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 الشامل الفحص 

 اللون األخضر هو اإلجابة الصحيحة
 
 

 سؤال هام  033اكثر من  سئلة عامةاال

 

 
1 

 في حادث سير أين ينبغي أن تبدأ اإلسعافات األولية؟
 

A- في المستشفى 

B- في مكان الحادث 

C- في سيارة اإلسعاف 

D- في مركز الرعاية الصحية 
 

 أي ممايلي يجب أن يؤخذ بعين اإلعتبار عند مراقبة زيت المحرك؟ 2
 

A- مقدمة السيارة موجهة لألعلى 

B-  الخلفية للسيارة موجهة لألعلىالجهة 

C- أن تكون السيارة مائلة على جانبها 

D- تواجد السيارة على سطح مستقيم 
 

 أي ممايلي هو واحد من أكبر أسباب الوفيات أو اإلعاقة الدائمة في الحوادث؟ 3
 

A- إزالة خطر تكرار الحادث 

B- تطبيقات خاطئة وغير مناسبة لإلسعافات األولية 

C- نب التدخالت التي فيها مخاطر على الحياةتج 

D- األشخاص الذين يتم تدريبهم على اإلسعافات االولية 
 

 أي ممايلي يساعد على معرفة أن هناك تزييت جيد عندما يتم تشغيل المحرك؟ 4
 

A-  المصافي -مرشح الزيت 

B- أحواض الزيت 

C- مقياس مستوى الزيت 

D- مؤشر ضغط الزيت 
 

 جسم ماهي األنظمة التي تدعو للقلق عليها عند وجود كسور عند الجرحى؟في ال 5
 

A- نظام اإلطراح 

B- 
نظام الدورة 

 الدموية
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C- النظام الحركي 

D- نظام الهضم 
 

6 I - سحب الفرامل اليدوية II - إيقاف تشغيل المحرك III -  إذا كانت السيارة غاز إغالق صمام
 جراء أمني في سيارة محطمة؟مما سبق يُتخذ كإ اإلسطوانة

 

A- I 

B- I - II 

C- II - III 

D- I - II - III 
 

 واحدة من القواعد األساسية لإلسعافات األولية؟ ليستأي ممايلي  7
 

A-  يجب على المسعف تأمين نفسه أوالا 

B- يجب على المسعف أن يتجنب التطبيقات التي اليكون فيها متأكد منها 

C- اء أي إسعافات حتى تصل المعونة الطبيةال ينبغي إجر 

D-  ا ولكن هادىءا  ينبغي أن يكون التدخل إلسعاف الضحايا سريعا
 

 ؟بعد الضوء األخضرأي واحد ممايلي يشير إلى السائقين توقع حدوثه عند مشاهدة الضوء األصفر  8
 

A- الطريق على وشك أن يكون مغلق 

B- ورالطريق على وشك أن يفتح لحركة المر 

C- يجب زيادة السرعة عند اإلقتراب من التقاطع 

D- يجب أن تتوقف على ممر المشاة 
 

 السطحة؟ -مالهدف الرئيسي من إستخدام التاغوغراف في الحافالت والشاحنات وشاحنات السحب  9
 

A- تحديد وقت القيادة والراحة ومراقبة السرعة أثناء القيادة 

B-  ومقدار إستهالك الوقودتحديد إجمالي الكيلومترات 

C- تحديد كمية الحمل الذي ينقله السائق 

D- تحديد أيام العمل واألجر الذي يستحقه الشوفير 
 

 عند مراقبة زيت المحرك ماهو المستوى الذي من المفترض أن يشير له سيخ الزيت؟ 10
 

A-  تحت الخط السفلي- MİN 

B-  فوق الخط العلوي- MAX 

C-  بين الخطينMAX - MİN 

D-  عند القيمةMAX -  أو- MİN 
 

 على السائقين القيام به في هذه الحالة؟ يحظرفي الصورة المرفقة مالذي  11
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A- الذهاب مباشرة 

B- اإلنتظار إذا كانوا يسيرون مباشرة 

C-  ا  اإلنتظار إذا كانوا سيتحولون يمينا

D- اإلتجاه يساراا إذا كان اليمين مفتوح 
 

 و الهدف من نظام تزييت المحرك؟ماه 12
 

A- حماية النظام القابض الواصل الفاصل من التلف 

B- حماية المحرك من السخونة في وقت مبكر 

C- زيادة إستهالك الوقود 

D- تمديد حياة األجزاء عن طريق الحد من اإلحتكاك 
 

 ية؟مالذي يجب على السائق فعله عندما يشاهد الشاخصة المرورية التال 13

 

A- التباطؤ وطاعة شاخصة التحذير من خطر مروري 

B- زيادة السرعة واإللتفاف نحو اليمين 

C- تخفيف السرعة واإللتفاف نحو اليسار 

D- الحفاظ على سرعة ثابتة 
 

 طن؟ 5.3ساعة لسائقي مركبات شحن البضائع والتي يتجاوز وزنها  42كم عدد ساعات القيادة من  14
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A- 6 

B- 7 

C- 8 

D- 9 
 

 في الصورة المرفقة أي واحد هو الصحيح وفقاً إلشارة ضابط المرور؟ 15

 

A- على الحافلة أن تنتظر 

B- على الجرار أن ينتظر 

C- يجب أن تستمر الحافلة 

D- يجب أن يستمر الجرار والحافلة 
 

 في الصورة المرفقة كيف ينبغي أن يكون ترتيب أولوية المرور؟ 16

 

A- لمركبة األسرعا 

B- 2 - 1 

C- 1 - 2 

D- تعطي المركبة التي تسير بشكل مستقيم أولوية مرور للمركبة األخرى 
 

 أي ممايلي يتطلب التدخل الفوري؟ 17
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A- الموت 

B- النزيف الشديد 

C- حرق الدرجة األولى 

D- إلتواء الكاحل 
 

 ارة المحرك وتلفه عند إنخفاضه أو فقدان خواصه؟أي من العوامل التالية يؤدي إلى إرتفاع درجة حر 18
 

A- مضاد التجمد 

B-  زيت الهيدروليك -سائل الفرامل 

C- زيت تشحيم المحرك 

D- حمض الكبريت في البطارية 
 

 أقرأ الجدول التالي و أختر اإلجابة الصحيحة؟ 19

 

A- I  صحII خاطئ 

B- I  خاطئII صح 

C- كالهما صحيح 

D- اطئكالهما خ 
 

 أي ممايلي هو أحد األهداف ذات األولوية لإلسعافات األولية؟ 20
 

A- الحد من الحوادث في حركة المرور 

B- إبعاد الناس عن العادات السيئة 

C-  تفادي أن تزداد حالة المصاب سوءا 

D- التعامل مع الحياة الخاصة لمن يشارك في حركة المرور 
 

 ن قبل المسعف؟أي ممايلي يجب أن اليتم م 21
 

A- 0 على المصاب 

B- إنقاذ المصاب من السيارة 

C- اإلبالغ عن الحادث للجهات المعنية 

D- توفير السالمة لنفسه وللمصاب 
 

 ماذا تسمى البنية عندما تتحد األعضاء مع بعضها ألداء وظيفة معينة في جسمنا؟ 22
 

A- نسيج 

B- الخلية 
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C- الجسم 

D- النظام 
 

 ؟ 4الصورة المرفقة ماهو الخطأ المرتكب من قائد المركبة رقم  في 23

 

A- إلتزامه بحدود السرعة 

B- عدم التقيد بمسافة التعقب واآلمان 

C- عدم اإللتزام بالقيادة أقصى اليمين 

D- عدم تفحصه لفرامل المركبة 
 

 كيف يجب أن تكون الرسالة في اإلبالغ عن الحاجة للمساعدة الطبية؟ 24
 

A- سرية 

B- مشفرة 

C- طويلة ووصفية 

D- موجزة ومفهومة 
 

 ماهو نوع القيد الكلي الذي تم وضعه على الجسر مع عالمة التنظيم في الشكل؟ 25

 

A- اإلرتفاع 

B- الطول 

C- العرض 
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D- الوزن 
 

 آمنة؟ أي ممايلي هو واحد من التطبيقات الواجب القيام بها بعد وقوع حادث لتهيئة بيئة 26
 

A- إبعاد الناس المزعجة السلبية التي تجعل من الصعب مساعدة المصابين 

B- منع السائقين اآلخرين من رؤية الحادث 

C- إذا كانت السيارة تعمل بالغاز عدم إغالق صمام اإلسطوانة 

D- ترك المحرك يشتغل في السيارة المحطمة 
 

 األولية؟أي ممايلي خاطىء حول تطبيقات اإلسعافات  27
 

A- استعمالها مع األدوات المتاحة 

B- هي عمل إلنقاذ الحياة 

C- تتم من طرف الناس الذي هم في مكان الحادث في تلك اللحظة 

D- إنتظار الطبيب أو موظفي الرعاية الصحية للتدخل 
 

28 I -  ًتأمين حياته أوال II - الهدوء و الثقة بالنفس III - أي  جسم اإلنسان توفر معرفة أساسية حول
 مماسبق هي الصفة التي يجب أن يمتلكها الُمسعف؟

 

A- I 

B- I – II 

C- II – III 

D- I - II – III 
 

مالذي ينبغي أن نعتبره تطبيق أساسي لعملية توفير بيئة آمنة عن طريق تحديد المخاطر المحتملة في  29
 مكان الحادث؟

 

A- 
الحما

 ية

B- اإلبالغ 

C- اإلنقاذ 

D- التدخل 
 

 في الحاالت الطارئة وإعطاء المعلومات الالزمة 114إنه لواجب إنساني اإلتصال بخدمة الطوارئ  30
عند اإلتصال بـ  فيمايتعلق باألشياء التي يجب اإلنتباه لها بشكل صحيح ووفقاً لهذا أي ممايلي صحيح

 ؟114
 

A- تفادي وصف مسرح الحادث 

B- اتف المتصلتفادي التصريح بهوية ورقم ه 

C- البقاء هادىءا أو الطلب من شخص هادئ اإلتصال 

D- إذا تم القيام بأي إسعافات أولية إخفاءها عن الموظفين الصحيين 
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 أي من العوامل التالية يؤثر في طول عمر المحرك؟ 31
 

A- جودة زيت المحرك 

B- كاتم الصوت في اإلشطمان 

C- التركيب الجيد لألنوار األمامية 

D- فالتر الهواء والتصفية 
 

 ؟114في بلدنا ألي غرض يستخدم الرقم  32
 

A- إطفاء وإنقاذ 

B- إسعاف 

C- شرطة 

D- درك 
 

 في أي واحد ممايلي يجب أن يمر السائق بعد إجراء وقوف ومراقبة جيدة للطريق؟ 33
 

A- ضوء اإلشارة الضوئية أحمر وامض 

B- ضوء اإلشارة الضوئية أصفر وامض 

C- ضوء اإلشارة الضوئية أحمر 

D- ضوء اإلشارة الضوئية أخضر 
 

 أي ممايلي يسبب إنخفاض في كمية الزيت؟ 34
 

A- تلف دواسات الفرامل 

B-  الفلتر –تلوث مرشح الهواء 

C-  الكارتر –كسر حوض الزيت 

D- تدهور معدات نظام التعليق 
 

واإلستمرار في قيادته متجهاً نحو اليمين ماهو اإلجراء الذي  في الصورة المرفقة يريد السائق اإلنعطاف 35
 يجب عليه فعله؟

 

A- إعطاء غماز إلى اليمين 

B- إنتظار عبور المشاة 

C- تخفيف سرعته أثناءاإلقتراب من التقاطع 
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D- اإلستمرار بالقيادة وإيقاف المشاة عن طريق التحذير بالزمور 
 

 د نهاية ميل معين أي ممايلي ينصح بتغيره في السيارة؟وفقاً لدليل التعليمات وعن 36
 

A-  الرادياتور –المبرد 

B- زيت المحرك 

C- مرآة الرؤية الخلفية 

D- عجالت القيادة 
 

 أي ممايلي يحمي أجزاء السيارة وزيت المحرك من السخونة الزائدة؟ 37
 

A- مياه مساحات الزجاج 

B- زيت الفرامل 

C- حمض الكبريت 

D-  الرادياتور –مبرد المحرك 
 

 وفقاً لعالمات المرور على الطريق؟ 1كيف يجب أن يتصرف سائق المركبة رقم  38

 

A- تسريع سرعته 

B- تجاوز السيارة التي أمامه 

C- تخفيض مسافة التعقب واآلمان 

D- إعطاء الطريق للمركبة القادمة من الجهة المقابلة والتي تقطع الطريق الضيق 
 

 نحتاج للقيام بها أو إستبدالها؟ الأي من الخطوات التالية  39
 

A- مراقبة مصفاة الزيت 

B-  الفلتر –مراقبة مصفاة الهواء 

C- مراقبة تسرب الزيت 

D- مراقبة لون الزيت 
 

 مالذي يجب على المسعف توخي الحذر بشأنه قبل إنقاذ الناس من الحادث؟ 40
 

A- تمال إلحتراق السيارات أو سقوطهاالنظرماإذا كان هناك اح 

B- المالبس الذي يرتديها الجرحى 

C- جنس الجرحى 

D- نموذج السيارة 
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إذاكانت السيارة المحطمة معرضة لخطر اإلنقالب والسيارة تتراجع للخلف متى يجب إخراج الجرحى  41
 منها؟

 

A- على الفور 

B- بعد أن تصبح السيارة مثبتة 

C- ع ونموذج السيارةبعد تحديد نو 

D- بعد دفع السيارة ببطء 
 

في حالة حدوث حادث ما يوجد فيه العديد من الجرحى يتم تقييم حالة المصابين وتحديد األولويات  42
ًً لذلك ً  أي اإلصابات التالية يجب أن يكون آخر واحدة للتدخل؟ وفقا

 

A- جرح معدة مفتوح 

B- شخص فاقد الوعي 

C- صعوبة في التنفس 

D- خلع في الكاحل 
 

ماهواالسم الذي يطلق على الشخص الذي يتم تدريبه لمساعدة المصاب في مكان الحادث بهدف إنقاذ  43
 دون أي إمدادات طبية؟ حياته

 

A- السائق 

B- المقاول 

C- شرطي المرور 

D- مقدم اإلسعافات األولية 
 

 السيارة؟أي ممايلي هو األكثر أهمية عند إنقاذ المصاب من  44
 

A-  ا ا وم متسرعا  أن تكون سريعا

B- محاولة عدم إلحاق الضرر في السيارة 

C- محاولة عدم إيذاء الشخص المصاب أكثر 

D- نقل الناس بعيدا عن مكان الحادث 
 

 ماهي العقوبة المفروضة على السائق الغير مطيع ألوامر ضابط المرور أو اإلشارات الضوئية؟ 45
 

A- ة السيارةحجز و مصادر 

B- عقوبة السجن الخفيف 

C- اإلستبعاد من حركة المرور 

D- غرامة مالية 
 

46 I - التعرف على عدد الجرحى وظروفهم II - أي ممايلي هو الهدف من  إزالة إمكانية تكرار الحادث
 المعلومات المعطاة؟

 

A- تقييم موقع الحادث 
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B- الحصول على مقومات العاملين 

C-  مع الحياة الشخصية للجرحىالتعامل 

D- تحديد نوع ونموذج السيارة المتورطة في الحادث 
 

 في الصورة المرفقة إلى ماذا يشير وضع اإلشارة الضوئية؟ 47

 

A- الذهاب مباشرة 

B- يسمح فقط باإلنعطاف نحو اليمين 

C- يسمح فقط باإلنعطاف نحو اليسار 

D- الطريق مفتوح لكل الجهات 
 

 يلي ليس من أهداف اإلسعافات األولية؟مما 48
 

A- تفادي الدخول في الصدمة 

B- تفادي الحوادث 

C- 
الرغبة في الحصول على المساعدة 

 الفورية

D- وقف النزيف 
 

 أي ممايلي هو الترتيب الصحيح لوحدات البناء في جسمنا من الصغيرة إلى الكبيرة؟ 49
 

A-  النظام -األنسجة  -العضو  -الخلية 

B-  العضو -الخلية  -األنسجة  -النظام 

C-  الخلية -األنسجة  -العضو  -الجهاز 

D-  الخلية -العضو  -األنسجة  -النظام 
 

 ماذا يجب أن يكون اللون في إشارة المرور حتي تستطيع المركبة اإلستمرار في طريقها؟ 50

 

A- أصفر وامض 

B- أحمر وامض 

C- أحمر 
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D- أخضر 
 

 

 

 الالسؤ

يفتقر إلى مهارات , شديد , متعب , غاضب , أي سائق ليس من الُمرجح أن يتصف بأنه عديم الصبر  1
 اإلتصال ؟

 

A- األناني 

B- المتسامح 

C- 
الذي يتعامل برد فعل 

 زائد

D- المتعاند 
 

 أي جواب ممايلي يظهر في حالة إنتظار سيارة عندما تحاول سيارة أخرى التوقف؟ 2
 

A- الغضب 

B- الصبر 

C- التعاند 

D- 
رد فعل 

 زائد
 

إلخ ....قدرة الشخص على إمتالك العواطف مثل المسؤولية التعاون التحمل اإلحترام التضحية الصبر  3
 في اإلزدحام المروري أي ممايلي هو المفهوم من الجملة؟

 

A- المزاجية 

B- لغة الجسد 

C- آداب المرور 

D- أسلوب الكالم 
 

القيمة التي يظهرها ويضيفها إلى القيم المرورية األساسية السائق الذي يقوم بمساعدة وإيجاد ماهي  4
 طريقة أفضل لتركيب الجنزير الخاص بالثلج لسائق آخر يحاول تركيبها في يوم ثلجي؟

 

A- القيام بتحذير بعضهما البهض من خالل الثقافة المرورية 

B- النقد الذاتي 

C- التعاون والتضامن 

D- العناد 
 

 من أي جهة يتم صعود ونزول الركاب في السيارة؟ 5
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A- من األمام 

B- من الخلف 

C- من جهة يسار السائق 

D- من جهة يمين السائق 
 

 ممايلي صحيح بالنسبة لحزام اآلمان؟ 6
 

A- داخل المدينة إجباري خارجها إختياري 

B- داخل المدينة إختياري خارجها إجباري 

C- اخل المدينة وخارجها إجباريد 

D- داخل وخارج المدينة إختياري 
 

في الصورة المرفقة يريد السائق اإلنعطاف واإلستمرار في قيادته متجهاً نحو اليسار ماهو اإلجراء  7
 الذي يجب عليه فعله؟

 

A- إعطاء غماز إلى اليسار 

B- إنتظار عبور المشاة 

C- التقاطع تخفيف سرعته أثناءاإلقتراب من 

D- اإلستمرار بالقيادة وإيقاف المشاة عن طريق التحذير بالزمور 
 

 من المركبات التالية مركبة مركونة بشكل صحيح ؟ 8
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A- 1 

B- 2 

C- 3 

D- 2 - 3 
 

 من المركبات التالية مركبة مركونة بشكل صحيح ؟ 9

 

A- 1 

B- 2 

C- 3 

D- 1 - 2 
 

 كبة اليسمح لها بالمرور ؟من المركبات التالية مر 10

 

A- 1 

B- 2 

C- 3 

D- 2 - 3 
 

 في الصورة المرفقة أيهما ممر المشاة؟ 11
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A- I 

B- I - II 

C- II - III 

D- I - II - III 
 

 ممايلي يجب على السائق القيام به إذا شاهد هذه الشاخصة؟ 12

 

A- زيادة السرعة 

B- الوقوف 

C- عةالتباطؤ وتخفيف السر 

D- الركن 
 

 ماذا يجب على السائق أن يفعل إذا شاهد هذه الشاخصة ؟ 13

 

A- زيادة السرعة 

B- التجاوز 

C- إعطاء أولوية مرور 



 www.Turkeindex.com     دليل االعمال التركي -        TURK INDEX ترك اندكس
 

 

D- تشغيل الفالشور الرباعي 
 

 مالذي يجب على السائق فعله إذا شاهد الشاخصة المرورية التالية؟ 14

 

A- إستخدام الرصيف 

B- قب وتخفيف السرعةزيادة مسافة التع 

C- زيادة السرعة لتجاوز السيارة األمامية 

D- إشعال ضوء التحذير الطارئ أثناء السير 
 

تخفيف  - II التسريع -زيادة السرعة  - I عندما يشاهد السائق هذه الشاخصة ماذا يجب عليه أن يفعل؟ 15
 عدم تجاوز المركبات التي تسير أمامه - III اإلبطاء -السرعة 

 

A- I 

B- I - II 

C- II - III 

D- I - II - III 
 

 في الصورة المرفقة ماذا تعني الشاخصة التالية؟ 16
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A- بداية طريق رئيسي 

B- نهاية طريق رئيسي 

C- بداية طريق سريع 

D- نهاية طريق سريع 
 

 في الصورة المرفقة ماذا تعني الشاخصة التالية؟ 17

 

A- بداية طريق رئيسي 

B- نهاية طريق رئيسي 

C- بداية طريق سريع 

D- نهاية طريق سريع 
 

 في الصورة المرفقة ماذا تعني الشاخصة التالية؟ 18
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A- حدود السرعة الدنيا 

B- نهاية حدود السرعة الدنيا 

C- حدود السرعة العظمى القصوى 

D- نهاية حدود السرعة العظمى القصوى 
 

 ا تعني الشاخصة التالية؟في الصورة المرفقة ماذ 19

 

A-  أدنى سرعة يمكن القيادة بها -حدود السرعة الدنيا 

B- نهاية حدود السرعة الدنيا 

C-  أعظم سرعة يمكن القيادة بها -حدود السرعة القصوى العظمى 

D- نهاية حدود السرعة القصوى العظمى 
 

 ة؟عن ماذا تُعبر خطوط األرض الظاهرة في الصورة المرفق 20
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A- طريق مقسوم 

B- ممنوع الركن أو التوقف 

C- موقف خاص بسيارات المعاقين 

D-  السماح بالعبور للغير  -تمهل وأعط أفضلية- YOL VER 
 

 في الصورة المرفقة ماذا تعني الشاخصة التالية؟ 21

 

A- انتبه سيأتي تقاطع مع سكة حديد قطار مضبوطة 

B-  حديد قطار غير مضبوطةانتبه سيأتي تقاطع مع سكة 

C- انتبه محطة قطار 

D- ممنوع الدخول طريق مخصص للقطارات فقط 
 

 في الصورة المرفقة ماذا تعني الشاخصة التالية؟ 22
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A- انتبه سيأتي تقاطع مع سكة حديد قطار مضبوطة 

B- انتبه سيأتي تقاطع مع سكة حديد قطار غير مضبوطة 

C- تيشانتبه ستقترب من حاجز تف 

D- انتبه الطريق سيصبح مقسوم 
 

 على ماذا تدل الشاخصة المرورية التالية؟ 23

 

A- يُحظر إستخدام أجهزة الزمور 

B- ال يُسمح مرور المركبات التي تحمل مواد خطرة 

C- الطريق مغلق لوسائل النقل البري 

D- اليُسمح بالتوقف 
 

 ماذا تعني الشاخصة التالية ؟ 24

 

A- يارة المواد الخطرة اإلنعطاف يميناا على س 

B-  على سيارة المواد الخطرة اإلنعطاف يساراا 

C- على سيارة المواد الخطرة المتابعة لألمام 

D- ممنوع مرور سيارة المواد الخطرة 
 

 على ماذا تدل السائق األسهم المرسومة على األرض والموضحة بالصورة ؟ 25
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A- إلزم اليمين 

B- لشريط األوسطإلزم ا 

C- إلزم اليسار 

D- أسهم الداللة والتوجيه قبل التقاطعات 
 

 ممايلي يسمح له بالمرور إذا شاهد هذه الشاخصة ؟ 26

 

A- السيارات 

B- الشاحنات 

C- الدراجات النارية 

D- الجرارات الزراعية 
 

 ممايلي تصرف صحيح يقوم به السائق إذا شاهد هذه الشاخصة ؟ 27

 

A- تخفيف السرعة 

B- زيادة السرعة 

C- الركن 

D- إعطاء إشارة صوتية 
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 ممايلي يمنع على السائق القيام به إذا شاهدهذه الشاخصة ؟ 28

 

A- اإلنتظار 

B- الوقوف 

C- تخفيف السرعة 

D- التجاوز 
 

 ممايلي تصرف صحيح يقوم به السائق إذا شاهد هذه الشاخصة ؟ 29

 

A- تواصل على الفراملالضغط بشكل م 

B- وضع الفيتيس على غيار ثقيل مناسب 

C- وضع الفتيس على غيار خفيف سريع 

D- وضع الفتيس على الوضع الفارغ 
 

في الصورة المرفقة يريد السائق اإلنعطاف واإلستمرار في قيادته متجهاً نحو اليمين ماهو اإلجراء الذي  30
 يجب عليه فعله؟
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A- اليمين إعطاء غماز إلى 

B- إنتظار عبور المشاة 

C- تخفيف سرعته أثناءاإلقتراب من التقاطع 

D- اإلستمرار بالقيادة وإيقاف المشاة عن طريق التحذير بالزمور 
 

 في الصورة المجاورة من أول مركبة يحق لها المرور ؟ 31

 

A- البوليس 

B- اإلسعاف 

C- المطافئ 

D- آلة األشغال 
 

 المرفقة رتب أولوية المرور؟ في الصورة 32

 

A- 1 - 2 - 3 

B- 3 - 2 -1 

C- 2 - 3 - 1 

D- 1 - 3 - 2 
 

 في الصورة المرفقة من هو صاحب األولوية؟ 33
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A- الدراجة النارية 

B- الجرار الزراعي 

C- التكسي 

D- المشاة 
 

 في الصورة المرفقة أي مركبة تستخدم أولوية المرور أوالً؟ 34

 

A- الباص 

B- التكسي 

C- الجرار الزراعي 

D- آلة األشغال 
 

 في الصورة المرفقة أي مركبة تستخدم أولوية المرور أوالً؟ 35

 

A- الدراجة النارية 

B-  الشاحنة -الكميونت 

C- التكسي 

D- الجرار الزراعي 
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 رتب أولوية المرور في الصورة المرفقة؟ 36

 

A- 2 - 1 - 3 

B- 3 - 2 -1 

C- 3 - 1 - 2 

D- 1 - 3 - 2 
 

 ماهو اإلنتهاك المرتكب الذي يؤدي إلى حادث مروري كما في الصورة المرفقة؟ 37

 

A- عدم التقيد بمسافة التعقب واآلمان 

B- عدم إعطاء أولوية المرور على المنعطفات 

C- عدم إستخدام المصابيح األمامية 

D- وية المرورعدم إتباع أو إعطاء المركبات أول 
 

 في الصورة المرفقة رتب أفضلية المرور؟ 38

 

A- 4 - 3 - 2 - 1 

B- 2 - 3 - 1 - 4 
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C- 3 - 4 - 2 - 1 

D- 1 - 2 - 3 - 4 
 

 في الصورة المرفقة رتب أولوية المرور ؟ 39

 

A- 1 - 2 - 3 - 4 

B- 2 - 1- 3- 4 

C- 3 - 2 - 1- 4 

D- 4 - 3 - 1 - 2 
 

 القيام به ؟ 2و  4على سائقي السيارات ماذا يجب  40

 

A- اإلستمرار بالقيادة 

B- الوقوف واإلنتظار 

C-  ا  اإلنعطاف يمينا

D-  اإلنعطاف يساراا 
 

 ماذا يقصد الشرطي بالحركة التالية؟ 41
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A- قف 

B- الطريق مغلق 

C- زد السرعة 

D- تمهل حاجز تفتيش 
 

 ية؟ماذا يقصد الشرطي بالحركة التال 42

 

A- زد السرعة 

B- استمر بالقيادة تابع طريقك 

C- قف 

D- الطريق مغلق 
 

 ماذا يقصد الشرطي بالحركة التالية؟ 43
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A- الطريق مغلق 

B- اإللتزام باليمين واليسار حسب خط السير 

C- التنظر لإلشارة الضوئية أنا مدير التقاطع 

D-  األمام والخلفالطريق مفتوح من طرف الذراعين مغلق من 
 

 ماذا يقصد الشرطي بالحركة التالية؟ 44

 

A- الطريق مغلق 

B- الطريق مفتوح 

C- الطريق مزدحم 

D- الطريق مفتوح من طرف الذراعين مغلق من األمام والخلف 
 

 كم هي المسافة الصحيحة لركن السيارة العادية بعيداً عن سيارة المواد الخطرة ؟ 45
 

A- 11 متر 

B- 20 متر 

C- 100 متر 

D- 110 متر 
 

 أي ممايلي صحيح ويخفف من التلوث البيئي الهوائي ؟ 46
 

A- إستخدام وسائل النقل الجماعية 

B- عدم إستخدام السيارة في فترات الذروة 

C- عدم القيادة في طرقات مزدحمة 
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D- عدم القيادة على غيار ثقيل 
 

 ئي تلوث التربة ؟أي ممايلي من أسباب التلوث البي 47
 

A- دخان المصانع 

B- كثافة حركة المرور 

C- إصالح السيارة في مكان غير مناسب 

D- توقف السيارة المستمر 
 

 ثانية؟ 4ماهي المسافة التي تكون مدتها  48
 

A- مسافة اإلنتقال 

B- مسافة التجاوز 

C- مسافة الفرملة 

D- مسافة التعقب 
 

لكم سنة تعتبر سارية المفعول وبعد هذه الفترة  M A A1 A2 B B1 BE F G رخص القيادة 49
 يتوجب التجديد؟

 

A- 3 سنوات 

B- 1 سنوات 

C- 7 سنوات 

D- 10 سنوات 
 

لكم سنة تعتبر سارية المفعول وبعد هذه الفترة  C C1 CE C1E D D1 DE D1E رخص القيادة 50
 يتوجب التجديد؟

 

A- 3 سنوات 

B- 1 سنوات 

C- 7 سنوات 

D- 10 سنوات 
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1 

 السائق الذي يبدأ بإستخدام الزمور عندما يتحول ضوء اإلشارة من األحمر إلى األصفر ؟
 

A- التسامح 

B- التعاون 

C- عدم الصبر 

D- اإليثار 
 

 من هو المسبب األكثر لحوادث المرور؟ 2
 

A- 
الشاخصات 

 المرورية

B- اإلنسان 

C- الطرق البرية 

D- الكوارث الطبيعية 
 

 ماهو العضو الذي يساعد على التنفس ؟ 3
 

A- الكبد 

B- الرئة 

C- البنكرياس 

D- القلب 
 

 هناك خزائن إلطفاء الحريق وأراد السائق ركن سيارته أين يتم ركنها بشكل صحيح ؟ 4
 

A- قرب المطافئ 

B-  أمتار 10بعد 

C-  أمتار 1بعد 

D-  متر 11بعد 
 

 مشاهدة سيارة إسعاف وكان السائق يسير على دوار ماذا يجب عليه أن يفعل ؟عند  5
 

A- ترك الدوار وإفراغ الطريق 

B- الوقوف وإجبار السيارات على الوقوف 

C- الوقوف عند إشارة المرور 

D- اليفعل أي إجراء ويتابع طريقه 
 

يانة الطرقات التي تربط بين المدن أن تحديد السرعة الدنيا والعظمى وتركيب شاخصات مرورية وص 6
 هو من إختصاص أي جهة من الجهات المسؤولة التالية؟

 

A- البلديات 

B- المديرية العامة للطرق البرية 

C- وزارة المواصالت والنقل البحري 
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D- مديرية األمن العام 
 

 يه فعله ؟السائق الذي يراد تجاوز سيارته على الطريق المقسم أي ممايليي يتوجب عل 7
 

A- يجب أن يزيد السرعة 

B- متابعة المسارات الموجودة 

C- يجب عليه محاولة تجاوز السيارة التي أمامه 

D- يجب عليه إعطاء إشارة التجاوز عن طريق تشغيل الغمازات 
 

 أي ممايلي هو المؤشر الذي يعلم السائق بطول الطريق الذي قطعته الدراجة النارية؟ 8
 

A- سرعةعداد ال 

B- ساعة الوقت 

C- عداد الكيلومترات 

D- ساعة سرعة دوران المحرك 
 

 في أي حالة من الحاالت التالية يمكن بها التجاوز من اليمين ؟ 9
 

A- المركبات المتحركة ببطئ 

B- المركبات المشكلة قافلة 

C- خروج المركبات على الطرق المائلة 

D-  زحمة المرورالمركبات المنتظرة نتيجة صعوبة 
 

يتم إيقاف النزيف عن طريق الضغط باألصابع على الوريد مابين العظام أي من الحاالت التالية يكون  10
 فيه هذا اإلجراء مرفوضاً ؟

 

A- النزيف الوريدي 

B- نزيف الساق 

C- النزيف المتدفق والداكن اللون 

D- النزيف المترافق بوجود كسر 
 

 لموضحة بالصورة ماالذي تنبه السائقين به عند اإلقتراب من الدوار ؟األسهم المرسومة وا 11

 

A- عدم إمكانية اإلنعطاف لليمين أو اليسار 

B- ضرورة زيادة السائقين للسرعة 
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C- ضرورة إستخدام الشريط المناسب لجهة السير 

D- حظرومنع الوقوف والتوقف وركن السيارة 
 

المواد الضرورية الواجب حفظها في حقيبة اإلسعافات األولية في المركبة ماهو العامل الذي يحدد كمية  12
 ؟
 

A- عدد الركاب التي تحملها المركبة 

B- ا لرغبة السائق  تبعا

C- حالة الطقس والطريق 

D- ا لحالة الركاب الصحية  تبعا
 

 أي ممايلي ليس من أعراض توقف التنفس ؟ 13
 

A- ظهور لون الكدمات على الشفاه 

B- تضيق حدقات العين 

C- فقدان حركة الصدر 

D- عدم وجود شهيق أو سماع زفير 
 

 على الطرق الجليدية أي ممايلي يعتبر القيام به صحيحاً من قبل السائق ؟ 14
 

A- اإللتزام بمسافة التعقب 

B- زيادة مسافة التعقب 

C- التقليل من مسافة التعقب 

D- الكبح المفاجئ عند التوقف 
 

 أي ممايلي اليمكن ان يقال عن طريق بخطين متواصلين بجانب بعضهما البعض ؟ 15
 

A- إعتمادا على سرعة السيارة يمكن إستخدام الشريطيين 

B- هذه الخطوط هي فواصل الطريق 

C- اليمكن العبور إلى القسم اآلخر 

D- الطريق مقسم 
 

 لمضغوط حسب ترتيب الرش إلى المحاقن؟في محركات الديزل ممايلي يقوم بإرسال المازوت ا 16
 

A- الموزع 

B- مشعبات السحب والطرد 

C- مضخة التغذية 

D- مضخة الحقن مضخة الضغط العالي 
 

 أي ممايلي هو من وظائف الكارتر ؟ 17
 

A- حمل الدبرياج 
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B- حمل الفيتيس 

C- تخزين الماء 

D- تخزين زيت المحرك 
 

 سعافات األولية ؟من األهداف األساسية لإل 18
 

A- تحسين أداء وجاهزية العالج 

B- التقليل من الحوادث 

C- 
الحفاظ على الوظائف 

 الحيوية

D- عالج المصابين 
 

 عند مشاهدة جروح خطيرة أي ممايلي يجب فعله ؟ 19
 

A- جعل المصاب يستلقي على ظهره 

B- وضع قطعة قطن نظيفة على الجرح 

C- إعطاء مشروب ساخن 

D- إيقاف النزيف 
 

 أي ممايلي يعتبر من السلوكيات المنافية لحقوق اإلنسان ؟ 20
 

A- إشغال الشريط األيسر طول مدة السواقة 

B- الركن في المواقف المخصصة للمعاقين 

C- القيادة بشكل متهور 

D- رمي النفايات من السيارة 
 

 األجهزة ؟ماهو الرمز الموجود في السيارة وينطفئ بعد جميع  21
 

A-  مؤشر الزيت -مصباح تحذير الزيت 

B- مصابيح اإلنارة 

C- مصباح الغماز 

D- مصباح المكابح 
 

 في حال وقع حادث مميت حصل فيه وفيات مااسم الشخص الذي يقوم بتسجيل وجمع المعلومات؟ 22
 

A-  موظف المرور -رجل المرور 

B- مهندس المرور 

C- وزارة البيئة 

D- ن عاديإنسا 
 

ماهو اسم القسم من الطريق الذي يقسم الطريق ويفصله ويجعل من الصعب اإلنتقال إلى الطرف اآلخر  23
 ؟
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A- الجزيرة 

B- المنصف 

C- الشريط 

D- البانكيت 
 

 أي ممايلي يعد سلوك إيجابي متوقع من السائقين ضمن الحركة المرورية ؟ 24
 

A- هيقوم بوضع القواعد الخاصة بنفس 

B- التصرف بسلوك أناني 

C- أن يتمتع بحب المشاركة مع اآلخرين وإظهار اإلحترام 

D- أن يتوقع وينتظر اإلحترام من قبل اآلخرين 
 

25 I- القيام بالنقد الذاتي II- يميل إلى تحمل المخاطر والمجازفة III-  القيام بمضايقة سائقي السيارات
أي مماسبق يؤثر بشكل  ين اآلخرين والذين يرتكبون أخطاء بلباقةالقيام بتحذير السائق -IIII األخرى

 سلبي على القيادة بشكل آمن ؟
 

A- I - IIII 

B- II - III 

C- I - II - III 

D- II - III - IIII 
 

 أي ممايلي ينتمي إلى اإلسعافات األولية التي تطبق على مريض الصرع ؟ 26
 

A-  تقديم أي مداخلةاإلنتظار حتى تنتهي النوبة بدون 

B- القيام بمحاولة فتح الفم المغلق 

C- القيام بربط اليدين والذراعيين 

D- القيام بإعطاء المريض مشروبات سكرية 
 

في حال واجهت كمسعف أولي مصاباً ما موجود في بيئة حادث غير آمنة ويعاني من األلم في رأسه  27
ميه ويعاني من نزيف في األنف واألذن كيف تقوم بنقل ورقبته وظهره ويقول أنه اليستطيع تحريك قد

 المصاب لبيئة أكثر اماناً ؟
 

A- يتم سحبه دون التأثير على محور الرأس والعنق وإبقاءها مستقيمة 

B- يتم وضع جسمه على كتف المسعف األيمن وتحميل الوزن على ركبتيه 

C- تقديم الدعم من الكتف ومحاولة نقله 

D-  إلى حضن المسعفأخذ المصاب 
 

 أي من العالمات التالية من الممكن مالحظتها عند المصاب الذي تعرض لتوقف في عمل القلب ؟ 28
 

A- توسع في حدقة العين 

B- التنفس بشكل سطحي غير عميق 

C- زيادة ضغط الدم 

D- تباطؤ النبض 
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 ر خاطئة ؟أي من الخيارات التالية المتعلقة بوظائف الدم في الجسم تعتب 29
 

A- يلعب دورا في التخثر 

B- يضبط حرارة الجسم وتوازن السوائل في الجسم 

C- يحمل األوكسجين والمغذيات إلى الخاليا والمواد الضارة وأوكسيد الكربون إلى األعضاء 

D- يضعف مقاومة الجسم ضد األمراض والجراثيم 
 

 لصورة المرفقة ؟ماذا يسمى الطريق التي تسير عليه السيارة في ا 30

 

A- طريق مقسم 

B- طريق فرعي 

C- طريق رئيسي 

D- طريق عبور 
 

 ماذا يسمى الطريق التي تسير عليه السيارة في الصورة المرفقة ؟ 31

 

A- طريق مقسم 

B- طريق فرعي 

C- طريق رئيسي 

D- طريق عبور 
 

 القيام به ؟ 1أي ممايلي صحيح ويجب على سائق المركبة  32
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A- البد من زيادة السرعة 

B- البد من تقصير مسافة التعقب 

C- البد من التجاوز 

D- البد من أن يفتح الطريق للقادم من اإلتجاه المعاكس 
 

 ماهو سبب عدم عمل مساحات زجاج السيارات بشكل كاف وفعال في الطقس الماطر ؟ 33
 

A- بسبب كون الطقس بارد 

B-  المساحاتبسبب قدم وإهتراء مطاط 

C- إنخفاض مستوى المياه في خزان ماء المساحات 

D- بسبب عمل محرك المساحات بسرعة بطيئة 
 

34 I- إستخدام الزمور في الحاالت الغير ضرورية II- تعطيل كاتم الصوت الخاص بعادم خروج الغازات 
III- نتائج التالية تكون نتيجة أي من ال القيام باإلستماع للموسيقى الصاخبة مع ترك النوافذ مفتوحة

 السلوكيات السابقة ؟
 

A- تؤمن الراحة والسالمة للرحلة 

B- تساعد على تقصير زمن الرحلة 

C- تساعد على تسهيل وتسريع تدفق حركة المرور 

D- تسبب التلوث البيئي الضوضائي 
 

 أي ممايلي يعتبر سلوك صحيح لحماية البيئة ؟ 35
 

A-  من األنهار والبحارإزالة الرمال والحصى 

B- صيانة السيارة في أماكن مغلقة 

C- إستخدام المركبات في الحاالت الغير ضرورية 

D- القيام برمي المواد المستعملة و المستهلكة خارج السيارة 
 

36 I - إختيار إطارات السيارة II - البيئة والظروف الجوية III - أي مماسبق يعزز  أداء نظام الفرملة
 مل القيادة اآلمنة ؟عوا

 

A- I 

B- I - II 
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C- II - III 

D- I - II - III 
 

 أي ممايلي اليعد من الحوادث المرورية الحاصلة بسبب خطأ من السائق ؟ 37
 

A- القيام بصدم السيارات المركونة بشكل موافق للقواعد المرورية 

B- القيام بالمرور من األماكن الممنوع المرور منها 

C- دتطبيق قواعد أولوية المرور عند التقاطعاتعن 

D- القيام بصدم سيارة من الجهة الخلفية 
 

38 I - اإلنزالق داخل السيارة II - القذف خارج السيارة III - أي مماسبق  زيادة معدل اإلصابات والوفيات
 يمكن أن يحدث في حال حصل حادث ولم يكن السائق مرتدي لحزام اآلمان ؟

 

A- I 

B- I - II 

C- II - III 

D- I - II - III 
 

 أي ممايلي يحظر القيام به على الطريق السريع أثناء القيادة ليالً ؟ 39
 

A- القيام بتنبيه المركبة األمامية قبل البدء بتجاوزها 

B- إستخدام األضواء البعيدة أثناء اإلقتراب من المركبة القادمة من الجهة المقابلة 

C- ضواء القصيرة أثناء اإلقتراب من المركبة القادمة من الجهة المقابلةإستخدام األ 

D- إستخدام أضواء الضباب في حال كان الجو ضبابي 
 

أي ممايلي يعتبر خاطئ واليساعد على تسهيل مرور المركبات على الطريق ذو اإلتجاهين وذلك في  40
 ة المقابلة ؟حال كان هناك سبب يمنع تقدم المركبات القادمة من الجه

 

A- أخذ وإستخدام حق أولوية المرور لنفسه 

B- ركن السيارة على الجانب األيمن 

C- السعي لدخول الطريق الفرعي في حال وجوده 

D- الوقوف في الحاالت الضرورية 
 

 ؟ ماهي العقوبة التي تفرض على السائقين الذين يقودون سياراتهم خالل فترة سحب رخصة القيادة منهم 41
 

A- يتم فرض عقوبة مالية 

B-  أشهر 6يتم أخذ قرار بسجنهم 

C- يمنع عليهم إستخدام السيارة بشكل دائم 

D- ال يتم إجراء أي عقوبة 
 

 عند حدوث نزيف في الرجل يتم تطبيق الضغط على أي منطقة من المناطق الموضحة بالشكل؟ 42
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A- الفخذ 

B- الرقبة 

C- تحت اإلبط 

D- ام الترقوةفوق عظ 
 

وفقاً إلى لوائح و أنظمة مرور الطرق البرية على األقل كم عدد دقائق فترة الراحة األولى التي تكون  43
 ساعة ؟ ٥.٤في خالل فترة قيادة المركبة لمدة 

 

A- 10 دقائق 

B- 11 دقيقة 

C- 20 دقيقة 

D- 30 دقيقة 
 

 كل؟أي ممايلي تخبرنا به إشارة المرور التي في الش 44

 

A- اإلقتراب من دوار 

B- اإلقتراب من تقاطع غير منضبط 

C- اإلقتراب من تقاطع مع ممر سكة حديد 

D- اإلقتراب من طريق رئيسي مع تقاطع طريق فرعي 
 

 ماهو التصرف الخاطئ الذي يقوم به السائق؟ 45
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A- اإلنعطاف نحو اليمين 

B- اإلنعطاف نحو اليسار 

C- ة لألماماإلستمرار مباشر 

D- تخفيف السرعة 
 

 في الصورة المرفقة أي المركبات تصرف بشكل خاطئ؟ 46

 

A- 1 - 2 

B- 2 - 3 

C- 3 - 4 

D- 1 - 2 - 3 
 

 وفقاً للشاخصة المرورية المرفقة أي ممايلي خاطئ؟ 47
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A- الطريق متعرج 

B- يوجد مطبات صناعية في الطريق 

C- ريقيجب المرور ببطئ من هذا الط 

D- توجد أعمال بناء في الطريق 
 

 في الصورة المرفقة ماهو رقم المركبة التي تصرف قائدها تصرًف خاطًئ؟ 48

 

A-  4المركبة رقم 

B-  3المركبة رقم 

C-  2المركبة رقم 

D-  1المركبة رقم 
 

أي من الخيارات التالية تكون مثاالً عن طريقة تعبير السائق الذي يحاول إيصال أسفه وإعتذاره من  49
 السائقين اآلخرين من خالل يده أو تعابير وجهه وذلك في حال إرتكابه خطأ مرورياً أثناء القيادة؟

 

A- األنانية 

B- لغة الجسد 

C- العناد 

D- عدم القدرة على التحمل 
 

ثير من األحيان وعندما نكون على حق ونتغاضى عن حقنا للسائق اآلخر وبذلك لن نكون خسرنا في ك 50
شيئاً بل على العكس نكون ساهمنا في خلق بيئة مرورية أكثر أماناً أي من القيم األساسية التالية في 

 البيئة المرورية يمكن أن تعبر عن الشرح المذكور أعاله؟
 

A- قلة الصبر 
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B- ةالعدواني 

C- العصبية وعدم تمالك النفس 

D- التنازل والتضحية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

يمنع إشغال الشريط األيسر بشكل مستمر وهذا التصرف يعرض السائق للعقوبة أي ممايلي مستحيل أن 
 يكون سبب لهذا ؟

 

A- إستخدام الشريط األيسر للتجاوز فقط 

B- تسهيل تنظيم حركة المرور 

C- ركبات الفاخرة القادمة من الخلف بسرعة عاليةإعطاء الطريق للم 

D- تسهيل مرور المركبات التي لها أحقية المرور 
 

 ماذا تسمى المواد التي إذا ألقيت في الساحات تسبب تلوث بيئي؟ 2
 

A- النفايات 

B- الكلس 

C- المواد القابلة لإلشتعال 

D- حرق المواد 
 

يقوم به أشخاص مهرة بالمعدات الالزمة ، ولكن اإلسعافات األولية العالج في حاالت الطوارئ هو تدخل  3
هي تدخالت تنقذ األرواح ، حيث يقوم كل شخص تم تدريبه على هذه المسألة باستخدام المواد التي يمكن 

 العثور عليها في مكان الحادث وفقا لذلك أي مما يلي ال يعتبر من اإلسعافات األولية؟
 

A- شخص تم إيقاف جهازه التنفسيإجراء تدليك قلبي ل 

B- رفع أقدام المصاب في حالة صدمة 

C-   جبيرة في الكسور 

D-   خياطة جرح مفتوح 
 

 في حال اليوجد شاخصات أي المركبات التالية تملك أعلى حدود للسرعة خارج المناطق المأهولة بالسكان؟ 4
 



 www.Turkeindex.com     دليل االعمال التركي -        TURK INDEX ترك اندكس
 

 

A- السيارات 

B- الحافالت 

C- الدراجة النارية 

D- شاحناتال 
 

 أي ممايلي صحيح ويميز مركبات الخدمات الطالبية ونقل الطالب ؟ 5
 

A-  أضواء الضباب و مصباح(Dur )التحذيري 

B-  كتابة مركبة مدرسية و مصباح (Dur )التحذيري 

C- أضواء الركن وطفايات الحريق 

D- مجموعة أدوات الكتابة المدرسية واإلسعافات األولية 
 

 ي يحتمل أن يؤدي إلى تلف الرئتين إذا حدث كسر فيه خالل حادث؟أي مما يل 6
 

A- عظم الضلع 

B- عظم الساق 

C- عظم الفخذ 

D- عظم العضد 
 

أي مما يلي يمكن أن يتسبب في إصابة المريض الذي يعاني من فقدان الوعي بخنق الجهاز التنفسي  7
 واإلختناق؟

 

A- إنكماش الفك 

B- تقلص الجسم 

C- اللسان بلع 

D- إعطاء وضعية الرأس للخلف الذقن لألعلى 
 

 يجب القيام بأي ممايلي عند صدور أصوات غير طبيعية من المحرك أثناء السير ؟ 8
 

A- زيادة سرعة المحرك 

B- إغالق النوافذ المفتوحة 

C- عدم اإلهتمام ومتابعة السير 

D- التوقف وفق قواعد المرور وإطفاء الكونتاك 
 

 ستخدام اإلطارات التي إنتهت صالحيتها يؤدي إلى زيادة أي ممايلي ؟إ 9
 

A- راحة القيادة 

B- 
خطر الحوادث 

 المرورية

C- التحكم بالمقود 

D- تماسك المركبة بالطريق 
 

1  كم من الوقت يجب أن تكون المسافة بين المركبات التي تسير ببطء في قافلة؟
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0  

A- والخصائص التقنية بقدر ما يتطلبه نوع السيارة 

B- بقدر السيارات التي تريد أن تعبر و تدخل بأمان 

C- بقدر ما هو مطلوب وفقا لظروف المرور والطرق 

D- ثالثة أضعاف طول السيارة 
 

1
1 

بعد إتمام المبيعات أو عمليات النقل التي أجراها كاتب العدل النوتر خالل كم شهر يتم إصدار شهادة تسجيل 
 قبل مسجل المرور باسم المالك الجديد؟ المركبة من

 

A- 4 

B- 3 

C- 2 

D- 1 
 

1
2 

I - العاكس II- حقيبة اإلسعافات األولية III - أي من المعدات  وامض ضوء تحذير وامض مع ضوء أصفر
 المذكورة أعاله إلزامي للجرارات ذات العجالت؟

 

A- I - II 

B- II - III 

C- I - III 

D- I - II - III 
 

1
3 

 أي من المشكالت الصحية التالية ال تمنع السائق من الحصول على رخصة قيادة ؟
 

A- عمى االلوان 

B- إدمان الكحول 

C- إدمان المخدرات العقلية 

D- مشكلة التوازن الذي يقيد الحياة اليومية 
 

1
4 

لحوادث المرور التي تحدث ( ٪)في الرسم البياني ، يتم تقديم عوامل الحوادث والنسب المئوية للعيوب بـ 
 أي ممايلي يمكن قوله وفقًا للبيانات التالية ؟ في بلدنا
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A- أكبر عيب في الحوادث المرورية هو في اإلنسان 

B- يزيد عدد المركبات حسب عدد السكان 

C- يزداد عدد المركبات حسب تطور الطرق 

D- النقل البري يستخدم عادة في نقل الركاب والبضائع 
 

1
5 

سائقي  - II ركاب الدراجات النارية - I أي مما يلي مطلوب الستخدام غطاء الحماية الموضح في الصورة؟
 ركاب الدراجات ذات المحرك - IIII سائقي الدراجات ذات المحرك - III الدراجة النارية

 

A- I 

B- I - II 

C- III - IIII 

D- I - II - III - IIII 
 

1
6 

. إعطاء الزيادات في خطر الحوادث من قبل السائقين اعتماًدا على كمية الكحول في الدم في الجدول ، يتم
 وفقا للجدول ، أي مما يلي يقال بدقة؟
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A- الكحول ليس له نفس التأثير على كل سائق 

B- استهالك الكحول يتزايد في بلدنا 

C- يزيد خطر الحوادث اعتماداا على كمية الكحول في الدم 

D- فاض استهالك الكحول يقوي رد فعل السائقانخ 
 

1
7 

مالذي يتوجب على سائقي المركبات التي تسير في الطرق البرية المقسمة عند تلقيها إشارة عبور لمركبة 
 تريد التجاوز ؟

 

A- اإلنتقال للشريط األيمن 

B- الدخول إلى البانكيت 

C- تجاوز المركبة التي أمامها 

D- 
لمتابعة في الشريط الموجود عدم زيادة سرعته وا

 به
 

1
8 

وعليه  4112 - 4115في الجدول المرفق نبين نسب الخسارة في الحوادث التي حدثا في بلدنا بين عام 
 أي ممايلي هو من أسباب الحوادث ؟

 

A- السائق 

B- الراكب 

C- المشاة 

D- 
المرك

 بة
 

1
9 

 إلى ماذا تشير الشاخصة المرورية التالية ؟

 

A- مر مدارسم 

B- ممر مشاة 

C- معسكر شبيبة 

D- نفق أو جسر 
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 من أين سيؤخذ اإلذن في حال القيام بأعمال بناء تؤثر على الطرقات في المناطق المأهولة بالسكان ؟
 

A- مجلس السالمة المرورية للطرق السريعة 

B- المديرية العامة للطرق السريعة 

C- مديرية األمن العام 

D- ة البلديةرئاس 
 

2
1 

 أي ممايلي هو من عناصر نظام التعليق ؟
 

A- الشافت 

B- المقود 

C- علبة السرعة 

D- النابض الحلزوني 
 

2
2 

الكبار واألطفال يكون  - II الرضع يكون الجس على شريان الذراع - I عند تقييم الدورة الدموية للمصابين
 الوتين -الجس على الشريان الوداجي 

 

A- I -  خاطئII - صحيح 

B- I -  صحيحII - خاطئ 

C- كالهما صحيح 

D- كالهما خاطئ 
 

2
3 

 أي ممايلي ليس له تأثير سلبي على القيادة اآلمنة ؟
 

A- الغضب 

B- القيادة الهجومية 

C- نفاذ الصبر 

D- الهدوء 
 

2
4 

 أي مما يلي هو واحد من تطبيقات اإلسعافات األولية للجروح المقطوعة؟
 

A- التأكد من أن منطقة القطع أقل من مستوى القلب 

B- لف حواف الجرح بعد تقريبها من بعضها البعض 

C- الحفاظ على الجرح ملفوفة بقطن اليود والحفاظ عليه دافئ 

D- ا  صب الكحول على الجرح وتركه مفتوحا
 

2
5 

I - من الفم إلى الفم II - طريقة سيلفستر قمع الصدر III - إذا كان المصابين يعانون  جر نيسلنطريقة هول
من نزيف الفم واألنف وتوقف لديهم التنفس ، فما هي طرق التنفس االصطناعي المذكورة أعاله التي يمكن 

 تطبيقها؟
 

A- I 

B- I - II 
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C- II - III 

D- I - II - III 
 

2
6 

 أي عضو من األعضاء التالية يقع في تجويف الصدر ؟
 

A- المعدة 

B- الكلى 

C- الرئتين 

D- المرارة 
 

2
7 

 أي ممايلي الضرورة لوجوده في حقيبة اإلسعافات األولية؟
 

A- المحارم الورقية 

B- دبوس الربط 

C- شاش معقم 

D- مقص 
 

2
8 

 ممايلي يجب اإلنتباه له عند سحب المصابين من السيارة ؟
 

A- السحب من الرأس 

B- 
الحفاظ على استقامة الجسم و الرأس 

 الرقبةو

C- مسك الرأس بالذراعين 

D- السحب من األقدام 
 

2
9 

يتم سحب رخصة القيادة من قبل شرطة المرور لفترة معينة من الزمن ، وهذا يتوقف على العيب الذي 
 يرتكبه السائق وفقًا لذلك ، أي مما يلي ليس أحد العيوب التي تتطلب إلغاء رخصة القيادة؟

 

A- عند وقوع حوادث قاتلة 

B- عند تعاطي المخدارات أو المنشطات 

C-  10تجاوز حدود السرعة القصوى بنسبة% 

D- القيادة تحت تأثير الكحول فوق الحدود المسموح بها في القانون 
 

3
0 

أي من المعدات التالية مطلوب حفظه في جميع السيارات والشاحنات والشاحنات الصغيرة والحافالت 
 واد الخطرة ؟وعربات السحب وسيارات الم

 

A- غطاء حماية الرأس 

B- جهاز تحديد السرعة 

C- طفاية الحريق 

D- 
نظام ربط وحماية 

 الطفل
 

3  ممايلي عنصر يتبع لنظام دارة الوقود في السيارة ؟
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1  

A- فلتر الوقود 

B- المرش 

C- البوبين 

D- الترموستات 
 

3
2 

 ماء وتوقف عن الدوران كيف سيتم تشغيل المحرك ؟ إذا غاصت السيارة ذات المحرك البنزيني في بركة
 

A- بتدوير المرش للخلف 

B- بإضافة البنزين للخزان 

C- بتجفيف أجزاء نظام البدء باإلقالع 

D- بتجفيف أجزاء نظام اإلشتعال 
 

3
3 

I - المساهمة في تطوير ثقافة المرور والتوعية بالسالمة II - جمة عن الحد من الحوادث المرورية النا
أي  الحد من األضرار التي تلحق بالناس والمركبات والبيئة بسبب الحوادث المرورية - III العامل البشري

 من المعطيات هو من أهداف علم النفس المروري؟
 

A- I 

B- I - II 

C- II - III 

D- I - II - III 
 

3
4 

 ماذا تعني الشاخصة المرورية التالية ؟
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A- هوائية أن تعبر على ممر المشاةيمكن للدراجة ال 

B- يجب أن تمر الدراجة الهوائية ببطء 

C- يمكن أن تمر دراجة هوائية 

D- ممنوع مرور الدراجة الهوائية 
 

3
5 

 أي ممايلي ليس من أعراض النزيف الداخلي ؟
 

A- الغثيان واإلقياء 

B- ردود الفعل القوية 

C- الجلد بارد ورطب 

D- ف أو األذنخروج دم من األن 
 

3
6 

 أي ممايلي هو من مجموعة األساليب التي تقدم للنظام الدوراني والتنفسي عند توقفهم عن العمل ؟
 

A- تدليك القلب ودعم الحياة األساسي 

B- تثبيت المعصم 

C- تقنية الجسر المحسن 

D- مناورة رينتك 
 

3
7 

I - وضع أمتعة على سقف السيارة II - ل والتسارع المفاجىءتجنب الخنق الكام III -  إستخدام اإلطارات
 أي مماسبق يوفر في إستهالك الوقود ؟ المناسبة كحجم ونوع
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A- I 

B- I - II 

C- II - III 

D- I - II - III 
 

3
8 

 في الدارة الكهربائية للسيارة من يقوم بالذوبان في حال كان التيار مرتفع جداً ؟
 

A- البطارية 

B- كهربائيةالسيغورتا ال 

C- البالتين 

D-  الدينمو -مولد التيار البديل 
 

3
9 

I - المطافىء II - مركبات النقل العام III - أي مماسبق  سيارات اإلسعاف ونقل الدم واألعضاء البشرية
 يتمتع بحق األولوية المرورية ؟

 

A- I 

B- I - II 

C- I - III 

D- I - II - III 
 

4
0 

 نا ماء بارد لمحرك ساخن ؟ماذا سيحدث إذا أضف
 

A- يتوقف المحرك 

B- تزداد قوة المحرك 

C- تكسير كتلة المحرك 

D- تزداد حرارة المحرك 
 

4
1 

 حدد دالالت اإلنحناء الخطير في الشاخصات المرفقة ؟
 

A-  
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B-  

C-  

D-  
 

4
2 

 ة ؟ماهي اإلطارات التي يتم تركيب سالسل الثلج عليها في الطرق الجليدي
 

A- اإلطارات األمامية 

B- اإلطارات الخلفية 

C- اإلطارات الدافعة 

D- 
اإلطارات 

 الساحبة
 

4
3 

في حال ال يوجد شاخصات أو أسهم داللة وتوجيه وعلى الطريق ذو الشريطين أو األربعة أشرطة ما 
 الشريط الذي يجب أن يمشي عليه سائق المركبة المرفقة في الصورة ؟
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A- ت الطريق الترابي الجانبيالبانكي 

B- الشريط األوسط 

C- الشريط األيمن 

D- الشريط األيسر 
 

4
4 

في محركات البنزين ذات األزمنة األربعة وحسب التوضيح المرفق بالرسم ماهو اسم الزمن الذي يدخل 
 فيه الهواء مع الوقود إلى اإلسطوانة ؟

 

A- زمن اإلمتصاص 

B- زمن الضغط 

C- تعال والعملزمن اإلش 

D- زمن اإلكزوز العادم 
 

4
5 

في محركات البنزين ذات األزمنة األربعة وحسب التوضيح المرفق بالرسم ماهو اسم الزمن الذي يطرد 
 فيه الغازات ؟

 

A- زمن اإلمتصاص 

B- زمن الضغط 

C- زمن اإلشتعال والعمل 

D- زمن اإلكزوز العادم 
 

4
6 

 رة اإلستفهام ماذا نضيف للمحرك من هذا المكان ؟في الصورة المرفقة وعند إشا
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A- مانع تجمد 

B- زيت محرك 

C- زيت هيدروليك الفرامل 

D- ماء تبريد المحرك 
 

4
7 

 األشخاص الذين يغضبون وينزعجون بسرعة تزداد لديهم القدرة على ؟
 

A- الصبر 

B- عدم التحمل 

C- التحكم بالمقود 

D- المسؤولية 
 

4
8 

 تسمى الوضعية الظاهرة في الصورة المرفقة ؟ماذا 

 

A- وضعية الكوما الجانبية 

B-  سم 30وضعية رفع األرجل 

C- وضعية نصف الجلوس 

D- وضعية اإلنبطاح 
 

4
9 

 إذا قرر السائق في آخر لحظة عدم اإلنعطاف على بعد كم متر يحق له ذلك ؟
 

A- 11m - 100m 

B- 30m - 150m 

C- 10m - 100m 

D- 10m - 150m 
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 أي من المراقبات التالية يجب القيام بها قبل الصعود إلى السيارة؟
 

A- يتفقد الطريق 

B- مراقبة الوقود 

C- يتفقد العجالت األربعة 

D- يتفقد الرصيف 
 

 

 

 
1 

 أي مما يلي من الصحيح تطبيقه لوقف نزيف خارجي كبير بين الرسغ والكوع ؟
 

A- الغسل بماء ساخن 

B- دهن مرهم على مكان النزيف 

C-  العصبة بين الكوع والكتف -تطبيق الربط بالعصابة 

D- الشد بسلك كهربائي 
 

 عند دعم الحياة األساسي للمصاب يوضع على سطح ؟ 2
 

A- طري 

B- رخو 

C- صلب 

D- متعرج 
 

 ماذا نسمي ذلك الشارع ؟ 3

 

A- طريق بري 

B- طريق رئيسي 

C- طريق فرعي 

D- طريق ذو إتجاهبن 
 

 أي جزء ممايلي سيؤدي عطله إلى عدم إضاءة المصابيح األمامية ؟ 4
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A- الموزع 

B- المقابس 

C- زر األنوار األمامية 

D- ملف اإلشتعال 
 

 ماهو العمل الذي تم القيام به لمنع التلوث البيئي ؟ 5
 

A- حقوق البيئة 

B- بيئة 

C- حماية البيئة 

D- ط البيئيالتخطي 
 

 أي من التطبيقات التالية يعود على الحلقة من سلسلة إنقاذ الحياة المشار لها بالصورة ؟ 6

 

A- اإلبالغ واإلتصال 

B- الحماية وتامين مكان الحادث 

C- التدخل واإلنقاذ 

D- دعم الحياة األساسي 
 

 المحرك يدور بشكل بطيء ومتقطع ماذا يعني ذلك ؟ 7
 

A- كابالتعطل في ال 

B- عطل في البطارية 

C- نفاذ خزان الوقود 

D- ال يوجد بوجية 
 

 المصاب هو تحت األنقاض إلخراجه ماذا نسمي ذلك العمل؟ 8
 

A- سحب 

B- رفع 

C- وقوف 

D- نوم 
 

 عند ركن المركبة في أي مكان تركن ؟ 9
 

A- منعطف 

B- مكان التوقف 
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C- منحدر 

D- تقاطع العبور 
 

 ي الزاوية بين الشافت واالكس كم درجة ؟ماه 10
 

A- 10 

B- 70 

C- 80 

D- 90 
 

سيارة مواد خطرة تسير على الطريق العام وضمن حدود السرعة المعمول بها ماذا يجب على القائد أن  11
 يكون معه بالمركبة ؟

 

A-  2طفاية حريق عدد 

B- شنتة إسعافات اولية 

C- حقيبة ظهر 

D- ةشنتة يد خفيف 
 

 ماذا تقول وتعني تلك الصورة والحركة وماذا يفعل لصديقه؟ 12

 

A- مناورة رينتك 

B- طريقة رجل اإلطفاء 

C- طريقة رجل البوليس 

D- مناورة هيمليتش 
 

 ماذا تعني هذه الصورة ؟ 13
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A- سيارة و سيارة أخرى 

B- سيارة خلف سيارة 

C- سيارة تتابع سيارة 

D- فراملسيارة معطلة ال 
 

 ماهي أفضل طريقة فضلى إليقاف النزيف الخطير ؟ 14
 

A- المصيبة 

B- العصا 

C- 
 -العصابة 

 العصبة

D- الحبل 
 

 عندما تسعف مصاب بحالة بتر ماهو الخطأ الذي يجب أن تتفاداه عند شد العصبة ؟ 15
 

A- الشد بعصبة 

B- الشد بحبل 

C- الشد بسلك كهرباء 

D-  الخيارانB - C صحيح 
 

عندما تقود عربة أنت قمت بعقد إيجار و إستاجار لتلك المركبة من الوكالة وهذه اللوحة موجودة على  16
 الشارع ماذا تخبرك؟

 

A- طريق متعرج 

B- طريق مقطوع 

C- تقاطع متقاطع 

D- 
تقاطع طريق غير متحكم 

 به
 

 للوحة الى ماذا تعني ؟مررت وأنت تستقل مع صديقك مركبته ولفتت إنتباهك تلك ا 17
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A- قف و اعبر 

B- اعبر بسرعة 

C- تمهل واعبر بحذر 

D- ال تلتفت إلى اللوحة 
 

 إلى ماذا ترمز وتدل وتعني لك تلك الشاخصة المرورية ؟ 18

 

A- تقاطع شارع 

B- سلم أحمر اللون 

C- درج حديد 

D- سكة قطار على مستوى عدد اثنان 
 

 لكاد يسعل ويتكلم ماذا تقدم له مساعدة ؟شخص مختنق وهو با 19
 

A- التشجيع على السعال 

B- الضرب بوسط الظهر 

C- الضرب بين لوحي الكتف 

D-  الخيارA - C صحيحان 
 

 عندما تقوم بشراء سيارة ماهو أول عمل قانوني تقوم به ؟ 20
 

A- عقد بيع 

B- عقد تصفية ديون 
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C- عقد تأمين لك 

D- يعقد تأمين مال 
 

 مررت بمركبتك أثناء تجوالك بالبلد وأنت تقود أتوموبيلك ورأيت هذه الشاخصة ماذا تخبرك ؟ 21

 

A- منحدر سهل 

B- منحدر خطر صعود 

C- منحدر وسط 

D- منحدر خطر نزول 
 

 عند قيادتك لمركبتك وتسير على الطريق وشاهدت تلك الشاخصة ماذا تعني لك ؟ 22

 

A- بداية حديقة 

B- بداية جسر 

C- بداية طريق رئيسي 

D- بداية طريق فرعي 
 

 هو؟ A في سلسلة دعم الحياة األساسي اإلجراء 23
 

A- وضع الرأس على صدر المصاب وتفقد التنفس 

B- قياس نبض القلب 

C- الضغط على الجبين وثم الضغط على الفكين وإرجاع الرأس للخلف لتحرير مجرى الهواء 

D- ريان السباتي في العنقالجس على الش 
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 على ماذا تدلك هذه الشاخصة وماذا تجعلك تعرف؟ 24

 

A- بداية طريق رئيسي 

B- بداية طريق فرعي 

C- بداية طريق سريع دولي 

D- بداية طريق متوسط 
 

شرطي المرور يقف على مفترق طرق وكلتى يديه ممدوده بشكل مستقيم ماذا يجب على السائق أن  25
 ذي يقف أمام وخلف الشرطي؟ال يفعل

 

A- يتابع المسير 

B- يمشي لألمام 

C- يعود أدراجه 

D- يقف وينتظر 
 

 محركات الرباعية األشواط وهي تعمل على وقود خفيف بنزين كيف يمكننا أن نميز هذة المحركات ؟ 26
 

A- بواسطة البخاخ الحاقن 

B- بواسطة السخان الكهربائي 

C- ة اإلشتعالبواسطة البوجي شمع 

D- بواسطة الخراطيم 
 

 ماهو الشيء الغير عائد للسائق العصبي والغير صبور والغير ملتزم بآداب المرور؟ 27
 

A- حوادث المرور 

B- اإلزدحام المروري 

C- اليوجد حوادث مرور 

D- الضغوط على الطرقات 
 

 عندما يضيء رمز البطارية على التابلو؟ 28
 

A-  البطاريةشاحن  -المولد 

B- المارش 

C- اإلطارات 
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D- األضواء األمامية 
 

 هذه المقولة تدل على تصرف إيجابي للسائق؟( مراقبة اآلخرين والذهاب معهم حتى النزول من سيارته) 29
 

A- تخريب وتخريش 

B- رمي النفايات 

C- رش المشاة بالماء والطين 

D- إعطاء إشارة قبل اإلنعطاف يمين أو يسار 
 

 في حال الصرع من الخطأ القيام بمايلي؟ 30
 

A- توسيع مالبس المصاب 

B- محاولة فتح الفم 

C- إبعاد األغراض عن المصاب 

D- إنتظار إنتهاء نوبة الصرع 
 

ثواني يسمى هذا  11عندما يضع المسعف وجهه بالقرب من المصاب باتجاه الصدر في إجراء مدته  31
 اإلجراء؟

 

A- كمناورة رينت 

B- مناورة هيمليتش 

C- طريقة رجل اإلطفاء 

D-  اشعر -اسمع  -القيام بما يسمى انظر 
 

 دعم الحياة األساسي هو مهم جداً للحفاظ على حياة األشخاص في أي مرحلة من المراحل يتم تطبيقه؟ 32
 

A- المرحلة األولى 

B- المرحلة الثانية 

C- المرحلة الثالثة 

D- المرحلة الرابعة 
 

 إذا كانت السيارة تتجه إلى اليمين واليسار في طريق ماهو السبب المتوقع؟ 33
 

A- إنخفاض ضغط الهواء في العجالت 

B- إنخفاض مستوى الوقود 

C- إنخفاض مستوى الزيت في المحرك 

D- إنخفاض زيت الفرامل 
 

 عند تشغيل السيارة على أي وضعية يجب أن يكون الفتيس؟ 34
 

A- 1ة رقم الوضعي 

B-  2الوضعية رقم 
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C-  الوضعيةR الرجوع للخلف 

D- الوضعية فارغ 
 

 مؤسسة ليس لها سلطة أو واجب في المرور ؟ 35
 

A- وزارة الداخلية 

B- وزارة الخارجية 

C- وزارة التربية الوطنية 

D- وزارة المواصالت والنقل البحري 
 

 أي من التالي ليس وقوف؟ 36
 

A- اإلشارة الحمراء الوقوف على 

B- الوقوف إستجابة ألمر البوليس 

C- الوقوف لحظات لنزول الراكب 

D- الوقوف بسبب تعطل المركبة 
 

 أي الحقوق انتهكت عندما يقوم سائق برفع صوت المسجلة في مكان مزدحم ؟ 37
 

A- حق الفرد 

B- حق المجتمع 

C- الحق العام 

D- حق البيئة 
 

 قوم باإلنتظار حتى يقوم السائق الذي أمامه بركن مركبته ثم يتابع مسيره يسمى تصرفه ؟السائق الذي ي 38
 

A- اإلحترام 

B- المسؤولية 

C- الصبر 

D- األخالق 
 

 السائق الذي يتفقد مركبته بعد ركنها ليتأكد أنه اليعيق خروج مركبة مجاورة ماذا يسمى هذا التصرف ؟ 39
 

A- اإليثار 

B- التعاطف 

C- التحمل 

D- الصبر 
 

 أي ممايلي ليس من أحد تدابير منع تلوث البيئة ؟ 40
 

A- ا إلى األماكن القريبة  الذهاب مشيا

B- إطفاء المحرك في الطرق المنحدرة 
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C- إستخدام الطرق الغير مزدحمة 

D- إستخدام سيارات النقل العام قدر اإلمكان 
 

 أي ممايلي ليس من أعراض الصدمة ؟ 41
 

A- الدوخة 

B- اإلضطراب 

C- ازرقاق حول الشفتين 

D- إحمرار الجلد وإرتفاع الحرارة 
 

 إن إصدار رخصة القيادة النظرية والعملية من مسؤولية أي جهة ؟ 42
 

A- وزارة التربية والتعليم الوطنية 

B- األمنيات العامة 

C- وزارة الزراعة 

D- البلديات 
 

 إلصطناعي األكثر دقة ؟أيهما وضعية التنفس ا 43
 

A-  

B-  

C-  

D-  
 

متر عن التقاطعات واألنفاق والجسور على الطرق خارج  111أي مما يلي مناسب للسائق للقيام بـ  44



 www.Turkeindex.com     دليل االعمال التركي -        TURK INDEX ترك اندكس
 

 

 المناطق السكنية ؟
 

A- زيادة السرعة 

B- تخفيف السرعة 

C- تبديل الشريط 

D- التوقف على الطريق 
 

 بات التالية ال يُلزم إستخدام الكمر األمني ؟في أي مركبة من المرك 45
 

A- الباصات الصغيرة 

B- السيارات 

C- الجرارات ذات العجالت المطاطية 

D- المركبات البرية التي تعامل معاملة السيارة بالتسجيل 
 

 أي مما يلي هو أحد االحتياطات الواجب اتخاذها للقيادة اآلمنة ؟ 46
 

A-   حولية قبل القيادةشرب المشروبات الك 

B-   التحدث باليد مع الهاتف المحمول أثناء القيادة 

C-   القيادة بسرعة يمكن التحكم فيها وفقاا لظروف الطريق 

D-   تفضيل الطرق ذات الكثافة المرورية العالية 
 

 أي مما يلي عالمة على غيبوبة؟ 47
 

A-   عدم الوعي والخمول والنعاس 

B-  الروائح الكريهةتوقف الشم ضد 

C-   تقديم إجابات مفيدة على األسئلة المطروحة 

D-   تتبع األجسام المتحركة بأعينهم 
 

 إذا كان هناك شخص وصل لمرحلة التجمد عن طريق تعرضه للبرد أي ممايلي يجب القيام به ؟ 48
 

A- غسله بالماء المغلي 

B- لفه بإحكام وتنويمه 

C-  بالثلجالقيام بمساج وتدليكه 

D- إعطاءه مشروب سكري معتدل 
 

 ما هو واجب المحرك المشار له و المبين في الشكل؟ 49
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A-   الحفاظ على المحرك في درجة حرارة التشغيل 

B-   إعطاء المحرك الحركة األولى 

C- إعطاء السيارة الحركة األولى 

D-   شحن البطارية 
 

 ي السيارة ؟أي مما يلي صحيح لتوفير الوقود ف 50
 

A-   تجنب السرعة الزائدة 

B-   التوقف المفاجئ واإلقالع 

C-   الكبح المستمر الثابت والمفاجئ 

D-   استخدام سقف األمتعة على السيارة 
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 أي ممايلي لديه مفاصل ليفية؟1السؤال
 

A- الكوع 

B- العمود الفقري 

C- الجمجمة 

D- المعصم 

 دل الشاخصة المرورية التالية؟على ماذا ت2

 
A-  متر 200هناك تقاطع مع جسر بعد 

B-  متر 200هناك تقاطع مع سكة حديد بعد 

C-  متر 200هناك تقاطع مع دوار بعد 

D-  متر 200هناك تقاطع بعد 

 ؟ ABC ممايلي الينتمي لإلجراءات3
 

A- تقييم فتحات المجاري الهوائية التنفسية 

B- الدموية تقييم الدورة 

C- تقييم التنفس 

D- تقييم الهضم 

 أي شاخصة من الشاخصات التالية تشير إلى أن الطريق سينتهي بشاطئ بحر أو نهر؟4
 

A-  
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B-  

C-  

D-  

 على ماذا تدل الشاخصة المرورية التالية؟5

 
A-  متر 100هناك معبر سكة حديد بعد 

B-  متر 100هناك جسر بعد 

C- متر 100ع بعد هناك تقاط 
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D-  متر 100هناك دواّر بعد 

 مالغرض من المناورة التي تظهر في الصورة؟6

 
A- توقف النزيف 

B- تقييم الوعي 

C- تثبيت الكسور 

D- فتح مجرى الهواء في حال حدوث إنسداد باألجسام الغريبة 

 أي ممايلي ينجم عن كون مستويات الزيت عالية أو منخفضة؟7
 

A- لفرامل اليد عمل أفضل 

B- تلف أجزاء المحرك 

C- ثقب كاتم الصوت في العادم 

D- إنخفاض ضغط اإلطارات 

 أي عالمة من العالمات التالية تشير إلى أن الطريق مغلق من جهتين؟8
 

A-  

B-  
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C-  

D-  

مقدم  يقوم المسعف بضرب طفيف على كتف المصاب ويسأل هل أنت بخير ماهي الظروف التي يفحصها9
 المسعف بهذا السلوك؟

 
A- عسر الهضم 

B- الوعي 

C- حركة الصدر 

D- التنفس 

 على ماذا تدل الشاخصة المرورية التالية؟10

 
A- ممنوع اإلتجاه إلى اليسار 

B- ممنوع اإلتجاه إلى اليمين 
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C- إتجاه إجباري إلزم اليسار 

D- إتجاه إجباري إلزم اليمين 

 يم المحرك في الوقت المناسب يسبب أي ممايلي؟عدم تغيير زيوت تشح11
 

A- التشغيل الفعال للمحرك 

B- السيارة تسير أبطأ 

C- البطارية تفرغ أسرع 

D- زيادة تلف المحرك وزيادة معدل اإلحتكاك 

أي ممايلي هو النظام الذي يضمن عمل أجزاء المحرك وتحركها فوق بعضها البعض دون الدخول في 12
 ودون تلفها؟إتصال مباشر 

 
A- نظام الشحن 

B-  التزييت -نظام التشحيم 

C- نظام البدء 

D- نظام اإلشعال 

 أي شاخصة من الشاخصات التالية تشير إلى وجود قيود عامة من حيث العرض؟13
 

A-  

B-  

C-  
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D-  

 ما الذي ينبغي القيام به أوال قبل تطبيق التنفس األصطناعي ؟14
 

A- لصدر لتحذير التنفساللكم على ا 

B- فتح مجرى الهواء بطريق تنظيف داخل الفم 

C- اإلنتظار لمدة خمس دقائق قبل بدء التنفس االصطناعي 

D- رفع أقدام المريض 

 اشعر؟ -اسمع  -ماذا يعني انظر عند تنفيذ انظر 15
 

A- النظر لحركة صدر المصاب 

B- ة لإلشتعالالنظر مكان الحادث لمعرفة هل هناك مواد قابل 

C- النظر للمصابين لمعرفة هل هناك كسور لديهم 

D- النظر والبحث لمعرفة عدد المصابين هناك 

16I-  يحني الُمسعف رأسه على صدر المصابII -  يقترب من فم المصابIII-  ثواني يقييم التنفس  11خالل
 مااسم اإلجراء الذي يقوم به؟

 
A-  اشعر -اسمع  -طريقة انظر 

B- اورة هيمليكمن 

C- تطبيق ُعصبة 

D- وضعية الصدمة 

 بأي حالة يتم تطبيق التنفس االصطناعي ؟17
 

A- للمصابين الذين يعانون من عدم انتظام في دقات القلب 

B- للمصابين الذين يعانون من السعال والحزقة 

C- للمصابين الذين يتحرك صدرهم بشكل منتظم 

D- 《أشعر ,أسمع,أنظر 》قبة تنفسهم بطريقةللمصابين الذين ال يمكن مرا 

وجود عالمات حيوية عند تقييم حالة المصاب مهم بالنسبة للتدخالت التي يتوجب علينا القيام بها ممايلي ليس 18
 من هذه العالمات ؟

 
A- المصاب واعي 

B- الدورة الدموية سليمة 

C- التنفس موجود 

D- نزيف اللثة 
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 رية التالية؟مالمقصود بالشاخصة المرو19

 
A- ممنوع دخول الحيوانات األليفة 

B- قد تظهر حيوانات أليفة على الطريق 

C- قد تظهر حيوانات برية على الطريق 

D- يسمح بمرور عربات يقطرها الحيوان 

أي ممايلي ينتج عن إضافة الزيت لتعويض مافُقد في مركبة تفقد الزيت بإستمرار عوضاً عن القيام بتغيير 20
 لزيت الدوري؟ا

 
A- إطالة مدى عمر الزيت 

B- إنقاص إستهالك الزيت 

C- إنقاص كلفة الخدمة 

D- تكدر الزيت وتلف المحرك 

 أي عالمة من العالمات التالية تشير إلى الوصول إلى تقاطع عبر الطريق الفرعي؟21
 

A-  

B-  
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C-  

D-  

 ؟اشعر -اسمع  -ماذا يعني اسمع في طريقة انظر 22
 

A- اإلستماع لألشخاص الذين يظهرون إشارات مرور 

B- اإلستماع لتنفس الشخص المصاب 

C- اإلستماع لشكاوي الشخص المصاب 

D- اإلستماع إذا كان هناك صافرات إنذار 

 على ماذا تدل الشاخصة المرورية التالية؟23

 
A-  متر 300هناك تقاطع مع جسر بعد 

B- متر 300 هناك تقاطع مع دّوار بعد 

C-  متر 300هناك تقاطع مع سكة حديد بعد 

D-  متر 300هناك تقاطع بعد 

 أي مما يلي أفضل موضع لفتح مجرى الهواء عند المصاب الذي ليس لديه كسر بالرقبة؟24
 

A- دفع رأسه الى الخلف بالضغط على جبينه في حين رفع ذقنه لألعلى 

B- ظام الصدرجلب الذقن إلى األسفل بشكل أنه يمس ع 
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C- أن يكون الرأس مائل إلى الجانب على أرض صلبة 

D- أن يكون الرأس بوضع مستقيم على أرض صلبة 

 ماهو االسم المعطى لآلالت التي تحول الطاقة الحرارية من الوقود إلى طاقة ميكانيكية؟25
 

A- الشافت 

B- العجالت 

C- المحرك 

D- صندوق نقل الحركة 

 لقلب الذي يدق على جدار الشريان والذي يمكننا الشعور به بأطراف أصابعنا؟ماهو اسم ضغط ا26
 

A- النبض 

B- التنفس 

C- درجة حرارة الجسم 

D- السكر في الدم 

إذا استمر تشغيل المحرك عندما يكون مستوى الزيت أقل من المستوى الطبيعي أي من األمور التالية يجب 27
 توقعها؟

 
A- زيادة قوة المحرك 

B- التبريد السريع للمحرك 

C- 
تضرر المحرك نتيجة إرتفاع 

 حراراته

D- عمل المحرك بشكل طبيعي 

 عند رؤية الشاخصة المرورية التالية ماذا يجب على السائق ان يفعل؟28

 
A- السير على الخط اليساري 

B- تخفيض مسافة التعقب 

C- التباطؤ و الحذر الشديد 

D- ار الخاصة باإلنعطاف نحو الطرف األيمنإستخدام إشارة اإلنذ 

 ماهي الشاخصة التي تبين أن جميع الممنوعات والقيود المفروضة قد انتهت؟29
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A-  

B-  

C-  

D-  

30I -  إستلقاء المصاب على أرض صلبةII -  تحديد عظم القص من الصدرIII -  الضغط بشكل يعادل نصف
 ت تنفيذ دعم الحياة األساسي؟إرتفاع الصدر أي مماسبق هو من خطوا

 
A- I 
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B- I - II 

C- II - III 

D- I - II - III 

 اشعر؟ -اسمع  -أي ممايلي ليست واحدة من التطبيقات على المصاب عند القيام بطريقة انظر 31
 

A- مراقبة لون البشرة 

B- الشعور بالتنفس 

C- اإلستماع للتنفس 

D- مراقبة حركة التنفس 

 ي هو مصدر الطاقة في المركبات؟أي ممايل32
 

A- المولد الكهربائي 

B- المحرك 

C- الشافت 

D- صندوق علبة السرعة 

 أي ممايلي لم يتم تضمينه في مبادئ اإلسعافات األولية؟33
 

A- تحديد الكسور 

B- تقييم الدورة الدموية 

C- تقييم التنفس 

D- تقييم فتحات المجاري الهوائية 

 ل الشاخصة المرورية التالية؟على ماذا تد34

 
A- طريق حافالت 

B- موقف حافالت 

C- اليسمح للحافالت بالدخول 

D- الحد األقصى لسرعة الحافالت 

 في أي حالة من الحاالت التالية يتم إجراء تدليك لقلب المصاب؟35
 

A- عندما يتوقف قلبه 

B- عندما يفقد وعيه 

C- عندما يضيق تنفسه 
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D- ت قلبهبطء نبضا 

أي ممايلي يجب فعله إذا أضاء ضوء تحذير مؤشر الضغط الزيت على لوحة أجهزة القياس من السيارة 36
 عندما يتم تشغيل المحرك؟

 
A- خفض سرعة المحرك 

B- زيادة سرعة المحرك 

C- إيقاف تشغيل المحرك على الفور 

D- تشغيل المحرك في السكون 

 ياة أساسي كم يجب أن يكون نزول الصدر عند الضغط عليه؟عند البالغين وعند إجراء دعم ح37
 

A- واحد سينتمتر 

B- اثنان سينتمتر 

C- خمسة سينتمتر 

D- ستة سينتمتر 

 ماذا تسمى الطريقة الموضحة في الصورة المرفقة؟38

 
A- مناورة هيمليك 

B- مناورة رينتك 

C- طريقة رجل اإلطفاء 

D- الطريقة العسكرية 

 ذا تدل الشاخصة المرورية التالية؟على ما39

 
A- هناك مرآب للشاحنات 

B- اليُسمح للشاحنات بالمرور 
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C- نهاية الممنوع بالنسبة للشاحنات 

D- المركبة التي تحمل مواد خطرة ال يمكنها المرور 

 في أي حالة من الخطر ال يتم تطبيق طريقة الرأس للخلف الذقن لألعلى؟40
 

A-  يعانون من ضيق التنفساألشخاص الذين 

B- في الحاالت التي يتدلى اللسان للخلف ويسد مجرى الهواء 

C- في تطبيقات التنفس اإلصطناعي 

D- التمزق عند فقرة العنق 

 سلندر متى يحين وقت شوط الضغط؟ 2دورات  2في محرك 41
 

A-  الشوط األول -الوقت 

B-  الشوط الثاني -الوقت 

C-  الثالشوط الث -الوقت 

D- 
الشوط  -الوقت 

 الرابع

 مالذي يجب على السائق فعله إذا شاهد الشاخصة المرورية التالية؟42

 
A- إستخدام الرصيف 

B- زيادة مسافة التعقب وتخفيف السرعة 

C- زيادة السرعة لتجاوز السيارة األمامية 

D- إشعال ضوء التحذير الطارئ أثناء السير 

 حرك البتزين؟وفقاً ألي مبدأ يعمل م43
 

A- حقن الديزل على الهواء المضغوط 

B- اإلشتعال بواسطة شرارة في خليط الغاز والهواء المضغوط 

C- اإلشتعال بواسطة شرارة في خليط بنزين والهواء المضغوط 

D- إشعال خليط البنزين والهواء المضغوط بحاقن 

 أي ممايلي يعمل في الجسم بأكمله؟44
 

A- نظام الهضم 

B- نظام الدورة الدموية 

C- نظام التبول واإلطراح 

D- نظام التنفس 

 إلى متى يجب اإلستمرار بالتنفس اإلصطناعي عند مصاب بدأ قلبه ينبض ولكن اليوجد لديه تنفس؟45
 

A- عشرة دقائق 

B- خمسة عشر دقيقة 

C- حتى ينبض قلبه بسرعة أكبر 
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D- حتى يبدأ المصاب بالتنفس 

 دل الشاخصة المرورية التالية؟على ماذا ت46

 
A- الطريق غير مستوية 

B- صعود 

C- اإلقتراب من جسر 

D- توجد مواد فضفاضة على األرض 

 في حال توقف القلب عن العمل يتوقف وصول األوكسجين لألنسجة من األعضاء التالية يبدأ بالتلف أوالً؟47
 

A- المعدة 

B- المخ 

C- الكبد 

D- األمعاء 

 ممايلي من العالمات التي تظهر على المصاب في حال إنسداد مجرى الهواء لديه؟ أي48
 

A- زيادة مستوى األوكسجين في دمه 

B- عدم قدرة وصول األوكسجين للرئتين 

C- إنخفاض نسبة ثاني أوكسيد الكربون في الدم 

D- وصول األوكسجين لألنسجة 

 بب إنسداد مجرى الهواء؟ممايلي من عالمات حدوث إختناق باألنسجة بس49
 

A- إزرقاق األصابع والشفتين 

B- إحمرار في الوجه وزيادة درجة حرارة الجسم 

C- يكون المصاب قلق ونشيط 

D- انقباض حدقات العين 

50I -  يضع يد واحدة على جبهة المصابII -  يضع أصبعين من يده األخرى على عظم الفكIII -  يدفع الرأس
 لألعلى ماهو اسم هذه الوضعية لفتح مجرى الهواء للمصاب؟للخلف برفع الفك 

 
A- وضعية الصدمة 

B- وضعية نصف الجلوس 

C- وضعية الرأس للخلف الذقن لألعلى 

D-  نصف جلوس -وضعية نصف انبطاح 

 


