اختبار الممارسة 1
جغرافيا المدينة  -أفضل طريق
 .1يلوح راكب إلى سيارة أجرة في طريق venue of the Americasويطلب الذهاب إلى محطة World Trade
 Center PATHفي وسط المدينة .ما أفضل طريق للقيادة للوصول إلى الوجهة؟
أ .القيادة جنوبًا في Greenwich Street
ً
شماًل في Greenwich Street
ب .القيادة
ً
شماًل في Avenue of the Americas
ج .القيادة
th
د .القيادة شرقًا في شارع 14 Street
 .2يلوح راكب إلى سيارة أجرة في  East Gun Hill Roadو Bartow Avenueويطلب الذهاب إلى Boston Road
و .Third Avenueما أفضل طريق للقيادة للوصول إلى الوجهة؟
ً
شماًل في Broadway
أ .القيادة
ب .القيادة غربًا في Pelham Parkway
ً
شماًل في White Plains Road
ج .القيادة
د .القيادة غربًا في East Gun Hill Road
 .3يلوح راكب إلى سيارة أجرة في  Eastern Parkwayو Utica Avenueويطلب الذهاب إلى  .Williamsburgما
أفضل طريق للقيادة للوصول إلى الوجهة؟
أ .القيادة جنوبًا في Eastern Parkway
ب .القيادة شماًلً في Eastern Parkway
ج .القيادة شرقًا في Utica Avenue
د .القيادة غربًا في Utica Avenue
جغرافيا المدينة  -البوصلة
 .4من  Third Avenue- The Hubفي  Bronxأين يقع Bay Plaza؟
أ .الجنوب والشرق
ب .الجنوب والغرب
ج .الشمال والشرق
د .الشمال والغرب
 .5من طريق  ،Henry Hudson Parkway / Westside Highwayأين يقع Apollo Theatre؟
أ .الشرق
ب .الشمال
ج .الجنوب
د .الغرب

؟Grand Central Terminal  أين تقع،Franklin D. Roosevelt Highway  من طريق.6
 الشمال.أ
 الجنوب.ب
 الشرق.ج
 الغرب.د
 المواقع المثيرة لالهتمام- جغرافيا المدينة
؟Manhattan  فيTimes Square  أين يقع.7
7th Avenue وBroadway  بين42nd Street .أ
Park Avenue وMadison  بين42nd Street .ب
10th Avenue وBroadway  بين42nd Street .ج
7th Avenue وBroadway  بين34th Street .د
؟Bronx  فيConcourse Plaza  أين يقع.8
East 165 Street وEast 164th Street  بينGrand Concourse .أ
Third Avenue وWashington Avenue  بينEast 169th Street .ب
Sherman Avenue وConcourse Village  بينEast 161st Street .ج
East 165th Street وEast 164th Street  بينGrand Concourse .د
th

؟Brooklyn  فيConey Island / Luna Amusement Park  أين يقع.9
West 16th Street وWest 15th Street  بينSurf Avenue .أ
Jones Walk وWest 10th Street  بينSurf Avenue .ب
West 21st Street وStreet West 20th  بينSurf Avenue .ج
West 24th Street وStreet West 23rd  بينSurf Avenue .د
 االتجاهات العامة- جغرافيا المدينة
؟Dr. Martin Luther King Jr. Expressway  بأي طريق يتصل.10
Staten Island Expressway .أ
West Shore Highway .ب
Korean War Veterans Memorial Highway .ج
Hutchinson River Parkway .د
؟Flatbush Avenue  أي من الشوارع التالية ًل يتصل بطريق.11
Kings Highway .أ
Atlantic Avenue .ب
Utica Avenue .ج
Fourth Avenue .د
؟East Gun Hill Road  بأي طريق سريع أو طريق منتزه يتصل.12
Major Deegan Expressway .أ
Cross Bronx Expressway .ب
Bruckner Expressway .ج
Hutchinson River Parkway .د

 اتجاهات الشارع- جغرافيا المدينة
؟Brucker Expressway/ I-278  ما نقطتا البداية والنهاية لـ.13
City Island وFordham Road .أ
New England Thruway (I-95)) وTri-borough Bridge  (المعروف سابقًا بـRobert F. Kennedy .ب
Pelham Bay Parkway وBronx River Parkway .ج
Hutchinson River Parkway  إلىJerome Avenue .د
؟Ocean Parkway  ما نقطتا البداية والنهاية.14
Coney Island Boardwalk وChurch Avenue .أ
Coney Island Boardwalk وFlatbush Avenue .ب
Coney Island Boardwalk وGrand Army Plaza .ج
Coney Island Boardwalk وFulton .د
؟Queens  فيMetropolitan Avenue  بأي طريق يتصل.15
Grand Central Parkway .أ
Long Island Expressway .ب
Clearview Expressway .ج
Van Wyck Expressway .د
؟Van Wyck Expressway  ما نقطتا البداية والنهاية لـ.16
Hillside Avenue وQueens Plaza .أ
 في نيويوركNassau وQueens Plaza .ب
John F. Kennedy Airport (JFK) وWhitestone Expressway .ج
Belt Parkway وWhitestone Bridge .د
؟Staten Island  فيVictory Boulevard  أي من الطرق التالية ًل تتصل بـ.17
Richmond Avenue .أ
Hylan Boulevard .ب
Clove Road .ج
Forest Avenue .د

جغرافيا المدينة  -محددات الصورة

االتجاهات :استخدم الخريطة أعاله لإلجابة عن السؤال التالي:
 .18يلوح راكب إلى سيارة أجرة في  East Tremont Rdو Westchester Avenueويطلب الذهاب إلى  .Manhattanما
أقرب طريق عام/طريق سريع يجب أن يسلكه السائق للوصول إلى الوجهة؟
أNew England Thruway .
بSheridan Expressway .
جCross Bronx Expressway .
دHutchinson River Parkway .

: استخدم الخريطة أعاله لإلجابة عن السؤال التالي:االتجاهات
LaGuardia  ويطلب الذهاب إلىQueens Boulevard وRoosevelt Avenue  يلوح راكب إلى سيارة أجرة في.19
 ما أفضل طريق للوصول إلى الوجهة؟.Airport
Van Wyck Expressway .أ
Whitestone Expressway .ب
Long Island Expressway .ج
Grand Central Parkway .د

االتجاهات :استخدم الخريطة أعاله لإلجابة عن السؤال التالي:
 .20راكب يستقل سيارة أجرة في  St. George Ferry Terminalويطلب الذهاب إلى  .Staten Island Mallما هو
الطريق العام/الطريق السريع الذي يتعين على السائق أن يسلكه للوصول إلى الوجهة؟
أKorean War Veterans Memorial Highway .
بStaten Island Expressway .
جWest Shore Expressway .
دDr. Martin Luther King Jr. Expressway .
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موضوع الحدث :الرشوة
هل المواقف التالية تعتبر رشوة؟ الرجاء اإلجابة بصواب أو خطأ لألسئلة من واحد إلى أربعة أدناه.
 .1يمنح السائق المرخص من لجنة سيارات األجرة والليموزين ( )TLCمبلغ  100دوًلر لضابط من شرطة نيويورك
( )NYPDمن أجل عدم الحصول على مخالفة بسبب تخطي اإلشارة الحمراء.
أ .صواب
ب .خطأ
 .2السائق المرخص من  TLCغير قادر على حضور حفلة موسيقية ويعطي تذكرة الحفلة لصديق يعمل في  TLCمجانًا.
أ .صواب
ب .خطأ
صا من  TLCفي منشأة ترخيص  Long Island Cityويثني على تسريحة شعره.
 .3يساعد أحد موظفي  TLCسائقًا مرخ ً
ويمنح السائق المرخص من  TLCموظف  TLCاسم حالقه مقابل تغيير تاريخ انتهاء الصالحية الموجود على رخصته.
أ .صواب
ب .خطأ
 .4يعرض سائق مرخص من  TLCتقديم توصيالت مجانية لموظف  TLCلمدة أسبوع إلظهار التقدير له ألن الموظف
ساعده في تجديد رخصته دون تلبية جميع متطلبات ترخيص .TLC
أ .صواب
ب.خطأ
 .5متى يُسمح للسائقين باستخدام هواتفهم المحمولة عندما تكون السيارة مركونة أو متوقفة بشكل غير قانوني؟
أ .يمكن للسائقين استخدام هواتفهم المحمولة إذا تلقوا مكالمة من مدرسة أطفالهم.
ب .يمكن للسائقين استخدام هواتفهم المحمولة إذا تلقوا مكالمة من أحد الركاب الذين يعتزمون نقلهم.
ج .كل من أ وب
د .يمكن للسائقين استخدام هواتفهم المحمولة إذا كانوا يتعرضون لخطر وشيك وًل يمكنهم إيقاف السيارة.
 .6يجب على السائقين عدم السماح للركاب بالجلوس في مقعد الراكب في سيارتهم.
أ .صواب
ب .خطأ
 .7يقوم السائق باستئجار سيارة من قاعدة ثم يؤجرها من الباطن لسائق آخر في عطالت نهاية األسبوع .هذا اإلجراء مقبول
ألنه يدفع  30%من أرباح اإليجار من الباطن إلى القاعدة.
أ .صواب
ب .خطأ

التعاون مع جهات إنفاذ القانون
 .8يوقف موظف  TLCسائق سيارة مؤجرة ( )FHVبسبب تخطيه إلشارة التوقف .ما الذي يتعين على السائق القيام به؟
أ .يجب على السائق إبراز رخصة قيادته الصادرة من الوًلية .يتعين على السائق عدم إبراز رخصة قيادة TLC
الخاصة به أو سجل الرحلة كما ُ
طلب منه.
ب .يجب على السائق إبراز رخصة قيادة  TLCالخاصة به وأًل يبرز رخصة القيادة الحكومية الخاصة به.
ج .يجب على السائق إحضار رخصة القيادة الصادرة من الوًلية ورخصة قيادة  TLCإلى المكتب عندما يُطلب منه ذلك.
دً .ل شيء مما سبق.
 .9يتوقف السائق عند جميع اإلشارات الحمراء ويقوم بالقيادة دون تخطي الحد األقصى للسرعة عندما يشير إليه الضابط
بقيادة سيارته إلى جانب الطريق والتوقف .يتعين على السائق أن يعثر على مكان بجانب الطريق للتوقف بالرغم من أنه لم
يرتكب أي خطأ.
أ .صواب
ب .خطأ
ً .10ل يتحمل السائقون الذين يعملون في إحدى القواعد الغرامات نظير المخالفات التي ثبتت إدانتهم بها ،مثل زيادة السرعة في
منطقة مدرسية.
أ .صواب
ب .خطأ
السلوك السليم
ً .11ل يُسمح لسائقي  TLCبلمس حيوان الخدمة حتى لو كان حيوان الخدمة أليفًا.
أ .صواب
ب .خطأ
 .12يتلقى سائق  TLCإدانة من محكمة جنائية وتقضي بخدمة المجتمع لمدة  15يو ًما .وأخبر السائق  TLCعندما تم القبض
عليه ،ولذلك لن يضطر إلى اإلبالغ عن اإلدانة.
أ .صواب
ب .خطأ
أمرا من محكمة مدنية لسداد دين لدائن .أي مما يلي صواب؟
 .13يتلقى سائق ً TLC
أً .ل يتعين على السائق إبالغ األمر إلى  TLCألنه ليس إدانة بارتكاب جريمة.
بً .ل يتعين على السائق اإلبالغ عن اإلدانة؛ ألنها حدثت منذ سنوات عديدة.
ج .كال من  AوB
د .يجب على سائقي  TLCاإلبالغ عن جميع اإلدانات المدنية والجنائية.
 .14يُطلب من سائقي  TLCالتعاون مع جميع موظفي إنفاذ القانون.
أ .صواب
ب .خطأ

استخدام السيارة ألغراض غير قانونية
 .15يشتبه السائق في أن يكون أحد ركابه الدائمين ضحية عصابة لالتجار باألشخاص ألغراض اًلستغالل الجنسي .في نهاية
كل أسبوع ،يلتقي العميل الذي يطلب الرحلة بالسائق ويعطيه قائمة بالمواقع لنقل الراكب ،واًلنتظار لمدة ساعة ،ثم نقل
الراكب إلى موقع جديد .يتلقى السائق  2,000دوًلر في نهاية كل أسبوع مقابل نقل الراكب ،لكنه بدأ يشتبه في وجود حدث
غير قانوني .كيف يتعين على السائق اًلستجابة؟
أجرا مقابل القيام به.
أ .ليس لدى السائق دليل قوي على شكوكه ويجب أن يستمر في العمل الذي يتقاضى ً
ب .بالرغم من أن السائق ليس لديه دليل قوي ،يتعين عليه إبالغ سلطات إنفاذ القانون بمخاوفه والسماح لهم بإجراء تحقيق
مناسب.
قادرا على العمل معهم في عطالت نهاية األسبوع ،ولكنه يحتفظ
ج .يجب على السائق إبالغ األطراف بأنه لن يكون ً
بشكوكه لنفسه حفا ً
ظا على سالمته.
دً .ل شيء مما سبق.
الرخص السارية مطلوبة للسيارات المخصصة للتأجير
 .16انتهت صالحية ترخيص  TLCللسائق في  2ديسمبر  .2020ما آخر يوم يمكن فيه للسائق التقدم بطلب التجديد دون
الحاجة إلى تقديم طلب جديد؟
أ 2 .ديسمبر 2021
ب 31 .مايو 2021
ج 2 .مارس 2021
د 31 .مايو 2021
 .17قد يتم رفض طلب السائق للحصول على رخصة للسيارة إذا كان قد تم سحبها في وقت سابق.
أ .صواب
ب .خطأ
 .18ما المدة التي يجب على السائق خاللها تجديد رخصة  TLCالخاصة به؟
أ 5 .أعوام
ب 4 .أعوام
ج 3 .أعوام
د .عامان ()2
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فرض رسوم زائدة على العميل
 .1يمكن للسائقين نقل ركاب آخرين في أثناء سير الرحلة دون إذن من الراكب األول إذا كانت وجهة الراكب الجديد في اتجاه
الراكب األول نفسه.
أ .صواب
ب .خطأ
ً .2ل يمكن للسائقين تحديد سعر أجرة سيارات األجرة ورحالت سيارات األجرة الخضراء ما لم تكن وجهة الرحلة خارج
األحياء الخمسة لمدينة نيويورك وتم اًلتفاق عليها مع الراكب قبل بدء الرحلة.
أ .صواب
ب .خطأ
 .3يمكن للسائقين حساب أجرة سيارات األجرة وسيارات األجرة الخضراء إذا أضافوا رسو ًما إضافية في أوقات الذروة
وخارج أوقات الذروة.
أ .صواب
ب .خطأ
دوًلرا .ويوضح السائق أنه ليس لديه ما يكفي
دوًلرا مقابل رحلة كانت بسعر 35
 .4يعطي الراكب للسائق فاتورة بقيمة 50
ً
ً
من المال لتقديم المبلغ المتبقي الصحيح .كيف يتعين على السائق حل األمر؟
أ .يتعين على السائق أن يسأل الراكب عما إذا كان يمكنه أخذ الفاتورة إلى أقرب متجر والحصول المبلغ المتبقي.
ب .يجب على السائق تضمين إكرامية لزيادة األجرة حتى يتمكن من توفير المبلغ المتبقي.
ج .يجب على السائق زيادة األجرة وإبالغ الراكب بأنه أخطأ في الحساب.
دً .ل شيء مما سبق.
 .5تسمح  TLCللسائقين بطلب إكرامية من الركاب إذا كانت الرحلة أكبر من ً 20
ميال.
أ .صواب
ب .خطأ
أسعار سيارات األجرة وسيارات األجرة الخضراء (/)SHLالدفع ببطاقات االئتمان
 .6كيف يمكن للراكب دفع ثمن رحلة سيارة األجرة أو سيارة األجرة الخضراء؟
أ .نقدًا
ب .الدفع ببطاقة اًلئتمان/الخصم
ج .كل من أ وب
د .الدفع ببطاقة MTA Omni
 .7كيف يمكن للراكب أن يدفع ثمن رحلة في سيارة أجرة ببطاقة اًلئتمان أو بطاقة الخصم الخاصة به؟
أ .يمكنه استخدام نظام التكنولوجيا داخل السيارة المعتمد من  TLCلتمرير بطاقته.
ب .يمكنه استخدام تطبيق  E-Hailمن  TLCالمعتمد
ج .كل من أ وب
د .أي تطبيق للدفع من اختياره.
ً .8ل يجوز للسائقين فرض رسوم إضافية على عمليات الدفع من خالل بطاقة ائتمان أو بطاقة الخصم المباشر.
أ .صواب
ب .خطأ

أسعار أجرة سيارات األجرة وسيارات األجرة الخضراء ()SHL
 .9أي مما يلي يُعد صحي ًحا حول سعر األجرة عندما يقوم سائق سيارة األجرة الخضراء بتوصيل راكب إلى وجهة في مقاطعة
Westchester؟
ً
أ .يتعين على السائق تحصيل األجرة وفقا للتعريفة الموحدة فقط( .رمز األجرة )6
ب .يجوز للسائق تحصيل األجرة وفقًا للتعريفة الموحدة التي تكون ضعف المبلغ المحتسب المتوقع( .رمز األجرة )7
ج .كل من أ وب
يحصل السائق األجرة القياسية المحسوبة بالعداد (رمز األجرة  )1ضمن حدود مدينة نيويورك ،ثم يحسب العداد
د.
ِّ
ضعف األجرة (رمز األجرة  )4من خارج حدود مدينة نيويورك إلى الوجهة في مقاطعة .Westchester
 .10كيف يتم احتساب األجرة عندما يقوم سائق بتوصيل راكب من  LaGuardia Airportإلى وجهة في مقاطعة
Westchester؟
أ .يُستخدم رمز األجرة ( 1أجرة المدينة القياسية) ضمن حدود مدينة نيويورك ،ثم سيتغير العداد إلى رمز األجرة 4
لمقاطعة  Nassauأو  ،Westchesterوهو ما يكون ضعف األجرة بداية من حدود المدينة إلى الوجهة في
.Westchester
ب .يُستخدم رمز األجرة  4للوجهات في مقاطعة .Westchester
ج .يُستخدم رمز األجرة ( 1أجرة المدينة القياسية) من موقع الركوب إلى نهاية حدود المدينة باإلضافة إلى ضعفي األجرة
دوًلرا إكرامية.
من حدود المدينة إلى الوجهة في مقاطعة  Westchesterمع 20
ً
دً .ل شيء مما سبق.
 .11يتعين على أي سائق سيارة أجرة خضراء يقوم بتوصيل راكب إلى وجهة في مقاطعة  Nassauإخطار الراكب عند بدء
خروج الرحلة من حدود المدينة.
أ .صواب
ب .خطأ
 .12عند الذهاب في سيارة أجرة إلى مقاطعتي  Nassauو/أو ً Westchesterل يتحمل الركاب تكلفة أي رسم مرور.
أ .صواب
ب .خطأ
 .13أي مما يلي صحيح عند توصيل راكب في سيارة أجرة إلى وجهة في مقاطعتي  Nassauو/أو Westchester؟
أ .يتعين على السائق استخدام رمز األجرة  4فقط.
ب .يتعين على السائق استخدام رمز األجرة  1عند بداية الرحلة ،واستخدام رمز األجرة  5عند البدء في السير خارج
حدود المدينة.
ج .كل من أ وب
د .يُستخدم رمز األجرة ( 1أجرة المدينة القياسية) ضمن حدود مدينة نيويورك ،ثم سيتغير العداد إلى رمز األجرة
 4لمقاطعة  Nassauأو  ،Westchesterوهو ما يكون ضعف األجرة بداية من حدود المدينة إلى الوجهة في مقاطعة
 Nassauأو مقاطعة .Westchester
الرسوم اإلضافية
 .14ما رسوم ساعات الذروة اإلضافية؟
أ 3 .دوًلرات
ب .دوًلر واحد
ج 2.75 .دوًلر
د 0.50 .دوًلر

 .15ما الساعات التي تفرض خاللها الرسوم اإلضافية في وقت الذروة بعد الظهيرة خالل أيام األسبوع؟
أ 4:00 .مساء –  8:00مساء
ب 5:00 .مساء –  9:00مساء
ج 6:00 .مساء –  9:00مساء
د 5:00 .مساء –  8:00مساء
 .16ما الرسوم اإلضافية المفروضة خالل ساعات الليل؟
أ 3 .دوًلرات
ب .دوًلر واحد
ج 2.75 .دوًلر
د 0.50 .دوًلر
 .17ما الساعات التي تفرض خاللها الرسوم اإلضافية في الليل؟
أ 4:00 .مساء –  12:00صبا ًحا
ب 7:00 .مساء –  2:00صبا ًحا
ج 8:00 .مساء –  6:00صبا ًحا
د 5:00 .مساء –  4:00صبا ًحا
يوم ًل يعفى من الرسوم اإلضافية التي تفرض في ساعات الذروة؟
 .18أي ٍ
أ .عيد الشكر
ب .يوم اًلنتخابات
ج .عيد ذكرى الشهداء
د .عيد اًلستقالل
اختبار الممارسة  - 4مبادرة  - Vision Zeroممارسات القيادة اآلمنة
 .1ما الحد األقصى القانوني للسرعة في مدينة نيويورك؟
أً 20 .
ميال في الساعة
بً 25 .
ميال في الساعة
جً 30 .
ميال في الساعة
دً 35 .
ميال في الساعة
 .2سائق يقود على الطريق وهناك إشارة خضراء على بُعد  20قد ًما أمامه .تجري امرأة في الطريق أمام السائق .كيف يتعين
على السائق اًلستجابة؟
أ .يتعين على السائق إطالق بوقه إلعالم المرأة بأنه قادم ويستمر في التحرك نحو اإلشارة ،ألن له حق المرور.
ب .يتعين على السائق التحرك بسرعة لمحاولة شق طريقه عبر التقاطع قبل أن تتحول اإلشارة إلى اللون األحمر.
ج .يتعين على السائق التوقف في وسط الطريق والمتابعة عندما يكون ال َّ
طريق خاليًا من المشاة.
د .يتعين على السائق أن يبطئ من سرعته ويستعد للتوقف.

خطرا عند انعطاف السيارة إليه؟ ولماذا؟
 .3وفقًا لمبادرة  Vision Zeroعلى مستوى المدينة ،ما اًلتجاه الذي يمثل
ً
خطرا ألن رؤية السائق تكون منعدمة بسبب قائم السيارة الذي يجعل من الصعب
أ .يمثل انعطاف السيارة نحو اليسار
ً
على السائق رؤية المشاة في الممر.
ب .يُعد اًلنعطاف نحو اليمين خطرة ألن السائقين يكونون على قرب من الرصيف بدرجة كبيرة.
ج .تُعد اًلنعطافات  Uخطرة ألن السائقين يعيقون حركة السيارات القادمة.
دً .ل شيء مما سبق.
يسارا؟
 .4وفقًا لمبادرة  ،Vision Zeroما الحد األقصى للسرعة الذي يكون آمنًا عند اًلنعطاف
ً
أ 15 .مي ًال في الساعة
ً
أمياًل في الساعة
ب10 .
ً
ج 5 .أمياًل في الساعة
ً
أمياًل في الساعة
د3 .
 .5يمكن لسائقي  TLCاستخدام الهواتف المحمولة حرة اليدين في أثناء القيادة.
أ .صواب
ب .خطأ
صا من  TLCعلى الفور إذا تسبب في حادث سيارة.
 .6سيتم إيقاف رخصة أي سائق يحمل ترخي ً
أ .صواب
ب .خطأ
 .7وفقًا لمبادرة  ،Vision Zeroما المسافة اآلمنة التي يتعين على السائق الحفاظ عليها بين مركبته وممر الدراجات؟
أ 3 .أقدام
ب 5 .أقدام
ج 10 .أقدام
د 12 .قد ًما
استخدم الصورة أدناه لإلجابة عن السؤال التالي.

يسارا عند ناصية ،حتى يمكنه النزول عند وجهته .ثم يرى السائق الالفتة أعاله معلقة في
 .8يطلب راكب من سائق اًلنعطاف
ً
المكان الذي كان ينوي اًلنعطاف فيه .ما الذي يتعين على السائق القيام به؟
أ .يُسمح للسائق باًلنعطاف ألنه ُملزم باًلمتثال لطلب الراكب.
ب .يُسمح للسائق باًلنعطاف ألنه ُملزم باًلمتثال لطلب الراكب.
يسارا ،ويعرض عليه أن ينزل عند الناصية عوضًا عن
ج .يتعين على السائق أن يوضح للراكب أنه ًل يمكنه اًلنعطاف
ً
ذلك.
دً .ل شيء مما سبق.

استخدم الصورة أدناه لإلجابة عن السؤال التالي.

ممرا دائريًا في  Metropolitan Avenueوً .East Tremont Avenueل توجد إشارات مرور أو إشارة
 .9يدخل سائق ً
توقف عند الممر الدائري ،ولكن توجد إشارة أولوية .وهناك أفراد يسيرون عند دوران الرصيف ،ولكن يبدو أنهم لن
يسيروا إلى األمام تجاه الشارع أو التقاطع .كيف يمكنه المضي قد ًما؟
أ.

يمكن للسائق المضي قد ًما من خالل التقاطع من دون توقف ألنه ًل يوجد أحد قادم.

ب .يمكن للسائق المضي قد ًما من خالل التقاطع ألن المشاة ًل يُسمح لهم بعبور الشارع عندما تكون هناك سيارات قريبة،
ألنه ًل توجد إشارة مرور أو إشارة توقف عند الممر الدائري.
ج .كل من أ وب
د .يتعين على السائق اإلبطاء من سرعته والتأكد من أن الطريق والمسار خاليان من المشاة والمركبات األخرى قبل
المضي قد ًما.
استخدم الصورة أدناه لإلجابة عن السؤال التالي:

 .10ما الذي يتعين على السائق القيام به عندما يرى هذه اإلشارة؟
أ .يتعين على السائق اإلبطاء من سرعته ومنح المشاة وسائقي الدراجات الحق في أولوية المرور.
ب .يتعين على السائق عدم اًلمتثال لحق أولوية المرور ألنه ينطلق إلى األمام.
ج .عين على المشاة وسائقي الدراجات منح السائقين حق العبور.
دً .ل شيء مما سبق.
 .11وفقًا لقواعد القيادة مع الشعور باإلرهاق ،ما عدد الساعات التي يسمح فيها للسائقين بإقالل الركاب خالل  24ساعة؟
أ 20 .ساعة
ب 15 .ساعة
ج 10 .ساعات
د 8 .ساعات

 .12وفقًا لقواعد القيادة مع الشعور باإلرهاق ،كم عدد الساعات في األسبوع التقويمي التي يُسمح للسائقين فيها بنقل الركاب؟
أ 80 .ساعة
ب 60 .ساعة
ج 40 .ساعة
د 35 .سة
 .13ستقوم  TLCبإصدار استدعاءات إلى السائق إذا قام بنقل الركاب ألكثر من  10ساعات خالل مدة  24ساعة.
أ .صواب
ب .خطأ
 .14كم المدة التي تستغرقها سيارة تسير بسرعة ً 40
ميال في الساعة لكي تتوقف؟
أ 300 .قدم
ب 200 .قدم
ج 100 .قدم
د 50 .قد ًما
 .15وفقًا لمبادرة  ،Vision Zeroما المساحة التي تحتاج إليها سيارة تسير بسرعة ً 25
ميال في الساعة لكي تتوقف من أجل
تجنب وقع حادث تصادم؟
أ 300 .قدم
ب 250 .قد ًما
ج 200 .قدم
د 150 .قد ًما
 .16وفقًا لمبادرة  ،Vision Zeroأي مما يلي يُعد السبب الرئيسي في وقوع إصابات سائقي الدراجات؟
أ .السائقون المسرعون.
ب .قيادة ساقي الدراجات في ممر السيارات عوضًا عن ممر الدراجات.
ج .اصطدام راكبي الدراجات بأبواب السيارات عند فتحها.
د .خروج السيارات من ممر السيارات إلى ممر الدراجات.
 .17وفقًا لمبادرة  ،Vision Zeroأي مما يلي يُعد السبب الرئيسي في وقوع حوادث تصادم السيارات القاتلة؟
أ .استخدام الهواتف المحمولة وغيرها من األجهزة اإللكترونية في أثناء القيادة.
ب .القيادة تحت تأثير الكحول و/أو المواد المخدرة غير المشروعة.
ج .إرهاق السائق.
د .زيادة السرعة.
 .18وفقًا لمبادرة  ،Vision Zeroأي مما يلي يُعد السبب الرئيسي في تعرض المشاة لالصطدام بالسيارات بشكل قاتل؟
أ .محاولة المشاة عبور الطريق في حين تكون اإلشارة خضراء.
ب .عبور المشاة للشارع في وسط البلوك (كسر إشارة المرور) عوضًا عن عند الناصية.
جُ .مصادمة السائقين للمشاة عند التقاطع خالل اًلنعطاف بالسيارة.
د .مخالفة السائقين إلشارة المرور من خالل المرور بالتقاطع عندما تكون اإلشارة حمراء.

 .19لماذا تنظم لجنة  TLCساعات عمل السائق؟
أ .يتم تنظيم ساعات العمل إلدارة األجور وضمان حصول جميع السائقين على مستوى معيشي عادل.
ب .يتم تنظيم الساعات لتوضيح ساعات الذروة وعدم الذروة للركاب المحتملين الذين يستخدمون خدمة سيارات األجرة.
ج .يتم تنظيم الساعات لتجنب تعرض السائقين لإلرهاق الذي يؤدي إلى وقوع حوادث سيارات قاتلة.
دً .ل شيء مما سبق.
اختبار الممارسة  - 5الترخيص (اختبار تعاطي المخدرات وشروط الترخيص)
 .1انتهت صالحية رخصة سائق  TLCفي  15ديسمبر  2020وقد نسي تجديدها .إلى أي تاريخ يمكن للسائق تجديد رخصته؟
أ 13 .يونيو 2021
ب 30 .يناير 2021
ج 15 .أكتوبر 2021
دً .ل شيء مما سبق
 .2عدم اجتياز سائق ًلختبار تعاطي المخدرات عند تجديد رخصته .أي مما يلي صواب؟
أ .لدى السائق  30يو ًما إلجر اء اختبار تعاطي المخدرات مرة أخرى وتقديم طعن.
ب .يمكن للسائقين عدم اجتياز اختبار تعاطي المخدرات مرة واحدة كل ثالث سنوات.
ج .سيتم رفض طلب تجديد رخصة السائق ،وًل يمكن للسائق استكمال اختبار تعاطي المخدرات مرة أخرى أو إعادة
تقديمه للنظر فيه.
د .تسحب  TLCالرخصة الحالية ويمكن للسائق تقديم طلب رخصة جديدة.
 .3يمكن رفض طلب تجديد رخصة سائق  TLCإذا أُدين بارتكاب جناية خطيرة.
أ .صواب
ب .خطأ
ً
مؤهال للحصول على رخصة
 .4أي مما يلي يتعين على مقدم الطلب الحاصل على رخصة من وًلية نيويورك امتالكه ليصبح
سائق من TLC؟
أ .ملخص عن السائق من إدارة المركبات ذات المحركات ( )DMVفي وًلية نيويورك
ب .دليل على استكمال دورة القيادة الدفاعية
ج .شهادات إتمام التعليم الثانوي
د .جميع ما سبق
 .5ما اإلطار الزمني للشهادة الصادرة من دورة القيادة الدفاعية التي يجب على مقدم الطلب تقديمها؟
أ 6 .أشهر
ب .عام واحد
ج .عامان ()2
د 3 .أعوام

 .6ما عدد مرات تجديد الرخصة التي يحتاج إليها السائق المرخص من TLC؟
أ .عام واحد
ب .عامان
ج .ثالثة أعوام
د .خمسة أعوام
 .7يحتاج السائقون الذين يقودون سيارات يمكن الصعود إليها باستخدام كرسي متحرك فقط إلى إنهاء دورة تدريبية حول
مساعدة الركاب والسيارات التي يمكن الصعود إليها باستخدام كرسي متحرك.
أ .صواب
ب .خطأ
 .8تنتهي صالحية رخصة القيادة من  TLCالخاصة بالسائق في  31ديسمبر  .2021في أي تاريخ عليهم استكمال كافة
المتطلبات لتجنب دفع رسوم التجديد المتأخر؟
أ 1 .يناير 2022
ب 1 .فبراير 2022
ج 15 .فبراير 2022
د 29 .يونيو 2022
ً .9ل يمكن التعرف على آخر رقمين من رقم  TLCالخاص بسائق الموجود في رخصة قيادة  TLCالخاصة به .متى يتعين
على السائق استبدال رخصته؟
أ .يتعين على السائق استبدال رخصته في غضون  90يو ًما من تاريخ انتهاء صالحيتها.
ب .يتعين على السائق استبدال رخصته في غضون شهرين ( )2من تاريخ انتهاء صالحيتها.
فورا من خالل استكمال نموذج "تأكيد لطلب اعتماد بديل".
ج .يتعين على السائق استبدال رخصته ً
د .يتعين على السائق استبدال رخصته خالل شهر واحد من تاريخ انتهاء صالحيتها.
 .10فقد سائق رخصة قيادة  ،TLCولكن ما زال يمتلك رخصة قيادة ً .DMVل يلزم على السائق الحصول على رخصة قيادة
 TLCجديدة حتى يحين وقت التجديد لمواصلة القيادة لصالح قاعدته.
أ .صواب
ب .خطأ
 .11يمكن لسائقين المشاركة في سيارة األجرة نفسها إذا كان كل منهما يمتلك رخصة قيادة .TLC
أ .صواب
ب .خطأ
أ .خطأ
 .12يمكن لسائق مع  TLCمشاركة رخصة قيادة  TLCالخاصة به مع أحد أفراد األسرة.
ب .صواب
ج .خطأ
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