
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  ما الذي تسبب بحفر األخدود يف الصورة؟

  A     جذور األشجار

B     حفر األرانب لجحورها

C     الرياح الشديدة

D     األمطارالغزيرة

2  أي العمليات التالية يستلزم تغريًا كيميائيًا؟

A     انصهار الثلج
B     َخبز الُخبز

C     قص الورق

D     تسخني املاء

        عىل الجهة اليرسى صورة لبعض الطيور. تظهر الخريطة التي عىل اليمني موقع الطيور من األعىل.

    

3  أي الطائرين أبعد عن بعضهام البعض؟

A2 1 وB5 2 و

C4 3 وD5 1 و
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        تتكون جميع املواد من جزيئات دقيقة، وعندما تسخن هذه املواد فإن جزيئاتها تبدأ بالتباعد.
4  أي من املواد التالية يحتمل أن تتباعد جزيئاتها أكرث؟

A     الثلجBاملاء السائل

C     بخار املاءDالثلج املنصهر

أعىل درجة حرارةأقل درجة حرارةغيوم يف السامء

A 10المدينة°C25°C

B 20نعممدينة°C30°C

C 10-المدينة°C-1°C

D 15-نعممدينة°C5°C

        يُظهر الجدول أعاله معلومات الطقس ألربع مدن مختلفة خالل 24 ساعة.

5  أي مدينة عىل األغلب معرضة لتساقط الثلوج؟

A   A مدينة

B   B مدينة

C   C مدينة

D   D مدينة
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6  من أين يحصل كل من هؤالء عىل طاقتهم؟

Aالرياحالشمسالطعامالبنزين

Bالرياحالهواءاملاءالكهرباء

Cالبحرالشمساملاءالبنزين

Dالبحرالهواءالطعامالكهرباء

7  أي من هذه يُظهر بشكل صحيح الفرق بني املجموعتني؟

        

مجموعة 2مجموعة 1

Aحيوانات بحريةحيوانات برية

Bليس لها أرجللها أرجل

Cحرشاتزواحف

Dال فقاريةفقارية
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        قام أحمد بقياس املسافة التي قطعتها حرشة خالل تسع دقائق. 

        ثم قام بتسجيل النتائج يف الرسم البياين التايل.

8  متى توقفت الحرشة عن الحركة؟

A5 بني الدقيقتني 4 وB9 بني الدقائق من 7 إىل

C4 بني الدقائق من 1 إىلD7 بني الدقائق من 5 إىل
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9  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

10  نبات له أزهار صفراء. ما أفضل تفسري ملاذا لون األزهار أصفر؟

A.نَْت أشعة الشمس األزهار باللون األصفر لَوَّ

B.أزهار النبتة األم كانت صفراء

C.كان الجو دافئًا جًدا عندما أزهرت النبتة

D.أمطرت كل يوم
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          اإلجابات الصحيحة

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