ماعدا: 12
A.  يؤثر على المستقبالتB .بسبب وجود البوتيل الرباعي 
B.  وجووود مجموووعتي نيلروبسوويل-OH  علووى الحلقووة العطريووة بوضووع ميتووا يجعلووه

 .2Bانتقا يًا على 
C.  ملغ/اليوال. 15-5موسّع قصبي بجرعة 
D. . يستعمل بأمان للى مرضى السكر 

 .Dاجلواب: 
يعطى لعالج الربو عن طريق الفوم أو بشوكل حاللوة نوا يوة، يحظور اسوتعماله  التعليق:

 للى مرضى السكر  ومرضى فرط اللرق.
 . يف عالقة البنية بالتأثري بالنسبة للمنبهات الودية:13
A. ة بجوووذر ميتيووول تكوووون ذات فعاليوووة مضووويقة المشوووتقات غيووور المتبادلوووة أو المتبادلووو

 لألوعية ورافعة للضغط.
B.  المشوووتقات الغيووور المتبادلوووة أو المتبادلوووة بجوووذر ميتيووول تكوووون ذات فعاليوووة موسوووعة

 لألوعية وزافضة للضغط.
C.  المشووتقات المتبادلووة بجووذر يحووو  ثووالو ذرات بربووون فمووا فوووق تكووون ذات تووأثير

 مضيق لألوعية ورافعة للضغط.

D. مشووتقات المتبادلووة بجووذر يحووو  ثووالو ذرات بربووون فمووا فوووق تكووون ذات تووأثير ال
 موسع لألوعية وزافضة للضغط.

E. A+D 
 . Eاجلواب:

 . يؤثر األمفيتامني:14
A. .بمثبط للجملة العصبية المربزية بونه مصنف في قا مة المواد المخلرة 
B. .مثبط للضغط ولضربات القلب 
C. ربزية.منبه للجملة العصبية الم 
D. .زيادة الشهية للطعاال 

E. .ال يؤد  استخلامه للنشوة واالعتياد مع أنه مصنف ضمن قا مة المواد المخلرة 

 .Cاجلواب: 
يتمتع األمفيتامين بفعالية منبهة للجملوة العصوبية الوديوة، يسوتعمل برافوع  التعليق:

يثوووبط مربوووز اإلحسوووا  بوووالجوع  للضوووغط فوووي حووواالت نبووووط الضوووغط الشووورياني،
 استعماله لفترة طويلة يؤد  إلى اإلدمان. يستخلال في معالجة السمنة،و
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 .  كل مما يلي صحيح عن األغوال األمينية ماعدا:15
A. .يعتبر التفاعل المميز للبيروباستثول نو فوليبسان 
B. .يمكن استخلاال تفاعل دينجس بمبلأ معايرة لونية 
C. الصطناعية.النورأدرينالين من األغوال ثنا ية الفينول ا 
D. .علال وجود متبادل يعزز الصفات الرافعة للضغط 

 . Cاجلواب:

 النورأدرينالين من األغوال األمينية ثنا ية الوظيفة الفينولية الطبيعية. التعليق:

 . فيما يتعلق مبنبهات اجلملة العصبية املركزية:16
A.  تزداد الصفة المنبهة لوβ  .مع نقصان المتبادالت 
B. ورأدرينالين واألدرينالين فمويًا دومًا.يعطى الن 
C. .يستخلال األدرينالين بموسع أوعية 
D.  وجود األيزوبروبيل في األيزوبرينالين زاد تنبهًا لوβ. 

 .Dاجلواب: 
تتنوواقص فعاليووة المسووتقبالت ألفووا وتووزداد فعاليووة المسووتقبالت بيتووا مووع زيووادة عوولد  التعليووق:

المتبادالت على ذرة اآلزوت، يسوتخلال األدرينوالين بمقوبض لألوعيوة، ال يعطوى األدرينوالين 
 والنورأدرينالين عن طريق الفم بسبب بطء االمتصاص والتخرب السريع في الكبل.

 العصبية املركزية: . فيما يتعلق مبنبهات اجلملة17
A.  غ. 3-0.2يعطي ميتيل دوبا فمويًا 
B. .يحتو  أورسبيرينالين وظيفتي نيلروبسيل في أورتو 
C.  يعتبر أورسبيرينالين انتقا ي علىα. 
D. ملغ/يوال. 80-20سبيرينالين فمويًا ريعطى األو 

E. A  وD .صحيح 

 .Eاجلواب: 
وبسووويل فووووي ميتوووا، ويووووؤثر فووووي يحتووووو  األورسوووبيرينالين وظيفتووووي نيلر التعليوووق:

 .2βمستقبالت 
 . واحدة من املركبات التالية ال تنتمي جملموعة الكاتيكول أمينات:18
A. .األدرينالين                   B. .نورأدرينالين 
C. .سكوبوالمين                D. .ايزوبروتيرينول 

 .Cاجلواب: 
لين، يصنف السكوبوالمين مون حواالت ايزوبروتيرينول نو نفسه االيزوبرينا التعليق:

 نظير الود .
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 . فيما يتعلق بالدوبامني:19
A.  يوجل في اللوبامين وظيفة غولية على بربونα. 

B. . يسبب زيادة الجريان الكلو 

C. .يستخلال في قصور القلب التاجي 

D.  يؤثر علىα  وβ .أبثر من النورأدرينالين 

E.  ملغ/يوال. 1000-500يعطى بجرعة 

 .Bواب: اجل
ال يحتو  على الوظيفة الهيلروبسيلية الغولية على الكربون ألفوا، ال يعطوى فوي  التعليق:

 ( مكغ لكل بغ من وزن الجسم.5-2حالة قصور األوعية التاجية، يعطى بمقلار )

 . فيما يتعلق بااليفيدرين:20
A. .يعتبر االيفيلرين من األغوال األمينية ولكن غير الفينولية 

B. ربع متصاوغات من االيفيلرين.يوجل أ 

C.  يستحصل االيفيلرين بطريقةFaurneau .ابتلاء من البربيوفينون 

D. .بل ما سبق صحيح 

E. .بل ما سبق زاطئ 

 . Dاجلواب:
لووذلل لووه  Asymetricيحتووو  االيفيوولرين ذرتووي بربووون غيوور متنوواظرتين  التعليووق:

سوووحوق االيفووولرا، أربعوووة مصووواوغات ضوووو ية، يستحصووول بطريقوووة االسوووتخالص مووون م

يعاير بوسط ال ما ي بواسوطة حموض البيربلوريول بوجوود البنفسوجية المبلوورة، أو 

 بمقيا  الكمون أو بمقيا  األمبير. 

 . ما الفرق بني األدرينالني و النورأدرينالني:21
A. .نو جذر ميتيلي مرتبط باآلزوت 

B. .األدرينالين مقبض لألوعية بينما النورأدرينالين موسع 

C. .يعطى األدرينالين فمو  بينما النورأدرينالين حقني 

D. B+C. 

 . Aاجلواب:  
يحتووو  األدرينووالين علووى جووذر ميتيوول علووى اآلزوت، بينمووا النورأدرينووالين ال  التعليووق:

يحتوو  جووذر ميتيوول، المصوواوغ الميسوور نووو المسووتعمل طبيووًا فووي بوول موون األدرينووالين 

 والنورأدرينالين.
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 رينالني واألمفيتامني:. ما الفرق بني األد22
A. .األدرينالين غولي أما األمفيتامين من األمينات 

B. األدرينالين منبه لوCNS   بينما األمفيتامين مثبط لCNS  

 .C.يتواجل بل من األدرينالين واألمفيتامين بشكل مساحيق مبلورة 

B+C .D. 

 . Aاجلواب:
أمووا األمفيتووامين فووال يحتووو  أ  يعتبوور األدرينووالين موون األغوووال األمينيووة،  التعليووق:

، يتواجوول األدرينووالين بشووكل مسوواحيق CNSوظيفووة غوليووة، ويعتبوور بالنمووا منبووه ل 

 مبلورة بينما األمفيتامين يوجل بشكل سا ل.

 . يتميز مركب األدرينالني:23
A. .يتميز بصفة قلوية لوجود وظيفتي فينول 

B. .تتميز بخواص األبسلة السريعة لوجود أسس آزوتية 

C. .له تأثير مقبض للقصبات 

D. .يتأبسل بالهواء إلى أدرينوبروال 

 .Dاجلواب: 
يتميوووز بصوووفة قلويوووة لوجوووود الوظيفوووة األمينيوووة، بموووا يتميوووز باألبسووولة  التعليوووق:

السووريعة لوجووود وظيفتووي الفينووول، لووه تووأثير موسووع للقصووبات، يتأبسوول بووالهواء أو 

 أبسيل الفضة إلى أدرينوبروال ذ  اللون األحمر.

. الفرق بني املشتقات أحادية الوظيفة الفينولية وثنائية الوظيفـة الفينوليـة: 24
 )واحدة خاطئة(

A. .األحادية تحو  وظيفة فينولية واحلة أما الثنا ية تحو  وظيفتي فينول 

B. .الثنا ية سريعة التأبسل بينما األحادية ثابتة نسبيًا 

C. ما األحادية فتعطى غالبًا حقنًا.الثنا ية غالبًا ما يستعمل عن طريق الفم أ 

D. .التأثير العاال لألحادية أقل شلة من التأثير العاال للثنا ية 

 .Cاجلواب: 
المشتقات األحادية ثابتة نسوبيا،، ال تتأبسول بسوهولة وينوت  عون ذلول سوهولة  التعليق: 

علوى العمل بها وإدزالها في العليل من األشكال الصويلالنية واسوتعمالها بطريوق الفوم )

عكس المشتقات ثنا ية الوظيفة الفينولية( وعلال تخربها بالجسوم وبالتوالي زيوادة مولة 

 تأثيرنا.
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 . يتمتع امليتيل دوبا باخلواص التالية:25
A. .ينتسب إلى مجموعة األغوال األمينية الفينولية 
B. .طليعة دواء لأللفا ميتيل نورادرينالين 
C. ( ملغ/يوال.3-0.2يعطى بمقلار ) 
D. 2ية عمله تعتمل على تثبيط مستقبالت آلα  .في الجملة العصبية المربزية 

 .Bاجلواب: 
ال ينتسوب إلوى مجموعوة األغووال األمينيوة الفينوليوة ألنوه ال يحمول مجموعوة  التعليق:

( المرتبطووووووة مباشوووووورة بحلقووووووة الكاتشوووووويول، يعطووووووى Bغوليووووووة علووووووى ذرة الكربووووووون )
 .CNSفي  2αالت (  غ/يوال، يعمل بمنبه للمستقب3-0.2بمقلار)

 . كل مما يلي صحيح عن النافازولني ماعدا:26
.A .من منبهات الجملة العصبية الودية 
B. .من األغوال األمينية ثنا ية الوظيفة الفينولية 

.C مضيق لألوعية وتأثيره أسرع وأطول ملة من األدرينالين 
.D قان.يستعمل بشكل حاللة أو قطرة أنفية في حالة الرشح بمضاد لالحت 

 .Bاجلواب: 
يصنف من المرببات مختلفة البنية المنبهة للجملوة العصوبية الوديوة، يوؤثر  التعليق:

 .1αبمنبه للمستقبالت األدرينالية ألفا 
 . يتم استحصال مركب االيفدرا:27
A. .بطريقة االستخالص من مسحوق االيفلرا 
B. .)ابتلاء من البربيوفينون )اصطناع بامل 
C. طناعية باستعمال مربب فينيل أستيل باربينول الميسر.طريقة نصف اص 
D. A  +B. 

E. A  +B  +C. 
 .Eاجلواب: 

ابتووولاءن مووون  Fourneauيستحصووول باالصوووطناع الكامووول باسوووتخلاال طريقوووة  التعليوووق:
 البربيوفينون.

 . وجود اجلذر األلكليلي الطويل على ذرة اآلزوت يزيح طيف التأثري حنو مستقبالت:28
A.  1ألفا.                          B. β. 
C.  2ألفا.                          D. A+C 

 . Bاجلواب:

وجود أحل المتبادالت األلكيلية على آزوت الوظيفة األمينيوة يوؤد  إلوى زيوادة  التعليق:
 .αوتناقص فعالية المستقبالت ألفا  βفعالية المستقبالت بيتا 
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 عدا:الوظيفة الفينولية موقع أورتو  حادية. كل مما يلي صحيح عن املشتقات أ29
A. .تكون الوظيفة الفينولية بشكل وظيفة ايترية 
B. .تكون الوظيفة الفنيولية حرة 
C. .مثالها األورتوبسين 

D. .يمتلل األورتوبسين تأثير موسع للقصبات 

E.  ملغ/يوال فمويًا. 200-50يعطى األورتوبسين بجرعة 
 .Bاجلواب: 

وظيفة الفينولية بشكل وظيفوة ايتريوة ونوذا يخفوف توأثير المربوب تكون ال التعليق:
 على القلب.

 . كل مما يلي من مشتقات ثنائية الوظيفة الفينيولية االصطناعية ما عدا:30
A. .أورسبيرينالين 
B. .سالبوتامول 
C. سامباتول 

D. .دوبامين 
 . Cاجلواب:

لفينوليوة. )الولوبامين يصونف يعول سوامباتول مون المشوتقات أحاديوة الوظيفوة ا التعليق:
 بطبيعي وصنعي(.

 (2018. من ميزات امليتيل دوبا كل مما يلي عدا: )أيلول 31
A. .من الممكن أن يعطى حقنًا وريليًا 
B. .يستخلال في ارتفاع الضغط الحملي 
C.  ملغ. 50يعطى بجرعة 

D.  2عبارة عن طليعة دوا ية ويعمل بمقلل الفا. 
 .Cاجلواب: 

ليووة: طليعووة دوا يووة تتحووول فووي الجسووم الووى ميتيوول نووور ادرينووالين والووذ  اآل التعليووق:
 قبل المشبل. 2يعمل بمقلل اللفا 

غ، ومون الممكون حقون وريول  فوي  3ملوغ فمويوًا وقول تصول الوى 1000-250الجرعة: 
 الحاالت اإلسعافية.

التأثيرات الجانبية: تربين، نبوط ضغط، تثل ، قل يحرض حصول ذ بوة حماميوة  
 .دوا ية

 االستخلامات: ارتفاع الضغط وال سيما الحملي.
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 جلديةمستحضرات   7
 (2018. كل مما يلي من استخدامات محض الشمع عدا: )أيلول 1
A. .عامل رافع للقوام                  B. في الكريمات المختفية. 

C. عامل استحالبي م/ز.              D. يعطي بياض ولمعان بالكريمات. 
 .Cاجلواب: 

 (2018. عامل استحالبي م/ز: )أيلول 2

A. تات الـ زيCA.                        B. توين. 

C. سيترميد.                            D. شمعات الصوديوم. 
 .Aاجلواب: 

 العوامل الفعالة الحاوية على الكالسيوم تكون دائما من نمط م/ز. التعليق:
 (2018. كل مما يلي صحيح عن اجليالتن عدا: )أيلول 3
A. .ينحل في الماء الغالي              B. رائحته مميزة. 

C. وسط مالئم لنمو الجراثيم.      D. جيد االختراق. 
 .Bاجلواب: 

%، ويتواجـد علـى 15-2يستخدم الجيالتين في تحضـير الالالميـات بترزيـز  التعليق:
 شكل صفائح أو شرائط أو مسحوق.

 (2018. حتتوي الكرميات احلاجزية على كل مما يلي عدا: )أيلول 4

A. وزسيد الزنك.أ                    B. نسبة عالية من السيليكونات. 

C.  نسبة عالية من الـPEG.          D. تالك. 
 .Cاجلواب: 

عبارة عن زريمات تحتوي مواد زارهـة للمـاء وبالتـالي الكريمات الحاجزية  التعليق:
 .تعمل زحاجز يمنع وصول المخرشات للجلد ويحافظ على رطوبته

 (2018الذي يرفع القوام: )أيلول . الغول 5
A. .ايتيلي                              B. سيتيلي. 

C. ميتيلي.                             D. بروبيلي. 
 .Bاجلواب: 

 لى شكل صلب.غول ترتفع درجة االنصالار ويتحول إزلما طالت سلسلة ال التعليق:
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 يستخدم الغليسرين كمطري للجلد عن طريق:. 6
A. .زيادة الرطوبة بالجلد 

B. .إزالة الطبقة المتوسفة من الجلد 

C. .نزع الماء من الجلد وجعله ناعمًا 

D. .زيادة قلوية الجلد زونه حمض 

E. .زل ما سبق صحيح 

 . Aاجلواب:
يعتبــر الغليســرين مــن المــواد المرطبــة أو المطريــة، حيــ  يســتعمل زمــادة  التعليــق:

فافـه خاصــة  ات الطـور الخــارجي المــائي ز/م ، تحفـظ رطوبــة المستحضـر وتمنــع ج

زذلك مطرية للجلد من خالل تشكيل طبقة على السـطح بعـد تطبيقـه تمنـع خسـارة 

 الماء من طبقات الجلد.

 اجللدية:من املساحيق املستخدمة يف املستحضرات . 7
A. .ستيرات الزنك                 B. .أزسيد الزنك 

C. .حمض الصفصاف             D. .ثنائي أزسيد التيتانيوم 

E. .زل ما سبق  زره 

 .Eاجلواب: 
يستعمل ستيرات الزنك في المستحضرات الجلدية زعامل رافـع للقـوام، أمـا  التعليق:

أزســيد الزنـــك فيســتعمل فـــي المستحضــرات الجلديـــة لعــالد الســـما ، بينمــا يـــدخل 

تقرنـــات حمـــض الصفصـــاف فـــي العديـــد مـــن الصـــيا المولـــعية بوصـــفه مـــادة حالـــة لل

 الجلدية، ويندرد ثنائي أوزسيد التيتانيوم تحت الواقيات الشمسية الفيزيائية.

 استخدام زيت البارافني يف الصيدلة هو:. 8
A. نقاص لزوجية الكريم.سواغ في الطور الزيتي في الكريمات وإل 

B. .سواغ لتوزيع وحل المواد الفعالة في الطور الزيتي في المستحلبات 

C. يع المواد الدوائية المعلقة في المراهم الدسمة.سواغ لتوز 

D.  .ملين إ ا استعمل داخليًا 

E. .عامل مزلق لتزييت القوالب في صناعة التحاميل مخبريًا 

F. .زل ما سبق صحيح 

 .Fاجلواب: 
 زيت البارافين هو نفسه زيت الفازلين أو الزيت المعدني. التعليق:
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  اجللد:املتقرنة يف تشكل طبقة فوق األدمة. 9
A. .طريق االمتصاص الرئيسي للماء والمواد القطبية 
B. .طريق االمتصاص الرئيسي للمواد الدسمة 
C.  كرومتر تعمل زاإلسفنج.يم 40-20طبقة سمازتالا 
D.  اإلجابتانA  وC .صحيحتان 

 .Dاجلواب: 
 نستخدم مستحلب من منط زييت على اجللد احملروق؟          . 10
A. لزيت تمكنه من اختراق الجلد المحروق.        ألن لزوجة ا 
B.         .ألن الزيت سالل التشرد وبالتالي فالو سالل االمتصاص 
C.         .ألن الزيت يمنع التجفاف وال يسمح بنمو الجراثيم 
D.              .جميع االجابات صح 

 . Cاجلواب: 
مــن ناحيــة مــد المستحضــر الجلــد المحــروق هــو حالــة خاصــة تحتــاد لعنايــة  التعليــق:

على السطح المصاب، ومنع احتمال تأمين بيئة مناسبة للنمو الجرثومي  الرطوبة أو 
 ل مراهم أو أطوار خارجية زيتية.الماء . لذلك نفضّ

 مما يتكون رافع اللزوجة:. 11
A. .من مرزبات مرتفعة الضغط الحلولي 
B. .من مرزبات معتدلة الضغط الحلولي 

C. نخفضة الضغط الحلولي.من مرزبات م 

D. .من مرزبات سيللوزية متكاثفة 
 .Dاجلواب: 

يالمنا الضغط الحلولي في دراسة انتقال الماء أو الشوارد لكن ليس لـه عالقـة  التعليق:
 برفع لزوجة الوسط.

أكثر طبقات اجللد أمهية من وجهة نظر صيدالنية واليت تشكل حاجزاً مينعع . 12
 اجللد هي:عبور األدوية املطبقة على 

A. .طبقة األدمة الحليمية           B. .الطبقة المتقرنة 
C. .طبقة األدمة الشبكية             D. .طبقة النسيج الشحمي تحت الجلد 

 .Bاجلواب: 
أحــد طــرق زيــادة امتصــاص األدويــة عبــر هــذه الطبقــة هــو تطبيــق الضــماد  التعليــق:

 المحكم الذي يسبب إماهة للطبقة المتقرنة.
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 :ال تزيد عنبنسبة  ة لدى استخدامهحافظمادة الغليسريين ميكن أن يكون . 13
A. 20.%                            B. 30.% 
C. 40.%                            D. 60.% 

 .Aاجلواب: 
 %.30ن ال تزيد عبترازيز  مطريةيستعمل الغليسرين زمادة  التعليق:

ة األكزميا اجلافة احلعادة معن األفضعل تطبيقهعا األدوية املستخدمة يف معاجل. 14
 ضمن سواغ:

A. .مرهم دسم                    B. .مستحضرات من نمط م/ز 
C. .مرهم ممتص للماء         D. .مستحضرات من نمط ز/م 

 . Dاجلواب:

اإلصابة باألززيما تسبب الحكة فيفضل استعمال طور خارجي مـائي بحيـ   التعليق:
 .بالرطوبةإحساس  يتبخر ليعطي

األدوية املستخدمة يف معاجلة حعب الشعباب بعالتطبيق املوضععي معن األفضعل . 15
 تطبيقها ضمن سواغ:

A. .مرهم دسم زاره للماء 
B. .جل 
C. .زريم نمو د ماء/زيت 
D. .ال نطبق عالد مولعي بحال حب الشباب 

 .Bاجلواب: 

لجلــد بمالمســة مكــان الجــل زالالمــة تــامن بقــاء المستحضــر علــى ســطح ا التعليــق:
اإلصابة لفترة أطول مع سالولة التطبيق وإعطاء إحساس بالبرودة، أما بالنسبة للمـواد 

فضـلالا بالـذه الحالـة زـون ن سـواء زمـراهم، أو طـور خـارجي لكريمـات  فـال  الدسمة
 عند أصحاب الجلد الدهني.أزثر شيوعًا التالابات حب الشباب الجلدية أساسًا 

 من املاء ما عدا: )قليلة( ولني التالية متتص نسبة حمددةكافة أنواع الالن. 16
A.              .الالنولين الالمائي   B. .الالنولين المائي 
C.   .أغوال الالنولين النقية        D. .الالنولين األصفر 
E. .الالنولين األبيض النقي 

 . Aاجلواب:
زنـــه مـــاء، بينمـــا الالنـــولين يســـتطيع الالنـــولين الالمـــائي أن يمـــتص لــع  و: التعليــق

 % من وزنه فقط ماء.30-25العادي يمتص 
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 هي: White soft paraffinمادة . 17
A.          .شمع البارافين الطريB. .شمع البارافين الصلب 
C.         .الفازلين النقي           D. .شمع البارافين األبيض 
E. .زيت البارافين األبيض 

 .Cاجلواب: 
 مل الالنولني الالمائي يف الصيدلية لألغراض التالية:يستع. 18
A.              .في تحضير المراهم الدسمة والكارهة للماء 
B.  ــــة ــــة فــــي المــــراهم والكريمــــات المعــــدة لمعالجــــة ا فــــات الجلدي ــــادة االختراقي لزي

 المولعية والسطحية.
C. ة ميقـ فـات الجلديـة العلزيادة االختراقية في المراهم والكريمات المعـدة لمعالجـة ا

  تحت طبقة األدمة .        
D. .في تحضير المراهم الدسمة التي تحوي على مواد فعالة حساسة للماء 
E. .زطور زيتي في الكريمات الدوائية نمط ز/م 

 . Cجلواب:ا
يعتبر الالنولين من السواغات الدسمة الممتصة للماء وليس الكارهة لالـا، ومـا  التعليق:
الزهم، ممـا ما يسمى بأو  المفرز الدهني البشري  وم يمشابالته لبنية السيب يميزه هو

 يمكنه من الوصول للطبقات العميقة.
 إن طبقة حتت األدمة يف اجللد هي:. 19
A.  هــي مجموعــة مــن األليــاف والخاليــا واألعصــاب الحســية واألوعيــة الدمويــة والغــدد

 الدهنية والعرقية.             
B. سمة تعمل على حماية األعضاء الداخلية.هي خاليا د 
C.         .هي خاليا السيلوليت الدسمة التي تعد مصدر أول للطاقة 
D.  اإلجابتانB  وC .صحيحتان 
E. .لالا دور أساسي في امتصاص الدواء 

 .Dاجلواب: 
 إن طريق االمتصاص عرب اجللد ذو األمهية البالغة للمواد الدمسة هو:. 20
A.  العرقية.          طريق الغدد B. .طريق الغدد الدهنية والجريبات الشعرية 
C.         .الطبقة المتقرنة        D. .زل ما ورد سابقًا صحيح 

 .Bاجلواب: 
المتصـاص المـواد القطبيـة، بينمـا  إسـفنجيةتشكل الخاليا الكيراتينية طبقة  التعليق:

 الشعرية.الدسمة يتحكم بامتصاصالا الغدد الدهنية والجريبات 
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 كل العوامل التالية تؤثر يف امتصاص الدواء عرب اجللد ما عدا واحدة:. 21
A.  .حالة الجلد                  B. .نوع الجلد 
C.  .شرو  التطبيق            D. ة.نيعدد الخاليا الميالني 
E. .خصائص المادة الفعالة الفيزيوزيميائية 

 .Dاجلواب: 
شرو  التطبيق: من إطالـة مـدة التطبيـق علـى سـطح الجلـد، يضاف لما سبق  التعليق:

 أو استخدام لمادات جلد محكمة.
 كل العبارات التالية صحيحة ما عدا واحدة:. 22
A.  زلما زان الوزن الجزيئي للمادة الدوائية أصغر زلما زان المرور عبر طبقات

 الجلد أسالل. 
B. يفة.إن األساس االستحالبي ز/م له قدرة اختراقية لع 
C.  .تعتبر مستحلبات ز/م  ات الزيوت المعدنية من السواغات متوسطة االختراق 
D. .يتمتع الفازلين بقدرة اختراقية لعيفة 

 .Bاجلواب: 
 يتألف الفازلني من:. 23
A.              .فحوم هيدروجينية غير مشبعة 
B. .فحوم هيدروجينية مشبعة 
C. .استرات لحموض دسمة مع أغوال مشبعة         
D. .أغوال دسمة وحموض دسمة مشبعة 

 .Bاجلواب: 
 تكرير النفطية.اليعتبر الفازلين أحد المواد المستحصلة من عمليات  التعليق:

 لعالج اجللد اجلاف يفضل استخدام السواغات اليت تتمتع باملواصفات التالية:. 24
A. لتــوازن الــدهني ســواغات قــادرة علــى ترطيــب النســج العميقــة مــن الجلــد وتن ــيم ا

 باحتوائالا مواد مثل الالنولين.             
B. .سواغات منخفضة المواد الدسمة إال الدسم الكارهة بشدة الماء 
C.  سواغات أساسالاPEG         .لقدرته الكبيرة على امتصاص الماء 
D. .زل اإلجابات السابقة ليست صحيحة 

 .Aاجلواب: 
الجــاف نســعى إلعــادة التــوازن المــائي الزيتــي لــمنه، عنــد التعامــل مــع الجلــد  التعليــق:

نفضــل الطــور الخــارجي الدســم ليمنــع مــاء الجلــد مــن التبخــر ونبتعــد عــن الســواغات 
  .PEG لـ زا المحبة للماء التي تستطيع سحبه من الجلد
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 يتمتع الالنولني بقدرة اخرتاقية عالية ألنه:. 25
A. وم .           يهني البشري  السيبقريب جدًا في ترزيبه من ترزيب المفرز الد 
B.  يحوي نسبة عالية من الفيتاميناتA  وD. 
C.         .يحوي عوامل استحالبية محبة للماء مثل التوين 
D.  اإلجابتانA  وC .صحيحتان 

 .Aاجلواب: 
 أي من البيانات التالية صحيح بالنسبة جلهاز التوصيل عرب األدمة؟ . 26
A. ن مختلفــين تتطلــب زميــات متشــابالة مــن العامــل الفعــال المنتجــات مــن مصــنعي

 لتعطي استجابات متكافئة. 
B.  .سمازة الجلد ليس عامل ماثر في امتصاص الدواء 
C.  ــدواء عبــر الجلــد يجــب أن تســتخدم دائمــًا فــي نفــس الوحــدة المســتخدمة لنقــل ال

 المولع. 
D. دواء أزبـر مـن الوحدة المستخدمة لنقـل الـدواء عبـر الجلـد تحـوي زميـة مـن الـ

 المطلوب إيصالالا للجسم خالل الفترة الموصوفة لالستخدام. 
E.  الوحدة المستخدمة لنقل الدواء عبر الجلد قـد تبقـى ملتصـقة بالجلـد بعـد الفتـرة

 المعلنة لتوصيل الدواء بسبب حاالت متعلقة بامتصاص الدواء. 
 .Dاجلواب: 

حتـوي علـى زميـات أزبـر ت لجلـدعبـر االمستخدمة لنقـل الـدواء واحدات ال التعليق:
التــي تصــل خــالل الوقــت المخصــص لالســتعمال. تلــك ن عــبكثيــر مــن المــادة الفعالــة 

مستوى وصول الـدواء يـنقص زلمـا انخفـض الترزيـز فـي الوحـدة ولكنـه ال يتوقـ  
 بالضرورة في نالاية المدة المخصصة.

 أي العبارات التالية حتمل معلومة خاطئة:. 27
A. لتحاميل من حي  الوزن والطول بحسب طريق االدخال.تختل  مواصفات ا 
B. .المادة المزلقة في التحاميل تعامل بالا القوالب بطريقة الصالر 

C.  غ.5 حواليتزن البيوض المالبلية 

D. ّة الشديدة نستعمل المعاجين.في اإلصابات الناز 

E. .نفضل في اصابات الجلد الجاف استعمال زريمات ز/م 
F. ة والحازة نستعمل أطوار خارجية مائية لتمتزد مع السوائل.زّاإلصابات النا 

 . Eاجلواب:
 في حاالت الجلد الجاف يكون الطور الخارجي زيتي. التعليق:
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 ة نستعمل:يف حال اإلصابات اجللدية النازّ. 28
A. .المراهم                           B. .الكريمات من نمط ز/م 

C. .زريمات من نمط م/ز        D. .زل ما سبق صحيح 
 .Bاجلواب: 

ة نحتـاد السـتعمال مستحضـرات بطـور خـارجي مـائي إ ا زانت اإلصـابة نـازّ التعليق:
 ة.ليمتزد مع السوائل النازّ

 اخرت العبارة غري الصحيحة مما يلي:. 29
A. للمــادة الفعالــة عبــر الجلــد يجــب أن تصــل لطبقــة  جالــازيللحصــول علــى التــأثير ال

 . Dermisاألدمة
B. .تلعب طبقة الراين دورًا هامًا في الحفاظ على رطوبة الطبقات السفلى من الجلد 
C. .يستعمل الكاربوبول لوحده في تصنيع الالالمات صناعيًا 

D. .من سواغات التحاميل المحبة للماء الجيالتين والغليسرين 

E. .من السواغات الدسمة الكارهة للماء الفازلين 
 .Cاجلواب: 

اف دومـــًا لالالمـــة الكـــاربوبول: مـــادة مقلونـــة  الصـــود، أو تـــري ايتـــانول يضـــ التعليـــق:
  .EDTAاألمين ، مع عامل ممخلب 

 تستعمل: Spermacetiمادة . 30
A. .في المراهم والكريمات 

B. .زعامل استحالبي 

C. .في الكولد زريم من نمط ز/م 

D. A+C. 
 .Aاجلواب: 

سـتعمل فـي المستحضـرات الجلديـة هـو مـادة أبـيض البـال الم Spermaceti التعليق:
، ويـدخل مـع الشـمع األبـيض رافعة للقوام وعامل اسـتحالبي لـعي  م/زبوصفه مادة 

 .ز أو زعامل مثبت في مستحلبات ز/م/مفي تصنيع الكولد زريم  ي النمط 
 حبسب تصنيف هاري للسواغات اجللدية تبعاً لدرجة اخرتاقها يعد:. 31
A. .الالنولين شديد االختراق 
B. .الزيوت النباتية متوسطة االختراق بشكل ز/م 

C. .الزيوت المعدنية متوسطة االختراق 

D. .زل ما  زر صحيح 
 .Aاجلواب: 
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 االسم املرادف ملادة الالنولني:. 32
A. .شحم الصوف                     B. .زيت الفازلين 
C. .سبيرما ستي                      D. .ليس أي مما  زر 

 .Aب: اجلوا
 من فحوصات مراقبة املستحضرات اجللدية:. 33
A. .فحوص تجانس المحتوى     B. .فحص القساوة والقوام 
C. .فحوص درجة الحمولة       D. .فحص الحمل الجرثومي 

E. .زل ما سبق صحيح 
 .Eاجلواب: 

تطبق زل الفحوص السابقة علـى المستحضـرات المولـعية، حيـ  يجـب أن  التعليق:
، ويضـاف لالـا 5.5الحمولة مناسبة للتطبيق على سطح الجلد قريبة مـن  تكون درجة

 فحص التخرب المسرع والعقامة فيما يخص المراهم العينية.
 سكوبوالمني عرب اجللد هو دواء يستعمل ملنع: . 34
A.  .دوار الحرزة                  B.  .ارتفاع الضغط الدموي 
C.  .داء البوال السكري             D.  .القصور اإلزليلي 

 .Aاجلواب: 
الســـكوبوالمين  عبـــر الجلـــد  بشـــكل لصـــاقة جلديـــة، يســـتعمل لحـــاالت دوار  التعليـــق:

 البحر أو دوار الحرزة.
 ء الدواء: )اخرت اخلاطئة(.إلعطامن ميزات اللصاقات اجللدية كطريقة . 35
A. .تجنب صعوبات االمتصاص عبر الجالاز الالضمي 
B. الكبدي األول. تجنب تأثير المرور 
C. .تحسين مطاوعة المريض 

D. .مناسبة لجميع أنواع األدوية 
 .Dاجلواب: 

فقــط،  Potent drugsتعتبــر اللصــاقات الجلديــة مناســبة لقدويــة القويــة  التعليــق:
زوننــا ال نســتطيع ولــع زميــات زبيــرة لــمنالا، فيجــب أن تكــون المــادة الدوائيــة 

 فعالة بترازيز لئيلة.
 ينات اليت تتواجد على هيئة مراهم:من الفيتام. 36
A.  الفيتامينA.                     B.  الفيتامينB.  
C.  الفيتامينC.                     D.  الفيتامينD.  
E.  الفيتامينK. 

 A.اجلواب: 
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 يعد الالنولني من السواغات املرمهية:. 37
A. .المنحلة أو المبعثرة في الماء 
B. للماء. الدسمة الكارهة 
C. .االستحالبية نمو د زيت/ ماء 
D. .االستحالبية نمو د ماء/ زيت 

 .Dاجلواب: 
يسمح الالنـولين باسـتيعاب زميـة محـدودة مـن المـاء لـمنه دون أن ينفصـل  التعليق:

لطبقتـــين زيتيـــة ومائيـــة، لـــذلك ينـــدرد تحـــت األســـس الدســـمة الممتصـــة التـــي تعطـــي 
 مستحلبات م/ز.

 املراهم:. 38 
A. امتصاص من الكريمات. أسرع       B. .أقل ثبات من الكريمات 

C. .أزثر ثبات من الكريمات            D. .تحتوي ماء بنسبة أزبر من الكريمات 
 .Cاجلواب: 

المــراهم عبــارة عــن طــور واحــد زيتــي، قــد يحمــل القليــل مــن المــاء بداخلــه  التعليــق:
المراهم، على عكس الكريمـات بالرغم من  لك تبقى صفة الطور الزيتي هي الخاصة ب

التــي تتــأل  دومــًا مــن طــورين زيتــي ومــائي. وبســبب عــدم وجــود المــاء بكميــة زبيــرة 
 للتخرب من الكريمات. تكون المراهم أقل احتمااًل -إن وجد-لمن المراهم

 املراهم إمجاالً تستخدم كع: . 39
A. مرطبات للبشرة.                      B. عازل وقائي.  
C. مل لقدوية المطبقةحوا.             D. A وB . 
E. A  وB  وC . 

 .Eاجلواب: 
 –التطبيقات الثالثة المذزورة هي االستعماالت الرئيسية للمـرهم، ليطـري  التعليق:
 ويستخدم زحامل نص  صلب. –ليحمي 

 نوع عدم االستقرار املسمى بالنزيف يكون عادة مرتافق مع: . 40
A. .محلول معادل التوتر            B.  .مستحلبات 
C.  .محاليل زحولية                D.  .مراهم 
E.  .معلقات 

 .Dاجلواب: 
 نفصال المكونات السائلة عن القواعد المرهمية فقط.ال"النزي " تستخدم  التعليق:
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 أفضل املواد املستخدمة لصناعة أنابيب تعبئة املستحضرات اجللدية:        . 41
A. لين عالي الضغط.يبولي ايت       B. لين منخفض الضغط.يبولي ايت 

C. .األلمنيوم                             D. زلورايد بولي فينيل P.V.C. 
E. .ليس أي مما سبق 

 . Cاجلواب: 
تعتبــر أنابيــب األلمنيــوم األفضــل فــي تعبئــة المستحضــرات الجلديــة، زــون  التعليــق:

ا األولــي بعــد االســتعمال، ممــا يســمح بــدخول الالــواء األنابيــب البالســتيكية تعــود لشــكلال

 وتخرب المحتوى بعمليات األزسدة أو التلوث الجرثومي.
 االستخدام األكرب لثاني أكسيد التيتانيوم يف الصيدلة هو يف: . 42
A.  .واقيات الشمس                     B.  .أقراص مضادات الحمولة 
C.  .الكبسوالت زمدد                 D.  .أمالح فوارة 
E.  .مستحلبات 

 .Aاجلواب: 
يعتبــر ثنــائي أوزســيد التيتــانيوم مــن الواقيــات الشمســية الفيزيائيــة، التــي  التعليــق:

 تستطيع عكس أشعة الشمس.
 استعمال الالنولني يف صناعة الكرميات الشمسية بسبب:. 43
A.  .زيادة اختراقية المادة الواقية من أشعة الشمس عبر الجلد             
B. .لحل المادة الفعالة المحبة للزيت في الطور المناسب 
C. .إلعطاء الكريم م الر وملمس تجميلي لماع 
D. .زسواغ في الطور الزيتي في الكريم ز/م 

E. .ليس أي مما  زر 
 . Eاجلواب:

ال يسـتعمل الالنـولين فـي الواقيـات الشمسـية، زونـه مـن السـواغات الممتصـة  التعليق:
 يعتبر الالنـولين مـن السـواغات شـديدة االختـراق بحسـب تصـني  هـاري ،  الجلدعبر 

 والغاية من الواقيات هي حماية سطح الجلد أي ال يتوجب وصوله للطبقات العميقة.
 يستعمل الغول السيتوسترييلي يف صناعة الكرميات ألجل: )اخرت اخلاطئة(. 44
A. واد قليلة االنحالل.         محل مساعد لمB. .عامل استحالبي ثانوي م/ز 
C.  الكريم م الر تجميلي لماع.       إلعطاء D. .للتحكم بقوام الكريم النالائي 
E. .مادة مطرية في الكريمات 

 . Aاجلواب:
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 أوكتيل ميتوكسي سينامات هو:. 45
A.  مادة واقية من أشعة الشمس في المجالين(UVB + UVA)             . 

B. ة الشمس في المجالين مادة واقية من أشع(UVB + UVA) .ومنحلة في الزيت 

C.  مادة واقية من أشعة الشمس في المجالين(UVB + UVA)         .ومنحلة في الماء 

D.  مادة واقية من أشعة الشمس في المجالUVC .فقط 

E. .مادة واقية من أشعة الشمس ال تنحل في الزيت وال في الماء 

 .Bاجلواب: 
 شتقات حمض القرفة، تتمتع بخواص واقيات شمسية زيميائية.من م التعليق:

 كربونعععاتغ،  1.9غ، أبعععيض البعععال  10.9إن الصعععيغة التاليعععة محعععض الشعععمع . 46
 غ، هي عبارة عن:64غ، ماء  22غ، غليسرين  0.55البوتاسيوم 

A. .زريم م/ز                          B. .زريم ز/م 

C. .مرهم ستيرات البوتاسيوم        D. .جيل سائل 

 .Bاجلواب: 
 بدقـة معرفـة نوعـه ويمكننـا مائيـة،زونه يحوي طورين: مواد زيتيـة ومـواد  التعليق:

 بحسب نوع العامل االستحالبي.

 إن العامل االستحالبي يف الصيغة السابقة هو:. 47
A.              .حمض الشمع 

B. .فحمات البوتاسيوم 

C.       .صابون شمعات البوتاسيوم   

D. .زل اإلجابات السابقة خاطئة 

 .Cاجلواب: 
يتشكل العامل االستحالبي الفعال على السطح في الكريم السابق أثناء عملية  التعليق:

 البوتاسيوم. زربوناتالتصنيع، من حمض الشمع مع 

تسمى الكرميات اليت حتوي نسبة عاليعة معن املعاء وسعهلة الغسعل وثعا تعأثري . 48
 مربد:

A. يلية.      زريمات ل         B. .زريمات مرطبة 

C.         .زريمات مختفية   D. .زريمات أساس 

 .Cاجلواب: 
 .ز/م وتحوي حمض الشمعتكون من نمط  التعليق:
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 من الشموع ذاتية االستحالب ويرتكب من: Nإن الالنيت . 49
A.              .الغول السيتيلي + لوريل سلفات الصوديوم 
B. توستيريلي + سيتيل ستريل سلفات الصوديوم.الغول السي 
C.         .وحيد شمعات الغليسرول + ستيرات البوتاسيوم 
D. .وحيد شمعات الغليسرول + لوريل سلفات الصوديوم 

 .Bاجلواب: 
 مستحلبات ز/م لوحده دون الحاجة لعامل استحالبي. يعطي التعليق:

 الكرميات املتالشية تصنف كع: . 50
A.  .زيتية                          B.  .أسس ممتصة 
C.  .أسس منحلة بالماء         D.  .أسس ز/م 
E.  .أسس م/ز 

 .Dاجلواب: 
: هــي أشــكال نصــ  Vanishing creamالكريمــات المتالشــية  المختفيــة   التعليــق:

متـاز بعـدم بقاءهـا بشـكل والـح علـى سـطح ت ز/م ، بحيـ   صلبة مكونـة مـن طـورين
تطبيق، تحوي لمن الطـور الزيتـي علـى حمـض الشـمع الـذي يتـر  فلـم الجلد بعد ال

 رقيق على البشرة بعد تبخر الماء.
 العوامل املرطبة أو املطرية يف املستحضرات املوضعية:. 51
A.  20-10تعطي التأثير المرطب للمستحضرات بترازيز%. 

B.  20-10تعطي التأثير المطري للجلد بترازيز%. 

C. ا الشديد للماء.من ميزاتالا حبال 

D. .منالا الغليسرين والغليكوالت والسوربيتول 
E. B+D. 

 .Eاجلواب: 
% فقــط، مــن مســاوئالا الحــب 5-3التــأثير المرطــب للمستحضــرات يتــراوح بــين  التعليــق:

تجفافــه. الشــديد للمــاء حيــ  تســتطيع أن تســحب مــاء الطبقــات الســطحية للجلــد وتســبب 
 الغليسرين أما السوربيتول فال يبدي هذه السيئة . ها بالذه الخاصية الغليكوالت ثمأ أسو
 :Foundationكرميات األساس . 52
A. .تحوي مواد مرطبة           B. . تحوي صوابين للتن ي 

C. .ممكن أن تحوي عوامل ملونة باإللافة لواقيات شمسية 

D. A+C.                             E. .زل ما  زر صحيح 
 . Dاجلواب:
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 رف اثالمات بأهنا:تع. 53
A. تتكون من مواد دسمة مستحلبة.        B. .تتكون من طور مائي 

C. .تتكون من طور مائي وزيتي        D. .مواد دوائية منحلة في وسط مائي وزيتي 

 .Bاجلواب: 
الجــل أو الالالمــة قــد تكــون مائيــة أو زيتيــة، لكــن الفكــرة األساســية أنالــا طــور  التعليــق:

عوامل محبة للماء في الجل المائي، أو عوامل محبة للزيت فـي الجـل  واحد فقط، إما

 . مثل جل االيروزيل  الزيتي

 االختالف بني اثالمات من النمط األول وهالمات النمط الثاني:. 54
A. .النمط األول مائي فقط              B. .النمط الثاني مائي فقط 

C.  .هالميات النمط األول هي األشيع      D. B+C. 

E. .ليس أي مما  زر 

 .Eاجلواب: 
هالميــــات الــــنمط األول تتبــــع للزوجــــة النيوتونيــــة غيــــر العكوســــة، التــــي ال  التعليــــق:

تــنخفض لتســمح بتطبيقالــا علــى ســطح الجلــد، أمــا الــنمط الثــاني فالــو غيــر نيوتــوني 

  شبه بالستيكي ، وهو األشيع.

 مغذية هي: الكرميات اليت حتوي نسبة عالية من الزيت ومواد. 55
A.        .زريمات مختفية       B. .زريمات مرطبة 

C.         .زريمات باردة          D. .زريمات ليلية 

 .Dاجلواب: 
 وظيفة مشع األوزوكريت األساسية يف محرة الشفاه هي:. 56
A. .إلعطاء الفلم لمعان والح وم الر تجميلي 

B.  .لرفع درجة انصالار القلم 

C. ار الدسمة قابلة للمزد  مجانسة األطوار ومنعالا من االنفصال . لجعل األطو 

D.  .لجعل الفلم المتشكل على البشرة سالل االمتداد 

E. .لزيادة لدونة فلم حمرة الشفاه 

 .Bاجلواب: 
يعتبر األوزوزريت من السواغات المكونة لبينة أحمر الشفاه زمادة شمعية  التعليق:

صـل عليـه بـالقرب مـن حقـول الـنفط، حيـ  تسـتعمل تملك درجة انصالار عالية، يستح

 األنواع األزثر نقاوة منه في صناعات التجميل.
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 أي من الشموع التالية يلعب دور امللمع يف صناعة محرة الشفاه:. 57
A.     .شمع الخروع               B. .شمع الخرنوبا 

C.        .شمع أبيض البال        D. .شمع األوزوزريت 

E. العسل. شمع 

 .Eاجلواب: 
زـــذلك شـــمع البـــارافين يســـتعمل لغـــرض تلميـــع وإعطـــاء القســـاوة الالزمـــة  التعليـــق:

 ألحمر الشفاه.

 نباتي: طبيعيمن منشأ  التاليةأي من املواد . 58
A.  .الصموغ                        B.  .المعادن 

C.  .بكربونات الصوديوم         D.  .أبيض البال 

E. ي.الماء النق 

 .Aاجلواب: 
 . وظيفة الغليسريين يف أقالم محرة الشفاه هي: )اخرت اإلجابة املخالفة(:59
A.  .عامل محلي ومادة حاف ة 

B.  . مرطب لقلم حمرة الشفاه  لمنع تبخر الماء من القلم 

C. .عامل مرطب للشفاه 

D.  .رافع للزوجة قلم حمرة الشفاه 

E. الشفاه. لحل الملون المستعمل في صناعة حمرة 

 .خطأ Cاجلواب: 
 من السواغات املرمهية: 80. يعد مركب البويل سوربات 60

A. .المنحلة أو المبعثرة في الماء        B. .الدسمة الكارهة للماء 

C. .الدسمة المحبة للماء                   D. .االستحالبية نمو د ماء / زيت 

E. .االستحالبية نمو د زيت / ماء 

 .Eاجلواب: 
 :. من املساحيق العضوية املستخدمة يف املستحضرات اجللدية61

A. .ستيرات الزنك                          B. .أزسيد الزنك 

C. .غير الذي  زر                         D. .أزسيد التيتان 

 .Aاجلواب: 
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 مادة مهلمة للماء تتألف بنيتها من: Vegum. الفيكوم 62

A. وم والمغنيزيوم.سليكات األلمني       B. .سليكات األلمنيوم 
C. .سليكات المغنيزيوم                     D. .سليكات األلمنيوم األصطناعية 
E. .سليكات المغنيزيوم األصطناعية 

 .Aاجلواب: 
 . من املواد املهلمة للمواد الدمسة جند:63

A. األيروزيل.                  B. .الكاراجين 

C. نيت الالبوCP.              D. .البنتونيت            E.  الالنيتSX. 
 Aاجلواب: 

واملستخدمة يف املستحضرات  . من العوامل الرافعة للزوجة ذات املنشأ الطبيعي64
 اجللدية:

A. .الكاربوبول                 B. .الفيغم 
C.  الالبونيتCP.             D. .البنتونيت            E. نيت الالSX. 

 .Dاجلواب: 
 . يُعدّ السكوالني من:65
A. الفحوم الاليدروجينية.         B. .الحموض الدسمة 
C. .الشموع النباتية                  D. .األغوال الدسمة 
E. .الشموع  ات المنشأ الحيواني 

 .Aاجلواب: 
 من جمموعة:  Hydrolan. يُعدّ اثيدروالن 66

A.  أغوال الصوف.أغوال الالنولين أو 
B. .الالنولين المنحل في الماء أو المنحل في الغول 

C. .الالنولين الماستر بالغول االيزوبروبيلي 
D. .الالنولين وأغوال الالنولين الماستلة 
E. .الالنولين المالدرد 

 .Eاجلواب: 

 . يُعدّ األوزوكريت من:67

A. .األغوال الدسمة                       B. اليدروجينية.الفحوم ال 

C. .استرات الحموض الدسمة          D. .الغليسريدات  ات منشأ نباتي 

E. .الشموع  ات منشأ طبيعي 

 .Cاجلواب: 
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 . يعد مشع النحل من السواغات املرمهية:68

A. المنحلة أو المبعثرة في الماء.         B. .الدسمة الكارهة للماء 

C. .الدسمة المحبة للماء                    D. .االستحالبية نمو د ماء/زيت 

E. .االستحالبية نمو د زيت / ماء 
 .Dاجلواب: 

 . من احلموض الدمسة غري املشبعة جند:69

A. حمض الميرستيك.                      B. .حمض الستياريك 

C. .حمض لينولئيك                         D. .حمض اللوريك 

E. .حمض البالميتيك 

 .Cب: اجلوا

 . من احلموض الدمسة املشبعة جند:70

A. .حمض الميرستيك                     B. .حمض اللينولينيك 

C. .حمض لينولئيك                        D. .حمض األراشيدونيك 

E. .حمض األوليك 

 .Aاجلواب: 

 مادة سلولوزية وهي اسم جتاري ملركب: Avicel. اآلفيسيل 71

A. وزالميتيل سلول.                        B. .هيدروزسي بروبيل ميتيل سلولوز 

C. .الكاربوزسي ميتيل سلولوز         D. .زاربوزسي اتيل سلولوز 

E. .السلولوز مجالري التبلور 

 .Eاجلواب: 

 . يُعدّ أبيض البال من:72

A. الفحوم الاليدروجينية.                B. .الحموض الدسمة 

C. تية.الشموع النبا                         D. .األغوال الدسمة 

E. .الشموع  ات المنشأ الحيواني 

 .Eاجلواب: 

 . تُعدّ مرييستات االيزوبروبيل من:73

A. .الحموض الدسمة المشبعة               B. .الحموض الدسمة غير المشبعة 
C. .استرات الحموض الدسمة                D. ول.اتيرات عديدات الغ 

E. .زل ما  زر غير صحيح 
 .Cاجلواب: 
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(، أي معن األسع  hydrolysis. يتصف دواء اختباري جديد بقابليعة للتميعه )74
 املرمهية التالية مناسب لتحضري شكل صيدالني موضعي للدواء؟

A.  محب للزيتlipophilic. 
B.  نيفياNIVEA. 
C. مرهم محب للماء hydrophilic ointment. 
D. A  وB. 
E. A  وB  وC. 

 .Aاجلواب:  
 . من األغوال الدمسة السائلة جند:75

A. الغول الميرستيلي.            B. .الغول السيتيلي 
C. .الغول الستياريلي              D. .غول األوليوليك 
E. .الغول السيتوستياريلي 

 .Dاجلواب: 
ذو جلد جاف معع . اخرت الشكل الصيدالني املالئم لعالج مريض أكزميا مزمنة و76

 حالة التهابية:
A.  بيفاالت الفلوميتازون. 0.02لوسيون يحوي % 
B.  بيفاالت الفلوميتازون. 0.02زريم نمو د م/ز يحوي % 
C.  بيفاالت الفلوميتازون. 0.02معجون مائي يحوي % 
D.  بيغاالت الفلوميتازون. 0.02زريم نمو د ز/م يحوي % 

 .Cاجلواب: 
من غول سيتوستياريلي مع جزء واحد من سيتيل سعتياريل أجزاء  9. عند مزج 77

  سلفات الصوديوم حنصل على:

A. Sedetol 61.                   B. Lanette SX. 
C. Transactol SX.              D. Emulcire 12 M. 
E. Lanette N. 

 .Eاجلواب: 
 يرتكب من:من الشموع ذاتية االستحالب و W. إن الالنيت 78
A. غول السيتيلي +لوريل سلفات الصوديوم.    ال 
B. .الغول السيتوستيريلي + لوريل سلفات الصوديوم 
C.   .وحيد شمعات الغليسرول +ستئرات البوتاسيوم 
D. .وحيد شمعات الغليسرول + لوريل سلفات الصوديوم 

 .Bاجلواب: 
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غات نصعف . ال تتمتع زبدة الكاكاو بقدرة على التقلص كاليت تتمتعع اعا السعوا79
 الصنعية واليت حتتوي:

A. حمض األوليئك.                  B. .حمض الستياريك 
C. .حمض الميرستيك               D. .حمض اللوريك 
E. .حمض البالميتيك 

 .Dاجلواب: 
 . من املواد اليت تشكل هالمات:80

A. .األغار                             B. .النشاء 
C. صما الكثيراء.                  D. .الجينات الصوديوم 
E. .زل ما  زر صحيح 

 .Eاجلواب: 
 . متتاز سواغات اثالمات بأهنا:81

A. .مائية وممتصة                 B. .مائية وغير نفو ة عبر الطبقات الجلدية 
C. .زيتية وممتصة                 D. .استحالبية وغير ممتصة 
E. .استحالبية ممتصة 

 Aجلواب: ا
 . تتميز املعاجني بأن:82

A. .نسبة المواد الصلبة فيالا زبيرة          B. .نسبة المواد الزيتية فيالا زبيرة 
C. .نسبة المواد المائية فيالا زبيرة          D. .طورها الخارجي لزد ومائي 
E. .نسبة الزيت فيالا أقل من نسبة الماء 

 .Aاجلواب: 
 ل استحالبي طبيعي؟ . أي من التايل لي  عام83
A.  .أزاسيا                        B.  .زوليسترول 
C.  .جيالتين                       D.  .الفيكام 
E.  .صما الكثيراء 

 .Dاجلواب: 
 . أي من األنواع التالية من األس  املوضعية يتطلب إضافة مواد حافظة ضد البكرتيا؟84
A. الالالم المائي.                           B. ز \مستحلب من نمط  م. 

C. م \مستحلب من نمط ز.            D. A  وB. 

E. A  وB  وC. 

 .Eاجلواب: 
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غععرام مععن الفععازلني  100غععرام( مععن الععدواء يف  10. مععرهم رضععر مععن دمعع  )85
 األبيض. ما هي النسبة وزن/حجم للمادة الفعالة؟ 

A. 10 .%                            B. 9.1 .% 

C. 0.91 .%                         D. 0.95 .% 

E.  .ال شيء مما سبق 

 .Bاجلواب: 
كاالمني وأكسيد الزنك( إىل . ماذا تسمى عملية إضافة املسحوق الناعم )مثل ال86

 املرهم )فازلني( بعد إضافة الزيت املعدني؟أساس 
A. Ultriation  تنعيم  

B. Levigation  .مالك 

C. Milling .صالر  

D. Pulrerization .بلمرة 

E. Titration .معايرة 

 .Bاجلواب: 
 . أي من اجلمل التالية غري صحيحة فيما يتعلق بالكافور؟87
A. مع الكحول. يشكل مزيج سالل االنصالار 

B. .ينحل مباشرة بالماء 

C. اإليثر. دهن مع زميات قليلة من الكحول أويشكل مسحوق بال 

D. .زل ما سبق 

 .Bاجلواب: 
: Burow solution  ،Propylene glycolالوصععفة التاليععة: با يتعلععق . فيمعع88

aa15ml   ،White petrolatum :60g  ما هو املكون الفعال يف حملول ،burow ؟ 
A. Acetic acide  .حمض الخل 

B. Aluminum acetate  ألمنيوم أسيتات 

C. Aluminum  choride  زلوريد األلومنيوم 

D. .الكحول 

E. بروزسيد هيدروجين  H2O2. 

 .Bاجلواب: 
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 . يستخدم زيت البارافني من أجل كل ما يلي عدا:89
A.  .سواغ في الطور الزيتي في الكريمات والنقاص لزوجية الكريم 

B. .سواغ لتوزيع وحل المواد الفعالة في الطور الزيتي في المستحلبات 

C. .سواغ لتوزيع المواد الدوائية المعلقة في المراهم الدسمة  

D.  .ملين لطي  إ ا استعمل داخليا 

E. .عامل مزلق لتزييت القوالب في صناعة التحاميل مخبريًا 

 .Dاجلواب: 
 جيب أن:  أمينو بنزويك. مستحضرات الوقاية من الشم  احلاوية على محض 90
A.  .تستخدم بقلة 

B.  . تطبق قبل ساعتين من الكش 

C. .تستخدم في مناطق غير الوجه 

D. أوعية مقاومة للالواء.  تخزن في 

 .Dاجلواب: 
 إىل مستحضر  موضعي لكونه: carbomer 934. يضاف  91
A. .مضاد ميكروبي               B. .مضاد تأزسد 

C.  .عامل وقاية شمسي          D.  .عامل فعال على السطح 

E.  .عامل مثخن 

 .Eاجلواب: 
 . العامل املبلل يعيق: 92
A.  .النمو الجرثومي             B.  .التحطم 

C.  .التبخر السطحي             D.  .القدرة على االنتشار 

E.  .زل ما سبق 

 .Cاجلواب: 
. يعترب محض الشحم من املعواد كثعرية االسعتعمال يف الصعيدلة فهعو يسعتعمل 93

  كونه يفيد يف حتضري:

A. .المستحلبات                   B. .الكريمات 

C. .المضغوطات                   D. .المراهم 

E. .زل ما  زر صحيح 

 .Eاجلواب: 
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( واحعدة أو OH. متتاز كل من السواغات التالية بأهنا متلك زمرة هيدروكسيل )94
 أكثر ما عدا:

A. .السوربيتول 
B. .الغليسرين 
C. .الجيالتين 
D. .الكحول االيثيلي 
E. .البروبلين غليكول 

 .Cاجلواب: 

 الطبيعي؟ . ما هو الفازلني95

A. .منتج مكرر عن القسم المتبقي من تقطير النفط 

B. .المنتج المذزور أعاله يتم تمديده بالزيت المعدني 

C. .المنتج الذي يحصل عليه من شموع البارافين والزيوت المعدنية 

D. .المنتج الذي يحصل عليه من الشموع البلورية المجالرية والبارافين السائل 
E. ه بتمديد األوزوزريت بالزيت المعدني.منتج يحصل علي 

 .Aاجلواب: 

 . أي منط من األس  املرمهية التالية هو امتصاصي؟96

A. .أساس مرهمي يكوّن مستحلب م/ ز 

B. .أساس مرهمي يكوّن مستحلب ز/ م 

C. .أساس مرهمي يكوّن جل ثنائي األلفة 

D. .أساس مرهمي يكوّن مستحلب ميكروني هالمي 
E. خترق عميقًا في طبقات الجلد.أساس مرهمي ي 

 .Aاجلواب: 
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 املوسعات القصبية  1
 

  (:2018. الكرومولني )أيلول 1
A.يمنع تحرر الهيستامين               Bمضاد تشنج. 

Cخافض ضغط.                           Dمدر.

 .Aاجلواب: 
 .MCSست : مثبت خاليا مااآللية التعليق:

 ملغ/مل كنشوق، كقطرة عينية. 10ملغ/مل فمويًا،  100: الجرعة

 : غثيان، تعب، عطاس، الم صدري.التأثيرات الجانبية

 : فرط الخاليا البدينة، الربو، تشنج القصبات، احمرار العين، الحساسية.االستخدامات

 (:2018. التيوفيللني )أيلول 2

A مثبطPDE.                           Bمن مثبتات خاليا ماست. 

Cمضاد هيستامين.                      Dمن مضادات الليكوترين.

 .Aاجلواب: 
 من المثيل كزانتين. (،cAMP: مثبط انزيم فوسفو دي استيراز )زيادة اآللية التعليق:

 ملغ فمويًا. 600-400: الجرعة

 النظميات قلبية.: غثيان، هياج، صداع، رجفان، التأثيرات الجانبية

 .COPD: التهاب القصبات، الربو، االستخدامات

 التحسّسي: الربو من للوقاية يستعمل . دواء3
A Albuterol.                         B Cromolyn. 

C Ipratropium.                     D Propranolol. 

 .Bاجلواب: 

واإلبراتروبيققققو   ،قصققققير األمققققد B2األلبققققوتيرو  هققققو نققققاهض لمسققققتقبالت  التعليققققق:

أمققققا  ،سققققتخد  فققققب عققققالج الربققققويكحاصققققر كققققولنرجب للمسققققتقبالت الموسققققكارينية 

مضققاد اسققتطباب عنققد  ، وهققوالبروبرانولققو  فهققو حاصققر لمسققتقبالت بيتققا غيققر نققوعب

 .مرضى الربو لما يسببه من تشنج قصبب
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ق مننت نجنن   . أي مننن اودويننة التاليننة ضننو اوفاننل  اننتق امرت ف التنن   ا  افنن4
 قصيب وضبوط ف ضغط ال م:

.Cortisone .A.Epinephrine .B 

.Phenylephrine .C.Terbutaline .D 

 .Bاجلواب: 

 :القصيب الربو ف contraindicated ااتطباب مااد. 5
A Propranolol.                  B Acetaminophen. 

C هوةالقو الشاي.                     D Salbutamol. 

 .Aاجلواب: 
  بالتيوفيللني: التسمم أعراض أضم. 6
A قلب. تسرع                          B .أرق 

C .اختالجات                           D صحيح. سبق ما كل 

 .Dاجلواب: 
ت هقب مقن أعقراا جميقع األعقراا السقابقة مقن تسقرع قلقب وأرق واختالجقا التعليق:

 ،التسمم بالتيوفيللين الذي يصقن  كقدوام موسقع قصقبب مقن مشقتقات اإلكزانتينقات

يعمل من خال  تثبيط أنزيم فوسفو دي إستيراز لذا يستخد  فقب عقالج الربقو، يشقيع 

 15 – 10تركيقز  العالجقب الفعقا  ألّن  التسقمم بقه بسقبب نافذتقه العالجيقة الضقيقة

mg/L ، 20وتركيز  السمب mg/L. 

 :ع ا ما يلي نجمل احلادة الربو ضجمة خالل القصبات نوات أن ميكن اليت . اودوية7
A األبنفرين                            B التيربوتالين 

C Nedocromil                     D theophylline 

E Ipratropium 

 .Dاجلواب: 
لنوبة الربو الحقادة بشقكل حققن عضقلية يستخد  األدرينالين للعالج اإلسعافب  التعليق:

IM  األدرينرجيقة قصقيرة المفعقو   2، كما يمكن استخدا  منبهات المستقبالت بيتقا

كالتيربوتقققققالين والسقققققالبوتامو  وكقققققذلل األمقققققر بالنسقققققبة لبخقققققا  نيقققققدوكروميل 

الصققوديو ، أمققا التيققوفيللين فهققو موسققع قصققبب مققن مشققتقات اإلكزانتينققات يعمققل مققن 

زيم فوسفو دي إستيراز لذا يستخد  فب ضبط وتدبير الربو وضقبط خال  تثبيط أن

 النوبات والوقاية منها.
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  ربوية: مجاكل من اليت نعاني احلامل للمرأة ا ستق م الوعائي ا وات. 8
A .ايزودينترات                  B .مينوكسيديل 

C .هيدراالزين                   D . بروبرانولو 

 .Cاجلواب: 
يعطققى فمويققًا  ،يعققد الهيققدراالزين موسققع وعققالب خققافض للضققغط الشققريانب التعليققق:

الضغط الحملب، يصن  فقب  على دفعتين لعالج ارتفاع ،ملغ يوميًا 50 – 300بجرعة 

 .للحامل C المجموعة

 لبونريول؟ بوااطة أي طريق يؤخذ أ. 9
A  .حقن وريدي                B  .حقن عضلب 

C  .أنفب                          D .شرجب 

E  .فموي 

 .Cاجلواب: 
 3قصيرة األمد، يدو  تأثيرها لمدة  B2األلبوتيرو  من ناهضات مستقبالت  التعليق:

 ساعات ويتم استخدامها بشكل بخا  أنفب فب عالج النوبات الربوية. 4 -

 :ا فعول طويل 2 بيتا  ستقبالت م برت. 10
A Albuterol.                 B Metaproterenol. 

C Salmeterol.               D Ipratropium. 

 .Cاجلواب: 
فب عالج الربقو القصقبب فمنهقا مقا هقو قصقير  2تستخد  ناهضات مستقبالت بيتا  التعليق:

سقققاعات، ومنهقققا مقققا هقققو  4 – 3األمقققد كالسقققالبوتامو  والتيربوتقققالين التقققب يقققدو  تأثيرهقققا 

 ساعة. 12رو  والفورميتيرو  التب يدو  تأثيرها أكثر من طويل األمد كالسالميتي

  ول ف ن بري الربو القصيب:يريدواء ب يل لاليزوبرون. 11
A نو .يريسلفات الميتابروت        B .االبينفرين 

C .نورابينفرين                        D .هيدروكلوريد النفتازولين 

E .كل ما سبق خطأ 

 .Aاجلواب: 
األدرينرجيقققققة،  2نو  يعمققققل ب ليققققة تنبيققققه مسققققتقبالت بيتققققا يريالميتققققابروت ليققققق:التع

فيسققتخد  كموسققع قصققبب لعققالج الربققو بشققكل سققلفات حيققق تحققرر المنشقققة مقققاس 

750 mcg   مرة يوميًا. 2 – 1لكل استنشاق حيق يستخد 
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 :salmeterolأي مما يلي يعرب عن آلية ن ثري لن . 12
A قبالت منبه أدرينرجب نوعب لمست2. 

B  منبه أدرينرجب نوعب لمستقبالت1. 
C  حاجب أدرينرجب انتقالب لمستقبالت2. 
D  حاجب أدرينرجب انتقالب لمستقبالت1. 
E  حاجب لمستقبالتLeukotriene. 

 .Aاجلواب: 

فققب عققالج الربققو القصققبب فمنهققا مققا هققو  2تسققتخد  ناهضققات مسققتقبالت بيتققا  التعليققق:
سقاعات، ومنهقا  4 – 3وتامو  والتيربوتالين حيق يقدو  تأثيرهقا قصير األمد كالسالب

ما هو طويقل األمقد كالسقالميتيرو  والفقورميتيرو  حيقق يقدو  تأثيرهقا أكثقر مقن 
 األدرينرجية. 2ساعة تعمل من خال  تنبيه انتقالب لمستقبالت بيتا  12
 ألبونريول )االبونامول( يستق م مب ئياً لعالج:. 13
A جهاز الهضمب.فرط حموضة ال        B .ارتفاع الضغط 
C .الفشل القلبب                              D .الربو 

E .النقرس 

 .Dاجلواب: 
يستخد  األلبوتيرو  أو السالبوتامو  )فينتولين( كناهض لمسقتقبالت بيتقا  التعليق:

و  األدرينرجيقققة قصقققير األمقققد يسقققتخد  فقققب عقققالج نوبقققات الربقققو القصقققبب حيقققق يقققد 2
 ساعات. 4 – 3تأثير  لمدة 

 أي ا ركبات أفال  عاجلة نوبة ربوية:. 14
A . كروموغليكات الصوديو            B .مضادات االلتهاب الستيروليدية 

C . سالبوتامو                               D .)تيوفللين )وريدي 
 .Cاجلواب: 

 لتسبب بتج   قصيب حمرض بال واء:أي من اودوية التالية أكثر احتما ً ل. 15

A Salmeterol.                           B Zileuton. 
C Miglitol.                                D Carvedilol. 

E Levalbuterol. 
 .Dاجلواب: 

، يُسقتخد  1لو  هو حاصر بيتقا أدرينرجقب ال انتققالب وحاصقر ألفقاالكارفيدي التعليق:
 يسقتخد  تفاع الضغط. فب مثل هذ  الحالة، وكباقب حاصرات بيتقا، يجقب أاللعالج ار

 لو  بشكل عا  عند مرضى لديهم قصة مرضية لتشنج قصبب.الكارفيدي
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 أي من اودوية التالية مستطب لعالج اهلجمة احلادة من الربو:. 16

I Formoterol.           II Terbutaline.             III Pirbuterol. 
A I .فقط                       B I  وII .فقط 
C I  وIII .فقط                D II  وIII .فقط             E I  وII  وIII. 

 .Dاجلواب: 
انتقاليققة  2بيتققا التربوتققالين والبيربققوتيرو ، هققب موسققعات قصققبية وشققادات  التعليققق:

مها مناسققب لعقالج هجمققات الربققو سقريعة التققأثير. وبسقبب سققرعة تأثيرهققا فق ن اسققتخدا
 2بيتققققا الحققققادة، إضققققافة إلققققى منققققع الهجمققققات. الفورمققققوتيرو  هققققو أيضققققًا مققققن شققققادات 

االنتقاليقققة، إال أن بدايقققة تقققأثير  أبطقققأ نسقققبيًا، ومقققدة تقققأثير  أطقققو . ولقققذلل، ال يكقققون 
الفورمقققوتيرو  مناسقققبًا لالسقققتخدا  فقققب عقققالج هجمقققات الربقققو الحقققادة، ولكقققن يمكقققن 

 ه فب الوقاية من هجمات الربو.االستفادة من
 :Phosphodiesteraseأي من ا واعات القصبية التالية يعمل بتثبيط . 17

I Dyphylline.        II Pentoxifylline.        III Nedocromil sodium. 
A I .فقط                    B I  وII .فقط 
C I  وIII .فقط              D II  وIII فقط.            E I  وII  وIII. 

 .Aاجلواب: 
ديفيلققين هققو مشققتق للثيققوفيلين. يقق ثر مققن خققال  التثبققيط التنافسققب ألنققزيم  التعليققق:

الحلقققققب م ديققققًا إلققققى توسققققيع  AMPالفسققققفو دي اسققققتراز، وبالتققققالب زيققققادة مسققققتويات 
القصققبات. البنتوكسققيفيلين )ترنتققا ( هققو مثققبط للفوسققفو دي اسققتراز والققذي يعمققل 
على تقليل لزوجة الد . يُستخد  بشكل أساسب لعقالج العقرج المتقطقع. نيقدوكروميل 
الصققوديو  هققو مثققبط الطققالق الهسققتامين مققن الخاليققا البدينققة فققب السققبيل التنفسققب، 

 تضيق القصبب. يتم استخدامه وقاليًا فب معالجة الربو القصبب.وبالتالب يثبط ال
 على حنو أفال بااتعمال: COPD. يستجيب التقبض القصيب ع   مريض الن 18
A لموسكارينية.مضادات ا            B .الستيرويدات  
C حاصرات الليكوتريين.             D  ناهضات البيتاB2. 
E  حاصرات البيتاB2. 

 .Aواب: اجل
جيب ع م اانتق ام اييبي فنرين ايات جناقي كعنالج  انني منن قبنل ا رضنى ف . 19

 حال إصابتهم ب ي من احلا ت التالية؟

A مرا درقب.               B مرا قلبب. 

C . ارتفاع ضغط الد        D السكري.        E كل ما سبق. 
 .Eاجلواب: 
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 الفيتامينات  7
 إن األقل ثباتاا من الفيتامييات امليحلة يف املاء هو: . 1
A.  حمض اجمكروبيكVitC.         B.  .ميانوكوبوجمين 
C.  تيامينVit B1 .                     D.  .حمض الفوليك 
E.  .نيامين 

 .Aاجلواب: 
حمههض األمهكوربيك هههو األقهل ثباتههاف بهين الفيتامينههات ويتيهرب بسههدولة عنههد  التعليهق:

 التعرض للمعادن والحرارة واألوكسجين.
 إن اليليعة الضرورية للصبغ البصري: . 2
A.  .الريتينال                           B.  .ريتينول 
C.  .ارغوميترول                      D.  .تركوفيرول 
E.  .ليس أي مما مبق 

 .Aاجلواب: 
 الفيتامييات امليحلة يف الدسم هي: . 3
A.B   كومبلكس غC  وD.   
B. E, D, A  وK . 
C. C, B, A  وD.      
D. B  كومبلكسغE  وK . 
E. B, A  كومبلكس وD. 

  .Bاجلواب: 
 هي بشكل أمامي منحلة في الماء.  Cكومبلكس و  B التعليق:

 املصدر األساسي حلمض الفوليك هو: . 4
A.  .لحب البقر                      B.  .لحب الينزير 
C.  .الحليب                          D.  .الدجاج 
E.  .اليضروات الورقية 

  .Eاجلواب: 
الهذي يشهكل الجهزء البروتينهي مهن  PABAاصطناع الهه  الحيوانات ج تستطيع التعليق:

 حمض الفوليك.
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 نقص أي من الفيتامييات التالية بسبو العمى الليلي؟ . 5
A. D.                             B. K . 
C.A  .                            D. E. 
E. B  .كومبلكس 

  .Cاجلواب: 
 األكسريوفتول )اخليأ(:. 6
A. ول.       هو التوكوفير 

B.            .هو الريتينول 
C.         .يعالج تقرن األغشية اجيبتالية في مستوى العين 
D. إيونون.      -يستحصل علي  من مصادر طبيعية أو كيميائيةغ اعتبارا من البيتا 
E. .يتواجد بكثرة في الدمب الحيوانية 

 .Aاجلواب: 
 إن العيو يف جتل  الدم هو عرل لعوز:. 7
A.  فيتامين( الكوباجمينB12).          B. البيوتين.       
C.  فيتامين( حمض األمكوربيكC).       D.  فيتامينK. 
E.  فيتامين( التيامينB1). 

 .Dاجلواب: 
 . احلليو فيه عوز بأي الفيتامييات التالية؟8
A.  فيتامينC.                      B.  فيتامينA. 
C.  فيتامينB2.                    D.  فيتامينK. 

 .Aاجلواب: 
 . عوز الفيتامني األكثر شيوعاا حول العامل هو عوز:9
A. حمض األمكوربيك.           B. حمض الفوليك. 
C.  فيتامينA.                      D.  فيتامينD. 

 .Bاجلواب: 
 (2018. التهاب األعصاب احملييي: )أيلول 10
A. 5B.                                B. 6B. 
C.  فيتامينC.                      D.  فيتامينD. 

 .Bاجلواب: 
 B12غ B6غ B1الفيتامينات المستيدمة في اعتالل األعصاب المحيطي:  التعليق:



 : كيمياء حيوية عامةلثانياالقسم 

48 

 

 (2018جيو أن: )أيلول  B12. لكي ميتص فيتامني 11

A. .يتحول الك  كل  المرجع 
B. .يرتبط بالعامل الداخلي 
C. .يتحول الك  كل  المؤكسد 

D. .يرتبط بالبروتين 

 .Bاجلواب: 
 (2018ما يلي عدا: )أيلول  C. من أعرال نقص فيتامني 12
A. .تورم المفاصل 
B. .اعتالل عصبي 
C. .نزف اللثة 

D. .مقوط األمنان 

 .Aاجلواب: 
 بداء األمقربوط. Cيسمك عوز فيتامين  التعليق:

 :Aتامني العالمات املبكرة ليقص في. 13
A.  .فقدان الرؤية الليلية 
B.  .طف  جلدي 
C.  .فقر دم 
D.  .ألب 
E.  .دوار 

 .Aاجلواب: 
ضههروري مهن أجههل اإلبصههار والرؤيههة الليليهة هههي أكثههر حسامههية  Aفيتههامين  التعليهق:

  .تجاه نقص هذا الفيتامين
 ضروري لو:  Kفيتامني . 14
A.  . الوقاية من الكسا 
B. م اليبيث. الوقاية من فقر الد 
C.  .تشكيل البروثرومبين 
D.  تشكيلDNA.  
E.  .التقوية العضلية 

  .Cاجلواب: 
 يتومط تشكل البروثرومبين. Kفيتامين  التعليق:
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