
 ؟ "تخّطي الحاجز من اليسار "أي من العالمات التالية تُسّمى  

 

.11                                                                                                                                                                                                      

.22                                                                                                                                                                                                      

.33                                                                                                                                                                                                      

.44                                                                                                                                                                                                      

.55     

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 هل يجوز لسائق الحافلة دخول التقاطع في هذه الحاالت؟

 

                                                                                                                                                                                            1.مسموح .

                                                                                                                                                                                    2 .غير مسموح.

     3.مسموح، إذا كانت الحافلة تسير على الطريق المحّدد.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 
 في هذه الحالة من أي منطقة يجب أن يتم االنعطاف لليمين؟ 

 

                                                                                                                                                            1 .فقط من المنطقة الثانية.

. المة فقط من منطقة الحافة اليمنى المميزة بع      2."أ"

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

يحتوي الطريق الذي يقترب منه  التقاطع على   .تّم تنظيم حركة المرور بشكل دائري عند التقاطع

يتعين عليك أخذها لالنعطاف؟ عند دخول التقاطع ما المنطقة التي  .منطقتين مروريتين  

 

                                                                                                                                                                          1 .المنطقة اليمنى.

                                                                                                                                                                           2.المنطقة اليسرى .

     3.إما المنطقة اليمنى أو اليسرى.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 هل يجوز دخول الباحة من المكان المذكور؟ 

 

                                                                                                                                                                                            1.مسموح .

     2 .غير مسموح.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

باستثناء الطرق  )في حالة وجود ثالثة ممرات -على الطرق المحددة بحركة مرور ثنائية االتجاه

المرور ذات  والذي يتم استخدام متوسطها لحركة  (التي بها تنظيم عكسي لحركة المرور

 :االتجاهين، دخول المسرب األيسر

 

                                                                                                                                                                                            1.مسموح .

                                                                                                                                                                                    2 .غير مسموح.

     3.مسموح فقط بالمرور أو االلتفاف أو االنعطاف لليسار أو الرجوع.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



 في أي جواب مذكور بشكل صحيح حركة السير باالتجاه المسموح؟ 

 

                                                                                                                                                                          1.فقط طريق العودة.

                                                                                                                                                 2 .إلى األمام والرجوع إلى الخلف.

     3.فقط إلى األمام.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 في أي اتجاه ممنوع المرور؟ 

 

                                                                                                                                                             1.إلى اليسار وإلى اليمين.

                                                                                                                                                       2.إلى األمام والجهة العكيسة .

                                                                                                                                                                            3.إلى األمام فقط .

     4.في كل االتجاهات.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :الرجوع غير مسموح به

 

                                                                                                                                                                        1.على معابر المشاة .

                                                                                                                                                                                   2.في األنفاق.

                                                                                                                    3.فوق وتحت الجسور، جسور السفر والممرات العلوية.

. ابر السكك الحديديةفي مع .4                                                                                                                                                           

     5.في كل الحاالت المذكورة السابقة .

 :پاسخ : 5                                                                                     

 

 

 مسموح لسائق الحافلة الصفراء دخول التقاطع؟ 

 

                                                                                                                                                                                            1.مسموح .

                                                                                                                                                                                    2 .غير مسموح.

     3 .مسموح إذا كانت الحافلة تسير على طريق محدد .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 
 في أي إجابة مذكورة بشكل صحيح االتجاه المسموح به لحركة المرور؟ 

 

                                                                                                                                             1 .مباشرة إلى اليسار، دخول الفناء.

                                                                                                                                                                                   2.فقط لألمام.

                                                                                                                                                                 3.فقط للرجوع إلى الخلف .

     4.لألمام والرجوع إلى الخلف .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

األقل أقل منيُحظر الرجوع إذا كانت الرؤية في اتجاه واحد على  : 

 

                                                                                                                                                                                          1مئة متر.

                                                                                                                                                                                        2مئتي متر.

     3ثالثمئة متر.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 



 ممرات وفي اتجاهين، في أي حالة يُسمح بالدخول للممر األوسط؟  3تقود على طريق مكون من 

 

                                                                                                                                                                     1.فقط في حالة المرور .

                                                                                                                                                                   2.فقط في حالة التجاوز.

                                                                                                         3.فقط في حالة االنعطاف إلى اليسار أو العودة إلى الخلف .

     4.في كل الحاالت السابقة المذكورة .

 :پاسخ : 4                                                                                     

 

 

 في أي اتجاه يُسمح بمرور الشاحنة؟

 

                                                                                                                                                                            1.فقط إلى اليمين.

. تجاه المعاكسإلى اليمين، إلى اليسيار وفي اال .2                                                                                                                      

     3.فقط إلى اليسار .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 
 في أي صورة يقوم السائق بالمناورة بشكل صحيح؟

 

.11                                                                                                                                                                                                      

.22                                                                                                                                                                                                      

.33     

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 أي سائق من وسائل النقل المذكورة يقوم باالنعطاف الصحيح؟

 

                                                                                                                                                                1.سائق السيارة الزرقاء .

                                                                                                                                                                2.سائق السيارة الحمراء.

     3.كال السائقين السابقين.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

وعالمات  -بطريق مع حركة المرور ذات االتجاهين -في حال عدم وجود عالمات طريق

 :وممرات فاصلة، يجب على السائقين تجاوز عناصر الهياكل المموجودة على الطريق

 

                                                                                                                                                                                      1من اليمين.

     2من اليسار.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 في أي اتجاه ممنوع المرور؟ 

 

                                                                                                                                                                            1.فقط إلى اليسار .

                                                                                                                                                                            2.فقط إلى اليمين.

                                                                                                                                                             3.إلى األمام وإلى اليسار .

     4.في كل االتجاهات.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



أي سائق من وسائل النقل المذكورة يقوم بمخالفة قواعد السير عندما يقوم باالنعطاف نحو طريق  

 :ذو مجال ممنوع

 

                                                                                                                                                                              1 .كال السائقين.

                                                                                                                                                                2.سائق الحافلة الصفراء .

     3 .كال السائقين يقومان باالنعطاف الصحيح .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 هل يُسمح لسائق السيارة الحمراء بمواصلة المرور في الحالة المعينة؟

 

                                                                                                                                                                                           1.مسموح .

     2.غير مسموح.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

من أي ممر   .تحتاج إلى االنعطاف يساراً على طريق له حركة مرور في اتجاهين وثالثة ممرات

 ستقوم بالمناورة المحددة؟ 

 

                                                                                                                                                                          1.من الممر األيمن.

                                                                                                                                                                          2.من الممر األوسط .

                                                                                                                                                        3.من الممر األيمن أو األوسط.

. ن الممر األوسط، إذا كان الممر األيمن مشغوالً م .4     

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 هل يجوز لسائق السيارة الحمراء المرور  بخطوط الترام؟ 

 

                                                                                                                                                                                              1.يجور.

     2.ال يجوز.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :الرجوع إلى الوراء غير مسموح

 

                                                                                                                                                       1.على معابر المشاة واألنفاق.

                                                                                                                  2  .فوق وتحت الجسور، جسور السفر والممرات العلوية.

                                                                                                                                                           3.في معابر السكك الحديدية.

                                                                         4.متر  100في الطريق، على األقل في اتجاه واحد وتكون الرؤية في أماكن أقل من .

     5.في كل الحاالت المذكورة السابقة .

 :پاسخ : 5                                                                                     

 

 

 في أي االتجاهات يسمح بالمرور؟ 

 

                                                                                                                                                                            1.فقط إلى اليسار .

. إلى الوراء إلى األمام، إلى اليسار والرجوع . 2                                                                                                                         

     3.فقط إلى األمام.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



 من هم سائقي  المركبات المخالفين لشروط إشارة الطريق؟ 

 

                                                                                                                                                            1.سائقي الدراجات النارية.

                                                                                                                                2.سائقي سيارة ودراجة نارية مع ملحق جانبي.

                                                                                                                                                                        3.فقط سائق السيارة.

     4.سائقي جميع المركبات.

 :پاسخ : 4                                                                                     

 

 

إعادة الترتيب المتزامن للمركبات التي تسير في نفس االتجاه ، يجب أن يفسح الطريقفي حالة  : 

 

                                                                                                                                                1.سائق المركبة المارة من اليسار.

     2.سائق المركبة المارة من اليمين.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 أي من سائق المركبتين  لديه  حق الطريق؟ 

 

                                                                                                                                                                               1.سائق الشاحنة.

     2.سائق الباص.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

هل يجب على سائق الباص الذي يقود على الطريق المحدد إعطاء األولوية للمرور في الحالة  

 المذكورة؟ 

 

                                                                                                                                                                                    1.واجب عليه .

                                                                                                                                                                              2.ليس واجب عليه.

     3.ليس واجب عليه ألنه يتّجه إلى األمام.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

المنحدر والمزود بإشارات مناسبة، صعباً، فيجب  -إذا كان المرور على مقطع الطريق الطويل

 :التنازل عن الطريق

 

                                                                                                                                         1.للمركبة التي تسير في اتجاه الهبوط.

                                                                                                                                                 2.للمركبات ذات االستخدام العام.

. لتي تسير في اتجاه الصعودللمركبة ا .3     

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 أي سائق من المركبتين يجب أن يفسح الطريق؟ 

 

                                                                                                                                                                                 1.سائق الجرار .

     2.سائق الباص.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



 :لديه أفضلية المرور 

 

                                                                                   1.السيارة الزرقاء، ألن الحمراء تغير اتجاه حركة مرورها إلى اليسار .

. يمنالسيارة الحمراء، ألنه في حالة إعادة الترتيب المتزامن تكون على الجانب األ .2                                                           

     3.السيارة الزرقاء، ألنه في حالة إعادة الترتيب المتزامن تكون على الجانب األيسر.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

سائقي المركبات ووسائل النقل العامة ملزمون بإفساح الطريق، في األماكن السكنية، للمركبات  هل 

 العامة المجّهزة تجهيزاً جيداً، بدءاً من  نقاط محطة التوقف المذكورة؟ 

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

     2.ال.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 أي سائق من وسائل النقل العامة المذكورة يجب أن يفسح المجال؟ 

 

                                                                                                                                                                1.سائق السيارة الخفيفة .

     2.سائق الشاحنة.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 أي سائق من وسائل النقل العامة المذكورة يجب أن يفسح المجال؟ 

 

                                                                                                                                                                                  1.سائق الباص  .

     2.سائق السيارة .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 أي سائق من وسائل النقل العامة المذكورة يجب أن يفسح المجال؟ 

 

                                                                                                                                                                               1.سائق السيارة .

     2.سائق الترام .

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :حّدد ترتيب عبور التقاطع

 

                                                                                                                                                        1.الحافلة، الشاحنة، العربة.

. ة، سيارة الشحنالحافلة والعرب .2     

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



 :في حالة اقتراب حركة المرور عند هبوط حاد، من الضروري إفساح المجال

 

                                                                                                                                                 1.للمركبات ذات االستخدام العام.

                                                                                                                                                                         2.للمركبة الصاعدة .

     3.للمركبة النازلة .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

ممرات أو أكثر لطرق مناطق سكنية ذواتجاه واحد، هل يُسمح بأخذ الممر   3في حال وجود 

للمركبات العامة؟ األيسر   

 

                                                                                                                                                                   1.مسموح به عند المرور.

                                                                                                                   2.مسموح به عند االستدارة لليسار أو الرجوع للخلف.

     3.مسموح في جميع األحوال.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

ممرات أو أكثر لطرق عامة ذو اتجاه واحد، هل يُسمح بأخذ الممر األيسر   3في حال وجود 

 للمركبات العامة؟

 

                                                                                                                                                                   1.مسموح به عند المرور.

                                                                                                                   2.مسموح به عند االستدارة لليسار أو الرجوع للخلف.

     3.مسموح في جميع األحوال.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 ما الذي يجب أن يفعله سائق باص النقل الداخلي   في هذه الحالة؟ 

 

                                                                                                                                                   1.يعطي الطريق للسيارة الخفيفة .

. إشارة صوتية وبدأ حركة المروريقوم بتشغيل إشارة االنعطاف وإعِطاء  .2                                                                                 

     3.يبدأ حركة المرور ويتأكد من إفساح الطريق لسائق السيارة .

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 
 :في هذه الحالة سائق السيارة البيضاء

 

                                                                 1.يجب أن يفسح الطريق  لباص التنقل والذي يبدأ الحركة من نقطة التوقف المذكورة .

. المسلك  له حق األولوية في حركة المرور، حيث يتم إعادة الترتيب ألن باص المدينة  يمر إلى 

     2.الثاني

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 أي سائق وسيلة نقل له حق الطريق؟ 

 

                                                                                                                                                         1.سائق الباص الصغير للركاب .

     2.سائق باص المدينة.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 



 أي سائق وسيلة نقل له حق الطريق في هذه الحالة؟

 

                                                                                                                                                                        1.سائق باص المدينة.

                                                                                                                                                         2.سائق الباص الصغير للركاب .

     3.ال يحق لسائق الباص الصغير للركاب العبور إلى المسلك األيمن.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 عند التقاطع حيث يتم تنظيم الدوار، هل سائق الباص ملزم بإفساح الطريق للشاحنة؟

 

                                                                                                                                                                                            1.ُملزم .

     2.غير ملزم.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 هل سائق الباص الذي يواصل حركة المرور باتجاه مباشر ملزم بإفساح الطريق للشاحنة؟ 

 

                                                                                                                                                                                              1.ملزم .

     2.غير ملزم.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

إذا كنت تنوي االستمرار في حركة السير بشكل مستقيم، فما هي وسيلة النقل التي يجب أن تَفسح  

 لها الطريق؟ 

 

                                                                                                                                                                           1.لكال المركبتين.

                                                                                                                                                                                     2.فقط للباص .

                                                                                                                                                           3.فقط للباص الصغير للركاب.

     4.ليس ألي مركبة.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 
مستقيم، فمن يجب أن تفسح الطريق؟ إذا كنت تنوي االستمرار في السير بشكل   

 

                                                                                                                                                     1.فقط لسيارات الركاب الخفيفة .

. اصات والسيارات الخفيفةفقط للب . 2                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                          3.لكل وسائل النقل.

     4.فقط للدراجات .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

النارية ملزم بإفساح الطريق؟ في هذه الحالة هل سائق الدراجة   

 

                                                                                                                                                                                       1.غير ملزم.

     2.ملزم .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



 هل لديك الحق في المناورة في هذه الحالة المعينة؟

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

     2.ال.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 أنت تواصل السير بشكل مستقيم، إلى أي مركبة يجب أن تفسح لها الطريق؟ 

 

                                                                                                                                                     1.فقط لسيارات الركاب الخفيفة .

                                                                                                                                                                             2.لسيارات الشحن.

                                                                                                                                                                      3.لكال وسيلتي النقل .

     4.ليس ألي مركبة.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

الطريق لسيارة الركاب الخفيفة؟ تواصل السير بشكل مستقيم لألمام، هل يجب أن تفسح    

 

                                                                                                                                                                                     1.نعم، ملزم .

     2.ال، غير ملزم.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 تبدأ بالقيادة على حافة الطريق، فهل عليك أن تفسح الطريق لسيارة خفيفة عائدة إلى الوراء؟ 

 

                                                                                                                                                                                     1.نعم، ملزم .

     2.ال، غير ملزم.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 تواصل السير بشكل مستقيم، إلى أي مركبة يجب أن تفسح  الطريق؟ 

 

                                                                                                                                                     1.فقط لسيارات الركاب الخفيفة .

                                                                                                                                                                              2.ليس ألي مركبة.

                                                                                                                                    3.فقط لسيارات الركاب الخفيفة وللدراجة.

     4 .لكل أنواع المركبات.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

لها الطريق؟ إذا كنت تنوي االنعطاف يساراً، فما هي المركبة التي يجب أن تفسح    

 

                                                                                                                                                                                        1.للدراجة.

                                                                                                                                                                           2.لسيارة الدورية.

     3.لكل أنواع المركبات.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 



 إذا كنت ستعود عند التقاطع إلى الوراء، ما هي المركبة التي يجب أن تفسح لها الطريق؟ 

 

                                                                                                                                                              1.لسيارة الركاب الخفيفة.

                                                                                                                                                                    2.لكل أنواع المركبات.

     3.لسيارة الشحن.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 إذا كنت ستنعطف يساًراً عند التقاطع، فما هي المركبة التي يجب أن تفسح لها الطريق؟ 

 

                                                                                                                                                                              1 .لسيارة الشحن.

                                                                                                                                                                    2.لكل أنواع المركبات.

. ي مركبةليس أل .3     

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 
 إذا كنت ستنعطف يساًراً عند التقاطع ، فما هي المركبة التي يجب أن تفسح لها الطريق؟ 

 

                                                                                                                                                                              1.ليس ألي مركبة.

                                                                                                                                                                                     2.فقط للباص .

                                                                                                                              3 .فقط لسيارة الشحن الشاعلة لضوء االنعطاف.

     4 .لكل أنواع المركبات.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

التي يجب أن تفسح لها الطريق؟ إذا كنت ستعود للوراء عند التقاطع، ما هي المركبة   

 

                                                                                                                                                                              1 .لسيارة الشحن.

                                                                                                                                                              2.لسيارة الركاب الخفيفة.

                                                                                                                                                                    3.لكل أنواع المركبات.

     4.ليس ألي مركبة.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

االنعطاف يساراً، فما هي المركبة التي يجب أن تفسح لها الطريق؟ إذا كنت تنوي    

 

                                                                                                                                                                                             1للباص.

                                                                                                                                                 2.للباص ولسيارة الركاب الخفيفة.

                                                                                                                                                              3.لسيارة الركاب الخفيفة.

     4.ليس ألي مركبة.

 :پاسخ : 4                                                                                     

 

 

 إذا كنت ستنعطف يميناً، فهل يجب أن تفسح الطريق للسيارة الخفيفة؟ 

 

                                                                                                                                                                                            1.ُملزم .

     2.غير ُملزم.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



 إذا كنت ستنعطف إلى اليمين، فما هي المركبة التي يجب أن تفسح لها الطريق؟ 

 

                                                                                                                                                                              1.ليس ألي مركبة.

                                                                                                                                                              2.لسيارة الركاب الخفيفة.

     3.للدراجة النارية ولسيارة الركاب.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 هل يتعين إفساح الطريق  لسائق السيارة القادمة في هذه الحالة؟ 

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

     2.ال.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 يتوجب عليك في هذه الحالة؟ 

 

                                                                                                                                                                               1.إفساح الطريق .

     2.المرور أوالً .

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :في هذه الحالة

 

                                                                                                                  1.تجاوز الشاحنة على الجانب األيمن جنباً إلى جنب .

                                                                                                                          2.االستمرار في القيادة فقط بعد مرور الشاحنة.

     3.كال اإلجراءين مسموح بهما.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

الوضعفي هذا  : 

 

                                                                                                                                                                        1.يجب إفساح الطريق .

     2.يمكن المرور أوالً .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :في هذه الحالة وعند السفر المباشر، يُسمح

 

                                                                                                                                                           1.تجاوز الشاحنة من اليمين.

. الشاحنةالستمرار في القيادة فقط بعد مرور  .2                                                                                                                            

     3.كال الحالتين مسموح بهما.

خپاس : 3                                                                                      : 

 

 



 :عند الخروج إلى الطريق في هذه الحالة يجب إفساح الطريق

 

                                                                                                                                                 1.للسائقين المقتربين من اليمين.

                                                                                                                                                                           2.لجميع السائقين.

     3.للسائقين والمشاة .

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :في هذه الحالة يكون واجباً إفساح  الطريق على

 

                                                                                                                                                                1.سائق السيارة الخفيفة .

     2.سائق الدراجة النارية.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 في أي صورة يكون لسائق السيارة الزرقاء أفضلية المرور على السائق اآلخر؟ 

 

                                                                                                                                                                                          1.اليمين.

                                                                                                                                                                                          2.اليسار .

     3.األثنين.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :الرجوع للخلف إلى المكان المحدد 

 

                                                                                                                                         1.مسموح به إذا لم يكن هناك قطار قادم.

                                                                                                                                                                                       2.مسموح به.

     3.غير مسموح به.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 أي سائق مركبة يجب أن يفسح الطريق؟ 

 

                                                                                                                                                                                        1.الشاحنة.

     2.السيارة الخفيفة للركاب.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 في أي اتجاه من هذه المنطقة يستطيع سائق السيارة الخفيفة مواصلة السير؟ 

 

                                                                                                                                                                            1.فقط إلى األمام.

                                                                                                                                                             2.إلى األمام وإلى اليمين.

                                                                                                                                                                         3.في أي اتجاه يشاء .

     4.إلى األمام، إلى اليسار وإلى الخلف.

 :پاسخ : 4                                                                                     

 

 



القيام باالنعطاف إلى اليمين من الضروريفي الطريق اليمين وعند  : 

 

                                                                                                         1.االستمرار في هذا الممر  واالنعطاف فقط من ذلك المسار .

. مر الفرامل واالنعطاف فقط من ذلك الحزامإعادة التموضع في م .2                                                                                               

     3.كال االحتمالين السابقين صحيحين.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 من الذي يجب أن يفسح الطريق عند دخول الباحة اليسرى؟ 

 

                                                                                                                                       1.فقط للسائق المقترب من الجانب اآلخر .

                                                                                                                                                                           2.للسائق والمشاة.

     3.ليس ألحد .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :الرجوع للخلف إلى هذا التقاطع 

 

                                                                                                                                                                                            1.مسموح .

     2.غير مسموح.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

هل يتعين على سائق الشاحنة الخفيفة أن يفسح الطريق لسائق الرافعة الذي يحاول إعادة التموضع 

 في ممره؟ 

 

                                                                                                                    1.نعم، إذا كانت الرافعة مزودة بمنارات برتقالية.

                                                                                                                                                                                                2.نعم.

     3.ال.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

يجوز الرجوع للوراء إلى هذا المكان؟ هل   

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

                                                                                                                               2.متر  100مسموح به، إذا كانت الرؤية أكثر من .

     3.ال.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 هل يجب إعادة التمّوضع من قبل سائق السيارة الخفيفة بعد عبوره المسلك األيمن؟

 

                                                                                                                                             1.ال، إذا كانت قواعد الطريق سارية.

                                                                                                                                                                                                2.نعم.

     3.ال.

خپاس : 1                                                                                      : 

 

 



في الحاالت التي تتقاطع فيها الممرات المرورية وال يتم تحديد ترتيب العبور وفقاً للقواعد، أي  

 سائق يجب أن يفسح الطريق؟ 

 

                                                                                                                               1للسائق الذي يقترب إليه مركبة من اليمين؟.

     2للسائق الذي يقترب إليه مركبة من اليسار؟.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 أي سائق يجب أن يفسح الطريق؟ 

 

                                                                                                                                                             1.السائق الذي بدأ الحركة.

     2.السائق الذي يتحّضر للتوقف.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :الرجوع إلى الوراء للموقع المحدد 

 

                                                                                                                                                                                            1.مسموح .

. يُزعج  سائقي المركبات العامة مسموح به إذا كان ذلك ال .2                                                                                                        

     3.غير مسموح.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :سائق السيارة الخفيفة

 

                                                                                                                                                                    1 .يجب أن يفسح الطريق.

. ألنه اقترب من اليمين لديه ميزة  .2     

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 هل يتوّجب على السائق إعادة التموضع في المسرب األيمن قبل االنعطاف يميناً في هذه الحالة؟ 

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

     2.ال.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 هل الرجوع للوراء مسموح به، عند التواجد داخل الجسر؟ 

 

                                                                                                                                 1.متر  100مسموح به إذا كانت الرؤية أكثر من .

     2.غير مسموح.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



 :الدخول إلى التقاطع من المنطقة المحددة 

 

                                                                                                                             1 .مسموح فقط عند القيام بالرجوع إلى الوراء .

     2.مسموح به في كل الحاالت.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 الرجوع للوراء مسموح به في هذا المكان؟ 

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

. ؤية أكثر من مسموح به إذا كانت الر      2.متر  100

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

السائق الذي يقود دون إعادة تمّوضع ُمجبر على إفساح الطريق للسائق الذي قام بإعادة التمّوضع  

 :من اليمين

 

                                                                                                                                                                                     1.غير ُمجبر.

     2.ُمجبر.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 الرجوع للوراء مسموح به في هذا المكان؟ 

 

                                                                                                                                                                                            1.مسموح .

     2.غير مسموح.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

هل يتعين إعطاء األولوية للسائق الذي أمامك إذا بدأت في التحرك من موقف السيارات في نفس  

 الوقت؟ 

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

     2.ال.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 هل الرجوع إلى الخلف ثّم الرجوع مسموح به عند التقاطع؟ 

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

. عقبة أمام المارين عند التقاطعنعم، إذا لم يشكل ذلك  .2                                                                                                           

     3.ال.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 



يجوز للسائق أن ينعطف يميناً في هذه الحالة؟ هل   

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

     2.كال.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 في هذه الحالة ما هو ضوء المؤشر الذي يجب على السائق تشغيله عند التوقف؟ 

 

                                                                                                                                                                                          1.اليمين.

. تموّضع إلى اليساراليمين، ثّم بعد إعادة ال .2                                                                                                                          

     3.اليسار .

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :يجب على السائق عند الرجوع للخلف بسبب نقص الرؤية

 

                                                                                                                                                         1.إعطاء إشارة صوتية مسموعة.

                                                                                                                                                          2.تشغيل إشارة ضوء الطوارئ .

     3.مطالبة المساعدة من اآلخرين.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :بحالة القيادة مع الرجوع للخلف و استخدام مدخل الساحة والرجوع

 

                                                                                                                                  1.مسموح به إذا لم يعرقل المارين اآلخرين.

     2.غير مسموح.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 هل يجوز لسائق المركبة الخفيفة التحرك؟ 

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

. الشاحنة نعم، ما لم يعرقل سائق .2                                                                                                                                                 

     3.ال.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 في أي خيار مسموح الرجوع إلى الخلف؟ 

 

                                                                                                                                                                                 1.عند التقاطع.

. التي ليست على الحافة اليمنىفي المسالك  .2                                                                                                                                

     3.في ممرات المشاة.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



 في هذه الحالة هل يسمح للسائق بالسفر بخطوط الترام؟ 

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

. جوع للوراء أو االنعطاف لليسارمسموح فقط في حالة الر .2                                                                                                          

     3.ال.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

الضروري أن يقوم السائق باإلشارة بمؤشر ضوئي عند االنعطاف يساراً في هذه الحالة؟هل من   

 

                                                                                                                                                                                     1.نعم ُملزم.

                                                                                                                                             2.نعم، عندما يكون هناك مسافر قادم .

     3.غير ُملزم.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 هل يجوز لسائق السيارة الخفيفة االقتراب من الطريق بالرجوع  للخلف؟ 

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

. المسافرين اآلخريننعم، إذا كان ال يعيق  .2                                                                                                                                

     3.ال.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 هل يجوز الرجوع إلى الوراء في هذه الحالة؟ 

 

                                                                                                           1.متر للمارة في الخلف 100يسمح إذا كنا مرئيين ألكثر من .

     2.ال يُسمح.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 ما هي القاعدة التي ينتهكها السائق عند دخول الساحة هذه؟ 

 

                                                                                                                        1.يستدير لليمين في منطقة التأثير المباشر فقط.

                                                                                                                                                          2.ال يعطي إشارة بمؤشر ضوئي.

     3.كال االنتهاكين في نفس الوقت.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :إفساح الطريق لسائق الشاحنة

 

                                                                                                                                                                                            1.ُملزم .

. باليد ُملزم، إذا أعطيت إشارة  .2                                                                                                                                                  

     3.غير ُملزم.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 



 :يجب أن يفسح الطريق 

 

                                                                                                                                                                        1.سائق سيارة خفيفة.

     2.سائق شاحنة.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

هل يجوز تصحيح المسار عند مفترق الطرق بالرجوع للخلف واستمرار السير في االتجاه الذي  

 نريده؟ 

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

     2.ال.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :يسمح لمواصلة حركة المرور من هذه المنطقة

 

                                                                                                                                                                      1.فقط باتجاه اليسار.

. المعاكسإلى اليسار وإلى االتجاه  .2                                                                                                                                            

     3.إلى اليمين،  إلى اليسار وإلى االتجاه المعاكس.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 هل يجوز دخول الساحة اليمنى بالعودة للوراء في الحالة المذكورة؟ 

 

                                                                                                                    1.نعم، إذا لم يتم عرقلة حركة وسائل النقل العامة.

     2.ال.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :بإعادة التمّوضع في المسلك المجاور 

 

                                                                                          1.يجب أن يُفسح الطريق للسائقين الذين يمرون بالمنطقة المذكورة.

     2.لديك أفضلية المرور  .

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

الوراء نحو الراكب؟ هل يجوز في هذه الحالة الرجوع إلى   

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

     2.ال.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 



 كيف يجب أن تتصّرف خارج التقاطع عند االنعطاف يساراً وعند الرجوع للخلف؟ 

 

                                                                                                                                           1.يجب إفساح الطريق ألي مركبة قادمة.

     2.يجب إفساح الطريق ألي مركبة قادمة ولقطارات الترام، التي تسير بالتوازي.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 هل مسموح بالرجوع إلى الوراء في هذه الحالة؟ 

 

                                                                                                                                                                                     1.غير مسموح.

     2.مسموح به قبل معبر المشاة .

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 هل يتعين عليك إعطاء األولوية للسائق السالك طريق الرجوع  عند بدء الحركة؟

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

     2.ال.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :االقتراب من المسافر عن طريق الرجوع إلى الوراء في هذا الحالة

 

                                                                                                                                                                                            1.مسموح .

. ق حركة السائقين اآلخرينمسموح به إذا كان ال يعي .2                                                                                                                  

     3.غير مسموح.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 أي سائق يخالف قواعد الطريق بمغادرة الدوار؟ 

 

                                                                                                                                                                1.سيارة الركاب الخفيفة .

                                                                                                                                                                                      2.السائقين .

     3.ال أحد من السائقين.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :الرجوع إلى الخلف في هذا التقاطع

 

                                                                                                                                                                                            1.مسموح .

                                                                                                                                                                                     2.غير مسموح.

     3.لليسار وإلى الخلف .

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 



 في أي اتجاه يسمح بالمرور؟ 

 

                                                                                                                                                                                   1.فقط لليسار.

     2.فقط لليمين.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 هل يجب عليك تشغيل إشارة االنعطاف اليمنى عند هذا التقاطع؟ 

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

                                                                                                                                                                                                  2.ال.

     3.نعم، إال عند الرجوع إلى الخلف.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

دخول منطقة قريبةيجب على السائق إعطاء األولوية عند   : 

 

                                                                                                                                                                                   1.للمشاة فقط .

                                                                                                                                                              2.فقط للدراجات الهوائية.

     3  .للدراجات الهوائية، التي ال تشكل عائق للمشاة.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :يُسمح بالرجوع للخلف بعد العالمة

 

                                                                                                                                    1.متر من الجانبين 100فقط في حالة الرؤية .

                                                                                                                                                                  2.إذا كنت ال تخلق عقبة.

     3.ليس في أي حالة.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 هل يعطي إشعال اإلشارة ميزة على المشاركين اآلخرين في السير؟ 

 

                                                                                                                                                                                              1.يعطي.

                                                                                                                                              2 .يعطي فقط في حالة إعادة التمركز.

     3.ال يعطي.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :االنعطاف يميناً على طول المسار المشار إليه

 

                                                                                                                                                                                            1.مسموح .

     2.غير مسموح.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 



 ما المسلك الذي يمكنك االستمرار فيه بعد اجتياز الشاحنة؟

 

                                                                                                                                                                                   1.فقط اليمين.

. المسلكين المتوازيينمسموح في كال  .2     

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :الرجوع إلى الخلف في الموقع المحدد

 

                                                                                                                                                                                            1.مسموح .

. ود مركبات نقل عامةمسموح به في حالة عدم وج  .2                                                                                                                            

     3.غير مسموح.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :له الحق في السير أوالً 

 

                                                                                                                                                                1.سائق السيارة الخفيفة .

     2.سائق الشاحنة.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 من هو سائق المركبة الذي يحق له المرور عند إعادة التموضع في نفس الوقت؟ 

 

                                                                                                                                                                                        1.الشاحنة.

     2.السيارة الخفيفة للركاب.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 هل يجوز التقّرب من الراكب عن طريق العودة للوراء؟ 

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

     2.ال.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :في حالة الدخول للساحة اليمنى، يجب أن نفسح الطريق

 

                                                                                                                                                                                   1.فقط للمشاة.

                                                                                                                                                     2.فقط لراكب الدراجة الهوائية.

                                                                                                                                                                                       3.ليس ألحد .

     4.لراكب الدرجة و المشاة.

 :پاسخ : 4                                                                                     

 

 



 

يُسمح بالرجوع إذا عند التحرك في اتجاه هذا الصعود،  : 

 

                                                                                                                                                      1.يمكن القيام به بدفعة واحدة.

                                                                                                                                    2.متر من كال الجانبين 100يتم توفير رؤية .

     3.غير مسموح.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 أي سائق مركبة يجب أن يفسح الطريق؟ 

 

                                                                                                                                                                                   1.سائق الباص.

     2.سائق سيارة الركاب الخفيفة .

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :الرجوع للوراء مسموح به في هذا الموقع 

 

                                                                                                                        1.م من كال الجانبين 100مسموح به في ظروف الرؤية .

     2.غير مسموح.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 هل يجوز عبور الجسر إذا كان ذلك ال يعيق سائق الدراجة النارية؟ 

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

     2.ال.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 


