
التيوريأسألة

أتمنى من الجميع التوفيق والنجاح 



أي عربة يجب أن يكون لديها مثلث برتقالي من الخلف ؟-1

مقطورة-1

شاحنة-2
جرار-3

يجب وجودها ملصقة في وراء الشاحنة الثقيلة ؟إنعاكاسأي إشارة -2

يجب وجودها ملصقة في وراء المقطورة الثقيلة ؟إنعكاسأي إشارة -3

إلى األمام على طريق رئيسي في أّي الطريقين يجب أن تعطي األولوية لليمين ؟اإلستمرارأنت تنوي -4

وال أحد منهما



ما نوع هذه المركبة؟, أمامك مركبة تحمل هذه العالمات-5

سيارة خصوصية مع مقطورة-1
شاحنة-2
شاحنة مع مقطورة-3
سيارة خصوصية مع مقطورة ثقيلة-4

في الجهة األمامية من السيارة ؟لإلستعمالفي هذه الحالة أّي ضوء هو األكثر مناسب -6

الضوء النصفي-1

ضوء العالي-2

ضوء الضباب-3

ضوء التوقف-4

السيارة على طريق زلق ؟إنزلقتإذا , ما الذي يجب عليك أن تعملهلإلنغالقتقود سيارة ال تحتوي على كابح مانع -7

أفصل التروس و أضغط على الكابح بقوة-1

أضغط على الكابح بخفّة و أنحرف إلى اليمين-2

الطريقبإتجاهأضغط على الكابح بقوة وأقود -3

الطريق العامبإتجاهأفصل التروس وأقود -4

ما هو أكبر خطر موجود في هذا الوضع؟-8

أن تقوم العربة الموجودة أمامي بالفرملة-1

أن يتم تجاوزي من ناحية اليمين-2

أن يتم تجاوزي من ناحية اليسار-3

أن تقوم العربة الموجودة أمامي بتبديل حقل السياقة -4



؟!ما هو الشيء الذي يسري هنا, ستنعطف إلى اليسار مباشرة بعد مسار عبور المشاة-9

يجب أن أسمح لحركة المرور القادمة من اليسار العبور قبلي-1
يجب أن أسمح لكل أشكال حركة المرور المتقاطعة العبور قبلي-2
يجب أن أسمح لحركة المرور القادمة من اليمين العبور قبلي-3
يجب أن أسمح لحركة المرور المتقاطعة العبور أوالا -4

ضمن أّي منطقة يكون التوقيف ممنوعاً؟, تريد توقيف سيارتك عند موقف حافالت يفتقر إلى عالمات-10

متراا بعدها12متراا قبل شاخصة موقف الحافالت و إلى 12من -1
متراا قبل شاخصة موقف الحافالت وإليها مباشرة24من -2
متراا بعدها10متراا قبل شاخصة موقف الحافالت وإلى 10من -3
متراً قبل شاخصة موقف الحافالت وإليها مباشرة20من -4

هل تحصل على مخالفة من البوليس إذا اوقفك؟, أنت تسوق سيارة وأنت تعبان-11

نعم إذا حصل معي حادث بسبب التعب-1
2- ً نعم دائما
كال-3

ويسبب الصداع والغثيان وهي أول أعراض التسمم؟والرائحهأّي من هذه الغازات تنبعث من نظام العادم وهو عديم اللون والطعم -12

األزوتيكأوكسيد -1
ثنائي أوكسيد الكربون-2
أول أوكسيد الكربون-3
الهيدروكربون-4



أي غاز ال يترشح بالمرشح الحافز للغازات ويسبب ارتفاع درجة الحرارة البحار والمياه؟-13

أوكسيد الكربون-1
األزوتيكأوكسيدات-2
ثـنـائي أوكسيد الكربون-3
الهيدروكربون-4

؟مندفعهما هَي صفات السائقون الذين يسوقون بصورة -14

أنهم يسوقون بسرعات منخفضة-1
ا نحو الجهة الخاطئةإنتباههمأن -2 سيء دائما
أكثر مما يسمح به الوضععاليهأنهم يسوقون بسرعات -3
إنهم يمكن أن ينعطفوا أو يبّدلوا حقل السياقة بصورة مفاجئة-4

ما هو الصحيح بخصوص الرؤية لدى السائق الجديد بالمقارنة مع السائق ذو الخبرة؟-15

السائق الجديد له رؤية أعرض-1
السائق الجديد له رؤية أطول-2
السائق عديم الخبرة ينظر دائماً قريب من السيارة-3
كالهما لديهم نفس المقدرة على الرؤية-4

أي عامل يسبب حوادث في حركة المرور؟-16

نقص في بيئة السير-1
نقص عند السائق-2
نقص في السيارة-3

ثاني أوكسيد الكربون؟إنبعاثما هو أفضل طريقة لتخفيف -17

من خالل تسخين المحرك إلى حرارة معينة قبل السياقة-1
أن ال تدع موتور السيارة يدور بسرعه عالية عند السياقة-2
أستعمل بنزين فيه مادة الكتان قليلة-3
أسوق سيارة مجهزة بمرشح حافز-4



أخطاء تؤدي إلى وقوع حوادث؟ إرتكابكيف تتمكن كسائق من تقليل خطر -18

أحرص على كون العربة بحالة أمنة في حركة المرور-1
أختار الطريق ذو الحالة الجيدة-2
أتأكد من أن جميع الركاب يستخدمون أحزمة األمان-3
ا عند السياقة-4 تكون مرتاحا

ما هَي عالقة التوتر وتأثيرها على القيادة بصورة عامة؟-19

قليل من التوتر يحسن قدرتك على القيادة-1
كل درجات التوتر تضعف القدرة على القيادة-2
ال عالقة للتوتر مع القدرة على القيادة-3

ما هو الوصف الصحيح لحقل السياقة؟-20

حقل السياقة ال يلزم دوماً على وجود عالمات فيه-1
هامش الطريق هو حقل سياقة -2
ا على وجود عالمات فيه-3 حقل السياقة يلزم دوما

لإلنغالقغير قابلة (  ABS)ما هَي حسنات فرامل -21

أثناء الفرملة الشديدة العجالت األمامية تنقفل على نفسها-1
هي أنه ال يلزم الضغط كثيراا على دعسة الفرامل-2
الفرامل يقلإهتراءهي أن -3
هي أنه تستطيع توجيه السيارة حتى في حالة الفرملة القوية-4

أين يجب وضعه؟, لقد حصلت عربتك عطالً في المحرك في مكان يتوجب عليك وضع مثلث العطل-22

أمتار خلف السيارة 10–5من -1
وراء اإلطار اليسار الخلفي-2
فوق السيارة مما يجعل مشاهدته عن بعد -3
في ذلك المكان الذي يتيح تحذير باقي المارة بالوقت المناسب-4



ما المقصود بتأثير الجماعة؟-23

ا ألنَك رأيت سيارة شرطي-1 حين تصبح مرتبكا
حين سائق أخر يسوق غير قانوني-2
حين يتأثر السائق برفاقه الموجودون في السيارة ويسوق بطريقه على غير عادته-3
حين ينزعج من أصوات الراكبين-4

على أي بعد قبل موقع الخطر توضع هذه الشاخصة؟-24

متر100–50من -1
متر350–250من -2
متر250–150من -3
متر150–100من -4

ما هَو الصحيح بخصوص الحمولة في الليل؟-25

إذا كانت الحمولة تخرج من خلف السيارة تعلّم بضوء أحمر وعاكس أحمر-1
إذا كانت الحمولة تخرج من أمام السيارة تعلّم بعاكس أحمر-2
إذا كانت الحمولة تخرج من خلف السيارة تعلّم بعلم أحمر-3

أنت تسوق في ضوء النهار والحمولة برزت أكثر من متر من الخلف كيف يجب أن يكون شكل العالمة؟-26

عالمة حمراء وصفراء-1
عالمة صفراء-2
عالمة حمراء-3

أّي من هذه العوامل تؤدي إلى طول مسافة الفرملة؟-27

سرعة السيارة-1
االسيارةوزن -2
عمق نموذج اإلطار-3
حالة الطريق-4



للعالمة؟اإلحتياجدون , ما هَي أطول مسافة بين سيارتين عند السحب يجب ان تكون-28

متر2أقصى حد -1
متر1أقصى حد -2
متر4أقصى حد -3
متر3أقصى حد -4

متى يجب تغيير كرسي األطفال و وضع حزام األمان بدالً عنه؟-29

عندما يصبح رأس الطفل على الحافة العليا للكرسي-1
سنوات6عندما يصبح عمر الطفل -2
عندما يصبح عمر الطفل سنتين-3

ذو فرامل؟عربانةما هَي أقصى سرعه مسموح لك فيها عندما تسحب -30

ساعة/ كم 90سرعه -1
ساعة/ كم 110سرعه -2
ساعة/ كم 70سرعه -3
ساعة/ كم 80سرعه -4

متى يوجد الخطر األكبر للحيوانات البرية عندما تمر بساحل يوجد به الحيوانات البرية؟-31

ألن الحيوانات تبحث عن األكل, بالليل-1
ا -2 وسط النهار ألن الحيوانات أكثر نشاطا
بطلوع وغروب الشمس ألنهم يتحركون أكثر-3

بها عندما تسحب خلفك سيارة أخرى؟المسموحالقصوىالسرعةهيَ ما-32

ساعة/كم30السرعة القصوى هي -1
ساعة/كم50السرعة القصوى هي -2
ساعة/كم40السرعة القصوى هي -3



سياقة جديدة؟إجازةعلىحصولكحالفيالخطرلتجنبجيدةصورةتعطيكيف-33

ا ببطئأسوق-1 دائما
أسوق في مكانات مزدحمة لكي أتجنب الصعوبة في الحاالت الصعبة-2
ا -3 أفرمل دائما
أعطي مجال كافي بيني وبين السيارات الموجودة أمامي-4

؟ABSبدونوفراملABSما هَو الفرق بين فرامل -34

ال شيء-1
ABSبفرامل أقلتكونالفرملةمسافة-2
ABSأقل بفرامل اإلنزالقعند الفرملة القوية خطر -3
ABSعندما تفرمل العجالت تنقفل بفرامل -4

والمحرك عاطل والسيارة مسحوبة ما هو الصحيح؟هايدروليكلديك سيارة سيرفو -35

ا تعملالالفرامل-1 نهائيا
الفرامل تعمل لكن بضغط عالي على دواسة الفرامل-2
الفرامل تعمل بسهولة-3

تعمل بشكل جيد عند تجربة الضغط عليها بقوة؟ABSال فراملأنمنتتأكدكيف-36

اإلطار وبعد ذلك تشم رائحة نموذج النقشة المحروقةعلىإنكماشأصوات تسمع-1
تشعر بأن دواسة الفرامل صامته وتشد قليالا على اإلطار األمامي-2
في دواسة الفراملبإهتزازاتتسمع صوت نابض وتشعر -3

لكي ال يتجمد المحرك؟الرادياتورما هو السائل الذي يوضع في -37

وتيزابماء -1
وجليكولماء -2
وميتانولماء -3



وأحياناً سلبية ما هو نوع الركاب الذين لهم تأثير إجابي على السائقين؟إجابيةأحياناً مختلفهإن تأثير الركاب على السائقين له معاني -38

الوالدين-1
األطفال-2
األصدقاء من نفس العمر-3
األصدقاء األكبر عمراا -4

؟!غير فعالةABS" لإلنزالقغير قابلة "كيف يمكنك التأكد مما أن فرامل -39

الضغطعندصعبةالفراملدواسةتصبح-1
محروقمطاطرائحةينبثق-2
نفسهاعلىتقفلاألماميةاإلطارات-3
تصبح سهلة التوجيه-4

أفضل لكي تحصل على مسافة فرملة أقل؟العباراتهذهمنأيّ ,ABSبفراملمجهزةسيارةتسوقأنت-40

وأخذ جهة اليمينالتروسوأفصلبشدةأكبح-1
أكبح بمرونة وأفصل التروس بعدها أزيد الضغط على الفرامل لكي ال تنقفل العجالت-2
العجالتالضغط على الفرامل لكي ال تنقفل اقلل وأفصل التروس بعدها أكبح بشّدة -3

الشرطة خلفك ويعطي إشارة أحمر وأزرق ماذا تفعل؟موتورسيكل-41

هامش الطريق وأقف أمامهعلىأسوق-1
وأستمر بالسيرالسرعهأخفف -2
أعطيه مجال لكي يمر-3

أنت تسوق في العتمة وتلتقي مع سيارة قادمة أين يجب أن تركز نظرك؟-42

اليمينجهةفي-1
االمامإلى-2
راليساجهةفي-3



ما هو الترتيب التسلسلي الذي تتبعه عندما تواجهك عدة إشارات في أن واحد؟-43

قواعد المرور, شواخص, ضوئيةإشارة,شرطة-1
شواخص, قواعد المرور, شرطة, إشارة ضوئية-2
شواخص, قواعد المرور, إشارة ضوئية, شرطة-3

ماذا يجب أن يكون لديك؟السيارةتسوقعندما-44

البطارياتشاحنة-1
اإلحتياطإطار -2
حبل السحب-3
إجازة السوق-4

بالساعة ما هي المسافة التي تقطعها السيارة في الثانية الواحدة؟/ كم50تسوق بسرعة -45

متر1-24
أمتار2-6
متر3-14
أمتار4-9

أين يجب وضعه؟, لقد حصل في عربتك عطل في المحرك في مكان يتوجب عليك وضع مثلث العطل-46

السيارةخلفمتر200-150من-1
متر خلف السيارة100-150من-2
وراء اإلطار اليسار الخلفي-3
فوق السيارة مما يجعل مشاهدته عن بعد ممكنة-4

تتصرف؟كيفلألوسترادالدخولتريدوسيارةاألوسترادداخلتسوق-47

لألوسترادالدخولعمليةللسيارةألسهلالسياقةحقلأغيرأنيجب-1
لألوسترادالدخولعمليةللسيارةأسهلبحيثسرعتيأنّظمأنيجب-2
األولويةتعطينيأنلألوسترادالدخولتريدالتيالسيارةعلىيجب-3



كيف تتصرف؟, شخص أصيب بصعوبة في التنفس ويجب عليك عمل ما يسمى إنقاذ القلب والرئتين-48

اإلصطناعيالضغط على الصدر أكثر من التنفس حركاتمنكثيراً أعملأنعلييجب-1
أكثر بمرتين من حركات الضغط على الصدرإصطناعييجب علي عمل تنفس -2
يجب أن اعمل تنفس اصطناعي فقط-3
يجب علّي أن اعمل حركات الضغط على الصدر فقط-4

ما هو السائل الذي يتم في البطارية فيما لو كان مستوى السائل في احد خاليا البطارية قليل؟-49

تيزاب,حامض-1
فريزأنتي-2
القطرماء-3
جليكول-4

ما هو الصحيح بخصوص بطارية السيارة؟-50

تنفجرأنيمكنخاطئبشكلمعهاتعاملتإذا-1
باردةكانتوإنحتىالشحنبنفستعمل-2
تتجمدالحتىالجليكولمادةفيهاتضعالشتاءفي-3

نفسية؟بصدمةيصابأنوشكعلىلشخصتقدمهاالتيالمساعدةنوعهيَ ماحادثمكانمنتقترب-51

ا ظهره للحادث-1 ا على األرض معطيا ضع المصاب متسطحا
بمرونهوأضعه على ظهره بحيث رجله أعلى من رأسه وأغطيه بالبطانية و أتعامل معه إصطناعيأعمل له تنفس -2
بشيء أخر ينسيه الحادثيهليدع المصاب -3
ضع المصاب في وضع يكون رأسه في وضع منخفض وقدميه في وضع مرتفع وأتحدث معه بهدوء وأضع مالبس تحته وفوقه-4

أيهما يجب ان تتبع؟برتقاليهتسوق في طريق به خطوط بيضاء وخطوط -52

الخطوط البيضاء-1
كالهما-2
الخطوط البرتقالية-3


