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 تجدون كل اإلسئلـة والملخصـات   Testbank University Of Jordanاإلنضـمام الى جروب 

 

 : مادة السكند  –إسئلة صناعات إردنية 

 

 البرومين: غاز يعني باإلغريقية رائحة نتنة-1

 الصخور القشرية: توجد البروميدات في -2

 الصناعات الدوائية والبترولية والكيميائية : لبرومينمن استخدامات ا -3

 بالحاالة السائلة: يوجد بروميد الصوديوم والكالسيوم -4

 األكسدة و التحليل الكهربائي: من طرق استخراج الكلورين -5

 التعقيم والصبغات واللدائن والطب ومبيضات األقمشة: يستخدم الكلورين في -6

 ب التآكليسب: حمض الهيدروكلوريك -7

 في المنطقة الثانية: توجد وحدة المعالجة الكيماوية للكاز والغاز المسال والبنزين -8

 خطأ: التقطير الجوي يخرج منه األبخرة واألمالح -9

معالجة الغاز المسال ومعالجة البنزين بالميروكس ومعالجة : من مكونات وحدة المعالجة الكيماوية -11

 الكيروسين بالميروكس

 للشوائب الصلبة والعالقة والحديد: حدة االنتشار الغشائيو -11

نظام زيت الوقود ونظام الهواء المضغوط ونظام مياه مكافحة الحريق ووحدة التبادل : من الخدمات العامة -12

 االيوني

 الزراعة ومكافحة الحريق: تستخدم المياه العادمة الصناعية بعد معالجتها في -13

 co2, co, so2: من ملوثات الهواء -14

 خطأ: كيلو فقط 1225الغاز المسال يتكون من البروبان والبيوتان ويوضع في عبوات وزنها  -15

 حوض الديسي والجفر: من مصادر المياه غير المتجددة -16

 التنور والوله والةحدة والموجب: من السدود قيد اإلنشاء -17

 مدينة 26محطة معالجة تخدم  19توجد  -18

 خطأ: الصفات الفزيائية للماء هي درجة الحموضة والعضيات الدقيقة -19

 مواد بروتينية وسكرية ودهون: المواد العضوية القابلة للتحلل -21

 وحدات المعالجة الثانوية: المعالجة البيولوجية للمياه -21

 خزان تهوية وحوض ترسيب: نظم الرواسب الطينية المنشطة تتكون من وحدتين -22

وحدات : تبادل األيوني واالمتزاز والتناضح العكسي والترشيخ وضخ الكلورين أو األوزون يتم فيال -23

 المعالجة المتقدمة

انتاج الطقاة الكهربائية وتحلية المياه الحرارية والمعالجة الحرارية الستخالص : يستخدم الصخر الزيتي في -24

 زيت الوقود وانتاج المركبات الكيميائية 

 مادة عضوية معقدة في الصخر الزيتي: وجينالكير -25

 بني إلى رمادي غامق: لون الصخر الزيتي -26

 %61: يشكل الصخر الزيتي نسبة -27

 معان والبتراء: يتم استخراج الصخر الزيتي عن طريق الحفر االلتفافي والفوهات في -28

 الغبار: ملوث الهواء في منطقة التعدين -29

 التوفير االقتصادي وتقليل العبء الثقيل وخلق فرص العمل: الستخراج الصخر الزيتياألهمية االقتصادية  -31
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