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نبذة عن االختبار التدريبي 
يحتوي االختبار التدريبي عىل 10 أسئلة. صمم هذا االختبار ليعطيك فكرة عن منط أسئلة اختبار IBT الرئييس.

 

أجب عىل األسئلة:
.D ،C ،B ،A : كل سؤال لديه أربعة اختيارات. اخرت اإلجابة األنسب من االختيارات األربعة

سوف تجد إجابات األسئلة يف آخر صفحة من هذا الكتيب.

األدوات املسموح بها يف هذا االختبار 
ميكن استخدام قلم رصاص يف هذا االختبار. ال ميكنك استخدام اآللة الحاسبة يف هذا االختبار.

الزمن املخصص لالختبار :
الزمن املحدد إلكامل االختبار هو 15 دقيقة.

االختبار التدريبي

2018
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الرياضيات

1  تحتوي عجلة عىل 18 قضيبًا كام يف الشكل.

        ما هي الزاوية بني أي قضيبني متجاورين يف هذه العجلة؟ 

   

 

2  تم رمي حجري نرد، تبني الشبكة التالية النتائج املمكنة.

        
        ما احتامل أن يكون مجموع الرندين 10؟
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3  ُسِئَل 40 طالبًا عن النشاط املفضل لدى كٍل منهم.

        كم عدد الطلبة الذين اختاروا أكرث من نشاط واحد؟

        

  4

؟         ما هي قيمة t  عندما يكون 
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الرياضيات

5  يبلغ تعداد سكان أحد البلدان 

        يزداد هذا التعداد بنسبة %2 سنويًا.

        ما هي العملية الحسابية الصحيحة التي تعطي تعداد السكان بعد 5 سنوات؟

        

6  أي من األعداد التالية هو األقرب يف القيمة لـ  ؟
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7  قامت ليىل بحساب الرسائل النصية التي تستقبلها كل يوم ملدة أسبوع.

        

         ما الطريقة الصحيحة التي ميكن أن تستخدمها ليىل لحساب متوسط عدد الرسائل 

        يف اليوم الواحد؟ 

  

        

8  أي املعادالت التالية تعرب عن الشكل املرسوم بشكل صحيح؟ 
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الرياضيات

9  أي من األشكال التالية يحتوي عىل 5 وجوه و 9 أحرف و 6 رؤوس؟  

املنشور الثاليث

املنشور املستطيل القاعدة
الهرم الرباعي القاعدة

الهرم الخاميس القاعدة

10   يتدرب فريق إطفاء الحريق عىل عملية إنقاذ باستخدام شاحنة الحريق والسلم.

        كم يبعد أعىل السلم عن سطح األرض؟
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        اإلجابات الصحيحة

1D
2D
3C
4B
5A
6A
7C
8D
9A
10C
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