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Review of Pharmacy 
 
Introduction 
 

یتضمن الذي   (Pharmacologyعلم الدواء یحتوي ھذا الكتاب على ملخص عن 
 واالسماء العلمیة وبعض االسماء التجاریة الھامة محتویاتھادویة واھم مجموعات اال

 Pharmaceuticsعلم الصیدالنیات ، كما یحتوي على ملخص عن ) لھذه االدویة
والذي یتضمن اشكال الجرعات الدوائیة وبعض المالحضات الھامة على ھذه االشكال  (

 والحجم وبعض التحویالت الدوائیة، وكیفیة حساب الجرعات الدوائیة ووحدات الوزن
 بعض المعلومات الھامةویحتوي ایضًا على ،) الھامة بین ھذه الوحدات

Important Information الذي یتضمن اھم  (ة الصیدلة ن لمن یمارس مھ
 اسماء بعض  التریاق لبعض االدویة،االختصارات المستخدمة في الوصفات الطبیة،

،  ) الصیدالنیةالدوائیة، وبعض االختصارات العلمیةالفیتامینات العلمیة، اھم التداخالت 
االسئلة باللغة العربیة من واخیرًا یحتوي ھذا الكتاب على مجموعة كبیرة 

، والتي ورد بعضھا في نماذج سابقة )خمسة نماذج( Questions  واالنجلیزیة
  . لفنیي الصیدلة المتحانات الھیئھ السعودیة للتخصصات الصحیة

اختیار االجابة وكیفیة   االختبار كیفیةلكتاب الطالب المتقدم لالمتحانكما یعلم ھذا ا
 . من بین االجابات الخاطئةالصحیحة

 
رئيس المعهد الفني للتدريب الصحي شكر خاص للدكتور زيد الزامل   

لطالب على اهتمامه وحرصه الشديدين على االستفادة العلمية ل
  .، مع تمنياتي للجميع بالنجاحالمعهد

 
Test Structure 
 
The test is a multiple-choice question written by pharmacists who, 
like most of your pharmacy instructors, have Ph.D / master’s 
degrees and clinical expertise in particular areas. 
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The test is designed for one purpose: to determine whether it’s 
appropriate for you to receive a license to practice as a pharmacy 
technician. 
 
By passing the test, you demonstrate that you possess the 
minimum level of knowledge necessary to practice pharmacy 
safely.  
 
Testing by Computer 
 
The test, like many standardized test today, is administered by 
computer, or by answered on computer sheet (filling the empty 
circles using sharpening pencils). 
 
       A    B    C    D 

1.    O   O    O   ● 
2.    O   ●   O    O 
3.    O   O    O   ● 
Don’t fill the circles in this way !!!! 

       
 
To focus on the question and avoid becoming overwhelmed, apply 
proven strategies for answering the questions, including: 

 Determining what the question asks. 
 Rephrasing the question. 
 Choosing the best option. 

 
Read the question twice. If the answer is not apparent, rephrase the 
question in simpler, more personal terms. Breaking down the 
question into easier, less intimidating terms may help you to focus 
more accurately on the correct answer. 
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Pharmacology علم الدواء     
 
 
 

Group 
 

Generic Name 
 

Trade name 
 Doxycyclin Vibramycin 

Minocyclin Minocine 
 
Tetracyclines 
 
 

Oxy-tetracyclin Terramycin 
 Chloramphenicol Chloromycetin 

Kemicetine 
Cloxacillin Orbenin 
Flucloxacillin Floxapen 
Methicillin Methicillin 

B-Lactamase 
stable Penicillin's 
 
 Temocillin  

 * 
 

Amoxycillin + Potassium 
Clavulanate 
 

Augmentin 
 

Ciprofloxacin Ciprobay  
Norfioxacin Noroxin 
Nalidixic acid Negram 

Quinolones 
 
 
 Ofloxacin Tarivid 

Erythromydn Erythrocin 
Clarithromycin Klacid 

Macrolides 
 
 Azithromycin Zithromax 

Amikacin Amikin 
Gentamycin Cidomycin 
 
 

& Garamycin 
Kanamycin Kantrex 
Neomycin-Sulphate Mycifradin 
Streptomycin Streptocid 

Aminoglycosides 
 
 
 
 
 
 
 

Tobramycin Nebcin 
Cephalexin Keflex 
Cephradin Velocef 

1st generation 
Cephalosporins 
 Cephadroxil Ultracef 

Cefuroxime Zinnat 
Cefaclor Ceclor 

2nd generation 
Cephalosporins 

Cefamndol Mandol 
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Cefotaxime Claforan 
Ceftazidime Fortum 
Ceftizoxime  
Cefodizime  
Cefexime Suprax 

 
 
3rd generation 
Cephalosporins 
 

Cefprozil Cefzil 
Rifampicin  
I.N.H.  
Ethambutol  

 
  Anti-TB 
 
 Streptomycin  

Acyclovir (herpes) Zovirax 
Famciclovir  
Amantadine Symmetrel 
Iduroxidine (herpes)  

 

 
 
Antiviral 
 

Zidovudine (AIDS)  Retrovir  
Griseofulvin Fulcin  
Ambisome  Amphotericin  
Itraconazole  Sporanox  
Ketoconazole  Nizoral  
Miconazole  Daktarin  
Nystatin  Mycostatin  
Clotrimazole  Canesten  
Econazole  Pevaryl  

  
  
  
  
  
Anti-fungal  
  
  
  Fluconazole  Diflucan  

Chloroquine  Malarex 
 & Resochin 
Primaquine  Primaquine 
Pyremethamine  Daraprim 
Pyremethamine + 
Sulphadoxine 

Fansidar 

 
 
Antimalarial drugs  

Mefloquine  Mephaquine 
Metronidazole  Flagyl Antiprotozoal 
Tinidazole  Fasigen 

Leishmaniasis Sodium Stibo-gluconate Pentostam  

Mebendazole  Vermox 
Piperazine  Antepar 

Thread worms 
(Pinworms, Entrobius or 
Vermucularis) Pyrantel  Combantrin 
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Mebendazole  Vermox 
Piperazine   
Pyrantel  

 
Ascaricides (common 
round worm) 

Levamisole Hcl  Ketrax 
Taenia Niclosamide  Yomesan 

Oxamaquine Vansil Schistosomecide 
Praziquantal  Biltricide 
Tolbutamide  Rastinon 
Chlorpropamide  Diabenase 

1st generation 
Sulphonyl-urea 

Acetohexamide Dimelor 
Glibenclamide  Daonil 

& Euglocon 
Gliclazide Diamicron 

2nd generation 
Sulphonyl-urea 

Glipizide  Minidiab 
Biguanide Metformin  Glucophage 

& Melbin 
Chlorpheneramine 
maleate 

Analierg & 
Polararnin 

Pheneramine maleate Avil  
Clemastine Tavegyl  
Dimethindene Fenistil  
Hydroxyzine Atarax  
Ketotifen Zaditen  
Triprolidine  Actidil  

 
 
 
Anti-histaminic 
(sedative)  
  

Antazoline  Antistine 

Astemizole  Hismanal  
Cetrizine  Zyrtec  
Loratedine  Claritine  

 
Antihistaminic  
(non-sedative)  
   Terfenadine  

  
Teldane  
&Triludan  

Antihistaminic  
H1 selective antagonist  

Clemastine  Tavigyl  

Cimetidine  Tagamet  
Ranitidine  Zantac  

Anti-ulcerative  
H2 selective antagonist  
  Famotidine  Pepcidin  
Anti-ulcerative  
Gastric acid suppressor  

Omeprazole  Losec  
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Hyoscine N-Butylbromide 
  

Buscopan & 
Spasmopan  

Mebevrine Hcl  Duspataline  

 
Antispasmodic  
  

Peppermint Oil  Colpermin  
Metoclobramide  
  

Primpran & 
Plasil  

Chlorpromazine  Largactil  
Promethazine  Phenergan  

Oral Anti-emetic  
  
  
  
  Dimenhydrate  Dramamine  

Acetylsalicylic acid  Aspirin  
Ibuprofen  
  

Brufen & 
Fenbid  

Diclophenac Sodium  Voltaren  
Diflunisal  Dolobid  
Fenbufen  Cinopal  
Indomethacin  Indocid  
Ketoprofen  
  

Profenid & 
Oruvail  

Nabumetone  Relifex  
Naproxen  
  

Naprosyn & 
Proxen  

Phenylbutazone  Tecinil  
Piroxicam  Feldene  
Tenoxicam  Tiicotil  
Tiaprofenic acid  Surgam  
Tolmetin  Tolectin  

 
 
 
 
 
 
 
 
    NSAID's  
  
  
  

Mefenamic acid  Ponstan  
Bromohexine Hcl Bisolvon  
Carbocysteine  
  

Mucopront & 
Rhinathiol  

 
Mucolytic 

Acetylcysteine  Mucomist  
Ammonium Chloride    
Ipecaqunnha    
Squill    

 
Expectorant  
  

Gaufensin   
Codeine    
Dextromethorphan   

 
 
Cough sedatives  Phlocodeine  Phlocodeine  
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Methadone      
  Morphine    

Dextromethorphane + 
Diphenhydramine + 
Menthol  

Benyline   
Cough sedatives + 
Decongestant  
  Pholcodine + Ephedrine + 

Carboxamine  
Davenol  

Triprolidine +  
Pseudo-Ephedrine  

Actified  

  Sudafed Plus  

 
Antihistaminic + 
Decongestant  
 Diphenyl-Pyraline + 

Phenyl-Propanolamine  
Escornade  

Paracetamol (500 mg)  Panadol  
Ascorbic acid  Redoxon  
Hyoscine N-Butylbromide Buscopan  
Bromohexine Hcl  Bisolvon  
Pentoxiverine  Toclase  
Aspirin Aspirin 
Mefenamic acid Ponstan 

 
 
 
 
          OTC  
  
  

Castor oil   
Adrenaline  Adrenaline  
Isoprenaline  Medihaler  

 
B1-Agonist  
  Orciprenaline  Alupent  

Dobutamine    B2-Selective Agonist   
  Dopamine    

Salbutamol  Ventolin  
Terbutalin  Bricanyl  
Fenotrol  Berotec  

 
B2-Agonist  
  

Salmetrol    
Timolol  Timptol  B2-blocker  

(glaucoma)  Betaxolol  Betopic  
Propranolol  Inderal  
Pindolol  Visken  
Timolol  Timptol  

 
B1& B2 Antagonists  
  
  Nadolol  Corgard  

Atenolol  Tenormin  
Betaxolol  Betoptic 

 
Bl-Selective blocker  
(Cardie-selective) Bisoprolol  Concor  
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Metoprolol  Lopressor    
Acebutolol  Sectral  

Alpha & Beta-blocker  Labetalol  Trandate  
Alpha-1 Selective 
blocker  

Prazocin  : Minipress  

Antihypertensive  Clonidine Catapress  
Captopril  Capoten  
Enalaphi  Renitec  
Lisinopril  Zestril  
Perindopril  Coversyl 

 
 
A.C.E.I.  
 
 Quinapril  Acuitel  

Verapamil  Isoptin  
Nefidipine Adalat  
Deltiazem Dilziem &  

Teldium 
Isradipin  Lomir  

 
 
Ca ++ channel blocker  
 

Amiodipin  Arnlor  
Anti-platelets  Dipyridamole  Persantin  

Digoxin    
Verapamil    
Adenosine    
Amiodarone  Cordarone  
Disopyramide  Rhythmodari  
Procainamide    

 
 
Anti-arrhythmic  
(Supra-ventricular) 

Quinidine  Kiditard  
Brytilium    
Lignocaine    
Mexiletine  Mexitil  
Phenytoin    
Propaphenone    

 
 
Anti-arrhythmic 
(ventricular)  

Tocamide    
Chlorothiazide  Saluric  
Hydrochlorothiazide  Esidrex  
Chlorthalidone  Hygerton  
Indapamide  Natrilex  

 
 
Thiazide  

Hydroflumethiazide    
Furosemide  Lasix  Loop (High) Ceiling 

Diuretics  Bumetanide  Burinex  
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Spironolactone  Aldactone  Potassium Sparing 
Diuretics  Triametrine    

Ascorbic acid (Vit C)  Redoxon  
Pyridoxine (Vit B6)  Benadon  
Thiamin (Vit Bl)  Benerva  
Riboflavin (Vit B2)    

 
 
Water soluble Vitamins  

Cyanocopalamine (Vit B12)    
Retinol (Vit A)    
Ergocalciferol (Vit D2)    
Cholecalciferol (Vit D3)  One-Alpha 

(Alphacalcidol)  
Tocopherol (Vit E)  Ephynal  

 
 
 
Fat Soluble Vitamins  

Phytomenadione (Vit Kl)  
  

Konakion  
Synkavit  

Cloiniphen-Citrate    Anti-Estrogen  
Tamoxifen  Nolvadex  

Androgen antagonist  Cyproterone acetate  Androcure  
Cholestyramine  Questran  
Clofibrate  Atromid S  
Gemfibrozil  Lopid  
Simvastatin  Zocor  

 
 
Lipid lowering drugs 

Provastatin  Lipostat  
Bran  
  

Fybranta & 
Proctofibe  

Psyllium Hydrophilic 
Mucilloid  

Metamucil  

Methylcellose  

 
 
 
Bulk forming laxatives  

Sterculia  Normacol  
Bisacodyl  Dolcolax  
Anthraquinone    
Caster oil    

 
Stimulant laxatives  
 

Cascara    
Arachis oil    
Paraffin oil    

 
Fecal softeners  

Glycerol    
Magnesium salt    Osmotic laxatives  

  Lactulose   
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Levodopa    
Co-Beneldopa 
(Benserazide + Levodopa )  

Madopar  

Co-Careldopa 
(Carbidopa + Levodopa )  

Sinemet  

 
 
Antiparkinsonial  
(Dopaminernic)  
 

Bromocriptine  Parlodel  
Benzhexol  Artane  
Benztropine  Cogentin  

Antiparkinsonial  
(Antimuscarinics)  

Biperden  Akeniton  
H.C.G.  
  

Pregnyl  
Profassi  

F.S.H. (Menotrophin)  Humegon  
F.S.H. (Urofollitrofin)  Metrodin  

 
 
Hormones  
  
  F.S.H. + L.H.  Pergonal  

Somafropin    
Geno(:ropin    
Noertropin    

 
Biosyn. Human Growth 
H.  
  Saizein    

Beclomethazone  Becotide  
Sodium-Cromoglycate  Intal  
Allopurinol  
  

Zyloric & 
Zyloprim  

Kaolin + Pectin  Kaopetate  
Loperamide  Immodium  
Prostaglandin Dinopstone  
Short acting Insulin  Pancronium  
Aescin  Reparil  
Theophylline-Choline  Choledyl  
Maprotiline  Ludiomil  
Lorazepam  Ativan  
Carbamazepine  Tegretol  
Disopyamide  Rythmodan  

 
 
 
 
 
 
      Others  
  
  
  
  
  
 
  

Ergotamine + Caffeine  Cafergot  
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Pharmaceutics     علم الصیدالنیات 
 
Pharmaceutical Dosage Forms: 
 
 

1.  Liquid Dosage Forms: 
 

A. Solid in Liquid dispersion (Suspension). 
B. Liquid in Liquid dispersion (Emulsion). 
C. Solution. 

 
2.  Semisolids Dosage Forms: 

 
A. Ointment. 
B. Cream. 
C. Paste. 

 
 

3.  Solid Dosage Forms: 
 

A. Powder. 
B. Tablets. 
C. Capsules. 
D. Granules. 

 
 

4.  Suppositories Dosage Forms: 
 

A. Rectal route. 
B. Vaginal route. 

 
 

5.  Aerosols Dosage Forms: 
 
• These consist of pressurized pack which contains the drug in solution 

or suspension and suitable propellant. 
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6.  Ophthalmic Products: 
 
• The highest standards are necessary in the compounding of 

ophthalmic preparations and the greatest care is required in their use. 
 
• It is necessary that all ophthalmic preparations (eye drops, eye lotions, 

eye ointments, contact lenses, and solid dosage forms) are sterile and 
essentially free from foreign particles.  

 
7.  Parenteral Solution: 
 
• Any product that is injected directly in to a fluid system of the body 

(Blood, lymph, intra or extra cellular liquids). 
• It must be sterile and pyrogen free. 

 
A. Intravenous (I.V.). 
B. Intramuscular (I.M.). 
C. Subcutaneous (S.C.). 

 
 
 

Solution: 
 

- Is a homogenous mixture that is prepared by dissolving a solid, 
liquid or gas in another liquid. 

 
Types of solutions: 
 

1. Aqueous solution. 
- Douches. 
- Enemas. 
- Gargles. 
- Mouth washes. 
- Syrup. 
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2. Non aqueous solution. 

- Elixirs. 
- Spirits. 

 
3. Special types. 

- Tinctures. 
- Astringents. 

 
 

• Solvent used to prepare solution: 
1. Water (purified water, water for injection). 
2. Alcohol (Ethanol). 
3. Glycerin. 

 
 
 
Emulsion (liquid in liquid dispersion): 

 
- Are two phase system in which one liquid is dispersed through out 

another liquid. 
- Purpose of Emulsion: 

1. Increase drug solubility. 
2. Increase drug stability. 
3. Prolong drug action. 
4. Improve taste & appearance. 

 
• Emulsion type : a. W/O 

            b. O/W 
 
• Method of preparation: 

1. Dry gum method. 
2. Wet gum method 
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Suspension (solid in liquid or gas dispersion): 
 

- Are two phase system consisting of finely divided solids dispersed 
in liquid or gas. 

 
• Shelf life 7-14 days 
• Shake the bottle before use. 

 
 
Lotions: 
 

- Are liquid suspension intended for external application to the body. 
- Ex… Calamine Lotion, Benzyl benzoate. 
- Shake the bottle before use. 
- Store below 25°C. 
- Using preservative to avoid contamination. 
- Should be labeled for external use. 

 
 
Ointment: 
 

- Are semisolid preparations intended for external use. 
- Ointment bases: 

1. Oleaginous or hydrocarbon bases. 
2. Absorption bases. 
3. Emulsion bases. 
4. Water soluble bases. 

 
Methods of preparation: 
 

1. Fusion method 
 
2. mechanical incorporation 
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a. Using glass mortar and pestle called trituration 
 
b. Using glass slab and spatula called as lavigation. 

 
Creams: 
 

- Are semisolid preparations usually either: 
 

1. o/w emulsion (Aqueous cr.) 
2. w/o emulsion (Oily cr.) 

 
 

Pasts: 
 

- Are concentrates of absorptive powder dispersed in petrolatum or 
hydrophilic petrolatum.  

 
- Are semisolid preparations intended for external use. 
 
- ** Paste differs from ointment in containing a large amount of 

finely powdered solid. 
 
 

Tablets: 
 

-   Methods of preparation: 
 

1. Wet granulation. 
2. Dry granulation. 
3. Direct compression. 

 
-  Classification of Tablets: 

1. Tablet for Oral ingestion. 
2. Tablet used in oral cavity. 
3. Tablet used to prepare solution. 
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 Tablets may be coated for number of reasons:- 

 
1. To mask taste, odor, color of drug. 
2. To control release of drug. 
3. to protect drug from acid content of stomach. 
4. To incorporate another drug and provide sequential release.  
5. To avoid incompatibility.  
6. To improve appearance. 

 
Enteric coated tablets:- 
Are coated and remain intact in the stomach but give their 
ingredient in the intestine.  E.g. ecotrin 
 
Coating materials are fats - fatty acid – waxes -  PEG - Sugar 
and chocolate.  

 
 
  

- Excipients of Tablets: 
 

1. Diluents: Lactose – starch – cellulose. 
 
2. Binder: Starch – cellulose – gelatin. 

 
3. Disintegrate: Starch   der.    – Cellulose der. 

 
4. Lubricant anti adherent and glidants: Magnesium and Calcium 

stearate. 
 

5. Coloring agents. 
 

6. Flavoring agents. 
 

7. Sweeteners:- e.g. saccharin and aspartame  
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- Processing problems: 
 

1. Capping. 
2. Lamination. 
3. Picking. 
4. Sticking. 
5. Mottling. 

 
 
Capsules 

-Gelatin capsule may be hard or soft. 
 
 
 

Pharmaceutical Calculations 
 
 
Systems of Weights and Measures  
 
 
Metric System: 
 

1. Units of Weight: 
 

 
 
 
 

Name of the unit Abbreviation Relationship 
Kilogram kg  
Gram g 1/1000 (0.001)kg 
Milligram mg 1/1000 (0.001)g 
Microgram µg 1/1000 (0.001)mg 
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2. Volume: 
 

 
3. Length: 

 
 
 
Conversion: 
 
Exact equivalents are used for the conversion of specific quantities in the 
pharmaceutical formulas and prescription compounding 
 

1. Mass 
 

          1 gram (g)          =  15.432 grain 
          1 kilogram (kg)  =  2.204 pound 

     1 grain (gr)         =  0.065 mg 
 
2. Volume 

  
1 liter (l)            =  35.2 fluid ounces 

                                    =  o.22 gallon 
 
3. Length 
 

          1 meter (m)       = 39.37 inches 
          1 inch (in)         = 2.54 cm 
 

 

Name of the unit Abbreviation Relationship 
Liter L  
Milliliter ml 1/1000 (0.001)L 
Micro liter µl 1/1000 (0.001)ml 

Name of the unit Abbreviation Relationship 
Meter m  
Centimeter cm 1/100 (0.01)m 
Millimeter mm 1/1000 (0.001)m 
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*     1 tea spoonful (tsp.)       =  5 ml 

 

*     1 table spoonful (tbsp.)  =  15 ml 

 

*     1 milliliter (ml)              =   16 drops (dps or gtts) 

 
 
Calculation of doses: 
 
 
Total amount of doses = size of dose × number of doses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Example # 2: 
 
How many doses are found in 10g, if the dose is 200mg? 
 
Number of doses = 10g / 0.2g 
                            = 50 doses 
 

Example # 1: 
 
How many drops would be prescribed in each dose of liquid medicine in 
15ml contained 60 doses? 
 
               1 ml   = 32 drops 
               15 ml = ?? drops     480 dps or gtts 
 
               Size of dose = 480 dps / 60 doses = 8 dps or gtts 
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Dosage Forms: 
 
§  Iodine Solution         2%     w/v 
§ Normal Saline            0.9%  w/v 
§ Glycerol Solution       10%   v/v 
§ Potassium Permanganate Solution  0.1% w/v 
§ Mercurochrome Solution    2% w/v 
§ Alcohol Solution          70%  
§ Dextrose Solution         5% 

 
Apparatus: 

  
Baker, Watch glass, Measuring cylinder, Glass rod, Balance, Mortar, 
Pestle, Slab, Spatula. 
  

 
Percentage Concentration of Solution are Expressed as 
follow: 
 

1. Percent weight in weight ( w/w ) 
 
EX…. How many gram of substance are needed to prepare 200 
gram of 10%w/w? 
 
 

 
 

Example # 3: 
 
How many milliliters of liquid medicines would provide a patient with 2 
table spoonful twice a day for 8 days? 
 
          Total amount = 2 × 15ml x 2 × 8 
                                = 480ml 
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2. Percent weight in volume ( w/v ) 

Ex….How many grams of drug are needed to make 120 ml of 25% 

solution? 

 

 

 

 

 

 

3. Percent volume in volume (V/V) 
Ex… How many ml of pure alcohol needed to make 500ml of 10% 
alcohol? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Examples:  
 

1. Prepare 100 ml of 70% using 95% alcohol. 
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Medication questions for further study: 
 

1. On hand  : Buscopan 20mg/ml 
Order      : 5mg 
You Give: 
 
 

 
 
 

2. On hand  : Buscopan tablets 200 mg 
Order      : 0.4g 
You Give: 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. On hand  : Aminophylline 250mg/10ml 
Order      : 75 mg add to I.V 
You Give: 
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• Other Concentration Expression 
Molarity (M): is the expression of the number of moles of solute 
dissolved per liter of solution. It is calculated by dividing the moles of 
solute by the volume of solution in liters 
 
 

 
 
 
 
 

MA = moles of solute / volume of solution in L 
 
 

 
 
 
 
 
 

EX.. How many grams of NaOH we need to prepare 0.5M solution of 
NaOH (MW=40g/mole) in 1L of H2O ? 
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  Important Information  معلومات ھامة 

 
 

 األدویة المستخدمة بجرعات عالیة 
Over dose 

Antidote )التریاق(  

Heparin  Protamine Sulphate 

Paracetamol N- Acetyl cysteine 

Warfarin Vitamin K 

Morphine Naloxone 

Heavy metals Dimercaprol  

Poisoning by Lead, Mercury & 
arsenic 

Penicillamine  

Toxicity by Iron Deferoxamine 
Mesylate 

Toxicity by Organophosphates Pralidoxime 
Mesylate 

Hypercalcemia Edetate Disodium 
(EDTA) 

 
 
 

Vitamins Generic Name 
  Vitamin B1 Thiamine 
  Vitamin B2 Riboflavin 
  Vitamin B6 Pyridoxine 
  Vitamin B12 Cyanocoblamine 
  Vitamin C Ascorbic Acid 
  Vitamin K Phytomenadione 
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  اسماء األدویة التي تسبب تداخل دوائي  اسم الدواء
  فھي ال تعطى مع الدواء األخر

Warfarin Aspirin, Vitamin K, Phenobarbital 

Insulin  B- Blockers 

Spironolactone Digoxin 

ACE Inhibitor Potassium Sparing Diuretics 

Heparin Aspirin, Ampicillin 

Tetracycline Antacid (Moxal®) 
  
  
  
  

  التحويل من درجة مئوية إلى درجة فهرنهاتية أو بالعكس
  

   9\5× ) 32 - الدرجة الفھرنھاتیة      = (الدرجة المئوي
  

   32) + 5\9× الدرجة المئویة = (الدرجة الفھرنھاتیة 
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Abbreviations بعض االختصارات  
 

Abbreviation Meaning  
am                          morning  
aq water  
ad right ear  
as      left ear  
au each ear  
bid               twice a day  
Cap. capsule  
gtt   a drop  
h hour  
hs                            at bed time  
inj   injection  
nebul a spray  
non rep   do not repeat  
noct at night  
no                           number  
ou each eye  
od    right eye  
os left eye  
po by mouth  
pc   after eating  
pm                            afternoon, evening  
prn when needed  
pulv a powder  
qs quantity sufficient  
qd every day  
qh every hour  
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qid four times a day  
soln solution  
stat immediately  
supp                          suppository  
syp syrup  
tab tablet  
tid three times a day  
tbsp  table spoon  
tsp tea spoon  

 
 

 اختصارات اخرى
 

 المعنى االختصار
ACE Angiotesin – converting enzyme  
AIDS Acquired Immuno Deficiency 

Syndrome  
BP British Pharmacopoeia  
USP United State Pharmacopoeia  
CNS Central Nervous System 
G6PD Glucose 6-phophate dehydrogenase  
HIV  Human Immuno Deficiency Virus. 
HRT Hormone Replacement Therapy 
NSAID Non-Steroid Anti-inflammatory Drug 
® Trade Mark  
WHO World Health Organization  
S.N.F. Saudi National Formulary 
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Questions   االسئلة باللغة العربیة واالنجلیزیةمجموعات من  

  
  

  )1(نموذج 
  
 
اذا وجدت بالصيدلية التي تعمل بها دواء يحتوي على شوائب، فيجب عليك ان  .1

 :تقوم بـ

a( ايقاف التشغيلة. 

b( اخبار الصيدلي الموجود بالصيدلية. 

c( اخبار مدير المستشفى. 

d( اخبار الشركة المصنعة للدواء.  
  
 :ية تستخدم في عالج احتشاء عضلة القلباي من االدوية التال .2

a( Isosorbid 
b( Metronidazole 
c( Amoxicillin 
d( ال شئ مما سبق.  

  
   :تعني(OTC) كلمة: .3

a( دوية الموجودة على الرفاأل. 

b( دوية التي يمكن للصيدلي صرفها بدون وصفة طبيةاأل. 

c( دوية التي يمكن صرفها بواسطة الوصفة الطبيةاأل. 

d( b & a معا   
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 تاليةيستخدم في عالج حب الشباب؟ي من األدوية الا .4
a( Aspirin 
b( Digitoxin 
c( Hydrochlorothiazide 
d( Erythromycin  

  
اي من األدوية التالية حة معدية ويريد عالج الم المفاصل، مريض يعاني من قر .5

 يجب ان يستخدمه؟
a( Aspirin 
b( Ibuprofen 
c( Ketoprofen 
d( Celecoxid  

  
 ؟(NSAIDs)ي من األدوية التالية من مجموعةا .6

a( Aspirin 
b( Ibuprofen 
c( Ketoprofen 
d( Dexamethasone  

  
 ي من األدوية التالية يستخدم لعالج الصرع ؟ا .7

a( Carbmazepine 
b( Phenytion 
c( Phenobarbital 
d( جميع ما سبق  

  
 اي من األدوية التالية يستخدم لعالج السرطان؟ .8

a( Ampicillin 
b( Paracetamol 
c( Phenytoin 
d( Cyclophosphamide  
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 ؟) (potassium sparing diureticsما هي اآللية التي تعمل بها  .9

a(  زيادة إفراز البوتاسيوم في البول 

b( زيادة إفراز الصوديوم و الماء في البول 

c( تقليل إفراز البوتاسيوم في البول 

d( b&a معا   
  

 ؟(a)ماهو االسم العلمي لفيتامين  .10
a( Thiamine 
b( Cyanocobalamine 
c( Cholecalciferol 
d( Retinol  

  
 اط إنزيمات الكبد ؟ي من األدوية التالية يقلل من نشا .11

a( Phenobarbital 
b( Aspirin 
c( Digitoxin 
d( Cimetidine  

  
 ي من األدوية التالية يزيد من نشاط إنزيمات الكبد ؟ا .12

a( Phenytoin 
b( Rifampin 
c( Carbamazepine 
d( جميع اإلجابات السابقة صحيحة  

  

 ?)(H2 receptor antagonistموعةألدوية التالية ينتمي إلى مجي من اا .13
a( Histadine 
b( Loratadine 
c( Celecoxib 
d( جميع اإلجابات السابقة صحيحة  
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  ؟(Lorazepam)ما هو استخدام  .14

a( مضاد لاللتهابات 

b( مطمئنات 

c( عالج الصرع 

d( b & a معا   
  

 ؟) (Rantidineلى أي مجموعة من األدوية ينتمي ا .15
a( H1  receptor antagonist 
b( Loop diuretic 
c( β1 receptor antagonist 
d( H2  receptor antagonist  

  
 :في عالج )(B12ستخدام فيتامين يمكن ا .16

a(  ضغط الدم المرتفع 

b( ضغط الدم المنخفض 

c( التهاب الحلق 

d(  الخبيثةاألنيميا  
  

 اعتباره من مثبطات المناعة ؟ يمكن التالية األدوية ي منا .17
a( Cyclosporin 
b( Metotrexate 
c( Azsthioprine 
d(  حميع األجابات السابقة صحيحة  
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 :في عالج ) (Nitroglycerinيمكن استخدام  .18

a(  انخفاض ضغط الدم 

b(  التهاب الحلق 

c(  التهابات المجاري البولية 

d(  الذبحة الصدرية  
  

 ي من األدوية التالية اليتعارض مع األسبرين ؟ا .19
a( Heparin  
b( Warfarin  
c( Gliclazide 
d(  جميع األجابات السابقة صحيحة  

  
 ماذا تفعل في هذا الموقف ؟.اتصل بك صديق وحدث ألحد أقربائه حالة تسمم  .20

a( لى الطبيب المناوبتحوله إ 

b(  تمتنع عن الترياق المناسب 

c(  كل اإلجابات السابقة صحيحة  
  

 ؟) جلوكوما(ما هي القطرة التي تستحدم لعالح ضغط العين المرتفع  .21
a( Chlormphenicol 
b( Dexamethasone 
c( Atropine 
d( Pilocarpine  
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22.  (Leucopenia) ؟ ـب زحالة مرضية تتميهي 

a( زيادة عدد كريات الدم الحمراء 

b( ص عدد كريات الدم الحمراءنق 

c(  زيادة كرات الدم البضاء 

d( نقص كرات الدم البيضاء  
  

 ما هو الدواء الذي يستخدم لعالج النقرص ؟ .23
a( Allopurinol 
b( Chlorpromazine 
c( Colchicines 
d( a &bمعا   

  
 ؟) (Herpesما هو الدواء الذي يستخدم في عالج الهربس  .24

a( Chlormphenicol 
b( Amoxicillin 
c( Aspirin 
d( Aciclovir  

  

 ي من المضادات الحيوية األتية أقوى ؟ا .25
a( Ampicillin  
b( Amoxicillin 
c( Benzyl penicillin 
d( Augmentin 

  

 ؟) (Corticosteroidsي من االدوية ينتمي إلى ا .26
a( Aspirin 
b( Hydrocortisone 
c( Prednisolone 
d( b & aمعا   
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 ي من األدوية التالية تسبب أذى أو تسمم للكبد ؟ا .27
a( Alcohol 
b( Paracetamol 
c( Halothane 
d(  جميع اإلجابات السابقة صحيحة 

  
 ي من األدوية التالية ال يعطي لمرضى الربو ؟ا .28

a( Paracetamol 
b( Amoxicillin 
c( Cephalexin 
d( Aspirin  

  
 ي من األدوية التالية يستخدم في عالج مرض السل ؟ا .29

a( Aspirin  
b( Phenytoin 
c( Prednisolone 
d( Rifampin  

  
  المرتفع ؟ي من األدوية التالية يستخدم في عالج ضغط الدما .30

a( Noradrenaline 
b( Captopril 
c( Verapamil 
d( b & aمعا   

  
 ي من األدوية التالية ينتمي إلى األدوية المضادة للكالسيوم ؟ا .31

a( Aspirin 
b( Halothane 
c( Hydrochlorothiazide 
d( Verapamil  
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 ؟) (hypokalemiaما المقصود بالمصطلح األتي  .32

a( زيادة الصوديوم في جسم الكائن الحي 

b(  جسم الكائن الحي نقص الصوديوم في 

c(  زيادة البوتاسيوم في جسم الكائن الحي 

d( التوجد إجابة صحيحة  
  

 كم يساوي الديسجرام من الجرام؟ .33
a( 0.001 
b( 0.2 
c( 0.6 
d( 0.1  

  
 كم يساوي ديسلتر من اللتر ؟: .34

a( 0.001 
b( 0.2 
c( 0.6 
d( 0.1  

  
 في عالج ؟ )(Acyclovirيستخدم  .35

a( .HSV encephalitis 
b( Genital herpes infections 
c( Headache 
d( b & aمعا   

  

 ؟) Morphine(في عالج التسمم بي من األدوية التالية يستخدم ا .36
a( Captopril 
b( Methadone 
c( Codeine 
d( Naloxone  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com

http://www.pdffactory.com


                                   Technical Institute for Health Training                        Pharmacy  
Dr. Ramadan AL-Shdefat 

38 

  
 ؟) d.i.q(ما المقصود ب .37

a( ثالث مرات يوميا 

b( مرتين يوميا 

c( مرة واحدة يوميا 

d( اربع مرات يوميا  
  

 ؟) d.i.t(ما المقصود ب .38

a( مرتين يوميا 

b(  خمس مرات يوميا 

c(  مرة واحد يوميا 

d( مرات يومياثالث   
  

لمدة سبعة ) (Augmentin 250 mg  tabletsحد المرضى سوف يستخدم ا .39
 كم قرص سوف يحتاج ؟. أيام وذلك بمعدل ثالث مرات يوميا 

a( 20  قرص  

b( 9قرص   

c( 18قرص  

d( 21قرص   
  

 يمكن إستخدام المادة التالية في الكثير من حاالت السمم ؟ .40
a( Aspirin 
b( Paracetamol 
c( Timolol 
d( Activated charcoal  
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ينتهي  فما هو اليوم الذي سوف  م2006/ 8 تاريخ الصالحية ألحد األدوية هو .41

 فيه فعالية لدواء ؟

a( 1/9/2006 م 

b( 1/8/2006 م 

c( 15/8/2006 م 

d( 31/8/2006 م  
  

اذا ).  جرامات من المادة الفعالة 5 مل على 250( احد االدوية يحتوي كل  .42
، كم )ل في الليل  م750( و )  مل في الصباح 1000( كان المريض يستخدم 

 ؟ يوم20جرام سوف يستخدمها المريض خالل 

a( 600جرام  

b( 1250جرام  

c( 1000جرام  

d( 700جرام   
  

اتصل بك احد االطباء وطلب منك ان تصرف احد االدوية المخدرة الحد  .43
 ؟المرضى وذلك بدون وصفة طبية، فماذا تعمل

a( تصرف الدواء بعد التاكد من هوية المريض. 

b( تاكد من هوية المريضتصرف الدواء دون ان ال. 

c( تصرف الدواء بعد التاكد من هوية الطبيب. 

d( ال تصرف الدواء اال بموجب وصفة طبية.  
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 مل على 10 مل من احد المطهرات يحتوي كل 150علبة دواء تحتوي على  .44
 ؟ مل150 مليجرامات من المادة الفعالة، كم مليجرام من المادة الفعالة في 5
a( 50 
b( 15 
c( 1500 
d( 75  

  
 ؟ (®Prozac) العلمي للمادة الفعالة الموجودة في ما هو االسم .45

a( Verapamil 
b( Timolol 
c( Omperazole 
d( Fluoxetine  

  
 ؟(Flagyl)ما هو االسم العلمي ل  .46

a( Mebendazole 
b( Amoxicillin 
c( Phenytoin 
d( Metronidazol  

  
 ؟ في الرجل(g/dl)ما هي نسبة الهيموجلوبين بالدم  .47

a( 12 – 16 

b( 11 – 15 

c( 8 – 12 

d( 14 - 18  
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 ؟ في المراة(g/dl)سبة الهيموجلوبين بالدم ما هي ن .48

a( 10 – 12 

b( 8 – 10 

c( 5 – 10 

d( 12 - 16   
  

 :يحفظ االنسولين في  .49

a( درجة حرارة الغرفة. 

b( درجة حرارة مرتفغة. 

c( عند درجة التجمد. 

d( الثالجة.  
  

 ؟ثالجة عند درجة حرارةيحفظ االنسولين في ال .50
a( 15  
b( 20 
c( – 10 
d( 5  

  
 ؟(Hypercalcemia)ما المقصود بالمصطلح االتي  .51

a( زيادة البوتاسيوم بالدم. 

b( زيادة الصوديوم بالدم. 

c( نقص الكاليسيوم بالدم. 

d( زيادة الكاليسيوم بالم. 
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ماذا يحدث لشخص كبير في السن مصاب بالسكري ويستخدم  .52
(Glibenclamide) واشار عليه اصحابه باستخدام (Glipizide) باالضافة الى 

 ؟دوائه

a( زيادة السر بالدم. 

b( عدم تغير السكر بالدم. 

c( انخفاض ضغط العين. 

d( انخفاض السكر بالدم.  
  

ما هو المسكن االفضل لشخص عنده صداع وهو يعاني في نفس الحين من  .53
 ؟الربو

a( Aspirin 
b( Salbutamol 
c( Diclofenac 
d( Paracetamol  

  
 ؟اي دواء من االدوية التالية يستخدم لعالج ضغط الدم المرتفع .54

a( Diltiazem 
b( Salbutamol 
c( Diclofenac 
d( Paracetamol  

  
 ؟(Atenalol)لى اي مجموعة دوائية ينتمي ا .55

a( –Blockersβ 
b( 2–Blockersβ 
c( –Blockersα 
d( 1–Blockersβ  
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 ؟ما هي نسبة البوتاسيوم بالدم .56
a( 20 meq/L 
b( 1 meq/L 
c( 50 meq/L 
d( 5 - 3.5 meq/L  

  
 ؟)الكمبيوتر(اي من االدوات التالية وحدات ادخال معلومات الى الحاسب االلى  .57

a( الفارة. 

b( لوحة المفاتيح. 

c( ح الضوئيالماس. 

d( جميع ما سبق.  
  

 ؟)الكمبيوتر(اي من االدوات التالية وحدات اخرج معلومات من الحاسب االلى  .58

a( الشاشة. 

b( السماعات. 

c( الطابعة. 

d( جميع ما سبق.  
  

 ؟الوصفة الطبية العادية تحتوي على اي من االدوية التالية .59
a( Morphine 
b( Hypnotics 
c( Pethidine 
d( ال شئ ما سبق.  
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 ؟ة يعطى لمرضى االيدزاي من االدوية التالي .60
a( Prednisolone 
b( Verapamil 
c( Diltizem 
d( Zidovdine  

  
 ؟على علبة الدواء باللغة االنجليزيةما معنى كلمة تحذيرات التي تكتب .61

a( Composition 
b( Active Ingredient 
c( Batch Number 
d( Precautions  

  
ما هي النصائح التي يجب ان توجهها لمريض يصرف وصفة طبية تحتوي  .62

 ؟(Diclofenac 50mg)على 

a( ان ياخذ الدواء قبل االكل. 

b( ان يكثر من تناول الشاي والقهوة. 

c( ان يكثر من تناول المشروبات الحمضية. 

d( ان ياخذ الدواء بعد الطعام.  
  

 : لكي يصرف على النحو التالي(Prednisolone)وصفة طبية تحتوي على  .63
1 x t.i.d. x  3 days 
1 x b.i.d. x 3 days 
1 x  q.d.  x 3 days 

 ؟كم عدد االقراص التي تصرف للمريض
a( 9 
b( 15 
c( 12 
d( 18  
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ما هي المدة التي . (Neostigmine)امراة ارادت ان تحمل وكانت تتناول  .64
 ؟يجب ان تفصل بين الدواء والحمل

a( اسبوعين. 

b( يومين. 

c( سنتين. 

d( شهرين.  
  

 :ينتقل مرض المالريا بواسطة .65

a( ذكر بعوضة االنوفيليس. 

b( ذبابة الرمل. 

c( القوراض 

d( نوفيليسانثى بعوضة اال.  
  

 : في عالج(Ganciclovir)يستخدم  .66

a( االلتهابات الروماتيزمية. 

b( االلتهابات البكتيرية. 

c( االلتهابات الفيروسية. 

d( الربو  
  

 ؟(OTC)اي من االدوية التالية تنتمي الى مجموعة  .67

a( المضادات الحيوية. 

b( المهدئات. 

c( مضادات الصرع. 

d( الملينات.  
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 ؟(OTC)اي من االدوية التالية تنتمي الى مجموعة  .68

a( Ibuprofen 
b( Diazepam 
c( Paracetamol 
d( a & bمعا .  

  
 ؟(OTC)اي من االدوية التالية تنتمي الى مجموعة  .69

a( Tegretol 
b( Augmentin 
c( Valium 
d( ال توجد اجابة صحيحة.  

  
اي من االدوية التالية يمكن استخدامه في القضاء على الجيارديا المعوية  .70

(Giardiasis)؟ 
a( Amoxicillin 
b( Ampicillin 
c( Diosmin 
d( Metronidazole  

  
 ؟(Warfarin)ها هو الترياق الذي يمكن استخدامه في حالة التسمم بـ .71

a( Aspirin 
b( Vitamin E 
c( Vitamin D 
d( Vitamin K  
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اتتك مكالمة من صديقك الخباره عن مريض منوم، فما الذي تفعله في هذه  .72
 ؟الحالة

a( تخبره باالدوية فقط. 

b( تخبره باالدوية والتشخيص. 

c( خيص ورقم الغرفةتخبره باالدوية والتش. 

d( تمتنع عن اخباره باي معلومات.  
  

ما . قمت بصرف وصفة طبية، وبعد اخذ المريض الدواء الحظت خطأ علميا .73
 ؟ه الحالةالذي تفعله في هذ

a( االتصال وعدم وضوح الخطأ. 

b( االتصال بمدير المستشفى. 

c( اخبار الصيدلي التخاذ الالزم. 

d( االتصال مباشرة بالمريض  
  

 ؟لية من خصائص المانيتولاي من الخصائص التا .74

a( ال يمتص بالفم لذلك يعطى بالوريد. 

b(  يستخدم لعالج ارتفاع الضغط داخل القحف)الجمجمة.( 

c(  يستخدم لعالج ارتفاع الضغط داخل العين)الجلوكوما.( 

d( جميع االجابات السابقة صحيحة.  
  

 :تحفظ اللقاحات في .75

a( درجة حرارة الغرفة. 

b( عند درجة التجمد. 

c(  في الثالجة) السفليالرف.( 

d(  في الثالجة)الرف العلوي اسفل الفريزر.(  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com

http://www.pdffactory.com


                                   Technical Institute for Health Training                        Pharmacy  
Dr. Ramadan AL-Shdefat 

48 

  
 ؟ في عالج(Urea)يمكن استخدام الـ .76

a( الربو. 

b( ارتفاع الضغط داخل الجمجمة. 

c( ادرار البول في حالة الفشل الكلوي. 

d( a &bمعا .  
  

اي دواء من االدوية التالية يمكن استخدامه في عالج ضغط الدم المرتفع اثناء  .77
 ؟الحمل

a( Captopril 
b( Enalapril 
c( Atenolol 
d( Methyldopa  

  
 :تخزن المضادات الحيوية بوجه عام في .78

a( مكان بارد فقط. 

b( مكان بارد وبعيد عن الضوء. 

c( عند درجة حرارة الغرفة. 

d( حسب طريقة التخزين المكتوبة على العلبة.  
  

 ؟ (Tetracycline ) ما هي مجموعة االدوية التي تضم التتراسيكلين .79
a( H2 – Blockers 
b( β - Blockers  
c( α - Blockers  
d( Antibiotics  
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 ؟(Hypertension)اي من االدوية التالية يستخدم في عالج ضغط الدم المرتفع  .80
a( Diamicron 
b( Buscopan 
c( Flagyl 
d( Inderal  

  
  

 ؟(Propranolol)الى اي من مجموعة دوائية ينتمي  .81
a( 1–Blockersβ 
b( –Agonistsβ 
c( –Agonistsα 
d( –Blockersβ  
  

  
 ؟(Propranolol)الى اي من مجموعة دوائية ينتمي  .82

a( Antibiotics 
b( Antihistamines 
c( Sedatives 
d( Diuretics  
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  )2(نموذج 
  

       (®Buscopan®, Inderal®, Diamicron)أي من األدویة التالیة    س 1
   یستخدم في عالج ضغط الدم؟                 

  
 -        Inderal®  
  
  أي من أدویة الخاصة للضغط یمكن إعطائھ للحوامل ؟      س 2
  
 -       Methyldopa (Aldomet ®)  
 
  ما ھو المضاد الحیوي المناسب للحوامل ؟      س 3
  
 -      Amoxicillin (Amoxil ®) 
 
    ؟ B1 ما ھو األسم العلمي لفیتامین       س 4
  
 -        Thiamine   
  
  أذكر أسم دواء ال یعطى لمریض مصاب بالربو؟      س 5
  
 -    acetylsalicylic acid ( Aspirin®)    كذلك جمیع مجموعة   

                     NSAIDs  
       

    ؟.T. Bما ھي المدة لعالج مرض السـل        س 6
  
  .أشھر) 9(ستة إلى ) 6(من      - 
  
     ؟ ”OTC“ ما معنى            س 7
  
  .    األدویة التي تصرف بدون وصفة طبیة أي األدویة الالوصفیة     - 
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     ؟”OTC“  أذكر اسم دواء یعطي      س8
  
  Simple analgesic (Panadol®)  المسكنات البسیطة        - 
  
     ؟® Capotineما ھو اإلسم العلمي للـ       س9
  
 -    Captopril   
 

 یستخدم في (Zidovudine, Zovirax, Zocor)أي من األدویة التالیة    س 10
  ؟" األیدز    "  .H. I.Vعالج 

  
 -     Zidovudine   
  

     ؟ ® Prozacسم العلمي لدواء  ما ھو اإل   س 11
  
 -    Fluxotine (Antidepressant)    
 

    ؟”ORS“على ماذا یحتوي المحلول التعویضي     س 12
  
  سترات + سترات البوتاسیوم + كلورید الصودیوم ( أمالح 3یحتوي على      - 

  .جلوكوز) + الصودیوم
  

  ما ھي درجة حفظ اإلنسولین ؟   س 13
  
  . مئویة8 – 2ي الثالجة بدرجة حرارة من یحفظ األنسولین ف     - 
  

     ؟”Rifampicin“ما ھو لون البول لألشخاص الذین یتناولون    س 14
  
  یصبح لون أحمر      - 
  

  ما ھو االسم العلمي لفیتامین سي ؟   س 15
  
 -    Ascorbic Acid   
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  ما ھو الدواء الذي یقوم بالقضاء على دورة اإلسكارس؟   س 16
  
 -          Mebendazole (Vermox ®)  
  

  للدم؟% 100ما ھي الطریقة المتوفرة لوصول الدواء    س 17
  
  )بالورید  (.I.Vأن یعطى عن طریقة     - 
  

  ما ھي طرق حفظ اللقاحات؟    س 18
  
  .تحفظ في الثالجة     - 
  

  كم عدد جرعات التطعیم إللتھاب الكبد الوبائي الوقائیة ؟   س 19
  
  .ثالث مرات في السنة    - 
  

  ر أربعة من الفیتیامینات تذوب في الدھون ؟أذك   س 20
  
 -    Vitamin K, D, E, A  
  

   في الیوم الواحد؟ Paracetamolما ھي الجرعة القصوى للـ    س 21
  
  ). أقراص كل یوم8أي (أربعة جرام لكل یوم     - 
  

  لماذا تستخدم سلفات الباریوم؟    س22
  
  .وسیط لألشعة    - 
  

  - :ىاللعاب یقوم بتحویل األكل إل   س 23
  
  مالتوز    - 
  

  ؟ Captoprilما ھي الجرعة القصوى للـ     س24
  
  ).ملجرام ثالث مرات 25أي قرصین ( ملجرام في الیوم 150    - 
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  أذكر الفیتامینات الذوابة في الماء؟    س25
  
 -     Vitamin  C  &  Vitamin B  
  

  لتجنب إمتصاص المزید من الدواء السام یعطى المریض؟    س26
  
  (Charcoal)فحم بناتي     - 
  

  مجموعة؟ ) Type IIالنوع الثاني (یستخدم مرضى السكري     س26
  
    Sulphonyl ureaیستخدم دواء من  مجموعة      - 
  

   في حالة؟Theophyllinیستخدم دواء الثیوفللین     س27
  
   Bronchodilatorموسع للقصبات الھوائیة       - 
  

  مریض السكر المعتمد على األنسولین  یعطى؟   س 28
  
  .(Insulin)فقط إنسولین       - 
  

   (Amoxicillin, Ciprofloxacin, Cephalexin) أي من األدویة التالیة    س29
  .   ال یعطى في حالة الحمل               

  
 -    Ciprofloxacin  
  

   فما ھو الجیل؟ Cephalosporin  ینتمي لمجموعة الـ   Cefaclor    س30
  
   Second generation Cephalosporineینتمي للجیل الثاني      - 
  

    وما ھو استخدامھ ؟ ® Voltarenما ھو االسم العلمي لدواء     س 31
  
 -     Diclofenac Sodium یستخدم في حاالت روماتیزم المفاصل  .  
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    وما ھو استخدامة؟ ® Zantacما ھو االسم العلمي لدواء      س 32
  
 -     Ranitidine ة، والحموضة  ویستخدم في حالة قرحة المعد.  
  

        (Ibuprofen, Paracetamol, Indomethacin)أي من األدویة التالیة   س 33
     یسبب السمیة للكبد؟        

  
 -    Paracetamol   
  

        (Ampicillin , Gentamycin, Tetracycline) أي من األدویة التالیة   س 34
     یسبب السمیة الكلویة؟       

  
 -    Gentamycin    
  

   ؟Sumatriptanما ھو استخدام دواء السوماتربتان     س35
  
  Migraine" الشقیقة"یستخدم في حالة الصداع النصفي     - 
  

   ؟  Nitrofurantoinما ھو إستخدام دواء     س36
  
  .U.T.I یستخدم في حالة إلتھاب المجاري البولیة     - 
  

  دواء ؟ ) Type Iالنوع األول  (یستخدم مرضى السكري     س37
  
    Insulinیستخدم     - 
  

   ؟  Cimitidineما ھو إستخدام دواء     س38
  
  .یستخدم في حالة قرحة المعدة واإلثنى عشر    - 
  

   وما ھو استخدامھ ؟® Ventolinما ھو االسم العلمي لمستحضر     س 39
  
 -     Salbutamol یستخدم في حالة الربو موسع للشعب الھوائیة  .  
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  خدم في حالة الجفاف نتیجة اإلسھال؟ما ھو الدواء المست   س 40
  
   ORS محلول الجفاف     - 
  

   ؟Antituberculosisأذكر أربع أدویة تستخدم في عالج مرضى السل    س 41
  
 -    Rifampicin , Ethambutol, Pyrazinamide,   

                          Isoniazid(I.N.H), Streptomycin 
  

  ؟Thyroid Hormoneفي حالة نقص ما ھو المستحضر المستخدم    س 42
  
   Thyroxin Sodium دواء     - 
 

  ؟Thyroid Hormoneما ھو المستحضر المستخدم في حالة زیادة       س 43
  
  Propylthioracil  أو دواء  Carbimazole (NeoMercazole ®)دواء       - 
  

  وما اسمھ التجاري؟ Gliclazide ما ھي الحالة التي یستخدم بھا عقار    س44
  
   ®Diamicronیستخدم ھذا العقار لمرضى السكر واسمھ التجاري     - 
  

   ؟ Nifedipineما ھواالسم التجاري لعقار     س45
  
 -      Adalat ®   
  

   ؟® Augmentinما ھو اإلسم العلمي لمستحضر      س46
  
 -    Amoxicillin Trihydrate + Clavulanate potassium  
  

    ؟Co-trimoxazolما ھو االسم العلمي لمستحضر    س47
  
 -     Trimethoprim + Sulfamethoxazole   
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   ؟Aminoglycosideأذكر اسم مستحضرین من مجموعة     س48
  
 -    Gentamycin, Amikacin, Tobramycin, Neomycin  Streptomycin, 
  

  أذكر خمسة من األشكال الصیدالنیة؟    س49
  
 -    Tablets, Ampoules, Suppositories, Syrup, Drops  
  

   ؟Clarithromycinأذكر االسم التجاري لعقار      س50
  
 -     Klacid ®   
  

  ؟(Heparin) لعقار الھیبارین (Antidote)ما ھو التریاق    س 51
  
 -      Protamine Sulphate  
  

  ? Vitamin B6أذكر االسم العلمي  للـ     س52
  
 -     Pyridoxine   
  

  وما ھو اسمھ التجاري؟  Acetazolamideما ھو استخدام عقار    س 53
  
  ®Diamoxیستخدم في عالج حاالت الجلوكوما واسمھ التجاري     - 
  

  (.Oint., Drop, Supp., Syr., Sol., Susp)ما معنى اإلختصارات التالیة     س54
  
  )مرھم ، قطرة، تحمیلة، شراب، محلول، معلق(    - 
  

  متى ال نستطیع وصف األسبرین للمریض ؟    س55
  
  .یض یعاني من قرحة أو حموضة او الربوإذا كان المر    - 
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  ما الفرق بین األموكسیل واألوجمنتین؟    س56
  
    Amoxycillinاألموكسیل یتكون من     - 

   Amoxicillin + Clavulanic Acid    بینما األوجمنتین یتكون من               
 

  ( ,sos., Amp., I.V. , Bid):ما معنى المصطلحات التالیة    س57
  
  ).عند اللزوم، أمبول، الحقن بالورید، الجرعة مرتین یومیا(    - 
  

  ؟Dextrose 5%ماذا تعني النسبة     س58
  
  . مل100 ملجرام لكل 5محلول دكستروز یحتوي على     - 
  

   وما ھو استخدامھ؟ ® Claritineما ھو األسم العلمي لمستحضر      س59
  
  .ة طویل المفعول ویستخدم ضد الحساسی Loratadineاالسم العلمي     - 
  

   ؟ ® Aspirinما االسم العلمي لمستحضر      ج60
  
 -      Acetylsalicylic Acid   
  

  أذكر ثالث طرق لنظام ترتیب الصیدلیة؟    س61
  
  . حسب اإلستعمال- 3.  الشكل الصیدالني– 2.  حسب األحرف البجدیة- 1    - 
  

  ؟وما ھو اسمھ التجاري Metoclopramide لماذا یستخدم عقار     س62
  
   ®Prempiranیستخدم في عالج حاالت القیئ واسمھ التجاري     - 
  

  ماذا یمكن أن یستخدم في عالج حاالت اإلمساك؟    س63
  
 Duphalac شراب Glycerin ، تحامیل ®Dulcolaxأقرص أو تحامیل     - 
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  أذكر ثالث اسماء ادویة علمیة لعالج مرض الروماتیزم؟    س64
  
 -    Ibuprofen, Diclofenac Sodium, Indomethacin,  

 Acetylsalicylic acid 
  

  :أعطي االسم العلمي للمستحضرات التالیة    س65
Buscopan®          Glucophage®: Nizoral® 
 
Hyocine N Butybromide               Metformin          Ketoconazole 

  
  

  :أعطي االسم التجاري للمستحضرات التالیة    س66
Captopril :    Cephalexin:   Allopurinol:     

  
  Capoten®                             Keflex®                            Zyloric®  

  
  

  ؟  Penicillinأذكر أسماء أثنین من األسماء العلمیة من مجموعة    س 67
  

Penicillin V Potassium, Penicillin G Potassium, Cloxacillin sodium      
  

    ؟ G.I.Tما معنى االصطالح التالي    س 68
 
    Gastro Intestinal Tractیعني     - 
  

   ؟.T. Bما معنى االختصار التالي     س 69
  
    Tuberculosisیعني  مرض السل أي     - 
  

 فهرنهاتية، 59إذا كان لديك دواء وكتب عليه يحفظ في درجة حرارة    س 70
  ئوية؟فكم تكون درجة الحفظ بالدرجة الم

  
   9\5× ) 32 - الدرجة الفھرنھاتیة      = (الدرجة المئوي       - 

  ْم15 = 9  ÷ 5× ) 32- 59=(              
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    وما ھو استخدامھ؟ ®Lasixما ھو االسم العلمي لمستحضر       س71
  
 -     Frusemide ویستخدم مدر للبول   .  
  

  ؟  وما ھو اسمھ التجاري Simvastatinما ھو استخدام عقار     س 72
  
  یستخدم لتقلیل نسبة الكلسترول في الدم وتقلیل الدھون الضارة في الدم     - 

   . ®Zocor واسمھ التجاري                  
  

   طویل المفعول؟Tetracylinesأذكر اسم عقار من مجموعة   س73
  
 -  ) Doxycycline HCl (Vibramycin®    أو    

             Minocycline HCl (Minocin®)  
  

   ؟Quistran® Colestyramine Powderما ھو استخدام عقار     س74
  
   . یمنع امتصاص الدھون في األمعاء   - 
  

  :أعطي االسم العلمي للمستحضرات التالیة    س75
Zantac:    Zovirax:   Aldomet: 
Brufen:   Zyloric:   Tenormin: 
Daonil:   Keflex:   Ciprobay: 
 

  لثالجة  وما ھي درجة حرارة الغرفة لحفظ األدویة؟ما ھي درجة حرارة ا    س76
  
  . ْم8 ْم إلى 2درجة حرارة التالجة لحفظ األدویة من      - 

   ْم25 ْم إلى 15درجة حرارة الغرفة لحفظ األدویة من     
  

   ؟  ORSما معنى اإلختصار التالي    س 77
  
   Oral Rehydration Solutionالمعنى       - 
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  ثة مراجع علمیة على األقل یجب توفرھا بالصیدلیة؟أذكر أسماء ثال    س78
  

 -      1- Martindale   2- P.N.F.  3- Meddle East Medical Index 
  4-Mims 5- Meippo  

  
  ؟1st generation الجیل األول Cephalosporineأذكر اثنین من مجموعة      س79

 
 -    1 – Cephradine (Velosef ®)  2 – Cephalexin (Keflex®)    
  

   ؟2st generation الجیل الثاني Cephalosporineأذكر اثنین من مجموعة     س80
  
 -    1 – Cefuroxime (Zinacef®)  2 – Cefoxitin (Mefoxin®)   
  

   ؟3st generation الجیل الثالث Cephalosporineأذكر اثنین من مجموعة    س 81
  
 -    1 – Cefotaxime (Claforan ®)  2 – Ceftazidime (Fortum ®)  
  

  ؟NSAIDsما معنى االختصار التالي     س82
  
 -     Non Steroid Anti Inflammatory Drugs  
  

   ؟ Metforminما ھو استخدم عقار     س83
  
  .في عالج لمرضى السكر النوع الثاني    - 
  

   ؟ ®Aspirinأذكر ثالث استخدامات للـ      س84
  
   خافض للحرارة - 3        یزم عالج للرومات- 2   مسكن لأللم  - 1          - 

  . تقلیل حدوث الجلطة- 4    
  

   ؟ ماذا تسمى االلتھابات الناتجة من االدخال الى المستشفى    س85
  
 -    Noscomial Infections   
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com

http://www.pdffactory.com


                                   Technical Institute for Health Training                        Pharmacy  
Dr. Ramadan AL-Shdefat 

61 

  ؟ ما معنى مصطلح معدل الوفاة باللغة االنجلیزیة    س86
  
 -          Mortality Rate    
 

  ) ص(، ام دواء  ریال ویوخذ مره واحدة40 سعره) س(ایھما اغلى دواء       س84
 ریال یؤخذ مرتین، علما بان الدوائان یحتویان على نفس العدد 30وسعره 

  ؟من االقراص
  
    ).س(اغلى من الداء ) ص(الدواء           - 
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  )3(نموذج 
  
  
  :قاعدة الھایدروكربون ھي  /1

  بارافین رخو  . أ
  زیت الصوف   . ب
  ربونشموع الك  . ت
 ال شيء مما سبق ذكره  . ث

  
  :عندما یتم خلط الشمع مع المراھم فغننا یجب أن نستخدم  /2

  طریقة الخلط  . أ
   Lavigationطریقة    . ب
  طریقة االنصھار  . ت
 طریقة فوراز  . ث

  
  :یدعى الذي ینكسر أو یتجزأ على كریات ما یلي  /3

  الحالة المنتشرة  . أ
  الحالة المستدیمة  . ب
  المادة المستحلبة  . ت
 هال شيء مما سبق ذكر  . ث

  
  :لتحضیر مستحلب من زیت الزیتون فإن نسبة المكونات في المستحلب األساسي  /4

  1:2:4  . أ
  1:2:3  . ب
  1:2:2  . ت
 1:2:1  . ث

 
  

  :المواد المستحلبة الطبیعیة المستخرجة من مصادر طبیعیة ھي  /5
  البروتینات  . أ
  الكربوھیدریدات  . ب
  الدھون  . ت
 ال شيء مما سبق ذكره  . ث
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6/  
  

  :وسوالت یمارس عن طریقفي االیر) المتواجد(ان الضغط الممارس 
  ضغط البخار المتولد من المادة الطیارة  . أ
  الممارسة من المادة الطیارة) الصورة(الحالة  . ب
  بالضغط على قمة علبة االیروسول  . ت
 صمام علبة االیروسول  . ث

  
  :إن وقت تفتت قرص االسبیرین ھو  /7

  دقیقة واحدة  . أ
  دقیقة30  . ب
  دقائق5  . ت
 ال شيء مما سبق ذكره  . ث

  
  :متص البخار من المحیط الخارجيتسمى المواد التي ت  /8

  )ذو نقطة انصھار منخفضة(مزیج بوتكتي   . أ
  ماصة للرطوبة  . ب
  بودرات فوارة  . ت
 ال شيء من األشیاء السابقة  . ث

  
  :تسمى األقراص التي تعطي مفعوًال طویًال للدواء  /9

  مغلفة ضد االمتصاص السریع في األمعاء  . أ
  طویلة البقاء  . ب
  )مغروز(مزروع   . ت
  قرص فوار  . ث

  
  :معلقات التي تطفو على السطح بما یليتتمیز ال   /10

  معدل ترسیب عالي  . أ
  صعوبة إعادة نشر المادة المترسبة  . ب
  حسن مظھر المعلقات  . ت
 عدم التصاق المادة الصلبة بجدار العبوة أو الزجاجة  . ث

  
  :األشكال الدوائیة الصیدالنیة تنقسم إلى  /11

  أشكال صلبة  . أ
  أشكال سائلة  . ب
  أشكال شبة صلبة  . ت
  اكل األشكال السابق ذكرھ  . ث
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12/  

  
  :تحتوي التذكرة الطبیة على معلومات تخص الصیدلي وھي

  كمیة الدواء التي یتم تعاطیھا   . أ
  عدد مرات تعاطي الدواء  . ب
  طریقة التعاطي  . ت
 ما ھي نوعیة التذكرة الطبیة وما ھي الكمیات الواجب تحضیرھا  . ث

  
  :لقد تم اشتقاق كلمة الصیدلة من التعبیرات التالیة  /13

  )ولوجيفارماك(علم األدویة   . أ
  فارماكون  . ب
  صیدالنیات  . ت
 عقاقیر  . ث

  
14/  SOSھو عبارة عن اختصار یشیر إلى تعاطي الدواء :  

  ثالث مرات في الیوم  . أ
  كل ساعة  . ب
  عند الضرورة  . ت
 ال شيء من االختیارات السابقة  . ث

  
) حجم/وزن % (0.9. مل من كلورید الصودیوم ذو تركیز 500الكمیة المطلوبة لتحضیر   /15

  :ھي
   جم4.5  . أ
   جم5  . ب
   جم3.5  . ت
  جم3  . ث

 
  :محلول الیود یمكن أن یحضر بإحدى الطرق التالیة  /16

  التذویب  . أ
  بإضافة مادة تساعد المذیب على أداء عملھ  . ب
  تكوین مركبات معقدة  . ت
  التعدیل الكیمیائي  . ث
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عندما یتم مزج الماء والكحول وذلك للمساعدة في إذابة مادة صلبة فإن ھذه العملیة تسمى   /17
  :ما یلي

  تذویب  . أ
  ة في التذویبالمساعد  . ب
  تكوین مركبات معقدة  . ت
 ضبط الرقم الھیدروجیني  . ث

  
  :في مقدور بعض األدویة أن تعمل كمادة حافظة عندما یصل تركیزھا إلى قیمة أعلى من  /18

  %20  . أ
  %65  . ب
  %95  . ت
 %60  . ث

  
  :المحلول الذي یتم إدخالھ إلى المستقیم یسمى  /19

  غرغرة  . أ
  حقنة شرجیة  . ب
  غسول  . ت
  .ال شيء من األشیاء السابق ذكرھا  . ث

  
  :یستخدم الماء في المستحضرات الصیدالنیة وذلك ألنھ  /20

  یسھل الحصول علیھ  . أ
  رخیص الثمن  . ب
  غیر سام  . ت
 .یتمیز بكل األشیاء السابقة  . ث

  
  :أحد اإلجابات التالیة فیما یتعلق بأیض األدویة خاطئة  /21

  یحدث األیض أساسًا في الكلى  . أ
  یحدث األیض بصورة رئیسیة في الكبد  . ب
 ألحیان إلى تكوین مركبات أقل نشاطًا من الدواء نفسھیؤدي األیض في معظم ا  . ت
یقوم األیض بتحویل الدواء األكثر ذوبانًا في الدھون إلى مركبات تذوب في   . ث

 الماء
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  :أحد اإلجابات التالیة خطأ فیما یتعلق بالعوامل التي تعدل أو تغیر من تأثیرات األدویة  /22
  یعدل المخ من تأثیرات الدواء  . أ
  لوراثیة من تأثیرات الدواءتعدل الصفات ا  . ب
  یعدل عمر ووزن المریض من تأثیرات الدواء  . ت
 تؤثر الحالة الفسیولوجیة والمرضیة في الكبد والكلى على آثار الدواء  . ث

  
  

أحد اإلجابات التالیة خطأ فیما یتعلق بالتأثیرات الجانبیة لألدویة التي تنبھ الجھاز العصبي   /23
  :الباراسیمتاوي

  الغثیان، قيء، وإسھ  . أ
  ھبوط في ضغط الدم  . ب
  تسارع ضربات القلب  . ت
 ضیق في الشعیبات الھوائیة  . ث

  
  
  

  :األدرنالیة أحد األدویة التالیة لیس في مقدوره أن یقوم بإغالق مستقبالت بیتا  /24
  بزازوسین  . أ
  بروبرانولول  . ب
  تیمولول  . ت
 أتینزلزل  . ث

  
  

  :بالربو الشعبيأحد أدویة التخدیر العام التالیة یفضل استخدامھ في المرضى المصابون   /25
  أكسید النیتروز  . أ
  سیكلوبروبان  . ب
  ھلوثان  . ت
 ثیوبنتال الصودیوم  . ث

  
  :أحد األدویة التالي ال فائدة منھ في عالج الصرع الصغیر  /26

  فینیتوین  . أ
  ایثوسكسیمید  . ب
  حامض الفالبروبك  . ت
 كلونازیبام  . ث
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  :ثأحد األدویة المضادة لإلكتئاب التالیة لیس من مجموعة األدویة ذات الحلقات الثال  /27
  أمیتربتلین  . أ
  نورتربیتلین  . ب
  ایزوكاربوكسازید  . ت
 أمیبر أمین  . ث

  
28     /
  

  
  :أحد اإلجابات التالیة خطأ فیما یتعلق بدواء الدیجوكسین

  
  لھ قدرة على زیادة قدرة إنقباض القلب  . أ
  لھ قدرة على زیادة عدد ضربات القلب  . ب
  ومیقوم بتثبیط أنزیم اإلیتیباز المعتمد على عنصري الصودیوم والبوتاسی  . ت
 یؤدي إلى كافة االضطرابات في عضلة القلب عند استخدامھ في جرعة كبیرة  . ث

  
   :ACEأحد اإلجابات التالیة لیس صحیحًا فیما یتعلق باألدویة المثبطة إلنزیم   /29

  كابتوبریل ھو الممثل أو المثال لھذه المجموعة  . أ
  تستخدم في عالج ضغط الدم المرتفع  . ب
  شرایینتؤدي إلى اتساع كل من األوردة وال  . ت
 لیس لھا قیمة في عالج ھبوط القلب االحتقاني  . ث

  
األدویة مدرة للبول والتي تعمل من خالل زیادة الضغط االسموزي في الدم ال تستخدم في   /30

  :الحاالت التالیة
  التسمم ببعض األدویة  . أ
  الجلوكوما  . ب
  ضغط الدم المرتفع  . ت
 فشل الكلى الحاد  . ث

  
 من أدویة التجلط یمكن أن یعالج باستخدام أحد  الناتج من استخدام جرعة زائدةفالنزی  /31

  :المواد التالیة
  سلفات البروتامین  . أ
  1أحد مستحضرات فیتامین ك  . ب
  حامض الكاربویك  . ت
 دایبیریدامول  . ث
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أحد األدویة المسھلة التالیة ال یعمل من خالل زیادة حجم مكونات أو محتویات القناة   /32

  :الھضمیة
  سائل البارافین  . أ
  الردة  . ب
  السلیولوز  . ت
 سلفاتا  الماغنیسیوم  . ث

  
  :أحد األدویة التالیة ال یستخدم كطارد للبلغم  /33

  كلورید األمونیوم.               أ
  كرومولین الصودیوم.               ب
  شراب األبیكاكوانا.              ت
  جوافینیسین.              ث

  
  

لطبیة لألدویة المضادة للھستامین أحد الحاالت المرضیة التالیة لیست من االستخدامات ا  /34
  :1والتي تعمل على مستقبالت الھستامین رقم 

  دوار الحركة  . أ
  الحساسیة  . ب
  إلحداث النوم  . ت
 القرحة المعدیة  . ث

  
  :ج-أحد الجمل التالیة خطأ فیما یتعلق بدواء بنسلین  /35

  لھ فترة مفعول طویلة  . أ
  غیر ثابت ینكسر في الجھاز الھضمي  . ب
  حساس  . ت
 یة شدیدة وسریعةیمكن أن یؤدي إلى حساس  . ث

  
أحد الجمل التالیة عیر صحیح فیما یتعلق باستخدام المضادات الحیویة المسماه   /36

  :أمینوجلیكوزیدات
  یستخدم النیومیسین كقطرة عین  . أ
  یستخدم اإلستروبتومایسین في عالج الطاعون  . ب
  یستخدم الجنتامیسین في عالج عدوى الجھاز البولي الشدیدة  . ت
 ي عالج االمیبا المتواجدة في األنسجةیستخدم الكابریومایسین ف  . ث
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  :أحد األدویة التالیة لھ أولویة في عالج الحمى التایفودیة  /37
  كلورامفینكول  . أ
  أمبیسیللین  . ب
  كوترایموكسازول  . ت
 سیبروفلوكسین  . ث

  
  :أحد األدویة التالیة یمكن أن یؤدي إلى تلوین األسنان باللون البني إذا ما استخدم لألطفال  /38

  ریفامبسین  . أ
  رامفینكولكلو  . ب
  أوكس تتراسیكلین  . ت
 إرثرومایسین  . ث

  
حبوب منع الحمل : أحد اإلجابات التالیة لیس صحیحا فیما یتعلق باستخدام حبوب منع الحمل  /39

  :تحتوي على المكوناتالتالیة
  األستروجین فقط  . أ
  األستروجین والبروجستین  . ب
  البردنیزیلون  . ت
 نورجیستیرول-ال  . ث

  
  :في النشاط الزائد في الغدة الدرقیةأحد العالجات التالیة ال یستخدم   /40

  كوترایموكسازول  . أ
  میثیمازول  . ب
  كاربیمازول  . ت
 الیود النشط إشعاعیًا  . ث

  
  :إن أھم قطاع في المستشفى والذي یسمح بدخول المرضى یسمى  /41

  القسم الخارجي  . أ
  القسم الداخلي  . ب
  قسم صیدلة المستشفیات  . ت
  ال شيء مما سبق ذكره  . ث

  : ساعة والعملین بھ یجب أن یعملوا لمدة تصل إلى24قسم صیدلة المستشفیات یجب یعمل   /42
   ساعة مع تغییر طاقم العاملین بعد ھذه الفترة24  . أ
  كل ثمان ساعات  . ب
  مساًء ولیًال  . ت
 ال یجب تغییر الوردیات  . ث

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com

http://www.pdffactory.com


                                   Technical Institute for Health Training                        Pharmacy  
Dr. Ramadan AL-Shdefat 

70 

  
  :ر األخطاء تقع عند إتباع أحد األنظمة التالیةأكث  /43

  نظام وحدة الجرعة  . أ
  نظام صرف األدویة كل أسبوعین  . ب
  اصنظام عدد األقر  . ت
 ال شيء مما سبق ذكره  . ث

  
  :في نظام وحدة الجرعة ما یلي من أھم األمور  /44

  یجب وضع األدویة في الدوالب ووضع بیانات لكل مریض  . أ
  یجب استخدام ورقة بیانات واحدة بكل المرضى  . ب
  یجب وضع أدویة كل مریض في صف واحد من التروللي  . ت
  ال یجب اتباع أي شيء من األشیاء السابقة  . ث

  
  :عمل الذي یجب أداؤه للتحكم في انتقال العدى داخل المستشفیاتما  ال  /45

 یجب التأكد من نظافة وترتیب األشیاء عن طریق استخدام المواد المطھرة  . أ
 یجب االلتزام بعقد اجتماع مع كل رؤساء االقسام في المستشفى  . ب
 یجب التأكد من الصیدلي بان كل أدویة المضادات الحیویة موجودة في الصیدلیة  . ت
  ما سبقكل   . ث

 ، فإنھ یجب أن یحدد Microstateعندما یقرر الطبیب إعطاء لبوسات أو تحامیل من نوعیة   /46
  :أحد الطرق اآلتیة للتعاطي

  األخذ عن طریق الحقن  . أ
  عن طریق الشرج  . ب
  عن طریق المھبل  . ت
 كل ما سبق  . ث

  
 الطبیة عندما یرغب الطبیب في كتابة دواء البیثادین فإنھ یجب أن یستخدم إحدى الوصفات  /47

  :التالیة
  وصفة المخدرات  . أ
  وصفة طبیة عادیة  . ب
  طلب مقدم إلى مخزن الطابق  . ت
 كل ما سبق  . ث
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  :صیدلیة العیادات الخارجیة یمكن أن تتواجد في أحد العیادات التالیة  /48
  العیادة الیومیة  . أ
  العیادة التخصصیة   . ب
  قسم الطوارئ   . ت
 كل ما سبق  . ث

  
  :یتم بأحد الطرق التالیةعملیة ترتیب األدویة في صیدلیة المستشفى   /49

  الترتیب الھجائي  . أ
  ترتیب االدویة في مجموعات دوائیة  . ب
  الشكل الصیدالني الدوائي  . ت
 باستخدام الشركة المصنعة للدواء  . ث

  
  :نظام إعادة التعبئة یستخدم لتنظیم عملیة تحضیر أو إعداد األدویة لــــ  /50

  المرضى المتحركون الذین لدیھم مرض مزمن  . أ
   الذین لدیھم مرض حادالمرضى المتحركون  . ب
  وصیادلة) من ممرضین وخالفھ(مساعدي األطباء   . ت
 ال شيء مما سبق  . ث

  
  :الرقم لھیدروجیني للدم بجسم اإلنسان یجب أن یكون بین  /51

  7.4-6  . أ
  7.3-7  . ب
  7.45-7.35  . ت
 8.2-7.4  . ث

  
  :تعتبر معایرة حمض الھیدروكلوریك بقاعدة ھیدروكسید الصودیوم من معایرات  /52

  الترسیب  . أ
  التعقید  . ب
  الحموض والقواعد  . ت
 األكسدة واالختزال  . ث

  
 0.5تركیزه ) مول/ جرام40= الوزن الجزیئي (لتحضیر محلول من ھیدروكسید الصودیوم   /53

  :موالر في لتر م الماء نحتاج إلى
  جرام من ھیدروكسید الصودیوم2  . أ
   جرام من ھیدروكسید الصودیوم40  . ب
   جرام من ھیدروكسید الصودیوم10  . ت
  د الصودیوم جرام من ھیدروكسی20  . ث
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  :ألنھا) األساسیة(سمیت األحماض األمینیة الضروریة بھذا االسم    /54
  ضروریة للحیاة  . أ
  ال یمكن تكوینھا داخل الجسم  . ب
  نقصھا یؤدي إلى األمراض الوراثیة  . ت
 مھمة في نمو الخلیة  . ث

  
  :فیما یخص خصائص انزیم أمیلیز اللعاب أختر اإلجابة غیر الصحیحة  /55

  النشأ والجالیكوجین إلى مالتوز) تحویل(بتحلیل یقوم أنزیم األمیلیز   . أ
    أو أقل من ذلكpH4یكون إنزیم األمیلیز غیر نشط عند   . ب
 یعتبر قلیل األھمیة في الجسم كونھ یعمل في عملیة تحلیل الطعام لفترة بسیطة  . ت
 لیس للعصارة المعدیة أي تأثیر على انزیم االمیلیز  . ث

 
  :الثیامین النشط ھو  /56

  الثیامین نفسھ  . أ
  لثیامین ثنائي الفوسفاتا  . ب
  الثیامین أحادي الفوسفات  . ت
 ال شيء مما سبق ذكره  . ث

  
  :معدلة ھندرسون وھاسیلبالك تمثل كالتالي  /57

 pH = pka + log (A-/HA)  . أ
 pH = pka + log (HA/A-)  . ب
 pH = pka – log (A-/HA)  . ت
 pH = pka – log (HA/A-)  . ث

 
  :عند إعداد الطلبیة للمستشفى یتبع ما یلي  /58

  معدل االستھالك الشھريتحدید   . أ
  تحدید الرصید داخل المستودع  . ب
  الكمیات المتوفرة داخل الصیدلیات  . ت
 جمیع ما ذكر أعاله  . ث

  
  :في جسم اإلنسان یعتبر أھم نظام لتنظیم التوازن بین الحامضیة والقاعدیة ھو  /59

  البروتین  . أ
  البایكربونات  . ب
  الفوسفات  . ت
 كل ما سبق ذكره  . ث
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ن تحضیر أو ترتیب أو تجزئة أو حیازة إي دواء أو عقار مزاولة مھنة الصیدلة عبارة ع  /60

  :یستعمل من الظاھر أو یعطى من الباطن
لعالج اإلنسان أو الحیوان من األمراض أو الوقایة منھا أو توصف بأن لھا   . أ

 ھاتین الخاصیتین بقصد البیع بالجملة أو المفرد أو التوزیع
  ولعالج اإلنسان فقط1ما ذكر في   . ب
 عالج الحیوان فقط ول1ما ذكر في   . ت
 ال شيء مما ذكر سابقًا  . ث

  
 

  
  
  

  )4(نموذج 
  
  
  

 )Pharmacology(علم األدویة 
  
  

  :اختار اإلجابة الصحیحة بوضع دائرة حول رمزھا
یعتمد مرور الدواء من خالل الجزء الدھني لغالف الخلیة على العوامل  .1

 :التالیة ما عدا
  .وبان الدواء في الماءذسھولة   . أ
 اء في الدھونسھولة ذوبان الدو  . ب
 مدى توزیع الدواء بین الماء والدھون  . ت
  .اللوغاریثم السالب لتركیز أیون الھایدروجین لھذا الدواء  . ث

  
 :كل العوامل التالیة تؤثر على امتصاص الدواء من الجھاز الھضمي ما عدا .2

  .وجود الطعام  . أ
  وجود أدویة أخرى  . ب
  الحالة الصحیة لجدار المعدة أو األمعاء  . ت
  لبالزما البروتینیةاالرتباط بمكونات ا  . ث

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com

http://www.pdffactory.com


                                   Technical Institute for Health Training                        Pharmacy  
Dr. Ramadan AL-Shdefat 

74 

 :یتمتع طریق تعاطي الدواء عن طریق الفم بالمزایا التالیة ما عدا .3
  ھنالك فرصة لعالج التسمم بالدواء إذا حدث  . أ
  سھولة التعاطي  . ب
  مناسب في حاالت القيء  . ت
  التكلفة االقتصادیة الرخیصة  . ث

 
 :الحقن في الورید لھ كل المزایا التالیة ما عدا .4

  إعطاء تأثیر متوسط  السرعة  . أ
  مناسب لألحجام الكبیرة من األدویة السائلة  . ب
  مناسب لألدویة التي تتكسر عن طریق الكبد  . ت
  مناسب للمواد المھیجة  . ث

 
 :الحقن في العضل مناسب في كل الحاالت التالیة ما عدا .5

  األحجام المتوسطة من األدویة السائلة  . أ
  األدویة المھیجة عند إعطائھا بعمق في العضل  . ب
   التجلطمناسبة لألدویة التي تمنع  . ت
  مناسب لألدویة المذابة في الزیت  . ث

 
 :الحقن في الجلد مناسب لكل الحاالت التالیة ما عدا .6

  اختبارات الحساسیة  . أ
  األدویة المھیجة  . ب
  األدویة المذابة في الزیت  . ت
  زرع أقراص صغیرة تحت الجلد  . ث

 
 :ارتباط األدویة بمكونات البالزما البروتینیة یؤدي إلى كل ما یلي ما عدا .7

  نصف عمر الدواءزیادة فترة   . أ
تنافس األدویة على مواضع االرتباط الموجودة في   . ب

  بروتینات البالزما
تنافس األدویة مع بعض المواد الداخلیة على مواضع   . ت

  االرتباط الموجودة في بروتینات البالزما
  لیس لھ أھمیة طبیة  . ث
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 :االرتباط األدویة بمكونات البالزما البروتینیة یتمتع بالخصائص التالیة .8
  الرتباط أساسًا مع الفاجیكوبروتینا  . أ
  یتم االرتباط مع الجیوبیولین بصورة أساسیة  . ب
  عملیة االرتباط عملیة عكسیة  . ت
یمكن لألدویة المتشابھة كیمیائیًا أن تتنافس على نفس   . ث

  مواضع االرتباط ي البروتینات
 

 :الھدف األساسي من تمثیل الدواء داخل الجسم ھو ما یلي .9
  كثر فعالیةتحویل الدواء إلى مواد أ  . أ
  تحویل الدواء إلى مادة ذات سمیة عالیة  . ب
  تحویل الدواء إلى مادة أكثر تأثیرًا  . ت

 
 :تمثیل الدواء داخل الجسم یشتمل على كل ما یلي ما عدا .10

  تفاعالت أكسدة  . أ
  تحویل األدویة إلى مواد أقل تأینًا أو غیر متأینة  . ب
  تفاعالت ارتباط  . ت
  تفاعالت اختزال  . ث

 
 إلخراج الدواء  من الجسم تؤدي على النتیجة كل تفاعالت االرتباط الالزمة .11

 :التالیة
  مواد غیر نشطة دوائیًا   . أ
  مواد أكثر فعالیة  . ب
  مواد اقل فعالیة  . ت
  مواد أكثر سمیة  . ث

  
 

 یتم تمثیل األدویة بصورة أساسیة في أحد األعضاء التالیة .12
  الكلى  . أ
  القولون  . ب
  الرئتان  . ت
  الكبد  . ث
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 :لي ما عدایلزم لعملیات األكسدة التي تتم في الكبد كل ما ی .13
  ان یكون الدواء میاًال للذوبان في الدھون  . أ
  ب المختزل,د.أ.أن یتواجد إنزیم مساعد یدعى ن  . ب
  تواجد االكسجین المتأین  . ت
  توافر انزیمات االوكسیداز  . ث

  
 :یتم إخراج األدویة من الجسم بصورة رئیسیة من احد األعضاء التالیة  .14

  اللعاب  . أ
  العرق  . ب
  القناة المراریة  . ت
  الكلى  . ث

 
 :ة من الكلى بكل الطرق التالیة ما عداتخرج االدوی .15

  إعادة امتصاص الدواء من القنوات الكلویة  . أ
  مرور الدواء من القناة الكلویة للمثانة  . ب
  ترشیح الدواء من خالل محفظة بومان  . ت
  إفراز الدواء إلى البول بواسطة مواد حاملة  . ث

 
 :أحد المواد التالیة یعتبر ناقًال عصبیًا من الجھاز العصبي الذاتي .16

  تامینسالھ  . أ
  كولینیلاتیاألس  . ب
  السیروتونین  . ت
  األدرنالین  . ث

 

 :كل األدویة التالیة تعتبر منشطات للجھاز العصبي الباراسامبتودي ما عدا .17
  األتروبین  . أ
  الكارباكول  . ب
  المثاكولین  . ت
  البثانیكول  . ث

 
 :كل األدویة التالیة مفیدة عند استخدامھا لعالج مرض الجلوكوما ما عدا .18

  الفیزرستجمین  . أ
  الھوماتروبین  . ب
  رباكولالكا  . ت
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  البیولوكاربین  . ث
 

  
 

 :لعالج احتباس البول یمكن استخدام كل األدویة التالیة ما عدا .19
  الكارباكول  . أ
  جمینتالنیوس  . ب
  الدوبامین  . ت
  المیثاكولین  . ث

 
 :احد األدویة التالیة یستخدم لعالج وھن العضالت .20

  السالبیوتامول  . أ
  الفامیثیلدوبا  . ب
  الرزربین  . ت
  النیستجیمن  . ث

 
 :الت التالیة ما عدایستخدم األتروبین في عالج كل الحا .21

  المغص المعوي  . أ
  تضخم البروستاتا  . ب
  دوار البحر  . ت
  مرض باركنسون  . ث

 
 المثبطة كل األعراض التالیة تمثل تاثیرات جانبیة لألدویة .22

 :)اتروبین( للباراسیتامول
  زیادة عدد ضربات القلب  . أ
  جفاف الفم  . ب
  زیادة إفراز اللعاب  . ت
  اتساع حدقة العین  . ث

 
ألفا ھو أحد األدویة المستخدمة في الدواء التالي من مغلقات مستقبالت  .23

 :عالج ضغط الدم
  فینوكس بنزامین  . أ
  برازوسین  . ب
  ھیدروجین  . ت
  فینتوالمین  . ث
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الدواء التالي من أھم مغلقات قنوات مستقبالت بیتا األدریتالیة والمستخدم  .24
 :في عالج ارتفاع ضغط الدم

  أتینولول  . أ
  بروبراتولول  . ب
  تیمولول  . ت
 سوتالول  . ث

 
) 1 أو ھـH1(مغلقات مستقبالت الھستامین كل األدویة التالیة تعتبر من  .25

 :والتي تستخدم في عالج الحساسیة ما عدا
  امینكلورفیر  . أ
  میكلوزین  . ب
  سیمتیدین  . ت
  أستیمازول  . ث

 
أحد األدویة التالیة یستخدم في عالج قرحة المعدة بسبب قدرتھ على إغالق  .26

 ) :2 أو ھـH2(مستقبالت الھستامین 
  رانتیدین  . أ
  برومیثازین  . ب
  داي فینھیدرازین  . ت
  بروھیبادینسی  . ث

 
 :الدواء التالي ھو أكثر األدویة استخدامًا في التخدیر العام .27

  أكید النتروز  . أ
  الھالوثان  . ب
  نیوبنتال  . ت
  بروباندید  . ث

 
 .:كل األدویة التالیة لھا قدرة على إحداث تخدیرًا موضعیًا ما عدا .28

  بروكایین  . أ
  لجنوكابین  . ب
  تتراكیین  . ت
  كیتمامین  . ث

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com

http://www.pdffactory.com


                                   Technical Institute for Health Training                        Pharmacy  
Dr. Ramadan AL-Shdefat 

79 

  
 

 :لصرع ما عداكل األدویة التالیة تستخدم في عالج نوبات ا .29
  فیسكسیمید  . أ
  فینیتوین  . ب
  فینوباربیتون  . ت
  حامض فالبردیك  . ث

 
 :كل األدویة التالیة لھا تأثیر مھدئًا ومنومًا ما عدا .30

  دایازیبام  . أ
  كلورودیازیبوكسید  . ب
  الكافیین  . ت
  كلورال ھیدرات  . ث

 

 :أحد األدویة التالیة یفید في عالج التسمم الحاد بالمورفین .31
  میبریدین  . أ
  میثادول  . ب
  نالوكسون  . ت
  ھروین  . ث

 
 ) :الشقیقة( األدویة التالیة یفید في عالج الصداع النصفي أحد .32

  إرجوتامین  . أ
  إرجومیترین  . ب
  اسبرین  . ت
  مورفین  . ث

 

 :أھم األدویة التي تستخدم في عالج الربو الشعبي ھو .33
  األدرنالین  . أ
  اإلیزوبرونیالین  . ب
  السالبیوتامول  . ت
  اإلیفیدرین  . ث

 
 :كل األدویة التالیة تستخدم في عالج ھبوط القلب ما عدا .34

  ناألدرنالی  . أ
  الدیجتاال  . ب
  أمرینون  . ت
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  دوبیتامین  . ث
 

 :كل األدویة التالیة تستخدم في عالج لغط القلب ما عدا .35
  الكینیدین  . أ
  البروكلییتامید  . ب
  الھالوثان  . ت
  الفینوبیتین  . ث

 
 :الدواء التالي من مضادات تجلط الدم والذي یعمل داخل الجسم وخارجھ .36

  ھیبارین  . أ
  ستروبیتوكینان  . ب
  الوارفارین  . ت
  دایمینادایون  . ث

 
 : الحاالت التالیة ما عدالالمواد المشبیھات یستخدم في كالكرتیزون أحد  .37

  الربو الشعبي  . أ
  التھاب القولون التقرحي  . ب
  ھشاشة العظام  . ت
  السرطان  . ث

 
 :كل البنسلینات التالیة لھا تأثیر مضاد للبكتریا واسع المدى ما عدا .38

  أمكسیسیللین  . أ
  أمبیسیللین  . ب
  كاربیسیللین  . ت
   ج-بنسلین  . ث

 

 :تالیةاألمینوكلوریزیدات تعمل باآللیة ال .39
  منع تكوین الجدار الخلوي  . أ
  30االرتباط بإحدى وحدات الریبوسومات وھي رقم   . ب
  إحداث اضطرابات في الخصائص األسموزیة للجدار الخلوي  . ت
  منع تكوین األحماض النوویة  . ث

 

 :كل األدویة التالیة یمكن أن تستخدم في عالج حمى التایفوید ما عدا .40
  التتراسیكلین  . أ
  الكلورافینكول  . ب
  الریفامبسین  . ت
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  ألمبسیللینا  . ث
 

 :أحد األدویة التالیة یستخدم ي عالج اإلسھال الناتج ع العدوى باألنیمیا .41
  بیبرازین  . أ
  میترونایدازول  . ب
  نیكلوزاھید  . ت
  میبندالزول  . ث

 
الدواء التالي إذا ما أعطي لألطفال دون السادسة، یؤدي إلى تكون األسنان  .42

 :باللون البني
  

  كلورامفیتكول  . أ
  تتراسیكلین  . ب
  سلفاجوانیین  . ت
  باسترسین  . ث

 
 :أحد األدویة التالیة یستخدم في عالج  سرطان الثدي قبل سن الیأس .43

  تاموكسافین  . أ
  كلومفین  . ب
  بروجستیرون  . ت
  میتونین  . ث

 
 :أحد األدویة التالیة یستخدم في عالج سرطان البروستاتا .44

  میدروكس بروجستیرون  . أ
  اثینیل استرادیول  . ب
  تستوستیرون  . ت
  ثادرولون  . ث
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 )Pharmaceutics (علم الصيدالنيات
  
 
 :أي األشكال الدوائیة التالیة یعتبر صلبًا .1

  المعلقات  . أ
  المحلول  . ب
  الغسول  . ت
  الكبسوالت  . ث

  
 :كل األشكال الدوائیة التالیة تعتبر صلبة ما عدا .2

  األقراص  . أ
  المراھم  . ب
  البودرة  . ت
  الكبسوالت  . ث

 
 :كل األشكال الدوائیة التالیة تعتبر شبھ صلبة ما عدا .3

  المستحلبات  . أ
  المعاجین  . ب
  المراھم  . ت
  الكریمات  . ث

 
 :وبان تمثلھا أحد الحاالت التالیةخاصیة الذ .4

  وضع طباشیر في الماء  . أ
  وضع كلورید الصودیوم في الماء  . ب
  وضع الزیت في الماء  . ت
 .وضع ھیدروكسید الماغنیسیوم في الماء  . ث

 
 :االمتزاج یمكن أن ینطبق في كل الحاالت التالیة ما عدا .5

  وضع محلول الملح في الماء  . أ
   مع محلول الملحزوضع محلول الجلوكو  . ب
  كحول مع الماءوضع ال  . ت
  :وضع زیت البارامین مع الماء  . ث
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 :المذیب ھو .6

  مادة صلبة تذوب في سائل  . أ
  مادة سائلة ال تمتزج مع مادة أخرى  . ب
  سائل ال یمتزج بسائل آخر  . ت
  مادة سائلة لھا القدرة على إذابة مادة صلبة  . ث

 

 :الماد المذابة ھي .7
  مادة سائلة تمتزج مع سائل آخر  . أ
  مادة سائلة ال تمتزج بالماء  . ب
  ة صلبة تذوب ذوبانًا كامًال في سائل معینماد  . ت
  .مثل كربونات الصودیوم عند وضعھا في الماء  . ث

 

 :الذوبان یمكن أن یتأثر بكل العوامل اآلتیة ما عدا .8
  نوعیة المادة المذابة  . أ
  نوعیة المادة المذیبة  . ب
  درجة الحرارة  . ت
 .إضافة إنزیمات إلى الخلیط من المادة المذیبة والمادة المذابة  . ث

 
 : ھي Lotionsالغسوالت  .9

  عبارة عن محالیل  . أ
  ھي مستحلبات  . ب
  مستحضرات شبھ صلبھ  . ت
  عبارة عن معلقات  . ث

 
 :كل العبارات التالیة المتعلقة بالغسوالت صحیحة ما عدا .10

  ھي مواد یمكن تعاطیھا عن طریق الفم  . أ
  ھي عبارة عن معلقات لمواد صلبة في سائل  . ب
  تستخدم خارجیًا وموضعیًا  . ت
  یجب ھزھا قبل االستعمال  . ث

 
 :ت یمكن أن تكون كل ما یلي ما عداالغسوال .11

  تكون محلوًال  . أ
  تكون معلقًا  . ب
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  أن تستخدم ظاھریًا  . ت
  خیر من یمثلھا ھو الكالمین  . ث

 
 :فیما یتعلق بالمعلقات كل الجمل اآلتیة صحیحة ما عدا .12

   صیدالنیة في صورة سائلةتھي مستحضرا  . أ
  ھي أدویة في صورة بودرة ناعمة موجودة في سائل  . ب
  فقطیمكن أن تستعمل موضعیًا   . ت
  )اخل الجسم(تستعمل موضعیًا أو داخلیًا   . ث

 

 
 :كل المواد التالیة یمكن استخدامھا كمواد معلقة ما عدا .13

  میثیل سلیولوز  . أ
  كاربوكسي میثیل سلیولوز  . ب
  الجلسرین  . ت
  الجیالتین  . ث

 
 :احد المواد التالیة یمكن استخدامھا كمواد حافظة تضاف للمعلقات .14

  حامض البنزویك  . أ
  نزویكأسترات حامض باراھیدروكس الب  . ب
  حامض الستریك  . ت
  حامض االستیك  . ث

 
 :كل المواد التالیة یمكن إضافتھا للمعلقات ما عدا .15

  مواد حافظة  . أ
  مواد غرویة  . ب
  مواد تقلل من الشد السطحي بین الجزیئات  . ت
  مواد أحادیة البلمرة  . ث

 

 :كل الطرق التالیة یمكن استخدامھا كوسیلة لتعاطي المعلقات ما عدا .16
  طریق الفم  . أ
  طریق الحقن الوریدي  . ب
  حقن في العضلال  . ت
  الحقن تحت الجلد  . ث

 

 :قطرات العین یجب أن تتسم بما یلي ما عدا .17
  أن تكون معقمة  . أ
  أن تكون تحت ظروف من التعقیم  . ب
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  لمحلول الملح% 0.9أن تكون ضغطھا األسموزي معادًال   . ت
 .أن تستخدم لعدة شھور بعد فتحھا  . ث

  :Emulsionsالمستحلبات  .18
  ھي مستحضرات شبھ صلبة  . أ
  لةھي مستحضرات طبیة سائ  . ب
 ھي عبارة عن مزیج من الكحول والماء  . ت
  ھي خلیط من زیت البرافین مع الماء  . ث

  
 :كل الجمل التالیة صحیحة فیما یتعلق بالمستحلبات ما عدا .19

  تكون أساسًا خلیط من الزیت والماء  . أ
  یمكن أن ینتشر الزیت في الماء أو الماء  في الزیت  . ب
  تستعمل خارجیًا فقط  . ت
  . انتشار الزیت في الماء أو العكسال بد من استخدام مادة تساعد على  . ث

 
 :فیما یتعلق بالمستحلبات .20

  ھناك طریقة واحدة لتحضیرھا  . أ
  ھي مستحلبات تتمتع بدرجة ثبات عالیة  . ب
  .لیس لھا عیوب على اإلطالق  . ت
  یمكن أن ینفصل الزیت عن الماء  . ث

 
  :Ointmentsالمراھم  .21

  ھي مستحضرات صلبة  . أ
  یمكن استخدامھا على الجلد فقط  . ب
   على العین فقطیمكن استخدامھا   . ت
  یمكن استخدامھا على كل من الجلد والعین  . ث

 

 :فیما یختص بمراھم العین كل الجمل التالیة صحیحة ما عدا .22
  ال داعي ألن تكون معقمة  . أ
  یجب أن تحتوي على مادة فعالة واحدة أو أكثر  . ب
  ال یجب أال تؤثر على ضغط العین العادي  . ت
  ال یجب أن تغیر الرقم الھیدروجیني لسوائل العین  . ث

 
 :المراھم .23

  ھي مستحضرات سائلة   . أ
  یمكن استخدامھا لتحدث تأثیرًا خارجیًا فقط  . ب
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  ودة داخل مادة دھنیة تسمى بالقاعدةھي عبارة عن مادة دوائیة موج  . ت
  یمكن أن تستخدم على المناطق المتھتكة فقط  . ث

 
 :تختلف المعاجین عن المراھم في النواحي التالیة ما عدا .24

  أقل دھنیة  . أ
  أكثر اختراقًا للجلد  . ب
  حتوي على كمیة اكبر من بودرة الدواءت  . ت
  ال تناسب مع الحاالت المرضیة الجلدیة الحادة  . ث

 

  :Creamsالكریمات  .25
  ھي عبارة عن مستحلبات تستخدم خارجیًا  . أ
  ھي عبارة عن مستحضرات صیدلیة صلبة  . ب
  أكثر دھنیة من المراھم  . ت
  تستخدم أربعة مرات في الیوم  . ث

 
  :Suppositories )التحامیل (اللبوسات .26

  واد دوائیة  تزرع تحت الجلدھي م  . أ
  ھي مواد شبھ صلبة ذات أشكال مختلفة  . ب
  ھي مواد صلبة تذوب عند درجة حرارة الجسم  . ت
 تستخدم أربعة مرات في الیوم  . ث

 
 :كل الجمل التالیة المتعلقة باللبوسات صحیحة ما عدا .27

  ھي مستحضرات صیدلیة صلبة  . أ
  تحدث تأثیرًا خارجیًا وداخلیًا  . ب
  ذات أشكال وأحجام مختلفة  . ت
  تستخدم لألطفال فقط  . ث

 
 :اللبوسات .28

ھي مستحضرات صیدلیة وتتكون من مادة قاعدیة تحتوي على الدواء   . أ
  بداخلھا

  ال تنصھر عند درجة حرارة الجسم  . ب
  تستخدم مھبلیًا  . ت
 تستخدم شرجیًا فقط  . ث

 :كل الجمل التالیة فیما یتعلق باللبوسات صحیحة ما عدا .29
  الجسمھي مستحضرات صیدلیة توضع في أي تجویف من تجویف   . أ
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  تعطي تأثیرًا داخل الجسم وتأثیرًا موضعیًا  . ب
  یوضع الدواء داخل قاعدة دھنیة او قاعدة محبة للماء  . ت
  .یجب أن تحفظ داخل الثالجة  . ث

 
  :Inhalantsالمستنشقات  .30

  ال یمكن استخدام البودرة في ھذا النوع من المستحضرات  . أ
  یمكن ضبط الجرعة المستنشقة عن طریق أجھزة معینة  . ب
  مواد الطیارةغیر مناسبة لل  . ت
  مناسبة للمواد المھیجة  . ث

 
 :المستنشقات لھا كل المزایا التالیة ماعدا .31

  أنھا تعطي تأثیرًا سریعًا  . أ
  تعطي تأثیرا داخلیًا أو داخل الجسم  . ب
  یمكن ضبط الجرعة المستنشقة عن طریق أجھزة معینة  . ت
  مناسبة مع األدویة المھیجة لألغشیة المخاطیة  . ث

 
 :النبیولیزر .32

  التخدیر العامھو جھاز یستخدم في   . أ
جھاز یعطي قطیرات دقیقة یمكن أن تصل إلى داخل الشعیبات   . ب

  الھوائیة
  یستخدم إلعطاء إیراسول على الجلد  . ت
 ھو جھاز یستخدم لعمل منظار لألعضاء الداخلیة  . ث

  
 :كل الجمل التالیة عن البودرة صحیحة ما عدا .33

  ھي صورة دوائیة صلبة  . أ
  تعبأ البودرة داخل أكیاس بالستیكیة  . ب
  ل أكیاس ورقیة متعددة الجرعاتاخدتوضع   . ت
  ال یمكن وضعھا في شكل حبیبات فوارة  . ث

 
 :كل الجمل التالیة عن األقراص خاطئة ما عدا .34

  تعبأ األقراص داخل غالف جیالتیني  . أ
  ھي أشكال صیدالنیة شبھ صلبة  . ب
  یتم تعاطي البعض منھا عن طریق الشرج  . ت
 ھي أكثر األشكال الدوائیة شیوعًا  . ث

 :اصر التالیة ما عداتتكون األقراص من كل العن .35
  المادة الفعالة  . أ
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  الجلسرین  . ب
  مادة خاملة من شأنھا زیادة حجم القرص  . ت
  المادة المغلفة  . ث

 
 :ألقراص على المواد التالیة تشتمل ا .36

  مادة غرویة  . أ
  مادة تساعد على إطالق محتویات القرص  . ب
  مادة محسنة للطعم  . ت
 مادة ملونة  . ث
 جمیع ما ذكر صحیح  . ج

 
 :لیة ما عدایمكن أن تغلف األقراص بالمواد التا .37

  غالف من السكر  . أ
  غالف من مادة تمنع ذوبان القرص في المعدة  . ب
  غالف من نترات الفضة  . ت
 غالف رقیق لحمایة القرص  . ث

  
  : Tablets األقراص .38

  تحتوي على الكتوز  . أ
  ال تحتوي على مادة تشحیم  . ب
  ال یمكن تقسیم القرص على جرعات متعددة  . ت
  ال یمكن زرع البعض منھا تحت الجلد  . ث

 
 :المزایا التالیة ما عداتتمتع األقراص ب .39

  سھولة حملھا  . أ
  سھولة تعاطیھا  . ب
  غیر مكلفة اقتصادیًا  . ت
  غیر مأمونة الجانب  . ث

 

 :تعاطي األقراص مناسب في كل الحاالت التالیة ما عدا .40
  عدم التقیؤ  . أ
  في الحاالت الطارئة  . ب
  للكبار منھا  . ت
  في حاالت اإلسھال  . ث

 
 :ال یكمن تعاطي األقراص في الحاالت التالیة ما عدا .41
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  األطفال   . أ
  التقیؤ  . ب
  الشخص البالغ  . ت
  الغیبوبة  . ث

 
 :من  انواع األقراص ما یلي باستثناء .42

  األقراص المفعول  . أ
  األقراص المغلفة بطبقة من السكر  . ب
  األقراص المغلفة بطبقة من الجیالتین  . ت
  األقراص المغلفة بطبقة مادة ال تذوب في الوسط الحامضي  . ث

 
 :كل الجمل التالیة فیما یتعلق بالكبسوالت صحیحة ما عدا .43

  ف الكبسول مصنوع من مادة من الجیالتینغال  . أ
  یمكن وضع بودرة داخل الكبسولة  . ب
  یمكن وضع مادة دوائیة ذائبة في الزیت  . ت
  یمكن وضع مادة دوائیة ذائبة في الماء  . ث

 
 :من أنواع الكبسوالت ما یلي .44

  كبسوالت مغطاة بالجیالتین الصلب أو الرخو  . أ
  كبسوالت مغطاة بالجلسرین  . ب
  كبسوالت مغطاة بالبكتن  . ت
  والت مغطاة بالالنولینكبس  . ث

 
 :أحد الجمل التالیة عن الكبسوالت صحیحة .45

  .الكبسوالت ھي إحدى األشكال الدوائیة الشبھ صلبھ  . أ
  یمكن تعاطي الكبسوالت عن طریق الشرج  . ب
  توجد بعض الكبسوالت المھبلیة  . ت
 .من أنسب الوسائل للتعامل مع المواد ذات الطعم المر  . ث
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  )5(نموذج 
  
  

  
Q1. Select the best answer from the following multiple choice question? 
 
1. The …………………. rout offer instantaneous and complete absorption. 

a) Topical 
b) Oral 
c) I.V.* 
d) All of the above 

 
2. Drug administered ………………… are exposed to first-pass metabolism. 

a) Orally* 
b) I.M. 
c) I.V. 
d) S.C. 

 
3. The drug may be metabolized by the: 

a) Liver 
b) Kidney 
c) a & b* 
d) None of the above 

 
4. The drug and its metabolites are eliminated from the body in: 

a) Urine 
b) Bile 
c) Feces 
d) All of the above* 

 
5. The therapeutically index (TI) can be defined as: 

a) Toxic dose / effective dose* 
b) Toxic dose - effective dose 
c)  Toxic dose + effective dose 
d) All of the above 
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6. Which one of these is a pro-drug? 

a) Ampicilline 
b) Erythromycin 
c) Levodopa* 
d) All of the above 

 
7. Pharmacokinetics includes: 

a) Absorption & Distribution 
b) Metabolism  
c) Excretion 
d) All of the above* 

 
8. Bioavailability is defined as: 

a) The action of the body on the drug 
b) Rate and extent to which the drug enters the systemic circulation* 
c) Remove of the drug from the body 
d) All of the above 

 
9. If 100 mg of the drug is administered orally and 70 mg of this drug is 
absorbed unchanged, the bioavailability is: 

a) 100 % 
b) 10 % 
c) 70 %* 
d) 0 % 

 
10. Total body clearance is the sum of the clearances from: 

a) Hepatic 
b) Renal 
c) Pulmonary 
d) All of the above* 

 
11. The nervous system is divided into: 

a) Central nervous system and Peripheral nervous system* 
b) Peripheral nervous system only 
c) Brain 
d) Spinal cord 
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12. OTC drug include: 
a) Simple analgesic e.g. paracetamol* 
b) Thyroxin 
c) Tetracycline 
d) Insulin 

 
13. In Type I diabetes use: 

a) Insulin* 
b) Glibenclamide 
c) a & b 
d) None of the above 

 
14. In Type II diabetes use: 

e) Insulin 
f) Sulphonyl urea* 
g) A & b 
h) None of the above 

 
15. Side effects of Insulin are: 

a) Local reaction 
b) Hypoglcemia 
c) Fat hypertrophy at the infection site 
d) All of the above* 

 
16. Which one of these drugs is a cough suppressant? 

a) Dextromethorphan* 
b) Captopril 
c) Pilocarpine 
d) Nalidixic acid 

 
17. Theophyllin: 

a) Is a bronchodilator* 
b) Is a B2 agonist  
c) Causes bradycardia 
d) All of the above 
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18. Nitrofurantoin is indicated for: 

a) Viral infection 
b) U.T.I* 
c) Asthma 
d) hypotension 

 
 
19. Epinepherine is indicated for: 

a) Anaphylactic shock 
b) Asthma 
c) Nasal decongestant 
d) All of the above* 

 
20. Timolol is indicated for: 

a) Hypertension 
b) Glaucoma 
c) a & b * 

      d) None of the above 
 
 
21. Which of the following drugs can cause addition? 

a) Barbiturates (Phenobarbital)* 
b) Tetracycline 
c) Iodine 
d) Frusemide 
 

22. All of these medications are used in general anesthesia except: 
a) Nitrous oxide 
b) Diazepam 
c) Metronidazole* 
d) Morphine 

 
23. Which one of these drugs used for treatment of Schizophrenia: 

a) Chlorpromazine* 
b) Rifampicin 
c) Azithromycin 
d) Salbutamol 
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24. All of these drugs are used in Epilepsy except:  

a) Carbamazepine 
b) Frusemide* 
c) Diazepam 
d) Phenytion 

 
25. Captopril: 

a) Vasodilator 
b) Used for treatment of congestive heart failure 
c) a & b* 
d) None of the above 

 
26. Diuretic drugs: 

a) Furosemide 
b) Indicated for treatment of edema and hypertension 
c) Spironolactone 
d) All of the above* 

 
27. Antianginal drugs: 

a) Nitroglycerine 
b) Isosorbide dinitrate 
c) a & b * 
d) none of the above 

 
28. All of these medications are antihypertensive except: 

a) Amlodipine 
b) Atenolol 
c) Timolol 
d) Ferrous gluconate* 

 
29. Agents used in anemias: 

a) Ferrous gluconate 
b) Vitamine B12 
c) Folic acid 
d) All of the above* 

 
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com

http://www.pdffactory.com


                                   Technical Institute for Health Training                        Pharmacy  
Dr. Ramadan AL-Shdefat 

95 

 
30. Anticoagulants: 

a) Reduce the formation of fibrin clots 
b) Heparin 
c) Warfarin 
d) All of the above* 

 
31. Antiplatelet rugs: 

a) Increase the bleeding time 
b) Aspirin 
c) a & b* 
d) cloxacillin 

 
32. Drugs used for treatment of hyperlipidemias: 

a) Lovastatine* 
b) Mebandazole 
c) Lorazepam 
d) None of the above 

 
33. Aspirin: 

a) Acetylsalicylic acid 
b) Contraindicated in peptic ulcer 
c) Used for pain, inflammation, and fever 
d) All of the above* 

 
34. Which of the following are newer Non-steroidal anti-inflammatory drugs 
(NSAIDs)? 

a) Ibuprofen 
b) Naproxen 
c) Indomethacine 
d) All of the above* 

 
35. Drugs used in treatment of Asthma: 

a) Aminophylline 
b) Beclomethasone 
c) Cimetidine 
d) a & b* 
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36. Selective of the most appropriate antimicrobial agent requires of: 

a) The organism's identity and its sensitivity to a particular agent 
b) The site of the infection 
c) The safety of the agent and patient factors 
d) All of the above* 
   

37. Penicillin and Cephalosporin: 
a) Are the major antibiotics that inhibit bacterial cell wall synthesis 
b) Called beta-lactams 
c) The microbial resistance poses constant challenge to the use of 

antimicrobial drugs 
d) All of the above* 

  
38. Amoxicillin and Ampicillin: 

a) Cell wall synthesis inhibitors 
b) Used for treatment of infections caused by gram positive and gram 

negative 
c) Contraindicated in patient with penicillin hypersensitivity 
d) All of the above* 

 
39. Which of the following statements are correct about Cephalosporin? 

a) The are classified for fourth-generations 
b) Dose not used for treatment of urinary tract infections 
c) Cefoxitin is a cephalosporin derivative 
d) a & b * 
  

40. Protein synthesis inhibitors: 
a) Tetracyclin 
b) Gentamycin 
c) Clarithromycin 
d) All of the above* 

 
41. Ciprofloxacin: 

a) It is a fluoroquinolones  
b) It is a bactericidal 
c) Used for treatment of respiratory and urinary tract infection 
d) a & b * 
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42. Drugs used for treatment of tuberculosis: 

a) Isonizaide (INH) 
b) Rifampin 
c) Ethambutol 
d) All of the above* 

 
43. Which one of the following is not anti-fungal agent? 

a) Naproxen* 
b) Amphotericin B 
c) Miconazol 
d) Nystatin 

 
44. Which one of the following drugs is not anti-viral agent? 

a) Amantadine 
b) Acyclovir 
c) Ribovirin 
d) Cephalexin* 

 
45. Which of the following drugs used for AIDS? 

a) Metronidazole 
b) Clemastine 
c) Metoclobramide 
d) Zidovudine* 

 
46. Which of the following drugs are disinfectants? 

a) Chlorhexidine 
b) Cresol 
c) Iodine 
d) All of the above* 
 

47. Drugs used for treatment of allergies: 
a) Chlorpheniramine maleate 
b) Diphenhydramine hydrochloride 
c) Indomethacin 
d) a & b * 
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48. Which of the following drugs are used for treatment of constipation? 

a) Bisacodyl 
b) Magnesium sulphate 
c) Castor oil 
d) All of the above* 

 
49. Drugs for treatment of gout: 

a) Codeine 
b) Allopurinol* 
c) Verapamil 
d) Atenolol 

 
50. Drugs for treatment of peptic and duodenal ulcers: 

a) Morphine 
b) Cimetidine 
c) Omeprazol 
d) b & c * 

 
51. To prevent more absorption of the toxic drug we use: 

a) water 
b) Salt sol. 
c) Saline 
d) Charcoal* 

 
 

 
 
 
 

Q2. Drug movement and modification in the body are controlled by four 
fundamental pathways list its (pharmacokinetics)? 
 
1. Absorption                                   3. Metabolism 

2. Distribution                                  4. Excretion / Elimination  
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Q3. Give 5 examples of routes of drug administration? 
 
1. Oral                                             5. Rectal 

2. I.V.                                              6. I.M. 

3. Transdermal                                7. Inhalation 

4. Topical                                        8. Sublingual 

 

 
 
Q4. Match the following drugs with its therapeutical use? 
 
No.      Drug No. Use 

1 Pilocarpine (  6  ) CHF, Hypertension 
2 Levodopa (  7  ) Angina 
3 Ferrous gluconate (  3  ) Anemia 
4 Amitriptyline (  4  ) Depression 
5 Phenytoin (  5  ) Epilepsy 
6 Captopril (  2  ) Parkinson's disease 
7 Nitroglycerin 

 

(  1  ) Glaucoma 
 
 
Q5. Give one example on the following? 
 
1. Drug for treatment of cough: ……………………………………………….. 

2. Drug used in treatment of Asthma: …………………….………………… 

3. Antibiotic (cell wall synthesis inhibitor): …………………………….... 

5. Cephalosporins: ………………………….. 

6. Antibiotic (protein synthesis inhibitor): …………………………….... 

7. Anti-fungal agent: ………………………....… 

8. Anti-viral agent: …………………….………… 

9. General anesthetic: …………………………..  

10. Drug used in treatment of congestive heart failure: …………….………… 
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Q7. Fill in the blank with the suitable word? 
 
1. The aim of drug therapy is to prevent , cure , and control various disease 

state. (cure, prevent, allergic, control)  
2. Co-trimoxazole contain: trimethoprin + sulphamethoxazol  (trimethoprin, 

sulphamethoxazol, ephedrine, cefazolin)   

3. Absorption from the intestine is more efficient than absorption from the 

stomach. (Stomach, kidney, intestine) 

4. The liver is the major site of drug metabolism. ( kidney, liver, heart) 

5. The kidney is the major site of drug elimination. ( kidney, liver, heart) 

6. Pharmacodynamics is the action of drug on the body. (drug, body) 

7. Pharmacokinetics is the action of body on the drug. (drug, body) 

8. Bactericidal: kill bacteria (kill bacteria, dose not kill bacteria) 

9. Bacteriostatic : dose not kill bacteria (kill bacteria, dose not kill bacteria) 

10. Caffeine, cocaine, and nicotine are CNS stimulants. Caffeine, nystatine, 

cocaine, nicotine) 

 
Q8. True or false: 
  
1. Congestive heart failure is a condition in which the heart is unable to 
pump sufficient blood to meet the needs of the body.                        (   T  ) 
 
2. Diuretics agents that increase body fluid volume.                          (   F  ) 
 
3. Antiseptic is an agent used to inhibit bacterial growth.                  (   T  ) 
 
4. Nalidixic acid and nitrofurantoin are urinary antiseptic.                (   T  )  
 
5. Acyclovir is an antimicrobial agent.                                               (   F  ) 
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Q9. Mention 2 drugs which are contraindicated in liver disease? 
 

- Methyltestosterone      - Erthromycin 
- Chlorpromazine           - Thiazides 

 
 

Q10. Mention 2 drugs which are contraindicated during pregnancy? 
 

- Tamoxifen               - Salicylate 
- Corticosteroid          - Misopristol 
- Tetracycline             - Digoxin 

 
 

Q11. Give the meaning of the following Latin prescription 
abbreviations? 
 

- b.i.d.            twice daily 

- t.i.d.             three times a day 

- q.t.d.            four times a day 

- a.c.                 before meal 
- p.c.                 after meal 

  
  
  

If there are any questions or notes, please do not 
hesitate contact us on the following address: 

 
KSA, Riyadh 
Technical Institute for Health Training 
Pharmacy Department 
Tel. 01 / 45555444  Ex. 233 or 225 
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