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 الشامل الفحص 

 اللون األخضر هو اإلجابة الصحيحة
 

 األسئلة األكثر تكراًر إلمتحان القيادة النظري في تركيا

   الرابعاالمتحان 

 

 

 لمن أولوية المرور في الصورة المرفقة؟-1

 
A-   أفضلية المرور للمركبة األصغر حجما 

B- أفضلية المرور للمركبة األسرع 

C-  1المركبة رقم 

D-  2المركبة رقم 

 المساهمة في الصورة المرفقة؟ -ارع مسار التس -حدد مسار زيادة السرعة 2

 
A- 4 

B- 3 

C- 2 

D- 1 
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 الفصل في الصورة المرفقة؟ -مسار التباطؤ  -حدد مسار تخفيف السرعة 3

 
A- 4 

B- 3 

C- 2 

D- 1 

4I -  حالة عميقة من فقدان الوعيII -  يفقد المصاب اإلستجابة للمؤثرات المحيطة بهIII -  اليعطي

 عل مماسبق نستنتج أن المصاب يعاني من؟المصاب أي رد ف

 

A- دوخة 

B- إغماء 

C- صدمة 

D-  كوما -غيبوبة 

 

  

 من أين يتم الدخول إلى الطريق السريع واإلندماج مع السيارات التي تسير عليه؟5

 

A-  مسار زيادة السرعة -من أول نقطة في مسار التسارع 

B-  سرعة ومابعد يجوزاإلندماجمسار زيادة ال -من منتصف مسار التسارع 

C-  مسار تخفيف السرعة -من أول نقطة في مسار التباطؤ 

D-  مسار تخفيف السرعة -من آخر نقطة في مسار التباطؤ 

 المرش؟ -عند البدء بتشغيل المحرك مالذي يسبب عدم دوران محرك التشغيل 6

 

A- نفاذ البطارية 

B-   البطارية ليست مشحونة كليا 

C- فلتر الهواء إتساخ 

D-   تكون أقطاب البطارية مشدودة جدا 
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 ماهو اإلجراء الذي يقدمه المسعف في هذه الصورة؟7

 
A- مناورة هيمليك 

B- مناورة رينتك 

C- مناورة رجل اإلطفاء 

D- مناورة رفع الذقن لألعلى الرأس للخلف 

 فقط؟ الديزلت أي ممايلي هو مصباح التحذير الموجود على التابلو وخاص بسيارا8

 

A- ضوء تحذير شحن البطارية 

B- ضوء تحذير ضغط الزيت 

C-  الحّمايات -ضوء تحذير قوابس التسخين 

D- ضوء تحذير درجة حرارة سائل تبريد المحرك 

 ممايلي يعتبر صحيح عند إجراء إسعافات أولية لمريض صرع؟9

 

A- إبعاد األدوات الثقيلة عنه 

B- هوضع شْي لين تحت رأس 

C- ترك المريض حتى تنتهي الحالة التشنجية 

D- كل الخيارات صحيحة 

 مالهدف من اإلسعافات األولية؟10

 

A- مداوة المرضى 

B- تفادي حوادث المرور 

C- توفير الدعم األساسي للحياة 

D- 
الحماية من األمراض 

 المعدية

11I -  الخوف من الموتII -  الغثيان والتقيؤIII - لصدر ضيق في اIIII -  وانسداد كلي في شريان القلب

 من األعراض السابقة المصاب يعاني من؟

 

A-  األزمة القلبية -الذبحة الصدرية 

B- النوبة القلبية 

C- الصرع 

D- التشنج الحموي 
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 في الصورة المرفقة أولوية المرور لمن علما  أن الطريق أفقي مستوي وليس منحدر؟12

 
A-  2المركبة رقم 

B-  1المركبة رقم 

C-   األكبر حجما 

D-  العمومية -المركبة التجارية 

 ماذا تسمى الوضعية الظاهرة في الصورة؟13

 
A-  الغيبوبة -وضعية الكوما 

B- وضعية تصحيح العمود الفقري والرقبة 

C- وضعية نصف الجلوس 

D- وضعية الذقن لألعلى الرأس للخلف 

 الصورة؟ مااسم الوضعية الظاهرة في14

 
A-  الجانبية -الغيبوبة  -وضعية الكوما 

B- وضعية تصحيح العمود الفقري والرقبة 

C- وضعية نصف الجلوس 

D- وضعية الذقن لألعلى الرأس للخلف 
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 في الصورة المرفقة أي واحد من المركبات يجب عليه المرور وفقا  إلشارة ضابط المرور؟15

 
A-  4م والمركبة رق 2المركبة رقم 

B-  2والمركبة رقم  1المركبة رقم 

C-  3والمركبة رقم  1المركبة رقم 

D-  فقط 1المركبة رقم 

 بسبب حالة إلتهابية ما سيؤدي لدخول الطفل في؟ 33إرتفاع درجة حرارة الطفل إلى الدرجة 16

 

A- حالة صرع 

B- حالة إسهال حاد 

C- حالة تشنج حّموي 

D- حالة هستيريا 

 إنزال درجة حرارة األطفال المرتفعة يجب على المسعف القيام بــ؟من أجل 17

 

A- تدليك بطن الطفل 

B- وضع كحول على بطن الطفل 

C- وضع كمادة ماء ساخن على جبهة الطفل 

D- وضع أرجل الطفل في بانيو ماء درجة حرارته من درجة حرارة الغرفة 

 لمريض الصرع؟ممايلي يعتبر خاطئ عند تقديم إسعافات أولية 18

 

A- محاولة فتح فم المريض المغلق وربط المريض بشكل جيد 

B- وضع شيء لين تحت رأسه 

C- إبعاد األدوات الثقيلة عنه 

D- عدم تشميمه مواد غريبة أو أي رائحة 
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 في الصورة المرفقة رتب أولوية المرور؟19

 
A- األسرع 

B- المركبة ذات اليمين الفارغ 

C- 1 - 2 

D- 2 - 1 

20I -  عند حدوث كسر في الصدرII -  عند وجود أداة حادة ماهي الوضعية الصحيحة للمصاب عند

 حدوث أي حالة مماسبق؟

 

A-  سم 33وضعية رفع األرجل 

B- وضعية نصف الجلوس 

C-  الغيبوبة -وضعية الكوما 

D-  الجانبية -وضعية اإلستفاقة 

21I -  دقائق  13 - 5مؤقتة مدتها منII -  تسببها البدانة أو الحزن الشديد أو الهيجانIII -  يحدث فيها

 إنسداد جزئي في شرايين القلب من األعراض السابقة المصاب يعاني من؟

 

A-  الكوما -الغيبوبة 

B- النوبة القلبية 

C- 
الذبحة  -األزمة القلبية 

 الصدرية

D- الدوخة 

 إلستمرار بسحبه في محركات الديزل؟أي ممايلي هو نتيجة إلستنفاد الوقود وعدم ا22

 

A-  فلتر الهواء -تلوث مرشح الهواء 

B- تحفر خزان الوقود 

C-  سحب هواء في نظام الوقود -تهوية في نظام الوقود 

D- تلوث غطاء الوقود والمناطق المحيطة به 
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 ماهو اإلنتهاك المرتكب الذي يؤدي إلى حادث مروري كما في الصورة المرفقة؟23

 
A- عدم التقيد بمسافة التعقب واآلمان 

B- عدم إعطاء أولوية المرور على المنعطفات 

C- عدم إستخدام المصابيح األمامية 

D- عدم إتباع أو إعطاء المركبات أولوية المرور 

 رتب أولوية المرور في الصورة المرفقة؟24

 
A-  اإلسعاف -المطافئ  -البوليس  -آلة األشغال 

B- آلة األشغال -البوليس  -المطافئ  - اإلسعاف 

C-  آلة األشغال -اإلسعاف  -المطافئ  -البوليس 

D-  آلة األشغال -اإلسعاف  -البوليس  -المطافئ 

 أي ممايلي يتسبب بتشغيل المحرك مطوال ؟25

 

A-  الفرامل -دواسة المكابح 

B-  المرش -محرك بدء التدوير 

C- المصابيح األمامية 

D- ت الزجاجمساحا 

 إن حدوث إختالل وقتي في النشاط الكهربائي للمخ سيؤدي إلى دخول المريض بحالة؟26

 

A- تشنج حموي 

B- ارتعاش وتهيج 

C- شلل جزئي 

D- صرع 

 من عالمات هبوط السكر؟27

 

A- الجوع والتعرق 
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B- الرعاش والتهيج 

C- تسرع ضربات القلب 

D- كل الخيارات صحيحة 

النزيف الداخلي ماهي الوضعية الصحيحة للمصاب عند  -اإلغماء الصدمة  -لدوخة عند حدوث ا28

 حدوث أي حالة مماسبق؟

 

A-  الغيبوبة -وضعية الكوما 

B- وضعية نصف الجلوس 

C- وضعية التسطيح على الظهر 

D-  سم 33وضعية رفع األرجل 

 في الصورة المرفقة رتب أولوية المرور؟29

 
A- المركبة األسرع 

B- 1 – 2 

C- 2 – 1 

D- تعطي المركبة ذات المسار المستقيم أولوية مرور للمركبة الخارجة 

 تعطل اتحاد العظام يؤدي إلى حدوث؟30

 

A- كسر 

B- خلع 

C- إلتواء 

D- جرح 

31I -  المصاب فقد الحس بالمؤثرات المحيطة بهII -  اليسترد وعيه رغم كل المحاوالتIII -  يخرج دم

 من فمه مماسبق ماهي الوضعية الصحيحة التي يجب إعطاءها للمصاب؟وسائل 

 

A-  الغيبوبة -وضعية الكوما 

B-  سم 33وضعية رفع األرجل 

C- وضعية نصف الجلوس 

D- وضعية التسطيح على الظهر 

32I -  المصاب فاقد للوعيII - سمين ماهي الطريقة الصحيحة للنقل ؟ 

 

A- طريقة رجل اإلطفاء 

B- يقة النقل بالكرسيطر 

C- طريقة السحب 

D- طريقة النقل بالجسر المحسن 
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 أي ممايلي هو النظام الذي يعطي الحركة األولى لبدء تشغيل السيارة؟33

 

A- نظام بدء التشغيل 

B- نظام التشحيم 

C- نظام الوقود 

D- نظام الشحن 

 ممايلي إجراء خاطئ عند وجود خلع في أحد مفاصل الجسم؟34

 

A- تثبيت الخلع بالشكل الذي وجد عليه 

B- فحص درجة حرارة مكان الخلع 

C- فحص النبض ولون الجلد على موقع الخلع 

D- 
محاولة إعادة المفصل المخلوع وإعطاء المصاب شيء من 

 الفم

 على الصفائح في البطارية؟ اإللكتروليتأين ينبغي أن يكون مستوى 35

 

A- تحت الصفائح 

B- ئحفوق الصفا 

C- يكفي للوسط 

D- يقدر السائق الكمية بشكل تقريبي حسب نوع البطارية 

عند عدم معرفتك هل مريض السكري يعاني من هبوط أم إرتفاع في السكر الحل األفضل وفي حال 36

 كان المريض واعي؟

 

A- إعطاء المريض أنسولين 

B- إعطاء المريض سكر 

C- إعطاء المريض ملح 

D- شرب كميات كبيرة من الماءجعل المصاب ي 

 يتميز الجرح النزغي بحدوث؟37

 

A- بتر وانفصال في أنسجة الجسم 

B- تخريش 

C- تورم وإزرقاق 

D- فتحات صغيرة غير نازفة 

 عند إنقطاع الدم واألوكسجين بشكل مؤقت عن الدماغ ماذا يحدث للمصاب؟38

 

A- صدمة 

B- دوخة 

C- إغماء 

D- غيبوبة 

 ى السائقين معرفة اإلسعافات األولية؟لماذا عل39

 

A- للتمكن من تقليل نسبة حوادث المرور 

B- إكتساب مهارة موظفي الرعاية الصحية 

C- للقيام بالعالجات التي تعالج المرضى 
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D- ليكون قادر  على القيام بالتدخالت التي تسمح بإنقاذ الحياة في مشهد الحادث 

 

  

40I -  هبوط ضغط دمII - قص تروية حاد فجائي من األعراض السابقة المصاب سيعاني؟ن 

 

A-  كوما -من غيبوبة 

B- من صدمة 

C- من إغماء 

D- من دوخة 

 ماذا يعني مصباح التحذير التالي على لوحة أجهزة السيارة؟41

 
A- ضغط اإلطارات منخفض 

B- فرامل اليد مسحوبة 

C- مصباح الضباب مشتعل 

D- كوليات الفرامل -فرامل تآكل بالطات ال 

 ممايلي هو من أسباب حدوث الصرع؟42

 

A- التعب النفسي والجوع الشديد 

B- التغيرات الهرمونية أثتاء فترة المراهقة 

C- تناول أدوية بدون إستشارة الطبيب أو انعدام المخدرات 

D- كل الخيارات صحيحة 

 

  

 ؟ السريعالخروج من الطريق من أي مسار وأي نقطة يتم 43

 

A-  مسار تخفيف السرعة -من بداية مسار التباطؤ 

B-  مسار تخفيف السرعة -من نهاية مسار التباطؤ 

C-  مسار زيادة السرعة -من بداية مسار التسارع 

D- من منتصف مسار التسارع ومابعده يجوز الخروج 

 لية؟حدد الطريق المقسوم ذو اإلتجاهين من الطرق الظاهرة بالصور التا44
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A-  

B-  

C-  

D-  
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؟45  في الصورة المرفقة ماهو رقم المركبة التي تصرف قائدها تصرف  خاطئ 

 
A-  4المركبة رقم 

B-  3المركبة رقم 

C-  2المركبة رقم 

D-  1المركبة رقم 

 وفقا  ألي مبدأ تعمل محركات الديزل؟46

 

A- حقن وقود الديزل في الهواء المضغوط 

B- بنزين في الهواء المضغوطحقن ال 

C- إشعال خليط وقود الديزل والهواء المضغوط من خالل سداد السخان 

D- إشعال خليط البنزين والهواء المضغوط من خالل سداد السخان 

 المرش أثناء عمل المحرك؟ -أي ممايلي يحدث إذا أدرت بادئ تشغيل السيارة 47

 

A- يتم تشحيم المحرك وتزيته بشكل أفضل 

B- المحرك يصبح أبطأ 

C- يُعطب المحرك 

D- المحرك يدور أسرع 

 في الصورة المرفقة أي مركبة تستخدم أولوية المرور أوال ؟48

 
A- الباص 

B- التكسي 

C- الجرار 

D- آلة األشغال 

 أي ممايلي يستخدم لتلبية إحتياجات الكهرباء من األنظمة التي تعمل بالطاقة الكهربائية؟49

 

A-  المرش -محرك بدء التشغيل 

B- مكيف الهواء األوتوماتيكي 
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C- مساحات الزجاج 

D- البطارية 

 رتب أولوية المرور في الصورة المرفقة؟50

 
A- 1 - 2 - 3 

B- 2 - 1 - 3 

C- 3 - 1 - 2 

D- 1 - 3 - 2 
 


