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 3الصفحة  
 

 نجوى دمحم الشيخ علي.أ 12مادة تدريبية مبحث الثقافة العلمية للصف 

 

 ملرمة

 :لحي تتع بشعستو الرالحات أما بعجاالحسج هلل 

ة تجريبية التكشػلػجي والذخعي مادفخعي و ,ع العمػم اإلندانية يغ يجي شالب الثانػية العامة لفخ ب أضعفاني        
 .فرليا بعج االنتياء مغ دراسة كل , يقػم الصالب بحملسبحث الثقافة العمسية

ألىع السػاد الكيسيائية ترشيفيا مع ممحق ممخز لكيسيائية وحجة التقانة اقج شسمت السادة التجريبية       
 .فرمية ونيائي تجخيبي نساذج اختباراتواستخجاميا و 

لسا ليا مغ وزن ندبي   أسئمة االختيار مغ متعجدتزسشت السادة التجريبية صيغ متشػعة مغ األسئمة وأىسيا       
و  واألسئمة السقالية الستشػعة حدب ترشيف بمػم السعخفي يحجد بثالثيغ عالمة في امتحان شيادة الثانػية العامة,

باستخجام ججول مػاصفات اعتسادا عمى الػزن  شيادة الثانػية العامة الػزارية إعجاد أسئمة  عمى نسط امتحانات 
اختبارات فرمية ونيائية ونساذج  سػاد ترشيفيا واستخجاميا, ممخز ألىع ال إلىباإلضافة  الشدبي لمحرز, 

لكتخونية باستخجام نساذج جػجل إمع اختبارات ية , ورابط لسػقع جػجل يتزسغ فيجيػ يذخح ممخز الجروس تجخيب
 و نساذج اختبارات وزارية , وسأعسل  في الصبعات القادمة بإذن هللا إلى تحجيث السادة التجريبية لتربح تفاعمية.

وفي ىحا  ,والشجاحقى بيع إلى مدتػى التفػق أرجػ بيحا الجيج البديط أن أكػن قج قجمت إفادة لمصالب تخ     
تو القيسة التي أسيست في اإلخخاج الشيائي السقام أشكخ السذخف التخبػي األستاذ نديو حدغ يػنذ عمى مالحطا

 لمسادة التجريبية.

 وهللا ومي امجوفيق

 

 م1/10/2020                                                                                     

 السعمسة: نجػى دمحم الذيخ عمي
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 4الصفحة  
 

 نجوى دمحم الشيخ علي.أ 12مادة تدريبية مبحث الثقافة العلمية للصف 

 الهحجة األولى           

 امجلانة امكيميائية
 الفرل األول  

 امبوميمرات
 اإلجابة الرحيحة لكل مسا يمي خاخت األول: دؤالال: 

 ؟من األلياف الذعخيةأي من اآلتي  .1
 ( الكتان د.         الدبانجكذج.           الحخيخب.          الرػفأ. )           

 ؟من األلياف اإلفخازية أي من اآلتي     .2
 ( الكتان د.      الدبانجكذ    ج.          الحخيخ ب.         الرػف)  أ.  

 ؟من األلياف الدميمهزية أي من اآلتي .3
 ( الكتان د.        الدبانجكذج.            الحخيخب.           الرػف)  أ.  

 ؟السخنة السظاطيةمن البهليسخات  أي من اآلتي .4

 ( الشايمػن د.          السيالميغ ج.     الالستكذ ب.   البػلي ايثميغ      أ.  )         

 ي يحزخ عن طخيق تفاعل االضافة ؟البهليسيخ الح أي من اآلتي .5
 ( د. البخوتيشات       الشايمػن  ج.        البػليدتخ ب.التفمػن               )  أ.        

  ؟البهليسيخ الحي يذكل الخيهن  ن اآلتيأي م    .6

 ( القصغ د.               الجمكػز ج.              الكحػل ب.              أ. الدميمػز)        

 ؟تحسل القهى السؤثخة عميها دون أن تشقظع صفة قجرة األلياف عمى أي من اآلتي تجل عمى     .7

 ( د. االمتراص     ج. التػصيل لمحخارة            ب. السخونة                  الستانة )أ.  

 ؟من البهليسخات التي تدتخجم في صشاعة كفهف اليجين لسخة واحجة أي من اآلتي .8

              ( البػلي ايثميغ مشخفس الكثافة. د    السيالميغ ج.   الشايمػن ب.  البػلي ايثميغ عالي الكثافة أ.  )        
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 نجوى دمحم الشيخ علي.أ 12مادة تدريبية مبحث الثقافة العلمية للصف 

   

 ؟األلياف البخوتيشيةمن  أي من اآلتي .9

 (الكتان  د.           الدبانجكذج.            االسبدتػسب.            الرػف أ.)          

 ي يحزخ عن طخيق تفاعل التكثيف ؟البهليسيخ الح أي من اآلتي .10

 ( د. البخوتيشات       الشايمػن    ج.          البػليدتخ     ب.البػلي ايثميغ       )  أ. 

 ؟السهنسخ الحي يذكل االخايهن )الحخيخ الرشاعي( من اآلتيأي  .11

 ( االكدجيغ والكخبػن والييجروجيغد.      الجمكػز ج.         الحسس األميشي ب.      أ. القصغ )   

 ؟دسح له  باالنتقال لسكان اخخحجد الههاء بجاخمها وال تقجرة األلياف عمى  تجل عمى أي من اآلتي .12

 ( ج. التػصيل لمحخارة        د. االمتراص       ب. السخونة                ةا.الستان)         

 ي يحزخ عن طخيق تفاعل االضافة ؟البهليسيخ الح أي من اآلتي .13

 ( د. البخوتيشات               ج. الشايمػن     البػليدتخ       ب.  لبػلي ايثميغ     ا)  أ.       

 ؟البخوتيشاتالسهنسخ الحي يذكل  أي من اآلتي .14

 ( د.  الشيتخوجيغ والكخبػن والييجروجيغ     ج.  الجمكػز     الحسس األميشي ب.   ) أ. الدميمػز   

 خل في تفاعل األلكيشات ومذتقاتها ؟تج أي من اآلتي .15

 ( الخشبة د.               االضافةج.            الريخ   ب.             التكثيف أ.)      

 ؟ن البهليسخات الظبيعيةم أي من اآلتي  .16

 ( التفمػن د.              السيالميغ ج.         الدميمػز  ب.    البػلي ايثميغ      . أ)  
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 نجوى دمحم الشيخ علي.أ 12مادة تدريبية مبحث الثقافة العلمية للصف 

 

 ي يحزخ عن طخيق تفاعل االضافة ؟البهليسيخ الح أي من اآلتي .17

 ( اتد. البخوتيش        ج. الشايمػن    البػليدتخ     ب.   بػلي كمػريج الفيشيل    )  أ.         

 ؟من البهليسخات الستميشة بالحخارة أي من اآلتي  .18

 ( التفمػن د.      السيالميغ       ج.       الدميمػز    ب.       البػلي ايثميغ      )  أ.       

 ؟من البهليسخات السترمبة بالحخارة أي من اآلتي .19

 ( التفمػن د.          السيالميغ ج.        الدميمػز    ب.           البػلي ايثميغ  )  أ.        

 لتي تحزخ عن طخيق تفاعل الرهخ ؟اأي اآلتية من األلياف  .20

 ( د. الخايػن          ج. األكخيالن            البػليدتخ ب.                 لقصغ  ا)  أ.        

 ؟األلياف التي تحزخ عن طخيق الظخيقة الخطبة أي اآلتية من  .21

 ( د. الخايػن           األكخيالن ج.          البػليدتخ   ب.                لقصغ  ا)   أ.        

 تحزخ عن طخيق الظخيقة الجافة ؟ األلياف التيأي اآلتية من .  22

 ( د. الخايػن          األكخيالن ج.   البػليدتخ            ب.              القصغ     أ.)          

 ؟اف التي تترف بالعدل الحخاري من األليأي اآلتية .  23

 ( الكتان د.          الدبانجكذج.            االسبدتػسب.               الرػف     أ.)        

 أي اآلتية من مكهنات األراميج ؟. 24

 ( د. اسبدتػس قصغ وصػف مقاوم لمشار     ب. صػف مقاوم لمشار     ج.        أ. قصغ    )      
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 نجوى دمحم الشيخ علي.أ 12مادة تدريبية مبحث الثقافة العلمية للصف 

 

 ؟ احتهاء الدهائلقجرة األلياف عمى  صفة تجل عمى آلتيأي من ا. 25

 ( د. االمتراص    ج. التػصيل لمحخارة            ب. السخونة                ا. الستانة    )         

 ليسخات في درجات الحخارة العادية؟البه  حالة أي من اآلتي. 26

 ( د. خصية   صمبة           ج.      غازية      ب.             أ. سائمة  )        

 ؟سعالجة البهليدتخ بسهاد كيسيائيةيحزخ ب أي من اآلتي .27

 ( الشايمػن الدبانجكذ       د.  الالستكذ      ج. ب.       . البػلي ايثميغ أ)        

 ؟كجم 3 متها وهي جافةكجم وكت 3.3الكتمة الخطبة لها  إذا كانت قساشالقظعة تعج   أي من اآلتي .28

 ( غالقص د.     ج. االسبدتػس           أ. البػليدتخ       ب. الشايمػن   )          

 ؟كجم 3متها وهي جافة كجم وكت 3.1الكتمة الخطبة لها  إذاكانت قساشالقظعة  تعج  أي من اآلتي. 29

 ( غالقص ج. االسبدتػس        د.       ب. الشايمػن         أ. البػليدتخ  )          

 

  :البهليسخات حدب التشريف التقشي وحدب مرادرها صشف الدؤال الثاني: 
 ..............السصاط الرشاعي  -3 .................خالت الدميمػز  -2..  ........ الديميػلػز -1

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

  :فأجب عسا يمي من البهليسخات الرشاعية السدتخجمة في صشاعة الخيهطيعج بهليسخ البهليدتخ  الدؤال الثالث: 

  ؟تع الحرػل عمى بػليسخ البػليدتخاشخح كيف ي -1

 إلى ألياف؟ وضح كيف يتع تحػيل بػليسخات البػليدتخ -2

 اذكخ استخجامات ألياف البػليدتخ؟ -3

 سرشػعة مغ خيػط البػليدتخ؟اذكخ مسيدات األلياف ال -4
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 8الصفحة  
 

 نجوى دمحم الشيخ علي.أ 12مادة تدريبية مبحث الثقافة العلمية للصف 

 

 :من خالل دراستك لأللياف السعجنية أجب عسا يمي الدؤال الخابع: 
 ما ىي أكثخ األلياف السعجنية شيػعًا؟ .1

 مغ أيغ نحرل عمى األلياف السعجنية؟ .2

 ما ىي خرائز األلياف السعجنية؟ .3

 فيع تدتخجم األلياف السعجنية؟ .4

 اإلندان؟ فدخ حطخ استخجام األلياف السعجنية عمى صحة .5

  :من خالل دراستك أللياف الخايهن أجب عسا يأتي  الدؤال الخامذ: 
 مغ أول مغ صشع الخايػن؟ .1

 الحرػل عمى خيػط ألياف الخايػن؟اشخحي كيف يتع  .2

 يذكل ألياف الخايػن؟ ما ىػ السػنيسخ الحي. 3

 يذكل ألياف الخايػن؟ الحي . ما ىػ البػليسخ4

 ي من خالل الذكل التالي :ب عسا يمالدؤال الدادس" أج  
 التفاعل في الشكل التالي . أكمل .0

 ما اسم البوليمير الناتج وكيف يحضر ؟ .0

 ما اسم المونومر الذي  يشكل البوليمير السابق ؟ .3
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 9الصفحة  
 

 نجوى دمحم الشيخ علي.أ 12مادة تدريبية مبحث الثقافة العلمية للصف 

 

 ب عسا يمي من خالل الذكل التالي:الدؤال الدابع: أج 
 ؟ما اسم المونومر في الشكل التالي     .1

 زيئات منه؟معادلة البلمرة لثالث ج اكتب .2

 ؟مفيم يستخد و ما اسم المركب الناتج من عملية البلمرة؟ .3

 

 

 :لحلك أجب عسا يمي ن البهليسخات الرشاعية السدتخجمةم يعتبخ بهليسخ التفمهن  الدؤال الثامن: 
 ؟ن تع الحرػل عمى بػليسخ التفمػ اشخح كيف ي .1
 روابط مع غيخه؟فدخ لساذا اليسيل التفمػن الى تكػيغ  .2
 ؟التفمػن والبػلي ايثميغ مغ حيث نػع الحرات واالستخجاملفخق بيغ ا ما .3

 

 :لتاليب عسا يمي من خالل الذكل اأج الدؤال التاسع: 
  ؟تاليما اسم البوليمير في الشكل ال .0

 ؟وما نوع الذراتيشكل البوليمير السابق  ما اسم المونومر الذي .0

 اذكر الفوائد الغذائية له؟  .3

 

 :خالل الذكل التالي :ب عسا يمي من أج الدؤال العاشخ 
 في الشكل السابق ؟ ما اسم البوليمير .0

 لبوليمير؟  وكم عددها؟ا ما اسم المونمر الذي يشكل هذا .0

 ؟من المونومراكتب معادلة بلمرة لثالث جزيئات  .3

 

 :فأجب عسا يمي يعتبخ بهليسخ البخوتيشات من البهليسخات الظبيعية الدؤال الحادي عذخ: 

 ؟تيغمخصط لجدء مغ البخو  ارسع -1
 نػع الحرات الجاخمة في تخكيب البخوتيشات؟ ما -2
 اذكخ فػائج البخوتيشات؟ -3
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 ( الدؤال الثاني عذخ: لجيك بهلسيخ بهلي كمهريج الفيشيلPVC:فأجب عن األسئمة التالية ) 
 (؟PVC)بػلي كمػريج الفيشيل فيع يدتخجم  .1
 (؟PVC)بػلي كمػريج الفيشيل لخ  أكتب صيغة السػنػم .2
 (؟PVC) بػلي كمػريج الفيشيلمغ  لثالث مػنػمخاتسخة أكتب معادلة البم .3
 ( فدخ اجابتظ؟PVCأي مغ شخق تفاعل البمسخة يتع صشاعة  ) .4
 (؟PVC) بػلي كمػريج الفيشيلما العشاصخ الجاخمة في تخكيب  .5

 :الدؤال الثالث عذخ : تأمل البهليسخات في الذكل التالي ثم أجب عسا يمي 

 

 

 

 

 

 ) أ (  و )ب(؟ ما اسع البػليسخ في الذكل  .1

 كيف يتع تحزيخ تمظ البػليسخات ؟ فدخ ذلظ؟ .2

 أكتب معادلة البمسخة لثالث جديئات مغ الذكل ) ا(؟ .3

 ؟ إلى الذكل ) ب(فدخ يديل وصػل أي مخكب كيسيائي  .4

 ارسع مػنػمخ كل مغ الذكل ) أ ( و الذكل ) ب (؟ .5

 

 

 ( ب )   (                                     أ  )                
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 00الصفحة  
 

 نجوى دمحم الشيخ علي.أ 12مادة تدريبية مبحث الثقافة العلمية للصف 

                      

 :من خالل دراستك األلياف البرخية )الزهئية( أجيب عسا يمي: الدؤال الخابع عذخ 

  ما السقرػد باأللياف الزػئية )البرخية( ؟ .1

 وضح عمى الخسع أجداء الميف الزػئي؟ .2

 اذكخ وضيفة أجداء  الميف الزػئي؟ .3

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

 عمل لسا يأتي الدؤال الخابع عذخ: 

 .تستاز األلياف الزػئية عغ غيخىا مغ األسالك العادية بسسيدات متعجدة.1

 اإلضافة.لكيشات ومذتقاتيا تفاعل تجخل اال .2

 غ البػلي ايثميغ مشخفس الكثافة.البػلي ايثميغ عالي الكثافة درجة انرياره أعمى م .3

 ء.عخيس شخانق دودة القد لبخار السات .4

 .السدتخجمة لرشاعة األقسذةيسيخ البػليدتخ في صشاعة الخيػط يدتخجم بػل .5

 .تختمف البػليسخات عغ بعزيا .6

 .تدتخجم البػليسخات في الكثيخ مغ السجاالت .7

 حاد االوروبي استخجام االسبدتػس.حطخ االت .8

 الحخيخ لبخار ماء ساخغ. س شخانقيتع تعخي .9

 .يسكغ صيخىا عشج تعخضو لمحخارة السيالميغ يتحػل الى كتمة صمبة ال .10

 .تغصى الياف السصاط بألياف القصغ أو الحخيخ الرشاعي .11

 .يدتخجم السصاط الصبيعي في صشاعة مالبذ الدباحة والسذجات .12

1 

3 

2 
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 نجوى دمحم الشيخ علي.أ 12مادة تدريبية مبحث الثقافة العلمية للصف 

 .استبجل اإلندان األلياف الصبيعية بالرشاعية .13

 .ة مغ الياف الكتانألياف القصغ أكثخ مخون .14

 .يشكسر الرػف عشج تعزو لمحخارة العالية .15

 .األلياف الزػئية محرشة ضج التذػير .16

  عخف ما يمي:: الدادسالدؤال 
 البػليسخات -1
 تفاعل البمسخة       -2
 السػنيسخات      -3
 البػليسخات الصبيعية      -4
 البػليسخات الرشاعية  -5
 شخيقة اإلضافة         -6
 شخيقة التكثيف       -7
 البػليسخات الستميشة       -8
 البػليسخات السترمبة بالحخارة  -9
  ة السصاشية_البػليسخات السخن10
 السصاط الصبيعي     _ 11
 السصاط الرشاعي        -12  

 فااأللي -13
 األلياف الصبيعية الشباتية الحيػانية      -14
 فمكشة السصاط       -15

 التمبج       -16 
 يةاأللياف الرشاع -17
 درجة التػصيل لمحخارة  في األلياف      -18
 االمتراص في األلياف      -21السخونة في األلياف        -20الستانة في األلياف          -19



 م
 

 03الصفحة  
 

 نجوى دمحم الشيخ علي.أ 12مادة تدريبية مبحث الثقافة العلمية للصف 

 الهحجة األولى
 الفرل  الثاني

 امرهانات                                      
  :كل مسا يمياإلجابة الرحيحة ل خاختالدؤال األول: 

 أي من االتي من الجهانات الذفافة الديميمهزية؟ . 1

 سػبخ كخيل  د.                  األممذغ     ج.                الذيجب.                 أ. المكخ      

 أي من االتي من الجهانات الديميمهزية؟ .2

  سػبخ كخيل د.                   ألممذغاج.             الػرنير   ب.                الذيجأ.       

 السهاد السمهنة العزهية؟من أي من االتي .  3

  األسيتػن  د.الكمػروفيل        ج.        الكػبمت والسشغشيدب.       أكديج الخصاص األحسخ أ.      

 السهاد السمهنة غيخ العزهية؟من أي من االتي .  4

  األسيتػن  د.    كمػروفيل   الج.      االكػبمت والسشغشيدب.       أكديج الخصاص األحسخ أ.      

 ؟من الديهت الشباتية تعسل كسادة رابظةأي من االتي  . 5

  التشخ د.              االخخوعج.                  بحرة الكتانب.       زيت الدسظ       أ.     

 ؟ابظةمن الديهت الحيهانية تعسل كسادة ر أي من االتي  . 6

  التشخ د.         االخخوع       ج.                 بحرة الكتانب.       زيت الدسظ    أ.      

 ؟من السهاد السالئةأي من االتي  . 7

  كبخيتات الباريػم د.    المكخ     ج.       الكػبمت والسشغشيدب.      أكديج الخصاص األحسخ  أ.     
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 04الصفحة  
 

 نجوى دمحم الشيخ علي.أ 12مادة تدريبية مبحث الثقافة العلمية للصف 

 ؟مجنةاد الس  من السه أي من االتي . 8

  المكخ د.زيت الخخوع          ج.           بحرة الكتان   ب.        زيت الدسظ     أ.     

 ؟من السجففات في الجهانأي من االتي  . 9

 كبخيتات الباريػم د.             المكخ   ج.              الكػبمت والسشغشيدب.      أكديج الخصاص األحسخ أ. 

 ف من استخجام السهاد الرسغية في الجهانات؟ما الهج. 10

ج. تديج مغ قػة تساسظ الجىان   د. تثبت  ب. مشع تذقق الجىان بعج الجفاف    مشع تكتل دقائق الجىانأ.   

  الجىان

 في الجهانات؟مادة الجيالتين  ما الهجف من استخجام. 11

  ج. تديج مغ قػة تساسظ الجىان   د. تثبت الجىان فب. مشع تذقق الجىان بعج الجفا مشع تكتل دقائق الجىان أ.  

 لكهبمت والسشغشيد في الجهان؟مخكبات ا ما الهجف من استخجام .12

  محدشة د.                      مجففاتج.                      ممجنة    ب.                  رابصة أ.  

 انات؟ما الهجف من استخجام السهاد الخابظة في الجه. 13

 د. تثبت الجىان ج. تديج مغ قػة تساسظ الجىان ب. مشع تذقق الجىان بعج الجفاف مشع تكتل دقائق الجىان أ. 

 ما الهجف من استخجام السهاد السمجنة؟. 14

 د. تثبت الجىانج. تديج مغ قػة تساسظ الجىان   فب. مشع تذقق الجىان بعج الجفا   مشع تكتل دقائق الجىان أ. 

 ؟مخكبات كبخيتات الباريهم وكخبهنات الكالديهم في الجهان ما الهجف من استخجام. 15

 محدشة د.  مالئة                        ج.                      ممجنة    ب.                   رابصة أ. 

 

 



 م
 

 05الصفحة  
 

 نجوى دمحم الشيخ علي.أ 12مادة تدريبية مبحث الثقافة العلمية للصف 

 

 ما الهجف من استخجام زيت الخخوع في الجهان؟. 16

 محدشة د.                   مجففات    ج.                    ممجنة      ب.                  رابصة أ. 

 رة الكتان والدسك في الجهان؟زيهت بح ما الهجف من استخجام. 17

 محدشة د.                        مجففاتج.                          ممجنةب.            رابصة      أ. 

 في الجهان؟ كبات أكديج الخصاص والكمهروفيلمخ  ما الهجف من استخجام .18

 محدشة د.                          ممػنةج.                           ممجنةب.           رابصة      أ. 

 ما الهجف من استخجام السهاد السجففة في الجهان؟. 19

 د. تثبت الجىان   سخعة جفاف الجىان   ج.  ب. مشع تذقق الجىان بعج الجفاف     مشع تكتل دقائق الجىان أ.  

 ما الهجف من استخجام السهاد السالئة؟. 20

د. تثيبت   ج. التقميل مغ تكاليف الجىان   ب. مشع تذقق الجىان بعج الجفاف   مشع تكتل دقائق الجىان أ.  

 الجىان

 ل كسحيب غيخ عزهي في الجهان؟تعسأي من االتي . 21

 التشخ د.               البشديغ      ج.                      المكخ    ب.                    الساء أ.  

 عزهي في الجهان؟تعسل كسحيب  أي من االتي .22

 األسيتػن  د.              البشديغ      ج.                     المكخ     ب.                    الساء أ.  

 هانات الدميمهزية؟حيب في الجتعسل كسأي من االتي . 23

 األسيتػن  د.        البشديغ             ج.                   المكخ       ب.                   الساء أ.  
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 06الصفحة  
 

 نجوى دمحم الشيخ علي.أ 12مادة تدريبية مبحث الثقافة العلمية للصف 

 

 ؟من الجهانات السائية غيخ البالستيكيةأي من االتي . 24

  االذيج د.        سػبخ كخيل          ج.                   المكخ       ب.               األممذغ أ.  

 ؟من الجهانات السائية البالستيكيةأي من االتي: . 25
 االذيج د.                   ػرسيج الب ج.                   المكخ       ب.               األممذغ أ.  

 ؟من الجهانات الدميمهزية الظبيعيةأي من االتي: . 26
 االذيج د.            سػبخ كخيل      ج.            الػرنير     المكخ و  ب.         األممذغ       أ. 

 أي من االتي: ما الهجف من استخجام محيبات الجهان؟. 27
 د. تثيبت الجىان    ج. التقميل مغ تكاليف الجىان             ب. تخفيف الجىان    مشع تكتل دقائق الجىان أ. 
 

 ؟من الجهانات السدتخجمة في دهان الججران الجاخمية والخارجيةأي من االتي:  .28
 الذيج د.          سػبخ كخيل        . ج              المكخ والػرنير       ب.        األممذغ     أ. 

 . أي من االتي: يعج من شخوط محيب الجهان؟29
عل مغ مكػنات الجىانات    د. تكمفة إنتاجو غيخ أ. ال يكػن متصايخ     ب. ال يكػن خصخًا أو سام     ج. يتفا

 مقبػلة
  :مل:ـــــــــع الدؤال الثاني 

 تدتخجم الديػت الشباتية والحيػانية كسػاد رابصة في الجىانات .1

 تدتخجم كبخيتات الباريػم كسػاد مالئة في الجىانات .2

 تدتخجم مخكبات الكػبمت والسشجشيد كسػاد مجففات في الجىانات .3

 كسحيبات في الجىاناتء أو البشديغ تدتخجم السا .4

 يستاز الدػبخكخيل بسقاومتو لمعػامل الجػية .5

 يدتخجم الدػبخكخيل في دىان الججران الجاخمية والخارجية .6
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 07الصفحة  
 

 نجوى دمحم الشيخ علي.أ 12مادة تدريبية مبحث الثقافة العلمية للصف 

 

 تدتخجم الجىانات السائية غيخ البالستيكية مثل الذيج في دىان األسقف .7

 اسػب في التحكع بمػن الجىانيدتخجم الح .8

 يشرح بعجم اجخاء الجىان عمى الدصح الخشب .9

 يشرح بعجم خمط الجىانات مغ مرادر مختمفة .10

 :الدؤال الثالث: أذكـــــــــــــخ 
 اذكخ ثالث مغ االرشادات العامة لمجىان. .1

 اذكخ شخوط استخجام السادة السمػنة في الجىان. .2

 ن.اذكخ شخوط واجب تػفخىا في محيب الجىا .3

 اذكخ الفخق بيغ جفاف الجىانات السائية والديتية. .4

 :الدؤال الخابع: من خالل دراستك لسهضهع الجهانات أجب عسا يمي 
 ما السقرػد بالجىان؟ .1
 اذكخ مكػنات الجىان مع مثال لكل مشيا. .2
 اذكخ أنػاع الجىانات في فمدصيغ مع األمثمة. .3
 كيف يدتخجم الحاسػب في التحكع بمػن الجىانات. .4
 تدتخجم الجىانات السائية والجىانات الديتية؟فيع  .5
  أجب عسا يمي: من خالل دراستك لسحيبات الجهان :الخامذالدؤال 
 ما السقرػد بسحيب الجىان؟ .1
 فدخ سبب استخجام محيبات الجىان. .2
 اذكخ أنػاع محيبات الجىان. .3

 اذكخ نػع السحيب السدتخجم في الحاالت التالية: .4
 يةجىانات الديميمػز الج.       الديتيةالجىانات ب .  الجىانات السائيةأ.
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 08الصفحة  
 

 نجوى دمحم الشيخ علي.أ 12مادة تدريبية مبحث الثقافة العلمية للصف 

 الهحجة األولى
 الفرل  الثالث

 اممنظفات                                     
 :اختخ االجابة الرحيحة فيسا يمي 

 تدسى عسمية تحهيل الديت أو الجهن الى صابهن باستخجام مادة قمهية؟ أي من اآلتي .1
 تربغ د.               مادة قمػية     ج.                 جمدخولب.                    أ.صابػن    
 تي يشتج عن عسمية التربن؟أي من اآل .2

 تربغ د.            مادة قمػية      ج.                 جمدخيغب.                    أ. صابػن    
 لسدتخجمة إلنتاج الرابهن البمجي؟السادة القمهية اأي من اآلتي:  .3
 زيت أو دىغ د.محمػل ممحي         ج.          ىيجروكديج بػتاسيػمب.      كديج صػديػم    أ.ىيجرو  

 ؟السدتخجمة إلنتاج صابهن الحالقة تي السادة القمهيةاآل. أي من 4

 زيت أو دىغ د.محمػل ممحي         ج.          ىيجروكديج بػتاسيػمب.     أ.ىيجروكديج صػديػم       
 دتخجمة لفرل الرابهن عن الجمدخول؟السادة الس: يتأي من اآل. 5

 ىيبػكمػريت الرػديػم د.كمػريجالرػديػم       ج.       ىيجروكديج بػتاسيػمب.  أ.ىيجروكديج صػديػم        
 : ممح الحسض الجهشي الشاتج من عسمية التربن؟تيأي من اآل. 6

 د. الجمدخول            ج. الرابػن               ب. السادة قمػية           أ. زيت دىشي         
 صابهن أبيض؟عمى تي: السادة السدتخجمة لمحرهل اآل. أي من 7

ىيبػكمػريت  د.محمػل ممحي       ج.          ىيجروكديج بػتاسيػمب.  أ.ىيجروكديج صػديػم        
 الرػديػم

 الذامبه؟تزاف لهقف نسه الجخاثيم والبكتخيا في مادة تي: اآل. أي من 8
 السادة السعصخة د.السحدشة      السادةج. الحافطة                السادةب.         أ.السادة الفعالة      
 تزاف إلزالة عدخ الساء في الذامبه؟ مادة  :تياآل. أي من 9

 الرػديػمىيبػكمػريت  د.كخبػنات الرػديػم    ج. زيت الديتػن          ب.  أ. ىيجروكديج صػديػم        
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 09الصفحة  
 

 نجوى دمحم الشيخ علي.أ 12مادة تدريبية مبحث الثقافة العلمية للصف 

 
 : مهاد تعسل عمى ربط مكهنات السعجهن معا؟تياآل. أي من 10
 زيت البخافيغ. د      السشثػل  ج.    لػريل سمفات الرػديػم       ب.      الرسغ العخبي     أ.   
 . أي من االتي: مهاد تعسل مشظفة وممسعة في السعجهن؟11
 زيت البخافيغ .د       السشثػل ج.       ػديػم    لػريل سمفات الرب.        أ.الرسغ العخبي      
 . أي من االتي: مهاد تعسل مخطبة في معجهن األسشان؟12
 .زيت البخافيغ دالسشثػل       ج.                 الجميدخول      ب.  أ.الجمكػز                  
 . أي من االتي: مهاد تعسل مدلقة ومشع تذقق السعجهن؟13
 زيت البخافيغ .د     السشثػل   ج.        لػريل سمفات الرػديػم   ب.      غ العخبي    أ.الرس   
 . أي من االتي: مهاد تعسل عمى حفظ مكهنات السعجهن ومزادات لمتدهس؟14
 زيت البخافيغ .د     السشثػل   ج.    لػريل سمفات الرػديػم      ب.  فمػريج الرػديػم       أ.   
 

 مل:ـــــــــعني: الدؤال الثا 
 .يزاف ممح الصعام السخكد ألحػاض التربغ .1
 .يزاف ىيبػكمػريت الرػديػم ألحػاض صشاعة الرابػن  .2
 .تزاف السػاد السعصخة والديػت الصبيعية لمذامبػ .3
 .يزاف لػريل سمفات الرػديػم الى مكػنات السعجػن  .4
 .الجمكػز الى مكػنات السعجػن يزاف الرسغ العخبي والشذا و  .5
 .جميدخول الى مكػنات السعجػن يزاف ال .6
 .يزاف الدكخ والسشثػل والقخفة الى مكػنات السعجػن  .7
 .يزاف فمػريج الرػديػم أو فمػريج الكالديػم الى مكػنات السعجػن  .8
 .بالذامبػ السحتػي عمى زيػت نباتية يغدل الذعخ الجاف .9

 يداعج الرابػن مع الساء عمى إزالة بقع الجىػن. .10
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 21الصفحة  
 

 نجوى دمحم الشيخ علي.أ 12مادة تدريبية مبحث الثقافة العلمية للصف 

 :الدؤال الثالث: من خالل دراستك لسهضهع التربن أحب عن األسئمة اآلتية 
 اكتب معادلة التربغ. .1
 أي شخق التربغ يعصي صابػن نقى و جيج؟ .2
 أي مغ شخق التربغ غيخ مكمف وتجييداتو قميمة؟ .3
 لرابػن كسشطف.اشخح بالخسع آلية عسل ا .4
 اشخح خصػات التربغ بالصخيقة الباردة. .5
 اشخح خصػات التربغ بالصخيقة الداخشة. .6
  آلية عسل الرابهن كسظف أجب عسا يمي:: من خالل دراستك لسهضهع الخابعالدؤال 

 ضع البيانات عمى الخسع. .1
 ( في إزالة بقع الجىػن؟2( وجدء رقع )1ما دور جدء رقع ) .2
 ابػن مدتعيشا بالخسع.اشخح آلية عسل الر .3

  الذامبه أجب عسا يمي:: من خالل دراستك لسهضهع الخابعالدؤال 
 اذكخ مكػنات الذامبػ الخئيدية. .1
 عمل تزاف السػاد السحدشة لمقػام لمذامبػ؟ .2
 ما اليجف مغ إضافة السػاد الحافطة إلى الذامبػ؟ .3
 أذكخ أنػاع الذعخ. .4
 ر الذامبػ السشاسب.قارن بيغ شخق العشاية بالذعخ حدب نػعو واختيا .5
  ب عن األسئمة اآلتية:جأ من خالل دراستك لسهضهع معجهن االسشان :الخامذالدؤال 
 ما اليجف مغ إضافة السػاد الخابصة كالشذا والغمػكػز لسعجػن االسشان. .1
 ما أشيخ السػاد السدتخجمة كسػاد عالية في التشطيف بسعجػن االسشان. .2
 سشان:ما دور السػاد التالية في معجػن األ .3

 لػريل سمفات الرػديػم . ب
 زيت البخافيغ . ت
 السشثػل والقخفة والدكخيغ . ث

 %(1فمػريج الرػديػم أو فمػريج الكالديػم )

1 
2 
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 20الصفحة  
 

 نجوى دمحم الشيخ علي.أ 12مادة تدريبية مبحث الثقافة العلمية للصف 
 جدول المواد والعناصر الكٌمٌائٌة تصنٌفها واستخدامها

 استخدامها تصنٌفها المادة

    تديج من قهة تساسك الجهان مادة محسنة فً الدهان موادصمغٌة

 مشع تكتل دقائق الجهان مادة محسنة فً الدهان الجٌالتٌن

تكسب السطح لونا وتحمٌه من  دهانات سٌلٌلوزٌة طبٌعٌة اللكر والورنٌش
 المؤثرات الخارجٌة

دهان الجدران واألسمف االسمنتٌة  مائٌة بالستٌكٌة دهانات األملشن
 الداخلٌة

 الخارجٌةو ةالداخلٌ دهان الجدران  مائٌة بالستٌكٌة دهانات السوبر كرٌل

 دهان الجدران واألسمف  بالستٌكٌة غٌر مائٌة دهانات الشٌد

مواد مخففة للدهان وتعمل على  مذٌبات دهان غٌر عضوٌة الماء
انتشاره على السطح وتسهٌل 

 حركة الفرشاة

مواد مخففة للدهان وتعمل على  مذٌبات دهان  عضوٌة البنزٌن والتنر والتربنتٌن
تسهٌل انتشاره على السطح و

 حركة الفرشاة

مواد مخففة للدهان وتعمل على  مذٌبات دهان  األسٌتون
على السطح فً الدهانات انتشاره 

 اللكر والورنٌش

عند اضافته للزٌت أو الدهن ٌنتج  مواد للوٌة هٌدروكسٌد الصودٌوم
 صابون بلدي

عند اضافته للزٌت أو الدهن ٌنتج  مواد للوٌة هٌدروكسٌد البوتاسٌوم
طري الموام مثل صابون ن صابو

 الحاللة

الحصول على صابون  مواد منظفة هٌبوكلورٌت الصودٌوم
 أبٌض)تبٌٌضه(

 ازالة عسر الماء  مادة كربونات الصودٌوم

الصمغ العربً والنشا 
 والسلٌلوز

 ربط مكونات المعجون معا مواد رابطة فً معجون االسنان

تخلٌص األسنان من الرواسب  ً معجون االسنانف منظفة وملمعةمواد  لورٌل سلفات الصودٌوم
 الكلسٌة

 منع جفاف المعجون فً معجون االسنان مرطبةمواد   الجلٌسرول

فً معجون مواد مكسبات طعم ورائحة  السكر والمنثول والمرفة
 االسنان

 مكسبات طعم ورائحة

 منع تشمك المعجون فً معجون االسنان مزلمةمواد  زٌت البرافٌن

لصودٌوم أو فلورٌد فلورٌد ا
 الكالسٌوم

فً  مواد حافظة ومضادات تسوس
 معجون االسنان

 حافظة ومانعة للتسوس

فً مكسبات طعم ورائحة صناعٌة  السكارٌن
 معجون االسنان

 مكسبات طعم ورائحة
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 استخدامها تصنٌفها المادة
ن السعرات تحسٌن عملٌة الهضم وخفض الكولٌسترول والتملٌل م بولٌمرات طبٌعٌة السلٌلوز

 الحرارٌة
 الذوبان فً الماء بولٌمرات طبٌعٌة محورة خالت السلٌلوز

 التنظٌم والبناء فً جسم االنسان بولٌمرات طبٌعٌة البروتٌنات

 صناعة خٌوط  البولٌستر بولٌمرات صناعٌة البولٌستر

 صناعة األلمشة فً المفروشات والستائر واألغطٌة ألٌاف صناعٌة ألٌاف البولٌستر

بولً اٌثلٌن منخفض 
 الكثافة

 بولٌمرات صناعٌة
 متلٌنة بالحرارة

 رلائك التغطٌة و وكفوف الٌدٌن لمرة واحدة

بولً اٌثلٌن عالً 
 الكثافة

 بولٌمرات صناعٌة
 متلٌنة بالحرارة

 عبوات التخزٌن واألطباق والمنانً

 بولٌمرات صناعٌة التفلون
 

 لتصك بها الطعامطالء السطح الداخلً ألوانً الطبخ التً ال ٌ

بولًٌ كلورٌد الفٌنٌل 

pvc 
 بولٌمرات صناعٌة

 
 

المطاط الطبٌعً 
 الستكس

 بولٌمرات مرنة مطاطٌة
 

 صناعة مالبس السباحة والمشدات

المطاط الصناعً 
 سباندكس

 بولٌمرات مرنة مطاطٌة
 

 السباحة والمشداتمالبس 

بولٌمرات صناعٌة  المٌالمٌن
 متصلبة بالحرارة

 ألدوات المنزلٌةفً صناعة ا

ألٌاف حٌوانٌة  الصوف
 بروتٌنٌةشعرٌة

 فً البناء وصناعة المفارش واألغطٌة

لٌاف حٌوانٌة بروتٌنٌة أ الحرٌر
 افرازٌة

 األلمشة

 فً المالبس ألٌاف نباتٌة سٌلٌلوزٌة الكتان  والمطن والمنب

 مالبس رجال االطفاء وخراطٌم المٌاه ألٌاف معدنٌة االسبستوس

 جوارب نسائٌة والمالبس ألٌاف صناعٌة الناٌلون
 المشة ألٌاف صناعٌة الرٌون )الحرٌر الصناعً(

نمل االشارات الضوئٌة فً شبكات االتصاالت والحاسوب  ألٌاف ضوئٌة األلٌاف البصرٌة
 والكامٌرات الرلمٌة ومجسات

  مادة ملونة خضراء الكاوروفٌل

 المطلوب تعطً اللون مادة ملونة اكسٌد الرصاص األحمر

نباتٌة مادة رابطة فً  زٌت بذرة الكتان
 الدهان

 تثٌبت الدهان وتكوٌن طبمة متماسكة عند جفافه

حٌوانٌة مادة رابطة فً  زٌت السمن
 الدهان

 تثٌبت الدهان وتكوٌن طبمة متماسكة عند جفافه

كبرٌتات البارٌوم وكربونات 
 الكالسٌوم

 الدهان  واكسابه لواما سمٌكا عند  جفافهالتملٌل من تكالٌف  مادة مالئة فً الدهان

 تزٌد من سرعة جفاف  الدهان    مادة مجففات فً الدهان مركبات الكوبلت والمنجنٌز

 منع تشمك الدهان بعد الجفاف واكسابه مرونة مادة ملدنة فً الدهان زٌت الخروع
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 السـلطـــة الوطنٌـــــة الفلسطٌنٌــــــة

 غرب غزة – مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم

  مدرســـة الهدى الثانوٌـــة للبنـــــات

 

 االســـــم    

 الشعبـــة     

.........................

......................... 

 الدرجة

 

 ذم0202امجحان نصف امفصل األول منصف امثاني غشر في مبحح امثلافة امػنمية منػام امرراسي/ 

 :جابة الرحيحة لكل مسا يميول: اختخ اإلالدؤال األ 

 السادة القمهية السدتخجمة إلنتاج الرابهن البمجي؟ أي من السهاد األتية تعج .1
 زيت أو دهن د.محمهل ممحي         ج.          هيجروكديج بهتاسيهمب.           هيجروكديج صهديهم . أ

 أي من السهاد األتية تعسل محيبات الجهان؟ .2

 ان    ب. تخفيف الجهان     ج. التقميل من تكاليف الجهان      د. تثيبت الجهانأ. مشع تكتل دقائق الجه   

 . أي من السهاد األتية تعسل زيهت بحرة الكتان والدسك في الجهان؟3
 محدشة د.مجففات                       ج.    ممجنه         ب.                         أ. رابظة  

 السادة السدتخجمة لمحرهل صابهن أبيض؟ تعج. أي من السهاد األتية 4

 هيبهكمهريت الرهديهم د.محمهل ممحي       ج.          هيجروكديج بهتاسيهمب.      أ. هيجروكديج صهديهم   

 . أي من درجات الحخارة التي يتم عشجها عسل الرابهن بالظخيقة الداخشة؟5

 س 120د.        س        100س          ج.  45س            ب.  10 . أ
 . أي من السهاد األتية تزاف إلزالة عدخ الساء في الذامبه؟6

 هيبهكمهريت الرهديهم د.كخبهنات الرهديهم    ج. زيت الديتهن          ب.  أ. هيجروكديج صهديهم        
 . أي من السهاد األتية تعسل مشظفة وممسعة في السعجهن؟7

 . زيت البخافيندالسشثهل    ج. ل سمفات الرهديهم       لهريب.  أ. الرسغ العخبي         
 . ما الهجف من اضافة مادة الجيالتين في الجهانات؟8
 ج. تديج من قهة تساسك الجهان   د. تثبت الجهان   أ. مشع تكتل دقائق الجهان ب. مشع تذقق الجهان بعج الجفاف 

 خ الجهاز البهلي بالفمهروسكهبي؟الربغة السدتخجمة في ترهي . أي من السهاد األتية تعج9

 أ. الباريهم              ب. الفمهر                   ج. الكمهر              د. اليهد

 ؟في الجهان. ما الهجف من اضافة مخكبات الكهبمت والسشجشيد 10

 د. تثبت الجهان   أ.مشع تكتل دقائق الجهان     ب. مشع تذقق الجهان بعج الجفاف     ج. سخعة جفاف الجهان 
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  ؟كجم3كجم وكتمتها وهي جافة  3.1لجيك قظعة قساش الكتمة الخطبة لها ما نهع قظعة القساش اذا كان   .11
 قظنب. الشايمهن           ج.  االسبدتهس              د.  ال                     كتانأ. ال    
 ؟. أي من اآلتي يعج السهنسخ الحي يذكل البخوتيشات12
 د.  الشيتخوجين والكخبهن والهيجروجين     ج.  الجمكهز            الحسض األميشي ب.        أ. الدميمهز    

 الدؤال الثاني:

 :عمل لسا يأتي  . أ
 تختمف البهليسخات عشبعزها........................................................................... . ب
 .....................................تمة صمبة اليسكن صهخها عشج تعخضه لمحخارةالسيالمين يتحهل الى ك . ت
 ..........لخئتين بالمهن األسهد......تظهخ العظام عشج الترهيخ باألشعة الديشية بالمهن األبيض بيشسا ا . ث
 ...............تهضع الثالجات والغداالت السظمية بالجهان في أفخان خاصة............................ . ج
 يزاف ممح الظعام السخكد ألحهاض التربن...................................................... . ح
 يزاف فمهريج الرهديهم أو فمهريج الكالديهم الى مكهنات السعجهن................................... . خ
 اذكخ مثال لكل مسا يمي: . ب

 هاد ربط في معجهن األسشانم محيب لمجهان عزهي  ألياف طبيعية

 مهاد لمعشاية بالذعخ الجاف مهاد ممجنة لمجهان ألياف صشاعية

 

 السؤال الثالث أجٌب عما ٌلً:

 اكتب معادلة التصبن. . أ

 وضح مع الرسم الية عمل المنظفات مع توضيح تركيب الجزء الفعال في المنظف. . ب

 االرشادات عند التعامل معها؟اذكر اثنان من الدهانات المستخدمة في فلسطين واثنان من  . ت

 اكتب مع الرسم مكونات األلياف الضوئية ووظيفة كال منها؟  . ث

 

 

 انتهت األسئلة

 أرجو لكم كل التوفٌك
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 ( شامل ممبحح امثلافة امػنميةجوجل سايتموكع ) منمجابػة 

   
 انجهت اممادة امجرريبية وهللا ومي امجوفيق

  إجابة أسئنة ادجر اإلجابة امصحيحة

 األربعةجابة الرحيحة من الخيارات لإل (X) تحجيج إشارة
 

 د ج ب أ امفلرة امفصل
 

 األول
 امبوميمرات
امسؤال 

 األول 
ادجر االجابة 

 امصحيحة

1 x    
2  X   
3    x 
4  x   
5 x    
6 x    
7 x    
8    x 
9 x    

10  x   
11   x  
12   x  
13 x    
14  x   
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15   x  
16  x   
17 x    
18 x    

 د ج ب أ امفلرة امفصل
 

 األول
 امبوميمرات
امسؤال 

 األول 
ادجر االجابة 

 امصحيحة

19   x  
20  X   
21    x 
22   x  
23 x    
24   x  
25    x 
26   x  
27   x  
28    x 
29   x  

امسؤال  
 امثاني

 يػيةامسينيوموز وامبروثينات بوميمرات طب
 دالت امسينيوموز  بوميمرات طبيػية محورة

 5اممطاط امصناغي بوميمرات صناغية مرنة مطاطية
 امبومي ايثنين بوميمرات صناغية مجنينة بامحرارة

 امميالمين بوميمرات صناغية مجصنبة بامحرارة
امسؤال  

 امثامح
 7طريلة امجكثيف ص 1

 12طريلة امصهر ص 2 
 11ص 3 
 9ص 4 
امسؤال  

 امرابع
 11ص 

امسؤال  
 امذامس

 11ص 
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  إجابة أسئنة ادجر اإلجابة امصحيحة

 
 د ج ب أ امفلرة امفصل 

 
 

 امثاني
 

 امرهانات
 

 امسؤال 
 األول

ادجر االجابة 
امصحيحة 

1  X   
2   X  
3    X 
4  X   
5   X  
6  X   
7     X

8    X 

9   X  

10    X 

11  X   

12    X 

13    X 

14   X  

15    X 

16   X  

17  X   

 
 
 
 



 م
 

 28الصفحة  
 

 نجوى دمحم الشيخ علي.أ 12مادة تدريبية مبحث الثقافة العلمية للصف 

 
 د ج ب أ امفلرة امفصل 

 
 

 امثاني
 

 امرهانات
 

 امسؤال 
 األول

ادجر االجابة 
امصحيحة 

18    X 
 19   X 

20    X 
21  X   
22    X 
23     X

24     X

25  X   

26   X  

27   X  

28    X 

29   X  

  امثاني امسؤال 

  امثامح 

 17-16ص امرابع 

 18ص امذامس 
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  إجابة أسئنة ادجر اإلجابة امصحيحة

 
 د ج ب أ امفلرة امفصل 

 
 امثامح

 اممنظفات
 

 امسؤال 
 األول

ادجر االجابة 
امصحيحة 

1     X

2  X   
3  X   
4   X  
5    X 
6    X 
7  X   
8   X  
9    X 

10 X    
11   X  
12   X  
13     X

14 X     
  امثانيامسؤال  

 24-23ص  امثامح 

 26- 25ص امرابع 

 27-26ص امذامس 

 


