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Question 1:

:رقى انًسبق
صحت انبيئت:اسى انًسبق
2013/05/27 :ٌتبريخ االيتحب
)أسئهت5(:عذد األسئهت
ٌسبعتب:ٌزيٍ االيتحب
)استخذاو اآلنت انحبسبت(ال

(30 mark)

From each of the 30 MCQ question, circle the right answer only
Question 2:

(10 mark)

a. Define the following:
1. Sludge
2. Noise pollution
3. Infectious waste
4. Food pollution
5. Occupational health
b. Mention the steps of tertiary sewage treatment? What are its advantages and
disadvantages?

Question 3:

(10 mark)

a. Define food poisoning and explain how to prevent it?
b. Define BOD and discuss its uses and importance?
Question 4:

(10 mark)

a. What are the harmful effects of Ozone layer disturbance?
b. What is hospitals waste, and why we are interested in its treatment?

Good luck
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اسئلة االختَار (  ) MCQصحة البَئة
 .1االمطار الحمضَة :
 .aتنتج من تفاعل غازٌ أكسَد الكبرَت وأكسَد النَتروجَن مع بخار الماء فٍ الغالف الجوٌ .
 .bتتسبب فٍ نمو النباتات وتكاثر األسمان باإلضافة إلً تآكل المنشآت المعدنَة
 .cتلوث األراضٍ الزراعَة ومصادر المَاه.
A + c .d
 .eال شٍء مما ذكر
.2

.3

.4

.5

.6

من مسببات تلوث الهواء الداخلٍ (:)indoor air pollution
 .aناتج عن عدم وجود تهوَة كافَة فٍ األماكن المغلمة
 .bغاز الرادون ( )RNوهو أحد المواد المسرطنة
 .cمواد الطالء والمواد المذَبة التٍ َنطلك منها مركبات عضوَة متطاَرة
 .dاستخدام المبَدات الحشرَة ورش المواد الكَماوَة األخري
 .eكل ما ذكر
المعالجة االولَة والثانوَة لمَاه المجارٌ:
 .aتجعل المَاه صالحة للشرب
 .bتملل حوالً  %90-80من BOD
 .cتملل حوالً  %30-20من BOD
 .dال تحتاج المَاه بعدها إلضافة مادة الكلور
 .eكل ما ذكر صحَح
معالجة المستوي الثالث لمَاه المجارٌ
 .aغَر مكلفة
 .bغَر ضرورَة
 .cاصبحت ضرورَة للنمص فٍ مَاه الشرب
 .dالمَاه الناتجة منها غَر صالحة للرٌ
التلوث الكَمَائٍ للمَاه َنتج عن:
 .aالتسرب النفطٍ
 .bالمخصبات الزراعَة
 .cتغَر درجة حرارة الماء
 .dازدَاد المواد العالمة
a + b .e
a + d .f
المخلفات الزراعَة التٍ َجرٌ تصرَفها إلً المجارٌ المائَة بدون تدوَر ،تإدٌ إلً:
 .aخصوبة التربة
 .bتلوَث المَاه باألحماض والملوَات واألصباغ والمركبات الهَدروكربونَة
 .cال عاللة لها بتلوث المَاه
 .dنمو سرَع للمزروعات
a + d .e
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 .7أضرار التلوث النفطٍ للمَاه:
 .aتسمم الكائنات البحرَة عندما تمتصه
 .bاضرار التصادَة علً المناطك السَاحَة
 .cالتكلفة العالَة لمعالجة هذا التلوث
 .dجمَع ما ذكر
 .8تلوث ماء االنهار بالمركبات الفوسفاتَة َنتج عنه االتٍ ما عدا:
 .aالنمو الزائد للطحالب وبعض النباتات المائَة
 .bحالة تشبع غذائٍ
َ .cإدٌ بمرور الزمن إلً خلوها من األكسجَن
 .dالمضاء علً ما بها من كائنات بحرَة أخري
 .eازدَاد الثروة السمكَة
 .9االرتفاع فٍ ممَاس )َ (BODعنٍ:
 .aارتفاع درجة تلوث الهواء
 .bارتفاع فٍ نسبة وكمَة الكربون العضوٌ فٍ المَاه العادمة
 .cجودة المَاة
 .dال َعنٍ اٌ شَئ
 .10من االجراءات المتبعة لولاَة المَاه من التلوث:
 .aسن الموانَن والتشرَعات الحازمة لمحاولة الحد من تلوث المَاه.
 .bبناء محطات لتنمَة المَاه ومعالجتها من المخلفات والنفاَات
 .cوضع حد أعلً لتركَز الملوثات فٍ المَاه لَضمن حد أدنً لسالمة المَاه.
 .dالتوعَة فٍ وسائل اإلعالم المختلفة
 .eكل ما ذكر صحَح
 .11عدم التعامل الغَر السلَم مع المخلفات الطبَة الخطرة والحادة والملوثة لد َإدٌ لإلصابة ببعض األمراض
الخطرة عند الوخز باإلبر مثل:
 .aالمالرَا
 .bاإلَدز والتهاب الكبد الوبائٍ
 .cتسالط الشعر
 .dالحصبة
 .12من أهم الشروط التٍ َجب توافرها عند اختَار مولع طمر النفاَات:
 .aان تكون بعَدة عن المصادر المائَة الجوفَة والسطحَة.
 .bان تكون بعَدة عن التجمعات السكانَة ،بمسافة علً األلل  200م.
 .cان تكون كمَة تسالط األمطار و الثلوج للَلة فٍ المنطمة.
 .dاألخذ بعَن االعتبار إتجاره الرَح السائدة فٍ المنطمة
 .eكل ما ذكر صحَح
 .13التعمَم َعتبر من أحدث أسالَب التخلص اِمن من المخلفات الطبَة ،وهذه الطرَمة:
َ .aتم التعمَم عن طرَك البخار ودرجات الحرارة العالَة
َ .bتم التعمَم باألشعة فوق البنفسجَة
َ .cتم التعمَم باستخدام األوتوكالف
 .dتصلح لمعالجة المواد المشعة الخطرة أو النفاَات السامة
a + b + c .e
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 .14أهم طرق االستدالل علً الموارض هٍ:
 .aمشاهدة الفئران أو الجرذان حَة أو مَتة
 .bوجود مخلفاتها
 .cالجحور النشطة
 .dعدم تراكم األوساخ أو الغبار أو الخَوط العنكبوتَة فوق مخلفات الموارض.
 .eجمَع ما ذكر
 .15معالجة مَاه الصرف الصحٍ واضافة مادة الكلور:
َ .aعتبر المستوي الثالث من معالجة مَاه الصرف الصحٍ
 .bسبب رئَسٍ النخفاص انتشار المَكروبات وحدوث االمراض
َ .cإدٌ الً زَادة مستوي المواد الكَمَائَة
a + b .d
 .eجمَع ما ذكر
اه ّم لطاعات الصناعة الملوثة للهواء ما عدا:
.16
 .aمنشآت تولَد الطالة
 .bالصناعات البتروكَمَائَة
 .cالصناعات الكَماوَة
 .dالكسارات واإلسمنت والزجاج
 .eجمَع ما ذكر
 .17تعتبر السَارات من أكثر مصادر تلوَث الهواء تؤثَرا علً الناس وصحتهم حَث َنبعث من عوادمها الغازات
االتَة:
 .aغاز االوزون
 .bاكاسَد النَتروجَن
 .cبخار الماء
 .dالكربوهَدرات والجزَئات العالمة
b + d .e
ج

 .18الضرَبة الخضراء معناها:
 .aتخفَض ضرَبة الشراء علً السَارات التٍ تلوَثها للهواء أل ّل
 .bفرض الضرائب علً السَارات الملوثة للهواء
 .cجباَة الضرائب علً لطع االشجار
b + c .d
 .eجمَع ما ذكر
َ .19ورو  5هو:
 .aه ذه المعاََر ٌسري مفعولها فٍ كل دول العالم علً جمَع السَارات
. .bه ذه المعاََر ٌسري مفعولها فٍ اوروبا فمط
أعطٍ لمتطلبات المعاََر الجدَدة والصارمة لتخفَض انبعاث المواد الملوثة للهواء من
 .cاللمب الذٌ ِ
السَارات
 .dتجرٌ معاََر َورو  5علً نوعَة الولود للسَارات بحَث َحتوٌ الولود علً الل من  10مَلَغرام
الكبرَت لكل كَلوغرام.
c + d .e
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 .20التلوث الطبَعٍ للماء َظهر فٍ:
 .aتغَر درجة حرارة الماء
 .bأو زَادة ملوحته
 .cأو ازدَاد المواد العالمة
 .dجمَع ما ذكر
 .21العىامﻞ الﻤﺴاعﺪة علً أنﺘمال األمﺮاضعﻦ ﻃﺮَك الﻤاء هٍ ما عدا:
 .aأرتفاع درجة الﺤﺮارة صُفاً.
 .bاستخدام المَاة فٍ االستحمام
 .cوجىد الﻤىاد العﻀىَة فٍ الﻤاء
 .dعﺪم الﺘمُﺪ بالمىاعﺪ الﺼﺤُة والﻨﻈافة الﺸﺨﺼُة
 .eعﺪم األعﺘﻨاء بﻤﺼادر الﻤُاه وإلماء الفﻀالت والﻤﺨلفات الﻤﻨﺰلُة والﺼﻨاعُة فٍ األنهار

.22

أعراض التسمم الغذائٍ:
 .aالمئ و اإلسهال و الغثَان و المغص الحاد
 .bارتفاع درجة الحرارة أحَانا.
 .cتظهر اعراض التسمم بعد اسبوعَن.
a + b .d
 .eالشَئ مما ذكر

 .23إن الهدف األساسٍ ألٌ برنامج إلدارة النفاَات المشعة هو الوصول إلً:
 .aولف استخدامها فٍ جمَع المجاالت
 .bمنع انتمالها بَن الدول
 .cالتخلص من المواد ذات االشعاع المنخفص
 .dوضع َضمن حماَة اإلنسان والبَئة من مضار تلن النفاَات
 .24تستعمل االشعاعات الصناعَة فٍ المجاالت االتَة ما عدا:
 .aاالجهزة المنزلَة
 .bالمفاعالت النووَة
 .cالبحوث الفَزَائَة والكَمَائَة
 .dالطب والصَدلة
 .eالتفجَرات النووَة
َ .25عتمد تؤثَر االشعاعات علً الكائنات الحَة علً:
 .aنوعَة الكائن الحٍ
 .bدرجة االشعاع
 .cالفترة الزمنَة التٍ َتعرض لها الكائن الحٍ
 .dجمَع ما ذكر
 .eالشَئ مما ذكر
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 .26من أشهر تؤثَرات األشعة علً االنسان:
 .aسرطان الدم
 .bالعمم
 .cسرعة الهرم
 .dالحد من المناعة لمماومة األمراض.
 .eجمَع ما ذكر
 .27تحدد معاََر جودة الهواء وذلن بوضع الحدود المصوي لمستوي تركَز بعض المواد الملوثة للهواء التٍ ال َسمح
بتجاوزها وهذه المواد هٍ االتَة ما عدا:
 .aثانٍ أوكسَد الكبرَت )(SO2
 .bثانٍ أكسَد النَتروجَن )(NO2
 .cبخار الماء
 .dأول أوكسَد الكربون )(CO
 .eالرصاص المتواجد فٍ الغبار و الكادمَوم المتواجد فٍ الغبار ) (Cdواألوزون (  )O3والبنزَن
.
)(C6H6
 .28الموارض والحشرات تعتبر مخزن لالمراض النها:
 .aتوجد فٍ البَوت
 .bتتكاثر فٍ فصل الصَف
 .cتستطَع ان تنمل االمراض لالنسان
 .dتسبب مخاسر فٍ مخازن االغذَة
 .eجمَع ما ذكر
َ .29إدٌ الضجَج والتلوث الضوضائٍ الً:
 .aهبوط السكر فٍ الدم
 .bكثرة النوم
 .cللة االكل
 .dالصداع ،.طنَن األذن ،ارتفاع ضغط الدم.
 .eجمَع ما ذكر
 .30طبمة االوزون:
 .aتكونت نتَجة التفجَرات النووَة
 .bهٍ جزء من الغالف الجوٌ الذٌ َحَط بالكرة األرضَة
 .cتعتمد فاعلَتها علً التوازن الصحٍ للمواد الكَمَائَة
a + c .d
b + c .e
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