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الدؤال األول 20 ( :عالمة)
ضع إشارة صح أمام العبارة الرحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الخاطئة:
( .1

) ال يعتبخ الفحز الصبي قبل الدواج إجخاء ضخوريا وممدما لبشاء أسخة صحية.

( .2

) من الفحهصات الزخورية و اإللدامية قبل الدواج في فمدصين فحز اإليجز.

( .3

) الحميب البذخي (حميب السخضعات) ىه البجيل لمخضاعة األمهمية وليذ الحميب البقخي.

( .4

) الخضاعة الرشاعية (رضاعة القشيشة) مختبصة بازدياد معجالت اإلصابة بالتيابات األمعاء و السدالك التشفدية.

( .5

) حميب البقخ وخالئصو السرشعة مشو قج تدبب األمخاض السشاعية الحاتية لجى األشفال الخضع ومشيا.

( .6

) الصفل الخجيج ىه الصفل الشاتج عن فتخة حسل أقل من  39أسبهع ووزن أقل من  3500جخام.

( .7

) من الستابعة الجورية لمصفل قياس الصهل و الهزن و محيط الخأس لسقارنتيا مع مشحشى الشسه الصبيعي.

( .8

) حداب عجد الدعخات الح اخرية السدتيمكة يهميا لمذخز ال تتأثخ أو تعتسج عمي الجشذ أو العسخ.

( .9

) في الثمث االول من الحسل يدداد وزن الحامل بذكل ممحهظ حيث ترل الديادة من  3إلى  4كيمه جخام شيخيا.

( .10

) يعتبخ األرز والبصاشذ والسهز من األغحية التي تداعج عمي عالج اإلسيال مع االستسخار في شخب الكثيخ من الدهائل.

( .12

) الصخيقة الهحيجة الكتذاف اإلصابة بسخض ارتفاع ضغط الجم تتم بالقياس.

( .13

) سخشان البخوستاتا من أكثخ األنهاع انتذا ار بين الخجال و يجب عمى من يديج عسخه عن  30سشة فحز البخوستاتا بذكل

( .11

) السذي ميم لمديجة الحامل مع اقتخاب مهعج الهالدة ألنو يداعج عمى ارتخاء العزالت وتييئة الجشين لمهالدة.

دوري ومشظم.
( .14

) يعج محيط الخرخ مقياساً دقيقاً لكذف إمكانية التعخض لسخاشخ صحية ،لحا يجب أن ال يديج عن  74سم عشج الخجال.

( .15

) من العالمات التححيخية لدخشان األمعاء خخوج الجم مع البخاز وحجوث حاالت من اإلسيال واإلمداك الستكخرة.

( .16

) إن تقميل استيالك الصاقة لجى الخياضيين يؤدي إلى فقجان الكتمة العزمية وفقجان أو االخفاق في زيادة كثافة العظام

( .17

) يدداد االحتياج اليهمي من البخوتين لجى الخياضيين حيث يرل السهصى بو  1.4 -1.2جخام بخوتين/كيمه من وزن الجدم.

( .18

) تعج الذيخهخة مخضاً مدمشا وليذ بسقجور أحج أن يتحاشاىا.

( .19

) من العهامل السداعجة عمى ازدياد معجل حجوث اإلصابات عشج السدشين مذاكل الدسع والبرخ.

( .20

) عمى السدتهى العالسي أكثخ من  %35من وفيات األشفال دون خسذ سشهات يكهن ناتج عن سهء التغحية.

( .21

) اليعتبخ الشظام الغحائي كأحج عهامل الخصخ لإلصابة باألمخاض غيخ الدارية وبعس أنهاع الدخشانات.

( .22

) يتسثل الشيج الستبع لمهقاية من فقخ الجم (عهز الحجيج) بين الشداء في سن اإلنجاب وعالجو ،في تشاول مكسالت الحجيج مع حسس الفهليك

يهمياً لسجة  3أشيخ.
( .23

) تشاول جسيع الشداء في سن اإلنجاب لسكسالت الحجيج وحسس الفهليك مخة أو مختين أو ثالث مخ ٍ
ال
ات أسبهعياً يهماً بعج يه ٍم ُيعج بجيالً فعا ً
ً

( .24

مكسالت الحجيج عمى نحه ِّ
) تشرح مشظسة الرحة العالسية باستخجام ِّ
متقصع كتجخل لمرحة العسهمية من أجل الحج من مخاشخ إصابة

ومأمهناً ومقبهالً لسكسالت الحجيج اليهمية.
األشفال بفقخ الجم.
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( .25

) يختبط فقخ الجم (عهز الحجيج) لجى األشفال ارتباشا وثيقا مع ضعف نسهىم اإلدراكي وأدائيم السجرسي.

( .26

) اعتسادا عمى اليخم الغحائي يجب تشاول  4 -3حرز يهميا من مجسهعة الخبد واألرز والحبهب والسعكخونة.

( .27

) عشج حداب الدعخات الح اخرية التي يحتاجيا الذخز يهميا نعتسج عمى العهامل التالية فقط الهزن ،العسخ ،الشهع.

( .28

) مؤشخ كتمة الجدم ) (BMIىي عسمية حداب كتمة الجدم لمذخز (ذكخ/أنثي) بشاء عمى الصهل و الهزن.

( .29

) يكهن وزن الذخز شبيعيا إذا كان مؤشخ كتمة الجدم لو يتخاوح بين 29.9 -25

( .30

) الصخيق إلى الرحة الدميسة والتغحية الستهازنة يبجأ من الدهق.

( .31

) ليذ من السيم تخدين كل نهع من الفهاكو أو الخزخوات في كيذ مشفرل من أجل زيادة عسخىا التخديشي.

( .32
( .33

) السهز يحفع في وعاء الفاكية خالل األيام الثالثة األولى خارج الثالجة ،ثم ُيحفع في كيذ ورقي ويبخد في الثالجة.

) تحفع الحرة بعج إزالة قذهره وذلك لمسحافظة عمى جفافيا.

( .34

) يجب تشاول الصعام بدخعة وذلك لتجشب الشفخة والغازات التي تراحب األكل ببصىء.

( .35

) يشرح من يتبعهن حسية غحائية بيجف إنقاص الهزن بعجم تشاول وجبة الفصهر.

( .36

) يعتبخ إلتياب البهل من االمخاض الذائعة والسشتذخ بكثخة بين الشداء أكثخ من الخجال.

( .37

) من اإلجخاءات الهقائية عجم مخالصة مخيس الرجفية خهفا من العجوى.

( .38

) يعج مخض الرجفية مخضاً جمجي حاد وىه غيخ مدمن في العجيج من الحاالت ويديل عالجو.
) ثبت أن التكسيل بالدنك يقمل مجة اإلسيال وشجتو ويحهل دون اإلصابة بشهبات مشو الحقاً.

( .39

( .40

) يجب أن يبجأ األشفال بتشاول األغحية السكسمة شبو الرمبة عشجما يبمغ األشفال عسخ ستة شيهر.

الدؤال الثاني 15 ( :عالمة )
اختخ اإلجابة الرحيحة:

 .1الفحهصات اإللدامية قبل الدواج في فمدصين ىي:
 .1التالسيسيا

 .2اإليجز

 .3التياب الكبج الهبائي B

 .4أمخاض القمب

 .2من الدمبيات الستهقعة من اإللدام بفحز ما قبل الدواج ىه:
 .1قج يحجث تدخيب لشتائج الفحز وتزخر أصحابيا

 .2يجعل ىحا الفحز حياة بعس الشاس يائدة ومكتئبة

 .3التكمفة السادية التي يتعحر عمى البعس االلتدام بيا

 .4جسيع ما ذكخ صحيح
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 .3حدب تهصيات مشظسة الرحة العالسية فإنو يجب إرضاع الصفل رضاعة شبيعية خالرة ومصمقة من الهالدة وحتى عسخ:
 .1ثالث شيهر

 .2أربع شيهر

 .3خسدة شيهر

 .4ستة شيهر

 .1إدرار الحميب

 .2تثبيط السبيس

 .3ال شىء مسا ذكخ

 .4اإلجابة 2 & 1

 .4الخضاعة الصبيعية مانع حسل شبيعي نتيجة إفخاز ىخمهن البخوالكتين الحي يعسل عمى:

 .5من الحاالت االستثشائية التي يدسح فييا بإعصاء األشفال خالئط الخضع البقخية وتحت اشخاف الصبيب ىي:
Phenylketonuria and Galactossemia .1

 .2التيابات األمعاء والسدالك التشفدية

 .3األمخاض الذجيجة

 .4ال شىء مسا ذكخ

 .6من أكثخ األمخاض انتذا ار عشج األشفال حجيثي الهالدة :
 .1الرفخاء

 .2التياب الدخة

 .3اإلسيال

 .4جسيع ما ذكخ

 .7يرشف الحسل عمى أنو حسل خصخ بشاء عمى العهامل التالية:
 .2قرخ قامة الحامل أقل من ( 150سم) وضغط الجم أكثخ

 .1عسخ الحامل أقل من  35سشة

من ()90/140
 .3الحسل األول

 .4ال شىء مسا ذكخ

 17 -15 .1كيمه جخام

 13 -9 .2كيمه جخام

 6 -5 .3كيمه جخام

 .4ال شىء مسا ذكخ

 .8إن الديادة الصبيعية في وزن الحامل خالل فتخة الحسل كاممة يجب أن تكهن:

 .9من عهامل الخصهرة لإلصابة بسخض الدكخي من الشهع الثاني:
 .1زيادة الهزن

 .2زيادة محيط الخرخ

 .3وجهد تاريخ لمسخض في العائمة

 .4جسيع ما ذكخ

 .10يربح الحكهر أكثخ عخضة لإلصابة بدخشان الخرية تحت سن:
35 .1

45 .2

50 .3

55 .4
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 .11من العالمات التححيخية لدخشان الجمج:
 .1تغيخ حجم ولهن الذامات في الجمج

 .2وعجم انتظام حهافيا

 .3الذعهر بالحكة ،وندف الجم من الجمج

 .4جسيع ما ذكخ

 .12الجمهكهما ىي:
 .1ضغصاً متدايجاً في العين و تدبب العسى إذا لم يتم عالجيا
 .3تديج فخص اإلصابة بيا وفي حالة اإلصابة بأمخاض القمب

 .2وتديج فخص اإلصابة بيا عشج الخجال بعج سن الثالثين
 .4جسيع ما ذكخ

 .13من أكثخ الحهادث واإلصابات التي تحجث عشج السدشين
 .1حهادث الدقهط والديارات

 .2الحخوق

 .3ال شىء مسا ذكخ

 .4جسيع ما ذكخ

 .14يؤدي مخض الدكخي عشج السدشين إلى:
 .1التياب الشيايات العربية الحدية

 .2فقجان القجرة عمى اإلحداس في األشخاف

 .3ال شىء مسا ذكخ

2 & 1 .4

 .15من األسباب الخئيدية لمسخاضة وحجوث الهفيات في حاالت الصهارىء:
 .1العجوى التشفدية الحادة

.2اإلسيال وسهء التغحية

 .3األمخاض الجمجية

2 & 1 .4

 .16مخض مخازمذ ):(Marasmus
 .1يشتج عن نقز حاد في البخوتين

 .2يشتج عشو تهرم في األرجل

 .3يشتج عن نقز في الصاقة والبخوتين

 .4جسيع ما ذكخ

 .17من أعخاض مخض كهاشخكهر ):(Kwashiorkor
 .1تجسع الدهائل في البصن والقجمين

 .2سقهط الذعخ وضعف العزالت

 .3مالمح وجو الخجل العجهز

 .4ال شىء مسا ذكخ

 .18مداحيق السغحيات الدىيجة السقجار:
 .1تذتسل عمى جخعة أحادية من الحجيج والفيتاميشات والسعادن

 .2تدتخجم لتغحية الخضع وتغييخمن عاداتو الغحائية السعتادة

 .3ال يسكن خمصيا مع شعام الخضع

 .4ال شىء مسا ذكخ
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 .19الشظام الغحائي لمصفل بحيث يذبو الشظام الغحائي لمكبار
. 2مه سه12شهر الي 18شهر
.1مه الىالدة وحتى سه  12شهر
. 4مه سه  4سنىات وما فىق
 .3مه سه 18شهرالي 3سنىات
 .20يعخف سهء التغحية الحاد الهخيم لجى األشفال البالغين من العسخ من  6أشيخ إلى  59شي اًخ بأنو
 .1انخفاض كبيخ في ندبة الهزن إلى الصهل

 .2وجهد العالمات الدخيخية لمهذمة السشصبعة في كال الجانبين

 .3التجني الذجيج في محيط العزج

 .4جسيع ما ذكخ

 .21من تهصيات مشظسة الرحة العالسية لعالج نهبات اإلسيال عشج األشفال إعصاء جخعات تكسيمية من:
 .1الحجيج قجرىا 20ممميغخاماً يهمياً لسجة  10إلى  14يهماً

 .3الدنك قجرىا  20ممميغخاماً يهمياً لسجة  10إلى  14يهماً

 .2حسس الفهليك  20ممميغخاماً يهمياً لسجة  10إلى  14يهماً
 .4ال شىء مسا ذكخ

 .22حدب اليخم الغحائي يجب عمى الذخز أن تشاول من مجسهعة الخزخوات يهميا حرز بعجد:
 5 -3 .1حرز يهميا

 3 -2 .2حرز يهميا

 11 -6 .3حرة يهميا

 9 -5 .4حرز يهميا

 .23الخضاعة الصبيعية تقي الصفل من األمخاض التالية ما عجا:
. 2التهاب المسالك التنفسية العليا
1.الىقاية مه اإلصابة بالتهاب المعدة واألمعاء الحاد
. 4األمراض الىراثية
3.الىقاية مه السكر النىع األول وزيادة الىزن
 .24يعتبخ الذخز يعاني من البجانة (الدسشة) إذا كان مؤشخ كتمة الجدم لو:
 .1أقل من 18

 .2أكثخ من 30

24.9 – 18.5 .3

29.9 -25 .4

 .1زيادة ندبة الجىهن تحت الجمج

 .2زيادة كتمة العزالت

 .3إحتباس الساء واألمالح تحت الجمج

 .4ال شىء مسا ذكخ

 .25يعتبخ الكهرتيدون من األدوية التي تعسل عمى زيادة الهزن ألنو يعسل عمى:

 .26أىم فهائج الخضاعة الصبيعية بالشدبة لمصفل:
 .1معقم

 .2يحتهي عمى كافة العشاصخ الغحائية

 .3يحتهي عمى كافة العهامل السشاعية

 .4جسيع ما ذكخ

 .27أسباب والدة الصفل الخجاج :
 .1والدات متكخرة

 .3انخفاض وزن األم
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 .28يعتبخ ضغط الجم مختفعا في حال كان:
 .1القخاءة  120/80أو أعمى

 .2القخاءة  140/90أو أعمى

 .3القخاءة  150/100أو أعمى

 .4القخاءة  100/60أو أقل

 .29داء الدكخي من الشهع األول يريب:
 .1األشفال فقط

 .2الكبار فقط

 .3الكبار والرغار

 .4الحكهر فقط

 .30من أعخاض وعالمات داء الدكخي :
 .1فقجان الهزن السفاجأة

 .2تكخار التبهل

 .3العصر الستكخر والذجيج

 .4جسيع ما ذكخ

الدؤال الثالث 7 ( :عالمات )
عهم نًب يأتي:

 .1تكهن الشداء في سن اإلنجاب عمى وجو الخرهص عخض ًة لإلصابة بعهز الحجيج.

 .2العجوى بالبميارسية وبالجيجان الطفيمية السشقهلة بالتخبة أكثخ أنهاع العجوى انتذا اًر في البمجان الشامية وفي إمكانيا أن تزخ بالحالة
التغحوية.

 .3تراب الخزخوات والفهاكو بالتمف في وقت مبكخ:
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 .4يجب ان ال يبجأ الذخص إفطاره بذخب الساء البارد:

 .5يشرح بعجم شخب الذاي مباشخة بعج األكل:

 .6يعتبخ استسخار اإلسيال خطي اخ عمى األطفال:

 .7تعج الكخبهىيجرات وقهداً ىاما لمخياضيين أثشاء السجيهد البجني.
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الدؤال الخابع 8 ) :عالمة )
أجب عن األسئمة االتية:

 .1ما ىي عهامل التغحية السدببة لمدسشة؟

 .2ما ىي أسباب عدخ اليزم واإلمداك؟
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 .3ما ىي أىم فهائج الخضاعة الطبيعية بالشدبة لمطفل؟

 .4ما ىي أسباب والدة الطفل الخجيج؟

انتيت األسئمة

مع تسشياتي لكم بالشجاح والتهفيق
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