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 27الرفحة  بعالرف الدا                         أسخة مبحث تكشػلػجيا السعمػمات
 

 ألولى: التكشػلػجيا الصبيةالػحجة ا

 :الخاشئة ةأماـ العبار )×(  ( أماـ العبارة الرحيحة و عالمة √ضع عالمة )  وؿ:الدؤاؿ األ 

 )    ( قاـ العالع فػرسساف بإجخاء أوؿ عسمية قدصخة لمقمب. .1

 )    ( القدصخة التذخيرية يجب أف يتبعيا قدصخة عالجية. .2

 )    ( عسمية القدصخة غيخ مكمفة. .3

 .)    ( يسكغ لصبيب غيخ متخرز أف يجخي عسمية القدصخة .4

 .)    ( تدتسخ عسمية القدصخة القمبية مغ نرف ساعة إلى ساعة .5

 .تشتج األمػاج الرجمية بػاسصة جياز يعسل عمى الصاقة الكيخومغشاشيدية)    (  .6

 .)    ( تعج زراعة الكمى الصخيقة األفزل لعالج الفذل الكمػي  .7

  .)    ( يقػـ القمب بتشقية الجـ مغ الدسـػ و الفزالت السػجػدة في الجدع .8

 مسي الجاؿ عمى العبارات التالية:السرصمح الع اكتب :الدؤاؿ الثاني

 تخسبات دىشية تتخاكع عمى الدصح الجاخمي لذخاييغ القمب بسخور الػقت. )                        ( .1

 إجخاء شبي يتع مغ خاللو ترػيخ شخاييغ القمب وحقغ مػاد ممػنة لمكذف عغ ترمبيا. )                        ( .2

الذخاييغ الستزيقة باستخجاـ بالػف صغيخ يميو زراعة شبكة إجخاء شبي يتع مغ خاللو تػسيع  )                        ( .3

 ) دعامة ( داخل الذخياف لمسحافطة عمى بقاءه مفتػحًا. معجنية

مخض يشتج عغ التخاكع البصيء لمفزالت مثل البػليشا والسياه الشاتجة عغ االيس مع فذل  )                        ( .4

 الكمى في أداء عسميا.

 فرل السكػنات الحائبة في محمػؿ باستخجاـ غذاء شبو مشفح كالدمػفاف. (           )              .5

تػصيل دـ السخيس بأنابيب مغ الدمػفاف  مػجػدة في جياز يحتػي عمى محاليل مغ اجل  )                        ( .6

 .استخالص الدسـػ مغ دـ السخيس ثع إعادة دفعو مخة أخخى لمجدع

أمػاج كيخومغشاشيدية تدمط عمى السشصقة السرابة بالحرػة ترجميا لفتخة مغ الػقت فتفتتيا  (         )                .7

 و تشدؿ عمى شكل رمل ناعع مغ الحالب.

 .شبيعية حياة العير و بحخية التحخؾ مغ السخيس يسكغ الكمى لغدل ججيج محسػؿ جياز )                        ( .8

الكمػي  وصمة تثبت بيغ الذخياف و الػريج في رسغ اليج يػصل مغ خالليا دـ مخيس الفذل (   )                      .9

 .بالكمية الرشاعية لغدمو
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 28الرفحة  بعالرف الدا                         أسخة مبحث تكشػلػجيا السعمػمات
 

 ألولى: التكشػلػجيا الصبيةالػحجة ا

دفية وأخالقية بحيث تتكيف ىي مبادئ وترخفات يتع اكتدابيا وتبشييا استشادا لقيع ديشية وفم )                        ( .11

 خية.كل مخيس  وتحتـخ الكخامة البذ مع وضع

 حق السخيس في رفس أو قبػؿ شخيقة عالجو. )                        ( .11

 :رحيحةة الاباإلج خاخت :ثالثالدؤاؿ ال

 جسيع  يمي مغ فػائج األجيدة الصبية ما عجا:  .1

 تذخز األمخاض .د  تديج مغ عشاء السخيس .ج  تػفخ الخاحة .ب  تدخع الذفاء .أ 

 جسيع ما يمي مغ أسباب اندجاد الذخاييغ ما عجا:  .2

 مسارسة الخياضة .د  أمخاض الدكخ و الزغط .ج  زيادة الػزف  .ب  التجخيغ .أ 

 :مغ األدوات السدتخجمة في القدصخة .3

 الحاسػب .د  الفمتخ .ج  السشطار .ب  الجعامة .أ 

 :مغ أسباب تكػف الحرى في الكمية تخسب .4

 الشذػيات .د  الفيتاميشات .ج  الجىػف  .ب  األمالح .أ 

 :تدتسخ جمدة الغديل الكمػي  .5

 ساعة 6-4 .د  ساعة 4-3 .ج  ساعة 3-2 .ب  ساعة 2-1 .أ 

 :يعتسج عجد مخات غديل الكمى لمسخيس عمى .6

 سخعة سخياف الجـ .د  كفاءة جياز التخشيح .ج  وزف السخيس .ب  نػع دـ السخيس .أ 

 :فرل السكػنات الحائبة في محمػؿ عبخ غذاء شبو مشفح يدسى .7

 الشقل الشذط .د  الشفاذية .ج  الزغط االسسػزي  .ب  االنتذار الغذائي .أ 

 :الكمى وصمة الفدتيػال تثبت بيغ عشج غديل .8

 األربصة في الخسغ  .د  الذخاييغ واألوردة في الخسغ .ج  األوردة في الخسغ  .ب  شخاييغ القجـ .أ 

 :تدتغخؽ عسمية القدصخة القمبية ...................... دقيقة .9

 دقيقة 61-   31 .د  دقيقة 61-41 .ج  دقيقة 81 .ب  دقيقة 121 – 91  .أ 

 :تدتخجـ األشعة ...................... في عسمية قدصخة القمب .11

 األشعة فػؽ البشفدجية .د  األشعة الديشية .ج  أشعة جاما .ب  األشعة تحت الحسخاء .أ 



 
 

 29الرفحة  بعالرف الدا                         أسخة مبحث تكشػلػجيا السعمػمات
 

 ألولى: التكشػلػجيا الصبيةالػحجة ا

 :مغ شخؽ تفتيت الحرى و التي ال تحتاج إلى تخجيخ .11

 الفذل الكمػي  .د  زراعة الكمى .ج  السشطار .ب  األمػاج الرجمية .أ 

  يا:شاسبات بسا يالفخاغ أكسل الدؤاؿ الخابع:

 ..................... و ..................... و .....................ترشف األجيدة التكشػلػجية الصبية إلى  .1

 تع تػضيف التكشػلػجيا الصبية في إجخاء عسمية ................... و .................... و .................. .2

 .......................يسكغ عالج االندجاد في شخاييغ القمب عغ شخيق ........................ و  .3

قجيسا كاف يتع عالج الحرى في الكمى عغ شخيق .............................. أما حجيثًا فيسكغ عالجو جخاحيًا باستخجاـ  .4

 ................................ أو بجوف جخاحة باستخجاـ .................................

 ......................... و ........................ و ...................مغ أىع أجداء الكمية الرشاعية  .5

 مغ مذاكل الكمي الرشاعية ..................................... و ............................... .6

 عمل لسا يأتي: الدؤاؿ الخامذ:

 تدتخجـ األشعة الديشية في عسمية القدصخة. .1
................................................................................................................................... 

 يدتخجـ البالػف في عسمية القدصخة القمبية. .2
................................................................................................................................... 

 تدتخجـ الجعامة في عسمية القدصخة القمبية. .3
................................................................................................................................... 

 الربغة في عسمية القدصخة القمبية. تدتخجـ .4
................................................................................................................................... 

 يدتخجـ الصبيب شاشة الحاسػب خالؿ عسمية القدصخة القمبية. .5
................................................................................................................................... 

 يجب اخح إجخاءات وقائية بعج إجخاء عسمية القدصخة القمبية. .6
................................................................................................................................... 

 تكػف الحرى في الكمى. .7
................................................................................................................................... 

 كمػي.عجـ انتذار زراعة الكمى عمى الخغع مغ أنيا الصخيقة األفزل لعالج مخض الفذل ال .8
................................................................................................................................... 

  



 
 

 31الرفحة  بعالرف الدا                         أسخة مبحث تكشػلػجيا السعمػمات
 

 ألولى: التكشػلػجيا الصبيةالػحجة ا

 عغ األسئمة التالية: بالدؤاؿ الدادس: أج

 العػامل التي تحجد عجد مخات الغديل الكمػي لسخيس الفذل الكمػي خالؿ األسبػع. اذكخ  .1

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 أربعة مغ األخالقيات الصبية التي يجب أخحىا بعيغ االعتبار في القزايا الصبية؟ اذكخ .2

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 شبيعة التخجيخ. –مجة العسمية  -األلع  -صخة مغ حيث الخصػرة  بيغ عسمية القمب السفتػح وعسمية القد قارف  .3

 عسمية القدصخة عسمية القمب السفتػح وجو السقارنة

   الخصػرة

   األلع

   مجة العسمية

   شبيعة التخجيخ

 

 .العيػب –السسيدات  –اآللية –فة بيغ تفتيت الحرى بالسشطار و بالسػجات الرادمة مغ حيث التكم قارف  .4

 تفتيت الحرى بالسػجات الرادمة تفتيت الحرى بالسشطار السقارنة وجو

   التكمفة

   اآللية

   السسيدات

   العيػب



 

 

 :الخاشئة ةأماـ العبار )×(  الرحيحة و عالمة( أماـ العبارة  √ضع عالمة )  وؿ:الدؤاؿ األ 

 يعج الدمظ مغ السكػنات الخئيدية لمجارة الكيخبية البديصة. )     (  .1

 يدتخجـ السفتاح لمتحكع في فتح وغمق الجارة الكيخبية. )     (  .2

 التيار السدتسخ ثابت في الذجة ومتغيخ في االتجاه بسخور الدمغ. )     (  .3

 العالع تػماس أديدػف يحسل أفكار ايجابية نحػ التيار الستخدد.كاف  )     (  .4

 تقاس شجة التيار الكيخبي بػحجة األمبيخ.  )     (  .5

6.  )     ( .  يقاس الجيج الكيخبي بػحجة األـو

 فػلت. 221تبمغ قيسة الجيج الكيخبي في فمدصيغ  )     (  .7

 .يدتخجـ الخط الحار لحساية األثاث واألجيدة  )     (  .8

 سع 11الى  5يبعج السفتاح السفخد عغ حافة الباب مدافة مغ  )     (  .9

 نقاط تػصيل   3يتكػف السفتاح بصخيقيغ مغ  )     (  .11

 ندتخجـ السفتاح السفخد إلنارة مرباح أو أكثخ مغ مكانيغ مختمفيغ  )     (  .11

 سع 181تختفع لػحة التػزيع الخئيدية عغ سصح البالط   )     (  .12

 لكل جياز كيخبائي قجرة يجب أف تكػف مجونة في أوراقو .. )     (  .13

 السرابيح القجيسة أكثخ تػفيخا في استيالؾ الصاقة الكيخبائية  )     (  .14

 تشطيف الدخاف الكيخبائي قبل بجء مػسع الذتاء فعاؿ ججا في تقميل وقت التدخيغ  )     (  .15

 عجـ تخؾ فخاغات بيغ األشعسة في الثالجة يداىع في تػفيخ االستيالؾ  )     (  .16

 تيػية األسصح الخارجية لمثالجة يقمل مغ استيالؾ الكيخباء . )     (  .17

 تغصية األسصح الخارجية لمثالجة بذخاشف  يديج مغ استيالؾ الكيخباء  )     (  .18

 فتح وغمق الثالجة بذكل متكخر يقمل مغ استيالؾ الكيخباء  )     (  .19

 إحكاـ غمق باب الثالجة يديج مغ تكاليف استيالؾ الكيخباء  )     (  .21

 إشفاء اإلنارة فػر السغادرة، يداىع في خفس تكاليف االستيالؾ  )     (  .21

 يجب عجـ االكتفاء بزػء الشيار الصبيعي ألنو متعب لمعيغ ميسا كاف قػيا  )     (  .22

 اإلىساؿ واالستيتار و الجيل قج يدبباف صجمة تؤدي إلى السػت )     (  .23
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 الجيج الكيخبائي الحي يدبب دغجغة ،قج يكػف قاتال في ضخوؼ معيشة )     (  .24

 الدجاد واألثاث لتكػف بعيجة عغ أيجي األشفاؿيجب تسخيخ جسيع الكػابل والػصالت مغ تحت  )     (  .25

 يسكغ االستغشاء عغ الخط األرضي ألف التسجيجات تعسل بجونو )     (  .26

 يسكغ لف األسالؾ الكيخبائية السكذػفة بذخيط الصق بجال مغ استبجاليا )     ( .27

 صجمةتذغيل عجد كبيخ مغ األجيدة عمى نفذ اإلبخيد يديج مغ احتساؿ حجوث  )     ( .28

 التعامل مع مرادر الكيخباء بأيجي مبمػلتاف يديج مغ احتساؿ حجوث صجمة )     ( .29

 إبعاد األسالؾ واألجيدة الكيخبائية الخارجية ضخوري لتجشب حجوت صجمة  )     ( .31

 عجـ االقتخاب مغ الذبكات الكيخبائية الخارجية ضخوري لتجشب حجوث صجمات كيخبائية )     ( .31

 التالية:السرصمح العمسي الجاؿ عمى العبارات  اكتبالدؤاؿ الثاني: 

 عشرخ كيخبي يدتخجـ لمتحكع في الجارة الكيخبية.  (                      ) .1

 تيار كيخبي متغيخ في الذجة و االتجاه . (                       ) .2

 سمظ لػنو اصفخ يدتخجـ لحساية اإلنداف و األجيدة الكيخبائية.  (                      ) .3

 عشرخ كيخبي لو ثالث نقاط تػصيل يدتخجـ لتػصيل األجيدة بالكيخباء. (                       ) .4

 مفتاح كيخبي يدتخجـ إلنارة مرباح واحج أو أكثخ مغ مكانيغ مختمفيغ. (                       ) .5

 عطسة تدتخجـ لخبط األسالؾ ذات المػف الػاحج معا.  (                      ) .6

 تػفيخ اكبخ كسية مغ الصاقة الكيخبية بإتباع مجسػعة مغ اإلرشادات. (                       ) .7

 القجرة الكيخبائية في زمغ معيغ وتقاس بػحجة الكيمػواط .ساعة (                       ) .8

 ور التيار الكيخبي مغ خالؿ جدع اإلنداف عشج مالمدتو لسرجر فخؽ جيج.مخ  (                       ) .9

 اختخ اإلجابة الرحيحة: ثالث :الدؤاؿ ال

 :تدتخجـ البصارية في الجارة الكيخبية البديصة لػ .1

 ال شيء مسا ذكخ .د  تدويجىا بالتيار الكيخبي .ج  تػصيل العشاصخ معا .ب  فتحيا وغمقيا .أ 

 :يتع باستخجاـتػصيل عشاصخ الجارة الكيخبية معا  .2

 السفتاح .د  الحسل .ج  البصارية .ب  األسالؾ .أ 



 

 

 

 :يتع التحكع بالجارة الكيخبية باستخجاـ .3

 السفتاح .د  الحسل .ج  البصارية .ب  األسالؾ .أ 

 :جسيع ما يمي مغ خرائز التيار السدتسخ ما عجا .4

 ىيختد 51تخدده  .د  تخدده صفخ ىيختد .ج  ثابت في االتجاه .ب  ثابت في الذجة .أ 

 :يخمد لمتيار السدتسخ بالخمد .5

  CA .د   CD .ج   DC .ب   AC .أ 

 :يخمد لمتيار الستشاوب بالخمد .6

 CA .د  CD .ج  DC .ب  AC .أ 

 :يبمغ تخدد التيار الستخدد في فمدصيغ .7

 فػلت 51 .د  ىيختد 51 .ج  فػلت 221 .ب  ىيختد 221 .أ 

 :يسثل التيار السدتسخ بيانيًا بالذكل .8

  .أ 
  .ب 
  .ج  

 

 ال شيء مسا ذكخ .د 

 :تقاس السقاومة الكيخبية بػحجة .9

 االـو .د  الييختد .ج  األمبيخ .ب  الفػلت .أ 

 :خط  ...................  يحسل التيار الكيخبائي ولػنو بشي .11

 التميفػف  .د  األرضي .ج  الستعادؿ .ب  الحار .أ 

 :عشرخ كيخبي يقػـ بتػصيل األجيدة  بالتيار الكيخبي .11

 السقاومة .د  البصارية .ج  السخخج الكيخبي .ب  السفتاح الكيخبي .أ 

 :مفتاح كيخبي لو  ثالث نقاط تػصيل ىػ .12

 السفتاح العاكذ .د  مفتاح الجرج .ج  السفخدالسفتاح  .ب  السفتاح السرمب .أ 

 :يختفع السفتاح عغ سصح البالط مدافة .13



 

 

 سع131 .د  سع         121 .ج  سع      111 .ب  سع      111 .أ 

 

 يا:شاسبي اسب اتالفخاغ أكسلالدؤاؿ الخابع: 

 .............................نحرل عمى  التيار السدتسخ .......................... و عمى التيار الستخدد  .1
 اقتخح العالع ................... تػليج التيار السدتسخ مغ ................... بفعل ...................... .2
 اقتخح العالع تدال تػليج التيار .............................. مغ ............................ .3
مى حخؽ ...................... لتدخيغ الساء فيشتج ..........................  الحي يقـػ تعسل محصات تػليج الكيخباء ع .4

 بتحخيظ ممف يجور داخل ................................ مغ اجل تػليج الكيخباء.
 أفزل شخيقة لتػليج الكيخباء في فمدصيغ ىي ............................. .5
 ....... بإعجاد رسػمات و خارشة التسجيجات الكيخبائيةيقـػ ................. .6
 األنػاع  الخئيدية ألسالؾ  التػصيل ....................و..................و.....................  .7
 يعخؼ الدمظ الحار بالمػف ................ .الستعادؿ ب.............. واألرضي ب................ .8
 يح ............................و............................مغ أنػاع السفات .9

 تتدع لػحة التػزيع ؿ ..................أو....................أو...............قاشعا. .11
 عجد ..................... يداوي عجد الجارات الفخعية في لػحة التػزيع الخئيدة. .11
 .................. و ..........................تشقدع مرادر الصاقة إلى ........... .12
 مغ مرادر الصاقة الستججدة ............................ و ........................... .13
 مغ مرادر الصاقة الغيخ متججدة .......................... و ........................ .14
 لمتيار الكيخبائييعتبخ جدع اإلنداف ....................... .15
 إف معطع الحػادث الكيخبائية التي تحجث تكػف نتيجة................و................ أو................ .16
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