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 الصف: الثاني الثانوي                                 المبحث: الثقافة العلمية                                                                    

 21/12/2021(                          التاريخ: 2022-2021ول)ن نهاية الفصل األامتحا                                   الثالثاءاليوم:   

 100ولى والثانية(                                        مجموع العالمات: أل)الفترة اسم:                                                      اإل

 

 القسم األول: يتكون هذا القسم من أربعة أسئلة وعلى الطالب أن يجيب عليها جميعا

 

 (عالمة 30)                                                                           :ول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يليدائرة ح ضع  -:السؤال األول

 

 ؟لياف الحريرما نوع أ -1

 طبيعية نباتية -د                           طبيعية شعرية -ج                    طبيعية إفرازية -ب                         طبيعية معدنية -أ

 ؟ األشعة األكثر خطورة على اإلنسانما  -2

 الميكروويف -د                           فوق البنفسجية -ج                      تحت الحمراء -ب                      الضوء األخضر -أ

 ؟صلي بعد زوال المؤثرالصفة التي تعبر عن قدرة األلياف على استعادة شكلها األما  -3

 التاّكل -د                                   المرونة -ج                        متصاصاإل -ب                                   المتانة -أ

  ؟ لياف البصريةمن مميزات األ ال تعدتية من األأي  -4

 خفيفة الوزن  -د       قدرة فائقة على نقل المعلومات  -ج            لى طاقة كبيرةتحتاج إ -ب               محصنة ضد التشويش -أ

 ؟ ما اسم الجهاز الذي يقوم بتضخيم امواج الميكروويف -5

 رادارال -د                                     لليزكا -ج                               الليزر -ب                                  الميزر -أ

 ؟منع تكتل الدهان الّتية تا المواد أي من -6

 مواد صمغية -د                               زيت السمك -ج                   زيت الخروع   -ب                    الجيالتين            -أ

 ؟ أي الفيتامينات االّتية تساعد األشعة فوق البنفسجية على تكوينه في جسم اإلنسان -7

 D -د                                           C -ج                                   B -ب                                       A -أ

 ؟ أي التقنيات االّتية تستخدم في تشخيص أمراض القلب -8

 المنظار -د                   األمواج فوق الصوتية -ج                     األشعة السينية -ب                     التصوير الطبقي -أ

 ما المادة القلوية المستخدمة في صناعة الصابون البلدي ؟ -9

 هيدروكسيد المغنيسيوم -د   صوديوم               د الهيدروكسي -هيدروكسيد البوتاسيوم           ج -ب            هيدروكسيد األلمنيوم     -أ

 ؟غم, وما نوع القماش425غم, وكتلتها وهي رطبة 410بة امتصاص قطعة من القماش كتلتها وهي جافة ما نس -10

 )النايلون( % 3.7 -د                         )القطن(  %3.7 -ج                   )القطن( %3.5 -ب                  )النايلون(  %5.3 -أ

 الملمعة والمنظفة في معجون األسنان ؟أي من االّتية يعد من المواد  -11

 كبريتات الصوديوم -د                      كربونات الصوديوم -ج    لولاير سلفات الصوديوم      -ب   سترات الصوديوم                 -أ

 أي من االّتية تعد من مميزات الصابون بالطريقة الباردة ؟ -12

 غير نقي وابيض اللون -د للون                        نقي وابيض ا -ج   غير نقي وفاتح اللون           -نقي وفاتح اللون                     ب -أ

 

 دولــة فلســطين

 وزارة التربية والتعليم

 مديرية التربية والتعليم /اريحا

  
 

     State of Palestine 

     Ministry of Education  

     Education Directorate-Jericho 
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 ما تردد األمواج فوق الصوتية ؟ -13

 ( هيرتزميغا20-20) -د                            هيرتز( ميغا 5-1) -ج        ( هيرتز             5-1) -بكيلو(هيرتز               20-20) -أ

 ما نوع األمواج أواألشعة المستخدمة في التصوير الطبقي ؟ -14

 أمواج فوق البنفسجية -أمواج فوق صوتية                            د -ج                             Xأشعة  -أمواج الراديو                       ب -أ

 ؟ماذا تسمى تقنية التصوير باستخدام األشعة السينية مع إعطاء المريض مادة التباين  -15

 منظارال -د                           الرنين المغناطيسي -ج                         الطبقي       -ب                     الفلوروسكوبي  -أ

 أي من االّتية يعد من مجاالت التشخيص باستخدام األمواج فوق الصوتية ؟ -16

 الرأساصابات  -مراض الكبد                                  دأ -حص اصابات العظام            جف -فحص جنس الجنين                ب -أ

 ؟ما التقنية المستخدمة لقياس تدفق الدم خالل الكليتين -17

 الرنين المغناطيسي -د                        األمواج فوق الصوتية -التصوير الطبقي                  ج -ب                       الفلوروسكوبي -أ

 ؟ الضوء المرئيما العالم الذي تمكن من تصنيع اول ليزر في نطاق  -18

 ثيودور ميمان  -د                                   جون رايتر  -ج      جودفري هاونزفيلد            -ب       وليام رونتجن                 -أ

 ما العنصر المشع المستخدم لعالج سرطان الغدة الدرقية ؟ -19

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

 ؟ تية تستخدم في عالج قصور الدورة الدموية في األطرافأي التقنيات االّ  -20

 األشعة الفوق بنفسجية -د                                           الليزر -ج                                لمنظارا -ب                              الطبقي -أ

 

 (عالمة 20)                                                                                                                                :السؤال الثاني

 عالمات( 10)                                                                                                    ما المقصود بكل من المفاهيم االّتية: -أ

 " عاعي التكميلي, العالج اإلش, أشعة الليزرط , األلياف البصرية, التصبن" فلكنة المطا

 

 

 

 

 

 

 

 عالمات( 3)                          باإلعتماد على التركيب الكيميائي لجزء من بوليمر بولي كلوريد الفينيل, أجب عن األسئلة االّتية: -ب

 

 

 

 

 

 

 أكتب الصيغة البنائية الداخلة في تركيب هذا البوليمر؟ -1

 

 البوليمر؟ما العناصر الكيميائية الداخلة في تركيب هذا  -2

 

 ما عدد المونومرات المكونة لهذا الجزء من البوليمر؟ -3

 

 عالمات( 4)    ما هي خصائص األشعة السينية؟ -ج     
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 عالمات( 3)  مميزات التصوير بالرنين المغناطيسي؟ أذكر  -د     

 

 

 

 

 (عالمة 20)                     : السؤال الثالث

 عالمات( 10) ما يلي : علل -أ

 بدأ االنسان باستخدام األلياف الصناعية مع بداية القرن العشرين؟ -1

 

 

 ال يفضل استخدام مركبات الرصاص في صناعة الدهانات؟ -2
 

 

 ينصح باستخدام تقنية التصوير باألمواج فوق الصوتية كلما دعت الضرورة لذلك؟ -3
 

 

 يتم عالج الورم باألشعة قبل الجراحة؟ -4
 

 

 يمنع تعريض المرأة الحامل لألشعة السينية؟ -5      

 
 
 
 )عالمتان(                                                                                    ما هي وظيفة الغدة الدرقية في جسم االنسان؟ -ب
 
 

 عالمات( 5)                                                                                  ما هي اجراءات الوقاية من اإلشعاع للمرضى؟ -ج

 
 
 
 
 
 
 

 عالمات( 3)                                       ما اهمية كل من : -د

 كبريتات الباريوم في الدهانات؟ -1
 زيت البرافين في معجون االسنان؟ -2
 الشامبوهات؟كربونات الصوديوم في  -3

 

 (عالمة 20)                                                                                  السؤال الرابع :

 عالمات( 6)      مع ذكر مرضين يتم عالجهم بهذه األشعة؟ ما هي مميزات العالج باستخدام األشعة فوق البنفسجية؟ -أ

  
 
 
 
 
 
 )عالمتان(   االمراض االّتية:وضح كيف يتم عالج   -ب

 المياه الزرقاء والبيضاء في العين؟ -1

 

 وقف نزيف الشبكية؟ -2
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 عالمات( 7)  الستخدام هذه التقنية؟ مجاالت 3؟ مع ذكر وضح الفكرة األساسية التي يعتمد عليها جهاز التصوير الطبقي -ج

 
 
 
 
 
 

 عالمات( 5)                                             ؟  ما اإلجراءات المتخذة قبل تصوير الجهاز البولي لمريض بتقنية الفلوروسكوبي -د

 
 
 
 
 
 
 

 القسم الثاني: يتكون هذا القسم من سؤالين, وعلى الطالب أن يجيب على أحدهما

 

 عالمات( 10)          السؤال الخامس:
 عالمات( 6)                                            منخفض الكثافة من حيث: بولي اثيلين البولي اثيلين عالي الكثافة وقارن بين  -أ

 يصنع منهما كل نوع؟ المتانة, منتوج, نوع السلسلة, الشفافية, درجة الحرارة, الضغط 
 
 
 
 
 
 

 عالمات( 4)                                                     د فحصه؟عدد انواع المناظير مع تحديد طريقة اإلدخال والجزء المرا -ب
 
 
 
 
 
 
 

 عالمات(10) السؤال السادس:

 عالمات( 4)بلون الدهان حديثا بشكل اّلي باستخدام الحاسوب,                                                               يتم التحكم  -أ
                                                    ما فوائد هذا النظام؟ -2      ؟             االّلية التي يعمل بها هذا النظام بيّن -1

 
 
 
 

 عالمات( 6)                                         وضح أهمية استخدام األمواج فوق الصوتية في مجال التوليد وأمراض النساء؟ -ب
 
 
 
 
 
 
 

 انتهت االسئلة
 بالتوفيق والنجاح ممع تمنياتي لك
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 اإلجابة النموذجية

 100مجموع العالمات:      (2022-2021األول)متحان نهاية الفصل ال 

 )الفترة األولى والثانية(
 

 (عالمة 30)       السؤال األول:
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 د ج أ د أ أ ب ج ج ب

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 ج ج د ج أ أ ب ج د ب

 
 

 السؤال الثاني:
 (عالمة 20)    

 عالمات( 10)                                                                                                                                         -أ
 
 )عالمتان(                   . فلكنة المطاط : عملية خلط سائل المطاط مع الكبريت وتسخينه بمعزل عن الهواء الكسابه المرونة 

 

 شعيرات رفيعة جدا وطويلة من الزجاج النقي وبعض أنواع البالستيك يجمع كثير منها في حزم  األلياف البصرية:

 )عالمتان(       مغطاة بمادة بالستيكية )كيبالت( .                                                                                             

 

 تحويل الزيت أو الدهن الى صابون باستخدام مادة قاعدية )قلوية( من خالل اضافة محلول المادة القلوية  التصبن: 

 )عالمتان(للزيوت او الدهون فيتشكل الصابون وينتج الجليسرول.                                                                          

 

 أمواج كهرومغناطيسية تكون على شكل ضوء مرئي او غير مرئي وتتميز بمواصفات تختلف عن  أشعة الليزر: 

 الضوء الذي تولده المصادر الضوئية العادية سواء كانت طبيعية كضوء الشمس او صناعية

 )عالمتان(                                     كالمصابيح الكهربائية المختلفة.                                                                  

 

 اعطاء المريض جلسة مكثفة من العالج االشعاعي بعد استئصال الورم بالجراحة العالج اإلشعاعي التكميلي: 
 )عالمتان(بهدف قتل أي خاليا سرطانية متبقية حتى ال يتكرر الورم مرة اخرى.                                                  

 

 عالمات( 3)                                                                                                                                                      -ب

 

1-   

                                                                                                                                                        .

 )عالمة(                                                       

 

 

 )عالمة( . كلور, كربون, هيدروجين -2

 )عالمة( مونومرات . 5  -3

 

 دولــة فلســطين

 وزارة التربية والتعليم

 مديرية التربية والتعليم /اريحا

  
 

     State of Palestine 

     Ministry of Education  

     Education Directorate-Jericho 

 



6 
 

  

 

 عالمات(4)                         -ج

 )عالمة( هرومغناطيسي .جزء من الطيف الك -1

 )عالمة( تسير بسرعة الضوء. -2

 )عالمة( طولها الموجي قصير. -3

 )عالمة( طاقتها عالية. -4

 
 عالمات( 3)  -د

 )عالمة( تحريك الجهاز. يصور كل المقاطع ومن جميع االتجاهات دون الحاجة الى -1

 )عالمة( االشعة المستخدمة هي اشعة راديوية غير خطرة. -2

 )عالمة( الصور التي يتم الحصول عليها عالية الدقة والوضوح. -3

 

 عالمة( 20) السؤال الثالث:

 عالمات( 10)  -أ
 )عالمتان(بسبب تزايد عدد السكان وتأثر االلياف الطبيعية بعوامل الطقس والحاجة الستغالل االرض النتاج الغذاء.        -1

 )عالمتان(النها سامة.                                                                                                                -2

 اجزاء من جسم االنسان للطاقة الناتجة عن هذه االمواج التي تمتص بسهولة في الماء ديا لتعريضتفا -3

  )عالمتان(الموجود في االنسجة الحية مما يسبب ارتفاع في درجة حرارة المناطق المعرضة لها.                                

 )عالمتان(                           سهولة.                            لتصغير حجم الورم وجعل ازالة الورم بالجراحة اكثر -4

 الن االشعة السينية تحدث تغيرات في نواة الخلية الحية مما يؤدي لحدوث طفرات جينية يترتب عليها -5

 )عالمتان(تشوهات خلقية عند الوالدة .                                                                                                

 

 )عالمتان(                                                                                                                                                       -ب

 تمتص اليود الموجود في بعض االغذية وهي مسؤولة عن تكوين هرمون الثيروكسين ذو االهمية الكبيرة للجسم

  لتنظيم عمليات التمثيل الغذائي وانتاج الطاقة.
 
 عالمات( 5)                                                                                                               -ج

 )عالمة( تحديد الجزء المعرض لالشعاع قدر المستطاع حيث يتم تصوير ما هو مطلوب فقط وليس اكثر.                  -1

 عدم تعريض المرأة الحامل لالشعة حتى تلك المستخدمة لتصوير االسنان اال في الضرورة القصوى  -2

 )عالمة(               الن ذلك يؤدي الى االضرار بالجنين خاصة في االشهر االولى من الحمل.

 ر اخذكراتقليل اعادة التصوير للمريض وذلك باخذ صورة ذات جودة عالية من المرة االولى وعدم ت -3
 )عالمة(الصور على فترات متقاربة وخاصة االطفال.                                                                              

 تحديد عوامل التعرض لالشعة )الزمن والمسافة والجرعة( وجعل تأثيرها اقل ما يمكن ألخذ صورة  -4

 )عالمة(                                                                                         يمكن التشخيص منها بدقة.          

 استخدام مالبس واقية مصنوعة من الرصاص لحماية المريض عندما يكون التعرض لالشعة طويال مثل  -5

 )عالمة(وذلك لحماية االجزاء غير الضرورية للتصوير.                                                           الفلوروسكوبي
 

 عالمات( 3)                                                                                                                                       -د

 )عالمة( تقلل من تكاليف الدهان وتكسبه قواما سميكا عند جفافه. -1

 )عالمة(منع تشقق المعجون وعدم ترسيب المواد مرة اخرى على السن اثناء االستخدام.                                      -2

 )عالمة(ازالة عسر الماء.                                                                                                           -3

 
 عالمة( 20) السؤال الرابع:

 (عالمات 6)  -أ

 )عالمة(  خال من استخدام االدوية الكيماوية. -1

 )عالمة( اثاره الجانبية قليلة. -2

 )عالمة( يعطي نتائج عالية للغاية في فترة قصيرة بالمقارنة بنتائج استعمال االدوية سواء موضعية او داخلية. -3

 )عالمة( التقليل من احتمال عودة المرض مرة اخرى بالمقارنة باالدوية. -4

 (عالمتان)         االمراض : الصدفية واليرقان. 

 

 (عالمتان)  -ب
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 )عالمة( في قزحية العين تعمل على تصريف هذه المياه والتخفيف من ضغط العين. اجراء ثقوب صغيرة جدا -1

 )عالمة(          كي نهايات االوعية الدموية . -2
 

 (اتعالم7) -ج

 )عالمة( على جسم االنسان  Xيعمل الجهاز على توجيه اشعة 

 )عالمة(  مئات الصور من زوايا مختلفة مع تحريكه حركة دائرية حول مركز الجسم الخذ

 )عالمة( ويتم تجميع الصور الناتجة )الظالل المتكونة على الجانب المقابل لكل زاوية( في ذاكرة الكمبيوتر

 )عالمة(    الذي يقوم بتجميعها وتكوين صورة ثالثية االبعاد للجسم

 المجاالت :

 عالمات( 3)الكشف عن حصة الكلى والمرارة      -3ء البطن والحوض. تصوير اعضا -2تشخيص امراض الكبد والبنكرياس.  -1

 

 (عالمات5)           -د

 )عالمة( يعطى المريض دواًء مسهال مع تناول اطعمة خفيفة قبل الفحص بيوم. -1

 (عالمتان) يمتنع المريض عن االكل والشرب قبل الفحص بست ساعات لمنع القيأ اثناء الفحص. -2

 عن مضغ العلكة والتدخين قبل الفحص حتى ال تدخل الغازات التي يمكن ان تؤدي الىاالمتناع  -3

 (عالمتان)    عدم وضوح الصورة. 
 

 (عالمات10)           :الخامسالسؤال 

 عالمات(6)                                                                                                                          -أ

 

 البولي اثيلين منخفض الكثافة البولي اثيلين عالي الكثافة وجه المقارنة

 متفرعة غير متفرعة نوع السلسلة

 شفاف غير شفاف الشفافية

 (ضغط جوي3000-1000) ضغط قريب من الضغط الجوي الضغط

 مئويةدرجة  250 درجة مئوية 70-56 درجة الحرارة

 اقل متانة اكثر متانة المتانة

 رقائق التغطية األطباق منتج على كل نوع

 

 عالمات( 4)                                                                                                                              -ب

 عن طريق الفم لفحص المعدة والمسالك المعوية العليا منظار الجهاز الهضمي العلوي  -1

 عن طريق فتحة الشرج. لفحص القولون ومنظار الجهاز الهضمي السفلي

 عن طريق الفم او االنف.لفحص القصبات والرئتين منظار الجهاز التنفسي  -2

 منظار المفاصل عن طريق احداث شق بالقرب من المفصل المراد فحصه. -3

 الجهاز البولي عن طريق مجرى البول.منظار  -4

 

 عالمات(10)      السؤال السادس:                                                                                                               

 عالمات( 4)                                                  -أ

 الدهان حديثا من قبل الشركات وذلك باظهار درجات لونية متعددة على شاشة الحاسوب.يتم التحكم بلون 
 ويحمل كل لون رقم خاص )كود( يتم استخدامه لتحديد درجة اللون

 ويتم خلطه واعداده بالة خلط خاصة
 يتيح نظام الخلط االّلي : التحكم بدقة متناهية في درجة اللون والكمية.

 

    عالمات( 6)      -ب

 الن طاقتها وتأثيرها على انسجة الجسم اقل بكثير من االشعة السينية فتستخدم لقياس حجم الجنين وتحديد وضعه 
 وعدد االجنة 

 وفحص جنس الجنين 
 ومعدل نموه 

 وفحص كمية السائل المحيط بالجنين 
    والكشف عن االورام السرطانية داخل المبيض والثدي.

  


