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ل  حمن الرحيمربسم هللا ا

 المادة : الثقافة العلمية               دولة فلسطين                                                                                               

 الصف : الثاني عشر                                                                           وزارة التربية والتعليم                        

                                                               مديرية التربية والتعليم / رام هللا والبيرة               

 الزمن : ساعـتــــان                                                                                                   م   2022/  2021العام الدراسي               

   ( عالمة 100:) مجموع العالمات                                                                                  الفرع : العلوم اإلنسانية                 

                                                                                                               

 / إثرائي نهاية الفصل األول                                                                                  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حظة : عدد أسئلة الورقة )ستة (، وعلى المشترك أن يجيب عن )خمسة ( منها فقط .مال

 

 عالمة ( 30:                                                                                                       ) السؤال األول

                        ؟ في المكان المخصص في دفتر اإلجابة× ( ثم ضع إشارة )  اختر اإلجابة الصحيحة ،

 ما تصنيف خالت السليلوز من البوليمرات ؟  -1

 طبيعية محورة   –معدنية                       د  -صناعية                       ج –طبيعية                  ب  –أ 

 ها تحضير خيوط األكريالن ؟ ما الطريقة التي يتم ب -2

 التكثيف  -الطريقة الرطبة                د -الطريقة الجافة               ج –طريقة الصهر          ب  –أ 

 اآلتية يعتبر من األلياف اإلفرازية  ؟  أي من األلياف -3

 البوليستر -الحرير                   د -ج                         اإلسبست –الصوف                 ب  -أ

 من ميزات األلياف الضوئية  ؟  ال تعتبرأي من العبارات اآلتية   -4

 محصنة ضد التشويش والتداخل  -ب                               تحتاج طاقة كبيرة لنقل المعلومات -أ

 بظاهرتي البرق و الصواعق  ال تتأثر -د                             الفائقة على نقل المعلومات  القدرة - ج

 أي من الدهانات اآلتية يصنف على أنه دهان مائي غير بالستيكي ؟  -5

  ورنيش -سوبر كريل              د -الشيد                              ج –أملشن                  ب  -أ

 ما المادة المستخدمة كمادة مزلقة في معجون األسنان ؟  – 6

 زيت البرافين -سكرين                   د -الجليسرول                         ج -النشا                  ب –أ 

 أي المواد اآلتية تستخدم لمنع تشقق الدهان بعد جفافه ؟  -7

 مركبات الكوبلت  -دكربونات الكالسيوم            -الرصاص               ج أكسيد -زيت الخروع           ب –أ 

 ما الهدف من إضافة كربونات الصوديوم إلى الشامبو ؟  -8

 تلطيف فروة الشعر  -إزالة عسر الماء             د -وقف نمو البكتيريا             ج –زيادة اللزوجة           ب  -أ

 ؟"استعادة شكلها األصلي بعد زوال المؤثر الخارجي على ة عن " قدرة األلياف ما الصفة المعبر -9

 التوصيل الحراري  -االمتصاص                  د -المرونة                         ج –المتانة                 ب  –أ 

 يتكون هذا القسم من أربعة أسئلة على المشترك أن يجيب عنها جميعا القسم األول : 
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 ما التقنية الطبية المستخدمة في تحديد جنس الجنين ؟  -10

  التصوير باألشعة السينية     –الطبقي                                               ب  التصوير -أ

 التصوير بالرنين المغناطيسي  -التشخيص باألمواج فوق الصوتية                          د -ج 

 ؟ بتقنية الفلوروسكوبي ما الصبغة الُملِونة المستخدمة في فحص الجهاز البولي  -11

 الكالسيوم  -اليود المشع                 د -الباريوم                         ج –اليود                   ب  –أ 

  ؟العينلقرنية خدمة في عالج اإلعتامات السطحية ما التقنية المست – 12

 األشعة فوق البنفسجية  -المنظار                    د -الليزك                            ج –الميزر                  ب  -أ

 أي طرق التشخيص اآلتية األكثر خطورة على اإلنسان ؟  -13

 التصوير الطبقي            -التصوير باألشعة السنية                                          ب  –أ 

 التصوير باألمواج فوق الصوتية  -لرنين المغناطيسي                                    دالتصوير با -ج 

 يستخدمها الخفاش في تحديد مساره ؟  التيما نوع األمواج – 14

 األمواج الراديوية  -األمواج الكهرومغناطيسية                                     ب -أ

 األمواج الصوتية  -د                                     األمواج فوق  الصوتية   -ج

 في الجسم ؟ -الذي تنتجه الغدة الدرقية -ما وظيفة هرمون الثيروكسن  - 15

 يسهم في تنظيم عمل القصبة الهوائية –ب        تنظيم عملية التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة            -أ

 امتصاص اليود الزائد في الجسم والتخلص منه  -د                          منع حدوث سرطان الغدة الدرقية -ج

 
 
 

 عالمة ( 20)                                                      السؤال الثاني :                         

 

 عالمات ( 8)                                                                            ح المفاهيم اآلتية ؟       وض   –أ 

 

  فلوروسكوبيال -4              ليزر ال -3         األلياف الضوئية  -2          لتقانة الكيميائية ا -1

 

  عالمات ( 8)                                        في ضوء دراستك لموضوع التقانة الكيميائية أجب عما يلي . –ب 

 من بوليمر السيليولوز , مبينا ً نوع المونومر . ارسم رسما ً تخطيطيا ً لجزء  -1

   ما الظروف الالزمة لتحضير بوليمر بولي إثيلين منخفض الكثافة . -2

  وضح آلية تحضير المطاط الطبيعي ) الستكس( .  -3

   

 (عالمات  4)                           ؟                    من إجراءات الوقاية من اإلشعاع للمرضىبعاً اذكر أر – ج
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 عالمة (  20)                                                                                 السؤال الثالث :   

 عالمات (  4)                   اذكر أربعا من الشروط الواجب توفرها في مذيبات الدهان .                   –أ 

 عالمات ( 8)                                   في ضوء دراستك للمخطط اآلتي ،أجب عما يليه من أسئلة . –ب 

 ما التقنية الطبية التي يمثلها هذا الجهاز . -1

 ما نوع االشعة المستخدمة في هذه التقنية . -2

 (  3,  2, 1سمِّ األجزاء المشار إليها في الشكل )  -3

 ما مبدأ عمل هذا الجهاز . -4

                                                     (اتعالم 8)                                                                               علل الجمل اآلتية      -ج 

 تستخدم ألياف األراميد في صناعة مالبس رجال اإلطفاء .  -1

                                                                                                                              ينصح باستخدام الشامبو المحتوي على الزيوت الطبيعية للشعر الجاف  .  -2

  . يسيبالرنين المغناط قبل التصوير  عن أي دعامات معدنية تم تركيبها في الجسماألشعة فني الطبيب أويجب ابالغ  -3

                                                                            ية سالح ذو حدين . األشعة فوق البنفسج – 4

                                                                                                                     

 عالمة  (  20)                                                              :               رابعالالسؤال 

 عالمات (  8)                                                   قارن بين كل من اآلتية من حيث المطلوب        -أ

 من حيث المنتج بالطريقة الساخنة الصابون الصابون المنتج بالطريقة الباردة و -1 

 . خصائص الصابون المنتج  -درجة الحرارة التي ينتج عندها الصابون        ب –أ      

 قارن بين فحص الرئتين وفحص المعدة باستخدام المناظير من حيث  - 2

 .طريقة ادخال المنظار -ب نوع المنظار المستخدم  -أ       

                                

 تلقى مريض بالسرطان جرعة اشعاعية قبل استئصال الورم , وتلقى جرعة أخرى بعد استئصال الورم , –ب 

   عالمات (4)                                                                          من كل جرعة  الهدف حدد        

                                                                                                                                                  

 عالمات (  8.    )يستخدم التصوير باألشعة السينية في مجال التشخيص الطبي , أجب عما يلي بالنسبة لهذه التقنية  -ج

 ما خصائص االشعة السنيية  -1

 تصوير باألشعة السينية ما مبدأ عمل ال -2

                                                                                                                        ) الرمادي  , األبيض (   -عند التصوير بهذه التقنية -ما داللة األلوان اآلتية   -3
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 عالمات (  10)                                                                                            السؤال الخامس : 

 كغم . جد نسبة امتصاص القماش للماء ، ثم حدد نوعه ؟  2.3كغم ، وكتلتها رطبة 2قطعة قماش كتلتها جافة  -أ

 عالمات ( 4)                                                                                                                

 عالمات ( 4)                                         ؟  عمل جزيء الصابون في إزالة بقع الدهن وضح آلية  – ب

 

 ) عالمتان (                                   .  ما الهدف من استخدام فلوريد الصوديوم في معجون االسنان  -ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالمات ( 10)                                                                                  السؤال السادس : 

 عالمات (  4)                 ، أجب عما يلي بوليمر التفلون  الكيميائي لجزء من اعتمادا ً على التركيب –أ 

 

 

 

 ما اسم المونومر المكون للتفلون . -1

 .المكون للتفلونالبنائية للمونومر  ةاكتب الصيغ -2

 .المكونة لهذا الجزيء  ما عدد المونومرات -3

 .يبه ما العناصر الكيميائية الداخلة في ترك – 4

 

 عالمات (4)                                            ؟ وضح مبدأ عمل جهاز التصوير باألمواج فوق الصوتية  -ب

 

 (   عالمتان)                          ؟ وضح آلية عالج المياه البيضاء والزرقاء في العين باستخدام الليزر  -ج

                                                                                                        

 

 انتهت األسئلة

  ا فقطمأحدهيتكون هذا القسم من سؤالين على المشترك أن يجيب عن  القسم الثاني :


