الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ثانوية جموعي زميح عين فارس

السنة الدراسية 7102/7102

المستوى :األولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

المدة الزمنية :ساعة واحدة

إختبار في مادة هندسة الطرائق
مالحظة  :اإلجابة على الورقة
االسم واللقب والقسم ..........................................................................:
التمرين األول :إختر اإلجابة أو اإلجابات الصحيحة من بين اإلجابات المقدمة بوضع دائرة على رقم اإلجابة
الصحيحة مع العلم أن الخطأ يلغي الصحيح
 المعالجة البٌولوجٌة للمٌاه المستعملة ترمً إلى القضاء على :
1ـ المواد العضوٌة المنحلة 2 ،ـ المواد الالعضوٌة المنحلة3 ،ـ المواد العضوٌة والالعضوٌة المنحلة 4،ـ البكتٌرٌا
 عند معالجة المٌاه المستعملة اي مرحلة هً األولى :
1ـ نزع الرمال والزٌوت2،ـ المعالجة البٌولوجٌة3،ـ المعالجة األولٌة  4،ـ الغربلة
 تزود محطة المعالجة بنظام التهوئة من أجل :
1ـ القضاء على البكتٌرٌا2،ـ تزوٌد البكتٌرٌا باألوكسجٌن
 تصنف ملوثات الماء المستعمل إلى عضوٌة ومعدنٌة حسب:
1ـ الطبٌعة الكٌمٌائٌة2،ـ الطبٌعة الفٌزٌائٌة 3،ـ الطبٌعة العضوٌة
 تصنف ملوثات الماء إلى صلبة ،سائلة وغازٌة حسب :
1ـ الطبٌعة الكٌمٌائٌة2 ،ـ الطبٌعة الفٌزٌائٌة 3،ـ الطبٌعة العضوٌة4 ،ـ الطبٌعة الالعضوٌة
ٌ تم تفاعل تحضٌر الصابون عند درجة حرارة :
1ـ ℃2 ، 121ـ ℃ 3،111ـ ℃4 ،01ـ ℃01
ٌ مكن أن ٌحتوي الصابون على:
1ـ مادة دهنٌة  ،أساس و إٌثانول2،ـ مادة دهنٌة ،أساس ،إٌثانول و ملونات3،ـ مادة دهنٌة ،أساس ،إٌثانول ،ملونات و
روائح 4،ـ مادة دهنٌة  ،أساس ،إٌثانول ،ملونات  ،روائح و عوامل مرطبة 5،ـ مادة دهنٌة ،أساس ،إٌثانول ،ملونات ،
روائح ،عوامل مرطبة و مواد حافظة
 فً تفاعل التصبن تركنا المزٌج ٌغلً لمدة
1ـ 33دقٌقة 2،ـ45دقٌقة3،ـ  63دقٌقة
الصفحة 0من 7

1as.ency-education.com

 الصابون هو مادة كٌمٌائٌة ذات طبٌعة
1ـ قاعدٌة) أساس (2،ـ ملحٌة 3،ـ حمضٌة

التمرين الثاني

:أجب عن األسئلة التالية

ـ ماهً المواد المستعملة أثناء تفاعل تحضٌر الصابون مع ذكرحجم كل منها
........................................................................................................................................
ـ اشرح المصطلحات التالٌة ذاكرا مثال عن كل منهما و مرادفها باللغة األجنبٌة
) عالق ،مستحلب (
عالق ..................................................................................................................................
............................................................................................................................ ............
........................................................................................................................................
......................................................................................................................................
مستحلب..............................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.................................................................................................. .....................................
ـ أكمل المعادلتٌن التالٌتٌن :
ـ مادة دهنٌة +أساس ← ................................+...........................
.............................+...................................

HUILE D'OLIVE +SOUDEـ

ـ االسم العلمً لالسبرٌن هو ............................................................................

للتثقيف:
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بالتوفيق

