السـلطـــة الوطنٌـــــة الفلسطٌنٌــــــة
مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم – غرب غزة
مدرســـة الهدى الثانوٌـــة للبنـــــات

امتحان نهائي فصل أول ثانىية عامة
يف مبحث الثقافة العلمية (أ)
للعام الدراسي0202 /م

االسم...................
الصف .................
المجموعة .............

الدرجة

مالحظة :عجد أسئمة الهرقة ثسانية أسئمة أجب عن خسدة مشيا فقط

القدم األول  :يتكهن من ستة أسئمة وعمى السذتخك أن يجيب عن أربعة أسئمة األول مشيا إجباري

الدؤال األول  :اختاري اإلجابة الرحيحة لكل مسا يمي :

 .1أي اآلتي البهليسيخ الحي يحزخ عن طخيق تفاعل التكثيف ؟
أ.

البهلي ايثمين

ب .البهليدتخ

 . .2أي من اآلتي يشظبق عمى رأس جديء الرابهن؟
أ .ال قظبي يألف الساء

ب .ال قظبي كاره لمساء

 .3أي اآلتي من الجىانات السائية غيخ بالستيكية:
ب.المكخ

أ.األممذن

(02درجة)
ج .الشايمهن

د .البخوتيشات

ج .قظبي يألف الساء

د .قظبي ال يألف الساء

ج.البهرسيج

د .االذيج

 .4أي من درجات الحخارة تتم عشجىا صشعة الرابهن بالظخيقة الباردة:
أ45.

5

ب122 .

5

ج102 .

5

د02 .

5

 .5أي من اآلتي العشاصخ التي تذكل البخوتيشات؟

أ.األكدجين والكخبهن والييجروجين ب .الحسض األميشي ج .الجمكهز د.الشيتخوجين والكخبهن والييجروجين األكدجين

 .6أي اآلتية السدتخجمة في تقشية الترهيخ بالربغة السمهنة لفحص الجياز البهلي؟
أ.الباريهم

ب .اليهد

ج .الفمهر

 .7أين تقع الجيشات بالشدبة لمخمية؟
ج .على جدار الخلٌة
ب .على الكروموسوم
أ .بالزمٌد
 .8أي اآلتي نهع األشعة السدتخجمة في عالج األمخاض الجمجية كالرجفية ؟
أ.أشعة الخاديه

ب .العشاصخ السذعة

ج .أشعة فهق بشفدجية

د .الكمهر
د .فً السٌتوبالزم

 .9ما األشعة الكيخومغشاطيدية السدتخجمة لتكهين صهر في جياز الخنين السغشاطيدي ؟
أ .أشعة الخاديه

ب .أشعة سيشية

ج .أمهاج فهق صهتية

د .الميدر

د .أشعة الزهء السخئي

 .12ما التقشية التي أدت إلى االستغشاء عن العسميات الجخاحية وتدتخجم برفة عامة في فحص األعزاء ؟
أ .الميدر

ب .األشعة فهق البشفدجية

ج .التصوٌر الطبمً

الدؤال الثاني

د .المنظار
( 02عالمة)

أ .من خالل دراستك لمبهليسخات أجب عسا يمي 4( :عالمات )
)1
)2
)3
)4

أكتب معادلة البلمرة لثالث جزٌئات من المونومر  C2H4؟
ما اسم المونومر ؟
وما العناصر الكٌمٌائٌة الداخلة فً تركٌبه ؟
ما اسم البولٌمٌر الناتج من التفاعل ؟و كٌف ٌتم تحضٌره ؟
1

ب .من خالل دراستك لأللياف الزهئية أجب عسا يأتي  8( :عالمات )

2

 )1ضع البيانات عمى الخسم ؟

 )0ماذا نقرج باأللياف الزهئية ؟

 )3بساذا تستاز األلياف الزهئية عن األسالك العادية؟

ج .من خالل دراستن للصابون أجٌب عما ٌلً 8( :عالمات )
.1
.2
.3
.4

3

1

ماذا نمصد بالتصبن؟
كٌف نحصل على الصابون البلدي ؟
وضح آلٌة عمل الصابون كمنظف .
بٌن بمخطط سهمً مراحل تحضٌر الصابون بالطرٌمة الساخنة

السؤال الثالث
ا .وضح الممصود بكل من :

( 22عالمة)
البولٌمرات-

الدهان –  – DNAالمنظار .

( 8عالمات )
( 4عالمات )

ب .علل كال مما ٌأتً:
 -1يدتخجم الدهبخكخيل في دىان الججران الجاخمية والخارجية
 -0يزاف ىيبهكمهريت الرهديهم ألحهاض صشاعة الرابهن
 -3تستخدم البكترٌا فً خطوات الهندسة الوراثٌة
 -4الستخجام الميدر في طب العيهن أىسية كبيخة ؟
ج. .قارن بين كال مسا يأتي:

( 8عالمات )

 -1استخجام كبخيتات الباريهم ومخكبات الكهبمت والسشجشيد في الجىانات

 -0السشظار الجياز اليزسي العمهي والدفمي من حيث طخيقة االدخال واألعزاء التي يتم فحريا
 -3العالج اإلشعاعي التكسيمي و االستباقي

 -4البهلي ايثمين مشخفض الكثافة ومختفع الكثافة من حيث الكثافة وطخيقة التحزيخ
السؤال الرابع
أ.من خالل دراستن لهندسة الجٌنات أجب عما ٌلً:
 .1ماذا ٌُمصد بهندسة الجٌنات ؟
 .2ماذا نمصد بالبالزمٌد؟ ومن أٌن ٌستخلص ؟
 .3أكملً سلسلة DNAالتالٌة :
T
T
A C

( 22عالمة)
( 6عالمات)

G

ب  .اذكر مثال على ك ِل من البولٌمرات اآلتٌة:

(عالمتان)

 .1بولٌمر طبٌعً له فوائد غذائٌة متعددة وٌعمل كدعامة لهٌكل النبات
 .2بولٌمرات لابلة للتمدد والتملص ٌتأثر بالحرارة العالٌة ومواد التنظٌف
ج .اذكر استخدام لكل من :

(عالمتان)

 .1المٌالمٌن
 .2زٌت الخروع فً الدهانات
2

د .من خالل دراستك لجرس التذخيص باألشعة أجب عسا يأتي  12( :عالمات )
 .1يظيخ تباين في ألهان األندجة باستخجام األشعة الديشية كسا ىه في الذكل
السبين فسر ذلن.

 .0ما ىه مبجأ عسل تقشية الترهيخ بالربغة السمهنة الفمهروسكهبي لفحص
المعدة و االثنى عشر؟.
 .3ما السجاالت الظبية التي تدتخجم األمهاج فهق صهتية فً أمراض الجهاز البولً؟
 .4اذكخ ثالث اجخاءات لمهقاية من االشعاع لمفشيين

 .5يشرح السخضى بالمجهء لتقشيات الخنين السغشاطيدي واألمهاج فهق صهتية فدخ ذلك؟
( 22عالمة)

السؤال الخامس

( 6عالمات)

أ .من خالل دراستك ليشجسة الجيشات أجب عسا يمي:
 .4ماذا ٌُمصد بتمنٌة  DNAمعاد التركٌب ؟
 .5ما هو الجٌن ؟ وما سبب اختالف الجٌنات وصفات الكائن الحً؟
 .6أكملً سلسلة  DNAالتالٌة :
A T G
A T

ب  .اذكخ مثال عمى ِ
كل من البهليسخات اآلتية:

(عالمتان)

 .1بولٌمرات تصنع منها ألٌاف شبان الصٌد وشعٌرات فراشً األسنان
 .2بولٌمرات تصنع منها كفوف الٌدٌن لمرة واحدة

ج .اذكخ استخجام واحج لكل من :
 ..2المطاط الطبٌعً (الالستكس )

 .1السٌلٌولوز

ذ .من خالل دراستك لجرس التذخيص باألشعة أجب عسا يأتي :

( 12عالمات )

 .1ما السبجأ األساسي الحي تعتسج عميو عسمية الترهيخ باستخجام األشعة الديشية .

 .2ما ىه مبجأ عسل تقشية الترهيخ بالربغة السمهنة الفمهروسكهبي لفحص الجهاز البولً؟.
 .3ما السجاالت الظبية التي تدتخجم األمهاج فهق صهتية فً الحمل وأمراض النساء؟
 .4اذكخ ثالث اجخاءات لمهقاية من االشعاع لمسخضى.

 .5يشرح السخضى بالمجهء لتقشيات الخنين السغشاطيدي واألمهاج فهق صهتية فدخ ذلك؟
السؤال السادس
ا .وضح الممصود بكل من  :البلمرة -

( 22عالمة)
الدهانات المائٌة – التمانة الحٌوٌة – األمواج فوق الصوتٌة  8( .عالمات )

ب .علل كال مما ٌأتً:

( 4عالمات )

 .1تدتخجم الجىانات السائية في دىان الججران الجاخمية والخارجية
 .0يزاف محمهل ممح الظعام السخكد ألحهاض صشاعة الرابهن

3

تابع عمل
ٌ .3ستخدم البالزمٌد فً خطوات الهندسة الوراثٌة
 .4الستخجام الميدر في طب الجخاحة أىسية كبيخة ؟
ج. .قارن بين كال مسا يأتي:

( 8عالمات )

 .1استخجام كخبهنات الكالديهم ومخكبات الكهبمت والسشغشيد في الجىانات
 .0السشظار الجياز اليزسي ومشظار الجياز التشفدي من حيث طخيقة االدخال واألعزاء التي يتم فحريا
 .3العالج اإلشعاعي الجاخمي و الخارجي

 .4البهلي ايثمين مشخفض الكثافة ومختفع الكثافة من حيث القهة والرالبة ودرجة الحخارة عشج التحزيخ

السؤال السابع :

المسم الثانً ٌ :تكون من سؤالٌن وعلى المشترن أن ٌجٌب عن أحدهما
( 22عالمات)

أ .اذكر المكونات الرئٌسٌة للشامبو.
ب .لارن بٌن الدهانات المائٌة والزٌتٌة من حٌث نوع المذٌب واالستخدام
ت .لطعة لماش كتلتها وهً جافة 222جم وكتلتها وهً رطبة  222جم  .احسب نسبة االمتصاص ؟ما نوع
المماش ؟ فسر اجابتن
ث .أجب عما ٌأتً:
 .1ماهً الوحدة البنائٌة  DNAومما تتركب ؟
 .2تتبع بمخطط انتاج نبات ٌحمل صفة مماومة اآلفات بتمنٌة DNAمعاد التركٌب؟
 .3ما هو مبدأ عمل اللٌزر فً طب العٌون؟
 .4ضع البٌانات على الرسم  .ما هو مبدأ عمل التصوٌر الطبمً؟
1

2

3

السؤال الثامن :
 .1اذكر المكونات الرئٌسٌة لمعجون األسنان.
 .2لارن بٌن أنواع المذٌبات المستخدمة فً الدهانات؟
 .3لدٌن لطعتٌن لماش مواصفاتها كما فً
كتلة المطعة
الجدول :أي المطعتٌن طبٌعً واٌها صناعً؟
كتلة المطعة الجافة بالكجم
فسر سبب اختٌارن؟
كتلة المطعة الرطبة بالكجم
 .4أجب عما ٌأتً:
 .1مما ٌتكون ال  DNA؟موضحا بالرسم.
 .2ما مبدأ عمل اللٌزر فً طب العٌون لعالج أمراض الشبكٌة ؟
 .3ما هو مبدأ عمل جهاز الرنٌن المغناطٌسً؟
 .4وضح خطوات إنتاج حٌوان مهندس وراثٌا له المدرة على
افراز هرمون النمو البشري مع كتابة البٌانات

4
( 22عالمات)

لطعة ( )1لطعة ()2
3
1
3.1
1.2

انتهت األسئلة بالتوفٌك والنجاح
مع تحٌات المعلمة :نجوى دمحم الشٌخ علً
4

السـلطـــة الوطنٌـــــة الفلسطٌنٌــــــة
مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم – غرب غزة
مدرســـة الهدى الثانوٌـــة للبنـــــات

امتحان نهائي فصل أول ثانىية عامة
يف مبحث الثقافة العلمية(ب)

االسم...................
الصف .................
المجموعة .............

الدرجة

للعام الدراسي0202 /م

مالحظة :عجد أسئمة الهرقة ستة أسئمة أجب عن خسدة مشيا فقط
القدم األول  :يتكهن من أربعة أسئمة وعمى السذتخك أن يجيب عشيا جسيعا
الدؤال األول  :اختاري اإلجابة الرحيحة لكل مسا يمي :

( 32درجة)

 .1أي اآلتي البهليسيخ الحي يحزخ عن طخيق تفاعل التكثيف ؟
ب .البهلي ايثمين

ج .الشايمهن

ب .البهليدتخ

د .البخوتيشات

 .2أي اآلتي تجل عمى قجرة األلياف عمى حجد اليهاء بجاخميا وال تدسح لو باالنتقال لسكان اخخ:
أ .الستانة

ج .التهصيل لمحخارة

ب .السخونة

د .االمتراص

 .3أي اآلتي من الجىانات السائية غيخ بالستيكية:
أ.األممذن

ج.البهرسيج

ب.المكخ

د .االذيج

 .4أي من درجات الحخارة تتم عشجىا صشعة الرابهن بالظخيقة الباردة:
أ45.

5

ب122 .

5

ج102 .

5

د02 .

5

 .4لساذا تختمف البهليسخات عن بعزيا ؟
أ .نهع السهنهمخ

ب .عجد السهنهمخ

ج .طبيعة بشاء الدالسل

د .جسيع ما ذكخ

 .5أي اآلتي يحزخ بسعالجة البهليدتخ بسهاد كيسيائية؟
ب .الالستكذ

أ  .البهلي ايثمين

ج .الدبانجكذ

د .الشايمهن مادة التباين

 .6أي اآلتية السدتخجمة في تقشية الترهيخ بالربغة السمهنة لفحص الجياز البهلي؟
أ.الباريهم

ب .اليهد

د .الكمهر

ج .الفمهر

 .8أين تقع الجيشات بالشدبة لمخمية؟
أ .بالزمٌد

ب .على الكروموسوم

ج .على جدار الخلٌة

د .فً السٌتوبالزم

 .8أي اآلتي نهع األشعة السدتخجمة في عالج الرجفية واليخقان؟
أ.أشعة الخاديه

ب .العشاصخ السذعة

ج .أشعة فهق بشفدجية

د .الميدر

 .9أي البهليسخات اآلتية تعج من البهليسخات السترمبة بالحخارة؟
أ.

البهلي ايثمين

ب .البهليدتخ

ج .الشايمهن

د .السيالمين
5

 .12أي اآلتي مهاد تعسل مدلقة وتسشع تذقق السعجهن؟
ب .لهريل سمفات الرهديهم

أ.الرسغ العخبي

د .زيت البخافين.

ج .السشثهل

 .11ما األشعة الكيخومغشاطيدية السدتخجمة لتكهين صهر في جياز الخنين السغشاطيدي ؟
أ .أشعة الخاديه

ج .أمهاج فهق صهتية

ب .أشعة سيشية

د .أشعة الزهء السخئي

10أي اآلتي الوحدة البنائٌة فً  DNA؟:
.1الكروموسوم

.3بروتٌن الهستون

 . 2النٌوكلٌوتٌدات

.4المواعد النٌتروجٌنٌة

 .13أي طرق التشخٌص اآلتٌة األكثر خطورة على االنسان ؟
أ .الترهيخ باألشعة الديشية ب .الترهيخ الظبقي ج .الترهيخ باألمهاج فهق صهتية د .الترهيخ بالخنين السغشاطيدي
 .14أي من اآلتي العشاصخ التي تذكل البخوتيشات؟
أ.األكدجين والكخبهن والييجروجين ب .الحسض األميشي ج .الجمكهز د.الشيتخوجين والكخبهن والييجروجين األكدجين
 .15أي من اآلتي من األلياف الديميهلهزية؟
ب .الحخيخ

أ .الرهف

د .الكتان

ج .الدبانجكذ

 .16أي من اآلتي :مادة تزاف إل زالة عدخ الساء في الذامبه؟
أ .ىيجروكديج صهديهم

ب .زيت الديتهن

د .ىيبهكمهريت الرهديهم

ج .كخبهنات الرهديهم

 .17أي من االتي من السهاد التي تتهقف عمييا جهدة الجىان؟
ب .زيت بحرة الكتان

أ .مخكبات الكهبمت

د .صبغة الكمهروفيل

ج .زيت الخخوع

 .18أي من اآلتي تظيخ صهرة لعظام الفخح بهاسظة اشعة ()X؟
أ .بالمهن األبيض

ب .بالمهن الخمادي

ج .بالمهن األسهد

د .ممهن

 .19ما التقشية التي أدت إلى االستغشاء عن العسميات الجخاحية وتدتخجم برفة عامة في فحص األعزاء ؟
أ .الميدر

ب .األشعة فهق البشفدجية

ج .التصوٌر الطبمً

د .المنظار

 .22أي من اآلتي يدتخجم لقص الجين السظمهب واختيار مقظع  DNA؟
انديسات الخبط


ب .محفد الجين

ج .انديسات القظع

د .بكتخيا

الدؤال الثاني ( 02عالمة)
ت .من خالل دراستك لمبهليسخات أجب عسا يمي:

)5
)6
)7

أكتب معادلة البلمرة لثالث جزٌئات من المونومر  C2H4؟
ما اسم المونومر ؟ وما العناصر الكٌمٌائٌة الداخلة فً تركٌبه ؟
ما اسم البولٌمٌر الناتج من التفاعل كٌف ٌتم تحضٌره ؟
6

ث .من خالل دراستك لأللياف الزهئية أجب عسا يأتي :
 )4ضع البيانات عمى الخسم ؟
 )5ماذا نقرج باأللياف الزهئية ؟
 )6بساذا تستاز األلياف الزهئية عن األسالك العادية؟
ج .من خالل دراستن للصابون أجٌب عما ٌلً:
 .5ماذا نمصد بالتصبن؟
 .6كٌف نحصل على الصابون البلدي ؟ والصابون الطري؟
 .7وضح آلٌة عمل الصابون كمنظف مع الرسم.
 .8بٌن بمخطط سهمً مراحل تحضٌر الصابون بالطرٌمة الساخنة

السؤال لثالث ( 22عالمة)
ا .وضح الممصود بكل من :
البولٌمرات-

الدهان –  – DNAالمنظار .

ب .علل كال مما ٌأتً:
 -5يدتخجم الدهبخكخيل في دىان الججران الجاخمية والخارجية
 -6يزاف ىيبهكمهريت الرهديهم ألحهاض صشاعة الرابهن
 -7تستخدم البكترٌا فً خطوات الهندسة الوراثٌة
 -8الستخجام الميدر في طب العيهن أىسية كبيخة ؟
ج. .قارن بين كال مسا يأتي:
 -5استخجام كبخيتات الباريهم ومخكبات الكهبمت والسشجشيد في الجىانات
 -6السشظار الجياز اليزسي العمهي والدفمي من حيث طخيقة االدخال واألعزاء التي يتم فحريا
 -7العالج اإلشعاعي التكسيمي و االستباقي
 -8البهلي ايثمين مشخفض الكثافة ومختفع الكثافة من حيث الكثافة وطخيقة التحزيخ
السؤال الرابع ( 22عالمة)
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ب .من خالل دراستن لهندسة الجٌنات أجب عما ٌلً:
 .3ماذا ٌُمصد بهندسة الجٌنات ؟
 .4ماذا نمصد بالبالزمٌد؟ ومن أٌن ٌستخلص ؟
 .5أكملً سلسلة DNAالتالٌة :
G T
T
A C
 .6وضح خطوات إنتاج حٌوان مهندس وراثٌا له المدرة على
افراز هرمون النمو البشري مع كتابة البٌانات.

ب  .اذكر مثال على ك ِل من البولٌمرات اآلتٌة:
.3
.4
.5
.6

بولٌمر طبٌعً له فوائد غذائٌة متعددة وٌعمل كدعامة لهٌكل النبات
بولٌمرات لابلة للتمدد والتملص ٌتأثر بالحرارة العالٌة ومواد التنظٌف
بولٌمرات تصنع منها ألٌاف شبان الصٌد وشعٌرات فراشً األسنان
بولٌمرات تصنع منها كفوف الٌدٌن لمرة واحدة

ر .من خالل دراستك لجرس التذخيص باألشعة أجب عسا يأتي :
 .6يظيخ تباين في ألهان األندجة باستخجام األشعة الديشية كسا ىه في الذكل
السبين فسر ذلن.
 .7ما ىه مبجأ عسل تقشية الترهيخ بالربغة السمهنة الفمهروسكهبي لفحص
المعدة و االثنى عشر؟.
 .8ما السجاالت الظبية التي تدتخجم األمهاج فهق صهتية فً أمراض الجهاز البولً؟
 .9اذكخ ثالث اجخاءات لمهقاية من االشعاع لمفشيين
.12

يشرح السخضى بالمجهء لتقشيات الخنين السغشاطيدي واألمهاج فهق صهتية فدخ ذلك؟
المسم الثانً ٌ :تكون من سؤالٌن وعلى المشترن أن ٌجٌب عن أحدهما

السؤال الخامس 12(:عالمات)
.1
.2
.3
.4

اذكر المكونات الرئٌسٌة للشامبو.
لارن بٌن الدهانات المائٌة والزٌتٌة من حٌث نوع المذٌب واالستخدام
لطعة لماش كتلتها وهً جافة 222جم وكتلتها وهً رطبة  222جم  .ما نوع المماش ؟ فسر اجابتن
أجب عما ٌأتً:
 .5مما تتركب النٌوكلٌوتٌدات ؟
 .6ما ذا نمصد بتمنٌة DNAمعاد التركٌب؟
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 .7ما هو مبدأ عمل اللٌزر فً طب العٌون؟
 .8ما هو مبدأ عمل التصوٌر الطبمً؟
السؤال السادس 12(:عالمات)
 .4اذكر المكونات الرئٌسٌة لمعجون األسنان.
 .5ما هً أنواع المذٌبات المستخدمة فً الدهانات؟
 .6لدٌن لطعتٌن لماش مواصفاتها كما فً
الجدول :أي المطعتٌن طبٌعً واٌها صناعً؟
فسر سبب اختٌارن؟
 .4أجب عما ٌأتً:
 .1مما ٌتكون ال  DNA؟
 .2ماذا نمصد بالبالزمٌد المعدل؟
 .3ما أهمٌة اللٌزر فً طب الجراحة؟
 .4ما هو مبدأ عمل جهاز الرنٌن المغناطٌسً؟

كتلة المطعة
كتلة المطعة الجافة بالكجم
كتلة المطعة الرطبة بالكجم

لطعة ( )1لطعة ()2
3
1
3.1
1.2

انتهت األسئلة بالتوفٌك والنجاح
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