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 10 من 1صفحة 

 (100)الفٌزٌاء 

  تعتبر من وحدات القٌاس األساسٌة؟ أي من التالٌة   .1 

  واط                   -ب نٌوتن                 -ا  

  ثانٌة -د ثانٌة                        /متر -ج  

  : ٌسمى معدل تغٌر السرعة فً وحدة الزمن  .2 

  السرعة                       -ب الكتلة                 -ا  

  النٌوتن -د التسارع                        -ج  

   :قانون الغاز المثالً  .3 

        T=const V/ -ب            PV=const -ا  

    PV=nRT -د       P/T=const -ج  

  : تسمى كمٌة الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة كتلة ما درجة سلسٌوسٌة واحدة  .4 

         السعة الحرارٌة   -ب الحرارة النوعٌة     -ا  

  الوزن النوعً -د  درجة الحرارة        -ج  

  :المثالً هً (المائع)أهم صفات السائل   .5 

     تصادم الجزٌئات تصادم تام المرونة  -ب صفر  =حجم الجزٌئة  -ا  

  ج+ب+ أ -د  درجة االنضؽاطٌة عالٌة      -ج  

  : ن كتلته تساويإ ف2ثانٌة/م2  على جسم فأكسبت الجسم تسارع قٌمته 1Nإذا أثرت قوة قٌمتها   .6 

                    كؽم    1 -ب                كؽم0.5 -ا  

   كؽم2 -د  كؽم                         1.5 -ج  

  : فإن قٌمة القوة ه2ًثانٌة/ متر2 كغم وبتأثٌر قوة خارجٌة ٌكتسب الجسم تسارعاً قٌمته 1جسم كتلته   .7 

                نٌوتن 0.5 -ب  نٌوتن               1 -ا  

   نٌوتن1.5 -د  نٌوتن                           2 -ج  

  : للجسمضٌسمى مقدار جذب االر  .8 

               الوزن -ب الكتلة                 -ا  

  الجول -د  الباسكال                              -ج  

  :قانون نٌوتن الثانً هو  .9 

     F = ma -ب    F= - F -ا  

  F=w/t -د   V2==V1- gt -ج  

تسمى جمٌع الخطوط الوهمٌة التى ٌتساوى فٌها الجهد حول شحنة ما وتكون مماثلة للجسم المشحون فً   .10 
 : الفراغ

  سطوح تساوي القوة         -ب سطوح تساوي المجال        -ا  

  ال شئ مما ذكر -د سطوح تساوي الجهد        -ج  

 : اوم فأن القدرة الكهربائٌة تساوي40 امبٌر  وقٌمة المقاومة 10مقاومة كهربائٌة ٌمر بها تٌار كهربائً قٌمته   .11 

   واط                    400 -ب   واط                4 -ا  

3×4 -ج  
   واط40 -د  واط                   10

  : تسمى المسافة بٌن المرآة ونقطة تجمع األشعة فً المرآة الالمعة  .12 

  بعد الجسم  -ب البعد البؤري              -ا  

ظلل بقلم الرصاص بشكل . سؤال موضوعً من نوع االختٌار من متعدد، اإلجابة عنها إجبارٌة (100)ٌتكون هذا االختبار من 
. غامق الدائرة التً تشٌر إلى اإلجابة الصحٌحة فً المكان المخصص لذلك فً نموذج اإلجابة المرفق
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  مركز التكور  -د بعد الصورة  -ج  

  : إذا كان الجسم ٌقع بٌن البعد البؤري ومركز التكور فإن صفات الصورة فً العدسة المحدبة هً  .13 

  مصؽرة مقلوبة حقٌقٌة        -ب مصؽرة مقلوبة خٌالٌة        -ا  

  مكبرة مقلوبة حقٌقٌة                                            -د مكبرة معتدلة خٌالٌة       -ج  

  :ن ذلك ٌساويإمتر ف 1 نٌوتن لتحرٌك جسم ما مسافة مقدارها 1اذا اثرت قوة قٌمتها   .14 

               الجول -ب النٌوتن                 -ا  

  الكولوم -د  الواط                              -ج  

  : العوامل المؤثرة على الطاقة الحركٌة هً  .15 

               السرعة -ب الكتلة                 -ا  

  الكتلة والسرعة -د  االرتفاع                             -ج  

  :  وال تستحدث ولكن تتحول من شكل الى آخر هو قانونىالقانون الذي ٌعرف الطاقة بأنها ال تفن  .16 

      حفظ الطاقة  -ب حفظ الزخم      -ا  

  تؽٌر الطاقة -د  حفظ الشحنة              -ج  

45مرآتان مستوٌتان الزاوٌة بٌنهما   .17 
  : فإن عدد الصور الخٌالٌة المتكون بٌنهما ه0ً

   صور 8 -ب  صور 7 -ا  

   صور 9 -د  صور 6 -ج  

  :وحدة قٌاس الضغط هً  .18 

               نٌوتن -ب باسكال                 -ا  

2ثانٌة/متر -د  ثانٌة                            .جول -ج  
  

  : وحدة معامل االحتكاك هً  .19 

  جول -ب نٌوتن -ا  

  لٌس له وحدة  -د ثانٌة / جول  -ج  

20عند تحوٌل   .20 
0 

  :سٌلسٌوس إلى درجة فهرنهاٌتٌة تصبح 

              F 68 -ب            F 86 -ا  

  45F -د                               54F  -ج  
 

 علم التشرٌح

  :المستوى الذي ٌقسم الجسم او أحد أجزاءه إلى جزء امامً وجزء خلفً هو المستوى  .21 

  (االفقً)المستعرض  -ب (االكلٌلً)الجبهً  -ا  

  المائل -د (السهمً)الناصؾ  -ج  

  :ما عدافً جدارها،  (شفافة)األجزاء اآلتٌة تحتوي على غضارٌف زجاجٌة   .22 

  الؽضارٌؾ الضلعٌة -ب الؽضروؾ الدرقً                                    -ا  

  الؽضارٌؾ التمفصلٌة -د لسان المزمار                                            -ج  

  :لكل مما ٌلً ماعدا الغشاء المخاطً ٌشكل بطانة داخلٌة  .23 

  القلب -ب الرحم                                                   -ا  

  البلعوم -د المعدة                                                  -ج  

   :ما عداالجلد فً المناطق التالٌة ٌحتوي غدد عرقٌة بكثرة   .24 

  القدم (اخمص)قاع  -ب راحة الٌد                                           -ا  

  البطن   -د االبط                                            -ج  
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  :القوس العصبً فً الفقرة النموذجٌة  ٌتألف مما ٌلً ما عدا   .25 

  بروزٌن مستعرضٌن -ب سوٌقتان                                             -ا  

  سطحٌن تمفصلٌٌن -د صفٌحتان                                          -ج  

  :  من العظام المسطحةال تعتبراي من العظام التالٌة   .26 

  القص -ب االضالع                                             -ا  

  (صندوق الدماغ)القحؾ  -د الفك العلوي                                        -ج  

  :ماعدا العظام التالٌة من عظام الطرف السفلً   .27 

  القصبة -ب الرسػ                                               -ا  

  الشظٌة -د الفخد                                                -ج  

  : مفصل الكتف من نوع   .28 

  (الكرة والحق )زاللً  -ب                                (رزي)زاللً  -ا  

  (محوري)زاللً  -د                           (انزالقً)زاللً  -ج  

   :ماعداالعضالت التالٌة من عضالت الطرف العلوي   .29 

  (الداخلٌة)المتسعة االنسٌة  -ب العضدٌة                                     -ا  

  العضلة الكاّبة المدورة   -د المثنٌة الكعبرٌة للرسػ                     -ج  

  :االعضاء التً ترافق القلب من االمام هً ماعدا  .30 

  القص -ب االضالع                                           -ا  

  الؽضارٌؾ الضلعٌة -د الرئتٌن                                             -ج  

  :اي من االجزاء التالٌة لٌست من مكونات الجهاز اللمفاوي   .31 

  الشعٌرات اللمفاوٌة -ب                           (التٌموس)ؼدة التوتة  -ا  

  البنكرٌاس -د الطحال                                            -ج  

  :الصمام الذي ٌمنع عودة الدم إلى الخلف من البطٌن االٌسر الى االذٌن االٌسر هو  .32 

  صمام االبهر -ب الصمام الرئوي                                   -ا  

  الصمام ثالثً الشرفات -د الصمام التاجً                                  -ج  

  : الشرٌانماعداالشراٌٌن التالٌة تنشأ مباشرة من قوس االبهر   .33 

  تحت الترقوة االٌمن   -ب العضدي الرأسً                       -ا  

  تحت الترقوة االٌسر -د السباتً العام االٌسر                    -ج  

  : أجزاء الجهاز التناسلً االنثويلٌست منإحدى التالٌة   .34 

  الؽدد الدهلٌزٌة -ب ؼدد بارثولٌن                                    -ا  

  المهبل -د البربخ                                             -ج  

   :ماعداأجزاء النفرون هً   .35 

  عروة هنلً                                     -ب الكؤوس الكلوٌة                                -ا  

المحفظة الكبٌة  -ج  

 

  االنابٌب الملتوٌة   -د

  :ماعداجمٌع العبارات التالٌة صحٌحة فٌما ٌخص القصبة الهوائٌة الٌسرى   .36 

  أضٌق من القصبة الهوائٌة الٌمنى -ا  

  لها فرعان داخل الرئة الٌسرى -ب  

   سم3اقصر من القصبة الهوائٌة الٌمنى وطولها حوالً  -ج  
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  تدخل الرئة الٌسرى بشكل مائل -د  

  :الرئة الٌسرى تتكون من  .37 

  اربعة فصوص                             -ب ثالثة فصوص                               -ا  

  خمسة فصوص -د فصان -ج  

  :أطول أجزاء القناة الهضمٌة هو   .38 

  االمعاء الدقٌقة -ب المريء                                 -ا  

  المعدة -د االمعاء الؽلٌظة                           -ج  

  :الجزء السفلً من جذع الدماغ هو   .39 

  النخاع المستطٌل -ب الدماغ المتوسط                        -ا  

  المهاد -د                        (القنطرة )الجسر -ج  

  :نهاٌة النخاع الشوكً هً بمستوى   .40 

  الحافة السفلٌة للفقرة القطنٌة االولى   -ا  

  الحافة السفلٌة للفقرة القطنٌة الثالثة -ب  

  الحافة السفلٌة للفقرة القطنٌة الرابعة -ج  

  الحافة السفلٌة للفقرة القطنٌة الخامسة   -د  

 علم وظائف االعضاء

  :فً كل دورة قلبٌة ٌستغرق استرخاء العضلة القلبٌة حوالً  .41 

   ثانٌة0.4 -ب  ثانٌة                                    0.8 -ا  

   ثانٌة0.1 -د  ثانٌة                                  0.3 -ج  

  :نسبة ثانً اكسٌد الكربون فً هواء الزفٌر هً  .42 

   %4   -ب  %                                     0.04 -ا  

   %40 -د  %                                    16 -ج  

  : من مكونات البراز الطبٌعٌة لٌستاحدى التالٌة   .43 

  االمالح ؼٌر العضوٌة والمخاط -ب الماء                                          -ا  

  البكتٌرٌا   -د الدم                                          -ج  

  :اي من المواد التالٌة ٌتم امتصاصه من جدار االمعاء الدقٌقة بواسطة االنتشار المسهل  .44 

  الماء -ب الؽلوكوز                                    -ا  

  البوتاسٌوم -د الصودٌوم                                  -ج  

  :الطور التكاثري للدورة الحٌضٌة فً االنثى ٌستغرق حوالً   .45 

   أٌام10 -ب  أٌام                                      4 -ا  

   ٌوم28 -د  ٌوم                                    14 -ج  

   :ماعداالوظائف الرئٌسٌة للجلد تضم جمٌع التالٌة   .46 

  االدراك الحسً -ب استجابة حركٌة                           -ا  

  الحماٌة -د تنظٌم درجة الحرارة                    -ج  

  :التالٌة تعبر شوارد خارج خلوٌة (الكهارل)احدى الشوارد   .47 

Kالبوتاسٌوم  -ب                                  --Clالكلور  -ا  
+

  

Mgالمؽٌسٌوم   -ج  
 HPO4حمض الفسفورٌك  -د                        ++

-2
  

  :هو احد مكونات العصارة (HCL )حمض الهٌدروكلورٌك   .48 

  المعدٌة -ب الصفراوٌة                     -ا  
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  البنكرٌاسٌة -د المعوٌة                          -ج  

  :هرمون االدرنالٌن ٌفرز من  .49 

  قشرة الؽدة الكظرٌة -ب الؽدة الدرقٌة                              -ا  

  لب الؽدة الكظرٌة -د                   (تحت المهاد)الوطاء  -ج  

  :الهرمونات التً تنظم مستوى الكالسٌوم فً الدم هً   .50 

  الهرمون المضاد للتبول وااللدوستٌرون -ب الكورتٌزول والكرٌتكوستٌرون -ا  

  االدرٌنالٌن ونورادرٌنالٌن -د الكالسٌتونٌن وباراثرمون -ج  

  :ماعداعلى جدار الرحم هً  (تؤثر)الهرمونات التً تعمل   .51 

  االوكسٌتوسٌن                        -ب االستروجٌن                           -ا  

  كولً سٌستوكٌنٌن -د البروجسترون -ج  

  :مستوى الهٌموغلوبٌن فً الذكر حوالً  .52 

  مل من الدم100/   ؼم 18-16 -ب مل من الدم100/ ؼم 18-13 -ا  

  مل من الدم100/  ؼم 14-10 -د مل من الدم100/  ؼم 16-11 -ج  

  : من الدم الطبٌعً ٌحتوي حوالً  ــــــــــــــ  خلٌة بٌضاء3كل ملم   .53 

  350.000-  200.000 -ب               10.000-5.000 -ا  

  14,000-7.000 -د  ملٌون              5.5-4.5 -ج  

  :ماعداالمواد التً تمر من الكبة الدموٌة إلى المحفظة الكلوٌة للنفرون بواسطة االنتشار البسٌط هً   .54 

  الٌورٌا والهرمونات -ب االمالح المعدنٌة              -ا  

  الؽلوكوز     -د بروتٌنات البالزما                  -ج  

  : الجهة الرئٌسٌة إلعادة إمتصاص الماء تحدث من جدار  .55 

  الكوؤس الكلوٌة -ب االنابٌب الملتوٌة القرٌبة -ا  

  االنابٌب الملتوٌة البعٌدة والقناة الجامعة -د هنلً (عروة)التواء  -ج  

التً تنقل السٌاالت العصبٌة من الجهاز العصبً المركزي إلى المستفعالت  (الخالٌا العصبٌة)العصبونات   .56 
 :تسمى  (العضالت والغدد)

 

  صادرة -ب واردة                                 -ا  

  (بٌنٌة)رابطة  -د مؽمدة                                -ج  

   :ماعدااالعصاب نظٌرة الودٌة هً  (عمل)تأثٌر  .57 

  تقلل من افراز العصارة المعدٌة -ب تقلل من عدد وقوة نبضات القلب -ا  

  تزٌد من افراز اللعاب -د العٌن (بؤبؤ)تضٌق حدقة  -ج  

  :أي من أجزاء الدماغ التالٌة معنً بتوازن وتعادل الجسم   .58 

  المخ -ب المخٌخ                               -ا  

  النخاع الشوكً -د النخاع المستطٌل                  -ج  

   :ماعداوظائف الرئتٌن هً   .59 

  تشارك فً تنظٌم درجة حرارة الجسم -ا  

  تشارك فً تنظٌم توازن الحموضة والقلوٌة -ب  

  افراز الرنٌن -ج  

  تزوٌد الجسم باالكسجٌن وتعمل على طرح ثانً اكسٌد الكربون -د  

  :ٌفرز من (الشفاف)السائل المائً   .60 
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  القزحٌة -ب الجسم الهدبً                    -ا  

  المشٌمة -د القرنٌة                            -ج  

Medical Terminology 

What does coloscopy mean? 61.   

 Removal of the colon  a-   

 visual examination of the Colon b-   

 X-ray picture of the colon         c-   

 Making an opening  into the colon d-   

 What does Nephromegally mean? 62.   

 Enlargement of Renal pelvis a-   

 Enlargement of Kidney b-   

 Enlargement of Urethra c-   

 Enlargement of Bladder d-   

 Neuroma means tumor of  the: 63.   

 Nerve b-  Head a-   

 Spinal cord d-  Meninges c-   

 What does “Anesthesia” mean? 64.   

 Absence of sleep b-  Absence of sensation a-   

 Absence of lactation d-  Absence of menstruation  c-   

 Malacia is a word part “suffix” meaning softening of tissue. What does 

Encephelomalcia means? 

65.   

 Softening of bone tissue             a-   

 Softening of muscle tissue b-   

 Softening of brain tissue c-   

 Softening of womb tissue d-   

 Osteopathy means disease of: 66.   

 Cartilages b-  Joint a-   

 Muscle d-  Bone c-   

Thoracocentesis means tapping or puncture of the: 67.   

 Chest b-  Abdomen a-   

 Heart d-  Lung c-   

What do we call the specialist who treats women diseases? 68.   

 A dermatologist b-  A Cardiologist a-   

 A gynecologist d-  A Nephrologist c-   

 Hidroadenitis is the inflammation of the  : 69.   

 Sweat gland b-  Thyroid gland  a-   

 Pitutary gland d-  Parathgroid gland             c-   

 Pyloroscope is the instrument used for visual examination of the: 70.   

 Duodenum b-  Gatekeeper a-   

 Small intestine d-  Oesophagus c-   

What is the condition of slow heart beat called? 71.   

 Bradycardia b-  Tachycardia a-   

 Cardiograph d-  Cardiology c-   

Algia is a suffix  used for: 72.   

 Pain b-  Sensation a-   
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 Paralysis d-  Movement c-   

 Medically “white blood cell”,  is expressed as: 73.   

 Erythrocyte b-  Leukocyte                       a-   

 Phagocyte d-  Thrombocyte c-   

 What does Otoplasty mean? 74.   

 Surgical repair of the ear b-  Removal of the ear                   a-   

 Inflammation of the ear d-  Puncture of the ear c-   

Kinesiology is a term meaning : 75.   

 Study of the heart b-  The study of motion a-   

 Study of nervous system  d-  Study of blood c-   

Hysteroscopy is a term meaning: 76.   

 Visual examination of the liver         a-   

 Visual examination of the colon b-   

 Visual examination of the uterus       c-   

 Visual examination of the kidney  d-   

 What does “Multipara” mean? 77.   

 A woman who has borne one child a-   

 A woman who has never born a child b-   

 A woman who has born many children c-   

 A woman who has never married d-   

 Paralysis of one side of the body is: 78.   

 Paraplegia b-  Hemiplegia a-   

 Paralysis d-  Paraparesis c-   

 Carditis is a term meaning : 79.   

 Inflammation of the stomach a-   

 Inflammation of the heart b-   

 Inflammation of the skin              c-   

 Inflammation of the duodenum d-   

 What does “Sclerectasis” mean? 80.   

 Dilatation of the sclera                    b-  Inflammation of the sclera              a-   

 Surgical repair of the sclera d-  Removal of the sclera c-   

 علم االجتماع الطبً

  :أي  العبارات  التالٌة صحٌحة فٌما ٌلً  .81 

  علم االجتماع الطبً ٌدرس  المرض على أساس مرض عضوي -ا  

  الفسٌولوجٌا المرضٌة والعملٌات الجراحٌةبدراسة  علم االجتماع الطبً  ٌهتم  -ب  

  علم االجتماع الطبً ٌدرس المجتمع و حاجته من الصناعات الدوائٌة -ج  

   الصحة والمرضلعلم االجتماع الطبً ٌدرس تصورات الناس ومعتقداتهم حو -د  

   من المفاهٌم الجدٌدة لعلم االجتماع الطبً ؟ال تعتبرأي من التالٌة   .82 

  الخدمة الصحٌة -ب الرعاٌة الصحٌة -ا  

  سلوك المرض -د حوسبة الخدمات الصحٌة                   -ج  

   الى العوامل االجتماعٌة ؟ال تشٌرأي من العبارات التالٌة   .83 

  الثقافة والصحة والمرض -ا  

  الطبقة االجتماعٌة والخدمة الصحٌة -ب  
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  البٌئة االجتماعٌة وتأثٌرها على الخدمة الصحٌة -ج  

  االسرة ودورها فً الخدمة الصحٌة -د  

   من االبعاد الثقافٌة للخدمة الصحٌة ؟تعتبر الأي من التالٌة   .84 

  لخدمة الصحٌةبامجموعة العناصر الثقافٌة العامه ذات العالقة الوثٌقة  -ا  

  مجموعة العناصر الثقافٌة العامه ذات العالقة بالصحة والمرض -ب  

  مجموعة العناصر الثقافٌة العامه ذات العالقة بتطوٌر مهنة الطب والتداخالت الطبٌة الحدٌثة -ج  

   بالصحة والمرض المرتبطةمجموعة العناصر الثقافٌة العامه ذات العالقة بالعادات والتقالٌد واألمثال -د  

   من خصائص الثقافة ؟ال ٌعتبرأي من التالٌة   .85 

  الثقافة هً عملٌة مكتسبة -ا  

  الثقافة تمٌل الى البقاء واالستمرار -ب  

  الثقافة عملٌة قابلة لالنتقال من جٌل الى جٌل -ج  

  الثقافة عملٌة ؼٌر مكتسبة وٌلعب العامل الوراثً دور كبٌر فً تكوٌنها -د  

   :باستثناءجمٌع التالٌة تعتبر من تأثٌر الطبقة االجتماعٌة على الصحة والمرض   .86 

  ٌترتب على اختالؾ الطبقة االجتماعٌة اختالؾ فً احتماالت االمراض -ا  

  الوقاٌة من االمراض والوعً الصحً تختلؾ من طبقة اجتماعٌة ألخرى -ب  

  تختلؾ الطبقات االجتماعٌة فً سرعة اللجوء للخدمات الطبٌة ونوعها -ج  

  جمٌع الطبقات تصاب بنفس االمراض وال تختلؾ جمٌعها فً سرعة اللجوء للخدمات الصحٌة -د  

هذا " حالة من اللٌاقة البدنٌة والنفسٌة واالجتماعٌة ولٌست مجرد الخلو من األمراض والعجز:  الصحة هً  .87 
 :تعرٌف 

 

  منظمة الصحة العالمٌة -ب وكالة اإلنماء الدولٌة -ا  

  منظمة الدول المصدرة للبترول -د وزارة الصحة األردنٌة -ج  

تكوٌن فرضً معناه مٌزان او مقٌاس او قاعدة او اطار مرجعً للخبرة واالدراك واالتجاهات االجتماعٌة "هو   .88 
 على ماذا ٌدل هذا التعرٌف ؟" والسلوك االجتماعً

 

  المعٌار االجتماعً -ب السلوك المرضً -ا  

  المعتقدات -د القٌم -ج  

   من اسباب جاذبٌة الجماعة الحد افرادها؟ٌعتبر الأي االسباب التالٌة   .89 

  اهداؾ الجماعة محببة الى نفسه -ا  

  اعضاءها ٌتمتعون بمكانه خاصة -ب  

  تمتع الفرد بمكانه خاصة فً جماعته          -ج  

 عدم وجود اؼلبٌة -د  

 

 

 

العالم المحٌط  ان اهتمام الفرد وسٌله الى اكتشاف الحقٌقة متخذا اتجاها معرفٌا من"على ماذا ٌدل التعرٌف   .90 
 ؟" به وسعٌه وراء اكتشاف القوانٌن التً تحكم االشٌاء بقصد معرفتها

 

  القٌمة الجمالٌة -ب القٌمة االقتصادٌة -ا  

  القٌمة الدٌنٌة -د القٌمة النظرٌة -ج  

   تحت المعنى االجتماعً للمرض؟ٌندرج الأي التالٌة   .91 

  شئ من صنع القوى الطبٌعٌة وٌظهر فً االنسان -ا  

  حالة بثولوجٌة شاذة تشخص فً ضوء االعراض -ب  

  ابتالء من هللا لعباده المؤمنٌن -ج  
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  نقمه الهٌة تنصب على الظالمٌن والعصاة -د  

   :باستثناءمن وجهة نظر علم االجتماع الطبً تقوم االسرة بدور بارز فً الخدمة الصحٌة من حٌث التالً   .92 

  (رسمٌة، شعبٌة)تحدٌد نوعٌة الخدمة المطلوبة  -ا  

  تحدٌد نوعٌة المؤسسة التً ٌلجأ الٌها العضو المرٌض -ب  

  اتخاذ القرار الطبً العالجً -ج  

  االهتمام بالخدمة الصحٌة واالجهزة الحدٌثة -د  

  :تفسٌرات الناس للمرض واسبابه وعالجه تعنً  .93 

  الطبقة االجتماعٌة والخدمة الصحٌة -ا  

  الثقافة والصحة والمرض -ب  

         الثقافة وسلوك المرض               -ج  

  البدائل العالجٌة المتاحة -د  

  :احدى العبارات التالٌة خاطئة   .94 

  هناك عالقة اٌجابٌة بٌن مأسسة الخدمة الصحٌة وتطورها -ا  

  هناك عالقة اٌجابٌة بٌن الخدمات التً تقدمها المؤسسة الصحٌة واقبال المواطنٌن علٌها -ب  

   اٌجابٌة ما بٌن وجود مؤسسات حكومٌة اخرى الى جانب  الصحٌة فً المجتمع    عالقةهناك  -ج  

هناك عالقة اٌجابٌة ما بٌن المعتقدات والممارسات الطبٌة الشعبٌة وبٌن االقبال على الخدمات الصحٌة  -د  
 الرسمٌة

 :باستثناءجملة الخدمات التً ٌقدمها الطبٌب او المركز الصحً او المستشفٌات للمرٌض هً الخدمات التالٌة   .95 

  الخدمة الصحٌة والوقائٌة -ا  

  الخدمات الصحٌة العالجٌة -ب  

  خدمات صحٌة وقائٌة وعالجٌة                       -ج  

  الخدمات الصحٌة الشعبٌة -د  

   :باستثناءالمؤسسة الصحٌة تشمل التالٌة   .96 

  المستشفٌات ومراكز االمومة والطفولة -ا  

  المراكز الصحٌة االولٌة ومراكز االمومة والطفولة -ب  

  المراكز الصحٌة الشاملة والمراكز االولٌة -ج  

 مؤسسات الخدمات العامة بكافة أشكالها ودور المسنٌن -د  

 

 

 

 

 

  :باستثناء ، تجعل تغٌر االتجاه صعباتٌةالعوامل اآل  .97 

  قوة االتجاه القدٌم ورسوخه -ا  

  الجمود الفكري وصالبة الرأي عند االفراد -ب  

  ضعؾ االتجاه القدٌم وعدم رسوخه -ج  

  ادراك الفرد على ان االتجاه الجدٌد فٌه تهدٌدا للذات -د  

  :ما عداالمفهوم الشعبً للصحة والمرض وعالقتها بالخدمة الصحٌة ٌشتمل التالً   .98 

  التفسٌر الشعبً السباب المرض -ا  
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  نوعٌة المؤسسات الصحٌة وطبقات المجتمع التً تخدمها هذه المؤسسات -ب  

  التصور الشعبً للمرض وكٌفٌة الوقاٌة منه -ج  

  النظرة الشعبٌة للسلوك المرضً والطبٌب المعالج -د  

  :تعرف المؤسسة الصحٌة على أنها  .99 

  كل هٌئة او تنظٌم مستقل ٌقدم الخدمات العالجٌة والوقائٌة والفندقٌة -ا  

  كل هٌئة او تنظٌم ٌستهدؾ تخرٌج وتأهٌل األطباء والفنٌٌن لتقدٌم الخدمات العالجٌة والوقائٌة -ب  

   تقدٌم التأمٌن على الحٌاة والضمان االجتماعً ٌستهدؾكل هٌئة او تنظٌم  -ج  

  كل هٌئة او تنظٌم ٌقدم خدمات ترفٌهٌة او تروٌجٌة -د  

  :ٌعرف علم االجتماع الطبً على انه الدراسة السٌسٌولوجٌة لـ   .100 

  قضاٌا الصحة والمرض -ا  

  الظواهر االجتماعٌة -ب  

  سلوك األفراد بالمجتمعات البدائٌة -ج  

  التطور العلمً فً المجتمعات الحدٌثة -د  

 

 انتهت األسئلة
 


