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 المعلمون والطالب األعزاء،

 أنتجالجديد، والذي  المروري    ثقيفالت  ربية والت  أسئلة ع نا أن نضع بين أيديكم مجم  يسر  

  "(تيؤورياالقطري)" ظري حضير لالمتحان الن  ألجلكم ومن أجل أن يتم مساعدتكم في الت  

 .ثقيف المروري  تعليم الت   ضمن

رخيص في وزارة المواصالت يؤوريا في سلطة الت  الت   عمجم   ع على أسئلة يعتمد هذا المجم  

. إضافة إلى أسئلة  ثقيف المروري  حتلنته ليشمل خطة العمل والمنهاج في الت   والذي تم  

ع أسئلة تتطرق إلى مواضيع:  يؤوريا المتعارف عليها، كما ويضم هذا المجم  الت  

 بها،نبؤ  مخاطر والت  ، إدراك الغط الجماعياب المركبة والض  ت( االنتباه، رك  صرف)تشت  

 ف اآلمن.صر  ومبادئ الت   القوانين التزامياقة، الكحول والس  

وتطوير القدرة على   المطلوبة،ا الكتساب المعلومات ع مصدر  ل هذا المجم  كلنا أمل بأن يشك  

 زمة للقيادة الحذرة واآلمنة. وتطبيق الرؤى الال  رق حليل لمواقف تحدث على الط  الفهم والت  

فصال   22 وفقا لسؤاال، يتم تصنيفها   600قاعدة البيانات( على حوالي  ع )المجم  يحتوي 

في نهاية كل فصل دليل لإلجابات الصحيحة التابعة له.  يظهركما و .حسب المنهج الدراسي  

سيشمل يث ح جديدة.ة نوات القادمة ليشمل على أسئلة إضافي  الس   ع خاللالمجم  سيتم توسيع 

 ع. هذا المجم  % من أسئلة  60المروري  التثقيف لت ربية واظري القطري في االمتحان الن  
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بديال عن منهاج  كمادة تعليمية بحد ذاتها، أويمكن اعتبار هذا المجمع  بأنه النود اإلشارة  

عليمية  خالل العملية الت دمجهيتم  من المعلمين والطالب بأن  نأمل لذلك ،التثقيف المروري

   .رورييف المالتثق  لمواضيع منهاج

 بالنجاح للجميع 

 وزارة المعارف –مدير قسم الحذر على الطرق إتاحة ونمط حياة آمن   –ماكس أفيرام 

  

ع:  طاقم إعداد   المجم 

 نحاميا زرحوفيتش، قسم الحذر على الطرق إتاحة ونمط حياة آمن 

 شاحر فرتوك، سلطة الترخيص، وزارة المواصالت 

وم،ميري   ألمان على الط رق  الس لطة الوطني ة ل نح 

 أوري هكوهن، قسم الحذر على الطرق إتاحة ونمط حياة آمن 

 حجيت شمسيان، قسم الحذر على الطرق إتاحة ونمط حياة آمن

  د سولزئيف باوئر، معهد 

 ع بالعربية: سائرة عابد، قسم الحذر على الطرق إتاحة ونمط حياة آمن المجم  رتيب ت
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 :1الموضوع رقم 

 فصل المقّدمة 
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 على َمن يُفَرض واجب معرفة قوانين السير واالنصياع لها؟ 1.1

 على السائقين المهني ين فقط. . أ

 على المشاة فقط.  . ب

 كل  شخص يستعمل الطريق.ى عل . ج

ن يقود مركبة. على  . د  م 

 

 َمن يحّق له قيادة مركبة مع محّرك؟   1.2

ن يفي بالشروط التي  . أ تم  تحديدها في االمتحان السنوي  للمركبة )في  كل  م 

 "التست"(. 

اسة المركبة. . ب لة في توجيهات ُمنتِج المركبة في كر  ن يفي بالشروط المسج   كل  م 

ن بحوزته رخصة . ج  نوع المركبة. ل لنفس قيادة سارية المفعو كل  م 

ن لديه حق  في المركبة.  . د  صاحب المركبة أو م 

 

 ؟ في أيّة حالة يُمنَع السائق من قيادة مركبة من أّي نوع 1.3

ا على  . أ الطريق   عابريعندما يمكن لحالته الجسدي ة أو النفسي ة أن تشك ل خطر 

 اآلخرين. 

 بعد ذلك.  ساعة متواصلة  24قبل تناول دواء وخالل  . ب

ن بحوزته رخصة قيادة سارية القانون لم   . ج يحد د حالة يُمن ع فيها من القيادة م 

 المفعول.

 ح السائق ثماني ساعات على األقل  قبل بدء القيادة. إذا لم يستر . د
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 حتّىهو ما هي درجة رخصة القيادة الالزمة لقيادة مركبة مع محّرك وزنها الكلّّي   1.4

 كغم؟  3,500

 A1 . أ

 B . ب

 A . ج

 1 . د

 

 ؟ Bأّي نوع مركبة يُسَمح أن يقودها َمن بحوزته رخصة قيادة من درجة  1.5

  

كها حت ى  . أ ة محر  اجة ناري ة قو  ة حصان.  14.6در   قو 

  4,500خاص ة ومركبة تجاري ة وزنهما الكل ي  المسموح هو حت ى  رك اب مركبة  . ب

 كغم.

 كغم.  3,500خاص ة ومركبة تجاري ة وزنها الكل ي  المسموح هو حت ى  رك اب مركبة  . ج

 صغير.  عمومي  ، بما في ذلك باص عمومي ةمركبات  . د
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 إجابات دليل -المقّدمة فصل: 1 رقم الموضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلجابة 

 الصحيحة

 السؤال

 1 ج

 2 ج

 3 أ

 4 ب 

 5 ج
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 :2الموضوع رقم 

جوانب تواصليّة في الطريق 

 وعالمات دالّة
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يمينًا أو يساًرا عن مسلك  )االنحراف( الحيدانأثناء  )مؤّشر االنعطاف( بالغّماز التأشيرجب ي هل 2.1

 السفر؟ 

از إذا كان  التأشير ال يجب  . أ ا ورآه جميع السائقين.  الحيدانبالغم    كبير 

از أثناء  التأشيرال يجب  . ب   من مسلك إلى آخر.الحيدان  بالغم 

از أثناء  التأشير ال يجب  . ج از عند ن حيدابالغم  ا، لكن يجب التأشير بالغم  ا الحيدان حيدان ا  ليس كبير     كبير 

از قبل كل  التأشير  يجب  . د   ن مسلك السفر حت ى إكماله. ع  حيدانبالغم 

  

   ما هي المخاطر التي يجب أخذها بالحسبان في الشارع الذي في الصورة التي أمامك؟   2.2

 

  ال يوجد أي  خطر في الشارع.  . أ

   ( الواحدة ملتصقة باألخرى وتسد  معبر المشاة.مركونة) ف ةصا مركبات  . ب

   سي اراتهم في يمين الشارع.ن( ك  شرطي  مرور يمكنه أن يمنح مخالفات للسائقين الذين قاموا بصف  )ر   . ج

   (.المركونةمشاة يمكنهم الظهور من بين السي ارات الصاف ة ) . د
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   معروضة في الصورة التي أمامك؟كيف عليك التصّرف في الحالة ال 2.3

 

  عليك زيادة سرعتك وتجاُوز عابر السبيل.  . أ 

  عليك اإلبطاء والتزمير كي يتوق ف عابر السبيل.  . ب 

 الشارع.عبورلعابر السبيل إكمال  اإلمكاني ةعليك اإلبطاء واالستعداد للتوق ف وإتاحة  . ج 

   ألن  عابر السبيل بعيد عنك. ،ال حاجة للقيام بأي  عمل خاص   . د 
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   ماذا يجب أن يكون رّد فعلك على العالمات الدالّة في الصورة التي أمامك؟  2.4  

 

 

   عليك اإلبطاء واالستعداد للتوق ف كي تمنع إصابة الباب المفتوح أو الشخص الذي يخرج من المركبة.  . أ

ا وزيادة السرعة لمنع إصابة المسافرين الذين يمكنهم الخروج م   الحيدانعليك  . ب    ن المركبة. يسار 

على السائق الذي  هو الحذرِ  . واجبُ ، بدون االنتباه إلى الباب المفتوحبشكل اعتيادي  استمر  في السفر  . ج

    يخرج من المركبة.

ةعليك التزمير   . د    وبشكل متواصل لمنع إصابة الباب المفتوح. بقو 
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   الذي أمامك صحيح؟ هل مكان السيّارتين داخل المنعطف الحادّ  2.5

 

  ال. مكانهما ال يمك ن للسائق ي ن رؤية أحدها اآلخر.  . أ

نعم. يحرص سائقا السي ارتين على البقاء في يمين الشارع، كما هو مطلوب في   . ب

  مثل هذه الحالة.

ا.نعم. مكان السي ارة اليمنى  . ج      صحيح، لكن  مكان السي ارة اليسرى ليس صحيح 

 و في مركز الشارع.للسي ارتين في المنعطف ه  ال. المكان األكثر أمان ا . د
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تمعّن في الصورة التي أمامك. هل مكان المركبة المعروضة في الصورة أثناء  2.6

 سفرها داخل المنعطف صحيح؟

 

ا على المركبات القادمةال. سفر المركبة قريب ا من  . أ  مركز الشارع يشك ل خطر 

 مقابلها.  

لك يجب السفر في الجهة المنعطف في أقصر وقت، لذ ال. يجب إكمال السفر في  . ب

 الداخلي ة للمنعطف.

ة الطاردة عن المركز  . ج نعم. السفر قريب ا من مركز الشارع يمك ن السائق من تقليص القو 

ة التي تجذب المركبة إلى   خارج المنعطف( التي تؤث ر على مركبته. )القو 

ح السفر في كل  مكان فيه. نعم. طالما ال توجد مركبة أخرى داخل المنعطف، يُ  . د  سم 
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هل يُسَمح لك تجاُوز مركبة بطيئة تسافر أمامك عندما يكون مؤشًَّرا على يسارك بخّط  2.7

 فاصل متواصل؟ 

 

ح لك تجاُوزها، بشرط أال  تقطع الخط   الفاصل المتواصل.يُسم  .أ    

ح لك ق ط ع الخط  الفاصل المتواصل وتجاُوز المركبة البطيئة  إذا كانت تسافر ب. يُسم 

 ببطء لمد ة زمني ة طويلة. 

ح لك تجاُوز المركبة البطيئة التي أمامك إذا كانت مركبة     ج. يُسم 

ك.  ليست مع محر 

ح لك تجاُوزها وحت ى ق ط ع الخط   الفاصل المتواصل، إال  إذا كانت هناك إشارة د. يُسم 

 مرور خاص ة تمنع ذلك.
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 لتي أمامك؟ الطريق المعروضة في الصورة اكيف عليك التصّرف الحقًا في  2.8

 

عليك االنتباه إلى المركبات التي تندمج من اليمين. على هذه المركبات أن تعطيك حق    . أ

 .  األولوي ة

  األولوي ة للمركبات التي تندمج من اليمين.عليك إعطاء حق   . ب

  عليك اإلبطاء واالستعداد إلمكاني ة توقُّف المركبة التي أمامك. . ج

 حق  األولوي ة للمركبات التي حولك عندما تنعطف إلى اليمين.  إعطاءعليك  . د

 

   ما هي داللة إشارة المرور التي أمامك؟  2.9

 سافِر إلى اليمين فقط.  .أ

ز العائق من اليمين. .ب     تجاو 

انتقل إلى المسلك القريب من اليمين عندما تمك ن شروط السير  .ج

  ذلك.

ة فقط.أمامك مسلك خاص  معد  ل .د   لمواصالت العام 
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اتّجاهين خارج المدينة  في الجهة اليمنى لشارع ذي  2.10

موضوعة إشارة المرور التي أمامك. ما الذي تمنعه إشارة 

   المرور هذه؟

ن( المركبة في جانب  ك  )ر   ف  ص  و    إشارة المرور تمنع التوقُّف   . أ

  الشارع.

   الطريق. يةحاش ن( المركبة في ك  )ر   إشارة المرور تمنع صف   . ب

   إشارة المرور تمنع التوقُّف في جانب ي الشارع. . ج

إشارة المرور تمنع التوقُّف في يمين الشارع وكذلك في  . د

   .الحاشية اليمنى

 

 

أنت تقترب من مقطع طريق موضوعة في مدخله  2.11

مركبة أخرى إلى مقطع  دخلت  إشارة المرور التي أمامك. 

ر باتّجاهك. كيف عليك الطريق من الجهة المعاكسة وتساف

   التصّرف؟

ومحاولة العبور    بشكل اعتيادي  عليك الدخول إلى مقطع الطريق   . أ

   بحذر عن المركبة القادمة بات جاهك.

   عليك اإلبطاء والدخول بحذر إلى مقطع الطريق. . ب

عليك إضاءة المصابيح والدخول إلى مقطع  حق  األولوي ة هو لك.   . ج

  الطريق.

مقطع الطريق  وج المركبة األخرى من  عليك االنتظار حت ى خر  . د

  والدخول إليه بعد ذلك فقط.

 

 

308       
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   كيف عليك التصّرف في الطريق التي في الصورة التي أمامك؟  2.12

 

 

 

   الحالي  ألن  الطريق خالية.عليك مواصلة سفرك  . أ

   بطء.عليك المرور بجانب إشارة المرور بحذر ألن ها معد ة للسائقين الذين يقودون ب . ب

  عليك اإلبطاء واالقتراب من اليمين، ألن  الطريق ملتوية.  . ج

عليك التزمير قبل الدخول إلى المنعطف، ألن ه من المهم  أن يعرف السائقون اآلخرون أن ك   . د

 في الطريق.

 -في مركبته في نفس الوقت )مؤّشرات االنعطاف( السائق الذي يشغّل جميع الغّمازات  2.13

 إلى ماذا يشير

 ائق إلى ني ته لالنعطاف في مفترق الطرق القريب.الس يشير . أ

 يشير السائق إلى ني ته للتوقُّف. . ب

ازات.هذه ليست إشارة مقصودة من السائق، وإن ما هي ُعط ل في منظومة  . ج  الغم 

 يشير السائق أن ه في ضائقة.  . د
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 إشارة المرور التي شكلها مربّع هي عادةً:  2.14

 إشارة مرور للتحذير.  . أ 

 لألوامر.إشارة مرور  . ب 

 . إشارة مرور لالستعالمات واإلرشاد  . ج 

 إشارة مرور متنق لة.  . د 

 

 هل التأشير على الشارع الذي يتّم وفقًا للقانون يُعتبَر إشارة مرور؟  2.15

 نعم، فقط إذا كان لونه أبيض. . أ 

 نعم، فقط في طريق خارج المدينة.  . ب 

 نعم، في كل  األحوال. . ج 

 نعم، فقط إذا كانت بجانبه إشارة مرور أخرى.  . د 

 

في نفس  )مؤّشرات االنعطاف( السائق الذي أمامكم جميع الغّمازاتعندما يشغّل  2.16

 : الوقت

 فإن ه يُبِلغ عن انعطاف قريب. . أ

 أن ه على وشك الفرملة.فإن ه يُبِلغ  . ب

 فإن ه يُبِلغ عن ضائقة.  . ج

 فإن ه يُبِلغ عن إضاءة معط لة.  . د
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   يرتدي زيًّا رسميًّا؟  هل يجب االنصياع ألوامر وإلشارات الشرطّي الذي 2.17

 . نعم، في كل  األحوال بحذر كبير . أ

 ال. يجب فقط االنصياع ألوامر شرطي  المرور. . ب

 حركة السير. توجيه  فقط من أجلنعم، لكن  . ج

 ال. يجب االنصياع لألوامر، فقط إذا كان الشرطي  في أوقات عمله. . د

 

 عن مسلك السفر؟ )االنحراف( الحيدانفي أيّة شروط يُسَمح  2.18

 حاد . وبحيدانبشرط أن نقود بسرعة منخفضة  . أ

از . ب  ونُخِفض الغيار.  )بمؤش ر االنعطاف( بشرط أن نؤش ر بالغم 

ا أو سب ِ بشرط أال  نُ  . ج  الطريق.  لعابريعرقلة ب خطر 

 . جميع األحوالعن مسلك السفر في الحيدان يُمن ع  . د

 

  ؟نعطاف( )بمؤّشر اال بالغّماز التأشيرفي أّي من الحاالت التالية عليك  2.19

ا في مفترقات الطرق. . أ  فقط في االنعطاف يسار 

 عن المسلك.الحيدان عندما تنوي البدء بالسفر أو  . ب

 الدخول إلى منعطف حاد .فقط عند  . ج

 عندما تقترب من ملتقى سك ة حديد أو ممر  للمشاة. . د
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   ؟)بمؤّشر االنعطاف( بالغّماز تؤّشركيف عليك التصّرف عندما تسافر أمامك مركبة  2.20

از  باألمرلسائق المركبة التي أمامك أن يقوم   اإلمكاني ةعليك إتاحة  . أ الذي أشار بالغم 

 من أجله.

ر الوقت الذي يمكن أن يقع فيه حادث طرق   . ب عليك زيادة سرعة سفرك كي تُقص ِ

  بينك وبين المركبة التي أمامك.

  رش  يؤبإمكانك مواصلة سفرك بدون إبطاء. المسؤولي ة تقع على السائق الذي  . ج

از.   بالغم 

 عليك االقتراب من الجهة اليمنى للشارع.  . د

 

  ؟)بمؤّشر االنعطاف(  بالغّماز التأشيرفي أيّة حالة يجب على السائق  2.21

 عن مسلك سفره.الحيدان  عندما ينوي  . أ

 عندما يبدأ الصعود في طريق صاعدة طويلة.   . ب

 عندما يبدأ النزول في منحدر حاد . . ج

 قبله حاجز.ديد عندما يقترب من ملتقى سك ة ح . د

 

 ؟ االنعطاف( )بمؤّشر بالغّماز التأشير عليك أمامك التي الحاالت من أيّ  في 22.2

 حاد . منعطف في السفر قبل . أ

 للمشاة. ممر   من تقترب  عندما . ب

 بالسفر.  البدء تنوي عندما . ج

 طرق.  مفترق في يمين ا  االنعطاف تنوي عندما فقط . د
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 أمامك؟ التي ةالصور في الضوئيّة الشارة معّدة ِلَمن 32.2

 

ا. االنعطاف تريد  مركبة لكل   . أ  يسار 

ا.   االنعطاف تريد  التي األجرة ولسي ارات  للباصات  . ب  يسار 

 اليسار.  من الطرق مفترق تقطع التي السير لحركة . ج

 الطرق. مفترق في المركبات  لكل   . د

 

 ؟ االنعطاف( )بمؤّشر بالغّماز التأشير عليك أمامك التي الحاالت من أيّ  في 42.2

 التجاُوز.  أجل من آخر مسلك إلى االنتقال ويتن اعندم . أ

  للباصات. محط ة عن  تمر   عندما . ب

 معب دة. ليست  طريق في تقود  عندما . ج

ة كل   في . د  طرق.  مفترق  إلى فيها تقترب  مر 



 

25 
 

 )بمؤّشر بالغّماز يؤّشر أن السائق على يجب أمامك التي الحاالت من أيّ  في 52.2

 ؟ االنعطاف(

 ية.الرؤ الضباب  يصع ب  عندما . أ

 حديد. سك ة ملتقى من السائق يقترب  عندما . ب

 سفره. مسلك تغيير  السائق ينوي عندما . ج

 حاد . منحدر من السائق يقترب  عندما . د

 

كيف عليك التصّرف في مقطع الطريق الموضوعة في مدخله إشارة المرور التي  62.2

     أمامك؟

 األيمن. ن استعمال مسلك السفر عليك االمتناع ع   . أ

للمركبة القادمة مقابلك أن تمر   ني ةمكا اإلعليك إتاحة  . ب

ق أو  ها للتعوُّ  عن مسلكها. الحيدان  عنك بدون أن تضطر 

في هذا المقطع  الحركةعليك زيادة سرعتك كي تُنهي  . ج

 في أقصر وقت ممكن.

 حق  األولوي ة هو لك. –عليك مواصلة السفر بالسرعة العادي ة  . د
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  :التاليةالمرور  في مدخل مقطع طريق موضوعة إشارة  72.2

 

 

     

                                                                           618 

أيّة إشارة مرور من إشارات المرور التالية موضوعة في الجهة الثانية من مقطع الطريق  

   هذا؟

 203ا.  

    308ب. 

 401ج. 

 402د. 

 

 

 

            

 رفاقهم الحقا سيتم ا 31-28أسئلة 
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 ما هي وظيفة إشارة االستعالمات واإلرشاد؟   2.32

 أ. تزويد معلومات عن أماكن وات جاهات وتوجيه وتحديد المسموحات. 

 ب. تحديد الممنوعات 

ج. إصدار أوامر للسائقين كيف يقودون.   

د. تحذير عابري الطريق من أخطار قريبة   

 في الطريق 

 

 االنعطاف(؟  )بمؤّشر بالغّماز ةاإلشار عليك أمامك تيال الحاالت من أيّ    2.33

  أ. قبل السفر في منعطف إلى اليسار أو إلى اليمين. 

  ب. عندما تقترب  من ممر   للمشاة.

  ج. عندما تنوي البدء بالسفر.

 د. قبل قطع سك ة حديد.
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 دليل إجابات - : جوانب تواصليّة في الطريق وعالمات دالّة2ضوع رقم 

بة اإلجا

 الّصحيحة

اإلجابة   السؤال

 الصحيحة

 السؤال

 1 د  20 أ

 2 د  21 أ

 3 ج 22 ج

 4 أ 23 ب 

 5 ب  24 أ

 6 أ 25 ج

 7 أ 26 ب 

 8 أ 27 د 

 9 ج 28 

 10 أ 29 

 11 د  30 

 12 ج 31 

 13 د  32 أ

 14 ج 33 ج

 15 ج  

 16 ج  

 17 أ  

 18 ج  

 19 ب   
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 :3م الموضوع رق

مسؤوليّة ُمستعِملي الطريق 

 الحيّز المروريّ والقانون في 
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  هل يجب االنصياع ألوامر شرطّي كشف عن هويّته بشهادة تدّل على وظيفته؟   3.1

ال. واجب االنصياع هو فقط لشرطي  المرور الذي ينظ م حركة السير في مفترق   . أ

   الطرق.

   ير في مفترق الطرق.نعم، لكن فقط فيما يتعل ق بتوجيه حركة الس . ب

   عادة  ال.  . ج

  حت ى إذا كانت األوامر تناقض أوامر إشارة المرور.نعم،  . د

 

  هل يجب االنصياع ألوامر وإشارات مفتّش البلديّة الذي يرتدي زيًّا رسميًّا؟  3.2

( السي ارة ضمن  نك  ف  )ر  بلدي ة، فقط فيما يتعل ق بأوامر صال. يجب االنصياع لمفت ش ال . أ

  مدينة.حدود ال

  تتعل ق بترتيبات حركة السير.نعم، إذا كانت األوامر  . ب

   ال. يجب االنصياع لمفت ش البلدي ة، فقط فيما يتعل ق بإبراز رخصة القيادة.  . ج

ال  بإصدار أوامر للسائقين حول ترتيبات حركة السير.  . د  مفت ش البلدي ة ليس مخو 
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ك؟كيف عليك التصّرف في الحالة التي أمام  3.4    

 

   سافِر بدون إزعاج األوالد، ألن ك تسافر في شارع مدمج.   . أ

  انحِرف قليال  إلى اليمين ومر  عن األوالد بدون إبطاء. . ب

ر وت   . ج   ز األوالد كأن ك تتجاوز مركبة صاف ة )مركونة(.جاو  زم ِ

 ئ واستعد  للتوقُّف، إذا دعت الحاجة. بطِ أ   . د

 

حّق   إعطاءأمر إشارة المرور التي تحّدد  على فضليّةأوامر الشارة الضوئيّة  ألهل  3.5

  األولويّة؟

 ال. مكانة أوامر الشارة الضوئي ة وأوامر إشارات المرور متساوية حسب القانون.   . أ

 أحيان ا. أفضلي ة أوامر الشارة الضوئي ة سارية المفعول في الطريق داخل المدينة فقط.  . ب

مرور، باستثناء عندما ة إشارة أوامر أي   على أفضلي ةوامر الشارة الضوئي ة أل نعم.  . ج

  يضيء ضوء الشارة الضوئي ة األصفر وينطفئ بالتناوب.

أوامر الضوء األخضر في الشارة  على أفضلي ةشارة المرور "قف" إلال. لكن   . د

  الضوئي ة في نفس ات جاه السفر.
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   ور؟تتناقض مع أمر إشارات المر حتّى إذا كانتهل يجب االنصياع ألوامر الشرطّي،  3.6

 ال. ال يجب االنصياع لها.  . أ

 نعم. يجب االنصياع لها بحذر كبير.  . ب

 "ممنوع الدخول". ال، باستثناء األمر الذي يناقض أمر إشارة المرور  . ج

  نعم، باستثناء األمر الذي يناقض أمر إشارة المرور "قف". . د

 

   حسب القانون، كم من الوقت تبقى النقاط اإللزاميّة للسائق سارية المفعول؟ 3.7

 نقطة إلزامي ة.  20سنتين منذ ارتكاب المخالفة، عندما تكون للسائق حت ى  . أ

 أي  ذكر في األنظمة بشأن فترة تجميع النقاط. ال توجد فترة زمني ة محد دة. ال يوجد  . ب

 نقطة إلزامي ة.  12ست  سنوات منذ ارتكاب المخالفة، عندما تكون للسائق أقل  من  . ج

 زامي ة بتات ا. اط الجديدة ال تُمحى النقاط اإلللوقت غير محد د. حسب طريقة النق  . د

 

 طريق أن ينصاع إلشارات المرور؟ عابر  هل يجب على كلّ  3.8

 ل  عابر طريق أن ينصاع إلشارات المرور. كيجب على  . أ

   يجب أن ينصاع عابر الطريق إلشارات المرور عندما يكون على الشارع فقط. . ب

 . ا يكون على الرصيف فقطيجب أن ينصاع عابر الطريق إلشارات المرور عندم . ج

     يجب أن ينصاع إلشارات المرور، فقط الذين يقودون مركبات.  . د

      

   هل يجب االنصياع ألوامر مراقب حركة السير يرتدي زيًّا رسميًّا؟ 3.9

 تتم  فيه أعمال تعبيد أو صيانة للشارع.نعم، في المكان الذي  . أ

 رسميًّا. ي زيًّا ال. يجب االنصياع فقط ألوامر الشرطي  الذي يرتد  . ب

 الطريق.  يجب االنصياع لها فقط فيما يتعل ق بالتوقُّف في حاشية . ج

 نعم، في الطريق داخل المدينة فقط. . د
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   هل يجب االنصياع ألوامر وإشارات الشرطّي العسكرّي الذي يرتدي زيًّا رسميًّا؟ 3.10

 ال، باستثناء أمر إيقاف المركبة.  . أ

 عادة  ال.  . ب

 قيادة.ال، فقط ألمر إبراز رخصة   . ج

. . د  نعم، يجب االنصياع له كالشرطي  المدني 

 

هل يجب االنصياع ألوامر الشرطّي العسكرّي، حتّى إذا كان األمر أو اإلشارة  3.11

   تناقض إشارات المرور؟

 ال، ال يجب االنصياع لها.  . أ

   نعم، باستثناء األمر الذي يناقض أمر إشارة المرور "ممنوع الدخول".  . ب

  بحذر كبير.ا  نعم، يجب االنصياع له . ج

 نعم، باستثناء األمر الذي يناقض أمر إشارة المرور "قف". . د

 

ل بتطبيق قوانين السير، إذا كانت  3.12 هل يجب االنصياع ألوامر مفتّش البلديّة المخوَّ

   ؟أوامره تناقض إشارات المرور

 نعم، يجب االنصياع لها بحذر كبير.  . أ

 ال، ال يجب االنصياع لها.  . ب

 أمر إشارة المرور "ممنوع الدخول". ر الذي يناقض باستثناء األمنعم،  . ج

 نعم، باستثناء األمر الذي يناقض أمر إشارة المرور "قف". . د
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هل إشارة المرور المؤقّتة الموضوعة بأمر من ضابط شرطة هي إشارة مرور   3.13

   قانونيّة؟

 نعم، إن ها إشارة مرور قانوني ة. . أ

  "قف".نعم، باستثناء إشارة المرور   . ب

 .ست إشارة مرور قانوني ةها ليال، إن   . ج

 نعم، باستثناء إشارة المرور " ممنوع الدخول".  . د

 

بحوزته رخصة قيادة سارية المفعول لنوع مركبة معيّن أن يقود   هل يُسَمح لسائق   3.14

   أيّة مركبة من نفس النوع؟

 نعم، بشرط أال  يكون قد تجم عت لديه مخالفات سير.  . أ 

ن بحوزته رخصة  . ب  ة مركبة بدون أي   قيادة سارية المفعول قيادة أي  نعم، بإمكان م 

 شرط. 

   عمالها. ، بشرط أن يُجيد السائق تشغيل المركبة واستنعم . ج 

  نعم، بشرط أن يكون بحوزته تصريح من الشرطة لقيادة المركبة.  . د 

 

هل يجب االنصياع ألمر شرطّي إذا كان مناقًضا ألمر شارة ضوئيّة موضوعة في  3.15

 المكان؟

.االنيجب . أ  صياع بحذر كبير لكل  أمر لشرطي 

 الضوئي ة. ال يجب االنصياع ألمر شرطي  يناقض أمر الشارة . ب 

، باستثناء األمر الذي يناقض أمر الضوء األحمر . ج  يجب االنصياع لكل  أمر لشرطي 

 . في الشارة الضوئي ة    

، إ. د   يه حادث طرق. ذا كان ذلك في مكان وقع فال  ال يجب االنصياع ألمر الشرطي 
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  المرورشارات الهوائيّة معرفة قوانين السير وإهل يجب على راكب الدّراجة  3.16

 الموضوعة في الطريق واالنصياع لها؟

اجة راكب  على يجب  . أ   المرور شارات إ و  السير قوانين معرفة الهوائي ة الدر 

  .لها واالنصياع  الطريق في الموضوعة

اجة راكب  على يجب  . ب   المعد ة المرور شارات إ و  السير قوانين رفةمع الهوائي ة الدر 

اجات  لراكبي  .فقط لها واالنصياع الهوائي ة الدر 

اجة راكب  على يجب  . ج    في الموضوعة المرور شارات إو السير قوانين معرفة الدر 

اجة يركب  كان إذا فقط  ،لها واالنصياع الطريق  كهربائي ة.  در 

اجة راكب  على يجب  . د   المرور شارات إ و  السير قوانين معرفة الهوائي ة الدر 

 في الموضوعة المرور إلشارات  االنصياع فقط عليه لكن ،الطريق يف الموضوعة

اجات  المعد   السبيل  الهوائي ة.  للدر 

 

 هل يجب الشخص الذي يسافر في مركبة وال يقودها االنصياع لقوانين السير؟ 3.17

  ال أن ه رغم السير، لقوانين االنصياع مركبة في يسافر الذي الشخص  على يجب  . أ 

 يقودها. 

 بلغ إذا فقط السير، لقوانين االنصياع مركبة في يسافر الذي الشخص  على يجب  . ب 

 سنة.  16 عمر

 له سمح إذا السير لقوانين االنصياع مركبة في يسافر الذي الشخص  على يجب  ال . ج 

 بذلك. السائق

  يوصى لكن السير، لقوانين االنصياع مركبة في يسافر الذي الشخص  على يجب  ال . د 

 لها.  نصياعباال جدًّا
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 إعطاءأمر إشارة المرور التي تشير إلى  أفضليّة علىوامر الشارة الضوئيّة أل هل  3.18

 حّق األولويّة؟ 

  حق   إعطاء إلى تشير التي المرور إشارة أمر على أفضلي ة الضوئي ة الشارة وامرأل . أ 

   فقط. المدينة خارج الطريق في األولوي ة

  وتنطفئ تضيء التي الصفراء وئي ةالض الشارة باستثناء  ،الضوئي ة الشارة وامرأل . ب 

   .األولوي ة حق   إعطاء إلى تشير التي المرور إشارة أمر على  أفضلي ة بالتناوب،

 متساوية.  مكانة المرور إشارة وألمر الضوئي ة الشارة ألوامر أن   القانون يحد د  . ج 

 . ئي ةضوال شارةال مرواأ  على أفضلي ة "قف" المرور إشارة مرأل فقط . د 

 

 على َمن يُفَرض واجب معرفة قوانين السير واالنصياع لها؟ 3.19

 المهني ين.  السائقين على فقط  مفروض  لها واالنصياع  السير قوانين معرفة واجب  . أ 

  يستعمل شخص  كل   على مفروض  لها واالنصياع  السير قوانين معرفة واجب  . ب 

 الطريق.

 المركبات.  سائقي على قط ف مفروض  لها واالنصياع  السير قوانين معرفة واجب  . ج 

 المشاة. على فقط  مفروض  لها واالنصياع  السير قوانين معرفة واجب  . د 
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هل يجب االنصياع ألمر شرطّي، إذا كان مناقًضا ألمر إشارة مرور موضوعة في   3.20

 ان؟المك

 المرور إشارة أمر يناقض  الذي ااألمر باستثناء ،للشرطي   أمر لكل   االنصياع يجب  أ

 "قف".

 طرق. حادث  فيه وقع مكان في ذلك كان إذا إال   ،الشرطي   ألمر عاالنصيا يجب  ال ب

 المرور. إشارة أمر ينافض  الذي الشرطي   ألمر االنصياع يجب  ال ج

 .للشرطي   أمر لكل   كبير بحذر صياعاالن يجب  د

 

قبل البدء بالسفر طلبَت من أصدقائك الجالسين في المقعد الخلفّي بأن يربطوا  3.21

ربط حزام األمان هو   واّدعوا أنّ  ذلك رغم طلبك، رفض أصدقاؤكحزام األمان. 

 بمسؤوليّتهم فقط. كيف تتصّرف؟ 

 تبدأ بالسفر، ألن  ربط الرك اب لحزام األمان هو بمسؤولي تهم فقط.  . أ 

تبدأ بالسفر، لكن تحذ ر أصدقاءك بأن ه إذا كان هناك فحص شرطي   . ب 

 .  عليهم االعتراف بأن ك طلبت  منهم ربط حزام األمان

ال تبدأ بالسفر، ألن ه ال يمكن تحرير فرامل اليد طالما هناك رك اب لم  . ج 

 يربطوا حزام األمان. 

ال تبدأ بالسفر، ألن  ربط الرك اب لحزام األمان هو بمسؤولي ة   . د 

 الرك اب وكذلك بمسؤولي ة السائق. 
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ي تشير هل أوامر الشارة الضوئيّة تُلِزم بمًدى أكبر من أوامر إشارة المرور الت 3.22

 حّق األولويّة؟  إعطاءإلى 

 ال. ألوامر الشارة الضوئي ة وألوامر إشارة المرور مكانة متساوية.  . أ 

إشارة المرور في الطريق أوامر الشارة الضوئي ة ُملِزمة بمد ى أكبر من أمر  . ب 

 داخل المدينة فقط.

في  ، لكن إشارة المرور "قف" ُملِزمة بمد ى أكبر من أمر الضوء األخضر نعم . ج 

 ضوئي ة في نفس ات جاه السفر.ارة الالش

أوامر الشارة الضوئي ة، باستثناء الشارة الضوئي ة التي يضيء ضوؤها األصفر   . د 

 وتنطفئ بالتناوب، ُملِزمة بمد ى أكبر من أوامر كل  إشارة مرور. 
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 - المروريّ  الحيّز في والقانون الطريق ُمستعِملي مسؤوليّة: 3 رقم الموضوع

  باتإجا دليل

اإلجابة 

 الّصحيحة

اإلجابة   السؤال

 الّصحيحة

 السؤال

 1 د  19 ب 

 2 ب  20 د 

 3 أ 21 د 

 4 د  22 د 

 5 ج  

 6 ب   

 7 أ  

 8 أ  

 9 أ  

 10 د   

 11 ج  

 12 أ  

 13 أ  

 14 ج  

 15 أ  

 16 ا  

 17 أ  

 18 ب   
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 :4الموضوع رقم 

 ف اآلمنمبادئ التصرّ 
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أنظمة السير يحّدد أنّه يجب على السائق قيادة المركبة بسرعة معقولة تأخذ أحد  4.1

 بالحسبان الظروف القائمة والمتوقّعة، في شروط الطريق وحركة السير فيها.

 في األساس؟  تصّرف اآلمن يرتبط نظام السير هذابأّي مبدأين من مبادئ ال

 واللياقة.مبدأ المهارة مبدأ الفرق )الحي ز اآلمن( و . أ 

. مبدأ الظهور والبروز ومبدأ   . ب   التعامل العام  مع المحيط المروري 

 مبدأ االختالف وعدم التجانس ومبدأ المهارة واللياقة.  . ج 

 مبدأ التعامل العام  مع المحيط المروري  ومبدأ الشك  وعدم اليقين. . د 

 

 مركبات  سفر العاّمة مواصالتلل المعدّ  المسلك في يُمنَع أنّه  يحّدد السير أنظمة أحد 4.2

 أخرى.

 األساس؟  في هذا السير نظام يرتبط اآلمن تصّرفال مبادئ من مبدأين بأيّ 

 اآلمن(.  )الحي ز الفرق ومبدأ   )البروز( الظهور مبدأ . أ 

  واللياقة. المهارة ومبدأ  اآلمن( )الحي ز الفرق مبدأ . ب 

.  طيحالم مع العام   التعامل ومبدأ التجانس وعدم االختالف مبدأ . ج   المروري 

 اليقين. وعدم  الشك   ومبدأ المروري   المحيط  مع العام   التعامل مبدأ . د 
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سيّارات صافّة ها ي  الذي يقود مركبة في طريق داخل المدينة وفي جانبَ الشخص  4.3

)مركونة( ، يجب عليه االفتراض بأّن هناك مشاة بالقرب من المكان وبضمنهم أوالد قامتهم  

 لذلك.ادة وفقًا وعليه القيقصيرة، 

 في األساس؟ تصّرف اآلمن يرتبط نظام السير هذابأّي مبدأين من مبادئ ال

 

 اآلمن(.  )الحي ز الفرق ومبدأ التجانس وعدم االختالف مبدأ . أ 

 واللياقة. المهارة ومبدأ  اآلمن( )الحي ز الفرق مبدأ . ب 

 اليقين.  وعدم الشك   ومبدأ   )البروز( الظهور مبدأ . ج 

 واللياقة.  المهارة ومبدأ المروري   المحيط  عم العام   التعامل مبدأ . د 

 

 دعت إذا التوقّف حدّ  إلى اإلبطاء السائق على يجب أنّه  يحّدد السير أنظمة أحد 4.4

 عند الحاجة،

  توقّف  باص من أو للمشاة ممرّ  من أو أشخاص تجّمع من أو أطفال مجموعة من اقترابه

 يُنِزل  أو يقلّ  كي

 األساس؟ في هذا السير نظام يرتبط اآلمن التصّرف مبادئ من مبدأين بأيّ  .رّكابًا

 اآلمن(.  )الحي ز الفرق ومبدأ   )البروز( الظهور مبدأ . أ 

.  المحيط مع العام   التعامل ومبدأ   اليقين وعدم الشك   مبدأ . ب   المروري 

 اليقين.  وعدم الشك   ومبدأ االختالف مبدأ . ج 

 واللياقة.  المهارة ومبدأ التجانس عدم مبدأ . د 
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  مسافة على الحفاظ يجب أخرى،  مركبة خلف نقود عندما هأنّ   يحّدد سيرال أنظمة أحد 4.5

 مبادئ من  مبدأين بأيّ  طرق. حادث ومنع نقودها التي المركبة توقيف وقت كلّ  في تمّكن

   األساس؟ في هذا السير نظام يرتبط اآلمن التصّرف

 اليقين.  وعدم الشك   ومبدأ  )الفرق( اآلمن الحي ز مبدأ . أ 

 )البروز(.  الظهور ومبدأ مروري  ال المحيط  مع ام  الع التعامل مبدأ . ب 

 وز(. )البر الظهور ومبدأ   اليقين وعدم الشك   مبدأ . ج 

 التجانس. وعدم االختالف ومبدأ  )الفرق( اآلمن الحي ز مبدأ . د 
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  إجابات دليل - اآلمن التصّرف مبادئ: 4 رقم الموضوع

 

اإلجابة 

 الّصحيحة

 السؤال

 1 د 

 2 ج

 3 ج

 4 ج

 5 أ
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 :5الموضوع رقم 

 الطريق والمحيط المروريّ 
 

 

 



 

48 
 

                                                                                                             ما هو شارع باتّجاه واحد؟  5.1

 اهين. كل  شارعٍ حركةُ سيِر المركباِت فيه مسموحة باالت ج . أ

ك فيه مسموحة با تجاه واحد فقط.   . ب  كل  شارعٍ حركةُ سيِر المركباِت التي بدون محر 

  كل  سبيٍل حركةُ سيِر المركباِت فيه مسموحة بات جاه واحد فقط. . ج

 ةُ سيِر المركباِت فيه مسموحة بات جاه واحد فقط.  كل  شارعٍ حرك . د

 

ل الطرق )  5.2  (؟  מחלףما هو مبّدِ

   مستوى، في طريق ليست داخل المدينة. أكثر في نفس ال ملتقى شارعين أو . أ

ى واحد في طريق داخل المدينة فقط.  . ب    ملتقى طرق في مستو 

   منطقة ملتقى ثالثة شوارع في نفس المستوى.   . ج

ملتقى طرق في مستويات مختلفة، يمك ن المرور من خالل السفر من طريق إلى   . د

      أخرى. 

      

 انب األيمن األقصى؟ ع يجب استعمال الجفي أّي نوع شوار  5.3

                 في شارع بات جاهين فقط.  . أ

 في كل  الشوارع. . ب

   في شارع ليس داخل المدينة فقط.  . ج

 في شارع بات جاه واحد فقط. . د
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أمامك صورة لطريق. أّي رقم   5.4

 يشير إلى شارع في الصورة؟ 

 3 . أ

 4 . ب

 2 . ج

 1 . د

 

                                                      

يجب عليك أنت تقود في شارع باتّجاه واحد، وهناك عائق في مسلك سفرك. كيف   5.5

 التصّرف؟ 

ح لك المرور عن العائق من جهته اليمنى أو من جهته اليسرى، إال  إذا تم  التأشير   . أ  يُسم 

 على الشارع بخالف ذلك.

 يجب المرور عن العائق من اليمين فقط.  . ب 

 ن اليسار.عن العائق م يجب المرور  . ج 

اليسار، في  يمكن في الطريق داخل المدينة المرور عن العائق من اليمين أو من  . د 

ا.  -الطريق التي ليست داخل المدينة  من اليمين دائم 
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أمامك صورة لطريق. أّي رقم   5.6

 يشير إلى مسلك في الصورة؟

 4   .أ

 3. ب 

 2. ج

 1 د. 

 

 

 

رقم  أمامك صورة لطريق. أيّ   5.7

  صلة في الصورة؟يشير إلى منطقة فا

 2   .أ

 3. ب 

 4 .ج

 1 د.       

 

 

 

 

أمامك صورة لطريق. أّي رقم   5.8

   يشير إلى هامش الطريق في الصورة؟

  

 1   .أ

 2. ب 

 3. ج

 4 د.   
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 من  خروج طريق أو ساحة من   الخروج عند أن تقود مركبتك عليك يجب كيف  5.9

           يف؟الرص قَط ع تنوي عندما البيت،

ا وإعطاء حق  األولوي ة للمشاة الذين   . أ يجب عليك التوق ف دائم 

 ون الشارع.عبر ي

عند الخروج من الساحات أو من طريق خروج من البيت يجب  . ب

ال "، والمشاة  ال  يخرج أو  ن يصل أو  العمل حسب القاعدة "م 

ون لالنتظار.        يضطر 

ادمة من  وإعطاء حق  األولوي ة للمركبات القيجب عليك التوق ف في جميع األحوال  . ج

   اليمين والتي تقترب من المخرج. 

حت ى التوق ف إذا دعت الحاجة، كي تمك ن المشاة من المرور  يجب عليك اإلبطاء و . د

     . بأمان

 

 من  خروج طريق أو ساحة من الخروج عند أن تقود مركبتك عليك يجب كيف   5.10

                              قَط ع الشارع؟ إلى شارع أوتنوي الدخول   عندما البيت،

   إليها.  تدخل التي الطريق في عنك تبتعد  التي للمركبات  األولوي ة حق   منح عليك يجب  . أ

  تدخل التي الطريق في إليك  تقترب  التي للمركبات  األولوي ة حق   منح عليك يجب  . ب

                             إليها.

                      الطرق.  مفترق في المت بعة القواعد  تشبه األولوي ة حق    منح قواعد  . ج

           من جهة اليمين. تقترب  التي للمركبات  فقط األولوي ة حق   منح عليك يجب  . د
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أّي شارع من الشوارع التي في   5.11

الرسم التوضيحّي الذي أمامك هو باتّجاه 

 واحد؟

 الشارع "ج" فقط.  . أ

                         

 الشارع "ب" والشارع "ج". . ب

 

 "أ" والشارع "ج". الشارع  . ج

 

 الشارع "أ".  . د

 

 

 هي منطقة حركة سير معتدلة؟  ما 5.12

 منطقة معد ة لحركة سير مركبات بطيئة فقط.  . أ

    كم/ الساعة.30هي منطقة السرعة القصوى المسموح بها فيها  . ب

    اعة.كم/ الس25هي منطقة السرعة القصوى المسموح بها فيها  . ج

    كم/ الساعة 40هي منطقة السرعة القصوى المسموح بها فيها  . د
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 هل ممّر المشاة المقسَّم بواسطة منطقة فاصلة يُعتبَر ممّرين منفصلين للمشاة؟  5.13

 

 

 ال، ال يوجد فرق بين ممر  المشاة المقس م وممر  المشاة غير المقس م. . أ

 بينهما. صل نعم، لكن فقط إذا كانت هناك حديقة تف  . ب

ين منفصلين للمشاة.  . ج  نعم، ممر  المشاة المقس م بواسطة منطقة فاصلة يُعتب ر ممر 

 ممر  المشاة المقس م بواسطة منطقة فاصلة هو ممر  واحد طويل للمشاة.   ال،  . د

 

ما هو ترتيب األعمال التي يجب على سائق المركبة القيام بها عندما ينوي    5.14

  اإلبطاء؟

اسة البنزين، واستعمال الفرامل أو الغيارات.لاالنظر في  . أ  مرايا، وترك دو 

اسة الفرامل لإلبطاء، وفي النهاية النظر   . ب س على دو  توجيه الرأس إلى الخلف، والد و 

   في المرايا. 

اإلشارة للسائق الذي في الخلف بواسطة اليد، والنظر في المرايا لرؤية رد  فعله  . ج

   واإلبطاء. 

ة ع . د س بقو  اسة الفرامالد و   ل إلبالغ السائق الذي في الخلف عن بدء اإلبطاء. لى دو 
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 ما هي أفضليّة القيادة في يمين الشارع؟   5.15

القيادة في يمين الشارع تساعد على التمل ص )الهروب( في وقت قصير وفوري  إلى   . أ

 هامش الطريق في حالة الخطر. 

. القيادة في يمين الشارع تمك ن تقليص مسافة رد   . ب  الفعل في حالة خطر فوري 

 ال توجد أي ة أفضلي ة في القيادة في يمين الشارع.  . ج

  40ليس أكثر من   –القيادة في يمين الشارع تمك ن البقاء داخل المجال المسموح به   . د

 سم عن حاف ة الشارع.  

 

                               ما هي أفضليّة القيادة في يمين الشارع؟    5.16

ن مسافة آمنة )فرق ا آمن ا( بينك وبين المركبة التي تسير في يمي  القيادة . أ ِ ن الشارع تُكو 

           مقابلك.  

  40ليس أكثر من   –القيادة في يمين الشارع تمك ن البقاء داخل المجال المسموح به   . ب

     سم عن حاف ة الشارع.  

 القيادة في يمين الشارع تمنع المركبة التي خلفك من تجاُوزك. . ج

 ال توجد أي ة أفضلي ة في القيادة في يمين الشارع.  . د

    ما هي المنطقة العمياء؟   5.17

 منطقة حول المركبة ال يستطيع السائق رؤيتها ورؤية المتواجدين فيها.  . أ

                               منطقة حول المركبة يراها السائق في المرايا فقط.  . ب

                                                  . منطقة حول المركبة ليست معب دة . ج

المسافة التي يجب على سائق المركبة الحفاظ عليها عن المركبة األخرى في السفر   . د

            إلى الخلف. 
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 الحقا   يتبع 5.18سؤال 

 

كيف عليك التصّرف في الخروج من ساحة أو من محّطة وقود أو من طريق    5.19

 ت؟ البيوصول إلى 

عليك إعطاء حق  األولوي ة للمركبات التي تقترب من الشارع الذي تدخل إليه  . أ

 وللمشاة الذين على الرصيف.

      قواعد إعطاء حق  األولوي ة في هذه الحالة هي كالقواعد المت بعة في مفترق الطرق. . ب

 عليك إعطاء حق  األولوي ة للمركبات القادمة من اليمين فقط. . ج

 .ات القادمة من اليسار فقطولوي ة للمركبإعطاء حق  األعليك  . د
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 دليل إجابات - : الطريق والمحيط المروريّ 5الموضوع رقم 

 السؤال اإلجابة الّصحيحة

 1 د

 2 د

 3 ب

 4 أ

 5 أ

 6 أ

 7 ج 

 8 د

 9 د

 10 ب

 11 د

 12 ب

 13 ج 

 14 أ

 15 أ

 16 أ

 17 أ

 18 

 19 أ
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 : 6الموضوع رقم 

 الضغط االجتماعيّ  -ةالمركبرّكاب 
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لراكب الذي يجلس في المقعد الخلفّي في السيّارة الخاّصة يجب أن يضع حزام أمان. ا  6.1

 على َمن تقع المسؤوليّة إذا لم يضع حزام األمان أثناء السفر؟ 

 على السائق فقط.  . أ

 على السائق وعلى الراكب. . ب

   على الراكب فقط. . ج

 صاحب المركبة. على  . د

  اقترح السيّارتين، إحدى في ُعط ل بسبب . سيّارتين في رحلة إلى أصدقاء سبعة سافر 6.2

( السليمة،) الصالحة السيّارة في بيوتهم إلى عائدين الجميع يسافر بأن األصدقاء أحد

 لم الصالحة السيّارة قاد الذي الصديق. فقط مقاعد  خمسة السيّارة هذه في  يوجد أنّه رغم

 باّدعاء الجميع يقلّ  بأن عليه ضغطا أصدقائه من اثنين لكنّ  ،الجميع يقلّ  أن على يوافق

ل يمكن ال أنه  أنّ  اّدعيا األصدقاء من آخران اثنان. المكان في منهم اثنين إبقاء فكرة  تحمُّ

 من خافوا ألنّهم سكتوا والباقي مرفوض،  عمل هو واحدة  سيّارة في رّكاب  سبعة سفر

 الوزن بسبب .وسافروا السيّارة إلى الجميع دخل األمر، في نهاية. أصدقائهم مواجهة

  في قناة إلى وحادت الشارع، في حادّ  منعطف في توازنها السيّارة فقدت( الفائض) الزائد

   .وانقلبت الطريق جانب

 الطرق؟ حادث وقوع  مسؤوليّة تقع َمن على

 

 يقينصد ال باستثناء السي ارة، في الرك اب  جميع على الطرق حادث  وقوع مسؤولي ة تقع .أ

 .مرفوض  عمل هو واحدة سي ارة في رك اب  سبعة سفر أن   اد عيا اللذين

  ال بينما السي ارة، قاد  الذي هو ألن ه فقط،  السائق على الطرق حادث  وقوع  مسؤولي ة تقع .ب 

ٍ  على الطرق حادث  وقوع مسؤولي ة تقع  .السي ارة في كانوا الذي اآلخرين الرك اب  من أي 

  بأن عليه  ضغطا اللذين الصديقين وعلى السائق على الطرق حادث  وقوع مسؤولية تقع .ج

 .األصدقاء باقي على الطرق حادث  وقوع  مسؤولي ة تقع ال.الجميع يقل  

 األمر نهاية في سافروا الذين السبعة األصدقاء على الطرق حادث  وقوع  مسؤولي ة تقع .د 

 السي ارة  في
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بأن ال  بينهم فيما األصدقاء  اتّفق. رةالسيّا في للسهر الخروج  قّرر خمسة أصدقاء  6.3

.  بيوتهم إلى يُعيدهم الذي السائق المناوب وسيكون كحوليّة يشرب واحد منهم مشروبات

 القيادة،  يستطيع  وال  كحوليّة  مشروبات  شرب  "السائق المناوب"  اتّضح أنّ   سهر،  ليلة  بعد

ِكرة. مشروبات يشرب بينما كان هناك صديق آخر لم  على صدقاءمن األاثنان  ضغط ُمس 

سافروا   التي السيّارة يعرف ال أنّه اّدعى لكنّه  السيّارة، يقود بأن  الصديق الذي لم يشرب

 أعقاب  في  .صديقة واحدة فقط امتنعت عن الضغط عليه وسكتت.  قيادتها  يخشى  ولذلك  فيها

 السيّارة،  قيادة الصديق الذي لم يشرب على وافق عليه، األصدقاء مارسه الذي الضغط

 . قادها التي للسيّارة معرفته عدم طرق كان سببه حادث وقع السفر وأثناء

 الطرق؟  حادث وقوع عن مسؤول ِمَن األصدقاءَمن 

 

 .الطرق حادث  وقوع عن مسؤول الصديق الذي قاد السي ارة فقط  .أ

 .الطرق حادث  وقوع  عن  مسـؤولون السي ارة في الجالسين جميع  .ب 

فوا  ألن هم الطرق، حادث  وعقو  عن مسؤول منهم أحد  ال ج.   في استطاعتهم قدر تصر 

 .فيها كانوا التي الظروف

 وقوع عن مسؤولون عليه ضغط ا مارسا اللذان والصديقان السي ارة قاد الذي الصديق  .د 

 .مسؤولة ليست  شيئ ا تقل لم التي الصديقة لكن   الطرق، حادث 
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  التي طابور سيّارات. السيّارات  يف الوقت لقضاء األصدقاء من  مجموعة  خرجت 6.4 

  مفترق إلى الدخول حاول األولى السيّارة وسائق طرق، مفترق إلى وصلت فيها سافروا

 مواصلة  في ينجح لم األولى السيّارة سائق. فيه التي السير  حركة في الطرق واالندماج

  حثّه  أجل من بالتزمير بدون توقّف سائقو السيّارات التي خلفه وبدأ السفر لفترة طويلة،

 أجل من التزمير يُمنَع أنّه اّدعوا أصدقاء أيًضا في بعض السيّارات كان هناك. التقّدم على

  في. السفر  إعاقة من آخرون تذّمروا أصدقاء هناك كان ولكن األولى، السيّارة سائق حثّ 

 يكنلم   الطرق مفترق ولكنّ  الطرق، مفترق إلى األولى السيّارة سائق دخل معيّنة،  مرحلة

 .أخرى وصلت من اتّجاه آخر سيّارة وبين سيّارته بين طرق حادث ووقع خاليًا،

 الطرق؟  حادث وقوع عن المسؤول َمن

 

 في السفر في بدأ ألن ه الطرق، حادث  وقوع  عن المسؤول فقط هو األولى السي ارة سائق  أ.

  .بذلك له تسمح ال شروط

  السائق لكن   الطرق، حادث  وقوع عن  لمسؤو السفر في للبدء السائق  على ضغط الذي .ب  

 .كبير  ضغط تحت  كان ألن ه وقوعه  مسؤول عن غير  نفسه

 الطرق. حادث  وقوع  عن  مسؤوالن ببعضهما اصطدمتا اللتين السي ارتين ج. فقط سائقا

 .وقوعه  عن مسؤولين وغير الطرق بحادث  عالقة لهم ليس األخرى سائقو السي ارات 

 لمواصلة  عليه  والضغط واألصدقاء الذين قاموا بالتزمير ةالسي ار د . الصديق الذي قاد

 .الطرق حادث  وقوع  عن  مسؤولون السفر
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  والَدي ه سيّارة الفتى قاد. ليليّ  ملًهى  في  أصدقائه مع الوقت لقضاء فتًى خرج 6.5 

 يتباهى أن عليه ألحّ  جانبه إلى الجالس صديقه. أصدقائه من  ثالثة  معه وسافر الجديدة

  تجربته من  أنّه وأّكد السفر سرعة  يزيد أن السائق على ضغط: الجديدة السيّارة اتبأداء

 صديقاه. الطريق من المقطع هذا  في بسرعة للسفر مشكلة أيّة هناك ليست الشخصيّة

 التحكُّم السائق فَقَدَ  ما  مرحلة  في. السفر وقت طوال َسَكتا الخلفيّ  المقعد في الجالسان

 عن أيًضا مسؤوالن الخلفيّ  المقعد في جلسا اللذان الصديقان هل .وانقلبت بالسيّارة

 الطرق؟  حادث وقوع

 

ا تقع الطرق حادث  وقوع  مسؤولي ة  .أ  لم منهما أحد ا ألن   الخلف، في الجالس ي ن على  أيض 

ن ع يحاول ِطر بشكل القيادة  من السائق م   .خ 

  ألن ه  السائق، بجانب  سجل الذي  الصديق على فقط تقع الطرق حادث  وقوع  مسؤولي ة  .ب 

ع الذي هو ِطر بشكل القيادة على السائق شج   .خ 

ِطر، بشكل قاد  ألن ه السائق، على فقط تقع الطرق حادث  وقوع مسؤولي ة  ج.   وعلى خ 

عه ألن ه جانبه، إلى جلس الذي الصديق  .الشكل بهذا القيادة على شج 

ن على  معرفة بالضبط يمكن ال .د   حوادث  وقوع ألن   - الطرق دث اح  وقوع مسؤولي ة تقع م 

 بالحسبان  وارد  الطرق
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 دليل إجابات - االجتماعيّ الضغط  -رّكاب المركبة: 6الموضوع رقم 

 

اإلجابة 

 الّصحيحة

 السؤال

 1 ب 

 2 د 

 3 ب 

 4 د 

 5 أ
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 : 7الموضوع رقم 

الدّراجة   –مركبة بِعَجلتين ال

 اريّةالنّ 
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 امّي والمصباح الخلفّي في الدّراجة الناريّة؟  المصباح األم متى يجب إضاءة  7.1

 فقط أثناء القيادة في وقت اإلضاءة. . أ

 فقط أثناء القيادة في الليل في كل  طريق. . ب

 أثناء القيادة في النهار وفي الليل في كل  طريق في جميع أي ام السنة. . ج

 ام السنة. طريق في جميع أي  هار فقط، في كل  أثناء القيادة في ساعات الن . د

 

 هل يُسَمح لمركبة بِعَجلتين السير بجانب مركبة أخرى بِعَجلتين؟ 7.2

ح في الطريق داخل المدينة فقط.  . أ  يُسم 

 ممنوع في جميع األحوال. . ب

ا.  . ج  مسموح دائم 

 ممنوع، إال  من أجل تجاُوز المركبة األخرى فقط. . د

 

 ة في محّطة الباص؟ هل يجوز لراكب الدّراجة الناريّة صّف )َرك ن( الدّراجة الناريّ  7.3

ح في المنطقة   . أ اجة الناري ة في محطة الباص نفسها، لكن يُسم  ك ن( الدر  يُمن ع صف  )ر 

 التي قبلها أو بعدها. 

اجة الناري ة في المجال بين  . ب ك ن( الدر  ا قبل محط ة الباص  12يُمن ع صف  )ر  و   متر 

ا بعدها.   12  متر 

اجة النار . ج ك ن( الدر   ي ة على الرصيف.نعم، إذا قام بصف  )ر 

اجة الناري ة بموازاة الرصيف. . د ك ن( الدر   نعم، إذا قام بصف  )ر 
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 د الدّراجة الجانبّي مفتوًحا؟يكون سانِ ما هو الخطر في سفر الدّراجة الناريّة عندما   7.4

ا  . أ  للشارع ولبن ى تحتي ة أخرى. يمكن أن يُسب ِب ذلك ضرر 

اجة الجانبي  أيمكن لسانِ  . ب اجة الناري ة. و لىب  ن ي  د الدر   يؤد ي إلى سقوط الدر 

اجةيمكن لسانِ  . ج اجة الجانبي  أن ي ع ل ق بالشارع ويؤد ي إلى انقالب الدر   د الدر 

 الناري ة.   

اجة الناري ة.  . د  يمكن أن يحدث عدم ات زان للدر 

 

 ؟ A2 الحصول على رخصة قيادة من درجة َمن يجوز له   7.5

 

ن بلغ سن   . أ  افقة كتابي ة من أحد والديه أو من  سنة، بشرط حصوله على مو 18م 

 ي  عليه. الوص

ن بلغ سن   . ب  سنة، بشرط حصوله على موافقة كتابي ة من أحد والديه أو من   20م 

 الوصي  عليه. 

ن بلغ سن   . ج د والديه أو من  سنة، بشرط حصوله على موافقة كتابي ة من أح 14م 

 الوصي  عليه. 

ن بلغ سن   . د ابي ة من أحد والديه أو من  سنة، بشرط حصوله على موافقة كت 16م 

 الوصي  عليه. 
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موضوعة في مدخله إشارة اريّة مسموح في مقطع الطريق الهل الدخول للدّراجة الن 7.6

 المرور التالية؟ 

                                                                                                   ال. . أ

 نعم.  . ب 

اجة نار الدخول ممنوع . ج   ي ة بثالث عجالت فقط. لدر 

ك. . د   الدخول مسموح لكل  مركبة بمحر 

 

 

نة إذا المديللدّراجة الناريّة في طريق داخل  ما هي السرعة القصوى المسموح بها  7.7

 في إشارة مرور؟  لم يُذَكر خالف ذلك

 كم/ الساعة.  40 . أ 

 كم/ الساعة.  50 . ب

 كم/ الساعة.  30 . ج 

  كم/ الساعة.  60 . د 

 

 

 دّراجة الناريّة السفر إلى جانب دّراجة ناريّة أخرى؟ لراكب ال هل يُسَمح 7.8

اجة ناري ة أخرى.  . أ ح له تجاُوز در   ممنوع، لكن يُسم 

 ممنوع بتات ا. . ب 

ح  . ج  اجة الناري ة السفر إلى جانب مركبة خاص ة.يُسم   لراكب الدر 

اجة الناري ة السفر فقط إلى جانب مركبة تجاري ة تُِقل  رك ا  . د  ح لراكب الدر   ب ا. يُسم 
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 كيف يؤثّر المنعطف أو االنعطاف على فرملة الدّراجة الناريّة؟  7.9

 والفرملة باعتدال كبير. االنعطاف عند يُلِزمان الراكب اإلبطاء قبل المنعطف أو  . أ

 نعطاف يكون زمن رد  الفعل مضاعف ا. عند االعند السفر في منعطف أو   . ب 

ال تكون  امل الخلفي ة، ولذلك االنعطاف الفرملة فقط بالفرعند يمكن في المنعطف أو  . ج 

 الفرملة كاملة.

اجة الناري ة.  . د   ال يوجد أي  تأثير للمنعطف أو االنعطاف على فرملة الدر 

 

 وز لراكب الدّراجة الناريّة قَط ع الرصيف؟ هل يج  7.10

 نعم، لكن فقط من أجل أخذ راكب. . أ 

اج . ب ك ن( الدر   ة.نعم، لكن فقط من أجل الدخول إلى ساحة أو مكان لصف  )ر 

 نعم، لكن فقط من أجل إنزال راكب. . ج 

 نعم، لكن فقط من أجل تجاُوز عائق في الطريق. . د 

 

الدّراجة الناريّة إلى جانب مركبات أخرى ما الذي يجب الحرص عليه عند ركوب  7.11

 أو بالقرب منها؟ 

جلين قريبتين من األرض من أجل تحسين االستقرار.  . أ   الركوب بحيث تكون الر ِ

 ان رد  الفعل. حي ز اللذين يمك نتقليص المسافة وال . ب 

 االنتباه للمركبات األخرى في أقصر وقت ممكن. . ج

 تسافر حولنا. سرعة مساوية لسرعة سفر المركبات التي  . د 
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 مركبة أخرى؟  بأّي طريقة يجب على راكب الدّراجة الناريّة تجاُوز 7.12

 بطريقة يمكن فيها رؤية المركبة بالمرآتين في كل  وقت. . أ 

 زة وقريب ا منها قدر اإلمكان. كبة المتجاو  عن يمين المر . ب 

القصوى  بسرعة قدر اإلمكان، حت ى إذا استدعى ذلك السفر أعلى من السرعة  . ج 

 ، لوقت قصير. بها المسموح

زة، مع المحافظة على مسافة جانبي ة كبيرة توف ر أمان ا   . د عن يسار المركبة المتجاو 

  من جميع الجهات.

 

 

وب اليومّي اآلمن للدّراجة األساسيّة الصحيحة للرك ما هي المعّدات والمالبس 7.13

 الناريّة؟ 

وحذاء وكفوف وجاكيت ركوب أساسي   خوذة واقية نصفي ة وبنطلون قماش طويل   . أ 

 وحزام ظهر. 

خوذة واقية نصفي ة ونظ ارات واقية وبنطلون وحذاء وجاكيت ركوب أساسي  فيه   . ب 

 واقيات للكتفين وللمرفقين. 

قماش قاٍس وحذاء عاٍل وكفوف   ة للمواصفات وبنطلون منخوذة واقية كاملة موافي . ج 

  .  وجاكيت ركوب أساسي 

ونظ ارات واقية وصندل وجاكيت ركوب أساسي  فيه واقيات  خوذة واقية كاملة   . د 

 لجسم الراكب.
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 ما هو الخطر الذي يكمن في ركوب الدّراجة الناريّة في شارع رطب؟  7.14

ك، يؤد ي إلى ت . أ  ب ماء إلى المحر  ن صدأ.تسرُّ  كوُّ

اجة الناري ة إذا ضغط الراكب فجأة  على مقبض  . ب  ناقل الحركة انقالب الدر 

 )الغيارات(.

.  . ج  اجة الناري ة كل ما كانت السرعة أقل   انزالق وانقالب الدر 

اجة الناري ة كل ما كانت السرعة أعلى. . د   انزالق وانقالب الدر 

 

 لَّ راكبًا إضافيًّا؟ من أّي عمر يجوز لراكب الدّراجة الناريّة أن يُقِ  7.15

ي ة للعمر. . أ   ليست هناك أهم 

 سنة.  17.5 من عمر . ب 

 سنة.   16 من عمر . ج 

 سنة.   18 من عمر . د 

 

 

بحيث تكون ِرجاله في إحدى جهتَي  هل يُسَمح لراكب الدّراجة الناريّة أن يُِقلَّ راكبًا  7.16

 الناريّة؟ الدّراجة 

 ممنوع.  . أ 

 مسموح فقط في السفر في شارع ليس داخل المدينة.  . ب 

 مسموح فقط في السفر في شارع داخل المدينة.  . ج 

 مسموح.  . د 
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ن تسافر إلى جانب هل يُسَمح للدّراجة الناريّة أو لدّراجة ناريّة بثالث عجالت أ 7.17

 خرى في نفس المسلك؟دّراجة ناريّة أ

 التجاُوز بحسب القانون. مسموح فقط من أجل  . أ 

ا.  . ب   ممنوع في جميع األحوال، وأثناء التجاُوز أيض 

 فقط في طريق سريعة في نفس المسلك.وح مسم . ج 

 مسموح في طريق داخل المدينة فقط.  . د 

 

 

 في أّي شرط يُسَمح الركوب على دّراجة ناريّة؟   7.18

اجة الناري ة معد ات إنقاذ في  . أ  حالة حادث طرق.بشرط أن تكون بحوزة راكب الدر 

اجة الناري ة أن  وعاء الوقود مليء وآمن . ب  قبل بدء السفر.  بشرط أن يتأك د راكب الدر 

بشرط أن تكون على رأس الراكب خوذة واقية من أي  نوع، مربوطة على رأسه   . ج

 بحيث ال تسقط أثناء السفر. 

بحيث ال د. بشرط أن يضع الراكب خوذة واقية تفي بالمواصفات مربوطة على رأسه 

 تسقط أثناء السفر. 

 

 

اظ على مسافة )فرق( من ماذا يجب أثناء الركوب على الدّراجة الناريّة الحفل  7.19

 بين؟ األمام ومن الخلف ومن الجان

 كي يكون باإلمكان الحيدان من مسلك إلى آخر بسهولة.  . أ 

 لتقليص مجال الرؤية والقدرة على استعمال حاشية الطريق. . ب 

 استنشاق الدخان واألوساخ من المركبات األخرى التي تُطِلقها.لالمتناع عن  . ج 

 في حالة الخطر.  لضمان زمن ومسافة رد  فعل كافيين . د



 

71 
 

 ما هي السرعة المعقولة عند الركوب على الدّراجة الناريّة؟   7.20

اجة   . أ  ا كامال  بالدر  سرعة تأخذ بالحسبان شروط الطريق والقانون وتضمن تحك م 

 الناري ة. 

اجة الناري ة.  . ب  اجة الناري ة قيود السفر على الدر   سرعة ال يخالف فيها راكب الدر 

 حد دها القانون.السرعة القصوى التي يُ  . ج 

ب على ال . د  اجة الناري ة.أي ة سرعة ال تصع ِ  سائق التحك م بالدر 
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-: المركبة بِعَجلتين 7الموضوع رقم        

 دليل إجابات الناريّة جةّرالدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلجابة 

 الّصحيحة

 السؤال

 1 ج

 2 د 

 3 ب 

 4 ج

 5 د 

 6 أ

 7 ب 

 8 أ

 9 أ

 10 ب 

 11 ج

 12 د 

 13 ج

 14 د 

 15 د 

 16 أ

 17 أ

 18 د 

 19 د 

 20 أ
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 : 8الموضوع رقم 

الدّراجة   -المركبة بِعَجلتين

 الكهربائيّة
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 الهوائيّة التي مع محّرك مساِعد تُعتبَر مركبة؟ حسب القانون، هل الدّراجة  8.1

 ال. . أ 

 نعم.  . ب 

 نعم، بشرط أن تكون بحوزة راكبها رخصة قيادة.  . ج 

ك المساِعد الـنعم، بشرط أن تكون ل . د   واط.  250ُمرك ب فيها قدرة تتعد ى  لمحر 

 

حسب القانون، هل راكب الدّراجة الهوائيّة التي مع محّرك مساِعد يُعتبَر عابَر   8.2

 طريق؟ 

 ال. . أ 

 نعم.  . ب 

 نعم، بشرط أن ه يسافر في الشارع.  . ج 

. Bنعم، بشرط أن تكون بحوزته رخصة قيادة من درجة  . د   على األقل 

 

 

   ة مع محّرك مساِعد"؟اجة الهوائيّ ما هي "الدرّ   8.3

اجة هوائي ة بثالث عجالت. . أ   در 

ك  . ب  . مركبة بِع جلتين، مرك بتين الواحدة خلف األخرى، ومرك ب فيها محر   كهربائي 

ك بنزين.  . ج  ك بمحر   مركبة بِع جلتين، مرك بتين الواحدة خلف األخرى، وتتحر 

 وز لها السفر في الشارع.مركبة بِع جلتين، مرك بتين الواحدة خلف األخرى، ويج  . د 
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 هل يجب على راكب الدّراجة التي مع محّرك مساِعد أن ينصاع إلشارات المرور؟  8.4

 ال. . أ 

 نعم.  . ب 

 سنة.  18يكون قد بلغ  نعم، بشرط أن  . ج 

 نعم، بشرط أن تكون بحوزته رخصة قيادة.  . د 

 

 ؟ هل يُسَمح قَط ع ممّر للمشاة بالركوب على دّراجة هوائيّة مع محّرك مساِعد 8.5

اجة الهوائي ة على ممر  المشاة. . أ  ح للراكب نقل الدر   ال، لكن يُسم 

 نعم، بشرط أن تكون بحوزة الراكب رخصة قيادة. . ب 

 سنة.  18يكون الراكب قد بلغ نعم، بشرط أن  . ج 

 ال، إال  إذا لم يكن مشاة في ممر  المشاة. . د 

 

األولويّة هل يجب على راكب الدّراجة الهوائيّة مع محّرك مساِعد أن يعطي حّق  8.6

 للمشاة الذين يقطعون ممّر المشاة؟

 نعم.  . أ 

 ال. . ب 

 نعم، بشرط أن تكون بحوزته رخصة قيادة.  . ج 

 سنة.  18نعم، بشرط أن يكون قد بلغ   . د 

 

 من أّي عمر يُسَمح ركوب الدّراجة الهوائيّة مع محّرك مساِعد؟    8.7

 . سنة 16من عمر   . أ 

 سنة.  14من عمر   . ب 

 سنة.  12من عمر   . ج 

 سنة.  18من عمر   . د 
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ركوب الدّراجة الكهربائيّة التي ال تفي بمواصفات الدّراجة الهوائيّة مع  سَمح  هل يُ  8.8

 محّرك مساِعد؟  

 نعم.  . أ 

 ال. . ب 

 لسفرة قصيرة.نعم، بشرط أن تكون ا . ج 

 ال، إال  إذا كان الركوب على الرصيف فقط. . د 

 

 هل يُسَمح أن يركب مسافر إضافّي على الدّراجة الهوائيّة مع محّرك مساِعد؟  8.9

 سنة.  16بلغ   أن يكون قد نعم، بشرط  . أ 

اجة الهوائي ة معد ة لذلك. . ب   نعم، بشرط أن تكون الدر 

 نعم، بشرط أن يضع الراكبان خوذة واقية.  . ج 

ك قدرته قصوى.  . د  دة بمحر  اجة الهوائي ة مزو   نعم، بشرط أن تكون الدر 

 

 أين يجب على راكب الدّراجة الهوائيّة مع محّرك مساِعد أن يسافر في الشارع؟ 8.10

 الشارع.ركز في م . أ 

 قريب ا قدر اإلمكان من الجانب األيسر من الشارع.  . ب 

 قريب ا قدر اإلمكان من الجانب األيمن من الشارع.  . ج 

ي ة لمكان السفر. ال ت . د   وجد أهم 
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هل يُسَمح للشخص الذي يتواجد في حالة فقدان تحكُّم بالدّراجة الهوائيّة أن يركب   8.11

 دّراجة هوائيّة مع محّرك مساِعد؟  

 ، إال  إذا كان الركوب على الرصيف فقط.ال . أ 

 ال، الركوب في هذه الحالة ممنوع بتات ا.  . ب 

 البيت فقط. نعم، لمسافة سفر قصيرة وإلى  . ج 

اجة الهوائي ة. . د   نعم، لكن فقط من أجل فحص الدر 

 

هل يجوز للشرطّي أن يطلب من راكب الدّراجة الهوائيّة مع محّرك مساِعد فحص  8.12

 و سموم في دمه؟ دم لفحص وجود كحول أ

ح بهذا الطلب. . أ   فقط بشرط أن يكون لدى الشرطي  أمر من المحكمة ي سم 

حال من األحوال أن يطلب من الراكب القيام بفحص من  ال يجوز للشرطي  في أي   . ب 

 أي  نوع كان.

يجوز للشرطي  أن يطلب من الراكب القيام بفحص دم إذا كان لديه اشتباه معقول   . ج 

اج  ته بتأثير الكحول أو السموم. بأن  الراكب يركب در 

يجوز للشرطي  أن يطلب منه القيام بفحص لتحديد مستوى الكحول، لكن ال يجوز   . د 

 يطلب منه القيام بفحص للسموم. أن 

 

   كيف تؤثّر السرعة على التحّكم بالدّراجة الكهربائيّة؟ 8.13

اجة الكهربائي ة يكون أفضل عند الركوب بسرعة معقولة.  . أ   التحك م بالدر 

اجة الكهربائي ة يتحس ن كل ما ازدادت السرعة.تحال . ب   ك م بالدر 

اجة الكهربائي ة ال يتعل ق   . ج   بسرعة السفر.التحك م بالدر 

اجة الكهربائي ة يتعل ق بشروط الشارع فقط، وال يتعل ق بالراكب أو  . د  التحك م بالدر 

اجة.  بالدر 
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  الرصيف؟ هل يُسَمح ركوب الدّراجة الهوائيّة مع محّرك مساِعد على  8.14

 نعم.  . أ 

 ال. . ب 

 ال، إال  إذا لم يكن مشاة على الرصيف. . ج 

 نعم، لكن فقط إذا كان الشارع مغلق ا.  . د 

 

 

 ريق موضوعة إشارة المرور التالية: في مدخل الط 8.15

 

 هل الدخول إلى هذه الطريق مسموح للدّراجة الهوائيّة؟ 

 نعم، لكن  الركوب مسموح في هامش الطريق فقط.  . أ 

االدخول إلى هذه ال . ب   جة الهوائي ة. طريق ممنوع للدر 

اجة الهوائي ة، بشرط أن يحرص  . ج  الراكب الدخول إلى هذه الطريق مسموح للدر 

 على ركوب حِذر.

اجة الهوائي ة. . د   نعم، الدخول إلى هذه الطريق مسموح للدر 

 

 

أن يتواجد على الدّراجة الكهربائيّة أثناء الركوب  ال يجبأّي من المعّدات التالية  8.16

 الليل؟ في 

ا.   150مصباح ثابت أمامي  يضيء بضوء أبيض يُرى من مسافة  . أ   متر 

 أحمر. مصباح ثابت خلفي  يضيء بضوء . ب 

اجةعاكسات ضو . ج  اسات الدر  ع بلون أصفر. ء على دو   ت لم 

اجةعاكسات  . د   .ضوء على عجالت الدر 
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ة  أيّة جملة من الجمل التالية صحيحة بالنسبة للمعّدات اإللزاميّة في الدّراج 8.17

 الكهربائيّة؟  

.  . أ  اجة الكهربائي ة بجرس وفرامل وعاكس ضوء خلفي   يجب تزويد الدر 

.  . ب  ال" خلفي  ومرآة ومصباح أمامي  اجة الكهربائي ة بــِ "حم   يجب تزويد الدر 

اجة الكهربائي ة بجرس وغ  . ج  ازات )مؤش رات انعطاف( وعاكسات  يجب تزويد الدر  م 

ع بلون أحمر.   ضوء ت لم 

اج . د  ع بلون أصفر. ة الكهربائي ة بسا يجب تزويد الدر   نِد وجرس وعاكس ضوء ي لم 

 

في أيّة حالة يجب على راكب الدّراجة الهوائيّة مع محّرك مساِعد أن يؤّشر بالغّماز  8.18

 )مؤّشر االنعطاف(؟ 

 مسلك سفره.عندما ينوي الحيدان عن  . أ 

 عندما يصل إلى صعود طويل. . ب 

 عندما يصل إلى منحِدر )نزول( حاد . . ج 

 ملتقى سك ة حديد فيه حاجز. قترب منعندما ي  . د 

 

ما هي السرعة التي أعلى منها يُلِزم القانون فصل المحّرك في الدّراجة الهوائيّة   8.19

 مع محّرك مساِعد؟ 

 كم/ الساعة.  20 . أ 

كم/ الساعة في الطريق خارج   60لمدينة، و  كم/ الساعة في الطريق داخل ا 40 . ب 

 المدينة.

 كم/ الساعة.  25 . ج 

كم/ الساعة في الطريق خارج   40خل المدينة، و  في الطريق دا كم/ الساعة 25 . د 

 كم/ الساعة في الطريق التي فيها مساحة فاصلة مبني ة.  60المدينة، و  
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مساِعد أن يتصّرف عندما كيف يجب على راكب الدّراجة الهوائيّة مع محّرك  8.20

وينطفئ يقترب من مفترق طرق موضوعة فيه شارة ضوئيّة ضوؤها األصفر يضيء 

 بالتناوب؟ 

 يجب عليه التوق ف في جميع األحوال قبل الدخول إلى مفترق الطرق. . أ 

ل الضوء في الشارة الضوئي ة إلى أحمر. . ب   يجب عليه زيادة سرعته قبل أن يتحو 

لتوق ف إذا دعت الحاجة، حسب القانون وشروط  يجب عليه اإلبطاء، وحت ى ا . ج 

 الطريق.

 . ي ة فقط للمركبات القادمة من اليساريجب عليه اإلبطاء وإعطاء حق  األولو . د 

 

 في أّي من الطرق التالية يُمنَع سفر الدّراجة الهوائيّة مع محّرك مساِعد؟  8.21

 في الطريق داخل المدينة. . أ 

 في الطريق السريعة.  . ب 

اجات الهوائي ة. في سبيل  . ج   الدر 

 في الطريق خارج المدينة.  . د 

 

 

المركبات تُلِزم أيًضا راكبي الدّراجة  هل األنظمة وإشارات المرور المعّدة لسائقي 8.22

 هوائيّة مع محّرك مساِعد؟ ال

 نعم، لكن فقط في السفر في طريق داخل المدينة. . أ 

 سنة وبحوزته رخصة قيادة. 18نعم، لكن فقط إذا بلغ الراكب  . ب 

 نعم، في جميع األحوال. . ج 

 ال. . د 

 



 

81 
 

دّراجة كهربائيّة، وفي المسلك الذي عن يمينك أنت تركب على  8.23

  شَّر على سطح الشارع إشارة المرور التالية: مؤ

 كيف يجب عليك التصّرف؟ 

يجب عليك المرور للسفر في المسلك المؤش ر بإشارة المرور  . أ 

                           هذه.

اجات الناري ة فقط. يجب عليك تجاُهل إشارة المرور، ألن ها معد ة لراكبي  . ب   الدر 

ا. يجب عليك اختيار المسلك األكثر  . ج   خلوًّ

. . د   يجب عليك مواصلة السفر في المسلك الحالي 

 

هل يجوز للشرطّي َوق ف سفر دّراجة كهربائيّة عندما ال ينصاع الراكب ألوامر  8.24

  القانون؟

اجة الكهربائي ة إذا كان بحوزة الرا . أ  ق ف سفر الدر  كب رخصة  ال يجوز للشرطي  و 

 قيادة.

اجة الكهربائي ة. يجوز فقط لضابط شرطة من درجة مفت ش فصاعد   . ب  ق ف سفر الدر   ا و 

اجة الهوائي ة لمنع مواصلة   . ج  ا إخراج الهواء من عجالت الدر  نعم، ويجوز له أيض 

 السفر.

اجة الكهربائي ة فقط للراكب الذي بلغ  . د  ق ف سفر الدر   سنة.   18يجوز للشرطي  و 

  

   عرض الشارع مؤشَّر بالتأشير الذي أمامك. ما هي داللته؟على  8.25

اجات الهوائي ة.  ر  مم . أ   لراكبي الدر 

اجات الهوائي ة وللمشاة.  . ب   ممر  لراكبي الدر 

 خط  توقُّف قبل مفترق طرق.  . ج 

ة. . د   مسلك للمواصالت العام 
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مساِعد ما هي المسافة )الفرق( التي يجب على راكب الدّراجة الهوائيّة مع محّرك  8.26

 الحفاظ عليها بينه وبين المركبة المسافِرة أمامه؟ 

اجة الهوائي ة وبين المركبة  يه الحيجب عل . أ  فاظ على فرق مترين على األقل  بين الدر 

 المسافِرة أمامه.

اجة الهوائي ة الحفاظ عليه بينه   . ب  ي ة للفرق الذي يجب على راكب الدر  ال توجد أهم 

 أمامه.وبين المركبة المسافِرة 

 افِرة أمامه.فرق يمك ن الراكب من التوقُّف بأمان في حالة توقُّف المركبة المس . ج 

 فرق يمك ن الراكب من رؤية ما يحدث أمام المركبة المسافِرة أمامه. . د 

 

 

عندما نركب على دّراجة هوائيّة مع محّرك مساِعد، ما هي أفضليّة الحفاظ على  8.27

 بات الصافّة )المركونة(؟  فرق جانبّي بين الراكب وبين المرك

 اف إلى اليمين بأمان أكبر. الحفاظ على فرق جانبي  يمك ن الراكب من االنعط . أ 

. بالعكس، الركوب في الجانب  . ب  ال توجد أي ة أفضلي ة في الحفاظ على فرق جانبي 

 األكثر يمين ا للمسلك قريب ا قدر اإلمكان من السي ارات الصاف ة، هو أكثر أمان ا. 

فرق جانبي  يمك ن المركبات الصاف ة من الخروج بسرعة من مكان  الحفاظ على  . ج 

 ك ن(.الصف  )الر  

اجة من تجنُّب إصابة قد تحدث إذا فتح  . د  الحفاظ على فرق جانبي  يمك ن راكب الدر 

 السائق أو راكب المركبة الباب فجأة .
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عندما نركب على دّراجة هوائيّة مع محّرك مساِعد في منحدر حاّد، ما هو الخطر  8.28

 الذي يمكن أن ينجم أثناء الفرملة الفجائيّة؟   

فة.  طر في الفرملةال يوجد أي  خ . أ   الفجائي ة، باستثناء شروط طقس متطر 

الفرامل التي سخنت بمد ى كبير يمكنها أن تعمل بشكل غير صحيح في حالة   . ب 

 الفجائي ة.  الفرملة

اجة الهوائي ة.  . ج   يمكن أن تتفك ك العجالت وأن تؤد ي إلى عدم تحكُّم الراكب بالدر 

ناء الفرملة داخل منعطف في ال يوجد أي  خطر في الفرملة الفجائي ة، باستث  . د 

  الطريق.

 

إلى ماذا تؤّدي الفرملة القويّة أثناء االنعطاف في الركوب عندما نركب على دّراجة   8.29

 هوائيّة مع محّرك مساِعد؟  

 إلى ضرر آللي ة الفرملة.  . أ 

اجة الهوائي ة.  . ب   إلى زيادة سرعة الدر 

 إلى صعود العجلة األمامي ة في الهواء. . ج 

 لة الخلفي ة. إلى انزالق العج . د 

 

نزالق الدّراجة الهوائيّة مع محّرك مساِعد أثناء  كيف يجب التصّرف لمنع ا 8.30

 الركوب؟ 

اجة الهوائي ة.  . أ  اجة إلى اليمين لتثبيت الدر   يجب إدارة مقود الدر 

اسة الفرامل األمامي ة. . ب  ة وبشكل متواصل على دو  س بقو   يجب الد و 

تعمال صحيح ومنضبط للفرامل  يجب السفر بسرعة معقولة، إلى جانب اس . ج 

اسة   ن. البنزيولدو 

 يجب السفر بسرعة تشبه سرعة سفر المركبات األخرى في الطريق. . د 
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 أمامك موضوعة إشارة المرور التالية:  8.31

     ما هي داللتها؟ 

اجات الهوائي ة فقط.  . أ   أمامك سبيل للدر 

اجات الهوائي ة.  . ب   أمامك مسلك بات جاه واحد للدر 

اجات هوائي   احذر، حركة سير . ج   ة في الطريق. در 

اجات الهوائي ة. أمامك طرف  . د   مسلك للدر 

 

 أمامك موضوعة إشارة المرور التالية:  8.32

 ما هي داللتها؟ 

اجات الهوائي ة فقط. ال يوجد   . أ  أمامك سبيل لراكبي الدر 

 ممر  للمشاة.

اجات الهوائي ة  . ب  الدخول إلى الشارع مسموح للدر 

 وللمشاة.

اجات الأمامك ممر  ق ط ع ل . ج   وللمشاة. هوائي ة  راكبي الدر 

اجات الهوائي ة وللمشاة . د   . أمامك سبيالن منفردان للدر 

 

 كيف يجب الركوب على دّراجة هوائيّة مع محّرك مساِعد في شارع رطب؟  8.33

. ال فرق بين الشارعين.  . أ   كما في الشارع الجاف 

 .يجب اإلبطاء والسفر بسرعة مالئمة، حسب الظروف . ب 

س ب . ج   الفرامل.اسة التناوب على دو  يجب الد و 

 يجب زيادة سرعة السفر حت ى إنهاء المقطع الرطب. . د 
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في أيّة حالة يزداد خطر االنزالق واالنقالب عندما نركب على دّراجة كهربائيّة في  8.34

 شارع رطب؟ 

اجة الكهربائي ة.  . أ   كل ما ازدادت السرعة، ازداد خطر انزالق وانقالب الدر 

اجة الكهربائي ة. خطر انزالق وان دادزاكل ما قل ت السرعة،  . ب   قالب الدر 

اجة الكهربائي ة. يزدادفي الركوب في شارع بات جاهين  . ج   خطر انزالق وانقالب الدر 

هناك خطر انزالق وانقالب فقط عند الركوب على سكوتر كهربائي  وليس عند   . د 

اجة كهربائي ة.  الركوب على در 

 

 

  ية:أمامك موضوعة إشارة المرور التال 8.35

                                                                                               داللتها؟ما هي        

اجات الهوائي ة ممنوع. . أ   دخول الدر 

ك مساِعد ممنوع.  . ب  اجات الهوائي ة مع محر   دخول الدر 

اجات الناري ة ممنوع.  . ج   دخول الدر 

اجات ا . د   لناري ة فقط.الدخول مسموح للدر 
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  على الشارع مؤشَّرة إشارة المرور التالية: 8.36

 ما هي داللتها؟ 

اجات الهوائي ة.  . أ  ك ن( الدر   مكان لصف  )ر 

ك مساِعد. . ب  اجات الهوائي ة مع محر   الدخول ممنوع للدر 

اجات الهوائي ة. . ج   مسلك بات جاه واحد لحركة سير الدر 

اجات الهوائي ة . د   وللمشاة.   مسلك لحركة سير الدر 

 

 

 أمامك موضوعة إشارة المرور التالية:  8.37

                                                                           ما هي داللتها؟

اجات الهوائي ة.  . أ  ك ن( الدر   مكان لصف  )ر 

ك مساِعد. . ب  اجات الهوائي ة مع محر   الدخول ممنوع للدر 

اجات الهوا . ج   .ئي ة وللمشاةسبيل مشترك للدر 

اجات الهوائي ة والمشاة.  . د   مسلك لحركة سير الدر 

 

 

 أمامك موضوعة إشارة المرور التالية:  8.38

  ما هي داللتها؟

اجات الهوائي ة   . أ  دخول الدر 

                                                   ممنوع.

ك مساِعد. . ب  اجات الهوائي ة مع محر   الدخول مسموح للدر 

 اجات الناري ة ممنوع. در  الدخول  . ج 

اجات الهوائي ة فقط.  . د   الدخول مسموح للدر 
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 أمامك موضوعة إشارة المرور التالية:  8.39

                                                                                    ما هي داللتها؟

اجات الهوائي ة.  . أ  ك ن( الدر   مكان لصف  )ر 

اجات الهوائي  الدخول ممنوع لل . ب  ك مساِعد.در   ة مع محر 

اجات الهوائي ة. . ج   مسلك بات جاه واحد لحركة سير الدر 

اجات الهوا . د   ئي ة فقط. سبيل أو مسلك معد ان للدر 

 

 أمامك رسم توضيحّي لشارة ضوئيّة تعمل.  8.40

 ما الذي تشير إليه الشارة الضوئيّة؟ 

لضوء استمر  في سفرك: الضوء األحمر سيتبد ل حاال  إلى ا . أ 

 األخضر. 

ا. -الشارع، وإذا كنت موجود ا في الشارع عبورال تبدأ ب . ب   أخِل الشارع فور 

ِزد سرعة سفرك قبل مفترق الطرق كي تتمك ن من المرور قبل أن يتبد ل الضوء  . ج 

 في الشارة الضوئي ة.

 يجوز لك االستمرار في سفرك بعد أن تفحص أن  مفترق الطرق خاٍل. . د 
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 الشارع في ممّر للدّراجات الهوائيّة؟  عبرراكبًا يترى صور التالية في أّي من ال 8.41

  

1 الصورة  -أ

 

 

2الصورة  -ب 

 

 3الصورة  -ج 

 

4 الصورة -د 
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 ترى مكان ركوب معدًّا للدّراجات الهوائيّة فقط؟  الفي أّي من الصور التالية  8.42

1الصورة 

 

2 الصورة

 

  3 الصورة

 

4 الصورة

 

   1رة الصو . أ 

   2الصورة  . ب 

   3الصورة  . ج 

   4الصورة  . د 
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 أمامك رسم توضيحّي لشارة ضوئيّة تعمل.     8.43

 ما الذي تشير إليه الشارة الضوئيّة؟ 

اجات الهوائي ة.  . أ  ك ن( للدر   مكان صف  )ر 

ك مساِعد. . ب  اجات الهوائي ة مع محر   الدخول ممنوع للدر 

ح   . ج   لشارع بحذر.عبور ايُسم 

اجات الهوائي ة وللمشاة.ذي حركة السير في المسلك ال . د   أمامك مسموحة للدر 

 

 أيّة إشارة مرور من التالية تَمنع دخول الدّراجات الكهربائيّة؟  8.44

 

 424 إشارة المرور  . أ

 

 

 218 إشارة المرور . ب

 

 407 إشارة المرور . ج

 

   418 إشارة المرور . د
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ت إلى  دّراجة كهربائيّة وشاحنة والسيّارة التي تقودها أنت وصلت في نفس الوق 8.45

يجب أن مفترق طرق، كما هو موصوف في الرسم التوضيحّي الذي أمامك. ماذا 

 يكون ترتيب دخول المركبات إلى مفترق الطرق؟  

 

 

ال ، وبعدها تدخل السي ارة التي  . أ اجة الكهربائي ة تدخل أو  تقودها أنت، وفي  الدر 

 النهاية تدخل الشاحنة. 

ال ، و . ب اجة الكهربائي ة، وفي  السي ارة التي تقودها أنت تدخل أو  بعدها تدخل الدر 

 نهاية تدخل الشاحنة. ال

اجة الكهربائي ة، وفي النهاية تدخل  . ج ال ، وبعدها تدخل الدر  الشاحنة تدخل أو 

 السي ارة التي تقودها أنت.

اجة  . د ال ، وبعدها تدخل الشاحنة، وفي النهاية تدخل الدر  الكهربائي ة تدخل أو 

 السي ارة التي تقودها أنت.
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  الوقت نفس في وصلت أنت تقودها التي والسيّارة وشاحنة كهربائيّة دّراجة 8.46

 أن يجب ماذا أمامك. الذي التوضيحيّ  الرسم في  موصوف هو كما طرق، مفترق إلى

 الطرق؟  مفترق إلى المركبات دخول ترتيب يكون

 

ال ، تدخل أنت  تقودها التي السي ارة . أ    تدخل النهاية وفي الشاحنة، تدخل وبعدها أو 

اجة  الكهربائي ة.  الدر 

ال ، تدخل أنت  تقودها التي السي ارة . ب  اجة تدخل وبعدها أو    وفي الكهربائي ة، الدر 

 الشاحنة.  تدخل  النهاية

ال ، تدخل الشاحنة . ج    تدخل النهاية وفي أنت، تقودها التي السي ارة تدخل  وبعدها أو 

اجة    الكهربائي ة. الدر 

اجة . د  ال   تدخل الكهربائي ة الدر   تدخل  ةيالنها وفي  الشاحنة، تدخل وبعدها ،أو 

 أنت  تقودها التي السي ارة
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  إلى الوقت نفس في وصلت أنت تقودها التي والسيّارة وباص كهربائيّة دّراجة 8.47

 أن يجب ماذا أمامك. الذي التوضيحيّ  الرسم في موصوف  هو كما طرق، مفترق

 الطرق؟  مفترق إلى المركبات دخول ترتيب يكون

 

اجة . أ ال ، تدخل لكهربائي ةا الدر    وفي أنت، تقودها التي السي ارة تدخل وبعدها أو 

  الباص. يدخل  النهاية

ال ، تدخل أنت  تقودها التي السي ارة . ب  تدخل  النهاية وفي الباص، يدخل وبعدها أو 

اجة  الكهربائي ة.  الدر 

ال ، يدخل الباص  . ج اجة تدخل وبعده أو    ارةالسي   تدخل  النهاية وفي الكهربائي ة، الدر 

 أنت.  تقودها التي

ال ، تدخل أنت  تقودها التي السي ارة . د اجة تدخل وبعدها أو    وفي الكهربائي ة، الدر 

 الباص. يدخل  النهاية
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  الوقت نفس في وصلت أنت تقودها التي والسيّارة وشاحنة كهربائيّة دّراجة 8.48

 نأ يجب ماذا أمامك. الذي التوضيحيّ  الرسم في  موصوف هو كما طرق، مفترق إلى

 الطرق؟  مفترق إلى المركبات دخول ترتيب يكون

 

ال ، تدخل أنت  تقودها التي السي ارة . أ اجة تدخل وبعدها أو    النهاية فيو الكهربائي ة، الدر 

 الشاحنة.  تدخل

اجة . ب ال ، تدخل الكهربائي ة الدر    النهاية وفي أنت، تقودها التي السي ارة تدخل وبعدها أو 

 الشاحنة.  تدخل

اجة . ج  السي ارة تدخل  النهاية وفي  الشاحنة، تدخل وبعدها ال ،أو   تدخل بائي ةالكهر الدر 

 أنت.  تقودها التي

ال ، تدخل الشاحنة . د اجة تدخل  وبعدها أو    السي ارة تدخل  النهاية وفي الكهربائي ة، الدر 

 أنت.  تقودها التي
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  فتتوقّ   شاحنة تجاُوز وتريد باتّجاهين، شارع في كهربائيّة دّراجة تركب أنت 8.49

 تتجاوزها؟  عندما تسافر أين سفرك. مسلك  وتسدّ  شحنتها لتفريغ

 األيسر. المسلك مركز في . أ

 للشاحنة.  األيمن الجانب  من . ب

 وبمحاذاتها.   للشاحنة األيسر الجانب  من . ج

 )المركونة(.  الصاف ة الشاحنة تجاُوز  بتات ا يُمن ع . د

 

 اتّجاه، كلّ  في للسفر مسلكان  فيه  شارع في  كهربائيّة دّراجة على تركب أنت 8.50

 عندما السفر عليك يجب أين اليسار. لىإ االنعطاف فيه تريد طرق مفترق إلى ووصلتَ 

   الطرق؟ مفترق إلى تدخل

 األيسر. المسلك من اليسرى الجهة في . أ

 األيسر. المسلك مركز في . ب

 األيمن.  للمسلك اليسرى الجهة في . ج

 األيمن. للمسلك اليمنى الجهة في . د
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سنة أن يركب على دّراجة    16ح لراكب بلغ  ط التالية يُسمَ في أّي من الشرو 8.51

 كهربائيّة؟ 

كم/ الساعة في أي  مكان يختاره،   25يجب عليه السفر بسرعة ال تتعد ى  . أ

 سنوات.  4ووضع خوذة واقية، وعدم تركيب شخص عمره أكثر من 

كم/ الساعة ووضع خوذة  40يحب عليه السفر في الشارع بسرعة ال تتعد ى  . ب

اجة الكهربائي ة رخصة مركبة. واقية،   إال  إذا كانت للدر 

اجات الهوائي ة أو في الشارع بأي ة سرعة  يجب عليه السفر في . ج سبيل للدر 

ب  د ا بخوذة واقية وبواقيات للركبتين، وال يرك ِ يشاء، بشرط أن يكون مزو 

ا عمره أكثر من   سنوات. 4شخص 

اجات الهوائي ة   كم/ الساعة  25يجب عليه السفر بسرعة ال تتعد ى   . د في سبيل للدر 

 فاظ على قوانين السير.وضع خوذة واقية، والحأو في الشارع، و 

 

 هل يُسَمح لمركبة بِعَجلتين أن تسافر إلى جانب مركبة أخرى بِعَجلتين؟  8.52

ح لها السفر إلى جانب مركبة أخرى بِع جلتين في طريق داخل المدينة  . أ يُسم 

 فقط.

ا سفر مركبة   . ب أخرى  بِع جلتين إلى جانب مركبةيُمن ع دائم 

 بِع جلتين. 

ا سفر  . ج ح دائم   مركبة بِع جلتين إلى جانب مركبة أخرى بِع جلتين. يُسم 

ح له السفر إلى جانب مركبة أخرى بِع جلتين من أجل تجاُوزها أو   . د يُسم 

 المرور عنها. 
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 هل يُسَمح ركوب دّراجة هوائيّة مع محّرك مساعد على الرصيف؟   8.53  

 نعم.  . أ

 ال. . ب

 مسموح، بشرط عدم تواجد مشاة على الرصيف.  . ج

 يكون الشارع مغلق ا. مسموح، بشرط أن  . د

 

دة في كّل وقت:  8.54  ال يركب شخص على دّراجة هوائيّة إاّل إذا كانت مزوَّ

 بجرس.  . أ

.  . ب  بضوء فرامل خلفي 

ازات )بمؤش ر انعطاف(.  . ج  بغم 

ك مساعد.  . د  بمحر 

 

التي تسري على سائقي المركبات التي  هل األوامر في األنظمة وإشارات المرور  8.55

 أيًضا على راكبي الدّراجات الكهربائيّة؟ع محّرك تسري م

 نعم، لكن في السفر في الشارع فقط. . أ

 سنة. 18نعم، لكن إذا كان الراكب قد بلغ  . ب

 نعم، في جميع األحوال. . ج

 ال. . د
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 لماذا هناك خطر في ركوب الدّراجة الهوائيّة مع محّرك مساعد؟    8.56

ك أل . أ اجة هوائي ة مع محر  مساعد يكون مركز الثقل ن ه عندما نركب در 

 منخفض ا.

ك مساعد محدود للغاية.  . ب اجة الهوائي ة مع محر   ألن  مجال رؤية راكب الدر 

ك مساعد هناك خطر بأن يفقد   . ج اجة الهوائي ة مع محر  ألن ه عند ركوب الدر 

 الراكب توازنه وينزلق. 

اجة الهوائي ة مع  . د ك مساعد توجد فرامل ضعيفألن  للدر   ة. محر 

 

عند ركوب دّراجة هوائيّة مع محّرك مساعد، ما هو الخطر الذي يمكن أن يتسبّب    8.57

 أثناء الفرملة الفجائيّة في منحدر )نزول( حاّد؟ 

اجة الهوائي ة.  . أ  إغالق العجلتين وفقدان التحك م بالدر 

 تآُكل سريع للفرامل وفرملة أضعف من العادة. . ب

 األمامي ة وانقالب الراكب.العجلة تفكُّك  . ج

ك.ان . د  خفاض قدرة الفرملة بسبب انخفاض قدرة المحر 

 

 ما هو الخطر عند ركوب الدّراجة الهوائيّة في شارع رطب؟   8.58

اجة الهوائي ة في الشارع.  . أ  حيدان عن مسلك السفر بسبب انعكاس صورة الدر 

اجة الهوائي ة في حالة اضطرار الراكب لل . ب ضغط فجأة  على مقبض انقالب الدر 

 الفرامل.

ب ماء إلى األجهزة الكهربائي ة.  . ج  فقدان القدرة على الفرملة بسبب تسرُّ

اجة الهوائي ة.  . د  االنزالق وفقدان التحك م بالدر 
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 إجابات دليل الكهربائيّةالدّراجة  - : المركبة بِعَجلتين8الموضوع رقم 

اإلجابة 
 الصحيحة

اإلجابة   السؤال
 الصحيحة

السؤا
 ل

اإلجابة  
 الصحيحة

السؤا
 ل

 1 ب  20 ج 39 د 

 2 ب  21 ب  40 ب 

 3 ب  22 ج 41 ج

 4 ب  23 أ 42 د 

 5 أ 24 ج 43 ج

 6 أ 25 أ 44 ب 

 7 أ 26 ج 45 أ

 8 ب  27 د  46 أ

 9 ب  28 ب  47 ج

 10 ج 29 د  48 ب 

 11 ب  30 ج 49 أ

 12 ج 31 ج 50 أ

 13 أ 32 د  51 د 

 14 ب  33 ب  52 د 

 15 ب  34 أ 53 ب 

 16 د  35 ج 54 أ

 17 أ 36 ج 55 ج

 18 أ 37 ج 56 ج

 19 ج 38 أ 57 أ

     58 د 
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 : 9الموضوع رقم 

 رعة وخوض المخاطرالسّ 
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  ما هي السرعة القصوى التي تُسَمح القيادة بها في مركبة رّكاب خاّصة في طريق  9.1

يوجد على طولها مساحة فاصلة مبنيّة )إذا لم توضع إشارة مرور  ليست داخل المدينة 

 تشير إلى خالف ذلك(؟ 

   كم/ الساعة 100 . أ

    كم/ الساعة  90 . ب

 كم/ الساعة  110 . ج

 كم/ الساعة  80 . د

 

ما هي السرعة القصوى   9.2

في الشارع الذي في   المسموح بها

   الصورة التي أمامك؟

  كم/ الساعة  20 . أ

 الساعة  /كم 30 . ب

 الساعة كم/  10 . ج

 كم/ الساعة  40 . د

 

 

 

   منطقة حركة سير معتدلة هي منطقة:   9.3

   معد ة لحركة سير لمركبة بطيئة فقط.  . أ

 كم/ الساعة فقط.30هي  فيها  موح بهاالسرعة القصوى المس . ب

 كم/ الساعة. 25هي  فيها السرعة القصوى المسموح بها  . ج

 الساعة.  /كم 40 فيها هي السرعة القصوى المسموح بها . د
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ة أعلى من السرعة القصوى المسموح  هل يُسَمح للسائق السفر أثناء التجاُوز بسرع  9.4

   ؟ بها

   مسموح في الطريق السريعة فقط. . أ

 ممنوع في جميع األحوال. . ب

 مسموح في الطريق التي ليست داخل المدينة فقط.  . ج

اجة ناري ة فقط.  . د    مسموح أثناء تجاُوز در 

 

لقصوى ما هي السرعة ا  9.5

للمركبة الخاّصة في  المسموح بها

مقطع الطريق الذي في الصورة التي  

 أمامك؟ 

 كم/ الساعة  30 . أ

 كم/ الساعة  90 . ب

 كم/ الساعة  50 . ج

 كم/ الساعة  80 . د

 

 

 

 

 ما هي السرعة المعقولة أثناء القيادة؟  9.6

 سرعة مالء مة للقانون ولشروط الطريق وتمك ن التحك م الكامل بالمركبة.  . أ

   المعقول أن يقود بها السائق. من كل  سرعة  . ب

ا كامال  بمركبته. . ج  كل  سرعة يتحك م بها السائق تحك م 

 يحد دها السائق العادي  بحسب اعتباراته وتحكيم رأيه. كل  سرعة  . د



 

104 
 

 ما هي السرعة المعقولة؟   9.7

ى المسموح سرعة مالء مة لشروط وظروف الطريق وال تتعد ى السرعة القصو . أ

 . بها

لسائق على السفر بها. رغبة الرك اب هي أهم   حث  الرك اب االسرعة التي ي  . ب

   االعتبارات.  

ت أعلى قليال  من السرعة  سرعة مالء مة لشروط وظروف الطريق، حت ى إذا كان . ج

 . المسموح بها

نفس الطريق هي السرعة المعقولة في جميع  في بها   السرعة القصوى المسموح . د

 الظروف.

 

 التجاُوز؟يجب القيادة أثناء كيف   9.8

زة.  . أ    يجب السفر بنفس سرعة المركبة المتجاو 

 . ة أعلى من السرعة القصوى المسموح بهايُمن ع السفر بسرع  . ب

زة.  10بــِ يجب السفر أعلى  . ج    كم/ الساعة من السرعة التي تسافر بها المركبة المتجاو 

ح السفر بسرع . د كان إذا  –لوقت قصير   المسموح بهاة أعلى من السرعة القصوى يُسم 

 ا. األمر ضروريًّ 

 

 أثناء التجاُوز؟  أن يتعّدى السرعة القصوى المسموح بهاهل يجوز لسائق المركبة  9.9

 ممنوع في جميع األحوال. . أ

   مسموح فقط في طريق ليست داخل المدينة. . ب

   مسموح من أجل تقصير زمن التجاُوز، إذا كان األمر ضروريًّا. . ج

 المسالك. ممنوع إال  إذا كانت الطريق متعد دة . د
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في  ما هي السرعة القصوى المسموح بها  9.10

شارع موضوعة في مدخله إشارة المرور التي  

 أمامك؟ 

 كم/ الساعة.  20 . أ

   كم/ الساعة. 50 . ب

 كم/ الساعة.  60 . ج

 كم/ الساعة.  30 . د

 

 إشارة المرور التي أمامك؟  هي داللة ما 9.11

 خروج من منطقة حركة سير معتدلة. . أ

  عتدلة.دخول إلى منطقة سير م . ب

 كم/ الساعة.  30يُمن ع السفر بسرعة أقل  من  . ج

ك ن( المركبة في مسافة أكثر من   . د يُمن ع صف  )ر 

 سم عن الرصيف.  30

 

 ما هي العالقة بين سرعة السفر ومسافة توقُّف المركبة؟   9.12

 كل ما كانت سرعة المركبة أعلى، قل ت مسافة توقُّف المركبة. . أ

 ة. ، ازدادت مسافة توقُّف المركبكل ما كانت سرعة المركبة أعلى . ب

، ازدادت مسافة توقُّف المركبة.  . ج  كل ما كانت سرعة المركبة أقل 

 ال توجد عالقة. مسافة التوقُّف ثابتة وال تتعل ق بسرعة المركبة.  . د
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 العوامل التالية يؤثّر على المسافة الالزمة لتجاُوز مركبة أخرى؟ أّي من  9.13

زة. سرعتا المركبتين، المتجاِوزة  . أ  والمتجاو 

زة ال تؤث ر بتات ا.  . ب  سرعة المركبة المتجاِوزة فقط، سرعة المركبة المتجاو 

ة لكن ها ال تؤث ر.  . ج زة فقط، سرعة المركبة المتجاِوزة هام   سرعة المركبة المتجاو 

 سرعتا المركبتين ال تؤث ران على المسافة الالزمة. . د

 

 

وبين مجال رؤية السائق؟ ما هي العالقة بين الحفاظ على مسافة )فرق(  9.14  

 الحفاظ على مسافة )فرق( ال يتعل ق بمجال رؤية السائق.  . أ

 الحفاظ على مسافة )فرق( عن المركبة التي أمام السائق يُقل ِص مجال رؤيته.  . ب

 مسافة )فرق( عن المركبة التي أمام السائق تزيد من مجال رؤيته. الحفاظ على  . ج

ة السائق، فقط إذا كان يقود في مسلك الحفاظ على مسافة )فرق( يزيد من مجال رؤي . د

 مسلك المركبة التي أمامه.غير 

 

 على مجال رؤية السائق؟  )فرق( ما هو تأثير الحفاظ على مسافة  9.15

. الحفاظ على مسافة يقل ص  . أ  مجال رؤية السائق في حالة االزدحام المروري 

 الحفاظ على مسافة ال يتعل ق بتات ا بمجال رؤية السائق.  . ب

فة يقل ص مجال رؤية السائق في السفر بسرعات عالية وفي طقس على مساالحفاظ  . ج

 عاصف.  

 كل ما حافظ السائق على مسافة أكبر من المركبة التي أمامه، ك بُر مجال رؤيته.  . د
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 ما هي السرعة المعقولة؟   9.16 

ا كامال  بالمركبة. . أ  أي ة سرعة، بشرط أن يتحك م السائق تحكُّم 

ن التحكُّم  . ب ميع الظروف وللسرعة القصوى  بالمركبة، ومالء مة لجسرعة تمك ِ

 المسموح بها. 

 كم/ الساعة.  40 -كم/ الساعة، وفي الطريق الترابي ة  80 -في الشارع المعب د  . ج

 السرعة القصوى التي تستطيع المركبة السفر بها في الظروف القائمة.  . د

 

الطريق السريعة  لمركبة رّكاب خاّصة في  ما هي السرعة القصوى المسموح بها 9.17

  توضع إشارة مرور تشير إلى خالف ذلك(؟)إذا لم 

 كم/ الساعة.  90 . أ

 كم/ الساعة.  110 . ب

   كم/ الساعة. 80 . ج

 كم/ الساعة.  100 . د

 

للقيادة )إذا لم توضع إشارة مرور تشير   ما هي السرعة القصوى المسموح بها 9.18

 إلى خالف ذلك(؟

الطريق التي ليست داخل  فيو ،في الطريق داخل المدينة بحسب شروط المنطقة . أ

 كم/ الساعة.  100 -المدينة

  -كم/ الساعة، في الطريق التي ليست داخل المدينة 50 -في الطريق داخل المدينة . ب

 كم/ الساعة.  70

  -كم/ الساعة، في الطريق التي ليست داخل المدينة 40 -في الطريق داخل المدينة . ج

 كم/ الساعة.   80

  -داخل المدينة الساعة، في الطريق التي ليست  /كم  50 -في الطريق داخل المدينة . د

 كم/ الساعة.  80
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 ما المقصود بالمصطلح "قيادة بسرعة معقولة"؟  9.19

ا  . أ كامال  بمركبته ومالء مة للقانون القيادة بسرعة تمك ن السائق من التحك م تحك م 

 ولشروط الطريق.

 لسائق. القيادة بسرعة تساوي سرعة السائقين اآلخرين الذين في محيط ا . ب

 قيادة تمك ن السائق من القيام بأعمال ال تتعل ق بالقيادة.  . ج

على من السرعة القصوى  القيادة بسرعة بحسب رغبة السائق، بشرط أن ال تكون أ  . د

 . د دها القانونالتي يح المسموح بها

 

 

     ؟  ما هي داللة إشارة المرور التي أمامك 9.20

                                                   

كم/  55للمركبات الثقيلة في هذا الشارع هي   القصوى المسموح بهاالسرعة  . أ

  الساعة.

ك تستطيع ويجوز لها السير بسرعة   . ب كم/ الساعة   55أمامك طريق لمركبة مع محر 

 .  على األقل 

 كم/ الساعة ممنوع.  55السفر بسرعة أقل  من   . ج

 كم/ الساعة ممنوع.  55السفر بسرعة أعلى من   . د

 

 ما هي العالقة بين سرعة القيادة وقدرة التحّكم بالمركبة؟  9.21

 أفضل عند القيادة بسرعة معقولة. قدرة التحك م بالمركبة هي  . أ

 قدرة التحك م بالمركبة تتحس ن كل ما ازدادت السرعة. . ب

 قدرة التحك م بالمركبة ال تتعل ق بسرعة السفر.   . ج

 وال تتعل ق بالسائق أو بالمركبة.   قدرة التحك م بالمركبة تتعل ق بشروط الشارع فقط، . د
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في   السرعة القصوى المسموح بهاعلى من في أيّة حالة تكون السرعة المعقولة أ 9.22

 مقطع الشارع الذي نقود فيه؟  

أثناء تجاُوز  على من السرعة القصوى المسموح بهاالسرعة المعقولة تكون أ . أ

 . بالسرعة القصوى المسموح بهامركبة تسافر  

إال   ،على من السرعة القصوى المسموح بهايمكن أن تكون أ معقولة الالسرعة ال . ب

 إذا كانت ظروف الطقس جي دة.

في  على من السرعة القصوى المسموح بهاالسرعة المعقولة ال يمكن أن تكون أ . ج

 مقطع الشارع الذي نقود فيه. 

  عندما ،على من السرعة القصوى المسموح بهاالسرعة المعقولة يمكن أن تكون أ  . د

ى  السرعة القصو، القيادة بسرعة أعلى من تحكيم رأيهع السائق، بحسب يستطي

 .  المسموح بها

 

    المركبة؟ فرملة مسافة يزيد الذي ما 9.23

 . محدودةالقيادة في الساعات التي الرؤية فيها  . أ

 القيادة في شارع رطب أو مغطًّى بالرمل.  . ب

 القيادة في حالة التعب أو تحت تأثير الكحول. . ج

 سائق لنوع المركبة التي يقودها. رفة العدم مع . د

 

 عالية؟  بسرعة القيادة تأثير  هو ما 9.24

 السائق. فعل لرد   الالزمة الزمني ة الفترة تُطيل عالية بسرعة القيادة . أ

 السائق. فعل لرد   الالزمة الزمني ة الفترة تقص ر عالية بسرعة القيادة . ب

  كبة.المر توقُّف مسافة تزداد  عالية بسرعة القيادة في . ج

 المركبة.  توقُّف مسافة تقل   عالية بسرعة القيادة في . د
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 معقولة؟   بسرعة القيادة يجب هل 9.25

 األحوال.  جميع في واجبة  هي معقولة بسرعة القيادة . أ

 السائق.  باعتبارات  فقط تتعل ق معقولة بسرعة القيادة . ب

 القانون.  حسب  واجبة وليست  توصية  هي معقولة بسرعة القيادة . ج

  مسؤول معقولة ليست  بسرعة  يقود  نم   لكن واجبة،  ليست  ةمعقول بسرعة القيادة . د

 طرق. حادث  أي   وقوع  عن

 

 طرق؟ ال حوادث  منع على القدرة على السفر سرعة تأثير  هو ما 9.26

 تزداد  ولذلك السائق، فعل رد   زمن ق ُصر   أعلى، السفر سرعة كانت  كل ما . أ

  الطرق. حادث  منع على  السائق قدرة أكبر بمد ى

 قدرة وقل ت  المركبة، فرملة مسافة ازدادت  أعلى، السفر سرعة كانت  كل ما . ب

 طرق. حادث  منع على السائق

  يمكنه ولذلك السائق، فعل رد   زمن ازداد  أعلى، السفر سرعة كانت  كل ما . ج

 الفعل. رد   في جي د ا التفكير

 فقط.  نتائجه على  وإن ما الطرق، حادث  وقوع  على  للسرعة تأثير يوجد  ال . د
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 فقط؟  السائق رأي  بتحكيم المعقولة عةالسر قتتعلّ  هل 9.27

   فقط. سائقال رأي بتحكيم تتعل ق  المعقولة السرعة . أ

 السائق.  رأي  بتحكيم بتات ا تتعل ق وال القانون في ثابتة  المعقولة السرعة . ب

   بالمركبة.  التحك م على بقدرته يتعل ق المعقولة السرعة مسألة  في السائق رأي تحكيم . ج

م أن عليها لكن سائق،ال رأي بتحكيم عل قتت  المعقولة السرعة . د   شروط مع تتالء 

 والقانون.  الطريق

 

 طرق؟  حادث وقوع احتمال على السفر سرعة تأثير  هو ما 9.28

 السائق قدرة تقل   ولذلك الفعل، رد   مسافة ازدادت  أعلى، السفر سرعة كانت  كل ما . أ

 الطرق. حادث  منع على

  منع يستطيع ولذلك السائق، فعل رد   نزم ازداد  أعلى، السفر سرعة كانت  كل ما . ب

 الطرق. ادث ح

 حادث  منع يستطيع ولذلك السائق، فعل رد   زمن قل   أعلى، السفر سرعة كانت  كل ما . ج

 الطرق.

 الطرق. حادث  منع على السائق قدرة على السفر لسرعة تأثير أي   يوجد  ال . د
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 والمركبة  كبتكمر بين عليها الحفاظ عليك يجب التي )الفرق( المسافة هي ما 9.29

 أمامك؟  المسافرة

 التي السي ارة جهات  كل   في يحدث  ما وقت  كل   وفي جي د ا الرؤية من تمك نك مسافة . أ

 تقودها. 

 أمامك. المسافرة للمركبة الخلفي ة العجالت  رؤية من تمك نك مسافة . ب

 أمامك. المسافرة المركبة وبين بينك أخرى مركبات  دخول  تمنع أن يمكنها مسافة . ج

 القانون.  يحد د  كما طرق، حادث   منع من وقت  كل   في نكك  تم مسافة . د

 

 فاصلة مساحة طولها وعلى المدينة داخل ليست طريق في خاّصة سيّارة تقود أنت 9.30

 القصوى السرعة لىإ تشير  مرور إشارة توضع لم الطريق هذه مدخل في مبنيّة.

   ؟الطريق هذه في بها المسموح القصوى السرعة هي ما .هاب المسموح

  الساعة. كم/ 120 . أ

 الساعة.  كم/ 110 . ب

 الساعة.  كم/ 90 . ج

 الساعة.  كم/ 80 . د
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 دليل إجابات  - المخاطر: السرعة وخوض 9الموضوع رقم 

 
اإلجابة 

 الصحيحة

اإلجابة                السؤال

 الصحيحة

 السؤال

 1 ب  19 أ

 2 ب  20 ب 

 3 ب  21 أ

 4 ب  22 ج

 5 د  23 ب 

 6 أ 24 ج

 7 أ 25 أ

 8 ب  26 ب 

 9 أ 27 د 

 10 د  28 أ

 11 ب  29 د 

 12 ب  30 ج

 13 أ  

 14 ج  

 15 د   

 16 ب   

 17 ب   

 18 د   
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 :10الموضوع رقم 

 زمن رّد الفعل ومسافة رّد الفعل
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فر ما هي المسافة التي يجب الحفاظ عليها بين مركبة معيّنة ومركبة أخرى تسا 10.1

 أمامها؟  

. . أ  مسافة ثالث ثواٍن على األقل 

ا، لمنع حادث طرق. 40مسافة  . ب    متر 

ا، لتمكين توقُّف آمن.  30مسافة  . ج    متر 

 مسافة تمك ن التوقُّف في كل  وقت ومنع حادث طرق. . د

 

 أيّة جملة من الجمل التالية صحيحة؟  10.2

ا من مسافة الفرملة. . أ  مسافة التوقُّف أكبر دائم 

ا من مسافة التوقُّف.لة أكبر دائمسافة الفرم . ب  م 

ا مسافة رد   . ج  الفعل.مسافة الفرملة تساوي دائم 

ا من مسافة الفرملة.  . د  مسافة رد  الفعل أكبر دائم 

 

 ما هي "مسافة الفرملة"؟  10.3

اسةالسائق على فيها  المسافة التي تقطعها المركبة من اللحظة التي يدوس  . أ  دو 

  للمركبة.الفرامل وحت ى التوقُّف النهائي  

ا وحت ى  فيها المسافة التي تقطعها المركبة من اللحظة التي يرى  . ب السائق خطر 

   التوقُّف النهائي  للمركبة. 

   المسافة التي تقطعها المركبة خالل زمن رد  فعل السائق. . ج

ا وحت ى   . د المسافة التي تقطعها المركبة من اللحظة التي يرى فيها السائق خطر 

اسةها على اللحظة التي يدوس في  الفرامل. دو 
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 ما هي "مسافة التوقُّف"؟   10.4

ا. . أ      المسافة التي تقطعها المركبة إلى أن يرى السائق خطر 

   المسافة التي تقطعها المركبة منذ بداية الفرملة وحت ى توقُّف المركبة.  . ب

المسافة التي تقطعها المركبة من لحظة رد  فعل السائق على خطر وحت ى اللحظة   . ج

اسةتي يدوس فيها على ال    فرامل المركبة. دو 

ا  . د وحت ى توقُّف  المسافة التي تقطعها المركبة من اللحظة التي يرى فيها السائق خطر 

 المركبة.

 

 ما هي "مسافة رّد الفعل"؟  10.5

ا وحت ى   . أ المسافة التي تقطعها المركبة من اللحظة التي يرى فيها السائق خطر 

   . التوقُّف النهائي  للمركبة

اسة المسافة التي تقطعها المركبة من اللحظة التي يدوس فيها السائق على  . ب دو 

   الفرامل وحت ى التوقُّف النهائي  للمركبة.

ا وحت ى   . ج المسافة التي تقطعها المركبة من اللحظة التي يرى فيها السائق خطر 

       اللحظة التي يبدأ فيها برد  الفعل على الخطر.

لمركبة من اللحظة التي يبدأ فيها السائق برد  الفعل على  ها اتقطعالمسافة التي  . د

   الخطر وحت ى التوقُّف النهائي  للمركبة.
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أكبر من المتّبع من المركبة   )فرق( في أيّة حالة يجب الحفاظ على مسافة 10.6

 المسافرة أمامنا؟  

ا.يال توجد حالة كهذه، تكفي مسافة ثان  . أ  تين دائم 

 مركبة ثقيلة أخرى. ا شاحنة أو تسافر أمامنعندما  . ب

في الحالة التي تكون الرؤية فيها محدودة وفي القيادة في شارع أملس وفي حالة   . ج

 التعب.

 في القيادة بسرعة منخفضة في طريق داخل المدينة.  . د

 

 ما هي "مسافة رّد الفعل"؟   10.7

االمسافة التي تقطعها المركبة من اللحظة التي يدوس فيها السائق على  . أ  سةدو 

 الفرامل وحت ى التوقُّف النهائي  للمركبة. 

اسةالمسافة التي تقطعها المركبة من اللحظة التي يترك فيها السائق  . ب البنزين   دو 

  وحت ى توقُّف المركبة. 

ا وحت ى  المسافة التي تقطعها المركبة من اللحظة  . ج التي يرى السائق فيها خطر 

   التوقُّف النهائي  للمركبة. 

ا وحت ى يقوم  تقطعها المر المسافة التي . د كبة من اللحظة التي يرى فيها السائق خطر 

 برد  الفعل.
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ما هي "مسافة رّد الفعل"؟  10.8  

 ال توجد "مسافة رد  فعل"، توجد مسافة توقُّف فقط. . أ

س على  . ب اسة  المسافة التي تقطعها المركبة منذ رؤية الخطر وحت ى الد و  دو 

 الفرامل.

ا وحت ى  ا المركبة من اللحظالمسافة التي تقطعه . ج ة التي يرى السائق فيها خطر 

 التوقُّف النهائي  للمركبة. 

س على  . د اسة المسافة التي تقطعها المركبة من لحظة الد و  الفرامل وحت ى  دو 

 التوقُّف النهائي  للمركبة. 

 

كيف تؤثّر السرعة على مسافة التوقُّف؟  10.9  

 لتوقُّف. كل ما ازدادت السرعة، ازدادت مسافة ا . أ

 كل ما ازدادت السرعة، قل ت مسافة التوقُّف.  . ب

 المركبة على مسافة التوقُّف.ال يوجد تأثير لسرعة  . ج

 كل ما قل ت السرعة، ازدادت مسافة التوقُّف.  . د

 

 ما هو تأثير السرعة العالية على نتائج حادث الطرق؟   10.10

 السرعة العالية تُطيل زمن رد  الفعل وبذلك تزيد من األمان. . أ 

  السائق وتزيد من األمان. فعل السرعة العالية تقص ر بشكل ملحوظ زمن رد   . ب 

ا وإصابات بالغة بمد ى أكبر.  . ج   السرعة العالية تُسب ِب شد ة أكبر لالصطدام وضرر 

 ال يوجد للسرعة العالية تأثير على نتائج حادث الطرق. . د 
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 ما هي أفضليّة القيادة بسرعة منخفضة في حاالت الخطر؟  10.11

 للتوقُّف. رد  الفعل تكون أطول وتكفي فة مسا . أ

 مسافة رد  الفعل والفرملة والتوقُّف تكون أطول، لذلك يكون السفر أكثر أمان ا.  . ب

مسافات رد  الفعل والفرملة والتوقُّف تكون جميعها أقصر، لذلك يكون السفر أكثر  . ج

 أمان ا. 

 صحيح.  زمن رد  الفعل يكون أقصر بحيث يكفي السائق الت خاذ القرار ال . د

 

 

 المشكلة التي يواجهها السائق الذي يسافر بسرعة عالية؟ ما هي   10.12

 لدى السائق وقت قصير جدًّا لرد  الفعل على أحداث في الطريق.  . أ

 ال توجد أي ة مشكلة في السفر بسرعة عالية. . ب

ا.  . ج  زمن رد  فعل السائق يطول كثير 

ا. . د  زمن رد  فعل السائق يقصر وذلك يشك ل خطر 

 

 

 التوقُّف"؟ ي "مسافة ه ما  10.13

 معد ل مسافة الفرملة ومسافة رد  فعل السائق. . أ

 مجموع مسافة رد  فعل ومسافة فرملة السائق. . ب

 مجموع مسافة الفرملة والمسافة التي بين السائق وبين المركبة التي أمامه.  . ج

.  . د  مجموع مسافة القرار ومسافة أداء السائق العادي 
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 ّد الفعل؟ بماذا تتعلّق مسافة ر  10.14

 بزمن رد  فعل السائق وبسرعة المركبة.  . أ

 بصالحي ة الفرامل في المركبة. . ب

 بسرعة المركبة فقط.  . ج

 بزمن رد  فعل السائق فقط.  . د

  

 أيّة جملة من الجمل التالية صحيحة؟  10.15

ا من مسافة الفرملة. مسافة رد   . أ  الفعل أكبر دائم 

ا من مسافة الفرملة. . ب  مسافة التوقُّف أكبر دائم 

ا من مسافة التوقُّف. ة رد  مساف . ج   الفعل أكبر دائم 

ا من مسافة التوقُّف. . د  مسافة الفرملة أكبر دائم 

 

 أيّة جملة من الجمل التالية صحيحة؟  10.16

 الفرملة. الفعل، ولذلك يطول زمن القيادة بسرعة منخفضة ي قُصر زمن رد   في . أ

ن السائق من التوقُّف  في القيادة بسرعة منخفضة تكبر مسافة رد  الفعل، ولذلك يتمك   . ب

 بأمان عند الحاجة.

في القيادة بسرعة منخفضة تكبر مسافة الفرملة ومسافة رد  الفعل ومسافة التوقُّف،  . ج

 ر أكثر أمان ا. ولذلك يكون السف

في القيادة بسرعة منخفضة تقل  مسافة رد  الفعل ومسافة الفرملة ومسافة التوقُّف،  . د

 ولذلك يكون السفر أكثر أمان ا.
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 الفعل؟  ردّ  مسافة يُطيل الذي ما  10.17

 عالية.  بسرعة القيادة . أ

 محدودة.  فيها الرؤية التي الساعات  في القيادة . ب

 بالرمل.  مغطًّى أو رطب  شارع في القيادة . ج

 يقودها.  التي للمركبة كافٍ  بشكل  السائق معرفة عدم . د

 

 المركبة؟  توقُّف مسافة يُطيل الذي ما  10.18

 يقودها.  يالت للمركبة فٍ كا  بشكل  السائق معرفة عدم . أ

 . بالرمل مغطًّى أو رطب  شارع في القيادة  . ب

 محدودة.  فيها الرؤية التي الساعات  في القيادة  . ج

. بشكل   قوي ة ريح مقابل القيادة . د  خاص 

 

 المركبة؟  يقود َمن  فعل ردّ   زمن يُطيل الذي ما  10.19

ش أو رطب  شارع في القيادة . أ  بالرمل.   مغطًّى أو مشو 

 الكحول. تأثير تحت  أو التعب  ةحال في القيادة . ب

 فيه. نقود  الذي الشارع في بها  المسموح السرعة من أعلى بسرعة القيادة . ج

 يقودها.  التي للمركبة كافٍ  بشكل  السائق معرفة عدم . د
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 ما هي العالقة بين سرعة سفر المركبة ومسافة توقُّفها؟   10.20

 كل ما كانت سرعة المركبة أعلى، قل ت مسافة توقُّفها.  . أ

 نت سرعة المركبة أعلى، ازدادت مسافة توقُّفها. ا كاكل م . ب

، ازدادت مسافة توقُّفها.  . ج  كل ما كانت سرعة المركبة أقل 

 سرعة المركبة ال تؤث ر على مسافة توقُّفها. . د

 

في أّي من الحاالت التالية تزداد المسافة التي تقطعها المركبة من لحظة    110.2

س على دّواسة  الفرامل وحتّى تو  قُّف المركبة؟ الدَّو 

 كل ما كان زمن رد  الفعل أطول. . أ

 كل ما كان السفر أسرع.  . ب

 كل ما كان السفر أبطأ.  . ج

 كل ما كانت المركبة أحدث. . د
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 دليل إجابات - الفعل ومسافة رّد الفعل: زمن رّد 10الموضوع رقم 

 
 السؤال اإلجابة الصحيحة  السؤال اإلجابة الصحيحة

 1 د  19 ب 

 2 أ 20 ب 

 3 أ 21 ب 

 4 د   

 5 ج  

 6 ج  

 7 د   

 8 ب   

 9 أ  

 10 ج  

 11 ج  

 12 أ  

 13 ب   

 14 أ  

 15 ب   

 16 د   

 17 أ  

 18 ب   
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 :11الموضوع رقم

 االنتباه في القيادة ت()تشتّ صرف
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 ة؟أثناء القياد SMS)) هل يُسَمح للسائق إرسال رسالة نّصيّة قصيرة  11.1

ي ة قصيرة ممنوع بتات ا ومرفوض وخِطر. . أ  إرسال رسالة نص 

ي ة قصيرة . ب  ممنوع، إال  إذا تم  ذلك بحذر.  إرسال رسالة نص 

ي ة قصيرة في  . ج  الهاتف مسموح، لكن  إرسالها ممنوع. قراءة رسالة نص 

ي ة قصيرة في الهاتف مسموح، لكن  قراءتها ممنوع.  . د  إرسال رسالة نص 

 

أثناء   )جي پي إس( ال برامج المالحةي يكمن في استعمما هو الخطر الذ 11.2

 القيادة؟

 تفرغ بط اري ة المركبة بسرعة. . أ

 القيادة: لذلك فوائد فقط.ال يوجد أي  خطر في استعمال برامج المالحة أثناء  . ب

ف انتباه السائق عن الطريق. . ج  يمكن أن يُصر 

ك. . د ش أجهزة إدارة المحر     يمكن أن تتشو 

 

 يحة؟ مل التي أمامك صحأيّة جملة من الج  11.3

لكن ها  ،في الطريق)التوجيه( تساعد على االهتداء  )جي پي إس( برامج المالحة . أ

 . تصرف االنتباه

الهاتفي ة التي تُجرى بواسطة جهاز التحد ث بالهاتف )ديبوريت( ال  المكالمات  . ب

 تصرف االنتباه. 

 ائق في الحديث.اإلصغاء للرك اب في السي ارة ال يصرف االنتباه إذا لم يشارك الس . ج

شرب ماء أثناء القيادة ال يؤد ي إلى صرف االنتباه، لكن  شرب مشروب ساخن   . د

 يؤد ي إلى صرف االنتباه. 
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 يقودها؟  التي المركبة َوق ف  على قدرته على السائق انتباه صرف رتأثي  هو ما 11.4

  النهائي ة التوقُّف نقطة تكون   أن إلى ويؤد ي السائق فعل رد   يُعيق  االنتباه صرف . أ

 أبعد. مسافة في للمركبة

ع  االنتباه صرف . ب   النهائي ة التوقُّف نقطة تكون  أن إلى ويؤد ي السائق فعل رد   يُسر ِ

 أقرب. مسافة في للمركبة

  ةالنهائي   التوقُّف نقطة على  يؤث ر ال لكن ه ،هفعل رد   يُعيق  السائق انتباه صرف . ج

 للمركبة.

  قراراته صواب  على وإن ما  ،السائق فعل رد   سرعة  على  يؤث ر ال  االنتباه صرف . د

 فقط.

 

 صحيحة؟  أمامك التي الجمل من جملة أيّة 11.5

 االنتباه.  صرف إلى تؤد ي النافذة على السائق ذراع وضع  أثناء القيادة . أ

 االنتباه.  صرف  إلى تؤد ي ال المالحة برامج في القيادة ألوامر اإلصغاء . ب

  الصوت  مكب ر أو (وريت )ديب بالهاتف التحد ث  جهاز بواسطة بالهاتف التحدُّث  . ج

 االنتباه.  صرف إلى يؤد ي  لكن ه مسموح

  أو اإللكتروني ة النات اإلع لكن   االنتباه، تصرف ال  الكبيرة اإلعالنات  لوحات  . د

    االنتباه. تصرف المتغي رة
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 هل كّل مكالمة في الهاتف الخلوّي تصرف انتباه السائق؟  11.6

 كانت المكالمة قصيرة. نعم، إال  إذا  . أ

السائق ال يستعمل جهاز التحد ث بالهاتف )ديبوريت( أو مكب ر  كان   إذاال، إال   . ب

 الصوت.

 نعم، بدون استثناء. . ج

 مواضيع شي قة.  فيال، إال  إذا كانت المكالمة  . د
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 دليل إجابات - : صرف)تشتّت( االنتباه في القيادة11الموضوع رقم

 

اإلجابة 

 الصحيحة

 السؤال

 1 أ

 2 ج

 3 أ

 4 أ

 5 ج

 6 ج
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 :12الموضوع رقم

 إدراك المخاطر
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كيف عليك التصّرف عندما مركبة صافّة )مركونة( في موقف مضاعف )كالمركبة   12.1

المحاطة بدائرة في الصورة( تسّد مسلك سفرك، وتصل من االتّجاه المعاكس مركبة 

 أخرى؟ 

 

 

 

 

لمرور عنك بدون  قادمة من االت جاه المعاكس من اعليك اإلبطاء وتمكين المركبة ال . أ

 المركبة الصاف ة )المركونة( في الموقف المضاعف. عرقلة، قبل أن تتجاوز أنت 

عليك تجاُوز المركبة الصاف ة )المركونة( في الموقف المضاعف في المسافة التي   . ب

نت بينها وبين المركبة القادمة من االت جاه المعاكس.    تكو 

لقادمة من االت جاه المعاكس بالمصابيح األمامي ة والحيدان عن ة للمركبة اعليك اإلشار . ج

   مسلكها بسرعة، عندما تكون بعيدة. 

عليك التوق ف خلف المركبة الصاف ة )المركونة( في الموقف المضاعف واالنتظار حت ى  . د

 قدوم شرطي  أو مفت ش مرور.

 

 مالحظة:  

 ارفاقهم الحقا  سيتم 12.11و  12.10و  12.8 حتى 12.5و  12.2سؤال 
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بدأت مركبة قادمة من االتّجاه المعاكس بقطع مفترق الطرق كي تنعطف إلى    12.3

 اليسار، كما يظهر في الصورة التي أمامك. كيف عليك التصّرف في هذه الحالة؟ 

 

  

 

 

 

 

 

 

عليك أن تبطئ وتكون مستعدًّا للتوق ف لتمكين المركبة الموجودة في مفترق الطرق من  . أ

 كمال االنعطاف.  إ

 عليك مواصلة السفر بشكل اعتيادي  والمرور عن المركبة التي تقطع مفترق الطرق. . ب

   عليك التزمير لتحذير السائق، ومواصلة السفر بنفس السرعة في مسلكك. . ج

 عليك الحيدان إلى يمين المسلك وزيادة السرعة لتفادي حادث طرق.  . د
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     التي تظهر في الصورة؟ كيف عليك التصّرف في الحالة  12.4

 

 

 

 

 

 

 عليك اإلبطاء والحيدان إلى اليسار والمرور عن عابر السبيل بحذر. . أ

المسلك اللذين سافرت  عليك التزمير للتحذير ومواصلة السفر بنفس السرعة وفي نفس  . ب

 بهما من قبل. 

   عليك زيادة سرعة سفرك والتزمير بخف ة.  . ج

، وعدم المرور بأن  عليه االبتعاد عن حاف ة الشارععليك التزمير لإلشارة لعابر السبيل  . د

 عنه حت ى يبتعد.
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أنت تقود في أعقاب سيّارة وتخرج أمامها سيّارة أخرى من موقف سيّارات    12.9

 )كالسيّارة المحاطة بدائرة في الصورة التي أمامك(. كيف عليك التصّرف في هذه الحالة؟

 

 

 

 

 

 

ف السي   عليك اإلبطاء إلى حد  التوق ف كي . أ ارتين قبل أن تستطيع أن ترى بأمان تصر 

 تواصل السفر. 

مواصلة السفر وتجاهُل السي ارة التي تخرج من موقف السي ارات، ألن  حق  عليك  . ب

 المرور في هذه الطريق هو لك.

 عليك التوق ف بالمركبة التي تقودها وتمكين السي ارة التي أمامك من مواصلة السفر.  . ج

ا باقترابك.التزمير طويال  إنذاعليك مواصلة السفر و . د  ر 
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شاِهد الفيلم القصير الذي أمامك، وأجب عن السؤال الذي يليه. انتبه: بإمكانك  12.12

 مشاهدة الفيلم القصير أكثر من مّرة واحدة. 

om/watch?v=qffsPEIy7Xg&feature=youtu.behttps://www.youtube.c 

 סכנות פוטנציאליות בדרך 
 

 لبيضاء القادمة من الجهة اليمنى خطًرا عليك؟هل تشّكل السيّارة ا

ا ممكن ا، فقط عندما تدخل  . أ  إلى مفترق الطرق.  السي ارة البيضاء تشك ل خطر 

ا، لكن  اقترابها هو عالمة مسبقة الندماجها في   . ب السي ارة البيضاء ال تشك ل خطر 

 حركة السير. 

ا ممكن ا، ألن ه يمكنها االندفاع إلى مفترق الطرق في  . ج السي ارة البيضاء تشك ل خطر 

 حالة يكون مجال رؤيتها محدود ا.

ا، ألن  من   . د الدخول إلى مفترق  واجبها اإلبطاء قبلالسي ارة البيضاء ال تشك ل خطر 

 الطرق. 

 

شاِهد الفيلم القصير الذي أمامك، وأجب عن السؤال الذي يليه. انتبه: بإمكانك   12.13

 مشاهدة الفيلم القصير أكثر من مّرة واحدة.

QiQRMLIss-=Zhttps://www.youtube.com/watch?v 

 סכנות ביישוב כפרי: הולכי רגל על הכביש ומכוניות חונות בצדיו 
 

 يظهر في الفيلم القصير؟ حقيقيّ أّي خطر  

 مركبة يمكن أن تتجاوز بخالف القانون.  . أ

 مشاة في مسلك سفرك. . ب

 مركبة من المسلك المعاكس.حيدان  . ج

 مسلك السفر.مركبات تقطع  . د

https://www.youtube.com/watch?v=qffsPEIy7Xg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qffsPEIy7Xg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Z-QiQRMLIss
https://youtu.be/Z-QiQRMLIss
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 بإمكانك انتبه: يليه. الذي السؤال عن وأجب أمامك، الذي القصير الفيلم شاِهد  12.14

 واحدة.  مّرة من أكثر القصير الفيلم مشاهدة

ture=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=aVyxUH9iy4k&fea 

 מכבידים  בתנאים נהיגה מקומית: דרך

   القصير؟ الفيلم في يظهر حقيقيّ  خطر أيّ 

 االنبهار.  بسبب  المشاة رؤية في صعوبة . أ

 جهتيه.  في سي ارات  )تركن( تصف   ضي ق واحد  بات جاه شارع في سفر . ب

 الحاجة. عند  للتجاُوز ي ةإمكان بدون ملتوٍ  شارع في سفر . ج

 السي ارة باب   ويفتح يُفاجئ أن يمكن )مركونة( صاف ة سي ارة سائق . د

 

 بإمكانك انتبه: يليه. الذي السؤال عن وأجب أمامك، الذي القصير  الفيلم شاِهد 12.15

 دة.واح  مّرة من أكثر القصير الفيلم مشاهدة

QiQRMLIss-https://www.youtube.com/watch?v=Z 
 . בצידיו חונות ומכוניות הכביש על רגל  הולכי כפרי: ביישוב סכנות

 عليك؟  خطًرا اليمين في تقف التي الفّضيّة السيّارة تشّكل هل

ي ة السي ارة . أ ا، تشك ل  الفض   بالسفر.  تبدأ دماعن فقط خطر 

ي ة السي ارة . ب ا، تشك ل ال  الفض     الطرق. مفترق قبل تقف ألن ها خطر 

ي ة السي ارة . ج ا، تشك ل ال  الفض    مسبقة عالمة  هو الطرق مفترق في وقوفها لكن   خطر 

  السير. حركة في الندماجها

ي ة السي ارة . د ا، تشك ل  الفض    أن بدون الطرق مفترق إلى تندفع  أن يمكن ألن ها خطر 

   الكفاية. فيه بما واسع رؤية مجال للسائق يكون

https://www.youtube.com/watch?v=aVyxUH9iy4k&feature=youtu.be
https://youtu.be/aVyxUH9iy4k
https://www.youtube.com/watch?v=Z-QiQRMLIss
https://youtu.be/Z-QiQRMLIss
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   ممكن؟  خطر أكبر تشّكل القصير الفيلم يف  المعروضة المركبات من أيّ   12.16

https://www.youtube.com/watch?v=qffsPEIy7Xg&feature=youtu.be 

 סכנות פוטנציאליות בדרך 

 

  االت جاه من القادم الرمادي   والجيب  اليمين من القادمة البيضاء والسي ارة الشاحنة . أ 

 المعاكس.

 المعاكس.  جاهاالت   من القادم الرمادي   والجيب   والشاحنة أمامك تسافر التي السي ارة . ب 

 المعاكس. االت جاه من القادمة الرك اب  وسي ارة الرمادي   الجيب  . ج 

. والجيب  أمامك تسافر التي السي ارة . د   الرمادي 

 

شاِهد الفيلم القصير الذي أمامك، وأجب عن السؤال الذي يليه. انتبه: بإمكانك  12.17

  مشاهدة الفيلم القصير أكثر من مّرة واحدة.

              https://www.youtube.com/watch?v=pBPGEPc7UJk&feature=youtu.be

 תמרורי אזהרהֲאזורית: ללא שוליים, קו הפרדה לבן, -דרך שאינה עירונית 

 

 القصير؟ الفيلم في الداّلة اتالعالم دلّ ت ماذا على

 أمان.  حاجز تواُجد  على . أ

. طرق حادث  وقوع على . ب  جبهي 

 التحك م.  فقدان خطر على . ج

 حواٍش.  بدون  شارع على . د

https://www.youtube.com/watch?v=qffsPEIy7Xg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qffsPEIy7Xg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pBPGEPc7UJk&feature=youtu.be
https://youtu.be/pBPGEPc7UJk
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 بإمكانك انتبه: يليه. الذي السؤال عن وأجب أمامك، الذي القصير الفيلم شاِهد  12.18

  واحدة.  مّرة من أكثر القصير الفيلم مشاهدة

https://www.youtube.com/watch?v=aVyxUH9iy4k&feature=youtu.beדרך 

 מכבידים  בתנאים נהיגה מקומית:

   القصير؟ الفيلم في يظهر حقيقيّ  خطر أيّ 

 الرؤية.  يقي د  انبهار . أ

 ومظل لة.   ضي قة واحد  بات جاه طريق في سفر . ب

 الرصيف.  على وحت ى  الشارع جهت ي في  )مركونة( صاف ة سي ارات  . ج

 السي ارة باب   ويفتح يُفاجئ أن يمكن )مركونة( صاف ة سي ارة سائق . د

 

 بإمكانك انتبه: يليه. الذي السؤال عن وأجب أمامك، الذي القصير الفيلم شاِهد  12.19

   واحدة.  مّرة من أكثر القصير الفيلم شاهدةم

https://www.youtube.com/watch?v=pBPGEPc7UJk&feature=youtu.be                  

 אזהרה תמרורי לבן,  הפרדה קו שוליים, ללא ֲאזורית:-יתעירונ שאינה דרך

 القصير؟  الفيلم في  يظهر ممكن خطر أيّ 

 الطريق.  شروط بسبب  بطيء سفر . أ

 الشارع.  عرض  بسبب  التجاُوز منعُ  . ب

 ثلوج.   انهيار بسبب  الطريق في الحق ا الشارع إغالق . ج

 )المنعطفات(. المنحنيات  كثرة بسبب  جبهي   طرق حادث  وقوع . د

https://www.youtube.com/watch?v=aVyxUH9iy4k&feature=youtu.be
https://youtu.be/aVyxUH9iy4k
https://youtu.be/aVyxUH9iy4k
https://youtu.be/aVyxUH9iy4k
https://youtu.be/aVyxUH9iy4k
https://www.youtube.com/watch?v=pBPGEPc7UJk&feature=youtu.be
https://youtu.be/pBPGEPc7UJk
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 دليل إجابات اك المخاطر: إدر12قمالموضوع ر
 

 السؤال اإلجابة الصحيحة

 1 أ

 2 

 3 أ

 4 أ

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 أ

 10 

 11 

 12 ج

 13 ب 

 14 أ

 15 د 

 16 أ

 17 ج

 18 أ

 19 د 
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 :13الموضوع رقم 

 الكحول والقيادة



  

  

 

 

 

 

 كحول؟ كشف عن ال َحص بفحصهل يجوز للشرطّي أن يطلب من السائق أن يُف  13.1

 ال. ليس للشرطي  حق  في أن يطلب من السائق أن يُفح ص بأي  فحص، باستثناء فحص النفخ.  . أ

 إال  بأمر من المحكمة.ال. ليس للشرطي  حق  في أن يطلب من السائق أن يُفح ص بأي  فحص،  . ب

 أي  وقت. نعم. يجوز للشرطي  أن يطلب من السائق أن يُفح ص بفحص  كشف عن الكحول في . ج

 نعم، لكن فقط إذا رأى الشرطي  السائق ينحرف عن مسلك سفره. . د

 

؟ هو فحص النفخما   13.2   

 ينفخ فيه السائق داخل جهاز يقيس مستوى الكحول في دم المفحوص. فحص   . أ

ي ة الهواء التي تدخل إلى رئت ي السائق أثناء القيادة.  فحصُ  . ب  جهٍد تُقاس فيه كم 

 ، حسب طلب سلطة الترخيص.ن يريد رخصة قيادةم  العائلة، لدى طبيب يُفح ص به  فحص   . ج

 ه. ِرئ ت ي  ئق داخل جهاز يقيس حجم ينفخ فيه السا فحص   . د

 

   

قدرة رّد فعل السائق هل يؤثّر المشروب الكحولّي على   13.3  

 ط. بِ ـُح  نعم، ألن  الكحول سم  م . أ

ن قدرة  . ب ن الكحول المزاج في حاالت معي نة، لذلك فهو يُحس ِ    السائق.يُحس ِ

 بأن ه ال يستطيع القيادة. يشعرال، ألن  الكحول يجعل السائق  . ج

  إيجاب ا على قدرة رد  فعل السائق.ال. الكحول يؤث ر  . د
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 هل يُطيل شرب الكحول زمن االنتعاش من االنبهار؟  13.4

 نعم.  . أ

 فقط.  الشباب ال، لكن لدى  . ب

 ال. . ج

 نعم، لكن لدى الذين يضعون نظ ارات فقط. . د

 

 تقدير المسافات والسرعات؟ فيما يتعلّق بشرب الكحول بقدرة الحكم ضّر هل ي 13.5

 نعم.  . أ

 الذين يضعون نظ ارات فقط.نعم، لكن لدى  . ب

 نعم، لكن لدى السائقين الشباب. . ج

 ال. . د

 

 هل يؤّدي شرب الكحول إلى النُّعاس؟ 13.6

 نعم.  . أ

 نعم، لكن في القيادة بسرعة منخفضة فقط.  . ب

 نعم، لكن في الليل فقط.  . ج

 ال. . د

 

 هل يشّوش شرب الكحول التنسيق بين أعضاء الجسم؟ 13.7

 نعم.  . أ

 الشباب فقط.نعم، لكن لدى السائقين  . ب

جلين فقط.  . ج  نعم، لكن في التنسيق بين الر ِ

 ال. . د
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 ما الذي يجب القيام به قبل السهر في ملًهى ليلّي وفي بار وما شابه؟  13.8

 بة بعد السهرة.يجب التحديد بأن  السائق األكبر سنًّا هو الذي سيقود المرك . أ

 لم يشرب مشروبات كحولي ة هو الذي سيقود المركبة  السائق الذييجب التحديد بأن   . ب

 بعد السهرة.

 يجب التحديد بأن  السائق األكثر خبرة  هو الذي سيقود المركبة بعد السهرة. . ج

ي   . د  لسهرة.ة من الكحول هو الذي سيقود المركبة بعد ايجب التحديد بأن  السائق الذي شرب أقل  كم 

 

 صحيحة؟ ليست أيّة جملة من الجمل التالية  13.9

يمكن أن يؤد ي الكحول إلى أن ينعطف السائق بنصف قطر كبير وأن يمر  إلى المسلك المعاكس  . أ

 خالل االنعطاف. 

 يمكن أن يؤد ي الكحول إلى انحرافات وإلى انعطافات حاد ة خالل القيادة. . ب

 الكحول يُطيل زمن رد  فعل السائق.  . ج

 ُمن ب ِه ة. فات ول صللكح . د

 

 صحيحة؟  التالية الجمل  من  جملة أيّة 13.10

ل باردة  بمياه واالستحمام القهوة . أ  الكحول. تأثير تقل ص  جميعها ، الطلق الهواء في والتجوُّ

ن الكحول . ب  معي نة.  حاالت  في السائق فعل رد   زمن يُحس ِ

 بنفسه.   السائق ثقة  من يزيد  الكحول . ج

 ُمن ب ِهة.  صفات  للكحول . د
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  أنّكم بما. الليليّة المالهي أحد في أصدقائك مع للسهر ، خرجتَ 19 الـ ميالدك   عيد بمناسبة  1113.

 رتم قرّ  ارتك،سيّ  في سافرتم

 من واحد كلّ  شرب السهرة، أثناء. المناوب السائق أنت وستكون ةكحوليّ  مشروبات تشرب لن كأنّ 

 امشروبً  أصدقائك

 ؟في هذه الحالة تفعل ماذا .بيرة زجاجة شربتَ  اأيضً  وأنت كحوليًّا،

 قيود.  ةأي   بدون القيادة  لك يجوز ذلك وبعد  ساعة، نصف عليك االنتظار أ.

، أن ك أصدقائك عليك إخبار .ب   في العودة أو آخر سائق مع العودة عليكم ولذلك شربت 

ة. المواصالت    العام 

  بأن ك أصدقائك رة إلخباوال حاج العودة طريق في القيادة يمكنك لذلك جي د، عادة  سائق أنت  ج.

.  شربت 

ي ة د.   سي ارتك. قيادة يمكنك لذلك أكثر، حاد ة الحواس   تجعل بالذات  الكحول من قليلة كم 
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 دليل إجابات - : الكحول والقيادة13الموضوع رقم 
 

اإلجابة 

 الصحيحة

 السؤال

 1 ج

 2 أ

 3 أ

 4 أ

 5 أ

 6 أ

 7 أ

 8 ب 

 9 د 

 10 ج

 11 ب 
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 :14الموضوع رقم 

 القيادة في محيط مرورّي داخل المدينة 
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 وة )انعطاف إلى الخلف(؟ذأين يُسَمح االنعطاف بانعطاف ح  14.1

ا على عابري الطريق، وليس . أ فيه إشارة  في مكان ليس فيه عرقلة لحركة السير، وال يشك ل خطر 

 . وةذ مرور تمنع انعطاف الح

ح  . ب وة في أي  مكان، لكن تُمن ع المراوغة في الشارع من أجل تنفيذ ذ ف بانعطاف ح االنعطايُسم 

 االنعطاف. 

.ذ انعطاف الح . ج  وة مسموح فقط في الشارع الذي فيه ثالثة مسالك على األقل 

 وة مسموح في مفترق الطرق فقط. ذ انعطاف الح . د

 

 

 يسار؟  الخلف( إلى ال وة )انعطاف إلىذمسلك يُسَمح االنعطاف بانعطاف ح من أيّ   14.2

 من المسلك األيسر فقط.  . أ

   فقط من المسلك المؤش ر عليه سهم مستقيم )إلى األمام( على سطح الشارع.  . ب

من مسلك انعطاف إلى اليسار أو من كل  مسلك آخر ليس فيه تأشير أو إشارة مرور ت من ع مثل هذا  . ج

 االنعطاف. 

ف األيسر المؤش ر عليه بسهم  . د  مستقيم )إلى األمام(.  من المسلك المتطر 

  

  

 أين يُمنَع إيقاف مركبة في محيط ممّر للمشاة؟ 14.3

ا بعده. 12يُمن ع إيقاف مركبة على ممر  المشاة وفي مجال  . أ  متر 

ا قبله. 12يُمن ع إيقاف مركبة على ممر  المشاة وفي مجال  . ب  متر 

ا قبل ممر  المشاة و    12إيقاف مركبة في مجال  يُمن ع  . ج  ا بعده.متر   12متر 

ا قبل ممر  المشاة و    20يُمن ع إيقاف مركبة في مجال   . د ا بعده. 20متر   متر 
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 هل يُسَمح إيقاف مركبة بعد ممّر المشاة؟   14.4

 يُمن ع إيقاف مركبة بعد ممر  المشاة. . أ

ح إيقاف مركبة بعد ممر   . ب  المشاة.يُسم 

ا بعد ممر  المشاة. 12يُمن ع إيقاف مركبة في مجال   . ج  متر 

 كبة بعد ممر  المشاة مسموح في الليل فقط. ف مرإيقا . د

 

 لــَِمن عليه أن يعطي حّق األولويّة؟  –عندما يخرج سائق المركبة من محّطة للوقود   14.5

 فقط للمركبات التي تسافر بسرعة عالية.  . أ

 تقترب في الشارع من أي  ات جاه كان.لجميع المركبات التي   . ب

 فقط للمركبة القادمة من اليمين. . ج

 كبة القادمة من اليسار.للمرفقط  . د

 

هل يُسَمح التوقُّف في مقطع شارع    14.6

باتّجاهين فيه مسلك واحد في كّل اتّجاه، 

وخّط فاصل متواصل يَفِصل بين المسلكين، 

   كما يظهر في الصورة التي أمامك؟

 

ك ن( المركبة   . أ التوقُّف وصف  )ر 

 مسموحان بموازاة الرصيف فقط.

 ات فقط.التوقُّف مسموح للباص . ب

ك ن( المركبة مسموحان، إال  إذا كانت موضوعة إشارة مرور ت من ع القيام بذلك. . ج  التوقُّف وصف  )ر 

ك ن( المركبة ممنوعان في هذا المقطع للشارع، حت ى في حاشية الطري . د  ق. التوقُّف وصف  )ر 
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   أيّة جملة من الجمل التالية صحيحة؟  14.7

ك ن( المركبة على . أ ح صف  )ر     مدينة فقط. ممر  المشاة في الطريق خارج ال يُسم 

ك ن( المركبة على ممر  المشاة وفي مجال   . ب ا قبله.  20يُمن ع صف  )ر   متر 

ك ن( المركبة على ممر  المشاة وفي مجال   . ج ا  12يُمن ع صف  )ر    قبله.متر 

ك ن( المركبة في مجال  . د ا قبل ممر  المشاة وفي مجال  20يُمن ع صف  )ر  ا   20متر   بعده.متر 

 

عند التوقُّف أو صّف )َرك ن( المركبة، ما هي المساحة القصوى المسموحة بين عجلتَي المركبة   14.8

 القريبتين من حافّة الشارع وبين الرصيف؟ 

 سم.  80حت ى   . أ

 سم.  40حت ى   . ب

 سم.  50حت ى   . ج

 سم.  60حت ى   . د

 

 هل يُسَمح تجاُوز مركبة توقّفت قبل ممّر للمشاة؟  14.9

   وئي ة في ممر  المشاة. نعم، لكن فقط إذا كانت شارة ض . أ

 نعم، بشرط أن يتم  التجاُوز بحذر. . ب

 ال، يُمن ع تجاُوز مركبة توق فت قبل ممر  المشاة. . ج

   نعم، لكن في ساعات النهار فقط. . د
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يجب عليك التصّرف عندما تقترب من كيف   14.10

 مفترق الطرق الذي أمامك؟ 

 

 

 

  

ف فقط إذا أمرك شرطي  يجب عليك التوقُّ  . أ

 بذلك.

 يجب عليك التوقُّف فقط إذا كانت مركبة تقترب من مفترق الطرق. . ب

يجب عليك اإلبطاء وإعطاء حق  األولوي ة للمركبة التي تدخل إلى مفترق الطرق أو تقترب إليه من  . ج

 اليمين أو من اليسار. 

ى مفترق الطرق أو تقترب إليه من يجب عليك التوقُّف وإعطاء حق  األولوي ة للمركبة التي تدخل إل . د

   اليمين أو من اليسار.

 

 

أين يجب التوقُّف قبل الدخول إلى مفترق   14.11

 الطرق الذي في الرسم التوضيحّي الذي أمامك؟ 

 مفترق الطرق.بعد ممر  المشاة، لكن قبل  . أ

 قبل العمود الموضوعة عليه إشارة المرور. . ب

 قبل خط  التوقُّف وقريب ا منه.  . ج

ي ة لمكان التوقُّف، لكن يجب التوقُّف  ال توج . د د أهم 

 قبل الدخول إلى مفترق الطرق.
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   سيتبع الحقا  –  14.12

 

 

 

كيف يجب عليك التصّرف في الحالة  14.13

 التوضيحّي الذي أمامك؟ الموصوفة في الرسم 

يجب عليك النظر في المرايا، واإلبطاء، ومتابعة   . أ

لتوقُّف حركة األوالد، وإذا دعت الحاجة يجب ا

 لمنع إصابتهم.

. لم   . ب يجب عليك مواصلة سفرك بشكل اعتيادي 

يُؤش ر ممر  للمشاة على الشارع ولم توض ع إشارة  

 مرور تُشير إلى شارع مدمج.

سرعة سفرك والتزمير من  يجب عليك زيادة  . ج

 أجل إبعاد األوالد عن الشارع ومنع إصابتهم. 

.  . د يجب عليك مواصلة سفرك بشكل اعتيادي 

يعرفون أن  قطع الشارع ممنوع عندما   األوالد 

 يرون مركبة تقترب إليهم.  

 

 

 في أّي من الحاالت التالية يُسَمح تجاُوز مركبة أخرى من الجهة اليمنى؟   14.14

   عد ة مسالك في ات جاه السفر.عند وجود  . أ

زة تسافر ببطء.  . ب  عندما يكون المسلك األيمن خالي ا والمركبة المتجاو 

از )بمؤش ر االنعطاف(  عندما تسافر المر . ج ا وتؤش ر بالغم  كبة األخرى في مسلك معد  لالنعطاف يسار 

ا.  يسار 

   عندما يمكن إكمال التجاُوز بسرعة. . د
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   ية يُسَمح تجاُوز مركبة أخرى من الجهة اليمنى؟في أّي من الحاالت التال  14.15

ا.  . أ  عند القيادة في مسلك معد  فقط لالنعطاف يسار 

 اجة ناري ة. عند الركوب على در   . ب

 عند القيادة في مسلك معد  فقط لالنعطاف يمين ا.  . ج

   عندما تسافر في المسلك األيسر مركبة بسرعة أقل  من سرعتك. . د

 

  التصّرف عندما تتجاُوز مركبةٌ أخرى مركبتََك؟كيف يجب عليك   14.16

.   . أ  المركبة المتجاِوزة ال تعنيك، يجب عليك مواصلة سفرك بشكل اعتيادي 

 التوقُّف في جانب الطريق وإتاحة اإلمكاني ة للمركبة المتجاِوزة من المرور عنك.  يجب عليك . ب

 يجب عليك االقتراب من حاف ة الشارع اليمنى وعدم زيادة سرعة سفرك.  . ج

 يجب عليك مواصلة سفرك بدون تغيير سرعة سفرك وبدون المرور إلى مسلك آخر. . د

 

 عن مسلك السفر؟ )انحراف(طاف( عند كّل حيدانبالغّماز )بمؤّشر االنعهل يجب التأشير   14.17

از فقط إذا كان الحيدان عن المسلك من أجل التجاُوز.   يجب التأشير . أ  بالغم 

از أثناء الحيدان عن مسلك السفر.  ال يجب التأشير . ب    بالغم 

ا عن المسلك ال يجب التأشير  . ج از. عند الحيدان الذي ليس كبير   بالغم 

از قبل كل   . د  حيدان عن مسلك السفر وحت ى إكماله.  يجب التأشير بالغم 

 

 في أيّة حالة يُمنَع التجاُوز قبل ممّر للمشاة؟    14.18

 يُمن ع التجاُوز قبل ممر  للمشاة فقط في شارع بات جاهين داخل المدينة. . أ

 في جميع األحوال يُمن ع التجاُوز قبل ممر  للمشاة. . ب

 لمدينة. التجاُوز قبل ممر  للمشاة ممنوع فقط في طريق خارج ا . ج

   يُمن ع التجاُوز قبل ممر  للمشاة فقط عندما توض ع إشارة المرور "ممر  للمشاة أمامك".  . د
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على شارع مؤشَّر خّط فاصل متواصل   14.19

وعلى يساره خّط متقّطع، كما يظهر في الرسم  

داللة هذا  التوضيحّي الذي أمامك. ما هي 

 التأشير؟ 

ح قطع التأشير من أجل التجاوز ف . أ  قط. يُسم 

شرين على الشارع.  . ب  يُمن ع قطع الخط ين المؤ 

التأشير يُشير إلى مساحة فاصلة بين   . ج

   مسلكين. 

هذا التأشير خاطئ: الخط  المتقط ع يمكن أن يظهر فقط من الجهة اليمنى للخط  الفاصل  . د

 المتواصل. 

 

تصل سيّارة في   عليك التصّرف عندما تتجاوز مركبةٌ السيّارةَ التي تقودها وفجأةً كيف يجب  14.20

 المسلك المعاكس؟

 يجب عليك التوقُّف توقُّف ا فوريًّا ونهائيًّا في المسلك األيمن. . أ

 يجب عليك الحفاظ على سرعة مساوية لسرعة المركبة المتجاِوزة.  . ب

 اإلمكان والحفاظ على سرعة ثابتة.يجب عليك الحيدان إلى اليمين قدر  . ج

 . يجب عليك التزمير لتحذير السائق المتجاِوز . د

 هل يُسَمح االنعطاف بانعطاف حدوة في مفترق طرق ليس فيه شارات ضوئيّة؟   14.21 

ح فقط للمركبة التي بأكثر من عجلتين. . أ  يُسم 

ح عندما ال تتسب ب عرقلة لحركة السير، ومجال الرؤية خاٍل، وال   . ب  توجد إشارة مرور ت من ع يُسم 

 ذلك. 

ح فقط عندما يمكن االنعطاف من الجهة الي . ج  منى للشارع وإكمال االنعطاف بدون توقُّف. يُسم 

ه شخص آخر السائق. . د ح فقط عندما يُوج ِ  يُسم 
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 أين يُسَمح االنعطاف بانعطاف حدوة؟   14.22

ا. فقط في مفترق طرق فيه شارات ضوئي ة عندما يكون االنعطاف إلى  . أ  اليسار مسموح 

 في كل  مكان مؤش ر فيه على الشارع خط  فاصل متواصل. . ب

ا.فقط في م . ج ح فيه االنعطاف يسار   فترق الطرق الذي ليس فيه شارات ضوئي ة ويُسم 

  في كل  مكان، إال  إذا كانت هناك إشارة مرور ت من ع ذلك. . د

 

 

 اليسار؟من أّي مسلك يُسَمح االنعطاف بانعطاف حدوة إلى    14.23

ا ومن كل  مسلك آخر ليس فيه إشارة مرور أو تأشير ي   . أ  من ع ذلك.من مسلك االنعطاف يسار 

ا فقط.  . ب  من المسلك المعد  لالنعطاف يسار 

ا أو يمين ا.  . ج ح االنعطاف يسار   من كل  مسلك مؤش ر عليه بأسهم ت سم 

ح لك السفر فيه.  . د ف األيسر الذي يُسم    فقط من المسلك المتطر 
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تصّرف عندما يرى  تمعّن في الصورة التي أمامك. كيف يجب على سائق السيّارة البيضاء أن ي  14.24

 السيّارة التي تخرج من مكان صّف )َرك ن( المركبات بسفر إلى الخلف )ريڤيرس(؟  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر ويطفئ أضواء مركبته ويواصل السفر. . أ  يجب على السائق ان يزم ِ

 ويكون مهي أ  )مستعدًّا( للتوقُّف، لمنع حادث طرق.يجب على السائق أن يبطئ   . ب

ة سفره، كي يتمك ن من المرور عن المركبة التي تخرج قبل أن  يجب على السائق أن يزيد سرع . ج

 تدخل إلى مسلك سفره.

 يجب على سائق السي ارة البيضاء أن يواصل سفره بدون تغيير، ألن  مسلك سفره خاٍل. . د

 

 )َرك ن( المركبة على الرصيف؟ هل يُسَمح صّف   14.25

ح بذل . أ  ك.ممنوع، إال  إذا ُوِضعت في المكان إشارة مرور ت سم 

 ممنوع في جميع األحوال. . ب

ك ن( المركبة على الرصيف الذي عرُضهُ ثالثة أمتار أو أكثر.  . ج ح صف  )ر   يُسم 

ك ن( المركبة على الرصيف المبل ط بحجارة بالط.  . د ح صف  )ر   يُسم 
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   الحاالت التالية يُسَمح السفر إلى الخلف )ريڤيرس(؟ في أّي من  14.26

 للسفر وال يتسب ب خطر أو عرقلة لآلخرين.  فقط عندما ال توجد إمكاني ة أخرى . أ

ا في جميع األحوال.  . ب  السفر إلى الخلف ليس مسموح 

 فقط عندما تتواجد المركبة بالقرب من الرصيف وموازاته. . ج

از )مؤش ر فقط من أجل الدخول إلى مكان ليس  . د ك ن( المركبة، وبعد التأشير بالغم  واسع ا لصف  )ر 

 االنعطاف(. 

 

 اتّجاه واحد؟ما هو شارع ب  14.27

 شارع حركة سير المركبة فيه مسموحة بات جاه واحد فقط.  . أ

ك مسموحة فيه بات جاه واحد فقط. . ب  شارع حركة سير مركبة ليست مع محر 

ك مسموحة فيه بات جاه واحد فقط.  . ج  سبيل حركة سير مركبة مع محر 

 شارع حركة سير المركبة مسموحة فيه باالت جاهين.  . د

 

باتّجاه واحد في المسلك األيسر. السائق في المسلك األيمن أبطأ بسبب أنت تقود في شارع   14.28

كيف يجب عليك التصّرف عندما   عابر سبيل بدأ بقطع الشارع في ممّر للمشاة من اليمين إلى اليسار.

   تقترب من ممّر المشاة؟ 

. مسؤولي ة منع الخطر أو العرقلة مفروضة على . أ عابر   يجب عليك مواصلة السفر بشكل اعتيادي 

 السبيل فقط. 

 يجب عليك التوقُّف وإعطاء حق  األولوي ة لعابر السبيل.  . ب

 بسرعة.يجب عليك التزمير من أجل تحذير عابر السبيل والمرور عنه   . ج

يجب عليك زيادة السرعة وقطع ممر  المشاة بسرعة قبل أن يصل عابر السبيل إلى المسلك الذي  . د

 تسافر فيه.  
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  معرفة قوانين السير واالنصياع لها؟ على َمن يُفَرض واجب 14.29

 على السائقين المهني ين فقط. . أ

 على المشاة فقط.  . ب

 على كل  شخص يستعمل الطريق. . ج

ن يقود  . د ك فقط.على م   مركبة مع محر 

 

 السؤال سيتبع الحقا  –  14.30

 

 

 ما هي داللة إشارة المرور التي أمامك؟   14.31

 الدخول إلى هذه الطريق مسموح للمشاة فقط.  . أ

 حذر! مشاة بالقرب من المكان. ا . ب

 الدخول ممنوع للمشاة إلى جميع أجزاء الطريق.  . ج

 هذا المكان ممنوع ِلل ِعب األوالد. . د

 

                                                                           

 في الطريق التي أمامك موضوعة إشارة المرور التالية:  14.32

 ف؟ كيف يجب عليك التصرّ 

 

يجب عليك أن تبطئ وتكون مهي أ  )مستعدًّا( للفرملة أو   . أ

.الحيدان بسبب مشاة موجودين في المحيط   المروري 

 يجب عليك زيادة سرعة السفر وقطع المكان بسرعة.  . ب

 يجب عليك التزمير بتزميرات متواصلة قبل إشارة المرور. . ج

 يجب عليك إعطاء حق  األولوي ة للمشاة.  . د
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 ب الدّراجة الهوائيّة أن يستعمل مسلك المواصالت العاّمة؟ هل يجوز لراك  14.33

 الجهة اليسرى من الشارع. نعم، لكن فقط إذا كان المسلك في  . أ

اجات الناري ة فقط السفر في هذا المسلك.  . ب  ال، يجوز لراكبي الدر 

 نعم، لكن فقط إذا كان المسلك في الجهة اليمنى من الشارع. . ج

 لمركبة العمومي ة فقط. ال، استعمال هذا المسلك مسموح ل . د

 

   ما هي داللة التأشير التالي؟  14.34    

 

 الطريق والشارع.فاصل بين حاشية  . أ

 مجال لمحط ة باص.  . ب

 مكان فيه أشغال في الشارع.  . ج

ة. . د  مسلك للمواصالت العام 

 

 

 هل يُسَمح تجاُوز مركبة من اليمين تنوي االنعطاف إلى اليسار وتؤّشر بالغّماز بذلك؟   14.35

 ع تجاُوز مركبة من اليمين في جميع األحوال.يُمن   . أ

ح تجاُوز مركبة من اليمين تنوي  . ب از بذلك.يُسم   االنعطاف إلى اليسار وتؤش ر بالغم 

يُمن ع تجاُوز مركبة من اليمين تنوي االنعطاف إلى اليسار وتسافر في مسلك معد  لالنعطاف إلى  . ج

 اليسار. 

ح تجاُوز مركبة من اليمين تنوي االنع  . د طاف إلى اليسار، فقط إذا كانت متوق فة وتنتظر قطع يُسم 

 مفترق الطرق. 

 



   

160 
 

 اليمنى؟  جهتها من  مركبة  تجاُوز يُسَمح التالية الحاالت من أيّ  في  14.36

 خطر.  وبدون بحذر التجاُوز إكمال يمكن عندما . أ

فة تتجاوزها  التي المركبة تكون عندما . ب  بطيئة".  "مركبة  القانون في معر 

 تقودها. التي السي ارة وبين تتجاوزها التي المركبة بين خالٍ  مسلك يوجد  عندما . ج

از وتؤش ر اليسار إلى لالنعطاف معد   مسلك في تتجاوزها التي المركبة تسافر عندما . د   بني تها بالغم 

 لالنعطاف. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

161 
 

 

 ما الذي يجب عليك فعله في الحالة الموصوفة في الصورة التي أمامك؟    14.37

 

 

 توقُّف واالنتظار حت ى يُكِمل عابر السبيل قطع الشارع. يجب عليك ال . أ

 التوقُّف واإلشارة لعابر السبيل بأن ك تُعطيِه حق  األولوي ة. يجب عليك  . ب

 يجب عليك مواصلة السفر ألن  عابر السبيل لم يصل بعد إلى ممر  المشاة الذي أمامك. . ج

 ه عابر السبيل. يجب عليك زيادة سرعة سفرك وقطع ممر  المشاة قبل أن يصل إلي . د
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 إلشارة المرور "قف" في الصورة التي أمامك؟ َمن يجب عليه االنصياع     14.38

 

 

 

 سائق المركبة الذي يريد االنعطاف إلى اليسار. . أ

 كل  سائق مركبة قبل دخوله إلى مفترق الطرق.  . ب

 سائق المركبة الذي يريد مواصلة السفر بخط  مستقيم )إلى األمام(. . ج

 بخط  مستقيم. ركبة الذي يريد االنعطاف إلى اليسار أو مواصلة السفر سائق الم . د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

163 
 

 

 أمامك؟  التي الصورة في الموصوفة  الحالة في التصّرف عليك يجب كيف 14.39

 

 الشارع. قطع السبيل عابر يُكِمل حت ى االنتظار عليك يجب  . أ

، بشكل السفر مواصلة عليك يجب  . ب  األيسر. المسلك في عيقط السبيل عابر ألن   اعتيادي 

 السبيل. عابر   إصابة من تتجاوزك التي المركبات  لمنع الشارع مركز في التوقُّف عليك يجب  . ج

 المسلك إلى ويعود   يندم أن قبل بحذر السبيل عابر عن والمرور سفرك سرعة زيادة عليك يجب  . د

 أنت. فيه تسافر التي
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 في المعروض الطرق مفترق في الخلف( إلى اف)بانعط حدوة بانعطاف االنعطاف لك يُسَمح هل  14.40

   أمامك؟ التي الصورة

 

 

 

 

 

 

 ممنوع.  . أ

 مسموح.  . ب

ة في االنعطاف إكمال يمكن كان إذا فقط مسموح . ج  الخلف. إلى السفر بدون واحدة  مر 

 بِع جلتين. لمركبة فقط مسموح . د
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 ؟ أمامك التي الصورة في الموصوفة  الحالة في التصّرف عليك يجب كيف 14.41

 

 

 

 

 

 

 الشارع.  عبور السبيل عابر  يُكِمل حت ى واالنتظار التوقُّف عليك يجب  . أ

 بأمان.  الشارع عبور من تمك نه بأن ك السبيل لعابر بيدك اإلشارة عليك يجب  . ب

 الشارع. عبورب يبدأ أن قبل السبيل عابر عن والمرور سفرك سرعة زيادة عليك يجب  . ج

 ع. الشار عبورب السبيل عابر فيها يبدأ  مكاني ةإل واالستعداد  بحذر سفرك مواصلة عليك يجب  . د
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  في الذي الطرق مفترق  في السير لحركة صحيًحا  تدبًُّرا تصف التالية الجمل  من  جملة أيّة 14.42

 أمامك؟  التي الصورة

 

 

 

 

 

 

 األحوال.  جميع في التوقُّف عليك يجب   اليمين  إلى االنعطاف تريد  كنت  إذا . أ

 اليمين. إلى تنعطف أن بعد   للمشاة ولوي ةاأل  حق   إعطاء عليك يجب  . ب

ح . ج  ممنوع.   اليمين إلى االنعطاف ألن   الطرق، مفترق في مستقيم بخط    السفر مواصلة لك يُسم 

 في اليمين إلى واالنعطاف أمامك الشارع يقطعون الذين للمشاة األولوي ة حق   إعطاء عليك يجب  . د

 الطرق.  مفترق
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 باتّجاهين؟  شارع في  آمن تجاُوز كمالإ أجل من القيادة يجب كيف 14.43

  التجاُوز زمن  خالل والتأك د   معقولة مسافة في خالية الطريق كانت  إذا فقط بالتجاُوز البدء يجب  . أ

   خالية. تزال ال الطريق بأن  

  بأسرع التجاُوز مسلك إلخالء نقودها  التي للمركبة القصوى السرعة إلى السرعة زيادة يجب  . ب

 ممكن.  وقت 

ح مرور إشارة فيه نقود  الذي الطريق مقطع مدخل في ُوِضعت  إذا فقط التجاُوز يجب  . ج   ت سم 

 بالتجاُوز. 

از والتأشير   )بصبر( وبتأن ٍ  منخفضة بسرعة  التجاُوز يجب  . د   ني ة عن االنعطاف(  )بمؤش ر بالغم 

 التجاُوز. 

 

  في للسفر واحد مسلك من  أكثر فيها المدينة  داخل طريق في السيّارة )َرك ن( صفّ  يُسَمح هل  14.44

 ه؟اتّجا كلّ 

 السير. لحركة عرقلة وبدون رك اب  إنزال أو صعود  أجل من باستثناء السي ارة توقيف يُمن ع . أ

ح . ب نها(.  صف ها  يُمن ع لكن للسفر واحد  مسلك من أكثر فيها طريق في السي ارة توقيف  يُسم  ك   )ر 

 لحركة  عرقلة يُسب ِب  ذلك كان أو ذلك تمنع المكان في مرور إشارة ُوِضعت  إذا إال   مسموح، . ج

 السير.

ك ن( صف   يُمن ع . د  للسفر. واحد  مسلك من أكثر فيها طريق كل   في السي ارة )ر 
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 أمامك؟  التي الصورة في الموصوفة  الحالة في التصّرف عليك يجب كيف 14.45

 

 األيمن.  الرصيف إلى السبيل عابر  يصل حت ى واالنتظار التوقُّف عليك يجب  . أ

 أمامك. الذي المشاة ممر   إلى بعد  يصل لم السبيل عابر ألن   بحذر، رالسف مواصلة عليك يجب  . ب

 السبيل.  عابر  إليه يصل أن قبل المشاة ممر   وقطع سفرك سرعة زيادة عليك يجب  . ج

 األولوي ة.  حق   تُعطيهِ   بأن ك  السبيل لعابر بيدك واإلشارة   اإلبطاء عليك يجب  . د
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 الصورة في الذي الطرق مفترق في الخلف( إلى عطاف)بان حدوة بانعطاف االنعطاف  يُسَمح هل  14.46

 أمامك؟  التي

 

 مسموح.  . أ

 ممنوع.  . ب

 بِع جلتين. لمركبة فقط مسموح . ج

ة في االنعطاف إكمال يمكن كان إذا فقط مسموح . د  الخلف. إلى السفر وبدون واحدة  مر 
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 الشارع؟ من اليسرى الجهة في المركبة )َرك ن( صفّ  يُسَمح هل  14.47

ك ن( صف   بتات ا يُمن ع ال، . أ  الشارع. من  اليسرى الجهة في المركبة )ر 

 المعاكس. المسلك في السير حركة المركبة تعرقل   ال أن بشرط  لكن نعم، . ب

  واحد. بات جاه  كونه إلى تُشير مرور إشارة الشارع هذا  في موضوعة تكون بأن بشرط  لكن نعم، . ج

ح نعم، . د ك ن( صف   يُسم   لشارع.ا من اليسرى الجهة في المركبة )ر 

 

 أمامك؟ التي الصورة في المعروضة الحالة في سيّارتك قيادة عليك يجب كيف 14.48

 

 يجب عليك زيادة السرعة وتجاُوز عابر السبيل.  . أ 

 يجب عليك اإلبطاء والتزمير كي يتوق ف عابر السبيل.  . ب 

 واالستعداد للتوقُّف وتمكين عابر السبيل من إخالء الشارع. يجب عليك اإلبطاء   . ج 

، ألن  عابر السبيل بعيد عنك. ال حاج . د   ة للقيام بأي  عمل خاص 
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 ما الذي يجب عليك فحصه قبل البدء باالنعطاف إلى اليمين؟  14.49

 أن ه ال توجد أي ة مركبة تسير عن يسارك.  . أ 

هة كما يجب. . ب   أن  مرآتك اليمنى موج 

 توجد أي ة مركبة تسير عن يمينك.أن ه ال  . ج 

 ركونة( في الجهة اليسرى من الطريق. أن ه ال توجد أي ة مركبة صاف ة )م . د 

 كيف عليك قيادة سيّارتك في الحالة الموصوفة في الصورة؟  14.50

 

، والحفاظ أثناء التجاُوز على مسافة جانبي ة   ت الكور كنيعليك اإلبطاء وتجاُوز راكب  . أ  الكهربائي 

 مالئمة وتتبُّع حركاته. 

ي  مسلك السفر والمرور عنه بسرعتك  الكهربائ  ت الكور كنيعليك التزمير حت ى يُخلي راكب  . ب 

 االعتيادي ة. 

الكهربائي  والتزمير وزيادة سرعة السفر والمرور عنه   ت الكور كنيعليك السفر في أعقاب راكب  . ج 

 في وقت قصير. 

، ألن  شروط الشارع ال تمك ن ذلك. ت الكور كني يُمن ع تجاُوز راكب  . د   الكهربائي 
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  رّي داخل المدينة: القيادة في محيط مرو14الموضوع رقم 

اإلجابة 

 الصحيحة

اإلجابة   السؤال

 الصحيحة

اإلجابة      السؤال

 الصحيحة

 السؤال

 1 أ 20 ج 39 أ

 2 ج 21 ب 40 ب

 3 ب 22 د 41 د

 4 ب 23 أ 42 د

 5 ب 24 ب 43 أ

 6 د 25 أ 44 ج

 7 ج 26 أ 45 ب

 8 ب 27 أ 46 ب

 9 ج 28 ب 47 ج

 10 د 29 ج 48 ج

 11 ج 30  49 ج

 12  31 ج 50 أ

 13 أ 32 ا  

 14 ج 33 ج  

 15 ج 34 د  

 16 ج 35 ب  

 17 د 36 د  

 18 ب 37 ا  

 19 ب 38 أ  
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 :15الموضوع رقم 

 رقمفترق الطّ 
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  حّق األولويّة"؟  يعطيما هو المقصود بالكلمات "السائق   15.1

وا لتغيير مواصلة سفرهم  من ن السائقين اآلخرينالسائق يمك   . أ سرعتهم بدون أن يضطر 

 عن مسلك سفرهم.   )االنحراف( الحيدانو

   السائق يندمج في حركة السير بدون أن يُسب ب حادث طرق. . ب

   السائق يسافر بنفس السرعة التي تسافر بها بقي ة المركبات في الطريق. . ج

 في مسافة تكفي بالضبط لحجم مركبته.   السائق يندمج في حركة السير بصعوبة، . د

 

 

 في مفترق الطرق الموضوعة فيه شارات ضوئيّة وإشارات مرور؟  أفضليّةيّة أوامر أل  15.2

ال  أمر الشارة الضوئي ة العاملة التي ال تضيء وأفضلي ة على حق  األولوي ة"  أعطِ مر إشارة المرور "أل . أ

   تنطفئ بالتناوب. 

   ء وال تنطفئ بالتناوب.أمر الشارة الضوئي ة التي ال تضيأفضلي ة على  مر إشارة المرور "قف"أل . ب

ا أمر الشارة الضوئي ةأفضلي ة على مر إشارة المرور أل . ج    ، ألن  الشارة الضوئي ة يمكن أن تتعط ل. دائم 

مر الشارة الضوئي ة )باستثناء الشارة الضوئي ة التي ضوؤها األصفر يضيء وينطفئ بالتناوب(  أل . د

 حق  األولوي ة".  أعطِ أمر إشارة المرور "ي ة على أفضل
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إلى الشارع  كيف يجب االنعطاف من الشارع "أ"  15.3

 "ب" في مفترق الطرق الذي أمامك؟

 .5 إلى المسلك 2 أو من المسلك  1 من المسلك . أ

 . 5 إلى المسلك 2 من المسلك . ب

 . 6 إلى المسلك 2 المسلك  من أو 1 من المسلك . ج

 .3 المسلك إلى 2 المسلك من . د

 

 

 

كيف يجب االنعطاف من الشارع "أ" إلى الشارع  15.4

 الذي الرسم التوضيحيّ في  الذي"ج" في مفترق الطرق 

 أمامك؟ 

 .4 إلى المسلك 2 أو من المسلك  1 من المسلك . أ

 . 3 إلى المسلك 2 من المسلك . ب

 . 4 إلى المسلك 2 من المسلك . ج

 .4 إلى المسلك 1 من المسلك . د
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االنعطاف من الشارع "أ" إلى الشارع كيف يجب  15.5

الرسم التوضيحّي الذي "ب" في مفترق الطرق الذي في 

 أمامك؟ 

 .5 إلى المسلك 1 من المسلك . أ

 . 5 إلى المسلك 2 من المسلك . ب

 . 3 إلى المسلك 2 من المسلك . ج

أو  3إلى المسلك  2أو من المسلك  1 من المسلك . د

  إلى المسلك

  

 

 

لشارع "أ" إلى الشارع كيف يجب االنعطاف من ا 15.6

 الرسم التوضيحّي الذي"ب" في مفترق الطرق الذي في 

 أمامك؟ 

 .4 أو إلى المسلك 3 إلى المسلك 1 من المسلك . أ

 . 4 أو إلى المسلك 3إلى المسلك  2 من المسلك . ب

 . 4 إلى المسلك 1 من المسلك . ج

 .4 إلى المسلك 2 من المسلك . د
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ج" إلى الشارع كيف يجب االنعطاف من الشارع " 15.7

الرسم التوضيحّي الذي "أ" في مفترق الطرق الذي في 

 أمامك؟ 

 .4 إلى المسلك 6 من المسلك . أ

 . 4 أو إلى المسلك 3إلى المسلك  5 من المسلك . ب

 . 4 إلى المسلك 5 من المسلك . ج

 .3إلى المسلك  5 من المسلك . د

 

 

 

 

 

 

 

أنت تقترب في مركبتك من مفترق الطرق الذي في   15.8

مفترق الطرق  منأمامك. يقترب  لتوضيحّي الذي الرسم ا

أيًضا راكب دّراجة ناريّة وراكب دّراجة هوائيّة. ألّي من 

 المركبتين عليك إعطاء حّق األولويّة؟ 

اجة الهوائي ة فقط. . أ  لراكب الدر 

 حق  األولوي ة هو للمركبة التي تقودها أنت.  . ب

اجة الهوائي ة  . ج اجة الناري ة ولراكب الدر  لراكب الدر 

ا.   أيض 

اجة الناري ة فقط.  . د  لراكب الدر 
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أنت تقترب في مركبتك من مفترق الطرق    15.9

الذي في الرسم التوضيحّي الذي أمامك، وفي نفس  

الوقت يقترب من مفترق الطرق راكب دّراجة  

الطرق  كهربائيّة وشاحنة. ال توجد في مفترق 

إشارات مرور. حسب قواعد إعطاء حّق األولويّة، 

يجب أن يكون ترتيب دخول المركبات إلى ماذا 

 مفترق الطرق؟ 

 

 

   

ال ، وبعده تدخل المركبة التي تقودها أنت، وفي النهاية تدخل   . أ اجة الكهربائي ة يدخل أو  راكب الدر 

 . الشاحنة

ال ،  . ب اجة المركبة التي تقودها أنت تدخل أو  وبعدها تدخل الشاحنة، وفي النهاية يدخل راكب الدر 

 الكهربائي ة. 

ال ، وبعده تدخل الشاحنة، وفي النهاية تدخل المركبة التي تقودها   . ج اجة الكهربائي ة يدخل أو  راكب الدر 

 أنت.

ال  إلى مفترق الطرق هي المركبة األخيرة التي تدخل إليه.   . د  المركبة التي تصل أو 
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أنت تقترب في مركبتك من مفترق الطرق الذي   15.10

مك، وفي نفس الوقت أماالرسم التوضيحّي الذي في 

مفترق الطرق شاحنة وسيّارة. ال توجد في  منتقترب 

مفترق الطرق إشارات مرور. حسب قواعد إعطاء حّق 

األولويّة، ماذا يجب أن يكون ترتيب دخول المركبات إلى 

 مفترق الطرق؟ 

 

ال ، وبعدها تدخل السي ارة، وفي   . أ الشاحنة تدخل أو 

 أنت. النهاية تدخل المركبة التي تقودها 

ال ، وبعدها تدخل   . ب المركبة التي تقودها أنت تدخل أو 

 الشاحنة، وفي النهاية تدخل السي ارة. 

ال ، وبعدها تدخل المركبة التي تقودها   . ج السي ارة تدخل أو 

 أنت، وفي النهاية تدخل الشاحنة. 

ال ، وبعدها ا . د تدخل  لمركبة التي تقودها أنت تدخل أو 

 نة. السي ارة، وفي النهاية تدخل الشاح
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أنت تقترب في مركبتك من مفترق الطرق الذي   15.11

أمامك، وفي نفس الوقت  الرسم التوضيحّي الذي في 

مفترق الطرق راكب دّراجة هوائيّة وراكب   منيقترب 

دّراجة ناريّة. حسب قواعد إعطاء حّق األولويّة، ألّي  

 مركبة من المركبات حّق األولويّة؟ 

 

 نت.للمركبة التي تقودها أ  . أ

اجة الناري ة.  . ب    لراكب الدر 

ترتيب دخول   تحد د في هذه الحالة ال توجد قاعدة  . ج

 المركبات إلى مفترق الطرق.

اجة الهوائي ة.  . د  لراكب الدر 

 

 

 

 ألّي مركبة حّق األولويّة في مفترق الطرق الذي ال توجد فيه إشارات مرور؟   15.12

 . العمومي ةللمركبة  . أ

 للمركبة القادمة من اليمين.  . ب

 لمركبة القادمة من اليسار. ل . ج

  للمركبة التي تنعطف إلى اليمين أو إلى اليسار.  . د
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أنت تقترب في مركبتك من مفترق    15.13

الطرق الذي في الرسم التوضيحّي الذي أمامك، 

وفي نفس الوقت تقترب من مفترق الطرق  

سيّارة وراكب دّراجة ناريّة. حسب قواعد 

يجب أن يكون ترتيب   إعطاء حّق األولويّة، ماذا

 مركبات إلى مفترق الطرق؟ دخول ال

 

 

ال ، وبعده تدخل السي ارة، وفي النهاية تدخل المركبة التي تقودها أنت.  . أ اجة الناري ة يدخل أو    راكب الدر 

اجة الناري ة، وفي النهاية تدخل المركبة التي تقودها أنت. . ب ال ، وبعدها يدخل راكب الدر   السي ارة تدخل أو 

اجة الناري ة، وفي النهاية تدخل السي ارة. كبة التي تقودها أنت المر . ج ال ، وبعدها يدخل راكب الدر     تدخل أو 

ال  إلى مفترق الطرق هي المركبة التي تواصل السفر بخط  مستقيم.  . د  المركبة التي تدخل أو 
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أنت تقترب في مركبتك من مفترق الطرق الذي   15.14

أمامك، وفي نفس الوقت  ذي الرسم التوضيحّي الفي 

مفترق الطرق راكب دّراجة ناريّة وشاحنة.  منيقترب 

حسب قواعد إعطاء حّق األولويّة، ماذا يجب أن يكون  

 ترتيب دخول المركبات إلى مفترق الطرق؟ 

 

ال ، وبعدها تدخل   . أ المركبة التي تقودها أنت تدخل أو 

اجة الناري ة.  الشاحنة، وفي النهاية يدخل راكب الدر 

ال ، وبعدها يدخل   أنت  المركبة التي تقودها . ب تدخل أو 

اجة الناري ة، وفي النهاية تدخل الشاحنة.   راكب الدر 

ال ، وبعدها تدخل المركبة التي   . ج الشاحنة تدخل أو 

اجة  تقودها أنت، وفي النهاية يدخل راكب الدر 

 الناري ة.  

ال ، وبعده تدخل  . د اجة الناري ة يدخل أو  راكب الدر 

التي تقودها  وفي النهاية تدخل المركبةالشاحنة، 

 أنت. 
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أنت تقترب في مركبتك من مفترق الطرق الذي في   15.15

أمامك، وفي نفس الوقت تقترب  الرسم التوضيحّي الذي 

( وسيّارة حمراء  8مفترق الطرق سيّارة خضراء ) من

(. حسب قواعد إعطاء حّق األولويّة، كيف عليك أن 9)

 تتصّرف؟ 

 (. 8ء حق  األولوي ة للسي ارة الخضراء )عليك إعطا . أ

(  8عليك إعطاء حق  األولوي ة للسي ارة الخضراء ) . ب

 (.9وكذلك للسي ارة الحمراء )

 (. 9لحمراء )عليك إعطاء حق  األولوي ة للسي ارة ا . ج

، ألن  حق    . د عليك مواصلة سفرك بشكل اعتيادي 

 األولوي ة في مفترق الطرق هو لك.

 

 

 

مركبتك من مفترق الطرق الذي في  أنت تقترب في  15.16

أمامك، وفي نفس الوقت يقترب   الرسم التوضيحّي الذي

مفترق الطرق باص وراكب دّراجة ناريّة. حسب قواعد  من

 إعطاء حّق األولويّة، كيف عليك أن تتصّرف؟ 

اجة الناري ة  . أ عليك إعطاء حق  األولوي ة لراكب الدر 

 فقط.

اجة الناري ة إعطاء حق  األولوي ة لراكب ال عليك . ب در 

 وللباص أيض ا.

 عليك إعطاء حق  األولوي ة للباص فقط. . ج

هو لك. استمر  في السفر بحذر بخط   حق  األولوي ة   . د

 مستقيم.  
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أنت تقترب في مركبتك من مفترق الطرق الذي   15.17

أمامك، وفي نفس الوقت  الرسم التوضيحّي الذي في 

يّة وسيّارة. مفترق الطرق راكب دّراجة نار منيقترب 

 حسب قواعد إعطاء حّق األولويّة، كيف عليك أن تتصّرف؟ 

 عليك إعطاء حق  األولوي ة للسي ارة.  . أ

 حق  األولوي ة هو لك وليس للمركبتين األخريين.  . ب

المركبة األولى التي تصل إلى مفترق الطرق هي   . ج

 المركبة التي لديها حق  األولوي ة. 

  اجة الناري ة.طاء حق  األولوي ة لراكب الدر  عليك إع . د

 

 

 

 

أنت تقترب في مركبتك من مفترق الطرق الذي في   15.18

أمامك، وفي نفس الوقت يقترب  الرسم التوضيحّي الذي 

مفترق الطرق راكب دّراجة ناريّة وباص. حسب قواعد  من

إعطاء حّق األولويّة، ألّي مركبة عليك إعطاء حّق 

 األولويّة؟ 

اجة الناري ة وللبا  . أ  ص.لراكب الدر 

ال يوجد حق  أولوي ة ألي  من المركبتين. حق  األولوي ة   . ب

 هو لك.

 للباص فقط. . ج

 الطرق.حق  األولوي ة هو للمركبة األقرب إلى مفترق   . د
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أنت تقترب في مركبتك من مفترق الطرق الذي   15.19

أمامك، وفي نفس الوقت  الرسم التوضيحّي الذي في 

ة. حسب قواعد مفترق الطرق راكب دّراجة ناريّ  منيقترب 

 إعطاء حّق األولويّة، ألّي من المركبتين حّق األولويّة؟ 

للمركبة التي تقودها أنت، ألن ك تنوي االستمرار بخط   . أ

 مستقيم. 

اجة الناري ة يدخل  . ب للمركبة التي تقودها أنت. راكب الدر 

ا. ا دائم   أخير 

اجة الناري ة. حق  األ . ج ولوي ة في هذه الحالة هو لراكب الدر 

اجة الناري ة.  لراكب   الدر 

ترتيب دخول   تحد د في هذه الحالة ال توجد قاعدة  . د

 إلى مفترق الطرق. المركبتين

 

 

أنت تقترب في مركبتك من مفترق الطرق الذي في   15.20

أمامك، وفي نفس الوقت تقترب  الرسم التوضيحّي الذي 

مفترق الطرق. حسب قواعد إعطاء حّق  منسيّارة 

 أن تتصّرف؟ األولويّة، كيف عليك 

 عليك إعطاء حق  األولوي ة للسي ارة.  . أ

. حق  األولوي ة هو   . ب عليك مواصلة السفر بشكل اعتيادي 

 لك ألن ك تسافر في الطريق الرئيسي ة. 

. . ج السي ارة تنعطف   عليك مواصلة السفر بشكل  اعتيادي 

 إلى اليسار، لذلك عليها إعطاء حق  األولوي ة لك.

الطرق مع السي ارة عليك الدخول بحذر إلى مفترق  . د

 األخرى. 
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 هل يُسَمح االنعطاف يساًرا من شارع باتّجاه واحد، ليس من المسلك األيسر؟   15.21

    ال، هذا االنعطاف ممنوع. . أ

   االنعطاف في مفترق طرق فيه شارات ضوئي ة.نعم، لكن فقط إذا كان  . ب

   ه واحد.نعم، فقط إذا كان االنعطاف من شارع بات جاه واحد إلى شارع بات جا . ج

ا.  . د ا على الشارع مسلكان أو أكثر لالنعطاف يسار    نعم، لكن فقط إذا كان مؤش ر 

 

 

 

 

أنت تقترب في مركبتك من مفترق الطرق الذي   15.22

أمامك، وفي نفس الوقت  الرسم التوضيحّي الذي في 

مفترق الطرق سيّارة وراكب دّراجة ناريّة.   منتقترب 

ويّة، ماذا يجب أن يكون  حسب قواعد إعطاء حّق األول

 ترتيب دخول المركبات إلى مفترق الطرق؟ 

ال ، وبعدها تدخل مركبتك، وفي   . أ السي ارة تدخل أو 

اجة الناري ة  . النهاية يدخل راكب الدر 

ال ، وبعده تدخل  . ب اجة الناري ة يدخل أو  راكب الدر 

 . مركبتك، وفي النهاية تدخل السي ارة

اجة الناري ة يدخل أو   . ج ال ، وبعده تدخل راكب الدر 

 . السي ارة، وفي النهاية تدخل مركبتك

اجة  . د ال ، وبعدها يدخل راكب الدر  السي ارة تدخل أو 

   الناري ة، وفي النهاية تدخل مركبتك.
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أنت تقترب في مركبتك من مفترق الطرق الذي   15.23

مفترق  منأمامك، وتقترب  الرسم التوضيحّي الذي في 

حسب قواعد إعطاء حّق األولويّة،  الطرق سيّارة وشاحنة.

 كيف عليك أن تتصّرف؟ 

   عليك إعطاء حق  األولوي ة للسي ارة. . أ

عليك الدخول إلى مفترق الطرق. حق  األولوي ة هو    . ب

   التي تقودها أنت.للمركبة 

   عليك إعطاء حق  األولوي ة للسي ارة وكذلك للشاحنة. . ج

ألولوي ة  عليك إعطاء حق  األولوي ة للشاحنة، ألن  حق  ا . د

ا للمركبة األكبر.   هو دائم 

 

 

في أيّة حالة يُسَمح للسيّارة الخاّصة االنعطاف يمينًا، ليس من المسلك األكثر يمينًا الذي يجوز لها    15.24

 السير فيه؟ 

    فقط عندما تكون حركة السير في الطريق خفيفة جدًّا. . أ

 يمين ا، ليس من المسلك األيمن. ي سمح القانون فقط للمركبة الثقيلة والطويلة االنعطاف  . ب

 فقط في الشارع المؤش ر فيه أكثر من مسلك واحد لالنعطاف يمين ا. . ج

كانت سرعتها أعلى من سرعة المركبات التي تسافر في االنعطاف يمين ا مسموح للسي ارة الخاص ة إذا  . د

   المسلك األيمن.
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كيف يجب االنعطاف يساًرا من الشارع "أ" إلى  15.25

 ارع "ب"؟الش

 .5إلى المسلك  1من المسلك  . أ

 .5إلى المسلك  2من المسلك  . ب

إلى كل  واحد من   2أو من المسلك  1من المسلك  . ج

 . 7أو   6أو  5المسالك 

أو   6أو  5إلى كل  واحد من المسالك  2المسلك من  . د

7. 

 

 

 

أنت تقترب في مركبتك من مفترق    15.26

 الطرق الذي في الرسم التوضيحّي الذي أمامك،

وفي نفس الوقت يقترب من مفترق الطرق راكب 

دّراجة هوائيّة وسيّارة. حسب قواعد إعطاء حّق 

 األولويّة، كيف عليك أن تتصّرف؟ 

  

اجة عليك  . أ إتاحة اإلمكاني ة لراكب الدر 

الهوائي ة مواصلة السفر، وتنعطف أنت إلى 

 اليمين بعده.

اجة الهوائي ة   . ب عليك تجاُوز راكب الدر 

 بسرعة وبحذر.

اجة الهوائي ة.  . ج  عليك الدخول إلى مركز مفترق الطرق، وبذلك ت من ع السي ارة من إصابة راكب الدر 

ة لراكب  . د اجة الهوائي ة كي يتيح لك إكمال االنعطاف إلى اليمين. عليك التزمير بقو   الدر 
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أنت تقترب في مركبتك من    15.27

مفترق الطرق الذي في الرسم التوضيحّي  

نفس الوقت تقترب من  الذي أمامك، وفي 

( من  8مفترق الطرق سيّارة حمراء )

( من اليسار. 9اليمين وسيّارة خضراء ) 

األولويّة، ماذا  حسب قواعد إعطاء حّق 

يجب أن يكون ترتيب دخول المركبات إلى 

   مفترق الطرق الذي أمامك؟

 

 

 

ال ، وبعدها تدخل المركبة 8السي ارة الحمراء ) . أ التي تقودها أنت، وفي النهاية ( التي من اليمين تدخل أو 

 ( التي من اليسار. 9تدخل السي ارة الخضراء )

ال ، وبعدها تدخل السي ارة الحمراء )( التي من 9السي ارة الخضراء ) . ب ( التي من اليمين،  8اليسار تدخل أو 

 وفي النهاية تدخل المركبة التي تقودها أنت.

ال ، وبعدها ت . ج ( التي من اليمين، وفي النهاية 8دخل السي ارة الحمراء )المركبة التي تقودها أنت تدخل أو 

 ( التي من اليسار. 9تدخل السي ارة الخضراء )

ال ، وبعدها تدخل السي ارة الخضراء )المرك . د ( التي من اليسار، وفي النهاية  9بة التي تقودها أنت تدخل أو 

 ( التي من اليمين. 8تدخل السي ارة الحمراء )
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من الدّوار المرورّي الذي في الرسم التوضيحّي الذي أمامك. هل عليك إعطاء حّق  تقترب أنت 15.28

 األولويّة لراكب الدّراجة الهوائيّة؟ 

 

 

ا.  . أ  نعم، دائم 

اجة كهربائي ة فقط.  . ب  ال. عليك إعطاء حق  األولوي ة لدر 

اجة الهوائي ة يتعل ق بإرادتك الحس . ج    إعطاء حق  األولوي ة للدر 

اجة الهوائي ة. قواعد إعطاء ال.  . د ار المروري  ال تسري على راكب الدر   حق  األولوي ة في الدو 
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أمامك، وفي نفس  الرسم التوضيحّي الذي أنت تقترب في مركبتك من مفترق الطرق الذي في  15.29

(. أليّة مركبة من المركبتين  9( وسيّارة حمراء ) 8مفترق الطرق سيّارة زرقاء ) منالوقت تقترب 

   ك إعطاء حّق األولويّة؟علي

 

 (.8( وبعد ذلك للسي ارة الزرقاء )9للسي ارة الحمراء ) . أ 

حق  األولوي ة ليس ألي ة مركبة من المركبتين. يجب على المركبتين األخريين إعطاء حق   . ب 

 تي تقودها أنت.األولوي ة للمركبة ال

 (. 9للسي ارة الحمراء ) . ج 

 (.8للسي ارة الزرقاء ) . د 

 

 

 

 

 

 



   

192 
 

الرسم   في عليك إعطاء حّق األولويّة لراكب الدّراجة الهوائيّة في مفترق الطرق الذي هل يجب  15.30

 أمامك؟ التوضيحّي الذي 

 

 

 

اجة الهوائي ة قادم من اليمين.  . أ  نعم، ألن  راكب الدر 

 األولوي ة هو للمركبة التي تواصل بخط  مستقيم. ال، ألن  حق   . ب

ك  . ج ك.ال، ألن ه يجب على المركبة التي بدون محر   أن تُعطي حق  األولوي ة للمركبة التي مع محر 

اجة الهوائي ة حق  أولوي ة في أي  حال من األحوال.  . د  ال، ألن ه ليس للدر 

 

 

 

 

 

 

 



   

193 
 

  قتربيحّي الذي أمامك، وفي نفس الوقت يالرسم التوضأنت تقترب من مفترق الطرق الذي في  15.31

 كيف عليك أن تتصّرف؟  ّق األولويّة،. حسب قواعد إعطاء حمن مفترق الطرق  تراكتور وشاحنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 عليك إعطاء حق  األولوي ة للتراكتور وللشاحنة.  . أ

 عليك إعطاء حق  األولوي ة للتراكتور فقط، ألن ه قادم من اليمين.  . ب

 استمر  في سفرك، ألن  حق  األولوي ة هو لك.  . ج

اء حق  األولوي ة للمركبات عليك إعطاء حق  األولوي ة للشاحنة فقط، ألن  من واجب التراكتور إعط . د

 األخرى. 
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كيف يجب االنعطاف يساًرا من الشارع "أ" إلى الشارع "ج" في مفترق الطرق الذي في   15.32

 ؟الرسم التوضيحّي الذي أمامك

 .4إلى المسلك  2من المسلك  . أ

 أو إلى  3إلى المسلك  2من المسلك  . ب

 .4المسلك 

 .4إلى المسلك  1من المسلك  . ج

 إلى  2أو من المسلك  1 من المسلك . د

 .4أو إلى المسلك  3المسلك 

 

 

 

كيف يجب االنعطاف يساًرا من الشارع "أ" إلى الشارع "ج" في مفترق الطرق الذي في   15.33

 التوضيحّي الذي أمامك؟ انتبه إلى إشارات المرور وإلى التأشيرات التي في الرسم التوضيحّي. الرسم 

لى المسلك إ 1أو من المسلك  2من المسلك  . أ 

4. 

 .3إلى المسلك  2من المسلك  . ب 

 .3إلى المسلك  1من المسلك  . ج 

 .4إلى المسلك  2من المسلك  . د 

 

 



   

195 
 

 

 إشارة المرور التالية: في الطريق التي تقود فيها موضوعة   15.34

 

 

 

أيّة إشارة مرور من إشارات المرور التالية موضوعة في الطريق التي تندمج مع الطريق التي تقود  

 فيها؟ 

 115 . أ 

 124 . ب 

 126 . ج 

 301 . د 
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كيف يجب االنعطاف من الشارع "أ" إلى الشارع "ب" في مفترق الطرق الذي في الرسم  15.35

 أمامك؟ التوضيحّي الذي 

إلى كل   2أو من المسلك  1من المسلك  . أ

 .7أو  6أو   5واحد من المسالك 

  5إلى كل  واحد من المسالك  2من المسلك  . ب

 .7أو   6أو 

 .5إلى المسلك  2ك من المسل . ج

 .5إلى المسلك  1من المسلك  . د

 

 

 

 

 

 التالية:  المرور إشارة موضوعة فيها تقود التي الطريق في  15.36

 

  التالية المرور إشارات من  مرور إشارة أيّة

  التي الطريق مع تندمج  التي الطريق في موضوعة

 فيها؟  تقود

 115 . أ

   123 . ب

 125 . ج

 30 . د
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 الرسم في الذي الطرق مفترق  في "ب" الشارع إلى "أ" ارعالش من االنعطاف  يجب كيف 15.37

 أمامك؟  الذي التوضيحيّ 

 .5 المسلك إلى 2 المسلك من . أ

 .5 المسلك إلى 1 المسلك من . ب

 .6 المسلك إلى 2 المسلك من . ج

 .6 المسلك إلى 1 المسلك من . د

 

 

 

   التالية: المرور إشارة موضوعة فيها تقود التي الطريق في  15.38

 

  تقود التي الطريق مع تندمج التي الطريق في  موضوعة  التالية المرور إشارات من  مرور إشارة أيّة

 فيها؟ 

 115 . أ

   124 . ب

 126 . ج

 301 . د
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 الرسم في الذي الطرق مفترق  في "ب" الشارع إلى "أ" الشارع من االنعطاف  يجب كيف 15.39

 أمامك؟  الذي التوضيحيّ 

 .5 المسلك إلى 2 المسلك من . أ

 .5 سلكالم إلى 1 المسلك من . ب

 .3 المسلك إلى 2 المسلك من . ج

 .4 المسلك إلى 1 المسلك من . د

 

 

 

 الرسم في الذي الطرق مفترق  في "ب" الشارع إلى "أ" الشارع من االنعطاف  يجب كيف 15.40

 أمامك؟  الذي التوضيحيّ 

 .5 المسلك إلى 2 المسلك من . أ

 .6 المسلك إلى 1 المسلك من . ب

 .6 المسلك إلى 2 المسلك من . ج

 .5 المسلك إلى 1 المسلك من . د
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 الخلف(؟ إلى )انعطاف حدوة بانعطاف االنعطاف يُسَمح شروط أيّة في  15.42

 فقط.  الطرق مفترق في مسموح الحدوة انعطاف . أ

 الطريق،  لعابري خطر يوجد   وال السير، لحركة عرقلة توجد  ال عندما مسموح الحدوة انعطاف . ب

 الحدوة.  انعطاف تمنع  مرور إشارة توجد  وال

 مكان.  كل   في مسموح الحدوة انعطاف . ج

، على مسلكان فيه الذي الشارع في فقط  مسموح الحدوة انعطاف . د   لالنعطاف معد   وأحدهما األقل 

ا.  يسار 

 

  الحقا  سيتبع  15.41
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 عندما البيت، من  خروج طريق أو ساحة من  الخروج عند سيّارتك تقود أن عليك يجب كيف 15.43

 الطريق؟  عط  قَ  أو  طريق إلى .الدخول تنوي

 .إليها تدخل  التي الطريق في عنك تبتعد  التي للمركبات  ةاألولوي   حق   منح عليك يجب  .أ      

 .الطرق مفترق في بعةالمت   القواعد  تشبه  ةاألولوي   حق   منح قواعد  ب.

 .إليها تدخل التي الطريق في إليك تقترب  التي للمركبات  ةاألولوي   حق   منح عليك يجب  ج.

 . يمينك عن تقترب  التي للمركبات  فقط ةاألولوي   حق   منح عليك يجب  د.

 

أنت تقترب في مركبتك من مفترق   15.44

طرق، وفي نفس الوقت تقترب سيّارة  

وراكب دّراجة هوائيّة من مفترق الطرق. 

حسب قواعد إعطاء حّق األولويّة، ماذا  

المركبات إلى يجب أن يكون ترتيب دخول  

مفترق الطرق الذي في الرسم التوضيحّي  

  امك؟الذي أم

 

ال ، وبع . أ اجة الهوائي ة يدخل أو  ه تدخل السي ارة، وفي النهاية تدخل المركبة  د راكب الدر 

 التي تقودها أنت. 

ال ، وبعدها تدخل السي ارة، وفي النهاية يدخل راكب  . ب المركبة التي تقودها أنت تدخل أو 

اجة الهوائي ة.   الدر 

اجة  . ج ال ، وبعدها يدخل راكب الدر  الهوائي ة، وفي النهاية تدخل المركبة  السي ارة تدخل أو 

 التي تقودها أنت. 

ال ، وبعده تدخل المركبة التي تقودها . د اجة الهوائي ة يدخل أو  ، وفي  أنت  راكب الدر 

 النهاية تدخل السي ارة 
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الشارع "أ" إلى الشارع "ب" في مفترق الطرق الذي في كيف يجب االنعطاف من  15.45

 الرسم التوضيحّي الذي أمامك؟

   

 

 

 .4إلى المسلك  1من المسلك أ. 

 .3إلى المسلك  2من المسلك ب. 

 .3إلى المسلك  1المسلك  ج. من

 .4إلى المسلك  2من المسلك د. 

 

 

كيف يجب االنعطاف من الشارع  15.46

في مفترق الطرق  "أ" إلى الشارع "ب" 

 الذي في الرسم التوضيحّي الذي أمامك؟

 

 

 

 

 .7 سلكالم إلى 2 المسلك من  .أ 

 .8 المسلك إلى أو 7 المسلك إلى 2 المسلك من ب.

 .8 المسلك إلى أو 7 المسلك إلى 2 المسلك من أو 1 المسلك من ج.

 .8 المسلك إلى 1 المسلك من د.
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مفترق الطرق الذي في الرسم التوضيحّي الذي أمامك، وفي نفس الوقت أنت تقترب بمركبتك من    15.47

يّة وشاحنة. حسب قواعد إعطاء حّق األولويّة، ماذا يجب أن يكون ترتيب  يقترب إليه راكب دّراجة نار 

   الدخول إلى مفترق الطرق؟

 

ال ، وبعدها تدخل الشاحنة، وفي   . أ اجة المركبة التي تقودها أنت تدخل أو  النهاية يدخل راكب الدر 

 الناري ة. 

اجة ا . ب ال ، وبعدها يدخل راكب الدر  لناري ة، وفي النهاية تدخل المركبة التي تقودها أنت تدخل أو 

 الشاحنة. 

اجة   الشاحنة . ج ال ، وبعدها تدخل المركبة التي تقودها أنت، وفي النهاية يدخل راكب الدر  تدخل أو 

 الناري ة. 

اجة الناري   . د ال ، وبعده تدخل الشاحنة، وفي النهايةراكب الدر  تدخل المركبة التي   ة يدخل أو 

 تقودها أنت. 
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ركبتك من مفترق الطرق الذي في الرسم التوضيحّي الذي أمامك، وفي نفس الوقت أنت تقترب بم   15.48

يكون ترتيب  يقترب إليه راكب دّراجة ناريّة وشاحنة. حسب قواعد إعطاء حّق األولويّة، ماذا يجب أن 

 الدخول إلى مفترق الطرق؟ 

 

ال ، وبعدها تدخل الشاحنة، وفي النها . أ اجة المركبة التي تقودها أنت تدخل أو  ية يدخل راكب الدر 

 الناري ة. 

اجة الناري ة، وفي النهاية تدخل   . ب ال ، وبعدها يدخل راكب الدر  المركبة التي تقودها أنت تدخل أو 

   الشاحنة.

ال ، وبعده تدخل الشاحنة، وفي النهايةراكب  . ج اجة الناري ة يدخل أو  تدخل المركبة التي   الدر 

 تقودها أنت. 

اجة الناري ة يدخ . د ال ، وبعده تدخل المركبة التي تقودها أنت، وفي النهاية تدخل راكب الدر  ل أو 

 . الشاحنة

 

 

 

 



   

204 
 

 

التوضيحّي الذي أمامك، وفي نفس  أنت تقترب بمركبتك من مفترق الطرق الذي في الرسم  15.49

الوقت يقترب إليه راكب دّراجة هوائيّة وشاحنة. حسب قواعد إعطاء حّق األولويّة، ماذا يجب أن 

 يب الدخول إلى مفترق الطرق؟ يكون ترت

 

 

 

 

اجة  . أ ال ، وبعدها تدخل الشاحنة، وفي النهاية يدخل راكب الدر  المركبة التي تقودها أنت تدخل أو 

 الهوائي ة. 

اجة الهوائي ة، وفي النهاية تدخل  . ب ال ، وبعدها يدخل راكب الدر  المركبة التي تقودها أنت تدخل أو 

   الشاحنة.

اجة الهوائي ة . ج ال ، وبعده تدخل الشاحنة، وفي النهاية راكب الدر  تدخل المركبة التي  يدخل أو 

 تقودها أنت. 

ال ،   . د اجة الهوائي ة يدخل أو  وبعده تدخل المركبة التي تقودها أنت، وفي النهاية تدخل راكب الدر 

 الشاحنة. 
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 دليل إجابات - مفترق الطرق :15الموضوع رقم 

اإلجابة 

 الصحيحة

اإلجابة   السؤال

حةالصحي  

اإلجابة      السؤال

 الصحيحة

 السؤال

 1 أ 20 أ 39 ب 

 2 د  21 د  40 د 

 3 ب  22 د  41 

 4 ج 23 أ 42 ب 

 5 أ 24 ج 43 ج

 6 ج 25 ب  44 أ

 7 ج 26 أ 45 ج

 8 ج 27 أ 46 أ

 9 أ 28 أ 47 ب 

 10 أ 29 د  48 د 

 11 د  30 أ 49 ج

 12 ب  31 أ  

 13 أ 32 أ  

 14 أ 33 د   

 15 أ 34 ج  

 16 ب  35 ج  

 17 د  36 ج  

 18 أ 37 أ  

 19 ج 38 ب   
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 :16الموضوع رقم 

 السفر في طريق ليست داخل المدينة
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  ما هي السرعة القصوى التي تُسَمح القيادة بها في مركبة رّكاب خاّصة في طريق ليست 16.1

داخل المدينة يوجد على طولها مساحة فاصلة مبنيّة )إذا لم توضع إشارة مرور تشير إلى خالف 

 ذلك(؟

   الساعةكم/  100 . أ

    كم/ الساعة  90 . ب

 كم/ الساعة  110 . ج

 كم/ الساعة  80 . د

ر تستطيع نحدِ من مقطع طريق ضيّق ومُ تقتربان من اتّجاهين متعاكسين مركبتان قادمتان   16.2

 فقط المرور في كّل مّرة. كيف يجب عليهما التصّرف؟ فيه مركبة واحدة 

 يجب على المركبة الصاعدة التوقُّف وتمكين المركبة النازلة من المرور.  . أ

 يجب على المركبتين النزول إلى هامش ي الطريق.  . ب

 يجب على المركبة النازلة التوقُّف وتمكين المركبة الصاعدة من المرور.  . ج

 أطنان.بة التجاري ة التي وزنها أكثر من أربعة يجب إعطاء حق  األولوي ة للمرك . د

 

 كيف يجب المرور من مسلك إلى مسلك آخر؟  16.3

يجب فحص مكان وسرعة المركبات األخرى التي تسافر في المسلك الذي نريد المرور إليه،   . أ 

از )مؤش ر االنعطاف( التأشيرو  بشكل مائل والمرور إلى المسلك.والحيدان   ،بالغم 

از  التأشيريجب  . ب  لمسافة قصيرة بات جاه المسلك الذي نريد المرور  بشكل مائلوالحيدان  ،بالغم 

 إليه. 

يجب االقتراب قدر اإلمكان من المسلك الذي نريد المرور إليه، وفقط عندما ال تسافر فيه  . ج 

از،  التأشيرمركبات أخرى يمكن  بشكل مائل لمسافة قصيرة إلى المسلك والحيدان  بالغم 

 ور إليه. الذي نريد المر

از، وعندها   يجب التأشير . د  إلى المسلك الذي نريد المرور إليه بسرعة   بدون ترد د الحيدان بالغم 

 عالية قدر اإلمكان. 
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 في أيّة حالة يُسَمح تجاُوز أكثر من مركبة واحدة في تجاُوز واحد؟   16.4

 فقط. في شارع مستقيم وأفقي   . أ

واحدة فقط في كل  تجاُوز، وبعد ذلك يجب  ال توجد حالة كهذه. القانون يسمح تجاُوز مركبة . ب

 العودة إلى المسلك 

  األيمن.

   فقط عندما نتجاوز مركبات صغيرة. القانون يمنع تجاُوز مركبات كبيرة.  . ج

 ر. عندما ال يُمن ع التجاُوز وعندما يكون باإلمكان إكمال مثل هذا التجاُوز بدون مخاط . د

 

 

 المركبات على عمليّة التجاُوز؟  ما هو تأثير المسافة )الفرق( بين  16.5

 

 

 

 

 

 

 

ن يقودها وتزيد من مخاطر التجاُوز. . أ  المسافة الصغيرة بين المركبات تقل ص مجال رؤية م 

 ال يوجد أي  تأثير للمسافة بين المركبات على أمان التجاُوز. . ب

 المركبات تمك ن حيدان ا أكثر أمان ا أثناء التجاُوز.المسافة الصغيرة بين  . ج

ا أقصر وأكثر أمان ا.المسافة  . د  الصغيرة بين المركبات تمك ن تجاُوز 
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 ألّي غرض يُستعَمل هامش الطريق في الطريق السريعة؟   16.6

 مكان ا للتمل ص )الهروب( في حالة الخطر.  . أ

 .مكان ا للتوقُّف من أجل التحدُّث بالهاتف الخلوي   . ب

 من أجل تجاُوز مركبة تسافر ببطء في المسلك األيمن. . ج

ك ن( المركبة والتوقُّف النتعاش السائق المتعب. مكان ا  . د  لصف  )ر 

 

أمامك صورة لمقطع طريق فيه عّدة عوامل تتعلّق بالطريق. ماذا يجب أن يكون رّد فعل    16.7

 السائق الذي يقترب من مقطع الطريق هذا؟ 

 

 واالقتراب من اليمين قدر اإلمكان. اإلبطاء   . أ

 عة عادي ة. ال حاجة لإلبطاء، يجب االستمرار بسر . ب

 الفرملة بشكل حاد  والحيدان إلى مركز الشارع.  . ج

 التزمير من أجل التحذير، والنظر في المرايا، وزيادة السرعة.  . د
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االنعطاف إلى اليمين. في الحالة التي سائق السيّارة البيضاء التي في الصورة التي أمامك يريد  16.8

 تظهر في الصورة، كيف يجب عليه أن يتصّرف؟ 

 

طف سائق السي ارة فقط بعد أن يتأك د من أن ه ال توجد مركبة أخرى في المنطقة العمياء التي ينع . أ

 عن يمينه. 

 معدًّا لذلك.ال يجوز لسائق السي ارة االنعطاف إلى اليمين، ألن  المسلك الذي يتواجد فيه ليس  . ب

ا. . ج از )بمؤش ر االنعطاف( واالنعطاف فور     يجب عليه التأشير بالغم 

اجة . د الناري ة تنوي السفر بخط  مستقيم، لذلك ال يوجد خطر أثناء انعطاف السي ارة إلى  الدر 

 اليمين. 

 ان التجاُوز؟أثناء تجاُوز المركبة التي أمامنا، كيف يؤثّر اقترابنا من المركبة المتجاَوزة على أم 16.9

 ان ا. كل ما اقتربنا من المركبة التي أمامنا، كانت مسافة التجاُوز أقصر وأكثر أم . أ

 كل ما اقتربنا من المركبة التي أمامنا، كان الحيدان أثناء التجاُوز أكثر أمان ا.  . ب

 ال يوجد تأثير للمسافة بين المركبتين على أمان التجاُوز.  . ج

 كل ما اقتربنا من المركبة التي أمامنا، كان الحيدان أثناء التجاُوز أخطر.  . د
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ر تستطيع فيه  نحدِ من مقطع طريق ضيّق ومُ مركبتان تقتربان من اتّجاهين متعاكسين   16.10

 عليهما التصّرف؟ مركبة واحدة فقط المرور في كّل مّرة. كيف يجب 

ال  إلى المقطع الضي ق.  . أ ال  تدخل أو   المركبة التي وصلت أو 

 سائق المركبة النازلة يوقِف مركبته ويمك ن المركبة الصاعدة من مواصلة سفرها.  . ب

 . االصطداممين، بات جاه حاف ة الشارع، لمنع حيد كالهما إلى الي يكفي أن ي  

 ن المركبة النازلة من مواصلة سفرها. سائق المركبة الصاعدة يوقِف مركبته ويمك    . ج

 

ف عندما تتجاوزك مركبة، وفجأةً تصل مركبة في المسلك المعاكس؟يجب كيف  16.11  عليك التصرُّ

 أليمن. عليك التوقُّف توقُّف ا فوريًّا ونهائيًّا في المسلك ا . أ

 عليك زيادة سرعة سفرك كي تخرج من منطقة الخطر. . ب

 السائق المتجاِوز. عليك التزمير كي تحذ ر  . ج

 عليك الحيدان إلى اليمين قدر اإلمكان والحفاظ على سرعة ثابتة.  . د

 رّكاب في الطريق السريعة؟  صعودهل يُسَمح إنزال أو    16.12

 مسموح، بشرط أن تكون الهوامش واسعة.  . أ

 فقط. العمومي ة مسموح للمركبة . ب

 مسموح في وضح النهار فقط. . ج

 ممنوع بتات ا  . د

 

 إيقاف أو صّف )َرك ن( المركبة في الطريق السريعة؟ هل يُسَمح توقيف أو   16.13

 مسموح، بشرط أن يكون الهامش واسع ا بما فيه الكفاية.  . أ

 ممنوع، باستثناء المركبة العمومي ة.  . ب

 ممنوع، باستثناء مركبة بعجلتين.  . ج

  إذا تم  التأشير خالف ذلك.ممنوع، إال   . د
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تضطّر مركبة للتوقُّف في طريق ليست داخل المدينة والسائق أو  كيف يجب التصّرف عندما  16.14

   أحد الرّكاب على وشك الخروج منها؟

يجب على السائق ارتداء سترة المعة عندما يخرج من المركبة، فقط إذا كانت مركبات أخرى  . أ

 في الطريق.

ال  من المركبة أن يرتدي سترة المعة تفي بالمواصفات عيجب على الذي يخر  . ب ندما يخرج  ج أو 

 من المركبة. 

واجب ارتداء السترة الالمعة مفروض على السائق فقط، وليس على أي  شخص آخر يخرج من   . ج

 المركبة.

 يوجد واجب كهذا. واجب ارتداء السترة الالمعة مفروض في الطريق داخل المدينة فقط.ال  . د

 

جب عليك التصّرف في الحالة التي تسافر فيها فجأةً مركبة باتّجاهك في نفس المسلك كيف ي 16.15

 الذي تسافر فيه؟ 

يجب عليك اإلبطاء والحيدان إلى اليمين قدر اإلمكان، وحت ى النزول إلى هامش الطريق إذا  . أ

 دعت الحاجة.

العودة إلى المسلك مقابلك أن  عليه يجب عليك إضاءة األضواء العالية كي تشير للسائق الذي  . ب

 المعاكس.

ا والسفر في المسلك المعاكس إذا كان خالي ا.  . ج  يجب عليك الحيدان يسار 

 يجب عليك التزمير كي تشير للسائق الذي مقابلك أن  عليه العودة إلى المسلك المعاكس. . د

 

 هل يُسَمح توقيف المركبة في الطريق السريعة؟   16.16

ح توقيف  . أ  ق من أجل االنتعاش.المركبة في جانب الطرييُسم 

ح توقيف المركبة في هامش الطريق فقط إذا تعط لت المركبة. . ب  يُسم 

ح توقيف المركبة فقط من أجل صعود أو إنزال رك اب. . ج  يُسم 

ح توقيف المركبة في الطريق السريعة، لكن يُمن ع الخروج من المركبة.  . د  يُسم 
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ف( في الشارع الذي في الصورة التي  بانعطاف حدوة )انعطاف إلى الخلهل يُسَمح االنعطاف   16.17

 أمامك؟ 

 

 ممنوع.  . أ

 مسموح.  . ب

 مسموح من الهامش األيمن فقط. . ج

ة واحدة بدون السفر إلى الخلف. . د  مسموح فقط إذا كان باإلمكان إكمال االنعطاف في مر 

 

 المدينة؟ هل يُسَمح توقيف المركبة في هوامش طريق ليست داخل   16.18

 يست داخل المدينة في جميع األحوال. يُمن ع توقيف المركبة في طريق ل . أ

 يُمن ع توقيف المركبة في طريق ليست داخل المدينة، باستثناء حاالت الطوارئ.  . ب

ح توقيف المركبة في طريق ليست داخل المدينة، لكن ليس في هوامش الطريق السريعة . ج  . يُسم 

ح توقيف المركبة في طريق ليست داخل المدينة وليست سريعة فقط من أج . د ل صعود أو يُسم 

 إنزال رك اب. 
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 المدينة؟  داخل ليست طريق في رّكاب إنزال أو  صعود يُسَمح هل  16.19

 المدينة. داخل ليست  التي الطريق في  رك اب  إنزال أو صعود  يُمن ع . أ

ح . ب   الطريق في ليس لكن المدينة، داخل ليست  التي الطريق في رك اب  إنزال أو صعود  يُسم 

 السريعة.

ح . ج  مسلك فيها يكون   أن بشرط المدينة، داخل ليست  التي الطريق في رك اب  لإنزا أو صعود  يُسم 

  سفر.  ات جاه كل   في فقط واحد 

 امدخله في ُوِضعت  إذا إال   المدينة، داخل ليست  التي الطريق في  رك اب  إنزال أو صعود  يُمن ع . د

 ذلك. خالف إلى تُشير مرور إشارة

 

 عليك الذي ما يسارك. عن الذي المسلك في كسيّارت تتجاوز أخرى وسيّارة سيّارة، تقود أنت 16.20

 فعله؟ 

 سفرك.  سرعة زيادة وعدم الشارع يمين إلى اإلمكان قدر( )االنحراف الحيدان . أ

 عنك. للمرور المتجاِوزة للسي ارة اإلمكاني ة وإتاحة  الطريق جانب  في التوقُّف . ب

 سفرك.  مسلك تغيير  بدون  سفرك سرعة زيادة . ج

. بشكل سفرك مواصلة . د  تعنيك.  ال المتجاِوزة سي ارةال اعتيادي 
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   أيّة إشارة مرور من إشارات المرور التالية تُشير إلى دخول إلى طريق سريعة؟ 16.21

 

 216 . أ 

 217 . ب 

 408 . ج 

 418 . د 

 

 

 

 في أيّة حالة يُسَمح تجاُوز أكثر من مركبة واحدة في تجاُوز واحد؟   16.22

 

 ع آخر.فقط. هذا التجاوز ممنوع في أي  شار وأفقي  في شارع مستقيم  . أ 

 واحد.  مركبة واحدة في تجاُوزأكثر من تجاُوز   يُمن عال توجد حالة كهذه.  . ب 

   . تسافر ببطء وفي هوامش الشارعالمركبات التي يريد السائق تجاُوزها فقط عندما  . ج 

 إكمال التجاُوز بدون مخاطر. ويمكنعندما ال يُمن ع التجاُوز فقط  . د 

 

   ك؟إشارة المرور التي أمام ما هي داللة  16.23

                                                  قناة كبيرة أمامك. . أ 

 نفق في الطريق التي أمامك. . ب 

 الطريق التي أمامك.ممر  ضي ق مؤق ت في  . ج 

 طرف نفق أمامك.  . د 
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 دليل إجابات  -المدينة في طريق ليست داخل  ر: السف16الموضوع رقم 

اإلجابة 
 الصحيحة

اإلجابة      السؤال
ةالصحيح  

 السؤال

 1 ب  20 أ

 2 ج 21 أ

 3 أ 22 د 

 4 د  23 ب 

 5 أ  

 6 أ  

 7 أ  

 8 أ  

 9 د   

 10 ب   

 11 د   

 12 د   

 13 د   

 14 ب   

 15 ا  

 16 ب   

 17 ب   

 18 ج  

 19 ب   
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 :17الموضوع رقم 

 القيادة في الشروط الصعبة
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 كيف يجب عليك القيادة عند الدخول إلى منعطف والسفر فيه؟    17.1

 يجب زيادة السرعة لضمان انعطاف صحيح.  . أ

 يجب إبطاء سرعة السفر. . ب

 يجب زيادة السرعة عندما ندخل إلى منعطف واإلبطاء في وسط السفر فيه.  . ج

 يجب السفر في مركز الشارع لضمان ثبات المركبة أثناء السفر. . د

 

 

السفر في منحدر )نزول(، كيف يجب القيادة من أجل تقليص خطر فقدان القدرة على ثناء أ  17.2

 الفرملة؟ 

ك لفرملة المركبة.  . أ ة المحر   يجب استعمال الفرامل فقط، بدون استغالل قو 

 يجب االمتناع عن تبديل الغيارات طوال السفر في الطريق الجبلي ة.  . ب

 عاٍل.غيار يجب التقليل من استعمال الفرامل والبقاء ب . ج

 يجب التبديل لغيار واطئ والتقليل من استعمال الفرامل.  . د
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  كيف يجب القيادة في مقطع الطريق المعروض في الصورة التي أمامك؟  17.3

 

 

 

.  . أ  يجب الحفاظ على سرعة ثابتة واالمتناع عن اإلبطاء الفجائي 

   السفر داخله وعند الخروج منه.يجب زيادة السرعة عند الدخول إلى المنعطف واإلبطاء عند  . ب

 يجب الحفاظ على نصف قطر دوران صغير ومالء مة السرعة لنصف قطر الدوران.  . ج

  يجب اإلبطاء قبل الدخول إلى المنعطف، وزيادة السرعة بلطف عند الخروج منه.  . د

 

 ة؟ المركبعند القيادة في منعطف في الشارع، كيف يجب القيادة من أجل الحفاظ على ثبات   17.4

 يجب التبديل إلى غيار عاٍل.  . أ

  يجب زيادة السرعة قبل الدخول إلى المنعطف. . ب

 يجب التبديل إلى غيار محايد )نيوترل(.  . ج

 يجب اإلبطاء قبل الدخول إلى المنعطف وزيادة السرعة عند الخروج منه.  . د
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 سيتبع الحقا   17.5سؤال 

 

 ما هو "إغالق العجالت" في المركبة؟   17.6

 ت المركبة أثناء السفر بسبب فرملة قوي ة ومتواصلة. توقُّف دوان عجال . أ

 منع دوران عجلة المركبة أثناء تحرير البراغي التي تُث ب ِتها. . ب

 تركيب سالسل على عجالت المركبة من أجل زيادة التماسك أثناء القيادة في الثلج. . ج

ك  . د ك نهوضع جهاز على إحدى عجالت المركبة لمنع تحرُّ ا( في منحدر المركبة أثناء صف ها )ر 

 حاد  جدًّا.

    

 سيتبع الحقا   17.7سؤال 

 

   (؟ESPإس،  -پي -ما هي وظيفة جهاز رقابة الثبات اإللكترونّي في المركبة )إي   17.8

 جعل المركبة متوازنة عند وجود خطر انزالق.  . أ

 منع إغالق العجالت.  . ب

ك.التحكُّم باستهالك الوقود في  . ج  المحر 

ي ة الغازات المحر . د ك.تقليص كم   وقة التي تنطلق من المحر 
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   أّي من األجهزة التالية يساعد على توازن المركبة أثناء االنزالق وعند خطر االنقالب؟  17.9

ازات )مؤش ر االنعطاف(. . أ  جهاز الغم 

 جهاز رقابة السرعة.  . ب

   (.ESPإس،  -پي -جهاز رقابة الثبات اإللكتروني  )إي . ج

ك.جهاز رقابة استهالك الوقود في المح . د   ر 

 

 هل يجب وضع أحزمة األمان في المركبة التي فيها وسادات هوائيّة؟   17.10

 نعم، يجب وضع أحزمة األمان في المركبة التي فيها وسادات هوائي ة.   . أ

 نعم، لكن فقط عند وجود ُعط ل في جهاز الوسادات الهوائي ة.  . ب

 ضع أحزمة األمان.  نعم، لكن عند وجود ُعط ل في جهاز الوسادات الهوائي ة، يُمن ع و . ج

 ب أحزمة أمان. ال، في جميع المركبات التي فيها وسادات هوائي ة، ال يجب تركي . د

 

 (؟ SRS إس -آر -ما هو جهاز الوسادات الهوائيّة المنتِفخة )إس    17.11

 جهاز وسادات هوائي ة يُواِزن المركبة في المنعطفات الحاد ة. . أ

د الفرامل أثناء فرملة الطوارئ.  . ب  جهاز يُبر ِ

 جهاز وسادات هوائي ة خارجي ة تنتفخ من أجل تحسين جودة السفرة.  . ج

 جهاز لتخفيف اإلصابات بِرك اب المركبة بواسطة انتفاخ الوسادات أثناء التصادم.  . د

 

 أّي مصباح من المصابيح األماميّة يجب إضاءته عند القيادة في الضباب؟   17.12

ا ذاتيًّا، ومصابيح الضباب.مصابيح األضواء الواطئة )المنخفضة(، كي ال نُسب ِ  . أ  ب انبهار 

 مصابيح األضواء العالية، لتحسين الرؤية.   . ب

 مصابيح أضواء الوقوف، ليرانا السائق القادم من االت جاه المعاكس بشكل أفضل.  . ج

 يجب إطفاء المصابيح األمامي ة عند القيادة في الضباب واالكتفاء بأضواء الضباب.  . د
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 لية يُسَمح إضاءة أضواء الضباب؟في أّي من الحاالت التا  17.13

 في الظالم الحالك أو في الضباب والمطر.  . أ

 وفي المطر الغزير وفي الثلج. في الضباب  . ب

 عندما يريد السائق تحسين الرؤية.  . ج

ح إضاءة المصابيح الخلفي ة فقط في الضباب  . د ح إضاءة المصابيح األمامي ة في أي  وقت، ويُسم  يُسم 

 وفي المطر الغزير وفي الثلج.

 

؟ كيف يجب القيادة عندما تلتقي مركبتان الواحدة مقابل األخرى في مقطع  17.14  طريق ضيّق ومستو 

يجب على السائق ي ن اإلبطاء وإزاحة مركبتهما إلى حاف ة الشارع وحت ى إلى أبعد منها، لمنع   . أ

 التصادم. 

ف وفق ا للمت بع في تلك الطريق.  . ب  يجب على السائق ي ن التصر 

المركبة الكبرى التوقُّف وتمكين المركبة األخرى من مواصلة سفرها في يجب على سائق  . ج

 لضي ق. المقطع ا

ال .  . د  يجب على سائق المركبة الكبرى زيادة سرعته والمرور في المقطع الضي ق أو 

 

 في أيّة حالة يُسَمح للمركبة السفر بغيار محايد )نيوترل( في منحدر )نزول(؟   17.15

ح التبديل لغيار محايد للتوفير في  عند القيادة في طريق خار . أ ج المدينة فيها منحدرات معتدلة يُسم 

 د.الوقو

ح القيادة بغيار محايد  . ب ن الفرامل تُسم  عند القيادة في طريق منحدر معتدل ال خطر فيه لتسخُّ

 للتوفير في الوقود. 

ح بتبديل لغيار مح . ج ايد عند السفر عند القيادة في مركبة عمومي ة وفي باص وفي سي ارة أجرة يُسم 

 في منحدر في طريق خارج المدينة فقط. 

 عند السفر في منحدر يجب أن يكون ناقل الحركة بأحد الغيارات.ال توجد حالة كهذه.  . د
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 كيف يجب التصّرف عند االقتراب من قّمة أو مكان مجال الرؤية فيه محجوب؟ 17.16

ازات األربعة لتحذير السائقين اآلخرين. . أ   يجب تشغيل الغم 

 جب اإلبطاء والسفر بسرعة مالئمة لمجال الرؤية.   ي . ب 

 السرعة والسفر في الحاشية اليمنى. يجب زيادة  . ج 

 يجب مواصلة السفر بالسرعة االعتيادي ة.  . د 

 

 إلى أّي اتّجاه يجب توجيه عجلتَي السيّارة عند صفّها )َرك نها( في منحدر )نزول(؟  17.17

 بات جاه حاف ة الشارع.  . أ

 إلى األمام.  . ب

 ركز الشارع. بات جاه م . ج

ك ن( المركبة ال توجد  . د ي ة الت جاه توجيه العجلتين. عند صف  )ر   أهم 

 

 ألّي غيار يجب التبديل عند صّف )َرك ن( المركبة في منحدر )نزول(؟   17.18

في ناقل الحركة اليدوي  يجب التبديل للغيار المحايد )نيوترل(، وفي ناقل الحركة األوتوماتيكي    . أ 

 .Pللغيار 

 . Dحركة اليدوي  يجب التبديل للغيار األعلى، وفي ناقل الحركة األوتوماتيكي  للغيار في ناقل ال . ب 

 .Pاألوتوماتيكي  للغيار في ناقل الحركة اليدوي  يجب التبديل للغيار األوطأ، وفي ناقل الحركة  . ج 

كي   في ناقل الحركة اليدوي  يجب التبديل للغيار الخلفي  )ريڤيرس(، وفي ناقل الحركة األوتوماتي  . د 

 .Pللغيار 
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 ؟ (ABS) إس -بي -ما هي وظيفة جهاز إي  17.19

 تقليص استهالك الوقود. . أ

 تمكين القيادة بسرعة أعلى.  . ب

 الطوارئ. منع إغالق العجالت أثناء فرملة  . ج

 منع انزالق المركبة أثناء االنعطاف في منعطف حاد . . د

 

في جهاز الفرامل أثناء قيادة   كيف يجب عليك التصّرف في الحالة التي تكتشف فيها ُعط الً  17.20

 المركبة؟ 

 . ((ABSإس   -بي -يجب عليك إبطاء سرعة السفر واالعتماد على جهاز الـــ إي . أ

ا والحرص على جر  المركبة إلى الكراج لتصليح   . ب ق ف السفر في المركبة فور  يجب عليك و 

 العُط ل.

 . يجب عليك مواصلة السفر بحذر واستعمال فرامل اليد في هذه األثناء . ج

تكون يقظ ا للعُط ل طوال السفر بحذر كبير إلى أن تصل  يجب عليك أن تبطئ سرعة السفر، وأن  . د

 إلى غايتك.

 

منع  لماذا من الممكن أن تؤدي األمطار إلى تزحلق المركبة، بالرغم من أنها مزّودة بجهاز  17.21

  (?ABS)אי בי אס,  العجالت إغالق

 .المس احات عن العمل عند تفعيل   ABS)אס-בי-איعجالت )ال  غالقمنع إ جهازيتوق ف   أ.

 في السرعة القصوى، ال تكفي فتحات عجالت المركبة من أجل تصريف المياه  ب.

ال يعمل بشكل صحيح،   ABS)אס-בי-אי)جهاز منع إغالق العجالت ج. عندما يكون الشارع رطب ا، 

 .وكل  فرملة من الممكن أن تسب ب باالنزالق

الشارع   في السي ارةمن أجل منع إيقاف عجالت  معد   )ABS אס-בי-אי)لعجالت جهاز منع إغالق اد. 

 .إيقاف العجالت وتؤدي إلى انزالق المركبة الجهاز علىالجاف. في الشارع الرطب تعمل مستشعرات 
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س القوّي على دّواسة الفرامل عندما يكون جهاز الفرامل في المركبة   17.22 إلى ماذا يؤّدي الدَّو 

 ؟ (ABS إس، -بي -ت )إيويحوي جهاز منع إغالق العجالسليًما 

ة.  . أ اسة وإلى ضج  اسة يؤد ي إلى ارتجاجات للدو  س على الدو   الد و 

ق ف عمل جهاز منع إغالق العجالت )إي . ب اسة يؤد ي إلى و  س على الدو   . (ABS إس، -بي -الد و 

ك.  . ج اسة يؤد ي إلى إطفاء فوري  للمحر  س على الدو   الد و 

س  . د اسة يؤد ي إلى الد و  ق ف المركبة في مكانها.على الدو   و 

 

 

 ؟  )(ESPאס פי )אי المركبةما المقصود بنظام التحّكم اإللكترونّي للثبات في    17.23

 

ح أخطاء السائق، ويثب ت المركبة عندما يتبي ن خطر االنزالق أثناء االنحراف أو االلتفاف                     أ. نظام يصح 

ل على منع إيقاف عجالت المركبة عند الفرملة المفاجئة، وبذلك يحافظ على قدرة توجيه  نظام يعمب. 

  .المركبة

المركبةنظام يعمل على منع حصول أي  ضرر في نظام فرامل   . . ج   

نظام يعمل على منع حصول أي  ضرر في نظام التوجيه في المركبة.   

. د   

 

 در )نزول( حاّد وطويل؟ السفر في منحما هو الخطر األساسّي في   17.24

 ال يوجد أي  خطر في السفر في منحدر حاد  وطويل.  . أ

ن زائد للفرامل وفرملة أقوى من الالزم.  . ب  تسخُّ

د زائد للفرامل وفرملة أقوى من العادة.  . ج  تبرُّ

ن زائد للفرامل وفرملة أضعف من العادة. . د  تسخُّ
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 ما هو األمان غير الفعّال؟   17.25

 ط الطريق بالحسبان. وقائي ة تأخذ شروقيادة  . أ

 تواُجد آلي ات أمان في المركبة وظيفتها تصحيح أخطاء السائق.  . ب

 تواُجد وسائل وظيفتها منع أو تقليص إصابة أبناء البشر في حالة وقوع حادث طرق. . ج

 تواُجد وسائل تحذ ر بوجود أعطال في أجهزة المركبة.  . د

 

 ما هو األمان الفعّال؟  17.26

 طرق. حادث  وقوع حالة في  البشر أبناء إصابة تقليص  وأ  منع وظيفتها وسائل تواُجد  . أ

 السائق.  أخطاء تصحيح  وظيفتها المركبة في أمان آلي ات  تواُجد  . ب

 المركبة.  أجهزة في أعطال بوجود  تحذ ر وسائل تواُجد  . ج

  بالحسبان. الطريق شروط تأخذ  وقائي ة قيادة . د

 

 يل؟ القيادة في منحدر حاّد وطو بأّي غيار يجب القيادة عند  17.27

د   لمنع أوسط، بغيار . أ ك. زائد  تبرُّ  للمحر 

 المركبة. فرملة على للمساعدة واطئ،  بغيار . ب

ك. تآُكل لمنع  )نيوترل(، محايد  بغيار . ج  المحر 

 الوقود. في للتوفير عاٍل،  بغيار . د
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 عند وقوع حادث الطرق؟ما هي العالقة بين عمل الوسادة الهوائيّة وبين عمل أحزمة األمان   17.28

ر الهوائي ة ادات الوس جهاز  . أ   السائق  لتمكين طرق حادث  وقوع عند  األمان أحزمة إغالق يُحر ِ

 المركبة.  من الخروج من والرك اب 

ِض  الهوائي ة الوسادات  . ب   حماية الراكب  أو السائق وتحمي األمان، أحزمة وضع  عدم عن تعو 

 األمان.  حزام يضعا لم إذا حت ى قصوى

 طرق حادث  وقوع عند  األمان أحزمة عمل  فإن   ائي ة،الهو الوسادات  جهاز في ُعط ل الةح في . ج 

ا يشك ل  الرك اب. على  أو السائق على خطر 

ن  وضعي ة في يجلسان يجب  كما األمان حزام يضعان اللذان الراكب  أو السائق . د  الوسادة تمك ِ

 وجه.  أفضل على  حمايتهما من الهوائي ة

 أمامك؟  التي الصورة في  الموصوفة الحالة في سيّارتك قيادة عليك يجب كيف 17.29

 

 المركبة.  ثبات  على للحفاظ الشارع  مركز في السفر عليك يجب  . أ

 الطريق. يمين من اإلمكان قدر واالقتراب  المنعطف إلى الدخول قبل اإلبطاء عليك يجب  . ب

 عالية.  سرعة على للحفاظ الدوران قطر نصف تكبير  عليك يجب  . ج

  فيه  السفر أثناء واإلبطاء المنعطف إلى الدخول عند  السرعة زيادة عليك يجب  . د
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 إجابات دليل - الصعبة الشروط في القيادة: 17 رقم الموضوع
 

اإلجابة 
 الصحيحة

اإلجابة      السؤال
 الصحيحة

 السؤال

 1 ب  20 ب 

 2 د  21 ب 

 3 د  22 أ

 4 د  23 أ

 5  24 د 

 6 أ 25 ج

 7  26 ب 

 8 أ 27 ب 

 9 ج 28 د 

 10 أ 29 ب 

 11 د   

 12 أ  

 13 ب   

 14 أ  

 15 د   

 16 ب   

 17 أ  

 18 د   

 19 ج  
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 :18الموضوع رقم 

 تشغيل المركبة بأمان
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     كيف يجب صّف )َرك ن( المركبة في منحدر )نزول(؟  18.1

يجب تشغيل فرامل اليد، وتوجيه العجلتين األمامي تين بات جاه حاف ة الشارع، وتبديل الغيار  . أ 

 (. P -غيار الخلفي  )في ناقل الحركة األوتوماتيكي  لل

ك ن(، وتوجيه العجلتين األمامي تين بات جاه مركز الشارع، وتبديل   . ب  يجب إضاءة أضواء الصف  )الر 

   (.R -الغيار للغيار الخلفي  )في ناقل الحركة األوتوماتيكي  

   مركز الشارع. يجب تشغيل فرامل اليد، وتوجيه العجلتين األمامي تين بات جاه . ج 

 ت جاه حاف ة الشارع والتبديل لغيار أمامي  )في ناقل الحركة يجب توجيه العجلتين األمامي تين با  . د 

 (. D - األوتوماتيكي  

 

 

 في أيّة حالة يُسَمح السفر إلى الخلف؟  18.2

ك ن( المركبة أو عند الخروج من موقف سي ارات. . أ  فقط عند صف  )ر 

 لسفر وال توجد طريقة أخرى للسفر. فقط عند وجود حاجة لهذا ا . ب

   فقط عندما يكون عرض الشارع أكثر من أربعة أمتار.  . ج

ا، بشرط أن يتمك ن السائقون اآلخرون من رؤية السائق الذي  . د السفر إلى الخلف مسموح دائم 

 يسافر إلى الخلف طوال الوقت.

 

 

 التي تسافر أمامك؟ ألّي هدف عليك الحفاظ على مسافة )فرق( بينك وبين المركبة   18.3

   كي تستطيع القيادة في المسلك الصحيح وبالسرعة الصحيحة.   . أ 

 كي تستطيع الحرص على القيادة في يمين الشارع. . ب 

 كي تستطيع الحفاظ على السرعة المسموح بها.   . ج 

 حال أبطأت المركبة التي أمامك أو توق فت.كي تستطيع االمتناع عن اإلصابة في   . د 
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اظ على مسافة مالئمة )فرق مالئم( بين مركبة معيّنة وبين المركبة التي  كيف يؤثّر الحف  18.4

 تسافر أمامها على استهالك الوقود في المركبة وعلى تلفها؟ 

 

 الحفاظ على مسافة مالئمة يُقل ِص تآُكل بطانات الفرامل ويُقل ص استهالك الوقود.  . أ

لطرق، وليس له أي  تأثير على  من أجل منع حوادث االحفاظ على مسافة مالئمة ضروري  فقط  . ب

   تلف المركبة أو استهالكها للوقود.

   كل ما قل ت المسافة ت ق ل ص تلف المركبة واستهالكها للوقود. . ج

ا للفرامل، ولذلك تتآكل الفرامل بسرعة أكبر.  . د  الحفاظ على مسافة مالئمة يُوِجب استعماال  دائم 

 

   

بة والموصىما هي   18.5  بها للحفاظ على مسافة مالئمة بين مركبة معيّنة وبين   الطريقة المجرَّ

 المركبة التي تسافر أمامها؟ 

   .تقدير مسافة معقولة بين المركبة وبين المركبة التي تسافر أمامها . أ

 طريقة عد  "الثانيتين".  . ب

ك. . ج  طريقة تقدير طول السي ارة وحجم المحر 

 المجاورة.سرعة المركبات التي في المسالك الحفاظ على سرعة تشبه  . د

 

   

في أيّة حالة عليك الحفاظ على مسافة كبيرة بشكل خاّص بينك وبين المركبة التي تسافر   18.6

 أمامك؟ 

 ال توجد حالة كهذه. مسافة الثانيتين كافية في كل  األحوال. . أ

 عندما تسافر أمامك شاحنات ومركبات ثقيلة أخرى. . ب

 أملس أو عندما تكون متعب ا.  الرؤية محدودة أو عند القيادة في شارععندما تكون  . ج

  عند القيادة بسرعة منخفضة في شارع داخل المدينة. . د
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 كيف عليك القيادة قبل النزول المخطَّط إلى حاشية الطريق في طريق خارج المدينة؟  18.7

از )بمؤش ر االنعط . أ  اف( واإلبطاء إبطاء  معتدال .عليك النظر، خاص ة  إلى الخلف، واإلشارة بالغم 

از إلى اليمين وتوجيه المقود بحد ة. عليك اإل . ب      شارة بالغم 

از إلى اليمين.  . ج    عليك الفرملة خالل وقت قصير قدر اإلمكان واإلشارة بالغم 

ازات المركبة.    . د  عليك اإلبطاء وتشغيل أربعة غم 

 

 ما هي المرحلة األولى في الصعود إلى الشارع من حاشية الطريق؟  18.8

 ى حاف ة الشارع.االقتراب من الحاشية إل . أ

 زيادة سرعة المركبة إلى سرعة سفر المركبات التي في الشارع. . ب

 درجة.  45إدارة المقود بات جاه الشارع بزاوية   . ج

از )بمؤش ر االنعطاف(. . د  اإلشارة بالغم 

 

 النزول نزوالً مخطًَّطا من الشارع إلى الحاشية؟كيف يجب   18.9

ا. يجب النزول بسرعة إلى الحاشية والتوقُّف فو . أ  ر 

ح فيها النزول من الشارع إلى الحاشية.  . ب   ال توجد حالة يُسم 

 يجب إبطاء المركبة والنزول بالتدريج إلى الحاشية.  . ج

   بالتدريج حت ى التوقُّف في الحاشية.يجب النزول بسرعة إلى الحاشية، وبعد ذلك إبطاء المركبة  . د

 

 المركبة؟  إلى ماذا يمكن أن يؤّدي االستعمال المتواصل لفرامل  18.10

 ال خوف من استعمال متواصل لفرامل المركبة. . أ

 إلى تبريد زائد للفرامل، وعلى أثر ذلك إلى انخفاض نجاعة الفرملة.  . ب

ك إلى حد  توقُّف عمله.  . ج ة المحر   إلى انخفاض قو 

 إلى تسخين زائد للفرامل، وعلى أثر ذلك إلى انخفاض نجاعة الفرملة.  . د
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 ط الهواء في العجالت هو الضغط الصحيح؟كيف يجب الفحص إذا كان ضغ   18.11

ر.  . أ  يكفي النظر إلى العجالت كي  نقر 

 يجب فحص الضغط بمقياس لضغط الهواء. . ب

ه إلى كراج مرخ ص، ألن ه هو الوحيد  . ج ل بفحص ضغط الهواء في العجالت.يجب التوج   المخو 

ل بفحص ضغط . د ه إلى مصل ح بناشر مرخ ص، ألن ه هو الوحيد المخو  الهواء في  يجب التوج 

 العجالت. 

 

 أين يمكن إيجاد معلومات عن ضغط الهواء الصحيح في عجالت المركبة؟  18.12

 في كراج مرخ ص فقط. . أ

 في رخصة السي ارة.  . ب

 المركبة. في شركة تأمين  . ج

اسة السي ارة، التي يُعطيها ُمنتِج المركبة أو المستوِرد. . د  في كر 

 

 ثر من الالزم خالل الفرملة المتواصلة؟ كيف يجب القيادة إذا سخنت الفرامل أك  18.13

د الفرامل.  . أ  يجب التوقُّف وانتظار تبرُّ

 يجب مواصلة السفر بسرعة من أجل تهوئة الفرامل. . ب

، والتقليل من استعمال الفرامل.يجب مواصلة السفر  . ج  بشكل اعتيادي 

 يجب استعمال فرامل اليد بشكل مؤق ت. . د

 

 لتوقُّف عن السفر؟أّي ضوء تحذير ُمضيء ال يوِجب ا    18.14

 ضوء مقياس الوقود في الوعاء. . أ

ك.  . ب  ضوء سخونة المحر 

 ضوء ُعط ل في الفرامل.  . ج

ك. . د  ضوء ضغط زيت منخفض في المحر 
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 كيف عليك القيادة عندما يضيء في لوحة الساعات ضوء الرقابة على جهاز الفرامل؟     18.15

 لساعة. عليك السفر ببطء إلى الكراج، بسرعة ال تتعد ى عشرة كم/ ا  . أ

 عليك التوقُّف وعدم مواصلة السفر.  . ب

، ال يشير الضوء إلى ُعط ل معي ن  . ج  . عليك ت جاُهل الضوء المضيء ومواصلة السفر بشكل اعتيادي 

 وعندها فحص إذا كانت هناك مشكلة عليك االنتظار حت ى الصيانة الدوري ة القادمة للمركبة،  . د

 

 السائق إجراؤها في المركبة؟ ما هي الفحوص الجارية التي يجب على    18.16

ا.  . أ ر   فحص عدد كيلومترات السفر في المركبة مؤخ 

 المصابيح والمس احات.فحص الزجاج وفحص صندوق األمتعة وفحص صالحي ة  . ب

فحص السوائل والزيوت وفحص ضغط الهواء في العجالت وفحص صالحي ة المصابيح   . ج

 والمس احات. 

 فحص مستندات المركبة. . د

 

 سوائل يجب على السائق فحصه في المركبة؟ مستوى أيّة    18.17

.  . أ ي ة الغاز في جهاز التكييف الهوائي   مستوى سائل الفرامل وكم 

 المقود ومستوى الزيت في علبة القابض )الكالتش(.مستوى زيت  . ب

ك. . ج  مستوى الزيت في القابض ومستوى زيت المحر 

ك ومستوى سائل التبريد ومستوى سائل تنظيف الزجا . د  ج. مستوى زيت المحر 
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 إجابات دليل  - بأمان المركبة تشغيل: 18 رقم الموضوع
 

اإلجابة 
 الّصحيحة

 السؤال

 1 أ

 2 ب 

 3 د 

 4 أ

 5 ب 

 6 ج

 7 أ

 8 د 

 9 ج

 10 د 

 11 ب 

 12 د 

 13 أ

 14 أ

 15 ب 

 16 ج

 17 د 

 

 

 



   

238 
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 :19الموضوع رقم 

 حكُّم بالمركبةالتّ 
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 كيف يجب القيادة في منحدر )نزول(؟   19.1

 يجب التبديل لغيار محايد، للتوفير في الوقود.   . أ

اسة القابض )الكالتش(.  . ب س بشكل متواصل على دو   يجب التبديل لغيار ما والد و 

   يجب التبديل لغيار يساعد على فرملة السي ارة. . ج

اسة ا . د س بشكل متواصل على دو    لفرامل.يجب التبديل لغيار عاٍل والد و 

 

 إلى ماذا قد يؤّدي االستعمال المتواصل لفرامل المركبة في منحدر شديد وطويل؟    19.2

د أكثر من الالزم للفرامل وإلى فرملة أضعف من الالزم. . أ  إلى تبرُّ

ن الفرامل وإلى فرملة أقوى من الالزم.  . ب    إلى تسخُّ

ن زائد للفرامل وإلى فرملة أضعف من الالزم. . ج  إلى تسخُّ

  المتواصل للفرامل ال يوجد أي  تأثير على الفرملة.عمال لالست . د

  

 كيف يجب على السائق أن يتصّرف عندما تُبِهره الشمس؟  19.3 

   عليه تجاُوز المركبة التي أمامه، ألن ه يُفض ل السفر في شارع خاٍل.  . أ

   عليه توجيه نظره جانب ا بدل النظر إلى األمام، كي ال ينبهر. . ب

   من المركبة التي أمامه، كي تحجب هذه المركبة أشع ة الشمس.االقتراب عليه  . ج

   عليه إبطاء سرعة سفره واستعمال شمسي ة المركبة )الواقية من الشمس(.  . د

 

 ماذا يجب أن تكون وتيرة السفر إلى الخلف؟   19.4

 بطيئة في جميع األحوال.  . أ 

 سريعة.  -بطيئة، في الصعود  -في المنحدر . ب 

 سريعة. -يئة، في المركبة الخفيفةبط  -المركبة الثقيلة في  . ج 

 بطيئة.  -سريعة، في الليل  -في النهار . د 
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 ما هي القيود المفروضة على السائق عند السفر إلى الخلف؟  19.5

ا للمركبة.  . أ   مجال الرؤية محدود وتشغيل ليس مريح 

 للسائق الخبير ال توجد أي ة قيود أثناء السفر إلى الخلف. . ب 

 أطول.  السفر إلى الخلف يستغرق وقت ا . ج 

ب التحكُّم بجهاز الفرامل. . د   وتيرة سريعة للسفر تُصع ِ

 

 أين يجب توقيف المركبة إذا دعت الحاجة، بعد النزول إلى حاشية الطريق؟   19.6

 بعد القناة المالصقة للشارع. . أ 

 في مكان تكون فيه العجلتان اليمنيان على حاشية الطريق والعجلتان اليسريان على الشارع.  . ب 

 مكان عن حاف ة الشارع.بعيد ا قدر اإل . ج 

 سم عن حاف ة الشارع. 40في بُعد ال يتعد ى  . د 

 

الطريق  ما هي األعمال المسبقة التي على سائق المركبة القيام بها أثناء الصعود من حاشية   19.7

 إلى الشارع؟

از )بمؤش ر االنعطاف( والصعود إلى الشارع بأكبر سرعة ممكنة.  . أ  التأشير بالغم 

 إلى الشارع بأكبر سرعة ممكنة. الصعود بشكل مائل  . ب

از، والصعود إليه باعتدال.  . ج  فحص وضع حركة السير في الشارع، والتأشير بالغم 

 إمالة المركبة وتشغيل أضواء الضائقة في المركبة.  . د

 

 ما هي المرحلة األولى في الصعود إلى الشارع من حاشية الطريق؟   19.8

 االقتراب من الحاشية إلى حاف ة الشارع. . أ

 سرعة المركبة إلى سرعة سفر المركبات التي في الشارع. زيادة . ب

 درجة.  45إدارة المقود بات جاه الشارع بزاوية   . ج

از )بمؤش ر االنعطاف(. . د  اإلشارة بالغم 
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 ما هي الوظيفة األساسيّة لفرامل اليد؟   19.9

اسة البنزين في نفس الوقت.  . أ س على دو   تمكين السائق من الفرملة والد و 

 سي ارات الصاف ة )المركونة( عند البدء بالسفر.منع إصابة ال . ب

ك المركبة عندما تكون صاف ة )مركونة(.  . ج  منع تحرُّ

 زيادة شد ة فرملة فرامل القدم. . د

 

 حالة من الحاالت التي أمامك يجب استعمال فرامل اليد؟ ي أيّة   19.10

 الفرامل. بطانات  تآُكل منع ونريد  طويل )نزول( منحدر في نقود  عندما . أ

 عاصف.   طقس في أو محدودة رؤية شروط  في بالسفر نبدأ عندما . ب

 السي ارة.  )نركن( ونصف    السفر نُنهي عندما . ج

 محدودة. فيها الرؤيةُ  مجالٍ  )سكني ة(  مبني ة منطقة في نقود  عندما . د

 

  في أيّة حالة يجب استعمال فرامل اليد؟   19.11

ة كل   في  . أ  المركبة.  فيها )نركن( نصف   مر 

ة كل   في . ب  بالمركبة.  نتوق ف مر 

 صعود.  في بالمركبة نتوق ف عندما فقط . ج

 )نزول(. منحدر في بالمركبة نتوق ف عندما فقط . د

 

 الغي السؤال    19.12

 

 

 

 

 يمكن منع انزالق المركبة في الطريق؟ كيف   19.13
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ة بكلتا اليدين وبواسطة السفر بسرعة تساوي سرعة المركبات األخرى   . أ بواسطة مسك المقود بقو 

 في الطريق.

اسة الفرامل.ب . ب ة وبشكل متواصل على دو  س بقو   مساعدة الد و 

 بواسطة إدارة المقود إلى اليمين لتثبيت المركبة.  . ج

 معقولة واستعمال صحيح ومنضبط للفرامل.بالسفر بسرعة  . د

 

 كيف عليك القيادة عند الدخول إلى مقطع الطريق المعروض في الصورة التي أمامك؟     19.14

 

س بشكل متواصل على فرامل القدم  عليك التبديل لغيار . أ عاٍل يالئم ميالن الطريق والد و 

 لإلبطاء.

 القدم والتبديل لغيار واطئ يالئم ميالن الطريق.عليك اإلبطاء بالتدريج بمساعدة فرامل  . ب

 عليك استعمال جهاز الفرامل فقط، بدون مالء مة خاص ة للغيارات. . ج

رر مالئم ومواصلة السفتبديل لغياعليك التوق ف بالمركبة بأمان، وال . د
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اإلجابة 

 الّصحيحة

 السؤال

 1 ج

 2 ج

 3 د 

 4 أ

 5 أ

 6 ج

 7 ج

 8 د 

 9 ج

 10 ج

 11 أ

 12 

 13 د 

 14 ب 
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 :20الموضوع رقم 

 عب في القيادةالتّ  -يلالقيادة في اللّ 
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 ما هو "زمن اإلضاءة"؟   20.1

   من غروب الشمس وحت ى شروقها في اليوم التالي.  . أ

   الفترة الزمني ة التي فيها إضاءة طبيعي ة، وال حاجة إلضاءة مصابيح المركبة.   . ب

 زمن الليل وزمن آخر تكون الرؤية فيه محدودة. . ج

 لطريق خارج المدينة.الفترة الزمني ة التي يجب أن تعمل فيها المصابيح في المركبة في ا . د

   

 ما هو "زمن الليل" حسب القانون؟  20.2

 الشمس وحت ى شروقها في اليوم التالي. من غروب  . أ

 الزمن الذي يسود فيه ضباب كثيف.  . ب

 من ُربع ساعة بعد غروب الشمس وحت ى ُربع ساعة قبل شروقها في اليوم التالي.  . ج

  ف في المركبة.الفترة الزمني ة التي يجب فيها إضاءة مصابيح الوقو . د

 

 هل يُسَمح مواصلة السفر في الليل عندما ال يكون أحد المصباحين األماميّين سليًما؟    20.3

 يُمن ع مواصلة السفر، ويجب الحرص على تصليح العُط ل قبل مواصلة السفر. . أ

ا.  . ب  يُمن ع مواصلة السفر، فقط إذا لم يكن الضوء العالي سليم 

ا.ا لم يكن الضوء الواطئ سيُمن ع مواصلة السفر، فقط إذ  . ج  ليم 

ح مواصلة السفر ببطء حت ى الوصول إلى أقرب كراج. . د   يُسم 

 

 كيف عليك التصّرف عندما تُبهرك المركبة القادمة من االتّجاه المعاكس في الليل؟  20.4 

   عليك إضاءة الضوء العالي من أجل تكبير مجال رؤيتك.  . أ

 تمر  عنك المركبة األخرى. واء الوقوف إلى أن عليك التوق ف في يمين الطريق وإضاءة أض . ب

ة لإلشارة لسائق المركبة األخرى بأن ه يبهرك. . ج    عليك التزمير بقو 

عليك اإلبطاء واالقتراب قدر اإلمكان من اليمين وتوجيه نظرك بات جاه الخط  األصفر الذي عن  . د

 يمينك أو بات جاه حاف ة الشارع اليمنى. 
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 الحالة المعروضة في الصورة؟ عليك التصّرف في  كيف 20.5

 

 

عليك اإلبطاء واالقتراب قدر اإلمكان من اليمين وتوجيه نظرك إلى الخط  األصفر أو بات جاه حاف ة   . أ

 الشارع اليمنى. 

 عليك إضاءة الضوء العالي من أجل تكبير مجال رؤيتك.  . ب

السائق القادم من  مركز الشارع كي يتمك ن عليك إضاءة الضوء العالي واالقتراب قدر اإلمكان من   . ج

 االت جاه المعاكس من رؤيتك. 

ازات للفت انتباه سائق المركبة الـُمبِهرة. . د  عليك تشغيل أربعة الغم 

 

 

 إلى ماذا يمكن أن تؤّدي إضاءة الضوء العالي عند القيادة في الظالم؟  20.6

 إلى انبهار السائقين اآلخرين. . أ

  بة.السائق على رؤية األجسام القريإلى المس  بقدرة  . ب

  إلى هدر الكهرباء في البط اري ة. . ج

  إلى ضرر للبط اري ة.  . د
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  أّي عمل من األعمال التالية يمكنه أن يقلِّص تأثير االنبهار أثناء القيادة في الظالم؟  20.7

ينص  عليه  إبهار سائق المركبة القادمة من االت جاه المعاكس بواسطة ومضات قصيرة، كما  . أ

   القانون. 

    المركبة.تنزيل شمسي ة  . ب

   وضع نظ ارات شمسي ة، ويُفض ل أن تكون غامقة.  . ج

  تنظيف جي د لزجاج المركبة. . د

 

 

كيف عليك التصّرف عندما تُبِهرك المركبة القادمة من االتّجاه المعاكس    20.8

 أثناء اإلضاءة؟

ة وإضاءة الضوء  . أ العالي، إلعالم السائق القادم من  عليك التزمير بقو 

 س بأن ه يُبِهرك.االت جاه المعاك

عليك إضاءة الضوء العالي كي تُبِهر السائق القادم من االت جاه المعاكس   . ب

 وموازنة اإلضاءة بين السي ارتين. 

عليك اإلشارة له بواسطة ومضات بالضوء العالي واإلبطاء واالقتراب   . ج

 وتوجيه نظرك إلى اليمين بات جاه حاف ة الشارع. قدر اإلمكان من اليمين  

 عينيك لثالث ثواٍن كي تمنع االنبهار المتواصل.  عليك إغماض  . د

 

 

 ما هو "َخف ض األضواء" حسب القانون؟  20.9           

 إطفاء الضوء العالي وإضاءة الضوء الواطئ.  . أ 

 تغيير ارتفاع حزمة األضواء. . ب 

 أضواء الضباب.إطفاء الضوء الواطئ وإضاءة  . ج 

 إطفاء الضوء الواطئ وإضاءة الضوء العالي. . د 
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 في أيّة حالة من الحاالت التالية يجب على السائق َخف ض أضواء مركبته؟   20.10           

 عندما يقترب من مركبة أخرى تسافر في نفس الطريق.  . أ

 في جميع األحوال التي يسافر فيها في منحدر حاد  أو في صعود حاد . . ب

 تنعطف المركبة التي خلفه إلى اليمين.  عندما . ج

 ج المدينة. في كل  سفرة في الطريق خار . د

  

في أيّة حالة من الحاالت التالية يُسَمح استعمال الضوء العالي في المركبة في "زمن     20.11

 اإلضاءة"؟ 

 عندما نسافر في طابور في طريق خارج المدينة.  . أ

 في الطريق السريعة فقط.  . ب

 طريق داخل المدينة فيها إنارة في الشارع وفي كل  طريق خارج المدينة. عندما نقود في  . ج

   عندما نقود في طريق خارج المدينة وال نُبِهر سائقين آخرين. . د

  

 كيف يمكن منع االنبهار من مركبة تقترب إليك من االتّجاه المعاكس؟  20.12          

 وضع الليل.بواسطة تحويل المرآة الداخلي ة من وضع النهار إلى  . أ

 بواسطة توجيه صحيح للمصابيح األمامي ة والخلفي ة.  . ب

 جيه النظر إلى يمين الشارع. بواسطة تو  . ج

 بواسطة إضاءة األضواء العالية.  . د

  

  إلى العالي الضوء استعمال من ينتقل أن السائق على حالة أيّة في الليل، في القيادة  في  20.13           

 الواطئ؟  الضوء استعمال            

 نفق.   من يخرج عندما . أ

 مبني ة. منطقة من يخرج عندما . ب

 أمامه.  تسافر التي السي ارة من يقترب  عندما . ج

 مضاءة. أمامه تسافر التي السي ارة في الضباب  أضواء تكون عندما . د
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  إلى العالي الضوء استعمال من ينتقل أن السائق على حالة أيّة في الليل، في القيادة  في  20.14           

 الواطئ؟  الضوء استعمال           

 لمعاكس. ا االت جاه من  مركبة منك تقترب  عندما . أ

 الضباب. أضواء تشغ ل عندما . ب

 مبني ة.  منطقة في تقود  عندما . ج

 نفق.  إلى تدخل عندما . د

 

كيف عليك التصّرف في القيادة في الليل عندما تصل من االتّجاه المعاكس مركبة    20.15

 أضواؤها تُبِهرك؟ 

 عليك اإلبطاء واالقتراب قدر اإلمكان من اليمين وعدم النظر إلى األضواء.  . أ

 السرعة. اصلة السفر باألضواء الواطئة، في نفس مسلك السفر وبنفس عليك مو . ب

 عليك زيادة سرعة سفرك كي تُقل ِص الفترة الزمني ة لالنبهار. . ج

 عليك إضاءة األضواء العالية كي تتغل ب على االنبهار من المركبة األخرى.  . د
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 جاباتدليل ا - التّعب في القيادة -القيادة في اللّيل: 20الموضوع رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلجابة 

 الّصحيحة

 السؤال

 1 ج

 2 ج

 3 أ

 4 د 

 5 أ

 6 أ

 7 د 

 8 ج

 9 أ

 10 أ

 11 د 

 12 ج

 13 ج

 14 أ

 15 أ
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 :21الموضوع رقم 

 "   طرق حادث تقريبًا "وَ  رقالطّ  حادث 
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 كيف عليه التصّرف؟  -خصالسائق الذي كان متوّرًطا في حادث طرق ُجِرج فيه ش  21.1

الحادث، إال  إذا أمره الشرطي  بخالف ذلك، أو كان من  عليه إبقاء المركبة في مكان   . أ

 الضروري  استعمال المركبة من أجل إخالء المصابين.

إذا لم يكن هو المسؤول عن الحادث، وإن ما تقع المسؤولي ة على السائق اآلخر، عليه إخالء  . ب

 مركبته. 

ات اإلنقاذ. ه لمنع عرقلة حركة السير في الطريق عليه إخالء مركبت . ج    واستدعاء قو 

  عليه إخالء الشارع وإبالغ الشرطة بالحادث. . د

 

 

 كيف يجب أن يتصّرف سائق المركبة المتوّرطة في حادث طرق فيه مصابون؟  21.2

ات اإلنقاذ، وانتظار قدومها.  . أ  عليه تقديم مساعدة للمصاب حسب قدرته، واستدعاء قو 

   واإلدالء بأقواله. السفر إلى محط ة الشرطة  عليه . ب

 ساعة.  72عليه إبالغ الشرطة بالحادث خالل  . ج

طين في الحادث ومغادرة المكان. . د  عليه تبادُل التفاصيل مع باقي المتور 

 

   

 كيف يجب أن يتصّرف المتوّرطون في حادث طرق تسبّبت فيه أضرار في الممتلكات؟   21.3

 ظار أوامرها. عليهم إبالغ الشرطة وانت  . أ

ات اإلنقاذ واالنتظار في مكان الحادث بدون تحريك المركبات.  . ب    عليهم استدعاء قو 

ا إخالء المركبات من الشارع وتبادُل تفاصيلهم الشخصي ة.  . ج  عليهم فور 

  عليهم تبادُل تفاصيلهم الشخصي ة وانتظار خدمات اإلنقاذ بدون تحريك المركبات.  . د
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ف السائق الذي أصاب مركبة صافّة )مركونة( إذا لم يكن صاحب كيف يجب أن يتصرّ   21.4

رة حاضًرا في المكان أثناء اإلصابة؟    المركبة المتضّرِ

  24عليه إبقاء تفاصيله الشخصي ة في مكان بارز للعين، وإبالغ أقرب محط ة شرطة خالل  . أ

 ساعة. 

 حقة.الحدث في مرحلة العليه مغادرة المكان بسرعة وإبالغ الشرطة بتفاصيل  . ب

 عليه إبالغ الشرطة بالحدث واالنتظار في المكان حت ى حضور الشرطة.  . ج

 عليه إبقاء مركبته في مكان الحادث، وعدم تحريكها، وانتظار حضور خبير حوادث الطرق.  . د

 

 

 

 يوًما؟  90في أيّة حالة يُلغي ضابط الشرطة رخصة قيادة سائق لمّدة   21.5

 ر "قف".ينصاع السائق إلشارة المروعندما ال   . أ

 عندما ال يُعطي السائق حق  األولوي ة.  . ب

 عند وجود اشتباه معقول بأن  السائق مسؤول عن وقوع حادث طرق قُتِل فيه شخص. . ج

ط ا في حادث طرق تسب ب فيه ضرر في  . د عند وجود اشتباه معقول بأن  السائق كان متور 

 الممتلكات. 

 

 مركبة المتوّرط في حادث طرق فيه مصابون؟ يجب أن يُدلي بها سائق ال ما هي التفاصيل التي   21.6

 اسمه ورقم هوي ته ورقم هاتفه. . أ

 فقط رقم رخصة القيادة الخاص ة به ورقم ترخيص المركبة التي يقودها.  . ب

 ال حاجة لإلدالء بأي ة تفاصيل إذا كانت لوحة ترخيص المركبة كاملة ويمكن قراءتها. . ج

ترخيص المركبة التي يقودها واسم   رخصة القيادة الخاص ة به ورقماسمه وعنوانه ورقم  . د

 صاحب المركبة. 
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كيف يجب أن يتصّرف الشخص الذي يقود مركبة ويمّر في مكان وقع فيه حادث طرق    21.7

 فيه مصابون؟ 

 

ات اإلنقاذ وتقديم المساعدة للمصابين . أ حسب  عليه التوق ف في مكان الحادث واستدعاء قو 

 قدرته ومؤه الته. 

ات اإلنقاذ.عليه مغادرة المكان بسر . ب  عة كي ال يسد  الطريق، وبعد ذلك عليه استدعاء قو 

عليه التوق ف في جانب الطريق وتأشير مكان الحادث بواسطة مثل ث تحذير يمكن رؤيته من   . ج

50   . ا على األقل   متر 

كبات من الشارع وتمكين حركة عليه التوق ف في جانب الطريق والمساعدة في إخالء المر . د

 ر بدون عرقلة.السير من االستمرا
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 دليل إجابات - : حادث الّطرق َو" تقريبًا حادث طرق"21الموضوع رقم 

 

اإلجابة 

 الّصحيحة

 السؤال

 1 أ

 2 أ

 3 ج

 4 أ

 5 ج

 6 د 

 7 أ
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 :22الموضوع رقم 

القيادة والحصول على تمهيًدا لتعلّم 

 رخصة قيادة والقيادة مع مرافق
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 َمن يحتاج لمرافق لــِ "سائق جديد" عندما يقود مركبة رّكاب خاّصة؟  22.1

ة على رخصة قيادة لمركبة رك اب  . أ ل مر  ن حصل ألو   خاص ة. كل  م 

ة على رخصة قيادة لمركبة رك اب خاص ة وعمره ال  . ب ل مر  ن حصل ألو   سنة.  21يتعد ى  كل  م 

ة على رخصة قيادة لمركبة  . ج ل مر  ن حصل ألو   سنة.  24رك اب خاص ة وعمره ال يتعد ى  كل  م 

ة على رخصة قيادة لمركبة رك اب خاص ة وعمره ال يتعد ى   . د ل مر  ن حصل ألو   سنة.  30كل  م 

 

 الجديد"؟في أيّة حالة من الحاالت التالية لن تُجدَّد رخصة قيادة "السائق   22.2

ك بدون تأمين شامل.  . أ    إذا أُدين بقيادة مركبة مع محر 

 . بتجاُوز مخاِلف للقانون إذا أُدين . ب

 إذا أُدين بعدم وضع الفتة "سائق جديد" على الزجاج الخلفي  للمركبة.  . ج

إذا أُدين بعدم التوق ف في مكان موضوعة فيه إشارة المرور "أعِط حق  األولوي ة لحركة السير  . د

 الطريق إلى الخارج". في 

 

 قيادة "السائق الجديد"؟في أيّة حالة من الحاالت التالية لن تُجدَّد رخصة   22.3

ك بدون تأمين ساري المفعول. . أ    إذا أُدين بقيادة مركبة مع محر 

 إذا أُدين بعدم وضع مثل ث تحذير بعد توقيف مركبته في الطريق في أعقاب ُعط ل.  . ب

ك بتأثير الكحول أو السموم.  . ج  إذا أُدين بقيادة مركبة مع محر 

   فيه إشارة المرور "قف". إذا أُدين بعدم التوق ف في مفترق طرق موضوعة . د

 

 في أيّة حالة من الحاالت التالية لن تُجدَّد رخصة قيادة "السائق الجديد"؟   22.4

 إذا أُدين بالقيادة بدون مرافق. . أ

ك بدون تأمين ساري المفعول. . ب  إذا أُدين بقيادة مركبة مع محر 

 ة. إذا أُدين بعدم وضع الفتة "سائق جديد" على الزجاج الخلفي  للمركب . ج

 إذا أُدين بعدم التوق ف في مفترق طرق موضوعة فيه إشارة المرور "حجارة متدحرجة".  . د
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 في أيّة حالة من الحاالت التالية لن تُجدَّد رخصة قيادة "سائق جديد"؟   22.5

ك بدون تأمين ساري المفعول. . أ    إذا أُدين بقيادة مركبة مع محر 

   لزجاج الخلفي  للمركبة. اإذا أُدين بعدم وضع الفتة "سائق جديد" على  . ب

 إذا أُدين بالقيادة بسرعة أعلى من السرعة المسموح بها في القانون.  . ج

   إذا أُدين بعدم التوق ف في مفترق طرق موضوعة فيه إشارة التحذير "مكان خطر".  . د

 

 سنة أن يقّل معه عندما ال يجلس 21كم راكبًا يُسَمح لــِ "السائق الجديد" الذي لم يبلغ   22.6

 مرافق بجانبه؟ 

 شخص واحد. . أ

 شخصان.  . ب

 ثالثة أشخاص.  . ج

 أربعة أشخاص. . د

 

 

 كيف تتعامل سلطة الترخيص مع "السائق الجديد" الذي أُدين بالقيادة بسرعة فائقة؟   22.7

ة ثانية "سائق   . أ يجوز لسلطة الترخيص استدعاؤه الختبارات قيادة، وإذا نجح فيها، يُعتب ر مر 

 جديد" لمد ة سنتين. 

د رخصته بدون التقييد "سائق جديد".الترخسلطة  . ب  يص تُجد ِ

ا مخالفة "تجاُوز في  . ج د رخصته، إال  إذا ارتكب خالل الفترة أيض  سلطة الترخيص تُجد ِ

 مكان ممنوع" أو "عدم التوق ف في إشارة المرور "قف". 

د رخصته ككل  سائق آخر، بشرط أال  يُدان بأكثر من مخالفة واحد  . د فترة ة في  سلطة الترخيص تُجد ِ

 كونه "سائق 

 جديد". 
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 صحيحة؟  التالية الجمل من جملة أيّة  22.8            

 إذا إال   باستثنائه، واحد  راكب  من أكثر  يُقل   أن له يجوز  ال سنة 21 يبلغ  لم الذي الجديد" "السائق . أ 

   بجانبه. مرافق جلس

 إذا إال   باستثنائه،  راكبين من أكثر يُقل   أن له يجوز ال  سنة 21 يبلغ لم الذي الجديد" السائق"  . ب 

 بجانبه.  مرافق جلس

 إذا إال   باستثنائه، رك اب  ثالثة من أكثر  يُقل   أن له يجوز  ال سنة 21 يبلغ  لم الذي الجديد" "السائق . ج 

 بجانبه.  مرافق جلس

  إال   باستثنائه، رك اب  أربعة من أكثر  يُقل   أن له يجوز  ال سنة 21 يبلغ  لم الذي الجديد" "السائق . د 

 . بجانبه مرافق جلس ذاإ

 

 جديد"؟  "سائق لــِ  مرافقًا يكون أن له يجوز َمن  22.9           

ن . أ   المرافقة.  موعد  قبل اللتين السنتين في  مرور بمخالفات   إدانته تتم   ولم قيادة رخصة بحوزته م 

ن . ب   ة.القياد  في بأقدمي ته عالقة  بدون سنة، 24  وبلغ المركبة نوع لنفس قيادة رخصة بحوزته م 

ن . ج  ن أو  سنة، 24  وبلغ المركبة نوع  لنفس األقل   على سنوات  خمس قيادة رخصة بحوزته م    م 

   سنة. 30 وبلغ المركبة نوع  لنفس األقل   على سنوات  ثالث  قيادة رخصة بحوزته

ن . د  ن أو سنة، 24 وبلغ  المركبة نوع لنفس األقل   على سنوات  ثالث  قيادة رخصة بحوزته م    م 

 سنة.  35  وبلغ المركبة نوع  لنفس األقل   على ينسنت قيادة رخصة بحوزته
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   خاّصة؟ رّكاب مركبة يقود عندما بمرافقة ُملَزم الجديد" "السائق الوقت من كم   22.10           

 فقط. الليل في القيادة في أخرى سنة  ونصف الليل، وفي النهار في القيادة في سنة نصف . أ

م الجديد" "السائق . ب  في  فيها يقود  التي الزمني ة بالمد ة عالقة  بدون  تينسن خالل بمرافقة ُملز 

 اليوم. 

 فقط. الليل في القيادة في أخرى أشهر  وثالثة الليل، وفي النهار في القيادة في هرأش ثالثة . ج

 فقط. الليل في القيادة في أخرى وسنة الليل، وفي النهار في القيادة في أولى سنة . د

 

 يص في حالة إدانة "سائق جديد" في المحكمة بتهمة القيادة كيف تتعامل سلطة الترخ 22.11          

 بسرعة فائقة؟            

د رخصته كما تتعامل مع أي  سائق، بشرط أال  يكون قد أُدين بأكثر من   . أ سلطة الترخيص تُجد ِ

 مخالفة واحدة في فترة كونه "سائق جديد".

ة ثانية "سائق  استدعاؤه الختبارات قيادة، وإذا نجح يحق  لسلطة الترخيص  . ب فيها يُعتب ر مر 

 جديد" لمد ة سنتين. 

د رخصته كما تتعامل مع أي  سائق، وترفع عنه القيود المفروضة على   . ج سلطة الترخيص تُجد ِ

 "السائق الجديد".  

د رخصته كما تتعامل مع أي  سائق، ألن ه ال يحق  لها فرض أي ة  . د سلطة الترخيص تُجد ِ

 .شروط من أجل تجديد رخصة القيادة
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 - الحصول على رخصة قيادة والقيادة مع مرافق: تمهيًدا لتعلّم القيادة و22الموضوع رقم 

 دليل إجابات

 

اإلجابة 

 الّصحيحة

 السؤال

 1 أ

 2 ب 

 3 ج

 4 أ

 5 ج

 6 ب 

 7 أ

 8 ب 

 9 ج

 10 ج

 11 ب 
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 إشارات المرور التي من المحبذ معرفتها
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ت المرور التالية تشير إلى واجب التوقّف أّي من إشارا .1 

 في جميع األحوال؟ 

 

   102 أ

 124 ب

 301 ج

 302 د

 

أّي من إشارات المرور التالية تشير في جميع األحوال  .2

  إلى تغيير في عدد المسالك في الشارع؟

 

   622 أ

 145 ب

   109 ج

    308 د

 

أّي من إشارات المرور التالية تحذّر من االقتراب من   . 3

   شاة؟ممّر للم

 

 226. أ

 135. ب 

 136 .ج

    306 .د 
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في الطريق موضوعة إشارة المرور  . 4 

  التالية:     

أّي من إشارات المرور التالية توَضع   

      قبلها في حاالت معيّنة؟

 121 .أ

 114   ب 

 145. ج

    122. د 

 

 

 

 

 

 

في الطريق التي تقود فيها    .5

   موضوعة إشارة المرور التالية:

أّي من إشارات المرور التالية   

      موضوعة في الطريق التي تندمج فيها أنت؟

 301 .أ

 123 .ب 

 310 .ج

    115 .د 

 

 

أّي من إشارات المرور التالية يُتوقَّع أن توَضع قبل  . 6

                      تقريبًا من ملتقى سّكة حديد؟  300

                              134 . أ

            128 . ب

           133 . ج

                    130 . د
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أّي من إشارات المرور التالية تشير إلى ملتقى سّكة  . 7

   حديد؟

 131 . أ

      133 . ب

 132 . ج

         128 . د

                

 

 في مدخل طريق موضوعة إشارة المرور التالية: . 8

                                                   

أّي من إشارات المرور التالية موضوعة في مدخل نفس   

    مقطع الطريق من جهته األخرى؟

  308 .أ

       307 .ب 

 401 .ج

   402. د 
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  في طريق موضوعة إشارة المرور التالية:. 9

                                                  

توَضع بعدها في أّي من إشارات المرور التالية يُتوقَّع أن 

   الطريق؟

  226 .أ

       136 .ب 

 306 .ج

 220. د 

 

 

أّي من إشارات المرور التالية تشير إلى ممّر   . 10

  للمشاة؟

 

 136 .أ

       226 .ب 

 306 .ج

 220. د 
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في طريق موضوعة إشارة المرور   . 11 

                                                  التالية:

أّي من إشارات المرور التالية توَضع قبلها  

   في حاالت معيّنة؟

 301 . أ

 150 . ب

 139 . ج

 135 . د

أّي من إشارات المرور التالية تحذّر بأّن أمامك حركة    12. 

   سير باتّجاهين؟

 145 . أ

 308 . ب

 620 . ج

 618 . د

أّي من إشارات المرور التالية تشير إلى قطع المكان  13 

     اليسرى فقط؟المؤشَّر بإشارة المرور من جهته 

 

 215 . أ

 213 . ب

 123 . ج

 214 . د
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   المرور التالية:في طريق موضوعة إشارة   14

 

                                                       

أّي إشارة مرور أخرى من إشارات المرور التالية توَضع 

     عادةً في مدخل هذه الطريق؟

 418 . أ

 424 . ب

 407 . ج

 218 . د

موضوعة إشارة المرور  في بداية مقطع طريق   15 

  التالية:

 

                                                           

أّي من إشارات المرور التالية توَضع في مدخل نفس  

     مقطع الطريق من جهته األخرى؟

 622 . أ

 504 . ب

 145 . ج

 307 . د
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أّي من إشارات المرور التي أمامك يَمنَع صّف   .   16 

    التوقّف في جانب الطريق؟ )َرك ن( المركبة و

 

 433 . أ

 432 . ب

 434 . ج

 817 . د

 السريان مفعول أّي من إشارات المرور التالية  .  17 

      ينتهي في مفترق الطرق األقرب منك؟ 

 432 . أ

 424 . ب

 426 . ج

 504 . د

في مدخل طريق موضوعة إشارة  . 18 

 المرور التالية: 

                                      

المرور التالية توَضع في مدخل الطريق أّي من إشارات 

   من جهته األخرى؟

 402 . أ

 618 . ب

 401 . ج

 307 . د
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أّي من إشارات المرور التالية توَضع قبل مفترق   . 19

  الطرق وتُلِزم إعطاء حّق األولويّة؟ 

 301 . أ

 504 . ب

 208 . ج

 308 . د

 

أّي من إشارات المرور التالية تُلِزم السائق بالتوقّف  . 20

لويّة للمركبة التي تقترب إليه من أّي وإعطاء حّق األو

  اتّجاه؟

 208 . أ

 303 . ب

 308 . ج

 302 . د

 

في طريق موضوعة إشارة المرور   . 21 

من إشارات المرور التالية أي  التالية:

          توَضع في مفترق الطرق الذي بعدها؟

 303 . أ

 307 . ب

 302 . ج

 301 . د
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في طريق موضوعة إشارة المرور   . 23

 التالية:

 

                                                 

 أّي من إشارات المرور التالية تُبِطل سريان مفعولها؟    

 220 . أ

 425 . ب

 432 . ج

 301 . د

 

 

 

 

 

أّي من إشارات المرور التالية تشير إلى دخول إلى   24

                                                                  طريق سريعة؟ 

 217 . أ

   216 . ب

    219 . ج

    218 . د
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أّي من إشارات المرور التالية تَمنَع دخول الدّراجات  . 25 

                                              الهوائيّة؟

 227 . أ

 408 . ب

 412 . ج

 418 . د

 

 

 

 

                                                أّي من إشارات المرور التالية تُجيز دخول المشاة؟  . 26

 226 . أ

 413 . ب

 414 . ج

 216 . د

 

 

                               

                                      

 

أمامك أربع إشارات مرور. داللة أّي منها هي "سبيل   . 27

 أو مسلك معّد للدّراجات الهوائيّة فقط، ِسر باتّجاه السهم"؟ 

 804 . أ

 821 . ب

 720 . ج

 802 . د
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       سيتمم الحقا 31و  22و 29سؤال 

 

تاليتين عن شكل لماذا يختلف شكل إشارتَي المرور ال. 28

 باقي إشارات المرور؟  

ألن  إشارت ي المرور هاتين أهم  من باقي إشارات   . أ

   المرور. 

كي يتمك ن السائقون اآلخرون الذين يصلون من   . ب

 جميع االت جاهات من معرفتهما. 

كي يتمك ن المشاة من رؤية إشارت ي المرور هاتين   . ج

 عان في ات جاه سيرهم.  عندما ال توض  

ي ة من باقي  ألن  إشار  . د ت ي المرور هاتين أقل  أهم 

                إشارات المرور. 

 

 كيف عليك التصّرف عندما ترى إشارة المرور التالية؟ . 30

عليك ات خاذ الحذر واالقتراب قدر اإلمكان من يمين الطريق،  . أ

 ألن  أمامك حركة سير بات جاهين.

 سفر إلى الخلف في مقطع الطريق الذي أمامك.يُمن ع ال . ب

عليك إعطاء حق  األولوي ة لحركة السير التي باالت جاه   . ج

 المعاكس في الطريق.

حق  األولوي ة هو لك وليس لحركة السير التي باالت جاه   . د

       المعاكس. 
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   كيف عليك التصّرف عندما ترى إشارة المرور التالية؟ . 32

إلى المنعطف )المنحنى( بسرعة عالية  عليك الدخول  . أ

 والخروج منه ببطء. 

ي ة للسرعة أثناء  . ب . ال توجد أهم  عليك السفر بشكل اعتيادي 

 الدخول إلى المنعطف وللسرعة أثناء الخروج منه. 

المنعطف وزيادة السرعة  عليك اإلبطاء قبل الدخول إلى  . ج

 بالتدريج قبيل الخروج منه.

  المنعطف.عليك التزمير قبل الدخول إلى  . د

 

 

 

   كيف عليك التصّرف عندما ترى إشارة المرور التالية؟ . 33

عليك مالء مة سرعة سفرك لشروط الطريق والحرص على  . أ

 السفر في يمين الشارع. 

الطريق في المنعطف  عليك اإلبطاء والمرور إلى يسار  . ب

ا.  يسار 

عليك زيادة سرعة سفرك للمرور من المكان في أقصر وقت  . ج

 ممكن. 

از قبل كل  عليك  . د السفر في منتصف الشارع واإلشارة بالغم 

 انعطاف. 
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 ما هي داللة إشارة المرور التالية؟  . 34

 عدد المسالك في الشارع آخذ في الصغر. . أ

 جسر ضي ق أمامك.  . ب

 الشارع آخذ في الضيق من الجانب األيمن.  . ج

              ازدحام مروري  أمامك.  . د

 

في مقطع الطريق عندما توَضع فيه إشارة  كيف عليك التصّرف  . 35

 المرور التالية؟ 

ف حسب قواعد إعطاء حق  األولوي ة وحسب  . أ عليك التصر 

 إشارات المرور الموضوعة في مفترق الطرق. 

ا قبل مفترق الطرق وإعطاء حق  األولوي ة  عليك  . ب التوق ف دائم 

ا.   للمركبات القادمة من اليمين وتنوي االنعطاف يسار 

طاء وإعطاء حق  األولوي ة للمركبات التي تقترب إلى عليك اإلب . ج

 مفترق الطرق من االت جاه المعاكس.

على المسافر بخط  مستقيم مواصلة سفره والتأك د من أن    . د

تي تقترب إلى الشارع الذي بخط  مستقيم تُعطيه  المركبات ال

   حق  األولوي ة. 
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 ما هي داللة إشارة المرور التالية؟  . 36

ع طرق، في البداية إلى اليمين وبعد ذلك إلى مفترق  . أ تفرُّ

 اليسار.

أعِط حق  األولوي ة للمركبة القادمة من اليمين وبعد ذلك  . ب

 للمركبة القادمة من اليسار.  

أمامك مفترق طرق تِي إلى اليسار وبعد ذلك مفترق طرق تِي   . ج

 إلى اليمين. 

د  إشارة تحذير من انعطاف حاد  إلى اليمين وبعده انعطاف حا . د

 إلى اليسار. 

 

 التالية؟ ما هي داللة إشارة المرور .  37 

مع الطريق التي تسافر فيها تندمج من اليمين طريق جانبي ة   . أ

)االنعطاف إلى الطريق الجانبي ة ممنوع(. على المسافرين فيها  

 إعطاؤك حق  األولوي ة. 

أعِط حق  األولوي ة لحركة السير في الطريق التي تندمج من   . ب

 اليمين. 

 تصالب طرق أمامك.  -مفترق طرق . ج

فيها تندمج من اليمين طريق جانبي ة  مع الطريق التي تسافر  . د

)االنعطاف إلى الطريق الجانبي ة مسموح(. عليك إعطاء حق  

                                                  األولوي ة للقادمين من الطريق الجانبي ة.  
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    رور التالية؟هي داللة إشارة الم ما   38.

 صعود خطر. . أ

    منحدر )نزول( حاد .  . ب

 شارع بدون مخرج.  . ج

 صعود حاد . . د

 

       

 

                                                     كيف عليك التصّرف عندما ترى إشارة المرور التالية؟ . 39

عليك اإلبطاء والتبديل لغيار واطئ، واالمتناع عن استعمال  . أ

 بشكل متواصل. الفرامل 

 استعمال الفرامل فقط. عليك  . ب

 عليك زيادة سرعة سفرك والتبديل لغيار عاٍل.  . ج

عليك زيادة سرعة سفرك في الصعود بواسطة التبديل لغيار   . د

 عاٍل. 

 

 

    ما هي داللة إشارة المرور التالية؟ . 40

ش.  . أ  شارع مشو 

 . نزالقاالخطر  . ب

 منعطف إلى اليسار وبعد ذلك إلى اليمين.  . ج

 لى السفر في مركز الشارع. احرص ع . د
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   ما هي داللة إشارة المرور التالية؟ . 43

 احذر! أمامك منحدر )نزول( خطر. . أ

 مكان فيه خطر لم تُحد د له إشارة مرور.  . ب

 انتبه! كاميرة سرعة أمامك.  . ج

 أعِط حق  األولوي ة لجميع المركبات في الطريق.  . د

 

   مرور التالية؟ما هي داللة إشارة ال . 44

 . أعمال في الطريق . أ

ش أمامك.  . ب  احذر! شارع مشو 

    احذر! خطوط إبطاء أمامك.   . ج

 مشاة أمامك.  . د

 

 

 

   ما هي داللة إشارة المرور التالية؟ .  45

 احذر! أعمال في الشارع. . أ

 ازدحام مروري  أمامك.  . ب

 احذر! خطر انزالق.  . ج

 احذر! حافظ على مسافة )فرق(.  . د
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   كيف عليك التصّرف عندما توَضع إشارة المرور التالية أمامك؟ . 46

عليك االستعداد إلمكاني ة اإلبطاء، واالنتباه لالزدحام   . أ

المروري  في حركة السير ومالء مة سفرك لحركة السير 

   ولشروط الطريق. 

ف المركبة التي عن  . ب عليك مواصلة سفرك واالنتباه لتصر 

 يمينك.

سفرك وتجاُوز المركبات التي تسافر ببطء  سرعة  عليك زيادة . ج

 في الطريق.

عليك االنصياع ألوامر العاملين في الشارع والتقد م في السفر  . د

 حسب اإلشارات. 

 

 

 كيف عليك التصّرف عندما توَضع إشارة المرور التالية أمامك؟  . 47

عليك أن تكون مستعدًّا للقاء ممكن مع مركبة زراعي ة كبيرة  . أ

 . وبطيئة

 عليك التزمير بشكل متواصل لتحذير سائقي التراكتورات. . ب

عليك إضاءة األضواء واالقتراب قدر اإلمكان من يمين   . ج

 الطريق.

عليك إعطاء حق  األولوي ة للمركبة الزراعي ة في الطريق  . د

 السريعة.
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  ما هي داللة إشارة المرور التالية؟.  48

ك )شارع بات جاه  للمركبة الالدخول ممنوع  . أ تي بدون محر 

 واحد أمامك(.

الدخول ممنوع إلى المسلك الذي تشير إليه إشارة المرور  . ب

 هذه.

 شارع مغلق باالت جاهين أمام جميع المركبات.  . ج

ك )شارع بات جاه واحد  . د الدخول ممنوع للمركبة مع محر 

 أمامك(. 

 

 

         

 

 ما هي داللة إشارة المرور التالية؟   . 49

ك باالت جاهين.إشار . أ  ة تحذير: الدخول ممنوع للمركبة مع محر 

 . شارع بات جاهين أمامك . ب

 الدخول ممنوع لجميع المركبات. . ج

باالت جاهين للمركبة التي إشارة استعالمات: الدخول ممنوع  . د

ك.    بدون محر 
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  ما هي داللة إشارة المرور التالية؟  .50

ك ن( المركبة وصلت  إلى م . أ ح فيه صف  )ر  قطع طريق يُسم 

 في جانب ي الشارع.  

 وصلت  إلى نهاية مقطع طريق فيه سرعة خاص ة.  . ب

وصلت  إلى مقطع طريق تغي رت فيه السرعة القصوى   . ج

 30كم/ الساعة إلى  50المسموح بها بشكل مؤق ت من 

 كم/ الساعة. 

وصلت  إلى مقطع طريق على المركبة السريعة أن تسافر  . د

ه في المسلك األيمن، وعلى المركبة البطيئة أن تسافر  في

    في المسلك األيسر. 

           

 

  ما هي داللة إشارة المرور التالية؟ . 51

              نهاية مقطع طريق يُمن ع فيه التجاُوز. . أ

 التجاُوز ممنوع للمركبات العمومي ة فقط. . ب

 نهاية مقطع طريق داخل المدينة.  . ج

ح فيه التجاُوز.  نهاية مقطع  . د  طريق يُسم 
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  ما هي داللة إشارة المرور التالية؟ . 52

 االنعطاف بانعطاف حدوة إلى اليسار ممنوع.  . أ

وكذلك   االنعطاف بانعطاف حدوة إلى اليسار ممنوع . ب

   االنعطاف إلى اليسار.

 االنعطاف إلى اليسار ممنوع. . ج

االنعطاف بانعطاف حدوة إلى اليسار ممنوع في ساعات  . د

 الظالم فقط.

 

 ما هي داللة إشارة المرور التالية؟  . 53

 ممنوع التجاُوز أو المرور عن مركبة عمومي ة.  . أ

ك تسافر  . ب ممنوع التجاُوز أو المرور عن مركبة بدون محر 

 على أكثر من ست  عجالت.  

   ممنوع التجاُوز أو المرور عن مركبة بطيئة فقط. . ج

ك تسافر على  ممنوع التجاُوز أو ال . د مرور عن مركبة مع محر 

 أكثر من عجلتين.   

 

                    

 

 ما هي داللة إشارة المرور التالية؟  . 54

 دخول السي ارات الخاص ة ممنوع. . أ

اجة الهوائي ة   . ب ك، باستثناء الدر  دخول جميع المركبات مع محر 

 بدون مركبة جانبي ة ممنوع. 

 ستثناء السي ارات الخاص ة.دخول جميع المركبات ممنوع، با . ج

ك ن( المركبة ممنوع.  . د  صف  )ر 
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  ما هي داللة إشارة المرور التالية؟.  55

ك فقط. . أ  طريق للمركبات مع محر 

 للمركبات العمومي ة فقط.الدخول ممنوع  . ب

 الدخول ممنوع لمركبة الشحن فقط.  . ج

ك. . د  الدخول ممنوع لجميع المركبات مع محر 

 

 

 

  ما هي داللة إشارة المرور التالية؟.  56

ل على إشارة  . أ سرعة خاص ة: يُمن ع السفر أسرع من المسج 

 المرور )بالكيلومترات في الساعة(. 

ل على  . ب أثناء الضباب أو الغبار يُمن ع السفر أسرع من المسج 

 إشارة المرور. 

كم/ الساعة؛ في  40في الليل يُمن ع السفر بسرعة أعلى من   . ج

 موح.  مس -النهار

  طنًّا.  40تحديد الوزن حت ى   . د

 

 

 ما هو سريان مفعول إشارة المرور التي أمامك؟ .  57

 حت ى الشارة الضوئي ة القريبة فقط.  . أ

 حت ى إشارة المرور التي تُجيز السفر بسرعة محدودة.  . ب

 حت ى إشارة المرور التي تشير إلى طريق خارج المدينة.  . ج

رة المرور التي تشير  حت ى مفترق الطرق القريب أو حت ى إشا . د

ك ن( للمركبات"  إلى إبطالها أو حت ى إشارة المرور "صف  )ر 
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  ما هي داللة إشارة المرور التالية؟.  58

ك ن( المركبة في الطريق ممنوعان في  . أ التوق ف وصف  )ر 

 الجانب الموضوعة فيه إشارة المرور.

 ممنوع التوق ف بالمركبة في جانب ي الطريق.  . ب

ك ن( المركبة في الطريق مسموحان في  التوق ف وصف   . ج )ر 

  واألعياد.جميع أي ام األسبوع ما عدا أي ام السبت 

ك ن( المركبة ممنوع.  . د   التوق ف مسموح، لكن  صف  )ر 

 

     

 

ما هي داللة إشارة المرور "قف" الموضوعة فقط في الجانب .  59

   األيسر من الشارع؟

قط لحركة السير القادمة عليك التوق ف وإعطاء حق  األولوي ة ف . أ

 من اليمين. 

لحركة السير التي عليك التوق ف وإعطاء حق  األولوي ة فقط  . ب

 تقترب من االت جاه المعاكس. 

عليك التوق ف وإعطاء حق  األولوي ة عندما تنعطف إلى اليسار   . ج

 أو تنعطف بانعطاف حدوة )بانعطاف إلى الخلف( إلى اليسار.

وي ة فقط لحركة السير القادمة عليك التوق ف وإعطاء حق  األول  . د

 من اليسار. 
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  المرور التالية؟ما هي داللة إشارة .  60

 سافِر إلى اليمين أو إلى اليسار فقط. . أ

 االنعطاف بانعطاف حدوة إلى اليسار ممنوع.  . ب

 طريق ملتوية الت جاه ي السفر في مفترق الطرق القريب.  . ج

 اليمنى فقط.  مر  عن المكان المؤش ر بإشارة المرور من جهتها . د

     

 

 ما هي داللة إشارة المرور التالية؟ .  61

 االنعطاف إلى اليمين أو إلى اليسار ممنوع.  . أ

 مر  عن المكان المؤش ر بإشارة المرور من جهتها اليمنى.  . ب

 السفر بخط  مستقيم ممنوع.  . ج

ح المرور عن المكان المؤش ر بإشارة المرور من جهتها  . د يُسم 

 اليمنى أو اليسرى.  

 

في القيادة في سيّارة خاّصة، كيف عليك التصّرف عند وصولك  . 62

 إلى إشارة المرور التالية؟ 

 عليك القيادة بخط  مستقيم )إلى األمام( فقط. . أ

المرور عن يسارها  عليك المرور عن المكان المؤش ر بإشارة  . ب

 فقط.

عليك المرور عن المكان المؤش ر بإشارة المرور عن يمينها   . ج

ور عن المكان من اليسار مسموح فقط للمواصالت فقط. المر

ة.  العام 

عليك المرور عن المكان من اليمين أو من اليسار، حسب  . د

      اختيارك.
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أنت تقود في شارع مقسَّم بالخّط المتقّطع الذي يظهر في الرسم  . 63

ك التوضيحّي، وتريد تجاُوز المركبة المسافرة أمامك. هل يُسَمح ل

 تجاُوزها؟ 

 نعم، لكن فقط إذا كانت المركبة التي أمامك مركبة بطيئة. . أ

ل  . ب ح التجاُوز فقط عندما يتحو  ال، يُمن ع تجاُوز المركبة. يُسم 

 الخط  المتقط ع إلى خط  متواصل. 

ح التجاُوز فقط عندما تصل إلى  . ج ال، يُمن ع تجاُوز المركبة. يُسم 

 نع التجاُوز". مكان موضوعة فيه إشارة المرور "نهاية م 

ح لك تجاُوز المركبة إذا كانت الطريق خالية. . د    نعم، يُسم 

 

                                                                                                                                            ما هي داللة إشارة المرور التالية؟.  64

إلى مقطع طريق، حركة السير فيه من االت جاه  أنت تدخل . أ

ة فقط.المعاكس مسموحة   للمواصالت العام 

ح للشاحنات أن تسافر باالت جاه  . ب في الشارع الذي تسافر فيه يُسم 

 المعاكس.

 أنت تدخل إلى شارع فيه مسلكان في كل  ات جاه.  . ج

  ى أنت تتواجد في شارع بات جاه واحد. للمركبة التي وزنها الكل ي  حت   . د

   الشارع هو بات جاهين. 3,500

              

 

  هي داللة إشارة المرور التالية؟ما .  65

اجات الهوائي ة.  . أ  مكان ممر  لرك اب الدر 

اجات الهوائي ة في الطريق السريعة.  . ب  ُسبُل منفردة للدر 

اجات الهوائي ة وللمشاة. . ج  سبيل مشترك للدر 

اجات الهوائي ة فقط.  . د  سبيل للدر 
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   التالية؟كيف عليك التصّرف عندما ترى إشارة المرور . 66

عليك اإلبطاء وفحص إذا كانت المركبة القادمة من االت جاه  . أ

 المعاكس تعطيك حق  األولوي ة، كما ينص  عليه القانون. 

عليك التوق ف وتمكين المركبة القادمة من االت جاه المعاكس  . ب

 مواصلة سفرها. 

ولوي ة هو لك وال يجب عليك عليك مواصلة سفرك. حق  األ . ج

 اإلبطاء.  

عليك التزمير واإلشارة للسائق القادم من االت جاه المعاكس عن   . د

     ني تك إعطاؤه حق  األولوي ة. 

 

  أصفر؟  -أين يتّم تأشير حجارة حافّة الرصيف بتأشير أحمر . 67

ك ن( المركبات مقابل دفع. . أ  في المكان المنظ م لصف  )ر 

 ي يُمن ع فيه توق ف جميع المركبات. في المكان الذ  . ب

ك ن( مركبات المعاقين.  . ج  في المكان المعد  لصف  )ر 

    في مجال محط ة الباصات أو محط ة سي ارات األجرة.  . د

                                     

 

 ما هي داللة إشارة المرور التالية؟ .  68

 كم/ الساعة.  30نهاية منطقة السرعة القصوى المسموحة فيها هي   . أ

 دخول إلى منطقة حركة السير فيها معتدلة. . ب

 كم/ الساعة.  30يُمن ع السفر بسرعة أقل  من  . ج

ك ن( المركبة في مسافة أكبر من   . د سم عن  30يُمن ع صف  )ر 

 الرصيف. 
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 ما هي داللة إشارة المرور التالية؟ . 69 

 نهاية المنطقة التي حركة السير فيها معتدلة.  . أ

 كم/ الساعة.  30رعة القصوى المسموحة فيها هي  بداية منطقة الس . ب

  كم/ الساعة. 30السرعة القصوى المسموحة هي  . ج

 كم/ الساعة.  30يُمن ع السفر بسرعة أقل  من  . د

 

              

 ما هي داللة التأشير التالي على سطح الطريق؟ .  70

اجات الناري ة. . أ  مسلك سفر للدر 

 الطريق والشارع. فصل بين حاشية  . ب

ة.مسلك ل . ج  لمواصالت العام 

                        مكان تتم  فيه أعمال في الشارع.  . د

 

          ما الذي يشير إليه التأشير التالي على الشارع؟.  71

اجات الهوائي ة.  . أ  ممر  لراكبي الدر 

ة. . ب  مسلك للمواصالت العام 

 شارع بات جاه واحد. . ج

 الطرق.خط  توق ف قبل مفترق  . د
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كيف يجب على سائق المركبة التي في الرسم التوضيحّي أن  . 72

 يتصّرف عندما يظهر التأشير التالي على سطح الشارع؟

يجب على سائق المركبة أن يسافر عن يمين الخطوط ويُمن ع   . أ

 قطع الخط  الفاصل المتواصل. 

ح للمركبة قطع الخط  الفاصل المتواصل.  . ب  يُسم 

فر من الجهة اليسرى للخط  الفاصل يجب على المركبة أن تسا . ج

 المتواصل. 

يُمن ع سائق المركبة من قطع الخط  الفاصل المتواصل، لكن  . د

ح له االنع طاف بانعطاف حدوة )بانعطاف إلى الخلف( يُسم 

 إلى اليسار.

 

 

 

 

 

كيف يجب على سائق المركبة أن يتصّرف في الطريق المؤشَّر . 73

   في الرسم التوضيحّي؟   فيها عن يساره التأشير الذي يظهر

ح له التجاُوز عندما يكون الخط  المتقط ع عن يمين الخط   . أ يُسم 

 المتواصل. 

 يُمن ع قطع الخط  الفاصل المتواصل.  . ب

ا من الجهة اليمنى  . ج  للخطوط. عليه السفر دائم 

 عليه اإلبطاء والمرور إلى الجهة اليسرى من الشارع.   . د
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ة التأشير على سطح الشارع الذي يظهر في الرسم ما هي دالل.  74

 التوضيحّي؟ 

ك ن( مركبة عمومي ة.  .أ  منطقة صف  )ر 

 جزيرة مروري ة مؤش رة في مركز الشارع. .ب

ك ن( المركبة فيه  .ج  ممنوع. مكان صف  )ر 

ك ن( المركبة لزمن قصير.  .د ح فيه صف  )ر   مكان يُسم 

 

 

رة الضوئيّة، كما ما هي داللة الضوء األحمر المضيء في الشا.  75

 يظهر في الرسم التوضيحّي الذي أمامك؟

 قف، إال  إذا كان ال يمكن التوق ف بأمان.  . أ

 قف. . ب

 قف توق ف ا لحظيًّا، أعِط حق  األولوي ة وواصل بحذر. . ج

ح قطعه بحذر، بدون توق ف.إذا  . د  كان مفترق الطرق خالي ا يُسم 

 

ئين في نفس  ما هي داللة الضوء األحمر والضوء األصفر المضي.  76

الوقت في الشارة الضوئيّة، كما يظهر في الرسم التوضيحّي الذي 

   أمامك؟

 ال تواصل السفر طالما الضوء األحمر مضيء، واستعد  للسفر. . أ

 الضوء األخضر سوف يضيء حاال . واِصل السفر؛  . ب

زد سرعة سفرك قبل مفترق الطرق الذي فيه شارة ضوئي ة من   . ج

 الشارة الضوئي ة. أجل قطعه قبل تبدُّل الضوء في

 يجوز لك مواصلة السفر بعد أن تفحص أن  مفترق الطرق خاٍل.  . د
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ما هي داللة الضوء األخضر في الشارة الضوئيّة، كما يظهر في  .  77

      الرسم التوضيحّي الذي أمامك؟

 انتظر وال تقطع حت ى يضيء الضوء األصفر.  . أ

 يجوز لك التقد م إذا كان مفترق الطرق خالي ا.  . ب

 ابدأ السفر في لحظة إضاءة الضوء األصفر.  . ج

واِصل السفر فقط عندما يبدأ الضوء األخضر باإلضاءة واالنطفاء   . د

 بالتناوب.  

 

 

 

ما هي داللة الضوء األصفر في الشارة الضوئيّة الذي ال يضيء  .  78

  وال ينطفئ بالتناوب، كما يظهر في الرسم التوضيحّي الذي أمامك؟

في الشارة الضوئي ة سيتبد ل حاال  إلى  استعد  للسفر؛ الضوء . أ

 أخضر.

 السفر بخط  مستقيم وإلى اليمين وإلى اليسار مسموح.  . ب

 قف قبل مفترق الطرق، إال  إذا كنت  ال تستطيع التوق ف بأمان.  . ج

واِصل السفر؛ الضوء في الشارة الضوئي ة سيتبد ل حاال  إلى  . د

 أخضر.
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يتمم الحقا 81سؤال   

 

                                                                                                                                   بالتناوب؟األصفر في الشارة الضوئيّة وينطفئ  كيف يجب التصّرف عندما يضيء الضوء . 79

 يجب التقد م بحذر والقيادة حسب إشارات المرور الموضوعة في مفترق الطرق.  . أ

الضوء األصفر الذي يضيء وينطفئ ليس معدًّا ارة الضوئي ة ومواصلة السفر، ألن  يجب تجاُهل الش . ب

 للمركبات.

 يجب التوق ف في مكان التوق ف المت بع وانتظار الضوء األخضر.   . ج

 يجب التوق ف داخل مفترق الطرق وانتظار الضوء األخضر. . د

 

 

 

 

 

كما  ما هي داللة السهم األخضر المضيء في الشارة الضوئيّة،.  80

 التوضيحّي الذي أمامك؟يظهر في الرسم 

 يجوز لك مواصلة السفر بات جاه السهم فقط.  . أ

 اقطع مفترق الطرق بحذر، إلى أي  ات جاه تريد السفر به.  . ب

 تقد م بخط  مستقيم أو إلى اليمين فقط.  . ج

 االنعطاف بات جاه السهم مسموح للمركبة العمومي ة فقط.   . د
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إشارة المرور في الصورة، على أّي من  حسب. 82

 المركبتين يجب إعطاء حّق األولويّة؟ 

 المركبة القريبة )السوداء(. . أ

 المركبة البعيدة، القادمة من االت جاه المعاكس. . ب

ال  إلى مقطع الشارع   . ج المركبة التي تصل أو 

 الضي ق.

 حق  األولوي ة هو للمركبة األثقل.  . د

 

 

الحالة التي تظهر في  كيف عليك التصّرف في  . 83

 الصورة التي أمامك؟ 

، ألن ه يجب على   . أ واِصل السفر بشكل اعتيادي 

السائقين في الشارع الذي عن يسارك  

 إعطاؤك حق  األولوي ة. 

عليك إعطاء حق  األولوي ة لحركة السير في  . ب

 يسارك. الشارع الذي عن  

عليك المرور عن المكان بسرعة واالندماج   . ج

 في حركة السير.

وي ة لحركة  لتوق ف وإعطاء حق  األول عليك ا . د

 السير التي عن يسارك. 
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كيف عليك التصّرف عندما تقترب من مفترق     . 84

 طرق موضوعة قبله إشارة المرور "قف"؟   

 عليك التوق ف فقط إذا أمرك شرطي  بذلك. . أ

عليك التوق ف فقط إذا كانت مركبات تسير من   . ب

ا.   اليمين في الطريق خارج 

ء حق  األولوي ة للمركبة األخرى  عليك إعطا . ج

الطرق من التي تدخل أو تقترب من مفترق 

 شارع آخر.

عليك التوق ف وإعطاء حق  األولوي ة للمركبة  . د

التي تدخل أو تقترب من مفترق الطرق من 

                                                          شارع آخر. 
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 اباتدليل اإلج  -اإلشارات 
اإلجابة 
 الّصحيحة

اإلجابة   السؤال
 الّصحيحة

اإلجابة   السؤال
 الّصحيحة

اإلجابة      السؤال
 الّصحيحة

 السؤال

 1 د  25 ج 49 ج 73 أ

 2 أ 26 أ 50 ب  74 ج

 3 ب  27 أ 51 أ 75 ب 

 4 أ 28 ب  52 أ 76 أ

 5 ب  29  53 د  77 ب 

 6 د  30 أ 54 ب  78 ج

 7 ب  31  55 د  79 أ

 8 د  32 ج 56 أ 80 أ

 9 ج 33 أ 57 د  81 

 10 ج 34 ج 58 أ 82 ب 

 11 ج 35 أ 59 ج 83 ب 

 12 أ 36 أ 60 أ 84 د 

 13 أ 37 أ 61 د   

 14 د  38 ب  62 ج  

 15 د  39 أ 63 د   

 16 أ 40 ب  64 أ  

 17 ب  41  65 د   

 18 ج 42  66 أ  

 19 أ 43 ب  67 د   

 20 د  44 أ 68 ب   

 21 ج 45 ب  69 أ  

 22  46 أ 70 ج  

 23 ب  47 أ 71 أ  

 24 ب  48 ج 72 أ  

 


