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 الشامل  الفحص 

 اللون األخضر هو اإلجابة الصحيحة    
 

 األسئلة األكثر تكراًر إلمتحان القيادة النظري في تركيا

  الثانياالمتحان 

 

 

 

 ماذا يعني الرمز الظاهر في الصورة المرفقة إذا ظهر على التابلو؟1السؤال

 
A- مشكلة في دارة الفرملة 

B- مشكلة في دارة التبريد 

C- ضوء تحذير ضغط الزيت 

D- يرجى إحضار فطائر الشاي أصبح جاهز 

 

  

2I -  المصاب غير قادر على السعال والكالمII -  المصاب يمسك رقبتهIII -  المصاب شاخًص لبصره
 لونه أزرق من ماذا يعاني المصاب إذا ظهرت األعراض السابقة؟

 
A-  غير تام -إنسداد جزئي 

B-  كامل -إنسداد كلي 

C- حالة نزيف شرياني 

D- حالة نزيف وريدي 

3I -  المصاب قادر على السعالII -  المصاب قادر على الكالمIII - لمصاب قادر على الوقوف من ا
 ماذا يعاني المصاب إذا بدأ بالسعال ورافقه األعراض السابقة؟

 
A- إنسداد جزئي غير تام 

B-  كامل -كلي  -إنسداد تام 

C- نوبة قلبية 

D- صدمة 
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 على ماذا تدل ساعة التابلو الظاهرة في الصورة المرفقة؟4

 
A- ساعة التنبيه على إرتفاع الحرارة 

B- اعة التنبيه على إنخفاض الوقودس 

C- ساعة تحديد عدد دورات المحرك في الدقيقة 

D- ساعة تحديد سرعة السيارة 

 إذا قلنا أن المصاب يعاني من نزيف خارجي شرياني فما هي األعراض التي ستظهر عليه؟5
 

A- يخرج دم على شكل فقاعات دموية 

B- نيخرج دم غامق اللون يجري جريان يسيل سيال 

C- يخرج دم فاتح اللون مترافق ومتواتر مع ضربات القلب 

D- يخرج دم غامق اللون مترافق ومتواتر مع ضربات القلب 

 إذا قلنا أن المصاب يعاني من نزيف خارجي وريدي فما هي األعراض التي ستظهر عليه؟6
 

A- يخرج دم غامق اللون يجري جريان يسيل سيالن 

B-  مترافق متواتر مع ضربات القلبيخرج دم غامق اللون 

C- يخرج دم فاتح اللون يجري جريان يسيل سيالن 

D- يخرج دم فاتح اللون مترافق متواتر مع ضربات القلب 

 على ماذا تدل ساعة التابلو الظاهرة في الصورة المرفقة؟7

 
A- ساعة التنبيه على إرتفاع حرارة السيارة 

B-  في الدقيقةساعة تحديد عدد دورات المحرك 

C- ساعة التنبيه على إنخفاض الوقود 

D- ساعة تحديد سرعة السيارة 

 أي ممايلي هي نقطة الضغط أثناء النزيف الثقيل من الرأس او الوجه؟8
 

A- األربية 

B- اإلبط 

C- حبل الوريد 

D- الترقوة 



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

 

  

ت تقييم الوعي إذا كان يمكنك إخبار الطاقم الطبي أن المصاب ضمن المستوى األول من مستويا9
 المصاب؟

 
A- يستجيب بدون أي نوع من أنواع التحفيز 

B- يستجيب عند التحفيز المؤلم بالضرب أو الوخز 

C- يستجيب عند التحفيز اللفظي و الصراخ 

D-   اليستجيب أبدا 

 عند إجراء دعم حياة أساسي للرضع و الكبار يكون نزول الصدر؟10
 

A- 2Cm-3Cm 

B- 3Cm - 4Cm 

C- 4Cm - 5Cm 

D- 5Cm - 5Cm 

 من الطريق الموضح في الصورة؟ 4 - 1ماذا يسمى الجزء 11

 
A-  البانكيت -طريق ترابي يستطيع المشاة إستخدامه 

B- المنصة 

C- الجزيرة 

D- ممر مشاة 

كم ضغطة في الدقيقة يجب أن نضغط على قلب الكبار الصغار األطفال عند تطبيق دعم الحياة 12
 األساسي؟

 
A- ستون ضغطة كل دقيقة 

B- سبعون ضغطة كل دقيقة 

C- تسعون ضغطة كل دقيقة 

D- مئة ضغطة كل دقيقة 

يمكنك إخبار الطاقم الطبي أن المصاب ضمن المستوى الثالث من مستويات تقييم الوعي إذا كان 13
 المصاب؟

 
A-   ال يستجيب أبدأ 

B- و الوخزيستجيب عند التحفيز المؤلم بالضرب أ 

C- يستجيب بدون أي نوع من أنواع التحفيز 

D- يستجيب عند التحفيز اللفظي و الصراخ 
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 كمية الدم الوسطية في جسم اإلنسان عند الرجال؟14
 

A- ثالث ليترات 

B- أربعة ليترات 

C- أربعة ونصف ليتر 

D- خمسة ليترات 

 ماذا تعني الشاخصة المرورية التالية؟15

 
A- قوف والتوقفيمنع الو 

B- يمنع الوقوف يسمح التوقف 

C-  يمنع الركن و التوقفpark etmek ve duraklamak yasak 

D- يمنع الركن يسمح التوقف 

 دقائق يسمى ذلك؟ 5إن قيام الشوفير بإنزال الركاب من المركبة خالل مدة زمنية التتجاوز 16
 

A- الوقوف 

B- اإلنتظار 

C- التوقف 

D- الركن 

 عدد ضربات القلب الطبيعية عند الكبار والصغار واألطفال؟17
 

A-  ضربة كل دقيقة 06إلى  06من 

B-  ضربة كل دقيقة 06إلى  06من 

C-  ضربة كل دقيقة 06إلى  06من 

D-  ضربة كل دقيقة066إلى  06من 

 

 

 
 



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

 عند إجراء دعم حياة أساسي للكبار و الصغار و األطفال يكون نزول الصدر؟18
 

A- 2Cm - 3Cm - 4Cm 

B- 3Cm - 4Cm - 5Cm 

C- 4Cm - 5Cm - 5Cm 

D- 5Cm - 5Cm -5Cm 

 ماذا يسمى الجزء المشار له بالسهم في الصورة المرفقة؟19

 
A- طريق العبور 

B- البانكيت 

C- الطريق الرابط الواصل 

D- طريق ذو إتجاه واحد 

 عدد ضربات القلب الطبيعية عند الرضع؟20
 

A-  ضربة كل دقيقة 066ى إل 06من 

B-  ضربة كل دقيقة 046إلى  066من 

C-  ضربة كل دقيقة 006إلى  066من 

D-  ضربة كل دقيقة 026إلى  066من 

 إذا كانت الخطوط المتقطعة منتصف الطريق طويلة هذا يعني أن نوع الطريق؟21
 

A- طريق بإتجاهين 

B- طريق إتجاه واحد 

C- طريق العبور 

D- ط واصلطريق راب 

 عند ركن المركبة في منحدر نزول ممايلي يعتبر تصرف خاطئ إذا قام السائق بفعله؟22
 

A- إيقاف المحرك 

B- شد الفرامل اليدوية 

C- تعشيق الفيتيس على الوضعية الخلفية 

D-  على الوضع الفارغ -ترك الفيتيس بدون تعشيق 
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 لضباب الخلفي؟في الصورة المرفقة أي الرموز التالية هو ضوء ا23

 
A- A الرمز 

B- B الرمز 

C- C الرمز 

D- D الرمز 

 -في الصورة المرفقة أي الرموز التالية يدل السائق أن رمز مقابس التسخين تعمل في محرك الديزل 24
 الحّمايات؟ -الحرارة األمامية لمحرك الديزل 

 
A- A الرمز 

B- B الرمز 

C- C الرمز 

D- D الرمز 

 الدم الوسطية في جسم اإلنسان عند النساء؟كمية 25
 

A- ثالث ليترات 

B- أربعة ليترات 

C- أربعة ونصف ليتر 

D- خمسة ليترات 
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 ماهو اإلجراء الُمقدم للمصاب الظاهر في الصورة؟26

 
A- مناورة رجل اإلطفاء 

B- مناورة رينتك 

C- مناورة هيمليك للرضع 

D- االطفالمناورة هيمليك للكبار والصغارو 

 فما هي األعراض التي ستظهر عليه؟ ُشعريإذا قلنا أن المصاب يعاني من نزيف خارجي 27

 
A- يخرج دم غامق اللون مترافق متواتر مع ضربات القلب 

B- يخرج دم فاتح يجري جريان يسيل سيالن 

C- يخرج دم فاتح اللون مترافق متواتر مع ضربات القلب 

D-  دموية عاتفقايخرج الدم على شكل 

 متى نقرر أن المصاب واعي تماماً؟28
 

A- عندما يسترد وعيه بالتحفيز اللفظي والصراخ 

B- عندما يسترد وعيه بالتحفيز المؤلم 

C- عندما اليستجيب ألي نوع من أنواع التحفيز 

D- عندما نسأله ويجيب بوضوح دون أي تحفيز 

 وقف خدمة الشعب الموضح في الصورة؟كم هي مسافة الركن الواجب تركها بعيًد عن م29

 
A- 05 متر 

B- 36 متر 

C- 026 متر 

D- 056 متر 
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 ماهو اإلجراء الذي يقدمه المصاب لنفسه والظاهر في الصورة؟30

 
A- مناورة هيمليك 

B- مناورة رينتك 

C- مناورة رجل اإلطفاء 

D- مناورة شد البطن 

 رة ؟من ماذا يعاني المصاب الظاهر في الصو31

 
A- نوبة قلبية 

B- صدمة 

C-  غير تام -إنسداد جزئي 

D-  تام -إنسداد كامل 

 

  

32I -  ضغطة على القلب باألصابع  03يُضغطII -  اليُغلق أنف المصابIII -  يُنفخ زفيران لثانية

 المصاب ماذا تسمى اإلجراءات السابقة ومع من يتم تنفيذها؟ وأنف فمواحدة في 

 
A- الحيوية للرضع تقييم الحالة 

B- تقييم الحالة الحيوية للكبار والصغار واألطفال 

C- تطبيق دعم حياة أساسي للكبار والصغار واألطفال 

D- تطبيق دعم حياة أساسي للرضع 
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 في سيارات المواد الخطرة هناك شيء ضرورًي يجب تواجده مع الشوفير فما هو؟33
 

A-  كغ 0وزن الواحدة  2طفاية حريق عدد 

B-  معاون -حارس 

C- SRC5 

D- كل الخيارات صحيحة 

 يدخل اإلنسان في حالة الصدمة إذا فقد كم ليتر من دمه ؟34
 

A- ليتر واحد 

B- ليتران 

C- ثالث ليترات 

D- أربع ليترات 

 ماذا تعني الشاخصة المرورية التالية؟35

 
A- يمنع الوقوف والتوقف 

B- يمنع الوقوف يسمح التوقف 

C- يمنع الركن و التوقف 

D-  يمنع الركنpark etmek yasak 

 

  

 حدد الطريق المقسوم من الطرق الظاهرة بالصور التالية؟36
 

A-  
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B-  

C-  

D-  

 دقائق يسمى؟ 5اإلجراء الذي ال يُفرض على الشوفير أو السائق ويكون برضاه واليتجاوز المدة 37
 

A- اإلنتظار 

B- الركن 

C- الوقوف 

D- التوقف 
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 ماهو اإلجراء الُمقدم للمصاب الظاهر في الصورة؟38

 
A- مناورة رجل اإلطفاء 

B- مناورة هيمليك للرضع 

C- مناورة هيمليك لألطفال 

D- مناورة رينتك 

 في الصورة المرفقة أي شريط يمنع إشغاله بشكل دائم ومستمر ؟39

 
A- 0 

B- 2 

C- 3 

D- 0 - 3 

 كغ؟..... ق الواحدة في سيارة المواد الخطرة هو وزن طفاية الحري40
 

A- 3 كغ 

B- 0 كغ 

C- 06 كغ 

D- 05 كغ 

41I -  ضغطة على القلب باأليدي  03يُضغطII -  يُغلق أنف المصابIII -  يُنفخ زفيران لثانية واحدة
 في فم المصاب ماذا تسمى اإلجراءات السابقة ومع من يتم تنفيذها؟

 
A- ساسي عند الكبار و الصغار و األطفالدعم الحياة األ 

B- دعم الحياة األساسي للرضع 

C- مناورة هيمليك 

D- تقييم الحالة الحيوية عند المصابين 
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 في الصورة المرفقة أي الرموز التالية هو تنبيه انخفاض الوقود؟42

 
A- A الرمز 

B- B الرمز 

C- C الرمز 

D- D الرمز 

 

  

على الجسور والتقاطعات وفي األنفاق وعلى ممرات المشاة و أمام أبواب يمنع الركن أو التوقف 43
دوائر الدولة ومواقف خدمة الشعب ويحق للسائق الركن أو التوقف بعيًد عنها وعلى مسافة داخل 

 إمأل الفراغات باألرقام المناسبة؟......خارج المدينة..... المدينة
 

A- 05  متر 56 -متر 

B- 05  متر 05 -متر 

C- 05  متر 066 -متر 

D- 36  متر 056 -متر 

 ماذا يعني الرمز الظاهر في الصورة المرفقة إذا ظهر على التابلو؟44

 
A- مشكلة في دوزان السيارة 

B-  عيار بلنص -الدواليب تحتاج ترصيص 

C- السيارة جاهزة للتفحيط 

D- مانع اإلنزالق 

 قصيرة هذا يعني أن نوع الطريق؟إذا كانت الخطوط المتقطعة منتصف الطريق 45
 

A- طريق رابط واصل 

B- طريق العبور 

C- طريق بإتجاه واحد 
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D- طريق بإتجاهين 

 في الصورة المرفقة أي الرموز التالية هو نظام اإلنذار اليميني اليساري؟46

 
A- A الرمز 

B- B الرمز 

C- C الرمز 

D- D الرمز 

المصاب ضمن المستوى الثاني من مستويات تقييم الوعي إذا كان يمكنك إخبار الطاقم الطبي أن 47
 المصاب؟

 
A- يستجيب عند التحفيز اللفظي والصراخ 

B- يستجيب عند التحفيز المؤلم بالضرب أو الوخز 

C- يستجيب بدون أي نوع من أنواع التحفيز 

D-   اليستجيب أبدا 

 ركن؟في الصورة المرفقة أي الرموز التالية هو ضوء ال48

 
A- A الرمز 

B- B الرمز 

C- C الرمز 

D- D الرمز 

 في الصورة المرفقة أي الرموز التالية هو الفالشور الرباعي؟49

 
A- A الرمز 

B- Bالرمز 
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C- C الرمز 

D- D الرمز 

 في الصورة المرفقة إلى ماذا يرمز الشعار المشار له بإشارة إستفهام؟50

 
A- حيوية عند المصابينشعار تقييم العالمة ال 

B-  التنفس اإلصطناعي -شعار دعم الحياة األساسي 

C- شعار مناورة هيمليك 

D- شعار قسم الجراحة العامة 

 

 


