
  
 

 ة املس خعمةل يف معاجلة امحلى و أألآم امرأأس  ًعخرب الأس بريين من أأمه الأدًو

 : عىل ما درست أأجب عن ماًيل بياءا 

 : ًمت حتضري الأسربين من خالل مرحلخني ىام 

مع                                       أأو من ثفاعل                                  ًمت اس خخالص املادة امفعاةل يف الأس بريين من 

  س خعامل امصيغ امكمييائية اجملمةل  مع جسمية املخفاعالت و اميواجت  أأنخب املعادةل امكمييائية مخفاعل حتضري الاسربين بؤ

الؤمس امعلمي ملأس بريين ىو  
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 ًمت حتضري امصابون امصلب يف اخملبــــر عرب عـــدة مراحل 

 مرتهيب املس خعمل يف معلية صياعة امصابون امصلبأأمكل ا 

 امبياانتعليو اكفة  

 وحض عىل امرتهيب  املواد امكمييائية املس خعمةل يف صنـــاعخو 

 ما دور لك مادة من املواد امكمييائية املس خعمةل يف صياعخو  

  )ة دور الأداة )اجلياز   امياكصة بمرتهيب ىو :امعلًو

 

أأنخب معادةل امخفاعل امكمييايئ مصياعة امصابون امصلب

خذصار و بمرتثيب  أأذنـــر مراحل صياعة امصابون بؤ
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ارشح الاخذبار اذلي وس خعمل فيو معلية  املعـــــــايرة بـيف مراكبة جودة امصابون  EDTA 

 أأدلهييـــــد الأهرومنيعلل سبب  وجود راحئة 

 

 

6

ـــــة نلحيــــــــاة ًعخرب املـــــــــاء من أأمه   امعياصــــــــر امرضوًر

من أأجل ىذا وجب علييا اجاد طرق لسرتجاعو و من بيهنا معاجلة املياه املس خعمةل .

: ما مللصود مبعاجلة املياه املس خعمةل 

: اميدف مهنا ىو                              

: ماميـــــدف من املرحلخني الأوىل و الأخرية من مراحل املعاجلة

..............................................................................................................................الأوىل :

..............................................................................................................................الأخرية

 : ــــوت -رمال دكيلة-احربة-جحارة-علب بالسديكية-أأوراق و اػصان الأجشاراميم امللواثت امخامية -اكئيات حية دكيلة -ًز

ت -راحئة –ثعكر انلون  -مواد صغرية عاملة - كطع معدهية -أأهياس -و هباثيةبلااي حيواهية  من خالل ما درست : رصاص –نرًب

لة املعاجلة و هيفية امخخلص من لك ملوث و ذكل  ( و امللواثت اميت بخذصاربخوضيح مراحل املعاجلة بمرتثيب )ارشح هل طًر

(بمرشح  رضوري)ثوظيف امللواثت ًمت املضاء علهيا يف لك مرحةل من املذهورة أأعـــــــاله: 
.....................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

مييائية  اميت ًمت اضافهتا يف املرحةل الأخرية من مراحل معاجلة املياه املس خعمةلما يه املواد امك  

...........املواد يه : .................................................................................................................  

...........................لأن .......................................................................أأحس هنا  : ......................  

 أأمثةل  مع امبيوموجية  ما امللصود بمخلوث من امياحية
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