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األسئلة الخاصة
بالمركبات الثقيلة

1- �إن �شاحنة حمملة ال ميكنها نقل �أكرث من:
�أ   -  �صخ�صني.

ب -  �صخ�ص و�حد.
ج  -  وفق �لعدد �ملحّدد يف �لرخ�صة.

د  -  ال يحق لها نقل �أي �صخ�ص.

2- عند ربط �لقاطرة باملقطورة، على �ل�شائق �أن يتاأكد من �أن:
�أ   -    مكابح �ملقطورة غري م�صدودة.

ب -  مكابح �ملقطورة م�صدودة و�أرجلها تالم�ص �الأر�ص.
ج  -  مكابح �ملقطورة غري م�صدودة و�أرجلها تالم�ص �الأر�ص.

د  -  �ملقطورة تالم�ص �الأر�ص على ِرجٍل و�حدة.

3- على �ل�شائق عند ربط �لقاطرة باملقطورة �أن ينتبه �إىل �أن:
�أ   -    خطوط �لهو�ء و�الأ�صالك �لكهربائية مو�صلة ب�صكٍل جيد.

ب -  خطوط �لهو�ء فقط مو�صلة ب�صكٍل جيد.
ج  -  �الأ�صالك �لكهربائية فقط مو�صلة ب�صكٍل جيد.

د  -   م�صمار �لربط غري مثبَّت.

4- عند �ل�شروع بربط �لقاطرة باملقطورة، على �شائقها �أن:
�أ   -    ُيرجع �لقاطرة فوق �ملقطورة.

ب -  ُيرجع �لقاطرة ب�صرعة حتت �ملقطورة.
ج  -  ُيرجع �لقاطرة ببطء حتت �ملقطورة.

د  -  َيُجر �ملقطورة �إىل �لقاطرة.
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5- عند ف�شل �لقاطرة عن �ملقطورة، على �ل�شائق �أن يختار مكانًا:
�أ   -    م�صطحًا ولينًا.
ب -  منحدرً� و�صلبًا.

ج  -  منحدرً� ولينًا.
د  -   م�صطحًا و�صلبًا.

6- عند ف�شل �لقاطرة عن �ملقطورة، على �ل�شائق �أن:
�أ   -   ي�صد فر�مل �ملقطورة بقوة وُينزل �أرجلها �إىل �أق�صى حد.

ب -  ال ي�صد فر�مل �ملقطورة وُينزل �أرجلها �إىل �أق�صى حد.

ج  -  ي�صد فر�مل �ملقطورة وال ُينزل �أرجلها �إىل �أق�صى حد.
د  -  ال ي�صد فر�مل �ملقطورة وال ُينزل �أرجلها �إىل �أق�صى حد.

7- عند ف�شل �لقاطرة عن �ملقطورة، على �ل�شائق �أن:
�أ   -   يف�صل خطوط �لهو�ء فقط.

ب -  يف�صل خطوط �لهو�ء و�لكهرباء.
ج  -  يف�صل خطوط �لكهرباء فقط.

د  -  ال يف�صل خطوط �لهو�ء و�لكهرباء.

8- بعد ف�شل �لقاطرة عن �ملقطورة، ي�شبح �لتعامل مع �لقاطرة:
�أ   -    خمتلفًا ب�صكٍل كبري.

ب -  خمتلفًا ب�صكٍل طفيف.
ج  -  �أ�صعب.

د  -  بدون �ختالف.

9- ل�شائق �ملركبة �لثقيلة بقع عمياء حول مركبته وعددها:
�أ   -   �أربع بقع عمياء على �الأقل.

ب -  ثماين بقع عمياء على �الأقل.
ج  -  ثالث بقع عمياء.

د  -   بقعة عمياء و�حدة.
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10- على �شائق �ملركبة �لثقيلة �أن ينتبه �إىل �رتفاع مركبته خا�شة:
�أ   -  عندما يقود على طرقات مفتوحة.

ب -  عند مروره حتت ج�صر �أو دخوله يف نفق.
ج  -  عند مروره فوق ج�صر.

د  -  عند قيادته على منحدر.

11- على كل �شائق مركبة ثقيلة �أن ينتبه �إىل عر�ض مركبته خا�شًة:
�أ   -  عند جتاوزه ملركبة �أخرى.

ب -  عند قيادته يف �لطرق �ملفتوحة. 
ج  -  عند �أخذه ق�صطًا من �لر�حة. 

د  -  بعد تفريغ حمولته.

12- على �شائق �ملركبة �لثقيلة �أن: 
�أ   -  يرجع �إىل �خللف يف �الأماكن �ملكتظة. 

ب -  يرجع �إىل �خللف د�خل �لنفق.
ج  -  يرجع �إىل �خللف بعد �لتقاطع مبا�صرًة.

د  -  يتفادى �لرجوع �إىل �خللف يف �الأماكن �ملكتظة.

13- على �شائق �ملركبة �لثقيلة �أن:
�أ   -  يلم ببع�ص خ�صائ�ص مركبته.

ب -  يلم بكل خ�صائ�ص مركبته.
ج  -  ال يلم بخ�صائ�ص مركبته. 

د  -  يلم بخ�صائ�ص مركبة �ل�صائق �الآخر.

14- �إن �لتعامل مع �ملركبات �لثقيلة يختلف عنه مع �ملركبات �الأخرى، فعند 
�الإنعطاف �إىل �ليمني:

�أ   -  ال يجب ترك م�صافة كافية جلهة �ليمني.
ب -  يجب ترك م�صافة كافية يف �الأمام.

ج  -  يجب ترك م�صافة كافية جلهة �ليمني.
د  -  يجب ترك م�صافة كافية يف �خللف.
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�خللفية  عجالتك  فاإن  ي�شار،  منعطف  يف  �لثقيلة  مركبتك  تقود  حني   -15
�لي�شرى ميكن �أن:

�أ   -  تعرب خط و�صط �لطريق.
ب -  تنزل عن حافة �لطريق �ليمنى.

ج  -  تنزل عن حافة �لطريق �لي�صرى.
د  -  تنفجر ب�صبب حالة �لطريق.

عبور  تتفادى  وكي  ي�شار،  منعطف  يف  �لثقيلة  مركبتك  تقود  حني   -16
عجالتك �خللفية �لي�شرى خلط و�شط �لطريق، عليك �أن:

�أ   -  تاأخذ �أق�صى ي�صارك خالل �ملنعطف.
ب -  تاأخذ ميينك خالل �ملنعطف.

ج  -  تزيد �صرعتك خالل �ملنعطف.
د  -  تركز �نتباهك على �ملر�يا.

�خللفية  عجالتك  فاإن  ميني،  منعطف  يف  �لثقيلة  مركبتك  تقود  حني   -17
�ليمنى ميكن �أن:

�أ   -  تعرب خط �لو�صط.
ب -  تنزل عن حافة �لطريق �لي�صرى.

ج  -  تنفجر ب�صبب حالة �لطريق.
د  -  تنزل عن حافة �لطريق �ليمنى.

18- حني تقود مركبتك �لثقيلة يف منعطف ميني، وكي تتفادى نزول عجالتك 
�خللفية �ليمنى عن حافة �لطريق، عليك �أن:

�أ   -  تاأخذ �أق�صى ميينك خالل �ملنعطف.
ب -  تزيد �صرعتك خالل �ملنعطف.

ج  -  تقود مركبتك بالقرب من خط و�صط �لطريق.
د  -  تركز �نتباهك على �ملر�يا.



األسئلة الخاصة بالمركبات الثقيلة

66

19- يكمن �خلطر �أثناء �لقيادة عند �الإقرت�ب من قمة مرَتَفع يف:
�أ   -  و�صوح �لروؤية خلف �ملرتفع.

ب -  عدم روؤية ما يجري خلف �ملرتفع.
ج  -  �إزدياد �ندفاع �ملركبة تلقائيًا.

د  -  �إنخفا�ص درجة حر�رة �ملحرك.

20- عند �قرت�بك من قمة مرَتَفع على �شرعة عالية، عليك �أن:
�أ   -  تزيد �صرعتك.

ب -  حتافظ على �صرعتك.
ج  -  تتفقد موؤ�صر �لوقود.

د  -  تخفف �صرعتك.

21- عند �قرت�بك من قمة مرَتَفع، عليك �أن تتوقع خلف �لقمة:
�أ   -  وجود عقبات.

ب -  عدم وجود عقبات.
ج  -  مناظر خالبة.

د  -  طريق م�صتقيم.

22- �إذ� ��شتعملت �لزمور ب�شكل متو��شل عند �قرت�بك من قمة مرَتَفع، فاإن 
ذلك:

�أ   -  �صيمكنك من �صماع زمور �الآخرين.
ب -  �صي�صتهلك طاقة �ملحرك.

ج  -  �صيمنعك من �صماع زمور �لقادمني من خلف �لقمة.
د  -  �صيزيد من ��صتهالكك للوقود.

 23- عندما تقرتب ب�شاحنتك من منحدر على �شرعة عالية، يجب عليك �أن 
ُتخفف �شرعتك و:

�أ   -    تختار تر�ص �صرعة �أعلى.
ب -  تبقى على نف�ص تر�ص �ل�صرعة.

ج  -  تختار تر�ص �صرعة �أقل.

د  -   تفرغ �لرتو�ص )بامور(.



األسئلة الخاصة بالمركبات الثقيلة

67

24- عندما تقود �شاحنتك على منحدر، لل�شيطرة على مركبتك يجب عليك 
�أن تعتمد على:

�أ   -  �لفر�مل ب�صكل مطلق.
ب -  فر�مل �ليد.

ج  -  �لرت�ص �لعايل بالدرجة �الأوىل.
د  -  �لرت�ص �ملنخف�ص بالدرجة �الأوىل.

متو��شل  ب�شكل  �لثقيلة  مركبتك  يف  �لرئي�شية  للمكابح  ��شتعمالك  �إن   -25
على منحدر طويل، يبطل مفعول:

�أ   -    �لفر�مل ب�صبب �رتفاع حر�رتها.
ب -  �لفر�مل ب�صبب �نخفا�ص حر�رتها.

ج  -  �لبطارية ب�صبب �الإ�صتهالك �لز�ئد.

د  -   �لر�دياتور ب�صبب �حلر�رة �لز�ئدة.

26- عندما تقود �شاحنتك على منحدر طويل، يجب عليك �أن ت�شتعمل تر�ض 
�شرعة :

�أ   -    عايل و�لكو�بح �الإ�صافية.
ب -  منخف�ص و�لكو�بح �الإ�صافية.

ج  -  عايل وفر�مل �ليد.
د  -   منخف�ص وفر�مل �ليد.

27- �أثناء �الإنحد�ر �لطويل، �إن ��شتعمالك �ملتو��شل للفر�مل �لرئي�شية يف 
مركبتك �لثقيلة ي�شبب:

�أ   -  نفاد هو�ء �لفر�مل و�رتفاع حر�رة �لفر�مل.
ب -  نفاد هو�ء �لفر�مل و�نخفا�ص حر�رة �لفر�مل.

ج  -  �زدياد هو�ء �لفر�مل و�نخفا�ص حر�رة �لفر�مل.
د  -  �زدياد هو�ء �لفر�مل و�رتفاع حر�رة �لفر�مل.
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28- عند �قرت�بك مبركبتك �لثقيلة من منحدر طويل، عليك �أن تختار تر�ض 
�شرعة منخف�ض وذلك:

�أ   -  بعد �رتفاع �صرعتك على �ملنحدر.

ب -  قبل �رتفاع �صرعتك على �ملنحدر.
ج  -  يف نهاية �ملنحدر.

د  -  قبل نهاية �ملنحدر بقليل.

�ىل  باالإنتقال  وتاأخرت  �لثقيلة  مبركبتك  طوياًل  منحدرً�  دخلَت  �إذ�   -29
تر�ض �شرعة منخف�ض و�أ�شبحت �شرعتك عالية، ف�شوف:

�أ   -    ي�صبح من �ل�صهل عليك �الإنتقال �ىل تر�ص �صرعة منخف�ص.
ب -  تنخف�ص �صرعتك تلقائيًا.

ج  -  ي�صبح من �مل�صتحيل �الإنتقال �ىل تر�ص �صرعة منخف�ص لل�صيطرة على 
�ملركبة.

د  -   ي�صبح باإمكانك جتاوز �ملركبات باجلملة وب�صكل �آمن.

تر�ض  تختار  �أن  عليك  يجب  �شعودً�،  �لثقيلة  مركبتك  قيادتك  عند   -30
�شرعة:

�أ   -  منخف�ص يتنا�صب مع �صدة �ملرتَفع ووزن حمولة مركبتك.
ب -  عايل ال يتنا�صب مع �صدة �ملرتَفع ولكن يتنا�صب مع وزن �حلمولة.
ج  -  عايل يتنا�صب مع �صدة �ملرتَفع ولكن ال يتنا�صب مع وزن �حلمولة.

د  -  منخف�ص ال يتنا�صب مع �صدة �ملرتَفع ووزن �حلمولة.

31- عند قيادتك ملركبتك �لثقيلة �شعودً� متو��شاًل، يجب عليك:
�أ   -  �إجهاد �ملحرك.

ب -  جتّنب �إجهاد �ملحرك.
ج  -  جتّنب �لنظر �إىل موؤ�صر حر�رة �ملحرك.

د  -  عدم �ل�صماح للمركبات �ل�صغرية بتجاوزك.
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32- عند قيادتك ملركبتك �لثقيلة �شعودً� متو��شاًل، يجب عليك:
�أ   -    �لنظر �إىل موؤ�صر �لوقود معظم �لوقت.

ب -  �لنظر �إىل عد�د �مل�صافات معظم �لوقت.
ج  -  �إلتز�م �أق�صى �لي�صار قدر �مل�صتطاع.
د  -  �إلتز�م �أق�صى �ليمني قدر �مل�صتطاع.

33- عند قيادتك مركبتك �لثقيلة �شعودً�، يجب عليك:
�أ   -  ت�صهيل مهمة �الآخرين حني يتجاوزونك.

ب -  عدم ت�صهيل مهمة �الآخرين حني يتجاوزونك.
ج  -  �لتزمري لالآخرين حني يتجاوزونك.
د  -  �ل�صياح باالآخرين حني يتجاوزونك.

34- �إذ� كنت تريد �أن تتجاوز مبركبتك �لثقيلة مركبة �أخرى �شعودً�، وكان 
ذلك �شي�شتغرقك وقتًا طوياًل، فعليك �أن:

�أ   -  ت�صر على �لقيام بهذ� �لتجاوز.
ب -  تزيد من �صرعتك.

ج  -  ت�صرف �لنظر عن هذ� �لتجاوز.
د  -  تركز نظرك على موؤ�صر �ل�صرعة كل �لوقت.

35- �إن قيادة مركبتك �لثقيلة على طريق وعرة، حتّتم عليك �أن:
�أ   -  تزيد من �صرعتك قلياًل.

ب -  تكون حذرً� و�أن تخطط للطريق م�صبقًا.
ج  -  ال تعطي �الأمر �أية �أهمية.

د  -  تركز �هتمامك �إىل �خللف.

36- �أثناء قيادة مركبتك �لثقيلة على خمتلف �لطرقات، يجب عليك �أن: 
�أ   -  تختار �لطرق �لوعرة الأنها �أق�صر.

ب -  تختار �لطرق �لوعرة الأنها �أقل زحمة.
ج  -  تختار �لطرق �لوعرة الأنها ذ�ت �صفة طبيعية.

د  -  تتجنب �لطرق �لوعرة قدر �مل�صتطاع.
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37- �إن �لتعامل مع �ملركبات �لثقيلة يختلف عنه مع �ملركبات �الأخرى، فعند 
�الإنعطاف �إىل �ليمني:

�أ   -  ال يجب ترك م�صافة كافية جلهة �ليمني.
ب -  يجب ترك م�صافة كافية يف �الأمام.

ج  -  يجب ترك م�صافة كافية جلهة �ليمني.
د  -  يجب ترك م�صافة كافية يف �خللف.

38- على �شائق �ملركبة �لثقيلة �أن:
�أ   -  يلم ببع�ص خ�صائ�ص مركبته.

ب -  يتقيد باحلمولة �لق�صوى ملركبته.
ج  -  ال يلم بخ�صائ�ص مركبته. 

د  -  يلم بخ�صائ�ص مركبة �ل�صائق �الآخر.

39- �إن لون �شوء �لرجوع �إىل �خللف يف �ملركبات هو:
�أ   -  �أ�صفر.
ب -  �أبي�ص.
ج  -  �أحمر.

د  -  برتقايل.

40- �إن لون �ل�شوء �الأمامي �خلا�ض بال�شباب يف �ملركبات هو:
�أ   -  �أحمر.
ب -  �أبي�ص.

ج  -  برتقايل.
د  -  �أ�صفر.

41- �إن �لت�شرف �ل�شليم لل�شائقني عند كل تقاطع طرق هو:
�أ   -    �لتزمرًي.

ب -  �صتم �الآخرين.
ج  -   �ملرور ب�صكل قانوين و�أخالقي.

د  -   �ملرور �أواًل عنوًة.
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42- على كل �شائق عند �قرت�به من �أي تقاطع طرق �أن:
�أ   -    يزيد �صرعته.

ب -  يعرف وجهته م�صبقًا.
ج  -  يتفقد كمية �لوقود لديه.

د  -   ي�صرع بربط حز�م �الأمان. 

�ل�شوئية خ�شر�ء،  �الإ�شارة  �لتقاطع وتكون  �ل�شائق من  43- عندما يقرتب 
يجب عليه �أن:

�أ   -  ي�صابق �ل�صوء �الأخ�صر. 
ب -  يزمر ب�صكل متو��صل.

ج  -  ينري �ل�صوء �لعايل. 
د  -  ال ي�صابق �ل�صوء �الأخ�صر.

44- قانونًا، �إن تقاطع �لطرق بالن�شبة لكل �شائق مركبة هو مكان:
�أ   -    لل�صرعة.
ب -  للتزمري.

ج  -  للعبور بالقوة. 
د  -   للتخفيف.

45- يجب على �شائق �ملركبة عند �لتقاطع �أن:
�أ   -  يت�صاجر مع �ل�صائقني �الآخرين.

ب -  ال يعطي �الأف�صلية.
ج  -  يتحلى بال�صرب و�الأخالق �حل�صنة.

د  -  ال ينظر �إىل �صرطي �ل�صري.

46- �إن �لتو��شل عن طريق �لنظر بني �ل�شائقني عند �لتقاطع:
�أ   -  ي�صاعد على حل �الإلتبا�ص بني �ل�صائقني.

ب -  ال ي�صاعد على حل �الإلتبا�ص بني �ل�صائقني.
ج  -  ي�صاعد �ل�صائقني على �لتعارف يف ما بينهم.

د  -  ي�صاعد �ل�صائقني على معرفة �آخر �الأخبار.
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د �ل�شائق غري �ملربر �أثناء حتركه عند �لتقاطع: 47- �إن تردُّ
�أ   -  ي�صاعد �صرطي �ل�صري.

ب -  يخفف من �زدحام �ل�صري.
ج  -  يربك �ل�صائقني �الآخرين.

د  -  يريح �ل�صائقني خلفه. 

48- �إن تقاطع �ل�شري هو مكان:
�أ   -  تكرث فيه �حلو�دث.

ب -  ال يكرث فيه �الزدحام.

ج  -  ال تكرث فيه �حلو�دث.
د  -  منا�صب لر�حة �ل�صائق.

49- ملنع �حلو�دث، من �الأف�شل ل�شائق �ملركبة قدر ��شتطاعته �أن يتفادى:
�أ   -  �لرجوع مبركبته �إىل �خللف.

ب -  �لتوقف �لتدريجي.
ج  -  �ل�صري مبركبته �إىل �الأمام.

د  -  غ�صل مركبته.

50- �إذ� توجب على �شائق �ملركبة �أن يرجع مبركبته �إىل �خللف، يجب عليه 
�أن:

�أ   -  يرجع على �صرعة كبرية.
ب -  يرجع على �صرعة متو�صطة.

ج  -  يجعل م�صافة �لرجوع �أطول م�صافة ممكنة.
د  -   يجعل م�صافة �لرجوع �أق�صر م�صافة ممكنة.

51- ك�شائق، يلزمك �لقانون باإعطاء �الأف�شلية:
�أ   -    للمركبات �مل�صرعة.

ب -  للحافالت �ملدر�صية �مل�صتخِدمة الأنو�ر �لتحذير.
ج  -  للمركبات �ملبطئة.
د  -   للمركبات �لو�قفة.
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52- �إن �ملر�يا �ملحدبة يف �ملركبات ُتظهر �الأج�شام:
�أ   -  على م�صافات �أبعد مما هي عليه.

ب -  ب�صكل و��صح.
ج  -  على م�صافات �أقرب مما هي عليه.

د  -  ب�صكل غري و��صح.

53- عندما ينظر �شائق �ملركبة يف �ملر�آة �ملحدبة، فاإنه يرى فيها �الأج�شام:
�أ   -  على حجمها �لعادي.

ب -  ب�صكل م�صغر.
ج  -  ب�صكل مكرب.
د  -  ب�صكل باهت.

54- �إن �لهدف �الأ�شا�شي من وجود �مل�شتدير�ت هو: 
�أ   -  زيادة �صدة �الإزدحام على �لتقاطعات.

ب -  �إقامة �لتماثيل و�ملج�صمات فيها.
ج  -  زر�عة �الأ�صجار و�الأزهار و�حل�صائ�ص.

د  -  تخفيف �الإزدحام وحو�دث �ل�صري على �لتقاطعات.

55- نظام �ل�شري يف لبنان يقوم على:
�أ   -  �لقو�نني.

ب -  �الأعر�ف و�لتقاليد.
ج  -  �الأعر�ف فقط.
د  -  �لتقاليد فقط.

56- �إن �ل�شرعة �خلطرة هي �لتي تكون:
�أ   -  بني 80كلم/�ص و100كلم/�ص.

ب -  بني 50كلم/�ص و80كلم/�ص.
ج  -  غري متنا�صبة مع �حلالة �ملرورية.

د  -  �أقل من 50كلم/�ص.
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57- �إن �ملعلومات �لتي نتلقاها خالل تدربنا على �لقيادة يف مد�ر�ض �ل�شوق :
�أ   -  غري مهمة الأن �لقيادة ذوق و�أخالق.

ب -  مهمة الأنها �صرورية.
ج  -  مبالغ فيها.

د  -  غري �صرورية الأنها من �الأمور �لبديهية.

58- �إن �أف�شلية �ملرور هي:
�أ   -  لل�صاحنات و�لدر�جات �لنارية.

ب -  لل�صيار�ت �لعادية.
ج  -  لل�صائق �ملتاأخر عن عمله.

د  -  �لتي تعتمد على �حلالة �ملرورية.

59- ُيلزم �لقانون جممل �ل�شائقني باإعطاء �الأف�شلية للمركبات: 
�أ   -    �ملوجودة يف �مل�صتديرة.

ب -  على �لطريق �لفرعية.
ج  -  �لو�قفة.

د  -   بعك�ص �ل�صري.

ذو  طريق  على  وتركها(  )�إيقافها  �ملركبة  برتكني  ي�شمح  �لقانون  �إن   -60
م�شلكني متعاك�شني:

�أ   -  على ي�صار �جتاه �صري �ملركبة.

ب -  على ميني �جتاه �صري �ملركبة.
ج  -  ال تهم �جلهة طاملا �أنها ال تعيق حركة �ل�صري.

د  -  على �لر�صيف.

61- على �شائق �ملركبة �أن:
�أ   -  يحرتم �صرطي �ل�صري ويتبع �إر�صاد�ته.

ب -  يحرتم �صرطي �ل�صري وال يتبع �إر�صاد�ته.
ج  -  يتبع �إر�صاد�ت �صرطي �ل�صري دون �حلاجة الحرت�مه.

د  -  ال يحرتم �صرطي �ل�صري وال يتبع �إر�صاد�ته.
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62- �إن قيادة �ملركبات د�خل �ملدن وخارجها:
�أ   -  تت�صابه يف �حلالتني.

ب -  خطرة خارج �ملدن فقط.
ج  -  تختلف يف كل حالة عن �الأخرى.

د  -  خطرة د�خل �ملدن فقط.

63- �إن �إ�شر�ف �شائق �ملركبة يف �الأكل:
�أ   -  ميّكنه من �لقيادة ب�صكل �أ�صلم.

ب -  مينحه �ليقظة و�صفاء �لذهن �أثناء �لقيادة.
ج  -  ي�صبب له �لبالدة و�صعوبة �تخاذ �لقر�ر�ت �ل�صائبة خالل �لقيادة.

د  -  ميّكنه من �لقيادة على �صرعات عالية جدً�.

64- �إن �الإ�شر�ف يف �حلمية )�لريجيم( ل�شائق �ملركبة:
�أ   -  ي�صبب له �لدوخة و�ل�صعف و�أمل �لر�أ�ص.
ب -  ميكنه من �لقيادة على �صرعات عالية.
ج  -  مينحه �لقوة و�لن�صاط و�صفاء �لذهن.

د  -  يزيد قدرته على �لرتكيز �أثناء �لقيادة.

65- �إذ� كان �شائق �ملركبة يتبع �حلمية )�لريجيم(، فعليه �أن يحافظ على 
خ�شارة وزن �أ�شبوعية ال تزيد عن:

�أ   -  1 كلغ.

ب -  2 كلغ.

ج  -  3 كلغ.
د  -  4 كلغ.

66- على �شائق �ملركبة �أن يتناول وجبات معتدلة ومتو�زنة مكونة من:
�أ   -  �للحم و�خلبز د�ئمًا.

ب -  �لفاكهة و�حلبوب فقط.

ج  -  �حلليب و�خل�صار فقط.
د  -  �للحم و�حلليب و�خل�صار و�حلبوب و�خلبز و�لفاكهة.
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67- �إن قلة �لنوم ل�شائق �ملركبة:
�أ   -    ت�صاعده على �لقيادة بيقظة �أكرث.

ب -  تبطىء رد�ت فعله �أثناء �لقيادة وت�صبب له فقد�ن طفيف للذ�كرة.
ج  -  تقوي ذ�كرته.

ع من رد�ت فعله �أثناء �لقيادة. د  -   ُت�صرِّ

68- خالل �لرحالت �لطويلة، على �شائق �ملركبة �أن يتوقف للر�حة كل:
�أ   -  10 �صاعات.

ب -  6 �صاعات.

ج  -  4 �صاعات.
د  -  8 �صاعات.

69- خالل �لرحالت �لطويلة، على �شائق �ملركبة �أن يتوقف للر�حة كل:
�أ   -  250 كلم.
ب -  500 كلم.
ج  -  750 كلم.
د  -  900 كلم.

70- �إن تاأثري �لكحول على �شائق �ملركبة �أثناء �لقيادة:
�أ   -  ي�صكل خطرً� على �ل�صائق فقط.

ب -  ميكن �أن يكون قاتاًل لل�صائق ولالآخرين.
ج  -  ي�صكل خطرً� على �الآخرين فقط.

د  -  ال ي�صكل خطرً� على �الآخرين.

71- خالل �لرحالت �لطويلة، على �شائق �ملركبة �أن:
�أ   -  يتعاطى عقاقري �ليقظة با�صتمر�ر.

ب -  يتعاطى عقاقري �ليقظة وقت �حلاجة.
ج  -  ي�صتمر بالقيادة دون �لتوقف لالإ�صرت�حة.

د  -  يتجنب عقاقري �ليقظة متامًا.
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مدى  يعرف  �أن  �لطبية،  �الأدوية  يتعاطى  كان  �إذ�  �ملركبة  �شائق  على   -72
تاأثري هذه �الأدوية على �لقيادة وذلك:

�أ   -  قبل �لقيادة.
ب -  �أثناء �لقيادة.
ج  -  بعد �لقيادة.

د  -  بعد ح�صول �حلادث.

73- �إن بع�ض �الأدوية �لطبية لها تاأثري منوم، لذلك يجب على �ل�شائق �أن:
�أ   -  يتناولها قبل �لقيادة مبا�صرة.

ب -  يتناولها �أثناء �لقيادة.
ج  -  يتناولها بعد �النتهاء من �لقيادة.

د  -  يتناولها مع عقاقري �ليقظة �أثناء �لقيادة.

74- �إن �أف�شل و�شيلة ليعرف �ل�شائق مدى تاأثري �لدو�ء �لطبي على قيادته 
هي �أن:

�أ   -  ي�صاأل �أحد �ل�صائقني.
ب -  ي�صاأل �لطبيب �ملعالج.

ج  -  يتناول �لدو�ء ويجربه يف �لقيادة.
د  -  يجربه على �صائق �آخر.

ن �ل�شائق من معرفة مدى تاأثري �لدو�ء  75- من �لو�شائل �مل�شاعدة �لتي متكِّ
�لطبي على قيادته هي:

�أ   -    تناوله �لدو�ء ثم قر�ءة ورقة �لتعليمات �ملرفقة �أثناء �لقيادة.
ب -  قر�ءة ورقة �لتعليمات �ملرفقة بعد تناول �لدو�ء و�نتهاء �لقيادة.

ج  -  تناول �لدو�ء قبل �لقيادة وقر�ءة ورقة �لتعليمات بعد �لقيادة.
د  -   قر�ءة ورقة �لتعليمات �ملرفقة مع �لدو�ء قبل تناول �لدو�ء وقبل �لقيادة.
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76- ي�شتطيع �شائق �ملركبة �أن يعرف مدى �لتاأثري �لذي ي�شببه �لدو�ء على 
قيادته عن طريق:

�أ   -    �صوؤ�له للطبيب عند حترير �لو�صفة �لطبية.
ب -  �صوؤ�له لل�صيديل على �لهاتف �أثناء �لقيادة وبعد تناول �لدو�ء.

ج  -  �صوؤ�له لل�صيديل بعد تناول �لدو�ء و�الإنتهاء من �لقيادة.
د  -   جتربة ذلك بنف�صه فيتناول �لدو�ء �أثناء �لقيادة.

�أثناء �لقيادة تولد لدى �ل�شائق �شعورً�  �أو�ملخدر�ت  �إن تناول �لكحول   -77
ز�ئفًا:

�أ   -  باخلوف.
ب -  بال�صجاعة و�الإقد�م.

ج  -  بالغ�صب.
د  -  بالربد.

78- عندما تريد �أن تتجاوز مبركبتك مركبة �أخرى، يجب عليك �أن:
�أ   -  تعتمد على �إر�صاد�ت �صائق هذه �ملركبة بو��صطة يده.

ب -  تتبع �إر�صاد�ت �صائق هذه �ملركبة لك بو��صطة �إ�صار�ته �ل�صوئية.
ج  -  ال تعتمد �أبدً� على �إر�صاد�ت �صائق هذه �ملركبة.

د  -  تتبع �إر�صاد�ت �صائق �ملركبة �لتي خلفك مبا�صرة.

�أن  79- يف كثري من �الأحيان، عندما تقود مركبتك على طرق وعرة، ميكن 
يت�شبب ذلك:

�أ   -  باأ�صر�ر ملركبتك.

ب -  باإزعاج �الآخرين.
ج  -  بعدم �الإ�صر�ر مبركبتك .

د  -  بتخفيف �إ�صتهالكك للوقود.
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80- على كل �شائق مركبة ثقيلة �أن ينتبه �ىل عر�ض مركبته خا�شًة:
�أ   -  عند دخوله يف مكان �صيق.

ب -  عند قيادته يف �الأماكن �ملفتوحة. 
ج  -  عند �أخذه ق�صطًا من �لر�حة. 

د  -  بعد تفريغ حمولته.

81- �إذ� �أر�د �شائق �ملركبة �لثقيلة �أن يرجع �إىل �خللف، عليه �أن: 
�أ   -  يرجع �ىل �خللف يف �الأماكن �ملكتظة. 

ب -  يرجع �ىل �خللف د�خل �لنفق.
ج  -  يرجع �ىل �خللف بعد �لتقاطع مبا�صرًة.

د  -  يطلب �مل�صاعدة من �صخ�ص �آخر.

82- بعد ملىء �ل�شهريج باحلمولة، على �شائقه �أن يتاأكد من �أن:
�أ   -  كل �أغطية �خلز�نات حمكمة �الإغالق.

ب -  بع�ص �أغطية �خلز�نات حمكمة �الإغالق.
ج  -  �حلمولة غري موجودة يف �ل�صهريج.

د  -  �صمام �الإفر�غ مفتوح.

83- ي�شمح ل�شائق �ل�شهريج �ملخ�ش�ض لنقل �لوقود، �أن يحّمل �شهريجه ب:
�أ   -  ماء �ل�صرب.

ب -  �لغاز �لطبيعي.
ج  -  �لوقود فقط.

د  -  �حلليب.



األسئلة الخاصة بالمركبات الثقيلة

80

أجوبة أسئلة
إمتحانات سائقي المركبات الثقيلة

1- �جلو�ب: ج
2- �جلو�ب: ب
3- �جلو�ب: �أ 
4- �جلو�ب: ج
5- �جلو�ب: د
6- �جلو�ب: �أ

7- �جلو�ب: ب
8- �جلو�ب: �أ
9- �جلو�ب: �أ

10- �جلو�ب: ب
11- �جلو�ب: �أ
12- �جلو�ب: د

13- �جلو�ب: ب
14- �جلو�ب: ج
15- �جلو�ب: �أ

16- �جلو�ب: ب
17- �جلو�ب: د
18- �جلو�ب: ج
19- �جلو�ب: ب
20- �جلو�ب: د
21- �جلو�ب: �أ

22- �جلو�ب: ج
 23- �جلو�ب: ج
24- �جلو�ب: د
25- �جلو�ب: �أ

26- �جلو�ب: ب
27- �جلو�ب: �أ

28- �جلو�ب: ب
29-�جلو�ب: ج
30- �جلو�ب: �أ

31- �جلو�ب: ب
32- �جلو�ب: د
33- �جلو�ب: �أ

34- �جلو�ب: ج
35- �جلو�ب: ب
36- �جلو�ب: د
37- �جلو�ب: ج
38- �جلو�ب: ب
39- �جلو�ب: ب
40- �جلو�ب: د
41- �جلو�ب: ج
42- �جلو�ب: ب
43- �جلو�ب: د
44- �جلو�ب: د
45- �جلو�ب: ج
46- �جلو�ب: �أ

47- �جلو�ب: ج
48- �جلو�ب: �أ
49- �جلو�ب: �أ
50- �جلو�ب: د

51- �جلو�ب: ب
52- �جلو�ب: �أ

53- �جلو�ب: ب
54- �جلو�ب: د

55- �جلو�ب: �أ
56- �جلو�ب: ج
57- �جلو�ب: ب
58- �جلو�ب: د
59- �جلو�ب: �أ

60- �جلو�ب: ب
61- �جلو�ب: �أ

62- �جلو�ب: ج
63- �جلو�ب: ج
64- �جلو�ب: �أ
65- �جلو�ب: �أ
66- �جلو�ب: د

67- �جلو�ب: ب
68- �جلو�ب: ج
69- �جلو�ب: �أ

70- �جلو�ب: ب
71- �جلو�ب: د
72- �جلو�ب: �أ

73- �جلو�ب: ج
 74- �جلو�ب: ب

75- �جلو�ب: د
76- �جلو�ب: �أ

77- �جلو�ب: ب
78- �جلو�ب: ج
79- �جلو�ب: �أ

 80- �جلو�ب: �أ
81- �جلو�ب: د
82- �جلو�ب: �أ

83- �جلو�ب: ج


