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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  يقف إنسان آيل بجانب فتاة.

        

        يف أي اتجاه يجب عىل اإلنسان اآليل أن يدور ليك يرى الفتاة؟ 

ربع دورة إىل يساره 

ثالثة ارباع دورة إىل يساره 
ربع دورة إىل ميينه 

نصف دورة إىل ميينه 

2  عمل محمود دراسة عن وسيلة وصول 60 طالبًا إىل املدرسة؟

        

        كم عدد الطلبة الذين يذهبون مشيًا إىل املدرسة؟ 
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3  يقوم خالد بعمل منطًا معيًنا باستخدام املكعبات عىل عدة مراحل. بحيث ال يوجد مكعبات مخفية. 

        
        يستكمل خالد عمل هذا النمط.

        كم مكعبًا سيحتاج لعمل هذا النمط يف املرحلة الثامنة؟

    

 4

         

        كم حرًفا لدى هذا املنشور السدايس؟
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الرياضيات

5  رسمت فاطمة رساًم بيانيًا كام يف الشكل التايل موضحة التغري يف منو بذرة.

        

        كم كان ارتفاع البذرة يف اليوم 6؟

        

؟
 
6  أي مام ييل ميثل
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7  هذه خريطة للحي الذي يسكنه سعيد.

        مىش سعيد جنوب غرب منزله.

        إىل أين ذهب سعيد؟

املدرسة
املستشفى

محطة الباص

محطة إطفاء الحريق

  

8  أي من األشكال اآلتية ميكن عمله من مثلثني متساويي األضالع؟
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الرياضيات

9  كم عدد عوامل العدد 24؟

        

10  أي مام ييل أقل من النصف وأكرث من الربع؟
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        اإلجابات الصحيحة

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