
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  عندما يرى شخص شيئًا، ما الذي يحمل الرسالة من العني للدماغ؟

Aالرشايني

Bالغدد

Cالعضالت

Dاألعصاب

ــام  ــم ق ــول )X(. ث ــاع الشــمس األزرق واألحمــر يف املحل ــام راشــد بغمــس بعــض ورق تب ق

.)Y( ــول ــاع الشــمس يف املحل ــن تب بغمــس ورق أخــر م

يُظهر الجدول التايل النتائج التي حصل عليها من هذه التجربة

2  ما الذي يستطيع راشد استنتاجه؟

A.قاعدي Y قاعدي واملحلول X املحلول

B.حميض Y قاعدي واملحلول X املحلول

C.قاعدي Y حميض واملحلول X املحلول

D.حميض Y حميض واملحلول X املحلول
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تؤثر يف الطائرة املحلقة أربع قوى رئيسة.

3  أي قوة تؤدي إىل إبطاء الطائرة؟

Aالدفع

Bالرفع

C السحب

Dالجاذبية

4  أي جزء يف النبات مسؤول عن التكاثر؟

Aالورقة

Bالساق

Cالجذور

Dالزهرة
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        يظهر 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

 

أراد حسن ونبيلة أن يعرفا إن كانت السيارة اللعبة ستنتقل

مسافة أكرب فوق السجادة منها عىل البالط.

تقول نبيلة أنها ستنتقل ملسافة أكرب فوق السجاد.

6  ما تقوله نبيلة هو مثال عىل

A.التنبؤ

B.استنتاج

C.مالحظة

D.استدالل
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جميع الرسوم التالية مرسومة حسب مقياس رسم موحد.

؟   7  أي كوكب ميتلك القرشة األكرث سمًكا

 

Aعطارد

Bالزهرة

Cاألرض

Dاملريخ



العلوم

الصف 7 العلوم   2016حقوق الطبع والنرش محفوظة ©   2016 املجلس األسرتايل للبحوث الرتبوية
6

           

8  تتكون الصخور املتحولة من

A.صخور رسوبية فقط

B.صخور نارية فقط

C.صخور رسوبية ونارية

D.رواسب وصهارة

9  أي عبارة هي صحيحة؟

A .تربد الصهارة فتكوِّن صخور صلبة

B.تتكون الرواسب عند انصهار الصخور املتحولة

C .تصبح الصخور النارية رواسب عندما تتعرض للحرارة

D.تصبح الصخور املتحولة صخوًرا ناريًة عندما تتعرض للضغط

10  يظهر الجدول درجات الحرارة ملكان معني خالل ساعات مختلفة من النهار ملدة ثالثة أيام.

6 مساًء3 عرًصا12 ظهرًا9 صباًحا6 صباًحا
C17˚C20˚C21˚C19˚C˚15اإلثنني
C15˚C15˚C5˚C4˚C˚15الثالثاء

C10˚C14˚C14˚C13˚C˚8األربعاء

        متى اشتدت برودة الرياح؟
 Aاإلثنني صباًحاBاإلثنني بعد الظهر

Cالثالثاء صباًحاDالثالثاء بعد الظهر
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          اإلجابات الصحيحة

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