
الصف 7

       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  تُبّي هذه البيانات عدد األسئلة التي متت اإلجابة عليها بشكل صحيح يف برنامج تلفزيوين من قبل 8 أشخاص.

               

        ما متوسط األسئلة التي متت اإلجابة عليها بشكل صحيح؟

        

2  تفتح مدرسة الساعة 8:20 صباًحا وتغلق 3:15 مساًء.

        كم عدد الساعات التي تكون فيها املدرسة مفتوحة؟

5 ساعات و 5 دقائق
6 ساعات و 55 دقيقة 

7 ساعات و 5 دقائق
7 ساعات و 55 دقيقة 
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3  تفتح بدرية الفرجار كام هو مبي يف الشكل أدناه.

        وبعد ذلك تستخدم الفرجار لرسم دائرة.

        

        ما هو قطر الدائرة التي رسمتها؟

        

4  ما مقدار العصري املوجود يف اإلبريق املجاور؟
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الرياضيات

5  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؟

        

6  يقف ولد خارج متجر. وصاحبة املتجر بالداخل.

        يرى الولد صاحبة املتجر ويلوح لها.

        
        كيف ترى صاحبة املتجر الولد؟
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7   يقبل القسمة عىل 9 

؟         ما احتامل قيمة 

        

8  رُمي حجر نرد مرة واحدة.

        ما احتامل ظهور العدد 5 أو 6؟
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الرياضيات

9  يأخذ زيد قطعة حلوى من الطبق من دون النظر إليه.

        

؟         ما احتامل أن يأخذ زيد قطعة 

1 من 3

1 من 9 

1 من 6
1 من 18

  10

        ما قيمة X يف هذه املعادلة؟
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        اإلجابات الصحيحة

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