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 ؟  أذنس بعض مً املدالٔط املْجْدٗ يف الطبٔع٘ / 1س

 طسم الفصل الفٔصٓائٔ٘ ال تتضنً تغريات نٔنٔائٔ٘  . ما ٍٕ طسم الفصل ؟/  2س

 ؟ تيكٔ٘ ماء رللْط بالسمل نٔف تته / 3س

 ؟ ملاذا جيب تيعٔف مسشح اهلْاء يف املهٔف بصهل ميعه/  4س

 ؟ ٓعترب ماء البرس رللْط مً املاء ّامللح . ما ٍٕ طسم فصل ٍرا املدلْط/  5س

 ؟ التكطري التحصٓئٕ لفصل املدلْط ٓعتند علٙ خاصٔ٘ . ما ٍٕ ٍرِ اخلاصٔ٘/  6س

 ؟ دٗ اضتددامات . اذنسٍاللفصل الهسّمْماتْجسايف ع/  7س

 نٔف ٓته فصل ضائلني ال ميتصجاٌ؟ /  8س

 ما ٍْ املراب ّما ٍْ املرٓب ّماذا ٓطنٙ الياتخ ؟/  9س

 ؟ ما ٍٕ خْاص احملالٔل/  10س

 ؟ . ّاذنس خْاصُ عسف املعلل/   12س

 .( احمللْل املصبع  –ذد الرّباٌ ) عسف /   12س

 ما معيٙ ذللْل مسنص ّذللْل رلفف؟/  13س

 ما ٍٕ العْامل اليت تؤثس علٙ الرّباىٔ٘؟/  14س

 ؟ معدل الرّباٌ ٓعتند علٙ ثالث٘ عْامل اذنسٍا/  15س

 -: العضْٓ٘ اآلتٔ٘ما ٍٕ مصادز األمحاض /  16س
   محض الطرتٓو (1

   محض املالٔو (2

   محض الالنتٔو (3

 ؟ عسف األمحاض العضْٓ٘  ّاألمحاض الغري عضْٓ٘/  17س

 محض الهربٓتٔو  (     -)    محض اهلٔدزّنلْزٓو      :اذنس اضتددامات األمحاض اآلتٔ٘ /  18س

 -: أننل املعادالت اآلتٔ٘ / 19س

 . .......+  ......+  ...... نسبْىات الهالطْٔو + محض الهربٓتٔو املدفف   -1
 + ٍٔدزّجني. نربٓتات املاغئطْو ............... ماغئطْٔو +   -2

 ؟ الكلْٓات ؟ اذنس بعض الكلْٓات املطتددم٘ يف امليصلما ٍٕ /  20س



 نٔف ٓته عالد البرريات امللْث٘ باملطس احلنضٕ ؟/  21س

 نربٓتات الهالطْٔو  (     -)   نلْزٓد الصْدْٓو       -: اذنس اضتددامات األمالح اآلتٔ٘/  22س

 ؟ عسف األدل٘ . اذنس بعض أمساء األدل٘ الصائع٘/  23س

 -أننل ما ٓأتٕ:/  24س

 . ............دلنْعات ّتطنٙ  .......تصيف املدلْقات احلٔ٘ بصهل عاو إىل   -1

 ................. ، ...........تيكطه ممالو اليباتات إىل   -2

 . .......................الفكازٓات ذْٔاىات حتتْٖ علٙ   -3

 ................ّتطنٙ  ..............تصيف الالفكازٓات يف ممله٘ احلْٔاىات إىل   -4

 . فكط ............. شْنٔات اجللد تعٔض يف  -5

 ................الفكازٓات ٍٕ رللْقات معكدٗ تيكطه إىل   -6
ّالطْٔز تعٔض علٙ األزض ّمَٔئ٘   ..........الصّاذف تعٔض علٙ األزض ّ ٍٕ ذات دو    -7

 . ............للطرياٌ ّذات دو 

 ؟ اذنسٍنا مع ذنس مجال لهل ميَنا قطنني إىلتيكطه ممله٘ اليباتات /  25س

 ؟ األشحازٍٕ ممٔصات ٍرِ  أشحاز دائن٘ اخلضسٗ. ما مععنَامعساٗ البرّز /  26س

 ؟ عسف اخللٔ٘ . ّمما تتهٌْ/  27س

  الطٔتْبالشو  (  -البالضتٔدات          -)   اليْاٗ        -: ّظٔف٘ نال مً ما/  28س

 ٕ يف معادل٘ .ئخلص عنلٔ٘ البياء الضْ/  29س

 ؟ ٍٕ الصسّط الْاجب تْفسٍا حلدّث عنلٔ٘ البياء الضْئٕ ما/  30س

=========================================================================================== 

 ألسئلة انتهت  


