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 2+1الكيمياء الحيكية السريرية 

  ؟posterior pituitary gland أم مف اليرمكنات التالية يعتبر مف ىرمكنات الفص الخمفي لمغدة النخامية  .1 

   (               TSH)  اليرموف المنشط لمغدة الدرقية -ا  

  (ACTH)اليرموف المنشط لقشرة غدة الكظر -ب  

  (                ADH)اليرموف المانع إلفراز البوؿ -ج  

  (GH)ىرموف النمو -د  

  :  مستكل الكالسيكـ في الدـ ىكتقميؿاليرمكف الذم يؤدم إلى   .2 

  الكالسيتونيف -ب  (                 T3 and T4 )الثيروكسيف -ا  

  ىرموف االستروجيف -د    ىرموف جارة الدرقية      -ج  

  ؟(الككرتيككيدات المعدنية)أم مف الجمؿ التالية يعتبر صحيحا فيما يتعمؽ بيرمكف األلدكستيركف  .3 

  يؤدي الى إعادة امتصاص أيونات الصوديـو مف القناة الممتوية البعيدة -ا  

  يقمؿ مستوى أيونات الصوديـو في الدـ -ب  

   الكظرية  مف نخاع ُيفرز -ج  

  يزيد مف تركيز أيونات البوتاسيـو في الدـ -د  

  ؟(مرضيا)أم مف المركبات العضكية التالية يعتبر كجكده في البكؿ شاذا  .4 

  حمض اليوريؾ -ب اليوريا                              -ا  

  البروتينات -د           الكرياتينيف             -ج  

  أم مف مكانع التجمط  التالية يمكف مف خاللو حفظ عينة الدـ لمدة أطكؿ لحساب تركيز الجمكككز؟  .5 

  الييباريف                     -ا  

  االكساالت                   -ب  

  فموريد الصوديـو -ج  

  (EDTA)حمض االيثيميف ثنائي أميف رباعي أسيتيؾ  -د  

  : المككنة مف تمؾ الكمية شيكعا بيف المرضى ىيحصىأكثر أنكاع   .6 

  حمض اليوريؾ -ب أوكساالت الكالسيـو          -ا  

  السيستيف -د الكولستيروؿ                   -ج  

ظمؿ بقمـ الرصاص بشكؿ . سؤاؿ مكضكعي مف نكع االختيار مف متعدد، اإلجابة عنيا إجبارية (100)يتككف ىذا االختبار مف 
. غامؽ الدائرة التي تشير إلى اإلجابة الصحيحة في المكاف المخصص لذلؾ في نمكذج اإلجابة المرفؽ
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  أم مف الجمؿ التالية يعتبر صحيحا فيما يتعمؽ بالكرياتينيف؟  .7 

  ُينتج في الكمية -ا  

  يمكف استخدامو لتشخيص وظائؼ الكمية -ب  

  ينتج مف تحطيـ الغموكوز -ج  

  ليس لو عالقة بالكتمة العضمية في الجسـ -د  

   إلى انخفاض تركيز فيتاميف؟(intrinsic factor) أك غياب العامؿ الداخمينقصيؤدم   .8 

  vitamin) (D فيتاميف د -ب                 vitamin) (Aفيتاميف أ  -ا  

   (vitamin B12)12فيتاميف ب -د              E) (vitamin  ىػفيتاميف  -ج  

  اي مف اإلنزيمات التالية لو أىمية بالغة في تشخيص أمراض الكبد؟  .9 

  (ALT)أالنيف أمينو ترانسفيراز  -ب            إنزيـ الكوليف استيريز         -ا  

  (Lipase)إنزيـ الاليبيز -د            (ALP)إنزيـ الفوسفاتيز القاعدي -ج  

  أم مف اإلنزيمات التالية لو أىمية في تشخيص إلتياب البنكرياس الحاد؟  .10 

                   (           Amylase)إنزيـ األميميز  -ا  

  ALP))إنزيـ الفوسفاتيز القاعدي -ب  

                (LDH)إنزيـ الالكتيت دي ىيدروجينيز -ج  

  إنزيـ الكرياتيف فوسفاتيز -د  

 :Type-1 Diabetes mellitus)) أم مف الجمؿ التالية يعتبر صحيحا فيما يتعمؽ بمرض السكرم عند الشباب  .11 

  يعتبر مرضا وراثيا -ا  

  يحدث بسبب مياجمة جياز المناعة لمبنكرياس و تحطيـ خالياه -ب  

  يصاحبو زيادة في إفراز ىرموف األنسوليف -ج  

  يصاحبو انخفاض في تركيز سكر الدـ -د  

  ام مف الجمؿ التالية تعتبر غير صحيحة فيما يتعمؽ بالمالمح المرضية لمرضى السكرم؟  .12 

  العطش المتكرر -ب كثرة التبوؿ               -ا  

  البوؿانحباس  -د كثرة الجوع              -ج  

  :يتـ امتصاص الدىكف كالمبيدات في  .13 

  األمعاء الدقيقة -ب المعدة                       -ا  

  األمعاء الغميظة -د مباشرة بالفـ              -ج  
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  :يتـ نقؿ الككليستركؿ مف الكبد الى أنسجة الجسـ األخرل عف طريؽ  .14 

                HDLالبروتينات الدىنية عالية الكثافة  -ا  

  Chylomicronالكيموميكروف  -ب  

         LDLالبروتينات الدىنية منخفضة الكثافة  -ج  

  VLDLالبروتينات الدىنية ذات الكثافة المنخفضة جدا  -د  

  :في الدـ يجب عمى المريض الصياـ لمدة (الغميسريدات الثالثية ك الككليستركؿ)لقياس مستكل الدىكف  .15 

   ساعة24 -ب  ساعة           14-12 -ا  

   ساعات8 -د ساعتيف                   -ج  

  : فييتركزمعظـ الكالسيكـ المكجكد في جسـ األنساف   .16 

  العظاـ -ب الدـ                    -ا  

  العضالت -د القمب                 -ج  

  أم مف األيكنات التالية يزداد تركيزىا بشكؿ ممحكظ عند تحمؿ عينة الدـ؟  .17 

  المغنيسيـو -ب البوتاسيـو                 -ا  

  الصوديـو -د الكالسيـو                -ج  

HCO3)زيادة تركيز أيكنات البيكربكنات  .18 
-
  : في الدـ تؤدم إلى(

  زيادة قميمة في حامضية الدـ                 -ب زيادة حامضية الدـ           -ا  

  ال تتأثر حامضية الدـ -د زيادة قاعدية الدـ           -ج  

   :(conjugated bilirubin)يتعمؽ بالبيميركبف المقترفأم العبارات التالية صحيحة فيما   .19 

  يذوب بالماء -ب ينتج مف تكسير البروتينات              -ا  

  يقاس بطريقة غير مباشرة -د ساـ جدا                                   -ج  

  :مف األعراض المرضية المصاحبة إلعتالالت الكبد  .20 

  انخفاض تركيز أيونات الصوديـو -ب زيادة تركيز بروتينات الدـ               -ا  

  (الصفار)اليرقاف  -د زيادة تركيز عوامؿ التجمط              -ج  

 2+1  الدـعمـ

  :ىي  عند الجنيف تككف الدـ مراحؿ  مفكلىاالالمرحمة   .21 

  الممفاويةالعقد  مرحمة -ب  العظمي النخاعمرحمة -ا  

  المرحمة الميزوديرمية -د ةكبدياؿ المرحمة -ج  
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  : في الدمكيةانحالؿ الدـ خارج األكعيةيحدث   .22 

  نخاع العظـ -ب الطحاؿ -ا  

  األوعية الدموية -د العقد الميمفاوية -ج  

  عددىا  (الييمكجمكبيف)يكجد عند االنساف الطبيعي البالغ عدة انكاع مف الخضاب   .23 

  ثالثة انواع -ب نوعاف -ا  

  خمسة انواع -د اربعة انواع -ج  

  في G6PDنقص المرضى المصابيف بفي  يككف الخمؿ   .24 

  األوعية الدموية -ب الييموغموبيف -ا  

  ء الخمية الحمراءغشا -د االنزيمات -ج  

  : تتكاجد الخاليا الحمراء صغيرة الحجـ قميمة الصباغ في المرضى المصابيف بػ  .25 

  نقص الحديد بفقر الدـ -ب B12بنقص  فقر الدـ  -ا  

  عند حديث الوالدة  الدـاانحالؿ -د فقر الدـ الخبيث -ج  

  :امكتسبأم مف االمراض التالية يعد   .26 

  فقر الدـ المنجمي -ب ي الذاتيفقر الدـ االنحاللي المناع -ا  

  G6PDنقص  -د الثالسيميا -ج  

  في حالة (eosinophils )تزداد الخاليا الحامضية   .27 

  فيروسيةاؿعدوى اؿ -ب  الفطريةعدوىاؿ -ا  

  ةطفيمي اؿعدوىاؿ -د بكتيريةاؿعدوى اؿ -ج  

   نقص في كمية البالزما مما يؤدم الى شديدة اؿحركؽاؿسبب ت  .28 

   الثانوياحمرار الدـ -ب  األولياحمرار الدـ -ا  

   الحقيقياحمرار الدـ -د النسبياحمرار الدـ  -ج  

  :بما يمي (المككيميا الحادة )يتميز ابيضاض الدـ الحاد  .29 

   الخاليا غير الناضجةعددكبير في ارتفاع  -ب عدـ وجود فقر دـ -ا  

  (myeloid)مف أصؿ نخاعي  WBCجميع  -د تطور المرض بطئ -ج  

  :إلى (المككيميا الممفاكية الحادة) ALLsتصنؼ   .30 

   أنواع3 -ب نوعاف -ا  

   أنواع8 -د  أنواع7 -ج  
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  ىك ( erythroleukemia )ابيضاض الدـ االحمرارم   .31 

  M3 -ب MI -ا  

  M6 -د M5 -ج  

  :بسببالغدد الميمفاكية يصيب  ىك مرض (infectious mononucleosis) داء كحيدات النكل االنتاني  .32 

  عيب وراثي -ب فيروس -ا  

  المواد الكيميائية -د إشعاع -ج  

   ىكII  الثاني التخثرعامؿ  .33 

  مثبت الفيبريف -ب الفيبرينوجيف -ا  

  البروثرومبيف -د الكالسيـو -ج  

  :A إلى الييمكفيميا يعكدأم مف النتائج التالية   .34 

  APTT ارتفاع -ب PTارتفاع  -ا  

  VIIIعامؿ اؿزيادة  -د الصفائح الدمويةزيادة  -ج  

   في مرضنخفضـالفيبرينكجيف ك ةنخفض ـ الصفائح الدمكيةد، عدةنخفضـ كرات الدـ الحمراء تككف  .35 

  الييموفيميا -ب احمرار الدـ -ا  

  ( (VonWillebrandsويمبراندفوف مرض  -د (DIC)التخثر المنتشر ضمف االوعية  -ج  

  :مأكبر خمية في نخاع العظاـ ق  .36 

  (phagocyte)يةبمعـاؿ -ب (megakaryocyte) النواء -ا  

  (plasma cells)خمية البالزما -د (monocyte) الوحيدات -ج  

  عامؿاؿعامؿ فكف كيمبراند ىك جزء مف   .37 

   السابعVII -ب  الخامسV -ا  

   التاسعIX -د  الثامفVIII -ج  

  :مبريف قمالمادة التي تسبب انحالؿ الؼ  .38 

  الكوالجيف -ب السيروتونيف -ا  

  بالزميف -د بروثرومبيف -ج  

  الدمكيةجمطةاؿتشكيؿ المساعد في  ( extrinsic system)خارجيالنظاـ اؿشارؾ في م ذمعامؿ التخثر اؿ  .39 
 :كق

 

  VIII -ب VII -ا  

  XI -د IX -ج  
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  :ىيفي تككينيا  Kفيتاميف عمى  تعتمد  التي العكامؿ  .40 

  II ،VII ،IX ،X -ب I ،II ،X ،XIII -ا  

  XI, XII ،HMWK ،PK -د I ،V ،VIII ،XIII -ج  

المجيرية التحضيرات األنسجة كعمـ 

  :تبطف تجاكيؼ الجسـ كالقمب كاألكعية بنسيج  .41 

  طالئي مكعب بسيط -ب طالئي حرشفي بسيط -ا  

  طالئي عمودي طبقي كاذب -د طالئي عموديي بسيط -ج  

  :يتككف النسيج العصبي مف نكعيف مف الخاليا ىما  .42 

  خاليا شواف وعقد رانفير -ا  

  الخاليا قميمة التغصف و الخاليا البطانية -ب  

  الخاليا العصبية والخاليا الدبقية -ج  

  المحور والتفرعات الشجرية -د  

  :أم مف الغدد التالية تعد مف الغدد المفترزة  .43 

  الغدة الدرقية والكظرية -ب الغدد المعابية في الفـ -ا  

  غدة البنكرياس -د الغدد العرقية في منطقة اإلبطيف -ج  

  :في أم مف األنسجة التالية يزداد عدد المايتكككندريا  .44 

  األنسجة العضمية -ب األنسجة العصبية -ا  

  األنسجة الضامة -د األنسجة الطالئية -ج  

  :تتكاجد األلياؼ الصفراء المككنة لمنسيج الضاـ في  .45 

  الرئتيف -ب نخاع العظاـ -ا  

  األوتار واألربطة -د الكبد والطحاؿ -ج  

  :سطح العظـ بغشاء متيف يسمىيغطى   .46 

  السمحاؽ -ب البمورا -ا  

  المصمي -د السحاؽ -ج  

   :باستثناء  بكؿ مما يمي   Nissl Bodiesتمتاز أجساـ نسؿ   .47 

  حبيبات غير منتظمة الشكؿ ومختمفة الحجـ -ا  

   لمخاليا العصبيةالشجرية فى الزوائد تتركز -ب  

   المحورتتركز في -ج  

   واألحماض النوويةالحديدبغنية  -د  
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  : مف طبقةضمية العاأللياؼتنشأ   .48 

  االندودـر -ب اإلكتودـر -ا  

  السنترـو -د الميزودـر -ج  

  :بشكؿ أساسي مما  يميالنسجو الضامو تتككف ا  .49 

  الكوالجيف واأللياؼ والخاليا -ب الخاليا والمادة الخالليو واأللياؼ -ا  

  (الزجاجي )الغضروؼ الشفاؼ  -د األلياؼ والعصبونات والكوالجيف -ج  

  :في Fibro– Cartilage  الميفيالغضركؼ يتكاجد   .50 

  نيايات العظاـ الطويمة -ب األقراص الغضروفية بيف الفقرات -ا  

   الحاجز األنفي -د فذصيواف اال -ج  

  :باستثناءعند عمؿ قطاعات ميكركسككبية يقتضي ذلؾ طمر العينة في كؿ مما يمي   .51 

  الجيالتيف -ب الشمع المنصير   -ا  

  االجار -د السيموديف -ج  

  :مف خصائص المثبت الجيد   .52 

  يتخمؿ النسيج ويمنع التغيرات التحممية -ا  

  يغير مف شكؿ النسيج    -ب  

  يحوؿ محتويات النسيج إلى مواد ذائبو     -ج  

  توحيد معامالت االنكسار الجزاء النسيج المختمفة -د  

  :يستخدـ مثبت ألتماف في تثبيت أحد المككنات الخمكية اآلتية   .53 

  الميتوكوندريا والدىوف    -ب الرايبوسومات                       -ا  

  جياز جولجي والدىوف -د االنوية والمواد النووية           -ج  

  :عند القياـ بتثبيت األنسجة العصبية يفضؿ استخداـ مثبت   .54 

  فميمنج    -ب              كارنوي         -ا  

  جامبي -د            الفورماليف      -ج  

  :عند إجراء عممية التركيؽ لمعينات المثبتة تكضع في ام مف محاليؿ التركيؽ التالية  .55 

  األسيتوف وزيت األرز -ب الزايميف والبنزيف            -ا  

  الكموروفوـر والبارافيف -د التربونيؿ والديوكساف    -ج  

  :تعمؿ محاليؿ التركيؽ لمعينات البيكلكجية عمى   .56 

  تييئة العينة لمطمر وتجعميا شفافة -ب تخمص العينات مف المثبتات         -ا  

  تخمص العينة مف الخاليا الميتة -د تخمص العينة مف الماء             -ج  
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  :تسمى عممية إدخاؿ مادة داعمة بيف خاليا النسيج إلكسابو التقكية الالزمة لعممية االدماج   .57 

  التشريب    -ب التنقية -ا  

  التجفيؼ -د نزع الكمس -ج  

  :يتـ صباغة األلياؼ المرنة بصبغة   .58 

  االورسيف -ب القرمز                           -ا  

  القرمز -د السافروف                        -ج  

  :أم مف األسباب التالية تؤدم إلى التفاؼ المقاطع إلى أعمى فكؽ السكيف  .59 

  السكيف  غير حادة -ب وجود تكمسات في النسيج -ا  

  السكيف مثممة -د عدـ انحناء السكيف -ج  

  :تستخدـ صبغة الييماتككسميف في صباغة  .60 

  االنوية -ب الحشرات -ا  

  األنسجة الضامة -د األنسجة العصبية -ج  

 عمـ الطفيميات الطبي

  أم الكائنات الحية التالية ال يدرسيا عمـ الطفيميات؟  .61 

   Helminthes  الديداف -ب                    Protozoaاألوليات  -ا  

  Arthropods  المفصميات -د                   Bacteriaالبكتيريا  -ج  

  :ىي (parasitism) الصحيحة المتعمقة بالعالقة التطفميةالعبارة  .62 

  تكوف الفائدة لمعائؿ و الطفيؿ معا                  -ا  

  الفائدة لمطفيؿ وُيمحؽ ضررا بالعائؿ -ب  

  الفائدة لمطفيؿ دوف حدوث ضرر لمعائؿ        -ج  

  يعتمد كؿ مف العائؿ و الطفيؿ عمى االخر -د  

  : فيلمطفيمي (mature stage)الطكر الناضج يتكاجد   .63 

  Intermediate host العائؿ الوسيط  -ب                       Final host العائؿ النيائي -ا  

  Reservoir host  عائؿ التخزيف -د   Transporter hostالعائؿ الناقؿ   -ج  

  : ىي(Cyst)الحكصمة طكر  الصحيحة المتعمقة بالعبارة  .64 

  تعتبر طور التكاثر -ب ال تتحمؿ الجفاؼ                    -ا  

  غير متحركة وىي الطور المعدي غالبا -د  ال تعتبر معدية لإلنساف           -ج  

  : بكاسطةEntamoeba histolyticaتتحرؾ   .65 

  األسواط -ب األىداب                     -ا  

  غير متحركة -د األقداـ الكاذبة            -ج  
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  : ىكEntamoeba histolytica طفيمي الطكر الُمعدم ؿ  .66 

  البيوض -ب        (التكاثري)الطور الخضري -ا  

  األبواغ -د الحوصمة                            -ج  

  :أكبر األكليات المعكية حجما ىي  .67 

  Entamoeba histolytica -ب           Balantidium coli -ا  

  Plasmodium spp -د            Giardia lamblia -ج  

  :معكم مأم األكليات التالية يعتبر طفيؿ  .68 

  Trichomonas vaginalis -ب        Plasmodium spp -ا  

  Trypanosoma spp -د             Giardia lamblia -ج  

  ؟( trophozoite ) أم مف األكليات التالية يكجد فقط في الطكر التكاثرم  .69 

  Trichomonas vaginalis -ب              Entamoeba histolytica -ا  

  Balantidium coli -د                       Giardia lamblia -ج  

  ينتقؿ مرض النكـ اإلفريقي لإلنساف مف خالؿ؟  .70 

        Anopheles أنثى بعوضة األنوفيمس -ب              Sand fliesذباب الرمؿ  -ا  

   الحمزوف                               -د              Tsetse ذبابة تسي تسي  -ج  

  :ىي Trypanosoma sppالعينة المناسبة الُمستخدمة في تشخيص األمراض التي تسببيا   .71 

  البوؿ -ب الدـ                 -ا  

  البمغـ -د البراز              -ج  

  : ىك المسبب لممالريا ناقؿ البالزمكديـك  .72 

  Tsetse  ذبابة تسي تسي -ب           Sand fliesذباب الرمؿ  -ا  

  Anopheles    أنثى بعوضة األنوفيمس -د  الحمزوف                               -ج  

  :ىك (Chagas disease) اجازشمسبب مرض اؿ  .73 

  Trypanosoma gambiense -ب                  Trypanosoma rhodesiense -ا  

  Leishmania donovani -د                           Trypanosoma cruzi -ج  

  : عف طريؽToxoplasma gondii  ينتقؿ طفيؿ  .74 

  الغذاء المموث ببراز القطط و الكالب -ب الرذاذ المتطاير مف الجياز التنفسي -ا  

  البعوض -د تناوؿ الحمزونات النيئة                   -ج  

  : إلىلديداف الحبميةتنتمي ا  .75 

  Cestodes -ب              Nematodes -ا  

  Flatworms -د             Trematodes -ج  
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   :Taenia saginata   التالية يعتبر صحيحا فيما يتعمؽ بالدكدة الشريطيةالعباراتأم مف   .76 

  العائؿ الوسيط ىو الخنزير -ا  

  Cysticercus cellulosaeالطور المعدي لإلنساف ىو  -ب  

  تنتقؿ عف طريؽ تناوؿ لحـو األبقار الغير مطيوة جيدا -ج  

   تفرعات رحمية10يحتوي الجزء الحامؿ  -د  

  : ىي Schistosoma haematobium الصحيحة المتعمقة ب العبارة   .77 

  تسبب إصابة في أوردة القولوف -ا  

  تحتوي بيضتيا عمي شوكة مدببة في نيايتيا -ب  

   لتشخيص اإلصابةالسائؿ المنويتستخدـ عينة  -ج  

  كالصيف و الياباف:تنتشر في الشرؽ األقصى -د  

  :األسـ العممي لمدكدة السكطية ىك  .78 

  Trichuris trichiura -ب             Enterobius vermicularis -ا  

  Ancylostoma -د              Ascaris lumbricoides -ج  

  :ىك (الميمفاكيةالعقد المسبب لتضخـ  ) الفالريا المسبب لمرض مالطفيؿ  .79 

  Ancylostoma duodenale -ب           Necator americanus -ا  

  Wuchereria bancrofti -د             Ascaris lumbricoides -ج  

   خارجيا؟متطفالن أم الطفيميات التالية يعتبر   .80 

  األميبا -ب القمؿ                        -ا  

  Leishmaniaالميشمانيا  -د الدودة الشريطية        -ج  

 عمـ االحياء الدقيقة التشخيصي + عمـ األحياء الدقيقة الطبي

  :تسبب بكتيريا المككرات العنقكدية التسمـ الغذائي عف طريؽ افراز السمكـ التالية  .81 

  Enterotoxins -ب Hemolysin -ا  

  Endotoxins -د Coagulase -ج  

  : بما يميvulgaris Proteusتمتاز بكتيريا   .82 

    ureaseلفحص اليورييز موجبة  -ب غير متحركة -ا  

  ابواغ داخميةتحتوي عمى  -د مخمرة لسكر الالكتوز -ج  

  :Enterobacteriaceaeمف العائمة المعكية تعتبر أم مف البكتيريا التالية   .83 

    Klebsiella pneumonia -ب Staphylococcus aureus -ا  

  gonorrheae  Niesseria -د aeruginosa  Pseudomonas -ج  
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  :  لصباغةNiesser’sتستخدـ صبغة نايسر   .84 

  االسواط في البكتيريا المتحركة -ا  

  بكتيريا السؿ الرئوي -ب  

   في البكتيريا المسببة  لمرض الدفتيرياVolutines granulesحبيبات الفوليوتيف  -ج  

  Clostridiaاالبواغ في بكتيريا الكموستريديا   -د  

  :أكثر أنكاع البكتيريا المسبحية امراضية  لإلنساف ىي  .85 

  Beta- hemolytic group - C -ب Beta- hemolytic group - A -ا  

  Alpha-  hemolytic group – D -د Alpha- hemolytic group - B -ج  

  : بما يميmeningitidis  Niesseriaتمتاز بكتيريا  .86 

  oxidaseموجبة لفحص االوكسديز -ب عصوية وموجبة لصبغة جراـ -ا  

  كروية مزدوجة وموجبة لصبغة جراـ -د داخمية تحتوي عمى ابواغ -ج  

  : القناة  المعكيةbiopsyيتـ تشخيصيا عف طريؽ خزعات أم مف البكتيريا التالية    .87 

   Enterococcus faecalis -ب Campylobacter jejune -ا  

  Helicobacter pylori -د Proteus mirabilis -ج  

  :األكساط المفرقة النو يفرؽ بيف البكتيريايعتبر كسط ماككنكي مف   .88 

  المخمرة لسكر الالكتوز وغير المخمرة -ا  

  السالبة لصبغة جراـ والموجبة لمصبغة -ب  

  المحممة لمدـ وغير المحممة -ج  

   وغير المنتجة لوغاز الميثافالمنتجة ؿ -د  

 المجرل التناسمي لالـ إلصابة نتيجة  Gonococcal ophthalmiaيصاب الطفؿ الكليد بسيالف العيكف   .89 
 :ببكتيريا

 

  Streptococcus pneumonia -ب Niesseria meningitides -ا  

  Alkaligenes fecalis -د Niesseria gonorrheae -ج  

  :باستثناءما يمي كؿ ـبcholera  Vibrioتمتاز بكتريا   .90 

  منحنيةعصويو  -ب oxidase موجبو لفحص -ا  

  بسوط قطبي الموقعمتحركة -د موجبو لصبغة غراـ -ج  
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  :  لمتمييز بيف Optochinيستخدـ فحص   .91 

  سبحيات المحممة لمدـ نوع بيتا والمحممة لمدـ نوع ألفاـاؿ -ا  

  سبحيات المحممة لمدـ نوع ألفا والمكورات الرئويةـاؿ -ب  

  سبحيات المحممة لمدـ بيتاـالمكورات الذىبية العنقودية واؿ -ج  

  بكتيريا السالمونيال والشجيال -د  

  :Chronic otitis mediaأم البكتيريا التالية تسبب التياب اإلذف الكسطى المزمف   .92 

  Mycoplasma hominis -ب Bacteroides fragili -ا  

  pneumonia   Klebsiella -د Streptococcus pyogenes -ج  

  : Bacterimia ام العبارات التالية صحيحة بخصكص تجرثـ الدـ  .93 

  غمب المزارع اإليجابية لزراعة الدـ  تحتوي عمى بكتيريا مرضية واحدة مسببة لتجرثـ الدـأ -ا  

  المزارع اإليجابية لزراعة الدـ  تحتوي عمى بكتيريا مرضية واخرى مف المتعايشات الطبيعية -ب  

  مزارع  الدـ  ال تحتوي عمى اي نمو بسبب صعوبة نمو الكائنات المسببة لتجرثـ الدـ -ج  

  ال يمكف الكشؼ عف تجرثـ الدـ  بطرؽ الزراعة التقميدية -د  

  مؿ لزراعة البكؿ،  يتـ تصحيح أعداد المستعمرات النامية الى 0.1عند استخداـ حمقة سمؾ الزراعة بحجـ   .94 

 :مؿ كذلؾ بضربيا بالرقـ1

 

                       1000 -ب                 10 -ا  

  50 -د                      100 -ج  

  :    Elek testيستخدـ فحص   .95 

  لمكشؼ عف سمـو الكموستريديا -ا  

  لمكشؼ عف سمـو الدفتيريا -ب  

  لمكشؼ عف االجساـ المضادة لممايكوبالزما -ج  

  لتشخيص البكتيريا الحاوية عمى كابسوؿ -د  

2  في عينة البكؿ بعدد  S. aureus  مستعمراتظيكرعند   .96 
5  بعدد E. coli ككذلؾ 10 

  10:  

   لألولى لممضادات الحيويةيتـ إجراء فحص الحساسية -ا  

   لمثانية لممضادات الحيويةيتـ إجراء فحص الحساسية -ب  

   لألولى والثانية لممضادات الحيويةيتـ إجراء فحص الحساسية -ج  

  تيمؿ النتيجة وتعتبر تموث -د  

  :في حاالت التياب الرئة، أم العينات التالية تؤخذ لمزراعة  .97 

                     المعاب -ب                                 البمغـ  -ا  

  مسحات البمعـو الفمي -د                   مسحات الحنجرة  -ج  
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    :لكزتيفأم مف البكتيريا التالية  تسبب التياب اؿ  .98 

  Staphylococcus epidermadis -ب    Clostridium difficile -ا  

  pyogenes Streptococcus -د E.coli -ج  

  :عند تشخيص اإلصابة بالتيفكئيد يتـ اخذ عينة البراز لمزراعة في الفترة  .99 

  بيف األسبوع الثاني والثالث ما -ب بيف األسبوع األوؿ والثاني ما -ا  

  بعد مرور أربع أياـ عمى اإلصابة -د بعد اإلصابة مباشرة -ج  

  : لمتمييز بيف Catalaseيستخدـ فحص الكاتاليز  .100 

          Staphylococcus aureus & non aureus- ا  

                         Salmonella & Shigella- ب  

                              Staphylococcus & Streptococcus -ج  

  Helicobacter & Campylobacter -د  

 

انتيت األسئمة 


