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األسئلة الخاصة 
بالدراجات النارية

1- اإن راكب الدراجة النارية، بعك�س �سائق ال�سيارة: 
اأ   -   ال ي�ستفيد من حماية حزام االأمان وال من حماية كي�س الهواء.

ب -  ي�ستفيد من حماية حزام االأمان وكي�س الهواء.
ج  -  ي�ستفيد من حزام االأمان ولكنه ال ي�ستفيد من كي�س الهواء.
د  -  ال ي�ستفيد من حزام االأمان ولكنه ي�ستفيد من كي�س الهواء.

2- يختلف راكب الدراجة النارية عن �سائق ال�سيارة بكونه: 
اأ   -  ي�ستفيد من حماية هيكل الدراجة.

ب -  ال ي�ستفيد من حماية هيكل الدراجة.
ج  -  حممي من تاأثري الهواء.

د  -  حممي من املطر.

3- اإن احلماية احلقيقية لراكب الدراجة النارية تكون بوا�سطة:
اأ   -  القيادة ال�سريعة بني املركبات.

ب -  اإرتدائه للمالب�س اخلا�سة براكبي الدراجات النارية.
ج  -  القيادة على االإطار اخللفي فقط.
د  -  اإرتدائه للمالب�س اخلا�سة بالعمل.

4- اإن ارتداء راكب الدراجة النارية للمالب�س اخلا�سة بالدراجات النارية، 
ال توؤمن له احلماية فقط، بل:

اأ   -  جتعله مقّيد احلركة.
ب -  تقلل من روؤية االآخرين له.
ج  -  جتعله مرئيًا من االآخرين.

د  -  تقلل من ثقته بنف�سه.
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اأو  الكم  الق�سري  كالقمي�س  ملالب�س  النارية  الدراجة  راكب  ارتداء  اإن   -5
ال�سورت اأو احلذاء اخلفيف اأثناء القيادة: 
اأ   -  يحافظ على �سالمة راكب الدراجة.
ب -  يهدد �سالمة راكب الدراجة وحياته.

ج  -  يهدد �سالمة االآخرين.
د  -  يحافظ على �سالمة االآخرين.

لها  النارية،  الدراجات  براكبي  اخلا�سة  اجللدية  الواقية  البدالت  اإن   -6
قدرة على مقاومة:

اأ   -  االإحتكاك باحل�سى واالإ�سفلت عند ال�سقوط.
ب -  احلريق.

ج  -  االإنعطاف القوي.
د  -  حركة راكب الدراجة.

7- اإن ارتداء راكب الدراجة النارية للقفازات اخلا�سة بالدراجات النارية 
توؤمن له:

اأ   -  حماية الراأ�س عند ال�سقوط.
ب -  حماية القدمني عند ال�سقوط.

ج  -  حماية اليدين من االإ�سابة ومن الربد.
د  -  حماية اجل�سم من الربد.

الدراجات  براكبي  اخلا�س  للحذاء  النارية  الدراجة  راكب  انتعال  اإن   -8
النارية يوؤمن له حماية:

اأ   -  الركبة والفخذ من االإ�سابة.
ب -  الركبة والفخذ من املاء والربد.

ج  -  االأرجل من الغبار.
د  -  القدمني والق�سبة من االإ�سابة ومن املاء والربد.
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9- اإن ارتداء �سائق الدراجة النارية لواقي العمود الفقري اخلا�س براكبي 
الدراجات النارية، يوؤمن له حماية:

اأ   -  ال�سدر والبطن من احلر والربد.
ب -  ال�سدر والبطن من االإ�سابة.

ج  -  العمود الفقري والنخاع ال�سوكي من املطر.
د  -  العمود الفقري والنخاع ال�سوكي من االإ�سابة.

10- اإن ارتداء �سائق الدراجة النارية للنظارات الواقية اخلا�سة براكبي 
الدراجات النارية، توؤمن له حماية:

اأ   -  الراأ�س من االإ�سابة.
ب -  االأذنني من الربد.

ج  -  العينني من الريح والرمال واالأمطار واحل�سرات.
د  -  العينني من ذرف الدموع.

النارية  الدراجات  براكبي  اخلا�سة  الواقية  النظارة  اأ�سيبت  اإذا   -11
بخدو�س، يجب عليك:

اأ   -  تنظيفها باملاء وال�سابون.
ب -  اإ�ستبدالها الأنها تغب�س الروؤية.

ج  -  تنظيفها باملاء فقط.
د  -  تنظيفها بال�سابون فقط.

اأثناء  اأن ال ي�ستعمل نظارة واقية ملونة  النارية  الدراجة  �سائق  12- على 
القيادة: 

اأ   -  يف الليل.
ب -  يف النهار.

ج  -  ب�سرعة.
د  -  ببطء.
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لل�سائق  توؤمن  النارية  الدراجات  الواقية اخلا�سة براكبي  اإن اخلوذة   -13
حماية:

اأ   -   ال�سفتني.
ب -  حا�سة ال�سمع من �سو�ساء ال�سري.

ج  -  الراأ�س من االإ�سابات القاتلة.
د  -  العمود الفقري.

14- اإن عدم ربط اخلوذة الواقية اخلا�سة براكبي الدراجات النارية ب�سكل 
�سحيح اأو عدم ربطها باملطلق:

اأ   -  ال يفقدها مفعولها حلماية كامل الراأ�س اأثناء احلادث.
ب -  يفقدها مفعولها حلماية الراأ�س اأثناء احلادث.
ج  -  يفقدها مفعولها حلماية ال�سعر اأثناء احلادث.

د  -  ال يفقدها مفعولها حلماية الرقبة اأثناء احلادث.

اإن  اأو  القيادة،  اأثناء  للخوذة  النارية  الدراجة  �سائق  ارتداء  عدم  اإن   -15
ارتدائه لها مع ربطها جزئيًا اأو عدم ربطها باملطلق:

اأ   -  يعترب خمالفة قانونية.
ب -  يعترب ت�سرفًا قانونيًا.

ج  -  ي�سكل خطرًا على العمود الفقري.
د  -  ي�سكل خطرًا على الكتفني.

اأن  يجب  النارية  الدراجات  براكبي  اخلا�سة  الراأ�س  خوذة  قيا�س  اإن   -16
يكون:

اأ   -  اأكرب بكثري من حجم راأ�س م�ستعملها.
ب -  اأ�سغر بكثري من حجم راأ�س م�ستعملها.
ج  -  اأ�سغر بقليل من حجم راأ�س م�ستعملها.

د  -  منا�سبًا متامًا حلجم راأ�س م�ستعملها.
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17- اإن جمرد حمل اخلوذة اخلا�سة براكبي الدراجات النارية دون ارتدائها 
وربطها ب�سكل �سحيح اأثناء القيادة:

اأ   -  يعفي ال�سائق من امل�ساءلة القانونية.
ب -  ال يعفي ال�سائق من امل�ساءلة القانونية.

ج  -  مينح حماية لل�سائق عند احلادث.
د  -  هو ت�سرف منطقي من ِقَبل ال�سائق.

�سدمة  اإىل  النارية  الدراجات  براكبي  اخلا�سة  اخلوذة  �سْت  تعرَّ اإذا   -18
قوية:

اأ   -  يجب ا�ستبدالها بخوذة جديدة فورًا.
ب -  ال حاجة ال�ستبدالها طاملا تبدو �سليمة.

ج  -   يجب اإ�سالح ال�سدوع فيها.
د  -  يجب ا�ستبدالها بخوذة م�ستعملة فورًا.

19- يجب على �سائق الدراجة النارية اأثناء القيادة الليلية اإرتداء:
اأ   -  مالب�س عادية داكنة اللون.

ب -  مالب�س عادية.
ج  -  بدلة فو�سفورية خا�سة.

د  -  مالب�س ريا�سية.

20- ُين�سح �سائق الدراجة النارية اأثناء القيادة ومن اأجل متكني االآخرين 
من روؤيته لياًل اأن:

اأ   -  ي�سع �سرائط اأو اإ�سارات عاك�سة لل�سوء.
ب -  يطفىء اأنواره وي�سع اإ�سارات عاك�سة لل�سوء.

ج  -  يرفع �سوت االإ�سامبان.
د  -  يعمل على جعل فرامله ت�سدر �سريرًا.
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21- على �سائق الدراجة النارية ولتمكني االآخرين من روؤيته اأثناء القيادة، اأن:
اأ   -  ي�سيء امل�سباح االأمامي اأثناء الليل فقط.

ب -  ي�سيء امل�سباح االأمامي لياًل ونهارًا.
ج  -  يقوم بحركات بهلوانية.

د  -  يعتمد على �سوت اإ�سامبان دراجته النارية.

22- ما هو عدد االأنواع املختلفة ملحركات معظم الدراجات النارية؟
اأ   -  نوعان اثنان.
ب -  ثالثة اأنواع.
ج  -  اأربعة اأنواع.

د  -  خم�سة اأنواع.

23- يجب تزييت حمرك الدراجة النارية الثنائي االأ�سواط با�ستعمال:
اأ   -  الزيت العادي امل�ستعمل لل�سيارات.

ب -  زيت حمرك رباعي االأ�سواط.
ج  -  زيت حمرك ثنائي االأ�سواط.
د  -  زيت حمرك ثالثي االأ�سواط.

24- اإن حمرك الدراجة النارية الثنائي االأ�سواط، يحتاج اإىل وقود معني 
عبارة عن:

اأ   -  بنزين عادي.
ب -  ديزل.

ج  -  بنزين خايل من الر�سا�س.
د  -  خليط من البنزين والزيت.

25- اإن حمرك الدراجة الرباعي االأ�سواط، يعمل على وقود عبارة عن:
اأ   -  بنزين فقط.

ب -  خليط من بنزين وزيت.
ج  -  ديزل.

د  -  خليط من ديزل وزيت.
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26- يجب ارتداء خوذة ال�سالمة اخلا�سة بالدراجات النارية اأثناء القيادة، 
من ِقَبل: 

اأ   -  ال�سائق فقط.
ب -  الراكب اخللفي فقط.

ج  -  الراكب االأمامي فقط.
د  -  كل من ال�سائق والراكب.

27- اإن وظيفة العادم )االإ�سامبان( يف الدراجات النارية هي:
اأ   -  اإ�سدار �سجيج ينم عن القوة.

ب -  كتم �سجيج املحرك عند م�ستوى مقبول.
ج  -  عدم كتم �سوت املحرك.

د  -  التخفيف من ا�ستهالك الوقود.

االإطار  اإىل  املحرك  نقل طاقة  اأجهزة  اأنواع  رئي�سي يوجد من  نوع  28- كم 
اخللفي يف الدراجات النارية:

اأ   -  اأربعة اأنواع.
ب -  خم�سة اأنواع.

ج  -  نوعان.
د  -  نوع واحد.

اخللفي  االإطار  اإىل  املحرك  طاقة  نقل  يتم  النارية،  الدراجات  يف   -29
بوا�سطة:

اأ   -  اجلنزير وعمود الدفع النهائي.
ب -  اجلنزير فقط.

ج  -  عمود الدفع النهائي فقط.

د  -  عمود الدفع البدائي فقط.
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عندها  بالتاآكل،  النارية   الدراجات  جنزير  تر�س  اأ�سنان  تبداأ  عندما   -30
يجب تغيري:

اأ   -  اجلنزير فقط.
ب -  الرت�س فقط.

ج  -  اجلنزير والرت�س معًا.
د  -  اأ�سنان الرت�س فقط.

31- كم نوع من اأنواع اأنظمة الفرامل ُت�ستعمل يف الدراجات النارية:
اأ   -  نوع واحد.

ب -  نوعان.
ج  -  ثالثة اأنواع.
د  -  اأربعة اأنواع.

فيجب  ميكانيكي،  فرامل  بنظام  جمهزة  النارية  الدراجة  كانت  اإذا   -32
دوريًا:

اأ   -  فح�س م�ستوى زيت الفرامل.
ب -  تغيري زيت الفرامل.

ج  -  التخفيف من ا�ستعمال الفرامل.
د  -  �سبط عيار �سلك الفرامل.

فيجب  هيدروليكي،  فرامل  بنظام  جمهزة  النارية  الدراجة  كانت  اإذا   -33
دوريًا:

اأ   -  �سبط عيار �سلك الفرامل.
ب -  فح�س م�ستوى زيت الفرامل.

ج  -  تغيري �سلك الفرامل. 
د  -  التخفيف من ا�ستعمال الفرامل.

34- يجب اأن تكون عجالت الدراجة النارية:
اأ   -  مواَزنة بدقة.

ب -  م�سنوعة من الق�سبان الغري �سعاعية.
ج  -  م�سنوعة من الفوالذ الغري م�سغوط.

د  -  م�سنوعة من احلديد.
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35- ال يجب اأن يقّل احلد االأدنى لعمق النقو�سات على اإطار الدراجة النارية عن:
اأ   -  4 مليمرت.
ب -  5 مليمرت.
ج  -  3 مليمرت.
د  -  6 مليمرت.

36- اإن زيادة الوزن على الدراجة النارية، ي�ستوجب:
اأ   -  تخفي�س �سغط الهواء يف االإطارات.

ب -  زيادة ال�سرعة اأثناء القيادة.
ج  -  اإ�ساءة امل�سباح االأمامي للدراجة.

د  -  زيادة �سغط الهواء يف االإطارات.
37- يجب عليك اأن تفح�س كل جزء من اأجزاء دراجتك النارية:

اأ   -   ب�سكل دوري ومنتظم.
ب -  مرة واحدة يف ال�سنة.

ج  -  مرة واحدة كل ت�سعة اأ�سهر.
د  -  مرتان يف ال�سنة.

38- يعتمد الفح�س ال�سليم لكل جزء من اأجزاء الدراجة النارية من حيث 
االإ�ستهالك على:

اأ   -  املعاينة امليكانيكية الر�سمية فقط.
ب -  قطع م�سافة حمددة اأو على مرور زمن معني.

ج  -  ظروف ال�سائق املادية.
د  -  �سهولة روؤية هذا اجلزء.

دون  املقود  توجيه  ي�ستطيع  ولكي  النارية  الدراجة  �سائق  على  يجب   -39
�سعوبة، اأن:

اأ   -  يجل�س بعيدًا عن املقود.
ب -  مييل بج�سمه اإىل الوراء.
ج  -  يجل�س قريبًا من املقود.

د  -  مي�سك املقود بيد واحدة.
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40- حتى ال تزيد ال�سرعة عن طريق اخلطاأ اأثناء القيادة، عليك اأن مت�سك 
قب�سة مقود الدراجة النارية بحيث يكون مع�سم يدك:

اأ   -  اليمنى اإىل االأعلى.
ب -  الي�سرى اإىل االأ�سفل.
ج  -  الي�سرى اإىل االأعلى.
د  -  اليمنى اإىل االأ�سفل.

41- تكون الفرامل ذات فاعلية ق�سوى عند ا�ستخدام الدراج ل:
اأ   -  الفرامل اخللفية فقط.

ب -  الفرامل اخللفية واالأمامية.
ج  -  الفرامل االأمامية فقط.

د  -  قدمه بال�سغط بها على االإ�سفلت.
اأن  يجب  االإنزالق،  ولتجنب  النارية،  الدراجة  فرامل  ا�ستخدام  عند   -42

تكون هذه الدراجة منطلقة:
اأ   -  على �سرعة عالية.

ب -  يف منعطف.
ج  -  باجتاه م�ستقيم.

د  -  عند تقاطع طرق.

43- يف حالة الفرملة ال�سليمة، على �سائق الدراجة النارية اأن: 
اأ   -   ال ي�ستخدم الفرامل االأمامية اأبدًا.

ب -  ي�ستخدم الفرامل االأمامية اأواًل ثم الفرامل اخللفية.
ج  -  ي�ستخدم الفرامل االأمامية فقط.

د  -  ي�ستخدم الفرامل اخللفية اأواًل ثم ُيتِبُعها بالفرامل االأمامية.
بوا�سطة  النارية  الدراجات  ال�سرعة يف  اأن تتم عملية تخفيف  44- يجب 

ترو�س ال�سرعة وذلك عرب نقل الرتو�س:
اأ   -  بالتتابع من الغيار االأعلى اإىل الغيار االأقل.
ب -  بالتتابع من الغيار االأقل اإىل الغيار االأعلى.

ج  -  من الغيار االأعلى اإىل الغيار االأول مرة واحدة.
د  -  من الغيار االأقل اإىل الغيار االأعلى ثم اإىل الغيار االأقل.
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45- اإن وظيفة روملانات املقود يف الدراجات النارية هي ت�سهيل:
اأ   -   دوران املحرك.

ب -  دوران العجالت.
ج  -  تغيري ترو�س ال�سرعة.

د  -  حتريك املقود.

من  الدراج  اقرتاب  عند  ال�سليمة  القيادة  يف  االأ�سا�سية  القاعدة  اإن   -46
املنعطف هي:

اأ   -  تخفيف ال�سرعة والتمركز ال�سحيح.
ب -  زيادة ال�سرعة والتمركز ال�سحيح.

ج  -  زيادة ال�سرعة فقط.
د  -  النظر يف املرايا.                                    

47- يجب على الدراج اأثناء القيادة يف منعطف ميني، اأن:
اأ   -  يخفف ال�سرعة ومييل بج�سمه اإىل الي�سار.
ب -  يخفف ال�سرعة ومييل بج�سمه اإىل اليمني.

ج  -  يزود ال�سرعة ومييل بج�سمه اإىل الي�سار.
د  -  يزود ال�سرعة وُيبقي ج�سمه م�ستقيمًا.

48- يجب على الدراج اأثناء القيادة يف منعطف ي�سار، اأن:
اأ   -  يخفف ال�سرعة ومييل بج�سمه اإىل اليمني.

ب -  يزود ال�سرعة ومييل بج�سمه اإىل اليمني.
ج  -   يخفف ال�سرعة ومييل بج�سمه اإىل الي�سار.

د  -   يزود ال�سرعة وُيبقي ج�سمه م�ستقيمًا.

49- اإذا اأردت اأن تاأخذ راكبًا خلفك، يجب عليك تزويد دراجتك النارية ب:
اأ   -  �سْندات خلفية لالأرجل ومقعد منا�سب للراكب.

ب -  �سْندات خلفية لالأرجل فقط.
ج  -  مقعد خلفي فقط.

د  -  الوقود.
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فيجب  خلفك،  راكبًا  النارية  بدراجتك  تاأخذ  الوقت  ُمعَظم  كنت  اإذا   -50
عليك اأن:

اأ   -  تخفف �سغط الهواء يف االإطارات.
ب -  تزيد �سغط الهواء يف االإطارات فقط.

ج  -  �سبط اخلمادات فقط حلمل الوزن الزائد.
د  -  زيادة �سغط الهواء يف االإطارات و�سبط اخلمادات حلمل الوزن الزائد.

توازن  وحلفظ  النارية،  الدراجة  �سائق  خلف  اجلال�س  الراكب  على   -51
الدراجة، اأن ي�سع يديه على:

اأ   -  راأ�س ال�سائق.
ب -  اأكتاف ال�سائق.

ج  -  ركبتيه ومييل بج�سمه مثل ال�سائق.
د  -  على ركبتيه ومييل بج�سمه بعك�س ميالن ال�سائق.

52- على الراكب اجلال�س خلف �سائق الدراجة النارية اأن: 
اأ   -   يحمل خوذة ال�سالمة بيده.

ب -  ي�سع خوذة ال�سالمة على راأ�سه ويربطها جيدًا.
ج  -  ي�سع خوذة ال�سالمة على راأ�سه دون اأن يربطها.

د  -  يت�سارك مع ال�سائق بخوذة واحدة من وقت الآخر.

53- اإذا اأردت اأن حتمل اأوزانًا ب�سكل قانوين بدراجتك النارية، عليك اأن:
اأ   -  توزع احلمولة وتربطها جيدًا.

ب -  توزع احلمولة دون ربطها.
ج  -  ال توزع احلمولة ولكن اأن تربطها جيدًا.

د  -  حت�سل على اإذن م�سبق.

54- هناك �سببان رئي�سّيان النزالق الدراجة النارية اأثناء القيادة وهما:
اأ   -   االأنوار املتعطلة والبطارية ال�سعيفة.

ب -  �سطح الطريق الزلق وردة الفعل الع�سبية.
ج  -  ال�سرعة البطيئة وتر�س �سرعة منخف�س.
د  -  ال�سرعة املتو�سطة وتر�س �سرعة متو�سط.
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55- عندما تقود دراجتك النارية لياًل، عليك اأن:
اأ   -  تزيد �سرعتك وترتك م�سافة توقف اأكرب.
ب -  تزيد �سرعتك وترتك م�سافة توقف اأقل.

ج  -  تخفف �سرعتك وترتك م�سافة توقف اأكرب.
د  -  تزيد �سرعتك وت�ستعمل ال�سوء املنخف�س.

56- عادة ما يكون �سبب الردف بالدراجة النارية اأثناء امل�سري:
اأ   -  عدم دوران االإطارين على املحور نف�سه.

ب -  دوران االإطارين على املحور نف�سه.
ج  -  زجاج حماية جيد الرتكيب.

د  -  توزيع جيد للحمولة.

57- من اأهم االأ�سباب املوؤدية اإىل تدهور الدراجة النارية، هي القيادة: 
اأ   -  ب�سرعة منخف�سة.

ب -  ب�سرعة معتدلة.
ج  -  ب�سرعة عالية.

د  -  على طريق جافة.

58- من االأ�سباب املوؤدية اإىل تدهور الدراجة النارية، هي وجود:
اأ   -  زيوت وح�سى على �سطح الطريق.

ب -  �سيارات وم�ساة على الطريق.
ج  -  �سرطة واإ�سارات �سوئية على الطرقات.

د  -  االأنفاق حتت م�ستوى الطرقات.

59- من االأ�سباب املوؤدية اإىل تدهور الدراجة النارية، هي: 
اأ   -  ال�سرعة املنخف�سة.

ب -  ال�سرعة املعتدلة.
ج  -  االإختيار اخلاطىء للم�سار.

د  -  القيادة فوق اجل�سور.
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60- اإن املكان الذي تكرث فيه حوادث الدراجات النارية هو:
اأ   -  الطريق امل�ستقيم.

ب -  اجل�سر.
ج  -  النفق.

د  -  التقاطع.

61- لكي تتفادى احلادث بدراجتك النارية عند التقاطعات، يجب عليك اأن:
اأ   -  تخفف �سرعتك وتتخذ امل�سرب ال�سحيح.

ب -  تزيد �سرعتك لكي تعرب ب�سرعة.
ج  -  تنظر يف املراآة كل الوقت.

د  -  تتجاوز عن ميني املركبات.

62- يحق لك كدراج اأن تتجاوز املركبة التي اأمامك:
اأ   -  عن ميينها.

ب -  عن ي�سارها.
ج  -  على اجل�سر.
د  -  داخل النفق.

عليك  اأمامك،  ما  مركبٍة  ي�سار  عن  النارية  بدراجتك  تتجاوز  عندما   -63
االإنتباه اأن هذه املركبة قد:

اأ   -  تتابع �سريها ب�سكل م�ستقيم.
ب -  تخفف �سرعتها تدريجيًا.

ج  -  تنعطف ي�سارًا فجاأة.
د  -  ُت�سّغل اإ�سارات التحذير.

عليك  اأمامك،  ما  مركبة  ي�سار  عن  النارية  بدراجتك  تتجاوز  عندما   -64
االإنتباه اأن هذه املركبة قد: 

اأ   -  ُت�سّغل اإ�سارات التحذير فجاأة.
ب -  تزمر فجاأة.

ج  -  تفتح غطاء حمركها فجاأة.
د  -  ُيفتح اأحد اأبوابها فجاأة.
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65- عندما تقود دراجتك النارية ب�سكل م�ستقيم، عليك االإنتباه اأن مركبة 
ما قادمة من االإجتاه املعاك�س قد:
اأ   -  تنعطف يف م�سارك فجاأة.
ب -  تتوقف يف م�سارها فجاأة.

ج  -  ُت�سّغل اإ�سارات التحذير فجاأة.
د  -  ت�سيء اأنوارها االأمامية املنخف�سة فجاأة.

66- عندما تقود دراجتك النارية ب�سكل لولبي بني املركبات، فاإن ذلك: 
اأ   -  يزيد من احتمال تورطك بحادث.
ب -  يقلل من احتمال تورطك بحادث.

ج  -  يجعل منك �سائقًا وقائيًا.
د  -  يجعل منك بطاًل عامليًا.

على  وتقودها  النارية  لدراجتك  االأمامي  االإطار  برفع  تقوم  عندما   -67
االإطار اخللفي فقط، فاإن ذلك:

اأ   -  يعترب عماًل عقالنيًا ي�ستحق املديح والثناء.
ب -  قد يودي بك اإىل املوت حتت عجالت �ساحنة.

ج  -  يعترب عماًل قانونيًا و�سجاعًا.
د  -  يقلل من اإحتمال تورطك بحادث.

ِدُر �سوتًا  ُمْفَرغ عمدًا وُي�سْ اإ�سامبان  النارية ذات  68- عندما تقود دراجتك 
مرتفعًا جدًا، فاإن ذلك:

اأ   -  يدل على ذوقك الرفيع واأخالقك احلميدة.
ب -  ُيحبب النا�س بك ويدعون لك باخلري.

ج  -  ُيعترب خمالفة قانونية �سريحة.
د  -  ُيريح اأع�ساب النا�س.
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أجوبة األسئلة
الخاصة  بالدراجات النارية

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

6- اجلواب: اأ
7- اجلواب: ج
8- اجلواب: د
9- اجلواب: د

10- اجلواب: ج
11- اجلواب: ب

12- اجلواب: اأ
13- اجلواب: ج
14- اجلواب: ب

15- اجلواب: اأ
16- اجلواب: د

17- اجلواب: ب
18- اجلواب: اأ

19- اجلواب: ج
20- اجلواب: اأ

21- اجلواب: ب
22- اجلواب: اأ

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

27- اجلواب: ب

28- اجلواب: ج
29- اجلواب: اأ

30- اجلواب: ج
31- اجلواب: ب
32- اجلواب: د

33- اجلواب: ب
34- اجلواب: اأ

35- اجلواب: ج
36- اجلواب: د
37- اجلواب: اأ

38- اجلواب: ب
39- اجلواب: ج
40- اجلواب: د

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

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

53- اجلواب: اأ
54- اجلواب: ب

55- اجلواب: ج
56- اجلواب: اأ

57- اجلواب: ج
58- اجلواب: اأ

59- اجلواب: ج
60- اجلواب: د
61- اجلواب: اأ

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

67- اجلواب: ب
68- اجلواب: ج


