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

امتحان نهاية فصل أول ثانىية عامة
يف مبحث الثقافة العلمية
للعام الدراسي0200-0202 /م

الدرجة

االسم.................
الصف ..............
الزمن ساعة

مالحغة :عجد أسئمة الؾرقة سبعة أسئمة أجب عؽ خسدة مشيا فقط

القدؼ األول  :يتكؾن مؽ ثالثة أسئمة وعمى السذتخك أن يجيب عشيا جسيعا
الدؤال األول  :اختاري اإلجابة الرحيحة لكل مسا يمي :
 .1أي اآلتي مؽ الخيؾط التي تحزخ بالظخيقة الخطبة ؟
أ.

ب .البؾليدتخ

البؾلي ايثميؽ

 . .2أي مؽ اآلتي يشظبق عمى ذيل جديء الرابؾن؟
ب .ال قظبي كاره لمساء

أ .ال قظبي يألف الساء

( 30درجة)
د .الخايؾن

ج .الشايمؾن

د .قظبي ال يألف الساء

ج .قظبي يألف الساء

 .3أي اآلتي مؽ الجىانات السائية البالستيكية:
أ .األممذؽ

ب .المكخ

5

5

ج .البؾرسيج

 .4أي مؽ درجات الحخارة تتؼ عشجىا صشعة الرابؾن بالظخيقة الداخشة:
أ45.

ب100 .

 .5أي مؽ اآلتي العشاصخ التي تذكل الجمكؾز؟

أ .األكدجيؽ والكخبؾن والييجروجيؽ ب .الحسض األميشي

ج120 .

د .الذيج

5

د20 .

ج.أكدجيؽ وكخبؾن

5

د.الشيتخوجيؽ والكخبؾن والييجروجيؽ األكدجيؽ

 .6أي اآلتية السدتخجمة في تقشية الترؾيخ بالربغة السمؾنة لفحص السعجة واالثشى عذخ؟
ب .اليؾد

أ .الباريؾم

د .الكمؾر

ج .الفمؾر

 .7أيؽ تقع الجيشات بالشدبة لمخمية؟
ج .على جدار الخلٌة
ب .على الكروموسوم
أ .بالزمٌد
 .8أي اآلتي نؾع األشعة السدتخجمة في عالج األمخاض الجمجية كالرجفية واليخقان ؟
ب .العشاصخ السذعة

أ .أشعة الخاديؾ

د .فً السٌتوبالزم

ج .أشعة فؾق بشفدجية

د .الميدر

 .9ما األشعة الكيخومغشاطيدية السدتخجمة لتكؾيؽ صؾر في جياز الخنيؽ السغشاطيدي ؟
ب .أشعة سيشية

أ .أشعة الخاديؾ

ج .أمؾاج فؾق صؾتية

د .أشعة الزؾء السخئي

 .10ما التقشية التي أدت إلى االستغشاء عؽ العسميات الجخاحية وتدتخجم برفة عامة في فحص األعزاء ؟

أ .الميدر

ب .األشعة فؾق البشفدجية

ج .التصوٌر الطبمً

د .المنظار

 .11ما المادة السدتخجمة كسحيب في الديميؾلؾز؟
أ .البشديؽ

ب .الساء

.12ما األلياف التي ترشع مشيا مالبذ رجال االطفاء
أ .الدبانجكذ

ب .الالستكذ

د .األسيتؾن

ج .التشخ

د .الرؾف

ج .االسبدت

 .13أي مؽ العبارات التي ال تشظبق عمى األشعة فؾق البشفدجية ؟

ب .جدء مؽ طيف أشعة الذسذ تدبب مؾت البكتخيا

أ .أشعة غيخ مخئية طؾل مؾجتيا أطؾل مؽ األشعة البشفدجية

د .تدبب سخطان الجمج

ج .تداعج في تكؾيؽ فيتاميؽ( د)

 .14أي مؽ اآلتي الترشيف التقشي لبؾليسخات السيالميؽ ؟

أ .متميشة بالحخارة

ب .مترمبة بالحخارة

ج .مخنة مظاطية

د .صشاعية

 .15أي مؽ الفخوع العمسية التي أسيست في رسؼ وتحجيج الخخائط الجيشية لمكائشات الحية:
أ .عمؼ األحياء الجقيقة

ب .عمؼ الؾراثة الجديئية

ج .عمؼ الشبات

د .عمؼ السشاعة

1

الدؤال الثاني
)1
)2
)3
ب.

( 20عالمة)

( 4عالمات )

أ .مؽ خالل دراستػ لمبؾليسخات أجب عسا يمي:
أكتب معادلة البلمرة لثالث جزٌئات من المونومر االٌثلٌن ؟
ما اسم البولٌمٌر الناتج من التفاعل ؟ وما العناصر الكٌمٌائٌة الداخلة فً تركٌبه ؟
لتحضٌر البولٌمرات طرٌمتٌن االضافة والتكثٌف ,بأي الطرق ٌتم تحضٌره ؟ فسر اجابتن؟
مؽ خالل دراستػ لأللياف الزؾئية أجب عسا يأتي  8( :عالمات )
 )1اذكخ أجداء الميف الزؾئي مع ذكخ وعيفة كل جدء ؟
 )2بساذا تستاز األلياف الزؾئية عؽ األسالك العادية؟

ج .من خالل دراستن للصابون أجٌب عما ٌلً 8( :عالمات )
 .1وضح آلٌة عمل الصابون كمنظف مع الرسم .
 .2بٌن بمخطط سهمً مراحل تحضٌر الصابون بالطرٌمة الساخنة
د .عدد استخدامات المنظار الطبٌة.
الدؤال الثالث
ا .وضح الممصود بكل من :

( 20عالمة)
( 8عالمات )

البلمرة  -مذٌب الدهان –  DNAمعاد التركٌب – الفلوروسكزبً .

( 4عالمات )

ب .علل كال مما ٌأتً:
 -1يستاز الدؾبخكخيل بسقاومتو لمعؾامل الجؾية

 -2يزاف محمؾل ممحي ألحؾاض صشاعة الرابؾن
 -3تستخدم البكترٌا فً خطوات الهندسة الوراثٌة
 -4الستخجام الميدر في طب الجخاحة أىسية كبيخة ؟

ج. .قارن بيؽ كال مسا يأتي:

 -1طخيقة الجفاف في الجىانات السائية والجفاف في الجىانات الديتية

( 8عالمات )

 -2السشغار الجياز اليزسي العمؾي والدفمي مؽ حيث طخيقة االدخال واألعزاء التي يتؼ فحريا
 -3العالج اإلشعاعي التكسيمي و االستباقي

 -4البؾلي ايثميؽ والتفمؾن مؽ حيث الريغة البشائية لمسؾنؾمخ واالستخجام
المسم الثانً ٌ :تكون من أربعة أسئلة وعلى المشترن أن ٌجٌب عن سؤالٌن
( 22عالمة)
( 6عالمات)

السؤال الرابع
 .1مؽ خالل دراستػ ليشجسة الجيشات أجب عسا يمي:
 .2ماذا ُيقرج بيشجسة الجيشات ؟
 .3تتبع خظؾات إنتاج نبات يحسل صفات ججيجة اعتسادا عمى تقشية ال DNAمعاد التخكيب.
 .4أكسمي سمدمة DNAالتالية :

C
A T
A C
 .5ب  -1 .اذكخ طخيقة تحزيخ ألياف كال مؽ الخايؾن – البؾليدتخ  -2 .اذكخ الفخق بيؽ الميدر والسيدر
 .6ج .اذكخ فائجة لكل مؽ :

عسمية فمكشة السظاط

 .2زيت الدسػ في الجىانات

(عالمتان)
(عالمتان)

د .مؽ خالل دراستػ لجرس التذخيص باألشعة أجب عسا يأتي  12( :عالمات )
 .1يغيخ تبايؽ في ألؾان األندجة باستخجام األشعة الديشية كسا ىؾ في الذكل السبيؽ فسر ذلن.

 .2لساذا يقؾم الظبيب بالتقاط الرؾر الستتابعة والستعجدة في تقشية الترؾيخ بالربغة السمؾنة الفمؾروسكؾبي ؟.
 .3ما السجاالت الظبية التي تدتخجم األمؾاج فؾق صؾتية فً الحمل وأمراض النساء ؟
 .4اذكخ ثالث اجخاءات لمؾقاية مؽ االشعاع لمعامميؽ.

 .5عشج الحاجة ألخح صؾر األشعة عمى فتخات متقاربة يشرح السخضى باستخجام تقشيات الخنيؽ السغشاطيدي واألمؾاج فؾق صؾتية فدخ ذلػ؟

2

( 22عالمة)

السؤال الخامس

( 6عالمات)

أ .مؽ خالل دراستػ ليشجسة الجيشات أجب عسا يمي:
.1ماذا ٌُمصد بتمنٌة  DNAمعاد التركٌب ؟
 .2تتبع بمخطط سهمً خطوات هندسة الجٌنات (الهندسة الوراثٌة).
 .3أكملً سلسلة  DNAالتالٌة :
T

A

G

T

A

ب  .اذكخ مثال عمى ِ
كل مؽ اآلتي:
 .1عنصر مشع ٌستخدم لعالج سرطان الغدة الدرلٌة.
 .2بولٌمرات تصنع منها كفوف الٌدٌن لمرة واحدة
 ..2المطاط الطبٌعً (الالستكس )
ج .اذكخ استخجام واحج لكل مؽ  .1 :السٌلٌولوز
ذ .مؽ خالل دراستػ لجرس التذخيص والعالج باألشعة أجب عسا يأتي :

(عالمتان)
(عالمتان)
( 12عالمات )

 .1ما السبجأ األساسي الحي تعتسج عميو عسمية الترؾيخ باستخجام األشعة الديشية .
 .2عجد ثالث ميدات الستخجام األشعة فؾق البشفدجية؟.

 .3ما السجاالت الظبية التي تدتخجم األمؾاج فؾق صؾتية فً أمراض الجهاز البولً ؟
 .4اذكخ ثالث نرائح ذىبية لمؾقاية مؽ االشعاع لمسخضى.
 .5الترؾيخ الظبقي أكثخ خظؾرة مؽ الترؾيخ بالخنيؽ السغشاطيدي فدخ ذلػ؟
السؤال السادس :

( 22عالمات)

أ .اكتب المكونات الرئٌسٌة للشامبو وأهمٌة كال منها5 ( .عالمات)
( 4عالمات)
ب .لارن بٌن الدهانات المائٌة والزٌتٌة من حٌث نوع المذٌب وممٌزات كال منها
(
ت .وضح دور العلماء جون راٌتر وثٌودر مٌمان فً االكتشافات العلمٌة لألشعة.
عالمتان)
ث .من خالل دراستن للهندسة الوراثٌة فً الحٌوانات أجب عما ٌأتً(6عالمات)
 .1وضح خطوات إنتاج حٌوان مهندس وراثٌا له المدرة على افراز هرمون النمو
البشري مع كتابة البٌانات .
المولودة؟
أم
األم
انتاجه
حال
فً
 .2أٌهما ٌتم عزل الهرمون
1
( 3عالمات)
ج .فسر
ٌ.1ستخدم اللٌزر كمشرط عالً الدلة ؟
 .2تستخدم ألٌاف األرامٌد فً صناعة مالبس رجال االطفاء
 . 3استخدام كل من الٌود والبارٌوم كمواد للتباٌن فً تمنٌة الفلوروسكوبً .

2
3
4

( 22عالمات)
السؤال السابع :
( 5عالمات)
اذكر المكونات الرئٌسٌة لمعجون األسنان .موضحا أهمٌة مادة الفلورٌد؟
.1
( 5عالمات)
عدد المكونات الرئٌسٌة للدهان؟
.2
لدٌن لطعة لماش اذا كانت كتلتها وهً جافة 222جم وكتلتها وهً رطبة  222جم ما نوع المماش طبٌعً ام صناعً؟ فسر سبب
.3
(عالمتان)
اجابتن؟
(عالمتان)
 .4أجب عما ٌأتً:
أ .ماهو دور العالم ولٌام رونتجن فً أهم اكتشافات األشعة ؟ وما مبدأ عمل اللٌزر فً طب العٌون لعالج أمراض الشبكٌة ؟
(عالمتان)
ب.لارن بٌن مبدأ عمل جهاز الرنٌن المغناطٌسً و مبدأ عمل التصوٌر الطبمً؟
( 4عالمات)
ج.أكمل البٌانات على الرسم  ,موضحا تركٌب جزيء ال . DNA

انتهت األسئلة بالتوفٌك والنجاح
مع تحٌات المعلمة :نجوى دمحم الشٌخ
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