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 و التحكم االلي الوحدة الثالثة/تكنولوجيا النقل
 ( أمام العبارة الخاطئة: X ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √السؤال األول:   ضع عالمة )  

 الطائرة  احدث وسائل النقل)       (  .1
 تستخدم الطائرات لنقل االفراد فقط)       (  .2
 اقل من اسفمو ضغط اليواء اعمى جناح  الطائرة)       (  .3
 برنولي يبن العالقة بين سرعة اليواء و ضغطومبدا )       (  .4

 السؤال الثاني : اختر اإلجابة الصحيحة من بين القوسين :
 من وسائل النقل الجوي .1

 ( جميع ما سبق -القطارات          -           الطائرات -السفن             ) 
 الجزء المسئول عن اتزان حركة الطائرة الشراعية اثناء الطيران هو .2

 ( غير ذلك -الخيط               -الخشب               -الذيل          ) 
 يقل ضغط الهواء عندما تزداد .3

 ( حركتو -مقاومتو         -وزنو          -   سرعتو     ) 
 الجزء المسؤول عن انشاء هواء يتحرك فوق الطائرة هو .4

 ( الجناح -      المحرك     -لقائد             ا -الذيل            ) 
 من مجاالت استخدام الطيران .5

 ( جميع ما سبق -لزراعة       ا -النقل         -العسكري      ) 
 تصنع الطائرة من مادة .6

 ( خشب -    المنيوم   -   نحاس   -    حديد  ) 
 من األنشطة التي تتم بالمنطاد .7

 ( ما سبقجميع  -       رياضية  -     ترفييية    -      عسكرية ) 
 العالقة بين سرعة الطائرة الشراعية و مقاومة الهواء عالقة .8

 (منحنية   -ثابتة            -عكسية        -طردية      )
 أي مما يمي ليس من طرق اقالع الطائرة الشراعية .9

 ( بقوة اليواء المضغوط -المعمق بمحرك            -الجر           -عمى األقدام          )
 الم الذي ربط بين سرعة الهواء و ضغطهالع .11

 ( برنولي -الرازي          -باسكال        -نيوتن         ) 
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 في مبدأ برنولي يتناسب ضغط الهواء مع سرعته .11
 (منحنيا -   ثابتا     -عكسيا        -طرديا          ) 

 أي العوامل االتية يمنع اقالع الطائرة الشراعية .12
 ( جناح الطائرة -مقاومة اليواء الكبيرة        -ىيكل االلمنيوم        -الجسم االنسيابي      ) 

 السؤال الثالث: أكتب المصطمح العممي:
 بسرعة كبيرة ألخرعمم و فن نقل األشياء جوا من مكان (                       ) .1
 المواصالت و تحمل االفراد و البضائعاحدث و اسرع وسائل النقل و (                       ) .2
 سيمة مكنت االنسان من االرتفاع عن سطح األرضو اول (                       ) .3
 ىو االرتفاع عن سطح األرض مع السير(                       ) .4
 لعبة أطفال تصنع من الخشب و الخيوط و الورق و ليا جسم انسيابي(                       ) .5

 بما يناسبه: الفراغ أكمل: رابعالسؤال ال
 من وسائل النقل.................و....................و....................... -1
 من وسائل النقل البري .................و.................... -2
 من وسائل النقل البحري .................و.................... -3
 الجوي .................و....................من وسائل النقل  -4
 اول من حاول الطيران ......................... -5
 من مجاالت النقل الجوي .................و....................و....................... -6
 يعد...............الجزء الرئيسي المسؤول عن اتزان حركة الطائرة الورقية -7
 اتجاه الطائرة الشراعية في الجو ىو ...................... المسؤول عن -8
 كمما زادت سرعة اليواء .................... ضغطو -9

 تستخدم الطائرة الشراعية في........................ -11
 تصدر فمسطين الفراولة الى أوروبا عن طريق........................ -11
 ...........................ارتفاع الطائرة الى اعمى يرجع الى .. -12

 السؤال الخامس: عمل لما يمي:
 ......................................السباقة في مجال النقل الجوي لتعد فمسطين من الدو .1
 .......................................................اختيار غاز الهيدروجين في المناطيد .2
 ..................................من األجزاء المهمة في عممية الطيرانيعتبر جناح الطائرة  .3
 .......................................................ال يمكن تصدير الفراولة بالنقل البري .4
 ............................................يفضل استخدام النقل الجوي في تصدير الزهور .5
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 .....................................الطائرة الشراعية عمى شكل مثمث انسيابييصمم شكل  .6
 ................................................يصنع هيكل الطائرة الشراعية من االلمنيوم .7

 
 السؤال السادس: اجب عن األسئمة االتية

 عدد فوائد النقل الجوي؟ .1
........................................................................................ 
........................................................................................ 

 
 
 

 الوحدة الرابعة / التكنولوجيا الطبية
 

 ( أمام العبارة الخاطئة: X ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √السؤال األول:   ضع عالمة )  

 قسم العالم لند البحارة  الى مجموعات)       (  .1
 يمكن صناعة الدواء من الحيوانات)       (  .2
 ال تختمف االدوية حسب العمر)       (  .3
 الكرسي المتحرك ساىم في حمة مشكمة القدم المسطحة)       (  .4
 الدواء أوال عمى الحيوانات ثم عمى البشر بتجرييتم )       (  .5
 تعتمد صناعة االدوية عمى البحث العممي و التجربة)       (  .6
 Dتج مرض االسقربط من نقص فيتامين ني)       (  .7
 مصادر صناعة الدواء النباتات فقط من)       (  .8
 جيا الزراعيةو تعتبر األطراف الصناعية من مجاالت التكنول)       (  .9
 األجيزة الطبية الحديثة اكثر كفاءة من القديمة)       (  .11
 تيح البرامج الناطقة لمكفيف تصفح االنترنتتال )       (  .11
 يعتبر الكرسي المتحرك احد منتجات التكنولوجيا الطبية)       (  .12
 تعمل األطراف الصناعة بالبطاريات فقط)       (  .13
 من البول شرائط الكشف تستخدم لفحص السكر)       (  .14

 السؤال الثاني : اختر اإلجابة الصحيحة من بين القوسين :
 من مصادر صناعة االدوية .1

 ( جميع ما سبق -امالح معدنية       -        حيوانية -    عشبية ) 
 احد العالجات المناسبة لمرض االسقربوط .2

 ( التفاح -الجزر      -   البطاطا      -الميمون      ) 
 التجارب عمى القرود أجريالعالم العربي الذي  .3

 ( عباس بن فرناس -ابن سينا         -الخوارزمي       -الرازي          ) 
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 جميع ما يمي من المنتجات التكنولوجية الطبية ما عدا .4
 ( سماعة االذن -المجير         -التيرمومتر الطبي         -التمفاز         ) 

 خالله قياس مستوى السكر في الدم بسرعة نجهاز رقمي يمكن م .5
 ( مضخة االنسولين -أقالم االنسولين          -شرائط الكشف        -  جموكومتر    ) 

 من األدوات التي تساعد في حل مشكمة ضعف البصر .6
          ( الجموكومتر -البرامج الناطقة         -الكرسي المتحرك        -التيرمومتر         ) 

 ظاهرة القدم المسطحة تعفي صاحبها من  .7
الخدمة العسكرية  -المشي          -         العالج -التعميم          )    (

 تتراوح نسبة السكر في الدم بين  .8
-211    -ممغم      181-121     -ممغم        121-81      -ممغم     51- 21)

 (ممغم  251
 بين النبضات ارتياحهينتج من انبساط القمب و  .9

 ( الحرارة -    ضغط الدم  -الضغط االنبساطي       -الضغط االنقباضي          ) 
 استند الرازي في اختيار مكان بناء مستشفى عمى األساس .11

 (النفسي  -االقتصادي         -اليندسي     -العممي        ) 
 عند استخدام الدواء يجب مراعاة .11

          ( لون الدواء -مكان الصناعة          -تاريخ االنتياء         -تاريخ اإلنتاج          ) 
 من اشكال الدوية .12

 ( جميع ما سبق -الشراب           -األقراص        -الحقن           ) 
 من خصائص األجهزة التقويمية انها .13

 ( جميع ما سبق -مؤقتة  -التي تعاني من ضعف   لألعضاء  -تستخدم لمساعدة األعضاء )
 قياس ضغط الدم الطبيعي لمشخص هو .14

(71/91          -  121/81      -    151  /111      -     211/181 ) 
 من وسائل مساعدة المعاقين حركيا .15

 ( الكرسي المتحرك -القدم المسطحة         -البرامج الناطقة          -مكبر الشاشة       ) 
 جزء مفقود في الجسم لممساعدة عمى المشي أجهزة يمكن اضافتها لتعويض .16

 (غير ذلك -   وسائل مساعدة   -اطراف صناعية        -تقويمية          ) 
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 السؤال الثالث: أكتب المصطمح العممي:
 منتجات تكنولوجية تخدم الطب لمتشخيص و العالج و وراحة المرضى(                       ) .1
 درجة 42-35أنبوب زجاجي يحتوى عمى زئبق او كحول و مدرج من (                       ) .2
 و يحتوي عمى  باأللممطمية بمادة مخدرة تمنع اإلحساس  بإبرةقمم مزود (                       ) .3

 كمية من االنسولين
 المادة الموجودة في مستودع ميزان الحرارة(                       ) .4
 ينتج عن انقباض القمب لضخ الدم الى الخارج(                       ) .5
 جياز لقياس حرارة جسم االنسان(                       ) .6

 بما يناسبه: الفراغ أكمل: رابعالسؤال ال
 استخدمت ..................قديما في عالج االمراض .1
 .....................يتم تجريب الدواء أوال عمى ......................... ثم عمى  .2
 تستخدم الطائرة الشراعية في........................ .3
 تصدر فمسطين الفراولة الى أوروبا عن طريق........................ .4
 ارتفاع الطائرة الى اعمى يرجع الى ............................. .5
 ستشفىاسب لبناء مناستخدم الرازي..............لتحديد الموقع الم .6
 يصنع الدواء من ....................و......................و.................... .7
 تعتبر سماعة االذن من األدوات المساعدة عمى حل مشكمة ............... .8
 ويضية الى ...............و...................عتنقسم األجيزة الت .9

 ........و...................من األجيزة التي تتعايش مع السكر ....... .11
 .و........................................من أجيزة الكشف عن مرض السكر  .11
 يقسم تدريج الترمومتر الطبي من ................. الى .............. س .12
 ..... طبيعي...يكون قياس ضغط الدم ........ .13
 ...............و..................اجيزة قياس ضغط الدم ..................و...... .14
 طرق قياس ضغط الدم .......................... أسيل .15
 ادق طرق قياس ضغط الدم ........................... .16
 من طرق تناول االدوية ....................و..................و........................ .17
 .................. باإلسقربوطمن األغذية التي تحمي من اإلصابة  .18
 .............اول خطوات البحث العممي ........... .19
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 اول عالم عربي جرب الدواء عمى القرود ىو ....................... .21
 السؤال الخامس: عمل لما يمي:

 ..............................................ضرورة وجود الميمون مع البحارة المسافرين .1
 .......................................................................تنوع اشكال الدواء .2
 .........................................................يختمف تناول الدواء حسب العمر .3
 ...............................................وضع الرازي قطعة لحم نيئة في عدة أماكن .4
 ........................................................تغميف االدوية جيدا بعد صناعتها .5
 ..............................................استخدام األجهزة الحديثة في صناعة الدوية .6
 .......................................................إضافة المون و الرائحة الى االدوية .7
 ..............................................يعتبر التيرمومتر الزئبقي افضل من  الرقمي .8

 السؤال السادس: اجب عن األسئمة االتية

 اذكر مراحل تصنيع الدواء؟ .1
........................................................................................ 
........................................................................................ 

 اذكر ثالث أجهزة طبية منزلية؟ .2
........................................................................................ 

........................................................................................ 
 :ينالجدول أكمل .3

 طريقة تناوله الدواء
  االبرة

  الحبوب
  البخاخات
  التحاميل
  الكريمات

 
 

     

 االستخدام الجياز
  تيرمومتر طبي
  سماعة طبية
  نظارة طبية
  برامج ناطقة
  مكبر الشاشة

  جياز تقويم االسنان
  صناعية أطراف
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 كيف أسهمت التكنولوجيا في تحسين ظروف كل من: .4
 :المشمول..................................................................... 
  اطرافو أحدشخص فقد:....................................................... 
 كفيف يريد التعمم:............................................................. 
 شخص يعاني من تعب القدم:.................................................. 
 شخص يعاني من ضعف النظر:.............................................. 
 شخص يعاني من تقوس الظير:.............................................. 
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 الوحدة الثالثة/تكنولوجيا النقل و التحكم االلياجابات 
 ( أمام العبارة الخاطئة: X ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √السؤال األول:   ضع عالمة )  

1. (√) 2. (× ) 3. (√ ) 4. (√ ) 
 السؤال الثاني : اختر اإلجابة الصحيحة من بين القوسين :

       الطائرات .1
  غير ذلك .2
    سرعتو      .3
  الجناح .4

  جميع ما سبق .5
 المنيوم  .6
  جميع ما سبق .7
 عكسية    .8

  بقوة اليواء المضغوط .9
  برنولي .11
 عكسيا  .11
 مقاومة اليواء الكبيرة   .12

 السؤال الثالث: أكتب المصطمح العممي:
 الطائرة الورقية .5 الطيران .4 المنطاد .3 الطائرة .2 الجويالنقل  .1

 بما يناسبه: الفراغ أكمل: رابعالسؤال ال
 جوية–بحرية  –برية  .1
 باص-سيارة .2
 قارب-باخرة .3
 منطاد-طائرة .4

 عباس بن فرناس .5
 نقل المرضى-البريد-السفر .6
 الذيل .7
 الطيار .8

 قل .9
 الترفيو .11
 الطائرة .11
 مبدأ برنولي .12

 السؤال الخامس: عمل لما يمي:
 لتصدير الزىور و الفراولة .1
 ألنو خفيف الوزن .2
 ألنو مسؤول عن التوازن و االرتفاع .3

 ألنيا تتمف بسرعة .4
 ألنو سريع جدا و حتى ال تتمف .5
 خفيف الوزن ألنو .6

 السؤال السادس: اجب عن األسئمة االتية
 سفر االفراد .1
 نقل البضائع .2
 نقل المرضى .3

 البريد السريع .4
 الميمات العسكرية .5
 المركبات الفضائية .6

 االتصاالت .7

 الوحدة الرابعة / التكنولوجيا الطبيةاجابات 
 ( أمام العبارة الخاطئة: X ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √السؤال األول:   ضع عالمة )  

1. (√) 
2. (√) 
3. (×) 

4. (×) 
5. (√) 
6. (√) 

7. (×) 
8. (×) 
9. (×) 

11. (√) 
11. (×) 
12. (√) 

13. (×) 
14. (√) 

 الثاني : اختر اإلجابة الصحيحة من بين القوسين :السؤال 
  جميع ما سبق .1
 الميمون     .2
 الرازي     .3
 التمفاز  .4
 جموكومتر .5
 البرامج الناطقة   .6

 الخدمة العسكرية  .7
 ممغم 81-121 .8
 الضغط االنبساطي    .9

 العممي  .11
 تاريخ االنتياء           .11
  جميع ما سبق .12

  سبقجميع ما  .13
14. 121/81  
  الكرسي المتحرك .15
 اطراف صناعية    .16

 

 
 
 

     



 

 السؤال الثالث: أكتب المصطمح العممي:
 التكنولوجيا الطبية .1
 تيرمومتر طبي .2

 قمم االنسولين .3
 زئبق .4

 الضغط االنقباضي .5
 ميزان الحرارة .6

 بما يناسبه: الفراغ أكمل: رابعالسؤال ال
 االعشاب .1
 االنسان -الحيوانات .2
 الترفيو .3
 الطائرة .4
 مبدأ برنولي .5
 قطعة لحم .6
 حيوانات-امالح معدنية-اعشاب .7
 السمع .8
 وسائل مساعدة –اطراف صناعية  .9
 مضخة االنسولين –قمم االنسولين  .11

 شرائط الكشف –جموكومتر  .11
12. 35 – 42 
13. 121/81 
 رقمي –زئبقي  –ساعة  .14
 الرقمي .15
 الزئبقي .16
 الشرج-الجمد-الفم .17
 الميمون .18
 تحديد المشكمة .19
 الرازي .21

 السؤال الخامس: عمل لما يمي:
  Vit Cلعالج االسقربوط الناتج عن نقص  .1
 لسيولة تناولو .2
 لقوة مكوناتو .3
 لتحديد المكان المثل لبناء مشفى .4

 لحمايتيا من التمف .5
 النيا اسرع و ادق .6
 لجعميا محببة خاصة لالطفال .7
 النو اكثر دقة .8

 السؤال السادس: اجب عن األسئمة االتية
 *معالجة المادة بالعجن او الخمط او الفرن  *اضافة المون و الرائحة المقبولة الخام*احضار    -1

 *تغميف الدواء لحمايتو من الضوء و حرارة الشمس      
 جياز قياس السكر *جياز قياس ضغط الدم *جياز قياس الحرارة -2
 الجمد -الشرج -االنف -الفم –العضل ( 1جدول  -3

 لضعاف النظر*لممكفوفين*لتحسين النظر* لتحسين السمع *  لقياس حرارة النسان (2جدول  
 لتعويض طرف تم فقد*لتعديل االسنان*          

 واألجهزة التالية: استخدام األدواتحدد -4
 نظارة*مشد  * حذاء طبي  لغة بريل *  طرف صناعي*  كرسي متحرك *
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