
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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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

يظهر الجدول التايل النتائج التي حصل عليها من هذه التجربة

1  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

             

2  تتكون الصخور املتحولة من

A.صخور رسوبية فقط

B.صخور نارية فقط

C.صخور رسوبية ونارية

D.رواسب وصهارة
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3  تجف منشفة مبللة عندما ترتك تحت أشعة الشمس. ما العملية التي تحدث إلمتام ذلك؟

Aاالنصهار

Bالغليان

Cالتكاثف

Dالتبخر

             

        تحدث السلسلة الغذائية التالية يف نهر صغري.

        يتسبب مبيد حرشي بتسمم النهر وقتل معظم حرشات املاء. 

4  ما التأثري األكرث احتاماًل عىل السلسلة الغذائية؟

A.ستزداد أعداد النباتات وستتناقص أعداد ثعلب املاء

B.ستزداد أعداد األسامك وستتناقص أعداد ثعلب املاء

C.لن تتغري أعداد النباتات ولكن ستزداد أعداد األسامك

D.لن تتغري أعداد األسامك ولكن ستزداد أعداد ثعلب املاء
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5  أدى حرق الوقود األحفوري إىل ارتفاع نسبة ثاين أكسيد الكربون يف الغالف الجوي. 

        ما التأثري املحتمل لتزايد ثاين أكسيد الكربون عىل كوكبنا؟

Aطقس أكرث دفئًا

Bطقس أكرث برودة

Cرطوبة نسبية أقل

Dارتفاع نسبة األوزون يف الغالف الجوي

قامــت عائشــة بإعــداد الرســم التخطيطــي التــايل لتســاعدها عــىل تصنيــف 

ــية.  ــة مدرس ــالل رحل ــا خ ــور له ــاط ص ــت بالتق ــي قام ــات الت النبات

استخدم تخطيط عائشة لإلجابة عن السؤال التايل.

    

6  ما املجموعة التي ينتمي إليها هذا النبات؟

Aالطحالب

Bالرسخسيات

Cذوات الفلقة

Dذوات الفلقتني
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7  يُظهر الرسم أعاله خريطة العامل موضًحا عليها خطوط العرض. 

        أي األماكن املشار إليها باألحرف يف الخريطة لها معدالت درجات حرارة سنوية مشابهة    

        للموقع X؟ 

AA املوقع

BB املوقع

CC املوقع

DD املوقع

استخدم الجدول التايل لإلجابة عن السؤال 8 .

الوقت الالزم للدوران حول محورهالوقت الالزم للدوران حول الشمسالكوكب
59 يوًما88 يوًماعطارد
243 يوًما225 يوًماالزهرة
24 ساعة365 يوًمااألرض
24.5 ساعة687 يوًمااملريخ

9.9 ساعة11.9 سنةاملشرتي
10.3 ساعة29.5 سنةزحل

17.2 ساعة84 سنةأورانوس
16.2 ساعة164.8 سنةنبتون

8  أي الكواكب األكرث تشابهاً لألرض؟

طول اليوم األكرث تشابهاً لألرضطول السنة األكرث تشابهاً لألرض
Aالزهرةعطارد
Bاملريخالزهرة
Cالزهرةاملريخ
Dاملريخاملشرتي
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.)10 ، املعلومات التالية تتعلق باألسئلة )9

يضع خالد قطعة من خشب الصنوبر ومسامًرا فوالذيًا يف حوض املاء.

تطفو قطعة الخشب بينام يغرق املسامر.

                              

9  هذا يعني أنَّ

A.املسامر الفوالذي أقل كثافة من املاء

B.املاء أكرث كثافة من خشب الصنوبر

C.املسامر الفوالذي أقل كثافة من خشب الصنوبر

D.خشب الصنوبر واملسامر الفوالذي أقل كثافة من املاء

10  أي من التايل صحيح؟

A.قطعة خشب الصنوبر أخف من املسامر الفوالذي

B.قطعة خشب الصنوبر أثقل من املسامر الفوالذي

C.قطعة خشب الصنوبر لها نفس وزن املسامر الفوالذي

D.ال ميكن استنتاج أيهام أثقل
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اإلجابات الصحيحة

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