
 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

                                                                    1.مم  1.8كان االرتفاع المتبقي لطبقة حماية اإلطارات لسيارات الركاب الخفيفة  .

                                                                                                                2.تم انتهاك إحكام جهاز إرسال الفرامل الهيدروليكي.

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

                                                                                                   1.مم 1.6كان االرتفاع المتبقي لطبقة حماية إطارات الشاحنة   .

                                                                                                                                2.مقياس ضغط نقل الفرامل الهوائية ال يعمل.

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

. عمليات إزاحة غير متوقعة لتفاصيل التحكم في التوجيه  هناك والمفاصل أو الوصالت  (التفاصيل)

  1.الملولبة غير محكمة

                                                                                                                                                 2.ال يوجد مطفأة حريق في الشاحنة.      

     3.في كلتا الحالتين.

                                                                                   

 :پاسخ : 3   

 

 

 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

                                                                                                               1.أجهزة اإلضاءة الخارجية ال تعمل في الوضع المحّدد.

                                                                                                    2.مم  0.6االرتفاع المتبقي من مداس إطار الدراجة النارية هو .

. ا الحالتينفي كلت .3     

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

                                                                                       1.مصابيح الضباب الخلفية موصولة بأضواء الفرامل الخاصة بالسيارة.

                                                                                                                         2.مقياس درجة حرارة سائل تبريد المحرك ال يعمل.

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

                                                                                                                                                             1.يعمل المحرك بشكل متقطع.

                                                                                                           2.اإلطار  (سلك)اإلطارات بها إصابات موضعية تكشف قاعدة .

. الداخلية لسيارة الركاب  ال تعمل أجهزة اإلنارة الداخلية للمقصورة .3                                                                                  

     4.جميع الحاالت السابقة المذكورة.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



استعمال المركبات إذا يُحظر  : 

 

                                                                                  1.على الدراجة النارية بدون ملحق جانبي "توقف الطوارئ"ال توجد الفتة  .

                                                                                                 2.ال يتطابق الحجم أو اإلطارات المسموح بها مع طراز السيارة.

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

                                                                                                                                  1.واحد على األقل من مسامير اإلطار مفقود .

                                                                          2.اإلطارات ذات األنماط المختلفة  للطبقة الواقية موضوعة على نفس العمود .

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

                                                                                                                                      1.ال توجد مساند للرأس مقدمة من الهيكل.

                                                                                                         2.اإلطارات الجديدة والمستعادة مثبّتة على نفس العمود .

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

. المحددة في تشريعات جمهورية يتجاوز محتوى المواد الضارة في الغازات المنبعثة المعايير 

                                                                                                    2.ال توجد قواعد هيكلية لوضع الرجلين على الدراجة النارية.                              1.أرمينيا

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

                                                                                                                                   1.يوجد خلٌل  في نظام تهوية تثبيت المحرك.

                                                                                                                                   2.يوجد خلٌل  في نظام إمداد طاقة المحرك  .

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

                                                                                                                                   1.يوجد خلٌل  في نظام تهوية تثبيت المحرك.

                                                                                  2.تم تركيب إطارات مقاومة للصقيع وغير مقاومة للصقيع على نفس المحور.

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 



 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

                                                                                                                                                1.قواطع الزجاج الهيكلية ال تعمل.

                                                    2.يتجاوز المستوى المسموح به للصوت الخارجي للمحرك المعايير المحددة بواسطة المعيار.

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

                                                                                                                                                             1.يعمل المحرك بشكل متقطع.

                                                                                                                2.مصابيح الضباب الخلفية غير متصلة بأضواء الفرامل.

. بهيكل المركبة ال تعمل مّساحات الزجاج األمامي المزودة .3                                                                                                     

     4.في كل الحاالت السابقة المذكورة .

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

                                                                                            1.وضعت عناصر أو أشياء تشكل خطر إصابة لمشاركين في حركة المرور .

                                                                                                                                                  2.جهاز اإلشارة الصوتية ال يعمل.

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

المركبات إذا يُحظر استعمال  : 

 

                                                                                      1.يوجد فراع في وصالت الدراجة النارية وإطارات المقطورة الجانبية.

                                                                                                                       2.يوجد في المقدمة مصابيح ضباب ذات أضواء صفراء .

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

                                                                                                                                                 1.ال توجد حقيبة طبية في الشاحنة.

                                                                                                                                         2.عواكس بيضاء للضوء مثبتة في األمام.

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

                                                                                                1.ال توجد موزع حقيبة طبية في الدراجة النارية مع ملحق جانبي.

                                                                                                                                                                   2.جهاز دعم الجر معّطل.

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 



 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

                                                                                                      1.أحزمة أمان المقاعد، التي يوفرها هيكل المركبة ال تعمل.

                                                                                                2.تم تثبيت عناصر أو أشياء تعيق رؤية السائق من مقعد القيادة .

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

في هيكل المركبة دون إذن من الهيئة التي تقوم بتسجيل   (إعادة تجهيز)تّم إجراء تغييرات .

                                                                                                                        2.في المقدمة توجد إشارات انعطاف بأضواء صفراء .                                   1.المركبة

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

                            1.السيارة الميكانيكية، التي تُستخدم للتدريب العملي على القيادة، ليس لديها عالمة تمييز متوافقة .

                                                                                                                                                        2.مؤشر مستوى الوقود ال يعمل.

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

الدراجات النارية في الحاالت التاليةيُحظر استخدام   : 

 

                                                                                                                                1.ال توجد أقواس أمان يوفرها هيكل الدراجة.

. ر هو الحد األدنى لالرتفاع المتبقي للغطاء العلوي اإلطا                                                                                             2.مم  1.6

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

                                                                                                                        1.في المقدمة توجد إشارات انعطاف بأضواء صفراء.

                                                                                                                       2.واحد على األقل من مسامير تثبيت اإلطار مفقود .

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

                                                                                                                  1.في المقدمة توجد إشارات انعطاف بأضواء برتقالية.

                                                                                                                                                                          2.جهاز السحب معطل.

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

                                                                                                                                             1.عواكس ضوء بيضاء مثبتة في األمام.

                                                                                                                                                                          2.جهاز السحب معطل.

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

                                                                                                      1.أحزمة أمان المقاعد، التي يوفرها هيكل المركبة مفقودة  .

                                                                                                                        2.في الخلف توجد مصابيح كهربائية بأضواء بيضاء.

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :يُحظر استخدام الدراجات النارية مع ملحق  جانبي إذا 

 

                                                                                                                   1.ال يوجد هيكل يستطيع  الراكب المسك به على السرج .

                                                                                                                             2.مم 0.6يبلغ االرتفاع المتبقي لغطاء اإلطار .

                                                                                                                                                                     3.ال توجد حقيبة طبية.

     4.في كل الحاالت السابقة المذكورة .

 :پاسخ : 4                                                                                     

 

 

 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

                                                                                    1.اآللية التي تنّظم وضعية مقعد السائق التي يوفرها الهيكل ال تعمل.

                                                                                                                    2.أجهزة اإلنارة الداخلية لقاعة الباصات ال تعمل.

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

                                                                                  1.ال تعمل أجهزة اإلنارة الداخلية للمقصورة الداخلية لسيارة الركاب.

                                                                                                                                2.ال توجد مساند للرأس المصنّعة من الهيكل.

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

                                                                                                                                               1.في الخلف توجد عاكسات ضوء حمراء .

                                                                                                                                  2.عداد السرعة الذي يوفره الهيكل ال يعمل.

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

                                                                              1.درجات 10يتجاوز التشغيل الكلي لنظام التحكم في التوجيه لسيارة خفيفة .

. ودروع خفيفة يوفرها الهيكلال توجد مآزر حماية من الطين  .2                                                                                                     

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :يُحظراستعمال المركبات إذا

 

                                                                                                                                                        1.من الصعب بدء تشغيل المحرك .

                                                                                                                                                     2.ال توجد حقيبة طبية في الباص .

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

                                                                                                                                  1.ال توجد حقيبة طبية في السيارة الخفيفة .

                                                                                               2.في الخلف توجد فوانيس عكسية للرجوع إلى الخلف بأضواء حمراء.

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

                                                                                                                                       1.في  الباص  "توقف طوارئ"ال توجد عالمة  .

                                                                                                               2.في الخلف هناك فوانيس ألضواء بيضاء للوحة األرقام.

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

                                                                        1.مم 1.6االرتفاع المتبقي لغطاء مداس اإلطارات لمقطورة سيارة خفيفة أقل من .

                                                                                                                      2.في الخلف توجد إشارات انعطاف بأضواء برتقالية.

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

                                                                                                           1يوجد خلل في إحكام جهاز إرسال الفرامل الهيدروليكي   .

                                                                                                                            2.في الخلف توجد إشارات انعطاف بأضواء بيضاء.

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 



 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

. مختلفة على نفس العمودتم تثبيت إطارات هياكل  .1                                                                                                                       

                                                                                                                                          2.تم انتهاك  نظام إمداد طاقة المحرك.

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

                                                                                                                                                  1.جهاز اإلشارة الصوتية ال يعمل.

                                                                                              2.ال يوفر نظام التبريد وضعاً حرارياً ثابتًاً لتشغيل المحرك.

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

                                                                                    1.لم يتم شد مسامير التحكم في التوجيه أو تثبيتها بالطريقة المحددة.

                                                                                                                                                     2.ال توجد مطافئ حريق في الباص.

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

                                                                                            1.هناك تغييرات غير متوقعة في هيكلية تفاصيل القيادة والوحدات.

                                                                                                             2.تم تثبيت إشارات االنعطاف بأضواء بيضاء في المقدمة.

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

                                                                                                           1.مم 1.8االرتفاع المتبقي لغطاء حماية إطار الحافلة هو  .

                                                                                                           2يوجد خلل في إحكام جهاز إرسال الفرامل الهيدروليكي   .

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

                                                                                                                                1.مقياس ضغط نقل الفرامل الهوائية ال يعمل.

                                                                                                           2.مم 1.6االرتفاع المتبقي لغطاء حماية إطار الحافلة هو  .

. ينفي كلتا الحالت .3     

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 



 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

                                                                                                                 1.أجهزة اإلضاءة الخارجية ال تعمل في الوضع المحدد.

                                                                                                           2.مم 0.8االرتفاع المتبقي لغطاء حماية إطار الحافلة هو  .

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :يُحظر استعمال الباصات إذا

 

                                                                                                                                                             1.يعمل المحرك بشكل متقطع.

                                                                                                           2.اإلطار  (سلك)اإلطارات بها إصابات موضعية تكشف قاعدة .

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :يُحظر استعمال الباصات إذا

 

                                                                                                                                                             1.ال توجد الحقيبة الطبية.

                                                                                                                      2.مم 2.2االرتفاع المتبقي لنمط غطاء اإلطار يبلغ .

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

                                                                                  1.ال تعمل أجهزة اإلنارة الداخلية للمقصورة الداخلية لسيارة الركاب.

                                                                                                                  2.أجهزة اإلنارة الداخلية لقاعة الحافالت ال تعمل.

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

. التشغيل الكلي لنظام التوجيه بالقرب من الحافلة المصنوع على أساس سيارة ركاب  يتجاوز 10 

   1.درجات

                                                                                                     2.ال توجد مآزر حماية من الطين ودروع خفيفة يوفرها الهيكل.                                  

     3.في كلتا الحالتين.

                                                                                      

 :پاسخ  : 3

 

 

 :يُحظر استعمال المركبات إذا 

 

. التشغيل الكلي لنظام التوجيه بالقرب من الحافلة المصنوع على أساس سيارة ركاب  يتجاوز 15 

   1.درجات

                                                                                                                       2.درجة 15التشغيل الكلي لنظام توجيه الحافلة هو .                                  

     3.في كلتا الحالتين.

                                                                              

 :پاسخ  : 1        

 

 



 :يحظر استعمال الباصات إذا

 

                                                                                                                                       1.في الخلف توجد عاكسات بيضاء لألضوية.

                                                                                                                                       2.في الخلف توجد عاكسات حمراء لألضوية.

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :يحظر استعمال الباصات إذا

 

                                                                                                           1.يوجد ما ال يقل عن اثنين من القضبان المضادة للدحرجة.

                                                                                                                                       2.في الخلف توجد عاكسات بيضاء لألضوية.

. حالتينفي كلتا ال .3     

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :يحظر استعمال الباصات إذا

 

                                                                                                                                             1.أجهزة فتح أبواب الطوارئ ال تعمل.

                                                                                                            2.توجد إشارات االنعطاف باألضواء الحمراء في المقدمة.

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :يحظر استعمال الباصات إذا

 

                                                                                                                                                                 1.إشارة التوقف ال تعمل.

                                                                                                                2.توجد إشارات االنعطاف باألضواء الحمراء في الخلف.

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :يحظر استعمال الباصات إذا

 

                                                                                                                          1.مم  1.6االرتفاع المتبقي لنمط غطاء اإلطار هو .

                                                                                                                         2.مقياس درجة حرارة سائل تبريد المحرك ال يعمل.

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :يحظر استعمال الباصات إذا

 

                                                                                                                          1.مم  2.5االرتفاع المتبقي لنمط غطاء اإلطار هو .

                                                                                                                                 2.ال تعمل أجهزة اإلنارة الداخلية للقاعة.

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



 :يحظر استعمال الباصات إذا

 

                                                                                                                        1.مخارج الطوارئ واألجهزة التي تشغلها ال تعمل.

                                                                                                                                   2.زر طلب التوقف في الموقف ال تعمل-إشارة.

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :يحظر استعمال الباصات إذا

 

                                                                                                                                        1.جهاز إرسال التحكم في الباب ال يعمل.

                                                                                                                                                            2 .ال توجد الحقيبة الطبية.

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :أطنان إذا  5يحظر استعمال الباصات ذات الحمولة القصوى المسموح بها والتي تزيد عن 

 

                                                                                                                                                       1.قضبان منع االنقالب مفقودة.

                                                                                                                                                             2.ال توجد الحقيبة الطبية.

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :يحظر استعمال الباصات إذا

 

                                                                                                                                                               1.يوجد طفاية حريق واحدة.

                                                                                                                                                     2.مفقودة  "توقف الطوارئ"عالمة .

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :يحظر استعمال الباصات إذا

 

                                                                                                                                                    1.يوجد شريط واحد مضاد للدحرجة.

                                                                                                                                                               2.يوجد طفاية حريق واحدة.

     3.في كلتا الحالتين.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :يحظر استعمال مركبات النقل في الحاالت التالية

 

                                                                                                                                           1.ال يعمل قفل الباب الهيكلي للهيكل.

                                                                                                                                                     2.ال يعمل قفل باب علبة الهيكل.

     3.في كلتا الحالتين السابقتين.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 



 :يحظر استعمال مركبات النقل في الحاالت التالية

 

                                                                                                                            1.في الخلف توجد إشارات انعطاف بأضواء حمراء.

                                                                                                                      2.ال توجد الحماية الخلفية، التي يوفرها الهيكل.

     3.في كلتا الحالتين السابقتين.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :يحظر استعمال مركبات النقل في الحاالت التالية

 

المركبة،  مفقود أو ُمعّطلالمخصص بوقت إنتاج  (التوجيه)مضّخم التحكم في القيادة . .1                                                          

                                                                                                                                                          2.علبة أشارة الصوت ال يعمل.

     3.في كلتا الحالتين السابقتين.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :يحظر استعمال مركبات النقل في الحاالت التالية

 

. القياسي ال يوفر نظام فرملة اإلركان وضعية ثابتة عند المنحدر  .1                                                                                           

                                                                                                           2.إحكام إغالق صندوق ناقل الحركة ال يعمل بشكل متناسق .

     3.في كلتا الحالتين السابقتين.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :يحظر استعمال مركبات النقل في الحاالت التالية

 

                                                                                                                                              1.مقبض العجلة االحتياطية ال يعمل.

                                                                                                                         2.ُمعّطل إحكام األقسام الجزئية للجسر الخلفي.

     3.في كلتا الحالتين السابقتين.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :يحظر استعمال مركبات النقل في الحاالت التالية

 

. اإلنتاجهناك تمّزقات واضحة على شرائط حزام األمان من وقت   .  1                                                                                               

                                                                                                                                                         2.غير مجهزة بمصابيح الضباب.

     3.في كلتا الحالتين السابقتين.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :يحظر استعمال مركبات النقل في الحاالت التالية

 

. الهيكل من وقت اإلنتاجال يعمل صّمام غطاء المحرك الذي يوفره  .1                                                                                            

                                                                      2.مرايا رؤية خلفية جانبية 2النوافذ الجانبية الخلفية مغطاة بستائر  وتوجد .

     3.في كلتا الحالتين السابقتين.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 



 :يحظر استعمال مركبات النقل في الحاالت التالية

 

                                                     1.مرايا رؤية خلفية جانبية غير موجودة  2النوافذ الجانبية الخلفية مغطاة بستائر  وال  .

                                                                                                               2.السّخانات والنفّاخات الزجاجية الهيكلية ال تعمل.

     3.في كلتا الحالتين السابقتين.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :يحظر استعمال مركبات النقل في الحاالت التالية

 

. الهيكلي ال يعملفاتج غطاء خزان الوقود  .1                                                                                                                                  

                                                                                                                              2.النوافذ الجانبية األمامية مغطاة بستارة.

     3.في كلتا الحالتين السابقتين.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :يحظر استعمال مركبات النقل في الحاالت التالية

 

. جهاز اإلشارة الصوتية ال يعملزر إشارة  .1                                                                                                                                  

                                                                                                                                            2.ال توجد النوافذ المصممة للسيارة.

     3.في كلتا الحالتين السابقتين.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :يحظر استعمال مركبات النقل في الحاالت التالية

 

                                                                                                                                     1.توجد شقوق في اإلطار أو في قرص اإلطار.

                                                                                       2 .هناك اختالالت واضحة بأحجام وشكل مداخيل تثبيت أقراص الدواليب.

     3.في كلتا الحالتين السابقتين.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :يحظر استعمال مركبات النقل في الحاالت التالية

 

                                                                                                                              1.أجهزة اإلنارة الخارجية والعاكسات متسخة.

                                                                                                                                         2.الواقيات األمامية والخلفية متسخة.

     3.في كلتا الحالتين السابقتين.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :يحظر استعمال مركبات النقل في الحاالت التالية

 

                                                                                                                         1.ال توجد مصابيح أو موزعات على أجهزة اإلضاءة.

                                                                                                   2.تُستخدم ناشرات أو مصابيح ال تتوافق مع نوع جهاز اإلضاءة.

     3.في كلتا الحالتين السابقتين.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 



 

 :يحظر استعمال مركبات النقل في الحاالت التالية

 

                                                                                                                              1.أجهزة اإلنارة الخارجية والعاكسات متسخة.

                                                                         2.تم تركيب تركيبات إضاءة خارجية لغير مركبات على مركبات خارجة من الخدمة.

     3.في كلتا الحالتين السابقتين.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :يحظر استعمال مركبات النقل في الحاالت التالية

 

                                                                                        1.تّم تثبيت إطارات ذات أنماط حماية مختلفة على نفس محور المركبة.

                                                                                          2.مم  1.6االرتفاع المتبقي لغطاء إطارات سيارة الركاب الخفيفة هو .

     3.في كلتا الحالتين السابقتين.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :يحظر استعمال مركبات النقل في الحاالت التالية

 

                                                                                            1.مم  1.4االرتفاع المتبقي لغطاء إطارات سيارة الشحن الخفيفة هو .

                                                                                                                                                    2.توجد عاكسات صفراء في األمام.

     3.في كلتا الحالتين السابقتين.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :يحظر استعمال مركبات النقل في الحاالت التالية

 

                                                                                                                            1.توجد عاكسات صفراء مثبّتة في القسم الخلفي .

                                                                                                                          2.توجد عاكسات صفراء مثبّتة في القسم األمامي.

     3.في كلتا الحالتين السابقتين.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :يحظر استعمال مركبات النقل في الحاالت التالية

 

                                                                                 1.السائق -على السيارة التي يقودها الطبيب "طبيب "ال توجد عالمة تعريف .

                                                                                                                                  2.فاتج غطاء خزان الوقود الهيكلي ال يعمل.

     3.في كلتا الحالتين السابقتين.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :يحظر استعمال مركبات النقل في الحاالت التالية

 

. تثبيت إطارات ذات أنماط حماية مختلفة على نفس محور المركبة تمّ  .1                                                                                        

قوسي أحمر وضعت عالمة  -في القسم األمامي مع العاكس ذو خلفية صفراء وإطار عاكس.

  2."نقل لألطفال"تعريف 

     3.في كلتا الحالتين السابقتين.                             

                                                                                    

 :پاسخ  : 1  

 

 


