
 (A)الفرع 2017متوسط  1مستوى  2فرض محروس رقم 

 )×( أكمل الجدول بوضع عالمة  التمرين األول:

 

 

 

 

نقاط( 06)(:2التمرين ) التمرين الثاني :

 

 ؟ 2 – 1سم العناصر المرقمة:  

.............................................................. 
 ؟ 2مع العنصر  1كيف تم توصيل العنصر  .1

........................................................... 
 تالحظ بعد غلق الدارة. ؟ماذا  .2

......................................................... 
 (؟2( ماذا يحدث للعنصر)1فجأة أتلف العنصر) .3

.......................................................... 
 ( بمصباح فهل اإلضاءة ) تزداد / عادية / تنقص(1نستبدل العنصر)

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

 المحلول المائي هو خليط ................. التمرين الثالث:
 يتكون المحلول من ....................و .....................

 المذيب هو المكون ..............في المحلول.
بينهما  نستعمل عملية )الماء + الملح( هو خليط ...........و لفصل  

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

 (B)الفرع 2017متوسط  1مستوى  2فرض محروس رقم 

 )×( أكمل الجدول بوضع عالمة  التمرين األول:

نقاط( 06)(:2التمرين ) التمرين الثاني :

 

 ؟ 2 – 1سم العناصر المرقمة:  

.............................................................. 
 ؟ 2مع العنصر  1كيف تم توصيل العنصر  -1

........................................................... 
 ماذا تالحظ بعد غلق الدارة. ؟ -2

......................................................... 
 (؟2( ماذا يحدث للعنصر)1فجأة أتلف العنصر) -3

.......................................................... 
 ( بمصباح فهل اإلضاءة ) تزداد / عادية / تنقص(1العنصر) نستبدل

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

 المحلول المائي هو خليط ................. التمرين الثالث:
 يتكون المحلول من ....................و .....................

 المحلول.المذيب هو المكون ..............في 
)الماء + الملح( هو خليط ...........و لفصل بينهما  نستعمل عملية  

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

 (C)الفرع 2017متوسط  1مستوى  2فرض محروس رقم 

 )×( أكمل الجدول بوضع عالمة  التمرين األول:

 

 

 

 

نقاط( 06)(:2التمرين ) التمرين الثاني :

 

 ؟ 2 – 1سم العناصر المرقمة:  

.............................................................. 
 ؟ 2مع العنصر  1العنصر كيف تم توصيل  -1

........................................................... 
 ماذا تالحظ بعد غلق الدارة. ؟ -2

......................................................... 
 (؟2( ماذا يحدث للعنصر)1فجأة أتلف العنصر) -3

.......................................................... 
 ( بمصباح فهل اإلضاءة ) تزداد / عادية / تنقص(1نستبدل العنصر)

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

 المحلول المائي هو خليط ................. التمرين الثالث:
 ......و .....................يتكون المحلول من ..............

 المذيب هو المكون ..............في المحلول.
)الماء + الملح( هو خليط ...........و لفصل بينهما  نستعمل عملية  

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

 عازل ناقل المـــــادة عازل ناقل المــــــــــادة

   النحــــا س   الخـــــــــــل

   الهــــــواء   ماء مقـــطر

   الزيــــــت   بالستيك

   الرصـا ص   ماء البحـــر

   الورق   لزجاجا

 عازل ناقل المـــــادة عازل ناقل المــــــــــادة

   ماء البحـــر   الخـــــــــــل

   طرـاء مقـم   ـواءــالهــ

   بالستيك   ــــتالزيــ

   الرصـا ص   ـا سالنحـــ

   الورق   الحديد

 عازل ناقل المـــــادة عازل ناقل المــــــــــادة

   الورق   الخـــــــــــل

   الهــــــواء   مقـــطر ماء

   الزيــــــت   الرصـا ص

   بالستيك   ماء البحـــر

   ـا سالنحـــ   األلمنيوم
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