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 ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

 

  من مسئوليات خطة الطبيب للعالج تنفيذ( 1)

 )أ( المدرس
  )ب( المحاسب
 )ج( الممرض

 )د( المهندس 

  الواجبات األساسية من بوظائفه الفيزيولوجية القيام مساعدة المريض على( 2)

 للمهندس  )أ(

   )ب( للممرض

 للمدرب )ج(

  )د( للفني

 عوامل اإلصابة بأمراض القلبمن  (3)

 التغذية الصحية)أ(  

 ممارسة الرياضة)ب( 

  التدخين)ج( 

 الهدوء)د(  

 عالج اإلسالم ظهور األمراض المعدية من خالل ما يعرف اآلن ( 4)

 بالنظام الغذائي)أ(  

 بالزيارات)ب( 

 بالليزر)ج( 

 بالحجر الصحي )د(

 تمام اإلسالم بالصحة من مظاهر اه( 5)

    االهتمام بنظافة الرأس وتكريم الشعر)أ(  

 العامة  عدم االهتمام بالنظافة)ب( 

 عدم االهتمام بنظافة الملبس)ج( 

 اإلسراف في تناول الطعام )د( 

  منها يعاني من المشكالت التي قلة عدد المتخصصين( 6)

 )أ( األدب 

 )ب( علم االجتماع الطبي

 لفنا)ج( 

 تقتصاداال)د( 

 ينظر علماء االجتماع إلى النظام الطبي على أنه نظام من (7)

 العالتقات االجتماعية)أ ( 

 تنتاجيةاإل العالتقات)ب( 

     فنيةالعالتقات ال)ج( 

 ة)د( العالتقات االتقتصادي

 الخدمة االجتماعية في المستشفى  وحدة  (8)
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      طبية)أ( 

 ضارة)ب( 

       مكملة لعالج المرضى)ج( 

 )د( معقدة

 

 

 العمل على  زارسونيراها ب كما بمن ادوار الطبي (9)

       اديةالم هحصالتحقيق م )أ( 

        الح خاصة تحقيق مص)ب( 

       المريض والمجتمعة تحقيق مصلح)ج( 

 ته الشخصيةتحقيق مصلح)د( 

 رواد علم االجتماع الطبيمن  (11)

 ميكافللي)أ( 

 ريجارد اليزلي)ب( 

 سميث)ج( 

 بوالتني)د( 

 من رواد علم االجتماع الطبي (11)

 داهرتندورف )أ( 

 كوهن)ب( 

 ديفيد ميكاتنيك)ج( 

 سيزرالتند)د(  

 وقمن حق المريضب ة الطبيبالقوة والنفوذ في عالقيرى بارسونز أن  (12)

        المريض)أ( 

 الطبيب)ب( 

       )ج( اإلداري

 )د( الموظف

  يكوتين التي تحتوي السيجارة على مادة الن (13)

       تفقد جسم اإلتنسان المناعة)أ( 

 تكسب اإلتنسان المناعة)ب( 

       لها أثار ايجابية)ج( 

 ليس لها تأثير)د( 

 إلى المريض في الحضر يلجأشعوره بالمرض مباشرة  بعد( 14)

       )أ( عالج تنفسه بنفسه

 لعال ج بالطب الشعبي )ب( ا

       لعال ج بالطب غير السمي)ج( ا

 لعالج بالطب الرسمي)د( ا

   من أسباب اإلصابة باألمراض المختلفة في الدول النامية( 15)

      ارتفاع مستوى الدخل)أ(  

 تحسن مستوى المعيشة)ب( 

       سوء التغذية)ج( 
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 سوء النية)د( 

  من وسائل التأهيل العلمي للطبيب( 16)

       الدراسات العليا)أ( 

 لترفيه)ب( ا

       سليةت)ج( ال

 الرحالت)د( 

 

 

 

 بالطب يالنامية يكثر التداو في الدول (17)

 )أ( الفني

 )ب( الشعبي 

 )ج( الرسمي

 )د( العملي

 من أسباب انتشار أمراض األطفال في الدول النامية( 18)
       توافر األدوية)أ( 

 المشكالت السياسية)ب( 

       المشكالت البيئية)ج( 

 )د(   توافر الغذاء

 بين  التغذية  مثلكثر الشكوى والتذمر من الخدمات الطبية والخدمات المرافقة ( ت19) 

       )أ( الحضريين

 )ب( الريفيين 

       )ج( البدو

 الممرضين)د( 

 غازات المصانع من أسباب  (21)

 )أ( تنقاء الهواء

 )ب( الضوضاء

 )ج( فساد الهواء 

 )د(  فيضان البحار


