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 إجاباتأسئلة و 

 1الوحدة 

 1 السؤال رقم
 
 رفع الرافعة الشوكية الحمولة؟: بناًء عىل أي مبدأ ت

 .رفع الحمولة هيدروليكًيات اإلجابة أ( 

 .ترفع الحمولة بالهواء المضغوط اإلجابة ب( 

   اإلجابة ج( 
ون   .يخضع رفع الحمولة للتحكم اإللكتر

 

يل؟ اتإجراءاتباع ارتخت حاملة الشوكة بعد وقع إذا قد يكون يمكن أن  عطب: أي 2 السؤال رقم ز  التنز

ض أن مضخة الزيت معطوبة.  اإلجابة أ(  يل، فيمكن أن نفتر  إذا ارتخت حاملة الشوكة بعد إجراء التت  

  بعد  اإلجابة ب( 
تخ    خرطوم الزيت، فهذه عالمة عىل أن حاملة الشوكة ستر

يل.  اتإجراءاتباع إذا كان يوجد هواء ف   التت  

  حاملة الشوكة بعد   إذا كان ال يوجد قدر   اإلجابة ج( 
، فسوف ترتخ    النظام الهيدروليك 

يلهاكاٍف من الزيت ف   .تت  

 

ي االعتبار عند اختيار إطارات للرافعة الشوكية؟3 السؤال رقم
ز
 : ما أهم ما يجب وضعه ف

اء اإلطارات.  اإلجابة أ(   نوع الرافعة الشوكية ليس له تأثتر عىل قرار شر

  سيجري تشغيل الرافعة الشوكية عليها له أهمية خاصة.  األرض تركيبةعند اختيار إطارات للرافعة الشوكية، فإن  اإلجابة ب( 
 التر

اء اإلطارات.  اإلجابة ج(   ضغط الهواء هو أهم عامل يجب اعتباره عند شر

 

ي قوة الدفع ال : من4 السؤال رقم
ي تحرك اال أين تأت 

ي ترفع صارية الرافعة الشوكية؟ت 
 سطوانات الت 

.  اإلجابة أ(   االسطوانات الرافعة يحركها ناقل الحركة الهيدروليك 

  



 محرك الرافعة الشوكية هو الذي ُيحرك االسطوانات.  اإلجابة ب( 

 يجب عىل مُ  اإلجابة ج( 
َ
 ش
 
 سحب الرافعة بيده لك  ُيشغل االسطوانة. يل الرافعة الشوكية أن غ

 

 : ما هو المسىم اآلخر للرافعة الشوكية ذات الصارية القابلة للتمديد؟5 السؤال رقم

ن.  اإلجابة أ( 
َ
 الرافعة الشوكية المصنوعة من الُصلب الُمجلف

 .لةاد  عَ ذات األوزان المُ الرافعة الشوكية  اإلجابة ب( 

 حاملة/ لودر اإلجابة ج( 

 

بة وتكون موصولة باسطوانة هيدروليكية بغرض اإلمالة؟: لماذا توضع صارية الرفع 6 السؤال رقم
َ
رك ي مقدمة الم 

ز
 ف

( العجالتالحمولة ضمن حدود قاعدة كتلة مركز  يقع  اإلجابة أ(  ؛ لذلك فمن )المسافة بير  العجلتير  األماميتير  وبير  العجلتير  الخلفيتير 

  اتجاه التشغيل. 
 
  وضع صارية الرفع ف

 المنطقر

 الحمولة.  طالتقاتوفر اسطوانة اإلمالة القدرة عىل اإلمالة لألمام بغرض تغيتر مركز الكتلة بالنسبة للرافعة الشوكية عند  اإلجابة ب( 

ل الرافعة الشوكية مهمة إدخالها.  اإلجابة ج( 
 
غ
َ
ب هذا عىل ُمش  إذا كانت صارية الرفع موضوعة أفقًيا؛ قد ُيَصع 

 

ي الرافعات الشوكية الكهربائية؟ التالية : أي المكونات7 السؤال رقم
ز
وري ليوفر توازن ف  ضز

  يعمل كأداة توازن.  اإلجابة أ( 
 المحور الخلق 

 يعمل كأداة توازن.  محرك الدافع ب(اإلجابة  

 فع للرافعة الشوكية تعمل كأداة توازن. ابطارية الد اإلجابة ج( 

 

عد جزًءا من الرافعة الشوكية؟8 السؤال رقم
ُ
 : أي من االسطوانات الهيدروليكية التالية ال ي

 اسطوانة اإلمالة.  اإلجابة أ( 

 اسطوانة الرفع.  اإلجابة ب( 

 اسطوانة التوجيه.  اإلجابة ج( 

  



ل رسعة العجالت عند : 9 السؤال رقم
ِّ
عد
ُ
 ؟تغينر اتجاه الرافعة الشوكيةما هو إسم الجزء الذي ي

( هو الذي  اإلجابة أ( ل مجمع العجالت )البوج  
 
 شعة العجالت. ُيعد

لهو الذي  التفاضىل  ناقل الحركة  اإلجابة ب(
 
 .تغيتر االتجاهشعة العجالت عند  ُيعد

ل شعة  اإلجابة ج(
 
َعد
ُ
  ت
 العجالت.  انحرافالمخفضات ه  التر

 

ي تعشيق المحرك وناقل الحركة: أي من المكونات 10 السؤال رقم
ز
وس أو الفتيس( التالية يتحكم ف ي فك التعشيق )صندوق الن 

ز
 وف

 ؟بينهما 

   اإلجابة أ(
. المحور الخلق   التفاضىل 

 الكوبلن/ الكوبلنج.  اإلجابة ب(

 عمود اإلدارة الخلفية/ عمود الكاردان.  اإلجابة ج(

 

ي الرافعات الشوكية؟ (الفراملالمكابح )ما هو مبدأ التشغيل ألغلبية أنواع : 11 السؤال رقم
ز
 المستخدمة ف

 أغلب فرامل الرافعات الشوكية تعمل ميكانيكًيا.  اإلجابة أ(

 بضغط الهواء.  أغلب فرامل الرافعات الشوكية تعمل اإلجابة ب(

.  (الفراملالمكابح )أغلب كقاعدة عامة،   ج( اإلجابة   مجهزة بدافع هيدروليك 

 

 : أي من الرافعات الشوكية الثالثة التالية ال يمكن تشغيلها إال أثناء دوران المحرك؟12 السؤال رقم

.  اإلجابة أ(  رافعة شوكية ذات توجيه ميكانيك 

.  اإلجابة ب(  رافعة شوكية ذات دفع أمام 

.  اإلجابة ج(  رافعة شوكية ذات تحكم هيدروليك 

 

ي العميق: عند أي نسبة من شحن البطارية يبدأ التف13 السؤال رقم
 ؟الدافعلبطارية  ري    غ الكهربات 

  العميق عند  اإلجابة أ(
 %.80يبدأ التفري    غ الكهربان 

  العميق عند  اإلجابة ب(
 %.90يبدأ التفري    غ الكهربان 

  



  العميق عند  اإلجابة ج(
 %.50يبدأ التفري    غ الكهربان 

 

ي االعتبار عند استخدام الملحقات؟14 السؤال رقم
ز
 : ما الذي يجب وضعه ف

بةتؤثر عىل يمكن للملحلقات أن  اإلجابة أ(
َ
  حركة الَمرك

ُ
هاوت  .غتر

بةعة تحمل مركز الكتلة وس  قد يتغتر كل من  اإلجابة ب(
َ
 الملحقات. استخدام لحمولة عند ل الَمرك

  يجري نقلها.  اإلجابة ج(
ل الملحقات خطًرا عىل الحمولة التر

ِّ
شك

ُ
 قد ت

 

 وعند زيادة الرسعة؟ استخدام المكابح )الفرملة(التحميل والتفري    غ وعند : أي قوة تؤثر عىل الحمولة عند 15 السؤال رقم

 .وعند زيادة الرسعة استخدام المكابح )الفرملة(والتفري    غ وعند قوة الطرد المركزي قد يكون لها تأثتر عىل الحمولة عند التحميل  اإلجابة أ(

وعند زيادة  استخدام المكابح )الفرملة(قد يكون لها تأثتر عىل الحمولة عند التحميل والتفري    غ وعند قوة الجذب المركزية  اإلجابة ب(

 .الرسعة

 .وعند زيادة الرسعة استخدام المكابح )الفرملة(قد يكون لها تأثتر عىل الحمولة عند التحميل والتفري    غ وعند قوة المط  بة ج(اإلجا

 

عد جزًءا من الرافعة الشوكية؟16 السؤال رقم
ُ
 : أي من المكونات التالية ال ي

 ال  األوزان الُمعادلة اإلجابة أ(
ُ
 عد أحد مكونات الرافعة الشوكية. ت

 ال ُيعد أحد مكونات الرافعة الشوكية.  عداد الساعات اإلجابة ب(

ت اإلجابة ج(  ال ُيعد أحد مكونات الرافعة الشوكية. عزم الدوران  ُمثب 

 

ي النسخة المصمتة بدون إطار؟17 السؤال رقم
ز
عد من سمات الشاسيه ف

ُ
 : أي مما يىلي ي

ابطةفع اكل أجزاء الد  اإلجابة أ(   ببعضها  متر
كقالب مُ ف    .صمت مشن 

ّ الرافعة الشوكية هيدروليكًيا.  اإلجابة ب(  
 يمكن تحريك شوكتر

لبة البطارية ه  مصدر الطاقة.  اإلجابة ج(  عُ

 

 لة؟: أي من المكونات التالية ينتىمي للنظام الهيدروليكي للرافعة الشوكية ذات األوزان الُمعاد  18 السؤال رقم

 الصارية ذات المرحلتير  تنتم  للنظام الهيدروليك  من الرافعة الشوكية.  اإلجابة أ(

 ن الشوكتا اإلجابة ب(
ُ
. ت  عدان جزًءا من النظام الهيدروليك 

  



.  مضخة الكّباس المحورية أو  مضخة البيستون المحورية اإلجابة ج( عد جزًءا مهًما من النظام الهيدروليك 
ُ
 ت

 

ز مركز : 19 السؤال رقم  لحمولة؟لالرافعة الشوكية ل تحم  الكتلة عىل سعة  تحميلبأي شكل تؤثر المسافة بير

ا.  صار مركز تحميل الكتلة، كلما كلما زادت المسافة بير    اإلجابة أ(
ً
 البد وأن تكون الحمولة أخف وزن

 .أكت  أن تكون الحمولة و البد  صار كلما زادت المسافة بير  مركز تحميل الكتلة، كلما  اإلجابة ب(

 .أصغرالبد وأن تكون الحمولة  صار كلما  كلما زادت المسافة بير  مركز تحميل الكتلة، اإلجابة ج(

 

يد 20 السؤال رقم ا، فما الذي يجب  80 درجة حرارته: ماء التنر
ً
 ؟عملهمئوية ومستوى الماء منخفض جد

  حجرة المحرك.  لمنع وجود البد فوًرا من زيادة الماء بماء دافء بغرض  اإلجابة أ(
 
 ضغط ف

د أو بغرض خفض درجة حرارة المشعاع ) بارد بأشع ما يمكن البد من زيادة الماء بماء اإلجابة ب(  َ ( فوًرا. الُمت   الرادياتتر

 وعندها  اإلجابة ج(
ا
د المحرك أوًل  يمكن إضافة الماء.  فقط ننتظر أن يت 

 

 2الوحدة 

 باستخدام مزي    ج من الوقود والهواء؟الناتج عن ضغط شعال باإل : أي من المحركات الثالثة التالية معروف 21 السؤال رقم

 يمكن أن يُ  الغاز الُمسالمحرك  اإلجابة أ(
َ
 ش
 
 ل نفسه باستخدام هذا المزي    ج. غ

ين. ال يحدث إال اإلشعال الناتج عن ضغط  اإلجابة ب(   محركات البت  
 ف 

 .باإلشعال الناتج عن ضغط باستخدام مزي    ج من الوقود والهواءمحركات الديزل معروفة  اإلجابة ج(

 

ا من مكونات معدات الرفع؟22 السؤال رقم
ً
ا جوهري

ً
عد مكون

ُ
 : أي مما يىلي ي

 المحرك.  اإلجابة أ(

لة.  اإلجابة ب(  األوزان الُمعاد 

 الشوكة.  حامل اإلجابة ج(

  



 : ماذا نسىمي صارية تتكون من صارية داخلية ووسىط وخارجية؟23 السؤال رقم

 صارية ثالثية.  اإلجابة أ(

 صارية مزدوجة.  اإلجابة ب(

 صارية ُمفَردة.  اإلجابة ج(

 

 : بخالف رافعة التحكم، هل الرافعة الشوكية مزودة برافعة هيدروليكية أخرى لتحريك الصارية؟24 السؤال رقم

 سوى رافعة واحدة لرفع الصارية وإنزالها وتحريكها لألمام والخلف.  ال، ال يوجد  اإلجابة أ(

ء والرسي    ع.  اإلجابة ب(   ُمثّبت للتشغيل البط 
 
 نعم، يوجد ذراع إضاف

  كل أنواع الملحقات.  اإلجابة ج(
 
 نعم، يوجد رافعات تحكم إضافية جرى تثبيتها للتحكم ف

 

مل الكتلة الذي البد 25 السؤال رقم
 
 5لدى رافعة شوكية ذات سعة تحميل أقل من  يتوافر أن و : ما هي المسافة النموذجية من مركز ح

 أطنان؟

.  600المسافة النموذجية حتر مركز الكتلة ه   اإلجابة أ(  ملليمتر

.  500المسافة النموذجية حتر مركز الكتلة ه   اإلجابة ب(  ملليمتر

.  700المسافة النموذجية حتر مركز الكتلة ه   اإلجابة ج(  ملليمتر

 

 26 السؤال رقم
 
؟: إىل أي األجزاء أ ز  لحقت الشوكتير

 ن بحاملة الشوكة. الشوكتان ملحقتا اإلجابة أ(

.  بمثبتن بإحكام الشوكتان مربوطتا اإلجابة ب( مل عزم الدوران الطول   ح 

لة. ن بإحكام باألوزان الشوكتان مثبتتا اإلجابة ج(  الُمعاد 

 

 : كيف يمكن الحول دون انثقاب إطارات الرافعة الشوكية بسبب شظايا زجاجية أو بقايا معدنية؟27 السؤال رقم

  إصالح الَمركبات بانتظام.  اإلجابة أ(
 يمكن الحول دون انثقاب اإلطارات بزيارة فت 

  المكان.  اإلجابة ب(
 يجب كنس الشظايا والبقايا بمجرد مالحظتها ف 

  



  استخدام اإلطارات )المُ إن  اإلجابة ج(
 
  قد توجد ف

صمتة( فائقة المرونة يحول دون انثقاب اإلطارات بسبب األشياء الحادة أو المدببة التر

 حمولة. مسار ال

 

ي 28 السؤال رقم  ؟)يوروباليت( : ما هو حجم لوح التحميل األوروتر

 ملليمتر  X 800 X 144 1200 اإلجابة أ(

 ملليمتر  X 800 X 144 1000 (باإلجابة 

 ملليمتر  X 900 X 144 1200 (جاإلجابة 

 

ي أي موقف تزداد مخاطرة انقالب الرافعة الشوكية؟ : 29 السؤال رقم
ز
 ف

يتعاظم خطر انقالب الرافعة الشوكية بشكل خاص عند التحميل والتفري    غ أو عند نزول المنحدرات أو تسلق المرتفعات أو أثناء  اإلجابة أ(

 .المكابح )الفرملة(استخدام 

ا بإحكام بطريقة سليمة.  يتعاظم خطر انقالب الرافعة الشوكية بشكل خاص اإلجابة ب(
ً
مل مربوط  إذا لم يكن الح 

.  اإلجابة ج(
ا
َعت بطريقة تجعل انقالبها مستحيًل

 
َمت الرافعة الشوكية وُصن  ُصم 

 

ي أي حالة تستلزم الحمولة شبكة حماية؟30 السؤال رقم
ز
 : ف

  كل حموالت الرافعة الشوكية.  ة أ(اإلجاب
 شبكة الحماية الزمة ف 

،البد من تثبيت شبكة حماية للحمولة عند رفع حموالت أطول من  اإلجابة ب( ان ونصف المتر   قد تسقط عىل سائق الرافعة  متر
والتر

 الشوكية. 

  ينقصها تأمينات كافية تكون شبكة حماية ال اإلجابة ج(
 تحميها ضد التنقل. حمولة مفيدة لألحمال التر

 

ي 31 السؤال رقم
ز
ء يجب االنتباه عند استخدام الرافعة الشوكية ف ي

 ؟تقع فيها انفجاراتقد  مناطق: ألي ش 

  تلك المناطق.  اإلجابة أ(
 البد أن يكون للرافعة الشوكية ترصي    ح للعمل ف 

 تتعدى الرسعة القصوى للرافعة الشوكية شعة ستر األفراد.  اإلجابة ب(
ّ
 يجب أًل

  نقل الحموالت.  اإلجابة ج(
ستخدم الرافعة الشوكية ف 

ُ
 ت
ّ
 يجب أًل

  



ي الرافعة الشوكية الكهربائية؟32 السؤال رقم
ز
لة ف ا من األوزان الُمعاد 

ً
عد جزًءا جوهري

ُ
 : أي مما يىلي ي

  اإلجابة أ(
ا
ًل ا ُمعاد 

ً
عد وزن

ُ
 مهًما.  البطارية ت

ل ُيعد مهًما بصفة خاصة كوزن اإلجابة ب(
 
غ
َ
ل.  الُمش  ُمعاد 

لة أهمية.  اإلجابة ج(  األوزان الُمعاد 
 محرك الرافعة الشوكية هو أكتر

 

 : هل يجب إخضاع الرافعة الشوكية للفحص الدوري؟33 السؤال رقم

  لكقاعدة عامة ال،   اإلجابة أ(
م لرافعات الشوكية أن تخضع الختبار يقيس مدى صالحيتها للستر عىل الطرقال ينبغ 

َ
خد

َ
ست
ُ
عىل ؛ فه  ال ت

 الطرق المرورية. 

  العام الميالدي ) الختبار يقيس مدى صالحيتها للستر عىل الطرق نعم، يجب إخضاع الرافعات الشوكية اإلجابة ب(
 
  مرة عىل األقل ف

 
ف

ة  (،شهر يناير إل شهر من الفتر  من آخر اختبار.  ا شهرً  15وبما ال يتجاوز  ديسمت 

  إصالح الَمركبات.  سنوًيا  واحدةمرة صيانة الخدمة ل إال ليس مطلوًبا إخضاعها  اإلجابة ج(
 لدي فت 

 

ا للقواعد األساسية 34 السؤال رقم
ً
ي  الختبار القيادة: وفق

ز
ز ف ز القدمير ي حنر

ز
ل ف

ِّ
غ
 
، ما الذي يجب أن يفحصه الُمش ركبات الدفع الرباعي لم 

 الرافعة الشوكية؟

ال مصنوعة من معدن مكشوف. أن  اإلجابة أ(
ّ
 البد

ال دواسة اإلجابة ب(
ّ
 .البد

  اإلجابة ج(
َ
 مطىل  بشكل جيد بغرض منع ت

 أن يكون حتر  القدمير 
َ
 ن الصدأ. و  ك

 

ي تعملخدام الرافعة الشوكية : ال يجوز است35 السؤال رقم
( الديزل المزود بمرشح محركب الت  ي األماكن المغلقة إال للجسيما )فلن 

ز
ت ف

 ... إذا

 أطنان.  6 تتجاوز تحميلسعة باالستعانة ... استدعت الحاجة  اإلجابة أ(

 حماية ضد الغبار. اش عىل أفواههم أو يرتدون أقنعة للضعون قطعة قمي... كان زمالء العمل  اإلجابة ب(

  االرتفاع ...  اإلجابة ج(
ين. وكان التباين كان البد من تجاوز تباين ف   أطول من متر

 

ي الحيطة والحذر عند شحن بطارية الرافعات الشوكية الكهربائية؟36 السؤال رقم
 : لماذا يجب توخز

 شحن البطارية.  أثناء قابلة لالنفجارتنبعث غازات ألنه  اإلجابة أ(

ا حمض البطارية له رائحة قوية ألن  اإلجابة ب(
ً
 قد تسبب الغثيان. جد

 .الَعَرَبة بطاريةشحن  أثناء غازات قابلة لالشتعالتنبعث ألنه  اإلجابة ج(

  



 المقطورات باستخدام رافعة شوكية؟ لقطر )سحب(: ما هي القواعد اإلرشادية 37 السؤال رقم

  أي وقت-يجب أن تتمكن المقطورة  اإلجابة أ(
 
 من التوقف تماًما برسعة وبأمان أثناء القيادة.  -ف

 أي مقطورة باستخدام رافعة شوكية أمر محظور من حيث المبدأ.  قطر ال توجد قواعد إرشادية بما أن  اإلجابة ب(

 المسؤولون عن حالة المقطورة.  وحدهم مديرو المخزن أو اإلدارة هم اإلجابة ج(

 

 ؟الغاز محرك ب تعملمع رافعة شوكية  عبوة غاز ُمسال معينة: كيف تعرف ما إذا كان يجوز استخدام 38 السؤال رقم

 ال يمكن معرفة ذلك، البد من االتصال بالصانع وسؤاله.  اإلجابة أ(

أن لها تصميم يتوافق مع مواصفات االتحاد ، كما بوسيلة حماية ملحومة بهاالمسموح بها تتمتع  الغاز الُمسالحاويات  اإلجابة ب(

 .  األورون  

 .TF عالمةمطلية باللون األخرص  وتحمل  المسموح بها  الغاز الُمسالحاويات  اإلجابة ج(

 

 استقرار الرافعة الشوكية؟ درجة: كيف يفحص الصانع 39 السؤال رقم

 يفحص الصانع درجة االستقرار عن طريق الحذر.  اإلجابة أ(

 يمكن فحص درجة استقرار الرافعة الشوكية عىل لوحة اإلمالة.  اإلجابة ب(

  بالتدري    ج بزيادة األحمال  اإلجابة ج(
  انقالب الرافعة الشوكية. يمكننا أن نقرر وزن األحمال التر

 تتسبب ف 

 

ل الرافعة الشوكية أن ينتبه إليه؟40 السؤال رقم
ِّ
غ
 
 : ما األمر الذي يجب دائًما عىل ُمش

ح له استخدام الرافعة الشوكية.  اإلجابة أ( ا ألي شخص غتر ُمرصَّ
ً
 ال يجب أبد

 ساعة عمل.  5000ال يجب استخدام الرافعة الشوكية ألكتر من  اإلجابة ب(

احة بحد أقىص كل  اإلجابة ج(  ساعات من تشغيل الرافعة الشوكية.  3يجب أخذ استر

 

 3الوحدة 

 لماذا تحتاج الرافعات الشوكية سقف حماية؟:  41 السؤال رقم

 سقف الحماية استقراًرا لصارية الرافعة الشوكية ويمنع تعرض الرافعة الشوكية نفسها لالنقالب. يوفر  اإلجابة أ(

ل من سقوط الحمولة عليه. يحم   اإلجابة ب(
 
غ
َ
 سقف الحماية الُمش

 لحماية من التعرض للبلل عند تساقط األمطار. ل ببساطةسقف الحماية يهدف اإلجابة ج( 

  



ل؟42 السؤال رقم
ِّ
غ
 
ء المثبت عىل الرافعة الشوكية بغرض حماية الُمش ي

 : ما هو الش 

 الشوكية. عىل الرافعة الموجود سقف الحماية  اإلجابة أ(

َبة. منارة صفراء  اإلجابة ب(
َ
 عىل مير  الَمرك

 هالوجينية. أمامية مصابيح  اإلجابة ج(

 

ا العمل حوادث: كم عدد 43 السؤال رقم
ً
ي النمسا سنوي

ز
ي تقع ف

ي تؤدي لإلصابة البدنية أو للموت ؟و  الت 
 الت 

  النمسا.  عملحادث  100يوجد حوال   اإلجابة أ(
 
 يقع كل عام ف

  النمسا.  عمل 2000يوجد حوال   اإلجابة ب(
 
 يقع كل عام ف

  النمسا.  عملحادث  15000يوجد حوال   اإلجابة ج(
 
 يقع كل عام ف

 

، أي األوضاع هو؟44 السؤال رقم ز ي وضع معير
ز
 : إذا كان سيتم حمل الحمولة لمسافة أطول، البد أن تكون الصارية ف

ل.  اإلجابة أ(
 
غ
َ
 البد من إمالة الصارية للخلف ناحية الُمش

.  اإلجابة ب(  
  وضع أفقر

 البد أن تكون الصارية ف 

 البد من إمالة الصارية لألمام.  اإلجابة ج(

 

ل: هل مسموح بأن يتجاوز وزن الحمولة سعة 45 السؤال رقم م 
 
ح
 
ا فبأي مقدار؟الت

ً
 ؟ وإذا كان ذلك صحيح

ل اليتجاوز وزن الحمولة سعة يجوز أن  اإلجابة أ( َحم 
َ
 %.15بمقدار ت

ل اليجوز أن يتجاوز وزن الحمولة سعة  اإلجابة ب( َحم 
َ
 %.10بمقدار ت

ا أن  اإلجابة ج(
ً
لاليتجاوز وزن الحمولة سعة ال يجوز أبد َحم 

َ
 .ت

 

؟46 السؤال رقم ز تغادر الرافعة الشوكية حت  ولو لوقت قصنر ل، ما الذي يجب أن تنتبه له حير
ِّ
غ
 
 : بصفتك ُمش

 قبل مغادرة الرافعة الشوكية، يجب أن تكون الصارية مائلة لألمام.  اإلجابة أ(

  



.  اإلجابة ب( بة لوقت قصتر
َ
ف المباشر عند مغادرة الَمرك  يجب إخطار المرسر

 البد من إزالة مفتاح التشغيل )أي مفتاح الكونتاكت(.  اإلجابة ج(

 

ل الرافعة الشوكية ربط حزام أمان المقعد؟47 السؤال رقم
ِّ
غ
 
 : هل يتوجب عىل ُمش

كة.  اإلجابة أ(  ربط حزام األمان ليس إلزامًيا إال خارج نطاق أرض الرسر

 يتوجب استخدامه.  ، إذنإذا كان للمقعد حزام أمان اإلجابة ب(

ة ربط حزام أمان مقاعدهم قبل بد التشغيل.  5ليس لزاًما إال عىل السائقير  ممن لديهم أقل من  اإلجابة ج(  سنوات من الخت 

 

ي : هل يجوز لشخص 48 السؤال رقم
ز
 أن يركب الرافعة الشوكية؟ إضاف

  ركوب نعم، يجوز  اإلجابة أ(
 
   شخص إضاف
 
َبات المزودة بمقعد للُمرافق. ف

َ
 الَمرك

 لوح التحميل األورون   ركوب انعم، يجوز  ب(اإلجابة 
  عىل مير 

 .)يوروباليت( لشخص اإلضاف 

  نعم،  اإلجابة ج(
  حال كان، يجوز ركوب الشخص اإلضاف 

 عىل رخصة تشغيل رافعة شوكية.  ولكن ف 
ا
 حاصًل

 

ي أي حالة من الحاالت التالية 49 السؤال رقم
ز
ل الرافعة الشوكية استخدام النفنر )البوق/الزمور(؟ يجوز : ف

ِّ
غ
 
 لُمش

 استخدام النفتر قبل التحرك وأثناء التحميل والتفري    غ لتحذير زمالء العمل.  يجوز  اإلجابة أ(

 يجوز استخدام النفتر عند استخدام المكابح )الفرملة(.  اإلجابة ب(

ي ا اإلجابة ج(
ز
ي تتعذر فيها الرؤية. يجوز استخدام النفنر عند التقاطعات وف

 لمناطق الت 

 

ز لدى محطة شحن50 السؤال رقم  ؟البطاريات : لماذا يحظر التدخير

 نظًرا لوجود أبخرة حمضية.  ح بالتدخير  لدى محطة شحن البطارياتغتر مسمو  اإلجابة أ(

  خطر تلويث البطارية البطاريات غتر مسموح بالتدخير  لدى محطة شحن  اإلجابة ب(
. لتالف   بالنيكوتير  المنبعث عن التدخير 

 غاز موصل للكهرباء وقابل لالشتعال أثناء عملية الشحن. نظًرا النبعاث البطاريات غتر مسموح بالتدخير  لدى محطة شحن  اإلجابة ج(

 

  



ّ الرافعة الشوكية51 السؤال رقم ي
ي نقل األشخاص لألمام أو للخلف؟ : هل يمكن استخدام شوكت 

ز
 ف

 خصيًصا لهذا الغرض.  قفص عمل ُمعلق مصمممن حيث المبدأ، ال يجوز نقل األشخاص إال إذا توافرت منصة عمل أو  اإلجابة أ(

  أي وقت إال إذا توافر لوح تحميل اإلجابة ب(
 
ال ال يجوز نقل األشخاص ف

ّ
.  نق  عىل الشوكتير 

ف مؤهل اإلجابة ج(   وجود مرسر
 
 .ذا تلقوا تدريًباأو إ ال يجوز نقل األشخاص عىل الشوكتير  إال ف

 

ح بتشغيل الرافعات الشوكية المزودة ب52 السؤال رقم سم 
ُ
ل جلوس ووقوف  منصات: لماذا ال ي

ِّ
غ
 
 عىلخارجها أثناء وقوف الُمش

 األرض؟

  للمُ  اإلجابة أ(
 ال ينبغ 

 
غ
َ
نظًرا لخطر سقوط  ؛األرض عىلخارجها وقوفه  ءأثنا وقوف أو المزودة بمنصة جلوس الشوكية  ةالرافعتشغيل  لش

 .عليه الحمولة

ر للمحرك إذا شغلها وقوف أو جلوس  اتلمزودة بمنصلرافعات الشوكية ايمكن ل اإلجابة ب(   ض 
 
ل أن تتسبب ف

 
غ
َ
خارجها أثناء وقوفه الُمش

ل عىل األرض، باإلضافة إل أن افتقاد الرافعة لوزن 
 
غ
َ
ا من خطر انقالب الرافعة. الُمش ً  قد يزيد كثتر

ا تحريك  بة ج(اإلجا
ً
لأثناء وقوف  وقوفأو ات الشوكية المزودة بمنصات جلوس الرافعال يجوز أبد

 
غ
َ
عىل األرض؛ فحينها لن خارجها  الُمش

ل يكون 
 
غ
َ
 متحكًما عند تشغيل الرافعة الشوكية بهذه الطريقة. الُمش

 

 غازات المنبعثة من عوادم الرافعة الشوكية خطرة؟ال: هل 53 السؤال رقم

 ال، غازات العادم المنبعثة من الرافعة الشوكية ليست خطرة.  اإلجابة أ(

 النعم، حتر أن غازات عوادم الرافعة الشوكية تتضمن غاز أول أكسيد الكربون عديم  اإلجابة ب(
 
 سام.  رائحة وهو غاز

  القاعات واألماكن غازات عوادم الرافعة الشوكية وأن تراكم نعم، خاصة  اإلجابة ج(
ة يزيد لقةالمغف   انفجار. من خطر وقوع  برسعة كبتر

 

سمح باستخدام مياه الصنبور لملء بطاريات الرافعة الشوكية؟54 السؤال رقم
ُ
 : لماذا ال ي

 تحتوي مياه الصنبور عىل أمالح مما يجعها موصلة للكهرباء.  اإلجابة أ(

 ال يمكن لمياه الصنبور أن تنظم درجة الحرارة عىل النحو األمثل.  اإلجابة ب(

ا من الكهرباء.  اإلجابة ج(
ً
 البطارية المملوءة بمياه الصنبور قد تولد قدًرا زائد

 

 : كيف يمكن رفع األحمال عىل الرافعة الشوكية؟55 السؤال رقم

  



.  اإلجابة أ(  يعتمد هذا عىل طول الشوكتير 

َحم  مكن رؤ ي اإلجابة ب(
َ
 ل. ية هذا عىل مخطط سعة الت

ا  اإلجابة ج(
ً
فير  وفق  العمل.  ألولويات مهاميقرر هذا أحد المرسر

 

 : بأي رسعة يمكن تشغيل الرافعة الشوكية عىل أرض المصنع؟56 السؤال رقم

 بأقىص شعة.  اإلجابة أ(

  الساعة، بدون أحمال: بدون حد أقىص.   8باألحمال: بحد أقىص  اإلجابة ب(
 
 كم ف

ا لكل من الحمولة والطريق ووض يجب اإلجابة ج(
ً
 ح الرؤية والحالة المرورية. و تعديل الرسعة وفق

 

: ما الذي ال يجوز تثبيته عىل الرافعة الشوكية تحت أي ظرف، إذا كانت الرافعة الشوكية ستنقل حمولة منصهرة  57 السؤال رقم

؟الحديد الك
ً
 منصهر مثًل

  الرافعة الشوكية.  يجب عدم تثبيت أوزان اإلجابة أ(
لة ف   ُمعاد 

 يجب عدم تثبيت سقف حماية مخصص لتلك الرافعة الشوكية.  اإلجابة ب(

 تكون إطارات الرافعة الشوكية إطارات هوائية )مملؤة بهواء مضغوط(.  اإلجابة ج(
ّ
 عند نقل مواد منصهرة، يجب أًل

 

ء يجب مراعاة االنتباه عند تحميل وتفري    غ أي شاحنة؟58 السؤال رقم ي
 : ألي ش 

ر ك  ال ي الوصول جرس البد من تأمير   اإلجابة أ(   المنَحد 
  مجال ليكون تحرك، كما يجب وضعه بالعمق الكاف 

   الشاحنة صندوقف 
 .الخلق 

اف عىل إجراءات التحميل والتفري    غ.  من حيث المبدأ، يجب اصطحاب سائق الشاحنة إل الرافعة الشوكية بحيث اإلجابة ب(  يمكنه اإلشر

 الشاحنة ك  ال تتحرك.  اإلجابة ج(
 يجب تأمير 

 

قة؟59 السؤال رقم
َّ
 : كيف يجب نقل السوائل والحموالت الُمعل

 وبدون أرجحة. وحذر يجب نقلها بكل حرص  اإلجابة أ(

 يجب نقلها بأقىص شعة للرافعة بحيث يمكن تفريغها بأشع ما يمكن.  اإلجابة ب(

  



قة.  اإلجابة ج(
َّ
 ال يجب نقل السوائل والحموالت الُمعل

 

ل اتباعها عند مغادرة الرافعة الشوكية؟60 السؤال رقم
ِّ
غ
 
ي يلزم عليك كُمش

 : ما هي اإلجراءات الت 

 إطفاء البطارية عند المغادرة.  اإلجابة أ(

 إذا كنت ستغادر الرافعة الشوكية، تأكد من تعشيق مكابح )فرامل( الوقوف.  ة ب(اإلجاب

 وإطفاء المحرك وإزالة مفتاح التشغيل )مفتاح الكونتاكت(.  اليد مكابح )فرامل( الشوكة وتعشيق  حاملإنزال  اإلجابة ج(

 

 4الوحدة 

ركبة مناولة الحموالت ضد االستخدام غنر المرصح به؟61 السؤال رقم
ز م  ي أي حالة يجب تأمير

ز
 : ف

ل الرافعة الشوكية.  اإلجابة أ(
 
غ
َ
  كل مرة يغادر فيها الُمش

 
 ف

  تستغرق  اإلجابة ب(
احة التر ات االستر  دقائق.  10من أكتر فقط أثناء فتر

  يوجد بها الكثتر من المَ  اإلجابة ج(
  المصانع التر

 فقط ف 
َ
َبات والخلط بير  ات؛ بغرض تفادي االرتباك بَ رك

َ
 .الَمرك

 

 عىل طريق منحدر؟62 السؤال رقم
ً
 : كيف يجب تشغيل الرافعة الشوكية إذا كان سيجري نقل الحمولة نزوًل

 عىل طريق منحدر.  اإلجابة أ(
ا
 يجوز نقل الحمولة نزوًل

ل الرافعة الشوكية الطريق يج اإلجابة ب(  .بمؤخرتهاب أن تت  

ل الرافعة الشوكية الطريق  اإلجابة ج(  .بمقدمتهايجب أن تت  

 

ا كيف يجب تشغيل الرافعة الشوكية إذا كان سيجري نقل الحمولة  :63 السؤال رقم
ً
 عىل طريق منحدر؟ صعود

 .بمؤخرتهاالرافعة الشوكية الطريق  تصعد يجب أن  اإلجابة أ(

ا يجوز نقل الحمولة  اإلجابة ب(
ً
 عىل طريق منحدر.  صعود

 .بمقدمتهايجب أن تصعد الرافعة الشوكية الطريق  اإلجابة ج( 

 

 عىل طريق منحدر : 64 السؤال رقم
ً
 ؟إذا لم تكن تحمل أي حمولة كيف يجب تشغيل الرافعة نزوًل

ل الرافعة الشوكية الطريق  اإلجابة أ(   .بمؤخرتهايجب أن تت  

  



ل الرافعة الشوكية الطريق بمقدمتها.  اإلجابة ب(  يجب أن تت  

 عىل طريق منحدر عىل اإلطالق.  اإلجابة ج(
ا
 ال يجوز قيادة الرافعة الشوكية نزوًل

 

ي خزان نظام إجرائك : أثناء 65 السؤال رقم
ز
ي من سائل المكابح )الفرامل( ف

عمليات الصيانة والفحص وجدت أنه ال يوجد ما يكفز

ي عليك فعله؟المكابح، 
 فما الذي ينبغز

  تشغيل الرافعة الشوكية.  وتستمر سائل المكابح  تضيف اإلجابة أ(
 
 ف

ف فوًرا.  وتخطر عن العمل  تتوقف اإلجابة ب(  المرسر

ء  ال تضيف اإلجابة ج(  
بة، ثم  وتستمر أي شر

َ
  تشغيل الَمرك

 
 بعد انتهاء ساعات العمل.  بالواقعة تقرير  تكتبف

 

ي أي وضعية يجب أن تكون الشوكة أثناء نقل الحمولة؟66 السؤال رقم
ز
 : ف

  أعىل وضعية ممكنة.  اإلجابة أ(
 
 يجب نقل الحمولة ف

 وضعية ممكنة، حوال   اإلجابة ب(
  أدن 

 ملليمتر فوق سطح األرض.  150يجب نقل الحمولة ف 

 ارتفاع متوسط. برفعها عىل يجب نقل الحمولة  اإلجابة ج(

 

ركبات؟67 السؤال رقم ي ساحة صف الم 
ز
ا ف

ً
 : هل يجوز استخدام الرافعة الشوكية أيض

بات تحت أي ظرف.  اإلجابة أ(
َ
  ساحة صف الَمرك

 ال، ال يجوز استخدامها ف 

  حاالت استثنائية.  اإلجابة ب(
 ال، ال يجوز إال ف 

  وجود ترصي    ح بالستر عىل الطرق المرورية.  اإلجابة ج(
 ال، ال يجوز إال ف 

 

ي أي حالة مما يىلي يجب خفض رسعة القيادة؟68 قمالسؤال ر 
ز
 :  ف

قة.  اإلجابة أ(  يجب خفض شعة القيادة عىل األسطح المبللة أو الَزل 

فَرغيجب قيادة الرافعة الشوكية ببطء إذا كادت البطارية أن  اإلجابة ب(
َ
 .ت

 السالمة.  بغرضإذا كانت الرافعة الشوكية ال تحمل حمولة، يجب قيادتها ببطء  اإلجابة ج(

 

ء يجب مراعاة االنتباه أثناء قيادة الرافعة عىل 69 السؤال رقم ي
ر  الوصول جرس : ألي ش  د 

 
 ؟المنح

  اإلجابة أ(
َ
 .الجرسبة لتتخط درجة ميل يجب زيادة شعة الَمرك

  



ر جرسمن حيث المبدأ، ال يجوز قيادة الرافعات الشوكية فوق أي  اإلجابة ب(  .منَحد 

  اتجاه  اإلجابة ج(
 
  خط مستقيم. الجرس  انحداريجب أن تكون الحمولة ف

 
 ، مع زيادة الرسعة بحذر وقيادة الرافعة ف

 

 : انقلبت الرافعة الشوكية أثناء عملها، ما الذي يجب عمله؟70 السؤال رقم

ف عليك.  اإلجابة أ(  استخدم النفتر )البوق/ الزمور( لتنبيه المرسر

 للعمل عىل استقرار وضع الَمركبة.  اضغط عىل بدال الوقود  اإلجابة ب(

 ضع كلتا يديك عىل عجلة القيادة وقدميك عىل األرضية وال تتحرك من مكانك لحير  وصول المساعدة.  اإلجابة ج(

 

ي عل71 السؤال رقم
ي اعتبارك: ما الذي ينبغز

ز
ز يتعلق عملك باألرفف؟ يك أن تضعه ف  حير

ز لقد أثناء تحميل الحموالت وتفريغها،  اإلجابة أ( ة. مع  خطر التشابكتتعرض الشوكتير
 
ض  األعمدة المستعر 

لة.  اإلجابة ب(  قد يتواجد بعض زمالء العمل أسفل البضائع الُمحمَّ

 الرافعة الشوكية أثناء تخزين البضائع.  تتحركقد  اإلجابة ج(

 

 : كيف يمكن نقل الحمولة بشكل آمن؟72 السؤال رقم

  عليك رفع الشوكتير   اإلجابة أ(
 ا للخلف. ممع إمالته ،لتجنب أي اتصال باألرضيةفقط؛ االرتفاع المطلوب  حتر ينبغ 

ز إىل أقىص حد لضمان وضوح الرؤية.  اإلجابة ب(  يجب تمديد الشوكتير

  عليك خفض الشوكتير  وإمالتهما  اإلجابة ج(
 .البضائعقل لتنينبغ 

 

 : أين يتعاظم خطر وقوع الحوادث؟73 السؤال رقم

 فقط عىل الطرق المزدحمة.  اإلجابة أ(

َرج )الُس  اإلجابة ب(
َ
 لدى األبواب واألبواب الصناعية والد

َّ
. ل  م( والممرات/ الدهالتر 

  منطقة محطة شحن البطاريات.  اإلجابة ج(
 ف 

 

ة؟74 السؤال رقم ز تنقل حمولة صغنر ء يجب عليك مراعاة االنتباه حير ي
 : إىل أي ش 

ة ايمكن نقل الحموالت  اإلجابة أ( . فقد؛ عىل شوكة واحدة  لحجمصغتر  بغرض توفتر وقت ثمير 

  



ة الحجمال يجب نقل الحموالت  اإلجابة ب( .  صغتر  إال عىل الجزء األمام  من الشوكتير 

ة الحجم.  عادي يجب استخدام لوح تحميل اإلجابة ج( ول عند نقل الحموالت صغتر
ُ
  َمجد

 أو لوح تحميل مزود بقفص خشت   أو معدن 

 

ا؟75 السؤال رقم
ً
ي أي حالة مما يىلي يتوجب عليك أن تحسب خطواتك مسبق

ز
 : ف

ل رافعة شوكية.  اإلجابة أ(
ِّ
شغ

ُ
ز ت ا حير

ً
ا أن تحسب خطواتك مسبق

ً
 يتوجب عليك دائًما وأبد

ا إال إذا تجاوز وزن الحمولة  اإلجابة ب(
ً
ل أن يحسب خطواته مسبق

 
غ
َ
وري عىل الُمش  كجم.   200ليس من الرص 

ا إال إذا ل بالنسبة المهمليس من  اإلجابة ج(
ً
ل أن يحسب خطواته مسبق

 
غ
َ
    لُمش

كان يقود الرافعة الشوكية بدون حمولة؛ ألن المسافة التر

  هذه الحالةستحتاجها الرافعة ك  تتوقف 
 
 ستكون أطول.  ف

 

ل الرافعة الشوكية أن يزيل مفتاح التشغيل )مفتاح الكو 76 السؤال رقم
ِّ
غ
 
بة؟: لماذا يجب عىل ُمش

َ
رك ز يغادر الم   نتاكت( حير

 ليمنع اآلخرين من شقة المفتاح.  اإلجابة أ(

بة نفسها. ليتجنب  اإلجابة ب(
َ
رك ار للم  ي أضز

ز
فلة( مما قد يتسبب ف

 
ي )ق

 وقوع ماس كهربات 

 ليتجنب استخدام األشخاص غتر المرصح لهم للرافعة الشوكية.  اإلجابة ج(

 

 : كيف يمكن رفع لوح تحميل عليه حمولة غنر موزعة فوقه بالتساوي؟77 السؤال رقم

 يجب عدم نقل لوح التحميل هذا باستخدام رافعة شوكية.  اإلجابة أ(

ل ببطء وبحرص وحذر بأفضل ما يمكن.  اإلجابة ب(
 
 بأن يقود الُمشغ

  اتجاه حاملة الرافع اإلجابة ج(
 ة الشوكية. يجب توجيه الجزء الثقيل من لوح التحميل ف 

 

ء يجب مراع78 السؤال رقم ي
 ة االنتباه عند نقل حموالت عىل طريق غنر مألوف؟ا: إىل أي ش 

 وطلب اإلذن قبل نقل الحموالت عليه.  ،التأكد من سعة تحمل الطريق قبل استخدامه اإلجابة أ(

ل خفض الرسعة.  اإلجابة ب(
 
غ
َ
 يجب عىل الُمش

ف فوًرا.  اإلجابة ج(  إبالغ المرسر

 

  



  :79 السؤال رقم
ُ
ىلي الرافعة الشوكية ي

ِّ
غ
 
 أحد ُمش

َ
 ك
ِّ
 د

 
ول، ما هي أقىص حمولة فوق لوح رُ س/ ي

ُ
جد ّص ألواح التحميل المزودة بقفص م 

ولالتحميل الُسفىلي المزود بقفص 
ُ
جد  ؟م 

 أطنان للصناديق المصنوعة من الورق المقوى )الكرتونية( عىل لوح التحميل.  6أطنان،  4بحد أقىص  اإلجابة أ(

سة/  يهم سوى ارتفاع ألواح التحميل ال يوجد حد أقىص لألحمال، ال  اإلجابة ب(
َّ
اّصة. الُمكد  المتر

 نية( عىل لوح التحميل. أطنان للصناديق المصنوعة من الورق المقوى )الكرتو  4، طنير  بحد أقىص  اإلجابة ج(

 

 المرصح له إجراء إصالحات للرافعة الشوكية؟هو : من 80 السؤال رقم

 يمكن للسائق إجراء إصالحات للرافعة الشوكية.  اإلجابة أ(

كة المُ سوى ألحد العاملير  المت بإجراء إصالحات للرافعة الشوكيةغتر مرصح  اإلجابة ب( عة. خصصير  لدى خدمة عمالء الرسر
 
 َصن

كتك والذي تلقر تدريًبا خاًصا.  بإجراء إصالحات للرافعة الشوكيةغتر مرصح  اإلجابة ج(   شر
 
بات ف

َ
  إصالح الَمرك

 سوى لفت 

 

 5الوحدة 

م لحساب حجم المكعب؟: 81 السؤال رقم
 
خد

 
ست

ُ
ي ت
 ما هي المعادلة الرياضية الت 

 االرتفاع Xالعرض  Xالمكعب = الطول  حجم اإلجابة أ(

 (3طول الضلعمكعب طول الضلع أو )نفسه =  Xنفسه  Xالمكعب = طول الضلع  حجم اإلجابة ب(

 العمق Xاالرتفاع  Xالعرض  Xالطول المكعب =  حجم اإلجابة ج(

 

 : ما هي كثافة الخرسانة؟82 السؤال رقم

 كجم لكل متر مكعب  1000 اإلجابة أ(

 متر مكعبكجم لكل   2700 اإلجابة ب(

 متر مكعبلكل كجم  2400 اإلجابة ج(

 

ي السوائل؟83 السؤال رقم
ز
 : كيف يتوزع الضغط ف

  كل االتجاهات.  اإلجابة أ(
 يتوزع الضغط بالتساوي ف 

 يتوزع الضغط إل جانب واحد فقط.  اإلجابة ب(

  



 ال يتوزع الضغط.  اإلجابة ج(

 

ي أي الحاالت 84 السؤال رقم
ز
 ؟فوق مستوى الرأسوهي مرفوعة  يمكن نقل الحمولة باستخدام رافعة شوكيةالتالية : ف

 إذا كانت الرافعة الشوكية مزودة بسقف حماية.  يمكن نقل الحمولة فوق مستوى الرأس اإلجابة أ(

 .وه  مرفوعة فوق مستوى الرأسإذا كانت الرافعة الشوكية مزودة بشبكة حماية للحمولة، يمكن حينها نقل الحمولة  اإلجابة ب(

 رّص الحموالت فوق مستوى الرأس. تكديس/ من حيث المبدأ، ال يجوز  اإلجابة ج(

 

 : مت  يجب إجراء فحص السالمة الدوري عىل الرافعة الشوكية؟85 السؤال رقم

 يجب إجراء فحص السالمة قبل كل استخدام.  اإلجابة أ(

 .بدء العمليجب إجراء فحص السالمة قبل  اإلجابة ب(

ع وح اإلجابة ج(
َ
 ده مواعيد  إجراء فحوصات السالمة. ُيحدد الَمصن

 

ي تنقلها تحجب رؤيتك للطريق؟86 السؤال رقم
 : كيف يمكنك أن تترصف إذا كانت الحمولة الت 

ا ببطء الرافعة  تقود اإلجابة أ(
ً
  أي لحظة.  وتكون مستعد

 الستخدام المكابح )الفرملة( ف 

 رؤيتك للطريق محجوبة.  عنده رفع الحمولة حتر تصل الرتفاع ال تكونت اإلجابة ب(

  تقود  اإلجابة ج(
ُ
ا إال إذا كان معك شخص يرشدك. الرافعة بشكل عكس  بحيث تكون رؤيتك للطريق غتر محجوبة، وال تق

ً
 د لألمام أبد

 

ي يكون من اآلمن 87 السؤال رقم
 أسفل حمولة مرفوعة؟ أداء األعمال: مت 

 كجم.   100إال إذا كان وزن الحمولة أقل من  ،ال يمكن أداء األعمال أسفل حمولة مرفوعة اإلجابة أ(

 ال يقل عن متر ونصف فوق األرض. ارتفاع ت الحمولة مرفوعة إل إال إذا كان ،ال يمكن أداء األعمال أسفل حمولة مرفوعة اإلجابة ب(

ا أداء أي أعمال أسفل حمولة مرفوعة.  اإلجابة ج(
ً
 ال يمكنك بتات

 

  



ء يجب مراعاة االنتباه أثناء استخدام منصات العمل أو األقفاص المعلقة؟88 السؤال رقم ي
 : إىل أي ش 

 الرافعة الشوكية.  سائق ال يجوز ألي شخص أن يصل للمنصة بخالف اإلجابة أ(

 يجب إنارة المنصة بشكل كاٍف.  اإلجابة ب(

ة، كما يجب المنصة  أن تكونيجب  اإلجابة ج(
َ
َمد
َ
 و الالئق. تأمينها عىل النحُمعت

 

 : ما هي الطريقة الصحيحة لرفع الحمولة؟89 السؤال رقم

 رفعها بأعىل ما يمكن بغرض الحفاظ عىل وضوح مجال رؤية الطريق. ثم بالكامل اإلمساك بطول الحمولة من األسفل  اإلجابة أ(

 ثم إمالة صارية الرفع للخلف.  بالكامل اإلمساك بطول الحمولة من األسفل اإلجابة ب(

 الحمولة ورفعها. ثم إمالة  بالكامل اإلمساك بطول الحمولة من األسفل اإلجابة ج(

 

ل رافعة شوكية مزودة بمنصة جلوس ووق90 السؤال رقم
ِّ
غ
 
ش
ُ
ل لي

ِّ
غ
 
ي بها الُمش

ي يجب أن يفز
وط األساسية الت   ف؟و : ما هي الرس 

ليجب أن يكون  اإلجابة أ(
 
غ
َ
 عىل رخصة قيادة سارية.  الُمش

ا
 حاصًل

 يجب أن يرتدي السائق خوذة حماية.  اإلجابة ب(

ف عليه.  اإلجابة ج(  يجب أن يحمل السائق معه ترصي    ح مكتوب من المرسر

 

ي الرافعة الشوكية؟91 السؤال رقم
ز
ًرا  ف  أو ضز

ً
طًل

ُ
 : ما الذي يجب عليك عمله إذا اكتشفت ع

جري اإلجابة أ(
ُ
 .ليها إصالحات فورية من تلقاء نفسكع ت

فكبلغ توقف العمل وت اإلجابة ب(  المباشر بأشع ما يمكن.  مرسر

ر لزمالئكستمر ت اإلجابة ج(   قيادة الرافعة ولكن ببطء، ثم تبلغ الرص 
  العمل بعد انتهاء نوبة العمل.  ف 

 ف 

 

ل الرافعة الشوكية أن يكون 92 السؤال رقم
ِّ
غ
 
 بها؟ عىل دراية: أي األحكام القانونية يجب عىل ُمش

 .دستور األشغالقانون  اإلجابة أ(

َبات مناولة البضائع".  اإلجابة ب(
َ
 لوائح الوقاية من الحوادث "لَمرك

َبات مناولة البضائع".  التصميم والبناءلوائح  اإلجابة ج(
َ
 "لَمرك

  



ة صناعية تعمل بالوقود إذا  لجرس التحميل  عرض الممر  : بأي قدر يجب توسعة93 السؤال رقم ب 
َ
رك  ؟كان سيمر فوقه م 

 .عىل الجانبير  األيمن واأليرسسم  10 أ(اإلجابة 

 .متر واحدإجمال   اإلجابة ب(

 سم.  70إجمال   اإلجابة ج(

 

 لعمر ال94 السؤال رقم
ز
ل: ما هو الحد األدت

ِّ
غ
 
ة لمناولة البضائع مزودة بمنصة جلوس أو وقوف؟ ُمش ركب   الذي يعمل عىل م 

 عاًما.  21 اإلجابة أ(

اف(.  ا خاضعً يكون و  ألغراض تدريبيةعاًما  16عاًما ) 18 اإلجابة ب(  لإلشر

 عاًما.  25 اإلجابة ج(

 

خرج مخصص لحاالت الطوارئ؟95 السؤال رقم  : هل يمكن ترك الرافعة الشوكية أمام م 

 دقائق.  3نعم، ولكن لمدة ال تتجاوز  اإلجابة أ(

  ح اإلجابة ب(
 االت استثنائية فقط. نعم، ولكن ف 

ا وتحت أي ظرف.  اإلجابة ج(
ً
 ال، ال يمكن ذلك بتات

 

ي نطاق المصنع؟96 السؤال رقم
ز
 : ما هي أقىص رسعة يمكن قيادة الرافعة الشوكية بها ف

ا لدرجة أهمية مهام العمل.  اإلجابة أ(
ً
ا الحتياجات العمل ووفق

ً
 يجب تعديل شعة القيادة وفق

ا  اإلجابة ب(
ً
 .ودرجة وضوح الرؤية عىل الطريق ومدى االزدحام المروري حارات الطريقل لرسعة القصوىل يجب تعديل شعة القيادة وفق

ا اإلجابة ج(
ً
 لطريق ودرجة وضوح الرؤية وظروف االزدحام المروري. للحمولة وا يجب تعديل شعة القيادة وفق

 

ل ارتداؤها؟97 السؤال رقم
ِّ
غ
 
 : أي مالبس يلزم عىل الُمش

ليجب عىل  اإلجابة أ(
 
غ
َ
 ارتداء مالبس ضيقة.  الُمش

ليجب عىل  اإلجابة ب(
 
غ
َ
 خاص بالعمل أو أفارول أزرق.  ارتداء رداء الُمش

  



لال توجد لوائح معينة تخص رداء   اإلجابة ج(
 
غ
َ
 الرافعة الشوكية.  ُمش

 

ي يجب عىل 98 السؤال رقم
ل: مت 

ِّ
غ
 
ي  يعمل جالًسا الرافعة الشوكية وهو  ُمش

ز
 ؟يرتدي خوذة حماية مقعد الرافعة الشوكية أن ف

ق ثم رفعه.  اإلجابة أ(
ّ
 عند التقاط منصة العمل أو القفص الُمعل

ل الرافعة الشوكيةيتوجب عىل  اإلجابة ب(
 
غ
َ
ا ارتداء خوذة حماية.  ُمش

ً
 دائًما وأبد

سة/ تكون خوذة الحماية إلزامية حير  يصبح ارتفاع الحموالت  اإلجابة ج(
َّ
د
َ
اصة يساوي الُمك ا )أي واحد متر و 1,80المتر ً .  80متر  سم( أو أكتر

 

ء يجب مراع99 السؤال رقم ي
 ة االنتباه عند قيادة الرافعة عىل منحدر جرس التحميل؟ا: إىل أي ش 

  اتجاه صعود  اإلجابة أ(
 
  خط مستقيم.  الجرس توجيه الحمولة ف

 
 ثم زيادة الرسعة بحرص وحذر مع القيادة ف

  اتجاه  اإلجابة ب(
 
  خط مستقيم.  شيًعا ثم زيادة الرسعة  الجرس  نزولتوجيه الحمولة ف

 
 مع القيادة ف

  اتجاه صعود  اإلجابة ج(
  خط مستقيم.  شيًعا ثم زيادة الرسعة  الجرس توجيه الحمولة ف 

 مع القيادة ف 

 

ي إصابة شخص بإصابة بالغة بسبب قيادتك الرافعة الشوكية بأسلوب متهور، فماهي عواقب ما فعلته؟100 السؤال رقم
ز
 : تسببت ف

ار. تعويضات ولسداد  لدفعستضطر  اإلجابة أ(  تكاليف األض 

 سيجري تخفيض إجازاتك السنوية.  اإلجابة ب(

لغ  رخصتك للقيادة.  اإلجابة ج(
ُ
 ست


