
ومبذج عه األسئلة االمتحبوية لالمتحبن التقويمي 

 اختصبص الطب البشري  -)الوطىي( 

 

من ألم في الركبة اليسرى أثناء المشي وخاصة بعد الجلوس المديد وذلك منذ عدة أشهر.  ،سنة 55شكى مريض  .1
الفحص السريري للركبة سوي. وكذلك فحص كافة المفاصل باستثناء وجود ألم خفيف بالدوراف الوحشي للورؾ 

 : ىو األيسر. التشخيص األكثر احتمالً 
A- تنكسي يف الورك األيسر.         داء 
B-  يف الركبةداء تنكسي. 
C-          .دتزق غضروف ىاليل أنسي يف الركبة 
D- .أمل جذري قطين 

 
سنة من ارتفاع طفيف في الحرارة مع آلـ عضلية في الكتفين ويبوسة صباحية ألكثر من ساعة.  06شكت سيدة  .2

الطبيعي. كل ما ، ارتفاع في الفوسفاتاز القلوية ضعفي غ%06ملم في الساعة األولى، الخضاب  066سرعة التثفل 
 يلي متوقع عند ىذه المريضة ما عدا:

A-   .حدوث التهاب زليلي يف الركبتني 
B- الضعف العضلي شائع وتؤكد األذية بتخطيط العضل الكهربائي 
C-          .حدوث نقص الوزن والقهم 
D- حدوث الصداع وشواش احلس يف فروة الرأس 

 

الثاني من الليل وتترافق مع يبوسة صباحية تستمر لمدة سنة، يشكو من آلـ قطنية توقظو في النصف  25مريض  .3
سم (. باقي الفحص السريري ضمن 2+ 11ساعة ونصف. أبدى الفحص المفصلي غياب القعس القطني. شوبر)
 الحدود السوية. كل ما يلي يمكن مشاىدتو عند ىذا المريض ما عدا:

A. .التهاب الصفاق األمخصي 
B.        .التهاب ادلفاصل الباتر 
C. صابع النقانقية.     األ 
D. .التهاب القزحية 

 
 



 كل مايلي من العالمات الكبرى للحمى الرثوية عدا: .4
A- القلبية اإلصابة  
B- ادلفصلية اإلصابة  
C- داء رقص سيدهنام  
D- العضلية اإلصابة  

 

 الشعرانية في اإلناث: .5
A-  األسرتوجني      إنتاجالشعرانية ىي العالمة األساسية لنقص 
B- ىي أشيع سبب مبيضي   األورام ادلبيضيةب 
C- داء كوشينغ ىو أشيع سبب كظري ج 
D-  قد تعاجل مبوانع احلمل الفموية ادلركبة 

 
 يصبح الطفل قادرا"على انشاء جملة من كلمتين بعمر: .6

A- سنة 

B- 51 شهر 

C- 58 شهر 

D- 2 سنة 

 

 عدا: DOWNكل ما يلي صحيح في متالزمة  .7
A- صغر حميط الرأس 
B- تشوىات قلبية شائعة 
C- يافوخ أمامي صغري 
D-  تطور روحينقص 

 

   أسباب الستسقاء األمنيوسي: .8
A- نقص منو اجلنني داخل الرحم      
B- السكري        
C- انفكاك ادلشيمة الباكر    
D-  عيب ادلشيمة ادلارتكاز  



    :سرطاف باطن الرحم .9
A- من عوامل اخلطورة البدانة وارتفاع الضغط الشرياين  
B- يكثر عند الولودات 
C- لفريوسات HPV   دور أساسي يف حدوثو  
D- العالج األساسي ىو األشعة  

 

ؼ تناسػلي التشػخيص األكثػر حامل في الشػهر  السػادس حػدث لػديها طسػقاي عفػوي لجنػين حػي دوف تقلصػات أو نػ   .11
 :احتمالً 

A-  شرمان    آتناذر 
B-     شذوذات صبغية 
C-  قصور الفوىة الباطنة لعنق الرحم 
D-  تناذرTORH    

 

 في عالج حالت التهديد بالسقاي:  .11
A-            الراحة ادلطلقة يف الفراش 
B-  الربوجستريون 
C-  الدعم النفسي 
D- إعطاء مرخيات الرحم 

 

 : لىطيؤدي  اً مابغال النحاسي ف استعماؿ اللولبط  .12
A-     زيادة كمية الطمث 
B-  الطمث      أيامزيادة عدد 
C-  الطمث  أثناء األملزيادة يف 
D- ىجرة اللولب حنو جوف البطن 

 

 :يحدث اللقاح في  .13

A-  للبوق    اإلنسيالثلثProximal third of Fallopian Tube 
B-   الثلث ادلتوسط للبوقMiddle third of Fallopian Tube 
C-  الثلث الوحشي للبوقDistal third of Fallopian Tube   
D- اجلزء اخلاليل للبوقInterstitial part of Fallopian Tube  



 :  الندروجينات عداالية يعتبر من كل من الهرمونات الت .14
A-     التستسريونTestosterone 
B-   اندروستينديونAndrostenedione  
C-    ده ىيدرو ايب اندروستريونDHEA 
D-   ىرمون النموGrowth Hormone   
E-  ده ىيدرو ايب اندروستريون سلفاتDHEA-S 

 

 كلٌّ مما يلي من صفات اإلك يمة ما عدا: .15

A- .حتدد اخلزعة السبب الذي أدى إليها 
B- .اختبارات الرقعة مفيدة يف معرفة سبب اإلكزمية التماسية األرجية 
C- .ميكن أن تصيب األجفان 
D- .ميكن أن تستعمر جرثوميا 
E- .اإلكزمية ىي التهاب يف اجللد 

 

 ما ىو مستضد الفقاع؟  .16

A- ديسموغليني. 
B- .مستضد يف الغشاء القاعدي 
C- الغلوتني 

D-  .الكوالجني 

E- .األلياف ادلرنة 

 

 ما ىو الشرى الفي يائي األكثر شيوعاً :   .17

A-  .الشرى الشمسي 
B- .كتوبية اجللد 
C-   .شرى الربد 
D-   .شرى احلرارة 
E-  .الشرى الكولينرجي 



 أي من التالي ليس بمضاد للهيستامين :  .18

A-   .كيتوتيفني 
B-   .لوراتادين 
C-  .ىيدروكسي زين 
D-   .أستيميزول 
E-  .تيوكونازول 

 
 

 : مرضى في العادة عند IgEيرتفع الغلوبولين   .19

A-   .اإلكزمية التخريشية 
B-  .التهاب اجللد الزمهي 
C-  .اإلكزمية التأتبية 
D-  .ادلليساء ادلعدية 
E-   .الثآليل الفتوية 

 

 شعة في تشخيص كل مما يلي:األتفيد   .21

A- البهاق 
B- الصدفية 
C- سعفة الرأس 
D-  الوذحErythrasma 
E- النخالية ادلربقشة 

 

 :الوسطىذف أللتهابات ااالعامل الممرض األكثر شيوعاُ في   .21

A-  ادلستدميات النزليةHaemophilis Influenza 

B-  العنقودياتStaphylacoccus 

C- E-coli 
D- Psuedomonas 

 
 



 :بوجود  Parotidفي الغدد النكفية  (Malignancy) يشتبو بوجود خباثة  .22

A- أمل 

B- شلل أو ضعف عصب وجهي 

C- ارتشاح ورمي جلدي 

D- جفاف فم شديد 

 
 :Meneire's Diseaseيكوف مخطط السمع في بداية اإلصابة بدوار منيير   .23

A- من النموذج النازل 

B- من النموذج ادلسطح 

C- من النموذج الصاعد 

D- منوذج نقص مسع توصيليConductive   

 
  : Pulmonary Hypertensionواحدة من بين الجمل التالية ل تؤدي طلى ارتفاع في الضغط الرئوي   .24

A-  فتحة كبرية بني بطينني Large Ventricular Septal Defect  
B- فتحة كبرية بني اذينتني Large Auricular Septal Defect 

C- الصمات الرئوية الصغرية ادلتكررة  Pulmonary Embolies 

D-   تضيق صمام أهبريAortic stenosis 

 

 يلي:اختر ما Cardiac shock من بين الجمل الخاصة بالصدمة القلبية    .25

A- احتشاء عضلة قلبية أمامي Anterior myocardial infarction  كتلة % من   22حوايل يشمل
 البطني األيسر 

B- رجفان أذيين  Atrial fibrillation دضربة/ 512مع استجابة بطينية حوايل 
C-  تضيق شديد يف خمرج البطني األيسرSevere stenosis in Left ventricular outlet 
D- تسرع فوق بطيين SupraVentricular Tachycardia( SVT) (562عند شاب عمره /د )سنة  22

 دون آفة قلبية سابقة 

 
 



 عدا:  Myocarditis كل ما يلي مألوؼ في مخطط القلب الكهربي لمرضى التهاب العضلة القلبية  .26

A- تسرع جييب  .Sinus tachycardia 
B-  تغريات يف ST &T 

C- زيادة فولتاج  QRS   

D- أذينية بطينية  حصاراتAtrio ventricular Block 

 
 : Acute endocarditisمع التهاب الشغاؼ الحاد مل التالية واحدة فقط ل تتماشى من بين الج  .27

A- ميكن أن يصيب صمامات طبيعية غري مصابة سابقا 
B-  اليؤدي إىل خراجات انتقالية 
C-   العامل ادلمرض األكثر شيوعا ىو ادلكورات العنقودية ادلذىبة 
D- حيدث خترب سريع بالصمام ادلصاب 

 
   Vernal Conjunctivitis:يشاىد في التهاب الملتحمة الربيعي  .28

A- تنبتات مضلعة يف اجلفن العلوي  

B- ةتسمك يف ادللتحمة البصلي  
C- قيحي غزير دماع ورمص  
D-   خوف من الضياء 

 

 :يشاىد في مد البصر - .29

A-   نقص يف  حتدب القرنية 
B-    قصر يف  القطر األمامي اخللفي للعني 
C-     حول وحشي 
D- وذمة كاذبة يف حليمة العصب البصري   

 
  Acute Glaucoma: يشاىد في ىجمة ال رؽ الحادة  .31

A-  غرفة أمامية طبيعية العمق  

B-  ملم ز  61ارتفاع يف ضغط العني أكثر من 

C-   حدقة بيضوية غري متفاعلة للضوء 
D-  وذمة قرنية مع احتقان ىديب  


