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مقدمة
الحسج هلل الحي تتع بشعستو الرالحات أما بعج:
فاني أضع بيغ يجي شالب الثانػية العامة لفخعي العمػم اإلندانية ,والتكشػلػجي مادة تجريبية لسبحث الثقافة
العمسية ,يقػم الصالب بحميا بعج االنتياء مغ دراسة كل فرل.
قج شسمت السادة التجريبية جسيع الجروس في أربع وحجات وىي وحجة التقانة الكيسيائية ووحجة الفيدياء الصبية
ووحجة التقانة الحيػية وتصبيقاتيا ووحجة غحاؤنا صحتشا مع ممحق ممخز ألىع السػاد الكيسيائية ترشيفيا واستخجاميا
ونساذج اختبارات فرمية واختبار نيائي تجخيبي.
تزسشت السادة التجريبية صيغ متشػعة مغ األسئمة وأىسيا أسئمة االختيار مغ متعجد لسا ليا مغ أىسية كأحج
األسئمة اإلجبارية في امتحان شيادة الثانػية العامة ,واألسئمة السقالية الستشػعة حدب ترشيف بمػم السعخفي و إعجاد
أسئمة عمى نسط امتحانات شيادة الثانػية العامة الػ ازرية باستخجام ججول مػاصفات اعتسادا عمى الػزن الشدبي
لمحرز ,باإلضافة إلى ممخز ألىع السػاد ترشيفيا واستخجاميا ,ونساذج اختبارات فرمية ونيائية تجخيبية ,
ورابط لسػقع جػجل يتزسغ فيجيػ يذخح ممخز الجروس مع اختبارات إلكتخونية باستخجام نساذج جػجل و نساذج
اختبارات و ازرية  ,وسأعسل في الصبعات القادمة بإذن هللا إلى تحجيث السادة التجريبية لتربح تفاعمية.
أرجػ بيحا الجيج البديط أن أكػن قج قجمت إفادة لمصالب تخقى بيع إلى مدتػى التفػق والشجاح ,وفي ىحا السقام
أشكخ السذخف التخبػي األستاذ نديو حدغ يػنذ عمى مالحطاتو القيسة التي أسيست في اإلخخاج الشيائي لمسادة
التجريبية.
وهللا ولي التوفيق
السعمسة :نجػى دمحم الذيخ عمي

الذيخ عمي ,نجهي دمحم
مادة تجريبية مبحث الثقافة العمسية الرف الثاني عذخ  /نجهي دمحم الذيخ عمي -.غدة  :مكتبة أفاق 0202م.
( )022ص25*17,
رقم اإليجاع0202/0107 :

[اكتب نصاً]
أ .نجوىالشيخعلي
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الهحجة األولى

التقانة الكيميائية
الفرل األول

البوليمرات


الدؤال األول :اختخ اإلجابة الرحيحة لكل مسا يمي:

.0

أي من اآلتي من األلياف الذعخية؟

.0

أي من اآلتي من األلياف اإلفخازية؟

.3
.1
.5
.6

ب .الحخيخ

( أ .الرػف

( أ .الرػف

أي من اآلتي من األلياف الدميمهزية؟
ب .الحخيخ

( أ .الرػف

.8
.9
.02
.00

ج .الدبانجكذ

أي من اآلتي من البهليسخات السخنة السطاطية؟
( أ .البػلي ايثميغ

د .الكتان )

ج .الدبانجكذ

ب .الالستكذ

ج .السيالميغ

ب .البػليدتخ

ج .الشايمػن

د .الكتان )
د .الشايمػن )

أي من اآلتي البهليسيخ الحي يحزخ عن طخيق تفاعل االضافة ؟

( أ .التفمػن

أي من اآلتي البهليسيخ الحي يذكل الخيهن ؟
( أ .الدميمػز

.7

ج .الدبانجكذ

ب .الحخيخ

د .الكتان )

ب .الكحػل

د .البخوتيشات )
د .القصغ )

ج .الجمكػز

أي من اآلتي تجل عمى قجرة األلياف عمى تحسل القهى السؤثخة عميها دون أن تشقطع صفة ؟

(أ .الستانة

ج .التػصيل لمح اخرة

ب .السخونة

د .االمتراص )

أي من اآلتي من البهليسخات التي تدتخجم في صشاعة كفهف اليجين لسخة واحجة؟

( أ .البػلي ايثميغ عالي الكثافة

ب .الشايمػن

أي من اآلتي من األلياف البخوتيشية؟

ج .السيالميغ

( أ .الرػف

ب .االسبدتػس

ج .الدبانجكذ

( أ .البػلي ايثميغ

ب.البػليدتخ

ج .الشايمػن

أي من اآلتي البهليسيخ الحي يحزخ عن طخيق تفاعل التكثيف ؟
أي من اآلتي السهنسخ الحي يذكل االخايهن (الحخيخ الرشاعي)؟

( أ .القصغ
[اكتب نصاً]
أ .نجوىالشيخعلي

ب .الحسس األميشي

ج .الجمكػز

د .البػلي ايثميغ مشخفس الكثافة )
د .الكتان )
د .البخوتيشات )

د .االكدجيغ والكخبػن والييجروجيغ )
الصفحة 3

1443

مادةتدريبيةثقافة12الفصلاألولالبوليمرات

أي من اآلتي تجل عمى قجرة األلياف عمى حجد الههاء بجاخمها وال تدسح له باالنتقال لسكان اخخ صفة ؟

.00

( ا.الستانة

ج .التػصيل لمح اخرة

ب .السخونة

.03

أي من اآلتي البهليسيخ الحي يحزخ عن طخيق تفاعل االضافة ؟

.01

أي من اآلتي السهنسخ الحي يذكل البخوتيشات؟

( أ .البػلي ايثميغ

ب .البػليدتخ

( أ .الدميمػز

ب .الحسس األميشي

( أ .التكثيف

ب .الريخ

ج .الجمكػز

د .البخوتيشات )

د .الشيتخوجيغ والكخبػن والييجروجيغ )

أي من الطخق اآلتية تجخل فيها تفاعل األلكيشات ومذتقاتها ؟

.05
.06

ج .الشايمػن

د .االمتراص )

ج .االضافة

أي من اآلتي من البهليسخات الطبيعية؟

( أ .البػلي ايثميغ

.07

ج .السيالميغ

ب .الدميمػز

أي من اآلتي البهليسيخ الحي يحزخ عن طخيق تفاعل االضافة ؟

( أ .بػلي كمػريج الفيشيل

.08

ج .الشايمػن

ج .السيالميغ

د .التفمػن )

ب .البػليدتخ

( أ .البػلي ايثميغ

ب .الدميمػز

( أ .البػلي ايثميغ

ب .الدميمػز

( أ .القصغ

ب .البػليدتخ

ج .األكخيالن

( أ .القصغ

ب.البػليدتخ

ج .األكخيالن

( أ .القصغ

ب.البػليدتخ

ج .األكخيالن

د .الخايػن )

ج .الدبانجكذ

د .الكتان )

أي من اآلتي من البهليسخات السترمبة بالحخارة؟

.02

ج .السيالميغ

أي اآلتية من األلياف التي تحزخ عن طخيق تفاعل الرهخ ؟

.00

أي اآلتية من األلياف التي تحزخ عن طخيق الطخيقة الخطبة ؟

 .00أي اآلتية من األلياف التي تحزخ عن طخيق الطخيقة الجافة ؟
 .03أي اآلتية من األلياف التي تترف بالعدل الحخاري؟
( أ .الرػف

 .01أي اآلتية من مكهنات األ راميج ؟
( أ .قصغ

ب .االسبدتػس

ب .صػف مقاوم لمشار

ج .قصغ وصػف مقاوم لمشار

 .05أي من اآلتي تجل عمى صفة قجرة األلياف عمى احتهاء الدهائل ؟
(

د .التفمػن )
د .البخوتيشات )

أي من اآلتي من البهليسخات الستميشة بالحخارة؟

.09

د .الخشبة )

ا .الستانة

[اكتب نصاً]
أ .نجوىالشيخعلي

ب .السخونة

ج .التػصيل لمح اخرة

د .التفمػن )
د .الخايػن )
د .الخايػن )

د .اسبدتػس )
د .االمتراص )
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 .06أي من اآلتي حالة البهليسخات في درجات الحخارة العادية؟
( أ .سائمة

ب .غازية

ج .صمبة

( أ .البػلي ايثميغ

ب .الالستكذ

ج .الدبانجكذ

 .07أي من اآلتي يحزخ بسعالجة البهليدتخ بسهاد كيسيائية؟

د .خصية )
د .الشايمػن )

 .08أي من اآلتي تعج قطعة القساش اعتسادا عمى داللة ندبة االمتراص إذا كانت الكتمة الخطبة لها  3.3كجم والكتمة الجافة
3كجم ؟

(

ب .الشايمػن

أ .البػليدتخ

ج .االسبدتػس

د .القصغ )

 .09أي من اآلتي ندبة االمتراص لقطعة قساش إذا كانت الكتمة الخطبة لها  3.0كجم والكتمة الجافة 3كجم ؟
أ% 0.1 .

(

ب% 0.03 .

ج% 3.3 .

د% 0.3 .

 الدؤال الثاني :صشف البهليسخات حدب التشريف التقشي وحدب مرادرها:

)

 -1الديميػلػز  -2 .................خالت الدميمػز  -3 .................السصاط الرشاعي ...............

 -4البخوتيشات -5 .................البػلي ايثميغ  -6 ...................السيالميغ .........................

 الدؤال الثالث :يعج بهليسخ البهليدتخ من البهليسخات الرشاعية السدتخجمة في صشاعة الخيهط فأجب عسا
يمي:
-1

اشخح كيف يتع الحرػل عمى بػليسخ البػليدتخ؟

-3

اذكخ استخجامات ألياف البػليدتخ؟

-2
-4

وضح كيف يتع تحػيل بػليسخات البػليدتخ إلى ألياف؟
اذكخ مسيدات األلياف السرشػعة مغ خيػط البػليدتخ؟

 الدؤال الخابع :من خالل دراستك لأللياف السعجنية أجب عسا يمي:

 .1ما ىي أكثخ األلياف السعجنية شيػعًا؟

 .2مغ أيغ نحرل عمى األلياف السعجنية؟
 .3ما ىي خرائز األلياف السعجنية؟
 .4فيع تدتخجم األلياف السعجنية؟

 .5فدخ حطخ استخجام األلياف السعجنية عمى صحة اإلندان؟

 الدؤال الخامذ :من خالل دراستك أل لياف الخايهن أجب عسا يأتي :

 .1مغ أول مغ صشع الخايػن؟

 .2اشخحي كيف يتع الحرػل عمى خيػط ألياف الخايػن؟
[اكتب نصاً]
أ .نجوىالشيخعلي
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 .3ما ىػ السػنيسخ الحي يذكل ألياف الخايػن؟
 .4ما ىػ البػليسخ الحي يذكل ألياف الخايػن؟

 الدؤال الدادس" أجب عسا يمي من خالل الذكل التالي :
أكملالتفاعلفيالشكلالتالي.
.1
مااسمالبوليميرالناتجوكيفيحضر؟
.2
مااسمالمونومرالذييشكلالبوليميرالسابق؟ 
.3

 الدؤال الدابع :أجب عسا يمي من خالل الذكل التالي:
 .1مااسمالمونومرفيالشكلالتالي؟
اكتبمعادلةالبلمرةلثالثجزيئاتمنه؟
.2
مااسمالمركبالناتجمنعمليةالبلمرة؟وفيميستخدم؟
.3

.4
 الدؤال الثامن :يعتبخ بهليسخ التفمهن من البهليسخات الرشاعية السدتخجمة لحلك أجب عسا يمي:
.0

اشخح كيف يتع الحرػل عمى بػليسخ التفمػن؟

.3

ما الفخق بيغ التفمػن والبػلي ايثميغ مغ حيث نػع الحرات واالستخجام؟

.0

فدخ لساذا اليسيل التفمػن الى تكػيغ روابط مع غيخه؟

 الدؤال التاسع :أجب عسا يمي من خالل الذكل التالي:
 .1مااسمالبوليميرفيالشكلالتالي؟ 
 .2مااسمالمونومرالذييشكلالبوليميرالسابقومانوعالذرات؟
 .3اذكرالفوائدالغذائيةله؟
 الدؤال العاشخ :أجب عسا يمي من خالل الذكل التالي :
مااسمالبوليميرفيالشكلالسابق؟
.1
مااسمالمونمرالذييشكلهذاالبوليمير؟وكمعددها؟
.2
اكتبمعادلةبلمرةلثالثجزيئاتمنالمونومر؟
.3

 الدؤال الحادي عذخ :يعتبخ بهليسخ البخوتيشات من البهليسخات الطبيعية فأجب عسا يمي:
-1

ارسع مخصط لجدء مغ البخوتيغ؟

-3

اذكخ فػائج البخوتيشات؟

-2

ما نػع الحرات الجاخمة في تخكيب البخوتيشات؟
 الدؤال الثاني عذخ :لجيك بهلسيخ بهلي كمهريج الفيشيل ( )PVCفأجب عن األسئمة التالية:

[اكتب نصاً]
أ .نجوىالشيخعلي
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 .1فيع يدتخجم بػلي كمػريج الفيشيل ()PVC؟

 .2أكتب صيغة السػنػمخ لبػلي كمػريج الفيشيل ()PVC؟

 .3أكتب معادلة البمسخة لثالث مػنػمخات مغ بػلي كمػريج الفيشيل ()PVC؟
 .4أي مغ شخق تفاعل البمسخة يتع تحزيخ ( )PVCفدخ اجابتظ؟
 .5ما العشاصخ الجاخمة في تخكيب بػلي كمػريج الفيشيل ()PVC؟

 الدؤال الثالث عذخ  :تأمل البهليسخات في الذكل التالي ثم أجب عسا يمي:
 .1ما اسع البػليسخ في الذكل ( أ ) و (ب)؟

 .2كيف يتع تحزيخ تمظ البػليسخات ؟ فدخ ذلظ؟
 .3أكتب معادلة البمسخة لثالث جديئات مغ الذكل ( ا)؟

 .4فدخ يديل وصػل أي مخكب كيسيائي إلى الذكل ( ب)؟
 .5ارسع مػنػمخ كل مغ الذكل ( أ ) و الذكل ( ب )؟
 .6ما الفخق بيغ الذكل ( أ ) و الذكل ( ب )؟

 .7فدخ الذكل ( أ ) أكثخ ثباتا مغ الذكل ( ب )؟

(ب)

(أ )

 الدؤال الخابع عذخ :من خالل دراستك األلياف البرخية (الزهئية) أجيب عسا يمي:
 .1ما السقرػد باأللياف الزػئية (البرخية) ؟
 .2وضح عمى الخسع أجداء الميف الزػئي؟
 .3اذكخ وضيفة أجداء الميف الزػئي؟

3

1

 .4ما ىػ مبجأ عسل األلياف الزػئية؟
 .5بساذا تستاز األلياف الزػئية؟

2

 .6فيع يدتخجم األلياف الزػئية؟

 الدؤال الخامذ عذخ عمل لسا يأتي:

.0
.3
.1
.5
.6
.7
.8

.1تستاز األلياف الزػئية عغ غيخىا مغ األسالك العادية بسسيدات متعجدة.
تجخل االلكيشات ومذتقاتيا تفاعل اإلضافة.

البػلي ايثميغ عالي الكثافة درجة انرياره أعمى مغ البػلي ايثميغ مشخفس الكثافة.

تعخيس شخانق دودة القد لبخار الساء.

يدتخجم بػليسيخ البػليدتخ في صشاعة الخيػط السدتخجمة لرشاعة األقسذة.
تختمف البػليسخات عغ بعزيا.

تدتخجم البػليسخات في الكثيخ مغ السجاالت.

حطخ االتحاد االوروبي استخجام االسبدتػس.

[اكتب نصاً]
أ .نجوىالشيخعلي
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.9

يتع تعخيس شخانق الحخيخ لبخار ماء ساخغ.

.02

السيالميغ يتحػل الى كتمة صمبة ال يسكغ صيخىا عشج تعخضو لمح اخرة.

.00

يدتخجم السصاط الصبيعي في صشاعة مالبذ الدباحة والسذجات.

.00
.03
.01
.05
.06

1443

تغصى الياف السصاط بألياف القصغ أو الحخيخ الرشاعي.

استبجل اإلندان األلياف الصبيعية بالرشاعية.
ألياف القصغ أكثخ مخونة مغ الياف الكتان.

يشكسر الرػف عشج تعخضو لمح اخرة العالية.
األلياف الزػئية محرشة ضج التذػير.

 الدؤال الدادس عذخ :عخف ما يمي:
 -1البػليسخات

 -2تفاعل البمسخة
 -3السػنػمخات

 -4البػليسخات الصبيعية

 -5البػليسخات الرشاعية
 -6البمسخة بصخيقة اإلضافة
 -7البمسخة بصخيقة التكثيف
 -8البػليسخات الستميشة

 -9البػليسخات السترمبة بالح اخرة

_11البػليسخات السخنة السصاشية
 _11السصاط الصبيعي

 -12السصاط الرشاعي

 -13األلياف

 -14األلياف الصبيعية الشباتية الحيػانية
 -15فمكشة السصاط
 -16التمبج

 -17األلياف الرشاعية

 -18درجة التػصيل لمح اخرة في األلياف
 -19الستانة في األلياف

 -21السخونة في األلياف
 -21االمتراص في األلياف
[اكتب نصاً]
أ .نجوىالشيخعلي
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