
  سنوات بالمقعد االمامي 10يسمح بجلوس طفل اقل من 
o صح 
o خطأ* 

 األولوية تكون للقادم من الطريق الرئيسي في حالة وجود طريق فرعي 
o صح* 
o خطأ 

 يجوز السير بالمركبة على األرصفة المبلطة 
o صح 
o خطأ* 

 متي تستخدم اإلشارة لالنعطاف او االنتقال من حاره الى حاره ؟ 
o تستخدم فقط في الليل* 
o تستخدم فقط اذا كان الشارع مزدحم 
o  تستخدم في جميع األحوال والظروف حتي يستطيعون قائدو المركبات األخرى

 االنتباه

 تعني : 
o مسموح التجاوز* 
o خط منتصف الطريق 
o مسموح التجاوز التجاه واحد 
o ممنوع التجاوز قطعيا 

 الرصيف ذو اللونين األزرق مع األبيض يعني: 
o موقف باص* 
o مسموح الوقوف 
o ممنوع الوقوف واالنتظار 
o تجاوزمسموح ال 

 تعني: 
o يمكن االستدارة لليسار 
o ممنوع تجاوز الشاحنات* 
o طريق فرعي لليسار 
o ممنوع االستدارة 

 تعني: 
o يمكن االستدارة لليسار* 
o طريق غير ممهد 
o منحنى إلى اليسار 
o أمامك طريق فرعي 



 تعني: 
o موقف للدراجات 
o موقف للجميع* 
o للمعاقين موقف 

  تعني: 
o ممنوع الدخول 
o ممنوع التجاوز* 
o ممنوع مرور المركبات 
o ممنوع الوقوف قطعيا 

 لشارع بهذا الشكل تعنيالخطوط الصفراء في منتصف ا: 
o مسموح التجاوز التجاه واحد* 
o ممنوع التجاوز باالتجاهين قطعيا 
o ممنوع الوقوف 
o منطقة فاصلة بين اتجاهين 

 متي يسمح للمركبة بجر االجسام بالطريق العام ؟ 
o اذا كان الشخص لديه سجل نظيف من المخالفات* 
o اذا كانت المركبة مرخصه من اإلدارة العامة للمرور بذلك 
o  ركاب واكثر ٥اذا كانت المركبة المستخدمة ذو 

 في حال وقوع حادث اضرار ماديه ، ما هو التصرف الصحيح ؟ 
o الوقوف في الشارع وانتظار الدورية* 
o  ابعاد المركبات عن الطريق في مكان امن ومن ثم االتصال على عمليات وزاره

 .خليةالدا
o النزول من السيارة وتركها بالشارع 

 متي يجوز قيادة المركبة االليه بدون تامين ؟ 
o ال يجوز قيادتها نهائيا بدون تامين ويمكن نقلها بالونش* 
o يمكن قيادتها بدون تامين لمسافات قريبه 
o قيادتها للذهاب بها للكراج للتصليح 

 لتالية ؟يمكنك قياده المركبة االليه بدون انوار بالحاالت ا 
o القيادة داخل المناطق الداخلية* 
o الشارع يكون مضاء بإنارة كامله 
o يجب تشغيل االنوار من غروب الشمس بكل األحوال 

 متي يمكنك استعمال الهاتف المحمول وانت بالسيارة ؟ 
o فقط عندما تكون حركه المرور غير مزدحمة 
o عندما تتوقف حركه السير او عند تقاطع طريق 



o قد أوقفت المركبة في مكان امن فقط عندما تكون* 
  يعاقب بغرامة ال تزيد عن -قيادة مركبة مخالفة لشروط األمن والمتانة : 

o 10 دينار 
o 5 دينار 
o 20 دينار 
o 15 دينار* 

  أثناء عمل رجل الشرطة في الطريق تبين له أن فرامل المركبة غير صالحة وذلك نتيجة
لعدم سيطرة قائدها عليها وتم عرض المركبة على الخبير الفني الذي أثبت عدم صالحية 

 : الفرامل يعاقب قائدها
o  د.ك أو بإحدى هاتين  75الحبس مدة ال تزيد عن شهر وغرامة ال تزيد عن

 *.العقوبتين
o د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين 50لحبس مدة شهر وغرامة ال تزيد عن ا. 
o د.ك أو بإحدى هاتين  50الحبس مدة ال تزيد عن شهرين وغرامة ال تزيد عن

 .العقوبتين
  إذا كانت بطارية سيارتك ضعيفة وترغب بتشغيلها من بطارية أخرى بواسطة كيبل

 : (مشترك) تعمل اآلتي
o على -لى اإلصبع الموجب (+) واإلصبع السالب (تضع اإلصبع الموجب (+) ع (

 *. (-) اإلصبع السالب
o  ) واإلصبع الموجب (+) على -) على اإلصبع السالب (-تضع اإلصبع السالب (

 .(-) اإلصبع السالب
o ) على -) واإلصبع السالب (-تضع اإلصبع الموجب (+) على اإلصبع السالب (

 .(+)اإلصبع الموجب
 ته هيالزجاج األمامي وظيف : 

o تقليل نسبه اإلصابات. 
o ال فائدة له. 
o للزينة. * 
o حماية السيارة من التلف. 

 


