


كيفية اإلجابة على األسئلة

 األسئلة  إختيارية.

 يحتوي السؤال على أربعة إختيارات.

 باإلمكان إختيار إجابة واحدة فقط وعلى ورقة اإلجابة المرفقة.

 يجب وضع حرف (x ) داخل مربع اإلجابة الصحيحة.

 ثانيـة ( 30) الوقت المخصص لإلجابة على كل سؤال هو.

 يجب اإللتزام بالوقت.

لهذه اإلجابة و ًً يتم تنزيل أية ورقة إجابة يتم التأشير فيها داخل المربع على أكثر من إجابة ، يشطب السؤال كامالً
.عالمته من  المعدل العام 

 عالمات  ( 5) ويحتسب لكل سؤال ( 100) المعدل العام.

 ( .80) عالمة النجاح



:من المسؤول عن منح الرخصة الدوليـة :  1س

.المعهـد المروري األردني–أ 

.إدارة  ترخيص السواقين والمركبات –ب 

.نادي السيارات الملكي -ج

.جميع  األجوبة صحيحة -د



:الشواخص المثبتة على الطرق هي :  2س

وجبها شواخص تحذيرية والزامية وارشادية يجب على السائق السير بم-أ

.على السائق أن يكون ملزم بها -ب

.للسائق حق اإللتزام بها مثلما يريد -ج

.للسائق حرية التصرف -د



: تعريف التقاطع : 3س

.مكان تتقابل فيه المركبات -أ

.مكان تنحرف او تنعطف فيه المركبات -ب

ع مكان تالقي أكثر من طريق او تقابلها او تفرعها ويشمل تقاط-ج
.الطرق مع سكة حديد 

.جميع ما ذكر صحيح -د



: اولوية المرور تعني  : 4س

أن يقوم السائق بالمسير في التقاطع بهدوء  .-أ

. أن بقوم السائق باإلستمرار بالسير في التقاطع -ب

أن يقوم سائق مركبة ما بالوقوف إلفساح مجال المرور لمركبة-ج
.اخرى او لماشي على الطريق 

.ال شيء مما ذكر -د



ان يتعامل مع األولوية  ؟(2) كيف يجب على سائق السيارة رقم : 5س

.يستطيع المرور اواًل -أ

( .1) بإمكانه اإلنتظار لحين مرور السيارة رقم -ب

( .3) و سيارة رقم ( 1) بإمكانه المرور بعد سيارة رقم -ج

.جميع األجوبة صحيحة -د



بعض الطرق ذات االتجاهين مقسمة إلى ثالثة مسارب ، لماذا   : 6س
يجعل ذلك هذه الطرق خطرة بشكل خاص ؟

ألن التجاوز ممنوع في هذه الطرق   .-أ
رب      ألن السيارات في كال اإلتجاهين تستطيع إستخدام المس-ب

.األوسط للتجاوز 
.ال يسمح بإستخدام المسرب األوسط  لكافة السيارات -ج
.جميع ما ذكر صحيح -د



من أهم إستخدامات الخطوط الطولية المتصلة ؟: 7س

.فصل إتجاهات السير -أ

.عنما تضييق الطريق -ب

.عند الوصول الى عوائق في الطريق -ج

.جميع األجوبة صحيحة -د



تكون اولوية المرور ؟( T) على تقاطع طرق على شكل حرف : 8س

.للمركبة الموجودة على الطريق المستقيمة -أ

.للمركبة القادمة من اليمين -ب

.للمركبة القادمة من اليسار -ج

.جميع األجوبة صحيحة -د



هذا الخطوط تعني ؟: 9س

.مسموح التجاوز لكافة المركبات -أ

.مسموح التجاوز للمركبة التي على يسارها الخط المتقطع -ب

.ممنوع التجاوز للمركبة التي على يسارها الخط المتصل -ج

( .ج + ب ) -د



صفرة قصيرة تتبعها صفرة طويلة من قبل شرطي المرور: 10س
؟تـعـني

.على السيارات المتوقفة أن تتحرك -أ

.على السيارات المتحركة أن تتوقف -ب

.تستطيع السيارات متابعة الحركة -ج

.ال شيء مما ذكر صحيح -د



عقوبة إستخدام السائق الهاتف النقال أثناء سير المركبة  ؟: 11س

. دينار 20دنانير وال تزيد عن 10غرامة مالية ال تقل عن -أ

. دينار 30دنانير وال تزيد عن 15غرامة مالية ال تقل عن -ب

. دينار 10دنانير وال تزيد عن 5غرامة مالية ال تقل عن -ج

.ال شيء مما ذكر -د



تخول حاملها( ! ب ) رخصة السوق من الفئة السادسة : 12س
:قيادة المركبات التالية 

جميع أنواع السيارات باستثناء الدراجات والمركبات الزراعية  -أ
(المقعدين ) واإلنشائية والمركبات المجهزة تجهيزًا خاصًا 

والحافالت

.جميع أنواع السيارات مهما كان نوعهـا -ب

.حافالت نقل الركاب والشاحنات الثقيلة فقط -ج

.ال شيء مما ذكر -د



المخالفات الخاصة هي ؟: 13س

عدم إعالم أول مركز أمني أو دورية شرطة بحادث سير ارتكبه  -أ
.اثناء قيادة مركبة وأدى الى إصابة شخص 

قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات او المؤثرات العقلية او -ب
. المشروبات الكحولية 

قيادة مركبة تحمل مواد سامة او مواد قابلة لإلنفجار داخل-ج
.األماكن المأهولة 

.جميع ما ذكر صحيح -د



اذا وصل مجموع( أشهر 4) تسحب رخصة السائق لمدة : 14س
النقاط في سجل السائق الى ؟

.نقطة ( 32–28) -أ

.نقطة( 20-16) -ب

.نقطة( 28-24) -ج

نقطة( 24-20) -د



الدراجة األلية هي ؟: 15س

مركبة من  عجالت أو عجلتين تعمل بقوة محرك بشرط عدم 3-أ
. تصميمها على شكل سيارة 

.عجالت تعمل بقوة دافعة من راكبها 3مركبة من -ب

.مركبة بعجلتين فقط ويمكن تزويدها بمحرك -ج

.ال شيء مما ذكر -د



الوقوف  ؟: 16س
بقاء المركبة لفترة زمنية محددة تستلزمها ضرورات السير أو ركو  ب -أ

.األشخاص أو تفريغ وتحميل البضائع 

زمة بقاء المركبة لفترة زمنية محددة أو غير محددة لغير األسباب  الال -ب
ريقللتوقف أو ألي أسباب اخرى لتجنب التعارض مع مستعمل أخر للط

. أو لتجنب عائق أو تطبيق أنظمة المرور 

.الوقوف في األماكن المخصصة للوقوف وضمن خطوط المواقف -ج

. ال شيء مما ذكر -د



محرك السيارة هو  ؟: 17س

.أحد مكونات جسم المركبة -أ

أحد اجزاء السيارة الرئيسية ويحول طاقة الوقود الى حركة   -ب
. دورانية 

.هو الجزء المكون لغرقة اإلحتراق -ج

.ال شيء مما ذكر -د



وظيفة األسطوانات في المحرك  ؟: 18س

.تتم فيها عملية مزج الهواء مع الوقود -أ

.تتم فيها عملية خلط الزيت بالماء -ب

.تتم فيها عملية األشواط األربعة وخاصة شوط االنفجار -ج

.جميع ما ذكر صحيح -د



ء األنوار التحذيرية التي تستخدمها سيارات الشرطة أثنا: 19س
وجود حالة طارئة ؟

.األنوار التحذيرية الصفراء  والزرقاء -أ

.األنوار التحذيرية الحمراء والصفراء-ب

.ال شيء مما ذكر -ج

(ب + أ ) -د



الضوء األحمر المتقطع في اإلشارة الضوئية يعني ؟: 20س

.الوقوف قبل خط التوقف وإعطاء األولوية للمركبات األخرى  -أ

.اإلشارة الضوئية معطلة والسير بحذر وانتباه -ب

الضوء هذا الضوء يعني ، تخفيف السرعة واإلنتباه ويشعر بأن-ج
. األحمر إقترب على اإلنتهاء 

.جميع ما ذكر صحيح -د


