
 اختصاص الصيدلة  -نماذج عن األسئلة االمتحانية لالمتحان التقويمي )الوطني( 
 

 الملينات الكولونية )األنتراكينونية( توجد في بعض النباتات مثل:   .1

A-   الكتان 

B-            النعناع 

C-                   النبق 

D-     التمر ىندي 
 

 يحتوي على مركب: Gentianالجانسيان  .2

A- مقوي  معدي         
B-           مسهل 

C-             يسبب األورام 

D-  مضاد للحمل 
    

 في االصطناع الحيوي للغليكوزيدات القلبية نمط كاردينوليد يتم اتحاد البريغنانولون مع حمض: .3

A-        ادلالونيل كوانزمي 
B- األسيتيل كوانزيم      

C-              البوتيل كوانزمي 

D-   األسيتأسيتل كوانزمي 
 

 الديجوكسيجينين: .4

A-     يكشف عنو بتفاعل الكزانتيدرول 

B-      بوفادينوليد 

C-       مقوي ىضمي 

D- أغليكون  
 

 ىي مركبات نباتية ذات خواص مسببة: Cannapinolsالكانابينوالت  .5

A- للهلوسة              
B-             الحتشاء القلب 

C-            لنزؼ الدماغ 

D-     لألمل 



 لزن( بأنها النسبة بين لزوجة الجملة المبعثرة و:تعرف اللزوجة النسبية )  .6
A-  1-لزوجة الطور الداخلي       
B- لزوجة الطور الداخلي       

C-   1+ لزوجة الطور ادلستمر 

D- لزوجة الطور المستمر   
 
  قيمة التوتر بين طوري المستحلب: تيمكن أن يتشكل المستحلب تلقائياً إذا كان .7

A-  دينة / سم 01و  11حمصورة بني     
B-  دينة / سم 11 – 5حمصورة بني       

C-   دينة / سم 1بحدود 

D-   دينة / سم 01أكرب من 
 
 من العوامل الفعالة سطحياً ذات الشحنة السالبة: .8

A- مركبات أمالح األمونيوم الرباعية اليت تعطي مستحلبات من منط م / ز 
B- مركبات ادلريج اليت تعطي مستحلبات من منط ز/ م    

C- ز مستحلبات من منط م/ مركبات التوين اليت تعطي 

D- الصوابين القلوية التي تعطي مستحلبات من نمط ز/ م 
 
 يحدث تغير نمط المستحلب بسبب: .9

A- إضافة شوارد Ca أو Mg إىل ادلستحلب من منط م / ز احملضرة باستخدام صابون قلوي كعامل استحاليب 
B-    ًتغير البنية الكيميائية للعامل الفعال سطحيا            

C- استخدام كمية قليلة من العامل االستحاليب 

D- .ًتغري البنية الفيزيائية للعامل الفعال سطحيا 
 
 تتناسب سرعة ترسب األجزاء المبعثرة في عالقة كوزني في المعلق:  .11

A- طرداً مع لزوجة الطور ادلستمر       

B- عكساً مع لزوجة الطور المستمر        

C- عكساً مع نصف قطر األجزاء 

D- بني كثافيت الطورين عكساً مع الفرؽ 
 



 في تصنيع الليبوزوم على: REVتعتمد طريقة   .11
A- .حل الشحميات الفسفورية يف الكحول واألسيتون ومن مث تشكيل مستحلب ز/ م 
B-  ميكن اماىتو باحمللول ادلائي.الشحميات الفسفوريةتشكيل فلم من ، 

C- .حل الشحميات الفسفورية في مذيب عضوي ومن ثم تشكيل مستحلب م / ز 

D- .حل الشحميات الفسفورية يف مذيب عضوي ومن مث تبخريه للحصول على فلم رقيق ميكن اماىتو 
 
 تنقص فعالية اكسيد االثيلين في التعقيم:  .12

A-    يف الوسط اجلاؼ 

B-  بوجود غاز بال ماء الفحم 

C-  بوجود غاز اآلزوت 

D- في الوسط الرطب 
 
 يتم تعقيم األوعية واألدوات الحساسة تجاه الحرارة:  .13

A-    بالتسخني ادلتقطع 

B-   بالرتشيح 

C-     بوجود مادة مضادة للجراثيم 

D- بالغازات القاتلة للجراثيم 
 
 يستعمل الزجاج من الصنف الثالث في تعبئة:  .14

A-   احملضرات الزرقية ادلائية 
B- احملضرات الزرقية احلساسة جتاه الضوء 

C-  احملضرات الزرقية احلاوية على مواد سهلة التأكسد 

D- الزيتية المحضرات الزرقية 
 
 :من المساحيق العضوية المستخدمة في المستحضرات الجلدية  .15

A-  ستيارات الزنك 

B-  أكسيد الزنك 

C-  التالك 

D- أكسيد التيتان 
 



التالية ذات قرينة الهيدروكسيل  Witepsolيمكن تحضير تحاميل األسبرين مع أحد سواغات الوتيبسول   .16
 المنخفضة.

A-  الوتيبسولH12 Witepsol 

B-   الوتيبسولW35 Witepsol 

C-   الوتيبسولS55 Witepsol 

D-  الوتيبسولS58 Witepsol 

 
 في: ااكسال كوتيستخدم جهاز   .17

A- قياس زمن تفتت ادلضغوطات 

B-  التلبيس بالطبقة الرقيقة والتلبيس السكري للمضغوطات 

C- قياس قساوة ادلضغوطات 

D- فحص سرعة ذوبان ادلضغوطات 
 

عند تحضر مضغوطات فوارة يجب أن تكون نسبة الرطوبة في المساحيق أو الحثيرات المعدة لذلك محصورة   .18
 بين:

A- 1.1  – 1.0 % 

B-  1 – 5 % 

C-  1.1من  أقل % 

D-  ًأن تكون جافة متاما 
 
 الهيولي البكترية تتميز بوجود:  .19

A- .فجوات 

B-  .تجمعات كروماتينية 

C-  .نواة ذات غشاء 

D-  سلبية الغرام.حتدد ىل البكرتيا إجيابية أم 

 

 الذيفانات الداخلية: .21

A- .تفرزىا العصيات إجيابية الغرام 

B- .ضعيفة السمية 

C-  م. 61الػال تقاوم درجة حرارة فوؽ 



D- .حتث احلسم على تشكيل األضداد 

 

 المكورات السبحية القيحية تمتاز بأنها:  .21

A- حساسة على الباستراسين. 

B- .تصنف حسب إفرازىا للسموم 

C- .اختبار األكسيداز إجيايب 

D-  إذا حدث شك بالتهاب كبب وكلية حاد تستعملASLO. 

 

 اختبار شيك يفيد:  .22

A- .معرفة القدرة ادلناعية عند ادلصاب باحلمى القرمزية 

B- .إجيابية التفاعل تعين وجود مناعة لدى الشخص 

C- .معرفة القدرة المناعية عند المصاب بالدفتيريا 

D- .تشخيص مرض الدفترييا 

 

 صحيح ما عدا: كل ما يتعلق بالليجونيال .23

A- .صبغة غرام تفيد في الكشف عنها 

B- .السرطان والسكري والتدخني يزيد من احتمال اإلصابة 

C- .الفلورة ادلناعية مفيدة جداً يف التشخيص ادلباشر وأفضل من نتائج الزرع 

D- .العالج يكون بإريثرومايسني أو ريفامبيسني 

 
 نتيجة عدد من العوامل، أحد ىذه العوامل ىو:  drug toleranceيحدث التحمل لدواء ما   .24

A.  االعتمادdrug dependence 
B. زيادة استقالب الدواء و بالتالي تخربو 
C. اخنفاض اإلطراح الكلوي للدواء 
D.  تفعيلActivation  الدواء بعد ادلرور الكبدي األولhepatic first-pass 

 

 G نيبالبروتأي من العبارات التالية صحيح فيما يتعلق بالمستقبالت المرتبطة   .25

A-  يؤدي تنشيطها إىل زيادة تكونcAMP 
B- تتنشط بسرعة أجزاء من الثانية 

C-  تتوضع على سطح الخلية بشكل عابر للغشاءtransmembrane 



D-  حتت وحدات بروتينية 4عبارة عن 

 

تنرراول جرعررة عاليررة جررداً مررن الرردواء الموصرروف لمعالجررة أعرررا   مررريض يعرراني مررن الوسررواس القهررري القسررري  .26
الوسواس القهري القسري، وظهرت لديو أعرا  تسمم بالردواء، مرا ىرو الردواء الرذي حردث التسرمم برو، ومرا ىرو 

 الدواء المستخدم لمعالجة التسمم عند المريض؟
A- عاجلة التسمم ىو اللورازيبامالدواء الذي استخدم دلحدث التسمم ىو الفينوباربيتال، و الدواء الذي أ 
B- الػػػػػدواء الػػػػػذي اسػػػػػتخدم دلعاجلػػػػػة التسػػػػػمم ىػػػػػو اللورازيبػػػػػامذي أحػػػػػدث التسػػػػػمم ىػػػػػو الفنيتػػػػػوئني، و الػػػػػدواء الػػػػػ 

mapozarol  
C-  الفينوباربيتػالالدواء الذي أحػدث التسػمم ىػو raaiaooponeom  الػذي اسػتخدم دلعاجلػة التسػمم  الػدواء، و

 ىو الفلومازينيل

D- الرردواء الررذي أحرردث التسررمم ىررو األلبرررازوالم mplolarplA  الرردواء الررذي اسررتخدم لمعالجررة ، و
 lipeAlaulf التسمم ىو الفلومازينيل

 

 :أي من المخدرات العامة االستنشاقية التالية ىو األسرع تأثيراً   .27

A- Nitric acid 
B- Nitogen oxide 
C- Enflurane 
D- Nitrous oxide 

 

 Flumazenil تأثيره بالفلومازينيليمكن معاكسة أي من األدوية التالية  .82

A- Midazolam 
B- Fentanyl 
C- Enflurane 
D- Ketamine 

 

 Thiazides يةالثيازيدالمدرات المعالجة بما ىي أىم مشاكل  .29
A-  ًىذه ادلركبات سامة جدا 
B-   ال ميكن استخدامها لفرتة طويلة ألهنا تغريPH الدم 
C-   لى انخفا  تراكيز البوتاسيوم في الجسمإتؤدي  

D-  حقناً  إال إعطاؤىاال ميكن 
 



يعاني مريض من ارتفاع ضغط شديد و قد سألك عن دواء يريد طبيبو أن يصفو لو. و لقرد أخبرر الطبيرب صرديقك  .31
بأن ىذا الدواء يترافق مع تسرع في القلب و احتباس السوائل و ازديراد فري نمرو الشرعر. أي ممرا يلري ىرو الردواء 

 ي وصفو الطبيب:األكثر احتمااًل أن يكون الدواء الذ
A- Captopril  
B- Guanithidine  
C-  Minoxidil 
D- Prazosin  

 

 ، كصيدالني أي مما يلي ال تنصح المريض بتناولو مع الدواء:Nifedipineيتناول مريض دواء النيفيديبين  .31
A- عصري الربتقال 
B- عصري البندورة 
C- عصري األناناس 
D-  عصير الغريفون 

 

 oxytocin لألكسيتوسينما يلي ال يمثل االستخدام السريري أي م .32

A-  حتريض ادلخاض 

B- إيقاؼ النزوؼ بعد الوالدة 
C-  حتريض إدرار احلليبmilk ejection 

D- منع الحمل 

 
 ؟hypercholesterolemicلمريض  cholestyramineأي مما يلي ال يعتبر ناتجاً عن المعالجة بر  .33

A- زيادة إطراح األمالح الصفراوية 
B- الكولسرتول يف الدوران الدموي اخنفاض تراكيز 

C-  تنشيط إدخالLDL (endocytosis) إىل اخلاليا عرب ادلستقبالت اخلاصة 

D-   انخفاHDL في البالزما  

 

 :من خاللفي معالجة السل، يعمل الريفاميسين   rifamycinيستخدم الريفاميسين  .34
A-  تثبيط اصطناعRNA 
B- اصطناع محض الفوليك 
C- تثبيط اصطناع اجلدار اخللوي 
D- تثبيط اصطناع الربوتينات 

 



 تشمل أعرا  التسمم باألتروبين .35
A-  زيادة اللعابsalivation 
B- تضيق حدقة العني 
C- تشويش الرؤية 
D- بطء القلب 

 
 


