
 

 

 مافة العلمٌةالنهائً لمبحث الث الثانوٌة العامة أساسٌات ٌتضمنها امتحان

التً ال ٌخلوا منها أي اختبار نهائً وعلٌه ٌجب فً كل درس و  سٌتم عرض أهم النماط األساسٌة 

 جٌداواتمانها حفظها 

لارن  –: معادلة البلمرة بطرٌمة االضافة واألسئلة المتعلمة بها ( تمرٌبا أسئلة  8)درس البولٌمرات  .1

سؤال  –حساب نسبة االمتصاص وسؤال حول الصفات  - المطاط  أنواع ن أنواع البولً اٌثلٌن أوبٌ

بولٌمر رسم  –والتلبد  لفلكنةا وأحد المفاهٌم :البلمرة والبولٌمرات وحول األلٌاف الضوئٌة واأللٌاف 

 .اللٌف الضوئً  تركٌب  أو ضع البٌانات عل ولوز أو البروتٌناتٌالسٌل

مذٌبات  حول أنواع الدهانات أوسؤال  –   احد مكونات الدهان  : أسئلة تمرٌبا( 3درس الدهانات )  .2

 .الدهان 

طرق صناعة الصابون المراحل أو   -ل الصابون التصبن وآلٌة عم:  أسئلة تمرٌبا( 4المنظفات )   .3

 و أو مكونات معجون األسنانالشامبمكونات  –المواد 

: فسر اختالف األلوان عند التصوٌر  أسئلة تمرٌبا( 7التشخٌص باألشعة واألمواج فوق الصوتٌة )  .4

تصوٌر الطبمً والرنٌن فً كل من الفلوروسكوبً وال والممٌزات األشعة ومبدأ العملنوع  –باألشعة 

نبٌة لألشعة السٌنٌة والتصوٌر الجااآلثار  –مادة التباٌن كالٌود والبارٌوم  -المغناطٌسً والمنظار

 .رسم مخطط لجهاز التصوٌر الطبمً –الطبمً 

اجراءات  –العالج االشعاعً أنواع  –: استخدام كل نوع أشعة  أسئلة تمرٌبا( 4العالج االشعاعً ) .5

 الولاٌة للعاملٌن والمرضى.

, تمنٌة ال  البالزمٌد ,هندسة الجٌنات  ,الجٌن  ,  DNA : مفهوم ال أسئلة تمرٌبا( 4التمانة الحٌوٌة ) .6

DNA  الوراثٌة فً النبات النتاج صفة مثل  خطوات الهندسة الوراثٌة أو الهندسة  -معاد التركٌب

  DNA, ضع البٌانات على الشكل لتركٌب جزئء ال مماومة اآلفات  أو الهندسة الوراثٌة فً الحٌوانات

 معاد التركٌب أو انتاج حٌوانات مهندسة جٌنٌا أو رسم النٌوكلٌوتٌدة. DNAاو تمنٌة ال 

أو  انتاج هرمون األنسولٌن دور التمانة الحٌوٌة فً :  أسئلة تمرٌبا( 5تطبٌمات التمانة الحٌوٌة ) .7

 –االخصاب الصناعً أو تحدٌد المجرم أو اثبات النسب أو أحد مجاالت البٌة أو الزراعة أو الصناعة 

 المعدلة وراثٌا ومخاطرها.األغذٌة  –التعدٌل الوراثً واألطعمة المعدلة وراثٌا مفهوم 

وفوائد  البنائٌةالوحدة  –العناصر حسب الوظٌفة ومثال : تصنٌف  أسئلة تمرٌبا( 5العناصر الغذائٌة )  .8

ووظٌفة واألمالح المعدنٌة  الفٌتامٌنات أنواع  –وهٌدرات  والبروتٌنات والدهنٌات عناصر الكربال

 الموت. % لفمدانه ٌسبب22فوائده والنسب لكتلة الجسم والماء  – ومصدر كال منها

حساب  –حساب السعرات الحرارٌة  مسائل أحد : أسئلة تمرٌبا( 3الة واالحتٌاجات الغذائٌة ) الط .9

التنفس الخلوي وطالة األٌض أو مفهوم  –مؤشر كتلة الجسم حساب  –االحتٌاجات الغذائٌة الٌومٌة 

 الفرق بٌن المٌزان الموجب والسالب.

وأهمها ألنواع ا –: مفهوم المواد المضافة والغرض منها  أسئلة تمرٌبا( 2المضافات الغذائٌة ) .12

نترٌت الصودٌوم فً اللحوم وغلوتامات الصودٌوم فً مرق الدجاج كمكسبات الطعم والرائحة و 

حول أحد أضرار المشروبات الغازٌة سؤال  –بنزوات الصودٌوم كمواد حافظة والسكرٌن مواد محلٌة 

 أو مشروبات الطالة أو الوجبات السرٌعة أو اهمال شرب الماء.

 جاح الباهروالنبالتوفٌك 

 غزةغرب  –مدرسة الهدى الثانوٌة للبنات  نجوى دمحم الشٌخ علً . أ


