
 ما هي المركبات المسموح لها بالوقوف؟ 

 

                                                                                                                                                                                 1.فقط للدراجة.

                                                                                                                                                                        2.فقط لسيارة الشحن.

                                                                                                                                                       3.فقط لسيارة الركاب الخفيفة .

                                                                                                                                             4.لسيارة الركاب الخفيفة وللدراجة.

     5.لكل أنواع المركبات.

 :پاسخ : 4                                                                                     

 

 

 :ممنوع صف المركبات

 

                                                                                                                             1.فوق الجسور، جسور السفر والممرات العلوية.

                                                                                                                                                                                    2تحت الجسور.

. الحاالت المذكورةفي كل   .3     

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

هل يجوز إنزال راكب على الطريق المرسوم بخط أصفر متواصل على السطح العلوي للرصيف  

 ؟"الوقوف ممنوع"وهناك إشارة 

 

                                                                                                                                                                                              1.يجور.

                                                                                                                                                                                         2.ال يجوز.

                                                                                                                3.مسموح في حالة عدم وجود مركبات مخصصة للنقل العام.

     4.مسموح فقط للمركبات المخصصة للنقل العام.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

"هل تؤثر إشارة  التوقفممنوع   على جزء الطريق الذي توقف فيه السائق؟ "

 

                                                                                                                                                                                              1.تؤثر.

     2.ال تؤثر.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 هل يجوز صف السيارة في المكان المذكور؟ 

 

                                                                                                                                                                                            1.مسموح .

     2.غير مسموح.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 في أي مسافة من معابر السكك الحديدية يمنع وقوف المركبات؟ 

 

                                                                                                                                                                                             1متر 300.

                                                                                                                                                                                             2متر 150.

                                                                                                                                                                                             3متر 100.

                                                                                                                                                                                              4متر 50.

     5متر 25.

 :پاسخ : 5                                                                                     

 

 



 هل يجوز التوقف إلنزال راكب في هذه الحالة؟

 

                                                                                                                         1.مسموح به إذا لم يعرقل حركة المركبات العامة.

     2.ممنوع.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 أي سائق من السائقين المذكورين يجب عليه أن يتوقف؟ 

 

                                                                                                                                                       1.سائق سيارة الركاب الخفيفة .

                                                                                                                                                                                   2.سائق الباص.

     3.كال السائقين السابقين.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 
 :تسمح عالمة الطريق هذه بالقيادة 

 

                                                                                                                                                                            1.فقط إلى اليمين.

                                                                                                                                           2.إلى اليسار وإلى االتجاه المعاكس .

                                                                                                                                                           3.فقط إلى االتجاه المعاكس.

     4.إلى األمام، إلى اليسار وإلى االتجاه المعاكس.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 ما هي المركبات المسموح لها أن تركن في منطقة تأثير شاخصة الطريق هذه؟ 

 

                                                                                                                                          1.للمركبات ذات االستخدام العام فقط.

. لذي يعمل بها عّدادالمركبات التي يقودها المعاقون وسيارات األجرة ا .2     

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 ماذا تعني إشارة الطريق هذه؟ 

 

                                                                                                                                                           1.مكان إلنزال وأخذ الركاب.

                                                                                                                                                2.نقطة توقف لمركبات النقل العام .

     3.مكان وقوف مركبات النقل العام ولسيارات األجرة.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 إلى ماذا يشير الخط األصفر المتصل للخط األفقي؟

 

                                                                                                                        1.المكان الذي يمنع فيه إيقاف وإركان المركبات .

. لمركبةالمكان الذي يُسمح فيه بالتوقف إلنزال الركاب أو تفريغ ا .2                                                                                       

     3.المكان الذي يمنع فيه اإلركان.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 



يجتاز الخط العريض، الذي برسم حدود أماكن وقوف المركبات لإلركان؟ هل يجوز للسائق أن   

 

                                                                                                                                                                                              1.يجوز.

     2.ال يجوز.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 ما هي االتجاهات التي تشير إليها األسهم المسموحة للمرور؟ 

 

                                                                                                                                                                            1.فقط إلى األمام.

. سإلى اليسار وإلى االتجاه المعاك .2                                                                                                                                            

     3.إلى األمام، إلى اليسار واالتجاه المعاكس.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 
 ماذا يظهر هذا الخط المرسوم؟ 

 

                                                                                                        1.معبر المشاة، حيث يتم تنظيم حركة المرور بإشارة ضوئية.

. الطريق المخصص للمرور المكان الذي يتقاطع فيه مسار الدراجات  الهوائية مع  قسم  .2                                                             

     3.المكان الذي يتقاطع فيه مسار المشاة مع  قسم الطريق المخصص للمرور.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

كم عدد الممرات الموجودة على الطريق، حيث يتم تقسيم حركة المرور في اتجاهات متعاكسة 

 بخطوط مزدوجة عريضة؟ 

 

                                                                                                                                                                                            1.ممرين.

                                                                                                                                                                 2.ممرين أو ثالثة ممرات.

                                                                                                                                                                                 3.ثالثة ممرات.

     4.أربعة و أكثر ممرات.

 :پاسخ : 4                                                                                     

 

 
 ماذا تحذّر السهام في قسم الطريق المخصص للمرور؟ 

 

                                                                                                            1.تحذير السائق من االقتراب من الجزء الخطر من الطريق .

                                                                                                                       2.تحذير من اقتراب نهاية حركة المرور في الطريق.

     3.تظهر اتجاه االنعطاف الخطر للطريق .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 أي من خطوط التأشير التالية يُستخدم لإلشارة إلى الممرات ذات حركة المرور العكسية؟ 

 

                                                                                                                                                                                   1.الخط األول.

                                                                                                                                                                                 2.الخط الثاني.

                                                                                                                                                                                  3الخط الثالث.

                                                                                                                                                                    4.الخط األول والثالث.

     5.الخط الثالث والرابع .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



 أين يُرسم الخط األصفر العريض الذي يدل على المحطات واألماكن التي تمنع اإلركان؟

 

                                                                                                                                                                          1.على طريق المرور .

. المرور بالقرب من حافة طريق  .2                                                                                                                                                      

                                                                                                              3.بالقرب من حافة الطريق أو على السطح العلوي للرصيف.

     4.فقط على السطح العلوي للرصيف.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

للعالمات الصفراء المتقّطعة؟ أي من إشارات الطريق التالية يمكن استخدامها   

 

                                                                                                                                                                               1.يمنع التوقّف.

                                                                                                                                                                               2.يمنع اإلركان.

     3.يمنع اإلركان في األيام المفردة من الشهر .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 
 ما هي المركبات المسموح لها بالقيادة في المسرب األيمن للمسار؟ 

 

                                                                                                                                                    1.لجميع المركبات الميكانيكية.

. األجرة لمركبات االستخدام العام ولسيارات  .2                                                                                                                            

                                                                                                                                                              3.فقط للدراجات الهوائية.

     4.للمركبات ذات االستخدام العام فقط.

 :پاسخ : 4                                                                                     

 

 

 :هذه العالمة على الطريق لها المعنى التالي

 

                                                  1.توّضح أماكن وقوف السيارات على الرصيف، حيث تّم ذكر طرق إيقاف المركبات الميكانيكية.

                                                                                          2.تشير إلى األماكن التي يحظر فيها إيقاف المركبات الميكانيكية.

     3.توّضح مواقف السيارات ذات االستخدام العام وأماكن وقوف سيارات األجرة.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 
الطريق األفقية ما يليتوّضح عالمات  : 

 
                                                                                       1.تضييق الطريق، حيث يقل عدد الممرات المرورية في االتجاه المحدد .

. لزم األمر إلفساح الطريق أمام المركبات التي تسير  المكان الذي يجب أن يتوقف فيه السائق، إذا  

 2.على التقاطع

     3.االقتراب من المكان الممنوع.               

                                                                                     

 :پاسخ : 2 

 

 

بيضاء عريضة؟ هل يجوز دخول جزيرة إرشادية محددة بخطوط   

 

                                                                                                                                                              1.يسمح فقط من أجل التوقف.

. إلى الخلف مسموح به أثناء الرجوع  .2                                                                                                                                             

     3.غير مسموح.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 



واإلشارة   "خط التوقف"ما الذي يجب على السائق فعله عند اقترابه من التقاطع في حالة تأشير 

 الخضراء؟ 

 

                                                                                                         1.وبعد ذلك  استئناف حركة المرور "خط التوقف"التوقف عند  .

     2.مواصلة حركة المرور عند التقاطع دون توقف.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 ماذا تُظهر رسمة الخط هذا؟ 

 

                                                                                                                                                                                   1.ممر للمشاة.

. الدراجات الهوائية مع الطريق  المكان الذي يتقاطع فيه مسار  .2                                                                                                

     3.المكان المخصص لسوق الحيوانات.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 
 أين يجب على السائق إيقاف المركبة في حالة تأشيرة الخط هذه؟ 

 

                                                                                                                                                                 1.بالقرب من عالمة الخط.

                                                                                                                                                                            2.على عالمة الخط .

     3.أمتار من عالمة الخط  5على مسافة ال تقل عن .

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 ماذا تعني تأشير الخط هذه؟ 

 

                                                                                                                                                1.ممر مرور لمركبات النقل العامة.

                                                                                                                                   2.ممر مرور للسيارات ذات األغراض الخاصة.

     3.يشير إلى حدود مناطق المرور حيث يتم تنفيذ  التحويل.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 
 هل يجوز الرجوع إلى الخلف في المكان المذكور؟

 

                                                                                                                                                                                              1.يجوز.

     2.ال يجوز.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

أن يدخل في الممر مع    -مع وجود عالمة الخط التالية-هل يجوز لسائق باص ألغراض سياحية 

 ؟ "أ"إشارة مسلك 

 

                                                                                                                                                                                              1.يجوز.

     2.ال يجوز.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 



 ماذا تشير عالمة الخط العريض المتقّطع؟ 

 

                                                                                                                               1.الحدود بين طريق السيارات وأطراف الطريق .

. التجوالالحد الفاصل بين المسار الرئيسي للطريق ومنطقة  .2                                                                                                     

     3.الحد الفاصل بين المسار الرئيسي ومنطقة الكبح.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 أي سيارة يُسمح لها بالتوقف في المنطقة الخاصعة لهذه العالمات؟ 

 

                                                                                                                                                                                        1.للحمراء .

                                                                                                                                                                         2.لكلتا السيارتين.

                                                                                                                                                                            3.ليس ألية سيارة.

     4."ذوي االحتياجات الخاصة "لألصفر المزود بعالمة التعرف .

 :پاسخ : 4                                                                                     

 

 في أي صورة يقوم السائق بالتوقف الصحيح إلنزال الركاب؟  

 

                                                                                                                                                                             1.الصورة اليسرى .

                                                                                                                                                                        2.في كلتا الصورتين.

     3.الصورة اليمنى.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :يحول بمثابة إشارة توقّف القطار 

 

أثناء النهار بقطعة قماش ذات ألوان زاهية أو أي شيء مرئي أخر، في الليل  )حركة دائرية لليد .

                                                                                                                               2.اليد مرفوعة فوق الرأس بقرص أو بعلم أحمر. 1.(باستخدام شعلة أو مصباح يدوي

                                                                                                                                                                3.اليد الممدودة لألمام .

     4.اليد الممدودة، بتأرجح لألعلى ولألسفل.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

في األماكن السكنية، يُعد التوقف واإلركان على الجانب األيسر من الطرق مع وجود حارة واحدة  

اتجاه وعدم وجود خطوط ترام في المنتصففي كل  : 

 

                                                                                                                                                                                            1.مسموح .

     2.غير مسموح.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

يجب إيقاف السيارة إلفساح   "ممنوع مرور بدون توقف"أو الفتة  "خط التوقف"في أي مسافة من  

 المجال للقطار المقترب؟ 

 

                                                                                                                                                                                       1.متر ونصف.

                                                                                                                                                                                   2.مترين ونصف .

                                                                                                                                                                                   3.خمسة أمتار.

                                                                                                                                                                                   4.عشرة أمتار.

     5.الالفتة تماما   (أو)و  "خط التوقف"بالقرب من  .

 :پاسخ : 5                                                                                     

 

 



 هل اإلركان مسموح به في المكان المذكور؟ 

 

                                                                                                                                                                                            1.مسموح .

     2.غير مسموح.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 هل اإلركان مسموح للسيارة في هذا المكان؟

 

. ألن المسافة بين عالمة الخط المروري في قسمه المتقّطع والمركبة المتوقفة أقل من  محظور 3 

 1.أمتار

                                                                                                                                                  2.ممنوع في أيام الشهر المزدوجة .                                  

     3.مسموح .

                                                                                     

 :پاسخ : 3 

 

 
 أي سائق مركبة نقل انتهك قواعد اإلركان؟ 

 

                                                                                                                                                                1.سائق السيارة الزرقاء .

                                                                                                                                                                2.سائق السيارة الحمراء.

                                                                                                                                               3.كال سائقي السيارتين السابقتين.

     4.لم ينتهك كال السائقين القواعد.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 أين يُسمح باإلركان خارج المناطق السكنية للراحة الطويلة والمبيت وألغراض أخرى؟ 

 

                                                                                                                                                                        1.على جانبي الطريق.

                                                                                                                     2.في ساحات المواقف المخصصة أو خارج حدود الطريق.

                                                                                                                 3.على يمين الطريق دون إعاقة مرور المركبات األخرى.

     4.على الجانب األيسر من الطريق، مما يضمن السالمة المرورية.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :يمنع التوقف إذا كانت المسافة بين الخط العريض والمركبة الواقفة هي

 

                                                                                                                                                                                          1أمتار 6 .

                                                                                                                                                                                              2متر5.5.

                                                                                                                                                                                            3أمتار4.

                                                                                                                                                                                              4متر3.5.

     5متر2.5.

 :پاسخ : 5                                                                                     

 

 

في حالة حظر المرور وعدم وجود إشارات مرور وعالمات طريق وعالمات وحواجز  يجب على 

 :السائق التوقف

 

                                                                                                                              1.أمتار من أقرب سكة حديد  5بمسافة ال تقل عن .

                                                                                                                              2.أمتار من أقرب سكة حديد  7بمسافة ال تقل عن .

     3.أمتار من أقرب سكة حديد 10بمسافة ال تقل عن .

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 



 إلى أي مسافة يُمنع إيقاف المركبات عند معابر السكك الحديدية؟ 

 

                                                                                                                                                                                               1متر15.

                                                                                                                                                                                               2متر50.

                                                                                                                                                                                              3متر100.

     4متر150.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 في أي جواب ذُكر بشكل صحيح السائقين الذين انتهكوا قواعد الوقوف المدرج؟ 

 

                                                                                                                              1.سائقي السيارة والدراجة النارية الحمراء.

                                                                                                                                                                2.سائق السيارة الزرقاء .

                                                                                                                                                                3.سائق الدراجة النارية.

     4.كل سائقي مركبات النقل.

 :پاسخ : 4                                                                                     

 

 أي من سائقي مركبات النقل قاموا بالتوقف الخاطئ إلنزال الركاب؟  

 

                                                                                                                                                       1.سائق سيارة الركاب الخفيفة .

                                                                                                                                                                2.سائق الدراجة النارية.

                                                                                                                                                                                   3.سائق الباص.

                                                                                                                                                 4.سائقي الدراجة النارية والباص .

. ل السائقينك .5     

 :پاسخ : 4                                                                                     

 

 

في حالة حظر السير في خطوط المرور وعدم وجود إشارات مرور وعالمات الطريق وخطوط  

 :السير، يجب على السائق التوقف 

 

المكان الذي يُغلق فيه الطريقأمتار من  5ال تقل عن . .1                                                                                                               

                                                                                                               2.أمتار من المكان الذي يُغلق فيه الطريق 3ال تقل عن .

     3 .مباشرة أمام المكان الذي يُغلق فيه الطريق .

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

بعالمةهل يسمح للباص السياحي بالمرور في المنطقة المحددة  "A" ؟ 

 

                                                                                                                                                                                       1.ال يُسمح.

     2.يُسمح.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 الموضوع في الممر؟  "A"ماذا يعني الحرف  

 

                                                                                                                                                                    1.(المسار)رقم الطريق .

                                                                                                                                                  2.ممر خاص لمركبات النقل العامة.

     A".3"منطقة خاصة لمركبات النقل الفئة  .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



 هل يجوز لمركبة النقل التوقف في المكان المذكور إلنزال الركاب؟ 

 

                                                                                                                                                                                            1.مسموح .

                                                                                                                                                                                     2.غير مسموح.

     3.مسموح ولكن مع الصعود على الرصيف .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 هل يُسمح بمواصلة السير في االتجاه الذي يشير إليه السهم؟ 

 

                                                                                                                                                                                     1.غير مسموح.

                                                                                                                                                                                            2.مسموح .

                                                                                                                                                   3.يُسمح بالتوقف إلنزال الركاب.

     4.يُسمح للسماح   للشاحنة في التجاوز.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

العمودية يتم اإلشارة إلىمع مثل هذه العالمة   : 

 

                                                                                                                                                  1.الحواف السفلية للجسر و النفق.

. مضاء لألنفاق المدخل غير  .2                                                                                                                                                           

     3.أي عنصر من عناصر بناء الطريق، الذي  يشّكل خطرا  على حركة المرور.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 ماذا يجب أن يفعل سائق السيارة الخفيفة إذا بدأ سائق الباص بالفرملة؟ 

 

                                                                                                                                                                    1.االستمرار في السير.

. حركة المرور إذا لزم األمر والتأكد من عدم وجود مشاة   تخفيف السرعة والتوقف واالستمرار في

       2.عند المعبر

     3.التوقف واستأنف حركة المرور فقط عندما يستأنف الباص حركة المرور.                

                                                                                     

 :پاسخ : 2 

 

 
ساعة، أي  /كم  70توقّف سائق الباص إلنزال الركاب، بينما تسير السيارة الخفيفة للركاب بسرعة 

 سائق سيارة ينتهك قواعد المرور؟ 

 

                                                                                                                                                                                         1.ليس أحد .

                                                                                                                                                                                   2.سائق الباص.

                                                                                                                                                       3.سائق سيارة الركاب الخفيفة .

     4.كال السائقين.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

العبور للممر األوسط لطريق ذات اتجاهين في أي من الحاالت التالية يمكن لسائق الباص 

 والمستخدمة لحركة المرور ذات االتجاهين؟

 

                                                                                                                                                                    1.للتجاوز أو للتجنّب.

                                                                                                                                            2.للقيام باستدارة لليسار أو للخلف .

                                                                                                                                                     3.في كلتا الحالتين السابقتين.

     4.كل األجوبة خاطئة.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 



 أين يجب أن يتوقف السائق في هذه الحالة؟ 

 

                                                                                                                                                                      1.التوقف ليس واجبا  .

                                                                                                                                                                      2.أمام إشارة المرور.

                                                                                                                                                               3."خط التوقف"أمام عالمة .

     4.امام تقاطع ممرات المرور.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

يخالف سائق السيارة الخفيفة متطلبات قواعد المرور في  الباص متوقّف لفسح الطريق للمشاة، هل 

 هذه الحالة؟

 

                                                                                                                                                                                            1.يخالف.

     2.ال يخالف.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 
 هل يجوز لسائق الباص العادي التوقف في مكان مخّصص لنقل الركاب؟ 

 

                                                                                                                                                                                         1.ال يجوز.

     2.يجوز.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 هل يحق لسائق الباص السياحي التوقف في المكان المذكور بغية أخذ راحة طويلة؟ 

 

                                                                                                                                                                                      1.ال يحق له.

     2.يحق له.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 أين يجب أن يتوقف سائق الباص إلفساح المجال لسيارة خفيفة لتستمر إلى اليسار؟ 

 

                                                                                                                                                                      1.أمام الفتة الطريق .

                                                                                                                                                                      2.بالقرب من العالمة.

     3.في مكان آمن حسب تقدير السائق.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 أين يجب أن نتوقف في هذا الموقف؟ 

 

                                                                                                                                                          1.بالقرب من أول إشارة طريق .

                                                                                                                                                               2."خط التوقف"أمام عالمة .

                                                                                                                                              3.بالقرب من عالمة الطريق الثانية.

     4.غير ملزم التوقّف .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



العالمة؟ما هي المركبات المسموح لها بالتوقف في منطقة تأثير هذه    

 

                                                                                                                                 1.فقط للمركبات ذات استخدام النقل العام   .

                                                                                                              2."ذوي االحتياجات الخاصة"فقط للمركبات التي يقودها .

                                                                                                                                       3.فقط لسيارات األجرة مع توصيل العداد.

     4.غير مسموح للجميع.

 :پاسخ : 4                                                                                     

 

 

المذكورة من أجل أخذ الركاب؟ هل يجوز التوقّف في المنطقة المتأثرة بإشارات الطريق   

 

                                                                                                                                                                                            1.مسموح .

     2.غير مسموح.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 ؟ "A"ألي من المركبات تّم تحديد المنطقة المذكورة بالحرف 

 

                                                                                                                                    1.فقط للباصات التي تعمل على طريق محّدد.

                                                                                                                                           2.لحافالت الترولي ولسيارات األجرة .

     3.لمركبات النقل العامة ذات األغراض العامة.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

هل يجوز إيقاف وإركان الباصات على يسار الطريق في المناطق السكنية على الطرق ذات االتجاه  

 الواحد؟ 

 

                                                                                                                                                                                            1.مسموح .

                                                                                                                                                                                     2.غير مسموح.

. للتوقف  فقط مسموح   .3     

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 هل يُسمح لمركبات النقل العامة بالتوقف خارج منطقة التوقف؟ 

 

                                                                                                                                                                                     1.غير مسموح.

     2.مسموح .

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

المناطق والساحات السكنية؟ هل يجوز إيقاف الباصات في   

 

                                                                                                                                                                                     1.غير مسموح.

                                                                                                                                                    2.مسموح في األماكن المخصص لها.

     3.مسموح .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



 هل التوقف مسموح به في هذا المكان؟ 

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

     2.ال.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 هل اإلركان مسموح به في هذا المكان؟ 

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

. ل النهارفقط في فترة الضوء  خال .2                                                                                                                                                

     3.ال.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 هل التوقف مسموح به في المكان المحّدد؟ 

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

                                                                                                                                                                                            2.ممنوع.

     3.فقط بغية أخذ الركاب.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 هل التوقف مسموح به في هذه الحالة ألخذ الركاب؟ 

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

     2.ال.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :ال يُسمح بالتوقّف

 

                                                                                                                                                               1.على خط السكة الحديدية.

                                                                                                                    2.م بالقرب من المعبر 50على معبر سكة الحديد و على .

     3 .م قبل المعبر 50على معبر سكة الحديد و على .

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :ال يُسمح بالتوقّف

 

                                                                                                                                                               1.على خط السكة الحديدية.

                                                                                                                    2.م بالقرب من المعبر 50على معبر سكة الحديد و على .

ل المعبرم قب 50على معبر سكة الحديد و على . .3     

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



 هل أنت ُمجبر إلفساح الطريق للشاحنة؟ 

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

     2.ال.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :التوقف في المكان المحدد

 

                                                                                                                                                                                            1.مسموح .

     2.غير مسموح.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 متى يجوز عبور عالمة الطريق؟ 

 

                                                                                                                                                                          1.قبل معبر المشاة.

     2.بعد معبر المشاة.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 هل خالف سائق الشاحنة قواعد التوقّف؟ 

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

     2.ال.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 في هذه الحالة هل يجوز التوقف ألخذ الركاب؟ 

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

. مركبة النقل العاميسمح فقط لسائق  .2                                                                                                                                           

     3.ال.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 من بين السائقين خالف قواعد التوقّف؟ 

 

                                                                                                                                                                                      1.السائقين .

. يفةفقط سائق سيارة الركاب الخف .2                                                                                                                                                

                                                                                                                                                         3.فقط سائق الدراجة النارية.

     4.ليس أي سائق.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



 هل يجوز التوقف عند المكان المذكور؟ 

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

     2.ال.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 من خالف قواعد اإليقاف؟ 

 

                                                                                                                                                                                      1.السائقين .

                                                                                                                                                                        2.فقط سائق الشاحنة.

                                                                                                                                            3.فقط سائقي سيارات الركاب الخفيفة .

     4.ليس أحد .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 هل يجوز اإلركان عند المكان المذكور؟ 

 

                                                                                                                                                                                     1.غير مسموح.

     2.مسموح .

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 هل يجوز التوقف على الجسر ألخذ الركاب؟ 

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

     2.ال.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 أي سائق خالف قواعد التوقف؟ 

 

                                                                                                                                                                               1.سائق السيارة .

                                                                                                                                                                2.سائق الدراجة النارية.

                                                                                                                                                                               3.كال السائقين.

     4.ال أحد .

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 هل يجوز التوقف عند المكان المذكور؟ 

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

     2.ال.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



 من هو السائق الذي انتهك قواعد اإلركان؟ 

 

                                                                                                                                                                               1.سائق الشاحنة.

. الخفيفة سائق سيارة الركاب   .2                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                         3.ليس أحد .

     4.السائقين األثنين.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

3.5هل يجوز لسائق الشاحنة التي تقل وزنها عن  طن اإلركان بالطريقة المبينة في الشاخصة؟    

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

     2.ال.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 وهل يجوز التوقف عند المكان المذكور؟ 

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

     2.ال.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :اإلركان في المكان المحّدد 

 

                                                                                                                                                                                            1.مسموح .

     2.ممنوع.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :التوقف عند الموقع المحدد

 

                                                                                                                                                                                            1.مسموح .

. الركابمسموح من أجل أخذ  .2                                                                                                                                                            

     3.ممنوع.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 هل يسمح للسائقين بالتوقف في المكان المحّدد؟ 

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

. اريةفقط لسائق الدراجة الن .2                                                                                                                                                       

     3.ال.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 



 هل يجوز التوقف في هذا الشكل بالسيارة؟ 

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

                                                                                                                                                     2.فقط لسيارات الركاب الخفيفة .

     3.ال.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 هل يجوز االستمرار في هذا المسلك بعد تجاوز الشاحنة؟

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

     2.ال.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 هل يجوز االستمرار بالسير في المسلك الذي نسير عليه في هذه الحالة؟ 

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

     2.ال.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :التوقف عند الموقع المحدد

 

                                                                                                                                                                                            1.مسموح .

. فة من مركبة النقل إلى عالمة خط الطريق أكثر من يُسمح به إذا كانت المسا                                                               2.أمتار 3

     3.ممنوع.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :عالمة خط الطريق هذه تدل

 

                                                                                                                                                     1.األفضلية عند إعادة التموضع.

                                                                                                                                              2.اقتراب الجزء المنحني من الطريق .

     3.اقتراب نهاية المسلك .

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 ماذا تبين عالمة الطريق هذه؟ 

 

                                                                                                           1.عند التقاطع الُمنّظم "خط التوقف"االقتراب من عالمة .

"عند استخدامه مع عالمة  "خط التوقف"االقتراب من عالمة . المرور بدون توقفممنوع  ".2                                                              

     3.االقتراب من نقطة إغالق الطريق.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



الحواجريُعلم وضع العالمات العمودي على  : 

 

                                                                                                                                             1.حول االقتراب من معبر سكة حديدية.

                                                                                                                                                      2.حول االقتراب من تقاطع اخطر.

     3.حول المرور من الجزء الخطر للطريق .

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :هذه العالمة  الثالثية تبلغ

 

                                                                                                                                                             1.االقتراب من منعطف خطير .

                                                                                                                                                2.االقتراب من مكان إفساح الطريق .

     3.االقتراب من مكان إيقاف المركبة.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :تُظهر هذه عالمات الخطوط المتقطعة بمنطقة التقاطع

 

                                                                                                                                                     1.اتجاهات المرور المسموح بها.

     2.مسالك المرور داخل حدود التقاطع.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :تجاوز عالمة الخط هذه

 

                                                                                                                                                                                            1.مسموح .

                                                                                                                                                                                            2.ممنوع.

     3.مسموح فقط للجرارات التجاوز.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :مع هذه العالمة الممتدة لألمام

 

                                                                                                        1.تُشار لجميع العناصر العمودية المجاورة لمسار الطريق.

. السائقينتُشار لتلك العناصر من هياكل الطرق التي تشّكل خطرا  على  .2     

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 ماذا تشير إليه عالمة الخط المتقّطعة؟ 

 

                                                                                                                                               1.الحق في التوقف على جانب الطريق .

                                                                                                                            2  .جانبي الطريق السالك  في طريق ذو اتجاهين .

     3.الحق في السير جانبيا  .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



 :السير بهذا المسار في مثل هذه الحالة

 

                                                                                                                                                               1.مسموح فقط عند التجاوز.

                                                                                                                                                                                            2.مسموح .

     3.ممنوع.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 هل يجوز اإلركان في المكان المذكور؟ 

 

                                                                                                                                                                                            1.مسموح .

. رصيف مسموح به بدون الصعود لل .2                                                                                                                                                    

     3.ممنوع.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :التجاوز بموجب عالمة الخط هذه 

 

                                                                                                                                                                                            1.مسموح .

                                                                                                                            2.مسموح به إذا كانت المركبة األمامية بطيئة.

     3.ممنوع.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 هل يجوز متابعة السير بعد العالمة؟

 

                                                                                                                                                                                                1.نعم.

. وقوفنعم، إلى  عالمة خط ال . 2                                                                                                                                                        

     3.ال.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :عندما تتعارض العالمات البرتقالية و البيضاء مع بعضها البعض، فإن السائقين

 

                                                                                                                     1.يمكنهم تلبية تعلميات العالمات   المالئمة لهم .

                                                                                                                               2.يجب أن يوفون بتعليمات العالمات البيضاء.

     3.يجب أن يوفون بتعليمات العالمات الصفراء .

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 من هو السائق الذي يُسمح له بتخّطي عالمة الخط العريضة عند التوقف؟ 

 

                                                                                                                                                                       1.للسائقين األثنين.

                                                                                                                                         2.للسائق الذي يسير من االتجاه اآلخر.

     3.ممنوع لكال السائقين.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



 هل يجوز التوقّف في المكان المشار إليه؟ 

 

                                                                                                                                                                1.فقط للدراجات النارية.

                                                                                                                                                                                                  2.ال.

     3.نعم.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :عالمة الخط هذه

 

                                                                                                                                                     1.يُظهر حدود المنطقة السكنية.

                                                                                                                                            2.يُظهر طريق غير متساوي اصطناعيا  .

     3 .يمنع المرور في المستقبل .

خپاس : 2                                                                                      : 

 

 

 ما الذي تمنعه عالمة الخط هذه؟ 

 

                                                                                                                                                                                          1.المرور.

                                                                                                                                                                                        2.التجاوز.

                                                                                                                                                                               3.الرجوع للخلف .

     4.السير من طرف اليمين من العالمة أو فوقها.

 :پاسخ : 4                                                                                     

 

 

 :عالمة الخط هذه تعني

 

                                                                                                                                                                1 .رقم المسلك أو الطريق .

                                                                                                                                                                       2.السرعة المقُترحة.

     3.السرعة القصوى المسموح بها في مقطع الطريق المذكور .

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :يُظهر المنشور  في الطريق السالك 

 

                                                                                                                                                               1.المسافة من أقرب تقاطع.

                                                                                                                                                    2.المسافة من أقرب منطقة سكنية.

     3.رقم الطريق أو المسلك .

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 ما هي مركبات النقل العام التي يمكنها المرور على المسلك األيمن لهذا الطريق؟ 

 

                                                                                                                                1.الترولي باصات وباصات االستعمال العامة.

                                                                                                                                                            2.الترولي باصات والباصات.

     3.فقط الباصات .

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 



 

يُسمح باإلركان  في هذه المنطقة؟ هل   

 

                                                                                                                                                                                            1.ممنوع.

                                                                                                                                                                            2.فقط على الرصيف.

                                                                                                                                                                3.فقط للدراجات النارية.

     4.مسموح .

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :المؤشرة للطريق يعني-الخطوط المتقّطعة (تعريض)توّسع

 

                                                                                                                                                                 1.اقتراب نهاية المسلك .

                                                                                                                                       2.االقتراب من المقطع الخطر من الطريق.

     3 .ستصبح هذه الخطوط عريضة أكثر .

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :السير بشكل مباشر لألمام في مثل هذه الحالة

 

                                                                                                                                                                                            1.ممنوع.

                                                                                                                                                                                            2.مسموح .

     3.مسموح بعد إعادة التموضع في المسلك اليمين.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 كم عدد الممرات الموجودة في هذا الطريق؟ 

 

                                                                                                                                                                                            1.إثنان.

     2.أربعة.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 


