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 علوم األرض والبيئة  –الصف العاشر 
  االمتحان النهائي

 خالد الريّس 

ثم أجب عما  ادرسھ ة المیاه العادمة والشكل المجاورمن خالل دراستك لعلم معالج السؤال األول:
 یلي: 

 

 
 

 ؟ فيها امللوثات يف املنطقة ( أ )تزال ما العملية التي  .أ
......................................................................................................................... 

 ؟ب ) ما هي املعالجة املسؤولة عن منطقة ( .ب
.......................................................................................................................... 

 ؟مرحلة ( ج ) ج املتكون يفناتالما هو  .ج
........................................................................................................................ 

 ؟ عمليات املعالجة البيولوجيةذكر ا .د
........................................................................................................................ 

 ثراء الغذايئ؟ن تكون ظاهرة اإل ما املادة املسؤولة ع .ه
.......................................................................................................................... 

 
 

 :أجب عما یلي السؤال الثاني:

 ؟ ) من خالل ما ييلBOD ) و (  CODتي ( يقارن ب� عمل .أ

 اسم الطريقة وجه املقارنة
 املادة املقاسة

 غ� عضوية) –(عضوية 
 املادة املؤكسدة

COD    
BOD    

 ب

 ج

 أ
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  االمتحان النهائي

 خالد الريّس 

 أي العبارات اآلتية صحيحة وأيها خاطئة.  .ب

 ) .................. تنتج األمالح الذائبة من امللوثات املنزلية (  -1
 ).................. (  املياه الرمادية هي تلك املياه التي تنتج بفعل املطابخ واملغاسل -2
 ).................. (  من عمليات املعالجة الكيميائية عملية الرتسيب الطبيعي بفعل الجاذبية -3
 )..................  (متتاز العنارص الثقيلة بأنها مواد غ� قابلة للتحلل أو تتحلل ببطء شديد  -4
 ).................. % من املواد الصلبة ( 70تشكل املواد غ� العضوية ما نسبته  -5

 

 : علل ما ييل  .ج

 ؟ ةالتمهيديتتم التصفية يف مصاٍف كب�ة يف املعالجة  -1
 

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

 ؟ دمصاصلكربون املنشط يف عملية اال و املتقدمة يتم استخدام اأ ثناء املعالجة الثالثية أ  -2
 

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

 

 أجب عما یلي:: السؤال الثالث

 حيحة ثم انقلها عىل جدول اإلجابة:ضع دائرة حول رمز اإلجابة الص -أ

 العادمة.أحد اآلتیة ال یتعلق في مرحلة المعالجة الثانویة في المیاه  -1
 .تي تعمل عىل تحلل املواد العضويةاستخدام البكت�يا الهوائية ال .أ

 .لعضوية القابلة للتحلل البيولوجيإزالة نسبة كب�ة من املواد ا .ب
 .تي مل ترتسب يف املرحلة األوليةإزالة املواد العالقة ال .ج
 .ل األجسام الصلبة عىل شكل الح�ةيف هذه املرحلة يجري فص .د

 
 :المغذیات والمواد السامة والعالقة الصغیرة في مرحلةتتم إزالة  -2

 بتدائية       املعالجة اال  -ب   املعالجة التمهيدية -أ
 و املتقدمة أ املعالجة الثالثية  -د    املعالجة الثانوية -ج
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 :تعتمد المعالجة البیولوجیة على -3
 .ات الحية يف تحلل املواد العضويةنالنشاط البيولوجي للكائ .أ

 الخواص الطبيعية للمواد مثل الرتسيب والطفو. .ب
 نسبة وجود املغذيات يف املياه العادمة . .ج
  .تحلل املواد العضوية بواسطة البكت�يا الهوائية .د

 
 من األمثلة على المغذیات المتواجدة في المیاه العادمة. -4

 الكلور  -د        األمونيا        -ج              امليثان   -ب     النيرتوج�        -أ
 

 على: تعتمد شدة رائحة المیاه العادمة -5
 كمية األكسج� املذاب فيها  .أ

 وجود غاز امليثان  .ب
 وجود غاز األمونيا  .ج
 تصاعد غاز كربيتيد الهيدروج�  .د

 

 :اعِط مثال عىل كل م� ييل -ب

 املثال االمالح الذائبة
  املواد العضوية الصناعية  غ� قابلة للتحلل الحيوي 

  مسببات األمراض 
  املواد العضوية املنزلية القابلة للتحلل الحيوي 

  )   CODمواد مؤكسدة تستخدم يف عملية ( 
 

 
 
 
 
 

 انتھت األسئلة
 
 



 

4 
 

 علوم األرض والبيئة  –الصف العاشر 
  االمتحان النهائي

 خالد الريّس 

 اتــابــاإلج
 

أدرسھ  ة المیاه العادمة والشكل المجاورالسؤال األول: من خالل دراستك لعلم معالج السؤال األول:
 ثم أجب عما یلي: 

 

 
 

 إزالة الحىص والرمل واملواد الطافية؟ فيها امللوثات يف املنطقة ( أ )تزال ما العملية التي  .أ

 معالجة ثانوية ؟ب ) ما هي املعالجة املسؤولة عن منطقة ( .ب

 معالجة الح�ة ؟مرحلة ( ج ) ج املتكون يفناتالما هو  .ج

 املنشطة وبح�ات األكسدةعمليات الح�ة ؟ عمليات املعالجة البيولوجيةذكر ا .د

 املغذيات ن تكون ظاهرة األثراء الغذايئ؟ما املادة املسؤولة ع .ه

 
 

 :أجب عما یلي السؤال الثاني:

 ) من خالل ما ييل؟ BOD ) و (  CODقارن ب� عملتي (  .أ

 اسم الطريقة وجه املقارنة
 املادة املقاسة

 غ� عضوية) –(عضوية 
 املادة املؤكسدة

COD 
املستهلك األكسج� 

 كيميائيا
مواد عضوية غ� قابلة 

 للتحلل البيولوجي
 دايكرومات البوتاسيوم

BOD 
األكسج� املستهلك 

 حيويا
املواد العضوية القابلة 

 للتحلل الحيوي
 الكائنات الحية الدقيقة

 

 ب

 ج

 أ
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 ؟أي العبارات اآلتية صحيحة وأيها خاطئة .ب

 )  خاطئةتنتج األمالح الذائبة من امللوثات املنزلية (  -1
 ) صحيحة(  املياه الرمادية هي تلك املياه التي تنتج بفعل املطابخ واملغاسل -2
 ) خاطئة(  من عمليات املعالجة الكيميائية عملية الرتسيب الطبيعي بفعل الجاذبية -3
 ) صحيحة (متتاز العنارص الثقيلة بأنها مواد غ� قابلة للتحلل أو تتحلل ببطء شديد  -4
 ) خاطئة% من املواد الصلبة ( 70نسبته  تشكل املواد غ� العضوية ما -5

 

 : علل ما ييل  .ج

 حىصوذلك بسبب إزالة الرمل وال؟ تمهيديةاٍف كب�ة يف املعالجة التتم التصفية يف مص -1

 ؟ دمصاصلكربون املنشط يف عملية اال ثناء املعالجة الثالثية او املتقدمة يتم استخدام اأ  -2
 ليساعد عىل التصاق امللوثات بسطحه وترسبها يف مسامات حبيبات الكربون 

 
 

 أجب عما یلي:: السؤال الثالث

 حيحة ثم انقلها عىل جدول اإلجابة:ضع دائرة حول رمز اإلجابة الص -أ

 أحد اآلتیة ال یتعلق في مرحلة المعالجة الثانویة في المیاه العادمة. -1
 .تعمل عىل تحلل املواد العضوية تياستخدام البكت�يا الهوائية ال .أ

 .لعضوية القابلة للتحلل البيولوجيإزالة نسبة كب�ة من املواد ا .ب
 .تي مل ترتسب يف املرحلة األوليةإزالة املواد العالقة ال .ج
 .ل األجسام الصلبة عىل شكل الح�ةيف هذه املرحلة يجري فص .د

 
 :في مرحلةتتم إزالة المغذیات والمواد السامة والعالقة الصغیرة  -2

        االبتدائيةاملعالجة  -املعالجة التمهيدية        ب -أ
 املعالجة الثالثية او املتقدمة  -د   املعالجة الثانوية          -ج
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 :تعتمد المعالجة البیولوجیة على -3
 .ات الحية يف تحلل املواد العضويةنالنشاط البيولوجي للكائ .أ

 الرتسيب والطفو.الخواص الطبيعية للمواد مثل  .ب
 .وجود املغذيات يف املياه العادمةنسبة  .ج
  .تحلل املواد العضوية بواسطة البكت�يا الهوائية .د

 
 من األمثلة على المغذیات المتواجدة في المیاه العادمة. -4

 الكلور  -د        األمونيا        -ج              امليثان   -ب     النيرتوج�        -أ
 

 على: رائحة المیاه العادمةتعتمد شدة  -5
 كمية األكسج� املذاب فيها  .أ

 وجود غاز امليثان  .ب
 وجود غاز األمونيا  .ج
 تصاعد غاز كربيتيد الهيدروج�  .د

 

 :اعِط مثال عىل كل م� ييل -ب

 املثال مالح الذائبةاأل 
الحرشية / بعض املنظفات املبيدات  املواد العضوية الصناعية  غ� قابلة للتحلل الحيوي 

 الصناعية
 الف�وسات –الديدان  –البكت�يا  مسببات األمراض

/ الكربوهيدرات/ الدهون  املواد الربوتينية املواد العضوية املنزلية القابلة للتحلل الحيوي 
 والزيوت

 دايكرومات البوتاسيوم )   CODمواد مؤكسدة تستخدم يف عملية ( 
 
 


