
 

 

 
 نقاط( 3)  1ـــن تمريـــــــ

I. (ن.3) .أجيب بصواب أو خطأ 

 

  أغلب الماء على سطح األرض يوجد على الحالة السائلة

  الماءيوجد الماء في الجو على الحالة السائلة ويسمى بخار 

  عندما نمزج الماء مع الكحول نتحصل على مزيج متجانس

  اإلركاس طريقة تسرع في عملية الترشيح

  يأخذ مسحوق كبريتات النحاس اللون االزرق مع الزيت

  يمكن فصل الكحول عن الماء بالتقطير

 

 نقاط( 9)  2تمريــــــــــن 

 .ن( 1.5) هل الماء الشروب ماء نقي؟ علل اجابتك -1

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

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

 .ن( 1) موجودة في الماء الشروبالمعدنية المالح األ ملحين منأذكر  -2

 ........................................و......................................

 .ن( 0.5) لو بنسب قليلة. أذكر مثاال لهذه األمالح المضرةالمستهلك وعلى نية تشكل خطرا بعض االمالح المعد -3

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

 .ن( 2.5) على عدة مراحل نا مياه السدود صالحة للشرب تقوم الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه بمعالجتهاتصل اليحتى   -4

 التطهير باألوزون / الغربلة / بالجافلالتعقيم التندف والترسيب /   / الترشيح بالرمل     : رتب هذه المراحل

1- .................................. 2-.................................. 3- ................................ 

 ..................................- 6 الترشيح بالفحم النشيط -5 .................................  - 4

 

 .ن( 1) ؟من المراحل المذكورة ال يمكن االستغناء عنها في معالجة المياه الحلوة المتدفقة من العيون الطبيعيةأي  -5

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

 

 1/2/3 ــاسيأســ 7القسم: 
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 االستاذ: الياس عبشوق  ساعةالمــــدة: 

 ...................  القسم    ............................اللقب   ................................االسم 

1 



 

 

 

 الشرب. ياهلتحلية مياه البحرلسد حاجياتها من مبعض المناطق تلجأ  -6

 .ن( 1.5) علل اجابتكهل يصبح ماء البحر شروبا بمجرد تقطيره ؟  -أ

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

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

 .ن( 1)عملية يمكن بها تحلية ماء البحر  اذكر اسم -ب

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

 نقاط( 8)  3تمريــــــــــن 

 للمحافظة على مخزوننا المائي البد من االقتصاد في استهالكه والحرص على الحد من تلوثه.

 .ن( 1) الماء الملوثعرف  -1

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

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

 .ن( 1) أذكر سببين لتلوث المياه -2

 .....................................................و  ..........................................................

 .ن( 1)لتلوث المياه  اأذكر خطر -3

 .....................................................................على البيئة:  -أ

 ............................................................: على صحة االنسان -ب

 .ن( 3)وفق المراحل التالية: مياه تقوم محطات التطهير بمعالجة المياه المستعملة للحد من تلوث ال -4

 الترسيب الثانوي / حجز األجسام الصلبة / المعالجة البيولوجية / تجفيف الحمأة / الترسيب األولي / والزيوتإزالة الرمل 

 رتب هذه المراحل 

1- .................................... 2-......................................... 3-................................... 

4 -  .................................. 5-........................................ 6-.................................. 

 

 .ن( 1) ل المياه المستعملة بعد معالجتهااذكر مثاال الستغال -5

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

 .ن( 1)ل الحمأة بعد تجفيفها اذكر مثاال الستغال -6

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

 

  




