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 الدرس األول )عمليات جراحية تجري بواسطة التكنولوجيا(

 يع األدوات والمنتجات المستخدمة فى المجال الطبى.هى جم التكنولوجيا الطبية
 ٠أي إجراء لحدث فيه شق في األنسجة أو يخاط فيه جروح من إصابات سابقة العملية الجراحية
 معدات تستخدم لعالج وتشخيص األمراض ومعالجتها مثل أجهزة قياس ضغط الدم . األجهر الطبية

 .أجهزة طبية لتشخيص األمراض أجهر تشخيصية
 أجهر طبية لعالج األمراض. أجهزة عالجية

 طبية لتشخيص وعالج األمراض . أجهزة ة تشخيصية عالجيةز هجأ
 هي عملية لتشخيص وعالج الضيق أو االنسداد فى الشرايين التاجية. قسطرة القلب

 كاميرا متصلة بأنبوب صلب أو مرن يتم إدخاله فى أحد تجاويف الجسم. المنظار
 هى أشعة مستخدمة فى عملية القسطرة لمعرفة أماكن التضييق أو االنسداد للشرايين. يةاألشعة السين

 القسطرة العالجية
 هى قسطرة يتم خاللها توسعة للشريان التاجى وفي معظم األحيان نوضع دعامة معدنية

 الشربان مفتوحًا. إلبقاء
 ٠ة للعالجالمرض فقط لوضع خط هي قسطرة تستخدم لتشخيص القسطرة التشخيصية

 هو طبيب ألماني فائز بجائر نوبل فى الطب لتطويره القسطرة. فورسمان
 ٠طرقة إلزالة حصوة كلوية أو حالبيه أو مثانية ض طريق تفتيتها  تفتيت الحصى

 الموجات الصادمة

 ) الصدمية (

 هي موجات موحهه نحو الحصي فتقوم بتدميرها وتحويلها إلى رمال ناعمة يتخلص منها
 م عن طريق البول.الجس

 هو توقف أحد الكليتين أو كالهما عن العمل. الفشل الكلوي 
 فى عملية جراحية يتم فيها نقل الكلية متبرعًا من شخص لزرعتها لمريض الفشل الكلوي. زرعة الكلى

 لذى يتم من خاللها تنقية الدم من الفضالت والمواد السامة١لعملية االصطناعية ١هى  غسيل الكلى
 مالح الزائدةواأل

 وم باستخالص هادة البولينا من دم مرضى الفشل الكلوي وعادة ضخه مرةقهاز يجهو  ةعية الصنايهاز الكلج
 أخري للجسم المرض .

 وصلة ينم تثبيتها من الشريان والوريد في رصغ اليد لتوصيل دم المريض بجهاز الغسيل الفستيوال
  .لوي الك

 

 الوحدة األولى )التكنولوجيا الطبية(
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 ة الصحيحة فى كل مما يأتي:السؤال األول اختر اإلجاب

 :جميع ما يلى من فوائد األجهزة الطبية ما عدا -1

 د( تشخص االمراض  ج( تزبد عناء المريض  ب( توفر الرحة   أ( تسرع الشفاء
 :هزة تساعد على عالج وتشخيص المرضأج -2

 د( ليس مما سبق  ( عالجية تشخيصيةج ب( أجهزة عالجية  أ( أجهزة تشخيصية

 :د الذى تترسب على السطح الداخلي لشرايين القلبوالما -3

 فيتاميناتد (    اتيشو ن( ج  ب( بروتينات   أ( دهون 

 :يين القلباشر ل يالمواد الدهنية على السطح الداخل بسنتج عن تر ي -4

 د( انخفاض ضغط الدم  الدم رج( إعاقة مرو  ب( اتساع السريين  أ( تسهيل مرور الدم

 :فى القلب ةتستخدم قسطر  -5

 ب ( معا   +د( ) أ  ص أمراض الدماغيشختج(  الشرايينض را(عالج أمب الشرايينض اأمر  يصأ( تشخ

 :القلب هو قسطرةأول من قام بعملية  -6

 د( مندل   ج( فورسمان ب( ديكسون ردتشرد   اننأ( اندريه كور 

 :القلب قسطرة يالمستخدمة ف زةجهمن األ —7

  د( الحاسوب   ( المنظارج سيل الكلىب( جهاز غ  اونداسأ( جهاز االلتر 

 القلب هى: قسطرة عمليةاألشعة المستخدمة فى  -8

 د( الصوتية  ( تحت الحمراءج  ب( السينية  بنفسجيةأ( الفوق 

 :قةيدقالقلب...........  قسطرة عمليةتستغرق  -9

 دقيقة 150-120د(   دقيقة 60-30ج(  دقيقة 120-90ب(   دقيقة 40 -20أ( 

 اآلتية:العبارات  منكل  عليالدال  اكتب المصطلح الثاني/ لالسؤا

 ى.بال الطجفى المجميع األدوات والمنتجات المستخدمة  [ التكنولوجيا الطبية]  —1

 ٠سابقةاألنسجة أو يخاط فيه جروح من إصابات  ييحدث فيه شق ف راءإج يأ [   العملية الجراحية ] —2
 .قياس ضغط الدم ةز ض ومعالجتها' مثل أجهمرااألج خدم لعالمعدات تست[    األجهزة الطبية] 3 - 

 .األمراض أجهزة طبية لتشخيص [   أجهزة تشخيصية]  -4

 أجهزة طبية لعالج األمراض. [   أجهزة عالجية]  —5
 .طبية لتشخيص وعالج األمراض أجهزة [ أجهزة تشخيصية عالجية]  – 6
 ضيق أو االنسداد فى الشرايين التاجية.عملية لتشخيص وعالج ال [   قسطرة القلب]  —7
 كاميرا متصلة بأنبوب صلب أو مرن يتم إدخاله فى أحد تجاويف الجسم. [    المنظار ] —8
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 االنسداد للشرايين. أشعة مستخدمة فى عملية القسطرة لمعرفة أماكن التضييق أو[    األشعة السينية]  -9
 بقاءإل وفي معظم األحيان نوضع دعامة معدنية التاجيا توسعة للشريان قسطرة يتم خالله[   القسطرة العالجية]  -10

 الشربان مفتوحًا.
 ٠المرض فقط لوضع خطة للعالج قسطرة تستخدم لتشخيص [ يةصالقسطرة التشخي]   —11
 طبيب ألماني فائز بجائر نوبل فى الطب لتطويره القسطرة. [  فورسمان]  —12
 ٠عةالوقت ألسباب متنو  ورالقلب بمر  ايينر لش يلسطح الداخلسبات دهنية على اتر  [         البالك]   —13

 أكمل الفراغ:: الثالثسؤال لا

 .تشخيص األمراض بدقة و  توفر الراحةو   فاءشُتسرع في ال من فوائد التكنولوجيا الطبية الحديثة .1
 .اكتشاف مكان المرضالتشخيصية  القسطرةمن فوائد  .2
 غط الدممعالجة ارتفاع ضو  انقاص الوزن لب السريين وتضييقها من التدابير الوقائية لتجنب اإلصابة بتص .3
 البعد عن الضغط النفسي.و  ممارسة األلعاب الرياضيةو   االقالع عن التدخينو 
 األشعة السينية. هيالقلب  عملية قسطرةاألشعة المستخدمة في  .4

 وتخزينها.عرض الصور التي تأخذها الكاميرا  غرضب عملية القسطرة يستخدم جهاز الحاسوب في .5

 عرض الصور التي تأخذها الكاميرا المثبتة بالمنظار. بغرض القسطرةتستخدم شاشة العرض في جهاز  .6

 .انتشار الدعامة و نفخ البالون و  إدخال البالون و ادخال السلك االرشادي لبقال عملية قسطرةمن خطوات  .7

  تسهيل عمل الطبيبو  اضعالج األمر و ر تقليل المخاط و تشخيص المرضمن فوائد األجهر الطبية  .8

 تصحيح الخطأ ( أمما العبارة الخاطئة:( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) عالمة ) ضع  الرابعسؤال لا
1- ( يستخدم في )القسطرة العالجية    ٠البالون أو الدعامة  التشخيصية القسطرة 

2- ( عملية )٠ما  اً هي عملية مكلفة نوع القسطرة 

3- ( ) متخصص             متخصص .طبيب غير  سطرةالقوم بعملية قي 

4- ()  القسطرة التشخيصية               .نوع خاص من الصبغات العالجية القسطرةيستخدم في 

5- () السريين. يجب اإلقالع عن التدخين بشكل تام للوقاية من انسداد 

6- () سهيلت  ج أمرض الغلب واألوعية الدموية.عال إلعاقة أدى التطور التغني الهائل في صناعة األجهر الجراحية 
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 :تاليةالعبارات ال : فسرالسؤال الخامس
 .القسطرةعملية تستخدم األشعة السينية في  -1

 .به القسطارلتصوير ومراقبة مكان اغالق الشريان الذي يمر 

 في الشريان الفخذي. ةعملية القسطرة عاد ءار يتم إج -2
 القلب امتداد وعلي مالجس في سيةئيالر  الشرايين من ألنه

 يستطيع المريض رؤية ما يقوم به الطبيب أثناء عملية القسطرة . -3

 وليس كاملالن المريض مخدر تخدير موضعي 
 ٠اع عن التدخين في أماكن تواجد المرضى واألطفالنمتيجب اإل -4

 ألن التدخين السلبي يؤثر بشكل سلبي علي حياة المريض.
 زن وممارسة التمارين الرياضية .يجب االهتمام بإنقاص الو  -5

 إلذابة الدهون الموجودة في الجسم ولتجنب اإلصابة بأمراض القلب.
 

 
 تي:أما يمحة فى كل صحياإلجابة التر سؤال األول اخلا

 من أسباب تكون الحصى ترسب :-1

 د( النشويات  الفيتامينات( ج    ب( الدهون     أ( األمالح
 كلية :ينتج عن وجود الحصى في ال -2
 ةد( ألم شديد فى الخاصر     ج( زيادة نسبة الدهون    ب( نقص كمية البروتين    ة البولميك زيادةأ( 

 :جميع ما يلى من طرق تفتيت الحصى فى الكلية ما عدا -3
 كيميائيةإزالتها باألدوية الد( إزالتها باألمواج الصوتية   ج(    إزالتها بأشعة الليزرب(   إزالتها بعملية جراحيةأ( 

 عدا: تراكم المواد التالية فى الدم ما ي نتج عن الفشل الكلو ي -4
 الماءد(     الفيتاميناتج(     األمالحب(     البوليناأ( 

 :رضهذا الم يسمي لالعم عنتمامأ  الكليتين عمل  يتوقفعندما  -5
 د( الروماتيزم  ج( التهاب الكبد    ي ب( الفشل الكلو  أ( الذبحة الصدرية 

 فصل أى مكونات ذائبة فى محلول عبر غشاء شبه منفذ يسمى : -6
 د( النقل النشط    ج( النفاذية  ب( الضغط اإلسموزى    يأ( االنتشار الغشائ

 أول من استخلص مادة البولينا من الدم : -7
 ليفدد( من   هام بل ر ج( ج    ب( وليام كولف    هامرا أ( توماس ج

 مادة البولينا من دم المرضى يطلق على عملية استخالص -8
 د( ) أ ؛ ب ( معأ   ج( القسطرة    ب( غسيل الكلى   لزةيأ( الد

 لى(تفتيت الحصي في الك :)ثانيًا
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  وم مبدأ عمل الكلية الصناعية على مفهوم :قي -9
 سمونىد( الضغط األ   ج( النقل النشط     ب( الترشيح    أ( االنتشار الغشائى

 ستيوال فى عملية غسيل الكلى بين :فتثبت وصلة ال -10

 رإتيين والشعرايد( الش   ين واألوردةرايج( الش   ب( األوردة   ين رايأ( الش
 تستمر جلسة غسيل الكلى من : -11
 ساعة(  8 - 6د( )    عةسا(  6 - 4ج( )  ساعة (  3 - 2ب( )    (ساعة 2-1أ() 

 ستيوال المستخدمة فى الغسيل الكلوى فى:فيتم تثبيت وصلة ال -12
 د( العضد  ج( العنق    الفخذ ب(     أ( رسغ اليد

 ما عدا : ي ل الكلو ية للغسبسانالساعات الم يدجميع العوامل التالية تستخدم لتحد -13
 ن الدمياد( سرعة سر            الترشيح ز ج( كفاءة جها   ب( نوع دم المريض  ن المريضز أ( و 

 :أسبوعيا الكلوي تكرر جلسة الغسيل ت -14

 تراد( خمس م    تراج( أربع م    ترامب( ثالث     ه واحدةر أ( م
 ة:يالصناع للديلزة باختراع جهاز الكلية األمريكية الشركات ن مع احديالعالم ............ بالتعاو  مقا 15-

 د( وليام كولف    ج( إديسون     هام بلر ب( ج  هام ر توماس ج أ(
 ية:أكتب المصطلح الدال علي كل من العبارات التال -السؤال الثاني:

 حصوة كلوية أو حالبية أو مثانية عن طريق تفتيتها. طريقة إلزالة ] تفتيت الحصى [ .1
سم منها الجص يتخل ناعمةرمال  ليبتدميرها وتحويلها إ فتقوم وجات موجهه نحو الحصىهي م ] الموجات الصادمة [ .2

 ٠طريق البول  عن
 كم نواتج الفضالت.رافي ت والمتسبب عن الخلل الوظيفي للكليتين الناجم اباالضطر  ] الفشل الكلوي [ .3
 ل الكلوي.شعتها لمريض الفرا لز  صشخحية يتم فيها نقل الكلية متبرعًا هن راية جي عمله [ الكلي زراعة ] .4
 اد السامةو التي يتم من خاللها تنقية الدم من الفضالت والم االصطناعيةية ملهي الع ] غسيل الكل [ .5

 دة .زائالح المواأل
 عادة ضخهإ ي و و ى الفشل الكرضوم باستخالص ما'دة اليولينا من دم مقهو جهاز ب[  لصناعيةجهاز الكلية ا]  .6
 رضى.مي للر رة أخم

a. [ الفستيوال ] ي.و يل الكلالغس وصلة يتم تثبيتها بين الشريان والوريد في رسغ اليد لتوصيل دم المريض بجهاز 

 :الفراغ: أكمل الثالثالسؤال 

  المنظار. واألشعة فوق الصوتية )االلترا ساوند(  و األشعة السينية طريق عنية في الكل ىحصاليمكن تحديد مكان  -1

 ٠األمالح و تراكم الفضالتبسبب  البوليتتكون الحصى في الجهاز  -2
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 التهاب القناة البولية. و ألم في الخاصرة ينتج عن وجود الحصي في الكلية -3
 ٠وي شل الكلفلعالج القة األفضل يالطر  متبرع تعد زرعة كلية يتلقاها العريض من -4

 .السلوفان ي في جهاز الكلية الصناعية بأنابيب منو ريض الفشل الكلمدم  توصيلم تي -5
تراكم المواد السامة في جسم المريض وارتفاع ريض فإن ذلك يؤدي مللكلية مناسبة  عنعملية البحث ر عند تأخ -6

 درجة الحرارة
 منع تخثر الدمو  البوليناتخالص مادة اس يحتوي جهاز الكلية الصناعية علي محاليل معينة لـ -7

 :التاليةالعبارات ر : فسالرابعالسؤال 

 ؟لكلية الصناعية على محاليل معينةاحتواء جهاز ا .1
 من دم المريض البوليناالستخالص مادة 

 ؟ري عملية غسيل الكلى بشكل دو  راءإج ةضرور  -2
 حتي ال تتراكم المواد السامة في دم المريض.

 ادمة لمريض حصي الكلية؟استخدام األمواج الص -3
 لتفتيت الحصي وتحويلها إلي رمال ناعمة تخرج من مجري البول

 تثبيت الفستويال في رسغ يد مريض الفشل الكلوي؟ -4
 لتوصيل دم المريض بجهاز الغسيل الكلوي.

 : ماذا تتوقع أن يحدث:  مسسؤال الخالا

 .كم الفضالت مثل البولينا واألمالح والماء في الكليةرات -1
 ل خطرا  كبيرا  علي حياة المريض وتسبب التسممتشك

 تأخر زرع كلية مناسبة لمريض الفشل الكلوي. -2
 تراكم الفضالت في دم المريض مما يهدد صحته بالخطر ومن ثم الوفاه

 
 

 
المفهوم 

 العلمي

 الداللة اللفظية

 ٠يةالقوأخء يتم اكتسابها وتبنيها استنادًا لقيم دينية وفلسفية يمباد أخالقيات الطب
 .إتهر مكن فى جميع قرإمًاحسن تصرف برد فسلوك يسلكه ال األخالق

موت حالة الثف في االنعاش المكالمريض للعالج المكثف دون فائدة مثل أجهزة  عاخضا التعنت فى العالج
 السريري .

 

 ( التكنولوجيا في الطب ظيفقيات تو أخال)  نيس الثار الد
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 :مما يأتيكل  يف الصحيحةة باجاإلتر السؤال األول اخ

 يات الطب :قأي مما يلي ال يعتبر من أخال — 1

 د( القسوة فى التعامل معه        ج( احتزم كرامة المريض   لة األلماب( إز   أ( شفاء المربض 
 :يسمى لقيم دينية وفلسفية تطبيق المبادئ األخالقية استنادا   -2

 د( القيم   ج( أخالقيات الطب   ب( االتجاه    أ( السلوك
 :بطال تجديد أخالقيات فيتتحكم  التيمن العوامل  -3

 د( القوانين   ضيج( حالة المر   ضيب( نوعية المر    أ( تقدم التكنولوجيا
 ما عدا:اإلنساني الطب  ياج اليها فتجميع ما يلى قيم أساسية نح -4

 بيبد( سماحة الط المرضيعالج  ي( التعنت فج   ب( الروحانيات أ( المبادئ 
 د المجتمع:فراين أب ي .......... الحفاظ علإلي  بات الطيأخالق تسع -5

 الفوضىد(     عاتا ج( النز   يب( الجانب اإلنسان   يأ( الجانب الماد
 مما يلى ليس من أخالقيات مهنة الطب: أي -6

 رحة المربضاد( عدم مص          ج( الصدق واألمانة ذاء ي( عدم االب   أ( المعاملة الحسنة
 من القيم ال تستن اليها أخالقيات الطب: أي -7
 د( قيم أخالقية    مادية قيمج(    ةيفلسف قيم( ب   يم دينيةقأ( 

 :ةيالتال تارالعبا منكل  عليالدال  المصطلح اكتب  -الثاني:السؤال 

 ته .راراكن في جميع قمم صرفسلوك يسلكه الغر بأحسن ت ]  األخالق              [  -1
اإلنعاش المكثف في  زةف دون فائدة مثل استخدام أجهإخضاع المريض للعالج المكث [     ] التعنت في العالج  -2

 ٠حالة الموت السريري 
 ٠مبادئ يتم اكتسابها وتبنيها استنادًا لقيم دينية وفلسفية وأخالقية ] أخالقيات الطب        [ -3

 

 :اا يناسبهبمالسؤال الثالث : أكمل العبارات التالية 
 مهنة الطب : أخالقياتمن  (1

 العدالة واإلنصاف —2                      ذاتي للمريضاالستقالل ال — 1
 عدم اإليذاء. — 4                       المعاملة الحسنة للمريض —3
 الصدق واألمانة — 6              الحفاظ علي سرية وكرامة المريض —5

 :من صور التعنت في عالج المرضى (2
 اإلنعاش المكثف في حالة الموت السريري  -2   اخضاع المريض للعالج المكثف بال أمل — 1
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 أمام العبارات التالية : ()أو ()ضع عالمة  -السؤال الرابع :

1— ()  الطب في معظم دول العالم . أخالقياتتتشابه 
2— ( )  ري دولة ألخ الطب من أخالقياتتختلف القيم التي تستند عليها. 
3— ()تتغير الالطبية ثابتة  األخالقيات . 
4 — ()  وأخالقياتوحانيات ر على  اإلنسانييعتمد الطب . 
5— () الطبيب الذي يعالجه . اختيارض رييحق للم ال 
6 — () الطب أخالقياتض من مبادئ ريمة المار ك راماحت. 
7— () الطبية األخالقياتيض من ر الم رارباحة بأسالا. 
8— () تمامال اهعاية و ر  باليض ر ك المر ج هو تالالتعنت في الع . 
9— ( )وفي غاية األهمية روري ض أمر السريري نعاش المكثف في حالة الموت اال أجهزة  رتعتب. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الداللة اللفظية العلميالمفهوم 
 .يةومحطات توليد الطاقة الكهربائ مسار للتيار الكهربائي يربط بين المستهلكين شبكة الكهرباء

 ٠تسري عبر األسالك التية السالب رةالح اإللكتروناتمن  فيض الكهربائيالتيار 
 .يلتفص وأسالكتاح وبطارية فتتكون من مصباح وم الكهربيلق للتيار غمسار م الكهربائية البسيطةة الدار 

 ٠يسري فيها تيار كهريي ةدار  لقةغالدارة الم
 ٠كهريى ال يسري فيها تيار ةدار  المفتوحةة الدار 

 .زمنن مع مرر التيار تبقى قيمته واتجاهه ثابتي التيار المباشر

 .الزمن دوريًا مع مرور تغيراً  قيمته واتجاهه تتغير تيار التيار المتناوب

( من حولنا رباء) الكه الثانيةدة حالو   
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 مما يأتي:كل  الصحيحةاإلجابة تر اخ -:السؤال األول
 :الكهربائية البسيطة ةونات الدائر مك يس منلأي مما يلي  -1

 مفتاح كهربي (د   ج( مكثفات  ب( أسالك توصيل  للطاقة  أ( مصدر

 : ةالكهربائية تسمى دار  ةفى الدائر  الكهربائيعندما يسرى التيار  -2

 ي ز توا د(    ج( توالي    ( مغلقةب   أ( مفتوحة 

 األسالك:تسرى عبر  يالسالبة الت ةمن االلكترونات الحر  فيض -3

 الكهربائيةمقاومة  د(  الكهربائي ج( الجهد   الكهربائية  ةب( القدر   الكهربائيار تيأ( ال

 عدا:التيار المتناوب ما  صلى من خصائيميع ما ج -4

 المولدات همصدر  د(   ج( متغير االتجاه   ( ثابت القيمةب   مةير القيأ( متغ

 للتيار المستمر ) المباشر ( بالرمز: يرمز -5

 C.Dد(     C.Aج(     D.Cب(        A.C أ(

 :كن الحصول على التيار المستمر منيم -6

 معا   )أ + ج(د(   ج( األعمدة البسيطة   اءبب( مولدات الكهر   أ( األعمدة الجافة

 يرمز للتيار المتناوب بالرمز : -7

 C.Dد(    C.Aج(    D.Cب(    A.Cأ( 

 :ار الذى مصدره األعمدة الجافة هوالتي -8

 قبليس مما س د(  التيار المتناوب( ج   ار المستمرتيال( ب  الجيبي التيارأ( 

 :جهد الواصل للمنازل فى فلسطين هوقيمة ال -9

 فولت 180د(    تولف 150ج(     فولت 220ب(    فولت 110أ( 

(هرباءس األول : ) شبكة الكرالد  
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 اشر:المبيار من خصائص الت -10

 د( جميع ما سبق    ج( ثابت االتجاه   الجافة األعمدةب( مصدره    القيمة ثابتأ( 

 :الشكل البياني الذي يعبر عن التيار المتناوب هو -11

 

ج(   د(  (ب أ( 

 

الشكل التالي   -12 يعبر عن التيار :            

 

 د( ليس مما سبق   ج( المباشر   ب( الجيبي  أ( المتناوب
 :ةتيالعبارات اآل من ى كللالدال ع اكتب المصطلح الثاني/ السؤال

 .كهربائيةة اللطاقيد الطات تو محط بين المستهلكين و بر يللتيار الكهربائي مسار  شبكة الكهرباء  []   -1
 .الكسبر االتسري علتي ١ السالبة الحرةات نيو نر إللك١فيض من  ] التيار الكهربائي [ – 2

 .يائري فيها تيار كهربسي ة دار  ] الدارة الكهربائية المغلقة [ -3

 . ئيكريا ري فيها تيارسدارة ال ي ] الدارة الكهربائية المفتوحة [ -4

 .الزمن مرور مع ثابتين اههجواتقى قيمته تيار تب ] التيار كهربائي المستمر [ -5

 ٠الزمن مرور معدورياتغيرًا تيار تتغير قيمته واتجاهه  ] التيار كهربائي المتناوب [ - 6
 أسالك توصيل.و  وبطارية  ومفتاح صباح م بي تتكون منللتيار الكهر  مغلقسار م ] الدارة الكهربائية البسيطة [ -7

 
 التالية:رات ل العباكم: االثالثسؤال لا

 .المتناوبالكهربائي  بينما تسال مختزع التيار المباشرالكهربائي  أديسون مخترع التيار يعتبر -1

 .حركة ملف بين قطبي مغناطيستوليد التيار الكهربائي المتناوب علي  فكرةم قو ت -2

 جريان الماءأو  حركة الهواءأو  قوة دفع البخار :ن الملف بين قطبي مغناطيس بواسطةدورا -3

 استثماره في مجال التيار المباشر ن التعامل مع تسالأديسو  من األسباب التي أدت لرفضن -4

 م1884سنة  تسال ي المتناوب العالمبائاكتشف التيار الكهر  -5

الشكل البياني  -6 ب هوللتيار المتاو  البيانيبيتما الشكل  للتيار المباشر
 
 يرمز للبطارية بالرمز  -7

 

  DCبالرمز لتيار المستمر ) المباشر ( يرمز لو   AC زبالرمتناوب ( تيار المتردد ) الميرمز لل   -8

- + 



 

 

 السؤال الرابع/ أكل جدول المقارنة التالي 

 التيار الكهربائي المستمر التيار الكهربائي المتناوب وجه المقارنة

 توماس اديسون  نيقوال تسال العامل املكشف
وريا د تيار كهربائي تتغير قيمته واتجاهه تغيراً  التعريف

 مع مرور الزمن
تيار كهربائي تبقي قيمته واتجاهه ثابتين مع 

 مرور الزمن
 البطاريات المولدات املصدر

   الشكل البياني

 AC DC الرمز
 تشغيل ألعاب األطفال انعوالمص تشغيل األجهزة الكهربائية، وانارة المنازل االستخدام

 

 ولونه بنى أو أحمر. يائالكهربالسلك المستخدم لحمل التيار  السلك الحار
 .أسودولونه  ةيائالكهرب الدارة إلكمالالسلك المستخدم  السلك المتعادل

 .رفولونه أص زةالسلك المستخدم لحماية اإلنسان واألجه يالسلك األرض
 .ءابالكهرب ةاألجهز أداة تستخدم لتوصيل  يائالكهربالمقبس 
 االنارة.أداة تستخدم للتحكم بدارة  يائكهربالالمفتاح 

 .دفعة واحدة مصابيحموعة جأو م مفتاح يستخدم إلنارة مصباح ردفالمفتاح الم
 .فينمختل مكانينأو أكثر من  مفتاح يستخدم للتحكم في إنارة مصباح بطرقتينالمفتاح 

 ع.يمجالت بةل علداخ اً مععظمة تستخدم لوصل األسالك ذات اللون الواحد  عظمة الكلمنت
 ٠داخلها وصل األسالك ذات اللون الواحد معًا بواسطة الكلمنتبتم ي علبة علبة التجميع

 الرئيسية لوحة التوزيع

 

  الكهربائي ية بالتيارلز نالم الكهربائيةديدات مت الفرعية للتاوتغذى جميع الدار  الكهربائيهد جالبلوحة تصل 
 

 

 فيما يلي: حيحة الصابة جاإلتر اخ /سؤال األوللا

 سلك لونه بني أو أحمر يوصل بالقطب الموجب : -1 
 د( المقابس    ج( األرضي    المتعادل( ب    حارلأ( ا
 األرضي:وظيفة السلك  -2

 (ب+ د( )أ   ج( نقل التيار    زةب( حماية األجه   ة اإلنسانيأ( حما
 )األرضي(: لون سلك التأرض -3
 د( أسود    رج( أحم    رفب( أص    بني( أ

 



 

 

 خط وظيفته حمل التيار الكهربائي للدوائر ولونه بني يسمي: -4
 ليس مما ذكرد(    ج( األرضي     المتعادلب(    أ( الحار

 :ذو لون أسود يسمى الكهربائيةخط يكمل الدائرة  -5
 ليس مما ذكرد(    ج( األرضي     المتعادلب(    أ( الحار

 :ـب زةن واألجهمي اإلنساحيسمى الخط الذي ي_ 6
 ليس مما ذكرد(    ج( األرضي     المتعادلب(    أ( الحار

 :يتكون المقبس من -7
 د( نقطة واحدة    ج( أربع نقاط   ب( نقطتان   أ( ثالث نقاط

 :من وظائف المقبس -8
 د( حماية األجهزة  ج( إنارة المصابيح باءبالكهر  زةب( توصيل األجه  ةار نأ( التحكم في اإل

 د الخط الحار في المقبس على جهة :جو ي -9 
 د( ليس مما ذكر   ج( الوسط    ب( اليسار أ( اليمين

 لون الخط المتعادل في المقبس هو : -10
 د( بني   ج( أصفر    ب( أحمر ( أسودأ

 لون الخط الحار في المقبس هو : -11
 د( بني   ج( أصفر    ب( أحمر أ( أسود

 منطقة: مقبس عند وجودهيوضع غطاء بالستيكي على ال -12
 د(مظلمة  ج( معرضة للرطوبة    ب( حارة أ( جافة

 من وظائف المفتاح الكهربائي : -13 
 د( تقوية اإلنارة  ج( التحكم في اإلنارة  ب( حماية األجهزة  أ( توصيل األجهزة بالكهرباء

 :لـ ردفيستخدم المفتاح الم -14 
 د( )أ+ب( معا   ج( إنارة مصباح من مكانين  يحب( إتارة عدة مصاب  أ( إنارة مصباح واحد 

 :رد عن سطح البالط مسافةففع المفتاح المتير  -15 
 سم 150د(    سم 120ج(    سم 200ب(  سم 100أ( 
 رد عن حافة الباب مسافة :فيبعد المفتاح الم -16 
 (سم20 – 10د( )  ( سم12 - 6ج( )    سم( 10 - 5ب()  سم( 4-2)  أ(

 التجميع بواسطة: ألسالك ذات اللون الواحد داخل علبةيتم وصل ا -17
 د( عظمة الكلمنت  ج( الشريط الالصق    ب( المفتاح أ( المقبس

 :يتكون المفتاح بطريقتين من - 18 
 د( خمس نقاط    ج( أربع نقاط   ب( نقطتين      أ( ثالث نقاط

 :مفتاح يستخدم إلنارة مصباح أو أكثر من مكانين مختلفين  -19 
 د( مفتاح مزدوج     ج( المقبس  ب( المفتاح بطريقتين رد ف( المفتاح المأ



 

 

 :رد منفيتكون المفتاح الم -20 
 د( خمس نقاط    ج( أربع نقاط ب( نقطتين أ( ثالث نقاط

 سية :ئيمن مكونات لوحة التوزيع الر  سأي مما يلي لي -21 
 جر د حامفتد(    اطع الرئيسي ج( الق  ريب األرضيتسب( مفتاح ال  أ( القواطع اآللية

 ترتفع لوحة التوزيع الرئيسية عن سطح البالط مسافة : -22 
 سم 170د(    سم 180ج(  سم 160ب(  سم 150أ( 

 ية :ائمن ألوان الخط المتعادل المستخدم في الدوائر الكهرب -23
 د( بني   رف( أصج  ( أزرق ب    برتقالي أ(

 دال علي كل عبارة مما يلي:المصطلح الب تسؤال الثاني : أكلا

 تيار الكهربي ولونه بني أو أحمر.السلك المستخدم لحمل ال   [    السلك الحار]  —1
 .ال الدار الكهربائية ولونه أسودالسلك المستخدم إلكم  [  السلك المتعادل]  —2
 ٠رفولونه أص زةالسلك المستخدم لحماية اإلنسان واألجه [  السلك األرضي]  —3
 .اءهرببالك زةأداة تستخدم لتوصيل األجه  [بائيالمقبس الكهر ]  —4
 ٠ةار ناإل ةتستخدم للتحكم بدار  أداة    [        المفتاح]     —5

 ٠مصباح أو مجموعة مصابيح دفعة واحدة  ةمفتاح يستخدم إلنار   [      مفتاح المفرد]  —6
 ٠ نين مختلفينمصباح أو أكثر من مكا ةمفتاح يستخدم للتحكم في إنار  [    مفتاح بطريقتين]  —7
 ٠التجميع داخل علبةًا عظمة تستخدم لوصل األسالك ذات اللون الواحد مع  [   عظمة الكلمنت]  —8
 علبة يتم بداخلها وصل األسالك ذات اللون الواحد معا بوسطة الكلمنت. [     علبة التجميع]  —9

 .لتيار الكهربائيبا المنزلية ائيةالكهري ية للتمديداتالفرع اتلوحة تصل بالجهد الكهربي وتغذي جميع الدار  [     لوحة التوزيع]  —10

 ام بالتيار المتناوب . 893العالم الذي أضاء معرض شيكاغو عام  ] تســــــــــــــــال       [ —11
 بالمنزل. التمديدات الكهربائية طةالشخص الذي يقوم بتحضير خار  ] المهندس الكهربائي [ —12

 ة :تيأكمل العبارات اآل / الثالثسؤال لا

 لوحة التوزيع و علب التجميعو  المقابسو  المفاتيحية لز نكة الكهرباء المبمن مكونات ش —1

 ٠األرضيو  المتعادل و الحارمن أنواع األسالك الكهربائية  —2
 الخط المتعادل.وتمثل  السالب األسالك السوداء في فلسطين توصل مع القطب —3
 .الخط الحاروتمثل  الموجب األسالك الحمراء في فلسطين توصل مع القطب —4
 .اإلرثـ واألرضي ب نيوترالـ والمتعادل ب الفاز ـف السلك الحار بر عي —5
 قاطعًا. 36 أو 24 أو  12 ل:تتسع لوحة التوزيع الرئيسية  —6
 .تماس كهربيفي حال وجود خلل أو  األجهزةو  اإلنسان يقوم السلك األرضي بحماية —7

 
 



 

 

-5وتبعد عن حافة الباب  سم120تثبت علي ارتفاع  فاتيح الكهربيةالم تركيبعاتها عند ا من المواصفات التي يجب مر  —8
 سم10
 .اط توصيلقن   2   مفرد لهلالمفتاح ا  —9
 .نقاط توصيل  3  مفتاح الدرج له —10
 ٠أمبير 10  اوي سة ير ماية دارة اإلناحقياس القاطع اآللي المستخدم ك —11
 .يرأمب  16  اوي سي القدرةماية دارة حياس القاطع اآللي المستخدم كق —12
 .أمبير 20  اوي سي األحمال الخاصة ماية حياس القاطع اآللي المستخدم كق —13
أمبير  .3واآلخر ذو حساسية المنازل أمبير. و يستخدم في  .03  ريب األرضي: ذو الحساسيةسأنواع مفتاح الت —14

 .المصانع ويستخدم في
 المصانع. أمبير و يستخدم في .3واآلخر ذو حساسية —15
 األرضي. واآلخر للخط المتاعدل لخطلحاس أحدهما نرين من السج عليرئيسية تحتوي لوحة النؤزيع ال —16
 .اس كهرييمعند حدوث  هزةلحماية األجمهم ه نلكو  الكهربية ةليس له عالقة بالدار  األرضي الخط —17
 

 :يةتالعبارات اآلر فس /ابع رالسؤال ال

 ؟الرئيسية في موقع متوسط في البيتوزيع تتوضع لوحة ال — 1
 تي يسهل الوصول إليها: حالسبب

 صيل الكلمنت؟تو داخل عظمة ال اً ينصح بريط األسالك جيد —1
 : حتي ال تماس كهربائيالسبب

 ؟الكهرباءيوضع غطاء بالستيكي على بعض مخارج  —2
 : ألنها تكون في أماكن معرضة للماء والرطوبة مثل الحماماتالسبب

 ي:تة اآلن: أكمل جدول المقارمساخالسؤال ال

 مفتاح بطريقتين ردفالمفتاح الم ةنوجه المقار 
 3 2 عدد نقاط التوصيل

التحكم في انارة مصباح أو أكثر من مكانين  انارة مصباح أو عدة مصابيح دفعة واخدة االستخدام
 الخط المتعادل الخط الحار وجه المقارنة مختلفين

 اكمال الدارة الكهربائية حمل التيار الكهربائي السالب الوظيفة
 أسود بني اللون 

 



 

16 
 

 
 

 يد االستهالكشتر  .نستهلكها ير أكدر كمية من الطاقة التيتوف 
 ئيةالطاقة الكهربا زمن معين. يالقدر الكهربائية ف
 طالكيلو وا .الكهربائية ةوحدة قياس القدر 

 ساعة /الكيلو واط  .ائيةبقياس الطاقة الكهر  ط خالل ساعة من الزمن وهى وحدةوا بالكيلونستهلكها  ية الكهرباء التيكم
 الصدمة الكهربائية ٠ىائخالل الجسم نتيجة مالمسته لمصدر جهد كهرب ئيابكر ار يمرور ت

 
 ي:ليما يف الصحيحةاإلجابة تر اخ –سؤال األول لا

 :ات هيعكيلوواط في خمس سا 6الطاقة الكهربائية التي يستهلكها سخان ماء قدرته  -1
 عةسا/كيلو واط  50د(      /ساعة كيلو واط 40ج(    ساعة/ط اكيلو و  30ب(      ساعة  /واط كيلو  20أ( 
 :انخل فما ثمن استهالك السكشي 3ط يعمل لخمس ساعات او  كيلو 3رته قدساعة لسخان /واط إذا كان سعر الكيلو -2

 شيكل 40د(      لكشي 54ج(  شيل 30ب(  شيل 20أ( 
 :بـاب ميلي أمبير فإنه يص 45مته المس شخص سلك حامل للتيار قي -3

 د( انقباض ثابت في العضالت     اض عضلي قاتل بج( انق     ب( انقباض عضلي قد يقتل          أ( وخز خفيف
 :ل من استهالك الكهرباء في المنزلءات التالية تقلراأي اإلج -4

 ب( استخدام المصابيح ذات القدر العالية في النهار الكهرباءأ( استخدام 
 للطاقة ةد( استخدام المصابيح الموفر  ج( تشغيل أكثر من جهاز في وقت واحد

 :ع جميع التعليمات التالية ما عدالتجنب حدوث الصدمة الكهربية يجب إتبا -4

 ب( عدم مالمسة األسالك المكشوفة أ( تفقد المفاتيح والمقابس
 د( عدم تشغيل أكش من جهاز في الوقت شه ج( فصل الخط األرضي

 ءات التالية تزيد من استهالك الطاقة :راجأي اإل -5
 ب( استخدام السخان الكهربي في تسخين المياه أ( االعتماد على الطاقة الشمسية في تسخين المياه

 د( تقليل فتح الثالجة وإغالقها جيدا ج( إبعاد الثالجة عن المصادر الحرارية
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 التالية:ات رباع: أكمل الالثانيالسؤال 

 المياهو  الرياحو  الشمس طاقة المتجددةمن مصادر ال  -1

 الفحمو  الغازو  النفط من مصادر الطاقة الغير متجددة -2

 غير متجددةو  متجددةلي مصادر الطاقة إ تنقسم -3
 كيلو واط / ساعة بوحدة ةائيالكهربتقاس الطاقة  -4

 الزمن×  القدرة = يةائالكهربالطاقة  -5
  أوم.مع المقاومة ويسمي هذا القانون بقانون  عكسيا   مع الجهد و طرديا   تناسباتناسب التيار ي -6 
     الفحم الحجري و  الوقود النووي من طرق توليد الكهرباء حرق البترول و   -7
 من األمور الواجب مراعاتها لتوفير الكهرباء في اإلنارة المنزلية: -8

 ااطفاء اإلنارة في األماكن فور مغادرتهوصابيح الموفرة استخدام المو استخدام ضوء النهار ما امكن بدال من المصابيح
 و عدم تشغيل المكيفات طول ابعاد الثالجة عن المصادر الحرارية طرق توفير الكهرباء في األجهزة المنزلية:   -9

 وتنظيف السخان الكهربائي قبل موسم الشتاء الوقت
حمل وال تُ  لتأكد من وجود مفتاح التسريب األرضيا يمكن تجنب اإلصابة بالصدمة  الكهربائية عن طريق:  -10

 . األسالك فوق طاقة تحملها وال تلمس األجهزة ويداك مبلولة
 سانومقاومة جسم اإلن قيمة مصدر فرق الجهدالذي يعتمد علي  قيمة التيار المار في الجسمعلي  قوة الصدمة الكهربية تعتمد   -11
 قيمة التيار المار في الجسم. هو ةائيبالكهر العنصر الذي يحدد قوة الصدمة  -12
 بـ انقباض عضلي داخلي ان لمدة ثانية واحدة فإنه يشعرنسجسم اإل يميللي أمبير ف 30ي قيمته ربائتيار كه إذا مر  -13

 تبـ انقباض ثابت في العضالان لمدة ثانية واحدة فإنه يشعر نسميللي أمبير في جسم اإل 7ي قيمته بائإذا مر تيار كهر   -14

 أوم   ألف 100  =  مقاومة جسم اإلنسان المعزول عن األرض  -15
 أوم 1000=  اءي و هو ال ينتعل حذائمقاومة جسم اإلنسان للتيار الكهرب -16
 :المترتبة علي النتيجة ما: سؤال الثالثلا

 .ادر الطاقة الصناعيةصاعتماد اإلنسان بشكل كامل على م .1
 .للنفاذتكون مصادر الطاقة معرض  النتيجة:

 ٠الخارجية طوال الليل ةتشغيل اإلنار  .2
 استهالك كمية كبيرة من الكهرباء بدون فائدة. النتيجة:

 ٠ميللي أمبير في جسم اإلنسان لمدة ثانية واحدة 25ته مكهربي قي تيارمرور  .3
 يحدث لإلنسان انقباض عضلي داخلي قد يقتل. النتيجة:
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 في جسم اإلنسان لمدة ثانية واحدة. ميللي أمبير 3ي قيمته بائمرور تيار كهر .  4
 إحساس بوخز خفيف. النتيجة:

 
 ي :ل: علل لما يالرابعسؤال لا

 يجب تنظيف السخان الكهربائي من الترسبات بشكل مستمر .1
 السبب: لتقليل وقت التسخين

 يجب إبعاد الثالجة عن المصادر الحرارية الموجودة في المطبخ. .2
 والوقت التي تحتاجها الثالجة للتبريد السبب: لتقليل الطاقة      

 ٠تعليل فتح الثالجة وإحكام إغالقها .3
 السبب: لتقليل الطاقة والوقت التي تحتاجها الثالجة للتبريد     

 

 

 

 انتهت املادة اإلثرائية

 متنياتي لكم بالتوفيق

 

 

 

 




