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 الشامل  الفحص 

 اللون األخضر هو اإلجابة الصحيحة    
 

 األسئلة األكثر تكراًر إلمتحان القيادة النظري في تركيا

  األولاالمتحان 

 

 

 رتب أساسيات اإلسعافات األولية حسب التسلسل الصحيح؟1

 

 

 الطرق الظاهرة بالصور التالية؟ حدد الطريق المقسوم من2

 

A-  اإلبالغ -التدخل  -الحماية 

B-  التدخل -الحماية  -اإلبالغ 

C-  التدخل -اإلبالغ  -الحماية 

D-  الحماية -اإلبالغ  -التدخل 

A-  

B-  
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عندما تصبح اإلشارة الضوئية حمراء أو عندما يحدث عطل ما في المركبة سيقوم السائق بإجراء صحيح 3

 من اإلجراءات التالية ماذا يسمى هذا اإلجراء؟

 

A- الركن 

B- الوقوف 

C- التوقف 

D- اإلنتظار 

 بالحركة التالية؟ماذا يقصد الشرطي 4

 
A- يتوجب عليك اإللتزام بالطرف اليميني من الطريق 

B- يتوجب عليك اإللتزام بالطرف اليساري من الطريق 

C- إذا كان الطريق من طرف اليمين مزدحم تستطيع الذهاب إلى اليمين 

D- إذا كان الطريق من طرف اليمين مزدحم تستطيع الذهاب إلى اليسار 

C-  

D-  
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 ؟A يقصد باالجراءماذا 5

 

A- تفقد المجاري الهوائية عند المصاب 

B- تفقد النبض والدورة الدموية 

C-  إشعر -اسمع  -تفقد التنفس عن طريق انظر 

D- تفقد رأس المصاب ورقبته وعموده الفقري 

 

 

 

 

 

 

 مالمقصود بتقييم العالمة الحيوية عند المصابين؟6

 

A- فحص التنفس والرئتين 

B-  الوعي واإلستيعابفحص 

C- فحص درجة حرارة المصاب 

D- فحص وتحليل بول و دم المصاب 

 ماذا يعني الرمز الظاهر في الصورة المرفقة إذا ظهر على التابلو؟7

 
A- إرتفاع حرارة المحرك 

B- مشكلة في دارة الفرامل 

C- مشكلة في دارة الزيت 

D- مشكلة في المرش 

 

  

 الدورة الدموية في جسم اإلنسان؟اليتبع لنظام 8

 

A- القلب 

B- العضالت 

C- 
األوعية 

 الدموية

D- الدم 
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 ماذا يعني الرمز الظاهر في الصورة المرفقة إذا ظهر على التابلو؟9

 
A- ديسك الدوالب خشن 

B- إنخفاض الهواء في الدواليب 

C- فرامل اليد 

D-  البالطات متآكلة -الكوليات 

 

  

 ماالهدف من إجراء الوضعية الظاهرة في الصورة؟10

 
A- تصحيح فقرات المصاب وإنتظام العمود الفقري 

B- الحفاظ على فك المصاب من خطر الكسر 

C- إلعادة اللسان لوضعه الطبيعي في حال كان المصاب قد بلعه 

D- إستعدادً للبدء بمناورة رينتك 

 

 

 
 

متر عن مسافات محددة داخل وخارج المدينة ممايلي خاطئ واليتقيد  053 -متر  03تُعبر األرقام 11

 باألبعاد السابقة؟

 

A- مسافة اإلنعطاف 

B- مسافة تبديل الشريط قبل التقاطعات 

C- مسافة التجاوز 

D- مسافة التعقب 
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 ممايلي اليتبع لنظام الهضم في جسم اإلنسان؟12

 

A- اللسان و األسنان 

B- المري والمعدة 

C- الكبد والبنكرياس واألمعاء 

D- المثانة 

 ماذا يعني الرمز الظاهر في الصورة المرفقة إذا ظهر على التابلو؟13

 
A- مشكلة في دارة الزيت 

B- إرتفاع حرارة المحرك 

C- مشكلة في دارة الفرامل 

D- مشكلة في المحرك 

 

 

 
 

 ؟B اإلجراءماهي المدة الزمنية إلتمام 14

 

A- خمس ثواني 

B- عشر ثواني 

C- خمسة عشر ثانية 

D- عشرون ثانية 

 

  

 ؟BC المدة الزمنية التمام االجراء15

 

A- خمس ثواني 

B- عشر ثواني 

C- خمسة عشر ثانية 

D- عشرون ثانية 
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 ماذا يعني الرمز الظاهر في الصورة المرفقة إذا ظهر على التابلو؟16

 
A-  في شاحن البطارية أوعطل في البطاريةعطل 

B- عطل في المرش 

C- مشكلة في دارة الزيت 

D- إرتفاع حرارة المحرك 

 ممايلي اليتبع للنظام الحركي في جسم اإلنسان؟17

 

A- القلب 

B- المفاصل 

C- العظام 

D- العضالت 

 

  

 التابلو؟ماذا يعني الرمز الظاهر في الصورة المرفقة إذا ظهر على 18

 
 

A- 
 نافذة التدفئة األمامية تعمل

B- مقاومة البلور الخلفي 

C- مساحات البلور معطلة 

D- باب السيارة مفتوح 
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 ؟ B ماذا يقصد باالجراء19

 

A- تفقد المجاري الهوائية التنفسية 

B- تفقد النبض والدورة الدموية 

C-  اشعر -اسمع  -تفقد التنفس عن طريق انظر 

D- تفقد لسان المصاب 

 

  

 تطبيق أساسيات اإلسعافات األوليةيقصد باإلبالغ عند 20

 

A- اإلنقاذ 

B- إبالغ البوليس 

C-  001اإلتصال بــ 

D- كتابة شكوى للجهة المسؤولة عن الطرقات واإلبالغ عن مساوئ الطرقات 

 أي شريط يتوجب عليه أن يسلك؟ إذا قرر السائق الدوران حول الدواّر كما الصورة المرفقة21

 
A-  0الشريط 

B-  1الشريط 

C-  0الشريط 

D-  كالهما صحيح 1أو  0الشريط 
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 ماذا يقصد الشرطي بالحركة التالية؟22

 
A- قف لو كانت اإلشارة الضوئية خضراء 

B- تابع طريقك لو كانت اإلشارة الضوئية حمراء 

C- انتبه هناك تقاطع خطر 

D- تمهل هناك ممر للمشاة 

 

  

 يقصد بالتدخل عند تطبيق أساسيات اإلسعافات األولية؟23

 

A- التدخل بالسؤال عن أسباب الحادث ومن هو المسبب له 

B- البدء بإنقاذ المصابين 

C- تدخل البوليس وشرطة المرور للحد من تفاقم الحادث 

D-  المتسببين بالحادثتدخل السائقين لمنع حدوث شجار بين السائقين 

 

  

 

  

متر إمأل الفراغ المناسب ..... يحق للمركبة تبديل الشريط داخل وخارج المدينة وذلك قبل التقاطع بــ24

 باألرقام المناسبة؟

 
A- 13  متر 053 -متر 

B- 03  متر 033 -متر 

C- 03  متر 013 -متر 

D- 03  متر 053 -متر 
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 بالحركة التالية؟ماذا يقصد الشرطي 25

 
A- زد السرعة 

B- أبطء حركة المرور 

C- قف 

D- الطريق مغلق تمهل وأعبر بحذر 

 من الشخص الذي يقدم بالغ بوقوع حادث هو؟ 001أي مما يلي يطلبه موظف خدمة اإلسعاف 26

 

A- توصيف الحادث وشرح ماحصل بالتفصيل 

B- موقع الحادث 

C- اسم المتصل وكنيته 

D- جميع ما سبق 

 إذا قرر السائق اإلنعطاف نحو اليمين كما الصورة المرفقة أي شريط يتوجب عليه أن يسلك؟27

 
A-  0الشريط 

B-  1الشريط 

C-  0الشريط 

D-  كالهما صحيح 0أو 1الشريط 
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 ممايلي يتبع لنظام اإلطراح في جسم اإلنسان؟28

 

A- الكلى 

B- الرئتين 

C- المعدة 

D- األمعاء 

 ممايلي اليتبع للنظام العصبي في جسم اإلنسان؟29

 

A- الدماغ و المخيخ 

B- النخاع الشوكي 

C- البصلة السيسائية 

D- األوعية الدموية 

 ؟ C ماذا يقصد باإلجراء30

 

A- تفقد النبض والدورة الدموية 

B-  اشعر -اسمع  -تفقد التنفس انظر 

C-  المصابتفقد المجاري الهوائية واللسان عند 

D- تفقد الرقبة والعمود الفقري 

 إذا صادفت حادث ضخم جداً ممايلي يجب عليك القيام به فوراً؟31

 

A- فتح الطريق والبدء باإلسعافات األولية 

B- عدم قفل صمام الغاز في محرك السيارة 

C- عدم إيقاف محرك السيارة 

D- إبعاد السلبيين والفضوليين من المنطقة 

 ؟ ABC نبدأ إجراء اإلجراءاتمتى 32

 

A- قبل إخراج المصابين من السيارة 

B- بعد إجراء دعم الحياة األساسي وعدم إستجابة المصاب 

C- عند بكاء المصاب من شدة االلم 

D- قبل البدء بإجراء دعم الحياة األساسي 

 عند تفقد النبض للكبار والصغار يكون الجس على؟33

 

A- الشريان المعصمي 

B-  شريان الرقبة -الشريان السباتي 

C- شريان الترقوة 

D- الشريان اإلبطي 

 عند تتطبيق أساسيات اإلسعافات األولية يقصد بالحماية؟34

 

A- تأمين مكان الحادث من خطر وقوع حادث آخر 

B-  001اإلتصال بـــ 

C- اإلنقاذ 

D- البدء بإجراء اإلسعافات وحماية المصابين 
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 اليتبع لنظام التنفس في جسم اإلنسان؟ممايلي 35

 

A- المخيخ 

B- األنف 

C- الرئتين 

D- المجاري الهوائية 

 ؟ C ماهي المدة الزمنية إلتمام اإلجراء36

 

A- خمس ثواني 

B- عشر ثواني 

C- خمسة عشر ثانية 

D- عشرون ثانية 

 التابلو؟ماذا يعني الرمز الظاهر في الصورة المرفقة إذا ظهر على 37

 
A- نسبة الهواء في الدواليب قليلة 

B- تآكل في ديسك الدواليب 

C-  الكوليات -تآكل البالطات 

D- فرامل اليد مسحوبة 

 ماذا يقصد الشرطي بالحركة التالية؟38

 
A- إذا كان الطريق من طرف اليسار مزدحم تستطيع الذهاب إلى اليمين 

B-  مزدحم تستطيع الذهاب إلى اليمينإذا كان الطريق من طرف اليمين 
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C- إلزم اليمين بشكل إجباري 

D- إلزم اليسار بشكل إجباري 

 من مواصفات المسعف؟ ليسممايلي 39

 

A-  اجتماعي -هادئ 

B- يمتلك معلومات عن أجهزة جسم اإلنسان 

C-  قادر على توجيه الناس -ماهر 

D- مرتبك وغير واثق من نفسه 

 الظاهر في الصورة المرفقة إذا ظهر على التابلو؟ ماذا يعني الرمز40

 
A-  الكوليات -تآكل البالطات 

B- ABS حدوث مشكلة في دارة الفرملة 

C- فرامل اليد 

D- تآكل ديسك الدواليب 

 ممايلي يعتبر خاطئ عندما يقوم السائق باإلنعطاف؟41

 

A- اإلنحناء ضيق عند اإلنعطاف نحو اليمين 

B-  عريض عند اإلنعطاف نحو اليساراإلنحناء 

C- اإلنحناء عريض عند اإلنعطاف نحو اليمين ضيق عند اإلنعطاف نحو اليسار 

D- اإلنحناء ضيق عند اإلنعطاف نحو اليمين واسع عند اإلنعطاف نحو اليسار 

 ماذا يقصد الشرطي بالحركة التالية؟42

 
A- تمهل وخفف السرعة 

B-  وتابع طريقكأهمل اإلشارة الحمراء 

C- قف لو اإلشارة الضوئية خضراء 

D- احتفظ بمسافة تعقب مناسبة الطريق زلقة 
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متر عن مسافات محددة داخل وخارج المدينة ممايلي صحيح ويتقيد  033 -متر  05تُعبر األرقام 43

 باألبعاد السابقة؟

 

A- مسافة الركن أو التوقف عن الجسور والتقاطعات 

B- والتجاوز مسافة اإلنعطاف 

C- مسافة وضع المثلث التحذيري 

D- مسافة تبديل الشريط قبل التقاطعات 

 

  

مسافة اإلنعطاف ومسافة التجاوز مسافة تبديل الشريط قبل التقاطعات مسافة وضع المثلت التحذيري 44

 األرقام الصحيحة؟إن المسافات المذكورة أعاله محددة بأرقام معينة داخل وخارج المدينة وفقاً لذلك ماهي 

 

A- 03  متر 033 -متر 

B- 03  متر 003 -متر 

C- 03  متر 053 -متر 

D- 03  متر 073 -متر 

 

  

 ممايلي رمًز غير موجود في تابلو السيارة فماهو؟45

 

A- رمز مشكلة في دارة الزيت 

B- رمز مشكلة في دارة التبريد 

C- رمز مفتاح الكونتاك 

D- في الدواليب رمز إنخفاض الهواء 

 الشخص الذي يقدم إجراءات طبية بدون إستخدام أدوات طبية يمكن تسميته؟46

 

A- طبيب 

B- مسعف 

C- ممرض 

D- صيدالني 

 من المركبات التي لها أولوية مرور؟ ليسممايلي 47

 

A- المركبة ذات الضوء المتقطع األزرق 

B- المركبة ذات الضوء المتقطع األحمر 

C-  ذات الضوء المتقطع األصفرالمركبة 

D-  ً  المركبة ذات الضوء المتقطع األزرق واألحمر معا

 عند تفقد النبض للرضع يكون الجس على؟48

 

A- الشريان المعصمي 

B- الشريان اإلبطي 

C- شريان الترقوة 

D-  شريان الرقبة -الشريان السباتي 
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 ظهر على التابلو؟ماذا يعني الرمز الظاهر في الصورة المرفقة إذا 49

 
A- مقاومة البلور األمامي 

B- نافذة التدفئة الخلفية تعمل 

C- عطل في مساحات الزجاج 

D- البلور الخلفي تعرض للكسر 

 ماذا يعني الرمز الظاهر في الصورة المرفقة إذا ظهر على التابلو؟50

 
A- مشكلة في مقعد السائق 

B- ركب حزام اآلمان 

C-  الوسادة الهوائية -الهوائي البالون 

D- فرش المقعد يحتاج تبديل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


