
، يعتبر راكب  "ضمان السالمة المرورية على الطرق "وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

 :الشخص الذي 

 

أو الشخص الموجود على مركبة نقل ما عدا   (الكابينة)الشخص الموجود في مقصورة المركبة.

 1.السائق ومدرب القيادة

               . الموجود في مقصورة المركبة الشخص  أو على مركبة نقل وكذلك   (الكابينة )

     2.من المركبة، باستثناء السائق ومدرب القيادة (الهابط)والنازل  (الصاعد)الشخص الجالس 

                                                                                      

 :پاسخ  : 2

 

 

، يمكن إصدار شهادة في  "ضمان سالمة المرور على الطرق"وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

 :"A"قيادة المركبات من الفئة 

 

ً  16لألشخاص الذين تجاوزوا  .                                                                                                                                                1.عاما

ً  17لألشخاص الذين تجاوزوا  .                                                                                                                                                2.عاما

ً  18لألشخاص الذين تجاوزوا  .      3.عاما

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

، يمكن إصدار شهادة في  "ضمان سالمة المرور على الطرق"وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

 :"BE"قيادة المركبات من الفئة 

 

ً  17لألشخاص الذين تجاوزوا  .                                                                                                                                                1.عاما

ً  18لألشخاص الذين تجاوزوا  .                                                                                                                                                2.عاما

ً  19لألشخاص الذين تجاوزوا  .      3.عاما

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

، يعتبر ما يلي جزًءاً "ضمان السالمة المرورية على الطرق"وفقًا لقانون جمهورية أرمينيا  بشأن  

 :من الطريق 

 

                                                                                                                            1.مرور وسائل النقل-عنصر الطريق المخصص لسير.

     2.عنصر الطريق المخصص لحركة مرور وسائل النقل غير الحديدية.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 هل يجب على المتدرب ارتداء حزام األمان أثناء القيادة التعليمية؟

 

                                                                                                                                                                                            1.ُملزم .

                                                                                                                                                                                     2.غير ُملزم.

                                                                                                             3.غير ُملزم، إذا كان ذلك يجعل من قيادة السيارة أصعب.

     4.غير ُملزم، إذا سمح المدرب بالقيادة .

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

، يمكن إصدار شهادة في  "ضمان سالمة المرور على الطرق"وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

 :"D1"و  "D"قيادة المركبات من فئتي 

 

ً  18لألشخاص الذين تجاوزوا  .                                                                                                                                                1.عاما

ً  19لألشخاص الذين تجاوزوا .                                                                                                                                                 2.عاما

ً  20لألشخاص الذين تجاوزوا  .                                                                                                                                                3.عاما

21لألشخاص الذين تجاوزوا  .   ً عاما .4     

 :پاسخ : 4                                                                                     

 

 



 :، تعتبر المشاة"بشأن ضمان سالمة المرور على الطرق"وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا 

 

. المركبة شخص على الطريق، باستثناء الشخص المرخص له بتنفيذ أعمال الطرق والقيام   خارج

  1.بهذه األعمال على الوجه المبين في القانون

خارج المركبة شخص على الطريق، بما في ذلك شخص مخول له القيام بأعمال الطرق والقيام  .

     2.بهذه األعمال على الوجه المبين في القانون

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

، يتم تنفيذ التدريب  "ضمان السالمة المرورية على الطرق "وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

 :األولي في التشغيل العملي للمركبة

 

. السكنية، مع مراعاة كثافة حركة السيارات على الطرقات خارج األماكن  .1                                                                                 

                                                                                                                                              2.في ساحة مغلقة أو على مضمار سباق .

     3.مع مراعاة كثافة حركة المركبات -(ما عدا الطرق السريعة)على أي طريق .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

، هل يعتبر الخروج  "ضمان السالمة المرورية على الطرق "وفقًا لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

 من المنطقة المجاورة إلى الطريق تقاطع طرق؟ 

 

                                                                                                                                                                                       1.ال يعتبر.

     2.يعتبر.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

، يُسمح لألشخاص  "بشأن ضمان سالمة المرور على الطرق"وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا 

بقيادة المركبة مع المرفقات، إذا كانت   "D"و   "C" و  "B"الحاصلين على رخص قيادة من الفئة  

 :الوزن المسموح بها للمرفقة هي 

 

                                                                                                                                                                                               1كغ 750.

                                                                                                                                                                                               2كغ 800.

     3كغ 1000.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

، يُحظر على راكبي  "ضمان السالمة المرورية على الطرق "وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

 :الدراجات السفر

 

                                                                                                                                                      1.عام 16األشخاص الذين اكملوا .

                                                                                                                                                      2.عام 17األشخاص الذين اكملوا .

     3.عام 18األشخاص الذين اكملوا .

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :، تعتبر الدراجة البخارية"ضمان سالمة المرور على الطرق"وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

 

سم وسرعة قصوى   50مركبة ذات عجلتين أو ثالث عجالت بمحرك ال تزيد سعته المكعبة عن .

  1.ساعة/كم 50ال تزيد عن 

                        . ذات عجلتين أو ثالث عجالت بمحرك ال تزيد سعته المكعبة عن  مركبة 60 

      2.ساعة/كم 60سم وسرعة قصوى ال تزيد عن 

 70مركبة ذات عجلتين أو ثالث عجالت بمحرك ال تزيد سعته المكعبة عن .                    

     3.ساعة/كم 70سم وسرعة قصوى ال تزيد عن 

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 



ً "ضمان السالمة المرورية"وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن   :، يعتبر ما يلي توقفاً إجباريا

 

. حركة المرور بسبب التوصيل غير المتوقع لإلشارة الضوئية انقطاع .1                                                                                        

                                                                                                                     2.انقطاع حركة المرور بسبب االختناقات المرورية.

المتعلق   (أو)و  (الراكب)العقلية للسائق  (أو)بسبب خلل في السيارة المتعلق  بالحالة الجسدية و .

 3.بنقل البضائع بسبب الخطر أو أي عقبة أخرى على الطريق أدت إلى توقف المركبة

     4.كل الحاالت السابقة المذكورة . 

                                                                                     

 :پاسخ : 4 

 

 

، يعتبر ما يلي غير كاٍف  "ضمان سالمة المرور على الطرق"وفقًا لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

 :للرؤية

 

                                                                                                                         1.مسافة رؤية الطريق خالل وقت الظالم من اليوم .

                                                           2.مسافة الرؤية من الطريق في األماكن السكنية في غياب اإلضاءة االصطناعية للطريق .

. ضباب والمطر والثلج و في حالة ال  الظروف الجوية السيئة األخرى، حيث يصل رؤية   (أو)

     3.متر 300لمسافة    (أو)الطريق و 

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :، فإن التوقف هو "ضمان سالمة المرور على الطرق"وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

 

دقائق  إلحضار السيارة إلى وضع ثابت متعمد وللوقت الالزم للجلوس والنزول   5ما يصل إلى .

  1.تحميل وتفريغ السيارة (أو)و 

مقاعد السيارة أو إنزالها أو تحميلها دقائق، ما لم يكن ذلك متعلقاً ب 5إيقاف السيارة لمدة تزيد عن .

     2.أو تفريغها

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

، تعتبر مركبات نقل  "ضمان السالمة المرورية على الطرق "وفًقاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

التاليةعام  : 

 

ترام، ترولي  )األمتعة (أو)، تتحرك على الطرق، تنقل الركاب و (الوقوف)مركبة بها نقاط توقف .

      1.(باص، حافلة

، تتحرك على الطرق، تنقل الركاب و  (الوقوف)مركبة بها نقاط توقف .                    

(ترام، ترولي باص، حافلة)األمتعة (أو) ف ، وكذلك تاكسي ركاب خفي .2     

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

، فإن المشاة متساوون  "ضمان السالمة المرورية على الطرق "وفقًاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

 :مع

 

. المتحركة بدون محّركالمعاقون المتنقلون، الذين يستعملون الكراسي   .1                                                                                 

                                                   2.كرسياً متحركاً أو مزلجة أو عربة أطفال أو كرسي متحرك (يدفعون)األشخاص الذين يسحبون .

. ينكل األشخاص المذكور .3     

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

، يعتبر المرفق  "ضمان السالمة المرورية على الطرق "وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

 :التالي(نصف مقطورة)

 

                                                                                                                                   1.أي مركبة ميكانيكية تجرها مقطورة صلبة .

بما في ذلك ملحق  )المركبة غير المزودة بمحرك ، مصّممة لقيادتها بمركبة آلية وقيادتها ككل .

     2.(خاص

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



ف طرق جمهورية  "ضمان سالمة المرور على الطرق"وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن  ، تُعرَّ

 :أرمينيا على النحو التالي

 

                                                                                                                                                                            1.حركة مرور يمنى.

     2.حركة مرور يسرى .

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

، يعتبر إركان المركبة  "ضمان سالمة المرور على الطرق"وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

 :التالي

 

. حركة مركبة السير عمداً ألكثر من  شل  دقائق، ما لم يكن ذلك متعلقاً بجلوس أو إنزال أو   5

 1.تحميل أو تفريغ السيارة 

دقائق، باستثناء منع االصطدام مع مستخدم آخر   5شل حركة السيارة عمداً ألكثر من .        

/للطريق أو أي عائق، وللصعود إلى السيارة أو النزول منها و ها أو تفريغها، مثلأو تحميل ...2     

                                                                                      

 :پاسخ  : 2

 

 

، يجوز إصدار شهادة  "ضمان سالمة المرور على الطرق"وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

التابعة للقوات المسلحة لجمهورية أرمينيا   "D1"والفئة  "D"الحق في قيادة المركبات من الفئة 

 :والقوات األخرى

 

ً  18لألشخاص الذين تجاوزوا  .                                                                                                                                                1.عاما

ً  19لألشخاص الذين تجاوزوا  .                                                                                                                                                2.عاما

ً  20لألشخاص الذين تجاوزوا  .                                                                                                                                                3.عاما

ً  21لألشخاص الذين تجاوزوا  .      4.عاما

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

، بعد أي فترة من تاريخ  "ضمان سالمة المرور على الطرق"وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

-شراء وسيلة النقل يجب تقديمها إلى هيئات التسجيل الحكومية المرور؟ شرطة   

 

ً  15خالل .                                                                                                                                                                                 1.يوما

                                                                                                                                                                                 2.أيام  10خالل .

ً  20خالل .      3.يوما

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

، الحفاظ على وسيلة  "ضمان السالمة المرورية على الطرق "وفقًا لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

النقل المشاركة في حركة المرور بحالة مجّهزة كما كانت في وقت إنتاجها وفي حالتها الفنية هي 

 :مسؤولية

 

                                                                                                                                                      1.مالك أو مستخدم وسيلة النقل.

                                                                                                                                                 2.المنظمةالتي باعت وسيلة النقل.

                                                                                                                    3.الجهة التي أجرت آخر فحص فني سنوي لوسيلة النقل .

     4.جميع األشخاص والمنظمات المذكورة.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

، قبل بدء حركة  "ضمان السالمة المرورية على الطرق "وفقًا لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

 :المرور  يتعين على سائق السيارة التحقّق من

 

                                                                                                                   1.التوجيه -نظام الفرامل والتحكم في حالة القيادة.

                                                                                2.امتثال االرتفاع المتبقي لنموذج غطاء اإلطار للمعايير المعمول بها.

     3.في كل الحاالت المذكورة.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 



، فإن سائق وسيلة النقل  "ضمان سالمة المرور على الطرق"وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

المساعدة ملزم بتوفيرها لغرض  : 

 

                                                            1.لضباط الشرطة لنقل األشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية طبية طارئة إلى منشأة طبية.

                                               2.لتلقي الرعاية الطبية (بموافقة السائق)العاملون الطبيون الذين يذهبون في نفس االتجاه .

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

، يكون سائق وسيلة  "ضمان السالمة المرورية على الطرق "وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

حالة تعرضه لحادث مروري النقل ملزماً في  : 

 

                                                                                                                                                    1.ايقاف وسيلة النقل على الفور.

                                                                                                                                                        2.تشغيل إشارات ضوء الطوارئ  .

                                                                                                                                      3.عدم تحريك األشياء المتعلقة بالحادث .

     4.تنفذ جميع اإلجراءات المدرجة السابقة.

 :پاسخ : 4                                                                                     

 

 

"ضمان سالمة المرور على الطرق"وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن  سائق السيارة  ، فإن 

 :الميكانيكية ملزم بما يلي

 

                                                                                                            1.رخصة القيادة لوسيلة النقل المعنية ووثائق تسجيلها.

                                                                                                                       2.التوكيل في حالة قيادة مركبة مملوكة لشخص آخر.

     3.جميع الوثائق المدرجة السابقة.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :، يعتبر مجال مروري"ضمان السالمة المرورية على الطرق "وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

 

                                                1.الممر الطولي المحدد للمسار، والذي يكون عرضه كافياً لحركة المرور ذات المسار الواحد.

. المحدد للمسار والذي يكون عرضه كافياً لحركة المرور ذات  الممر الطولي المحدد أو غير 

     2.المسار الواحد 

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

"ضمان سالمة المرور على الطرق"وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن  األقصى  ، فإن الحد 

 :المسموح به للحمولة هو

 

                                                                                                                                         1.حمولة السيارة المكتملة والمشحونة.

. والبضائعحمولة المركبة محّملة ومكتملة ومحملة بالسائق والركاب   .2     

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

، فإن الجهة المنّظمة  "ضمان سالمة المرور على الطرق"وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

 :للسير هي

 

. بتنفيذها على الوجه المبين في القانونمن له سلطة تنظيم السير على الطرق ويقوم  .1                                                             

     2.يتخذ اإلجراء التنظيمي عند الحاجة (سائق أو راكب أو مشاة)أي مشارك في حركة المرور .

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 



، تعتبر الدراجة  "ضمان السالمة المرورية على الطرق "وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

 :الهوائية

 

. ذات قوة عضلية ال تقل عن عجلتين وعادة يكون شخص ما عليها، على وجه الخصوص   مركبة

يتم تحريكها بواسطة دواسة أو مقبض، باإلضافة إلى كرسي متحرك للمعاقين  والذي يمكن أن  

  1.يكون له أيضاً حمولة طويلة

. صوص  مركبة ذات قوة عضلية ال تقل عن عجلتين وعادة يكون شخص ما عليها على وجه الخ 

أيًضا  يتم تحريكها بواسطة دواسة أو مقبض، باستثناء الكرسي المتحرك للمعاقين ، الذي قد يكون  

     2.ذا حمولة طويلة

                                                                                     

 :پاسخ : 2 

 

 

 :، فإن مدرب قيادة المركبة "بشأن ضمان سالمة المرور على الطرق"وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا 

 

                                                                                                                                                                               1.يساوي السائق.

     2.ال يساوي السائق.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن ضمان سالمة المرور على الطرق يعتبر ما يلي حالة طوارئ

 

. الناجم عن تصرف و  الموقف  أو تقاعس المشارك المروري وفي هذه الحالة يكون هناك خطر  /

  1.حقيقي من وقوع حادث مروري

أو المنظم، حيث يتم إنشاء   /أو تقاعس مشارك المرور و /الموقف الناجم عن إجراءو.            

     2.خطر حقيقي من وقوع حادث مروري 

                                                                                      

 :پاسخ  : 2

 

 

، فإن الوقت المظلم  "ضمان السالمة المرورية على الطرق "وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

 :من اليوم هو

 

. الخريف والشتاء، من الساعة  في صباًحاً في الربيع والصيف، من   8مساًء إلى الساعة  20

ً  6مساًء إلى الساعة  22الساعة   1.صباًحا

                                                                                                                                     2.الفترة بين نهاية الغسق وبداية الليل. 

     3.فترة غياب ضوء الشمس .

                                                                                    

 :پاسخ  : 2  

 

 

 :، يعتبر الباص "ضمان السالمة المرورية على الطرق "وفقًا لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

 

                                                        1.مقاعد للركاب، مصممة ومفروشة لنقل آمن ومريح للركاب واألمتعة 8سيارة بها أكثر من .

     2.مقاعد أو أكثر للركاب،   مصممة ومفروشة لنقل آمن ومريح للركاب واألمتعة 8سيارة بها .

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

، تعتبر سيارة الركاب  "ضمان السالمة المرورية على الطرق "وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

 :الخفيفة

 

                                                            1.مقاعد للركاب مصممة ومفروشة لنقل آمن ومريح للركاب واألمتعة 8سيارة ال تزيد عن .

ً  12باستثناء األطفال دون سن )سيارة للركاب . مقاعد وهيكلها وأثاثها  4ال تزيد عن  (عاما

     2.مصممة لنقل آمن ومريح للركاب واألمتعة

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 



، فإن المشاة متساوون  "ضمان السالمة المرورية على الطرق "وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

 :مع

 

. بسرعة المشيالكراسي المتحركة مع الدراجات النارية للمعاقين والتي تتحرط  .1                                                                     

                                                                   2.األشخاص الذين يركبون الدراجات أو الدراجات البخارية أو الدراجات النارية.

. ً      3.كل األشخاص المذكورين سابقا

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

، يبدأ الحق في قيادة  "ضمان السالمة المرورية على الطرق "وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

 :المركبات من لحظة

 

. المركبات في األقسام الفرعية لشرطة المروراجتياز االمتحانات العملية لقيادة  .1                                                             

     2.استالم رخصة القيادة .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

، يمكن منح رخص القيادة "بشأن ضمان سالمة المرور على الطرق"وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا 

 :"B"و  "A"الدولية لمركبات الفئتين 

 

ً  16لألشخاص الذين تخطوا  .                                                                                                                                                    1.عاما

ً  17لألشخاص الذين تخطوا  .                                                                                                                                                    2.عاما

ً  18لألشخاص الذين تخطوا  .      3.عاما

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

، يمكن منح رخصة قيادة  "بشأن ضمان سالمة المرور على الطرق"وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا 

 :"C"دولية لقيادة مركبات من الفئة 

 

ً  18لألشخاص الذين  تجاوزوا  .                                                                                                                                               1.عاما

. ا  لألشخاص الذين  تجاوزو 20  ً                                                                                                                                               2.عاما

ً  21لألشخاص الذين  تجاوزوا  .      3.عاما

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

، يتم إصدار رخص  "ضمان السالمة المرورية على الطرق "وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

 :القيادة الوطنية

 

                                                                                                                                                                                 1.سنوات  5لمدة .

                                                                                                                                                                                2.سنوات  10لمدة .

                                                                                                                                                                                3.سنوات  20لمدة .

     4.لمدة غير محّددة.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

، يتم إصدار رخص  "ضمان سالمة المرور على الطرق"وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

 :القيادة الدولية

 

                                                                                                                                                                                       1.لمدة سنة.

                                                                                                                                                                                 2.سنوات  3لمدة .

                                                                                                                                                                                 3.سنوات  5لمدة .

     4.لمدة غير محّددة.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



، في األقسام الفرعية  "ضمان سالمة المرور على الطرق"وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

، يمكن للسائق المرشح المشاركة  ("AM"باستثناء مرشح سائق المركبة الفرعية )لشرطة المرور 

 :في الفحص العملي

 

                                                                                                                                                                                 1.سنة 15خالل    .

                                                                                                                                                                                  2.سنة 16خالل   .

     3.سنة 17خالل   .

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :هو "الموقف"، فإن "ضمان سالمة المرور على الطرق"وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

 

. المركبة بناًء على طلب الراكب  إيقاف .1                                                                                                                                       

  دقائق، إذا لم تكن مرتبطة بإنزال أو إصعاد  5إيصال المركبة إلى حالة الجمود المتعمد ألكثر من .

 2.البضائع بالمركبة-الركاب أو تفريغ أو تحميل األشياء

دقائق الالزمة إلنزال أو إصعاد   5إيصال المركبة إلى حالة الجمود المتعمد  لوقت يصل  إلى . 

     3.الركاب أو تحميل وتفريغ المركبة

                                                                                     

 :پاسخ : 3 

 

 

، فإن المركبة ذات  "ضمان سالمة المرور على الطرق"وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

 :األغراض العامة هي

 

، وكذلك سيارات األجرة الخفيفة، التي لديها نقاط  (الترام وحافالت الترولي والباصات)المركبات .

 1.األمتعة (أو)وتتحرك على الطرق  وتنقل الركاب و  (محطات)توقف 

الترام  )األمتعة  (أو)و تتحرك على الطرق و تنقل الركاب و (محطات)مركبة لديها نقاط توقف . 

 2.(وحافالت الترولي والباصات

   . تسير على طريق سياحي وتنقل الركاب و  مركبة      3.أو األمتعة /

                                                                                     

 :پاسخ : 2 

 

 

، فإن الحد األقصى للكتلة  "ضمان سالمة المرور على الطرق"وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

 :المسموح بها للمركبة هي

 

                                                                                                                          1.الكتلة القصوى للمركبة المكتملة والمحّملة.

. ئع والتي حددتها الشركة  كتلة المركبة المحملة، المكتملة والمجّهزة مع السائق والركاب والبضا

  2.المصنعة على أنها الحد األقصى المسموح به 

كتلة المركبة المحملة مع السائق والركاب والبضائع التي حددتها الشركة المصنعة على أنها الحد  .

     3.األقصى المسموح به

                                                                                 

 :پاسخ : 2     

 

 

، يُسمح لحاملي تراخيص  "ضمان سالمة المرور على الطرق"وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

بقيادة المركبة باستخدام المرفقات، إذا   "D1"و  "C1"و   "D"و  "C"و  "B"القيادة من الفئات 

 .كان الحد األقصى المسموح به للكتلة

 

                                                                                                                                                                                                1كغ950.

                                                                                                                                                                                                2كغ850.

     3كغ750.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

، فإن نقطة التوقف  "ضمان سالمة المرور على الطرق"وفًقاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

 :للمركبة العامة هي

 

مجهز بعالمات  -مكان يصعدون وينزلون فيه الركاب على جزء معين من طريق النقل العام.

 1.الطريق المناسبة

                            . سم معين من طريق النقل العام مكان يصعدون وينزلون فيه في ق  .2     

                                                                                     

 :پاسخ : 1 

 

 



، يمكن منح شهادة الحق في  "ضمان السالمة على الطرق"وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

 :لألشخاص الذين لديهم "D1"و  "D"قيادة المركبات من الفئتين 

 

ً  21و بلغوا من العمر  "C1"أو الفئة الفرعية  "C"أو  "B"رخصة قيادة من الفئتين .                                                                   1.عاما

ً  18وبلغوا "B1"أو  من الفئة الفرعية "B"رخصة قيادة من الفئة  .                                                                                          2.عاًما

ً  18وبلغوا   "A1B1"أو من الفئات الفرعية  "AB"رخصة قيادة من فئات .                                                                                        3.عاما

ً  20وبلغوا  "C1"أو من الفئة فرعية  "C"أو  "B"رخصة قيادة من الفئة .      4.عاما

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

، يجوز إصدار رخصة  "ضمان سالمة المرور على الطرق"وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

 :"D1E"و   "D1"و   "DE"و  "D"قيادة دولية للفئات الفرعية  

 

ً  19لالشخاص الذين اكملوا .                                                                                                                                                   1.عاما

ً  20لالشخاص الذين اكملوا .                                                                                                                                                   2.عاما

. ا لالشخاص الذين اكملو 21  ً                                                                                                                                                   3.عاما

ً  22لالشخاص الذين اكملوا .      4.عاما

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :عند الخروج من الطرق الترابية إلى األسفلت والخرسانة

 

                                                                                                                                                  1.يجب أن نعتبره الطريق الرئيسي.

     2.نعتبر الطريق الثاني متساوي لألول  .

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 كم عدد مسارات السير الموجودة في هذا القسم من طريق السير؟ 

 

                                                                                                                                                                                            1.واحدة .

                                                                                                                                                                                          2.إثنتان.

     3.ثالثة.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 هل يُسمح بالسير في الوسط من طريق السير المسموح بظروف العرض التالية؟ 

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

. حركة مرور معاكسة نعم، في حالة عدم وجود  .2                                                                                                                                 

     3.ال.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 أي من األشياء غير المنقولةالتالية ال تعتبر عائقاً ؟

 

                                                                                                                    1.األضرار الالحقة بالطبقة العلوية  لطريق السير.

                                                                                                                                                                         2.المادة الجانبية.

                                                                                                                                                         3.السيارة معطلة أو الثابتة.

     4.السيارة المتوقفة بسبب االزدحام المروري.

 :پاسخ : 4                                                                                     

 

 



تعتبر جزءاً من الطريق؟ هل األرصفة أو أطراف األرصفة   

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

                                                                                                                                                                        2.فقط أطراف الرصيف .

     3.ال.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 كم عدد ممرات السير موجودة في هذا الطريق؟ 

 

                                                                                                                                                                                            1.واحدة .

                                                                                                                                                                                          2.إثنتان.

     3.أربعة.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 كم عدد التقاطعات في هذه الصورة؟ 

 

                                                                                                                                                                                            1.واحدة .

                                                                                                                                                                                          2.إثنتان.

     3.أربعة.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 كم عدد مفترقات الطرق السالكة يوجد عند التقاطع؟

 

                                                                                                                                                                                            1.واحدة .

     2.إثنتان.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 كم عدد المسارات الموجودة في هذا الطريق؟ 

 

                                                                                                                                                                                          1.إثنتان.

     2.أربعة.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 في أي صورة يوجد مجال فاصل للطريق؟ 

 

                                                                                                                                                                                   1.فقط اليمين.

                                                                                                                                                                                 2.في الحالتين.

     3.فقط اليسار.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



 :إفساح الطريق للمركبات األخرى يعني

 

استئنافها أو القيام بأي شيء بسيط إذا كان ذلك  يجب على السائق عدم االستمرار في الحركة أو  .

 1.قد يتسبب في تغيير سائقي المركبات األخرى لالتجاه أو السرعة 

يجب على السائق عدم االستمرار في الحركة أو استئنافها أو القيام بأي شيء بسيط إذا كان ذلك  . 

السرعةمفاجئ لالتجاه أو  قد يتسبب في تغيير سائقي المركبات األخرى بشكل  .2 

     3.إيقاف السيارة مباشرة دون قيد أو شرط . 

                                                                                   

 :پاسخ : 2   

 

 

 أي صورة تظهر تقاطع؟ 

 

                                                                                                                                                                                   1.فقط اليسار.

                                                                                                                                                                                   2.فقط اليمين.

     3.في كلتا الصورتين.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 كم عدد مفترقات الطرق السالكة يوجد عند التقاطع؟

 

                                                                                                                                                                                            1.واحدة .

                                                                                                                                                                                          2.إثنتان.

     3.أربعة.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :يُعتبر إعادة تمّوضع

 

                                                         1.الخروج من المسلك المروري للمركبة مع المحافظة على االتجاه األصلي لحركة المرور .

. الحفاظ على االتجاه األصلي  الخروج من خط المرور المتسلسل داخل المسلك المقيد للمركبة مع  

   2.لحركة المرور

     3.في كلتا الحالتين السابقتين.                 

                                                                                    

 :پاسخ  : 3  

 

 

 :يعتبر إنعطاف ورجوع

 

. االلتفافي للخروج من الطريق اآلخرقيام  المركبة بالدخول  .1                                                                                                  

     2.قيام المركبة بالدخول االلتفافي  للخروج من طريق آخر أو إلى منطقة قريبة من الطريق اآلخر.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :يعتبر الرجوع إلى الوراء

 

                                                                                                                                          1.قيادة المركبة في االتجاه المعاكس.

     2.القيام بحركة مناورة لتغيير اتجاه حركة المركبة في االتجاه المعاكس.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



 

 :يعتبر تجاوز

 

. المشغول اجتياز مركبة متحركة أو أكثر دون مغادرة المسلك  .1                                                                                                    

     2.المشغول (المسار)تجاوز مركبة متحركة أو أكثر بعد مغادرة المسلك.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :تعتبر بداية السير

 

لحظة بدء حركة المركبة من التوقّف أو مكان الوقوف مرتبطة بإعادة التمّوضع في المسلك  .

    1.المجاور أو بدونه

                 . بدء حركة المركبة من التوقف أو مكان الوقوف المرتبطة بإعادة التموضع   لحظة

     2.في المسلك  المروري المجاور

                                                                                   

 :پاسخ : 1   

 

 

 :تعتبر مناورة

 

. حركة مرور المركبات  بدء  ، إعادة التمّوضع  وتغيير  (المتعلقة بدخول المسلك المروري المجاور)

  1.و الرجوع للخلف  (إعادة التمّوضع)اتجاه حركة المرور  والتوقّف 

     2.بدء حركة مرور المركبات، إعادة التمّوضع، تغيير االتجاه، التوقّف و الرجوع للخلف.

                                                                                     

 :پاسخ : 1 

 

 

 :"ضمان سالمة المرور على الطرق"وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

 

                                                                                                                         1.سيارة مصممة لنقل البضائع بهيكلها ومعداتها.

     2.بدء حركة مرور المركبات، إعادة التموضع، تغيير االتجاه، التوقف و الرجوع للخلف.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

، تعتبر المنطقة منطقة  "ضمان سالمة المرور على الطرق"وفقًا لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

 :فاصلة

 

العنصر المنفصل هيكلياً والمجاور للمسالك المجاورة وليس مخصص للمركبات أو المشاة أو  .

  1.محطات التوقّف 

                      . يفصل األجزاء المجاورة للطريق  هيكلياً و عنصر مفصول بعالمات   (أو)

     2.متناسبة، غير مخصص للمركبات أو المشاة أو المحطات

                                                                                      

 :پاسخ  : 2

 

 

يعتبر  متساوي مع   "بشأن ضمان السالمة المرورية على الطرق "وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا 

 :السائق

 

مركبة شحن على   (أو)صهوة خيل أو يركب حيوانات أو مواشي و  (يمتطي)شخص يقود   .

  1.طريق السير 

صهوة خيل أو يركب   (يمتطي)شخص يقود   .                                                   

     2.مركبة شحن (أو)حيوانات أو مواشي و 

                                                                                    

 :پاسخ  : 1  

 

 



 

 :، يعتبر رصيف"ضمان السالمة المرورية على الطرق "وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا بشأن 

 

                                                                          1.عنصر الطريق المجاور، المعد لحركة المشاة على الوجه المبين في القانون.

. عن الطريق المعد لحركة المشاة على الوجه المبين في   أي عنصر من عناصر الطريق مفصول 

 2.القانون

     3.كلتا الحالتين السابقتين.                                         

                                                                                    

 :پاسخ  : 3  

 

 


