
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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.)2 ، املعلومات التالية تتعلق باألسئلة )1

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

تطفو قطعة الخشب بينام يغرق املسامر.

                              

1  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

2  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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3  أي األعضاء التالية ال توجد يف تجويف البطن؟

AالكبدBاملعدة

CاملثانةDالقلب

4  ُوِضعت شمعة عىل شبكة أمام مرآة كام يف الشكل.    

        عند أي نقطة من النقاط املبينة سيظهر انعكاس الشمعة؟

 

AA النقطة

BB النقطة

CC النقطة

DD النقطة
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قامــت ســعاد بإضافــة 5 جرامــات مــن رشائــح الرخــام ذي األحجــام املختلفــة إىل مقــدار متســاو مــن الحمــض 

يف كل قــارورة.

فارت قطع الرخام إذ بدأت تتفاعل مع الحمض.

عرضت سعاد نتائجها عن طريق الرسم البياين التايل:

5  أي عبارة صحيحة؟

A.كلام زاد حجم رشائح الرخام كان التفاعل أرسع

B.كلام قل حجم رشائح الرخام كان التفاعل أرسع

C.حجم القطع ال يؤثر عىل رسعة التفاعل

D.القطع الكبرية تستهلك الحمض بشكل أرسع
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        أُطلق بالون ميلء بغاز الهيليوم فبدأ باالرتفاع نحو األعىل.

6  أي مام ييل أفضل تفسريًا ملاذا يرتفع بالون الهيليوم نحو األعىل؟

A.كثافة الهيليوم أقل من كثافة الهواء

B.مقاومة الهواء ترفع البالون لألعىل

C.ال توجد جاذبية تؤثر عىل بالون الهيليوم

D.تدفع الرياح البالون لألعىل

        يبدو أن شكل القمر يتغري بشكل منتظم كل شهر.

7  أي مام ييل أفضل تفسريًا ملاذا يبدو أن شكل القمر يتغري؟

A.ألن األرض تدور حول محورها

B.ألن القمر يدور حول محوره

C.ألن القمر يدور حول األرض

D.ألن الغيوم تغطي القمر
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لدى فتاة فكرة بأن النباتات الخرضاء تحتاج للرمال يف الرتبة من أجل النمو الصحي. حتى تخترب فكرتها، استخدمت 

حوضني للنباتات. وضعت حوض نبات كام هو مبني يف الشكل التايل.

8  أي مام ييل عليها أن تستخدم لحوض النبات الثاين؟
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تُظهر الصور التالية جبلني مختلفني.

السلسلة الجبلية يف الصورة  X مدببة القمم خشنة املظهر وبارزة بينام

السلسلة الجبلية يف الصورة Y ملساء ناعمة ذات حواف وأطراف مصقولة ومدورة.

9     أي عبارة عن هذه الجبال يرجح أن تكون صحيحة؟

A.أقدم X السلسلة الجبلية يف الصورة

B.أقدم Y السلسلة الجبلية يف الصورة

C.الجبال يف الصورتني تقريبًا بنفس العمر ولكنها تكونت بطرق مختلفة

D.الجبال يف الصورتني تقريبًا بنفس القدم ولكنها واقعة بأنصاف الكرة األرضية املختلفة

10     يقوم جهاز املناعة يف الجسم البرشي بإنتاج مواد خاصة. ما االسم الذي يطلق عليها؟

Aاألجسام املضادة

Bالهرمونات

Cااللتهابات

Dالدم

اإلجابات الصحيحة

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