
 :حركة المرور ممنوعة

 

                                                                                                                                                      1.للسيارات الحمراء والبيضاء.

                                                                                                                                       2.للسيارات الزرقاء الخضراء والبيضاء.

     3.للسيارات البيضاء، الزرقاء والصفراء .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 أي من السائقين له الحق في القيادة بشكل مستقيم؟ 

 

                                                                                                                                           1.سائقي الباصات والدراجات النارية.

                                                                                                                                2.سائقي سيارات الركاب الخفيفة والشاحنات.

     3.سائق سيارة الركاب الخفيفة .

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 
 أي سائق وسيلة نقل يجب أن يفسح الطريق؟ 

 

                                                                                                                                                                               1.سائق السيارة .

     2.سائق الترامف .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

إذا كانت اليد اليمنى للشخص المنظم موّجهة لألمام، فيُسمح بحركة مرور المركبات غير العاملة  

 :بالسكك الحديدية

 

                                                                                                                            1.من اليسار إلى اليسار وفي االتجاه المعاكس.

                                                                                                                                                          2.من اليمين فقط إلى اليمين.

     3.من اليسار في كل االتجاهات.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :تعبر المركبات التقاطع بالترتيب التالي

 

                                                                                                                                    1.الترام، الباص وسيارة الركاب الخفيفة .

                                                                                                                                    2.الترام، سيارة الركاب الخفيفة، الباص.

     3.سيارة الركاب الخفيفة، الترام والباص .

خپاس : 3                                                                                      : 

 

 

 ما هو الجواب الصحيح عن المركبات  المسموح لها بالمرور؟ 

 

                                                                                                                                                                         1.الدراجة النارية.

                                                                                                                                                                                 2.سيارة الشحن.

                                                                                                                                                                                            3.الباص .

                                                                                                                                                                4.سيارة الركاب الخفيفة .

     5.السيارات الخفيفة للركاب والشحن.

 :پاسخ : 4                                                                                     

 

 



 أي سائق من المركبات التالية يجب أن يفسح الطريق؟ 

 

                                                                                                                                                                1.سائق الدراجة النارية.

     2.سائق السيارة .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :هذه اإلشارة من المنّظم تعني أن حركة المرور مسموح بها

 

                                                                                               1.األحمر واألصفر واألبيض ممنوع .للسيارات الزرقاء والخضراء .

     2.األصفر واألبيض ممنوع .للسيارات الزرقاء، الحمراء والخضراء.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 ما هي المركبات التي يمكن أن تتخذ منعطفاً صحيحاً؟ 

 

                                                                                                                                                                  1.فقط السيارة الحمراء .

                                                                                                                                                                       2 .فقط مركبات السير .

     3.السيارتين الحمراء والخضراء.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :مسموح حركة المرور

 

                                                                                                                                                                                   1.إلى األمام.

                                                                                                                                                    2.إلى اليمين، مع المقطع األول.

                                                                                                                                                  3.إلى اليمين، مع المقطع الثاني.

     4.إلى اليمين، مع المقطعين األول والثاني.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 :مسموح حركة المرور 

 

                                                                                                                                                    1.إلى اليمين، مع المقطع األول.

     2.إلى األمام، مع المقطع الثاني.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :إشارة المرور هذه تحظر حركة المرور 

 

                                                                                                                                                                            1.فقط إلى اليسار .

                                                                                                                                                             2.إلى األمام وإلى اليمين.

                                                                                                                                                             3.إلى األمام وإلى اليسار .

     4.فقط إلى اليمين.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 



منخفضة لألسفل، فيُسمح بحركة مرور  إذا كانت اليد اليمنى للشخص المنظم موّجهة لألمام أو 

 :المركبات غير العاملة بالسكك الحديدية

 

                                                                                                                                               1.فقط إلى اليمين-من الظهر والصدر.

. طرفي اليسار واليمين وإلى األمام واليمينمن  .2                                                                                                                        

     3.من طرفي اليسار واليمين و فقط لألمام .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :سائق السيارة الحمراء 

 

                                                                                                                                                                    1 .يجب أن يفسح الطريق.

     2.لديه أفضلية المرور.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 ما هي المركبات المسموح لها بالقيادة؟ 

 

                                                                                                                                                        1.للسيارت الصفراء والحمراء .

                                                                                                                                       2.للسيارت الخضراء والحمراء والبيضاء.

     3.للسيارات  البيضاء والخضراء.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 في حالة أي إشارة ضوئية يمكن لسائق السيارة إتمام اإلرجاع؟

 

                                                                                                                                                                                        1.الحمراء .

                                                                                                                                                                                        2.الخضراء .

     3.كل األضواء .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 
 ماذا يعني الجمع بين إشارات المرور الصفراء والحمراء؟ 

 

                                                                                                                                                             1.يُسمح ببدء حركة المرور .

. إلشارة الخضراء قريباً حركة المرور محظورة وسيتم اإلعالن عن ا .2                                                                                          

     3.مركبة ذات إشارة صوتية خاصة ومع  األضوية الرباعية تقترب من التقاطع.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 في أي صورة يقوم السائق بااللتفاف في االتجاه الصحيح؟

 

                                                                                                                                                                            1.في صورة اليمين.

     2.في صورة اليسار.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 



على سائق الترام إفساح الطريق للمركبة القادمة من اتجاهات أخرى في حالة وجود  هل يجب 

 إشارة ضوئية خضراء؟ 

 

                                                                                                                                                                                            1.ُملزم .

     2.غير ُملزم.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :تستخدم إشارة المرور هذه لتنظيم حركة المرور

 

                                                                                                                                                             1.في العرض الكامل للمسار.

. تغيير اتجاه حركة المرور في االتجاه المعاكسمع ممرات مسار المركبات، حيث يمكن  .2                                                            

     3.فقط في المناطق المخصصة الستخدام مركبات النقل العام.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

إذا كانت اليد اليمنى للشخص المنّظم موّجهة لألمام، فيُسمح بحركة المرور اليسرى للمركبات التي  

 :ال تعمل بالسكك الحديدية

 

                                                                                                                                                                          1.في كل االتجاهات.

     2.فقط إلى اليسار .

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 ما هي المركبات المسموح لها بالقيادة في حالة وجود إشارة ضوئية معينة؟

 

                                                                                                                                       1.للترام والسيارات الصفراء والحمراء .

                                                                                                                                                      2.للسيارات الصفراء والحمراء.

     3.لكل وسائل النقل.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 
 :يسمح بحركة المرور

 

                                                                                                                                                                          1.لكل وسائل النقل.

                                                                                                                                                                         2.للدراجة النارية.

     3.للسيارة والدراجة النارية.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

إذا كانت اليد اليمنى للشخص المنظم موّجهة لألمام أو منخفضة لألسفل، فيُسمح بحركة مرور  

 :المركبات غير العاملة بالسكك الحديدية

 

                                                                                                                                                             1.إلى األمام وإلى اليمين.

     2.فقط إلى األمام.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 



 أي سائق مركبة لديه أفضلية المرور؟ 

 

                                                                                                                                                                               1.سائق السيارة .

     2.سائق الترام .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :حركة المرور ممنوعة

 

                                                                                                                                                      1.للسيارات الخضراء والبيضاء .

                                                                                                                                    2.للسيارات  البيضاء، الزرقاء والخضراء.

                                                                                                                                                      3.للسيارات البيضاء والصفراء .

     4.للسيارات الخضراء والصفراء .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 :في حالة وجود إشارة ضوئية حمراء في إشارة المرور هذه، يمنع المرور 

 

                                                                                                                                                                1.بالعرض الكامل للمسار.

                                                                                                                                                        2.ساعة/كم 50بسرعة ال تزيد عن .

     3.بالحزام الذي وضع عليه.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 ما هي داللة اإلشارة الدائرية الخضراء الوامضة إلشارة المرور؟ 

 

                                                                                                                                         1.تُبلغ أن الدخول إلى التقاطع محظور.

     2.يسمح بحركة المرور وتُبلغ عن انتهاء صالحيتها وسيتم تفعيل إشارة المنع قريبًا.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :تعبر المركبات التقاطع بالترتيب التالي

 

                                                                                                                          1.الترام، السيارة الحمراء، السيارة الخضراء.

                                                                                                         2.السيارة الحمراء، الترام في نفس وقت السيارة الخضراء .

     3.الترام في نفس وقت السيارة الخضراء، السيارة الحمراء.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 في أي جواب مذكور بشكل صحيح المركبات المسموح بها بالمرور؟ 

 

                                                                                                                                                        1.السيارة والدراجة النارية.

                                                                                                                                                                          2.كل مركبات النقل.

     3.السيارة والترام .

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 



إذا كانت اليد اليمنى للشخص المنّظم موّجهة لألمام، فيُسمح بحركة المرور اليسرى للمركبات التي  

 :ال تعمل بالسكك الحديدية

 

                                                                                                                                                             1.إلى األمام وإلى اليسار .

     2.في كل االتجاهات.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :حركة المرور ممنوعة

 

                                                                                                                     1.للسيارة الزرقاء الممزوجة باألصفر إلى اليسار .

. للسيارة الحمراء إلى األمام وإلى اليمينللسيارة الزرقاء الممزوجة باألصفرإلى األمام،  .2                                            

     3.للسيارة الحمراء.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 
 في أي اتجاه يسمح المرور؟ 

 

                                                                                                                               1.إلى األمام و إلى اليمين مع المقطع األول.

                                                                                                                                                      2.إلى اليمين مع المقطع األول.

                                                                                                                                                    3.إلى اليمين مع المقطع الثاني.

                                                                                                                                                    4.إلى اليمين مع المقطع الثالث .

. ول والثانيإلى اليمين، مع المقطعين األ .5     

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :يمر التقاطع أوالً 

 

                                                                                                                                                                         1.السيارة الحمراء.

                                                                                                                                                                         2.السيارة الزرقاء.

     3.السيارة الخضراء.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 
 في أي صورة يقوم السائق باالنعطاف باالتجاه الصحيح؟

 

                                                                                                                                                                             1.الصورة اليمنى.

                                                                                                                                                                             2.الصورة اليسرى .

     3.كلتا الصورتين.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :السيارة الحمراء تعبر التقاطع

 

                                                                                                                                                                                            1.أوالً .

. ً                                                                                                                                                                                           2.ثانيا

. ً                                                                                                                                                                                           3.ثالثا

     4.أخيراً .

 :پاسخ : 4                                                                                     

 

 



 :يتم استخدام إشارة المرور هذه 

 

                                                                                                                               1.لتنظيم حركة مرور الترام وباصات الترولي.

                                                                                                                                                    2.فقط لتنظيم حركة مرور الترام .

     3.لتنظيم حركة مرور الترام وكذلك للمركبات العامة األخرى التي تسير في ممرات منفصلة.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :تعبر السيارة التقاطع 

 

                                                                                                                                                                                            1.أوالً .

. ً      2.ثانيا

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :يسمح بحركة المرور

 

                                                                                1.للسيارة الزرقاء الممزوجة باألصفر إلى األمام، للحمراء إلى اليمين.

. مامللسيارة الحمراء إلى األمام وإلى اليمين،  للزرقاء الممزوجة باألصفر إلى األ . 2                                                        

     3.لكلتا السيارتين فقط إلى األمام.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :يسمح بحركة المرور

 

                                                                                                                                                                         1.للسيارة الحمراء.

                                                                                                                                                                         2.للدراجة النارية.

                                                                                                                                                          3.للترام وللسيارة الحمراء.

                                                                                                                                                                                          4.للترام.

     5.للسيارة الزرقاء.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 
 هل يجوز السير على الطريق المذكور عندما تكون اإلشارات الضوئية منطفئة؟ 

 

                                                                                                                                                                                              1.يجوز.

                                                                                                                                                                      2.يجوز لنية التجاوز .

                                                                                                                                                                                         3.ال يجوز.

     4.يجزو في حالة عدم وجود مركبات قادمة .

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

الحالة  ما هي المركبات التي لها الحق في مواصلة السير؟ في هذه   

 

                                         1.سيارة الركاب الخفيفة إلى األمام، عربة الدورية في جميع االتجاهات، الباص إلى اليمين فقط.

                                                                                                                                      2.فقط عربة الدورية في جميع االتجاهات .

. ى اليمين فقطعربة الدورية في جميع االتجاهات، الباص إل .3     

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 



 ماذا تشير إشارة المرور؟ 

 

                                                                                                                                                                  1.إشارة المرور معّطلة.

. تات الطريق عند عبور التقاطعيجب أن يسترشد السائقون بمتطلبات الف .2                                                                                   

     3.يجب على السائقين انتظار إشارة المرور .

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 هل يجوز لسائق سيارة الركاب تجاوز الباص عندما تكون اإلشارة الضوئية منطفئة؟ 

 

                                                                                                                                                                                              1.يجوز.

                                                                                                                           2.ساعة /كم 30يجوز، إذا كان الباص يتحرك بسرعة .

. الطريق يجوز في حالة عدم وجود مركبات في   .3                                                                                                                                 

     4.ال يجوز.

 :پاسخ : 4                                                                                     

 

مركبة نقل يجب أن تفسح الطريق؟ أي    

 

                                                                                                                                                                                            1.الباص .

     2.الدراجة النارية وسيارة الركاب الخفيفة.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :يحق المرور على المسارات المذكورة لل 

 

                                                                                                                                                                               1.سائق الشاحنة.

. والشاحناتسائقي الباصات  .2                                                                                                                                                          

                                                                                                                                  3.سائقي سيارات الركاب الخفيفة والباصات.

     4 .سائق الباص.

 :پاسخ : 4                                                                                     

 

 :تعبر مركبات السير التقاطع بالترتيب التالي 

 

                                                                                                                                             1.الترام، السيارة الخفيفة، الباص.

                                                                                                                                    2.سيارة الركاب الخفيفة، الترام، الباص.

     3.سيارة الركاب الخفيفة، الباص، الترام.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 في هذه الحالة  هل يحق لسائق الباص القيادة إلى األمام؟

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

                                                                                                                                                                                                  2.ال.

. كان سالكاً على الطريق المحددنعم ،إذا  .3     

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



 في أي اتجاه يمكن للسائق متابعة حركة المرور؟ 

 

                                                                                                                                                     1.إلى اليمين  مع المقطع األول .

                                                                                                                                  2.إلى اليمين  مع المقطعين األول والثاني.

     3.إلى السيار  مع المقطع األول.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :في حالة االنعطاف إلى اليمين يجب السائق أن يمنح أفضلية الطريق

 

                                                                                                                                                                1.فقط للدراجة الهوائية.

                                                                                                                                                                                   2.فقط للمشاة.

                                                                                                                                                        3.للمشاة وللداجات الهوائية.

     4.يمكنه االستمرار في حركة المرور بدون توقف.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 :تعبر المركبات التقاطع بالترتيب التالي 

 

                                                                                                                     1.الترام، الباص، سيارة الشحن، الدراجة النارية.

                                                                                                                    2 .الباص، سيارة الشحن، الترام، الدراجة النارية.

     3.الباص، الترام والدراجة النارية، سيارة الشحن.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 أي سائق له الحق في المرور أوالً؟ 

 

                                                                                                                                                                                   1.سائق الباص.

     2.سائق سيارة الركاب الخفيفة .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :في هذه الحالة عند االنعطاف لليسار

 

                                                                                                                                                                    1.نفسح الطريق للترام .

     2.نقطع التقاطع أوالً .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 ماذا يجب فعله في هذه الحالة؟ 

 

                                                     1.الدخول إلى التقاطع، فاسحاً الطريق لسائق سيارة الركاب الخفيفة التي تعبر التقاطع.

                                                               2.حتى يعبر سائق سيارة الركاب الخفيفة التقاطع "خط التوقف"االنتظار أمام عالمة  .

     3.العبور أوالً .

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 



 من هو السائق الذي يخالف قواعد الطريق عند االنعطاف؟

 

                                                                                                                                                       1.سائق سيارة الركاب الخفيفة .

                                                                                                                                                                2.سائق الدراجة النارية.

                                                                                                                                                              3.كال السائقين السابقين.

     4.ليس أي أحد.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 عند االنعطاف إلى اليمين في هذه الحالة يجب إفساح الطريق؟ 

 

                                                                                                                                                                                              1.ملزم .

     2.غير ملزم.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 هل االنعطاف إلى اليمين مسموح به في هذه الحالة؟

 

                                                                                                                                                             1.نعم، بدون إعاقة المشاة.

     2.ال.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :إفساح الطريق لسائق الترام في هذه الحالة

 

                                                                                                                                                                                              1.ملزم .

     2.غير ملزم.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :في حالة إضاءة اإلشارة الخضراء 

 

                                                                                                                                              1.يجب إفساح الطريق لسائق الشاحنة.

     2.لديه أفضلية المرور.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :في هذا التقاطع  السائق

 

                                                                                                                                                                                     1.يمر أوالً .

. لسائق الترام يجب أن يفسح الطريق  .2     

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 



 :عند عبور السائق للتقاطع مباشرة إلى األمام

 

                                                                                                                                                                 1.يجوز له المرور أوالً .

                                                                                                                                                        2.يجب أن يفسح الطريق للترام .

     3.يجب أن يفسح الطريق لكال السائقين .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :عند االنعطاف يجب على السائق إفساح الطريق 

 

                                                                                                                                                                                   1.فقط للمشاة.

. الهوائيةلسائق الدراجة  .2                                                                                                                                                            

     3.لسائق الدراجة الهوائية وللمشاة .

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 هل يتعين عليك إعطاء األولوية للسائق القادم عند االنعطاف يميناً؟

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

     2.ال.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :عند المرور من التقاطع مباشرة إلى األمام

 

                                                                                                                                                                      1.يجوز المرور أوالً .

. الركاب الخفيفةيجب إفساح الطريق لسائق سيارة  .2     

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :عند االنعطاف يساراً يجب إفساح الطريق

 

                                                                                                                                               1.فقط لسائق سيارةالركاب الخفيفة .

                                                                                                                                                                                   2.فقط للمشاة.

     3.لسائق سيارةالركاب الخفيفة وللمشاة .

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :في هذه الحالة االنعطاف لليمين مسموح

 

                                                                                                                                                                                                  1.ال.

. إعاقة المشاة نعم، مع عدم  .2     

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



 :عند االنعطاف يساراً 

 

                                                                                                                                               1 .يجب إفساح الطريق لسائق الترام.

     2 .عبور التقاطع أوالً .

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 ما هي عالمات الطريق التي ال تعمل عندما تتعارض متطلباتها مع معنى إشارات المرور؟ 

 

                                                                                                                                                                         1.عالمات األفضلية.

                                                                                                                                                                               2.عالمات الحظر .

                                                                                                                                                                           3.عالمات اإلمالء.

     4.كل العالمات السابقة المذكورة.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 في هذه الحالة يجب إفساح الطريق 

 

                                                                                                                                                     1.لسائق سيارة الركاب الخفيفة .

     2.لسائق الترام.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :في حال القيام بهذا االنعطاف

 

                                                                                                                                               1 .يجب إفساح الطريق لسائق الترام.

     2.مرور التقاطع أوالً .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 إذا كنت تريد االنعطاف إلى اليسار، لمن يجب إفساح الطريق؟ 

 

                                                                                                                                                                        1.فقط لسائق الترام.

                                                                                                                                                                                       2.ليس ألحد .

     3.لسائقي الدراجة النارية والترام.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :عند االنعطاف لليسار

 

                                                                                                                                                         1.أقوم بالمناورة بدون توقف .

"بعد دخول التقاطع أقف أمام إشارة  . وقفخط الت      2.الثاني و أنتظر ضوء اإلشارة الخضراء  "

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



 هل يتعين علينا إفساح الطريق لسائق الشاحنة في هذه الحالة؟ 

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

     2.ال.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :عند االنعطاف إلى اليسار في هذه الحالة

 

                                                                           1.الدخول للتقاطع وانتظار إشارة منّظم السير الذي يسمح االنعطاف يساراً .

يساراً وانتظار إشارة منّظم السير الذي يسمح االنعطاف  "خط التوقف"التوقف أمام إشارة . .2                                                  

     3.الخروج من التقاطع ومرور التقاطع بعد إفساح الطريق للسائق القادم مباشرة.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

يمكننا عبور التقاطع دون إفساح الطريق لمشارك آخر في المرور العام؟ في أي حالة   

 

                                                                                                                                                         1.عند المرور مباشرة لألمام.

. ً                                                                                                                                                                   2.عند االنعطاف يمينا

     3.عند االنعطاف يساراً .

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :عند االنعطاف يميناً يجب

 

                                                                                                                1.حتى ال نعيق المشاة "خط التوقف"التوقف أمام عالمة .

                                                                                                                      2.الدخول  للتقاطع والتوقف حتى ال نعترض  المشاة.

     3.المرور عبر القاطع بدون توقّف .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

االنعطاف يميناً عند  : 

 

                                                                                                                      1.يجب إفساح الطريق لسائق سيارة الركاب الخفيفة.

     2.نعبر التقاطع أوالً .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :بعد إضاءة إشارة المرور يمكننا دخول التقاطع

 

                                                                                                                             1.فقط في حالة الرجوع إلى الخلف أو االنعطاف.

     2.في كل الحاالت.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 



 :بعد إضاءة إشارة المرور الخضراء نحن ملزمون 

 

                                                                 1.التأكد من عدم وجود مشاة لم ينهوا المرور في الجزء غير المرئي من  ممر المشاة.

     2.البدء بالتحرك فوراً وفقاً إلشارة المرور.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 هل يجب إفساح الطريق للباص؟ 

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

     2.ال.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :في حالة الرجوع للخلف إفساح الطريق للسائق اآلخر

 

                                                                                                                                                                                              1.ملزم .

     2.غير ملزم.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 من هذا الوضع في أي اتجاه يمكن للسائق مواصلة القيادة؟ 

 

                                                                                                                                                                                   1.فقط لألمام.

                                                                                                                                                                    2.إلى األمام واليمين.

                                                                                                                                                                    3.إلى األمام واليسار .

     4.في كل االتجاهات.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 أي سائق يمكنه االستمرار في القيادة؟ 

 

                                                                                                                                                                                  1.ليس أي سائق.

                                                                                                                                                                            2.فقط سائق الباص .

     3.كال السائقين.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :عبور عالمة الخط 

 

                                                                                                                                                                                            1.مسموح .

     2.غير مسموح.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 



 أين يجب التوقف خضوعاً إلشارة المرور؟ 

 

                                                                                                                                                                      1.أمام إشارة المرور.

                                                                                                                                                                 2.أمام قسم معبر الطريق.

     3 .بأي مكان كان.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :االنعطاف إلى اليسار مسموح به 

 

                                                                                                                                                                        1.من منطقة التحويل.

. ة من المنطقة المشار إليها في الصور .2     

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :المرور مسموح 

 

                                                                                                                                                                                  1 .فقط لألمام.

                                                                                                                                                                                  2 .فقط لليمين.

     3.لألمام ولليمين.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :المرور مسموح 

 

                                                                                                                                                                           1.لألمام ولليمين.

                                                                                                                                                                                   2.فقط لألمام.

     3.فقط لليمين.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :تبلغ األسهم الموجودة على الضوء األخضر إلشارة المرور 

 

                                                                                                                                                              1.االنعطاف لليمين ممنوع.

. اليمين من خالل قسم إضافييتم تنظيم حركة المرور إلى  .2     

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 هل يجوز تجاوز الشاحنة؟ 

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

     2.ال.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



 

 

 في أي اتجاه يمكن للسائق مواصلة السير في هذه الحالة؟

 

                                                                                                                                                                                   1.فقط لليسار.

                                                                                                                                                                     2.يجب أن ينتظر إشارة.

     3.إلى اليسار وإلى الخلف.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :الدخول إلى منطقة تحويل السير في  هذه الحالة

 

                                                                                                                                                                                            1.مسموح .

. ز مسموح فقط إلجراء التجاو .2                                                                                                                                                         

     3.ممنوع.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :المرور المباشر من المنطقة المذكورة

 

                                                                                                                                                                                            1.مسموح .

                                                                                                                    2.مسموح فقط بعد إضاءة اإلشارة الخضراء الرئيسية.

     3.ممنوع.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :حركة المرور مسموح بها

 

                                                                                                                                                                    1.إلى األمام ولليمين.

                                                                                                                                                                                   2.فقط لليمين.

     3.في كل االتجاهات.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :حركة المرور في هذه الحالة

 

                                                                                                                                                                                            1.مسموح .

     2.غير مسموح.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 


