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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  ما مقدار العصري املوجود يف اإلبريق املجاور؟

        

2  يبني الجدول التايل عدد السائحني من أربع جنسيات مختلفة قاموا بزيارة حدائق جنوب 

        أفريقيا يف عامي 2010 و 2011. 

        

        أي جنسية كان بها أكرب انخفاض يف عدد السائحني من عام 2010 إىل 2011 ؟
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        قياس الزاوية BAC هو  .

        ما قياس الزاوية  ABD ؟
 

        

4  أي من العمليات الحسابية التالية تعطينا أكرب ناتج؟
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الرياضيات

5  ميثل الشكالن A  و B مربعان: 

        

بكم مرة تزيد مساحة املربع B عن مساحة املربع A؟

3 مرات أكرب
4 مرات أكرب

6 مرات أكرب

9 مرات أكرب

6  توجد غواصة عىل عمق m 40 تحت سطح البحر ثم تغوص 111 مرتًا إضافية.

        أي من االختيارات التالية متثل كم مرتًا تحت سطح البحر تقع الغواصة بعد عملية الغوص؟
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        أي مام ييل هو األقرب لقيمة n؟

        

8  قطر بركة دائرية هو 20 مرتًا.

        عمق املياه يف الربكة هو 50 سنتيمرت. 

        كم مرتًا مكعبًا من املياه يف الربكة؟
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الرياضيات

9  هرم لديه 6 رؤوس.

        فكم تكون عدد أحرف هذا الهرم؟

        

 10

     

        ما كتلة الطرد املوضح يف الشكل التايل؟ 

        
 



حقوق الطبع والنرش محفوظة ©   2016 املجلس األسرتايل للبحوث الرتبوية الصف 8 الرياضيات   2016
7

        اإلجابات الصحيحة

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