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 :١٤ -تعني الشاخصة أ . ١
 .ممنوع ا�ستدارة إلى اليمين. أ

 . خط وقوف على سطح الطريق.ب

 .مفترق تفرع طرق إلى اليمين. ج
 

   . ملتقى تفرع طرق إلى اليسار.د

 ؟٣٦ -معنى الشاخصة أ ما . ٢
 ً.م تقريبا١٥٠مكان عبور المارة على بعد  .أ

 .سبيل للمشاة فقط. ب

 .ممنوع دخول المارة. ج
 

  .أو�د بقرب المكان. د

 : تعني٢٨ - شاخصة ب . ٣
 .ممنوع دخول المركبات الميكانيكية. أ

 .ممنوع الوقوف والتوقف إ� لتنفيذ أمر قانوني. ب

 .مدخل ساحة خاصة. ج
 

  .ھا الشاخصةممنوع إيقاف المركبات في الجھة التي أقيمت في  .د

 : تعني ٨ - الشاخصة ب . ٤
 .جميع اQجابات صحيحة .أ

 .يجوز تجاوز مركبة ميكانيكية تسير على عجلتين. ب

 . أكثر من عجلتينيجوز تجاوز مركبة غير ميكانيكية تسير على. ج
 

  .ممنوع تجاوز مركبة آلية تسير على أكثر من عجلتين. د

 :ما ھي الشاخصة التي تسمح بالوقوف بجانب الرصيف بواسطة بطاقة وقوف. ٥

  .أ

   .ب

  .ج

   .د

إلى اليمين أو إلى ، عندما توضع فوق اQشارة الضوئية إشارة مع أسھم للسير إلى اYمام. ٦
 :اليسار 

 السير يكون فقط حسب اYسھم فوق اQشارة الضوئية .أ

 اQشارة تكون ملزمة فقط عندما تكون اQشارة الضوئية عاطلة. ب

 تجاهعند عدم وجود عرقلة لحركة السير يمكن السير Yي ا. ج

 اQشارة تكون ملزمة فقط إذا كانت ھناك أسھم على الطريق. د

 كيف يتصرف السائق عند اقترابه لطريق وعرة ؟. ٧
 أن يزيد السرعة كي يقطع الطريق الوعرة سريعا. أ

 أن يتمھل ويسير بسرعة معقولة ومgئمة لfوضاع  .ب

 ويستعمل الزامور، أن يؤشر للمركبة القادمة أمامه. ج

 أن يضغط بصورة متقطعة ومتتالية على دعسة الفرامل. د



 

  

  

 :عند توقف مركبتك في طريق صاعدة مع حافة رصيف حجرية تستعمل فرامل اليد . ٨
 تستعمل الغيار اYول وتوجه العجgت لحافة الرصيف. أ

 تستعمل الغيار اYول وتوجه العجgت إلى وسط الطريق  .ب

 توجه العجgت إلى حافة الرصيفتستعمل الغيار الخلفي و. ج

 تستعمل الغيار الخلفي وتوجه العجgت لوسط الطريق. د

 :قبل الدخول إلى منعطف وأثناء السير فيه . ٩
 يجب السير بسرعة عند الدخول إلى المنعطف. أ

 يجب زيادة السرعة لتؤمن انعطاف سھل. ب

 يجب أن تسير بسرعة بطيئة .ج

  الطريقيجب أن تسير في وسط. د

 :اجتياز مركبة مجتازة يجوز . ١٠
 في طريق ذات اتجاه واحد. أ

 إذا كان ھناك أكثر من مسلكين في نفس ا�تجاه. ب

 جميع اYجوبة صحيحة .ج

  طن٤المركبة التي تجتاز المركبة المتجاوزة � يزيد وزنھا عن . د

 :عند إيقاف المركبة في طريق صاعدة . ١١
 ل الغيار الخلفيعليك استعما. أ

 عليك استعمال الغيار النيوترال. ب

 عليك استعمال الغيار اYول اYمامي .ج

 عليك استعمال الغيار السريع. د

 :تھيأت لgجتياز وفجأة شاھدت في المرآة مركبة تسير بسرعة وبدأت اجتيازك . ١٢
 تستمر في ا�جتياز وتؤشر بيدك للسائق الذي خلفك. أ

 ا�جتياز �ن حق اYولوية لgجتيازتستمر ب. ب

 استمر بسرعتك العادية وأعط المركبة حق ا�جتياز .ج

 تستمر با�جتياز إذ انك ستجتاز قبل المركبة السريعة. د

 متى يمكن استعمال اYضواء العالية في المركبة ؟. ١٣
 في طريق ليست بلدية وعند السير في قافلة. أ

 في طريق خارج المدن وعندما تسمح الظروف بذلك  .ب

 جميع اYجوبة صحيحة. ج

 في طريق بلدية مضاءة. د

 :إذا سجلت في رخصة المركبة سرعة محدودة . ١٤
 ممنوع تعدي السرعة المسجلة في رخصة المركبة .أ

 مسموح تعدي السرعة المسجلة فقط في طريق سريعة. ب

 لة فقط في طريق منحدرةمسموح تعدي السرعة المسج. ج

 مسموح تعدي السرعة فقط عند ا�جتياز. د

 ما ھو الرصيف ؟. ١٥
 قسم من عرض الطريق معد للمشاة والدراجات. أ

 قسم من الطريق داخل البلد في مكان مأھول. ب

 ثgثة أمتار على جانب الطريق إما إن يكون معبد أو ترابي. ج

 اةقسم من عرض الطريق معد للمش  .د



 

  

  

 :طريق بدون مخرج معد لسكان الشارع . ١٦
 القانون فقط يطبق على سائقي المركبات بداخله. أ

 يعد طريق فقط بالنسبة للساكنين فيه. ب

� يعد طريق حسب القانون لذلك ممنوع استعماله. ج 

 حسب القانون يعد طريق  .د

 :يق البلدية السرعة القصوى المسموحة للمركبة الخصوصية في الطر. ١٧
 س/  كم ٥٠ھي  .أ

 س/  كم ٧٠ھي . ب

 س/  كم ٤٠ھي . ج

 س/  كم ٦٠ھي . د

 :ممنوع إيقاف مركبة . ١٨
  متر من ملتقى سكة حديد٢٠بحدود  .أ

  متر من ملتقى سكة حديد١٢بحدود . ب

  متر من ملتقى سكة حديد١٥بحدود . ج

  أمتار من ملتقى سكة حديد٦بحدود . د

 :دما يتكون حامض بصورة مسحوق ابيض على أقطاب البطارية عن. ١٩
 يجب تنظيف المسحوق بالماء لتحسين ا�تصال الكھربائي .أ

 يجب تغيير البطارية. ب

 ھذا يدل على أن البطارية جافة جدا. ج

 ھذا يدل على أن البطارية غير مشحونة. د

 :رك يتكون الخليط من الوقود والھواء الضروري لتشغيل المح. ٢٠
 في الرادياتور. أ

 في خزان الوقود. ب

 في المولد. ج

 في الكربوريتر  .د

٢١ . � :عندما يتوقف المحرك بصورة فجائية فما عليك فحصه أو
 إذا كان ھناك خلل في التيار الكھربائي .أ

 إذا أضواء المركبة تنير. ب

 إذا كان ھناك ماء كافي في الرادياتور. ج

 ان ھناك زيت كافي في المحركإذا ك. د

 :يكون السبب أن ، وتشعر برائحة شديدة للوقود، إذا لم تتمكن من تشغيل المحرك. ٢٢
 الوقود قد نفذ من خزان الوقود. أ

 الكاربوريتر مشبع بالوقود  .ب

 أنبوب الوقود مسدود. ج

 الكاربوريتر تعطل عن العمل. د

 :توازن العجgت عليك جلب المركبة للكراج لفحص . ٢٣
 تتلف بسرعة) الكاوتشوك(عندما ترى اQطارات  .أ

 عندما تشعر أن فرامل اليد ضعيفة. ب

 عندما تشعر أن فرامل الرجل � توقف المركبة. ج

 عندما تشعر أن الھواء في العجgت يتناقص بسرعة. د



 

  

 :يرينا مقياس السرعة . ٢٤
 سرعة دوران عجلة المحرك. أ

 ساعة/ سير المركبة كم سرعة   .ب

 سرعة العجgت المسننة في جھاز الغيار. ج

 سرعة دوران المحرك. د

 :استعمال الزامور في طريق بلدية . ٢٥
 يجوز للتحذير عندما � تكون وسيلة أخرى لمنع الخطر .أ

 يجوز فقط في طريق ليست بلدية. ب

 يجوز فقط في طريق بلدية. ج

 ةممنوع في طريق بلدي. د

 :يضاء ضوء السير الى الخلف . ٢٦
 عند استعمال الغيار الخلفي فقط .أ

 يضاء بواسطة مفتاح كھربائي منفصل. ب

 يستعمل في ساعات الليل فقط. ج

 ممنوع استعماله عند الرجوع إلى الخلف. د

 :يسبب ، رمل على سطح الطريق . ٢٧
� تأثير للرمل على سير المركبة. أ 

 ليل بين اQطارات والطريق مما يؤدي إلى الزحلقةاحتكاك ق  .ب

 زيادة ا�حتكاك بين الكاوتشوك والطريق. ج

 رمل أو أوساخ تساعد على توقف المركبة حا�. د

 :يجب التمھل عند ا�قتراب من باص واقف في محطة وقوف . ٢٨
 فقط إذا كان الباص بارزا خارج المحطة. أ

 اص ركابفقط إذا كان في داخل الب. ب

 فقط إذا كان في داخل الباص أو�د. ج

 في جميع اYحوال  .د

 :ھذا معناه ، إذا ظھر الضوء ا�زرق على لوحة المقاييس . ٢٩
 إننا نستعمل أضواء الوقوف. أ

 إننا نستعمل الضوء الواطي. ب

 إننا نستعمل ماسحات الزجاج اYمامي. ج

 إننا نستعمل الضوء العالي  .د

 : طريق بلدية ممنوع استعمال الزامور في. ٣٠
 فقط عندما تمر جنب حيوانات. أ

 فقط بالقرب من المستشفيات. ب

 في كل اYحوال ما عدا في حالة خطر � يمكن منعه بطريقة أخرى .ج

 ممنوع الزامور> فقط إذا كانت ھناك إشارة سير< . د
 



 

 : معناه٦ -خط متقطع إلى جانب خط متواصل د . ١
 .يجوز اختراقھما عند تجاوز مركبة بطيئة فقط.أ

 . 2 يجوز اختراقھما في أية حالة من الحا2ت.ب

 .ذا كان الخط المتقطع على يمين الخط المتواصليجوز اختراقھما إ. ج
 

  . يجوز اختراقھما إذا كان الخط المتقطع على يسار الخط المتواصل.د

  ؟٧ - ماذا ينھي مفعول الشاخصة ب . ٢
 .نھاية الطريق الضيقة أو المفترق القريب  .أ

 .المفترق القريب فقط . ب

 .جميع اHجابات صحيحة. ج
 

   الشاخصة. د

 

  :٢ -يسري مفعول الشاخصة ب . ٣
 .اعلى الطريق التي تقود المركبة فيھ. أ

 .على الطريق التي أمامك  .ب

 .على الطريق التي تقود المركبة فيھا وحتى المفترق القريب. ج
 

  .فقط على اتجاه حركة السير المقابلة في الطريق التي أمامك. د

  ما ھي الشاخصة التي معناھا 2فتة للتحذير ولNرشاد وللمنع أو للتحديد؟.٤

  .أ

   .ب

  .ج

   .د

 : معناھاb49الشاخصة . ٥
 ً.ن اليسار أيضايجوز تجاوز المركبة التي أمامك من اليمين وم. أ

 .ملتقى تفرع طرق إلى اليمين والى اليسار. ب

 ً.يجوز عبور المكان الذي أقيمت عليه الشاخصة من اليمين ومن اليسار أيضا .ج
 

  .ليمين والى اليسارالطريق تنحدر إلى ا. د

 :عليه ، قبل ملتقى سكة حديد" قف"سائق سيارة الذي يتوقف عند إشارة . ٦
 جميع اaجوبة صحيحة. أ

 أن يستعمل الغيار النيوترال. ب

 إيقاف عمل محرك. ج

 أن يفتح الشباك وان يصغي وينظر إلى طول سكة الحديد، إيقاف عمل الراديو  .د

  



 

 : متقطع مسموح أن تقطع خط. ٧
 فقط إذا متطلبات السير توجب ذلك .أ

 فقط إذا كان عن اليمين خط أبيض متواصل. ب

 فقط في طريق ذات اتجاه واحد. ج

 فقط لغاية ا2نعطاف إلى اليسار. د

عليك ، أنت تسير في طريق ذات اتجاه واحد وتريد ا2نعطاف إلى اليسار لطريق ذات اتجاھين. ٨
 :ا2نعطاف 

 لجھة اليسرى للطريق والى المسلك اaيسر للطريق المقصودمن ا. أ

 من الجھة اليسرى للطريق ذات ا2تجاه الواحد إلى المسلك اaيمن للطريق المقصود  .ب

 من الجھة اليمنى للطريق والى المسلك اaيمن للطريق المقصود. ج

 من الجھة اليمنى للطريق والى المسلك اaيسر للطريق المقصود. د

 كيف تتصرف عندما تmحظ أن ھناك حيوان على الطريق ؟. ٩
 استعل الزامور. أ

 2تھتم باaمر بتاتا. ب

 قف. ج

 تمھل  .د

 :ھناك خط فاصل متواصل ، انك تسير في طريق ذات اتجاھين مسلك واحد لكل اتجاه. ١٠
 التوقف والوقوف مسموح فقط بموازاة الرصيف. أ

  بتاتاالتوقف والوقوف ممنوع  .ب

 إ2 إذا كانت إشارة سير تمنع ذلك، 2 مانع من التوقف والوقوف. ج

 الوقوف مسموح للباصات فقط. د

 :يجب أن تعطي إشارة عندما تحاول ا2نحراف أو ا2نعطاف . ١١
 من مسافة معقولة قبل محاولة ا2نحراف أو ا2نعطاف .أ

  إشارةأو2 يجب ا2نتقال من المسلك وبعد ذلك إعطاء. ب

 2 ضرورة ھناك Hعطاء إشارة عند محاولة ا2نحراف. ج

 يجب إعطاء إشارة قبل خمسة أمتار من الدخول من المسلك. د

 :السير بالمركبة الى الخلف . ١٢
 ممنوع إ2 في حالة الضرورة .أ

 مسموح إذا كان ھناك إنسان مرشد فقط. ب

 مسموح في جميع اaحوال. ج

  معينة من المركباتممنوع aنواع. د

 :حدود مفترق الطريق ھو . ١٣
 رسم خطوط مائلة بيضاء على سطح الطريق. أ

 حافة الطريق أو امتداد ھذه الحافات بخطوط وھمية  .ب

 نھاية المكان لعبور ممر المشاة على الطرق الملتقية بالمفترق. ج

 خطوط ا2نتظار في كل طريق من الطرق الملتقية بالمفترق. د

يسمح الوقوف قرب الرصيف عن ، في مكان يسمح به الوقوف وليس ھناك إشارة تمنع ذلك. ١٤
 :بعد 2 يزيد 

  سم٤٠عن  .أ

  سم٦٠عن . ب

  سم٨٠عن . ج

  سم٢٠عن . د

  



 

  

 متى يجوز اHشارة بواسطة تحويل الضوء من الواطئ الى العالي في ساعات الليل ؟. ١٥
 ق بخط مستقيمعندما تريد أن تقطع مفتر. أ

 .عندما تريد ا2نعطاف إلى اليمين. ب

 عندما تريد أن تأشر للمركبة التي أمامك بأنك تريد اجتيازھا .ج

 عندما تريد ا2نعطاف إلى اليسار. د

 :اشر إلى الجملة الصحيحة . ١٦
 شھادة التأمين إذا لم تحفظ في دائرة السير فتكون ملغية المفعول. أ

 مركبة أن يحمل معه شھادة التأمين وحتى إذا لم يكن السائقعلى صاحب ال. ب

 شھادة التأمين إذا لم تحفظ في شركة التأمين فتكون ملغية المفعول. ج

 على السائق أن يحمل معه شھادة التأمين سارية المفعول للمركبة وقت السير  .د

 : في رخصة السواقة عندما يكون ھناك تغير في أحد مواد اaحوال الشخصية المدونة. ١٧
 يجب إخبار دائرة السير حا2. أ

  يوما١٥يجب إخبار دائرة السير في مدة   .ب

 ممنوع تغيير أي مادة قبل أن تحصل على موافقة مسبقا. ج

 غير ملزم أن تعمل شئ. د

 :ممنوع إيقاف مركبة . ١٨
  متر من المفترق٦بحدود . أ

  متر من المفترق١٢بحدود   .ب

  متر من المفترق١٥ود بحد. ج

  متر من المفترق٢٠بحدود . د

 :يجب ، لكي نتأكد من وجود ماء كافي داخل الرادياتور. ١٩
 فتح غطاء الرادياتور لنرى إلى أي حد يصل الماء .أ

 فحص ذلك بواسطة مقياس الماء في لوحة المقياس. ب

 التوجه إلى الكراج لفحص الرادياتور. ج

 لماء لنرى إلى أي مدى يصل الماءإخراج مقياس ا. د

 :يجب أن يكون ضغط الھواء في اHطارات . ٢٠
 حسب عرض اHطار. أ

 حسب تعليمات المنتج  .ب

 حسب مساحة لمس اHطار. ج

 حسب تعليمات القانون. د

 :الكارتير / يجب تغيير الزيت في حوض الزيت . ٢١
 حسب تعليمات المنتج .أ

 ة السير والمدونة في المركبةحسب تعليمات دائر. ب

 عندما تشعر بأن الوقود 2 يسيل جيدا. ج

 عندما تكون كمية الزيت داخل المحرك اقل من المطلوب. د

 :يجب أن نھتم ، لكي نضمن عمل البطارية بصورة جيدة. ٢٢
 بأن يكون فيھا سو2ر كافي. أ

 بأن يكون فيھا زيت كافي. ب

 وط كافيبأن يكون فيھا ھواء مضغ. ج

 بأن يكون فيھا ماء مقطر كافي  .د

  



 

  

 :يجب ، لكي نفحص بأن ھناك ماء كافي في الرادياتور. ٢٣
 فتح غطاء الرادياتور لنرى إذا كان ھناك ماء كافي .أ

 أن نرى عقرب مقياس الماء الموجود في الجھة اليمنى. ب

 طمس مقياس الماء في الرادياتور لنرى كمية الماء. ج

 نرى على مقياس الماء الكمية التي حددھا المنتجأن . د

 :عندما 2تصل الشرارة الكھربائية للبوجيات . ٢٤
 ھذا يؤثر على المحرك فقط عند السير بسرعة. أ

 ھذا يؤثر فقط عند تشغيل المحرك صباحا. ب

 المحرك 2 يعمل .ج

 المحرك يتوقف عن العمل بانتظام. د

 :الرصيف بمركبتك يسمح لك أن تصعد على . ٢٥
 لشحن أو إفراغ حمولة فقط. أ

 لكي تستدير في طريق ضيقة. ب

 Hنزال ركاب فقط. ج

 موقف للمركبات أو لكراج، للدخول إلى ساحة  .د

 :يسبب ، ھواء أكثر من المقرر في اHطارات. ٢٦
 إمكانية شحن أكثر في المركبة. أ

 لسير مريح وھادئ. ب

 راتتلف سريع في اHطا .ج

 2 عmقة بين السير والكاوتشوك في المركبة. د

 :عند السير ليm وقد تعطل الضوء اaمامي اaيمن . ٢٧
 يمكنك استمرار السير بسرعة بطيئة وفي أقصى اليسار من الطريق. أ

 يمكنك استمرار السير بضوء واحد فقط. ب

 ممنوع استمرار السير بضوء واحد فقط .ج

 ر السير بسرعة بطيئة وفي أقصى اليمين من الطريقيمكنك استمرا. د

 :دعست على دعسة الفرامل Hيقاف المركبة ، انك تسير في طريق رأيت عائقا. ٢٨
 المركبة تسير مسافة ما إلى أن تقف .أ

 المركبة تقف في المكان إذا كان جھاز الفرامل جيدا. ب

 د أيضاالمركبة تقف في المكان إذا استعملت فرامل الي. ج

 المركبة تقف في المكان. د

 :في اHطار بموجب القانون ) الفرزات ( عمق اaخاديد . ٢٩
 . ملم ٢يجب أن 2 يقل عن  .أ

 .2 يوجد قانون يحدد السمك اaدنى لNطار . ب

 .سم ٢يجب أن 2 يقل عن . ج

 .السمك القانوني ھو الذي يمكن من السير ا�من . د

 ت المعطاة من قبل عامل اaشغال على الطريق يلزم السائقين ؟ھل اHشارا. ٣٠
 عندما ينظم السير في مكان لعبور المشاة فقط، نعم. أ

 فقط إذا وقف في جانبه شرطي، نعم. ب

 "قف"أو " سر"عندما يستعمل اHشارتين ، نعم .ج

 2ن الذي يعطي اHشارة ليس شرطيا، 2. د
 



 

 : معناھا ٢٠ - الشاخصة أ . ١
اندماج شارع له حق ا-ولوية مع طريق جانبية من اليسار ، ممنوع ا�ستدارة إلى الطريق . أ

 .الجانبية

 .  حق ا-ولوية ، ممنوع ا�ستدارة إلى اليمين اندماج شارع مع طريق جانبية لھا.ب

  .  اندماج مع شارع له حق ا-ولوية ، ممنوع ا�ستدارة إلى اليسار.ج

اندماج شارع له حق ا-ولوية مع طريق جانبية من اليمين ، ممنوع ا�ستدارة إلى الطريق . د
 .الجانبية 

 

 : معناھا١٧ - شاخصة أ. ٢
 .ين ثم إلى اليسارمفترقات طرق إلى اليم .أ

 .اندماج طريق من اليسار ثم من اليمين. ب

 .مفترقات طرق إلى اليسار ثم إلى اليمين. ج
 

  .تقاطع طرق من ا-مام واليمين واليسار. د

 : معناه٢ -ر واصفر مع بعض في اFلة الضوئية ھـ ضوء احم. ٣
 .استعد للوقوف عند ظھور الضوء ا-حمر. أ

 .خفف السرعة عند ظھور الضوء ا-صفر. ب

 .تحول الضوء إلى احمراعبر المفترق بسرعة قبل أن ي. ج
 

  .استعد للسير عند ظھور الضوء ا-خضر  .د

  ؟١ -ھل يجوز لدراجة ھوائية دخول شارع أقيمت على مدخله الشاخصة ب . ٤
 .نعم يجوز. أ

 .ا الدخول إذا كانت تسير على عجلتينيجوز لھ. ب

 .ك\ � يجوز .ج
 

  .يجوز لھا الدخول إذا كانت تسير على ث\ث عج\ت. د

  :٥٢ -تعني الشاخصة ب . ٥
 .طريق للمركبات الخصوصية والخصوصية المزدوجة ا�ستعمال والصالون العمومي فقط. أ

 .ساعة /كم٥٥طريق للمركبات الميكانيكية التي تستطيع ويجوز لھا السير بسرعة تزيد عن . ب

 .طريق للمركبات الميكانيكية باستثناء الدراجة النارية بدون عربة جانبية . ج
 

  .طريق للمركبات الميكانيكية فقط   .د

 : معناھا٦١- الشاخصة ب . ٦
 .ممنوع دخول أي حيوان من فصيلة الخيول فقط. أ

 .ممنوع دخول الحيوانات بما في ذلك الك\ب والقطط. ب

 .ي تجرھا الحيواناتممنوع دخول الحيوانات والعربات الت .ج
 

  .ممنوع دخول العربات التي تجرھا الحيوانات وعربات اليد. د

 :عند ا�قتراب في ساعة النھار لمكان فيه الرؤية غير واضحة . ٧
 يجب أن تتمھل وتسير بسرعة معقولة .أ

 يجب إعطاء إشارة با-ضواء العالية المتقطعة لتحذير السائقين. ب

 لغيار الواطئيجب أن تتحول ل. ج

 يجب أن تسرع وتسير على ھامش الطريق. د

 :في ھذه الحالة ، انك تسير خلف مركبة عندما تخطف أشعة الشمس بصرك. ٨
 من ا-حسن السير في طريق خالية، تجتاز المركبة التي أمامك. أ

 سر بسرعة ت\ئم مدى الرؤية  .ب

 شعة الشمستقترب جدا إلى المركبة التي أمامك لتصد عنك أ. ج

 توجه نظرك إلى أسفل الطريق قريب إلى مركبتك. د



 

  :عندما تقسم الطريق بواسطة خط فاصل متواصل. ٩

  
 يجوز اختراق الخط �جتياز مركبة يجرھا حيوان. أ

 يجوز اختراق الخط إذا كانت ھناك مركبة واقفة على جھة الطريق. ب

 ممنوع اجتياز مركبة أخرى. ج

  الخط الفاصل إذا كان على يمينه خط متقطعيجوز اختراق  .د

يجب أن ، انعطاف إلى اليسار من طريق ذات اتجاھين المقسم بواسطة خط فاصل متواصل. ١٠
 :ينفذ 

 من مركز الطريق وحتى العبور على الخط الفاصل. أ

 حسب حالة الطريق ونوع المركبة. ب

 قريب على قدر اuمكان للخط الفاصل .ج

 ة اليمنى للطريقمن الجھ. د

 :بأيھما تسير ، في اتجاه سيرك مسلكين. ١١
 يجب السير في المسلك ا-يمن على قدر اuمكان .أ

 يمكنك استعمال المسلك ا-يسر عندما تسير بسرعة. ب

 جميع ا-جوبة صحيحة. ج

 يمكنك استعمال المسلكين في حالة عدم وجود حركة سير. د

عليك إعطاء حق ا-ولوية للمركبات التي ،  أغلق من اجل إص\حإذا كنت تسير في مسلك. ١٢
 في المسالك ا-خرى

 "حركة سير ا�تجاھين، احذر" فقط إذا كانت ھناك إشارة سير. أ

 في جميع ا-حوال  .ب

 "عمال في الطريق"فقط إذا كانت ھناك اuشارة . ج

 فقط إذا كانت المركبات تسير في ا�تجاه المعاكس لسيرك. د

 :معناھا ، السرعة القصوى المسموحة للمركبة. ١٣
 السرعة التي تتمكن أن تسير فيھا المركبة في طريق مستوية. أ

 السرعة التي يجب السير فيھا في الطريق السريعة. ب

 السرعة القصوى المسموح بھا لمركبات معينة في طريق معينة .ج

 السرعة المدونة بإشارة سير وبمقياس المركبة في كل مركبة. د

 :مثلث التحذير يلزم وجوده . ١٤
 على جميع المركبات اFلية وأيضا ذات العجلتين. أ

 في كل مركبة ميكانيكية ماعدا المركبات ذات العجلتين فقط  .ب

 على المركبات الخصوصية والتاكسيات العمومية. ج

 تاكسيات العمومي والباصات، ت الخصوصيةعلى المركبا. د

 ما ھي المساحة الفاصلة ؟. ١٥
 المساحة الفاصلة بين السياج وبين الطريق السريعة. أ

 المساحة الفاصلة بين الطريق وبين ھامش الطريق. ب

 كل بناء أو جزيرة سير أو أي مساحة تقسم الطريق على امتدادھا إلى قسمين .ج

  يقسم الطريق على طولھاخط فاصل متواصل. د

 " :بدون رصيف"عندما توقف المركبة في طريق منحدرة . ١٦
 عليك أن توجه العج\ت ا-مامية لجھة وسط الطريق. أ

 عليك أن توجه العج\ت ا-مامية لجھة حافة الطريق  .ب

 عليك أن توجه العج\ت الخلفية لجھة وسط الطريق. ج

 فية لجھة حافة الطريقعليك أن توجه العج\ت الخل. د



 

  

 :إذا كان لديك شك بأن المركبة التي أمامك تريد اuستدراة إلى اليسار . ١٧
 � يجوز أن تتجاوزھا .أ

 تستعمل الزامور وتتجاوزھا. ب

 تتجاوزھا بحذر شديد. ج

 تستعمل ا-نوار العالية بشكل متقطع لكي تتجاوزھا. د

 :مكونات حركة السير ھم . ١٨
 لطريقا. أ

 المركبة. ب

 جميع ا-جوبة صحيحة .ج

 السائق. د

 :عند الضغط على دعسة الفرامل . ١٩
 يقطع تيار ا�شتغال في المحرك. أ

 فرامل اليد أيضا تعمل. ب

 ينفصل المحرك عن جھاز الغيارات. ج

 تقل سرعة المركبة حسب قوة الضغط  .د

 :يرينا مقياس الحرارة . ٢٠
 ت في المحركحرارة الزي. أ

 حرارة الھواء في العج\ت. ب

 شحن البطارية بالكھرباء. ج

 حرارة الماء في المحرك  .د

 :يستعمل ، )السويتش( مفتاح أو زر التحريك . ٢١
 لكي يشغل المحرك) الستار تر(لتشغيل المحرك الذاتي  .أ

 ل\نتقال من غيار إلى غيار. ب

 لزيادة قوة المحرك. ج

 المصابيح ا-ماميةuضاءة . د

 :يرينا مقياس ضغط الزيت . ٢٢
 نوعية الزيت وموعد تغييره. أ

 كمية الزيت في الكارتير. ب

 ص\حية فلتر الزيت. ج

 إذا كان الزيت يصل إلى جميع ا-جزاء المتحركة في المحرك  .د

 :يجب فحص كمية الماء في الرادياتور . ٢٣
 كل يوم .أ

 ةعند تشحيم المركب. ب

 س/  كم١٥٠٠بعد سفرة طولھا . ج

 مرة كل أسبوع. د

 :عليك أن تفحص ، الزامور � يحدث صوتا، ا-ضواء � تنير، � يشغل) الستار تر(إذا السلف . ٢٤
 إذا كانت أس\ك ا�تصال بالبطارية مربوطة جيدا .أ

 مقطوعا أو رخوا) المولد الكھربائي ( إذا كان حزام الدينمو . ب

 يشتغل جيدا) ا-مبير ( ا كان مقياس الكھرباء إذ. ج

 إذا كان مفتاح التشغيل يشتغل حسب ا-صول. د

  



 

  

  

 :ُفي المركبة يمكن السائق من ) المعتام(جھاز تغيير ا-ضواء . ٢٥
 .تغيير الضوء العالي بنور الطريق وبالعكس . أ

 .تغيير نور ا�لتقاء بالضوء الواطئ وبالعكس . ب

 .نور الطريق بنور ا�لتقاء وبالعكس تغيير  .ج

 .تغيير نور الطريق بالضوء العالي وبالعكس . د

 في أية حا�ت يجب على السائق إعطاء اuشارة باليد؟. ٢٦
 .عندما تصاب أجھزة إعطاء اuشارة بخلل .أ

 .جميع اuجابات غير صحيحة. ب

 .عطاء اuشارةعند سواقته مركبة غير معفاة من واجب تركيب جھاز إ. ج

 .عندما � يبدو له أن ظروف الحال تبرر ذلك. د

 :لكي نتأكد يوميا بأن ھناك ھواء كاف في العج\ت . ٢٧
 نرفع كل عجل بالرافعة وفحص إذا كان دوران العجل جيد. أ

 نتوجه إلى اقرب كراج لكي نرفع المركبة على رافعة. ب

 ورة نستعمل مقياسأن نرى ذلك بالعين المجردة وعند الضر .ج

 نضغط على سداد الھواء في الكاوتشوك لنفحص إذا كان ھناك تسرب ھواء. د

 :الذي ، في جو ماطر يمكن أن نستعمل مزيل البخار الخلفي. ٢٨
 يطھر الھواء من الدخان. أ

 يساعد في تغيير الھواء من داخل المركبة. ب

 بأمنيھيئ للسائق مدى رؤية جيدة من الخلف للسير  .ج

 يسخن وجه المركبة. د

 :لكي نتأكد يوميا بأن في عج\ت المركبة ھواء كاف . ٢٩
 نفحص إذا فرامل اليد يمسك كام\ و إ� فكمية الھواء ناقصة. أ

 أن نرى ذلك بالعين المجردة وعند الضرورة بمقياس  .ب

 أن نفحص ذلك بضربات خفيفة باليد. ج

  قبل البدء بالسير لنشعر با-مرأن نوجه المقود يمينا ويسارا. د

 :ضغط الھواء في اuطارات اقل من المقرر من قبل المنتج يسبب . ٣٠
 � أھمية لمقدار الھواء في العج\ت. أ

 تلف سريع ل�طارات  .ب

 مقاومة ھواء شديدة خارج المركبة. ج

 تلف المحرك. د
 



 

 ھل ا�شارات المرسومة على سطح الطريق ملزمة ؟. ١
  فقط الخط ا%صفر الذي يدل على حافة الطريق.أ

  فقط إذا كان لونھا أبيض فقط.ب

  4.ج

 نعم. د

 :٦٤ -تعني الشاخصة ب. ٢
 .ممنوع دخول المشاة بما في ذلك طرف الطريق  .أ

 .ممنوع دخول المشاة باستثناء طرف الطريق . ب

 .ممنوع سير المشاة على طرف الطريق فقط . ج
 

  .ممنوع سير المشاة على الرصيف فقط . د

 : تعني٢-الشاخصة د. ٣
 .حدود مسلك للمركبات العمومية فقط. أ

 .ممنوع اختراق ھذه الخطوط في أية حالة من الحا4ت. ب

 .خطوط مسلك في شارع ذو ثUثة مسالك أو أكثر .ج
 

  .مساحة فاصلة في وسط الطريق. د

 ت قبل ا4ستدارة؟ التي أقيم٨ -كيف تتصرف عند رؤياك ھـ . ٤
 .ُتتقدم بحذر مع ا4نصياع لتعليمات الشاخصات إذا وجدت .أ

 .توقف مركبتك قبل خط التوقف أو قبل ممر المشاة. ب

 .كباتھذه الشاخصة للمشاة وليست للمر. ج
 

  .توقف مركبتك بجانب اbلة الضوئية القريبة. د

  تشير إلى طريق ذات اتجاه واحد؟٤٤ - ھل الشاخصة ب. ٥
 .نعم في جميع الحا4ت. أ

 .اه إلزامي وليس طريق ذات اتجاه واحدكU وإنما تشير إلى اتج  .ب

 .في طرق داخل المدن فقط. ج
 

  .في الطرق السريعة فقط. د

 :معناه ، ضوء أحمر مع ضوء أصفر معا في ا�شارة الضوئية. ٦
 تقدم بحذر وتصرف حسب إشارات السير بالمفترق. أ

 استعمل الغيار النيوترال 4ن حا4 يظھر الضوء ا%حمر. ب

 ستعد للسيرا .ج

 ضوء أحمر قطعيا 4 يظھر مع الضوء ا%صفر. د

 :ما السرعة القصوى المسموحة لمركبة خصوصية في طريق بلدية . ٧
 س إ4 إذا كانت إشارة سير تنص على خUف ذلك/  كم ٥٠ھي  .أ

 س إ4 إذا كانت إشارة سير تنص على خUف ذلك/  كم ٤٠ھي . ب

 نت إشارة سير تنص على خUف ذلكس إ4 إذا كا/  كم ٣٠ھي . ج

 س إ4 إذا كانت إشارة سير تنص على خUف ذلك/  كم ٦٠ھي . د

 :كيف تتصرف عندما تريد ا4نعطاف إلى اليسار من طريق ذات اتجاه واحد ذات مسلكين . ٨
 يجب أن تكون نقطة ا4نطUق من يسار الطريق .أ

 يقيجب أن تكون نقطة ا4نطUق من يمين الطر. ب

 يجب أن تكون نقطة ا4نطUق من وسط الطريق. ج

 مUئمة نقطة ا4نطUق لUنعطاف إلى اليسار حسب الظروف. د

  



 

 :عليك اجتيازھا ، أنت تسير في طريق ذات اتجاھين وعلى الطريق رسمت جزيرة سير.٩
 غير ذلكدائما من الجھة التي فيھا حركة سير خفيفة إ4 إذا كانت إشارة سير تدل على . أ

 دائما من الجھة اليمنى. ب

 من الجھة اليمنى إ4 إذا كانت ھناك إشارة سير تدل على غير ذلك .ج

 دائما من الجھة التي فيھا حركة السير خفيفة. د

 :عند اقترابك لمفترق طرق غير مجھز بإشارات عليك . ١٠
 أن تتمھل في السير. أ

  المركبات القاطعةلتعطي حق ا%ولوية لجميع، قف تماما. ب

 وأعطي حق ا%ولوية للمركبات القادمة من اليمين والقريبة من المفترق، تمھل .ج

 زد سرعتك قليU لكي تؤمن عدم عرقلة حركة السير. د

 :عندما تريد اجتياز دراجة نارية . ١١
 مسموح ا4جتياز فقط إذا كانت ھناك ثUثة مسالك باتجاه السير. أ

 تياز إذا كان ھناك مسلكين باتجاه السيرمسموح ا4ج. ب

 مسموح ا4جتياز فقط عندما تكون الطريق خالية .ج

 مسموح ا4جتياز فقط في طريق ليست بلدية. د

 :أنت تسوق في طريق وفجأة قدمت مركبة أمن . ١٢
 تمھل فقط إذا كانت مركبة ا%من تسير على المسلك الذي تسير فيه مركبتك. أ

 حرف إلى اليمين وقف إلى أن تمر مركبة ا%منتمھل وان  .ب

 تمھل وأعط حق المرور لمركبة ا%من. ج

 تمھل فقط إذا كنت في المسلك الذي تسير فيه مركبة ا%من. د

 :عندما توقف المركبة في طريق منحدرة وبموازاة الرصيف . ١٣
 عليك استعمال فرامل اليد. أ

 عليك استعمال الغيار الخلفي. ب

 جميع ا%جوبة صحيحة .ج

 عليك أن توجه العجUت ا%مامية إلى جھة الرصيف. د

 ما ھو تعريف العربة في القانون ؟. ١٤
 .المركبة التي تجر بواسطة انسان أو حيوان . أ

 .المركبة التي تجر بواسطة قاطرة أو ساندة . ب

 .المركبة التي تجر بواسطة حيوان  .ج

 .المركبة التي تجر بواسطة تراكتور . د

 :عندما توقف المركبة في طريق صاعدة على يمين طريق بدون رصيف . ١٥
 عليك أن توجه العجUت ا%مامية لجھة حافة الطريق .أ

 عليك أن توجه العجUت الخلفية لجھة وسط الطريق. ب

 عليك أن توجه العجUت ا%مامية لجھة وسط الطريق. ج

 عليك أن توجه العجUت الخلفية إلى جھة حافة الطريق. د

 :مكونات حركة السير ھم . ١٦
 المركبة. أ

 السائق. ب

 الطريق. ج

 جميع ا%جوبة صحيحة  .د

  

  



 

  

 :الوقوف بصورة زاوية بقرب الرصيف . ١٧
 مسموح فقط في طريق عريض. أ

 لكمسموح فقط إذا كان على الطريق إشارات خاصة تسمح بذ  .ب

 ماعدا الدراجات النارية على أنواعھا المختلفة، ممنوع دائما. ج

  متر٣.٥ماعدا المركبات التي طولھا يزيد عن ، ممنوع دائما. د

صاحب المركبة عليه أن يحضر مركبته إلى دائرة السير أو لمؤسسة فحص مرخصة لفحص . ١٨
 :صUحية المركبة 

  كم٢٥٠٠بعد سير . أ

 لمدة التي حددت من قبل سلطة الترخيصأو ا، كل سنة  .ب

 عند تجديد رخصة السياقة. ج

 حسب تعليمات منتج المركبة. د

 :الخليط من الوقود والھواء الضروري لتشغيل المحرك يتكون . ١٩
 في المولد. أ

 في خزان الوقود. ب

 في الكاربوريتر .ج

 في الرادياتور. د

 لمطلوب في ا�طار ؟ماذا يسبب ضغط ھواء أكثر من ا. ٢٠
 .يقل قفز المركبة عند مصادفة عقبات على الطريق . أ

 .زيادة قوة تماسك ا�طار مع الشارع . ب

 .اھتراء سريع ل}طار من الجوانب. ج

 .إجھاد كبير لطبقة القماش والمطاط اللتين يتركب منھما ا�طار   .د

 :يجب أن يكون ضغط الھواء في ا�طارات . ٢١
 ب عرض ا�طارحس. أ

 حسب تعليمات القانون. ب

 حسب تعليمات المنتج .ج

 حسب مساحة لمس ا�طار. د

 :يمكن بواسطة الكUتش . ٢٢
 وصل الكرنك لذراع التأرجح. أ

 نقل القوة لجھاز الفرامل. ب

 وصل جھاز الفرامل للعجUت. ج

 فصل أو وصل المحرك عن جھاز الغيارات  .د

 :صباح ضغط الزيت أن الضغط واطئ عندما يشير م. ٢٣
 يجب أن نوقف المحرك عن العمل .أ

 يجب أن نتوقف لكي يبرد المحرك. ب

 يجب أن نضيف زيت. ج

 يمكن ا4ستمرار بالسير إلى أقرب كراج. د

 :تعير / عجUت المركبة يجب أن تتوازن . ٢٤
 لكي نتوصل إلى إيقاف كامل للمركبة بواسطة فرامل اليد. أ

 لتسھيل عملية فرامل الرجل. ب

 ولمنع تلف الكاوتشوك بسرعة، لتسھيل عملية المقود .ج

 لكي نقتصد بسائل الفرامل. د

  



 

 :مھمة للسائق ، مUئمة كرسي السائق. ٢٥
 كي 4 يتعب السائق عند السير وأن يعمل بصورة صحيحة .أ

 4 أھمية ل�مر. ب

 فقط لجلوس مريح. ج

 ول أرجل السائقفقط بالنسبة لط. د

 :عندما نضغط على دعسة الوقود والمحرك يعمل . ٢٦
 يزداد دوران المحرك وبقوة .أ

 نقلل من شحن البطارية من قبل الدينمو. ب

 المحرك يستمر بالدوران ا4عتيادي. ج

 ينخفض ضغط الزيت في المحرك. د

 : أضواء الطريق –ية عندما تسير ليU وتضح لك أنه حدث عطل في ا%ضواء العال. ٢٧
 مسموح ا4ستمرار في السير فقط بخلف سيارة أخرى أضوائھا بحالة جيدة. أ

 مسموح ا4ستمرار بالسير بسرعة معقولة. ب

 و استمرار السير بسرعة مUئمة لمدى الرؤية) الوسط (عليك إضاءة الضوء الواطئ . ج

 ممنوع ا4ستمرار في السير  .د

 : مكان لعبور المشاة وأو4د يعبرونه عند ا4قتراب من. ٢٨
 تستعمل الزامور وتجتاز من المكان الخالي، عليك التمھل. أ

 عليك استعمال الزامور لمنع ا%و4د من العبور. ب

  أمتار من مكان العبور٥ممنوع أن توقف المركبة على بعد . ج

 عليك الوقوف �عطاء ا%و4د حق ا%ولوية أن يعبروا بأمان  .د

 :الكاوتشوك يتلف بسرعة ، إذا كان ضغط الھواء في ا�طارات غير صحيح. ٢٩
 صحيح .أ

 4 أھمية لذلك. ب

 غير صحيح. ج

 فقط العجUت الخلفية. د

 :إذا كان ضغط الھواء في كل عجل من العجUت ا%مامية يختلف عن ا%خر كثيرا . ٣٠
 لواطئيسبب اتجاه المقود لجھة العجل ذات الضغط ا .أ

 يسبب اندفاع المقود لجھة العجل ذو الضغط العالي. ب

 4 يؤثر على المقود. ج

 إذا كان ضغط الھواء في العجUت الخلفية متساوي 4 يھم. د
 



 

  ؟٦ -أين توقف مركبتك عند رؤياك الشاخصة ھـ . ١
 . بجانب ا'لة الضوئية القريبة.أ

 .قبل خط التوقف أو قبل ممر المشاة. ب

 . المشاة في المكان الذي تستطيع فيه رؤية حركة.ج
 

  . ھذه الشاخصة للمشاة وليست للمركبات.د

  :٣٨-تعني الشاخصة ج . ٢
 .مكان وقوف مركبة معاق باIرجل .أ

 .مكان وقوف مركبة معاق. ب

 .يحةجميع اNجابات صح. ج
 

  .موقف لكرسي العجزة. د

 كيف يميز السائق الطريق السريعة ؟. ٣
 .ساعة /كم١١٠من الشاخصة التي تسمح بسرعة قصوى . أ

 .جميع اNجابات صحيحة . ب

  .٥٤ -من الشاخصة ب .ج

   .٥٣ -من الشاخصة ب. د

 - ١٦ - عند رؤياك الشاخصة د . ٤
 .يجوز فقط السير على ھذه المساحة دون التوقف عليھا . أ

 .\ يجوز السير والوقوف على ھذه المساحة . ب

 .يجوز التوقف على ھذه المساحة لغرض إصعاد أو إنزال الركاب فقط  .ج
 

  .\ يجوز السير على ھذه المساحة على اNطaق . د

 - ٥٠ُ والتي ذكر فيھا الرقم ٢٠ -عند رؤية الشاخصة ب. ٥
 .يجوز لجميع أنواع المركبات تجاوز ھذه السرعة . أ

 .يجوز لجميع أنواع المركبات الميكانيكية تجاوز ھذه السرعة . ب

 . في الشاخصة ممنوع Iي مركبةالسير بسرعة تزيد عن المذكور .ج
 

  .\ يجوز للمركبات البطيئة تجاوز ھذه السرعة . د

  :٣٤ -تعني الشاخصة أ . ٦
 .انتبه الطريق آخذه بالصعود أمامك . أ

 .ق أمامك انتبه المسلك اIيسر مغل. ب

 .م ١٥٠انتبه انحدار شديد أمامك على بعد . ج
 

  .انحدار شديد أمامك وإذا ُذكر رقم فيكون نسبة ا\نحدار   .د

  

  



 

  

 :استعمال صحيح للغيارات مھمة للسائق أثناء السير . ٧
 استغaل صحيح لقوة المحرك. أ

 مaئمة السرعة لحركة السير والطريق. ب

 يحةجميع اIجوبة صح .ج

 استغaل صحيح للوقود. د

 :إذا أردت إيقاف مركبتك بصورة مائلة لحافة الطريق . ٨
 يجوز لك ذلك فقط في خليج لوقوف المركبات. أ

 إذا كانت المركبة خصوصية، يجوز لك ذلك. ب

 يجوز لك ذلك إذا اIمر \ يسبب عرقلة لحركة السير. ج

 يق تسمح بذلكيجوز لك عند وجود خطوط على سطح الطر  .د

 :عليك ، في مفترق السير" أعط حق اIولوية" عندما توضع إشارة السير . ٩
 أن تتمھل قبل المفترق. أ

 أن تتمھل وان تقف قبل المكان لعبور المشاة. ب

 أن تتمھل وان تقف جانب إشارة السير. ج

 أن تتمھل أو تقف عند الضرورة  .د

 :ن الطريق يجب السير في الجھة اليمنى م. ١٠
 فقط إذا كان الطريق ذات اتجاه واحد. أ

 دائما  .ب

 فقط إذا كانت حركة السير قادمة من الجھة المعاكسة. ج

 فقط إذا كان الطريق ذات اتجاھين. د

 :يجب المحافظة على المسافة ، عند السير وراء مركبة أخرى. ١١
 أن \ تزيد على طول مركبة واحدة. أ

  عند وقوع حادثتكفي للوقوف  .ب

 تكفي لaنطaق السريع لكي \ تسبب عرقلة لحركة السير. ج

 تكفي لرؤية لوحة أرقام المركبة التي أمامنا. د

 :فرامل اليد تستعمل من قبل السائق . ١٢
 أو عند الطوارئ، لتأمن وقوف المركبة  .أ

 \ حاجة أبدا باستعمال فرامل اليد. ب

 ملون فرامل اليدفقط سواقون جدد يستع. ج

 لزيادة قوة الوقوف باستعمال فرامل الرجل. د

 :تقع المسؤولية عن المركبة والركاب ،عندما تسوق مركبة . ١٣
 إذا كنت أنت أيضا صاحب المركبة، عليك. أ

 على صاحب المركبة وشركة التأمين. ب

 إذا كان لديك تأمين شامل، على شركة التأمين. ج

 ئق المركبةIنك سا، عليك  .د

 :ممنوع إيقاف مركبة . ١٤
  متر من محطة باص١٥بحدود . أ

  متر من محطة باص٢٠بحدود   .ب

  أمتار من محطة باص٦بحدود . ج

  متر من محطة باص١٢بحدود . د

  



 

  

 :ھي ، طريق بلدية. ١٥
 كل طريق داخل حدود بلدية. أ

 ٥٢كل طريق تقع ضمن حدود بلدية ووضعت فيھا اNشارة رقم   .ب

 طريق ذات اتجاھين وتشمل أكثر من مسلكين. ج
 

  س/  كم ٦٠طريق فيھا السرعة القصوى محدودة لغاية . د

 :اشر إلى الجملة الصحيحة . ١٦
 في مفترق طرق ممنوع إيقاف مركبة أو اجتياز مركبة آلية ذات أكثر من عجلتين .أ

 في مفترق طرق مجھز بإشارة ضوئية غير شغالة \ أھمية Nشارة السير قف. ب

 ليس ھناك إجبارية لخفض السرعة عند ا\قتراب للمفترق. ج

  أمتار٨بحدود المفترق يجوز إيقاف مركبة على بعد . د

 :إلى الجملة الصحيحة أشر . ١٧
 على صاحب المركبة أن يحمل معه شھادة التأمين حتى وإذا لم يكن السائق. أ

 شھادة التأمين إذا لم تحفظ في دائرة السير فتكون ملغية المفعول. ب

 شھادة التأمين إذا لم تحفظ في شركة التأمين فتكون ملغية المفعول. ج

 لتأمين سارية المفعول للمركبة وقت السيرعلى السائق أن يحمل معه شھادة ا  .د

 :يجب وضع مثلث التحذير عند إصابة المركبة بخلل . ١٨
  متر١٠٠خلف المركبة بحيث يرى من مسافة \تقل عن  .أ

 \ أھمية لمكان وضع المثلث. ب

  متر على اIقل٣٠بمكان يمكن لسائق أخر أن يراه من بعد . ج

 لمركبة متر من خلف ا١٠٠بمسافة . د

وھناك تيار كھربائي يصل إلى البوجيات ولكن ، يعمل جيدا ) الستار تر(إذا المحرك الذاتي . ١٩
 :المحرك \ يشتغل يجب ان نبحث عن سبب ذلك في 

 جھاز الزيت. أ

 جھاز الماء والتبريد. ب

 جھاز الكھرباء. ج

 جھاز الوقود  .د

 في الكارتير ؟كيف توقف المركبة لكي تفحص كمية الزيت . ٢٠
 يجب تشغيل المحرك مدة أثناء فحص كمية الزيت. أ

 يستحسن أن توقف المركبة في طريق منحدرة. ب

 يجب إيقاف المركبة في مكان مستوي .ج

 إذا كان محرك المركبة في المؤخرة يجب إيقاف المركبة في منحدر. د

 :aثة مسالك يستعمل المسلك المركزي في طريق ذات اتجاھين وفيھا ث. ٢١
 .للمركبات الخصوصية والتاكسي فقط . أ

 .لغرض التجاوز أو اNستدارة إلى اليسار   .ب

 .لغرض اNستدارة إلى اليمين . ج

 .ممنوع استعمال مثل ھذا المسلك . د

 ماذا يكون ترتيب العمليات بعد تركيب واستعمال العجل اNضافي ؟. ٢٢
 ة ، وتسيرأن تشد البراغي تنزل الرافع. أ

 أن تشد برغيان وإنزال الرافعة وبعد ذلك أن تشد تماما باقي البراغي. ب

 تنزل الرافعة وبعد ذلك تشد البراغي مرة أخرى، أن تشد البراغي .ج

 أن تشد البراغي بشدة وتنزل الرافعة. د



 

  

 أي جملة صحيحة من الجمل التالية ؟. ٢٣
 ى بالسو\رھناك مركبات ذات تبريد بالماء وأخر. أ

 ھناك مركبات ذات تبريد بالماء وأخرى بالھواء  .ب

 جميع المركبات ذات محرك البنزين جھاز تبريد بالماء. ج

 جميع المركبات ذات تبريد بالماء. د

 :يكون السبب أن ، وتشعر برائحة شديدة للوقود ، إذا لم تتمكن من تشغيل المحرك. ٢٤
 الكاربوريتر مشبع بالوقود .أ

 الكاربوريتر تعطل عن العمل. ب

 أنبوب الوقود مسدود. ج

 الوقود قد نفذ من خزان الوقود. د

 أنت تسير بمركبة وتشعر بان عملية المقود تختلف عما كان باIمس فماذا عليك عمله. ٢٥
 أن توقف المركبة وان تغير العجaت اIمامية فورا. أ

 أن نضيف حا\ زيت لمحور المقود. ب

 أن نشد البراغي داخل المركبة. ج

 أن نتوجه حا\ إلى الكراج Nصaح المقود  .د

 ھل المظلة الواقية من ضوء الشمس ضرورية في المركبة ا'لية ؟. ٢٦
  طن٤نعم لمركبة تجارية يزيد وزنھا اNجمالي عن . أ

 س/  كم ٨٠نعم لكل مركبة تزيد سرعتھا عن . ب

 جاج أمامينعم لكل مركبة آلية ذات ز .ج

 نعم لمركبة عمومية فقط. د

 :صaحية اNطارات يؤثر على المركبة . ٢٧
 في ا\نعطافات الحادة. أ

 جميع اIجوبة صحيحة  .ب

 عندما تكون الطريق رطبة. ج

 عندما توقف المركبة بصورة فجائية. د

 :عند السير ليa وقد تعطل الضوء اIمامي اIيمن . ٢٨
 ار السير بسرعة بطيئة وفي أقصى اليمين من الطريقيمكنك استمر. أ

 يمكنك استمرار السير بضوء واحد فقط. ب

 يمكنك استمرار السير بسرعة بطيئة وفي أقصى اليسار من الطريق. ج

 ممنوع استمرار السير بضوء واحد فقط  .د

 :ضغط الھواء في اNطارات أقل من المقرر من قبل المنتج يسبب . ٢٩
  سريع ل�طاراتتلف .أ

 مقاومة ھواء شديدة خارج المركبة. ب

 تلف المحرك. ج

 \ أھمية لمقدار الھواء في العجaت. د

 :عند ا\قتراب من مكان لعبور المشاة وأو\د يعبرونه . ٣٠
  أمتار من مكان العبور٥ممنوع أن توقف المركبة على بعد . أ

 ن العبورعليك استعمال الزامور لمنع اIو\د م. ب

 عليك الوقوف Nعطاء اIو\د حق اIولوية أن يعبروا بأمان .ج

 وتستعمل الزامور وتجتاز من المكان الخالي، عليك التمھل . د
 



 

 : تعني١٥ -إشارة أ . ١
 .مفترق تفرع طرق أمامك إلى اليمين والى اليسار. أ

 . انتبه حاجز أمامك.ب

 . طريق بدون مخرج أمامك.ج
 

  . تفرع نحو اليسار وثم إلى اليمين.د

 :عندما تقف قبل ا:شارة الضوئية وتريد ا6ستدارة إلى اليمين . ٢
 يجب أن تعطي إشارة بالغماز .أ

 6 حاجة :عطاء ا:شارة عند ا6ستدارة حسب ا:شارة الضوئية. ب

 6 حاجة :عطاء ا:شارة إذا لم تكن ھناك مركبات من خلفك. ج

 م إلى اليمين فوق ا:شارة الضوئية6 حاجة :عطاء ا:شارة إذا كان ھناك سھ. د

 : معناھا١٧ - ا:شارة د . ٣
 .موقف باص عمومي على شكل خليج. أ

 .مدخل ساحة ممنوع الوقوف على ھذه المساحة. ب

 .واع معينة من المركباتمكان توقف Wن .ج
 

  .مكان وقوف للمركبات على شكل زاوية. د

 :عندما يضيء الضوء اWصفر في ا:شارة الضوئية . ٤
 استعد للوقوف Wن الضوء سيتحول إلى أحمر .أ

 ھذا يعني انه حدث خلل في ضوء ا:شارة الضوئية. ب

 ءھذا يعني أن ا:شارة تعمل حسب طريقة الموجه الصفرا. ج

 ھذا يدل أنه في الحال يضيء الضوء اWخضر ويمكنك ا6ستمرار. د

  :٢٤ -تعني ا:شارة أ. ٥
 .اكتظاظ في حركة السير أمامك .أ

 .م١٥٠د أمامك طريق ذات اتجاه واحد على بع. ب

 .م١٥٠انتبه أمامك نفق على بعد . ج
 

  .الشارع الذي أمامك فيه مسلك واحد فقط. د

 :إشارة السير على شكل دائرة ، ھي عادة . ٦
 إشارة تحذير. أ

 إشارة استعgمات. ب

 إشارة إرشاد .ج

 إشارة توجيه. د

 :مفاجئة عليك لكي 6 تصطدم بالمركبة التي تسير أمامك عندما تقف بصوره . ٧
 أن تحافظ دائما على مسافة كافية من المركبة التي أمامك .أ

 أن تحاول اجتياز المركبة التي أمامك لتصبح ھي خلفك. ب

 أن تقف حالما ترى مصابيح الفرملة. ج

 أن تضع رجلك على مداس الفرامل بصورة دائمة. د

 :مسموح ا6جتياز . ٨
  سنه١٥قل من فقط إذا كان عمر المركبة أ. أ

 فقط إذا كانت حالة الطريق وحركة السير تسمحان ذلك  .ب

 فقط في طريق ذات اتجاه واحد يشمل على أكثر من مسلك. ج

  أمتار٨فقط في طريق يزيد عرضھا عن . د

  



 

  

 :إنك تسير بمركبة خصوصية حديثة الصنع ، حدود سرعتك تكون . ٩
 س/كم٨٠ريق ليست بلدية إلى س ، في ط/  كم ٤٠في طريق بلدية إلى . أ

 س/كم٨٠س ، في طريق ليست بلدية إلى /كم٥٠في طريق بلدية إلى   .ب

 س/ كم١٠٠س ، في طريق ليست بلدية إلى / كم٦٠في طريق بلدية إلى . ج

 س/كم٧٠س ، في طريق ليست بلدية إلى /كم٤٠في طريق بلدية إلى . د

 :، عليك اجتيازھا دائما عندما تكون أمامك جزيرة سير بدون إشارة . ١٠
 من جھة اليسار. أ

 من جھة الطريق العريض أكثر. ب

 من المكان الذي فيه ازدحام لحركة السير. ج

 من جھة اليمين إ6 إذا كانت إشارة سير تدل على غير ذلك  .د

 :خطر التزحلق في الطريق الرطبة يكون أشد . ١١
 ركبةعند عدم مgئمة مقاييس الكاوتشوك للم. أ

 كلما كان الكاوتشوك ممسوح وغير صالح  .ب

 6 عgقة بين حالة الكاوتشوك والتزحلق. ج

 كلما كانت أخاديد الكاوتشوك أعمق. د

إنك تسير في طريق ذات اتجاھين وبمسافة كافية من مركبه تسير أمامك ، مركبة أخرى . ١٢
 :ب عليك تحاول اجتيازك وفجأة قدمت مركبة من الجھة المعاكسة ، يج

 أن تستعمل الزامور بشده وتضيء اWنوار. أ

 المحافظة على يمين الطريق،التمھل   .ب

 أن تتوقف بصورة كاملة. ج

 أن تزيد سرعة سيرك. د

صاحب المركبة عليه أن يحضر مركبته إلى دائرة السير أو لمؤسسة فحص مرخصة لفحص . ١٣
 :صgحية المركبة 

 ةعند تجديد رخصة السياق. أ

 كل سنه ، أو المدة التي حددت من قبل سلطة الترخيص  .ب

 حسب تعليمات منتج المركبة. ج

 كيلو متر٢٥٠٠بعد سير . د

 :رخصة المركبة يجب أن تكون بحيازة . ١٤
 شركة التأمين فيھا المركبة مؤمنه. أ

 صاحب المركبة وحتى إذا لم يكن سائقھا. ب

 السائق عند السير وحتى إذا لم يكن صاحب المركبة .ج

 المؤسسة التي تعتني بصورة دائمية بالمركبة وبصيانتھا. د

 :حامل رخصة سواقة لمركبه خصوصية الذي كتب في رخصته عليه استعمال النظارات . ١٥
 استعمال النظارات عند السياقة غير ملزم. أ

 عند السياقهعليه أن يحمل معه نظارات إضافية . ب

 عليه استعمال النظارات عند السياقه .ج

 عليه أن يفحص نظره كل ست أشھر. د

 :مثلث التحذير يلزم وجوده . ١٦
 على جميع المركبات ا}لية وأيضا ذات العجلتين. أ

 في كل مركبة ميكانيكية ما عدا المركبات ذات العجلتين فقط  .ب

  العمومي والباصاتعلى المركبات الخصوصية، تاكسيات. ج

 على المركبات الخصوصية والتاكسيات العمومية. د



 

  

يجب استعمال حزام اWمان في كل مركبة خصوصية في المقعد اWمامي عندما تكون سنة . ١٧
 :ا:نتاج 

  فما فوق١٩٧٦من سنة. أ

  فما فوق١٩٧٣من سنة . ب

  فما فوق١٩٦٩من سنة  .ج

 فما فوق١٩٦٦من سنة . د

 : واجب ا:لمام بقوانين السير والعمل بموجبھا تقع .١٨
 فقط على السائق. أ

 على كل من يستعمل الطريق  .ب

 فقط على المشاة. ج

 فقط على سواقين مھنيين. د

 :يرينا مقياس الوقود . ١٩
 كمية الوقود في خزان الوقود .أ

 صgحية جھاز الوقود. ب

 لمركبةعدد الكيلو مترات التي قطعتھا ا. ج

 نوعية الوقود وعدد ا6وكتان فيه. د

 :في طريق ضيقة 6 تتسع لمركبتين . ٢٠
 على المركبتين المتقابلتين التوجه إلى أقصى اليمين وحتى النزول إلى طرف الطريق .أ

 حق اWولوية للمركبة البطيئة. ب

 حق اWولوية للمركبة الثقيلة. ج

 حق اWولوية للمركبات السريعة. د

 :يجب أن تفحص الزيت داخل الكارتير . ٢١
 كل يوم .أ

 مره كل أسبوع. ب

 عند تشحيم المركبة فقط. ج

 حسب تعليمات منتج المركبة. د

 :عندما يشير مصباح ضغط الزيت أن الضغط واطئ . ٢٢
 يجب أن تضيف زيت. أ

 يجب أن تتوقف لكي يبرد المحرك. ب

 ل حا6يجب أن توقف المحرك عن العم .ج

 يمكن ا6ستمرار بالسير إلى أقرب كراج. د

 :يجب تشحيم المركبة . ٢٣
 كل مرة نgحظ نقص في الزيت في الكارتير. أ

 بعد قطع عدد من الكيلو مترات حسب تعليمات منتج المركبة  .ب

 مره في السنة قبل الفحص السنوي للمركبة. ج

 ن المعتادكل مره تشعر فيھا أن المحرك يسخن أكثر م. د

 :وظيفة الكاربوراتور، ھي . ٢٤
 لتصفية الوقود في خزان الوقود. أ

 لتكوين خليط من الوقود والھواء  .ب

 :خراج البخار المتكون عندما يسخن المحرك. ج

 لتكوين خليط صحيح من البخار في الرادياتر. د

  



 

 ما ھو السبب في فراغ مبالغ فيه في جھاز المقود ؟. ٢٥
 .اطيم المقود متآكلة خر. أ

 .محور المقود ملتوي . ب

 .متآكلة أو فراغ في توصيل شبكة المقود ) البطيخة ( كرة جھاز المقود  .ج

 .ا:طارات متآكلة . د

 :عند الوقوف الدائم ، يجب استعمال فرامل اليد . ٢٦
 دائما .أ

 فقط إذا كان الوقوف في الغيار الخلفي. ب

 وقوف في الغيار النيوترالفقط إذا كان ال. ج

 فقط إذا كان الوقوف في طريق منحدره. د

 في المركبة ؟) الخانق(ما ھي وظيفة التشوك . ٢٧
 تكوين خليط غني بالھواء لتسھيل تشغيل المحرك وخصوصا في الصباح. أ

 .ايصال الكھرباء بصورة سريعة للمحرك. ب

 .تسخين المحرك. ج

 د لتسھيل تشغيل المحرك بالجو البارد وخصوصا في الصباحتكوين خليط غني بالوقو  .د

 :عندما يقترب سائق مركبة إلى باص واقف في المحطة . ٢٨
 يجب أن يتمھل ويسير بحذر وبانتباه شديد .أ

 يجب أن يتوقف إلى أن الباص يترك المحطة. ب

 يجب أن يسرع ويمر عن الباص. ج

  القصوىيجب إن يعطي إشارة ويجتاز بالسرعة. د

 :مgئمة كرسي السائق ، مھمة للسائق . ٢٩
 6 أھمية ل�مر. أ

 فقط بالنسبة لطول أرجل السائق. ب

 فقط لجلوس مريح. ج

 كي 6 يتعب السائق عند السير وأن يعمل بصورة صحيحة  .د

 :ھل مساحات الزجاج اWمامي ضرورية للمركبة . ٣٠
 لكل مركبة آلية لھا زجاج أمامي .أ

 فقط للمركبات العمومية ومركبات ا:سعاف. ب

 حسب رأي سائق المركبة عند الضرورة. ج

 لكل مركبة خصوصية. د
 



 

 :عندما تسير وراء مركبة بطيئة في طريق رسم عليه خط ابيض فاصل متواصل . ١
  مسموح ا5جتياز إ5 إذا كانت ھناك إشارة سير تمنع ذلك.أ

  مسموح ا5جتياز فقط إذا كانت الطريق خالية.ب

  مسموح ا5جتياز إذا كانت المركبة ليست آلية وممنوع إذا كانت آلية.ج

  إذا كانت الطريق خاليةممنوع ا5جتياز. د

 :أشر إلى الشاخصة التي تعني انعطاف إلى اليسار أمامك . ٢

  .أ

   .ب

  .ج

   .د

 : إلى٧ - يشير الخط اGصفر في الشاخصة د . ٣
 . غير صحيحةجميع اLجابات. أ

 .حافة الشارع عند وجود أحجار حافة. ب

 .حافة الشارع عندما 5 توجد فيه أحجار حافة .ج
 

  .حافة الشارع في طريق داخل المدن فقط. د

 -:من ملتقى سكة حديد والحاجز مفتوحعند ا5قتراب . ٤
 .على السائق التمھل في جميع الحا5ت .أ

 ً.على السائق التوقف إذا كان يسوق باصا. ب

 م من اقرب قضيب سكة حديد٤على السائق التوقف في جميع الحا5ت على مسافة . ج

 .ًعلى السائق التوقف إذا كان يسوق باصا في طريق داخل المدن فقط. د

 :الغاية من إشارات السير ھي . ٥
 لتقرر الحقوق وواجبات السواقين والمشاة. أ

 أن تنظم حركة السير في الطرق ولتحذر وترشد السواقين  .ب

 لترشد عن الطرق والملتقيات فيھا. ج

 أن تتيح للشرطة والمحاكم أن تتعرف على تصرف السواقين. د

 : معناھا ٨ -الشاخصة أ. ٦
 .ية أمامكطريق ملتو .أ

 .انعطاف إلى اليسار ثم إلى اليمين. ب

 .انعطاف إلى اليمين ثم إلى اليسار. ج
 

  .طريق جبلية أمامك. د



 

 :السير بالمركبة إلى الخلف . ٧
 ان ھناك إنسان مرشد فقطمسموح إذا ك. أ

 ممنوع وGنواع معينة من المركبات. ب

 مسموح في جميع اGحوال. ج

 ممنوع إ5 في حالة الضرورة  .د

 :عليك ، عند السير شعرت بحدوث بنشر. ٨
 أن تدعس الفرامل بقوة لتوقف المركبة حا5. أ

 أن توقف المركبة باستعمالك فرامل الرجل واليد معا. ب

 دوس على الفرامل تدريجيا وبتمھل إلى أن تقف المركبةال .ج

 وتسير بسرعة بطيئة إلى الكراج، أن تتحول إلى غيار واطئ. د

 :في طريق ليست خالية لمسافة كافية . ٩
 ممنوع ا5جتياز .أ

 يجب ا5جتياز بسرعة بطيئة وبحذر شديد. ب

 ممنوع ا5جتياز فقط عندما توجد اLشارة. ج
 

  يجب ا5جتياز بسرعة فائقة على قدر ا5مكان. د

 :عندما تسير في طريق ليست بلدية وفي حالة ضباب . ١٠
 يجب أن تسير بسرعة تsئم مدى رؤيتك في ھذه الحالة .أ

 ير باGضواء العالية لكي تحصل على مدى رؤية اكبريجب أن تس. ب

 يجب أن تسير بالغيار الواطئ لتتجنب خطر التزحلق. ج

 يجب أن تستعمل الزامور عند السير لتحذر السائقين اtخرين. د

 :يجب أن ينفذ ، انعطاف صحيح إلى اليمين. ١١
 من وسط الطريق والى الجھة اليمنى. أ

 للطريق والى الجھة اليسرى من الطريق المقصودمن الجھة اليمنى . ب

 من الجھة اليمنى والى الجھة اليمنى بقوس واسع. ج

 من الجھة اليمنى للطريق والى الجھة اليمنى من الطريق المقصود  .د

 :وفجأة تحول الضوء إلى أصفر ، دخلت المفترق بالضوء اGخضر . ١٢
 قف وارجع إلى الوراء إلى خط الوقوف. أ

 استمر بالسير واترك المفترق بحذر وبسرعة على قدر ا5مكان  .ب

 قف في الحال وانتظر إلى أن يضئ اGخضر ثانية. ج

 قف وارجع إلى الوراء لكي 5 تعرقل حركة السير. د

 :ممنوع إيقاف مركبة . ١٣
  أمتار من ملتقى مع سكة حديد٦بحدود . أ

  متر من ملتقى مع سكة حديد٢٠بحدود   .ب

  متر من ملتقى مع سكة حديد١٥بحدود . ج

 متر من ملتقى مع سكة حديد١٢بحدود . د

 :أشر إلى الجملة الصحيحة . ١٤
 شھادة التأمين إذا لم تحفظ في شركة التأمين فتكون ملغية المفعول. أ

 على السائق أن يحمل معه شھادة التأمين سارية المفعول للمركبة وقت السير  .ب

 ب المركبة أن يحمل معه شھادة التأمين وحتى إذا لم يكن السائقعلى صاح. ج

 شھادة التأمين إذا لم تحفظ في دائرة السير فتكون ملغية المفعول. د

  

  



 

 :ھي ، طريق سريعة. ١٥
 س/ كم ٩٠يمكن للجميع السير فيھا بسرعة قصوى 5تزيد على . أ

 ليس ھناك إشارة خاصة للطريق السريعة. ب

 طريق ليست بلدية الخاصة بمركبات آلية فقط ونصبت إشارة تدل على أن الطريق سريعة .ج

 طريق بلدية أو ليست بلدية تشمل على ثsثة مسالك لكل اتجاه. د

 :أشر إلى الجملة الصحيحة . ١٦
  متر قبل الممر١٢ممنوع إيقاف مركبة على المكان المعد لعبور المشاة أو  .أ

 ركبة واقفة قبل المكان لعبور المشاة في طريق بلديةيجوز اجتياز م. ب

 يجوز إيقاف دراجة نارية على المكان لعبور المشاة بموازاة الطريق. ج

 متر من مكان عبور المشاة٢٠ممنوع إيقاف مركبة بحدود . د

 :لمن يجوز السير على ھامش الطريق . ١٧
 ممنوع دائما. أ

 لة الغرض تمكين التجاوز للغيريجوز للمركبات البطيئة والمحم  .ب

 يجوز إذا ھامش الطريق معبد. ج

 يجوز حسب رأي السائق. د

أين تضع مثلث ، عندما توقف مركبتك على جانب الطريق بعد حدوث بنشر أو أي خلل آخر . ١٨
 :التحذير 

 مباشرة أمام المركبة. أ

 ر على اGقل مت١٠٠خلف المركبة بحيث يشاھد من قبل السائقين عن بعد   .ب

  متر وراء المركبة٣٠نضعه . ج

  متر أمام المركبة٣٠نضعه . د

 :يستعمل ، ) السويتش( مفتاح أو زر التحريك . ١٩
 لsنتقال من غيار إلى غيار. أ

 Lضاءة المصابيح اGمامية. ب

 لكي يشغل المحرك) الستار تر( لتشغيل المحرك الذاتي  .ج

 لزيادة قوة المحرك. د

 :يرينا مقياس الوقود . ٢٠
 نوعية الوقود وعدد ا5وكتان فيه. أ

 صsحية جھاز الوقود. ب

 كمية الوقود في خزان الوقود .ج

 عدد الكيلو مترات التي قطعتھا المركبة. د

 :عليك التأكد قبل أن ترفع المركبة لتغير عجل . ٢١
 عدم استعمال فرامل اليد بتاتا. أ

 لمركبة وكذلك يجب استعمال فرامل اليدضمان عدم تحرك ا  .ب

 استعمال فرامل اليد حتى إنزال العجل. ج

 عدم استعمال فرامل اليد حتى إنزال العجل. د

 :عند الضغط على دعسة الفرامل . ٢٢
 ينفصل المحرك عن جھاز الغيارات. أ

 يقطع تيار ا5شتغال في المحرك. ب

 تقل سرعة المركبة حسب قوة الضغط .ج

 فرامل اليد أيضا تعمل. د

  

  



 

 ھل يجوز للمحكمة حرمان شخص من حيازة رخصة مركبة ؟. ٢٣
 .يجوز بأمر من ضابط شرطة برتبة مsزم أول وما فوق . أ

 .نعم إذا كانت المركبة تشكل خطر على حركة السير . ب

 .نعم  .ج

 .كs وإنما يجوز لھا حرمانه من رخصة السواقة . د

 :الدينمو / ياس اGمبير يرينا مق. ٢٤
 درجة حرارة المحرك. أ

 عملية شحن أو إفراغ البطارية  .ب

 جودة خليط الوقود والھواء في الكاربوريتر. ج

 درجة ضغط المكبس. د

 :إذا كان ضغط الھواء في كل عجل من العجsت اGمامية يختلف عن اtخر كثيرا . ٢٥
 خلفية متساوي 5 يھمإذا كان ضغط الھواء في العجsت ال. أ

 يسبب اندفاع المقود لجھة العجل ذو الضغط العالي. ب

 يسبب اتجاه المقود لجھة العجل ذات الضغط الواطئ .ج

 5 يؤثر على المقود. د

 :ھواء أكثر من المقرر في اLطارات يسبب . ٢٦
 لسير مريح وھادئ. أ

 إمكانية شحن أكثر في المركبة. ب

 اLطاراتتلف سريع في  .ج

 5 عsقة بين السير والكاوتشوك في المركبة. د

 ھل اLشارات المساعدة في الطريق تعتبر كإشارات سير ؟. ٢٧
 وظيفتھا Lعطاء معلومات لتصرفات السائقين، 5 . أ

 فقط إذا كانت مع إشارات تحذيرية. ب

 فقط إذا كانت مع إشارة سير إرشادية. ج

  السائقين من العوائق وإعطاء معلوماتوظيفتھا لتحذير، نعم  .د

 :ھذا يعني ) الدينمو( إذا أضاء مصباح التحذير للمولد الكھربائي . ٢٨
 بان ھناك خلل في عملية شحن البطارية .أ

 بأن المحرك 5 يسخن أكثر من المعتاد. ب

 إذا كان ھناك انقطاع في جھاز ا5حتراق. ج

 بأن جميع اGضواء تعمل جيدا. د

 :لكي نتأكد يوميا بأن ھناك ھواء كافي في العجsت . ٢٩
 نرفع كل عجل بالرافعة وفحص إذا كان دوران العجل جيدا. أ

 أن نرى ذلك بالعين المجردة وعند الضرورة نستعمل مقياس  .ب

 نضغط على سداد الھواء في الكاوتشوك لنفحص إذا كان ھناك تسرب ھواء. ج

 ي ترفع المركبة على رافعةنتوجه إلى أقرب كراج لك. د

 :يحدث ، عندما تتوقف العجsت عن الدوران على الطريق الرطبة، نتيجة فرملة فجائية . ٣٠
 المركبة تقف في المكان. أ

 أن مجال الحركة يكون اقل. ب

 يحافظ على خط سير مستقيم. ج

 تتزحلق المركبة إلى حد إمكانية عدم السيطرة عليھا  .د
 



 

 :الشاخصة التي تعني مكان لتوقف نوع معين من المركبات على شكل خليج ، ھي. ١

  .أ

  .ب

  .ج

  .د

 :ر وا.صفر معا أنت موجود في مفترق مجھز بإشارة ضوئية وأمامك في ا4شارة يضئ ا.حم. ٢
 يجوز دخول المفترق إذا كنت تريد اIنعطاف إلى اليمين فقط. أ

 ممنوع ابتداء السير قبل ظھور الضوء ا.خضر  .ب

 عليك التقدم وعبور المفترق بسرعة كي I تعرقل حركة السير. ج

 I توجد حالة يضئ فيھا الضوء ا.حمر وا.صفر معا. د

  :٣٣ - عند رؤياك الشاخصة أ. ٣
 .عليك الوقوف في مكان تستطيع منه رؤية حركة السير. أ

 .م١٥٠أمامك على بعد " قف"عليك التمھل .ن ھناك شاخصة   .ب

 . التي أمامكقف وأعط حق ا.ولوية للمركبات في الطريق. ج
 

  .عليك التمھل قبل دخول النفق الذي أمامك. د

 :معناھا ، الشاخصة المرفقة، خط فاصل متواصل. ٤
 ممنوع اختراقه في جميع الحاIت .أ

 فقط إذا مدى الرؤية غير محدوديجوز اختراقه . ب

 يجوز اختراقه فقط لغاية اجتياز مركبة. ج
 

  يجوز اختراقه فقط إذا المركبة التي أمامنا تنعطف إلى اليسار. د

 :معناھا ، إشارة السير المرفقة. ٥
 تمھل وتطلع يمينا ويسارا قبل عبورك المفترق. أ

 تمھل في المفترق القريب وسر إلى اليمين فقط. ب

 اعبر المكان الذي وضعت فيه ا4شارة من اليمين أو من اليسار .ج
 

  سر إلى ا.مام ممنوع اIنعطاف إلى اليمين أو إلى اليسار. د

  

  

  

  



 

  ٥٢ - ُماذا ينھي الشاخصة ب. ٦

  الشاخصة. أ

   الشاخصة. ب

   الشاخصة. ج

 .المفرق القريب  .د

عند اIنعطاف إلى اليسار من طريق ذات اتجاھين إلى طريق ذات اتجاھين ذات مسلكين لكل . ٧
 : يجب اIنعطاف ،اتجاه سير

 من وسط الطريق والى المسلك ا.يسر باتجاه سيرك .أ

 من وسط الطريق والى الجھة اليمنى. ب

 من الجھة اليسرى للطريق والى الجھة اليمنى. ج

 من الجھة اليسرى للطريق والى الجھة اليسرى. د

 :تستعمل ، لكي نkئم نسبة دوران المحرك إلى دوران العجkت. ٨
 الديستربيوتر. أ

 المحرك. ب

 المنظم. ج

 جھاز الغيارات  .د

 :في ھذه الحالة ، انك تسير خلف مركبة عندما تخطف أشعة الشمس بصرك. ٩
 توجه نظرك إلى أسفل الطريق قريب إلى مركبتك. أ

 سر بسرعة تkئم مدى الرؤية  .ب

 تقترب جدا إلى المركبة التي أمامك لتصد عنك أشعة الشمس. ج

 من ا.حسن السير في طريق خالية، تجتاز المركبة التي أمامك. د

 :أمامك عربة يجرھا حيوان ، انك تسير في طريق ذات اتجاھين مع خط فاصل متقطع. ١٠
 مسموح اIجتياز فقط لمركبة أمن. أ

 ممنوع اIجتياز إذا كان خط فاصل متواصل على يسار الخط المتقطع. ب

 ا فقط إذا كانت الطريق خاليةمسموح لك أن تجتازھ .ج

 ممنوع اIجتياز بتاتا إI إذا كانت ھناك إشارة سير تسمح ذلك. د

  

  



 

 :عليك "في مفترق السير " أعطي حق ا.ولوية"عندما توضع إشارة السير . ١١
 أن تتمھل أو تقف عند الضرورة .أ

 أن تتمھل وان تقف جانب ا4شارة. ب

 ر عبور المشاةأن تتمھل وان تقف قبل مم. ج

 أن تتمھل قبل المفترق. د

 :عند وجود مسالك على سطح الطريق للسير إلى ا.مام إلى اليمين أو إلى اليسار . ١٢
 ممنوع ا4نتقال من مسلك إلى آخر. أ

 يجوز ا4نتقال بعد أخذ جميع وسائل الحذر  .ب

 يجوز ا4نتقال بسرعة وحاI من مسلك إلى آخر. ج

 تقال في حدود المفترقيجوز ا4ن. د

 :ھل مسموح أن تدفع مركبة دون تشغيل المحرك لطريق ممنوع الدخول فيه لمركبات آلية . ١٣
 مسموح وعندما المحرك يشتغل بغيار النيوترال. أ

 ولكن يجب السير على الرصيف، مسموح. ب

 ممنوع دخول المركبة قانونيا حتى بالدفع فھذا يعد سياقة مركبة آلية، I .ج

 مسموح عندما المحرك يكون شغال. د

 :ھكذا ، مكان لعبور المشاة يؤشر. ١٤
 بواسطة خطين متوازين على عرض الطريق. أ

 بواسطة إشارة ضوئية 4رشاد المشاة. ب

 إنسان يمشيبواسطة إشارة إرشاد مستديرة رسم داخلھا . ج

 بواسطة إشارة إعkم أو بواسطة رسم على سطح الطريق  .د

 من المسؤول عن صkحية المركبة اwلية ؟. ١٥
 فقط السائق. أ

 فقط صاحب المركبة. ب

 صاحب المركبة والسائق .ج

 الشخص الذي قام بتصليح المركبة. د

 :ھو ، مفترق الطرق. ١٦
  ماعدا اندماج طرق في الطريق السريعةمكان التقاء طريقين أو أكثر .أ

 اندماج طرق في الطريق السريعة. ب

 مكان ملتقى طريق مع سكة حديد. ج

 التقاء طريقين ذات ارتفاع مختلف. د

 :في طريق بلدية ذات اتجاھين مسموح إيقاف مركبة . ١٧
 فقط إذا كانت ھناك إشارة سير تمنع ذلك. أ

  متر١٢يزيد عن فقط إذا كان عرض الطريق . ب

 فقط إذا كان ھناك خليج خاص لوقوف المركبات العمومية. ج

 فقط إذا كان إيقاف المركبة I يشكل عرقلة لحركة السير  .د

 :ھي ، طريق ليست بلدية. ١٨
 طريق مقسمة على طولھا بمساحة فاصلة. أ

 كل طريق تكون داخل المدينة. ب

 كل طريق تشمل على ا.قل مسلكين لكل اتجاه. ج
 

  ٥٣كل طريق بين المدن ووضعت في بدايتھا إشارة رقم   .د

  

  



 

 :في الكارتير / حوض الزيت / لكي تفحص فيما إذا كان ھناك زيت كاف . ١٩
  وصلت إلى خمسة كيلو غرامرؤية ساعة الزيت إذا. أ

 أخذ المركبة إلى أقرب كراج للفحص. ب

 الكارتير/ حوض الزيت / بواسطة إدخال مقياس خاص إلى  .ج

 تشغيل مضخة الزيت وفحص فيما إذا يكون ضغط زيت. د

 جھاز رش الماء على الزجاج ا.مامي للمركبة. ٢٠
 يساعد على فحص جھاز التبريد. أ

 د مقدمة المركبةيساعد لتبري. ب

 يساعد على إزالة ا.وساخ، ولتنظيف الزجاج ا.مامي .ج

 يمنع من جھاز الماء أن يسخن. د

 :إذا قل ضغط الزيت عن المعتاد . ٢١
 يجب أن نوقف المركبة حاI ونوقف عمل المحرك .أ

 يمكن أن نستمر بالسير على شرط أن ھناك زيت كاف. ب

 ذا مقياس الحرارة يرينا اعتياديايمكن أن نستمر بالسير إ. ج

 عليك حاI أن تتوجه إلى أقرب كراج. د

 :يجب ، لكي تفصل المحرك عن العجkت. ٢٢
 أن توقف حركة المحرك. أ

 أن تضغط على دعسة الفرامل وعلى دعسة الوقود. ب

 )الستار تر(أن تضغط على زر المحرك الذاتي . ج

 أن تضغط على دعسة الكkتش  .د

 :عندما ترتفع درجة حرارة الماء في المحرك ھذا يعني . ٢٣
 يمكن أن قشاط المروحة قد انقطع .أ

 يمكن أن ضغط الزيت مرتفع جدا. ب

 يمكن أن خليط الوقود ذات نسبة وقود عالية جدا. ج

 يمكن أن يكون ھناك تسرب زيت من المحرك. د

 ) :السبير (يجب أن تتأكد دائما بأنه في العجل اIحتياطي. ٢٤
 يكون ضغط الھواء يساوي الضغط في العجkت ا.مامية فقط. أ

 يكون ضغط الھواء حسب الضغط الجوي. ب

 ٤يكون ضغط الھواء يساوي الضغط على العجkت مقسم إلى . ج

 يكون ضغط الھواء مساويا لباقي العجkت  .د

 كيف تضغط على دعسة الوقود في المركبة ؟. ٢٥
 سطة الرجل اليمنىتضغط بوا .أ

 تضغط بواسطة الرجل اليسرى. ب

 I أھمية بأي رجل تضغط على دعسة الفرامل. ج

 الضغط يكون حسب رغبة السائق. د

 :ما ھو تعريف ملتقى سكة الحديد. ٢٦
 المكان الذي تقطع فيه الطريق وسكة الحديد بعضھا البعض في مستوى واحد .أ

 ق مع سكة الحديد أقيم فيه حاجزالمكان الذي تلقى فيه الطري. ب

 كل مكان يمر فيه القطار بمحاذاة الطريق. ج

 جميع ا4جابات صحيحة. د

  

  



 

  

 :عندما ، في المركبة الحديثة يوجد مصباح لجھاز الفرامل يضئ في لوحة المقاييس. ٢٧
 يوجد ھناك نقص ھواء في احد العجkت. أ

 يكون ھناك نقص في زيت الفرامل  .ب

 راص العجkت تسخن نتيجة وقوف فجائيأق. ج

 يوجد ھناك ضغط عالي لسائل الفرامل في جھاز الفرامل. د

 :حزام ا.مان المثبت حسب ا.صول . ٢٨
 يحافظ على جلوس صحيح للسائق. أ

 يقلل من اھتزاز السائق في مكان جلوسه. ب

 يساعد على انتباه السائق. ج

 دث طرقيقلل من احتمال ا4صابة في حا  .د

 :الذي ، في جو ماطر يمكن أن تستعمل مزيل البخار الخلفي. ٢٩
 يساعد في تبخير الھواء من داخل المركبة. أ

 يطھر الھواء من الدخان. ب

 يسخن وجه المركبة. ج

 يھيئ للسائق مدى رؤية جيدة من الخلف للسير بأمان  .د

 :صkحية ا4طارات يؤثر على المركبة . ٣٠
  تكون الطريق رطبةعندما. أ

 عند توقف المركبة بصورة فجائية. ب

 في اIنعطافات الحادة. ج

 جميع ا.جوبة صحيحة  .د
 



 

 :إشارة السير المرفقة معناھا . ١
  أعطي حق ا)ولوية في طريق ضيقة لحركة السير ا�تية من ا�تجاه المعاكس.أ

 سر باتجاه السھم طريق ذات اتجاه واحد. ب

 ا)مام فقط سر إلى .ج
 

  لك حق أولوية في طريق ضيقة بالنسبة لحركة السير القادمة من ا�تجاه المعاكس. د

 :عندما تسير وراء مركبة بطيئة في طريق رسم عليه خط ابيض فاصل متواصل . ٢
 مسموح ا�جتياز فقط إذا كان الطريق خاليا. أ

 ممنوع ا�جتياز حتى إذا كانت الطريق خالية  .ب

 موح ا�جتياز إ� إذا كانت ھناك إشارة سير تمنع ذلكمس. ج

 مسموح ا�جتياز إذا كانت المركبة ليست آلية وممنوع إذا كانت آلية. د

 : تعني١٨ - الشاخصة ب . ٣
� يجوز دخول مركبة يزيد ارتفاعھا بدون حمولتھا عن عدد ا)متار المسجل في الشاخصة. أ. 

� يجوز دخول مركبة تجارية يزيد ارتفاعھا بدون حمولتھا عن عدد ا)متار المسجل في . ب
 .الشاخصة

� يجوز دخول مركبة يزيد ارتفاع حمولتھا من مسطح الصندوق عن عدد ا)متار المسجل في . ج
 .الشاخصة

 

� يجوز دخول مركبة يزيد ارتفاعھا مع حمولتھا عن عدد ا)متار المسجل في الشاخصة  .د.  

 :الشاخصة المرفقة معناھا . ٤
 ممنوع ا�جتياز بسبب إصZحات في الطريق. أ

 نھاية منع ا�جتياز  .ب

 نھاية قطع نھاية محدود السرعة. ج
 

  ممنوع اجتياز أية مركبات تسير على أكثر من عجلتين. د

 : تعني٦٥ - الشاخصة ب . ٥
 .مكان عبور المشاة. أ

 .مسلك للمشاة فقط. ب

 .سبيل للمشاة فقط .ج
 

  .سبيل أو مسلك للمشاة فقط. د

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 ما ھي الشاخصة التي تشير إلى الدخول إلى طريق بلدية؟. ٦

  .أ

   .ب

  .ج

   .د

 :عند السير بقرب مجموعة من ا)و�د . ٧
 مسموح السير بسرعة عادية بشرط استعمال الزامور. أ

 مسموح السير بسرعة عادية بشرط أن يكون الرصيف عريضا. ب

 يجب أن تتوقف تماما طالما ا)و�د على مقربة من الطريق. ج

 يجب التمھل وزيادة الحذر  .د

 :يجب الوقوف عند الضرورة ،  حديد بدون خط وقوف وبدون حاجزعند وصولك لملتقى سكة. ٨
 قرب الخط الحديدي القريب لكي � تعرقل حركة السير التي ورائك. أ

  أمتار من الخط الحديدي القريب٦بمسافة . ب

  أمتار من الخط الحديدي القريب٤بمسافة  .ج

  متر من الخط الحديدي القريب١٢بمسافة . د

 :ير في طريق رطبة يمكن أن عند الس. ٩
 أن تميل المركبة إلى التزحلق كلما زادت السرعة .أ

 أن المركبة تنقلب إ� إذا لم تدعس بصورة فجائية على دعسة الفرامل. ب

 أن المركبة تنقلب إذا كانت السرعة بطيئة. ج

 أن المركبة تتزحلق إ� إذ دعسنا بصورة متقطعة على دعسة الفرامل. د

 :عند وصولك إلى مفترق طرق فيه ازدحام سير . ١٠
 ادخل المفترق فقط إذا كان لك حق ا)ولوية. أ

 وانتظر إلى أن يكون المفترق خالي من المركبات، قف قبل المفترق  .ب

 ادخل المفترق وانظر إلى أن يكون خالي. ج

 رادخل المفترق فقط إذا كان مجھز بإشارة ضوئية يضئ فيھا الضوء ا)خض. د

  



 

  

 كيف تتصرف عند ا�قتراب إلى مجموعة أو�د ؟. ١١
 أن تجتاز مجموعة ا)و�د بالسرعة ا�عتيادية في المسلك ا)يسر. أ

 أن تتمھل في السير إلى سرعة معقولة وبحذر  .ب

 أن تستعمل الزامور بصورة متقطعة. ج

 أن تستعمل الزامور وتزيد السرعة. د

مركبة أخرى ،  اتجاھين وبمسافة كافية من مركبة تسير أمامكانك تسير في طريق ذات. ١٢
 :يجب عليك ، تحاول اجتيازك وفجأة قدمت مركبة من الجھة المعاكسة

 أن تتوقف بصورة كاملة. أ

 أن تستعمل الزامور بشدة وتضئ ا)نوار. ب

 أن تزيد سرعة سيرك. ج

 التمھل والمحافظة على يمين الطريق  .د

 :ف أو توقف مركبة قبل خط ا�نتظار ممنوع إيقا. ١٣
  متر١٥قبل . أ

  متر٢٠قبل . ب

 متر٢٥قبل . ج

 متر١٢قبل   .د

  

 :عندما توقف المركبة في طريق صاعدة بدون رصيف . ١٤
 عليك استعمال الغيار ا)ول. أ

 عليك أن توجه العجZت ا)مامية لجھة حافة الطريق. ب

 عليك استعمال فرامل اليد. ج

 جميع ا)جوبة صحيحة  .د

 :سبيل توجد فيه إشارة بأنه خاص للدراجات الھوائية فقط . ١٥
 مسموح أيضا للمشاة. أ

 السبيل معد فقط للدراجات الھوائية  .ب

 السبيل معد للمركبات ذات ثZثة عجZت. ج

 مسموح لجميع المركبات ذات العجلتين أيضا. د

 أن تعمل بھا عندما تريد ا�نعطاف إلى اليسار من طريق ما ھي ترتيب العمليات التي يجب. ١٦
 ذات اتجاھين؟

 وتتجه بقدر ا�مكان من وسط الطريق، تكشف الطريق بالمرآة تؤشر .أ

 وتتمھل، تعطي إشارة، تكشف الطريق، أن تتجه لوسط الطريق. ب

 وتكشف الطريق، تنتقل إلى وسط الطريق، تعطي إشارة ، أن تتمھل. ج

  العمليات ليس مھماترتيب. د

 :يجوز إيقاف مركبة أصابھا خلل في الطريق . ١٧
  أيام٧على ھامش الطريق ولمدة � تزيد على . أ

 تحت حراسة إلى أن يأتي ميكانيكي مرخص. ب

  أيام٧لمدة � تزيد على . ج

  ساعة٢٤ولمدة � تزيد عن ، )جل إصZح بسيط  .د

  

  



 

  

  :يسمح الوقوف بصورة زاوية. ١٨
 فقط إذا كانت إشارات وخطوط على سطح الطريق تسمح بذلك .أ

  متر١٢في طريق عرضه أكثر من . ب

 في زاوية الطريق. ج

 عندما � يوجد مكان للوقوف بالقرب من الرصيف. د

 عندما يتوقف المحرك بصورة فجائية فما عليك فحصه أو� ؟. ١٩
 إذا أضواء المركبة تنير. أ

 ناك زيت كاف في المحركإذا كان ھ. ب

 إذا كان ھناك ماء كافي في الراديتر. ج

 إذا كان ھناك خلل في التيار الكھربائي  .د

  في اzطار ھي– ا)خاديد –وظيفة الفرزات . ٢٠
 للحفاظ على شكل مستدير وموحد ل}طار. أ

 النقاط ا)جسام الغريبة والمياه وزيادة تماسك اzطار بالطريقة  .ب

 لصاق ا)وساخ والزيوت بالطريقل}. ج

 لتمكين حمولة زائدة في المركبة. د

 :عندما ترتفع درجة حرارة الماء في المحرك ھذا معناھا . ٢١
 يمكن أن قشاط المروحة قد انقطع .أ

 يمكن أن خليط الوقود ذات نسبة وقود عالية جدا. ب

 يمكن أن يكون ھناك تسرب زيت من المحرك. ج

  ضغط الزيت مرتفع جدايمكن أن. د

  

 :إذا كانت كمية الزيت ناقصة في الكرتير . ٢٢
 يجب إضافة الكمية الناقصة في اقرب محطة وقود .أ

 يجب إضافة الكمية الناقصة عند تشحيم المركبة. ب

 يجب السير إلى اقرب كراج لتصليح الكارتير. ج

 ممنوع تحريك المركبة يجب إحضار ميكانيكي. د

 :يكون السبب أن ، وتشعر برائحة شديدة للوقود، ا لم تتمكن من تشغيل المحركإذ. ٢٣
 أنبوب الوقود مسدود. أ

 الكاربوريتر تعطل عن العمل. ب

 الوقود قد نفذ من خزان الوقود. ج

 الكاربوريتر مشبع بالوقود  .د

 بعد عبورك طريق مغمور بالمياه أي جھاز يحتمل أن يتأثر بعمله. ٢٤
 از الفراملجھ .أ

 جھاز الكھرباء. ب

 جھاز القيادة. ج

 جھاز الغيارات. د

 ھل ماسحات الزجاج ا)مامي ضرورية للمركبة ؟. ٢٥
 لكل مركبة خصوصية. أ

 حسب رأي سائق المركبة عند الضرورة. ب

 فقط للمركبات العمومية ومركبات اzسعاف. ج

 لكل مركبة آلية لھا زجاج أمامي  .د



 

  

 المظلة الواقية من ضوء الشمس ضرورية في المركبة ا�لية ؟ھل . ٢٦
  طن٤نعم لمركبة تجارية وزنھا اzجمالي يزيد على الــ . أ

 س/  كم ٨٠نعم لكل مركبة تزيد سرعتھا عن الــ . ب

 نعم لكل مركبة آلية ذات زجاج أمامي .ج

 نعم لمركبة عمومية فقط. د

 :ل من العجZت ا)مامية يختلف عن ا�خر كثيرا إذا كان ضغط الھواء في كل عج. ٢٧
� يؤثر على المقود. أ 

 يسبب اتجاه المقود لجھة العجل ذات الضغط الواطئ  .ب

 يسبب اندفاع المقود لجھة العجل ذو الضغط العالي. ج

 إذا كان ضغط الھواء في العجZت الخلفية متساوي � يھم. د

 :صول حزام ا)مان المثبت حسب ا). ٢٨
 يقلل من اھتزاز السائق في مكان جلوسه. أ

 يحافظ على جلوس صحيح للسائق. ب

 يساعد على انتباه السائق. ج

 يقلل من احتمال اzصابة في حادث طرق  .د

 :يحب التمھل عند ا�قتراب من باص واقف في محطة وقوف . ٢٩
 فقط إذا كان في داخل الباص ركاب. أ

 ص بارزا خارج المحطةفقط إذا كان البا. ب

 فقط إذا كان في داخل الباص أو�د. ج

 في جميع ا)حوال  .د

  

 :عند إيقاف المركبة بشكل دائم . ٣٠
 يجب استعمال فرامل اليد في جميع الحا�ت .أ

 يجب استعمال فرامل اليد فقط إذا أوقفت المركبة ليZ. ب

 بة في طريق صاعدةيجب استعمال فرامل اليد فقط إذا أوقفت المرك. ج

 يجب استعمال اليد فقط إذا كان الطريق رطبا. د
 



 

 :الشاخصة المرفقة معناھا . ١
 ممنوع ا�نعطاف إلى اليمين .أ

  التواء نحو اليمين.ب

  تفرع طرق إلى اليمين.ج
 

  انعطاف نحو اليمين. د

 :اھا إشارة السير المرفقة معن. ٢
 سر باتجاه السھم إلى اليمين. أ

 قف قبل ا�نعطاف إلى اليمين �ن مدى الرؤية محدود. ب

 أعبر المكان من الجھة التي وضعت عليه ا?شارة من جھة اليمين .ج
 

  ي ھذا المكان حق اIولوية للمركبات القادمة من اليمينف. د

 :العمل بموجب إشارات ا?رشاد . ٣
 قسم يلزم السائق وقسم حسب رغبة السائق. أ

 يلزم السائق التصرف حسب ھذه ا�شارات  .ب

 يكون حسب رأي السائق. ج

 فقط إشارات توجيھيه ملزم السائق العمل بموجبھا. د

 :   والشاخصة ق بين الشاخصةما ھو الفر. ٤
 .المركبات الخصوصية والدراجات النارية فقطاIولى تمنع دخول جميع المركبات والثانية تمنع دخول . أ

 .اIولى تمنع دخول جميع المركبات والثانية تمنع دخول المركبات الميكانيكية فقط  .ب

 .اIولى تمنع دخول المركبات الميكانيكية فقط والثانية تمنع دخول جميع المركبات. ج

 .اتجاه واحد فقطاIولى تمنع دخول المركبات من ا�تجاھين والثانية من . د

 :معناھا ، ضوء أحمر وضوء أصفر معا في ا?شارة الضوئية. ٥
 قف. أ

 ا?شارة الضوئية عاطلة. ب

  الضوئيةعند ظھور الضوء اIخضر في ا?شارة، استعد للسير .ج
 

  استعد للوقوف عند ظھور الضوء اIحمر. د

 : تعني ٣٠ - الشاخصة ب . ٦
كغم في المنطقة التي ٤٠٠٠مفترق تفرع ممنوع دخول مركبة تجارية يزيد وزنھا ا?جمالي عن . أ

 إلى اليسار.أقيمت في بدايتھا الشاخصة

كغم في المنطقة التي أقيمت في ١٠٠٠٠ممنوع وقوف مركبة تجارية يزيد وزنھا ا?جمالي عن   .ب
 .بدايتھا الشاخصة

كغم في المنطقة التي أقيمت في ٤٠٠٠ممنوع وقوف مركبة تجارية يزيد وزنھا ا?جمالي عن . ج
 .بدايتھا الشاخصة

 

  .ع وقوف المركبات التجاريةممنو. د

عن يمينك اقتربت ، انك تقترب إلى مفترق طرق بدون إشارة سير وتريد ا�نعطاف فيه يسارا. ٧
 :مركبة نحو المفترق 

 للمركبة التي تريد ا�نعطاف نحو اليسار حق اIولوية دائما. أ

 استمر بالسير. ب

 مركبات القادمة من اليمينتمھل وحتى قف عند الضرورة لتعطي اIولوية لل .ج

 "قف"قف فقط إذا كانت ھناك إشارة السير . د



 

  

 :عند وجود مسلك على سطح الطريق للسير إلى اIمام إلى اليمين أو إلى اليسار . ٨
 ممنوع ا�نتقال من مسلك إلى آخر. أ

 يجوز ا�نتقال بسرعة وحا� من مسلك إلى آخر. ب

 ميع وسائل الحذريجوز ا�نتقال بعد اتخاذ ج .ج

 يجوز ا�نتقال في حدود المفترق. د

 :خطر التزحلق في الطريق الرطبة يكون أشد . ٩
� عmقة بين حالة الكاوتشوك والتزحلق. أ 

 عند عدم مmئمة مقاييس الكاوتشوك للمركبة. ب

 كلما كانت أخاديد الكاوتشوك أعمق. ج

 كلما كان الكاوتشوك ممسوح وغير صالح  .د

 عند الخروج من طريق ترابية إلى طريق معبدة. ١٠
 عليك إعطاء حق اIولوية في طريق ذات اتجاھين فقط. أ

 ٦٠عليك إعطاء حق اIولوية إذا كانت ھناك ا?شارة . ب

  إعطاء حق اIولوية للمركبة القادمة من اليمين فقطعليك. ج
 

  عليك إعطاء حق اIولوية لجميع المركبات التي تسير في الطريق المعبدة  .د

 :في طريق منحدرة وطويلة . ١١
 عليك استعمال اIضواء العالية بصورة متقطعة. أ

 يجب استعمال الزامور لتحذير السائق الذي أمامك. ب

 لتمھل والسير بسرعة معقولةعليك ا .ج

 تحول إلى الغيار النيوترال. د

المسافة التي تسير فيھا المركبة من اللحظة التي تدعس فيھا على دعسة الفرامل حتى . ١٢
 :الوقوف تكون اكبر 

 إذا كانت سرعة السير بطيئة. أ

 كلما دعسنا بقوة أشد على دعسة الفرامل. ب

 وقوف� عmقة بين السرعة وال. ج

 إذا كانت سرعة السير أكبر  .د

 ما ھو المكان لعبور المشاة ؟. ١٣
 قسم من الطريق خصص حسب إشارة سير لعبور المشاة .أ

 جسر على الطريق أو نفق خصص لعبور المشاة. ب

 كل مكان على عرض الطريق الذي تعود المشاة العبور فيه. ج

 مكان لعبور الطريق من قبل تmميذ المدارس. د

 :السرعة القصوى المسموح بھا لمركبات خصوصية في الطريق السريعة . ١٤
 س/ كم ٧٠ھي . أ

 س/ كم ١١٠ھي   .ب

 س/ كم ١٢٠ھي . ج

 س/ كم ٨٠ھي . د

 :أشر إلى الجملة الصحيحة . ١٥
  متر قبل الممر١٢اة أو ممنوع إيقاف مركبة على المكان المعد لعبور المش .أ

 يجوز اجتياز مركبة واقفة قبل المكان لعبور المشاة في الطريق بلدية. ب

 يجوز إيقاف دراجة نارية على المكان لعبور المشاة بموازاة الطريق. ج

  متر من مكان عبور المشاة٢٠ممنوع إيقاف مركبة بحدود . د



 

  

 :تظار ممنوع إيقاف أو توقف مركبة قبل خط ا�ن. ١٦
  متر١٢قبل  .أ

  متر٢٥قبل . ب

  متر٢٠قبل . ج

  متر١٥قبل . د

 :السرعة القصوى المسموحة للمركبة ، معناھا . ١٧
 السرعة المدونة بإشارة سير وبمقياس المركبة في كل مركبة. أ

 السرعة التي تتمكن أن تسير فيھا المركبة في طريق مستوية. ب

  بھا لمركبات معينه في طريق معينهالسرعة القصوى المسموح .ج

 السرعة التي يجب السير فيھا في الطريق السريعة. د

 :العقوبات التي يمكن للمحكمة أن تفرضھا على سائق يخالف القانون ، ھي . ١٨
 سحب رخصة السواقه. أ

 غرامة مالية. ب

 سجن. ج

 جميع العقوبات صحيحة  .د

 ما ھي وظيفة البطارية؟. ١٩
 .خزن التيار الكھربائي .أ

 .قياس التيار الكھربائي. ب

 .توليد التيار الكھربائي. ج

 .فصل التيار الكھربائي. د

 :الكارتير / يجب تغيير الزيت في حوض الزيت . ٢٠
 حسب تعليمات دائرة السير والمدونة في المركبة. أ

 عندما تشعر بأن الوقود � يسيل جيدا. ب

 ة الزيت داخل المحرك أقل من المطلوبعندما تكون كمي. ج

 حسب تعليمات المنتج  .د

 :عندما يسخن المحرك الماء في المحرك عند إضافة ماء لمحرك ساخن يجب . ٢١
 أن نستمر بالسير Iن المحرك يبرد أثناء السير. أ

 أن إضافة الماء والمحرك يعمل  .ب

 أن نوقف حركة المحرك وإضافة ماء للراديتر. ج

  أن نوقف المحرك ، ننتظر حتى يبرد ومن ثم إضافة الماء.د

� يشغل ، اIضواء � تنير ، والزامور � يحدث صوتا ، عليك أن تفحص ) الستار تر (إذا السلف . ٢٢: 
 يشتغل جيدا) اIمبير( إذا كان مقياس الكھرباء. أ

 إذا كانت أسmك ا�تصال بالبطارية مربوطة جيدا  .ب

 مقطوعا أو رخوا) المولد الكھربائي( حزام الدينمو إذا كان. ج

 إذا كان مفتاح التشغيل يشتغل حسب اIصول. د

 :كيف يعرف السائق بالليل أنه يسير بالضوء العالي أم الضوء الواطي . ٢٣
 حسب ضوء خاص يضيء في لوحة المقاييس داخل المركبة .أ

 حسب مدى الرؤية. ب

 حسب قوة الضوء فقط. ج

  حسب رد فعل السواقين القادمين من ا�تجاه المعاكس.د

  



 

  

 :عند الضغط على دعسة الفرامل . ٢٤
 تقل سرعة المركبة حسب قوة الضغط .أ

 ينفصل المحرك عن جھاز الغيارات. ب

 يقطع تيار ا�شتغال في المحرك. ج

 فرامل اليد أيضا تعمل. د

  في ا?طاعة ؟ما ھو الترتيب الصحيح بالنسبة ل�فضلية. ٢٥
 . القانون – الشاخصة – ا�لة الضوئية –الشرطي . أ

 . القانون – الشاخصة – ا�لة الضوئية عدا الضوء اIصفر المتقطع –الشرطي   .ب

 . الشاخصة – القانون – ا�لة الضوئية عدا الضوء اIصفر المتقطع –الشرطي . ج

 .ة  الشاخص– القانون – الشرطي –ا�لة الضوئية . د

 :عند الوقوف الدائم ، يجب استعمال فرامل اليد . ٢٦
 فقط إذا كان الوقوف في طريق منحدرة. أ

 دائما  .ب

 فقط إذا كان الوقوف في الغيار النيوترال. ج

 فقط إذا كان الوقوف في الغيار الخلفي. د

 ھذا يعني) الدينمو ( إذا أضاء مصباح التحذير للمولد الكھربائي . ٢٧
  إذا كان ھناك انقطاع في جھاز ا�حتراق.أ

 بأن ھناك خلل في عملية شحن البطارية  .ب

 بان المحرك يسخن أكثر من المعتاد. ج

 بأن جميع اIضواء تعمل جيدا. د

 :انك تسير في طريق رأيت عائقا ، دعست على دعسة الفرامل ?يقاف المركبة . ٢٨
 المركبة تقف في المكان. أ

  تقف في المكان إذا استعملت فرامل اليد أيضاالمركبة. ب

 المركبة تقف في المكان إذا كان جھاز الفرامل جيدا. ج

 المركبة تسير مسافة ما إلى أن تقف  .د

 :الضوء الواطي في المركبة يضيء في الليل أمام المركبة لمسافة � تقل . ٢٩
  متر٦٠عن . أ

  متر٣٠عن   .ب

  متر٥٠عن . ج

  متر٤٠عن . د

 :ھواء أكثر من المقرر في ا?طارات ، يسبب إمكانية . ٣٠
 إمكانية شحن أكثر في المركبة. أ

� عmقة بين السير والكاوتشوك في المركبة. ب 

 تلف سريع في ا?طارات .ج

 لسير مريح وھادئ. د
 



 

 :إشارة السير المرفقة معناھا . ١
  أعبر المكان المشار إليه با�شارة.أ

  تمھل عند ا%نعطاف إلى اليسار.ب

  ممنوع ا%نعطاف إلى اليسار.ج
 

   من خلف ا�شارةسر نحو اليسار اعبر. د

 :الشاخصة المرفقة معناھا . ٢
 الطريق تضيق تدريجيا .أ

 تمھل أمامك طريق ملتوية. ب

 تمھل خطر التزحلق أمامك. ج
 

  جسر ضيق أمامك. د

 ب ؟٦٣لشاخصة بتعني ا. ٣
 .سبيJن منفردان للدراجات الھوائية والمشاة فقط .أ

 .% يجوز ركوب الدراجات الھوائية في ھذه الطريق. ب

 .شاة فقطمسلكان منفردان للدراجات الھوائية والم. ج
 

  .على المشاة أن يسيروا على يمين الطريق والدراجات الھوائية على يسارھا. د

 :الشاخصة المرفقة ، معناھا . ٤
 ممنوع اجتياز مركبة آلية خصوصية تسير على أكثر من عجلتين. أ

 متر أن تجتاز شاحنه٢.٤٠ممنوع لشاحنات عرضھا يزيد على . ب

  طن أن تجتاز مركبات آلية تسير على أكثر من عجلتين٤ممنوع لشاحنات تزيد على  .ج
 

   طن٢ممنوع اجتياز مركبة تجارية وزنھا يزيد على . د

  ؟٦ -ما معنى الشاخصة ب. ٥
 .اليسار للسير في ا%تجاه المعاكس ممنوع ا%ستدارة إلى  .أ

 .ممنوع تنفيذ استدارة على شكل حذوة فرس في أي اتجاه كان . ب

 .ممنوع ا%ستدارة إلى اليمين للسير في ا%تجاه المعاكس . ج
 

  . ممنوع ا%ستدارة إلى اليمين .د

 :عند ظھور الضوء اZحمر في ا�شارة الضوئية . ٦
 حسب وضع حركة السير. أ

 حسب رأي السائق. ب

 جميع اZجوبة غير صحيحة. ج

 يجب العمل بموجبھا  .د

 :فرامل اليد تستعمل من قبل السائق . ٧
 لتأمن وقوف المركبة ، أو عند الطوارئ .أ

  سواقون جدد يستعملون فرامل اليدفقط. ب

 لزيادة قوة الوقوف باستعمال فرامل الرجل. ج

 % حاجه أبدا باستعمال فرامل اليد. د

  

  

  

  



 

 :يجب أن تعطي إشارة عندما تحاول ا%نحراف أو ا%نعطاف . ٨
 من مسافة معقولة قبل محاولة ا%نحراف أو ا%نعطاف .أ

 ك وبعد ذلك إعطاء ا�شارةأو% يجب ا%نتقال من المسل. ب

 يجب إعطاء إشارة قبل خمسة أمتار من التحول من المسلك. ج

 % ضرورة ھناك �عطاء إشارة عند محاولة ا%نحراف. د

 :عندما تريد اجتياز دراجة نارية . ٩
 مسموح ا%جتياز فقط إذا كان ھناك ثJثة مسالك باتجاه السير. أ

 ا تكون الطريق خاليةمسموح ا%جتياز فقط عندم  .ب

 مسموح ا%جتياز فقط في طريق ليست بلدية. ج

 مسموح ا%جتياز فقط إذا كان ھناك مسلكان باتجاه السير. د

في طريق بلدية حيث % توجد إشارة لتحديد السرعة ، السرعة المسموحة لمركبة . ١٠
 :خصوصية 

 س في طريق اتجاه واحد فقط/  كم٦٠أن % تزيد عن . أ

 س على كل مسلك إضافي/ كم١٠س وإضافة / كم٥٠أن %تزيد عن . ب

 س في طريق رئيسية/ كم٦٠س في طريق جانبية و% تزيد عن /  كم٤٠أن %تزيد عن . ج

 س/ كم٥٠أن % تزيد عن   .د

 :في طريق صاعده وضيقة . ١١
 الطريقعلى المركبة الصاعدة والمركبة النازلة أن يخرجوا من الطريق إلى ھامش . أ

 حق اZولوية للمركبة النازلة. ب

 حق اZولوية للمركبة الصاعدة .ج

  طن٤حق اZولوية لمركبة آلية تجارية وزنھا يزيد على أل . د

 :في مفترق السير ، عليك " أعط حق اZولوية "عندما توضع إشارة السير . ١٢
 أن تتمھل قبل المفترق. أ

  السيرأن تتمھل وأن تقف جنب إشارة. ب

 أن تتمھل وان تقف قبل المكان لعبور المشاة. ج

 أن تتمھل أو تقف عند الضرورة  .د

 ما ھي الطريق في نظر القانون ؟. ١٣
 كل مكان مفتوح يحق للجمھور المرور فيه .أ

 الطريق المعبدة المعدة لسير المركبات. ب

 كل مكان %يعتبر ملكا خاصا. ج

 ساحات الخاصةجميع الطرق ما عدا الم. د

 :عندما يكون عائق على الطريق ، عامود أو جزيرة سير . ١٤
 يجب ا%جتياز من اليمين ، إ% إذا كانت ھناك إشارة تدل غير ذلك .أ

 يجب اجتياز العائق من الجھة اليسرى فقط. ب

 % أھمية من أية جھة تجتاز العائق. ج

 يجب اجتياز العائق من الجھة اليمنى فقط. د

 :عندما يكون ھناك تغيير في احد مواد اZحوال الشخصية المدونة في رخصة السواقه . ١٥
  يوم١٥يجب إخبار دائرة السير في مدة  .أ

 ًممنوع تغيير أي مادة قبل أن تحصل على موافقة مسبقا. ب

 يجب إخبار دائرة السير حا%. ج

 غير ملزم أن تعمل شيء. د

  

  



 

 :رق الضوء اZيمن اZمامي في مركبتك عند سيرك ليJ احت. ١٦
 يمكنك السير ببطء والى أقصى اليسار من الطريق. أ

 ممنوع ا%ستمرار بالسير بضوء واحد فقط  .ب

 يمكنك السير ببطء والى أقصى اليمين من الطريق. ج

 يمكنك السير بضوء واحد فقط. د

 :يجب وضع مثلث التحذير خلف المركبة . ١٧
 الة إيقاف مركبة متعطلة في طريق بلديةفقط في ح. أ

 فقط في حالة إيقاف مركبة متعطلة في طريق ليست بلدية. ب

 في كل حاله عند إيقاف المركبة نتيجة أصابتھا بخلل .ج

  ساعة٢٤فقط في حالة إيقاف مركبة متعطلة لمدة تزيد على . د

 :يسمح الوقوف بصورة زاوية . ١٨
 وخطوط على سطح الطريق تسمح بذلكفقط إذا كانت إشارات  .أ

 عندما % يوجد مكان للوقوف بالقرب من الرصيف. ب

  متر١٢في طريق عرضه أكثر من . ج

 في زاوية الطريق. د

 :عليك جلب المركبة للكراج لفحص توازن العجJت . ١٩
 عندما تشعر أن فرامل اليد ضعيفة. أ

 ف بسرعةتتل) الكاوتشوك ( عندما ترى ا�طارات   .ب

 عندما تشعر بأن فرامل الرجل % توقف المركبة. ج

 عندما تشعر أن الھواء في العجJت يتناقص بسرعة. د

 ما ھي وظيفة فلتر الھواء في المحرك؟. ٢٠
 .تنقية الھواء الداخل إلى المحرك من الغبار. أ

 .نعومة صوت المحرك. ب

 ).Back Fire(منع حدوث الباك فاير . ج

 .يع ا�جابات صحيحةجم  .د

 :عندما ينقص الماء المقطر في البطارية . ٢١
 يجب جلب المركبة لكھربائي مركبات للتصليح. أ

  والتوجه إلى كھربائي مركبات–ممنوع ا%ستمرار بالسير . ب

 يجب إضافة ماء مقطر .ج

 يجب تغيير البطارية. د

 :عند الضغط على دعسة الكJتش . ٢٢
  يوصل القوة للعجJتالمحرك % .أ

 المحرك يزيد القوة المنقولة لتحريك العجJت. ب

 المحرك يسرع أكثر ونصعد بسرعة في الطريق الصاعدة. ج

 المحرك يجتھد أكثر من اللزوم. د

 كيف نJحظ أن قشاط المروحة قد انقطع ؟. ٢٣
 المحرك يستمر بالعمل ، ولكن بصوره غير منتظمة. أ

 ف عن العملالمحرك يتوق. ب

 % يمكن مJحظة ذلك من مكان السائق ، يجب فتح الموتور. ج

 درجة حرارة الماء في المحرك ترتفع جدا  .د

  

  



 

  

 الكارتير ؟/ كيف تفحص كمية الزيت في حوض الزيت. ٢٤
 بواسطة مقياس خاص بالزيت .أ

 فحص إذا ضوء ضغط الزيت يضيء عند تشغيل المحرك. ب

 تير لنرى إذا كان مملوء بالزيتفتح غطاء الكار. ج

 فحص ساعة مقياس الزيت. د

 :لكي نتأكد يوميا بأن ھناك ھواء كاف في العجJت . ٢٥
 نتوجه إلى أقرب كراج لكي نرفع المركبة على رافعة. أ

 نرفع كل عجل بالرافعة وفحص إذا كان دوران العجل جيد. ب

 نستعمل المقياسأن ترى ذلك بالعين المجردة وعند الضرورة  .ج

 نضغط على سداد الھواء في الكاوتشوك لنفحص إذا كان ھناك تسرب ھواء. د

 :من أي جھة تجتاز ھذا العائق " بناية أو عامود"في طريق ذات اتجاھين عائق . ٢٦
 يجب أخذ با%عتبار حالة الطريق وبموجبه نجتاز. أ

 يجب اجتياز العائق من اليسار. ب

 ي جھة تجتاز، المھم أن تجتاز العائق% أھمية من أ. ج

 يجب ا%جتياز من اليمين ، عند عدم وجود إشارة سير تدل على غير ذلك  .د

 ھل ا�شارات المساعدة في الطريق تعتبر كإشارات سير ؟. ٢٧
 % ، وظيفتھا �عطاء معلومات لتصرفات السائقين. أ

 فقط إذا كانت مع إشارات تحذيرية. ب

 كانت مع إشارات سير إرشاديةفقط إذا . ج

 نعم ، وظيفتھا لتحذير السائقين من العوائق وإعطاء المعلومات  .د

 :يسمح لك أن تصعد على الرصيف بمركبتك . ٢٨
 �نزال ركاب فقط. أ

 لشحن أو إفراغ حمولة فقط. ب

 لكي تستدير في طريق ضيقه. ج

 للدخول إلى ساحة ، موقف للمركبات أو لكراج  .د

 :انك تسير في طريق رأيت عائقا، دعست على دعسة الفرامل �يقاف المركبة . ٢٩
 المركبة تقف في المكان إذا كان جھاز الفرامل جيدا. أ

 المركبة تقف في المكان إذا استعملت فرامل اليد أيضا. ب

 المركبة تقف في المكان. ج

 المركبة تسير مسافة ما إلى أن تقف  .د

 :ھي ، قيقية من ا�شارات المساعدةالغاية الح. ٣٠
 % معنى لھذه ا�شارات بدون إشارات إرشادية. أ

 % معنى لھذه ا�شارات بدون إشارات تحذيرية. ب

 لتؤمن أكثر سJمه للسير ولتشير على العوائق التي في الطريق .ج

 لتساعد السلطات المحلية لتأشير الطرق. د
 



 

 :   والشاخصة اذكر الفرق بين الشاخصة. ١
 ثانية ممنوع دخول الدراجاتوال،  الشاخصة ا#ولى تعني مسلك للدراجات.أ

 والثانية في طريق ليست بلدية،  الشاخصة ا#ولى توضع في طريق بلدية.ب

  # فرق بينھما.ج

 الشاخصة الثانية يعني سبيل للدراجات، الشاخصة ا#ولى ممنوع دخول الدراجات. د

 ماذا تعني الشاخصة المرفقة ؟. ٢
 .أمامك طريق بدون مخرج . أ

 .أعبر العائق الذي أمامك من جانبه ا<يمن أو من جانبه ا<يسر . ب

 .أمامك تفرع طرق إلى اليمين أو إلى اليسار . ج
 

  .سر يمينا أو يسارا فقط   .د

 -طة وقود على يسار الشارع أقيمت قبلھا الشاخصة ب ھل يجوز الدخول إلى مح. ٣
  ؟٣
 .يجوز إذا كانت الطريق باتجاھين فقط . أ

 .كN  .ب

 .يجوز إذا كانت الطريق باتجاه واحد فقط. ج
 

  .نعم. د

 أين تقف ؟، وضعت اXشارة المرفقة قبل ملتقى مع سكة حديد و# يوجد خط وقوف. ٤
 مترا قبل خط سكة الحديد القريب) ١٢(اثني عشر . أ

 ديد القريبمترا قبل خط سكة الح) ٢٠(عشرون. ب

 متر واحد قبل سكة الحديد القريب. ج
 

  أمتار قبل خط سكة الحديد القريب) ٤(أربعة  .د

 ما ھي الشاخصة التي تعني شارع مشوش أمامك؟. ٥

  .أ

   .ب

  .ج

   .د

  



 

 :الشاخصة المرفقة معناھا . ٦
 ممنوع دخول جميع المركبات التي وزنھا أقل من المدون في اXشارة. أ

 ةممنوع الدخول للمركبات التي يزيد وزنھا عن المدون في اXشار  .ب

 طريق لشاحنة ثقيلة فقط. ج
 

  ممنوع دخول جميع المركبات اcلية. د

٧ . Nزمن رد الفعل يكون ، عند السير لي: 
 زمن رد الفعل يتعلق بصNحية الفرامل. أ

 زمن رد الفعل # يتغير في الظNم. ب

 أكبر لعدم الرؤية الجيدة ليN .ج

 أقل <ن حواس السائق يقظة. د

 :تجنب اXصطدام مع المركبة التي أمامنا ، علينا لكي ن. ٨
 أن نزيد سرعتنا لكي نجتاز المركبة التي أمامنا. أ

 أن نحافظ على مسافة كافية من المركبة التي أمامنا  .ب

 أن نسير على المسلك الموازي لمسلك المركبة التي أمامنا. ج

 ي أمامناأن نستعمل الزامور كل مره نقترب فيھا للمركبة الت. د

 :عند إقتراب السائق من مكان لعبور المشاة . ٩
 يقف مركبته فقط إذا مركبه أخرى توقفت قبل مكان العبور. أ

 # يجب أن تتوقف قبل مكان عبور المشاة. ب

 يمكن المشاة عبور الطريق ويتوقف عند الضرورة .ج

 يتوقف عن السير في كل حاله حتى عند عدم وجود مشاة. د

 : عند السير في طريق رطبة يمكن أن .١٠
 أن تميل المركبة إلى التزحلق كلما زادت السرعة .أ

 أن المركبة تنقلب إ# إذا لم ندعس بصوره فجائية على دعسة الفرامل. ب

 أن المركبة تنقلب إذا كانت السرعة بطيئة. ج

 ملأن المركبة تتزحلق إ# إذا دعسنا بصورة متقطعة على دعسة الفرا. د

 :اXشارة بواسطة اليد مسموحه . ١١
 عندما # يكون واجب في تركيبھا في مركبات معينه. أ

 زيادة في التنبيه. ب

 عندما يتعطل عمل الغمازات الكھربائية. ج

 جميع ا<جوبة صحيحة  .د

 :في طريق ضيقه # تتسع لمرور مركبتين . ١٢
 ى أقصى اليمين حتى النزول لھامش الطريقالمركبتين المتقابلتين عليھم التوجه إل .أ

 حق ا<ولوية للمركبة السريعة. ب

  ركاب٨حق ا<ولوية للمركبة التي تحمل أكثر من . ج

 حق ا<ولوية للمركبة التي تصل أو#. د

 :حامل رخصة سواقه مسموح أن يسوق . ١٣
 حسب تعليمات الشرطي أو ضابط الشرطة. أ

 مدونة بشھادة التأمينفقط تلك المركبات ال. ب

 فقط تلك المركبات المدونة برخصة السائق .ج

 جميع المركبات حسب تعليمات المنتج. د

  

  



 

 :عندما يكون عائق على طريق ذات اتجاه واحد ، عامود أو جزيرة سير . ١٤
 يجب اجتياز العائق من الجھة اليمنى أو اليسرى. أ

 يجب اجتياز العائق من الجھة اليسرى فقط. ب

 يجوز اجتياز العائق من الجھة اليمنى أو اليسرى .ج

 يجب اجتياز العائق من اليمين حتى إذا كانت إشارة سير تدل على غير ذلك. د

 :عندما تسوق مركبة ، تقع المسؤولية على المركبة والركاب . ١٥
 عليك ، <نك سائق المركبة .أ

 لى صاحب المركبة وشركة التأمينع. ب

 على شركة التأمين ، إذا كان لديك تأمين شامل. ج

 عليك ، إذا كنت أنت أيضا صاحب المركبة. د

 :يجب وضع مثلث التحذير عند إصابة المركبة بخلل . ١٦
 # أھمية لمكان وضع المثلث. أ

  متر على ا<قل٣٠بمكان يمكن لسائق آخر أن يراه من بعد . ب

 متر١٠٠خلف المركبة بحيث يرى على مسافة # تقل عن  .ج

  متر خلف المركبة١٠٠بمسافة . د

 :ممنوع إيقاف مركبة . ١٧
  أمتار من المفترق٧بحدود . أ

  متر من المفترق٢٠بحدود . ب

  متر من المفترق١٢بحدود  .ج

  متر من المفترق١٥بحدود . د

 :كبة ، معناھا السرعة القصوى المسموحه للمر. ١٨
 السرعة المدونة بإشارة سير وبمقياس المركبة في كل مركبة. أ

 السرعة التي يجب السير فيھا في الطريق السريع. ب

 السرعة التي تتمكن أن تسير فيھا المركبة في طريق مستوية. ج

 السرعة القصوى المسموح بھا لمركبات معينه في طريق معينه  .د

 كبة لكي تفحص كمية الزيت في الكارتير ؟كيف توقف المر. ١٩
 يجب تشغيل المحرك مدة وفحص كمية الزيت. أ

 إذا كان محرك المركبة في المؤخرة يجب إيقاف المركبة بانحدار. ب

 يجب إيقاف المركبة في مكان مستوي .ج

 يستحسن أن توقف المركبة في طريق منحدرة. د

 ار في إطار فماذا عليك أن تفعل ؟إذا شعرت أثناء السير بحدوث انفج. ٢٠
 .تستعمل الغيار الواطئ وتسير ببطء إلى أن تصل إلى كراج أو محطة خدمة . أ

 .مسك المقود بقوة واستعمال الفرامل تدريجيا إلى أن تقف المركبة   .ب

 .عليك أن تقف في الحال مع استعمال فرامل اXستعمال والفرامل المساعدة . ج

 .لى دعسة الفرامل لكي تقف المركبة تضغط بشدة ع. د

 :وظيفة جھاز الغيارات . ٢١
 لتNئم قوة المحرك لقوة الكNتش. أ

 لتNئم سرعة دوران المحرك لدوران العجNت  .ب

 لتNئم دوران المحرك لدوران مروحة التبريد. ج

 لتNئم عملية الفرامل. د

  

  



 

  

 :ر إذا كانت كمية الزيت ناقصة في الكارتي. ٢٢
 يجب السير إلى أقرب كراج لتصليح الكارتير. أ

 ممنوع تحريك المركبة ويجب إحضار ميكانيكي. ب

 يجب إضافة الكمية الناقصة في أقرب محطة وقود .ج

 يجب إضافة الكمية الناقصة عند تشحيم المركبة. د

 : الكاوتشوك -من ا<فضل أن نتأكد بأن ھناك ھواء كاف في اXطارات. ٢٣
 كل يوم .أ

 عند تشحيم المركبة. ب

 كل مره عند التزويد بالوقود. ج

 حسب تعليمات منتج المركبة. د

 :عند دخول مركبة إلى منعطف بسرعة كبيرة ، تتجه المركبة . ٢٤
 أن يستمر إلى ا<مام بدون عNقة لتوجيه المقود. أ

 للجھة الداخلية لزاوية ا#نعطاف. ب

 اوية ا#نعطافللجھة الخارجية لز .ج

 # أھمية للسرعة با#نعطافات. د

 :صNحية اXطارات تؤثر على المركبة . ٢٥
 جميع ا<جوبة صحيحة .أ

 في ا#نعطافات الحادة. ب

 عند توقف المركبة بصوره فجائية. ج

 عندما تكون الطريق رطبة. د

  :مسؤولية إخبار دائرة السير عن تغيير ملكية المركبة ، تقع. ٢٦
 على البائع والمشتري. أ

 على بائع المركبة  .ب

 على المشتري. ج

 عند شراء مركبه من تاجر مركبات على التاجر. د

 :يجب التمھل عند ا#قتراب من باص واقف في محطة وقوف . ٢٧
 فقط إذا كان في داخل الباص أو#د. أ

 فقط إذا كان في داخل الباص ركاب. ب

 في جميع ا<حوال .ج

 فقط إذا كان الباص بارزا خارج المحطة. د

 :رمل على سطح الطريق ، يسبب . ٢٨
 احتكاك قليل بين اXطارات والطريق مما يؤدي إلى الزحلقة .أ

 # تأثير للرمل على سير المركبة. ب

 زيادة ا#حتكاك بين الكاوتشوك والطريق. ج

 رمل أو أوساخ تساعد على توقف المركبة حا#. د

 :مزيل البخار من الزجاج ا<مامي ، يعمل . ٢٩
 بواسطة ھواء حار يندفع إلى الجھة الداخلية للزجاج .أ

 بواسطة ھواء حار يندفع إلى الجھة الخارجية للزجاج. ب

 بواسطة كھرباء ومن الجھة الخارجية للزجاج. ج

 بواسطة تشغيل الماسحات. د

  



 

  

 :عناه انخفاض ضغط الزيت بصورة فجائية م. ٣٠
 .ارتفاع حرارة الزيت في جھاز الغيار . أ

 .كسر في صمام المحرك . ب

 .خلل في مضخة الزيت  .ج

 .خلل في مولد الكھرباء. د
 



 

 : في الجانب ا�يسر من الطريق ٣٦ -ُإذا أقيمت الشاخصة ب . ١
 .ُتلزم بإعطاء حق ا�ولوية لسائقي المركبات الذين يريدون التوجه إلى جميع ا)تجاھات. أ

 .طاء حق ا�ولوية فقط لسائقي المركبات الذين يريدون ا)ستدارة إلى اليسارُ تلزم بإع.ب

 .  جميع اGجابات غير صحيحة.ج
 

  .  ) يجوز نصب ھذه الشاخصة في الجانب ا�يسر من الطريق.د

 :تعني١٨ - الشاخصة أ. ٢
 .أنت تسير في حركة سير دائرية تعيدك إلى نفس الطريق التي أتيت منھا. أ

 .أنت تسير في حركة سير دائرية وحق ا�ولوية للمركبة القادمة من اليمين. ب

 .أنت تسير في حركة سير دائرية لك فيھا حق ا�ولوية. ج
 

  .م١٠٠ إلى ٥٠د أمامك حركة سير دائرية على بع  .د

 :الشاخصة المرفقة معناھا . ٣
 ممنوع دخول المركبات التي يزيد ارتفاعھا عن المدون باGشارة. أ

 ممنوع جر مركبة أخرى في القطاع المؤشر. ب

 نوع دخول المركبات التي يزيد عرضھا أقل من المدون باGشارةمم. ج
 

  ممنوع دخول المركبات التي يزيد عرضھا عن المدون في اGشارة  .د

 : عليك ٧ -عندما توضع الشاخصة أ . ٤
 .التمھل ، أمامك انعطاف إلى اليسار ثم إلى اليمين. أ

 .السير بحذر طريق منحدرة أمامك. ب

 .السير بالغيار الواطئ �ن الطريق جبلية وملتوية. ج
 

  .التمھل ، أمامك انعطاف إلى اليمين ثم إلى اليسار  .د

 :الشاخصة المرفقة معناھا . ٥
 خطر التزحلق على ھامش الطريق. أ

 الطريق مسدود لغاية إصgحات. ب

 أشغال على الطريق .ج
 

  مكان لعبور المشاة أمامك. د

  :٣٩ - معنى الشاخصة ج . ٦
 .عدد المسالك آخذ في ا)زدياد .أ

 ً.الطريق تتسع تدريجيا. ب

 .عدد المسالك آخذ بالنقصان. ج
 

  .طريق سريعة أمامك. د

 :عليك ، في مفترق السير" أعط حق ا�ولوية"عندما توضع إشارة السير. ٧
 ند الضرورةأن تتمھل أو تقف ع .أ

 أن تتمھل وأن تقف قبل المكان لعبور المشاة. ب

 أن تتمھل قبل المفترق. ج

 أن تتمھل وأن تقف جنب إشارة السير. د

 بأي حا)ت يمكن السير على الرصيف ؟. ٨
 للوقوف بالقرب من محطة باص. أ

 فقط للدخول إلى فناء أو ساحة  .ب

 ممنوع في جميع الحا)ت. ج

 سبب عرقلة لحركة السيرلكي )ت. د



 

  

 :عندما تقسم الطريق بواسطة خط فاصل متواصل . ٩
 يجوز اختراق الخط إذا كانت ھناك مركبة واقفة على جھة الطريق. أ

 يجوز اختراق الخط الفاصل إذا كان على يمينه خط متقطع  .ب

 ممنوع اجتياز مركبة أخرى. ج

 حيوانيجوز اختراق الخط )جتياز مركبة يجرھا . د

 :عندما تسير بطريق منحدرة . ١٠
 أن تضغط بصور مستمرة على دعسة الفرامل. أ

 يجب استعمال فرامل اليد لتتجنب التدھور. ب

 يجب السير بالغيار النيوترال لتتجنب التدھور. ج

 يجب السير بسرعة بطيئة واستعمال الغيار الواطئ  .د

 :يجب أن ينفذ ، ه واحدانعطاف إلى اليسار من طرق ذات اتجا. ١١
 حسب حالة الطريق ونوع المركبة. أ

 من مركز الطريق. ب

 من الجھة اليسرى من الطريق .ج

 من الجھة اليمنى من الطريق. د

يجب ، عند ا)نعطاف إلى اليسار إلى طريق ذات اتجاھين ذات مسلكين في كل اتجاه. ١٢
 :الدخول 

 المقصودللجھة اليمنى القصوى من الطريق . أ

 للجھة اليسرى القصوى من الطريق المقصود. ب

 للمسلك ا�يسر باتجاه السيرمن الطريق المقصود .ج

 إلى وسط الطريق. د

 :عندما ، وقوف فجائي مسموح. ١٣
 الفرامل ضعيفة جدا. أ

 الفرامل قوية جدا. ب

 السائق يريد الرجوع إلى المكان الذي قدم منه. ج

 ريقة أخرى لمنع وقوع حادثة طرق)تكون ھناك ط  .د

 :ھي ، المساحة الفاصلة. ١٤
 Gيقاف مركبة أصابھا خلل. أ

 لتقسيم الطريق إلى قسمين وكل قسم يصبح طريق ذات اتجاه واحد  .ب

 لgستدارة بصورة نعل حصان. ج

 لgجتياز عندما تكون حركة السير مزدحمة في الطريق. د

 ھل يسمح لسائق أن يسوق المركبة تحت تأثير مشروبات كحولية ؟. ١٥
 ) .أ

 نعم. ب

 مسموح الشرب في جميع ا�حوال. ج

 ا�مر يتعلق بحالته الصحية. د

ممنوع الدخول " شرطي بمgبس رسمية يوجھك بأن تدخل بمركبتك طريق فيه إشارة السير. ١٦
 فماذا تعمل ؟" 

  إشارة سير ممنوع الدخول في جميع ا�حوالممنوع دخول طريق فيه. أ

 عليك إطاعة أوامر شرطي بمgبس رسمية في جميع ا�حوال  .ب

 من الواجب إطاعة أوامر ضابط شرطة فقط. ج

 ) يجب إطاعة أوامر شرطي إذا كان أمره يؤدي لمخالفة السير. د



 

  

 أنت تسير في طريق مقسمة بواسطة مساحة فاصلة. ١٧
 ير في الجھة اليمنىعليك الس .أ

 السير على اليمين أو اليسار يكون حسب نوع المركبة. ب

 يجوز لك السير في الجھة اليسرى. ج

 بشرط أن )يكون ھناك خطر لحركة السير، ) أھمية بأية جھة تسير. د

ھل فاحص دائرة السير وحامل ھوية سلطة الترخيص يمكنه بعد فحص مركبة أن يسحب . ١٨
 :كبة وإنزالھا من الطريق رخصة المر

 ذلك فقط من صgحية الشرطي، ) . أ

 فقط سلطة ترخيص رئيسية يمكنھا سحب رخصة مركبة، ). ب

 فقط ضابط شرطة يمكنه سحب رخصة مركبة، ). ج

 نعم  .د

 يجب فحص كمية الماء داخل الراديتر. ١٩
 كل أسبوع. أ

 كل يوم  .ب

 كل شھر. ج

 ) أھمية لذلك. د

 :يرينا مقياس الحرارة . ٢٠
 حرارة الھواء في العجgت. أ

 حرارة الزيت في المحرك. ب

 حرارة الماء في المحرك .ج

 شحن البطارية بالكھرباء. د

 :كيف يعرف السائق بالليل انه يسير بالضوء العالي أم بالضوء الواطي . ٢١
 حسب رد فعل السواقين القادمين من ا)تجاه المعاكس. أ

 حسب قوة الضوء فقط. ب

 حسب ضوء خاص يضيء في لوحة المقاييس داخل المركبة .ج

 حسب مدى الرؤية. د

 :عندما يشير مصباح ضغط الزيت أن الضغط واطئ . ٢٢
 يجب أن نوقف المحرك عن العمل حا) .أ

 يجب أن نتوقف لكي يبرد المحرك. ب

 يمكن ا)ستمرار بالسير إلى أقرب كراج. ج

 جب أن تضيف زيتي. د

 أي جملة صحيحة من الجمل ا}تية ؟. ٢٣
 ھناك مركبات ذات تبريد بالماء وأخرى بالسو)ر. أ

 جميع المركبات ذات تبريد بالماء. ب

 جميع المركبات ذات محرك البنزين جھاز تبريد بالماء. ج

 ھناك مركبات ذات تبريد بالماء وأخرى بالھواء  .د

 :يجب ، ان الماء كافي داخل الراديترلكي نفحص إذا ك. ٢٤
 أن نفتح غطاء الراديتر ونتأكد من كمية الماء .أ

 أن نفتح حنفية الراديتر ونتأكد من كمية الماء. ب

 أن تسير حوالي كيلو مترين وترى إذا كان الماء يتسرب. ج

 أن تفحص مقياس ضغط الماء. د

  



 

 :يسمح لك أن تصعد على الرصيف بمركبتك . ٢٥
 لشحن أو إفراغ حمولة فقط. أ

 لكي تستدير في طريق ضيقة. ب

 موقف للمركبات أو لكراج، للدخول إلى ساحة .ج

 Gنزال ركاب فقط. د

 متى يسمح باستعمال الزامور في طريق بلدية ؟. ٢٦
 يسمح باستعمال الزامور فقط لكي تمنع خطر فجائي .أ

 ممنوع استعمال الزامور في طريق بلدية. ب

 يسمح باستعمال الزامور في حالة ا)جتياز دائما. ج

 واجب استعمال الزامور لتحذير المشاة عند عبورھم الطريق. د

 :لكي نتأكد يوميا بأن ھناك ھواء كاف في العجgت . ٢٧
 نضغط على سداد الھواء في الكاوتشوك لنفحص إذا كان ھناك تسرب ھواء. أ

 رفع المركبة على رافعةنتوجه إلى أقرب كراج لكي ن. ب

 أن ترى ذلك بالعين المجردة وعند الضرورة نستعمل مقياس .ج

 نرفع كل عجل بالرافعة وفحص إذا كان دوران العجل جيد. د

 ھل إشارة السير بأيدي تgميذ التحذير ملزمة ؟. ٢٨
 نعم ملزمة إذا كان بجانب التلميذ شرطي. أ

 غير ملزمة بتاتا. ب

 وبة صحيحةجميع ا�ج. ج

 نعم ملزمة إذا كان بيد التلميذ إشارة قف  .د

 :الذي ، في جو ماطر يمكن أن نستعمل مزيل البخار الخلفي. ٢٩
 يھيئ للسائق مدى رؤية جيدة من الخلف للسير بأمان .أ

 يساعد في تغيير الھواء من داخل المركبة. ب

 يطھر الھواء من الدخان. ج

 يسخن وجه المركبة. د

 :في طريق بلدية ممنوع استعمال الزامور. ٣٠
 فقط بالقرب من المستشفيات. أ

 في كل ا�حوال ماعدا في حالة خطر )يمكن منعه بطريقة أخرى  .ب

 فقط عندما تمر جنب حيوانات. ج

 ممنوع الزامور> فقط إذا كانت ھناك إشارة سير < . د
 



 

 :الشاخصة المرفقة معناھا . ١
 ممنوع دخول شاحنات الجر،  منطقة مطار.أ

 انك تقترب إلى مطار، تمھل. ب

  قف في مكان خطر من طائرات منخفضة الطيران.ج
 

  ات تطير بارتفاع منخفضضوضاء طائر. د

  ؟٤٨ - ماذا ينھي مفعول الشاخصة ب . ٢
 .جميع اDجابات صحيحة. أ

 .المفترق القريب. ب

 .تنفيذ أحكام الشاخصة .ج
 

  .ةاKلة الضوئية القريب. د

 : تعني٣٩ - الشاخصة ب. ٣
 ).شاخصة متنقلة(تقدم بحذر  .أ

 .شاخصة تظھر بداخل الضوء اTخضر في اDشارة الضوئية عندما يضيء. ب

 .بعد مرور القطاريجوز عبور ملتقى سكة الحديد . ج
 

  .شاخصة تدل على الموجة الخضراء بين اDشارات الضوئية. د

  :٢ - تعني اDشارة ب. ٤
 .ممنوع الوقوف والتوقف. أ

 .يكية فقط في ھذا ا\تجاهممنوع دخول المركبات الميكان. ب

 .ممنوع دخول جميع أنواع المركبات في ھذا ا\تجاه .ج
 

  .ممنوع دخول جميع أنواع المركبات من ا\تجاھين. د

 : معناھا٢١ -اDشارة ب. ٥
 .ساعة/كم٥٠ممنوع السير بسرعة تزيد عن . أ

 .نھاية الطريق التي فيھا تحديد السرعة  .ب

 .كم٥٠طول الطريق التي أمامك . ج
 

  .نھاية الطريق البلدية. د

 : معناھا ٢٢ –الشاخصة أ . ٦
 .اندماج شارع له حق اTولوية مع طريق جانبية من اليمين ، ممنوع ا\ستدارة إلى اليسار . أ

 .اندماج شارع مع طريق جانبية لھا حق اTولوية ، ممنوع ا\ستدارة إلى اليمين . ب

لى الطريق اندماج شارع له حق اTولوية مع طريق جانبية من اليسار ، ممنوع ا\ستدارة إ. ج
  .الجانبية 

  .اندماج مع شارع له حق اTولوية ، ممنوع ا\ستدارة إلى اليسار   .د

 ما السرعة القصوى المسموحة لمركبة خصوصية في طريق بلدية ؟. ٧
 س إ\ إذا كانت إشارة سير تنص على خjف ذلك/ كم٣٠ھي . أ

 لكس إ\ إذا كانت إشارة سير تنص على خjف ذ/ كم٦٠ھي . ب

 س إ\ إذا كانت إشارة سير تنص على خjف ذلك/ كم٤٠ھي. ج

 س إ\ إذا كانت إشارة سير تنص على خjف ذلك/ كم٥٠ھي   .د

 :عندما السوق خلف مركبة بيوم ماطر عليك . ٨
 أن تحافظ على مسافة أقل من المعتاد لكي \ تتزحلق. أ

 أن تحافظ على مسافة أكبر من المسافة العادية  .ب

 ا\قتراب جدا من المركبة التي أمامك لتجنب الوحل. ج

 أن تترك مسافة اعتيادية بينك وبين المركبة التي أمامك. د



 

  

عندما تصل إلى مفترق طرق بدون إشارات سير وتقترب إلى المفترق مركبة أخرى من . ٩
 :اليمين 

 حق اTولوية للمركبات القادمة من اليمين فقط إذا كانت شاحنة. أ

 حق اTولوية فقط للمركبات السريعة. ب

 لك حق اTولوية Tنك وصلت أو\. ج

 يجب إعطاء حق اTولوية للمركبة القادمة من اليمين  .د

 :على سائق المركبة الذي له دخل في حادث طرق أسفر عن مقتل شخص أو إصابته بأذى. ١٠
 .ان برفقة المصابأن يقوم بتحريك المركبة حسب أوامر المصاب أو الذي ك. أ

 .أن يقوم بتحريك المركبة وإيقافھا على طرف الطريق في جميع اTحوال. ب

 .أن يقوم بتحريك المركبة إذا كانت تعرقل حركة السير فقط. ج

 .ًأن يوقف المركبة فورا في مكان وقوع الحادث أو بالقرب منه وأ\ يحركھا من مكانھا  .د

 :فيه ازدحام سير عند وصولك إلى مفترق طرق . ١١
 ادخل المفترق فقط إذا كان لك حق اTولوية. أ

 ادخل المفترق فقط إذا كان مجھز بإشارة ضوئية يضئ فيھا الضوء اTخضر. ب

 ادخل المفترق وانظر إلى أن يكون خالي. ج

 قف قبل المفترق، وانتظر إلى أن يكون المفترق خالي من المركبات  .د

 :كبة خصوصية في طريق ليست بلدية عندما تسير في مر. ١٢
 س في طريق ذات مسلك واحد/  كم ٨٠ممنوع السير بسرعة تزيد على . أ

 س ماعدا السائقين المحترفين/  كم ٨٠ممنوع السير بسرعة تزيد على . ب

 س ماعدا في الطريق الرئيسي/  كم ٩٠ممنوع السير بسرعة تزيد على . ج

 س/  كم ٨٠ ممنوع السير بسرعة تزيد على  .د

 :حدود مفترق الطريق ھي . ١٣
 حافة الطريق أو امتداد ھذه الحافات بخطوط وھمية .أ

 نھاية المكان لعبور ممر المشاة على سطح الطريق. ب

 رسم خطوط مائلة بيضاء على سطح الطريق. ج

 خطوط ا\نتظار في كل طريق من الطرق الملتقية بالمفترق. د

 :عندما توقف المركبة في طريق صاعده على يمين الطريق وبموازاة الرصيف . ١٤
 عليك أن توجه العجjت الخلفية لجھة وسط الطريق. أ

 عليك أن توجه العجjت اTمامية لجھة وسط الطريق  .ب

 عليك أن توجه العجjت اTمامية لجھة الرصيف. ج

 يفعليك أن توجه العجjت الخلفية لجھة الرص. د

 :عند سيرك ليj احترق الضوء اTيمن اTمامي في مركبتك . ١٥
 ممنوع ا\ستمرار بالسير بضوء واحد فقط .أ

 يمكنك السير ببطء والى أقصى اليسار من الطريق. ب

 يمكنك السير ببطء والى أقصى اليمين من الطريق. ج

 يمكنك السير بضوء واحد فقط. د

 :طريق سريعة ، ھي . ١٦
  طريق بلديه أو ليست بلديه تشمل على ثjثة مسالك لكل اتجاه.أ

 س/كم٩٠يمكن للجميع السير فيھا بسرعة قصوى \ تزيد على . ب

 طريق ليست بلدية وخاصة لمركبات آلية فقط ووضعت إشارة تدل على أن الطريق سريعة .ج

 ليس ھناك إشارة خاصة للطريق السريعة. د

  



 

ة بموازاة الرصيف ، البعد بين العجjت القريبة من الرصيف وبين حافة عندما توقف المركب. ١٧
 :الرصيف \ يزيد 

 سم١٠على . أ

 سم٢٠على . ب

  سم٤٠على  .ج

 سم٨٠على. د

 :عندما توقف المركبة في طريق منحدرة وبموازاة الرصيف . ١٨
 جميع اTجوبة صحيحة .أ

 رصيفعليك أن توجه العجjت اTمامية لجھة ال. ب

 عليك استعمال فرامل اليد. ج

 عليك استعمال الغيار الخلفي. د

 : الكاوتشوك –من اTفضل أن نتأكد بأن ھناك ھواء كاف في اDطارات . ١٩
 حسب تعليمات منتج المركبة. أ

 عند تشحيم المركبة. ب

 كل مرة عند التزويد بالوقود. ج

 كل يوم  .د

 :المركبة لتغير عجل عليك التأكد قبل أن ترفع . ٢٠
 استعمال فرامل اليد حتى إنزال العجل. أ

 ضمان عدم تحرك المركبة وكذلك يجب استعمال فرامل اليد  .ب

 عدم استعمال فرامل اليد بتاتا. ج

 عدم استعمال فرامل اليد حتى إنزال العجل. د

 :عليك جلب المركبة للكراج لفحص توازن العجjت . ٢١
 أن فرامل اليد ضعيفةعندما تشعر . أ

 عندما تشعر بأن فرامل الرجل \ توقف المركبة. ب

 تتلف بسرعة) الكاوتشوك(عندما ترى اDطارات  .ج

 عندما تشعر أن الھواء في العجjت يتناقص بسرعة. د

 :إذا كان ضغط الھواء غير كافي في اDطارات اTمامية . ٢٢
 صعوبة في إيقاف المركبة. أ

 ة تكون حساسة أكثر للغرس في طريق رمليةالمركب. ب

 المركبة تقفز عند السير في طريق وعره. ج

 يصعب توجيه المقود يمينا أو يسارا  .د

 ماذا يحدث اذا نقصت كمية مياه التبريد في المحرك؟. ٢٣
 .استھjك اكبر للوقود. أ

 .تنخفض حرارة الماء في المحرك. ب

 .ارتفاع صوت المحرك. ج

 .داد حرارة الماء في المحركتز  .د

 :\ يشتغل ، اTضواء \ تنير،الزامور \ يحدث صوتا عليك أن تفحص ) الستار تر ( إذا السلف . ٢٤
 إذا كان مفتاح التشغيل يشتغل حسب اTصول. أ

 مقطوعا أو رخوا) المولد الكھربائي(إذا كان حزام الدينمو . ب

 يشتغل جيدا) ير اTمب( إذا كان مقياس الكھرباء . ج

 إذا كانت أسjك ا\تصال بالبطارية مربوطة جيدا  .د

  

  



 

 :ھواء أكثر من المقرر في اDطارات ، يسبب . ٢٥
 \ عjقة بين السير والكاوتشوك في المركبة. أ

 تلف سريع في اDطارات  .ب

 إمكانية شحن أكثر في المركبة. ج

 لسير مريح وھادئ. د

 :ھذا يعني ) الدينمو (  التحذير للمولد الكھربائي إذا أضاء مصباح. ٢٦
 بأن ھناك خلل في عملية شحن البطارية .أ

 بأن جميع اTضواء تعمل جيدا. ب

 إذا كان ھناك انقطاع في جھاز ا\حتراق. ج

 بان المحرك يسخن أكثر من المعتاد. د

 كيف نضغط إلى دعسة الكjتش في المركبة ؟. ٢٧
  الرجل اليمنىتعمل بواسطة. أ

 \ أھمية بأية رجل تعمل. ب

 تضغط بواسطة الرجل اليسرى .ج

 كل نوع من المركبات مكان الكjتش يتغير. د

 ، من أي جھة تجتاز ھذا العائق ؟" بناية أو عامود"في طريق ذات اتجاھين عائق. ٢٨
 يجب ا\جتياز من اليمين ، عند عدم وجود إشارة تدل على غير ذلك .أ

 يجب أخذ با\عتبار حالة الطريق وبموجبه تجتاز. ب

 يجب اجتياز العائق من اليسار. ج

 \ أھمية من أي جھة تجتاز ، المھم أن تجتاز العائق. د

 :إذا أشار قضيب مقياس الزيت إلى كمية زيت أعلى من مستوى اDشارة العليا فھذا يعني . ٢٩
 .تسرب بنزين أو وقود إلى الزيت . أ

 .تسرب وقود أو زيت إلى الماء . ب

 .تسرب ماء أو وقود إلى الزيت  .ج

 .تسرب ماء أو زيت إلى الوقود . د

 :في جو ماطر ممكن أن نستعمل مزيل البخار الخلفي ، الذي . ٣٠
 يساعد في تغيير الھواء من داخل المركبة. أ

 يھيئ للسائق مدى رؤية جيده من الخلف للسير بأمان  .ب

  وجه المركبةيسخن. ج

 يطھر الھواء من الدخان. د
 



 

 :الشاخصة المرفقة معناھا . ١
  ملتقى سكة حديد مع حاجز.أ

  مكان ملتقى مع سكة حديد مع حاجز وإشارة ضوئية.ب

 .أمامك ملتقى سكة حديد. ج
 

  إشارة ضوئية وبدون حاجز ملتقى مع سكة حديد مع .د

 : تعني٣٧ - الشاخصة أ . ٢
 .م١٠٠أمامك أو6د على بعد . أ

 .م١٥٠مشاة بالقرب من المكان على بعد حوالي   .ب

 .مكان عبور المشاة وا;و6د. ج
 

  .مسلك ل<و6د برفقة بالغين. د

 ما ھي الشاخصة التي تلزمك بإعطاء حق ا;ولوية في المفترق. ٣

  .أ

   .ب

  .ج

   .د

 :الشاخصة المرفقة معناھا . ٤
 حو اليساراندماج طرق ن. أ

 جسر ضيق. ب

 مفترق تقاطع طرق أمامك. ج
 

  مفترقات تفرع طرق نحو اليمين ثم نحو اليسار  .د

  ؟٣٤ -ُأين تقام الشاخصة أ. ٥
 .في بداية ا6نحدار الخطر .أ

 .في بداية الصعود الخطر. ب

 .م من بداية ا6نحدار الخطر١٥٠قبل . ج
 

  .م من بداية ا6نحدار الخطر١٠٠قبل . د

  

  



 

يمت على مدخله الشاخصة ًھل يجوز لشخص يصطحب كلبا الدخول في شارع أق. ٦
  ؟٦١ -ب

 .يجوز للضرير فقط. أ

 .ك_ 6 يجوز. ب

 .ًيجوز له فقط إذا كان الكلب مربوطا بقشاط. ج
 

  .نعم يجوز  .د

ار من طريق ذات اتجاھين إلى طريق ذات اتجاھين ذات مسلكين لكل عند ا6نعطاف إلى اليس. ٧
 :يجب ا6نعطاف ، اتجاه سير

 من وسط الطريق والى الجھة اليمنى. أ

 من الجھة اليسرى للطريق والى الجھة اليسرى. ب

 من وسط الطريق إلى المسلك ا;يسر باتجاه سيرك .ج

 نىمن الجھة اليسرى للطريق والى الجھة اليم. د

مركبة أخرى ، إنك تسير في طريق ذات اتجاھين وبمسافة كافية من مركبة تسير أمامك. ٨
 :يجب عليك ،تحاول اجتيازك وفجأة قدمت مركبة من الجھة المعاكسة 

 أن تتوقف بصورة كاملة. أ

 أن تزيد سرعة سيرك. ب

 أن تستعمل الزامور بشدة وتضيء ا;نوار. ج

  يمين الطريقالتمھل والمحافظة على  .د

 :ممنوع ا6جتياز قبل قمة في طريق صاعدة . ٩
  طن٤فقط إذا كان وزن مركبتك أكثر من . أ

 ;ن الرؤية تكون محدودة  .ب

 فقط في طريق ذات اتجاھين. ج

 "ممنوع ا6جتياز" فقط إذا كان ھناك اpشارة. "د

 :ر وفجأة تحول الضوء إلى أصف،دخلت المفترق بالضوء ا;خضر. ١٠
 قف في الحال وانتظر إلى أن يضيء ا;خضر ثانية. أ

 قف وارجع إلى الوراء لكي 6 تعرقل حركة السير. ب

 استمر بالسير واترك المفترق بحذر وسرعة على قدر ا6مكان .ج

 قف وراجع إلى الوراء إلى خط الوقوف. د

يجب ، ذات اتجاھينعند ا6نعطاف إلى اليسار في طريق ذات اتجاھين والى طريق . ١١
 :ا6نعطاف 

 من الجھة اليسرى للطريق والى الجھة اليسرى. أ

 من الجھة اليسرى للطريق والى الجھة اليمنى. ب

 من وسط الطريق والى الجھة اليسرى. ج

 من وسط الطريق والى الجھة اليمنى  .د

 :يمكن عبور مركبة من اليمين . ١٢
  أو من اليسار حسب الضرورةمسموح اجتياز مركبة من اليمين. أ

 عندما تسير أمامك مركبة تعطي إشارة أنھا تريد ا6نعطاف إلى اليسار  .ب

 ممنوع اجتياز مركبة من اليمين. ج

 فقط مركبة أمن يمكن أن تجتاز من اليمين. د

 :ممنوع إيقاف مركبة على الممر لعبور المشاة أو قبله . ١٣
  متر١٢قبل  .أ

  أمتار٦قبل . ب

  متر١٥قبل . ج

  متر٢٠قبل . د



 

 :الشرطي الذي يوجه سائق مركبة أن يدخل طريق ممنوع الدخول إليھا . ١٤
 اpشارة لھا أفضلية ويجب عدم الدخول 6ن ذلك يسبب خطر. أ

 ممنوع دخول السائق إذا كان الطريق مغلق من الجھتين. ب

 طرقعلى السائق أن يدخل الطريق فقط في حالة حادثة . ج

 أمر الشرطي يفضل على اpشارات وعلى قوانين السير  .د

ملتقى مع طريق فيه مدخل ومخرج من محطة وقود ووضع قبله إشارة سير تدل على تفرع . ١٥
 :طرق 

 يعد كمفترق في طريق بلدية فقط. أ

 يعد كمفترق طرق  .ب

 ولكن غير ملزم بالتمھل، يعد كمفترق. ج

 6 يعد كمفترق. د

 :حدود مفترق الطريق ھي . ١٦
 حافة الطريق أو امتداد ھذه الحافات بخطوط وھمية .أ

 خطوط ا6نتظار في كل طريق من الطريق الملتقية بالمفترق. ب

 رسم خطوط مائلة بيضاء على سطح الطريق. ج

 نھاية المكان لعبور ممر المشاة على الطرق الملتقية بالمفترق. د

 :حذير خلف المركبة يجب وضع مثلث الت. ١٧
 في كل حالة عند إيقاف المركبة نتيجة إصابتھا بخلل .أ

  ساعة٢٤فقط في حالة إيقاف مركبة متعطلة لمدة تزيد على . ب

 فقط في حالة إيقاف مركبة متعطلة في طريق ليست بلدية. ج

 فقط في حالة إيقاف مركبة متعطلة في طريق بلدية. د

  :ھي، المساحة الفاصلة. ١٨
 pيقاف مركبة أصابھا خلل. أ

 ل_ستدارة بصورة نعل حصان. ب

 ل_جتياز عندما تكون حركة السير مزدحمة في الطريق. ج

 لتقسيم الطريق إلى قسمين وكل قسم يصبح طريق ذات اتجاه واحد  .د

 عليك جلب المركبة للكراج لفحص توازن العج_ت. ١٩
 توقف المركبةعندما تشعر بأن فرامل الرجل 6 . أ

 عندما تشعر بأن الھواء في العج_ت يتناقص بسرعة. ب

 تتلف بسرعة) الكاوتشوك ( عندما ترى اpطارات  .ج

 عندما تشعر أن فرامل اليد ضعيفة. د

 :عند ملء الراديتر من المستحسن ملؤه. ٢٠
 ليست من المستحسن 6ن زيادة الماء ترطب البوجيات. أ

 ا 6ن أوامر المنتج تجبر على ذلكمن المستحسن جد. ب

 من المستحسن ملء الراديتر حتى ا;على لمنع زيادة سخونة المحرك. ج

 ليس من المستحسن زيادة الماء فوق أنبوب التفريغ  .د

 :ماذا يكون ترتيب العمليات بعد تركيب واستعمال العجل اpضافي . ٢١
 د البراغي مرة أخرىننزل الرافعة وبعد ذلك تش، أن تشد البراغي .أ

  وتسير–أن تشد البراغي ننزل الرافعة . ب

 أن تشد البراغي بشدة وننزل الرافعة. ج

 أن تشد برغيان وإنزال الرافعة بعد ذلك أن تشد تماما باقي البراغي. د

  

  



 

 :عليك التأكد قبل أن ترفع المركبة لتغيير عجل . ٢٢
 عجلعدم استعمال فرامل اليد حتى إنزال ال. أ

 استعمال فرامل اليد حتى إنزال العجل. ب

 عدم استعمل فرامل اليد بتاتا. ج

 ضمان عدم تحرك المركبة وكذلك يجب استعمال فرامل اليد  .د

 ماذا يسبب سوق مركبة محركھا خالي من الزيت ؟. ٢٣
 .تبخر الماء المقطر في البطارية . أ

 .إضافة طاقة للمحرك لكن مع اجھاد . ب

 .سير غير منتظم . ج

 .تلف المحرك   .د

 أي جملة صحيحة من الجمل ا~تية ؟. ٢٤
 جميع المركبات ذات تبريد بالماء. أ

 ھناك مركبات ذات تبريد بالماء وأخرى بالسو6ر. ب

 ھناك مركبات ذات تبريد بالماء وأخرى بالھواء .ج

 جميع المركبات ذات محرك البنزين جھاز تبريد بالماء. د

 :متى يسمح باستعمال الزامور في طريق بلدية . ٢٥
 يسمح باستعمال الزامور فقط لكي تمنع خطر فجائي .أ

 استعمال فرامل اليد حتى إنزال العجل في حالة ا6جتياز دائما. ب

 ممنوع استعمال الزامور في طريق بلدية. ج

 واجب استعمال الزامور لتحذير المشاة عند عبورھم الطريق. د

 :عند الخروج من ساحة لوقوف المركبات إلى الطريق وتمر عن رصيف يمر عليه مشاة . ٢٦
 بشرط أن تحذر المشاة،لك حق ا;ولوية ، عند مغادرتك مكان الوقوف. أ

 أنت ملزم بالوقوف وإعطاء حق ا;ولوية للمشاة  .ب

 أنت غير ملزم بالوقوف قبل مغادرتك الساحة. ج

  بأقصى سرعة ممكنةعليك مغادرة المكان. د

 :ھذا معناه ، إذا ظھر الضوء ا;زرق على لوحة المقاييس. ٢٧
 أننا نستعمل الضوء الواطي. أ

 أننا نستعمل ماسحات الزجاج ا;مامي. ب

 أننا نستعمل الضوء العالي .ج

 أننا نستعمل أضواء الوقوف. د

 :يسمح لك أن تصعد على الرصيف بمركبتك . ٢٨
 ير في طريق ضيقةلكي تستد. أ

 موقف للمركبات أو لكراج، للدخول إلى ساحة   .ب

 لشحن أو إفراغ حمولة فقط. ج

 pنزال ركاب فقط. د

 :تقع ، مسؤولية إخبار دائرة السير عن تغيير ملكية المركبة. ٢٩
 على البائع والمشتري. أ

 على المشتري. ب

 اجرعند شراء مركبة من تاجر مركبات تقع على الت. ج

 على بائع المركبة  .د

  

  



 

  

 :عندما يقترب سائق مركبة إلى باص واقف في المحطة . ٣٠
 يجب أن يتوقف إلى أن الباص يترك المحطة. أ

 يجب أن يعطي إشارة ويجتاز بالسرعة القصوى. ب

 يجب أن يسرع ويمر عن الباص. ج

 يجب أن يتمھل ويسير بحذر وبانتباه شديد  .د
 



 

  :١ -يسري مفعول الشاخصة ب . ١
 . على الطريق التي تقود المركبة فيھا.أ

 . فقط على اتجاه حركة السير المقابلة في الطريق التي أمامك.ب

 .على الطريق التي أمامك. ج
 

  . على الطريق التي تقود المركبة فيھا وحتى المفترق القريب.د

 : معناھا٤٤ -الشاخصة ج . ٢
 .موقف للمركبات الخصوصية فقط. أ

 .لوقوف ھناكمسموح النزول إلى حواشي الطريق ل. ب

 .يجوز الوقوف على الرصيف إذا تعطلت المركبة فقط. ج
 

مسموح الوقوف على الرصيف كما في الشاخصة للمركبات الخصوصية والتجارية لغاية   .د
 .كغم٢٢٠٠

 

 على مدخل شارع فھل تمنع دخول المركبات التجارية ١٢ -إذا أقيمت الشاخصة ب . ٣
 ًأيضا إلى ھذا الشارع ؟

 . R تمنعكQ. أ

 ً.نعم تمنع دخول جميع المركبات التجارية أيضا  .ب

 .ھذه الشاخصة تمنع دخول المركبات الخصوصية والصالون العمومي فقط. ج
 

  .كغم٤٠٠٠تجارية التي R يزيد وزنھا اWجمالي عن تمنع فقط دخول المركبات ال. د

إلى اليمن أو إلى ، عندما توضع فوق اWشارة الضوئية إشارة مع أسھم للسير إلى اWمام . ٤
 :اليسار

 السير يكون فقط حسب ا^سھم فوق اWشارة الضوئية .أ

 اWشارة تكون ملزمة فقط عندما اWشارة الضوئية عاطلة. ب

 رة تكون ملزمة فقط إذا كانت ھناك أسھم على الطريقاWشا. ج

 عند عدم وجود عرقلة لحركة السير يمكن السير ^ي اتجاه. د

 :الشاخصة المرفقة معناھا . ٥
 مسموح التوقف فقط Wنزال ركاب. أ

 ممنوع الوقوف في الجھة التي وضعت فيھا اWشارة. ب

 ممنوع التوقف والوقوف في الجھة التي وضعت فيھا اWشارة .ج
 

  توقف ووقوف لجميع المركبات ذات أكثر من عجلتين. د

 :الشاخصة المرفقة معناھا . ٦
 رممنوع إيقاف مركبات في الجھة التي وضعت فيھا إشارة السي .أ

 ممنوع إيقاف مركبة إلى محطة الباص القريبة. ب

 ممنوع إيقاف مركبات على جھتي الطريق. ج
 

  ممنوع إيقاف مركبات ماعدا التاكسي العمومي. د

 :يجب، ات على الطريقعند وجود حفر وفجو. ٧
 على السائق أن يزيد السرعة. أ

 اRستمرار بسرعة عادية إذا كانت المركبة شاحنة. ب

 إذا كانت المركبة مجھزة بزمبركات، على السائق أن يستمر بسرعته. ج

 أن تتمھل وحتى الوقوف عند اRقتراب من الحفر والفجوات  .د

  

  



 

  

لذلك عند اRقتراب من ، عرض للمشاة أو لjوRد يكون اكبرالمQعب، خطر الت، قرب المدارس. ٨
 :ھذه ا^ماكن علينا

 أن نتمھل بالسير وبحذر شديد .أ

 أن نسير في المسلك المعاكس لنبتعد قدر اRمكان عن المQعب. ب

 أن نستعمل الزامور طول الوقت لنحذر ا^وRد من القفز للشارع. ج

 رط أن ننتبه لمكان عبور المشاةأن نستمر بالسير العادي وبش. د

 :عند اقتراب السائق من مكان لعبور المشاة. ٩
 R يجب أن يتوقف قبل مكان لعبور المشاة. أ

 يمكن المشاة عبور الطريق ويتوقف عند الضرورة  .ب

 يتوقف عن السير في كل حالة حتى عند عدم وجود مشاة. ج

  قبل مكان العبوريوقف مركبته فقط إذا مركبة أخرى توقفت. د

 :عند اقترابك لمفترق طرق غير مجھز بإشارات عليك. ١٠
 زد سرعتك قليQ لكي تأمن عدم عرقلة حركة السير. أ

 أن تتمھل بالسير. ب

 وأعط حق ا^ولوية للمركبات القادمة من اليمين والقريبة من المفترق، تمھل .ج

 ات القاطعةلتعطي حق ا^ولوية لجميع المركب، قف تماما. د

 :في مفترق طرق يجب إعطاء ا^ولوية للمركبة القادمة من اليمين. ١١
 فقط إذا كانت إشارة قف على المسلك الذي تسير فيه. أ

 في جميع الحاRت عند عدم وجود إشارة سير تلزم بإعطاء حق ا^ولوية  .ب

 في مسلك سيرك" أعط حق ا^ولوية" فقط إذا كانت إشارة السير. ج

 فقط إذا المركبة القادمة من اليمين ھي مركبة أمن. د

 :ممنوع اRجتياز، قبل مكان لعبور المشاة . ١٢
 في طريق ليست بلدية ذات مسلكين. أ

 في جميع ا^حوال  .ب

 ميع ا^حوال في طريق ليست بلديةفي ج. ج
 

  ٢٨فقط إذا كانت ھناك اWشارة رقم . د

ھل فاحص رسمي لدائرة السير وحامل ھوية لسلطة الترخيص يمكنه فحص مركبة في . ١٣
 كل مكان وفي كل وقت؟

 نعم .أ

 فقط إذا كان مع الفاحص مدير دائرة السير، R. ب

 فقط شرطي يمكنه فحص مركبات على الطريق، R. ج

 فاحص دائرة السير يمكنه فحص مركبات في دائرة السير فقط، R. د

 ھل يسمح لسائق أن يسوق المركبة تحت تأثير عقاقير مھدئة؟. ١٤
 يسمح للسائق اخذ حبوب مھدئة ساعة قبل البدء بالسياقة. أ

 ير معينةفقط إذا كان السائق يتأثر من عقاق. ب

 R .ج

 نعم عقاقير مھدئة R تؤثر على السائق. د

  

  

  



 

 متى يجوز اWشارة بواسطة تحويل الضوء من الواطئ إلى العالي في ساعات الليل؟. ١٥
 عندما تريد أن تأشر للمركبة التي أمامك بأنك تريد اجتيازھا .أ

 عندما تريد اRنعطاف إلى اليسار. ب

  مفترق بخط مستقيمعندما تريد أن تقطع. ج

 عندما تريد اRنعطاف إلى اليمين. د

 :حامل رخصة سواقة مسموح أن يسوق. ١٦
 فقط تلك المركبات المدونة في رخصة السائق .أ

 حسب تعليمات الشرطي أو ضابط الشرطة. ب

 جميع المركبات حسب تعليمات المنتج. ج

 فقط تلك المركبات المدونة بشھادة التامين. د

 :ھي، المساحة الفاصلة. ١٧
 لQستدارة بصورة نعل حصان. أ

 لتقسيم الطريق إلى قسمين وكل قسم يصبح طريق ذات اتجاه واحد  .ب

 لQجتياز عندما تكون حركة السير مزدحمة في الطريق. ج

 Wيقاف مركبة أصابھا خلل. د

 :ممنوع إيقاف مركبة. ١٨
  متر من محطة باص٢٠بحدود  .أ

  أمتار من محطة باص٦د بحدو. ب

  متر من محطة باص١٢بحدود . ج

  متر من محطة باص١٥بحدود . د

 :جھاز رش الماء على الزجاج ا^مامي للمركبة. ١٩
 يساعد على فحص جھاز التبريد. أ

 يساعد لتبريد مقدمة المركبة. ب

 وتنظيف الزجاج ا^مامي، يساعد على إزالة ا^وساخ .ج

 ز الماء أن يسخنيمنع من جھا. د

 :يجب، لكي نتأكد من وجود ماء كافي داخل الرادياتور. ٢٠
 إخراج مقياس الماء لنرى إلى أي مدى يصل الماء. أ

 فتح غطاء الرادياتور لنرى إلى أي حد يصل الماء  .ب

 التوجه إلى الكراج لفحص الرادياتور. ج

 فحص ذلك بواسطة مقياس الماء في لوحة المقياس. د

 :إذا كان ضغط الھواء غير كافي في اWطارات ا^مامية. ٢١
 المركبة تكون حساسة أكثر للغرس في طريق رملية. أ

 صعوبة في إيقاف المركبة. ب

 المركبة تقفز عند السير في طريق وعرة. ج

 يصعب توجيه المقود يمينا أو يسارا  .د

 :ناهعندما ترتفع درجة حرارة الماء في المحرك ھذا مع. ٢٢
 يمكن أن خليط الوقود ذات نسبة وقود عالية جدا. أ

 يمكن أن ضغط الزيت مرتفع جدا. ب

 يمكن أن قشاط المروحة قد انقطع .ج

 يمكن أن يكون ھناك تسرب زيت من المحرك. د

  

  



 

  

 ھل يجوز اصعاد وإنزال ركاب على طرف الطريق؟. ٢٣
 .نعم ما عدا الطريق السريعة .أ

 . الطريق التي تقع خارج المدننعم ما عدا. ب

 .كQ. ج

 .نعم ما عدا الطريق السريعة والطريق التي تقع خارج المدن. د

 :يرينا مقياس ضغط الزيت. ٢٤
 كمية الزيت في الكارتير. أ

 إذا كان الزيت يصل إلى جميع ا^جزاء المتحركة في المحرك  .ب

 نوعية الزيت وموعد تغييره. ج

  الزيتصQحية فيلتر. د

 :الضوء العالي يضيء أمام المركبة في الليل وبحالة جو صافي لمسافة Rتقل. ٢٥
  متر١٥٠عن . أ

  متر١٠٠عن   .ب

  متر١٢٥عن . ج

  متر٧٥عن . د

 :عندما يقترب سائق مركبة إلى باص واقف في المحطة. ٢٦
 يجب أن يسرع ويمر عن الباص. أ

 تباه شديديجب أن يتمھل ويسير بحذر وبان  .ب

 يجب أن يعطي إشارة ويجتاز بالسرعة القصوى. ج

 يجب أن يتوقف إلى أن الباص يترك المحطة. د

 :من أي جھة تجتاز ھذا العائق" بناية أو عامود"في طريق ذات اتجاھين عائق. ٢٧
 يجب اخذ باRعتبار حالة الطريق وبموجبه نجتاز. أ

 يجب اجتياز العائق من اليسار. ب

 عند عدم وجود إشارة سير تدل على غير ذلك، جب اRجتياز من اليميني .ج

 المھم أن تجتاز العائق، R أھمية من أي جھة تجتاز. د

 :عند السير ليQ وقد تعطل الضوء ا^مامي ا^يمن. ٢٨
 يمكنك استمرارالسير بسرعة بطيئة وفي أقصى اليمين من الطريق. أ

 واحد فقطممنوع استمرار السير بضوء   .ب

 يمكنك استمرار السير بضوء واحد فقط. ج

 يمكنك استمرار السير بسرعة بطيئة وفي أقصى اليسار من الطريق. د

 كافية ؟) الرادياتور ( كيف تفحص إذا كانت كمية الماء في المبرد . ٢٩
 .تفتح غطاء المبرد وتفحص كمية الماء عندما يكون المحرك باردا  .أ

 . الحرارة بواسطة ساعة. ب

 .تتوجه إلى الكراج لفحص الرادياتور . ج

 .تسحب مقياس الماء من الرادياتور لكي تفحص كمية الماء . د

 :إذا كان ھناك جھاز يشغل جميع الغمازات في أن واحد. ٣٠
 يمكن استعماله عند إصابة المركبة بخلل باWضافة إلى مثلث التحذير .أ

  المركبة بخلل عوضا عن مثلث التحذيريمكن استعماله عند إصابة. ب

 يجب استعماله عند إصابة المركبة بخلل. ج

 يمكن استعماله للتحذير من خطر قريب. د
 



 

  في طريق خارج المدن؟٧ -ُھل يجوز أن تقام الشاخصة ج . ١
 .ُ تقام فقط عند المحطات العمومية في طريق خارج المدن وليس في الطريق السريعة.أ

 .عمومية فقطُ تقام عند المحطات ال.ب

 . ك4 ، 2 يجوز للمشاة أن يسيروا في طريق خارج المدن.ج
 

  .نعم. د

 :الشاخصة المرفقة معناھا . ٢
 ممنوع ا2جتياز للمركبات التجارية. أ

 لطريق فيھا ممنوعية ا2جتيازنھاية ا  .ب

 ممنوع اجتياز باص. ج
 

  ممنوع ا2جتياز للمركبة الخصوصية. د

 : تعني١٠ -الشاخصة أ . ٣
 .انتبه أنت تسير على جسر ضيق. أ

 .م١٥٠الطريق تضيق أمامك بعد حوالي انتبه . ب

 .انتبه أنت تسير في طريق ضيقة. ج
 

  .م١٥٠انتبه جسر ضيق أمامك بعد حوالي   .د

 وليس ھناك خط وقوف أو حاجز، يجب الوقوف على ١١ -عندما تعمل اQشارة ھـ . ٤
 :مسافة

 .م من الملتقى١٠. أ

 .م من اقرب قضيب إليك٦. ب

 .م من اقرب قضيب إليك٤ .ج
 

  .م من الشاخصة٤. د

 ؟  عد الشاخصةإذا أقيمت ب  ھل يجوز إطاعة الشاخصة. ٥
 .فقط عندما يكون ھناك ضرورة Qعطاء حق ا]ولوية. أ

 .نعم  .ب

 .نعم بشرط أن 2 يسبب ذلك عرقلة لحركة السير. ج

 .2. د

 :عندما تشاھد الشاخصة المرفقة. ٦
  أحذر التعزيز–فة الطريق غير ثابتة حا. أ

  أمامك انعطاف إلى اليسار ثم إلى اليمين–خفف السرعة . ب

  خطر التزحلق–خفف السرعة  .ج
 

  الطريق تضيق تدريجيا أمامك. د

 : عند السير إلى الخلف وعند إدارة المقود إلى اليسار.٧
 مؤخرة المركبة تتجه إلى اليسار .أ

 مؤخرة المركبة تتجه إلى اليمين. ب

 العج4ت الخلفية تتجه إلى اليمين. ج

 مقدمة المركبة تتجه إلى اليسار. د

  



 

كبة أخرى من عندما تصل إلى مفترق طرق بدون إشارات سير وتقترب إلى المفترق مر. ٨
 :اليمين

 حق ا]ولوية فقط للمركبة السريعة. أ

 يجب إعطاء حق ا]ولوية للمركبات القادمة من اليمين  .ب

 لك حق ا]ولوية ]نك وصلت أو2. ج

 حق ا]ولوية للمركبة القادمة من اليمين فقط إذا كانت شاحنة. د

 :على السائق الذي يقترب إلى جسر ضيق. ٩
 السرعة لكي يخلي الجسر حا2أن يزيد . أ

 أن يتمھل قبل الجسر ويسرع عند عبوره الجسر. ب

 أن يسير بالسرعة القصوى المسموحة. ج

 أن يتمھل عند ا2قتراب للجسر وعند العبور عليه  .د

 :عند ا2قتراب في ساعة النھار لمكان فيه الرؤية غير واضحة. ١٠
 المتقطعة لتحذير السائقينيجب إعطاء إشارة با]ضواء العالية . أ

 يجب أن تتحول إلى الغيار الواطئ. ب

 يجب أن تتمھل وتسير بسرعة معقولة .ج

 يجب أن تسرع وتسير على ھامش الطريق. د

 :عندما تسير في مركبة خصوصية في طريق ليست بلدية. ١١
 س ماعدا في الطريق الرئيسي/  كم ٩٠ممنوع السير بسرعة تزيد على . أ

 س/  كم ٨٠ممنوع السير بسرعة تزيد على   .ب

 س ماعدا السائقين المحترفين/  كم ٨٠ممنوع السير بسرعة تزيد على . ج

 س في طريق ذات مسلك واحد/  كم ٨٠ممنوع السير بسرعة تزيد على . د

عند ا2نعطاف إلى اليسار من طريق ذات اتجاھين إلى طريق ذات اتجاھين ذات مسلكين . ١٢
 :يجب ا2نعطاف، ه سيرلكل إتجا

 من الجھة اليسرى إلى الجھة اليسرى. أ

 من وسط الطريق والى المسلك ا]يسر باتجاه سيرك  .ب

 من وسط الطريق والى الجھة اليمنى. ج

 من الجھة اليسرى للطريق والى الجھة اليمنى. د

 :ممنوع إيقاف مركبة. ١٣
  متر من حنفية Qطفاء الحريق١٥بحدود . أ

  متر من حنفية Qطفاء الحريق٢٠بحدود . ب

 بحدود مترين من حنفية Qطفاء الحريق .ج

  متر من حنفية Qطفاء الحريق١٢بحدود . د

 :مفترق الطرق ، ھو. ١٤
 التقاء طريقين ذات ارتفاع مختلف. أ

 مكان التقاء طريقين أو أكثر ما عدا اندماج طرق في الطريق السريعة  .ب

 قى طريق مع سكة حديدمكان ملت. ج

 اندماج طرق في الطريق السريعة. د

 :ھل يسمح لسائق أن يسوق المركبة تحت تأثير مشروبات كحولية. ١٥
 مسموح الشرب في جميع ا]حوال. أ

 2  .ب

 ا]مر يتعلق بحالته الصحية. ج

 نعم. د

  



 

  

 : العج4ت وبين حافة الطريقممنوع أن تزيد المسافة بين،عند إيقاف مركبة موازاة الرصيف . ١٦
  سم٣٠عن . أ

  سم٥٠عن . ب

  سم٢٠عن . ج

  سم٤٠عن   .د

 :يسمح الوقوف بصورة زاوية. ١٧
 فقط إذا كانت ھناك إشارات وخطوط على سطح الطريق تسمح بذلك .أ

 في زاوية الطريق. ب

  متر١٢في طريق عرضه أكثر من . ج

 رب من الرصيفعندما 2 يوجد مكان للوقوف بالق. د

 :ھي، المساحة الفاصلة. ١٨
 Qيقاف مركبة أصابھا خلل. أ

 ل4جتياز عندما تكون حركة السير مزدحمة في الطريق. ب

 ل4ستدارة بصورة نعل حصان. ج

 لتقسيم الطريق إلى قسمين وكل قسم يصبح طريق ذات اتجاه واحد  .د

 أي جملة صحيحة من الجمل التالية؟. ١٩
  مركبات ذات تبريد بالماء وأخرى بالھواءھناك .أ

 ھناك مركبات ذات تبريد بالماء وأخرى بالسو2ر. ب

 جميع المركبات ذات تبريد بالماء. ج

 جميع المركبات ذات محرك البنزين جھاز تبريد بالماء. د

 :عند الضغط على دعسة الفرامل. ٢٠
 فرامل اليد أيضا تعمل. أ

  في المحركيقطع تيار ا2شتغال. ب

 ينفصل المحرك عن جھاز الغيار. ج

 نقل سرعة المركبة حسب قوة الضغط  .د

 : الكاوتشوك–من ا]فضل أن نتأكد بأن ھناك ھواء كاف في اQطارات . ٢١
 حسب تعليمات منتج المركبة. أ

 كل يوم  .ب

 عند تشحيم المركبة. ج

 كل مرة عند التزويد بالوقود. د

 : كمية الزيت في المحركيجب أن تفحص. ٢٢
 فقط إذا المحرك يسخن جدا. أ

 كل يوم  .ب

 مرة في ا]سبوع. ج

 مرة في الشھر. د

 :عندما ترتفع درجة حرارة الماء في المحرك ھذا معناه. ٢٣
 يمكن أن يكون ھناك تسرب زيت من المحرك. أ

 يمكن أن قشاط المروحة قد انقطع  .ب

  جدايمكن أن ضغط الزيت مرتفع. ج

 يمكن أن خليط الوقود ذات نسبة وقود عالية جدا. د

  



 

  

 كيف ت4حظ أن قشاط المروحة قد انقطع؟. ٢٤
 ولكن بصورة غير منتظمة، المحرك يستمر بالعمل. أ

 درجة حرارة الماء في المحرك ترتفع جدا  .ب

 المحرك يتوقف عن العمل. ج

 ح غطاء الموتوريجب فت، 2 يمكن م4حظة ذلك من مكان السائق. د

 :مھمة للسائق، م4ئمة كرسي السائق. ٢٥
 فقط لجلوس مريح. أ

 2 أھمية ل{مر. ب

 فقط بالنسبة لطول أرجل السائق. ج

 كي 2 يتعب السائق عند السير وأن يعمل بصورة صحيحة  .د

 :جبھاعند اقتراب سائق مركبة لمكان عبور المشاة وأمامه وقفت مركبة أخرى لتأدية وا. ٢٦
 يتوقف و2 يجتاز المركبة التي توقفت أمامه .أ

 يتوقف فقط إذا كان مكان عبور المشاة في طريق ليست بلدية فقط. ب

 يتوقف فقط إذا كان مكان العبور مجھزا بإشارة ضوئية. ج

 يتوقف إذا كان مكان العبور في طريق بلدية فقط. د

 :عندما، الفرامل يضيء في لوحة المقاييسفي المركبة الحديثة يوجد مصباح لجھاز . ٢٧
 يكون ھناك نقص في زيت الفرامل .أ

 يوجد ھناك ضغط عالي لسائل الفرامل في جھاز الفرامل. ب

 أقراص العج4ت تسخن نتيجة وقوف فجائي. ج

 يوجد ھناك نقص ھواء في احد العج4ت. د

 :تقع، مسؤولية إخبار دائرة السير عن تغيير ملكية المركبة. ٢٨
 عند شراء مركبة من تاجر مركبات على التاجر. أ

 على البائع والمشتري. ب

 على بائع المركبة .ج

 على المشتري. د

 ھل ماسحات الزجاج ا]مامي ضرورية للمركبة؟. ٢٩
 حسب رأي سائق المركبة عند الضرورة. أ

 لكل مركبة خصوصية. ب

 عاففقط للمركبات العمومية ومركبات اQس. ج

 لكل مركبة لھا زجاج أمامي  .د

 ھل إشارة السير بأيدي ت4ميذ التحذير ملزمة؟. ٣٠
 غير ملزمة بتاتا. أ

 جميع ا]جوبة صحيحة. ب

 نعم ملزمة إذا كان بجانب التلميذ شرطي. ج

 نعم ملزمة إذا كان بيد التلميذ إشارة قف  .د
 



 

  :١٩ -تعني الشاخصة أ . ١
 . جميع ا�جابات غير صحيحة.أ

 .  انتبه خلل في ا�شارة الضوئية.ب

 .م١٥٠ إلى ٥٠أمامك إشارة ضوئية على بعد . ج
 

  .ور الضوء ا>خضر استعد للسير عند ظھ.د

 :أشر إلى الشاخصة التي تعني التواء حاد إلى اليمين . ٢

  .أ

   .ب

  .ج

   .د

 ؟٣٤ -ما معنى الشاخصة ب . ٣
 .مركبة تعليم سياقة أثناء التعليمُنھاية المنطقة التي يحظر فيھا دخول  .أ

 .ممنوع دخول مركبة تعليم سياقة. ب

 .ممنوع دخول مركبة تعليم سياقة أثناء التعليم فقط. ج
 

  .ناء التعليم ما عدا الباصممنوع دخول مركبة تعليم سياقة أث. د

 :الشاخصة المرفقة معناھا . ٤
 لك حق أولوية في طريق ضيقة بالنسبة لحركة السير القادمة من اUتجاه المعاكس .أ

 سر إلى ا>مام فقط. ب

 أعط حق ا>ولوية في طريق ضيقة لحركة السير آUتية من اUتجاه المعاكس. ج
 

  سر باتجاه السھم طريق ذات اتجاه واحد. د

 : معناھا ٤٦ -الشاخصة أ . ٥
 .م١٥٠تمھل ھناك أكوام من الحصى أمامك على بعد . أ

 .م من المطب القريب١٠٠ إلى ٥٠على بعد ) مطبات(أمامك خطوط تباطؤ   .ب

 .جميع ا�جابات غير صحيحة. ج
 

  .تمھل الطريق وعرة أمامك. د

  

  

  



 

  :٤٠ -تعني الشاخصة أ . ٦
 .انحدار خطر. أ

 .أمامك شاخصة قف . ب

 .أمامك مقسم إشارات ضوئية. ج
 

  . متر لم تحدد له شاخصة١٥٠ھنالك خطر على بعد   .د

 :مسموح التوقف من يمين الخط ا>صفر. ٧
 لgجتياز. أ

  دقيقة٣٠للوقوف لمدة Uتزيد على . ب

 الكي ترى جيد. ج

 >جل إنزال أو اصعاد ركاب وفي طريق ليست سريعة  .د

 :على سائق المركبة المراد اجتيازھا يجب. ٨
 أن تتمھل وتتجه أقصى اليمين قدر اUمكان .أ

 أن تستعمل الزامور لتحذير السائق المتجاوز. ب

 أن تزيد السرعة لتخرج من منطقة الخطر. ج

 أن تقف حاU وكامg. د

 : نحافظ على المسافة التي بيننا وبين المركبة التي أمامنا ونأخذ بعين اUعتباريجب أن. ٩
 مسافة الوقوف. أ

 جميع ا>جوبة صحيحة  .ب

 حالة الطريق. ج

 سرعة السير. د

 :لمن حق ا>ولوية، مسلك سيرك في الطريق أغلق. ١٠
 للمركبات ا>كثر سرعة. أ

 سةللمركبة القادمة من الجھة المعاك  .ب

 للمركبات العمومية. ج

 للمركبة الثقيلة أكثر. د

 :على السائق الذي يقترب إلى جسر ضيق. ١١
 أن يزيد السرعة لكي يخلي الجسر حاU. أ

 أن يتمھل قبل الجسر ويسرع عند عبوره للجسر. ب

 أن يسير بالسرعة القصوى المسموحة. ج

 ليهأن يتمھل عند اUقتراب للجسر وعند العبور ع  .د

 :عند إيقاف المركبة في طريق صاعدة. ١٢
 عليك استعمال الغيار النيوترال. أ

 عليك استعمال الغيار الخلفي. ب

 عليك استعمال الغيار السريع. ج

 عليك استعمال الغيار ا>ول ا>مامي  .د

 من المسؤول عن استعمال الركاب لحزام ا>مان؟. ١٣
 الراكب بجانب السائق. أ

 سائق والراكب معاال  .ب

 مشروط برغبة كل راكب وراكب. ج

 المسؤولية تقع على الركاب فقط. د

  

  



 

 :ممنوع إيقاف أو توقف مركبة قبل خط اUنتظار. ١٤
 متر٢٠قبل . أ

 متر٢٥قبل . ب

 متر١٥قبل . ج

 متر١٢قبل   .د

 :واجب إطاعة ا�شارة لتوجيه السير في الحاUت التالية. ١٥
 إذا أعطيت من قبل ضابط جيش بدون لباس رسمي. أ

 إذا أعطيت من قبل مراقب سير فقط. ب

 فقط إذا أعطيت من قبل شرطي مرور توجد بجانبه مركبة شرطي. ج

 إذا أعطيت من قبل شرطي بلباس رسمي  .د

 متى يجوز ا�شارة بواسطة تحويل الضوء من الواطئ إلى العالي في ساعات الليل؟. ١٦
  عندما تريد اUنعطاف إلى اليسار.أ

 عندما تريد أن تقطع مفترق بخط مستقيم. ب

 عندما تريد اUنعطاف إلى اليمين. ج

 عندما تريد أن تأشر للمركبة التي أمامك بأنك تريد اجتيازھا  .د

 :لمن مسموح أن يستدير للسير في اUتجاه المعاكس بشكل حذوة حصان. ١٧
 بب خطر أو عرقلة السير وعند عدم وجود إشارة سير تمنع ذلكلكل مركبة بدون تس .أ

 لمركبة خصوصية فقط. ب

 لمركبة U تنقل ركاب. ج

  أطنان٤لمركبة U يزيد وزنھا على . د

 :عندما توقف المركبة في طريق صاعدة بدون رصيف. ١٨
 عليك أن توجه العجgت ا>مامية لجھة حافة الطريق. أ

 فرامل اليدعليك استعمال . ب

 عليك استعمال الغيار ا>ول. ج

 جميع ا>جوبة صحيحة  .د

 :الدينمو/ يرينا مقياس ا>مبير. ١٩
 درجة حرارة المحرك. أ

 جودة خليط الوقود والھواء في الكاربوريتر. ب

 عملية شحن أو إفراغ البطارية .ج

 درجة ضغط المكبس. د

 يب واستعمال العجل ا�ضافي؟ماذا يكون ترتيب العمليات بعد ترك. ٢٠
  ونسير–أن تشد البراغي ننزل الرافعة . أ

 أن تشد برغيان وإنزال الرافعة وبعد ذلك أن نشد تماما باقي البراغي. ب

 ننزل الرافعة وبعد ذلك نشد البراغي مرة أخرى، أن نشد البراغي .ج

 أن نشد البراغي بشدة وننزل الرافعة. د

 :اح ضغط الزيت ان الضغط واطئعندما يشير مصب. ٢١
 يجب أن توقف المحرك عن العمل حاU .أ

 يجب أن تضيف زيت. ب

 يجب أن تتوقف لكي يبرد المحرك. ج

 يمكن اUستمرار بالسير إلى أقرب كراج. د

  

  



 

  

 :عليك جلب المركبة للكراج لفحص توازن العجgت. ٢٢
 رعةعندما تشعر أن الھواء في العجgت يتناقص بس. أ

 تتلف بسرعة) الكاوتشوك(عندما ترى ا�طارات   .ب

 عندما تشعر بأن فرامل الرجل U توقف المركبة. ج

 عندما تشعر أن فرامل اليد ضعيفة. د

 :يستعمل، )السويتش(مفتاح أو زر التحريك. ٢٣
 لgنتقال من غيار إلى غيار. أ

 لزيادة قوة المحرك. ب

 �ضاءة المصابيح ا>مامية. ج

 لكي يشغل المحرك) الستار تر( لتشغيل المحرك الذاتي   .د

 :يجب، لكي تفصل المحرك عن العجgت. ٢٤
 )ستار تر(أن تضغط على زر المحرك الذاتي. أ

 أن توقف حركة المحرك. ب

 أن تضغط على دعسة الفرامل وعلى دعسة الوقود. ج

 أن تضغط على دعسة الكgتش  .د

 :ر صحيح يسبب غي) عيار(توازن . ٢٥
 يتسرب الھواء من الكاوتشوك. أ

 العجgت تسخن بسرعة. ب

 الكاوتشوك/ تلف سريع ل�طارات  .ج

 محور المقود يتلف بسرعة. د

 كيف نضغط على دعسة الوقود في المركبة؟. ٢٦
 الضغط يكون حسب رغبة السائق. أ

 تضغط بواسطة الرجل اليسرى. ب

 منىتضغط بواسطة الرجل الي .ج

 U أھمية بأي رجل تضغط على دعسة الفرامل. د

 :وظيفة دورة التبريد في المحرك. ٢٧
 . درجة مئوية٩٠-٧٠المحافظة على درجة حرارة من  .أ

 .تبريد المحرك إلى درجة حرارة اقل من الھواء الخارجي. ب

 .تبريد المحرك إلى درجة حرارة الھواء الخارجي. ج

 . درجة مئوية٤٠درجة حرارة تبريد المحرك إلى . د

 :المسؤولية تقع على، عند بيع مركبة مرخصة ولم تنقل ملكيتھا. ٢٨
 البائع والمشتري. أ

 على شركة التأمين. ب

 البائع .ج

 المشتري. د

 :أوقفت مركبتك بجانب الطريق وعندما تريد البدء بالسير. ٢٩
  متر٥٠لى بعد يمكنك البدء بالسير بشرط عدم وجود مركبات ع. أ

 متر١٠٠يمكنك البدء بالسير بشرط عدم وجود مركبات على بعد . ب

 يمكنك البدء بالسير بشرط أن تعطي ا>ولوية لحركة السير بالطريق .ج

 يمكنك البدء بالسير بشرط أن Uتكون مركبة قادمة من اUتجاه المعاكس. د

  



 

  

 :يحدث،عن الدوران على الطريق الرطبة عندما تتوقف العجgت ، نتيجة فرملة فجائية . ٣٠
 تتزحلق المركبة إلى حد إمكانية عدم السيطرة عليھا .أ

 يحافظ على خط سير مستقيم. ب

 المركبة تقف في المكان. ج

 أن مجال الحركة يكون اقل. د
 



 

 :معناھا عادة، إشارة سير بصورة مثلث. ١
  فرض ممنوعية.أ

  'عطاء معلومات للسائق.ب

  'بطال ممنوعية.ج

  تحذير. د

 :ما ھي الشاخصة التي تعني أسھم توجيه على سطح الطريق . ٢

  .أ

  .ب

  .ج

   .د

 :أ ٦٣تعني الشاخصة ب . ٣
 .مكان ممر المشاة والدراجات الھوائية. أ

 .D يجوز ركوب المشاة على الدراجات الھوائية في ھذه الطريق. ب

 . مسلك خاص للدراجات الھوائية والمشاة.ج
 

  .سبيل للدرجات الھوائية والمشاة فقط  .د

  :٦٦ -ما معنى الشاخصة ب. ٤
 ممنوع دخول مركبة تنقل مواد خطرة والملزمة بوسم بموجب القانون .أ

 .ممنوع دخول مركبة تنقل حاوية. ب

 .ممنوع دخول المركبات التجارية ما عدا مركبات نقل القمامة. ج
 

  .ممنوع دخول مركبة تجارية ذات صندوق مغلق. د

  اDستدارة إلى اليسار؟٦ -ھل تمنع الشاخصة ب . ٥
 .نعم تمنع إذا كانت الطريق ذات اتجاھين. أ

 .نعم تمنع. ب

 .ك] D تمنع .ج
 

  .نعم تمنع إذا كانت الطريق ذات اتجاه واحد. د

 :الشاخصة المرفقة معناھا . ٦
 طريق ذات اتجاه واحد> الدخول إلى طريق فيه السير مسموح فقط باتجاه السھم <  .أ

 لك حق اaولوية في طريق ضيقة. ب

 ساحة لوقوف المركبات باتجاه السھم. ج
 

  ممنوع اDنعطاف يمينا أو يسارا. د

 :السائقفرامل اليد تستعمل من قبل . ٧
 D حاجة أبدا باستعمال فرامل اليد. أ

 أو عند الطوارئ، لتأمن وقوف المركبة  .ب

 فقط سواقون جدد يستعملون فرامل اليد. ج

 لزيادة قوة الوقف باستعمال فرامل الرجل. د



 

  

 :بأيھما تسير، في إتجاه سيرك مسلكين. ٨
 يمكنك استعمال المسلكين عند عدم وجود حركة سير. أ

 جميع اaجوبة صحيحة. ب

 يمكنك استعمال المسلك اaيسر عندما تسير بسرعة. ج

 يجب السير في المسلك اaيمن على قدر اDمكان  .د

 كيف تسير في طريق رطبة مع حفرة مملوءة بالماء؟. ٩
 D ع]قة بين التزحلق وبين السرعة في طريق رطبة. أ

 طعةأن تضغط على دعسة الفرامل بصورة متق. ب

 أن تزيد السرعة لتعبر ھذا القطاع بسرعة. ج

 أن تتمھل وتسير بسرعة معقولة وتسير حسب الظروف  .د

بين المسلكين يفصل خط فاصل ، إنك تيسر في طريق ضيقة ذات اتجاھين خالية من السير. ١٠
 :عليك، وأمامك تسير عربة يجرھا حيوان، متواصل

  ويمنع تجاوزھاأن تستمر بسرعة بطيئة خلف العربة .أ

 أن تجتاز العربة حسب اaصول إذا كانت الطريق أمامك خالية. ب

 أن تجتاز العربة لكي D تعرقل حركة السير. ج

 أن تحاول أن تجتاز العربة من اليمين بواسطة النزول إلى ھامش الطريق. د

 :على السائق الذي يقترب إلى جسر ضيق. ١١
 جسر وعند العبور عليهأن يتمھل عند اDقتراب لل .أ

 أن يتمھل قبل الجسر وان يسرع عند عبوره للجسر. ب

 أن يسير بالسرعة القصوى المسموحة. ج

 أن يزيد السرعة لكي يخلي الجسر حاD. د

 :خطر التزحلق في الطريق الرطبة يكون أشد. ١٢
 D ع]قة بين حالة الكاوتشوك والتزحلق. أ

 الكاوتشوك للمركبةعند عدم م]ئمة مقاييس . ب

 كلما كانت أخاديد الكاوتشوك أعمق. ج

 كلما كان الكاوتشوك ممسوح وغير صالح  .د

 :يجب أن تجدد رخصة السياقة. ١٣
 بعد سحب الرخصة فقط. أ

 كل سنتين أو حسب المدة المحددة من قبل سلطة الترخيص  .ب

  سنة كل سنتين٤٥إلى سن . ج

  اشھر٦كل . د

ر في طريق صاعدة فيھا إمكانية السير لمركبة واحدة وأمامك قدمت شاحنة محملة أنت تسي. ١٤
 نازلة ؟

 .لك حق اaولوية ولكن من المستحسن مراعاة الشاحنة  .أ

 .حق اaولوية للشاحنة إذا كنت تسوق مركبة خصوصية فقط . ب

 .حق اaولوية للشاحنة . ج

 . طن ٤جمالي يزيد عن حق اaولوية للشاحنة إذا كان وزنھا ا'. د

 ھل يجوز إيقاف مركبة على مساحة فاصلة؟. ١٥
 فقط إذا كانت ھناك إشارة سير تسمح بذلك، ممنوع .أ

 يجوز عند عدم وجود ھامش على جانبي الطريق. ب

 يجوز بعد اتخاذ جميع احتياطات اaمن. ج

 فقط إذا كان ھناك خط فاصل، ممنوع. د



 

  

 :طريق ذات اتجاه واحد ، ھو. ١٦
 طريق بدون مخرج. أ

 طريق ليست ذات اتجاھين. ب

 طريق فيه مسلك واحد فقط. ج
 

  ة بواسطة مساحة فاصلة أو طريق مقسوم٨٣طريق وضعت في بدايته إشارة السير رقم   .د

 :أشر إلى الجملة الصحيحة. ١٧
 شھادة التأمين إذا لم تحفظ في دائرة السير فتكون ملغية المفعول. أ

 على صاحب المركبة أن يحمل شھادة التأمين حتى وان لم يكن السائق. ب

 على السائق أن يحمل معه شھادة التأمين سارية المفعول للمركبة وقت السير .ج

 شھادة التأمين إذا لم تحفظ في شركة التأمين فتكون ملغية المفعول. د

 :في الجھة اليسرى من الطريق مسموح أن نوقف مركبة. ١٨
 عندما يكون ھناك مكان للوقوف في طريق ذات اتجاھين. أ

  لي]٢٤,٠٠في جميع أنواع الطرق بعد الساعة . ب

 فقط إذا كانت طريق ذات إجاه واحد .ج

 عندما Dتكون ھناك إشارة سير تمنع الوقوف على الجھة اليسرى. د

 :يجب أن تفحص الزيت داخل الكارتير. ١٩
 كل يوم .أ

 مرة كل أسبوع. ب

 حسب تعليمات منتج المركبة. ج

 عند تشحيم المركبة فقط. د

 :عند الضغط على دعسة الك]تش. ٢٠
 الصاعدةالمحرك يسرع أكثر ونصعد بسرعة في الطريق . أ

 المحرك D يوصل القوة للعج]ت  .ب

 المحرك يجتھد أكثر من اللزوم. ج

 المحرك يزيد القوة المنقولة لتحريك العج]ت. د

 :إذا كان ضغط الھواء غير كافي في ا'طارات اaمامية. ٢١
 المركبة تكون حساسة أكثر للغرس في طريق رملية. أ

 ارايصعب توجيه المقود يمينا أو يس  .ب

 المركبة تقفز عند السير في طريق وعرة. ج

 صعوبة في إيقاف المركبة. د

 :عليك أن تفحص، والزامور D يحدث صوتا، اaضواء D تنير، D يشغل ) الستار تر(إذا السف . ٢٢
 إذا كان مفتاح التشغيل يشتغل حسب اaصول. أ

 إذا كانت أس]ك اDتصال بالبطارية مربوطة جيدا  .ب

 مقطوعا أو رخوا) المولد الكھربائي ( إذا كان حزام الدينمو . ج

 يشتغل جيدا) اaمبير ( إذا كان مقياس الكھرباء. د

 :مقياس ضغط الزيت) يرينا ( يحذرنا. ٢٣
 في حالة نقص في سائل الفرامل. أ

 في حالة ضغط زيت منخفض  .ب

 في حالة نقصان ماء في الرادياتور. ج

 ة حرارة مرتفعة للماء داخل المحركفي حالة درج. د

  



 

 : السبير–يجب أن نتأكد دائما بأنه في العجل اDحتياطي . ٢٤
 يكون ضغط ھواء يساوي الضغط في العج]ت اaمامية فقط. أ

 ٤يكون ضغط ھواء يساوي الضغط على العج]ت مقسم على . ب

 يكون ضغط ھواء حسب الضغط الجوي. ج

 يا لباقي العج]تيكون ضغط ھواء مساو  .د

 إذا شعرت بأن فرامل ا'ستعمال D توقف المركبة فماذا تفعل ؟. ٢٥
 .تستمر بالسير في الغيار اaول . أ

 .D تستمر بالسير إلى أن تصلح الفرامل  .ب

 .تستمر بالسير إلى أقرب كراج . ج

 .تستعمل الفرامل المساعدة إلى أن تصلح الفرامل . د

 :ب سائق مركبة إلى باص واقف في المحطةعندما يقتر. ٢٦
 يجب أن يعطي إشارة ويجتاز بالسرعة القصوى. أ

 يجب أن يسرع ويمر عن الباص. ب

 يجب أن يتمھل ويسير بحذر وبانتباه شديد .ج

 يجب أن يتوقف إلى أن الباص يترك المحطة. د

 :عند اDقتراب من مكان لعبور المشاة وأوDد يعبرونه. ٢٧
 ليك استعمال الزامور لمنع اaوDد من العبورع. أ

  أمتار من مكان العبور٥ممنوع أن توقف المركبة على بعد . ب

 تستعمل الزامور وتجتاز من المكان الخالي، عليك التمھل. ج

 عليك الوقوف 'عطاء اaوDد حق اaولوية أن يعبروا بأمان  .د

 :يد البدء بالسيرأوقفت مركبتك بجانب الطريق وعندما تر. ٢٨
  متر٥٠يمكنك البدء بالسير بشرط عدم وجود مركبات على بعد . أ

 يمكنك البدء بالسير بشرط أن تعطي اaولوية لحركة السير بالطريق  .ب

 يمكنك البدء بالسير بشرط أن Dتكون مركبة قادمة من اDتجاه المعاكس. ج

  متر١٠٠ى بعد يمكنك البدء بالسير بشرط عدم وجود مركبات عل. د

 :عندما يكون ضغط الھواء في ا'طارات أكثر من ال]زم. ٢٩
 D تأثير لذلك في السواقة. أ

 المركبة تكون أكثر حساسية للرجات  .ب

 المركبة تسير بسرعة بطيئة عن المعتاد. ج

 صعوبة في توجيه المقود يمينا أو يسارا. د

 :يؤثر، مقاومة الريح لسير المركبة. ٣٠
 فقط عند السير ضد الريح. أ

 فقط عند السير في طريق منحدرة. ب

 في جميع الحاDت على ثبات المركبة وسرعتھا .ج

 فقط على مدى سرعة المركبة. د
 



 

  ا�ستدارة إلى اليسار للسير في ا�تجاه المعاكس؟٣ -ھل تمنع الشاخصة ب . ١
 . نعم تمنع.أ

 . تمنع المركبات الطويلة فقط.ب

 .ك3 � تمنع. ج
 

  .ت الطريق ذات اتجاھين نعم تمنع إذا كان.د

 : تعني٤٦ -الشاخصة ب. ٢
 .سر إلى اليسار أو إلى ا@مام من خلف الشاخصة فقط. أ

 .سر إلى اليسار أو إلى ا@مام من أمام الشاخصة فقط. ب

 . الطريق إلى ا@مام أو إلى اليسار باتجاه واحد.ج
 

  .سر إلى ا@مام أو إلى اليسار  .د

  :٣٠ -تعني ا@سھم إلى اليسار في الشاخصة أ. ٣
 .أن ھناك محطة قطارات إلى يسارك. أ

 .أن خط سكة الحديد يسير بمحاذاة الشارع الذي تسير فيه من اليسار. ب

 .أن القطار قادم من يسارك. ج
 

  ً.انك تقترب من ملتقى سكة الحديد بعد ا�نعطاف أو ا�ستدارة يسارا  .د

  عن المقطع الذي تصبح فيه الطريق باتجاھين؟٣٨ - كم تبعد الشاخصة أ. ٤
 .م من بداية المقطع١٠٠ إلى ٥٠شاخصة على بعد تقام ھذه ال. أ

 .م من بداية المقطع١٥٠تقام ھذه الشاخصة على بعد . ب

 .تقام ھذه الشاخصة على بداية المقطع .ج
 

  .م من بداية المقطع١٠٠على بعد تقام ھذه الشاخصة . د

ً مدھونا باللون ا@زرق وباقي الشاخصة ٢٨ -إذا كان اسم مكان في الشاخصة ج . ٥
 :با@خضر، فھذا يعني 

 .جميع ا[جابات غير صحيحة. أ

 .أن الوصول إلى ھذا المكان يكون بواسطة طريق عريضة. ب

 .أن الوصول إلى ھذا المكان يكون بواسطة الطريق السريعة .ج
 

  .� يجوز أن تكون ال3فتة مدھونة بلونين. د

  ؟٢٩ - ماذا تعني الشاخصة أ. ٦
 .د با@متار عن الملتقى م وإذا ُذكر رقم فيعني البع١٧٠ا�قتراب من ملتقى سكة حديد على بعد  .أ

 .م ١٠٠ا�قتراب من ملتقى سكة حديد على بعد . ب

 .م ٢٥٠ا�قتراب من ملتقى سكة حديد على بعد . ج
 

  .انتبه أشغال على جوانب الطريق . د

يجب ، عند ا[نعطاف إلى اليسار من طريق ذات إتجاه واحد إلى طريق ذات إتجاه واحد. ٧
 :ا�نعطاف

  وإلى الجھة اليسرى-من الجھة اليمنى للطريق. أ

  وإلى الجھة اليسرى- من الجھة اليسرى للطريق  .ب

  وإلى الجھة اليمنى-من الجھة اليمنى للطريق. ج

 إلى الجھة اليمنى و-من الجھة اليسرى للطريق. د

 كيف تتصرف عندما تريد ا�نعطاف الى اليسار من طريق ذات اتجاه واحد ذات مسلكين؟. ٨
 يجب أن تكون نقطة ا�نط3ق من يمين الطريق. أ

 يجب أن تكون نقطة ا�نط3ق من يسار الطريق  .ب

 يجب أن تكون نقطة ا�نط3ق من وسط الطريق. ج

  لiنعطاف إلى اليسار حسب الظروفم3ئمة نقطة ا[نط3ق. د



 

 :عند اقترابك من مركبة تنزل أو�د. ٩
 تمھل وسر بسرعة معقولة وبحذر .أ

 عليك استعمال الزامور واجتيازھا من اليسار. ب

 سر على ھامش الطريق واجتازھا من اليمين. ج

 عليك اجتيازھا من اليمين. د

 :يجب، ة تحذيرقبل جسر ضيق ذات اتجاھين بدون إشار. ١٠
 أن تتوقف في جميع ا@حوال [عطاء حق ا@ولوية. أ

 أن تسير في وسط الطريق كي � تحتك بالجدران الواقية. ب

 أن تستعمل الزامور لتحذر السائق القادم من ا�تجاه المعاكس. ج

 أن تتمھل وتزيد الحذر لكي � تصطدم بالمركبة القادمة من ا�تجاه المعاكس  .د

 :عليك، في مفترق السير"أعط حق ا@ولوية" عندما توضع إشارة السير .١١
 أن تتمھل أو تقف عند الضرورة .أ

 أن تتمھل قبل المفترق. ب

 أن تتمھل وأن تقف قبل المكان لعبور المشاة. ج

 أن تتمھل وأن تقف جنب إشارة السير. د

 :عند الضغط الفجائي على دعسة الفرامل. ١٢
 تسير مسافة معينة إلى أن تتوقفالمركبة  .أ

 المركبة تتوقف في الحال وفي المكان. ب

 س/  كم ٢٠المركبة تتوقف في المكان إذا كانت السرعة . ج

 المركبة تتوقف في الحال وكذلك المحرك. د

 :سبيل توجد فيه إشارة بأنه خاص للدراجات الھوائية فقط. ١٣
 السبيل معد للمركبات ذات ث3ثة عج3ت. أ

 ممنوع لجميع المركبات ذات العجلتين أيضا. ب

 السبيل معد فقط للدراجات الھوائية .ج

 مسموح أيضا للمشاة. د

 :إذا سجلت في رخصة المركبة سرعة محدودة. ١٤
 مسموح تعدي السرعة المسجلة فقط في طريق منحدرة. أ

 المسجلة فقط في طريق سريعةمسموح تعدي السرعة . ب

 ممنوع تعدي السرعة المسجلة في رخصة المركبة .ج

 مسموح تعدي السرعة فقط عند ا�جتياز. د

 ما ھو المكان لعبور المشاة؟. ١٥
 قسم من الطريق خصص حسب إشارة سير لعبور المشاة .أ

 مكان لعبور الطريق من قبل ت3ميذ المدارس. ب

  الطريق الذي تعود المشاة العبور فيهكل مكان على عرض. ج

 جسر على الطريق أو نفق خصص لعبور المشاة. د

 :يجب أن تجدد رخصة السياقة. ١٦
 بعد سحب الرخصة فقط. أ

 سنة كل سنتين٤٥إلى سن . ب

 كل ست اشھر. ج

 كل سنتين أو حسب المدة المحددة من قبل سلطة الترخيص  .د

  

  



 

  

الترخيص ان تسحب رخصة سياقة وعدم إعطائھا الى ا@بد أو إلى ھل من ص3حية سلطة . ١٧
 مدة معينة؟

 الص3حية فقط للمحاكم، � . أ

 � يجوز سحب رخصة إ� بعد حادثة طرق، �. ب

 الص3حية فقط لضابط الشرطة، �. ج

 نعم  .د

 :فترقممنوع الوقوف أو التوقف لمركبة داخل الم، إذا لم تكن ھناك إشارة أخرى . ١٨
  أمتار٩بحدود . أ

  متر١٢بحدود   .ب

  أمتار٦بحدود . ج

  متر١٥بحدود . د

 :نضغط على دعسة الفرامل في كل حالة. ١٩
 .بواسطة الرجل اليمنى .أ

 .بواسطة الرجل اليسرى. ب

 .ھذا يعتمد على رغبة السائق. ج

 � توجد أھمية لxمر. د

 ماھي الجملة الصحيحة؟. ٢٠
 كبة تسير @ن عمليه احتراق الوقود يتحول إلى طاقة ميكانيكية لتحريكھاالمر .أ

 المركبة تسير @ن الوقود يتحول إلى كھرباء. ب

 المركبة تسير @ن احتراق الوقود يكون حرارة تحرك المحرك. ج

 المركبة تسير @ن احتراق الزيت يحرك المحرك. د

 :تجھاز الغيارا/ وظيفة جھاز الغيارات . ٢١
 لت3ئم سرعة دوران المحرك لدوران العج3ت .أ

 لت3ئم دوران المحرك لدوران مروحة التبريد. ب

 لت3ئم عملية الفرامل. ج

 لت3ئم قوة المحرك لقوة الك3تش. د

 :إذا كان ضغط الھواء غير كافي في ا[طارات ا@مامية. ٢٢
 المركبة تقفز عند السير في طريق وعرة. أ

 ة في إيقاف المركبةصعوب. ب

 المركبة تكون حساسة أكثر للغرس في طريق رملية. ج

 يصعب توجيه المقود يمينا أو يسارا  .د

 :تتجه المركبة، عند دخول مركبة إلى منعطف بسرعة كبيرة. ٢٣
 أن يستمر إلى ا@مام بدون ع3قة لتوجيه المقود. أ

 للجھة الداخلية لزاوية ا�نعطاف. ب

 الخارجة لزاوية ا�نعطافللجھة  .ج

 � أھمية للسرعة با�نعطافات. د

 اغلب ثقل الوقوف عند الفرملة يقع على. ٢٤
 الثقل يتوزع بصورة متساوية على جميع العج3ت فقط في طريق رطبة. أ

 العج3ت الخلفية. ب

 العج3ت ا@مامية .ج

 الثقل يتوزع بصورة متساوية على العج3ت. د

  



 

 :يؤثر، مة الريح لسير المركبةمقاو. ٢٥
 فقط على مدى سرعة المركبة. أ

 فقط عند السير ضد الرياح. ب

 في جميع الحا�ت على ثبات المركبة وسرعتھا .ج

 فقط عند السير في طريق منحدرة. د

 :عليك، عندما تسير في طريق ذات اتجاھين وتمر في باص يكون واقفا في المحطة. ٢٦
 ولكن استعمل الزامور على فترات للتحذير، رعة سيركأن تستمر بس. أ

 @ن الباص يكون واقفا في المحطة، أن تستمر بالسرعة العادية. ب

 أن تزيد من سرعتك لكي تمر عن الباص قبل أن يترك المحطة. ج

 أن تتمھل بالسير حتى إذا كان ذلك يسبب تأخير لحركة السير  .د

 :ا[طارات أكثر من ال3زمعندما يكون ضغط الھواء في . ٢٧
 المركبة تسير بسرعة بطيئة عن المعتاد. أ

 صعوبة في توجيه المقود يمينا ويسارا. ب

 المركبة تكون أكثر حساسية للرجات .ج

 � تأثير لذلك في السواقة. د

 :المسؤولية تقع على، عند بيع مركبة مرخصة ولم تنقل ملكيتھا. ٢٨
 البائع والمشتري. أ

 البائع  .ب

 على شركة التأمين. ج

 المشتري. د

 :الذي، في جو ماطر يمكن أن نستعمل مزيل البخار الخلفي. ٢٩
 يسخن وجه المركبة. أ

 يطھر الھواء من الدخان. ب

 يساعد في تغيير الھواء من داخل المركبة. ج

 يھيئ للسائق مدى رؤية جيدة من الخلف للسير بأمان  .د

 المساعدة في الطريق تعتبر كإشارات سير؟ھل ا[شارات . ٣٠
 فقط إذا كانت مع إشارات تحذيرية. أ

 فقط إذا كانت مع إشارة سير إرشادية. ب

 وظيفتھا [عطاء معلومات لتصرفات السائقين، �. ج

 وظيفتھا لتحذير السائقين من العوائق وإعطاء المعلومات، نعم  .د
 



 

 : تعني ١٢_ الشاخصة د . ١
 .خطوط توجيه ل�ستدارة في المفترقات. أ

 . اذرع مفترق تؤدي إلى طرق ذات اتجاه واحد.ب

 .في المفترق الذي أمامك 6 يجوز ا6ستدارة إلى اليمين أو إلى اليسار .ج
 

  . يجوز ا6ستدارة إلى اليمين فقط في مثل ھذا المفترق.د

 رقم اDشارة التي معناھا عدد المسالك يأخذ في التناقص. ٢

  .أ

   .ب

  .ج

  .د

 :ُ تلزم السائق بالوقوف ١ - الشاخصة ھـ . ٣
 .6 توجد أھمية للمكان ، المھم أن يقف في الضوء اQحمر . أ

 .في مكان يستطيع منه رؤية حركة السير القاطعة . ب

 .كان الذي يستطيع فيه السائق رؤية ا[لة الضوئية القريبة في الم. ج
 

  .قبل خط التوقف أو مكان عبور المشاة   .د

 : تعني١٢ -الشاخصة أ . ٤
 .ملتقى سكة حديد أمامك. أ

 .تقى تقاطع طرق أمامكمل  .ب

 .ملتقى تفرع طرق أمامك. ج
 

  .اندماجات طرق أمامك. د

 :الشاخصة المرفقة معناھا . ٥
 ممنوع ا6نعطاف إلى اليمين لدوار السير. أ

  اQولوية لحركة السير القاطعة أمامك داخل دوار السيرأعط حق  .ب

 أعط حق اQولوية لحركة السير القادمة عن يمينك. ج
 

  أعط حق اQولوية لحركة السير القادمة أمامك. د

  



 

  

 :الشاخصة المرفقة معناھا . ٦
 مكان ملتقى مع سكة حديد. أ

  متر قبل الملتقى١٠٠ا6قتراب إلى ملتقى مع سكة حديد . ب

  متر قبل الملتقى٢٥٠ا6قتراب إلى ملتقى مع سكة حديد  .ج
 

  ملتقى مع سكة حديد مع حاجز أمامك. د

 ھل يمكن اجتيازه،  Qي اتجاه يسيرعند ا6قتراب إلى مفترق طرق خلف مركبة سائقھا متردد. ٧
 أنت غير مجبر با6نتظار بسبب تردد السائق، نعم. أ

 إذا كان المفترق مجھز بإشارة ضوئية والضوء أخضر، نعم. ب

 Qنك تجتاز حسب القانون، نعم. ج

 ممنوع ا6جتياز  .د

 وفجأة تحول الضوء إلى أصفر، دخلت المفترق بالضوء اQخضر. ٨
 رجع إلى الوراء لكي 6 تعرقل حركة السيرقف وا. أ

 قف في الحال وانتظر إلى أن يضئ اQخضر ثانية. ب

 قف وارجع إلى الوراء إلى خط الوقوف. ج

 استمر بالسير واترك المفترق بحذر وبسرعة على قدر ا6مكان  .د

رامل حتى المسافة التي تسير فيھا المركبة من اللحظة التي تدعس فيھا على دعسة الف. ٩
 الوقوف تكون اكبر

 إذا كانت سرعة السير بطيئة. أ

 6 ع�قة بين السرعة والوقوف. ب

 إذا كانت سرعة السير أكبر .ج

 كلما دعسنا بقوة اشد على دعسة الفرامل. د

 يجب، قبل جسر ضيق ذات اتجاھين بدون إشارة تحذير. ١٠
 ةأن تتوقف في جميع اQحوال Dعطاء حق اQولوي. أ

 أن تتمھل وتزيد الحذر لكي 6 تصدم بالمركبة القادمة من ا6تجاه المعاكس  .ب

 أن تستعمل الزامور لتحذير السائق القادم من ا6تجاه المعاكس. ج

 أن تسير في وسط الطريق لكي 6 تحتك بالجدران الواقية. د

 عليك، انك تسوق في طريق ذات انحدار طويل وشديد. ١١
 إلى نھاية ا6نحدارأن تتمھل  .أ

 أن تستمر بسرعة اعتيادية كما في الطريق المستوية. ب

 لكي تستغل ا6نحدار، انم تستعمل غيار النيوترال. ج

 وتخلي بسرعة الطريق المنحدرة، أن تسير بسرعة أكبر. د

 مسموح التوقف من يمين الخط اQصفر. ١٢
  دقيقة٣٠للوقوف لمدة 6 تزيد على . أ

  إنزال أو إصاعد ركاب في طريق ليست سريعةQجل  .ب

 لكي ترى جيدا. ج

 ل�جتياز. د

 يجب أن يحملھا، شھادة التأمين للمركبة . ١٣
 ليس من الواجب أن تحمل شھادة التأمين وقت السياقة. أ

 السائق وقت السياقة حتى وان لم يكن مالك المركبة  .ب

 فقط صاحب المركبة المؤمنة. ج

  وقت السياقة على شرط انه مالك المركبة أيضاالسائق. د



 

  

 يمكنه أن يسوق،  خصوصي -٢ -من بحوزته رخصة سواقة درجة . ١٤
 جميع اQجوبة غير صحيحة .أ

 مركبة عمومية. ب

 تراكتور. ج

 دراجة آلية. د

ھل فاحص دائرة السير وحامل ھوية سلطة الترخيص يمكنه بعد فحص مركبة أن يسحب . ١٥
 رخصة المركبة وإنزالھا من الطريق

 فقط سلطة ترخيص رئيسية يمكنھا سحب رخصة المركبة، 6. أ

 نعم  .ب

 ذلك فقط من ص�حية الشرطي، 6. ج

 فقط ضابط شرطة يمكنه سحب رخصة مركبة، 6. د

 تقع المسؤولية عن المركبة والركاب، تسوق مركبة عندما . ١٦
 على صاحب المركبة وشركة التأمين. أ

 إذا كنت أنت أيضا صاحب المركبة، عليك. ب

 Qنك سائق المركبة، عليك .ج

 إذا كان لديك تامين شامل، على شركة التامين. د

 والعج�ت القريبة أليهعند الوقوف بجانب الرصيف يجب أن 6 يزيد البعد بين لرصيف . ١٧
  سم٦٠عن . أ

  سم٦٠ سم وليس أكثر من ٤٠ليس أقل من . ب

  سم٥٠عن . ج

  سم٤٠عن  .د

 رخصة المركبة. ١٨
 يجب تجديدھا كل سنة أو للمدة التي حددتھا سلطة الترخيص .أ

 يجب تجدبدھا كل سنة فقط إذا كانت المركبة قديمة. ب

 رات في المركبة فقطيجب تجديدھا عندما نعمل تغي. ج

 يجب تجديدھا عند نقل الملكية فقط. د

 جھاز رش الماء على الزجاج اQمامي للمركبة. ١٩
 يساعد لتبريد مقدمة المركبة. أ

 يمنع من جھاز الماء أن يسخن. ب

 وتنظيف الزجاج اQمامي، يساعد على إزالة اQوساخ .ج

 يساعد على فحص جھاز التبريد. د

 ا ترتفع درجة حرارة الماء في المحرك ھذا معناهعندم. ٢٠
 يمكن أن يكون ھناك تسرب زيت في المحرك. أ

 يمكن أن خليط الوقود ذات نسبة وقود عالية جدا. ب

 يمكن أن ضغط الزيت مرتفع جدا. ج

 يمكن أن قشاط المروحة قد انقطع  .د

 جھاز الغيارات/ وظيفة جھاز الغيارات . ٢١
 ة دوران المحرك لدوران العج�تلت�ئم سرع .أ

 لت�ئم قوة المحرك لقوة الك�تش. ب

 لت�ئم عملية الفرامل. ج

 لت�ئم دوران المحرك لدوران مروحة التبريد. د

  



 

 إذا كانت كمية الزيت ناقصة في الكارتير. ٢٢
 يجب السير إلى اقرب كراج لتصليح الكارتير. أ

  تشحيم المركبةيجب إضافة الكمية الناقصة عند. ب

 ممنوع تحريك المركبة يجب إحضار ميكانيكي. ج

 يجب إضافة الكمية الناقصة في اقرب محطة وقود  .د

 يجب، لكي نفحص إذا كان الماء كافي داخل الراديتر. ٢٣
 أن نفتح حنفية الراديتر ونتأكد من كمية الماء. أ

 أن تفتح غطاء الراديتر ونتأكد من كمية الماء  .ب

  أن تسير حوالي كيلو مترين وترى إذا كان الماء يتسرب.ج

 أن نفحص مقياس ضغط الماء. د

 يجب أن نھتم، لكي نضمن عمل البطارية بصورة جيدة . ٢٤
 بأن يكون فيھا ماء مقطر كافي .أ

 بأن يكون فيھا سو6ر كافي. ب

 بان يكون فيھا زيت كافي. ج

 بأن يكون فيھا ھواء مضغوط كافي. د

 لكي نتأكد يوميا بان في عج�ت المركبة ھواء كاف. ٢٥
 أن نوجه المقود يمينا ويسارا قبل البدأ بالسير لنشعر باQمر. أ

 أن نفحص ذلك بضربات خفيفة باليد. ب

 أن نرى ذلك بالعين المجردة وعند الضرورة بمقياس .ج

 وإ6 فكمية الھواء ناقصة، نفحص إذا فرامل اليد يمسك كام�. د

 ھي، الغاية الحقيقية من اDشارات المساعدة. ٢٦
 لتساعد السلطات المحلية لتأشير الطريق. أ

 6 معنى لھذه اDشارات بدون إشارات تحذيرية. ب

 6 معنى لھذه اDشارات بدون إشارات إرشادية. ج

 لتؤمن أكثر س�مة للسير ولتشير على العوائق التي في الطريق  .د

  على دعسة الك�تش في المركبةكيف نضغط. ٢٧
 6 أھمية بأية رجل تعمل. أ

 نضغط بواسطة الرجل اليسرى  .ب

 كل نوع من المركبات مكان الك�تش يتغير. ج

 تعمل بواسطة الرجل اليمنى. د

 ھل اDشارات المعطاة من قبل عامل اQشغال على الطريق يلزم السائقين. ٢٨
 ر في مكان لعبور المشاة فقطعندما ينظم حركة السي، نعم. أ

 فقط إذا وقف بجانبه شرطي، نعم. ب

 Qن الذي يعطي اDشارة ليس شرطيا، 6. ج

 "قف"او " سر"عندما يستعمل ا6شارتين ، نعم  .د

 :اھتراء ا6طار من الوسط فقط سببه. ٢٩
 .ضغط الھواء في ا6طار منخفض. أ

 .ضغط الھواء في ا6طار اعلى من ال�زم  .ب

 .خطأ في عيار الھيئة ا6مامية للمركبة. ج

 .خطأ في موازنة العج�ت. د

  

  



 

  

 عندما، في المركبات الحديثة يوجد مصباح لجھاز الفرامل يضئ في لوحة المقاييس . ٣٠
 أقراص العج�ت تسخن نتيجة وقوف فجائي. أ

 يكون ھناك نقص في زيت الفرامل  .ب

 لعج�تيوجد ھناك نقص في ھواء أحد ا. ج

 يوجد ھناك ضغط عالي لسائل الفرامل في جھاز الفرامل. د
 



 

 :٦٠ -ماذا تعني الشاخصة ب . ١
 . مسلك للتراكتورات فقط.أ

 . انتبه تراكتورات تقطع الشارع أمامك.ب

 . سبيل للتراكتورات فقط.ج
 

  .ممنوع دخول التراكتورات. د

 :أية شاخصة تشير إلى نھاية الطريق البلدية . ٢

  .أ

   .ب

  .ج

   .د

 :ھي ، الغاية ا<ساسية ل=شارات الضوئية في المفترق. ٣
 ة في الطريقتنظيم حركة السير وتوزيع إعطاء حق ا<ولوي .أ

 توفير بخدمات الشرطة الIزمة لتنظيم حركة السير. ب

 لتحديد سرعة سير المركبات. ج

 تصوير سواقين مخالفين بآلة التصوير اOلكترونية. د

  :١ - تعني الشاخصة ج . ٤
 .أعط حق ا<ولوية للمركبات الواقفة في الطرق التي أمامك. أ

 .موقف للمركبات الخصوصية فقط. ب

 .موقف للمركبات .ج
 

  .الدخول إلى طريق سريعة. د

 :أي ضوء يظھر في اXشارة الضوئية بعد الضوء ا<حمر. ٥
 ا<صفر. أ

 اصفر متقطع. ب

 ا<خضر. ج

 صفر معناا<حمر وا<  .د

  



 

  

  دخول الدراجات النارية؟٦٢ -ھل تمنع الشاخصة ب. ٦
 .نعم تمنع دخول الدراجات النارية التي تسير على عجلتين فقط. أ

 .ناريةنعم تمنع دخول جميع الدراجات ال. ب

 .كO I تمنع .ج
 

  .نعم تمنع دخول الدراجات النارية التي تسير على ثIث عجIت فقط. د

 :في طريق ذات اتجاھين الذي يشمل ثIثة مسالك ھل مسموح استعمال المسلك ا<وسط . ٧
 مسموح فقط لIجتياز أو اOنعطاف إلى اليسار .أ

 س/  كم ٨٠ا على مسموح فقط لمركبة خصوصية تزيد سرعتھ. ب

  فما دون١٩٧٥مسموح فقط لمركبة خصوصية من إنتاج . ج

 مسموح فقط لمركبة أمن. د

 :ينفذ ، انعطاف من اليسار من طريق ذات اتجاھين الى طريق ذات اتجاه واحد. ٨
 من الجھة اليسرى للطريق والى يمين الطريق المقصود. أ

 قصودمن يمين الطريق والى يمين الطريق الم. ب

 من وسط الطريق و إلى الجھة اليسرى من الطريق المقصود .ج

 من وسط الطريق والى يمين الطريق المقصود. د

عليك إعطاء حق ا<ولوية للمركبة القادمة ، عندما تريد اOنعطاف إلى اليسار في مفترق طرق. ٩
 :من اOتجاه المعاكس

 في جميع ا<حوال .أ

 لى اليمينفقط إذا كانت تنعطف إ. ب

 فقط إذا كانت تسير إلى ا<مام. ج

 فقط إذا كانت تنعطف إلى اليسار. د

 :عن يمينك تقترب مركبة أخرى نحو المفترق ، انك تقترب إلى مفترق طرق بدون إشارة سير. ١٠
 استمر في السير. أ

 تمھل وحتى قف لتعطي حق ا<ولوية للمركبة القادمة من اليمين  .ب

 إذا كانت ھناك إشارة السير قففقط " قف. "ج

 للمركبة التي تسير إلى ا<مام حق أولوية في جميع ا<حوال. د

١١ .Iزمن رد الفعل يكون، عندما تسير لي: 
 اقل Oن حواس السائق يقظة. أ

 زمن رد الفعل يتعلق بصIحية الفرامل. ب

 زمن رد الفعل O يتغير في الظIم. ج

 ى التزحلق كلما زادت السرعةأن تميل المركبة إل  .د

 :عند السير في طريق رطبة يمكن أن . ١٢
 أن تميل المركبة إلى التزحلق كلما زادت السرعة .أ

 أن المركبة تنقلب إO إذا لم تدعس بصورة فجائية على دعسة الفرامل. ب

 أن المركبة تنقلب إذا كانت السرعة بطيئة. ج

 عسنا بصورة متقطعة على دعسة الفراملأن المركبة تتزحلق إO إذا د. د

 ھل مسموح إن ندفع مركبة بدون تشغيل المحرك لطريق ممنوع الدخول فيه لمركبات آلية ؟. ١٣
 ممنوع دخول المركبة قانونيا حتى بالدفع فھذا يعد سياقة مركبة آلية، O .أ

 مسموح وعندما المحرك يشتغل بغيار النيوترال. ب

 ب السير على الرصيفولكن يج، مسموح. ج

 مسموح عندما المحرك يكون شغال. د



 

  

 :يجب أن يحملھا ، شھادة التأمين للمركبة. ١٤
 فقط صاحب المركبة المؤمنة. أ

 السائق وقت السياقة وحتى إن لو لم يكن مالك المركبة  .ب

 السائق وقت السياقة على شرط أنه مالك المركبة أيضا. ج

 ليس من الواجب أن تحمل شھادة التأمين وقت السياقة. د

 :في طريق شديد اOنحدار يجب أن نحافظ على مسافة أكبر من المركبة التي أمامنا. ١٥
 فقط في حالة جو ممطر وعند وجود خطر التزحلق. أ

 ليI فقط. ب

 في جميع الحاOت .ج

 فقط عندما تكون ھناك إشارة سير انحدار خطر. د

 :الفرق بين الشارع والسبيل . ١٦
 بينما O حاجة للسبيل، الشارع يجب أن تكون فيه إشارة سير. أ

 بينما السبيل معد لنوع خاص من مستعملي الطريق، الشارع معد للمركبات فقط  .ب

 والسبيل طريق ترابية، الشارع يجب أن يكون معبدا. ج

 O فرق ھناك من ناحية المستعملين للطريق. د

 متي يجوز اXشارة بواسطة تحويل الضوء من واطئ الى عالي في ساعات الليل ؟. ١٧
 عندما تريد اOنعطاف إلى اليسار. أ

 عندما تريد أن تأشر للمركبة التي أمامك بأنك تريد اجتيازھا  .ب

 عندما تريد أن تقطع مفترق بخط مستقيم. ج

 عندما تريد اOنعطاف إلى اليمين. د

 :ونات حركة السير ھم مك. ١٨
 الطريق. أ

 جميع ا<جوبة صحيحه  .ب

 المركبة. ج

 السائق. د

 :جھاز رش الماء على الزجاج ا<مامي للمركبة . ١٩
 يساعد لتبريد مقدمة المركبة. أ

 يساعد على فحص جھاز التبريد. ب

 وتنظيف الزجاج ا<مامي، يساعد على إزالة ا<وساخ .ج

  الماء أن يسخنيمنع من جھاز. د

 :يجب أن يكون ضغط الھواء في اXطارات . ٢٠
 حسب تعليمات القانون. أ

 حسب تعليمات المنتج  .ب

 حسب مساحة لمس اXطار. ج

 حسب عرض اXطار. د

 :يستعمل ، )السويتش(مفتاح أو زر التحريك . ٢١
 Xضاءة المصابيح ا<مامية. أ

 لIنتقال من غيار إلى غيار. ب

 لكي يشغل المحرك) الستار تر(لتشغيل المحرك الذاتي  .ج

 لزيادة قوة المحرك. د

  



 

  

 :عليك التأكد قبل أن ترفع المركبة لتغير عجل . ٢٢
 عدم استعمال فرامل اليد حتى إنزال العجل. أ

 ضمان عدم تحريك المركبة وكذلك يجب استعمال فرامل اليد  .ب

 عدم استعمال فرامل اليد بتاتا. ج

 استعمال فرامل اليد حتى إنزال العجل. د

 :إذا كانت كمية الزيت ناقصة في الكارتير . ٢٣
 يجب إضافة الكمية الناقصة عند تشحيم المركبة. أ

 ممنوع تحريك المركبة يجب إحضار ميكانيكي. ب

 يجب السير إلى اقرب كراج لتصليح الكارتير. ج

  محطة وقوديجب إضافة الكمية الناقصة في أقرب  .د

 :يجب ، لكي نتأكد من وجود ماء كافي داخل الرادياتور. ٢٤
 التوجه إلى الكراج لفحص الرادياتور. أ

 فحص ذلك بواسطة مقياس الماء في لوحة المقاييس. ب

 فتح غطاء الرادياتور لنرى إلى أي حد يصل الماء .ج

 إخراج مقياس الماء لنرى إلى أي مدى يصل الماء. د

 :أوقفت مركبتك بجانب الطريق و عندما تريد البدء بالسير . ٢٥
  متر١٠٠يمكنك البدء بالسير بشرط عدم وجود مركبات على بعد . أ

  متر٥٠يمكنك البدء بالسير بشرط عدم وجود مركبات على بعد . ب

 يمكنك البدء بالسير بشرط أنتعطي ا<ولوية لحركة السير بالطريق .ج

 سير بشرط أن O تكون مركبة قادمة من اOتجاه المعاكسيمكنك البدء بال. د

 :دعست على دعسة الفرامل Xيقاف المركبة، انك تسير في طريق رأيت عائقا. ٢٦
 المركبة تقف في المكان إذا استعملت فرامل اليد أيضا. أ

 المركبة تقف في المكان. ب

 المركبة تقف في المكان إذا كان جھاز الفرامل جيدا. ج

 المركبة تسير مسافة ما إلى أن تقف  .د

 :يضاء ضوء السير إلى الخلف . ٢٧
 عند استعمال الغيار الخلفي فقط .أ

 ممنوع استعماله عند الرجوع إلى الخلف. ب

 يستعمل في ساعات الليل فقط. ج

 يضاء بواسطة مفتاح كھربائي منفصل. د

 :قبل المنتج يسبب ضغط الھواء في اXطارات أقل من المقرر من . ٢٨
 O أھمية لمقدار الھواء في العجIت. أ

 مقاومة ھواء شديدة خارج المركبة. ب

 تلف سريع ل=طارات .ج

 تلف المحرك. د

 ھل إشارة السير بأيدي تIميذ التحذير ملزمة ؟. ٢٩
 نعم ملزمة إذا كان جنب التلميذ شرطي. أ

 جميع ا<جوبة صحيحة. ب

 ا كان بيد التلميذ إشارة قفنعم ملزمة إذ .ج

 غير ملزمة بتاتا. د

  



 

  

 :مسافة الوقوف تتوقف على . ٣٠
 حمولة المركبة. أ

 جميع ا<جوبة صحيحة  .ب

 حالة الكاوتشوك والفرامل. ج

 حالة الطريق. د
 



 

 اشر الى رقم ا"شارة التي معناھا "فتة اع�م قبل محول ذات طابقين في الطريق السريعة. ١

  .أ

   .ب

  .ج

  .د

 ؟   والشاخصة  من الفروقات بين الشاخصة. ٢
 .ا;ولى سبيل للمشاة والثانية مسلك للمشاة. أ

 ." فرق بينھما. ب

 .الثانية على الشارعُا;ولى تقام خارج الشارع و. ج

 .ُا;ولى تقام على الشارع والثانية خارج الشارع  .د

  :١٠ -تعني الشاخصة د . ٣
ُمكان عبور المشاة وإذا قسم الى قسمين فعلى الماشي أن يعبر من القسم ا"يمن لمكان  .أ

 العبور

 .انتبه أمامك مكان عبور المشاة. ب

  ً.مكان عبور المشاة في طريق ذات اتجاھين إذا كان مزدوجا. ج

  .سبيل للمشاة فقط. د

 : معناھا٢١ -إشارة د . ٤
 .حاجز قبل ملتقى سكة حديد. أ

 .ُممنوع التوقف بجانب الرصيف إ" ;نواع المركبات التي سمح بتوقفھا بواسطة شاخصة  .ب

 .ممنوع الوقوف أو التوقف بجانب الرصيف. ج
 

  .الوقوف بجانب الرصيف مسموح بواسطة بطاقات. د

  

  



 

  

  ؟١٤ - ًا السير أو الوقوف على ھذه الجزر د ھل يجوز لمن يمتطي أو يقود حيوان. ٥
 .يجوز أن يقف عليھا الحيوان إلى أن يخلو الشارع من حركة السير. أ

 .عيجوز أن يسير عليھا الحيوان فقط لغرض عبور الشار. ب

 .ك� " يجوز .ج
 

  .ھذه الجزر معدة لوقاية المارة والحيوانات. د

  ؟٣٢ - ماذا تعني الشاخصة أ. ٦
 .أمامك ملتقى سكة حديد ملغي. أ

 .مامك حاجز أشغال في الطريق أ. ب

 .م١٠أمامك ملتقى سكة حديد أكثر من خط واحد على بعد  .ج
 

  .م١٠٠أمامك ملتقى سكة حديد على بعد . د

 عليك اجتيازھا دائما، عندما تكون امامك جزيرة سير بدون اشارة. ٧
 من جھة الطريق العريض أكثر. أ

 لكمن جھة اليمين ا" اذا كانت ھناك اشارة سير تدل على غير ذ  .ب

 من جھة اليسار. ج

 من المكان الذي فيه ازدحام لحركة السير. د

 بأيھما تسير، في اتجاه سيرك مسلكان. ٨
 جميع ا"جوبة صحيحة. أ

 يمكنك استعمال المسلك ا"يسر عندما تسير بسرعة. ب

 يمكنك استعمال المسلكين في حالة عدم وجود حركة سير. ج

 ن على قدر ا"مكانيجب السير في المسلك ا"يم  .د

عليك اعطاء حق ا"ولوية للمركبات التي في ، اذا كنت تسير في مسلك أغلق من اجل اص�ح. ٩
 المسالك ا"خرى

 فقط اذا كانت المركبات تسير في ا"تجاه المعاكس لسيرك. أ

 في جميع ا"حوال  .ب

 حركة سير ا"تجاھين، "احذر"فقط اذا كانت ھناك اشارة سير . ج

 فقط اذا كانت ھناك ا"شارة عمال في الطريق ".د

عند ا"نعطاف الى اليسار من طريق ذات اتجاه واحد و الى طريق ذات اتجاھين ذات . ١٠
 يجب ا"نعطاف، مسلكين للسير في كل اتجاه

 من الجھة اليمنى للطريق ــ والى الجھة اليمنى. أ

 سر باتجاه سيركمن الجھة اليمنى للطريق ــ والى المسلك ا"ي. ب

 من الجھة اليسرى للطريق ــ والى المسلك ا"يسر باتجاه سيرك .ج

 من الجھة اليسرى للطريق ــ والى الجھة اليمنى. د

 ھل يجوز اجتيازھا، اذا كان ھناك شك بأن المركبة التي تسير أمامك قد تنحرف يسارا. ١١
 زعليك استعمال الزامور لتحذر السائق عند ا"جتيا. أ

 عليك ان تضئ متقطعا با"نوار لتحذر السائق الذي تجتازه. ب

 عليك ا"جتياز بسرعة فائقة على قدر ا"مكان. ج

 ممنوع ا"جتياز  .د

 يجب ان نعطي اشارة عندما نحاول ا"نحراف أو ا"نعطاف. ١٢
 يجب اعطاء اشارة قبل خمسة امتار من التحول من المسلك. أ

 عطاء اشارة عند محاولة ا"نحراف" ضرورة ھناك ". ب

 أو" يجب ا"نتقال الى المسلك وبعد ذلك اعطاء ا"شارة. ج

 من مسافة معقولة قبل محاولة ا"نحراف أو ا"نعطاف  .د



 

 مسافة الوقوف ھي المسافة التي تقطعھا المركبة من. ١٣
 اللحظة التي يضغط السائق على دعسة الفرامل وختى الوقوف التام. أ

 اللحظة التي يشعر فيھا السائق بالخطر وحتى الضغط على الفرامل. ب

 اللحظة التي تبدأ فيھا العج�ت بالتوقف. ج

 اللحظة التي يشعر فيھا السائق بالخطر وحتى الوقوف التام  .د

 ھل يجوز استعمال المركبة عندما " يضاء مصباح الفرملة. ١٤
 ل الى اقرب كراج لتصليح المصباحممسموح استعمال المركبة فقط للوصو. أ

 " يترتب قانونيا استعمال مصباح الفرملة. ب

 ممسوح اذا كنت تسوق المركبة في طريق غير رئيسية. ج

 ممنوع استعمال المركبة عندما " يضاء مصباح الفرملة  .د

 عندما تصور الشرطة مركبة ارتكبت مخالفة سير من المسؤول بنظر القانون. ١٥
 سائق الذي صور وممكن تشخيصهال. أ

 إ" إذا اثبت أن المركبة كان يسوقھا إنسان أخر، صاحب المركبة  .ب

 السائق. ج

 " أھمية لwمر المھم دفع الغرامة. د

 ممنوع أن تزيد المسافة بين العج�ت وبين حافة الطريق، عند إيقاف مركبة موازاة الرصيف . ١٦
  سم٣٠عن . أ

  سم٤٠عن   .ب

  سم٢٠ عن .ج

  سم٥٠عن . د

 يجوز إص�ح مركبة في الطريق أو في مكان وقوف عمومي. ١٧
 فقط في مكان جنب كراج. أ

 فقط إذا اxص�ح كان في جھاز الكھرباء. ب

 إص�ح بسيط وعلى شرط أن " يؤدي ذلك عرقلة لحركة السير .ج

 ساعة ١٢" أھمية لنوع اxص�ح بشرط أن " يستغرق أكثر من . د

 :ممنوع إيقاف مركبة. ١٨
  متر من المفترق١٢بحدود  .أ

  متر من المفترق١٥بحدود . ب

  متر من المفترق٢٠بحدود . ج

  أمتار من المفترق٦بحدود . د

 ما ھي الجملة الصحيحة. ١٩
 المركبة تسير "ن احتراق الوقود يكون حرارة تحرك المركبة. أ

  الزيت يحرك المركبةالمركبة تسير "ن احتراق. ب

 المركبة تسير "ن عليه احتراق الوقود يتحول الى طاقة ميكانيكية لتحريكھا .ج

 المركبة تسير "ن الوقود يتحول الى كھرباء. د

 اذا كانت كمية الزيت ناقصة في الكارتير. ٢٠
 ممنوع تحريك المركبة يجب احضار ميكانيكي. أ

  اقرب محطة وقوديجب اضافة الكمية النقصة في  .ب

 يجب السير الى اقرب كراج لتصليح الكارتير. ج

 يجب اضافة الكمية الناقصة عند تشحيم المركبة. د

  

  



 

  

 الفرامل ناقصة) سائل(اذا كانت كمية الزيت. ٢١
 فرامل الرجل " تعمل بصورة جيدة .أ

 فرامل اليد " تعمل بصورة جيدة. ب

 يت في الكارتيرھذا دليل على ان ھناك تسرب ز. ج

 ھذا دليل على ان ھناك نقص زيت في الكارتير. د

 تقع المسؤولية عن مركبة تلفظ زيت على عاتق ؟. ٢٢
 صاحب محطة التشحيم. أ

 منتج المركبة. ب

 سائق المركبة أو صاحبھا .ج

 الكراج الذي قام بتصليح المركبة. د

 ھذا معناه، ولكن " يشغل المحركيحدث صوتا )الستارتر(عندما المحرك الذاتي . ٢٣
 ھناك خلل في جھاز الكھرباء. أ

 ان الزيت داخل المرحكل غير كافي. ب

 " يعمل) الستارتر(المحرك الذاتي  .ج

 زر التشغيل غير موصول. د

 ما ھو تعريف الليل في القانون ؟. ٢٤
 .ل ربع ساعة من شروقھا فترة الوقت التي تبدأ بعد ربع ساعة من غروب الشمس وتنتھي قب .أ

 .فترة اxنارة . ب

 .فترة الوقت التي تبدأ قبل ربع ساعة من غروب الشمس وتنتھي بعد ربع ساعة من شروقھا . ج

 .فترة الوقت التي تبدأ بعد ربع ساعة من غروب الشمس وتنتھي بعد ربع ساعة من شروقھا . د

 غير صحيح يسبب) عيار(توازن . ٢٥
 الكاوتشك/ ل�طارات تلف سريع  .أ

 العج�ت تسخن بسرعة. ب

 يتسرب ھواء من الكاوتشك. ج

 محور المقود يتلف بسرعة. د

 لكي نتأكد يوميا بأن ھناك ھواء كاف في العج�ت. ٢٦
 نرفع كل عجل بالرافعة وفحص اذا كان دوران العجل جيد. أ

 اك تسرب ھواءنضغط على سداد الھواء في الكاوتشوك لنفحص اذا كان ھن. ب

 نتوجه الى اقرب كراج لكي نرفع المركبة على رافعة. ج

 ان نرى ذلك بالعين المجردة وعند الضرورة نستعمل مقياس  .د

 عند اقتراب سائق مركبة لمكان عبور المشاة وامامه وقفت مركبة اخرى لتأدية واجبھا. ٢٧
 لدية فقطيتوقف فقط إذا كان مكان عبور المشاة في طريق ليست ب. أ

 يتوقف إذا كان مكان العبور في طريق بلدية فقط. ب

 يتوقف و" يجتاز المركبة التي توقفت أمامه .ج

 يتوقف فقط إذا كان مكان العبور مجھزا بإشارة ضوئية. د

 مسافة الوقوف تتوقف على. ٢٨
 حالة الطريق. أ

 حالة الكاوتشوك والفرامل. ب

 حمولة المركبة. ج

 ;جوبة صحيحةجميع ا  .د

  



 

  

 استعمال الزامور في طريق بلدية. ٢٩
 يجوز فقط لمنع خطر .أ

 ممنوع. ب

 يجوز لجميع أنواع المركبات وفي جميع الحا"ت. ج

 يجوز لمركبة عمومية. د

 يسمح لك أن تصعد على الرصيف بمركبتك. ٣٠
 موقف للمركبات أو كراج، للدخول إلى ساحة  .أ

 حمولة فقطلشحن أو تفريغ . ب

 لكي تستدير في طريق ضيقة. ج

 xنزال ركاب فقط. د
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