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       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.

الزمن املخصص لالختبار :
الزمن املحدد إلكامل االختبار هو 15 دقيقة.

االختبار التدريبي

2019
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الرياضيات

1  أوزان 7 حزم )بالكيلوجرام( هي :

        
        يتم ترتيب هذه الحزم من األخف إىل األثقل .

        ما وزن الحزمة املوجودة بالوسط؟

        

    =       2

        

3  تحتوي 4 أكياس عىل كرات سوداء و كرات بيضاء فقط.

        أي كيس سيكون لديه االحتامل األكرب اللتقاط  

        كرة سوداء بطريقة عشوائية؟
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4  ما هو حجم املنشور الثاليث املجاور؟

        

5  إذا كان  هو عدد زوجي أقل من الصفر.

        وكان  هو عدد فردي  أقل من الصفر.

        و كان  

         و   أعداد فردية أكرب من الصفر. 

        
        

        أي العبارات التالية يجب أن تكون صحيحة بالنسبة للعدد  ؟ 

 هو عدد فردي أقل من الصفر   

 هو عدد زوجي أقل من الصفر
 هو عدد فردي أكرب من الصفر  
 هو عدد زوجي أكرب من الصفر
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الرياضيات

6  يبني هذا الشكل مربع وأربعة مثلثات.

  .         لدى كل مثلث زاويتان قياس كل منهام 

     

؟          ما قياس الزاوية 
   

        

الكعكة.
 

7  لدى فاطمة وليىل كعكة .فإذا أكلت فاطمة  الكعكة، وأكلت ليىل 

        ما الكرس الذي ميثل الجزء املتبقي من الكعكة؟
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8  يبني الجدول عادات غذائية ملجموعة من الرجال والنساء.

         

        ما احتامل أن يكون الشخص الذي تم اختياره بشكل عشوايئ امرأة نباتية؟ 

        

5 يف الساعة.  km 9  مييش خالد برسعة

15 يف الساعة.  km ويقود دراجته الهوائية برسعة        

3 من املدرسة.  km إذا كان خالد يعيش عىل بعد        

        بكم يزيد الوقت الذي يحتاجه خالد للذهاب إىل املدرسة مشياً عن الوقت

        الذي يحتاجه للذهاب بالدراجة؟

12 دقيقة 

18 دقيقة

24 دقيقة
36 دقيقة
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الرياضيات

10   يتدرب فريق إطفاء الحريق عىل عملية إنقاذ باستخدام شاحنة الحريق والسلم.

        كم يبعد أعىل السلم عن سطح األرض؟
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        اإلجابات الصحيحة

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