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 دولة فلسطين
 غرب غزة-مديرية التربية والتعليم 

 مدرسة الهدى الثانوية

 للثانوية العامة نصف فصل أولامتحان 
 ( أ ) مبحث الثقافة العلمية
 2عدد الصفحات 

 م2022الدراسي للعام 

 
 م14/11/2022 نثييناليوم ال 

 عةمدة المتحان سا
 30مجموع العالمات 

 ( أسئلة أجب عن )خمسة( ميها فقط تةمالحظة : عدد األسئلة )س
 

 ( اتعالم 6السؤال األول : )
ع الجابة الصحيحة , نثم ض من نوع اختيار من متعدد من أربعة بدائل , اختر رمز ات( فقر 6يتكون هذا السؤال من )

 :ي الجدول المخصص ففي المكان رمز الجابة 
 ؟واستعادة شكلها األصلي بعد زوال المؤنثرقدرة األلياف على تحملها للقوى المؤنثرة عليها  ما الصفة التي تعبر عن .1

 أ. المتصاص               ب. المتانة                     ج. المرونة                 د. درجة التوصيل للحرارة
 ؟تية التي تضاف للدهان لتكسبه مرونة كافيةآلاأي المواد  .2
 الخروعيت ز  .البرافين             ديت ز  .الباريوم             جكبريتات  .السمك            بزيت  . أ

 أي من اآلتي يحضر بمعالجة البوليستر بمواد كيميائية؟ .3
 باندكس                 د. الرايون أ. المطاط                ب. الالستكس                   ج. الس

 أي من الصفات ل تيطبق على ألياف األسبستوس؟ .4
 أ.  الياف قوية              ب. خطرة على صحة النسان           ج. قابلة لالحتراق          د. عازلة للحرارة

 ؟أي العياصر الداخلة في تركيب المونومر الذي يشكل الرايون ) الحرير الصياعي ( .5
 O,H,Cد.                 N,O,Cج.                    C,N,Hب.               C,O,Sأ. 
 أي من المواد اآلتية تستخدم لزالة عسر الماء في صياعة الشامبو؟ .6

 رولات الصوديوم         د. الجيلسأ.اهيبوكلوريت الصوديوم        ب. هيدروكسيد الصوديوم         ج. كربون
 

 6 5 4 3 2 1 الفقرة
        اإلجابة
 عالمات(8)السؤال الثاني 

 :ولها استخدامات كثيرة جزاءاألوتعيي متعدد كلمة تتكون من مقطعين البوليمرات  . أ
 .  يحضر بطريقة التكثيفبوليمر  – ر متصلب بالحرارةبوليم  :مثال لكل من اذكر  .1
 كثر نثباتا من البولي ايثلين مع الرسمأيعد التفلون فسر  .2

 علل لما يأتي :                                                                        . ب
 تضاف مادة لوريل سلفات الصوديوم لمكونات معجون األسيان .1
 تضاف مواد مثل كبريتات الباريوم لمكونات الدهان .2

 أسئلة وعلى الطالب أن يجيب عليها جميعا(ثالثة  )القسم األول يتكون من
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 .خو لصياعة الصابون البلدي والصابون الر  التصبن  ج. قارن بين

 .يستخدم الحاسوب في التحكم بلون الدهان ضح كيف و  .د
   عالمات(8)السؤال الثالث )

    في ضوء دراستك للبوليمرات وأهميتها في حياتيا اليومية أجب عن األسئلة التالية:    . أ
 ايثلين ميخفض الكثافةالبولي  –ن لوالتف اذكر استخدام واحد لكل نوع من البوليمرات التالية:  .1
 المونومر ونوع الذرات.موضحا  سليولوزتخطيطي لجزء من بوليمر العبر برسم  .2
 جم ؟ 210جم وكتلتها وهي رطبة 200هو نوع قطعة قماش كتلتها وهي جافة  ما  .3
 :في الصورة   البوليمر التاليلديك  .4

 لبيائية للمونومرالصيغة اارسم  –عدد المونومرات كم  -
 

 ؟ما هو دور القلب في الليف الضوئياأللياف الضوئية ؟ و ا عمل مبد اذكر  . ب
 

 (اتعالم 4السؤال الرابع )
 األسئلة التالية: في ضوء دراستك لأللياف وخصائصها وأهميتها الحياتية أجب عن  . أ

 .الحصول عليه طريقة ر الصياعي من حيث يعي والحريقارني بين ألياف الحرير الطب .1
 ل اإلطفاء امالبس رج –شباك الصيد     اذكر نوع األلياف المستخدمة في الصياعات التالية: .2

 . قارن بين الدهانات المائية والزيتية من حيث نوع المذيب وطريقة الجفاف.ب      
 (اتعالم 4السؤال الخامس )

 علل لما يأتي :                                                                        . أ
 عملية التصبن سميت بهذا السم .1
 يستخدم السوبركريل في دهان الجدران الداخلية والخارجية .2
 البولي ايثلين عالي الكثافة أكثر قوة وصالبة من البولي ايثلين ميخفض الكثافة .3
 ييصح بتياول المواد الغذانية الغيية بالسيليولوز  .4
 قع والدهون.. وضح بالرسم مكونات جزيء الصابون ودوره في إزالة البب

 (اتعالم 4السؤال السادس )
 في ضوء دراستك لأللياف وخصائصها وأهميتها الحياتية أجب عن األسئلة التالية:  . أ

 قارني بين ألياف اليايلون والحرير الصياعي  )الرايون (من حيث صفاته وطريقة صياعة الخيوط. .1
 .الضوئيةلياف أل ا–ألياف الراميد   –اذكر استخدام لأللياف التالية : .2

  . قارن بين مذيبات الدهانات المائية والزيتية مع ذكر مثال لكل ميها. ب

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

 فقط

 انتهت األسئلة بالتوفيق واليجاح
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 دولة فلسطين
 غرب غزة-مديرية التربية والتعليم 

 مدرسة الهدى الثانوية

 للثانوية العامة نصف فصل أولامتحان 
 ( ب ) مبحث الثقافة العلمية
 2عدد الصفحات 

 م2022الدراسي للعام 

 
 م14/11/2022 نثييناليوم ال 

 عةمدة المتحان سا
 30مجموع العالمات 

 ( أسئلة أجب عن )خمسة( ميها فقط تةمالحظة : عدد األسئلة )س
 

 ( اتعالم 6السؤال األول : )
ع الجابة الصحيحة , نثم ض من نوع اختيار من متعدد من أربعة بدائل , اختر رمز ات( فقر 6يتكون هذا السؤال من )

 :ي الجدول المخصص ففي المكان رمز الجابة 
 ؟ن تيقطعأدون قدرة األلياف على تحملها للقوى المؤنثرة عليها  ما الصفة التي تعبر عن .1

 أ. المتصاص               ب. المتانة                     ج. المرونة                 د. درجة التوصيل للحرارة
 ؟قوام سميك عيد الجفاف ي تضاف للدهان لتكسبهتية التآلاأي المواد  .2

 الخروعيت ز  .البرافين             ديت ز  .الباريوم             جكبريتات  .السمك            بزيت  . ت
 ؟تضاف لعملية فلكية المطاط أي من اآلتي  .3

 د. الرايون                 بوليسترج. ال                   كربون ب. ال               الكبريتأ. 
 أي من الصفات ل تيطبق على ألياف األسبستوس؟ .4

 أ.  الياف قوية              ب. خطرة على صحة النسان           ج. قابلة لالحتراق          د. عازلة للحرارة
 ؟أي العياصر الداخلة في تركيب المونومر الذي يشكل الرايون ) الحرير الصياعي ( .5

 O,H,Cد.                 N,O,Cج.                    C,N,Hب.               C,O,Sأ. 
 ؟عملية التصبن بالطريقة الساخية في  تبييض الصابون أي من المواد اآلتية تستخدم ل .6

 رولات الصوديوم         د. الجيلسأ.اهيبوكلوريت الصوديوم        ب. هيدروكسيد الصوديوم         ج. كربون
 

 6 5 4 3 2 1 الفقرة
        اإلجابة
 عالمات(8)السؤال الثاني 

 :ولها استخدامات كثيرةتتيوع اشكالها البوليمرات  . أ
 .يحضر بطريقة التكثيفبوليمر  –بوليمر طبيعي محور  :مثال لكل من اذكر  .1
  الرسمالتوضيح بمع فسر ذلك كثر نثباتا من البولي ايثلين أيعد التفلون  .2

 علل لما يأتي :                                                                        . ت
 تضاف مادة لوريل سلفات الصوديوم لمكونات معجون األسيان .3
 لمكونات الدهان مركبات الكوبلت والميجييز  تضاف مواد مثل .4

 أسئلة وعلى الطالب أن يجيب عليها جميعا(ثالثة  )القسم األول يتكون من
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 .الياتج ج. قارن بين الطريقة الباردة والطريقة الساخية في صياعة الصابون من حيث درجة الحرارة وخصائص الصابون 

 .يستخدم الحاسوب في التحكم بلون الدهان ضح كيف و  .د
   عالمات(8)السؤال الثالث )

    في ضوء دراستك للبوليمرات وأهميتها في حياتيا اليومية أجب عن األسئلة التالية:    .أ
 اذكر استخدام واحد لكل نوع من البوليمرات التالية:  .1

 ايثلين ميخفض الكثافةالبولي  –البوليستر –لون التف –الميالمين 
عبر عن طريقة تحضير بوليمر البولي ايثلين بمعادلة كيميائية لثالث جزيئات من مونومر اليثلين . ما نوع  .2

 طريقة التحضير؟
 المونومر ونوع الذرات.موضحا  بروتيياتتخطيطي لجزء من بوليمر العبر برسم  .3
 جم ؟ 210جم وكتلتها وهي رطبة 200هو نوع قطعة قماش كتلتها وهي جافة  ما .4

 ماذا نقصد باأللياف الضوئية ؟ وبماذا تتميز عن أسالك التوصيل العادية؟ . ب
 

 (اتعالم 4السؤال الرابع )
 في ضوء دراستك لأللياف وخصائصها وأهميتها الحياتية أجب عن األسئلة التالية:  . أ

 قارني بين ألياف اليايلون والحرير الصياعي  )الرايون (من حيث صفاته وطريقة صياعة الخيوط. .1
 . ألياف البوليستر –راميد  ألياف األ   تالية :الاذكر استخدام لأللياف  .2

 ية والزيتية مع ذكر مثال لكل ميها. قارن بين مذيبات الدهانات المائب
 (اتعالم 4السؤال الخامس )

 األسئلة التالية: في ضوء دراستك لأللياف وخصائصها وأهميتها الحياتية أجب عن  . أ
 تصييعه. طريقة ر الصياعي من حيث يعي والحريقارني بين ألياف الحرير الطب .1
 قمشةألا - ألياف العزل الحراري   اذكر نوع األلياف المستخدمة في الصياعات التالية: .2

 . قارن بين الدهانات المائية والزيتية من حيث نوع المذيب وطريقة الجفاف.ب      
 (اتعالم 4السؤال السادس )

 علل لما يأتي :                                                                         . أ
 عملية التصبن سميت بهذا السم .1
 يستخدم السوبركريل في دهان الجدران الداخلية والخارجية .2
 البولي ايثلين عالي الكثافة أكثر قوة وصالبة من البولي ايثلين ميخفض الكثافة .3
 ييصح بتياول المواد الغذانية الغيية بالسيليولوز  .4

 قع والدهون.الصابون ودوره في إزالة البلية عمل آ. وضح بالرسم ب

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

 فقط

 انتهت األسئلة بالتوفيق واليجاح
 


