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                                                                                                                                    State Of  Palestineدولة فلسطين     

  Education                                                                                              Ministry Ofوزارة التربية والتعليم                  

                                                                              Directorate Of Education / Tulkarm مديرية التربية والتعليم / طولكرم

 ونـصـف   تانـ الزمن : ساع                              االمتحان الموحد / الفصل األول                           لثقافة العلميةالمبحث  :  ا 

                                       2021/  12/  16التاريخ :                                 2022/  2021للعام الدراسي                          (  100)      العالمة الكلية

                                                                                       

 مالحظة : عدد أسئلة الورقة ) ستة ( أسئلة ، أجب عن خمسة منها فقط 

 
 عالمة (  30)                                        .اختر رمز اإلجابة الصحيحة واكتبها في دفتر اإلجابة    السؤال األول :

 
 استعادة شكلها بعد زوال القوة المؤثرة عليها؟ما الصفة التي تعبر عن قدرة األلياف على  -1

 المتانة  -د                االمتصاص -القابلية للثني                 ج  -ب            المرونة          -أ   

 ما هو المونومر المكون أللياف الرايون؟ -2

 سكر رايبوز   -حمض دهني               د -ج                 يثلين         إ  -ب             جلوكوز        -أ   

 أي من اآلتية تعد من الفوائد الغذائية أللياف السيليولوز؟   -3 

 تزويد الجسم بالفيتامينات       -ب                         زيادة السعرات الحرارية للغذاء       -أ   

 تزويد الجسم بالسكر  -د                              خفض نسبة الكوليسترول        -ج   

 ما الطريقة التي يتم فيها تحضير خيوط النايلون من بوليمره ؟    -4

 طريقة التبخير   -طريقة الصهر              د -ج        الطريقة الجافة       -ب         الطريقة الرطبة    -أ   

 من هو العالم الذي اكتشف األشعة السينية؟  -5

 ميمان -د رونتجن                     -ج      اينشتاين                 -ماري كوري              ب -أ   

 أي ترددات األمواج فوق الصوتية اآلتية يمكن استخدامها في التصوير الطبي؟  - 6

 ميجا هيرتز  4  -ميجا هيرتز            د 20 -ج   كيلو هيرتز            10   -ب           هيرتز       20  -أ   

 أي طرق التشخيص اآلتية تعد األكثر خطورة على اإلنسان؟   -7

 التصوير بالرنين المغناطيسي   -التصوير باألشعة السينية                                   ب -أ   

 التصوير الطبقي   -التصوير باألمواج فوق الصوتية                          د -ج   

 على أشعة الليزر  ؟   ال تنطبقما الخاصية التي    -8

 تبدو بلون واحد عالي النقاء   -ات                           بالتردد من تتكون  من طيف واسع  -أ   

 تسير مسافات طويلة محتفظة بطاقتها   -زاوية انفراجها صغيرة جدا                                د   -ج   

 ما الحالة المناسبة الستخدام األمواج فوق الصوتية في التشخيص؟ -9

 تحديد جنس الجنين  -االلتهابات الرئوية         د -أمراض الكبد والبنكرياس   ج -ب        أورام الدماغ         -أ   

 البالستيكية؟ غيرأي من اآلتية يعد من الدهانات المائية  -10

      الورنيش -د                    السوبركريل -ج                                الشيد -ب            األملشن           -أ   

 القسم األول : يتكون هذا القسم من ) أربعة ( أسئلة ، وعلى المشترك أن يجيب عنها جميعا 
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 ما الهدف من استخدام كربونات الكالسيوم في الدهان ؟ -11

 منع تشقق الدهان    -ب                زيادة سرعة جفاف الدهان                       -أ     

 تثبيت الدهان على السطح   -د                                                تقليل تكلفة الدهان   -ج   

 ما العنصر الذي يستخدم لعالج سرطان الغدة الدرقية ؟ -12

 اليورانيوم  -اليود                            د -الراديوم                        ج -ب         الرصاص          -أ     

 لتشخيص أمراض المعدة واالثنا عشر؟ أي المواد اآلتية تستخدم كمادة تباين في تصوير الفلوروسكوبي  -13

 الباريوم  -اليود                           د -الكلور                           ج -ب             الفلور           -أ     

 أي من الفيتامينات اآلتية تساعد األشعة فوق البنفسجية على تكوينه في جسم اإلنسان؟ -14

     Dفيتامين   -د                     Cفيتامين  -ج                     Bفيتامين   -ب                  Aفيتامين  -أ     

 األشعة األكثر خطورة على اإلنسان مما يأتي؟ما  -15

 األشعة الخضراء  -الميكروويف                  د -ج     شعة فوق البنفسجية     األ -شعة تحت الحمراء      باأل  -أ     

 أي من المواد اآلتية تستخدم كمادة مكسبه للطعم والرائحة في تركيب معجون األسنان؟  -16

 الجليسرول  -د البرافين                         -ج      المنثول                      -ب        النشا                  -أ     

 أي من اآلتية تستخدم كمادة رابطة في الدهانات ؟  -17

 كبريتات الباريوم  -د     زيت الخروع             -ج      سيليكات األلمنيوم        -ب      زيت السمك           -أ     

 اعة معجون االسنان؟ نعلى المواد المزلقة المستخدمة في ص تية تعد مثاالا آلأي من المواد ا -18

 السكرين -زيت البرافين                 د -الجليسرول                     ج -ب           النشا               -أ     

 ما المادة التي تستخدم إلزالة عسر الماء في صناعة الشامبو؟  -19

 سترات الصوديوم  -ب                                سلفات لوريل الصوديوم          -أ    

 كلوريد الصوديوم   -د                                         كربونات الصوديوم       -ج   

 ؟ X–كيف يتم تكوين صورة للعظام بواسطة أشعة  -20

 تمتص نسبة قليلة من األشعة وتظهر بلون ابيض     -تمتص نسبة كبيرة من األشعة وتظهر بلون اسود           ب -أ    

  تمتص أشعة قليلة كثافتها قليلة وتظهر بلون رمادي -د    ن ابيض     تمتص نسبة كبيرة من األشعة وتطهر بلو -ج    

 



 4من  3صفحة ال
 

 عالمة (   20السؤال الثاني : ) 

 عالمات (  8)                   :                                                            ما المقصود بالمصطلحات اآلتية -أ 

 الطب النووي   -4الفيزياء الطبية               -3األلياف البصرية             -2التصبن              -1  

 عالمات (  4)                                                      .    اذكر أربعة شروط يجب توافرها في مذيبات الدهان -ب

ــ ) عالمت                                                           .           وضح مبدأ عمل الليزر في طب العيون   -ج   ان ( ــ

 عالمات (    6)               :                        لديك جزء من تركيب  بوليمر التيفلون، أجب عن األسئلة التي تليه -د

                           F        F      F        F       F         F    F         F 

             C-----  —C   —C  —C    —C   —C     —  C  — ------ C  

                            F        F        F       F        F        F      F       F            

 ارسم الوحدة البنائية ) المونمر ( لهذا  البوليمر.   -1   

 ما عدد الوحدات البنائية في الشكل؟    -2   

 ما العناصر الداخلة في تركيب البوليمر؟  -3   

 كيف تفسر ثبات بوليمر التيفلون عن غيره من البوليمرات .  -4   

 .اذكر مجال صناعي يدخل في تركيبه هذا البوليمر  -5   

 عالمة (   20السؤال الثالث : ) 

 عالمات (  6 )                                                                                                     علل ما يلي :  -أ

 تشكل ألياف السليلوز دعامة لهيكل النبات وجدر الخاليا النباتية .                                            - 1  

 يمنع تعريض مريض يحتوي جسمه على شظايا معدنية لجهاز الرنين المغناطيسي .                         -2  

                    المريض الذي تجرى له عملية بالمنظار ال يحتاج للبقاء فترة طويلة في المستشفى .      -3  

 عالمات (  7)              أجب عن األسئلة اآلتية: من خالل دراستك التشخيص باألشعة واألمواج فوق الصوتية ،   -ب

      اذكر ثالثة من مجاالت استخدام التصوير الطبقي .                                                      -1  

     وضح دور الهيئة الدولية للطاقة الذرية للحماية من مخاطر األشعة السينية لألغراض الطبية.        -2  

                             عالمات (   3)                                        اذكر ثالث مزايا الستخدام األشعة فوق البنفسجية في العالج  .      -ج 

 عالمات (   4)             .                               غم  416غم, وكتلتها رطبة     400قطعة قماش كتلتها جافة   -د

    .احسب نسبة امتصاص القماش للماء -1

 ما نوع األلياف التي يتكون منها هذا القماش ) طبيعي أم صناعي (؟   -2   
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 عالمة (   20السؤال الرابع : )  

 عالمات (     8)                       األسئلة اآلتية:، أجب عن للصابون دور مهم في عملية التنظيف في حياتنا اليومية -أ

 بين دور الصابون في تنظيف بقعة زيتية مع الرسم.  -2وضح تركيب جزيء الصابون .             -1   

 وضح أهمية إضافة كل من المواد التالية إلى خليط الصابون :    -3   

 وريت الصوديوم          هيبوكل    ،                 ملح الطعام               

 عالمات (    5)               قارن بين كل مما يلي حسب المطلوب :                                                         -ب

 والتصوير الطبقي من حيث:    التصوير بالرنين المغناطيسي  -1   

 الصور  دقة ووضوح      --نوع األشعة المستخدمة                  

 بولي ايثلين عالي الكثافة وبولي ايثلين منخفض الكثافة من حيث:  -2   

 ظروف الحرارة والضغط     --الشفافية     --طبيعة تركيب سالسله                 

 عالمات (  4)         ما أهمية  كل من اآلتية :                                                                               -ج 

 إضافة المادة الحافظة للشامبوهات .  -2تغطية خيوط المطاط الطبيعي بألياف القطن .       -1   

 إعطاء المريض مادة التباين في تصوير الفلوروسكوبي .  -4الغدة الدرقية في جسم اإلنسان .                      -3   

 عالمات (  3)           عدد ثالثة مزايا الستخدام الليزر في الطب.                                                           -د

 

 عالمات (   10السؤال الخامس : ) 

 عالمات (  4اذكر أربع مزايا لأللياف الضوئية عن األسالك العادية .                                                     )  -أ

 عالمات (   6  وضح أنواع المناظير مبينا طريقة إدخال المنظار في الجسم  واألعضاء التي يتم فحصها .            ) -ب

 

 عالمة (  01السؤال السادس : ) 

         عالمات ( 4)                             اذكر أربعة من إجراءات وقاية المرضى من اإلشعاع .                            -أ

 عالمات (  6  )      علل ما يأتي :                                                                                               -ب

 قد يحتاج المريض إلجراء عالج استباقي اشعاعي قبل العملية الجراحية .  -1  

 .يمتاز دهان السوبركريل بمقاومته الكبيرة للعوامل الجوية  -2  

 شاع استخدام البوليمرات في كثير من المجاالت كمواد بديلة. -3  

 

 انتهت األسئلة

 عالمات ، وعلى المشترك أن يجيب عن أحدهما فقط . 10القسم الثاني : يتكون من ) سؤالين ( لكل منهما      


