
 

 

 

 

 

 التثقيف المروري امتحان فيونموذج  يةهيكل
 سنوات تعليمية 12 - 10مسار 

 

 חינוך תעבורתיב מבחןמבנה ודגם 

 שנ"ל  12-ו 10
 

 

 

 عن مسؤولة المؤسسة وكلقي ِّمة وأخالقية،  ،تربوية مهمة اإلمتحان نزاهة في نرى إننا

 .وصيانتها نجاحها

وفقًا للقواعد واإلرشادات  االمتحاناتمسؤولية الحفاظ على نقاء  الممتَحنتقع على عاتق 

 .المسؤول عن االمتحاناستبيان االمتحان ومن قِبل في المكتوبة الشفهية و

 

لكال الجنسين. مخصص هولكن في لغة مذّكرصياغة االستبيان  تمت
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  إرشادات للممتَحن

 ساعة ونصف:   مدة اإلمتحان

 

 : تركيبة العالمة

  نقطة  70                                                     عالمة اإلمتحان                      

 نقطة   30                                                             بديلتقييم 

                                                                                      __________ 

 نقطة 100                                                   المجموع :        

 

 :مبنى اإلمتحان

 فصول ثالثةفي اإلمتحان 

 

 نقطة  30                                            )تيئوريا( نظري  –أسئلة مغلقة  – الفصل األول

 أسئلة 10من  6أجب عن 

 نقطة  20                                                 مبادئ األمان –أحداث  – الفصل الثاني

 حداثأ 5من  3أجب عن 

 يجب شرح مبدئين لألمان

 نقطة  20                            وأحداث                           مصطلحات– الفصل الثالث

 أحداث 4من  2أجب عن 

________________________________________________________ 

 نقطة 70المجموع                                                                                   

 

 ال توجد : مواد ُمساعدة مسموح بها

 

 : إرشادات خاص ة
 في إستمارة اإلمتحان. كل اإلجابات أكتب .1
 في نهاية اإلمتحان قم بإعادة إستمارة اإلمتحان للمراقب/ة. .2
 إقرأ االستبيان بتمعُّن وأجب على األسئلة بحسب اإلرشادات .3

 

 !بالنجاح
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 الفصل األول

  )تيئوريا( أسئلة من مخزون اإلمتحان النظري

 .                            نقاط لكل سؤال 5               .                        (10 – 1) 10أسئلة من  6أجب عن 

 أحط بدائرة اإلجابة األصح

 

 ؟خاصة في المطر ما الذي يجعل القيادة صعبة للغاية. 1

 . القدرة على التحكم في عجلة القيادة.أ

 .على الفرملةقدرة الب. 

 .القدرة على الرؤية. ج

 اإلجابات صحيحة.. كل د

 

 الدائرية الشكل هي: إشارات المرور .2

 تحذير.ال إشارات. أ

 .التّوجيه إشاراتب. 

 إشارات االستعالمات.. ج

 لمساعدة.ل عالمات. د

 

 أي مما يلي ينطبق على سائق السيارة بموجب قانون "واجب الحذر العام" .3

في أضرار لشخص أو  أن يتسببوايجب أال ينتهك المارة حًق شخص آخر على الطريق أو أ.  

 لممتلكات.

 ب. يجب عدم إزعاج حركة المرور أو إعاقتها.

 ج. يجب أال يقود الشخص باستخفاف أو من دون انتباه لكل شيء يحدث على الطريق.

 د. كل اإلجابات صحيحة.
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ر بأن أمامك حركة في إتجاهين؟. 4  أي إشارة تحذير تُحذ ِّ
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 الفصل الثاني

    مبادئ - أحداث

 .نقاط لكل سؤال 5                                                         أحداث 5من  3أجب عن 

  أحط بدائرة اإلجابة الصحيحة. 11

 

  :"المضيئةقانون "السترة ل متقاربأي مبدأ . أ

 مبدأ الظهور بوضوح. أ

  مبدأ عدم اليقين والشك. ب

  مبدأ غالف األمان. ج

 مبدأ اإلختالف والتعُدد. د

 

 لم يالحظ سائق الشاحنة أن صبيًا يعبر الطريق أمام الحافلة .ب

 أ. مبدأ االختالف وعدم التماثل.

 ب. مبدأ الفجوة.

 مبدأ التشكيك.. ج

 د. مبدأ األمور الظاهرة. 

 ه. مبدأ االنتباه العام إلى بيئة المرور.

 

ساعات المساء وتوقفُت لمعرفة ما إذا كانت المصابيح الخلفية تعمل قدُت السيارة في  .ج

 بصورة جيدة، اتبعت المبدأ:

 أ. مبدأ األمور الظاهرة.

 ب. مبدأ االختالف وعدم التناسق.

 مبدأ التشكيك.. ج

 د. مبدأ الفجوة.

 ه. مبدأ االنتباه العام إلى بيئة المرور.
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                                                          .أكتب رقم السؤال واشرح إجابتك. عليها اختر سؤالين من األسئلة التي أجبت. 12

                                                                        (لكل سؤال 2.5 -نقاط   5)                                                                   

 ______________ اخترت السؤال رقم

:______________________________________________________إشرح

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 ______________ اخترت السؤال رقم

______________________________________:________________إشرح

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

הערה: ישנם היגדים שניתן בהסבר מושכל לייחס ליותר 

ניתן  ת האירועהסבר טוב ומעיד על הבנכל לכן מעיקרון אחר. 

 .                                                           לקבל אותו
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 الفصل الثالث

 مصطلحات وأحداث

 أسئلة مفتوحة

 نقاط لكل سؤال 10                                                      16 - 13من األسئلة  2أجب عن 

 

 القيادة خطيرة.القيادة تحت تأثير الكحول تجعل . 13

 الكحول. للشخص الذي يقود سيارة تحت تأثيرتفسيرات لما يحدث  ثالثة اكتب

 

 التعامل مع ضغط األصدقاء. 14

 

هذا األسبوع، شارك أحمد في مسابقة غير قانونية للسيارات. هو لم يتنافس في المسابقة نفسها، 

منطقة غير ُمعبّدة في أحد لكنه حضر مع األصدقاء إلى الحدث الذي وقع خالل الليل في 

األحراش في الجليل. تمكن أحد أصدقاء أحمد من إقناعه وأصدقائه اآلخرين بالذهاب إلى 

المكان. الجميع سافر في سيارة أحمد. قرر أحد أصدقائه التسابق بها. على الرغم من أن أحمد لم 

الخوف من أن يكون يرغب في القيادة والتنافس في سيارته، إال أنه وجد صعوبة في الرفض. 

جباناً. بدا األمر برمته خطيراً من وجهة نظر أحمد ، فقد كان واضًحا أن األمر كان مجرد 

مسألة وقت قبل أن يقع حادث لشخص ما، وال سمح هللا، أن يُجرح. أو ستأتي الشرطة وتعتقل 

به. كان بإمكانه  الجميع. أراد أحمد أن يفعل شيئًا لوقف التسابق. إنه متحيِّّر في ما يجب القيام

االتصال بالشرطة واإلبالغ عن المسابقة التالية، ولكنه علم أن أصدقائه يعتزمون الذهاب إلى 

 المنافسات التالية، وقد يتم القبض عليهم.

 

م اكتب .أ  لوقف المسابقات. أحمديمكن أن يتقدم بهما  خيارين وقدِّّ

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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م .ب وعدم المشاركة في سباق  الحضورإقناع أصدقائه بعدم  أحمديستطيع  طريقتين قّدِ

 السيارات

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 ستفعله.كنت  واحدًاشيئًا  ذكرأ  سيارة، التقود  أنت إذا كنتج. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 !بالنجاح


