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 أسئلة وإجاباتها من مجمع اإلمتحان النظري

 

 :مسافة الفرملة هي البُعد الذي تقطعه السيّارة. 1

 . فترة رد فعل الّسائقخالل . أ

 .من لحظة تفعيل الفرامل حتى التوقّف النهائي للسيّارة. ب

 . بمكان مضلّل بجادة أشجار عالية. ج

 .من لحظة تمييز الّسائق للخطر وحتى توقّف السيارة النهائي. د

  

 :يجب اإللتزام بإبطاء سرعة السيارة عندما.2

 تجاوز سيارة أُخرى.أ

 لجمهرة من النّاس. نقترب.ب

 بالسفر بشارع سريع وخاٍل من السيارات..ج

 اإلندماج من مسلك التسارع عندما يكون الشارع خاٍل..د

 

 ما الذي يمكن أن يقلّل من إرهاق السياقة؟.3

 كؤوس من القهوة 3. أ

 السياقة السريعة.ب

 وجبة خفيفة.ج

 علبة من البيرة.د

 

 اتّجاهين؟ -ما هو شارع ذو .4

 .الشارع الذي يسمح السفر فيه باتّجاه واحد فقط . أ 

 .الشارع الذي يسمح فيه السفر باتّجاهين . ب 

 .الشارع المخّصص للسيارات ذات محرك فقط . ج 

 .شارع يمنع الدخول فيه باتّجاه واحد فقط . د 

 

 ما هو "مفترق طرق"؟ .5

 .معًامساحة على الشارع فيها شارعين أو أكثر تتقاطع أو تتّحد  . أ 

 .مكان على سطح الشارع يتيح حقل رؤية لكافّة اإلتّجاهات . ب 
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 .مساحة على الشارع معدّة لركن سيارات من نوع معين . ج 

 .مكان على الشارع فيه تمنع حركة السيارات . د 

 

 ما الذي يحصل لسائق يرفض إجراء فحص كحول حسب طلب الشرطي؟ .6

 الحق بأخذ رخصة سياقته في الحال. للشرطي.أ

 إنّها مخالفة جزائها إلغاء رخصة السياقة..ب

 إنّها مخالفة جزائها الّسجن..ج

 جميع اإلجابات صحيحة..د

 

 : لكي تتجنّب اإلصطدام بسيارة توقّفت بشكل مفاجئ أمامك. 7

 ( 21-22حافظ دائًما على مسافة كافية من السيارة التي أمامك )وفقًا لمبدأ حفظ البُعد . أ

 . حاول تجاوزه لكي تبقيه خلفك. ب

  توقّف بالحال عندما ترى مصابيح الفرملة للسيارة التي أمامك، دون أي عالقة بالبُعد عنه.. ج

تتمّكن أنت أيًضا من التوقف وقت حافظ على رجل واحدة على فرامل الرجل دائًما لكي . د

 .الحاجة

 

 لماذا يُعتبر "المطر األّول" خطر للسائقين؟ . 8

 . يحّول "المطر األّول" الشارع الى زلق بسبب تراكم الغبار واألوساخ عليه. أ

  يُحسن "المطر األّول" ثبات اإلطارات على الشارع ما يؤّدي الى اهتراءها السريع.. ب

  "المطر األّول" عن المطر العادي لذلك ال فرق بمستوى الخطورة.ال يختلف . ج

 "المطر األول" خطر فقط بسبب محاولة الرياح إبعاد السيارة عن مسارها. . د

 

 هل يسمح سياقة السيارة مباشرةً بعد تناول دواء يؤثّر على قدرة السياقة؟. 9

 .ممنوع. أ

 .   الدواءساعات من تناول  4ممنوع، إاّل بعد مرور . ب

 مسموح. .ج

 . مسموح، ألن الدواء ال يؤثّر على مستوى السياقة. د
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 أين نضع الفتة "سائق جديد" في السيارة؟ . 10

 . على الشباك الخلفي للسيارة، على أطرافه العُليا، بحيث يراه السائق الذي خلفه. أ

 . الذي خلفهعلى الشباك الخلفي، على أطرافه السفلى، بحيث يراه السائق . ب

في وسط الشباك الخلفي، على أطرافه العليا، بحيث يراه كل سائق آخر من كافة اتّجاهات . ج

 السفر.

 في وسط الشباك الخلفي بحيث ال يخفي مصباح الفرامل. . د

 

 ما الذي يحصل لسائق يرفض إجراء فحص كحول حسب طلب الشرطي؟  .11

 للشرطي الحق بأخذ رخصة سياقته في الحال..أ

 إنّها مخالفة جزائها إلغاء رخصة السياقة..ب

 إنّها مخالفة جزائها الّسجن..ج

 جميع اإلجابات صحيحة..د

 

 :إشارات المرور التي شكلها دائري هي بشكل عام.12

 .إشارات تحذير. أ

 .إشارات توجيه. ب

 .إشارات تعليميّة.ج

 .إشارات مساعدة.د

:"اإللتزام بقواعد المرسومتنطبق على السائق بسيارة وفقًا لصالحية  أي القواعد التّالية. 13

 الحذر العاّمة"

يمنع من عابري السبيل تجريد إنسان آخر من حقّه في الطريق أو التسبب بأي ضرر ألي .أ

 .شخص أو لممتلكاته

 يمنع تشويش حركة السير أو إعاقتها..ب

 .ور ويحدث على الطريقيمنع السياقة بسذاجة وبدون التنبه لكل ما يد.ج

 جميع اإلجابات صحيحة.د
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 ما الذي يُثقل عملية السياقة خاّصة بالمطر؟.14

 القدرة على التحكم بعجلة القيادة..أ

 القدرة على الفرملة..ب

 القدرة على الرؤية..ج

 جميع اإلجابات صحيحة.د

 

 :اذا وصلت لمكان وقعت فيه حادثة طرق وتسبّبت بإصابة شخص ما.15

 يتوّجب علي التوقف واستدعاء المساعدة..أ

 يتوّجب علي التوقف على هامش الطريق وتوجيه حركة السير..ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يتوّجب علي التوقف فوًرا وتقديم المساعدة المناسبة..ج

 غير ملزم بالتوقّف.د

 

 145تشير الى حركة سير باإلتجاهين ؟ أي من اإلشارات المرور التحذيريّة . 16
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 ما هو مفهوم اللون األحمر على إشارات المرور التوجيهيّة؟  .17

 ال تفعل. -تعليمات. أ    

 افعل.-تعليمات. ب    

 تحذير من خطر في الطريق.. ج   

 مسموح السفر للسيارة المؤشر إليها داخل إشارة المرور.. د    

 

 ضوء أخضر متقّطع على الشارة الضوئيّة، يعني: .18

 .دون التنبه لشيء خاصيجب مواصلة السير  .أ

 .الضوء األخضر سيتحّول الى أصفر .ب

 .ال معنى للضوء المتقّطع .ج

 .الشارة الضوئيّة معّطلة .د

 

 ما الميزة الواضحة للطريق السريع؟  .19

 .عدم وجود مفترقات طرق .أ

 .قلّة من اإلشارات المروريّة .ب

 .عدم وجود مشاة .ج

 .جميع اإلجابات صحيحة .د

 

 َمن من التّالي أكبر؟.20

 الفعلمسافة رد  .أ

 مسافة الفرملة .ب

 مسافة التوقف .ج

 ال فرق بين أ، ب، ج .د

 

وصلت الى مفترق طرق تثبت فيه إشارة توقف والشارة الضوئية تظهر اللون  .21

 األحمر. في هذا المفترق يقف شرطي ويشير اليك بالتقدم. لمن عليك اإلنصياع؟

 .لشارة المرور توقّف .أ

 .اللون األحمر –للشارة الضوئيّة  .ب

 .للشرطي .ج
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 .لقوانين السير .د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما الذي يحصل لسائق يرفض إجراء فحص كحول حسب طلب الشرطي؟  .22

 للشرطي الحق بأخذ رخصة سياقته في الحال..أ

 إنّها مخالفة جزائها إلغاء رخصة السياقة..ب

 إنّها مخالفة جزائها الّسجن..ج

 جميع اإلجابات صحيحة..د

 

 

 

 أي من إشارات المرور التالية تحذّر السائق عن وضع الشارع؟ . .23

101 
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 ماذا يتوّجب على السائق عمله أثناء قيادته لسيارته عند رؤيته "لسيارة أمن"؟. 24

  يبطئ، ينحرف الى اليمين حتى حافة الشارع ويواصل سيره كالمعتاد.. أ

ينحرف بسيارته قدر اإلمكان حتى حافة الشارع، يعطي حق األولويّة "لسيارة األمن" . ب

  ويتوقّف بعيًدا عن مفترق الطرق. 

  يصعد بسيارته على الرصيف ويتوقّف هناك.. ج

 .يبقى مالصقًا لسيارة األمن من الخلف ويحافظ على مسافة منها لفترة زمنية ثانيتين. د

 

 رور التي أمامك؟ ما معنى إشارة الم. . 25

 . حركة سير باإلتّجاهين أمامك. أ

 .حق األولوية في الطريق الضيقة لحركة السير المعاكسة هو لك. ب

 . تقييدات بحركة السير من يمين الشارع. ج

 .أعط حق األولوية بالطريق الضيقة لحركة السير. د

 

 

 هل يحق للشرطي الطلب من سائق سيارة الخضوع لفحص الكحول؟. 26

كال، ال يحق للشرطي الطلب من سائق الخضوع إلجراء "فحص كحول"، فقط بأمر من . أ

  المحكمة.

 . نعم، للشرطي الحق أن يطلب من السائق الخضوع لفحص كحول بكل الحاالت. ب

 .نعم، اذا كان للشرطي شك معقول أن الوضع الصحي للسائق ليس كما يرام. ج

  السائق إجراء فحص أيًّا كان، ما عدا فحص الزفير.كال، ال يحق للشرطي الطلب من . د

 

 :اإللتزام بإبطاء سرعة السيارة عند.. 27

 تجاوز سيارة أُخرى.أ

 نقترب من تجمهر للنّاس.ب

 

 السفر بشارع سريع وخال  .ج

اإلندماج بمسار التسارع عندما يكون الشارع .د

.  خال 

 



 9 

"تناول كمية كبيرة من الكحول تشوش عملية الرؤية المحيطيّة وحقل الرؤية" صحيح أم . 28

  غير صحيح؟ 

 . صحيح، لكن يتعلّق هذا بنوع السيارة التي يقودها السائق. أ

 . هذا صحيح عند الشباب فقط. ب

 . صحيح. ج

 غير صحيح.. د

 

 هل مسموح التزود بالوقود طالما يعمل المحّرك بالسيارة؟. 29

 . مسموح، اذا كان التزود بالوقود ذاتي. أ

 . ممنوع قطعيًّا. ب

 . مسموح، عند وقوف السيارة بموقع اإلطفائيّة. ج

 .مسموح، اذا بحوزة السيارة جهاز إطفاء. د

 

 : منطقة/مساحة الفصل عبارة عن.30

كل مبنى أو جزيرة مرورية، إشارة على السطح، حديقة، منطقة غير معبدة،  .أ

 على طوله. تقسم الشارع

 .كل خط يقسم الشارع على مجمل طوله .ب

كل مبنى، جزيرة مرورية، حديقة تقسم الشارع على طوله لكن بدون تأشير  .ج

 باأللوان على الشارع.

كل مبنى، جزيرة مرورية، تأشير على السطح، حديقة، ساحة غير معبّدة  .د

 .تقسم الشارع على طوله

 

 ماذا يميّز غالبيّة إشارات المرور التحذيريّة؟ .  31

 .غالبيتها مثلثة الشكل. أ           

 .غالبيتها دائريّة الشكل. ب           

 .غالبيتها مربعة الشكل. ج           

 .هي إشارات على أرضيّة الشارع. د           
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 :ألي مبدأ صلة بمرسوم "السترة المضيئة"؟. 32

 الظهورمبدأ . أ

  مبدأ عدم اليقين والشك. ب

  مبدأ غالف األمان. ج

 مبدأ اإلختالف والتنوع. د

 

بعد مضي سنتان على "سائق جديد"، ال يُعطى رخصة سياقة عادية لسائق جديد اذا اتّهم . 33

  بمخالفة: 

  عدم إلصاق الفتة "سائق جديد" على الشباك الخلفي للسيارة.. أ

 . السرعة المسموحة بالقانونالسياقة بسرعة تتجاوز . ب

  عدم التوقف بمكان فيه إِشارة مرور تحذيريّة "المكان خطر".. ج

  قيادة سيارة ذات محرك وبوليصة تأمين مؤقتة.. د

 

رخصة سياقة سائق جديد لن تُجّدد كرخصة عادية، بل يتم إطالة مّدتها كرخصة لسائق . 34

 : جديد، اذا اتّهم بمخالفة

 . بملتقى سّكة حديد في ظروف تلزم التوقفعدم الوقف . أ

 . قيادة سيارة ذات محرك انتهت فترة تأمينها. ب

 . عدم إلصاق الفتة "سائق جديد" على الشباك الخلفي للسيارة. ج

 عدم التوقف في مكان تثبت فيه إشارة المرور "أعط حق األولوية".. د

 

خط فاصل متواصل يفصل بين اذا كنت تسافر في شارع ضيق ذو اتّجاهين، مؤشر ب. 35

 المسارين، أمامك تسير عربة يجرها حصان وأمامك ال توجد حركة سير. كيف تتصرف؟

 . تجاوز العربة حتى بوجود الخط المتواصل، حتى ال تُعيق حركة السير. أ

  حاول تجاوز العربة من جهة اليمين على هامش الشارع.. ب

 . استمر بالسفر ببطئ خلف العربة. ج

 . تجاوز العربة وفقًا لقوانين التجاوز اذا كان الشارع أمامك خال  . د
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 متى يتوّجب علينا الحفاظ على مسافة أكبر من المعتاد عن السيارة التي أمامنا؟. 36

 . عندما تسير أمامنا شاحنات وسيارات أُخرى. أ

 . حسب القانون -ليس وقت القيادة بسرعة منخفضة في طريق داخل المدينة. ب

 . في حالة فيها الرؤية غير واضحة أو السفر على شارع زلق أو اذا كنّا مرهقين. ج

 .مسافة الثانيتين كافية دائًما -وال مرة. د

 

 بأي حالة يجب اإلحتفاظ بوثائق السائق والسيارة عند القيادة؟ . 37

 . ذلك(، مرتفع عن الشارع بكل جزء من الطريق )الرصيف، الهامش، جزيرة مرورية  وغير. أ

 . ال يوجد بالقانون تعليمات بهذا الشأن. ب

 . يجب حفظها دائًما داخل السيارة، بحالة نظيفة وقابلة للقراءة. ج

 . بحالة نظيفة وقابلة للقراءة ،يجب حفظها داخل البيت. د

 

لتعليمات الشرطي، حتى لو كان التوجيه أو األمر مخالف إلشارات  هل ملزمين باإلنصياع. 38

  السير؟ 

 . كال، غير ملزمين بذلك. أ

 . نعم، ملزمين باإلنصياع، وبحذر شديد. ب

  نعم، ما عدا توجيه مخالف إلشارة المرور "الدخول ممنوع".. ج

 نعم، ما عدا توجيه مخالف إلشارة المرور "قف".. د

 

  هل يسمح للناس التواجد داخل سيّارة عند جّرها، ما عدا سائقها؟ . 39

 . مسموح، بشرط تثبيت أحزمة أمان. أ

 . مسموح لألشخاص الذين تواجدوا عند حدوث الخلل البقاء فيها. ب

 . مسموح شخص واحد مرافق. ج

 ممنوع. د
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 مبادئ األمان

 
 حافلةسائق شاحنة لم يميز ولد يقطع الشارع أمام .5

 .مبدأ اإلختالف وعدم التجانس. أ
 .مبدأ الفرق. ب
 .مبدأ الشك. ج
 .مبدأ الظهور. د                  
 مبدأ اإلهتمام العام للبيئة المرورية. ه               

 
سافرت بسيارتي بساعات الظالم وتوقفت لفحص اذا كانت مصابيح السيارة الخلفية مضاءة .6

 لمبدأ:كما يجب، عملت وفقًا 
  مبدأ الظهور. أ
 .مبدأ اإلختالف وعدم التجانس. ب
 مبدأ الشك. ج
 مبدأ الفرق. د                 

 مبدأ اإلهتمام العام للبيئة المرورية. ه                  
 
أرغب بجولة قصيرة على دراجتي الهوائيّة داخل الحي السكني خاصتي. اعتمرت الخوذة .7

 لغرض حماية الرأس وكذلك واقيات للركبة والمرفق. وفقًا ألي مبدأ أعمل؟ 
  مبدأ الظهور.  أ                  
 مبدأ الشك.  ب                  

 مبدأ الفرق.  ج                  

 مبدأ اإلختالف وعدم التجانس.  د                  
 مبدأ اإلهتمام العام للبيئة المرورية. ه                

 
راكب دراجة نارية سافر والشارة الضوئيّة خضراء، بوجوده في منتصف المفترق تعّطلت . 8

السير وبعد أن تأّكد الشارة الضوئيّة. لم يفزع السائق، نظر الى جميع اإلتّجاهات، اختبر حركة 
 أّن الشارع خاٍل استمر في سفره. وفقًا ألي مبدأ عمل هذا السائق؟

 
 . مبدأ اإلختالف وعدم التجانس. أ
 .مبدأ الظهور. ب
 مبدأ الفرق. ج
 مبدأ الشك. د

 مبدأ اإلهتمام العام للبيئة المروريّة. ه
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سافرت مع أبي بسيارته، أمامنا سافرت شاحنة. لم يحفظ أبي مسافة كافية من الشاحنة، . 9

عندما فرملت بشكل مفاجئ لم يتسنّى ألبي التوقف فاصطدمنا بالشاحنة من الخلف. على أي 
 مبدأ لم يحافظ والدي؟ 

 
                          مبدأ الفرق.أ              
                     الظهور مبدأ.ب             
  مبدأ الشك. ج             
 مبدأ اإلختالف وعدم التجانس. د             
 مبدأ اإلهتمام العام للبيئة المرورية. ه              

 
 
 
 

غير  صحيح أقوال

 صحيح

  + مبدأ الشك مرتبط بحزام األمان. 1

  + وعدم التجانس مرتبط بوجهة نظري ونظرك مبدأ اإلختالف .2

 _  مبدأ الفرق مرتبط للون السترة وعاكسات الضوء. 3

  + مبدأ الفرق يقاس بحسب الزمن السرعة والمسافة. 4

 _  مبدأ الظهور مرتبط بإبراز الصفات الجيّدة. 5

 _  مبدأ اإلختالف وعدم التجانس مرتبط بحفظ المسافة. 6

 _  اإلختالف وعدم التّجانس مرتبط بالعطل الحاصل بالسيارةمبدأ . 7

 _  مبدأ الظهور مرتبط بوجهات النظر المختلفة .8

 

שנם היגדים שניתן בהסבר מושכל לייחס ליותר הערה: י

ניתן  ת האירועהסבר טוב ומעיד על הבנלכן כל מעיקרון אחר. 

 לקבל אותו.                                                           
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