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األسئلة الخاصة
بباصات الركاب والتالميذ

1- ما هو اأف�سل ما يقدمه �سائق حافلة الركاب للراكب؟
اأ-   الراحة

ب- ال�سرعة.
ج- اإي�ساله ب�سالمة.

د-  اإ�سماعه املو�سيقى.

2- على �سائق حافلة الركاب اأن يركز اهتمامه اأثناء القيادة على:
اأ- حركة ال�سري اأمامه فقط.

ب- حركة ال�سري خلفه فقط.
ج- كل ما يدور حول مركبته وداخلها.

د- جانبي احلافلة فقط.

3- اإن معظم احلوادث ال�سائعة يف مواقف احلافالت تتمثل ب�سدم احلافلة 
لأحد الأ�سخا�ص، عندما يقوم �سائق احلافلة:

اأ-   بالرجوع اإىل اخللف اأو تعديل وقوف حافلته.
ب- بالرتجل من احلافلة.
ج- بال�سعود اإىل احلافلة.

د-  بانتظار الركاب.

4- يتعني على �سائق حافلة الركاب معرفة اأماكن انتظار الركاب وذلك لكي:
اأ- ي�سبق غريه من ال�سائقني اإىل الركاب. 

ب- ل ي�سيع وقته بال�سوؤال عن اأماكن الإنتظار.
ج- ل يعرفها اأحد غريه.

د- يتخذ امل�سرب املنا�سب �سلفًا عند اقرتابه من اأماكن انتظار الركاب.
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5- اإن انعطاف �سائق حافلة الركاب ب�سكل ع�سوائي:
اأ- يزعج الركاب.

ب- يك�سب ال�سائق الوقت.
ج- لي�س خمالفًا للقانون.

د-  �سروري يف حال وجود راكب على الطريق.

6- اأثناء اإنتظار �سائق حافلة الركاب لالإلتفاف اإىل الي�سار قرب خط الو�سط 
عليه اأن:

اأ- ي�سمح للركاب بالنزول من احلافلة.
ب- ل ي�سمح لأحد من الركاب بالنزول من احلافلة.

ج- ي�سمح لراكب واحد فقط بالنزول من احلافلة.
د- ي�سمح لثالثة ركاب بالنزول من احلافلة.

7- عندما يهم �سائق حافلة الركاب مبغادرة املوقف عليه اأن:
اأ- يتاأكد اأن حزام املروحة يف حالة جيدة.

ب- يتاأكد اأن كل الركاب جال�سني يف مقاعدهم.
ج- يتاأكد من هوية كل راكب.

د- يتاأكد اأن الركاب يتكلمون مع بع�سهم.

8- عندما يبداأ �سائق حافلة الركاب بالتحرك من جانب الر�سيف عليه اأن 
يتاأكد اأن:

اأ-   باب احلافلة ما زال مفتوحًا.
ب- الطق�س غري ماطر.
ج- مكيف الهواء يعمل.

د-  موؤخرة احلافلة ل ت�سطدم بامل�ساة اأو بالأعمدة الثابتة.

9- قبل اأن ينطلق �سائق حافلة الركاب بحافلته من جديد، عليه اأوًل اأن:
اأ-   ينظر اإىل الأعلى.

ب- ي�سغل الراديو.
ج- يفتح النوافذ.

د-  يقفل اأبواب احلافلة.
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اأوًل  يتاأكد  اأن  �سائقها  على  الوراء،  اإىل  الركاب  بحافلة  الرجوع  قبل   -10
من:

اأ-   خلو املنطقة خلفه.
ب- خلو املنطقة اأمامه.
ج- ربط حزام الأمان.
د-  كمية الوقود لديه.

الوراء  اإىل  بحافلته  الرجوع  عند  الركاب  حافلة  �سائق  يكن  مل  اإذا   -11
متاأكدًا من خلو املنطقة خلفه، عليه اأن:

اأ-   يرجع على اأي حال.
ب- يطلب م�ساعدة �سخ�س اآخر.

ج- ُي�سيء امل�سابيح الأمامية.
ل اإ�سارات التحذير. د-  ي�سغِّ

الوراء  اإىل  بحافلته  الرجوع  عند  الركاب  حافلة  �سائق  يكن  مل  اإذا   -12
متاأكدًا من خلو املنطقة خلفه ومل تتوفر له امل�ساعدة، عليه اأن:

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

ج- ينزل من احلافلة ويدور حولها.
د- ينظر يف املراآة اليمنى فقط.

13- عندما يدور �سائق حافلة الركاب حول حافلته متفقدًا قبل الرجوع بها 
اإىل الوراء، عليه اأن ي�سعد اإليها ويرجع بها:

اأ-   فورًا ودون اإ�ساعة للوقت.
ب- متى ي�ساء.

د. ج- بعد مرور ثالث دقائق من التفقُّ
د- بعد مرور خم�س دقائق من التفقد.
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14- عندما يرجع �سائق حافلة الركاب بحافلته اإىل اخللف، عليه اأن:
اأ- يركز اهتمامه اإىل الأمام فقط.

ب- يعتمد على املرايا فقط.
ج- يعتمد على املرايا وينقل نظره يف كل اجتاه.

د- ل ينظر يف املرايا بتاتًا.

15- حتتاج حافلة الركاب الكبرية عند انعطافها اإىل زاوية اإنعطاف:

اأ- �سغرية.

ب- كبرية.
ج- 9 درجات.
د- 11 درجة.

مبركبته  لينعطف  امل�ستديرة  من  الركاب  حافلة  �سائق  يقرتب  عندما   -16
اإىل جهة اليمني، عليه اأن:

اأ- يوؤ�سر اإىل اليمني.
ب- يوؤ�سر اإىل الي�سار.

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

مبركبته  لينعطف  امل�ستديرة  من  الركاب  حافلة  �سائق  يقرتب  عندما   -17
اإىل جهة اليمني، عليه اأن:

اأ- يقرتب من امل�سرب الأي�سر.
ب- يقرتب من امل�سرب الأمين اأو الأي�سر.

ج- يقرتب من امل�سرب الأمين.
د- يزيد ال�سرعة.
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18- عندما ينعطف �سائق حافلة الركاب اإىل جهة اليمني على امل�ستديرة، 
عليه اأن:

اأ- ينتبه اإىل وجود مركبات كبرية خلفه.
ب- يزمر.

ج- ي�سغل اإ�سارات التحذير.
د- ينتبه اإىل وجود مركبات �سغرية على ميينه.

19- يجب على �سائق حافلة الركاب، عند انعطافه على امل�ستديرة اإىل جهة 
اليمني، اأن:

اأ- ينعطف على �سرعة كبرية.
ب- ينعطف ب�سكل حاد.

ج- ينعطف ببطء.
د- ي�سيء امل�سابيح.

20- عندما يقرتب �سائق حافلة الركاب من امل�ستديرة لي�ستمر بعبورها اإىل 
الأمام، عليه اأن:

اأ- يعطي اإ�سارة اإىل الي�سار.
ب- يعطي اإ�سارة اإىل اليمني.

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

اإىل  بعبورها  لي�ستمر  امل�ستديرة  الركاب  حافلة  �سائق  يدخل  عندما   -21
الأمام، عليه اأن:

اأ- يدخل امل�ستديرة من امل�سرب الأمين.
ب- يدخل امل�ستديرة من امل�سرب الأي�سر.

ج- يزمر.
د- ي�سغل اإ�سارات التحذير.
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22- عندما يهم �سائق حافلة الركاب باخلروج من امل�ستديرة، عليه اأن:
اأ- يعطي اإ�سارة الي�سار.

ب- يعطي اإ�سارة اليمني.
ج- ل يعطي اأية اإ�سارة.

د- يزمر.

اإىل  ينعطف  لكي  امل�ستديرة  من  الركاب  حافلة  �سائق  يقرتب  عندما   -23
الي�سار عرب امل�ستديرة، عليه اأن:
اأ- يقرتب من امل�سرب الأمين.

ب- يقرتب من امل�سرب الأي�سر.
ج- ي�سيء امل�سابيح الأمامية.

د- ي�سغل اإ�سارات التحذير.

24- عندما يهم �سائق حافلة الركاب بالدخول  يف امل�ستديرة لكي ينعطف 
اإىل الي�سار عرب امل�ستديرة، عليه اأن:

اأ- يزمر.
ب- ي�سغل اإ�سارة اليمني.
ج- ي�سغل اإ�سارة الي�سار.

د- ي�سغل اإ�سارات التحذير.

25- عندما يهم �سائق حافلة الركاب بالدخول  يف امل�ستديرة لكي ينعطف 
اإىل الي�سار عرب امل�ستديرة، عليه اأن:

اأ- يدخل امل�ستديرة باجتاه مركزها مبا�سرًة.
ب- يدخل امل�ستديرة من طرفها اخلارجي.

ج- ي�سيء امل�سابيح الأمامية.
د- ي�سغل اإ�سارات التحذير.
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26- عندما يهم �سائق حافلة الركاب باخلروج من امل�ستديرة، عليه اأن يعطي 
اإ�سارة اليمني فقط عندما:

اأ- يبلغ املخرج الذي يق�سده.
ب- يخرج من امل�ستديرة.

ج- يرى ذلك منا�سبًا.
د- يبلغ املخرج الذي ي�سبق مبا�سرًة املخرج الذي يق�سده.

27- على �سائق حافلة الركاب اأن يعترب اأن:
اأ- �سالمة الركاب هي اأهم من توقيت الرحلة. 
ب- توقيت الرحلة هو اأهم من �سالمة الركاب.

ج- م�سلحته ال�سخ�سية اأهم من م�سلحة الركاب. 
د- همه الأوحد هو جني اأكرب ك�سب ممكن. 

28- على �سائق حافلة الركاب اأثناء القيادة اأن ميتنع عن:
اأ- اإعطاء الإ�سارات املنا�سبة.

ب- كل ما ي�سغله عن القيادة الآمنة.
ج- النظر يف املرايا.

د- اإ�ستعمال امل�ساحات.

29- اأثناء قيادة حافلة الركاب، على ال�سائق اأن:
اأ- يكرث الكالم مع الركاب.

ب- يغني وي�سحك وميازح الآخرين.
ج- يتجنب الكالم والنقا�س مع الركاب.

د- ياأكل ويدخن.

30- على �سائق حافلة الركاب، اأن يتاأكد من �سعود الركاب اإىل احلافلة اأو 
نزولهم منها وذلك:

اأ- بعد الإنطالق.
ب- اأثناء الإنطالق.

ج- عند اقرتابه من املوقف.
د- قبل الإنطالق.
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31- على �سائق حافلة الركاب اأن:
اأ- يحافظ على ح�سن هندامه ومظهره واأخالقه.

ب- يتوقف لل�سراء بينما  يكون الركاب يف انتظاره.
ج- يتفوه بكالم م�سني.

د- يت�ساجر مع ال�سائقني الآخرين للحافالت.

32- اإن معظم �سائقي ڤانات الركاب ي�سغطون على الفرامل ب�سكل مفاجىء 
اأثناء القيادة جلعل الباب ينزلق وينغلق تلقائيًا مما يعّر�سهم خلطر:

اأ-   ال�سدم من الأمام.
ب- ال�سدم من اخللف.
ج- ال�سدم من اجلنب.

د-  اإنقالب الڤان.

33- ُيفرت�ص ب�سائق حافلة الركاب اأثناء القيادة اأن يكون:
اأ- حاملًا.

ب- غا�سبًا.
ج- قادرًا على الروؤية الوا�سحة يف كل الإجتاهات.

د- على عجلة من اأمره.

34- يجب على �سائق حافلة الركاب، اأثناء قيادته حلافلته اأن يكون:
اأ- �سجرًا.
ب- جائعًا.
ج- مكتئبًا.

د- قادرًا على احلركة والو�سول اإىل و�سائل التحكم ب�سهولة.

35- ميكن ل�سائق حافلة الركاب اأن ي�سمن �سالمة ركابه عن طريق:
اأ- املحافظة على �سالمته و�سالمة حافلته.

ب- املحافظة على �سالمة الطرقات.
ج- حت�سن حالة الطق�س.

د- املحافظة على �سالمة املركبات الأخرى.
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36- اإذا تعر�ص اأحد ركاب احلافلة لأذى، فاإن ذلك راجع بالأ�سا�ص لل�سائق 
الذي يكون قد:

اأ- توقف ب�سكل تدريجي.
ب- زمر ب�سكل مطول.

ج- توقف بقوة وب�سكل مفاجىء.
د- رفع �سوت الراديو.

�ص اأحد ركاب حافلته لالأذى اإذا: 37- ميكن ل�سائق حافلة الركاب، اأن يعرِّ

اأ-   انطلق متاأخرًا.
ب- انطلق ب�سرعة وب�سكل مفاجىء.

ج- انطلق بلطف.
د-  بقي متوقفًا.

اأحد ركاب احلافلة لأذى من باب احلافلة، فاإن ذلك راجع  اإذا تعر�ص   -38
بالأ�سا�ص لل�سائق الذي يكون قد:

اأ- �سغل امل�ساحات.
ب- اأخف�س �سوت الراديو.

ج- بقي متوقفًا.
د- فتح اأبواب احلافلة اأو اأغلقها ع�سوائيًا.

39- اإذا تعر�ص اأحد ركاب احلافلة لأذى، فاإن ذلك راجع بالأ�سا�ص لل�سائق 
الذي يكون قد:

اأ- اأخفق يف ا�ستعمال الإ�سارات.
ب- اأخفق يف تخفيف ال�سرعة على املطبات واحلفر.

ج- خفف �سرعته تدريجيًا.
د- خفف من ا�ستعمال الزمور.
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40- اإذا تعر�ص اأحد ركاب احلافلة لأذى، فاإن ذلك راجع بالأ�سا�ص لل�سائق 
الذي يكون قد:

اأ- انعطف ب�سرعة وب�سكل مفاجىء.
ب- انعطف بهدوء.

ج- ا�ستعمل امل�ساحات.
د- �سغل اإ�سارات التحذير.

41- اإن قيادة �سائق حافلة الركاب ملركبته ب�سكل وقائي، مينع عن ركابه:
اأ- ال�سعور بالراحة. 

ب- ال�سعور بالر�سى.
ج- ال�سعور بالطماأنينة.

د- الأذى وال�سرر.
42- يجب على �سائق حافلة الركاب اأن يتجنب:

اأ- ا�ستعمال النظارات الطبية.
ب- ا�ستعمال الزمور.

ج- ح�سر مركبته بني املركبات الأخرى.
د- دخول الطرق الفرعية.

43- على �سائق حافلة الركاب اأن يكون قادرًا على ا�ستخدام و�سائل التحكم 
مبركبته بطريقة:

اأ- غري حمرتفة.
ب- خاطئة. 
ج- �سحيحة.

د- غري قانونية.

44- خالل قيادته حلافلة الركاب، على ال�سائق اأن:
اأ- يتفقد الركاب من وقت لآخر.

ب- ل يتفقد الركاب اإل مرة واحدة.
ج- يعد الغلة.  

د- يحلل الأخبار مع الركاب. 
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45- يجب على �سائق حافلة الركاب اأثناء القيادة، اإذا اأراد اأحد الركاب اأو 
اأكرث النزول، اأن:

اأ- ينزلهم فورًا وكيفما اتفق.
ب- يطلب منهم الإنتظار قلياًل ريثما يتخذ اإجراءات ال�سالمة املنا�سبة.

ج- ينزلهم قبل توقفه التام.
د- اأن يرف�س اإنزالهم. 

اأبواب  يرتك  اأن  القيادة،  اأثناء  الركاب  حافلة  �سائق  على  يجب   -46
احلافلة:

اأ- بع�سها مغلق وبع�سها مفتوح.
ب- كلها مفتوحة.

ج- مغلقة ب�سكل غري حمكم.
د- كلها مغلقة باإحكام.

47- عند �سروع �سائق احلافلة باأخذ الركاب واإنزالهم على الطريق، عليه اأن 
يحذر املركبات الأخرى وذلك:

اأ- باإعطاء الإ�سارات ال�سحيحة.

ب- با�ستعمال الزمور با�ستمرار.
ج- بالنظر يف املرايا.

د- بعدم ا�ستعمال الهاتف.

48- عند قيام �سائق احلافلة بعملية اأخذ الركاب واإنزالهم، عليه اأن:
اأ- يتوقف فجاأة.

ب- يرجع اإىل الوراء.
ج- يتوقف ب�سكل تدريجي.
د- ينعطف ب�سكل فجائي.
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49- عند �سروع �سائق احلافلة باأخذ الركاب عن الطريق، عليه اأن يختار:
اأ- املكان الأقرب للركاب.

ب- املكان الآمن ولو اأدى ذلك اإىل قطع اأمتار اإ�سافية.
ج- الراكب النحيل.

د- بني اإ�سارات التحذير والتزمري.

الركاب،  واإنزال  لإ�سعاد  التوقف  ب�سدد  احلافلة  �سائق  يكون  عندما   -50
فليكن توقفه:

اأ- اإىل اليمني ب�سكل غري م�ستقيم.
ب- يف منت�سف الطريق ب�سكل م�ستقيم.

ج- فوق الر�سيف.
د- اإىل اأق�سى اليمني ب�سكل م�ستقيم.

51- عندما يتوقف �سائق احلافلة لأخذ الركاب اأو اإنزالهم، عليه اأن يتوقف 
ب�سكل: 

اأ- فوري.
ب- يعيق حركة احلافالت خلفه.

ج- زاوية مع الر�سيف.
د- ي�سمح للمركبات الأخرى مبوا�سلة ال�سري.

52- من واجب �سائق احلافلة عند اأخذ الركاب اأو اإنزالهم، جتنب التوقف 
يف الأمكنة:

اأ- املرئية من قبل ال�سائقني الآخرين.
ب- الغري مرئية من قبل ال�سائقني الآخرين.

ج- املنا�سبة.
د- امل�ساءة لياًل.
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53- عندما يتوقف �سائق احلافلة لأخذ الركاب اأو اإنزالهم، عليه اأن يتجنب 
التوقف:

اأ-   خلف املنعطفات واملرتفعات احلادة.
ب- اإىل اأق�سى اليمني.

ج- يف الأماكن املخ�س�سة للركاب.
د-  يف الأماكن املك�سوفة.

54- عند جلبه للركاب، على �سائق احلافلة اأن:
اأ- ينحرف فجاأة مبركبته.

ب- ي�سغط على الفرامل ب�سدة.
ج- يتجنب الرجوع اإىل اخللف.

د- يزمر ب�سكل متوا�سل.

55- مُينع وقوف الركاب داخل احلافلة اأثناء �سريها، اإل اإذا كان ذلك:
اأ- يريح الركاب.

ب- ي�سمح به القانون.
ج- ينا�سب ال�سائق.

د- ي�سكل عرقلة لل�سري. 

�سريها،  اأثناء  احلافلة  داخل  الركاب  بوقوف  ي�سمح  القانون  كان  اإذا   -56
وللحفاظ على �سالمة الركاب، فاإن ذلك يتطلب من ال�سائق:

اأ- مهارة كبرية يف القيادة.

ب- خربة قليلة يف القيادة.
ج- خربة متو�سطة يف القيادة.

د- اإ�سماعهم املو�سيقى.
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�سريها،  اأثناء  احلافلة  داخل  الركاب  بوقوف  ي�سمح  القانون  كان  اإذا   -57
وللحفاظ على �سالمة الركاب، ُيطلب من ال�سائق:

اأ- اأن ينعطف بقوة.
ب- اأن ي�سغط على الفرامل فجاأة وبقوة.

ج- اأن ل يخفف على احلفر واملطبات.
د- قيادة هادئة ومريحة.

58- اإذا كان القانون ي�سمح بوقوف الركاب داخل احلافلة اأثناء �سريها، فعلى 
ال�سائق اأن مينع اأي راكب من الوقوف يف مكان:

اأ- اآمن داخل احلافلة.
ب- يريح الراكب.

ج- يوؤثر على قيادة ال�سائق اأو يعيق روؤيته.
د- منا�سب لوقوف الركاب.

59- يحق ل�سائق احلافلة اأن ميتنع عن اأخذ اأحد الأ�سخا�ص يف حال:
اأ- كان ال�سخ�س مقعدًا.
ب- كان ال�سخ�س بدينَا.

ج- كانت احلافلة حمملة بالعدد الكامل امل�سموح به.
د- كان ال�سخ�س غري و�سيم.

60- يحق ل�سائق احلافلة اأن يرف�ص اأخذ اأحد الأ�سخا�ص يف حال:
اأ- كان ال�سخ�س م�ساغبًا اأو ي�سكل خطرًا على الركاب.

ب- كان ال�سخ�س يحمل مظلة.
ج- كان ال�سخ�س �سريرًا.
د- كان ال�سخ�س اأعرجًا.
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61- يحق ل�سائق احلافلة اأن ميتنع عن اأخذ اأحد الأ�سخا�ص اإذا كانت حافلته 
مملوءة بالركاب، وذلك بطريقة:

اأ- خالية من التهذيب.
ب- مهذبة.

ج- جتاهلية.
د- غري منا�سبة.

62- يعطي القانون ل�سائق احلافلة احلق برف�ص اأخذ اأحد الأ�سخا�ص وذلك 
يف حال:

اأ- كان ال�سخ�س مهذبًا. 
ب- كان ال�سخ�س ق�سري القامة.

ج- مربوع القامة.
د- رف�س ال�سخ�س دفع التعرفة الر�سمية.

63- يحق ل�سائق احلافلة رف�ص اأخذ اأحد الأ�سخا�ص يف حال:
اأ- كان ال�سخ�س طويل القامة.

ب- امتنع ال�سخ�س عن دفع كامل التعرفة الر�سمية.
ج- كان ال�سخ�س يحمل القليل من حاجياته.

د- كان ال�سخ�س اأخر�سًا.

64- ل يحق ل�سائق احلافلة اأن يرف�ص اأخذ اأحد الأ�سخا�ص فقط لأن هذا 
ال�سخ�ص:

اأ- معوقًا.
ب- م�ساغبًا.

ج- يتلفظ بكالم معيب.
د- ي�سكل خطرًا على الركاب.
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اخلا�سة  الإحتياجات  ذوي  بنقل  يقوم  اأن  احلافلة  �سائق  على  يجب   -65
)املعوقني( وذلك:

د. اأ-   برتدُّ
ب- بكربياء.

ج- دون تردد.
د-  بعنف.

اخلا�سة  الإحتياجات  ذوي  ينقل  اأن  الركاب  حافلة  �سائق  على  يجب   -66
واأن:

اأ-   ل يقدم لهم العون الالزم.
ب- يعينهم على �سعود احلافلة فقط.

ج- يعينهم على النزول من احلافلة فقط.
د-  يقدم لهم العون الالزم.

دون  اخلا�سة   الإحتياجات  ذوي  ينقل  اأن  الركاب  حافلة  �سائق  على   -67
د واأن: تردُّ

اأ-   يتحلى معهم بال�سرب والراأفة.
ب- ل يتحلى بال�سرب واحلكمة.

ج- ل يقدم لهم العون اأثناء ال�سعود.
د-  ينهرهم.

اأن تكون حافالت نقل الركاب جمهزة باإنارة داخلية كافية واأن  68- يجب 
ُت�ساء:

اأ-   لياًل ونهارًا.
ب- بني غروب ال�سم�س و�سروقها.

ج- خالل النهار فقط.
د-  بني �سروق ال�سم�س وغروبها.
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اآليًا عند  الركاب جمهزة مب�سابيح ت�ساء  نقل  اأن تكون حافالت  69- يجب 
فتح الباب وذلك لإنارة:

اأ- داخل احلافلة بالكامل.
ب- خارج احلافلة.

ج- درج مدخل احلافلة فقط.
د- امل�سابيح الأمامية للحافلة.

70- يجب اأن تكون مقاعد حافلة الركاب:
اأ-   متعددة الألوان.

ب- نظيفة ولكن غري ثابتة. 
ج- بحالة �سيئة ولكن ثابتة.

د-  ثابتة، نظيفة وبحالة جيدة.

71- يتعني على �سائق حافلة الركاب اأن:
اأ- يحافظ على نظافة حافلته من الداخل واخلارج.
ب- ل يهتم لنظافة حافلته طاملا اأنها بحالة �سليمة.

ج- يهتم بنظافة حافلته من اخلارج فقط.
د- يهتم بنظافة حافلته من الداخل فقط.

72- يجب اأن تكون مقاعد حافلة الركاب:
اأ- من لون واحد.

ب- مريحة واإن كانت مت�سخة.
ج- نظيفة ومريحة.

د- نظيفة واإن كانت غري مريحة.

وحافلة  الركاب  حافلة  ملقاعد  املعدنية  الأجزاء  تكون  اأن  يجب   -73
التالميذ:

اأ- مغلفة باملعدن للحماية.
ب- مغلفة باملطاط للحماية.

ج- ظاهرة بدون تغليف.
د- مغلفة جزئيًا.
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ل اأن تكون نوافذ حافلة الركاب وحافلة نقل التالميذ: 74- من املف�سَّ
اأ-   كبرية احلجم.

ب- �سغرية احلجم.
ج- متو�سطة احلجم.

د-  جمهزة ب�ستائر �سم�سية.

75- يجب اأن تكون نوافذ حافلة نقل التالميذ:
اأ- مقفلة وغري قابلة للفتح.

ب- جمهزة بواقيات منا�سبة ملنع مد الأيدي.
ج- قابلة للفتح بدون و�سائل حماية.

د- متو�سطة احلجم.

76- اإذا عرث �سائق حافلة الركاب على غر�ص من�سي يف حافلته، عليه اأن:
اأ- يحتفظ به لنف�سه.

ب- مينحه لأحد الركاب.
ج- يعلن عنه بالطريقة املنا�سبة فورًا.

د- يعلن عنه بعد مرور وقت طويل.

77- اإذا عرث �سائق حافلة الركاب على نقود يف حافلته، عليه اأن:
اأ- يت�سرف بها على حت�سني حافلته.
ب- يعلن عنها بعد مرور وقت طويل.

ج- ل يعرتف بعثوره عليها.
د- يعلن عنها فورًا وبالطريقة املنا�سبة.

اأكرث  اأو  مقعدًا  ب12  املزودة  الركاب  نقل  مركبات  تكون  اأن  يجب   -78
جمهزة:

اأ- بجهاز راديو وم�سجل.
ب- بزمور قوي.

ج- مب�سابيح �سعيفة.
د- مبخرج طوارىء.
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79- اإن �سائق حافلة الركاب هو م�سوؤول عن:
اأ- اأمتعة الركاب و�سالمة حتميلها.

ب- اأمتعة الركاب فقط ولي�س �سالمة حتميلها.
ج- تفتي�س اأمتعة الركاب.

د- م�سادرة الأمتعة الزائدة للركاب.

80- على �سائق حافلة الركاب حتميل الأمتعة داخل حافلته:
اأ-   ب�سكل ع�سوائي.

ب- ب�سكل اآمن ل يعيق حركتهم.
ج- يف مقاعد الركاب الفارغة.

د-  يف ممر الركاب.

81- اإذا كانت احلمولة مو�سوعة على �سطح حافلة الركاب:
اأ- ل يجب ربط احلمولة.

ب- يجب اإبقاء اأحد الركاب على �سطح احلافلة ملراقبة احلمولة.
ج- يجب ربط احلمولة وتثبيتها ب�سكل اآمن.

د- يجب تثبيت احلمولة دون احلاجة لربطها.

82- اإذا كانت احلمولة مو�سوعة على �سطح حافلة الركاب:
اأ- يجب التقيد بوزن احلمولة امل�سموح به فقط.

ب- يجب التقيد بارتفاع احلمولة فقط.
ج- يجب التقيد بربوز احلمولة فقط.

د- يجب التقيد بوزن احلمولة وارتفاعها وبروزها.

83- مُينع و�سع الأمتعة يف حافلة الركاب:
اأ-   على �سطح احلافلة ب�سكل اآمن.

ب- على الرفوف املخ�س�سة داخل احلافلة.
ج-  يف ممر الركاب داخل احلافلة.

د-   حتت املقاعد ب�سكل اآمن.



األسئلة الخاصة بباصات الركاب والتالميذ

101

84- مُينع و�سع الأمتعة يف حافلة الركاب:
اأ-   يف خمارج الطوارىء ولو ب�سكل اآمن.
ب- على الرفوف املخ�س�سة ب�سكل اآمن.

ج- على �سطح احلافلة ب�سكل اآمن.
د-  حتت مقاعد احلافلة ب�سكل اآمن.

85- على �سائق حافلة الركاب اأن:
اأ- ل ي�سغي اإىل مالحظات الركاب.
ب- ي�سغي اإىل مالحظات الركاب.

ج- يت�ساجر مع الركاب حتى ولو كانوا على حق. 
د- مينع الركاب من التكلم يف ما بينهم.

86- من واجبات �سائق حافلة الركاب اأن:
اأ- يكون م�ستعدًا لإ�سكات اأي راكب ل يروق له.

ب- مينع الركاب من ا�ستعمال الهاتف.
ج- يحلل اآخر الأخبار مع الركاب.

د- يكون م�ستعدًا لتقدمي الن�سح لركابه وم�ساعدتهم.

87- على �سائق حافلة الركاب عند تلقيه اأية �سكوى من الركاب اأن:
اأ- يعمل على تفادي تكرار ال�سكوى.

ب- ل يهتم لالأمر.
ج- يت�ساجر مع الراكب امل�ستكي.

د- يطلب الأجرة من الراكب امل�ستكي وينزله فورًا من احلافلة.

88- على �سائق حافلة الركاب اأن يتكلم مع الركاب:
اأ- بنربة حادة.

ب- بطريقة ودية.
ج- بلغة الآمر الناهي.

د- هم�سًا.



األسئلة الخاصة بباصات الركاب والتالميذ

102

89- اإن ال�سغط النف�سي ل�سائق حافلة الركاب يوؤثر على قيادته ب�سكل:
اأ- اإيجابي .
ب- �سلبي.

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

90- على �سائق حافلة الركاب اأن:
اأ- ياأكل كثريًا.

ب- يدخن كثريًا ليتحمل �سغط العمل.
ج- يتكلم كثريًا اأثناء القيادة ليتفادى ال�سجر.

د- يكون قد اأخذ ق�سطه الكايف من النوم والراحة.

91- على �سائق حافلة الركاب اأن يراقب:
اأ- املناظر اخلالبة با�ستمرار اأثناء القيادة.

ب- الطائرات املقلعة والهابطة اأثناء القيادة.
ج- حالته ال�سحية با�ستمرار ويعمل على حت�سينها.

د- ال�سفن املبحرة اأثناء القيادة.

92- ميتاز �سائق احلافلة عن �سائق املركبة العادية باأنه يقود مركبة �سخمة 
من حيث:

اأ- احلجم والوزن معًا.
ب- احلجم فقط.

ج- الوزن فقط.
د- ال�سرعة.

93- اإن امل�سوؤوليات امللقاة على عاتق �سائق احلافلة باملقارنة مع �سائق املركبة 
العادية هي م�سوؤوليات:

اأ- اأ�سغر.

ب- اأكرب.
ج- مت�ساوية.

د- غري مهمة.
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94- من اأهم م�سوؤوليات �سائق حافلة الركاب هي املحافظة على �سالمة:
اأ- احلافلة والركاب و�سائر م�ستخدمي الطريق.

ب- احلافلة فقط.
ج- الركاب فقط.

د- �سائر م�ستخدمي الطريق فقط.

بالدرجة  تعتمد  الركاب  حافلة  ل�سائق  بالن�سبة  الآخرين  �سالمة  اإن   -95
الأوىل على:

اأ- حالة الطق�س.
ب- �سالمته هو ك�سائق.
ج- �سالمة قانون املرور.

د- الطريق.

96- على �سائق حافلة الركاب اأن يكون دائمًا بحالة:
اأ- بدنية ونف�سية جيدة.
ب- بدنية جيدة فقط. 
ج- نف�سية جيدة فقط.

د- بدنية ونف�سية �سيئة. 

97- ت�سكل البدانة على �سائق حافلة الركاب:
اأ- خطورة �سحية ومهنية معًا.

ب- خطورة �سحية فقط.
ج- خطورة مهنية فقط.

د- خطورة اإجتماعية.

 98- ي�ساهم النقل امل�سرتك يف التقليل من:
اأ- اإعتماد النا�س على ا�ستعمال الهاتف.

ب- اإعتماد النا�س على رواتبهم.
ج- اإعتماد النا�س على ا�ستعمال مركباتهم اخلا�سة.

د- عدد الركاب يف حافالت النقل امل�سرتك.
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99- اإن من ح�سنات النقل امل�سرتك:                       
اأ-   زيادة ال�سو�ساء.

ب- زيادة الأ�سعار.
ج- التقليل من الدخل الفردي.

د-  التقليل من اإ�ستهالك الوقود.

100- للنقل امل�سرتك فوائد كثرية تتمثل يف:
اأ- التقليل من التلوث البيئي.

ب- زيادة التلوث البيئي.
ج- زيادة اأ�سعار الوقود.

د- زيادة تكلفة النقل الربي.

101- تربز اأهمية النقل امل�سرتك يف:
اأ- تفاقم اأزمة ال�سري.

ب- حل اأزمة اإزدحام ال�سري.
ج- اإزدياد حوادث ال�سري.

د- تاأخري الو�سول اىل العمل.

امل�سرتك يف  النقل  وي�ستعمل  ي�ستغني عن مركبته  الذي  ال�سخ�ص  اإن   -102
تنقله العادي هو �سخ�ص:

اأ- خمطىء يف ت�سرفه.
ب- يجهد نف�سه.

ج- يوفر على نف�سه عناء القيادة وم�ساكلها.
د- غريب الأطوار.

امل�سرتك يف  النقل  وي�ستعمل  ي�ستغني عن مركبته  الذي  ال�سخ�ص  اإن   -103
تنقله العادي:

اأ- يفقد متعة القيادة يف الزحمة.
ب- يت�سرف ب�سكل غري منطقي.

ج- يهدر فلو�سه.
د- يقلل من ا�ستهالك مركبته.
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يف  امل�سرتك  النقل  ويعتمد  مركبته  عن  ي�ستغني  الذي  ال�سخ�ص  اإن   -104
تنقله العادي اإمنا:

اأ- يقت�سد يف م�سروفه.
ب- ل يقت�سد يف م�سروفه.

ج- يجهد مركبته.
د- يهمل مركبته.

105- اإن اعتماد ال�سخ�ص للنقل امل�سرتك يف تنقله واإ�ستغنائه عن مركبته:
اأ- يخفف من زحمة الركاب يف احلافالت.

ب- يوفر على نف�سه عناء تركني مركبته.
ج- يق�سر من عمر مركبته.
د- يتوجب عليه بيع مركبته.

106- اإن اإنتاج »دليل موا�سالت« مل�ستخدمي النقل امل�سرتك:
اأ- ي�سلل امل�ستخدمني وي�سعب تنقلهم.

ب- ير�سد امل�ستخدمني وي�سعب تنقلهم.
ج- ير�سد امل�ستخدمني وي�سهل تنقلهم.

د- غري مفيد.

107- ميوت �سنويًا عدد كبري من التالميذ يف حافالت املدار�ص وذلك:
اأ- اأثناء تواجدهم داخل ال�سفوف.

ب- اأثناء تواجدهم يف ملعب املدر�سة.
ج- يف ف�سل ال�سيف.

د- اأثناء �سعودهم اأو نزولهم من احلافالت.

البا�ص  موقف  من  اقرتابه  عند  التالميذ  با�ص  �سائق  على  يتعني   -108
الإقرتاب:

اأ- ببطء وحذر.
ب- ب�سرعة وحذر.

ج- ب�سرعة دون حذر.
د- ببطء دون حذر.
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البا�ص  موقف  من  اقرتابه  عند  التالميذ  با�ص  �سائق  على  يتعني   -109
اإعطاء:

اأ- اإ�سارة اإىل الي�سار.
ب- اإ�سارة اإىل اليمني اأوًل ثم اإ�سارة اإىل الي�سار.

ج- اإ�سارة اليمني �سلفًا.
د- اإ�سارة الي�سار قلياًل ثم اإلغاوؤها.

110- يتعني على �سائق با�ص التالميذ عند اإيقاف حافلته ترك م�سافة اأمان 
بني مقدمة احلافلة ومكان وقوف التالميذ ل تقل عن:

اأ- مرت واحد.
ب- 3 اأمتار.

ج- 10 اأمتار.
د- 15 مرتًا.

111- يتعني على �سائق با�ص التالميذ بعد التوقف التام، ت�سغيل:
اأ- الراديو.

ب- اأنوار الرجوع اإىل اخللف.
ج- املكيف.

د- اأنوار التحذير ال�سفراء.

112- يتعني على �سائق با�ص التالميذ اأثناء كل عملية توقف وانتظار، و�سع 
ذراع نقل احلركة:

اأ-   على الغيار الثاين.
ب- على الغيار الثالث.

ج- على الغيار الأول.
د-  يف و�سعية الالتع�سيق)البامور(.

113- يتعني على �سائق با�ص التالميذ بعد التوقف التام:
اأ- عدم �سد فرامل اليد.

ب- �سد فرامل اليد.
ج- فتح النافذة.

د- الإ�ستماع اإىل الراديو.
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114- يتعني على �سائق با�ص التالميذ بعد توقفه التام، وقبل اأن يفتح الباب 
وي�سمح للتالميذ بال�سعود، اأن:

اأ- يتاأكد من توقف بقية املركبات.
ب- ي�سغل امل�ساحات.

ج- يفك حزام الأمان.
د- يفتح جميع النوافذ.

115- يتوجب على �سائق با�ص التالميذ قبل الإنطالق بحافلته، اأن يتاأكد:
اأ- من �سالمة جهاز الراديو.

ب- من عدد املقاعد.
ج- من عدد التالميذ.

د- من اأن النوافذ مفتوحة.

116- ُيفرت�ص ب�سائق حافلة التالميذ قبل اإنطالقه بحافلته، اأن يتاأكد من 
اأن: 

اأ-   كل النوافذ مفتوحة.
ب- م�سابيح ال�سباب م�ساءة.

ج- جميع التالميذ قد اتخذوا اأماكنهم.
د-  اأنوار الرجوع اىل اخللف م�ساءة.

117- يتعني على �سائق با�ص التالميذ قبل الإنطالق بحافلته اأن:
اأ- يتاأكد من عدم وجود اأي تلميذ يحاول الإلتحاق باحلافلة.

ب- ينظر يف مراآة اليمني فقط.
ج- ي�سغل اإ�سارة اليمني.
د- يجرب مكيف الهواء.

118- ُيلَزم �سائق حافلة التالميذ قبل اإنطالقه بحافلته اأن:
اأ- يرتك اأبواب احلافلة مفتوحة.
ب- يغلق اأبواب احلافلة باإحكام.

ج- ينظر اإىل دوا�سة الفرامل.
د- يغلق الأبواب دون اإحكام.
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من  بالنزول  للتالميذ  ال�سماح  قبل  التالميذ  با�ص  �سائق  على  يتعني   -119
البا�ص اأن يطلب منهم:

اأ- البقاء يف مقاعدهم حتى ياأذن لهم بالنزول.
ب- فتح النوافذ.

ج- اإغالق النوافذ.
د- الإ�سراع يف النزول.

من  التالميذ  باإنزال  ال�سروع  عند  التالميذ  با�ص  �سائق  على  يتعني   -120
البا�ص اأن:

اأ- يفتح اأبواب احلافلة قبل توقفها.
ب- ل يفتح اأبواب احلافلة اإل بعد توقفها التام.

ج- يربط حزام الأمان.
د- يتفقد عداد الوقود.

121- يتعني على �سائق احلافلة املدر�سية عند اإنزال التالميذ من البا�ص اأن 
يطلب من التالميذ:

اأ- النزول وعدم الإنطالق حتى يتمكن من روؤيتهم جميعًا.
ب- النزول واجلري بال�سارع.

ج- ترك حقائبهم يف احلافلة.
د- القفز ك�سبًا للوقت.

122- يتعني على �سائق البا�ص املدر�سي بعد اإنزال التالميذ من البا�ص وُقَبْيل 
الإنطالق من جديد، اأن يتاأكد اأنه لي�ص هناك اأيًا من التالميذ:

اأ-   ب�سحبة والدته.
ب- ب�سحبة والده.

ج- يقف يف اإحدى البقع العمياء.
د-  ب�سحبة رفاقه.
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قبل  التالميذ  اأحد  افتقد  اإذا  املدر�سي  البا�ص  �سائق  على  يتعني   -123
الإنطالق، اأن ينزل من البا�ص و:

اأ- يدور حول البا�س وينظر حتته.
ب- يبحث عن التلميذ على �سطح البا�س.

ج- ُينزل جميع التالميذ من البا�س.
د- ينظر اإىل الأعلى غا�سبًا.

124- من اأجل حفظ النظام وال�سالمة، يجب اأن يتواجد يف كل حافلة مدر�سية:
اأ- �سرطي �سري.

ب- �سرطي بلدية.
ج- مراقب تالميذ.

د- مراقب اإمتحانات ر�سمية.

125- يتعني على �سائق البا�ص املدر�سي عند الإنطالق بالبا�ص اأن:
اأ- يرتك اإ�سارات التحذير �سغالة.

ب- يطفىء اإ�سارات التحذير وي�سغل اإ�سارة الي�سار.
ج- يرتك اإ�سارات التحذير �سغالة وي�سغل اإ�سارة الي�سار.

د- يطفىء اإ�سارات التحذير وي�سغل اإ�سارة اليمني.

126- اإذا �سعر �سائق البا�ص املدر�سي بتوعك �سحي مفاجىء اأثناء القيادة، عليه اأن: 
اأ- يتوقف فورًا يف مكان اآمن ويت�سل باملدر�سة.

ب- ي�ستمر بالقيادة كاملعتاد.
ج- ي�سرع لينهي مهمته باكرًا.

د- يتناول دواء مهدئًا لالأع�ساب.

127- يف حال �سعر �سائق احلافلة املدر�سية بتوعك �سحي مفاجىء، عليه اأن 
يتوقف فورًا واأن يطلب:

اأ- من اأحد الأ�سدقاء القيادة عنه.
ب- من اأحد التالميذ املهرة القيادة عنه.

ج- كوبًا من ال�ساي.
د- من املدر�سة اإر�سال �سائق بديل.
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أجوبة األسئلة الخاصة
بباصات الركاب والتالميذ

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

6- اجلواب: ب
7- اجلواب: ب
8- اجلواب: د
9- اجلواب: د

10- اجلواب: اأ
11- اجلواب: ب
12- اجلواب: ج
13- اجلواب: اأ

14- اجلواب: ج
15- اجلواب: ب

16- اجلواب: اأ
17- اجلواب: ج
18- اجلواب: د
19- اجلواب: ج
20- اجلواب: د
21- اجلواب: اأ

22- اجلواب: ب
23- اجلواب: ب

24- اجلواب: ج
25- اجلواب: اأ
26- اجلواب: د
27- اجلواب: اأ

28- اجلواب: ب
29- اجلواب: ج
30- اجلواب: د
31- اجلواب: اأ

32- اجلواب: ب
33- اجلواب: ج
34- اجلواب: د
35- اجلواب: اأ

36- اجلواب: ج
37- اجلواب: ب
38- اجلواب: د

39- اجلواب: ب
40- اجلواب: اأ
41- اجلواب: د
42- اجلواب: ج
43- اجلواب: ج
44- اجلواب: اأ

45- اجلواب: ب
46- اجلواب: د

47- اجلواب: اأ
48- اجلواب: ج
49- اجلواب: ب
50- اجلواب: د
51- اجلواب: د

52- اجلواب: ب
53- اجلواب: اأ

54- اجلواب: ج
55- اجلواب: ب

56- اجلواب: اأ
57- اجلواب: د
58- اجلواب: ج

59- اجلواب: ج 
60- اجلواب: اأ

61- اجلواب: ب
62- اجلواب: د

63- اجلواب: ب
64- اجلواب: اأ

65- اجلواب: ج
66- اجلواب: د
67- اجلواب: اأ

68- اجلواب: ب
69- اجلواب: ج
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70- اجلواب: د
71- اجلواب: اأ

72- اجلواب: ج
73- اجلواب: ب
74- اجلواب: د

75- اجلواب: ب
76- اجلواب: ج
77- اجلواب: د
78- اجلواب: د
79- اجلواب: اأ

80- اجلواب: ب
81- اجلواب: ج
82- اجلواب: د
83- اجلواب: ج
84- اجلواب: اأ

85- اجلواب: ب
86- اجلواب: د
87- اجلواب: اأ

88- اجلواب: ب
89- اجلواب: ب
90- اجلواب: د
91- اجلواب: ج
92- اجلواب: اأ

93- اجلواب: ب
94- اجلواب: اأ

95- اجلواب: ب

96- اجلواب: اأ
97- اجلواب: اأ

 98- اجلواب: ج
99- اجلواب: د

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

105- اجلواب: ب
106- اجلواب: ج
107- اجلواب: د
108- اجلواب: اأ

109- اجلواب: ج
110- اجلواب: ب
111- اجلواب: د
112- اجلواب: د

113- اجلواب: ب
114- اجلواب: اأ

115- اجلواب: ج
 116- اجلواب: ج

117- اجلواب: اأ
118- اجلواب: ب

119- اجلواب: اأ
120- اجلواب: ب

121- اجلواب: اأ

122- اجلواب: ج
123- اجلواب: اأ

124- اجلواب: ج
125- اجلواب: ب

126- اجلواب: اأ
127- اجلواب: د


