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الؾحجة الثانية

امفٌزًاء امطبٌة
الفرل األوؿ

امتشخٌص باألشعة واألمواج فوق ضوتٌة
 الدؤاؿ األوؿ اختخ اإلجابة الرحيحة لكل مسا يمي :

.1

أي مؽ اآلتي األشعة السدتخجمة في الترؾيخ الفمؾر وسكؾبي؟

.2

أي مؽ اآلتي نؾع األشعة السدتخجمة في الترؾيخ بالخنيؽ السغشاطيدي MRI؟

.3

أي مؽ اآلتي نؾع األشعة السدتخجمة في الترؾيخ الظبقي CT؟

.4

أي مؽ اآلتي نؾع األشعة السدتخجمة في الترؾيخ بالسشغار؟

.5

أي مؽ اآلتي نؾع األشعة السدتخجمة في الترؾيخ األلتخاساونج؟

.6

أي مؽ اآلتي نؾع األشعة السدتخجمة في تر ؾيخ اصابات العغاـ وتذخيص الكدؾر؟

أ .أشعةالراديهب.أشعةسيشيةxج.أمهاجفهقصهتيةد.أشعةالزهءالسرئي
أ .أشعةالراديهب.أشعةسيشيةxج.أمهاجفهقصهتيةد.أشعةالزهءالسرئي 
أ .أشعةالراديهب.أشعةسيشيةxج.أمهاجفهقصهتيةد.أشعةالزهءالسرئي 
أ .أشعةالراديهب.أشعةسيشيةxج.أمهاجفهقصهتيةد.أشعةالزهءالسرئي 
أ .أشعةالراديهب.أشعةسيشيةxج.أمهاجفهقصهتيةد.أشعةالزهءالسرئي 

أ.

.7

أشعةالراديهب.أشعةسيشيةxج.أمهاجفهقصهتيةد.أشعةالزهءالسرئي

أي مؽ اآلتي يتؼ لتكؾيؽ صؾرة لمعغاـ بؾاسظة األشعة الديشية( ) x؟

أ.تستصالعظامندبةكبيرةمناألشعةب.تستصالعظامندبةقميمةمناألشعة 

ج.تسررالعظاماألشعةد.تدسحبسرورندبةأكبرمناألشعة 

.8

أي مؽ اآلتي يتؼ لتكؾيؽ صؾرة لألندجة العزمية والجىشية بؾاسظة أشعة( ) x؟

أ.تستصاألندجةندبةكبيرةمناألشعةب.تستصاألندجةعاليةالكثافةمناألشعة 

ج.التسرراألندجةاألشعةد.تدسحبسرورندبةأكبرمناألشعة 

.9

أي مؽ اآلتي يتؼ لتكؾيؽ صؾرة ألندجة الخئتيؽ بؾاسظة األشعة الديشية( ) x؟

أ.تستصاألندجةندبةكبيرةمناألشعةب.تستصاألندجةعاليةالكثافةمناألشعة 

ج.التسرراألندجةاألشعةد.تشفذمعظماألشعة 

 .11أي مؽ اآلتية تغيخ صؾرة األندجة العزمية والجىشية بؾاسظة األشعة الديشية( ) x؟
أ.أسهدب.رماديج.أبيضد.أحسر 

.11

أي مؽ اآلتية تغيخ صؾرة أندجة العغاـ بؾاسظة األشعة الديشية( ) x؟

أ.أسهدب.رماديج.أبيضد.أحسر 
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 .12أي مؽ اآلتية تغيخ صؾرة أندجة الخئتيؽ بؾاسظة األشعة الديشية ( ) x؟
أ.أسهدب.رماديج.أبيضد.أحسر 

 .13أي مؽ اآلتي ىؾ العالؼ الحي اختخع الترؾيخ الظبقي؟

أ.وليامرونتجنب.أبقراطج.جهدفريهاونزفيمدد.جهنرايتر 

 .14أي مؽ اآلتي مؽ مسيدات جياز الترؾيخ الظبقي؟

أ.يرهركلالسقاطعمنجسيعاالتجاهاتدونتحريكالجهازب.يدتخدمأشعةترددهامن5-1ميجاهيرتز 

ج.يتعرضالسريضلألشعةلفترةطهيمةد.تهجيهأشعةسيشيةمعتحريكالجهازحركةدائرية 

 .15أي مؽ اآلتي مؽ مسيدات جياز الترؾيخ األمؾاج فؾؽ الرؾتية؟

أ.يرهراألعزاءالداخميةمباشرةب.يدتخدمأشعةترددهامن5-1ميجاهيرتز 
ج.يتعرضالسريضلألشعةلفترةطهيمةد.تهجيهأشعةاكسxمعتحريكالجهازحركةدائرية 

 .16أي مؽ اآلتي مؽ مسيدات جياز السشغار؟

أ.يرهراألعزاءالداخميةمباشرةب.يدتخدمأشعةترددهامن5-1ميجاهيرتز 

ج.يتعرضالسريضلألشعةلفترةطهيمةد.تهجيهأشعةاكسxمعتحريكالجهازحركةدائرية 

 .17أي مؽ اآلتي مؽ مسيدات جياز الترؾيخ بالخنيؽ السغشاطيدي؟

أ.يرهركلالسقاطعمنجسيعاالتجاهاتدونتحريكالجهازب.يدتخدمأشعةترددهامن5-1ميجاهيرتز 

ج.يرهراألعزاءالداخميةمباشرةد.تهجيهأشعةاكسxبدونتحريكالجهازحركةدائرية 
 .18أي مؽ اآلتي مؽ مسيدات جياز الترؾيخ الفمؾر وسكؾبي؟

أ.يرهراألعزاءالداخميةمباشرةب.ترهيرتدفقمادةالتباينخاللالجدمعشدفتراتزمشيةمحددة 
ج.يتعرضالسريضلألشعةلفترةطهيمةد.تهجيهأشعةاكسxمعتحريكالجهازحركةدائرية 
.19

أي مؽ اآلتي مؽ مخاطخ جياز الترؾيخ األمؾاج فؾؽ الرؾتية؟

أ.مجالمغشاطيديقهيب.ارتفاعمهضعيفيدرجةالح اررة

ج.التعرضلألشعةلفترةطهيمةد.اإلمداكوالحداسية 
 .21أي مؽ اآلتي مؽ مخاطخ جياز الترؾيخ الظبقي؟

أ.مجالمغشاطيديقهيب.ارتفاعمهضعيفيدرجةالح اررة 

ج.التعرضلألشعةلفترةطهيمةفيدببحروقوتذههاتلألجشةد.اإلمداكوالحداسية 
 .21أي مؽ اآلتي مؽ مخاطخ جياز الترؾيخ بالخنيؽ السغشاطيدي؟

أ.مجالمغشاطيديقهيب.ارتفاعمهضعيفيدرجةالح اررة 
ج.التعرضلألشعةلفترةطهيمةد.اإلمداكوالحداسية 

.22

أي مؽ اآلتي مؽ مخاطخ مادة التبايؽ الباريؾـ فب الترؾيخ الفمؾر وسكؾبي؟

أ.مجالمغشاطيديقهيب.ارتفاعمهضعيفيدرجةالح اررة 
ج.التعرضلألشعةلفترةطهيمةد.اإلمداكوالحداسية 
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.23

أي مؽ اآلتي مؽ أكثخ طخؽ الترؾيخ الظبي استخجاما؟

.24

أي مؽ اآلتي مادة التبايؽ السدتخجمة في تقشية الترؾيخ بالربغة السمؾنة لفحص الجياز البؾلي؟

أ .أشعةالراديهب.األشعةالديشيةxج.أمهاجفهقصهتيةد.أشعةالزهءالسرئي 
أ .الباريهمب.اليهدج.الفمهرد.الكمهر 

أي مؽ اآلتي مادة التبايؽ السدتخجمة في تقشية الترؾيخ بالربغة السمؾنة لفحص السعجة واالثشي عذخ؟

.25

أ .الباريهمب.اليهدج.الفمهرد.الكمهر 

أي مؽ اآلتي مؽ خرائص مادة التبايؽ السدتخجمة في تقشية الترؾيخ بالربغة السمؾنة؟

.26

أ .عددهاالذريصغيرب.قدرتهاعمىاالمتراصقميمةج.عددهاالذريكبيرد.التستصاألشعةالديشية 
أي مؽ اآلتي مؽ خرائص مادة التبايؽ اليؾد السدتخجمة في تقشية الترؾيخ بالربغة السمؾنة؟

.27

أ.عددهاالذريصغيرب.قدرتهاعمىاالمتراصقميمة 

ج.عددهاالذري56د.تستصاألشعةالديشيةبكفاءةعالية 

.28

أي مؽ اآلتي مؽ خرائص مادة التبايؽ الباريؾـ السدتخجمة في تقشية الترؾيخ بالربغة السمؾنة؟

.29

أي مؽ اآلتي تدتخجـ مادة التبايؽ في تقشية الترؾيخ الظبقي بدبب؟

أ .عددهاالذريصغيرب.قدرتهاعمىاالمتراصقميمةج.عددهاالذري56د.التستصاألشعةالديشية 
أ.عددهاالذريصغيرب.قدرتهاعمىاالمتراصقميمة 

ج.ردفعلتحدديد.تظهراألعزاءالداخميةأكثروضهح 

.31

أي مؽ اآلتي تعج األشعة الكيخومغشاطيدية الخظيخة وليا طؾؿ مؾجي قريخ؟

.31

أي مؽ اآلتي األشعة الكيخومغشاطيدية غيخ الخظيخة وليا طؾؿ مؾجي طؾيل؟

أ .أشعةالراديهب.األشعةالديشيةج.أمهاجفهقصهتيةد.أشعةالزهءالسرئي 
أشعةالراديهب.األشعةالديشيةج.أمهاجفهقصهتيةد.أشعةالزهءالسرئي

أ.

أي مؽ اآلتي األشعة الكيخومغشاطيدية ليا طؾؿ مؾجي متؾسط؟

.32

أ .أشعةالراديهب.األشعةالديشيةج.أمهاجفهقصهتيةد.أشعةالزهءالسرئي
.33



أي مؽ اآلتي األشعة الكيخومغشاطيدية ليا تخدد عالي يبؽ  5-1ميجا ىيختد؟

أ .أشعةالراديهب.األشعةالديشيةج.أمهاجفهقصهتيةد.أشعةالزهءالسرئي
.34

أي مؽ اآلتي أشعة مجيؾلة لمعالؼ رونتجؽ نتجت نتيجة التفخيغ الكيخبائي خالؿ أنبؾب زجاجي؟

.35

أي مؽ اآلتي مشغار لفحص القؾلؾف ىؾ مشغار؟

.36

أي مؽ اآلتي مشغار لفحص السخيء واألمعاء العميا ىؾ مشغار؟

أ.أشعةالراديهب.األشعةالديشيةج.أمهاجفهقصهتيةد.أشعةالزهءالسرئي 

أ.الجهازالهزسيالعمهيب.الجهازالهزسيالدفميج.الجهازالتشفديد.الجهازالبهلي 
أ.الجهازالهزسيالعمهيب.الجهازالهزسيالدفميج.الجهازالتشفديد.الجهازالبهلي 
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أي مؽ اآلتي مشغار لفحص القربة اليؾائية والخئتيؽ ىؾ مشغار؟

أ.الجهازالهزسيالعمهيب.الجهازالهزسيالدفميج.الجهازالتشفديد.الجهازالبهلي 

.38

أي مؽ اآلتي مشغار لفحص السفاصل يتؼ ادخالو عؽ طخيق؟

أ.الفمب.األنفج.مجرىالبهلد.شقصغير 

.39أي مؽ اآلتي تدتخجـ في الغؾاصات البحخية كجياز رادار؟

أ.اشعةسيشيةب.اشعةراديهيةج.اشعةاألمهاجفهقالرهتيةد.اشعةالزهءالسرئى 

 .41أي مؽ اآلتي يدتعيؽ بو الخفاش عشج الظيخاف؟

أ.اشعةسيشيةب.اشعةراديهيةج.اشعةاألمهاجفهقالرهتيةد.اشعةالزهءالسرئى 

.41أي مؽ اآلتي يعج العالؼ الحي اختخع أوؿ جياز ترؾيخ باألشعة الظبكية؟

أ.وليامرونتجنب.ثيهدرميسانج.جهدفريهاونزفيميدد.جهنرايتر 

 .42أي مؽ اآلتي يدتخجـ لكياس كسية تجفق الجـ خالؿ الكميتيؽ والكذف مؽ التخسبات الكمدية؟

أ.اشعةسيشيةب.اشعةراديهيةج.اشعةاألمهاجفهقالرهتيةد.اشعةالزهءالسرئى 
 الدؤاؿ الثاني:

 .1اذكخ مبجأ عسل كل مؽ:
.1األشعةالديشيةالسدتخدمةفيالتذخيصإلصاباتالعظاموفحصالرئتين 
.2جهازالترهيربالرنينالسغشاطيديMRI
.3تقشيةالترهيربالربغةالسمهنةفمهروسكهبي 
.4الترهيرالظبقيCT

.5الترهيربأمهاجفهقصهتيةألتراساوند 
.6الترهيربالسشظار(اندوسكهبي)

 .2اذكخ اإلجخاءات الستبعة عشج الترؾيخ ب:
.1بالربغةالسمهنةفمهروسكهبياليهدوالباريهم 
.2الترهيرالظبقيCTواألشعةالديشية 

.3جهازالترهيربالرنينالسغشاطيدي MRI
 الدؤاؿ الثالث :عػػػػػػخؼ ما يمػػػػػػػػػي:

الفمهروسكهبي–الترهيرالظبقي–الرنينالسغشاطيدي–األمهاجفهقالرهتية–السشظار–الفيزياءالظبية .

. الدؤاؿ الخابع :ما مسيدات كل مؽ:
.1الترهيرباألشعةالديشية 

.2جهازالترهيربالرنينالسغشاطيديMRI
.3تقشيةالترهيربالربغةالسمهنةفمهروسكهبي 
.4الترهيرالظبقيCT
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.5الترهيربأمهاجفهقصهتيةألتراساوند 
.6الترهيربالسشظ 

 الدؤاؿ الخامذ :عمل

.تظهرالعظامبالمهناألبيضبيشساالرئتينبالمهنالدهد 

.2اعظاءالسريضمادةالتباينعشدالترهيرالظبقيأوالفمهروسكهبي 
.3االمتشاععنالتدخينومزغالعمكةعشدالترهيرالفمهروسكهبي 

.4مراجعةالسرضىالسرابينبالحداسيةلمظبيبعشدالترهيرالظبقيأوالفمهروسكهبي 
.5مسشهعترهيرالسرضىالحهاملبالترهيرالظبقيأوالفمهروسكهبي 

.6يشرحالحهاملباستخداماألمهاجالفهقصهتيةأوالرنينالسغشاطيديلستابعةالحسل 
.7يشرحالسرضىبتقشيةالسشظارلسذاكلالجهازالهزسي 

.8استخدامأدواتوقايةوسساعاتلمسرضىعشدالترهيربالرنينالسغشاطيدي MRI
.9إزالةاألجزاءالسعدنيةعشدالترهيربالرنينالسغشاطيدي MRI

.11يشرحالسرضىبعدمتشاولالظعامقبلالفحصبتقشيةالفمهروسكهبي 
.11يشرحالسرضىبعدالترهيرالفمهروسكهبيبتشاولكسيةكبيرةمنالدهائل 

 الدؤاؿ الداس :مؽ خالؿ دراستػ لمسشغار كأحج التقشيات الظبية أجب عسا يمي :
 .1مانهعالسشظارالسدتخدمفيالرهرة؟

 .2مانهعاألشعةالسدتخدمةفيالترهير؟

 .3ماالفرقبينالذكل(أ)و(ب)منحيثطريقةاالدخالوالجزءالسرادفحره.

أ .اذكراستخداملكلمن:

(أ)

.1الترهيرالظبقي.2CTالترهيربالربغاتالسمهنة(الفمهروسكهبي) 

(ب)

.3الترهيربالرنينالسغشاطيدي.4MRIالترهيرباألمهاجفهقالرهتية.5الترهيربالسشظار

 الدؤاؿ الدابع :مؽ خالؿ دراستػ االشعة الديشية أجب عسا يمي :
 .1منههمكتذفاألشعةالديشية؟

 .2كيفيتماكتذافاألشعةالديشية.
الترهير

 .3تظهربالرهرةثالثألهاناألبيضوالرماديواألسهدعشد
باألشعةالديشيةفدرذلك.

 .4ماههدورالهيئةالدوليةلمظاقةالذريةلحسايةالعاممين.
 .5فدريدتخدمالرصاصلمهقايةمناألشعة .

 الدؤاؿ الثامؽ :مؽ خالؿ دراستػ لجرس التذخيص باألشعة أجب
عسا يمي :



1
4
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 .1وضحعمىالذكلالتالياألجزاءوآليةعسلجهازالترهيرالظبقي.

.2

يتذابهجهازالترهيرالظبقيمعجهازالرنينالسغشاطيديفيالذكل,لكنالسرضىتفزلالمجهءإلىاستخدام

الرنينالسغشاطيديوتجشبتكرارالترهيربجهازالترهيرالظبقيفدرذلك .


 الدؤاؿ الثامؽ :مؽ خالؿ دراستػ لجرس التذخيص باألشعة السمؾنة أجب عسا يمي :
 .1مااسمالربغةالتييتماستخدامهالفحصالسعدةكسابالذكل؟

 .2مااألعراضالتيتظهرعمىالسريضبعدترهيرالسعدةبالفمهرسكهبي؟
 .3بساذاتشرحالسريضبعدترهيرالسعدةبالفمهرسكهبي؟

 .4اذكرمهادأخرىتدتخدمكسادةلمتباينفيالترهيربالفمهرسكهبي؟ولساذاتم


اختيارهاواستخدامهافيالفحص 

إجابة أشئنة اختر اإلجابة امطحٌحة منفطل األومى موحدة امفٌزًاء امطبٌة
تحجيج إشارة ( )Xلإلجابة الرحيحة مؽ الخيارات األربعة
امفطل

امفقرة

أ
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واألمواج فوق
امطوتٌة
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امصؤال امثاني :إجابة مبدأ امعمل:
.1األشعة الديشية السدتخجمة في التذخيص إلصابات العغاـ وفحص الخئتيؽ :
اختالؼ السؾاد في قجرتيا عمى امتراص األشعة الديشية نتيجة الختالؼ كثافتيا حيث العغاـ عالية الكثافة تستص
ندبة كبيخة بيشسا األندجة العزمية والجىشية أقل كثافة فتدسح بسخور ندبة أكبخ مؽ األشعة بجرجات متفاوتة بيشسا

الخئتيؽ تشفح مشيا معغؼ األشعة ألنيا تحتؾي اليؾاء.
.1

.جياز الترؾيخ بالخنيؽ السغشاطيدي  : MRIتعتسج عمى عاىخة الخنيؽ الشؾوي السغشاطيدي تدتخجـ الظاقة

.2

تقشية الترؾيخ بالربغة السمؾنة فمؾروسكؾبي :استخجاـ األشعة الديشية مع اعظاء مادة التبايؽ(ليا القجرة عمى

.3

.الترؾيخ الظبقي  : CTاستخجاـ األشعة الديشية مع تحخؾ الجياز حخكة دائخية حؾؿ مخكد الجدؼ ألخح مئات

السغشاطيدية وأمؾاج الخاديؾ اللتقاط صؾر تفريمية

امتراص األشعة الديشية بكفاءة أعمى) عؽ طخيق الفؼ أو الحقؽ
الرؾر وتكؾيؽ صؾرة ثالثية األبعاد

7
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 .5الترؾيخ بأمؾاج فؾؽ صؾتية ألتخاساونج  :استخجاـ أمؾاج فؾؽ صؾتية تخددىا مؽ 5-1ميجا ىيختدتدقط األشعة
عمى الجدؼ وتشعكذ ليكؾف صؾر لألعزاء

.6الترؾيخ بالسشغار ( انجوسكؾبي )  :انبؾب مخف في طخفو كامي اخ يتؼ ادخاليا مؽ فتحات الجدؼ الظبيعية
إجابة اإلجراءات اممتبعة عند امتطوًر ب:
.1

بالربغة السمؾنة فمؾروسكؾبي اليؾد  :اعظاء دواء مدل قبل يؾـ مؽ الفحص مع تشاوؿ اطعسة خفيفة الرؾـ 6

ساعات واالمتشاع عؽ مزغ العمكة والتجخيؽ قبل الفحص ولسخضى الدكخي االمتانع عؽ األدوية لسجة 4أياـ قبل

الفحص ومسشؾع الحؾامل واألطفاؿ دوف . 16

 .1بالربغة السمؾنة فمؾروسكؾبي الباريؾـ :الرؾـ  6ساعات واالمتشاع عؽ مزغ التجخيؽ قبل الفحص 24ساعة
وبعج الفحص تشاوؿ كسية كبيخة مؽ الدؾائل واأللياؼ.
.2

الترؾيخ الظبقي  CTواألشعة الديشية  :عجـ لبذ السعادف –بقاء السخيض لؾحجه وخخوج السخافقيؽ والعامل-

.3

جياز الترؾيخ بالخنيؽ السغشاطيدي  : MRIازالة جسيع األجداـ السعجنية -ابعاد اليؾاتف الشقالة والبظاقات

عجـ وجؾد حسل لجى الشداء .

السسغشظة -ابالغ الظبيب عؽ وجؾد دعامات او عسميات -االجابة خظيا عؽ بعض األسئمة-استخجاـ أدوات واقية عمى

الخأس وسساعات .
امصؤال امثامث :إجابة عرف :
 الفمؾروسكؾبي :الترؾيخ باألشعة الديشية مع مادة التبايؽ والتقاط الرؾر عشج فتخات زمشية محجدة-

الترؾيخ الظبقي :استخجاـ األشعة الديشية والكسبيؾتخ إلنذاء صؾر ثالثية األبعاد ألعزاء السخيض

الخنيؽ السغشاطيدي :جياز يحتؾي تجؾيف افقي يحيط بو مغشاطيذ ويدتخجـ أمؾاج الخاديؾ إلصجار صؾر

تفريمية.
-

األمؾاج فؾؽ الرؾتية :جياز يدتخجـ أمؾاج فؾؽ صؾتية تخددىا مؽ  5-1ميجا ىيختد وتتكؾف صؾرة لألعزاء

عبخ الحاسؾب
-

السشغار :عبارة عؽ انبؾب رفيع في طخفو كامي اخ يتؼ ادخالو عبخ فتحات الجدؼ وارساؿ الرؾرة الى شاشة اماـ

-

الفيدياء الظبية التظبيق العسمي لمسبادئ والظخؽ والتقشيات الفيديائية في الظب لعالج وتذخيص األمخاض

-

امصؤال امرابع :إجابة امممٌزات مكل من:

الظبيب

.1
.2

الترؾيخ باألشعة الديشية :فحص اصابات العغاـ وتذخيص الكدؾر وفحص الخئتيؽ واالسشاف والثجي

جياز الترؾيخ بالخنيؽ السغشاطيدي : MRIيعظي صؾرة تفريمية ودقيقة لمجدؼ دوف الحاجة لتحخيػ الجياز

وغيخ خظخ

.3

تقشية الترؾيخ بالربغة السمؾنة فمؾروسكؾبي :فحص الجياز البؾلي والسعجة واالثشا عذخو تذخيص األمخاض
8
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الترؾيخ الظبقي :CTتذخيص األمخاض كااللتيابات و الدخطاف واكتذاؼ األوراـ والشديف وحرى الكمى

وتذخيص اصابات الخأسؾأوراـ الجماغ وأمخاض القمب والكبج

.5

الترؾيخ بأمؾاج فؾؽ صؾتية ألتخاساونج :يدتخجـ في الحسل وأمخاض الشداء وامخاض القمب والجياز البؾلي

.6الترؾيخ بالسشغار :التذخيص الجقيق –اليحتاج الى قظع عسيق واليتخؾ اثا ار أو نجوبا ويقمل مؽ االلتيابات
امصؤال امخامس :إجابة عنل مما ًأتي:
 .1تغيخ العغاـ بالمؾف األبيض بيشسا الخئتيؽ بالمؾف الدؾد
اختالؼ السؾاد في قجرتيا عمى امتراص األشعة الديشية نتيجة الختالؼ كثافتيا حيث العغاـ عالية الكثافة تستص

ندبة كبيخة فتغيخ بالمؾف األبيض بيشسا األندجة العزمية والجىشية أقل كثافة فتدسح بسخور ندبة أكبخ مؽ األشعة

بجرجات متفاوتة بيشسا الخئتيؽ تشفح مشيا معغؼ األشعة ألنيا تحتؾي اليؾاء .قتغيخ بالمؾف األسؾد.
.2اعظاء السخيض مادة التبايؽ عشج الترؾيخ الظبقي أو الفمؾروسكؾبي
ألنيا مؾاد عجدىا الحري كبيخ وليا قجرة عالية عمى امتراص األشعة الديشية بكفاءة عالية
.3االمتشاع عؽ التجخيؽ ومزغ العمكة عشج الترؾيخ الفمؾروسكؾبي
حتى التجخل غازات تؤدي الى عجـ وضؾح الرؾرة
.4

.مخاجعة السخضى السرابيؽ بالحداسية لمظبيب عشج الترؾيخ الظبقي أو الفمؾروسكؾبي

حتى التدبب الربغات مزاعفات خظيخة ولتحزيخىؼ لمفحص
.5

.مسشؾع ترؾيخ السخضى الحؾامل بالترؾيخ الظبقي أو الفمؾروسكؾبي

ألنو خظخ يؤدي الى تذؾىات خمكية عشج الؾالدة وطفخات جيشية
.6

يشرح الحؾامل باستخجاـ األمؾاج الفؾؽ صؾتية أوالخنيؽ السغشاطيدي لستابعة الحسل ألنيا أشعة غيخ خظخة

يشرح السخضى بتقشية السشغار لسذاكل الجياز اليزسي لمجقة في التذخيص واالستغشاء عؽ العسميات وفحص السخيئ

والسعجة والقؾلؾف ومسكؽ أخح عيشات

 .7استخجاـ أدوات وقاية وسساعات لمسخضى عشج الترؾيخ بالخنيؽ السغشاطيدي  MRIبدبب األصؾات السدعجة
 . .8ازالة األجداء السعجنية عشج الترؾيخ بالخنيؽ السغشاطيدي  MRIألنيا تؾقف الجياز وتعظل نغاـ التبخيج

 .9يشرح السخضى بعجـ تشاوؿ الظعاـ قبل الفحص بتقشية الفمؾروسكؾبي حتى يكؾف الجياز اليزسي شبو فارغ
امصؤال امصادس:
االجابة ص  44مؽ الكتاب السجرسي
أ.
9
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(أ) مشغار الجياز اليزسي العمؾي  (-ب) مشغار الجياز اليزسي الدفمي
أشعة ضؾء مخئي مدتخجمة الكاميخات

(أ) مشغار الجياز اليزسي العمؾي  :يتؼ ادخالو بالفؼ ويفحص السدالػ السعؾية العميا و (ب) مشغار الجياز

اليزسي الدفمي يتؼ ادخالو مؽ فتحة الذخج يفحص القؾلؾف

ب.

 -استخجاـ الترؾيخ الظبقي ص41

-

استخجاـ الخنيؽ السغشاطيدي ص  41جسيع أجداء الجدؼ

-

استخجاـ السشغار ص 44مشغار الجياز اليزسي العمؾي والدفمي والجياز التشفدي والبؾلي

-

استخجاـ الربغات السمؾنة ص 37-36لفحص األعزاء الجاخمية كالسعجة والجياز البؾلي
استخجاـ األمؾاج فؾؽ الرؾتية ص 42في مجاؿ الحسل وأمخاض الشداء وأمخاض القمب والجياز البؾلي

امصؤال امصابع  :االجابة ص35
.1مبجأ العسل الحي يعتسج عمى اختالؼ الكثافة في العغاـ واألندجة الجىشية والخئتيؽ كسا سبق شخحو
 .2ألف الخصاص ليا قجرة عالية عمى امتراص األشعة والتدسح ليا بالشفاذ
امصؤال امثامن  :االجابة ص  39فكخة العسل – ألف الدنيؽ غيخ خظخة وأكثخ دقة ووضؾح
امصؤال امتاشع :ص .1: 37الباريؾـ – .2االمداؾ والحداسية  .3-تشاوؿ الدؾائل واأللياؼ الغحائية – .4
اليؾد لفحص الجياز البؾلي.
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الؾحجة الثاني:

الفرل الثاني

امعالج اإلشعاعي
 الدؤاؿ األوؿ :اختخ اإلجابة الرحيحة لكل مسا يمي:

 .4أي مؽ اآلتي األشعة السدتخجمة في عالج الرجفية واليخقاف؟

أ.أشعةالراديهب.العشاصرالسذعةج.أشعةفهقبشفدجيةد.الميزر 

 .2أي مؽ اآلتي األشعة السدتخجمة في تكؾيؽ فيتاميؽ D؟

أ.أشعةالراديهب.العشاصرالسذعةج.أشعةفهقبشفدجيةد.الميزر 

 .3أي مؽ اآلتي ُيعج العالؼ الحي اكتذف األشعة فؾؽ بشفدجية؟
أ.وليامرونتجنب.أبقراطج.جهدفريهاونزفيمدد.جهنرايتر 
 .4أي مؽ اآلتي الحي اكتذف أشعة الميدر؟

أ.وليامرونتجنب.ثيهدرميسانج.جهدفريهاونزفيمدد.جهنرايتر 

 .5أي مؽ اآلتي الحي اكتذف العشاصخ السذعة؟

أ.جهنرايترب.ثيهدرميسانج.جهدفريهاونزفيمدد.بييروماريكهري 

 .6أي مؽ اآلتي يدتخجـ في األشعة السدتخجمة كسذخط عالي الجقة؟

أ.أشعةالراديهب.العشاصرالسذعةج.أشعةفهقبشفدجيةد.الميزر 

 .7أي مؽ اآلتي ما تقشية الميدر السدتخجمة في عالج اإلعتامات الدظحية لمقخنية؟

أ.السيزرب.الميزكج.الميزرد.أشعةفهقبشفدجية 

 .8أي مؽ اآلتي ُتعج تقشية العالج االشعاعي السدتخجمة في عالج عيؾب االبرار كقرخ وطؾؿ الشغخ؟
أ.السيزرب.الميزكج.الميزرد.أشعةفهقبشفدجية 

 .9أي مؽ اآلتي ُتعج تقشية العالج اإلشعاعي السدتخجمة في طب وجخاحة األسشاف؟
أ.اليهدالسذعب.الميزكج.الميزرد.أشعةفهقبشفدجية 
 .11أي مؽ اآلتي ُتعج تقشية العالج االشعاعي السدتخجمة في عالج سخطاف الغجة الجرقية؟
أ.اليهدالسذعب.الميزكج.الميزرد.أشعةفهقبشفدجية 
 .11أي مؽ اآلتي ُيعج الجياز السدتخجـ في تزخيؼ أمؾاج السيكخوويف؟
أ.السيزرب.الميزكج.الميزرد.أشعةفهقبشفدجية 

 .12أي مؽ اآلتي ُيعج الجياز السدتخجـ في تزخيؼ أشعة الزؾء السخئي؟
أ.السيزرب.الميزكج.الميزرد.أشعةفهقبشفدجية 
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 الدؤاؿ الثاني:
أ .عمل لسا يأتي:

 .1لألشعةفهقالبشفدجيةفهائدوأضرارعمىجدماإلندان.

 .2استخدامالميزرفيطباألسشانيقملالخهفمنعياداتأسشان.
 .3يعدالميزرمذرطعاليالدقة.
 .4يدتخدمالميزرفيالظب.

 .5الستخداماألشعةفهقبشفدجيةفيالعالجاإلشعاعيمسيزاتكبيرة.
 .6الستخدامالميزرفيطبالعيهنأهسيةكبيرة.

 .7الستخدامالعشاصرالسذعةفيالظبأهسيةكبيرة.
 .8يدتخدمالميزرلتحديداألهدافبدقةبالغةجدًا.
ب .عخؼ ما يأتي :


الميزر– السيزر– الميزك– األشعةفهق بشفدجية – العالجاإلشعاعي التكسيمي -العالجاإلشعاعي االستباقي -
العالجاإلشعاعيالخارجي-العالجاإلشعاعيالداخمي–السهادالسذعة-الظبالشهوي-العالجاإلشعاعي 

 الدؤاؿ الثالث:
أ .من خالل دراستك لدرس العالج بالعناصر المشعة أجب عما يلي:
 .1تستخدم أشعة ذا طاقة عالٌة فً العالج فسر ذلك.
 .2من هما العالمان مكتشفا العناصر المشعة؟
 .3ما المقصود بالطب النووي؟
 .4ما الفرق بٌن العالج اإلشعاعً االستباقً والتكمٌلً.
 .5ما سبب تسمٌة العالج اإلشعاعً بالخارجً أو الداخلً؟
ب .من خالل دراستك لدرس الوقاية من اإلشعاع أجب عما يلي:
 .1ماذا ٌعنً وجود اإلشارة فً الشكل التالً؟
 .2ما هً مصادر األشعة الطبٌعٌة؟
 .3اذكر أهم ثالثة إجراءات وقائٌة للعاملٌن الفنٌٌن.
 .4اذكر النصائح الذهبٌة للتقلٌل من خطر اإلشعاع.
 .5فسر تقلٌل إعادة التصوٌر باألشعة للمرٌض على فترات متقاربة.
 .6اذكر ثالثة نصائح كإجراءات وقاٌة من اإلشعاع للمرضى.
 .7تستخدم األجهزة الطبٌة أقل جرعة ممكنة للتصوٌر فسر ذلك.
ت .من خالل دراستك لدرس عالج سرطان الغدة الدرقية أجب عما يلي:
 .1أٌن تقع الغدة الدرقٌة؟
 .2ما هً وظٌفة الغدة الدرقٌة؟
 .3ما هو أهم عنصر تحتاجه الغدة الدرقٌة؟
 .4عند حدوث تضخم الغدة الدرقٌة بسبب السرطان ما نوع العالج المستخدم؟
 .5ما هً خطوات استخدام الٌود المشع لعالج سرطان الغدة الدرقٌة؟
 .6بماذا ٌتمٌز الٌود المشع عن غٌره من طرق العالج اإلشعاعً.
ث .اذكر أهمية استخدام كل من:
 .1اللٌزر فً طب الجراحة.
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.3
.4
.5

اللٌزر فً طب األسنان.
اللٌزر فً طب العٌون.
اللٌزر فً عالج المٌاه البٌضاء والزرقاء.
اللٌزر فً عالج أمراض الشبكٌة من مرضى السكري.

.1
.2
.3
.4

ج .من خالل دراستك لدرس الليزر واستخداماته العالجية أجب عما يلي:
من هو أول من قام بتصنٌع اللٌزر؟
ماذا تعنً كلمة لٌزر LASER؟
ما هً أهم خصائص اللٌزر؟
ما الفرق بٌن اللٌزر والضوء المرئً من حٌث التردد والطاقة والنقاء؟

.1
.2
.3
.4
.5
.6

ح .من خالل دراستك لدرس االشعة فوق البنفسجية واستخداماته العالجية أجب عما يلي:
من هو مكتشف األشعة فوق البنفسجٌة؟
أٌن تقع األشعة فوق البنفسجٌة فً ترتٌب األشعة الكهرومغناطٌسٌة.
لألشعة فوق البنفسجٌة أضرار وفوائد فسر ذلك.
ألشعة الشمس دور فً موت البكترٌا فسر ذلك.
بماذا ٌتمٌز العالج اإلشعاعً باألشعة فوق البنفسجٌة؟
ما هً األمراض التً ٌتم عالجها باستخدام األشعة فوق البنفسجٌة؟
إجابة أشئنة اختر اإلجابة امطحٌحة منفطل امثاني امعالج االشعاعي

امفطل

امثاني
امعالج
االشعاعي
امصؤال األول
اختر االجابة
امطحٌحة

امفقرة

أ

ب

ج

1

x

2
3
4
5
6
7
8

X

 امصؤال امثاني:

د

x
x
x
x
x
x

اجابة أ.عنل مما ًأتي:

 .1استخجاـ الميدر في طب األسشاف يقمل الخؾؼ مؽ عيادات اسشاف
ألنو يقمل مؽ استخجاـ أدوات الحفخ والتخجيخ مسا يجعل السخيض أكثخ راحة وبجوف الؼ
 .2يعج الميدر مذخط عالي الجقة ؟ألنو خط مدتكيؼ ويتخكد في مداحة صغيخة
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 .3إستخجاـ الميدر في الظب أىسية كبيخة
ألنو يدتخجـ كسذخط عالي الجقة واليتخؾ نديفا ويدتظيع أف يرل الى أماكؽ الترل الييا السذارط السعجنية
وألنو ال يؾجج اتراؿ بيؽ األدوات واليجؼ
 .4لمعالج االشعاعي باألشعة فؾؽ البشفدجية فؾائج
خاؿ مؽ استخجاـ األدوية الكيساوية – لو اثار جانبية قميمة – يعظي نتائج عالية في فتخة قريخة – والتقميل مؽ
عؾدة السخض ويدتخجـ لعالج اليخقاف والرجفية
 .5إستخجاـ الميدر في طب العيؾف أىسية كبيخة :
الستخجاـ تقشية الميدؾ في عالج اإلعتامات الدظحية لمقخنية والعيؾب البرخية وعالج السياه البيزاء والدرقاء
وعالج اندجاد القشؾات الجمعية وبعض أوراـ العيؽ وعسميات تجسيمية حؾؿ العيؽ
 .6ا ستخجاـ العشاصخ السذعة في الظب أىسية كبيخة؟ ألف طاقتيا أعمى بكثيخ كافية لقتل الخاليا الزخة كخاليا
الدخطاف واألوراـ ويسكؽ أف تدتخجـ قبل العسمية الجخاحية او بعجىا
 .7الميدر مذخط عالي الجقة ؟ألنو خط مدتكيؼ

اجابة ب .عرف ماًأتي:
 الميدر :أشعة مشيا السخئي وغيخ السخئي وتعشي تزخيؼ الزؾء السخئي بؾاسظة االنبعاث السدتحث– الميدؾ :أشعة ليدر تدتخجـ لعالج اإلعتامات الدظحية لمقخنية والعيؾب البرخية كقرخ الشغخ وطؾؿ الشغخ
– األشعة فؾؽ بشفدجية :ىي أشعة غيخ مخئية مؽ أشعة الذسذ تقع في نياية الظيف السخئي وليا فؾاد واضخار
فؾائجىا تكؾيؽ فيتاميؽ  Dوأضخارىا تدبب سخطاف الجمج.
– العالج االشعاعي التكسيمي  :استخجاـ العالج االشعاعي بعج استئراؿ الؾرـ بالجخاحة لقتل أي خاليا سخطانية
متبكية
 العالج االشعاعي االستباقي  :استخجاـ العالج االشعاعي قبل الجخاحة لترغيخ حجؼ الؾرـ وسيؾلة ازالتو العالج االشعاعي الخارجي :يعظى العالج مؽ جياز خارج الجدؼ العالج االشعاعي الجاخمي :يدتخجـ وسائط مذعة يتؼ ادخاليا الى الؾرـ او بالقخب مشو– السؾاد السذعة :عشاصخ تظمق أشعة تدتخجـ في الظب لمعالج او التذخيص مثل الخاديؾـ
 -الظب الشؾوي :الفخع الظبي الحي يدتخجـ عشاصخ مذعة لمعالج او تذخيص األمخاض

امصؤال امثامث :
أ .االجابة ص  .1 : 51لتقتل الخاليا الزارة والدخطانية – ماري كؾري – كسا في الدابق
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 : 53االشارة تححيخ لؾجؾد األشعاع  -ص .3 – 53تقميل الؾقت وزيادة السدافة وتحجيج الجخعة .4-

و  6لمحج مؽ خظخ األشعة عمى السخيض

ت .ص: 50
 .1اليؾجج اتراؿ بيؽ االداة واليجؼ – قمة الشديف
 .2يقمل الخؾؼ مؽ أدوات الحفخ و التخجيخ
  .3الستخجاـ تقشية الميدؾ في عالج اإلعتامات الدظحية لمقخنية والعيؾب البرخية وعالج السياه البيزاءوالدرقاء وعالج اندجاد القشؾات الجمعية وبعض أوراـ العيؽ وعسميات تجسيمية حؾؿ العيؽ 4
 .اجخاء ثقؾب صغيخة لترخيف السياه
–  .5كي نيايات األوعية الجمؾية

ث .ص: 48
 . 1تقع في نياية الظيف السخئي

أقرخ مؽ األشعة البشفدجية

 .2تحتؾي الذسذ أشعة بشفدجية تقتل البكتخيا
 .3خاؿ مؽ استخجاـ األدوية الكيساوية – لو اثار جانبية قميمة – يعظي نتائج عالية في فتخة قريخة – والتقميل مؽ
عؾدة السخض
 .4يدتخجـ لعالج اليخقاف والرجفية
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