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 .طالب أن يجيب عن خمسة أسئلة فقطعدد أسئلة االمتحان ستة أسئلة وعلى ال مالحظة:
 جميعًا. عنها  على الطالب أن يجيبإجبارية، و ة قسم األول: يتكون من أربعة أسئلال

                        عالمة(   30)              ( في المكان المخصص في دفتر اإلجابة. xؤال األول: اختر رمز اإلجابة الصحيحة، ثم ضع إشارة)الس  
 ؟ تية تعد من البوليمرات الطبيعية المحورةاآلمن  أي   .1

 ت السليلوز              خلا  -د  الحرير                    -ج       البروتين               -ب   السليلوز                  -أ
 ؟  ن صهرهاتعرضها للحرارة الى كتلة صلبة ال يمكأي  من البوليمرات اآلتية تتحول عند  .2

 الميلمين             -د الستيكس                  -ج       البولي ايثلين           -ب        لون              ف الت  -أ    
 ؟  على ليف معدني أي  من اآلتية تعد مثاالً  .3

            االسبستوس    -صوف                   دال -ج             البوليستر       -ب      الرايون                  -أ
  ؟ما المونمر المكون للصوف .4

              حمض اميني -د              حمض دهني -ج                     بروتين -ب                      جلوكوز -أ
 ؟من بوليمره الطريقة المستخدمة لصناعة خيوط البوليسترما  .5

 الجافة -د                   لصهر  ا -ج                    اإلضافة -ب                     تكثيف ال -أ
 ؟ أي  األلياف اآلتية األكثر تأثرا بمواد التنظيف .6

    الرايون  -د                 الصوف -ج             الكتان  -ب                 القنب  -أ
 ؟ على طريقة جفاف الدهانات الزيتية ال تنطبقأي  من اآلتية  .7

 المادة الرابطة على رابطة ثنائية    تحتوي -ب                           مع األكسجين بطةتتفاعل المادة الرا -أ
          تحدث عملية بلمرة للمادة الرابطة  -د                              يتبخر المذيب                   -ج

 ؟ دةبار ا صناعة الصابون بالطريقة اليتم عندهاآلتية ت الحرارة أي من درجا .8
                                    °س 100 -د                   °س 25 -ج                   °س 45 -ب                      °س  صفر -أ    

 ؟  أي  من اآلتية من وظائف المواد المحسنة للقوام في الشامبوهات .9
 إضافة رائحة مميزة  -د                منتجظ الحف -ج     ضبط درجة الحموضة  -ب                لزوجة ل ال تقلي -أ

 ؟  ي  من اآلتية تعد من األمور التي ينصح أصحاب الشعر الدهني القيام بهاأ .10
 تمشيط الشعر بعنف   -د  غسل الشعر يوميا       -ج     استخدام زيوت طبيعية  -ب  تدليك فروة الرأس باستمرار   -أ

 ؟عة تحت الحمراءاألشأي  التقنيات الطبية اآلتية تستخدم   .11
 التصوير الطبقي  -د                 الفلوروسكوبي  -ج              المنظار -ب            التصوير الحراري -أ

 ؟  شعة السينيةتية يظهر لها ظل أبيض على الفيلم الموجود خلف جسم المريض عند التصوير باألاآلأي   .12
 االنسجة العضلية -الرئتين                       د -ج       نة         مثا لا -ب       فقرات العمود الفقري    -أ   
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 األشعة السينية؟ من العالم الذي قام باكتشاف .13
 دور ميمانثيو  -د              بيير كوري -ج   جودفري هاونزفيلد     -ب                 وليام رونتجن -أ   
 ؟ في التصوير الطبي ما تردد األمواج فوق الصوتية التي تستخدم .14
 هيرتز ميجا( 20000-20) -د         ( هيرتز5-1) -ج      ( ميجا هيرتز5-1) -ب      ( هيرتز20000-20) -أ   
 باألشعة فوق البنفسجية؟  عالجما الحالة المرضية التي ت .15
 عتامات السطحية للقرنية اإل -د  م الغدة الدرقية  تضخ -ج                  ليرقانا -ب     نزيف الشبكية           -أ   
 ؟LASICفي أي مجال يستخدم الليزك  .16
 جراحة األوعية الدموية -د         ألسنانجراحة ا -ج           عيون جراحة ال  -بشوكي       جراحة الحبل ال -أ   
 ؟ فروويلميكما الجهاز المستخدم لتضخيم أشعة ا .17
 MRI -د                المنظار  -ج                   ليزرال -ب                   الميزر   -أ   
 ؟  من اآلتية تستخدم في صناعة مالبس للمرضى أثناء التصوير بالفلوروسكوبيأي   .18

 االسبست -د               ألياف أراميد -ج           صوف الطبيعيال -ب                   الرصاص -أ  
 ؟  اإلنساناألكثر خطورة على ية هي اآلتاألشعة  أي   .19

 فوق البنفسجية   -د           الميكروويف  -ج               تحت الحمراء -ب            الضوء األحمر -أ  
 ؟  بيةاألجهزة الطفي  التي يتعرض لها المريض األشعة جرعةالتي تؤدي الى اختالف كمية عوامل المن  ال تعدأي من اآلتية  .20

   طوله -د          وضعه الصحي -ج                     سهجن -ب                      عمره  -أ  
 

 )عالمة 20)                                                                                          ؤال الثاني:الس    
                                                            أجب عن األسئلة اآلتية:من خالل دراستك لطرق تحضير البوليمرات،  ؛(CH2HC=2): ليالتالديك المركب الكيميائي  أ.  

 )علمة(                                                                                     ؟ما اسم هذا المركب -1
 علمات(    4)                                     جزيئات من هذا المركب.               ةبلمرة ثلث تفاعللة  كتب معادا -2
 )علمتان(                                   ولماذا؟                    ، ما الطريقة المستخدمة للحصول على البوليمر -3
 ( )علمة                                                   ؟ركبهذا الم رة ما التصنيف التقني للبوليمر الناتج عن بلم  -4

 
كما في  في درجة اللون والكميةن كيف يتيح نظام الخلط اآللي للدهان باستخدام الحاسوب في التحكم بدقة متناهية ي  ب   -1 ب.  

 علمات( 3)                                                                                                .دهان السيارات
م ويكون ك 20علل: يستخدم الليزر في تحديد األهداف البعيدة بدقة بالغة جدا، حيث أنه قد يصل الى هدف على بعد  -2      

 )علمتان(                                                                                 سم فقط.  7قطر الدائرة الضوئية 
        

                                تي: يأا دام الصبغات الملونة، أجب عم  من خالل دراستك للتصوير باستخ ج.  
 ( )علمتان                        للمريض؟  إعطاؤهاما مادة التباين المستخدمة لفحص المعدة واالثنا عشر وكيف يتم  -1
 (    علمتان)      ؟ فحص الجهاز البولي بالفلوروسكوبي سكري القيام بها قبل اجراءب على مرضى الما اإلجراءات الواج -2
 )علمة(                          ؟لماذا يقوم الطبيب بالتقاط صور متعددة ومتتابعة في تقنية التصوير بالفلوروسكوبي -3
 علمتان( )              ؟ صبغة الباريومشعة باستخدام بعد اجراء فحص األ ما األمور الواجب على المريض القيام بها  -4

            
 الصفحة الثالثة بع يت



3 

 

 )عالمة 20)                                                                                          :الثالث ؤالالس  
                                       اآلتية:األسئلة ب عن جأ ،للعالج بالعناصر المشعة ل دراستكمن خال  أ.  

 )عالمة(                                                                                                  ؟الطب النوويما المقصود ب -1

 متان( )عال               قد يتم تعريض مريض السرطان لألشعة بعد استئصال الورم بالجراحة، وضح ذلك.                 -2

 عالمات(  3)                                                                              .االنسانوضح اهمية الغدة الدرقية في جسم  -3

 ان( )عالمت                                                      .          لعالج باألشعة، أذكرهما من اطريقتان رئيسيتان هناك  -4

 المتان( )ع            .أورام الغدة الدرقية بتأثيره المحدود على باقي خاليا الجسم يمتاز اليود المشع المستخدم لعالجعلل:  -5

 
اشترى تاجر قطعة قماش من أجل استخدامها لصناعة مالبس صيفية تستطيع امتصاص العرق، وعند فحصها تبين    ب. 

( جافة  وهي  كتلتها  وكت  500أن  )لتها  كغم(  ال  520وهي رطبة  القماش  هذا  يناسب  هل  شرا  غرضكغم(،  تم  ه من ؤ الذي 
 علمات(  3)                                                                                        أجله؟ فسر اجابتك. 

 
، في ضوء دراستك للصابون أجب عن نابلس ها مدينةعد صناعة الصابون النابلسي من أشهر الصناعات التي تشتهر بت   ج.  

 تية:  األسئلة اآل
 )علمة(                                                                   التصبن للصابون البلدي.اكتب معادلة   -1
 ان()علمت                                  ؟ ما األسباب التي ساعدت على انتشار صناعة الصابون في مدينة نابلس -2
 علمات( 3)                                                       ؟سملر يتألف جزيء الصابون، وضح اإلجابة با  م  م   -3
  )علمة(                                                  ؟مع مادة هيدروكسيد الصوديوم بحذر لماذا يجب التعامل -4

 
 ( عالمة 20)                                                                                                :الرابع ؤالالس  

 ( علمات 8)                                                                                  اآلتية:  قارن بين كل من   أ.  
 . طريقة التحضير(، ن المونمر المكوا )ي من حيث: الصناعوالحرير عي  الحرير الطبي -1     
 ( وجود مادة بلستيكية، نوع المذيب)الشيد من حيث:  األملشن و  -2 
 

 علمات( 5)                                                          .                    أعط مثال واحد على كل من ب.  
 مذيب عضوي      -1
          دهانات سليولوزية   -2
 جودة الدهان عليها           ة تتوقفادم -3
 م لفصل الصابون عن المحلول  مادة تستخد -4
 تخلص األسنان من الرواسب الكلسية. مادة  -5

 
 علمات( 3)                    عد التصوير الطبقي أكثر خطورة من التصوير بالرنين المغناطيسي، وضح ذلك.ي   -1  ج.  

 علمات( 4)                                                               .لبوليمراتام اتنوع استخدن أسباب بي   -2        
 

   حة الرابعة الصفيتبع  



4 

 

 يتكون هذا القسم من سؤالين وعلى الطالب أن يجيب عن سؤال واحد فقط القسم الثاني:
 (عالمات 10)                                                                                         س:الخام ؤالالس  

              ك لأللياف الضوئية، أجيب عن االسئلة التالية:                                    من خالل دراست  .أ    
 (علمات 3)                                                                                 .وضح مبدأ عمل هذه االلياف -1 

 )علمة(                                                                      في الليف الضوئي؟ 2ما هو دور جزء رقم  -2
 )علمتان(                                                        ؟3و جزء رقم  1هي المادة التي يصنع منها جزء رقم ما  -3 
 )علمة(                        .علل ذلكات الضوئية، ضوئية بأنها ال تحتاج الى طاقة كبيرة لنقل اإلشار األلياف التتميز  -4 

  علمات( 3)                                                   تعرض االنسان لالشعاعات بشكل طبيعي، وضح ذلك.ي    .ب    
 

 (عالمات 10)                                                                                        :سالساد ؤالالس  
 :    دراستك للشكل اآلتي أجب عما يلي من خالل  .أ    

 )علمة(                                                               ؟صورةال  هذهستخدمة في تشخيص ماسم التقنية ال ما  -1   
                                                                        : حيث منص بين عمليتي التشخيقارن  -2   

 علمات( 4)                                                                   . (اإلدخال ةطريق ،شخصهات  يتم ألعضاء التي ا)      
 
 
 
 علمات( 3)                                                                           ؟ةتعرض لألشعما هي عوامل ال -1 ب. 

 )علمتان(                                                                           ؟كيف يتم وقف نزيف الشبكية -2      
 
 
 

 انتهت األسئلة 


