
                              

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 املعجم.

الزمن املخصص لالختبار :
الزمن املحدد إلكامل االختبار هو 15 دقيقة.
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1  قامت ياسمني بوضع ملعقة معدنية وأخرى بالستيكية       

        وعصا خشبية وقضيب زجاجي يف كوب من املاء الساخن.

        أيهام ستكون أكرث حرارة بعد دقيقة واحدة؟

Aامللعقة البالستيكية

Bامللعقة املعدنية

Cالعصا الخشبية

Dالقضيب الزجاجي

2  أين تقوم النباتات عىل األغلب بصنع الغذاء الذي تحتاجه؟

    

Aاألوراق

Bالساق

Cالزهور

Dالجذور
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        يُظهر الرسم التايل مصباًحا يدويًا وثالث طرق لوضع البطاريات بداخله.

3  أي طريقة يجب أن توضع بها البطاريات لتجعل املصباح يعمل؟

AK فقط كام يف

BL فقط كام يف

CM فقط كام يف

Dلن تعمل أي من هذه الطرق

4  ميكن لطفل أن يرث الصفات

A.فقط من والده

B.فقط من والدته

C.من كال والديه

D.من والده أو من والدته، ولكن ليس من كالهام
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        يُظهر الرسم البياين التقدم الذي تحرزه خنفساء 

        تسري بخط مستقيم.

5  إذا بقيت الخنفساء تسري بنفس الرسعة، فام الوقت الذي 

        تحتاجه لقطع cm 10؟

A4 ثواين

B6 ثواين

C20 ثانية

D25 ثانية

6  أي أعضاء السمكة التالية يعمل عمل الرئتني يف اإلنسان؟

Aالكلية

Bالقلب

Cالخياشيم

Dالجلد
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توضح الصورة أدناه مقطًعا عرضيًا لجرف صخري.

    

7  أي الصخور تعرضت للتآكل بشكل أكرب؟

Aحجر جريى

Bطني صفحي

Cجرانيت

Dحجر رميل

شاهد سلطان هاتني الصورتني.

        
8  أي عبارة صحيحة حول القمر والشمس؟

A.كالهام بنفس الحجم

B.تغطية الغيوم للشمس تظهرها أصغر من حجمها

C.كالهام عىل نفس املسافة من األرض

D.الشمس أبعد من القمر عن األرض
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9  أي العمليات التالية يستلزم تغريًا كيميائيًا؟

A     انصهار الثلج
B     َخبز الُخبز

C     قص الورق

D     تسخني املاء

10  حسب نظام التصنيف أعاله فإن أفضل وصف للسلطعون هو: 

A.ال فقاري ذو جسم رخو

B.فقاري ذو هيكل خارجي

C.ال فقاري ذو هيكل خارجي

D.حيوان يعيش يف بيئة بحرية
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          اإلجابات الصحيحة

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