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ملًمتطويرمزممنمللأزتوايتملتتعلمييةمزلتيتمهتدفملإىلمالاستامثةمللأمث م يملهمعململس تقطااًبمملتخربيةم يمدزةلمللإماةلتملتعربيةملهمتحد  لث ملتخريص ملهمن يم يمزالة يم

 لتخربوية معملمتحانمللأساتيب لترايضيات همعلمي لتتخصيصمالامتحان ملهمعلمنيممبامحيققمللأهدلفملتتطويريةمللوالة مزحتسنيمخمرجاهتا.مزيلث مءترفعمكفا

مرشطاملحلصولمعىلملتخريص مهمزلزةلملتعم م يملدلزةل.

م

،ملتنندسةمزلتقصاس،مللأمناطملترايضيةمزلجلرب،منظريةمللأعدلدممزلحلسابلترئيس ية:م لترايضياتغطيمأأجزلءميهومليتباةم لترايضياتميعلملتتخص مهمليتباةم

قايي م.مزقدمةزعيم يمحتديدمللأقساممزللأس ئةلملتتولؤمممعملهملتتفاض مزلتتاكم ،مهندسةملهملثللثات،ملدلزلل،مزالاحامتلتللأحصاءم،ملترايضياتملهمتقطعة

مسبص مللمتلثي ململحلرص.معىل  مMTEL, TExES, FTCE, Praxis, and ILTSزلهمامةساتملتعاهميةمحسبممرجعياتم

م

مساعتانمزنصف.الايتباةمد مملتمكبيوتر.ممزتؤخذمبولسطةحسبمنسبمللأقساممعشولئيامليتياةهاميمتمسؤللمم100يتكونممنممالايتباة

م

 نظرية األعداد والحساب 7%

 األنماط الرياضية والجبر 18%

 الهندسة والقياس 10%

 الرياضيات المتقطعة  6%

 حصاء واالحتماالتاال 8%

 الدوال 20%

 هندسة المثلثات 14%

 التفاضل والتكامل 17%
م
 

 
 

 

 

 

 

 

نظرية األعداد 
%7, والحساب

,  األنماط الرياضية والجبر
18%

%10, الهندسة والقياس

%6, الرياضيات المتقطعة 

%8, االحصاء واالحتماالت

%20, الدوال

%14, هندسة المثلثات

%17, التفاضل والتكامل
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مللأعدلدمزلحلسابنظريةم .1

 لتكسوة

 لتعام ملهمشخركمللأكربمزلهمضاعفملهمشخركمللأصغر

 قابليةملتقسمة

 للأعدلدمللأزتيةم

 ترتيبملتعملياتملحلسابية

 لحلسابيةمزلتنندس يةلهمتتاتياتم

 لتصوة ملتقصاس يةمتلأعدلد

 لتنس بةملهمؤزية

 للأس م

 للأعدلدملتززجصةمزلتفردية

 لتبس يطةلهمعادلتمزلهمتبايناتم

 
مللأمناطملترايضيةمزلجلرب .2

 ح ملهمعادلت

 لتقسمةملتخركبيةمزلتقسمةملهمطوةل

 ح منظامممنملهمعادلت

 لتتحلي مللعولم 

 كلثريلتملحلدزد

 لهمتبايناتح منظامممنم

 ح ملهمتباينات

 
ملتنندسةمزلتقصاس .3

 لتنقطة،ملهمس تقميم،ملتقطعةملهمس تقمية،مزلتززلايم)مفاهميملساس ية(

 تشابهمزتطابقملهملثللثات

 زحدلتملتقصاس

 لتنندسةملتتحليلية

 لهمضلعات

 لهمساحة،ملحمليطمزلحلجوم

 حتوي مزحدلتملتقصاس

 لتتحويالتملتنندس ية

 لتتكبري

 
ملترايضياتملهمتقطعةم .4

 لتبناءملتراييض

 لجملموعات

 لجملامصع

 لهمصفوفات

 لهمنطقملتراييض

 لتتولفصقمزلتتبادي 

 للأعاديمزللأمناطم يمللأعدلد

 لللغةمزلهمنطقملتراييض

 لتعالقات
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ممقدمةم يمنظريةملترسومات

 
مللأحصاءمزللأحامتلت .5

 مقايي ملتزنعةملهمركزية

 مقايي ملتتشتت

 زلتتولفصقملتتبادي 

 نظريةمذلتملحلدين

 لتتوايعملتطبيعي

 متلثي ملتبياانتملحصائيا"

مالاحامتلت

 
ملدلزلل .6

 لجملالمزلهمدى

 حتديدمقاعد ملدلزلل

 حسابملدلزللم)ملتعملياتمعىلملدلزلل(

 لهمي 

 لنولعملدلزلل

 متلثي ملدلزللمبيانيا"

 لتتحويالتملتنندس يةمتدلزلل

 كنابةممعادةلملدللةل

 تركيبملدلزلل

 دلةلملتنظري

 لدلزللملتززجصةمزلتفردية

مةزلللوغاةيمتيلدلزللمالاس يةم

 
مهندسةملهملثللثات .7

 لدلزللملهملثللثيةمللأساس ية

 قانونملجليبمزقانونمجصبملتامتم

 متلثي ملدلزللملهملثللثيةمبيانيا

 ح ملهملثلث

 لهمتطابقاتملهملثللثية

 لهمساحة

مح ملهمعادلتملهملثللثية

 
ملتتفاض مزلتتاكم  .8

 زللتصالللهناايتم

 لهمش تقات

 ةمسملدلزلل

 تطبيقاتمعىلملتتفاض مزلتتاكم 

 لتتاكم 

 طرقملتتاكم 

 لهمساحةمزلحلجوم
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Test Duration: 2.5 hours 
 
 
This Mathematics Test is a computer based test that includes but not limited to eight major 
parts as shown in the table below: 
 
Test sections, questions, and options are randomized. Sections and subsections of the test are 
timed by the computer. Test takers can see how much time they have throughout the test. 
 

Weight Topic # 
7% Number Theory and Arithmetic 1 

18% Patterns and Algebra 2 

10% Geometry (2D & 3D) and Measurements 3 

6% Discrete Mathematics 4 

8% Probability and Statistics 5 

20% Functions 6 

14% Trigonometry 7 

17% Calculus ( Differentiation and Integration) 8 

100  %  Total  
 

 
 
 
 
 
 
Part 1: Number Theory and Arithmetic  

To understand, compare, and, apply concepts related to 

 

 Scientific Notation  

 Percentage 

 Exponents  

 Odd and Even 

 Equations and inequalities 

 

 

 Fractions 

 GCF and LCM 

 Prime and Composite 

 Divisibility 

 Order of operations 

 Arithmetic and geometric Sequence 

 

Number Theory  and 
Arithmetic, 7%, 7%

Patterns and 
Algebra(College & 

Intermediate 
Algebra), 18%, 18%

Geometry(2 D & 3 
D) and 

Measurement, 10%, 
10%

Discrete 
mathematics, 6%, 

6%

Probability and 
Statistics , 8%, 8%

Functions, 20%, 20%

Trigonometry, 14%, 
14%

Calculus(Differentiat
ion and Integration), 

17%, 17%

MATH
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  Part 2: Patterns and Algebra 

To understand, compare, and, apply concepts related to 

 Factoring  

 Polynomials 

 Solving system of inequalities 

 Solving inequalities 

 

 

 Solving equations 

 Long and Synthetic Division 

 Solve system of equations   

Part 3: Geometry and Measurements 

To understand, compare, and, apply concepts related to 

 Polygons 

 Perimeters, Areas, and volumes 

 Units conversions  

 Transformations 

 Dilation  

 Points, Lines, segments, and angles 

 Congruent and similar triangles 

  Metric and Imperial Units 

 Analytic Geometry 

 
 

 

 

Part 4 : Discrete Mathematics 

To understand, compare, and, apply concepts related to 

 Basic Structures: Sets,  

 Sequences,  

 Sums 

 Matrices 

 Logic 

 Permutations and Combinations.  

 Recursion 

 Languages and Grammars 

 Relations, basic definitions and properties, special types of relations 

 Introduction to graph theory, basic definitions and properties, special types of graphs 

 

 

Part 5: Probability and Statistics 

To understand, compare, and, apply concepts related to 

 

 Normal Distribution 

 Data representations 

 Probabilities  

 

 

 

 

 Central tendency measures  

  Dispersion measures  

 Permutation and Combination 

 Binomial Theorem 

 
Part 6 : Functions 

To understand, compare, and, apply concepts related to 
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 Domain and Range 

 Identify Functions 

 Evaluate Functions 

 Slope 

 Linear, Quadratic… Functions 

 Functions Graph 

 Transformation 

 Write equation of a linear function 

 Add, Subtract, Multiply, and Divide 

functions 

 Composite Functions 

 Inverse Functions 

 Odd and Even Functions 

 Exponential and Logarithmic Functions 

 

 

Part 7: Trigonometry 

To understand, compare, and, apply concepts related to 

 Solving Triangles 

 Trigonometric Identities 

 Bearing  

 Trigonometric Equations 

 

 

 The 6 trigonometric Ratios 

 Law of Sine and Cosine 

 Sine and Cosine Functions 

 
Part 8: Calculus 

To understand, compare, and, apply concepts related to 

 Continuity  

 Areas and Volume 

 Series and sequences 

 Techniques of integration 

 Limits 

 Derivatives 

 Integrals 

  

 


