
 

 ةتقانات كيميائّي

 النفط ) البرتول(: -1
 .)الرٍب األضْد( ٍّْ مصدز اقتصادٖ ٍاو للبلداٌضسٓع االغتعال ٍْ ضاٜل لصج لْىُ أضْد مئل إىل اخلطسٗ 

 منشأ النفط :  -2

 .(ضت لطغط ّحسازٗ مستفعني)تعّس نست يف باطً األزض٘ ُطحْٔاىات حبسّٓل املْاد العطْٓ٘ مً ىباتات أّ مً حتّل

 تركيب النفط: -3

 ٌ مً الهسبٌْ ّاهلٔدزّجني ّبعض العياصس األخسٚ.٘ اليت تتهّْبات العطٍّْْٓ خلٔط مً املسّن

 تكرير النفط : -4

 ّاحدٗ ميَا هلا اضتعنال خيتلف عً اآلخس. ات عدٓدٗ ّنّلٙ مصفاٗ اليفط فتعطٕ مػتّكٓته يف أبساج ضدن٘ تطّن

 بعض الصناعات الكينيائية: -5

a)    َّنن الصننياعات الننبيّ نٔنٔأٜنن٘ ا مجننل النندٍاٌ   املّطنن نننات   البتضننتٔو   ّاملبٔنندات   سات   املعّكاط الصننياعٕ   املط

 احلػسٓ٘.

b) مل ا ٍْ ثياٜٕ انطنٔد الطٔلٔطنْٔو   صياع٘ الصجاجا اخلامات السٜٔطٔ٘ ٍٕ ) الّسSIO2    صنْدا الغطنٔل ا نسبْىنات( )

ّمننْاد ملْىنن٘ متننل انطننٔد اليخنناع  (  CaCO3  )احلجننس الهلطننٕ نسبْىننات الهالطننْٔو   (Na2CO3الصننْدْٓو 

 .ّانطٔد احلدٓد

c) ّْح بألٔاف شجاجّٔصياع٘ الفٔربنتعا ٍْ بتضتٔو مطّل ىات ّمنً أغنَس اضنتدداماتُ صنياع٘     ٘ ّتدخل يف تسنٔبُ مل

 سٓع٘.الكْازب ّالٔدْت الّط

d) خسٚ.أمل ّمْاد ٘ إضاف٘ اىل الّسصيع مً الغطاز )الطني( بصْزٗ أضاضّٔريامٔو ) اخلصف(ا ُٓصياع٘ الّط 

e) س احلدٓد مً أناضٔدِ بالفسٌ العالٕ ّلُ ثتث٘ أىْاعاصياع٘ احلدٓد ا حيّط 

 نسبٌْ ّٓطتددو يف صياع٘ اجلطْز ّأىابٔب املٔاِ. % 5با ّحيْٖ احلدٓد الّص -

 .فً ّالطتضل ّاملطامرينسبٌْ ّٓطتعنل يف صياع٘ الّط 0.3 %نيا حيْٖ أقل مً احلدٓد الّل -

 .ازاتّالطّٔ هو احلدٓدٓ٘طتددو يف صياع٘ اخلصاًٜ ّالّطنسبٌْ ُّٓ %( 1.2             0.3)  الفْالذ ا ّحيْٖ بني -

 امللوثات الكينيائية :  -6

 ّْ ّْه ٍننْ ا إدخننال مل ّْ عنندو اضننتكسازٍا ّضننسز اليّ ثننات اىل البٔٝنن٘ ّيننا ٓنن دٖ إىل  التلنن ه ميهننً أٌ ٓهننٌْ ظنناو البٔٝننٕ ّالتلنن

 نٔنٔاٜٕ أّ ضْضاٛ.

a) ّْ   ثنناش أحننادٖ انطننٔد  SO2  ثنناش ثينناٜٕ انطننٔد الهربٓننت  CO2انطننٔد الهسبننٌْ  ٜٕثننات اهلننْاٛ ا ثنناش ثيننامل

ب ٌ تطّبٍرِ الغاشات ميهً أ H2S  ثاش نربٓتٔد اهلٔدزّجني  NO2طٔد الييّجني ن  ثاش ثياٜٕ اCOالهسبٌْ 

ّٖ  ٘   ّاختيام.  أمطاز محطّٔ احتباع حساز

 صاص.ٜبل   الّسبات الّصات الهسبٌْ   مسّنْاٜب مجل ثباز الربانني   ذّزتلْه اهلْاٛ بالّػ      

b) ّْ فط أثياٛ اضتدساجُ منً البخناز أّ منً اآلبناز اةناّزٗ للبخناز أّ منً        ب الّيه مٔاِ البخاز ّاحملٔطات ا ّٓيتج مً تطّستل

 ىاقتت اليفط.

c) ّْ ٖ إىل تػّهل زثْٗ مسٔهن٘ تفصنل األّنطنجني عنً املٔناِ ينا ٓن دٖ إىل        بَا ٓ ّدخٕ ا تطّسسف الّصثات مٔاِ الّصمل

 قتل الهاٜيات احلٔ٘.

d) ّْ  زاعٔ٘.بات الّص٘ ّاملدّص٘ ّاملبٔدات احلػسّٓ٘ ّالعياصس اإلغعاعّٔفات الصياعّٔثات أخسٚ ا امليّظمل
 



 

 

 الفيزيــــاءني ــة قوانــخالص
 

 .القوى على حامل:  

 )الكْتاٌ بيفظ االجتاِ )مجع الكْتني 

 غدٗ احملصل٘        

 )الكْتاٌ متعانطتاٌ باالجتاِ )طسح الكْتني 

 غدٗ احملصل٘        

 . املتالقية املتعامدةالقوى:  

 ىطبل العتق٘ )ىظسٓ٘ فٔجاثْزه(

     
    

   

  √  
    

   

 .القوى املتوازية:  

 )الكْتاٌ بيفظ االجتاِ )مجع الكْتني 

 غدٗ احملصل٘        

 )الكْتاٌ متعانطتاٌ باالجتاِ )طسح الكْتني 

 غدٗ احملصل٘        

ثه ىطبل العتق٘ التالٔ٘ا 
  

  
 

  

  
 

 

 
 

 .:عسم القوة أو عسم املسدوجة 
     طْل الرزاع     غدٗ الكْٗ   عصو الكْٗ

         
                                                                            

 .الطاقة: 
 حسنٔ٘     نامي٘ ثكالٔ٘         

 نتل٘                    نلٔ٘       

 زضٔ٘ألتطازع اجلاذبٔ٘ ا                    ازتفاع       

 ثكل                   ضسع٘        

                                         
                                                  

                                      

                          
 

 
             

                                       

 

 

 .احلركة االهتسازية:  
 ٍستص     تْاتس        ّاحدتُ      

 ثاىٔ٘     دّز         ّاحدتُ       

    التْاتس
 

  
 

عدد اهلصات

الصمً بالجْاىٕ
  

  الدّز ٍْ مكلْب التْاتس 
 

 
 

 

 

 

 .األمواج:  
 شمً          طْل املْج٘ )ملدا(      

    الطسع٘
 

  
 

 املطاف٘

الصمً 
  

    الطسع٘
 

  
 

 طْل املْج٘

الدّز 
  

   طْل املْج٘    التْاتس  الطسع٘

         

  
 

  
 

 

 

 .األمواج الصوتية:  

  عنل البخس أّ بعد ٍطب٘ )الصدٚ(
 الطسع٘     الصمً 
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