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مجرسة اليجى الثانػية

لمعام الجراسي2022م

اليػم األربعاء 0200/4/02م
مجة االمتحان ساعتيغ

مجسػع العالمات 022

مالحطة  :عجد األسئمة (سبعة ) أسئمة أجب عغ (خسدة) مشيا فقط

القسم األول يتكون من( ثالثة )أسئلة وعلى الطالب أن يجيب عليها جميعا
الدؤال األول  02( :عالمة )

يتكػن ىحا الدؤال مغ ( )01فقخة مغ نػع اختيار مغ متعجد مغ أربعة بجائل  ,اختخ رمد االجابة الرحيحة  ,ثع ضع
إشارة ( )Xفي السكان السخرز في دفتخ اإلجابة:

 .0ما الرفة التي تعبخ عغ قجرة األلياف عمى تحسميا لمقػى السؤثخة عمييا واستعادة شكميا األصمي بعج زوال السؤثخ؟

ب .الستانة

أ .االمتراص

د .درجة التػصيل لمحخارة

ج .السخونة

 .0أي السػاد اآلتية مغ مزافات األغحية تعسل كسادة حافطة في السذخوبات الغازية ؟
أ .نتخيت الرػديػم

ب .جمػتامات الرػديػم

أ .السصاط

ب .الالستكذ

ج .بشدوات الرػديػم

 .0أي مغ اآلتي يحزخ بسعالجة البػليدتخ بسػاد كيسيائية؟

د .الخايػن

ج .الدبانجكذ

 .4أي مغ الرفات ال تشصبق عمى ألياف األسبدتػس؟
أ .الياف قػية

د .كمػريج الرػديػم

ب .خصخة عمى صحة االندان

ج .قابمة لالحتخاق

 .1أي العشاصخ الجاخمة في تخكيب السػنػمخ الحي يذكل الخايػن ( الحخيخ الرشاعي )؟
أC,O,S .

جN,O,C .

بC,N,H .

د .عازلة لمحخارة

دO,H,C .

 .6لساذا تزاف السادة السحدشة الرسغية إلى بعس الجىانات السائية؟

أ .لتكدب الجىان السخونة ب .لتديج مغ قػة تساسظ الجىان ج .لتديج مغ سخعة جفافو د .لتعسل عمى تثبيت الجىان

 .7أي مغ السػاد اآلتية تدتخجم ال زالة عدخ الساء في صشاعة الذامبػ؟
أ.اىيبػكمػريت الرػديػم

ب .ىيجروكديج الرػديػم

ج .كخبػنات الرػديػم

 .8ما نػع األشعة السدتخجمة لتكػيغ الرػر في جياز الخنيغ السغشاشيدي؟
أ.الخاديػية

ج .الزػئية

ب .الديشية

د .الجيمدخول

د .األمػاج فػق الرػتية

 .9كيف يتع تكػيغ صػرة لمعطام بػاسصة جياز الترػيخ الصبقي؟

أ .تستز العطام ندبة كبيخة مغ األشعة وتطيخ بالمػن األسػد ب .تستز العطام ندبة قميمة مغ األشعة وتطيخ بالمػن األبيس

ج .ال تسخر العطام األشعة وتطيخ بالمػن الخمادي

د .تستز العطام ندبة كبيخة مغ األشعة وتطيخ بالمػن األبيس

 .02ما األشعة األكثخ خصػرة عمى االندان مسا يأتي؟
أ .تحت الحسخاء

ب .فػق البشفدجية

 .00مغ العالسان المحان اكتذف تخكيب ال DNA؟
أ .أليظ جيفخيد

ب .آفخي وكخيظ
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ج .الزػء السخئي
ج .جػن رايتخ

د .الديشية
د .واشدغ وكخيظ
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 .00أي األغحية السعجلة وراثيا تشقل الجيشات السثيخة لمحداسية؟
ب .الحرة

أ .البصاشا

د .األرز الحىبي

ج .فػل الرػيا

 .00أي مغ اآلتي فيتاميشات غيخ قابمة لمحوبان في الجىػن؟
ب .فيتاميغ ج ()C

أ .فيتاميغ أ()A

ج .فيتاميغ د ()D

 .04ما الصاقة التي يكتدبيا الجدع اذا تشاول  1جع مغ الكخبػىيجرات؟

أ 02 .سعخ
.01

ج 4 .سعخ

ب 41 .سعخ

د 8 .سعخ

أي مغ السػاد اآلتية تعج مغ السحميات الرشاعية؟

أ .الكافييغ

ب .الببديغ

د .فيتاميغ ه ()E

د .الدكخيغ

ج .الدكخوز

الدؤال الثاني (  02عالمة)

أ .في ضػء دراستظ لمتقانة الحيػية وتصبيقاتيا أجب عغ األسئمة التالية:

( 00عالمات)

 .0عخف ما يأتي :التقانة الحيػية – الDNAمعاد التخكيب – البرسة الػراثية

 .0تتبع خصػات اليشجسة الػراثية إلنتاج نبات العشب بصعع السانجا بتقشية الDNAمعاد التخكيب.
 .0تدتخجم البكتخيا بتقشية ىشجسة الجيشات .فدخ ذلظ.

 .4وضح كيف تديع التقانة الحيػية في السجاالت التالية:

أ) .السجال الدراعي لديادة اإلنتاج الشباتي بتقشية زراعة األندجة.
ب) .البحث الجشائي وتحجيج السجخم

ج) .انتاج ىخمػن الشسػ البذخي

 .1تعج األغحية السعجلة وراثيا مغ السػضػعات الججلية ما بيغ مؤيج ومعارض.
أ) .فسا السقرػد بالتعجيل الػراثي ؟

ب) .وما رأيظ بتخػف كثيخ مغ العمساء مغ تشاول األغحية السعجلة وراثيا ؟

ج) .اذكخ التعجيل الػراثي عمى نبات البشجورة – نبات األرز الحىبي.

ب .في ضػء دراستظ لمعشاصخ الغحائية والسزافات الغحائية أجب عغ األسئمة اآلتية  8(:عالمات)
 .0صشف العشاصخ الغحائية وفق وضيفتيا ؟

 .0اذكخ الػحجة البشائية لمعشاصخ التالية  :البخوتيشات – الدكخوز.

 .0اذكخ فائجة لمعشاصخ الغحائية التالية  :الجىشيات – فيتاميغ ب  – )B12( 00الحجيج (Fe
 .4ما رأيظ في العادات الغحائية الذائعة التالية:

 )0شخب الساء وقت الذعػر بالعصر فقط

.)0تشاول أغحية مشتيية الرالحية

 .1تمجأ العجيج مغ الذخكات الستخجام السزافات الغحائية بخأيظ ما سبب ذلظ؟
الدؤال الثالث ( 02عالمة)

أ .في ضػء دراستظ لمبػليسخات وأىسيتيا في حياتشا اليػمية أجب عغ األسئمة التالية:

 .0اذكخ استخجام واحج لكل نػع مغ البػليسخات التالية :السيالميغ – التفمػن – البػليدتخ

( 7عالمات)

 .0عبخ عغ شخيقة تحزيخ بػليسخ البػلي ايثميغ بسعادلة كيسيائية لثالث جديئات مغ مػنػمخ االيثميغ  .ما نػع شخيقة التحزيخ؟
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صفحة ((2

 .0عبخ بخسع تخصيصي لجدء مغ بػليسخ الديميػلػز مػضحا السػنػمخ ونػع الحرات.

 .4ماىػ نػع قصعة قساش كتمتيا وىي جافة 022جع وكتمتيا وىي رشبة  002جع ؟

ب .مغ خالل دراستظ لمتذخيز باألشعة الديشية أجب عغ األسئمة اآلتية:

( 00عالمات)

 .0مغ ىػ مكتذف األشعة الديشية ؟ ما السبجأ األساسي الحي تعتسج عميو في الترػيخ الصبقي؟

 .0بيغ دالالت األلػان (األبيس والخمادي واألسػد) في صػرة األشعة باستخجام الترػيخ بالفمػروسكػبي.
 .0ما ىي أكثخ شخق الترػيخ باألشعة آماناً لمسخأة الحامل ؟ فدخ اجابتظ.

 .4وضح دور الييئة الجولية لمصاقة الحرية لحساية العامميغ مغ األشعة الديشية .ومسا ترشع الػاقيات لحسايتيع؟
 .1اذكخ أحج السجاالت الصبية التي تدتخجم فييا األشعة التالية :
األشعة الديشية – األمػاج فػق الرػتية  -السشطار

ج .ارسع الدمدمة الستسسة لدمدمة جديء ال  DNAمبيشا الخوابط بيغ القػاعج الشيتخوجيشية.

القسم الثاني يتكون من (أربعة) أسئلة وعلى الطالب أن يجيب عن (سؤالين) منها

الدؤال الخابع ( 01عالمة)

أ .في ضػء دراستظ لأللياف وخرائريا وأىسيتيا الحياتية أجب عغ األسئمة التالية 7( :عالمات)

 .0ماذا نقرج باأللياف الزػئية ؟ وبساذا تتسيد عغ أسالك التػصيل العادية؟

 .0قارني بيغ ألياف الحخيخ الصبيعي والحخيخ الرشاعي مغ حيث خصػات ترشيعو.
 .0اذكخ نػع األلياف السدتخجمة في الرشاعات التالية:

شباك الريج – مالبذ رجال اإلشفاء – ألياف العدل الحخاري

ب .في ضػء دراستظ لجرس الصاقة واالحتياجات الغحائية أجب عغ األسئمة التالية 8( :عالمات)
 .0عخف ما يأتي  :شاقة األيس – التشفذ الخمػي

 .0أحسج شالب كتمتو 71جع تشاول وجبة مغ المحع والخزار كتمتيا 022جع تحتػي  %02دىػن و%12
بخوتيشات و  %02فيتاميشات

أ .احدب عجد الدعخات الحخارية في الػجبة  .ىل ما تشاولو أحسج في الػجبة مشاسب الحتياجاتو الغحائية مغ
البخوتيشات؟ فدخ ذلظ.

ج .قارن بيغ الجىانات السائية والديتية مغ حيث نػع السحيب وشخيقة الجفاف.
الدؤال الخامذ ( 01عالمة)
أ .مغ خالل دراستظ لمعالج االشعاعي أجب عغ األسئمة التالية :

(6عالمات)

 .0اذكخ نػع العالج االشعاعي السدتخجم في عالج األمخاض التالية :سخشان الغجة الجرقية  -الرجفية
 .0عجد ثالث نرائح ذىبية لمػقاية مغ خصخ اإلشعاع

ب .عمل لسا يأتي :

 .0عسمية التربغ سسيت بيحا االسع

(9عالمات)

 .0يعج الميدر مذخط عالي الجقة

 .0يدتخجم الدػبخكخيل في دىان الججران الجاخمية والخارجية
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صفحة ((3

 .4البػلي ايثميغ عالي الكثافة أكثخ قػة وصالبة مغ البػلي ايثميغ مشخفس الكثافة
 .1تجشب شخب مذخوبات الصاقة

 .6يمجأ بعس الشاس إلى عسمية االخراب الرشاعي
 .7يشرح بتشاول السػاد الغحانية الغشية بالديميػلػز

ج .وضح بالخسع مكػنات جديء الرابػن ودوره في إزالة البقع والجىػن.

الدؤال الدادس ( 01عالمة)

أ .في ضػء دراستظ لأللياف وخرائريا وأىسيتيا الحياتية أجب عغ األسئمة التالية 7( :عالمات)

 .0مسا تتكػن األلياف الزػئية ؟ وبساذا تدتخجم؟

 .0قارني بيغ ألياف الشايمػن والحخيخ الرشاعي (الخايػن )مغ حيث صفاتو وشخيقة صشاعة الخيػط.
 .0اذكخ استخجام لأللياف التالية  :ألياف البػلي ايثميغ – ألياف الخاميج – ألياف البػليدتخ.

ب .في ضػء دراستظ لجرس الصاقة واالحتياجات الغحائية أجب عغ األسئمة التالية 6( :عالمات)
 .0عخف الدعخ الحخاري

 .0أحسج شالب كتمتو 71جع وشػلو  062سع تشاول وجبة مغ المحع والخزار كتمتيا 022جع.
 احدب مؤشخ كتمة الجدع  BMIوبيغ ترشيفو باالعتساد عمى الججول.-

بساذا تشرح احسج بسيدان الصاقة السػجب أم الدالب  .فدخ ذلظ

 -ما كسية الدعخات الحخارية التي تػفخىا الفيتاميشات لمجدع

ج .قارن بيغ محيبات الجىانات السائية والديتية مع ذكخ مثال لكل مشيا ( .عالمتان)

مؤشر كتلة الجسم BMI
من 18.5 -16.5
من -18.5أقل من 25
من  – 25أقل من 30
من 40-30

الدؤال الدابع ( 01عالمة)

أ .مغ خالل دراستظ لمعالج االشعاعي أجب عغ األسئمة التالية :

التصنيف
نحيف
مثالي
زائد
سمين

( 8عالمات)

 .0اذكخ استخجام عالجي لكل مغ  :األشعة فػق البشفدجية – الميدر في شب العيػن
 .0ما الفخق بيغ العالج االستباقي والعالج التكسيمي

 .0اذكخ مرادر األشعة الصبيعية مػضحا أىع اجخاءات الػقاية لمعامميغ في مجال األشعة

ب .عمل لسا يأتي :

 .0تزاف مادة لػريل سمفات الرػديػم لسكػنات معجػن األسشان

(7عالمات)

 .0تزاف مػاد مثل كبخيتات الباريػم لسكػنات الجىان

 .0إزالة األجداء السعجنية عشج الترػيخ بالخنيغ السغشاشيدي
 .4تغصى ألياف السصاط بألياف القصغ أو الحخيخ الرشاعي
 .1تجشب تشاول الػجبات الدخيعة

 .6استخجام ىشجسة الجيشات إلنتاج األندػليغ أفزل مغ استخجام األندػليغ البقخي

 .7تزسخ عزالت األشخاص الحيغ يعانػن السجاعة أو في حاالت االضخاب عغ الصعام

ج .قارن بيغ الصخيقة الباردة والصخيقة الداخشة في صشاعة الرابػن مغ حيث درجة الحخارة وخرائز الرابػن.
انتيت األسئمة بالتػفيق والشجاح

إعداد المعلمة  :نجوى دمحم الشيخ علي

صفحة ((4

