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األسئلة المشتركة لكافة المركبات

1- عند دخولك يف نفق طويل �سيء الإنارة اأثناء القيادة نهارًا، عليك:
اأ   -  الإ�ستمرار بال�سري بطريقة طبيعية.

ب -  اإ�ساءة امل�سابيح وزيادة ال�سرعة.
ج  -  اإ�ساءة امل�سابيح وتخفيف ال�سرعة.

د  -  اإ�ستعمال الزمور و�سوء ال�سباب واإ�سارات التحذير.

2- عندما تقود مركبتك اأثناء الليل خلف مركبة اأخرى، عليك:
اأ   -  ا�ستعمال اأ�سواء التالقي )الإ�ساءة  املنخف�سة(.

ب -  ا�ستعمال اأ�سواء الطريق )الإ�ساءة العالية(.
ج  -  عدم ا�ستعمال ال�سوء.

د  -  ا�ستعمال �سوء ال�سباب.

3- فور ظهور مركبة ما يف اجلهة املعاك�سة اأثناء ا�ستعمالك للأنوار العالية 
ليًل، عليك:

اأ   -  تخفي�ض اأنوارك فورًا.
ب -  اإطفاء اأنوارك كليًا.

ج  -  الإ�ستمرار على الأنوار العالية يف كل الأحوال.
د  -  تخفي�ض اأنوارك فقط اإذا بادرت تلك املركبة اإىل تخفي�ض اأنوارها اأوًل.

4- اأثناء تعبئة خزان مركبتك بالوقود، عليك اأن:
ترتك املحرك �سغاًل. اأ   -   

ب -  تدخن لفافة تبغ )�سيجارة(.
ج -  تنزل من املركبة لكي تفتح خزان الوقود.

د  -  تطفىء حمّرك املركبة.
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، اإذا حتوَلْت الإ�سارة من اللون الأخ�سر اإىل اللون الأ�سفر  5- عند تقاطع معينّ
حلظة عبور مركبتك للتقاطع، عليك:

اأ   -  التوقف فورًا و�سط التقاطع.
ب -  متابعة �سريك بانتباه وحذر.

ج  -  التوقف والرجوع اإىل ما وراء ممر امل�ساة.
د  -  تركيز نظرك على الإ�سارة ال�سوئية.

6- عند �سعورك بالنعا�س ال�سديد اأثناء القيادة، عليك:
اأ   -  اأن تخفف ال�سرعة فورًا وتركز اأكرث على مهماتك ك�سائق.

ب -  اأن تتناول الأدوية املن�سطة وتتابع �سريك كاملعتاد.
ج  -  اأن ل تهتم لالأمر لأن النعا�ض �سرعان ما يزول تلقائيًا.

د  -  التوقف فورًا يف مكاٍن اآمن لأخذ ق�سط من الراحة.

7- متى يحق لك اإجتياز خط املنع املتوا�سل الذي يف�سل بي م�سلكي  الطريق؟
اأ   -  ل يحق يل ذلك بتاتًا.

ب -  فقط يف حال عدم قدوم اأية مركبة يف الإجتاه املعاك�ض.
ج  -  على املنعطفات القوية.
د  -  على الطرق امل�ستقيمة.

8- عندما تقرتب مبركبتك من تقاطٍع يوجد فيه �سرطي ينظم ال�سري وتوجد 
اإ�سارة �سوئية واإ�سارة �سري ثابتة، عليك الإلتزام:

اأ   -  بتعليمات �سرطي ال�سري.

ب -  بالإ�سارة ال�سوئية فقط.
ج  -  براأيك وت�سريعك اخلا�ض.

د  -  باإ�سارة ال�سري الثابتة فقط.

9- فور جلو�س ال�سائق خلف املِقَود، يجب عليه اأن يقوم بالأمور الآتية وبالرتتيب املذكور:
اأ   -  يربط حزام الأمان ثم يعّدل املرايا ثم يعدل املقعد.
ب -  يربط حزام الأمان ثم يعّدل املقعد ثم يعّدل املرايا.
ج  -  يعّدل املقعد ثم يعدل املرايا ثم يربط حزام الأمان.
د  -  ُيعّدل املرايا ثم يربط حزام الأمان ثم يعدل املقعد.
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ل مرة يف ال�سباح الباكر، على ال�سائق اأن: 10- بعد ت�سغيل املحرك لأونّ
اأ   -  ينطلق فورًا اإنطالقة �سريعة ليتفادى التاأخري.

ب -  ينتظر قلياًل ريثما ترتفع حرارة املحرك.
ج  -  يبقي النوافذ مغلقة تفاديًا للربد.

د  -  ي�سغط على دوا�سة القاب�ض )دبرياج( ثالث �سغطات �سريعة متتالية.

11- يف كل يوم، وقبل الإنطلق باملركبة لأول مرة، على ال�سائق اأن:
اأ   -  يقوم بفح�ض روتيني لحتياجات املحرك.

ب -  ل يقوم باأي فح�ض طاملا اأن املحرك يعمل.
ج  -  يجل�ض خلف املقود ويفكر باأمور العمل.

د  -  ي�ستمع اإىل ن�سرة الأحوال اجلوية.

12- ل باأ�س على ال�سائق اأثناء القيادة اإذا:
اأ   -  تناول الطعام.

ب -  قراأ �سحيفة اأو خارطة.
ج  -  ا�ستعمل الهاتف.

د  -  ا�ستمع اإىل الراديو ب�سوٍت منخف�ض.

13- اأثناء القيادة، يجب على ال�سائق اأن مي�سك باملقود:
اأ   -  بيد واحدة، وبالتحيد باليد اليمنى.

ب -  بكلتا يديه.
ج  -  اإما بيٍد واحدة اأو بكلتا يديه، ل فرق.

د  -  باأطراف اأ�سابعه.

14- على ال�سائق اأن يربط حزام الأمان:
اأ   -  قبل الإنطالق.

ب -  عندما تبداأ املركبة بالتحرك.
ج  -  حلظة وقوع احلادث.

د  -   فقط اإذا مل يكن كي�ض الهواء متوافرًا يف مركبته.
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15- يجب ا�ستعمال حزام الأمان:
اأ   -  خارج املدينة فقط.
ب -  داخل املدينة فقط.

ج  -  داخل املدينة وخارجها.
د  -  ل لزوم حلزام الأمان باعتبار اأن الكثريين ماتوا وهم يرتدونه.

16- اإن الهدف من م�سند الراأ�س املوجود اأعلى املقعد خلف راأ�س الراكب هو:
اأ   -  اإراحة الراأ�ض اأثناء الرحلة.

ب -  منع ال�سائق من النظر اإىل الركاب يف اخللف اأثناء القيادة.
ج  -  منع اإنك�سار الرقبة اأو العنق اإذا تعر�ست املركبة ل�سدمة من اخللف.

د  -  ا�ستعماله كو�سادة للنوم يف الرحالت الطويلة.

17 - اإن الهدف من الزمور هو:
اأ   -  التنبيه ولي�ض الإزعاج.

ب -  اإ�ستعماله يف احتفالت الزفاف.
ج  -  التعبري عن �سخطك من الآخرين.

د  -  مناداة الآخرين يف الطوابق العليا من املباين.

18 - مينع القانون اإ�ستعمال الزمور )جهاز التنبيه(:
اأ   -  منعًا باتًا.

ب -  داخل املدينة فقط.

ج  -  خارج املدينة فقط.
د  -  بوجود اإ�سارة ممنوع التزمري.

القيادة،  اأثناء  الطوارىء  مركبة  اإنذار  �سفارة  ال�سائق  ي�سمع  عندما   -19
عليه اأن:

اأ   -  ي�سري خلفها مبا�سرًة ك�سبًا للوقت.
ب -  يتنحى جانبًا اأو يتوقف.

ج  -  يزيد �سرعته.
د  -  ل يهتم لالأمر.
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20- البقعة العمياء بالن�سبة ل�سائق املركبة اخلفيفة هي منطقة:
اأ   -  كثيفة ال�سباب على الطريق.

ب -  من الطريق غري م�ساءة لياًل وذات منعطفات قوية.
ج  -  خارج نطاق حقل الروؤية يف املراآة.
د  -  �سمن نطاق حقل الروؤية يف املراآة.

21- اإن الغاية من املراآة الداخلية يف مركبتك هي م�ساعدتك على:
اأ   -  ت�سريح �سعرك.

ب -  ر�سد ما خلف مركبتك.
ج  -  ر�سد ما اأمام مركبتك.

د  -  ر�سد البقع العمياء حول مركبتك.

22- من اأهم واجبات ال�سائق اأثناء القيادة:
اأ   -  الإ�سراع والإنتباه يف حالة العجلة.

ب -  التقيد باأ�سول القيادة ال�سليمة.
ج  -  التمتع باملناظر اخلالبة حوله.

د  -  جتربة مركبته ملعرفة اأق�سى �سرعة لها.

مدى  يعرف  اأن  الطبية،  الأدوية  يتعاطى  كان  اإذا  املركبة  �سائق  على   -  23
تاأثري هذه الأدوية على قيادته وذلك:

اأ   -  قبل القيادة.
ب -  اأثناء القيادة.
ج  -  بعد القيادة.

د  -  بعد وجبة الغداء.

24- اإن ال�سائق املاهر يحرتم قانون ال�سري:
اأ   -  خوفًا من العقاب.

ب -  طمعًا بالثناء.
ج  -  لأنه ُمراَقب.

د  -  لإح�سا�سه بامل�سوؤولية وقناعته بوجوب تاأمني ال�سالمة.



األسئلة المشتركة لكافة المركبات

13

25- اإن اإخراج الراأ�س من نافذة املركبة اأثناء �سريها هو ت�سرف:
اأ   -  خطر يهدد حياة ال�سخ�ض.

ب -  عادي ل يدعو للقلق.
ج  -  �سروري ل�ستن�ساق الهواء النقي.

د  -  �سروري لأنه يتيح لل�سائق تفقد عجالته الي�سرى.

26- للح�سول على رخ�سة ال�سوق اللبنانية، يجب األ يكون عمرك اأقل من:
اأ   -  19 �سنة.
ب -  18 �سنة.
ج  -  20 �سنة.
د  -  21 �سنة.

27- بح�سب القانون، اإن الطريق خم�س�س:
اأ   -  للم�ساة فقط.

ب -  للدراجات النارية والهوائية فقط.
ج  -  للمركبات فقط.

د  -  للم�ساة واملركبات والدراجات النارية والهوائية.

28- ي�سمح القانون عادة للمركبات بالتجاوز:
اأ   -  على اجل�سور.

ب -  داخل الأنفاق.
ج  -  على املنعطفات.

د  -  على الطرقات امل�ستقيمة.

29- اإن املركبات غري امل�سرعة التي ت�سري على م�سلٍك ذو ثلثة م�سارب، يجب 
اأن ت�سري يف:

اأ   -  امل�سرب الأمين.
ب -  امل�سرب الأو�سط.
ج  -  امل�سرب الأي�سر.
د  -  اأي م�سرب كان.
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30- اإذا اأردت اأن تنعطف مبركبتك اإىل اليمي، يجب عليك اأن:
اأ   -  ت�سغل اأ�سواء التحذير واإ�سارة اليمني يف زحمة ال�سري.

ب -  تنعطف دون اإ�سارة اإذا كنت قريبًا من نقطة الإنعطاف.
ج  -  ت�ستعمل اإ�سارة اليمني ال�سوئية �سلفًا.

د  -  ت�ستعمل الأ�سواء الأمامية دللة على اأنك تريد املرور اأوًل.

31- عند ان�سمامك اإىل طريق �سريع، يجب عليك اأن تقود على �سرعة:
اأ   -  تزيد 20 كم/�ض عن �سرعة املركبات املارة على الطريق ال�سريع .

ب -  تقل 20 كم/�ض عن �سرعة املركبات املارة على الطريق ال�سريع.
ج  -  ت�ساوي ال�سرعة القانونية املعَلنة على الطريق ال�سريع.

د  -  تناهز �سرعة املركبات املارة يف الطريق ال�سريع.

32- قانونًا، اإن الر�سيف هو مكان خم�س�س:
اأ   -  للم�ساة ولرتكني املركبات عليه يف ال�سوارع ال�سيقة.

ب -  فقط للم�ساة ولذوي احلاجات اخلا�سة.
ج  -  فقط للم�ساة وللدّراجات النارية والهوائية.

د  -  للم�ساة وللبائعني املتجولني واللوحات الإعالنية.

33- تتاألف حركة املرور من عن�سر اأو اأكرث من العنا�سر الآتية:
اأ   -  من الإن�سان فقط.
ب -  من الطريق فقط.
ج  -  من املركبة فقط.

د  -  من الإن�سان والطريق واملركبة.

34- ينبغي على ال�سائق الإمتناع عن قيادة املركبة يف حال كانت املركبة:
اأ   -  قدمية الطراز و�سرعتها الق�سوى ل ت�ساهي ال�سرعة الق�سوى للمركبات     

         احلديثة.
ب -  تخ�ض �سخ�سًا غريه ويجهل حالتها امليكانيكية.

ج  -  بحالة ممتازة ولكنها فقط تفتقر اإىل فرامل �سليمة.
د  -  مركونة يف مكاٍن بعيد ي�سعب الو�سول اإليها.
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35- تقل مقدرة ال�سائق على الرتكيز اأثناء القيادة ب�سبب:
اأ   -  �سعوره بالن�ساط والقيادة ب�سرعة عالية.

ب -  الإرهاق والنعا�ض والتعب.
ج  -  القيادة اململة داخل املدينة.

د  -  القيادة خارج املدينة حيث املناظر اخلالبة.

36- اإن ا�ستخدام الهاتف اخللوي اأثناء القيادة يوؤثر على قيادة ال�سائق ب�سكل:
اأ   -  اإيجابي من ناحية ك�سب الوقت.

ب -  �سلبي.
ج  -  �سلبي واإيجابي معًا.
د  -  ل �سلبي ول اإيجابي.

37- اإن الن�سيحة الأ�سا�س لل�سائق املحت�سي للكحول هي:
اأ   -  اأن يقود على �سرعة منخف�سة حتى على الطرقات ال�سريعة.

ب -  اأن ياأخذ منبهًا ثم يقود كاملعتاد.
ج  -  اأّل يقود حتى ينتهي مفعول الكحول من ج�سمه.

د  -  اأّل يبايل لالأمر طاملا اأنه مي�سك املقود جيدًا بكلتا يديه.

38- اإن القيادة حتت تاأثري الأدوية املنومة اأو املهدئة للأع�ساب هي قيادة:
اأ   -  ممتعة.

ب -  اآمنة.
ج  -  مريحة.
د  -  خطرة.

39- عندما يهمنّ ال�سائق بقيادة مركبة خمتلفة عن مركبته، يجب عليه:
اأ   -  اأن يتعرف على و�سائل التحكم فيها قبل قيادتها.

ب -  اأن ل يتعّرف على و�سائل التحكم فيها اإذا كان واثقًا من مهارته.
ج  -  اأن يتعّرف على و�سائل التحكم فيها بعد قيادتها.

د  -  اأن يتعّرف على و�سائل التحكم فيها اأثناء قيادتها.
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40- اإن النظام الكهربائي يف املركبات هو �سروري:
اأ   -  للمركبات ذات حمركات الديزل فقط.

ب -  للمركبات ذات حمركات البنزين فقط.
ج  -  لكل املركبات حتى للدراجات الهوائية.

د  -  ملركبات الطوارىء والإ�سعاف فقط.

41- اإن �سائل البطارية احلْم�سي:
اأ   -  غري موؤٍذ.

ب -  ينفع ملاء امل�ّساحات.
ج  -  ينفع ملاء الرادياتور.

د  -  حارق للجلد وللمالب�ض ولدهان ومعدن املركبة.

ة الرادياتور يف املركبة هي: 42- اإن مهمنّ
اأ   -  حتويل مياه املحّرك اإىل بخار.

ب -  خف�ض حرارة هواء املكّيف.
ج  -  تربيد املحّرك.

د  -  تنقية مياه امل�ّساحات.

43- اإن مهمة نظام العادم )الإ�سامبان( يف املركبة هي:
اأ   -  كتم �سوت املحرك وت�سريف غاز الإحرتاق.

ب -  كتم �سوت املحرك فقط.
ج  -  ت�سريف غاز الإحرتاق فقط.

د  -  رفع حرارة املحرك.

44- اإذا تعطلت مروحة جهاز التربيد )الرادياتور( يف املركبة، يح�سل اأحد 
الأمور الآتية:

اأ   -  ترتفع درجة حرارة املحرك.
ب -  تنخف�ض درجة حرارة املحرك.

ج  -  يتعطل جهاز التكييف )املكيِّف(.
د  -  يتعطل جهاز التدفئة.
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45- اإذا انقطع احلزام الذي ي�سغل م�سخة املاء يف املركبة، فعند دوران املحرك:
اأ   -  ترتفع درجة حرارة املحرك.

ب -  تنخف�ض درجة حرارة املحرك.
ج  -  ينخف�ض م�ستوى املاء يف البطارية.
د  -  ينقطع املاء عن ما�سحات الزجاج.

46- اإذا انقطع حزام مولد الكهرباء يف املركبة، فعند دوران املحرك:
اأ   -  تتعطل اآلة التنبيه )الزمور( فورًا.

ب -  تتعطل ما�سحات الزجاج فورًا.
ج  -  تتعطل اإ�سارات وم�سابيح املركبة فورًا.
د  -  يتوقف تزويد البطارية بالكهرباء فورًا.

47- اإذا انخف�س م�ستوى ال�سائل يف البطارية، يجب عليك اإ�سافة كمية منا�سبة من:
اأ   -  ماء ما�سحات الزجاج.

ب -  املاء املقّطر.
د )الرادياتور(. ج  -  ماء املربِّ

د  -  املاء العادي )ماء اخلدمة(.

48- لتتفادى خطر الت�سمم بغاز اأول اأوك�سيد الكربون )CO( يف مركبتك 
اأثناء القيادة، يجب عليك بانتظام، اأن تقوم بفح�س واإ�سلح:

اأ   -  نظام الفرامل.
ب -  البطارية والنظام الكهربائي.

ج  -  العادم )اإ�سامبان(.
د  -  جهاز التربيد )الرادياتور(.

49- اإذا علَقْت دوا�سة الوقود اأثناء القيادة،عليك فورًا اأن:
اأ   -  ت�سد فرامل اليد.
ب -  تنظر يف املرايا.

ج  -  تنظر اإىل عداد ال�سرعة.
د  -  تطفىء املحرك دون اإقفال املقود.
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50- اإذا انفتح غطاء املحرك فجاأة اأثناء �سري املركبة، عليك فورًا اأن:
اأ   -  تزيد �سرعتك قلياًل.

ب -  تنظر يف املرايا اجلانبية.
ج  -  تخفف ال�سرعة تدريجيًا لتوقفها جانب الطريق.

د  -  ت�سغط الفرامل ب�سدة.

51- اإن الأجزاء املتحركة داخل حمرك املركبة حتتاج اإىل:
اأ   -  زيت الفرامل.
ب -  زيت املحرك.
ج  -  ماء البطارية.

د  -  زيت علبة ال�سرعة )فيتا�ض(.

52- اإن اأ�سواء الفرامل هي لتحذير ال�سائقي الآخرين املوجودين يف:
اأ   -  الإجتاه املعاك�ض.

ب -  التقاطع.
ج  -  اخللف.
د  -  الأمام.

53- اإن ال�سائق املاهر هو ال�سائق الذي:
اأ   -  يقود ب�سرعة ليتفادى التاأخري.

ب -  يتكيف مع خ�سائ�ض مركبته ويحافظ على ال�سالمة العامة.
ج  -  ل يتكيف مع خ�سائ�ض مركبته.

د  -  يف�سل م�سلحته على م�سلحة الآخرين.

القواعد  بع�س  على  فقط  تقت�سر  املركبة  قيادة  باأن  الإعتقاد  اإن   -54
الب�سيطة هو اعتقاد:

اأ   -  �سحيح.
ب -  خاطىء وخطري.

ج  -  خاطىء ولكن لي�ض بخطري.
د  -  يعتمد على اأ�س�ض علمية.
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55- تتكون املقدرة على القيادة املاهرة، فقط عن طريق:
اأ   -  تقليد ال�سائقني الآخرين.

ب -  التعلُّم ال�سخ�سي.
لة. ج  -  الإنت�ساب اإىل مدار�ض تعليم ال�سوق املوؤهَّ

د  -  املعرفة النظرية.

56- اإن مهمة قيادة املركبة هي مهمة ذات:
اأ   -  اإنتباه دائم.

ب -  اإنتباه غري دائم.
ج  -  �سرعة يف التنقل.

د  -  بطء �سديد يف التنقل.

57- اإن مقعد ال�سائق لي�س مكانًا لل�سائق:
اأ   -  املنتبه.

ب -  احلامل اأو الغا�سب.
ج  -  اخللوق.

د  -  املاهر.

مياثل  ب�سكٍل  يديه  بكلتا  املقود  مي�سك  اأن  القيادة،  اأثناء  ال�سائق  على   -58
عقربي ال�ساعة عندما ي�سريان اإىل ال�ساعة:

اأ   -  العا�سرة.
ب -  الثانية ع�سرة.

ج  -  ال�ساد�سة والن�سف.
د  -  التا�سعة والربع.

اأثناء القيادة هي لدى جمموعة ال�سائقي  اإن �سرع ردة فعل �سحيحة   -59
املتمر�سي الذين ترتاوح اأعمارهم بي:

اأ   -  18-24 �سنة.

ب -  25-29 �سنة.

ج  -  30-50 �سنة.
د  -  55-75 �سنة.
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60- اإن �سرعة نقل قدم ال�سائق من دوا�سة الوقود اىل دوا�سة الفرامل تكون 
اأ�سرع لدى ال�سائقي:

اأ   -  ال�سباب.
ب -  الكهول.

ج  -  الكبار بال�سن.
د  -  املخمورين.

61- من اأجل قيادة اآمنة، ل ُين�سح ال�سائق اأن يقود ب�سكل متوا�سل لفرتة اأو 
مل�سافة تزيدان عن:

اأ   -  6 �ساعات  اأو 500 كلم.
ب -  5 �ساعات اأو 400 كلم.
ج  -  4 �ساعات اأو 250 كلم.
د  -  7 �ساعات  اأو 600 كلم.

62- يجب اأن يبداأ ا�ستعداد ال�سائق للرحلة:
اأ   -  بعد بدء الرحلة.

ب -  بعد انتهاء الرحلة.
ج  -  قبل بدء الرحلة.

د  -  قبل نهاية الرحلة.

63- يف حالة املطر ال�سديد، كي يتفادى ال�سائق املاهر التاأخري، يجب عليه 
اأن يبداأ رحلته يف حالة املطر ال�سديد:

اأ   -  كاملعتاد.
ب -  بوقٍت اأبكر من املعتاد.

ج  -  بوقٍت متاأخٍر عن املعتاد.
د  -  ُمتفائاًل باخلري.

64- قبل اأن ي�سعد ال�سائق اإىل مركبته، عليه اأوًل اأن:
اأ   -  يتاأكد اأن لديه وقود كاٍف.

ب -  يتاأكد من اأن الزمور يعمل.
ج  -  ينظر حتتها ويدور حولها.

د  -  يربط حزام الأمان.
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: 65- عندما يغريرِّ ال�سائق و�سعية مقعده لُي�سبح منا�سبًا له، يوؤدي هذا اإىل تغريرُّ
اأ   -  و�سع روؤيته من خالل املرايا.

ب -  و�سع روؤيته من خالل النافذة خلفه.
ج  -  اأداء املركبة.

د  -  مدى روؤية الآخرين له.

ل من و�سعية مقعده بحيث: 66- يجب على ال�سائق اأن ُيعدرِّ
اأ   -  بالكاد ي�سل بقدمه اإىل دوا�سة الفرامل.

ب -  يكون قريبًا جدًا من املقود.
ج  -  ي�ستطيع اأن ياأخذ طفله يف ح�سنه.

د  -  يكون قادرًا على ال�سغط على دوا�سة الفرامل براحة.

67- يجب اأن تكون مرايا املركبة:
ة اأثناء القيادة. اأ   -  نظيفة وُمْرجَتَّ
ب -  مك�سورة وثابتة اأثناء القيادة.

ج  -  نظيفة وثابتة اأثناء القيادة.
د  -  خمدو�سة وثابتة اأثناء القيادة.

68- اإن جمال الروؤية يف مرايا املركبة يجب اأن يكون:
اأ   -  كاماًل.

ب -  متو�سطًا ب�سبب وجود مل�سقات على املرايا.
ج  -  متو�سطًا ب�سبب وجود مل�سقات على زجاج املركبة.

د  -  متو�سطًا ب�سبب وجود ك�سور وخدو�ض يف املرايا.

69- يجب على �سائق املركبة اأثناء القيادة اأن ينظر يف املرايا ب�سكل:
اأ   -  مطول من وقت لآخر.

ب -  ملحات �سريعة من وقت لآخر.
ج  -  غري حمدد ودون فرتة حمددة.

د  -  يتنا�سب مع مزاجه.
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اأن  الإزدحام،  اأثناء  وخا�سة  القيادة،  اأثناء  املركبة  �سائق  على  يجب   -70
ياأخذ ملحات �سريعة يف املرايا مرة كل:

اأ   -  40 ثانية.

ب -  30 ثانية.

ج  -  20 ثانية.
د  -  4 اإىل 8 ثواٍن.

71- اإذا اأراد ال�سائق اأن ُيغريرِّ م�سَربه اأو اأن ينعطف مبركبته، عليه اأن ينظر يف 
املرايا:

اأ   -  اأثناء تغيري م�سربه اأو انعطافه.
ب -  بعد تغيري م�سربه اأو انعطافه.
ج  -  قبل تغيري م�سربه اأو انعطافه.

د  -  فقط عندما ي�سمع زمامري الآخرين.

قبل  عليه  اليمي،  جهة  اإىل  مبركبته  ينعطف  اأن  ال�سائق  اأراد  اإذا   -72
الإنعطاف اأن ينظر يف:

اأ   -  املراآة الي�سرى فقط.
ب -  املراآة الداخلية فقط.

ج  -  املراآة اليمنى فقط.
د  -  كل املرايا وخا�سة يف املراآة اليمنى والبقعة العمياء.

73- هل يجب عليك ك�سائق ماهر، اأن ت�ستاء اإذا جتاوزك الآخرون؟
اأ   -  كال.
ب -  نعم.

ج  -  قلياًل.

د  -  كثريًا.
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74- قبل �سروعه بالتجاوز امل�سموح، على ال�سائق اأن ي�ساأل نف�سه اأوًل ال�سوؤال  
التايل، هل هذا التجاوز:

اأ   -  �سيكون ا�ستعرا�سيًا؟
ب -  �سروري؟

ج  -  �سيكون حما�سيًا؟
ر الوقود؟ د  -  يوفِّ

75- قانونًا، هل يحق لل�سائق اأثناء التجاوز امل�سموح به، اأن يتخطى ال�سرعة 
الق�سوى املُعَلنة؟

اأ   -  نعم.
ب -  قليال.

ج  -  كال.
د  -  اأحيانَا.

76- اأثناء التجاوز امل�سموح، على ال�سائق الذي يتجاوز مركبة اأخرى نهارًا، 
اأن ينبه �سائقها بوا�سطة:

اأ   -  التزمري بطريقة ودية.
ب -  عدم التزمري.

ج  -  التزمري بطريقة غري ودية.
د  -  اإ�سارات التحذير.

77- فور اإمتامه عملية التجاوز، على ال�سائق اأن:

اأ   -  يخفف فجاأة لينعطف اإىل اليمني.
ب -  يتوقف فجاأة ل�سراء حاجة ما.

ج  -  يتابع �سرعته الطبيعية.
د  -  ي�سرع ليتجاوز مركبة ثانية.
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على  الر�سيف  جانب  اإىل  املتوقفة  املركبات  متثله  الذي  اخلطر  اإن   -78
ال�سائق املار بقربها هو:

اأ   -  خروج امل�ساة وخا�سة الأطفال من بني تلك املركبات املتوقفة.
ب -  رمي النفايات منها.

ج  -  اإرتفاع �سوت الراديو منها.
د  -  اإ�ستعمالها للزمور.

على  الر�سيف  جانب  اإىل  املتوقفة  املركبات  ت�سكله  الذي  اخلطر  اإن   -79
ال�سائق املار بقربها هو:

اأ   -  اإ�ساءة اأنوارها التحذيرية.
ب -  اإحتمال فتح اأحد اأبوابها الي�سرى فجاأة.

ج  -  اإ�ساءة اأنوارها املنخف�سة.
د  -  اإحتمال فتح اأحد اأبوابها الُيمنى.

على  الر�سيف  جانب  اإىل  املتوقفة  املركبات  ت�سكله  الذي  اخلطر  اإن   -80
ال�سائق املار بقربها هو:

اأ   -  اإ�سدارها �سوت جهاز اإنذار ال�سرقة.
ب -  فتح غطاء حمركها.

ج  -  فتح �سندوق الأمتعة.
د  -  اإحتمال اإنطالق اإحداها فجاأة.

81- ك�سائق وقائي، عليك اأحيانًا اأن:

اأ   -  تاأخذ اأف�سليتك باملرور عنوة لأنها من حقك.
ب -  تتنازل عن اأف�سليتك باملرور منعًا للحادث.

ج  -  اأن ل تعطي الآخرين اأف�سليتهم باملرور.
د  -  اأن ل تتنازل عن اأف�سليتك باملرور.
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82- اأثناء القيادة وقبل ا�ستعمالك للفرامل، عليك اأوًل اأن تنظر:

اأ   -  يف املرايا وخا�سًة يف املراآة الداخلية.
ب -  اإىل ميينك.

ج  -  اإىل ي�سارك.
د  -  اأمامك.

83- اإذا ا�سطررت للوقوف على الطريق، يجب عليك اأن تقف:

اأ   -  قرب خط الو�سط.
ب -  يف و�سط الطريق.

ج  -  يف امل�سلك املعاك�ض.

84- اإن نظام الفرملة املانع للإنغلق)ABS(  يف املركبات احلديثة، يف حالة 
الفرملة ال�سديدة:

اأ   -  لي�ض من الطبيعي اأن ي�سدر �سو�ساء واأن ي�سبب ارجتاجًا يف دوا�سة الفرامل.
ب -  من الطبيعي اأن ي�سدر �سو�ساء فقط.

ج  -  من الطبيعي اأن ي�سدر �سو�ساء واأن ي�سبب ارجتاجًا يف دوا�سة الفرامل.
د  -  من الطبيعي اأن ي�سبب ارجتاجًا يف دوا�سة الفرامل فقط.

املركبات  يف   )ABS( للإنغلق  املانع  الفرامل  نظام  ح�سنات  من  اإن   -85
احلديثة، ويف حالة الفرملة ال�سديدة اأنه:

اأ   -  مينع اإنغالق العجالت ومّيكن ال�سائق من توجيه املركبة.
ب -  مينع اإنغالق العجالت فقط.

ج  -  مّيكن ال�سائق من توجيه املركبة فقط.
د  -  ل مينع اإنغالق العجالت ول مّيكن ال�سائق من توجيه املركبة.
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86- يف حالة الفرملة ال�سديدة يف مركبة جمهزة بنظام فرامل مانع للإنغلق 
)ABS(، عليك ك�سائق اأن:

اأ   -  تخاف وترفع رجلك عن دوا�سة الفرامل اإذا �سعرت ارجتاجًا يف الدوا�سة 
         و�سمْعَت �سو�ساء.

ب -  ل تخاف واأن ت�ستمر بالفرملة حتى النهاية واإن �سعرت بارجتاج 
         و�سو�ساء يف دوا�سة الفرامل.

ج  -  تخاف اإذا �سعرت ب�سو�ساء فقط.
د  -  تخاف اإذا �سعرت بارجتاج يف دوا�سة الفرامل فقط.

87- يف حال اإنزلقت مركبتك، عليك ك�سائق اأن:

اأ   -  ت�سغط على الفرامل ب�سدة.
ب -  ت�سغط على الفرامل ب�سكل عادي.

ج  -  اأن ُتغريِّ اإىل تر�ض �سرعة اأقل.
د  -  ترفع قدمك عن دوا�سة الوقود ول ت�سغط على الفرامل.

88- عند تعر�س مركبتك للإنزلق، عليك وب�سرعة بديهة، اأن:

اأ   -  ت�سغط على الفرامل وتوجه مركبتك بعك�ض اجتاه موؤخرتها.
ب -  ت�سد فرامل اليد وت�سغط على دوا�سة الوقود.

ج  -  ترفع قدمك عن دوا�سة الوقود ول ت�سغط على الفرامل واأن توجه 
         املركبة اإىل اجلهة التي تنزلق بها موؤخرتها.

د  -  تزيد ال�سرعة.

89- حي تْتَبع مبركبتك مركبة اأخرى على �سرعة معينة، ميكنك اأن حتافظ 
على م�سافة اأمان فقط عندما:

اأ   -  تكون �سرعتك اأقل من �سرعتها.
ب -  تكون �سرعتك اأعلى من �سرعتها بكثري.

ج  -  تكون �سرعتك م�ساوية ل�سرعتها.
د  -  تكون �سرعتك اأعلى من �سرعتها بقليل.
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90- اإن تركك مل�سافة اأمان بي مركبتك واملركبة التي اأمامك مبا�سرة اأثناء 
نك من: ال�سري ميكنّ

اأ   -  تفادي ا�سطدامك بها يف حال توقفت فجاأة.
ب -  التمتع باملناظر اخلالبة حولك.

ج  -  تاأخري و�سولك اإىل املكان الذي تق�سده.
د  -  قراءة لوحة ت�سجيل مركبته.

ب�سبب توقف  اأمامك  وانتظارك مبركبتك خلف مركبة  اأثناء توقفك   -91
ال�سري اأو ب�سبب الإ�سارة ال�سوئية احلمراء، عليك اأن:

اأ   -  تل�سق مقدمة مركبتك مبوؤخرة املركبة التي اأمامك.
ب -  ترتك م�سافة اأمان بينك وبينها.

ج  -  تزمر لها.
د  -  ت�سيح ب�سائقها غا�سبًا.

92- حلظة انطلق املركبة التي اأمامك مبا�سرة عند حتول �سوء اإ�سارة املرور 
من اللون الأحمر اإىل اللون الأخ�سر عليك:

اأ   -  اأن تنطلق مبركبتك خلفها وب�سرعة.
ب -  اأن تزمر.

ج  -  اأن تنظر اإىل موؤ�سر الوقود.
د  -  اأن تنتظر ملدة ثانيتني ثم تنطلق.

93- قانونًا، اإن لون �سوء الفرامل يف املركبات هو:

اأ   -  اأحمر.
ب -  اأ�سفر.
ج  -  اأبي�ض.

د  -  برتقايل.
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ودخَلْت  اأمامك  التي  املركبة  وبي  بينك  اأمان  م�سافة  لديك  كان  اإذا   -94
مركبة اأخرى بينكما فيجب اأن:

اأ   -  تتجاوز هذه املركبة من جديد.
ب -  تن�سىء م�سافة اأمان جديدة خلفها.

ج  -  تلت�سق بهذه املركبة.

ر وت�سيء الأنوار. د  -  تزمِّ

95- اإذا حافْظَت على م�سافة اأمان ب�سكل دائم اأثناء الرحلة، ف�سوف ت�سل 
اإىل حيث تق�سد:

اأ   -  باكرًا.
ب -  متوتر الأع�ساب.

ج  -  متاأخرًا.
د  -  مرتاح الأع�ساب.

96- اإن عدد األوان اأنوار اإ�سارة ال�سري ال�سوئية هو:

اأ   -  اأربعة األوان.

ب -  ثالثة األوان.

ج  -  لونان اثنان.
د  -  لون واحد.

97- اإن لون ال�سوء الذي يلي مبا�سرة ال�سوء الأخ�سر لإ�سارة املرور ال�سوئية 
هو اللون:

اأ   -  الأحمر.
ب -  الأ�سفر.
ج  -  الأزرق.

د  -  الأبي�ض.
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98- اإن لون ال�سوء الذي يلي مبا�سرة ال�سوء الأ�سفر لإ�سارة املرور ال�سوئية 
هو اللون:

اأ   -  الأخ�سر.
ب -  الأبي�ض.
ج  -  الأحمر.
د  -  الأزرق.

99- عندما يتحول �سوء اإ�سارة املرور من الأحمر اإىل الأخ�سر، عليك ك�سائق 
وقائي اأن:

اأ   -  تنطلق فورًا.
ب -  تت�سابق مع ال�سائقني الآخرين.

ج  -  تزمر.
د  -  تنطلق بحذر وانتباه.

100- اإعطاء الأف�سلية اأثناء القيادة يعني:

اأ   -  الإ�ستمرار بالقيادة كاملعتاد.
ب -  التوقف فجاأة.

ج  -  التخفيف والإ�ستعداد للتوقف عند اللزوم.
د  -  زيادة ال�سرعة.

در �سوءًا واحدًا  101- عندما تقرتب مبركبتك من اإ�سارة مرور �سوئية ُت�سْ
برتقاليًا متقطعًا، يجب عليك اأن:

اأ   -  تعطي الأف�سلية.
ب -  ت�ستمر بال�سري على �سرعتك العادية.

ج  -  تقف بالكامل.
د  -  تربط حزام الأمان.
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102- اإن اإ�سارة ال�سري الثابتة اخلا�سة باإعطاء الأف�سلية اأو باإف�ساح الطريق، 
لها �سكل هند�سي:

اأ   -  مثلث.

ب -  مربع.
ج  -  دائري.

د  -  م�ستطيل.

103- اإن اإ�سارة املرور الثابتة اخلا�سة باإعطاء الأف�سلية اأو باإف�ساح الطريق، 
هي الإ�سارة الوحيدة ذات �سكل:

اأ   -  مثلث راأ�سه اإىل اأعلى.
ب -  مربع.

ج  -  م�ستطيل.
د  -  مثلث راأ�سه اإىل اأ�سفل.

104- ك�سائق، ُيلزمك القانون باإعطاء الأف�سلية:

اأ   -  للجرارات الزراعية.
ب -  للم�ساة.

ج  -  ل�سرطي املرور.
د  -     لعربات البائعني.

105- اإن حزام الأمان:

اأ   -  �سروري جلميع ركاب ال�سيارة.
ب -  �سروري للراكَبنْي الأمامَينْي فقط.

ج  -  غري �سروري داخل املدينة.
د  -  �سروري خارج املدينة فقط.
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يجب  اخللف،  اإىل  مبركبته  يرجع  اأن  املركبة  �سائق  على  توجب  اإذا   -106
عليه اأن يرجع:

اأ   -  على �سرعة عالية.
ب -  على مهل.

ج  -  على �سرعة متو�سطة.
د  -  كيفما اتفق.

107- عند تقاطع خاٍل من الإ�سارات املرورية ومن �سرطي �سري، يعطي القانون 
اأف�سلية املرور لل�سائق الذي يكون:

اأ   -  ي�ساره مفتوح.
ب -  ميينه مغلق.

ج  -  ميينه مفتوح.
د  -  ي�سل متاأخرًا.

م عليك القانون اأن تعطي الأف�سلية: 108- ك�سائق، يحتنّ
اأ   -  للمركبات على طريق فرعية.

ب -  للمركبات املتوقفة.
ج  -  للمركبات بعك�ض ال�سري.

د  -  ملركبات الطوارىء وال�سرطة واجلي�ض عند ا�ستخدامها و�سائل الإنذار.

109- اإن اإ�سارات ال�سري الثابتة ذات ال�سكل الهند�سي املثلث هي اإ�سارات:
اأ   -  اإر�سادية.
ب -  اإلزامية.

ج  -  حتذيرية.
د  -  مانعة.
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110- اإن اإ�سارات ال�سري الثابتة التحذيرية حمددة بالألوان كالآتي:
اأ   -  اأر�سية زرقاء ذات اإطار اأبي�ض اللون.
ب -  اأر�سية بي�ساء ذات اإطار اأحمر اللون.

ج  -  اأر�سية حمراء ذات اإطار اأخ�سر اللون.
د  -  اأر�سية بي�ساء ذات اإطار اأزرق اللون.

111- اإن اإ�سارات ال�سري الثابتة املانعة اأو الإلزامية لها �سكل هند�سي:
اأ   -  دائري.
ب -  مثلث.
ج  -  مربع.

د  -  م�ستطيل.

112- اإن اإ�سارات ال�سري الثابتة املانعة تتميز باللوني:
اأ   -  الأزرق والأحمر.

ب -  الأخ�سر والأبي�ض.
ج  -  الأخ�سر والأزرق.
د  -  الأبي�ض والأحمر.

113- اإن اإ�سارات ال�سري الثابتة الإر�سادية لها �سكل هند�سي:
اأ   -  مربع اأو م�ستطيل.

ب -  دائري.
ج  -  مثلث.

د  -  �سدا�سي الأ�سالع.

114- اإن اإ�سارات ال�سري الثابتة الإر�سادية لها األوان كالآتي:
اأ   -  اأحمر.
ب -  اأ�سفر.

ج  -  اأخ�سر اأو اأزرق.
د  -  اأ�سود.
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�سكل  ذات  الوحيدة  الثابتة  املرورية  الإ�سارة  هي  “قف”  اإ�سارة  اإن   -115
هند�سي:

اأ   -  دائري.
ب -  مثلث.

ج  -  م�ستطيل.
د  -  ثماين الأ�سالع.

116- عند اقرتاب ال�سائق مبركبته من اإ�سارة “قف” املرورية الثابتة، عليه 
عندما ي�سل اإليها اأن:

اأ   -  ي�ستمر بالتقدم دون مبالة.
ب -  يقف وقوفًا تامًا ثم يتحرك بحذر.

ج  -  يخفف دون اأن يقف.
د  -  يوقف مركبته وينزل منها.

التقاطع،  الي�سار عند  اإىل  اأن ينعطف مبركبته  ال�سائق  117- عندما يريد 
عليه اأوًل اأن:

اأ   -  يزيد �سرعته.
ب -  يخفف �سرعته يف اآخر حلظة.

ج  -  يخفف �سرعته �سلفًا.
د  -  يزمر.

التقاطع،  الي�سار عند  اإىل  اأن ينعطف مبركبته  ال�سائق  118- عندما يريد 
عليه اأوًل اأن:

اأ   -  يعطي اإ�سارة اإىل اليمني.
ب -  يعطي اإ�سارة اإىل الي�سار.
ج  -  ي�سغل اإ�سارات التحذير.

د  -  ي�سيء امل�سابيح الأمامية.
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التقاطع،  الي�سار عند  اإىل  اأن ينعطف مبركبته  ال�سائق  119- عندما يريد 
عليه اأوًل اأن:

اأ   -  يتخذ امل�سرب الأي�سر واأن يقرتب من خط الو�سط.
ب -  يتخذ امل�سرب الأمين.

ج  -  ينظر اإىل موؤ�سر حرارة املحرك.
د  -  يتخذ امل�سرب الأو�سط.

120- عندما ينتظر ال�سائق قرب التقاطع لينعطف اإىل الي�سار، يجب عليه 
اأن يكون قد اأوقف مركبته:

اأ   -  فوق خط الو�سط.
ب -  ب�سكل غري مواٍز خلط الو�سط.

ج  -  ب�سكل مواٍز خلط الو�سط.
د  -  داخل التقاطع.

الي�سار،  اإىل  مبركبته  لينعطف  التقاطع  قرب  ال�سائق  ينتظر  عندما   -121
يجب عليه اأن يبقي عجلته الأمامية:

هة اإىل الأمام ب�سكل م�ستقيم. اأ   -  موجَّ
ب -  موجهة اإىل جهة اليمني.
ج  -  موجهة اإىل جهة الي�سار.
د  -  داخل ممر عبور امل�ساة.

122- عندما يريد ال�سائق اأن ينعطف مبركبته اإىل اليمي، عليه اأوًل اأن:
اأ   -  يزيد �سرعته.

ب -  يزمر.
ج  -  يخفف �سرعته �سلفًا.

د  -  يخفف �سرعته يف اآخر حلظة.
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123- عندما يريد ال�سائق اأن ينعطف مبركبته اإىل اليمي، عليه اأوًل اأن:
اأ   -  يعطي اإ�سارة اإىل الي�سار.

ب -  ي�سغل اأنوار التحذير.
ج  -  ي�سيء الأنوار الأمامية.

د  -  يعطي اإ�سارة اإىل اليمني �سلفًا.

124- عندما يريد ال�سائق اأن ينعطف مبركبته اإىل اليمي، عليه اأوًل اأن:
اأ   -  يتخذ امل�سرب الأو�سط.

ب -  يتخذ امل�سرب الأمين م�سبقًا.
ج  -  ي�سغل امل�ساحات.

د  -  يتخذ امل�سرب الأي�سر.

125- عندما يريد ال�سائق اأن ي�ستمر بالتقدم ب�سكل م�ستقيم عرب التقاطع عليه اأن:
اأ   -  يعطي اإ�سارة اإىل اليمني.
ب -  يعطي اإ�سارة اإىل الي�سار.

ج  -  ل يعطي اأية اإ�سارة.
د  -  ي�سغل اإ�سارات التحذير.

126- عندما يريد ال�سائق اأن ي�ستمر بالتقدم ب�سكل م�ستقيم عرب التقاطع 
عليه اأن:

اأ   -  يختار امل�سرب الأو�سط م�سبقًا.
ب -  ينري امل�سابيح الأمامية.

ج  -  يختار امل�سرب الأي�سر م�سبقًا.
د  -  ي�سغل اإ�سارات التحذير.

على  منها  والنزول  املركبات  اإىل  ال�سعود  الركاب  على  دائمًا  يجب   -127
الطريق من اجلهة:

اأ   -  اليمنى للمركبة.
ب -  الي�سرى للمركبة.

ج  -  الأكرث راحة.
د  -  الي�سرى للمركبة لأولئك الذين هم على جهة الي�سار، والعك�ض �سحيح.
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128- يفقد كثري من ال�سائقي اأع�سابهم ويعَمدون اإىل ال�سياح وال�ستم لدى 
اإىل  بع�سهم  ويذهب  الت�سرف،  ي�سيوؤن  وم�ساة  �سائقي  من  للآخرين  روؤيتهم 

حد امل�ساجرة. كيف تتعامل اأنت مع هكذا حالة؟
اأ   -  جتاَدل مع الآخرين ما عدا الن�ساء.
ب -  حتّلى بال�سرب واحلكمة والأخالق.

ج  -  انظر اإىل ال�سماء اإىل اأن يهداأ غ�سبك.
د  -  جتنب فقط الأ�سخا�ض الذين تبدو عليهم مالمح الباأ�ض والقوة.

�سري  اأو زحمة  املرور  فو�سى  ها  تعمنّ ال�سائق يف منطقة  - عندما يدخل   129
ب�سبب بع�س اأعمال الطريق، يجب على ال�سائق اأن:

اأ   -  ي�سرع ليقتحم املكان قبل غريه.

ب -  ينَد�ّض يف اأي فراغ يجده اأمامه.
ج  -  يتوقف متامًا اإىل اأن يح�سر �سرطي ال�سري.

د  -  يتبادل اأف�سلية املرور مع الآخرين.

و�سك  واأنت على  املعاك�س  الإجتاه  راأيت مركبة مقبلة نحوك من  اإذا   -130
التجاوز، فيجب عليك اأن:

اأ   -  تلَزم م�سلكك وتوؤجل عملية التجاوز.
ب -  ُتخاِطر وحُتاول التجاوز قبل اقرتاب املركبة اأكرث.

ج  -  ُتزّمر وُت�سيء الأنوار الأمامية لتجرب تلك املركبة على اإخالء الطريق لك.
د  -  تخفف �سرعتك فورًا وب�سكل حاد كاإ�سارة على تراجعك.

131- اإذا كنَت تقود مركبتك يف وقت متاأخر من الليل ول يوجد حولك اأنا�س 
اأو مركبات، فيجب عليك:

اأ   -  اأن تقود على �سرعة عالية.
ب -  بالرغم من ذلك، اأن تقود �سمن حدود ال�سرعة املُعَلنة.
ج  -  اأن تقود على �سرعة اأعلى بقليل من ال�سرعة امل�سموحة.

د  -  اأن تخفف ال�سرعة وتطفئ م�سابيحك الأمامية.
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132- عندما تزيد من �سرعة مركبتك، يجب عليك اأن:
اأ   -  ل تغري من احلد الأدنى مل�سافة الأمان بينك وبني املركبة التي اأمامك مبا�سرة.
ر من احلد الأدنى مل�سافة الأمان بينك وبني املركبة التي اأمامك مبا�سرة. ب -  ُتق�سّ

ج  -  تزيد من احلد الأدنى مل�سافة الأمان بينك وبني املركبة التي اأمامك مبا�سرة.
د  -  ل تقلق ب�ساأن م�سافة الأمان طاملا اأنك بكامل يقظتك وانتباهك.

ول  العالية  اأ�سواءها  ت�ستعمل  مركبة  الليل  اأثناء  تقابلك  عندما   -133
ت�ستجيب لك بتخفي�س اأ�سوائها، كيف تت�سرف حيالها؟

اأ   -  انتقم منها با�ستعمال اأ�سوائك العالية.
ب -  ا�ستعمل اأ�سواءك املنخف�سة، خفف �سرعتك، ول حُتّدق باأ�سوائها.

ج  -  ا�ستعمل الزمور ب�سكل مزعج.
د  -  اجته نحو تلك املركبة لكي ترعب �سائقها.

نقطة  قبل  الإنعطاف  اإ�سارة  ل  ُي�سغنّ اأن  ال�سائق  على  يجب  باكرًا  كم   -134
انعطافه داخل املدينة؟

اأ   -  قبل مرتين.
ب -  قبل 10 اأمتار.
ج  -  قبل 30 مرتًا.
د  -  قبل 70 مرتًا.

135- اإذا َتلَفْت رخ�سة القيادة اأو اأ�سبحت قراءتها �سعبة، فيجب:
اأ   -  التخل�ض منها باإعادة تدويرها.

ب -  اخل�سوع لإمتحان القيادة من جديد.
ج  -  ترميمها واإعادة كتابة تفا�سيلها.

د  -  التقدم بطلب للح�سول على رخ�سة جديدة.

136- عندما تتجاوزك مركبة اأثناء الليل، يجب عيك اأن ت�ستعمل:
اأ   -  ال�سوء العايل.

ب -  ال�سوء املنخف�ض.
ج  -  الزمور بلطف.
د  -  �سوء ال�سباب.
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137- عندما ت�سل مركبتان من اجتاهي خمتلفي اإىل تقاطع خاٍل من اأية 
اإ�سارات مرور اأو �سرطي �سري، يجب :

اأ   -  على ال�سائق يف الطريق الفرعي اإعطاء اأف�سلية املرور لل�سائق يف الطريق 
الرئي�سي.

ب -  على ال�سائق يف الطريق الرئي�سي اإعطاء اأف�سلية املرور لل�سائق يف الطريق 
الفرعي.

ج  -  على كل من ال�سائقني اإعطاء اأف�سلية املرور.
د  -  على كل من ال�سائقني عدم اإعطاء اأف�سلية املرور.

ف: 138- اإن ا�ستعمال اآلة التنبيه )الزمور( قرب املدار�س وامل�سايف هو ت�سرنّ
اأ   -  قانوين.

ب. ب -  غري مهذَّ
ج  -  يقرره ال�سائقون اأنف�سهم.

د  -  غري قانوين.

139- على الطرق الريفية التي ل يوجد فيها اإ�سارات حتديد ال�سرعة، ل 
يجب القيادة عادة على �سرعة اأعلى من:

اأ   -  80كلم/�ض
ب -  60كلم/�ض
ج  -  70كلم/�ض

د  -  40كلم/�ض.

الإ�سعاف  ل�سيارات  الق�سوى  ال�سرعة  حدود  اإن  الطوارئ،  مهمات  يف   -140
والإطفاء وال�سرطة هي:

اأ   -  140كلم/�ض
ب -  120كلم/�ض
ج  -  غري حمددة.
د  -  150كلم/�ض
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141- اأثناء القيادة يف الأماكن املكتظة اأو يف ال�سوارع املزدحمة، يجب اأن ل 
تقل م�سافة الأمان عن:

اأ   -  خم�سة اأمتار.
ب -  خم�سة ع�سر مرتًا.

ج  -  ثانيتني.
د  -  ثانية واحدة.

142- عندما تلتقي مركبتان على طريق �سيق �سديد الإنحدار ل يت�سع اإل 
اأم  ال�ساعدة  للأخرى،  تتوقف  اأن  يجب  منهما  مركبة  اأية  واحدة،  ملركبة 

النازلة؟
اأ   -  املركبة النازلة يجب اأن تتوقف للمركبة ال�ساعدة.
ب -  املركبة ال�ساعدة يجب اأن تتوقف للمركبة النازلة.
ج  -  ل يجب على اأية مركبة منهما اأن تتوقف لالأخرى.

د  -  يجب على كل واحدة من املركبتني اأن تتوقف لالأخرى.

143- اإذا �ساءت ظروف القيادة فجاأة، فيجب عليك اأن:
اأ   -  تزيد من �سرعتك.

ب -  حت�سن تلك الظروف.
ج  -  ت�ستمر بال�سري على �سرعتك العادية.

د  -  تخفف �سرعتك.

144- ل َي�سمح لك القانون اأن تتجاوز املركبات الأخرى على الطرق ال�سيقة 
املكتظة داخل املدينة:

اأ   -  اإل اإذا توافرت لديك املهارة الكافية يف القيادة، وخا�سة مهارة التجاوز.
ب -  اإل اإذا زّمْرَت زمورين ق�سريين و�سّغلَت اأنوار الإ�سارات.

ج  -  حتت اأي ظرٍف من الظروف.
د  -  اإل اإذا كانت مركبتك قوية كفاية لتنجز التجاوز ب�سرعة.
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وال�سخ�س  مفتوحة  بوابته  حديد  �سكة  تقاطع  من  اقرتابك  لدى   -145
ف، يجب عليك اأن: املراقب ل يعطيك اأية اإ�سارة للتوقنّ

اأ   -  تنظر وت�سغي بانتباه ما اإذا كان هناك اأي قطار يقرتب قبل اأن تهّم بالعبور.
ب -  ت�سرع وتعرب دون اأن ت�سّيع الوقت يف النظر والإ�سغاء غري الالزَمني.

ج  -  تتوقف اإىل اأن ينتبه لك ال�سخ�ض املراقب ويعطيك اإ�سارة العبور.
د  -  تنتظر حتى ُتغَلق البوابة وُتفتح من جديد، عندئٍذ فقط ميكنك العبور باأمان.

على  مركبتك  تقود  تكون  عندما  الوقود  ا�ستهلك  يف  تقت�سد  لكي   -146
منحَدر، فاإنها:

اأ   -  فكرة جيدة اأن تطفئ حمرك مركبتك.
ب -  فكرة اأح�سن اأن ت�سع ناقل ال�سرعة )الفيتا�ض( على و�سعية الال تع�سيق )بامور(.

ج  -  فكرة اأف�سل اأن تطفئ حمرك مركبتك، واأن ت�سع ناقل ال�سرعة 
)الفيتا�ض( على و�سعية الال تع�سيق )بامور(.

د  -  ت�سكل خطورة كبرية اإذا اأطفاأَت املحرك و/اأو و�سعَت ناقل احلركة على 
و�سعية الال تع�سيق.

مرايا  يف  تنظر  اأن  عليك  يجب  م�سربك،  ُتغرينّ  اأن  تريد  عندما   -147
مركبتك:

اأ   -  قبل تغيري امل�سرب.
ب -  اأثناء تغيري امل�سرب.
ج  -  بعد تغيري امل�سرب.

د  -  فقط عندما ت�سمع زمامري الآخرين.

148- عندما تكون تقود يف �سباب كثيف، يجب عليك اأن:
اأ   -  ت�ستعمل دائمًا ال�سوء املنخف�ض اأثناء القيادة يف ال�سباب.

ب -  ت�ستعمل ال�سوء العايل اإذا كان لون ال�سوء اأ�سفرًا.
ج  -  ت�ستعمل ال�سوء املنخف�ض وال�سوء العايل معًا لكي ت�ستطيع الروؤية ب�سكل 

اأف�سل.
د  -  ل ت�ستعمل اأية اأ�سواء لكي تتفادى انعكا�ض ال�سوء يف عينيك.
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149- اإذا َنويَت اأن تتوقف اأثناء القيادة، فيجب عليك اأن:

اأ   -  تزّمر ب�سكل وا�سح قبل اأن تتوقف.
ب -  تتوقف دون اأن تعطي اأية اإ�سارة، خا�سة عندما يكون ا�ستعمال الزمور 

ممنوعًا.
ج  -  تنذر املركبة التي خلفك عرب ا�ستعمال الإ�سارة املنا�سبة �سلفًا.

د  -  اأن ت�سغط بقوة على فراملك لكي تنذر ال�سائق خلفك بوا�سطة اأنوار 
الفرامل.

150- عندما ت�سوء حالة مركبة ما لدرجة انها ت�سبح غري �ساحلة لل�سري، 
يجب على مالكها اأن:

اأ   -  يهجرها بكل ب�ساطة، يف اأي مكان على الطريق.
ب -  يتقدم بطلب معنّي اإىل اجلهات املخت�سة ليتم اإيقافها عن ال�سري قانونًا.

ج  -  يبيع لوحاتها قبل التخل�ض منها.
د  -  يرميها يف النهر لت�سبح مالذًا اآمنًا لالأ�سماك حماَفظة على البيئة.

151- اأين وكيف يجب اإجل�س الطفل ال�سغري يف ال�سيارة؟

اأ   -  يف املقعد الأمامي مع ا�ستعمال حزام الأمان .
ب -  يف ح�سن اأحد ركاب ال�سيارة يف املقعد اخللفي.

تًا يف املقعد اخللفي، يف كر�سي الأمان املنا�سب لعمره. ج  -  ُمثبَّ
د  -  يف ح�سن ال�سائق مع ا�ستعمال حزام الأمان.

152- على تقاطعات الطرق، ُيفرَت�س بال�سائق اأن:

اأ   -  ُيركن مركبته يف اأي مكان.
ب -  يحرتم تعليمات �سرطي ال�سري.

ج  -  يرجع مبركبته اإىل اخللف.
د  -  يتجاوز املركبات الأخرى.
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153- اإن اأق�سر م�سافة اأمان على �سرعة 75 كلم/�س يف اأف�سل ظروف القيادة، 
هي حواىل:

اأ   -  15مرتًا
ب -  25مرتًا
ج  -  40مرتًا
د  -  65مرتًا

الطريق  على  ما  عطٍل  بوادر  فجاأة  مركبتك  على  تظهر  بداأت  اإذا   -154
ال�سريع، يجب عليك اأن:

اأ   -  تغادر الطريق ال�سريع من اأقرب خمرج.
ب -  تتوقف فورًا حيث اأنت.

ج  -  ت�ستمر بال�سري على �سرعتك البطيئة جدًا اإىل حيث تق�سد.
د  -  ترجع اإىل املنزل عرب الركوب املجاين مبركبات الغري.

155- اإن احلد الأق�سى لل�سرعة يف الظروف اجليدة هو:
اأ   -  100كلم/�ض

ب -  80كلم/�ض
ج  -  كما يحدده ال�سائق بح�سب راأيه ال�سخ�سي.

د  -  كما حتدده اإ�سارة حتديد ال�سرعة.
156- عندما تقود على طريق �سريع يف ظروف مناخية �سعبة كاملطر الغزير، 

ال�سباب الكثيف، و/اأو الرياح القوية، يجب عليك اأن:
اأ   -  تقود على احلد الأق�سى لل�سرعة.

ب -  تخفف اإىل �سرعة معقولة، اأو اأن تتوقف موؤقتًا.
ج  -  تقود على  ن�سف احلد الأق�سى لل�سرعة.

د  -  تركن مركبتك على الطريق ال�سريع وتتابع رحلتك ب�سيارة اأجرة.
157- اإن التجاوز على اجل�سور، يف الأنفاق، اأو عند تقاطعات الطرق هو:

اأ   -  قانوين اإذا مت على �سرعة منخف�سة.
ب -  قانوين اإذا مت على �سرعة معتدلة.

ج  -  غري قانوين على كل ال�سرعات.
د  -  غري قانوين حتى ولو طلب �سرطي ال�سري من ال�سائق اأن يتجاوز.
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158- اإذا تعطلت مركبتك على الطريق ال�سريع، يجب عليك اأن:
اأ   -  ترتكها حيث هي وت�سغل اإ�سارات التحذير.

ب -  تنقلها اإىل الطرف الأمين من الطريق وت�سغل اإ�سارات التحذير.
ج  -  توقفها يف امل�سلك املعاك�ض وتفتح غطاء املحرك.

د  -  تدفعها اإىل اخللف اإىل اأقرب خمرج من الطريق ال�سريع.

159- اأثناء القيادة على الطريق ال�سريع، ُي�سَمح لك اأن:
اأ   -  توقف مركبتك يف اأي مكان ت�ساء.

ب -  تت�سابق مع ال�سائقني الآخرين.
ج  -  تقود جنبًا اإىل جنب على �سرعات بطيئة.

د  -  تتجاوز اإذا مل يكن هناك اإ�سارات متنع التجاوز.

بداأ يتجاوزك، يجب عليك  يتبعك قد  الذي  ال�سائق  اأن  اإذا لحظَت   -160
اأن:

اأ   -  تزيد من �سرعتك لت�سبح م�ساوية ل�سرعته.
ب -  حتافظ على �سرعتك ليتمكن من جتاوزك.

ج  -  تخّف�ض �سرعتك لكي تتمكن من تاأنيبه.
د  -  تقرتب من خط و�سط الطريق.

161- اأثناء قيادتك للمركبة، اإن حقل الروؤية لديك:
اأ   -  يتاأثر بعدد املرايا يف مركبتك.

ب -  يكرب مع ازدياد �سرعتك، وي�سغر مع انخفا�سها.

ج  -  ي�سغر مع ازدياد �سرعتك، ويكرب مع انخفا�سها.
د  -  يتاأثر بنوعية املرايا يف مركبتك.

162- عندما تقود يف مطر غزير اأو �سباب كثيف، يجب عليك اأن:
اأ   -  تزيد من م�سافة الأمان اأمامك.

ر م�سافة الأمان لتتمكن من روؤية املركبة اأمامك. ب -  تق�سّ
ج  -  تطّبق قاعدة الثانيتني اخلا�سة باأق�سر م�سافة اأمان.

د  -  تت�سرف متامًا كما يت�سرف ال�سائق الذي تتبعه.
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163- عندما تقود يف ظروف جيدة للقيادة، وحيث يكون التجاوز م�سموحًا، 
يجب عليك اأن:

اأ   -  ل تتجاوز اأبدًا حتى ولو كان التجاوز �سروريًا.
ب -  تتجاوز �سمن ال�سرعة القانونية فقط عندما يكون التجاوز �سروريًا.

ج  -  تتجاوز على �سرعة اأعلى من ال�سرعة القانونية لكي تتجاوز باأمان.
د  -  تتجاوز حتى ولو كان التجاوز غري �سروري.

164- اإذا جتاوْزَت نقطة اخلروج من الطريق ال�سريع، يجب عليك اأن:
اأ   -  تلَتّف 180 درجة لتعود اإىل نقطة اخلروج من الطريق ال�سريع.
ب -  تتابع القيادة اإىل النقطة التالية للخروج من الطريق ال�سريع.

ج  -  ترجع اإىل الوراء اإىل نقطة اخلروج التي جتاوزتها.
د  -  تنزل عن الطريق لتخت�سر طريق العودة اإىل نقطة اخلروج.

165- اإذا كنت على عجلة من اأمرك اأثناء القيادة وتريد اأن ت�سل ب�سرعة 
اإىل حيث تق�سد، يجب عليك اأن:

اأ   -  ت�سرع كثريًا لكي ت�سل على الوقت دون اأي تاأخري.
ب -  تخالف قواعد ال�سري لأنه لديك �سبب وجيه لتفعل ذلك.

ج  -  حترتم قواعد ال�سري على الرغم من كل �سيء.
د  -  تطلب من ال�سرطي اأن يوقف لك ال�سري.

اأثناء  ال�سرعة  حدود  جتاوز  تتجنب  اأن  منطقيًا  ميكنك  كيف   -166
القيادة؟

اأ   -  اأتناول مهدئًا لالأع�ساب قبل القيادة.

ب -  اأ�ستبدل دوا�سة الوقود بدوا�سة اأ�سغر.
ج  -  اأحّمل مركبتي ب�سخور ثقيلة.

د  -  اأ�سع جدوًل زمنيًا لتنقالتي.

167- من اأ�سكال �سوء الت�سرف اأثناء القيادة:
اأ   -  التجاوز.

ب -  رمي النفايات.
ج  -  الرجوع اإىل الوراء.

د  -  الإ�ستماع اإىل الراديو.
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ات ال�سلمة التي يجب و�سعها يف املركبة. 168- من معدنّ
اأ   -  م�سباح �سغري يعمل على البطارية.

ب -  م�سد�ض.
ج  -  مثلثات الأمان.

د  -  مطفاأة حريق قدمية.

169- يجب اإعطاء اإ�سارة الإنعطاف:
اأ   -  �سلفًا.

ب -  حلظة الإنعطاف.
ج  -  بعد الإنعطاف.

د  -  قبل الإنعطاف بثالث دقائق.

على  اأمامك  فرعي  طريق  بوجود  اليمي  اإىل  الإنعطاف  اأردت  اإذا   -170
باإعطاء  تبداأ  اأن  عليك  يجب  فيه،  الإنعطاف  تود  الذي  املكان  قبل  ميينك 

اإ�سارة اليمي:
اأ   -  قبل و�سولك اإىل الطريق الفرعي.

ب -  حلظة و�سولك اإىل املكان الذي تريد الإنعطاف فيه.
ج  -  حلظة اجتيازك للطريق الفرعي.

د  -  ل حاجة لإعطاء الإ�سارة يف هذه احلالة اخلا�سة.

171- اإذا ن�سيَت اإ�سارة الإنعطاف �سغالة، فاإنك:
اأ   -  ت�ساعد الآخرين على فهم نواياك.

ب -  تربك ال�سائقني الآخرين.
ج  -  تت�سبب باحرتاق م�سباح الإ�سارة.

د  -  تت�سبب باإفراغ البطارية من الكهرباء.

172- ال�سائقون اجليدون يتعاملون مع اإ�سارات غريهم من ال�سائقي:
اأ   -  بثقة عمياء.

ب -  بعدم اكرتاث.
ج  -  بطريقة عادية.

د  -  بحذر.
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173- اإن اإعطاء الإ�سارات الوا�سحة وال�سحيحة اأثناء القيادة:
اأ   -  يربك �سائر م�ستعملي الطريق..

ب -  يربك امل�ساة فقط.
ج  -  ي�ساعد يف تخفي�ض حوادث ال�سري.

د  -  هو �سبب رئي�سي حلوادث ال�سري.

نون طريقهم عرب النظر حولهم: 174- اإن ال�سائقي الوقائيي يوؤمنّ
اأ   -  اأثناء حتمية املحرك.

ب -  اأثناء الرجوع اإىل اخللف.
ج  -  اأثناء الإنطالق اإىل الأمام.

د  -  كل الوقت اأثناء القيادة.

175- اإذا اأردَت اأن تركن مركبتك يف �سارع ذو م�سلَكي متعاك�َسي الوقوف فيه 
م�سموح، يجب عليك اأن تركن مركبتك:
اأ   -  على اجلانب الأمين من ال�سارع.
ب -  على اجلانب الأي�سر من ال�سارع.

ج  -  يف اأية جهة منا�سبة.
د  -  يف و�سط ال�سارع بني امل�سلكني.

176- باإمكانك اأن تر�سد ُبَقعك العمياء اأثناء القيادة عن طريق:
اأ   -  النظر يف مرايا مركبتك.

ب -  اإ�ساءة م�سابيحك الأمامية.
ج  -  تنظيف مرايا مركبتك.

د  -  اأخذ ملحة �سريعة عرب النافذة املنا�سبة.

177- اإذا اأردَت اأن تنعطف ميينًا اأو ي�سارًا داخل املدينة، يجب عليك اأن تبداأ 
باإعطاء الإ�سارة ال�سحيحة قبل نقطة الإنعطاف:

اأ   -  مبئة مرت.
ب -  ب�سبعني مرتًا.
ج  -  بثالثني مرتًا.
د  -  بخم�سة اأمتار.
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178- لدى اقرتابك من تقاطع طرق تُلوح فيه من البعيد الإ�سارة ال�سوئية 
بلون اأخ�سر، يف هذه احلالة يجب عليك اأن:

اأ   -  تزيد �سرعتك قبل اأن يتحول ال�سوء اإىل الأ�سفر.
ب -  حتافظ على �سرعتك مع الإ�ستعداد للتوقف الهادئ اإذا لزم الأمر.

ج  -  ت�سغط فراملك بقوة يف حال حتول ال�سوء اإىل الأ�سفر.
د  -  تعترب اأن ال�سوء لن يتحول اإىل الأ�سفر يف اأية حلظة.

179- يف حال عدم حتديد ال�سرعة يف املناطق املكتظة، اإن ال�سرعة املعقولة 
هي:

اأ   -  30كلم/�ض
ب -  65كلم/�ض
ج  -  70كلم/�ض
د  -  75كلم/�ض

دة 80 كلم/�س،  ال�سرعة فيه حمدَّ اإذا كنَت تقود على طريق مفتوح   -180
غري اأن ال�سري فيه ينطلق على �سرعة 100 كلم/�س اأو اأكرث، يف هذه احلالة 

يحق لك قانونًا اأن ت�سري على �سرعة:
اأ   -  100كلم/�ض اأو اأكرث

ب -  100كل/�ض اأو اأقل
ج  -  80كلم/�ض اأو اأقل
د  -  80كلم/�ض اأو اأكرث

181- اإن الت�سرفات اخلاطئة يف القيادة واملذكورة اأدناه، هي مثال حي على 
هو  منها  واحد  اأي  بيرِّ  ال�سائقون،  بها  يقوم  التي  اخلطرة  الت�سرفات  بع�س 

الت�سرف املخالف للقانون واأكرثها خطورة:
اأ   -  التدخني.

ب -  الأكل.
ج  -  الإ�ستماع اإىل املو�سيقى ال�ساخبة.

د  -  اإ�ستعمال الهاتف النقال.
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182- ت�سبح اأ�سطح الطرق زلقة ب�سكل كبري عندما:

اأ   -  متطر بغزارة.
ب -  ت�ستد احلرارة يف ف�سل ال�سيف.

ج  -  يبداأ املطر اخلفيف بالهطول بعد فرتة جفاف.
د  -  تكون اإطارات املركبة بحالة �سيئة.

اأن  تفرت�س  اأن  عليك  يجب  ما،  مركبة  تتجاوز  لكي  تخطط  عندما   -183
�سائق هذه املركبة:

اأ   -  لن يَدعك تعود اإىل م�سلكك.
ب -  �سوف يَدعك تعود اإىل م�سلكك.
ج  -  �سوف يحافظ على �سرعة ثابتة.

د  -  مدرٌك ملا تفعله.

الأمام، فيجب  اليمي على تقاطع يف  اإىل  اأن تنعطف  اإذا كنَت تريد   -184
عليك:

اأ   -  عدم اإعطاء اأية اإ�سارة طاملا اأنك ت�سري على اأق�سى اليمني.
ب -  اأن تخفف �سرعتك تدريجيًا وت�سّغل اإ�سارة اليمني �سلفًا.

ج  -  اأن حتافظ على �سرعتك وتعطي اإ�سارة اليمني عند بدء الإنعطاف.
د  -  اأن ت�سرع لكي تتمكن من الإنعطاف بثبات اأكرث.

185- اإذا كان لديك �سوءًا اأخ�سرًا على تقاطع طرق ال�سري فيه مقفل ب�سبب 
الإزدحام، فيجب عليك اأن:

اأ   -  ترجع اإىل الوراء بعك�ض ال�سري لتاأخذ �سارعًا اآخرًا.
ب -  تدخل التقاطع وتنتظر يف و�سطه اإىل اأن ينجلي املوقف.

ج  -  حتاول الإلتفاف حول ال�سري املتوقف.
د  -  تبقى خارج التقاطع وتنتظر اإىل اأن ينجلي املوقف.
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ئة،  186- اإذا كنت تتبع مركبة ثقيلة على طريق رئي�سي يف ظروف جوية �سينّ
يجب عليك اأن:

اأ   -  تتبع تلك املركبة عن قرب لأن �سائقها ي�ستطيع اأن يرى للبعيد اأكرث.
ب -  ترتك م�سافة اأمان بينك وبينها اأطَول من امل�سافة املطلوبة يف الظروف 

العادية.
ج  -  ترتك م�سافة بينك وبينها ت�ساوي طول �سيارة واحدة لكي يتمكن �سائقها 

من روؤيتك.
د  -  تتجاوز تلك املركبة فورًا لت�ستلم املقّدمة.

187- اأثناء القيادة يف ال�سباب الكثيف، يجب عليك اأن ت�ستعمل:
اأ   -  ما�سحات الزجاج.

ب -  ال�سوء العايل.

ج  -  جهاز التدفئة.
د  -  ال�سوء اخلا�ض بال�سباب.

ْطَت باأي حادث �سري، يجب عليك اأن: 188- اإذا تورنّ
اأ   -  تت�سل مبحاميك اخلا�ض فورًا.

ب -  تفر من مكان احلادث.
ج  -  تتقاتل مع ال�سائق الآخر.

د  -  حْتمي مكان احلادث.

املركبات  بي  لولبية  وبطريقة  ال�سري  حركة  من  اأ�سرع  تقود  عندما   -189
وتتجاوز ال�سوء الأحمر، فاإنك �سوف:

اأ   -  ت�سل اإىل مق�سدك اأ�سَرع واأ�سَلم.
ب -  تزيد من احتمالت تورطك بحادث �سري.

ج  -  ت�ساعدعلى عدم ازدحام ال�سري.
د  -  تنال الثناء واملديح من �سائر م�ستعملي الطريق.
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190- اإن اأف�سل و�سيلة اإحرتازية باإمكانك اتخاذها حيال ا�ستعمال الهاتف 
النقال اأثناء القيادة، هي اأن:

اأ   -  ت�ستعمل ملحقات الهاتف التي تغنيك عن ا�ستعمال يديك.
ب -  تبقي الهاتف مبتناول يدك.

ج  -  تتوقف عن القيادة اإىل جانب الطريق اأثناء ا�ستعمال الهاتف.
د  -  تبيع هاتفك النقال.

191- اإنك تقرتب من اإ�سارة �سوئية تعطي �سوءًا اأحمرًا، ولكن �سرطي ال�سري 
يطلب منك اأن تعرُب الإ�سارة، لذلك يجب عليك اأن:

اأ   -  تُعرب كيفما اتفق.
ب -  تلفت نظر ال�سرطي اإىل وجود ال�سوء الأحمر.

ج  -  تطيع ال�سرطي �سرط اأن تعرُب بانتباه وحَذر.
د  -  تنتظر حلني ظهور ال�سوء الأخ�سر.

192- -قبل اأن حتاول مغادرة الوقوف املحاذي للر�سيف لتن�سم اإىل ال�سري 
يف ال�سارع، يجب عليك اأن:

اأ   -  تزمر وتنطلق بر�ساقة وتعطي الإ�سارة.
ب -  تنظر يف مراآتك الداخلية ثم تنطلق.

ج  -  تنطلق وتوؤ�سر ثم تنظر جليًا.
د  -  تنظر جيدًا وتوؤ�سر ثم تنطلق بحذر.

ا�س ب�سكل متوا�سل، له نف�س  193- اإن ال�سوء الأحمر للإ�سارة ال�سوئية الَومنّ
الدللة كاإ�سارة:

اأ   -  قف.
ب -  اإعطاء الأف�سلية اأو اإف�سح الطريق.

ج  -  ممنوع الوقوف.
د  -  م�سموح الوقوف.
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194- عندما تقرتب من م�ستديرة مرورية، يجب عليك اأن:
اأ   -  تدخل امل�ستديرة قبل اأية مركبة موجودة فيها.

ب -  تعطي اأف�سلية املرور للمركبات املوجودة يف امل�ستديرة.
ج  -  ت�سيئ امل�سابيح الأمامية وت�ستعمل الزمور.

د  -  تتوقف وتنتظر خلو امل�ستديرة من املركبات متامًا.

195- يف اأي م�سرب يجب عليك اأن تتواجد قبل اأن تنعطف اإىل الي�سار يف 
�سارع ذو ثلثة م�سارب؟

اأ   -  ل يهم يف اأي م�سرب تكون طاملا اأنك توؤ�سر اإىل الي�سار.
ب -  يف امل�سرب الأمين.

ج  -  يف امل�سرب الأو�سط.
د  -  يف امل�سرب الأي�سر.

196- تعتمد م�سافة الأمان على:
اأ   -  ال�سرعة، الظروف اجلوية، وظروف الطريق.

ب -  مدى عجلة ال�سائق من اأمره.
ج  -  تعليمات �سرطي ال�سري.

د  -  مزاج ال�سائق.

197- اإن اأف�سل طريقة لل�سيطرة على �سيارتك اأثناء الإنزلق، هي:
اأ   -  اإدارة املقود اإىل اليمني واإىل الي�سار.

ب -  ال�سغط ب�سرعة على الفرامل.
ج  -  اإدارة املقود اإىل نف�ض اجلهة التي تنزلق اإليها موؤخرة ال�سيارة.

د  -  نقل ذراع تغيري ال�سرعة اإىل و�سعية الرجوع اإىل اخللف.

ُقُدمًا  198- لقد اقرتْبَت من تقاطع طرق مزدحم باملركبات وتنوي عبوره 
اإىل الأمام، ولكنك موجود يف امل�سرب الأي�سر باخلطاأ، لذلك يجب عليك اأن:

اأ   -  تنعطف اإىل الي�سار.
ب -  تتجاوز املركبة التي اأمامك عن ميينها.

ج  -  تبقى حيث اأنت اإىل اأن ينجلي ال�سري اأمامك.
د  -  ترجع اإىل الوراء قلياًل لكي تنحرف اإىل امل�سرب الأو�سط.



األسئلة المشتركة لكافة المركبات

52

199- لقد اأوقْفَت مركبتك يف مكان غري ماألوف لديك، لذلك يجب عليك عدم:
اأ   -  اإغالق نوافذ مركبتك اإذا كنَت �ستعود بعد قليل.

ب -  اإقفال اأبوابها اإذا كنَت متواجدًا باجلوار.
ج  -  املبالة اإذا كانت مركونة ب�سكل غري �سحيح.

د  -  ن�سيان مكان وقوفها بال�سبط.

200- اإن ل�سق �سيء ما على املراآة الداخلية اأو تدلنّيه منها:
اأ   -  يقلل من روؤيتك اأثناء القيادة.

ب -  يجعل مركبتك تبدو جميلة.
ج  -  ي�ساعدك يف ر�سد البقعة العمياء.

د  -  يلهي الأطفال يف املقعد الأمامي.

201- عندما تركن مركبتك على طلعة مبحاذاة الر�سيف، يجب عليك اأن:
اأ   -  توّجه عجالتك الأمامية ب�سكل م�ستقيم اإىل الأمام.

ب -  توجه عجالتك الأمامية اإىل الي�سار لكي ترتكز موؤخرة العجلة الأمامية 
اليمنى على حافة الر�سيف..

ج  -  توجه عجالتك الأمامية اإىل اليمني باجتاه حافة الر�سيف.
ق الرتو�ض على تر�ض الرجوع اإىل اخللف )فيتا�ض اأريار(. د  -  توِقف املحرك وُتع�سِّ

202- اإن ال�سبب الرئي�سي حلوادث ال�سري هو:
اأ   -  الطريق.
ب -  املركبة.

ج  -  الطق�ض.
د  -  ال�سائق.

203- اإن اخلط املزدوج املت�سل يف و�سط طريق ذو اجتاهي متعاك�سي يعني اإن:
اأ   -  القيادة فوق هذا اخلط غري قانونية.

ب -  التجاوز م�سموح.
ج  -  الطريق ي�سيق.

د  -  القيادة فوق هذا اخلط قانونية.
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فكرة  )بامور(  اللتع�سيق  و�سعية  على  مركبتك  ت�سيري  ُيعترَب  متى   -204
ح�سنة؟

اأ   -  عندما تقود على منحَدر خفيف.
ب -  عندما تقود على طريق م�ستٍو مل�سافة 50 مرتًا قبل التوقف.

ج  -  اأبدًا.
د  -  عندما تكون مركبتك على و�سك النفاد من الوقود.

اخللفي  اأو  الأمامي  الزجاج  على  واملل�سقات  ال�سور  ل�سق  يجب  ل   -205
للمركبة اأو على نوافذها لأن:

اأ   -  الإعالن بهذه الطريقة غري فعال.
ب -  ذلك ي�سبب ال�سرود الذهني لل�سائقني الآخرين.

ج  -  املل�سقات ت�سبح باهتة مع الوقت.
د  -  املل�سقات حُتّد من روؤية ال�سائق.

206- اإذا كنت تتبع مركبة ثقيلة على مقربة من قمة مرتَفع، يجب عليك 
اأن تتجاوز تلك املركبة:

اأ   -  فورًا.
ب -  فقط عندما تبلغ القمة وت�سبح قادرًا على روؤية ال�سري املعاك�ض.

ج  -  بعد اأن تزمر ثالث مرات.
د  -  عندما يعطيك �سائقها اإ�سارة بيده لكي تتجاوزه.

207- كيف يجب عليك اأن تتخل�س من زيت املحرك امل�ستعَمل؟
اأ   -  حْرق الزيت.

ب -  تعليب الزيت وبيعه كمنتوج جديد.
ج  -  �سكْب الزيت يف اأقنية ال�سرف ال�سحي.

د  -  اإر�سال الزيت لإعادة تدويره.

208- اإذا كان هناك مركبة تتجاوز مركبتك يف ظروف طبيعية، يجب عليك اأن:
اأ   -  تزيد �سرعتك.

ب -  تنحرف اإىل الي�سار بع�ض ال�سيء.
ج  -  حتافظ على �سرعتك.
د  -  تخف�ض �سرعتك فورًا.
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209- اإنك توؤ�سر وتنتظر لكي تنعطف اإىل الي�سار مع عدم وجود �سرطي �سري 
اأو اإ�سارة �سوئية، يجب عليك اأن:

اأ   -  تنعطف ب�سرعة قبل اقرتاب ال�سري املعاك�ض اأكرث مما هو قريب.
ب -  تنعطف فقط عندما يخلو امل�سلك املعاك�ض من املركبات.

ج  -  ت�سق طريقك عنوة اإذا مل يتوقف لك اأحد يف ال�سري املعاك�ض.
د  -  تبقى منتظرًا اإىل اأن يتوافر �سرطي �سري.

210- عندما تقود �سيارتك اأو اأية مركبة كبرية، يجب عليك اأن تعترب راكب 
الدراجة الهوائية:

اأ   -  متامًا كاأي �سائق �سيارة.
ب -  ك�سخ�ض يجب عليه اأن يركب دراجته الهوائية يف املنتَزه فقط.

ج  -  كاأحٍد من امل�ساة يتوجب عليه ا�ستعمال الر�سيف فقط.
د  -  كمناف�ض �سعيف ميكنك التغلب عليه ب�سهولة.

211- اإن �سرود ذهن ال�سائق يعني اأن ال�سائق:
اأ   -  ل ينتبه جيدًا اأثناء القيادة.

ب -  ل يفهم اإ�سارات ال�سري.
ج  -  يفهم اإ�سارات ال�سري ولكنه يخالفها.

د  -  يفتقر اإىل املهارة الكافية ليقود باأمان.

هي  القيادة،  اأثناء  انتباهه  عدم  اأو  ال�سائق  �سرود  مظاهر  بع�س  اإن   -212
الآتي:

اأ   -  قراءة خارطة، �سحيفة، الأكل الخ...
ب -  املجادلة مع اأحد الركاب اأو التكلم على الهاتف النقال الخ...

ج  -  كل ما هو مذكور اأعاله.
د  -  ل �سيء مما هو مذكور اأعاله.

213- اإن �سرود ال�سائق الذهني اأو عدم انتباهه اأثناء القيادة، ينجم عادة 
عن �سوء حالة:

اأ   -  مركبة ال�سائق.
ب -  الطريق.
ج  -  الطق�ض.

د  -  ال�سائق اجل�سدية اأو الذهنية، اأو تدين م�ستوى املعرفة لديه .
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214- اإن اإحدى مهام ال�سائق الأ�سا�سية اأثناء القيادة هي:
اأ   -  م�ساهدة املناظر اخلالبة حوله.

ب -  جتربة مركبته ملعرفة اأعلى �سرعة لها.
ج  -  التقيد باأنظمة وقوانني ال�سري.
د  -  الو�سول باأق�سر وقت ممكن.

215- اإن القيادة حتت تاأثري الأدوية هي:
اأ   -  �سيء مفِرح.
ب -  �سيء مزعج.
ج  -  �سيء خطري.
د  -  ت�سرف اآمن.

216- حتتاج حمركات املركبات اإىل:
اأ   -  زيت املحرك.

ب -  زيت ترو�ض ال�سرعة ) زيت فيتا�ض(.
ج  -  زيت فرامل.

د  -  مزيج من زيت )الفيتا�ض( وزيت املحرك بكميات مت�ساوية.
217- ب�سكل عام، هل يجب اأن ت�ستاَء اإذا جتاَوَز مركبتك �سائق ما؟

اأ   -  نعم.
ب -  قلياًل.

ج  -  ح�سب املزاج.
د  -  كال.

218- قبل اأن ت�سغط فراملك بقوة، يجب عليك اأوًل اأن:
اأ   -  تنظر اإىل دوا�سة الفرامل.

ب -  تنظر اأمامك.
ج  -  تنظر يف املراآة اجلانبية.

د  -  تتاأكد من عدم وجود مركبات خلفك تتبعك عن قرب.
219- اإذا حافْظَت على م�سافة اأمان ب�سكل دائم اأثناء الرحلة، فهذا يوؤدي 

اإىل و�سولك:
اأ   -  متَعبًا.
ب -  �ساملًا.

ج  -  متاأخرًا.
د  -  �سِجرًا.
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األسئلة الخاصة باالسعاف واإلنقاذ

220- يجب على �سائق مركبة الإنقاذ والإ�سعاف اأن يكون ملمًا:

اأ   -  بالإ�سعافات الأولية.
ب -  بفن القيادة ال�سريعة بني املركبات.

ج  -  ب�سيانة اأجهزة التنبيه ال�سوئية وال�سوتية ملركبة الطوارئ.
د  -  باإجراء العمليات اجلراحية الب�سيطة.

221- ُيفرَت�س مبركبة الإنقاذ والإ�سعاف اأن تكون:
اأ   -  جذابة املنظر.

ب -  دائمًا بجهوزية تامة للحالت الطارئة.
ج  -  �سريعة جدًا.

د  -  �سغرية احلجم للتخل�ض من زحمة ال�سري.

فرَت�س ب�سائق مركبة الإنقاذ والإ�سعاف اأن يكون: 222- ُيُ
اأ   -  �سغري ال�سن.

ب -  متو�سط ال�سن.
ج  -  كبري ال�سن.

د  -  ُم�سِععفًا متمر�سًا.

223- اإن �سائق مركبة الإنقاذ والإ�سعاف املاهر، هو الذي يعرف:

اأ   -  كيف ُيعدل من طريقة قيادته مبا ويتنا�سب مع الظروف ال�سعبة على 
الطريق.

ب -  كيف ي�ستعمل حزام الأمان.
ج  -  نوعية الإ�سابة مبجرد النظر اإىل ال�سخ�ض امل�ساب.

د  -  كيف ي�ستعمل اأجهزة التنبيه ال�سوئية وال�سوتية.



األسئلة المشتركة لكافة المركبات

57

ُيفرَت�س  املجتمع،  يف  الإن�ساين  دورها  يو�سح  ب�سكل  املوؤ�س�سة  لتمثيل   -224
ب�سائق مركبة الإنقاذ والإ�سعاف:

اأ   -  اأن يقود �سيارة الإ�سعاف دون ارتداء الزي الر�سمي.
ب -  اأن ياأكل ويدخن اأثناء القيادة.

ج  -  اأن يتمتع بامل�سداقية وعدم ا�ستعمال اأجهزة التنبيه يف احلالت غري 
الطارئة.

د  -  اأن ي�ستعمل �سيارة الإ�سعاف مل�سلحته ال�سخ�سية.

دائمًا  يعرف  الذي  هو  املتمر�س  والإ�سعاف  الإنقاذ  مركبة  �سائق  اإن   -225  
كيف يهيئ:

اأ   -  مركبة الإ�سعاف والإنقاذ حت�سبًا لأية  مهمة طوارئ.
ب -  �سيارته اخلا�سة حت�سبًا لأية مهمة طوارئ.

ج  -  نف�سه حت�سبًا لأية مهمة طوارئ.
د  -  نف�سه ومركبة الإ�سعاف والإنقاذ حت�سبًا لأية مهمة طوارئ.
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أجوبة األسئلة
المشتركة لكافة المركبات

1- اجلواب: ج
2- اجلواب: اأ
3- اجلواب: اأ
4- اجلواب: د

5- اجلواب: ب
6- اجلواب: د
7-  اجلواب: اأ
8- اجلواب: اأ

9- اجلواب: ج
10- اجلواب: ب

11- اجلواب: اأ
12- اجلواب: د

13- اجلواب: ب
14- اجلواب: اأ

15- اجلواب: ج
16- اجلواب: ج
17- اجلواب: اأ
18- اجلواب: د

19- اجلواب: ب 
20- اجلواب: ج
21- اجلواب: ب
22- اجلواب: ب

23- اجلواب: اأ
24- اجلواب: د
25- اجلواب: اأ

26- اجلواب: ب
27- اجلواب: د

28- اجلواب: د
29- اجلواب: اأ

30- اجلواب: ج
31- اجلواب: د

32- اجلواب: ب
33- اجلواب: د 
34- اجلواب: ج
35- اجلواب: ب
36- اجلواب: ب
37- اجلواب: ج
38- اجلواب: د
39- اجلواب: اأ

40- اجلواب: ج
41- اجلواب: د
42- اجلواب: ج
43- اجلواب: اأ
44- اجلواب: اأ
45- اجلواب: اأ
46- اجلواب: د

47- اجلواب: ب
48- اجلواب: ج
49- اجلواب: د
50- اجلواب: ج
51- اجلواب: ب
52- اجلواب: ج
53- اجلواب: ب
54- اجلواب: ب

55- اجلواب: ج
56- اجلواب: اأ

57- اجلواب: ب
58- اجلواب: د
59- اجلواب: ج
60- اجلواب: اأ

61- اجلواب: ج
62- اجلواب: ج
63- اجلواب: ب
64- اجلواب: ج
65- اجلواب: اأ
66- اجلواب: د
67- اجلواب: ج
68- اجلواب: اأ

69- اجلواب: ب
70- اجلواب: د
71- اجلواب: ج
72- اجلواب: د
73- اجلواب: اأ

74- اجلواب: ب
75- اجلواب: ج
76- اجلواب: اأ

77- اجلواب: ج
 78- اجلواب: اأ

79- اجلواب: ب
80- اجلواب: د

81- اجلواب: ب



األسئلة المشتركة لكافة المركبات

59

82- اجلواب: اأ
83- اجلواب: اأ

84- اجلواب: ج
85- اجلواب: اأ

86- اجلواب: ب
87- اجلواب: د
88- اجلواب: ج
89- اجلواب: ج
90- اجلواب: اأ

91- اجلواب: ب
92- اجلواب: د

93اجلواب: اأ
94- اجلواب: ب
95- اجلواب: د

96- اجلواب: ب
97- اجلواب: ب
98- اجلواب: ج
99- اجلواب: د

100- اجلواب: ج
101- اجلواب: اأ
102- اجلواب: اأ
103- اجلواب: د

104- اجلواب: ب
 105- اجلواب: اأ

106- اجلواب: ب
107- اجلواب: ج
108- اجلواب: د
 109- اجلواب: ج
110- اجلواب: ب

111- اجلواب: اأ
112- اجلواب: د

113- اجلواب: اأ
114- اجلواب: ج
115- اجلواب: د

116- اجلواب: ب
117- اجلواب: ج
118- اجلواب: ب

119- اجلواب: اأ
120- اجلواب: ج
121- اجلواب: اأ

122- اجلواب: ج
123- اجلواب: د

124- اجلواب: ب
125- اجلواب: ج
126- اجلواب: اأ
127- اجلواب: اأ

128- اجلواب: ب
129- اجلواب: د
130- اجلواب: اأ

131- اجلواب: ب
132- اجلواب: ج
133- اجلواب: ب
134- اجلواب: ج
135- اجلواب: د

136- اجلواب: ب
137- اجلواب: اأ
138- اجلواب: د

 139- اجلواب: ب
 140- اجلواب: ج
140- اجلواب: ج
141- اجلواب: ج
142- اجلواب: اأ

143- اجلواب: د
144- اجلواب: ج
145- اجلواب: اأ
146- اجلواب: د
147- اجلواب: اأ
148- اجلواب: اأ

149- اجلواب: ج
150- اجلواب: ب
151- اجلواب: ج
152- اجلواب: ب
153- اجلواب: د
154- اجلواب: اأ
155- اجلواب: د

156- اجلواب: ب
157- اجلواب: ج
158- اجلواب: ب
159- اجلواب: د

160- اجلواب: ب
161- اجلواب: ج
162- اجلواب: اأ

163- اجلواب: ب
164- اجلواب: ب
165- اجلواب: ج
166- اجلواب: د

167- اجلواب: ب
168- اجلواب: ج
169- اجلواب: اأ

 170- اجلواب: ج
171- اجلواب: ب
172- اجلواب: د
173- اجلواب: ج
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174- اجلواب: د
175- اجلواب: اأ
176- اجلواب: د
177- اجلواب: ج
178- اجلواب: ب

179- اجلواب: اأ
180- اجلواب: ج
181- اجلواب: د
182- اجلواب: ج
183- اجلواب: اأ

184- اجلواب: ب
185- اجلواب: د

186- اجلواب: ب
187- اجلواب: د
188- اجلواب: د

189- اجلواب: ب
190- اجلواب: ج
191- اجلواب: ج
192- اجلواب: د
193- اجلواب: اأ

194- اجلواب: ب
195- اجلواب: د
196- اجلواب: اأ

197- اجلواب: ج
198- اجلواب: ج
199- اجلواب: د
200- اجلواب: اأ

201- اجلواب: ب
202- اجلواب: د
203- اجلواب: اأ

204- اجلواب: ج

205- اجلواب: د
206- اجلواب: ب
207- اجلواب: د
208- اجلواب: ج
209- اجلواب: ب

210- اجلواب: اأ
211- اجلواب: اأ

212- اجلواب: ج
213- اجلواب: د
214- اجلواب: ج
215- اجلواب: ج
216- اجلواب: اأ
217- اجلواب: د
218- اجلواب:د

219- اجلواب: ب

220- اجلواب: اأ
221- اجلواب: ب
222- اجلواب: د
223- اجلواب: اأ

224- اجلواب: ج
225- اجلواب: د

األجوبة الخاصة 

باالسعاف واإلنقاذ


