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 الشامل الفحص 

 اللون األخضر هو اإلجابة الصحيحة
 

 األسئلة األكثر تكراًر إلمتحان القيادة النظري في تركيا

  الثالث االمتحان 

 

 

 

 عن ماذا تُعبر خطوط األرض الظاهرة في الصورة المرفقة؟1السؤال

 
A- طريق مقسوم 

B- ممنوع الركن أو التوقف 

C- المعاقين موقف خاص بسيارات 

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

 على ماذا تدل ساعة التابلو الظاهرة في الصورة المرفقة؟2

 
A- ساعة التنبيه على إنخفاض الوقود 

B- ساعة التنبيه على إرتفاع حرارة السيارة 

C- ساعة تحديد عدد دورات المحرك في الدقيقة 

D- رعة السيارةساعة تحديد س 
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 يؤدي إلى حدوث؟ دائم بشكلإنفصال أسطح المفصل 3

 
A- كسر 

B- خلع 

C- إلتواء 

D- جرح 

 ماذا يسمى الجزء من الطريق المشار له بالسهم في الصورة المرفقة؟4

 
A- المنصة 

B- الشريط 

C- البانكيت 

D- الجزيرة 

 أو الرجل ؟ ممايلي يعتبر صحيح عند إيقاف النزيف الحاصل في اليد5
 

A- سحب األداة الحادة أن وجدت متروكة 

B- إعادة األحشاء الخارجة من الجسم نتيجة الجرح 

C- رفع مكان اإلصابة أعلى من القلب 

D- وضع قطن أو محارم على مكان اإلصابة 

 ممايلي صحيح عند حدوث نزيف في األذن؟6
 

A- تسطيح المصاب بإتجاه األذن الغير المصابة 

B- لضغط بقطعة قماش نظيفة عليها وتسطيح المصاب بإتجاههاا 

C- رفع رأس المصاب لألعلى 

D- وضع قطن طبي داخل األذن المصابة 
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 ماذا يسمى الجزء المشار له بالسهم الظاهر على الصورة المرفقة؟7

 
A-  مولد القوة -المحرك 

B- المرش 

C- الرادياتور 

D-  ام التعليقنظ -مانع الصدمة  -األتماصور 

 يؤدي إلى حدوث؟ لحظيالمفصل بشكل انفصال أسطح 8
 

A- كسر 

B- خلع 

C- إلتواء 

D- جرح 

 ماهو نوع الكسر الحاصل والذي جعل المسعف يستخدم طريقة التثبيت الظاهرة في الصورة؟9

 
A- كسر الساعد والكعبرة 

B- كسر الفك 

C- كسر الساق 

D- كسر الفخذ 

 حدوث تهتك في أنسجته يؤدي إلى حدوث؟تمزق الجلد أو 10
 

A- كسر 

B- خلع 

C- إلتواء 

D- جرح 
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 ماذا يسمى الجزء من الطريق المشار له بالسهم في الصورة المرفقة؟11

 
A- ممر طالب مدارس 

B- طريق المشاة 

C- ممر مشاة 

D- ممر سكة حديد 

 متى تستخدم هذه الوضعية؟12

 
A- ر  إذا كان بطن المصاب مبقو 

B- عندما يشعر المصاب بالدوار 

C- عندما يدخل المصاب في مرحلة الصدمة 

D- بعد إنتهاء نوبة الصرع 
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ماهو التصرف الصحيح الذي يجب على الُمسعف القيام به إذا صادف نفس الحالة الظاهرة في 13
 الصورة؟

 
A- عدم سحب األداة الحادة ووضع المصاب بوضعية نصف جلوس 

B-  األداة الحادة فورا  يجب سحب 

C- وضع قطن حول األداة الحادة 

D- سحب األداة الحادة ووضع قطن طبي داخل الجرح 

14I -  مسعف واحد مصابين ُكثرII -  ظروف نقل المصابين صعبةIII -  النزيف غزير جداً واليتوقف
 بأي إجراء إسعافي ماهو التصرف الصحيح الذي يجب على الُمسعف القيام به؟

 
A- الصراخ واإلستسالم واإلنسحاب من موقع الحادث 

B- إنتظار وصول سيارة اإلسعاف بدون تقديم أي إجراء 

C- شد العُصبة إليقاف النزيف 

D- البدء بإجراءات دعم الحياة األساسي حتى اليتوقف القلب 

 ماذا يسمى الجزء المشار له بعالمة إستفهام الظاهر على الصورة المرفقة؟15

 
A- علبة السرعة 

B- اإلكس 

C- الشافت 

D- الديفرانسيل 
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 ماهو نوع الكسر الحاصل والذي جعل المسعف يستخدم طريقة التثبيت الظاهرة في الصورة؟16

 
A- كسر الساعد والكعبرة 

B- كسر العضد 

C- كسر الساق 

D- كسر الفخذ 

 المرفقة؟ماذا يسمى الجزء من الطريق المشار له بالسهم في الصورة 17

 
A- ممر مشاة 

B- ممر طالب مدارس 

C- ممر سكة حديد 

D- طريق المشاة 
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 ماذا يسمى الجزء المشار له بالسهم الظاهر على الصورة المرفقة؟18

 
A- المرش 

B- الرادياتور 

C-  مولد القوة -المحرك 

D-  نظام التعليق -مانع الصدمة  -األتماصور 

 معنى الخطوط المرسومة على الطريق؟ في الصورة المرفقة ماهو19

 
A- الخط البطيء 

B- التدخل الساحة المخططة 

C- بداية الطريق الُمقسم 

D- يسمح بوقوف المركبات داخل الساحة المخططة 

 ماذا يسمى الجزء من الطريق المرصود بكاميرات المراقبة في الصورة المرفقة؟20

 
A- البانكيت 

B- طريق العبور 

C- شريط األمنيال 

D- الجزيرة 

 الجرح الناتج عن اإلحتكاك يسمى؟21
 

A- جرح رضي 

B- جرح وخزي 
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C-  سحقي -جرح سحجي 

D- جرح طعني 

 في الصورة المرفقة هناك تصرف يعتبر خاطئ إذا قام الُمسعف بتطبيقة؟22

 
A- تغطية بطن المصاب بشرشف أو بطانية 

B-   نقل المصاب إلى المشفى فورا 

C- عدم السماح للمصاب بمشاهدة جراحه 

D- إعادة األحشاء الخارجة من البطن 

 حدد الطريق المقسوم من الطرق الظاهرة بالصور التالية؟23
 

A-  

B-  
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C-  

D-  

 الجرح الناتج عن الضرب أو السقوط من أماكن قليلة اإلرتفاع يسمى؟24
 

A- الجرح الرضي 

B- الجرح القاطع 

C- السحقي -لسحجي الجرح ا 

D- الجرح الوخزي 

 

  

 ممايلي يعتبر خطأ عند شد العُصبة؟25
 

A- كتابة حرف ما على جبهة المصاب وعلى الجزء المبتور 

B- إستخدام حبال أو أسالك معدنية عند شد العُصبة 

C-  سم 01 - 8استخدام قطعة قماش بعرض 

D- كتابة ساعة شد العُصبة على جبهة المصاب 

 ى ماذا تدل ساعة التابلو الظاهرة في الصورة المرفقة؟عل26

 
A- ساعة تحديد عدد دورات المحرك في الدقيقة 

B- ساعة التنبيه على إرتفاع حرارة السيارة 

C- كمية الوقود في الخزان 

D- ساعة تحديد سرعة السيارة 
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 ماذا يسمى الجزء المشار له بالسهم الظاهر على الصورة المرفقة؟27

 
A-  مولد القوة -المحرك 

B- مضخة تدوير الماء 

C- الرادياتور 

D- المرش 

 ماهو نوع الكسر الحاصل والذي جعل المسعف يستخدم طريقة التثبيت الظاهرة في الصورة؟28

 
A- كسر الساعد والكعبرة 

B- كسر العضد 

C- كسر الساق 

D- كسر الفخذ 

 اصل في الرأس؟ممايلي صحيح من أجل تخفيف النزيف الح29

 
A- الضغط على شريان الترقوة 

B- الضغط على الشريان السباتي 

C- شد ُعصبة على الشرايين اإلبطية 

D- وضع مسحوق القهوة أو البودرة الطبية 
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 ماذا يسمى الجزء المشار له بالسهم الظاهر على الصورة المرفقة؟30

 
A-  نظام التعليق -مانع الصدمة  -آمورتيسور 

B- الرادياتور 

C- المرش 

D- الشافت 

 من محطة الوقود في الصورة المرفقة؟ 2ماذا يسمى الطريق التي تخرج منه المركبة 31

 
A- طريق العبور 

B- الطريق الرابط الواصل 

C- طريق ذو إتجاه واحد 

D- طريق ذو إتجاهين 

 فقة؟ماذا يسمى الجزء من الطريق المشار له بالسهم في الصورة المر32

 
A- الجزيرة 

B- البانكيت 

C- المنصة 
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D- طريق العبور 

 في الصورة المرفقة أيهما ممر المشاة؟33

 
A- I - II - III 

B- I - II 

C- II - III 

D- I - III 

 ماهو نوع الكسر الحاصل والذي جعل المسعف يستخدم طريقة التثبيت الظاهرة في الصورة؟34

 
A- ةكسر الساعد والكعبر 

B- كسر العضد 

C- كسر الساق 

D- كسر الفخذ 

 ماهو المكان الصحيح لشد العُصبة؟35
 

A-   فوق مكان البتر تماما 

B- أبعد نقطة عن مكان البتر 

C- أقرب نقطة من مكان البتر 

D- أقرب مفصل من مكان البتر 

 هرة في الصورة؟ماهو نوع الكسر الحاصل والذي جعل المسعف يستخدم طريقة التثبيت الظا36

 
A- كسر الساعد والكعبرة 

B- كسر العضد 
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C- كسر الساق 

D- كسر الفخذ 

توضح الصورة المرفقة ترتيب أجزاء النظام القابض الفاصل الواصل إختر الترتيب الصحيح لهذه 37
 األجزاء؟

 
A- I  الشافت- II  الديفرانسيل- III اإلكس 

B- I  الديفرانسيل- II  الشافت- III اإلكس 

C- I  اإلكس- II  الديفرانسيل- III الشافت 

D- I  الديفرانسيل- II  اإلكس- III الشافت 

 أو الدعس على مسامير أو دبابيس يسمى؟ الوخزالجرح الناتج عن 38

 
A-  السحقي -الجرح السحجي 

B- الجرح الوخزي 

C- الجرح الرضي 

D- الجرح القاطع 

 ه بعالمة إستفهام و الظاهر في الصورة المرفقة؟ماذا يسمى الجزء المشار ل39

 
A- اإلكس 

B- الديفرانسيل 

C- علبة السرعة 

D- الفوالن 

 ماذا يسمى الجزء من الطريق المشار له بالسهم في الصورة المرفقة؟40

 
A- المنصف 
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B- الجزيرة 

C- الشريط 

D- المنصة 

 خدم طريقة التثبيت الظاهرة في الصورة؟ماهو نوع الكسر الحاصل والذي جعل المسعف يست41

 
A- كسر الكتف 

B- كسر العضد 

C- كسر الساق 

D- كسر الفخذ 

 متى يجب على المسعف إستخدام العُصبة فوراً؟42
 

A- 
إذا كان نوع الجرح عند المصاب جرح 

 رضيا  

B- إذا كان الجرح في بطن المصاب 

C-   إذا كان نوع الجرح وخزيا 

D-  بتر في األطرافعند وجود 

 ؟.القطعي بــ -يتميز الجرح القاطع 43
 

A- وجود تخريش 

B- وجود تورم وإزرقاق 

C- وجود حواف منتظمة ويكون عميق 

D- وجود تشوهات وكسور 

 ممايلي يعتبر صحيح عند إيقاف نزيف األنف للمصاب؟44
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A- رفع رأس المصاب لألعلى 

B- وضع فازلين داخل أنف المصاب 

C- لضغط على فتحات أنف المصاب وإغالقها 

D- الضغط على أجنحة االنف العلوية وإمالة الرأس لألمام 

 ماذا يسمى الجزء من الطريق المشار له بالسهم في الصورة المرفقة؟45

 
A- ممر مشاة 

B- ممر سكة حديد 

C- ممر طالب مدارس 

D- طريق المشاة 

 ه بالسهم في الصورة المرفقة؟ماذا يسمى الجزء من الطريق المشار ل46

 
A- الطريق الرابط الواصل 

B- البانكيت 

C- الجزيرة 

D- طريق العبور 

 ممايلي يعتبر إجراء خاطئ عند وجود كسر في جسم المصاب؟47
 

A- تحريك المصاب و تقليبه 

B- تثبيت الكسر بالوضع الذي وجد عليه 

C-  001اإلتصال بـــ 

D- فحص وعي المصاب 

 والمكتوب على أحد ساعات التابلو؟ R.P.M ماذا يعني الرمز48
 

A- عدد دورات المحرك في الساعة 

B- عدد دورات المحرك في الدقيقة 

C- عدد دورات المحرك في الثانية 

D- عدد دورات الدوالب في الدقيقة 
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 رسوم على الطريق؟في الصورة المرفقة مالذي يجب على السائق القيام به وفقاً للرمز األفقي الم49

 
A-  متر 01التوقف بعد 

B-  ساعة/كيلومتر 01السير في سرعة الحد الدنيا ومقدارها 

C-  ساعة/كيلومتر 01السير في سرعة الحدود القصوى ومقدارها 

D-  متر مع السيارة التي تسير في األمام 01يجب ان يكون بُعد المسافة 

 المرفقة؟ماذا يسمى الطريق الموضح في الصورة 50

 
A- طريق سفلي 

B- طريق علوي 

C- طريق سريع 

D- طريق العبور 

 

 


