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    2019  ماي 20  :وم ي                                                                                          04 03ج م ع ت  1:  الشعبة
ـــــــــــــاس 01املـدة:                                                   )       يف مادة: التكنولوجيا ( هندسة الطرائق اختبار 

م......سقال.......................االسم و اللقب:..          مالحظة : عليك استعمال قلم جاف واحد اما االزرق او االسود
 :من خالل دراستك �ال صناعة الصابون اجب عن االسئلة التالية :التمرين االول

:أعط اسم لــــــــكل مركب كيـــــــميائيمث ملعادلة الكيميائية التاليةال أكم.
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.  
 ارسم الرتكيب التجريب اللذي ميكنك من حتقيق التفاعل السالف الذكر مع ذكر البيا9ت .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 ؟ـــــابونعملية صنـــــــــاعة الصــــ يفو حجر خفان ; و االيثـــــــــــانول  املكثف ما دور كل من .
............................................................................................................................................................
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 مالحظة : النقطة الكاملة للرسم اجلميل 
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نمن خ::مرين االولالتمرين االولmمالحظة :مالحظة : عليك amملعادلةملعادلة الكيمياامممل ل كمأكم
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لسالف الذكر مع ذكلتفاعل السالف الذكر مع ذك
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 كيف يتم فصـــــــل الصـــــــابون عن الغليسريول ؟.
........................................................................................................................................................... 

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

 اذكر مراحل صناعة الصابون بدون شرح .
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

 : من خالل دراستك �ال معاجلة املياه املستعملة  اجب عن االسئلة التالية  التمرين الثاين

ت _ت التالية اليك بعض امللو .1 ينات تفريوسات, برو ,شحوم , , ,فيتامينات قطع بالستيكية ,زيوت, , بكت̀ري ,سك̀ر
ت  ها صنف هذه امللو_ت يف اي مرحلة من مراحل املعاجلة  يتم فصل مواد عالقة دقيقة   ,فط̀ر

 معاجلة كيميائية  معاجلة فيزيوكيميائية  معاجلة بيولوجية  معاجلة اولية 
    

 
 ثل املعاجلة الكيميائية يف إزالة الكائنات احلية الدقيقة وذلك jضافة  مواد كيميائية ؟تتم.2

 ..................................................................و.........................................................املواد الكيميائية هي :�

 ............................................................................................الكيميائيةهو اهلدف من املعاجلة ما 
 أليك الشكل التايل الذي يوضح مرحلة من مراحل املعاجلة...3

 
       

 اشرح كيف تتم هده املرحلة و ما هي املرحلة املقصودة
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..... 
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: من خمرين الثاينالتمرين الثاين

و_تاليك بعض املاليك بعض امللو 
صنف عالقة دقيقة مواد عالقة دقيقة 

معاجلة ب ///exm/m/m/m/
c
m/

وذلك jضافة الدقيقة وذلك jضافة  موادك
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