
الصف 3

       مادة الرياضيات

           حقوق الطبع والنرش محفوظة © 2016 املجلس األسرتايل للبحوث الرتبوية

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

2019
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الرياضيات

  1

        كم عدًدا من األعداد السابقة يعترب عدًدا زوجيًا؟

   

  2

        

        كم الساعة يف الشكل السابق؟

   

 3

        

        كم عدد املربعات وعدد املثلثات املوجودة يف الشكل السابق؟

       مثلث و مربع  
         مثلث و مربعان    

       مثلثان و مربع  

       مثلثان و مربعان
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4  يف كل مرة ترى حصة قطة يف الشارع، ترسم خطًا عىل ورقة.

        يبني الشكل هذا أنها رأت 5 قطط : 

        هذه هي ورقة حصة: 

                

        كم عدد القطط التي رأتها حصة؟

        

 

5  أي من الزوايا التالية هي األكرب؟
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الرياضيات

6  يوجد يف كيس كرتان ذات لون أحمر و 4 كرات زرقاء و 5 كرات خرضاء و 3 كرات صفراء.

        أغلق راشد عينيه وأخذ كرة من الكيس.

        ماذا سيكون لون الكرة عىل األرجح؟

أحمر
أزرق

أخرض

أصفر

7  تبني الخريطة التالية املسافات بني األماكن يف املدينة التي تعيش بها جميلة.

       

تركت جميلة املنزل و ذهبت إىل املتجر.

وبعد ذلك رجعت إىل املنزل مشيًا قبل الذهاب إىل الحديقة 

ما إجاميل املسافة التي مشتها جميلة؟
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8  أي من األعداد التالية هو األكرب؟

 تسعة و سبعون 

 أربعة آالف وواحد

 مثامنئة وثالثة وعرشون 

 ثالثة آالف وتسعامئة وتسعة وتسعون 

9  أي سهم يشري إىل 0.7 عىل خط األعداد التايل؟

       

      A سهم

   B سهم

 C سهم

D سهم
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الرياضيات

100 يف زمن مقداره 3 دقائق و 54 ثانية. m 10  سبح راشد

        ما الوقت الذي استغرقه راشد يف السباحة بالثانية؟

 
114 ثانية        

234 ثانية         
294 ثانية        

354 ثانية
        



حقوق الطبع والنرش محفوظة ©   2016 املجلس األسرتايل للبحوث الرتبوية الصف 3 الرياضيات   2016
7

       اإلجابات الصحيحة

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