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 العلمية الثقافة :المبحث   
 23/12/2021 التاريخ :  
 ساعتان ونصف:ناالمتحا مدة 

 100 مجموع العالمات 

 فلسطين دولة
 والتعليم التربية وزارة

 مديرية التربية والتعليم / قلقيلية    
 االدبي :الفرع            

   
 2022 للعام العامة للثانوية راسي االولاالمتحان التجريبي الموحد للفصل الد             

 
 مالحظة : تتكون األسئلة من قسمين

 .جميعا عنها يجيب أن المشترك على أسئلة ثالثة من يتكون -: االول القسم

 
 عالمة(                     30السؤال األول:                                                                )

 :دفتر االجابة  في لها المخصص المكان في ( × ) إشارة ضع ثم الصحيحة جابةاإلختر إ
 من األمثلة على البوليمر الطبيعي المحور؟ أي مما يأتي -1

 بولي ايثيلين -د        االكريالن     -خالت السيليلوز                  ج -المطاط                   ب-أ    
   ثلين منخفض الكثافة ؟يمن خصائص البولي ا ما الخاصية التي  ال تعتبر -2

 شفاف -سلسلة غير متفرعة          د -ج  بةقليل الصال -ب        قليل المتانة -أ     
 ن تنقطع ؟أى تحمل القوى المؤثرة عليها دون ما الصفة التي تعبر عن قدرة االلياف عل- 3 

 المتانة -د   االمتصاص       -ج                 قابلية الثني -ب          المرونة  -أ     
 بوليمره؟ من الرايون  خيوط تحضير فيها يتم التي الطريقة ما -4

 المكثفة  -د              الرطبة  -ج               الصهر -ب                  الجافة   -أ     
 مينيةاأل والحموض الغلوكوز تركيب في الداخلة الكيميائية العناصر ما -5 

 C,H,N  -أ    -C,O,S ب -C,O,N ج -C,H,O د
  

 ؟يعد من المواد المالئة في الدهاناتي مما يأتي أ -6
 مااللمنيو سليكات -د         الباريوم كلوريد -ج       مكلوريد الصوديو -ب         كربونات الكالسيوم -أ       

 
 ؟الطعم والرائحة من المواد االتية تكسب معجون االسنان أي -7  

 الجليسرول -د               النشا -ج          البرافين -ب                   المنثول-أ     
 ؟لماذا تضاف مادة زيت السمك في الدهانات -8  

 مادة رابطة -د          مادة مجففة-ج         مادة ملونة -ب      مادة ملدنة-أ     

 ؟ التشخيص في المستخدمة مواجاأل عن االشعاعي العالج في المستخدمة ج موااأل تتميز بماذا-9  
 

 
 

؟المعدة فحص في الفلوروسكوبي بجهار التصوير التباين المستخدمة في مادةهي ما  -01 
 الراديوم -د
 

 الباريوم -ب                 اليود -أ ماليورانيو -ج 

   .كبير الموجي طولها -أ      .قليل ترددها -ب   .الطاقة منخفضة -ج .الطاقة عالية-د
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 ؟المغناطيسي بالرنين التصوير في المستخدمة شعة األ  نوع ما -00 
 
 نووية أشعة -د            صوتية فوق  أمواج -ج        الراديو -ب                     السينية -أ  
 ؟بم يتميز اإلشعاع التكميلي عن اإلشعاع االستباقي -21   

   الجراحة قبل يستخدم -برم                         الو حجم تصغير على قدرته -أ        
 أخرى مرة الورم تكوين يمنع -ج                                 مالور لتقليص يستعمل -د         

 ؟االشعاع   للتقليل من خطر د مقدار الجرعة االشعاعية للمريضيما النصائح الذهبية لتحد -11      
 االرتفاع والطول الموجي -دطول الموجة وزمن التعرض  -ج المسافة واالرتفاع  -ب الزمن ،المسافة، الجرعة -أ     

 
 ة؟الكلسي الترسبات عن والكشف الكليتين خالل  الدم تدفق كمية لقياس تستخدمالتي  مواجما نوع األ  -11    

 امواج فوق صوتية   -د          امواج ميكروويف-ج        ةامواج راديوي -ب    اشعة سينية   -أ    
  ؟االنسان جسم في تكوينه في البنفسجية فوق شعةاأل تساعد تيةاآل الفيتامينات من يأ -11    

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

____________________________________________________________________ 

 

 عالمة ( 02)                                                                     السؤال الثاين  

 (عالمات8)    الصناعية  المجاالت من كثير في تستعمل التي الحديثة نظمةاأل من الضوئية ليافاأل تعتبر – أ

 2                                                                             ؟ الضوئية ليافاأل عمل مبدأ أذكر-2

 11                       1                                                              قام؟راأل اليه تشير ما إلى كتبا-1         

                                             الرقمية؟ ميراتاالك صناعة في الضوئية يافاالل استخدام سبب بين -3       
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 عالمات ( 8)                                                                      :                   للبوليمرات من خالل دراستك  -ب

  ؟جزيئات من التفلون 3 بلمرة معادلة أكتب-1    

  ؟                                   التالية البوليمرات من لكل المونومر ما-2     
 السيليلوز -ج               إيثلين البولي -أ       

  البروتين -د                  التفلون -ب        
 
 ( عالمات 4)                                          .  الجاف الشعر صحابأل تقديمها ممكنال من تيال النصائح اذكر-ج
 

 عالمة(  21)     السؤال الثالث                                                             
 
 عالمات( 6) :                                                                    يأتي   مما كل علل - أ

 .فقط. الضرورة دعت كلما صوتية الفوق  مواجاأل باستخدام ينصح -0
  .الجسمب تركيبها تم معدنية دعامات اي عن المغناطيسي بالرنين التصوير فني ابالغ يجب -2
   .والثالجات الغساالت دهانات مثل خاصة أفران في الدهانات تجفف -3
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 عالمات(6)                        الرسم                التوضيح ب بين آلية عمل الصابون كمنظف  مع  -ب
 

 عالمة(8)                                                            :   يلي ما عن اجب ثم جيدا المجاور الشكل ادرس - ج
 ما مخاطر التصوير الطبقي -أ

 ما الفكرة األساسية التي يعتمد عليها جهاز االشعة الطبقية  -ب
 ( 2،1،3،1الى ماذا تشير األرقام) -ج
     ما اسم مخترع هذا الجهاز -د

                                                                        
 
 

 فقط سؤالين عن يجيب أن على أسئلة أربعة من يتكون الثاني: القسم

 عالمة 11الرابع:__________________________________________________ السؤال
 عالمات(6)                                                                                   يأتي مما بكل المقصودما  -أ 

 يالنوو الطب- 2لياف الصناعية                                   األ-1
 

 عالمات(                       6)                                              الحديث الطب في بمثابة المشرط  السحري  الليزر يعتبر -ب

 .العيون  طب يف الليزر دور أذكر -1
  االشعاعي االستباقي  قارن بين العالج االشعاعي التكميلي والعالج-2
 عالمات(3)                                                 ماهي إجراءات الوقاية  من االشعاع للمرضى   -ج

 عالمة05:____________________________________________________السؤال الخامس
  

 عالمات( 8)                            كجم 32رطبه وهي وكتلتها كجم 30جافة كتلتها قماش قطعة -أ 

 للماء القماش امتصاص نسبة حسب-0  

 فسرالنتيجة؟   صناعي طبييعي ام  القماش هذا منها يتكون  التي ليافاأل نوع ما -2

 عالمات(7)                                              ما خطوات انتاج هرمون االنسولين في الهندسة الوراثية -ب
 

 عالمة 11السادس:_____________________________________________ السؤال

        2 
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              3 

          4 
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 عالمات( 3)                       هندسة الجينات   -2         التقانة الحيوية -0ما المقصود بكل من :     -أ
 عالمات( 4العلوي ومنظار الجهاز الهضمي السفلي                  )  قارن بين منظار الجهاز الهضمي     -ب

    عضاء التي يتم تشخيصهامن حيث طريقة االدخال  واأل   

 
 

   عالمات(8)  .النيتروجينية القواعد بين الروابط مبينا   أدناه الموجودDNA جزئ  لسلسلة المتممة السلسلة ارسم -ج    

                  
 

 عالمة 11السؤال السابع______________________________________________
 
 عالمات1                                                     ؟ عدد المكونات األساسية للدهانات-أ
     عالمات 6                                      ؟قارن بين المطاط الطبيعي والصناعي من حيث-ب  

                                       المرونة-1المتانة     -2طريقة التحضير    -1
    عالمات6                                         ؟عدد أنواع المناظير واستخدام واحد لكل نوع-ج  

 
 

 انتهت األسئلة
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