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املقدمة

يف  الرغبة  وغرس  واملجتمع  الفرد  حامية  يف  دورها  وتفعيل  اآلمنة  القيادة  تحقيق  نحو  سعياً 

وأفكار  سلوكيات  مبخاطر  وتوعيتهم  واملرور  السري  وقواعد  بأنظمة  لاللتزام  السائقني  نفوس 

القيادة املخالفة والشاذة التي تؤدي إىل حوادث مرورية مؤسفة.

وحرصاً عىل توفري السالمة واألمان عىل الطريق بتزويد السائقني باملعلومات النظرية والعملية 

الحديثة يف أصول وفن قيادة املركبات، تم إعداد هذا الكتيب بواسطة فريق عمل متميز ميتلك 

والتعرف  املرورية  والسالمة  الثقافة  نرش  يف  ليساهم  السائقني  وتأهيل  تدريب  وافية يف  خربة 

املركبة  مع  التعامل  يف  للقارئ  مكملة  مهارات  تضيف  التي  األساسية  والقوانني  القواعد  عىل 

والطريق بسهولة ويصبح أكرث تفاعاًل مع عملية التدريب العميل.

راجني أن نكون قد وفقنا به، وأن يجد القارئ ضالته يف كل مايحتاجه من معرفة حول قيادة 

املركبات.

وبالله التوفيق

إدارة معهد الشارقة للسياقة
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الجزء األول
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االستعداد قبل بدء القيادة
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1-1 االستعداد قبل بدء القيادة

يعتقد	بعض	السائقني	ان	بامكانهم	تعلم	كل	يشء	عن	القيادة	من	خالل	الخربة	فقط	.ولكن	يف	الواقع	يوجد	العديد	من	

الحقائق	والنظريات	ال	ميكن	تعلمها	فقط	من	خالل	خربات	الطريق	حتى	ولو	امتدت	لسنوات	طويلة	فهل	فكر	احدنا	يوما	

 ما	يف	وضع	خطة	لرحلته	قبل	اإلنطالق	باملركبة؟ ..	عادة	ال	نفعل	!	!	!	
 لذلك	تواجهنا	متاعب	ال	سبيل	لتجنبها.

 إذًا	البد	وأن	يكون	هناك	قواعد	وتنظيامت	علينا	تطبيقها	حتى	نستمتع	برحلة	آمنة	.

وهذه	القواعد	تبدأ	من	اللحظة	األوىل	لإلنطالق	باملركبة	وحتى	النزول	منها.

	2-1 القيادة بطريقة آمنة ومسؤولة

 حتى	تتمكن	من	القيادة	بطريقة	آمنة،	يجب	عليك	أن	تتحىل	باملعرفة	واملهارة	والسلوك	الحسن.

يف	البداية	يجب	أن	تتعرف	عىل	قوانني	السري	ومامرسات	السياقة	التي	تجعل	حركة	السري	آمنة.	تعترب	مخالفة	هذه	القوانني	
 الخاصة	بالطرق	هي	السبب	الرئييس	وراء	حوادث	التصادم.

لذا	يجب	عىل	قائدي	املركبات	التعاون	من	أجل	الحفاظ	عىل	حركة	سري	آمنة،	ومن	ثم	يجب	عليك	أن	تكون	لبقًا	ومتسامحًا	

مع	اآلخرين.	والقيادة	بلباقة	تعني	منح	اآلخرين	من	قائدي	املركبات	املسافة	الكافية	لإلنتقال	عرب	املسارات,	ال	أن	تبادر	

بقطع	الطريق	عليهم،	كام	يجب	عليك	استخدام	اإلشارات	عند	تغيري	االتجاه	أو	خط	السري	بصورة	سليمة.

3-1 اإلجهاد والتعب أثناء القيادة

إن	قيادة	املركبة	أثناء	الشعور	باإلجهاد	والتعب	متثل	خطرًا	كبريًا	عىل	السالمة	العامة	يف	الطريق،	مع	إحتامل	تعرض	قائد	

 املركبة		ومستخدمي	الطريق	إلصابات	خطرية.	

واإلجهاد	مصطلح	عام	يشري	إىل	اإلرهاق	الذي	قد	يصيب	البعض	سواٍء	كان	إرهاقًا	ذهنيًا	أو	جسديًا،	وهو	يؤدي	إىل	نقص	

الرتكيز	والشعور	بالنعاس	واتخاذ	قرارات	خاطئة.

أعراض اإلجهاد أثناء القيادة:  1-3-1

 -	التثاؤب	بصورة	مستمرة
 -	الشعور	بأمل	وثقل	بالعينني	

 -	عدم	الرتكيز	أثناء	القيادة
 -	عدم	السيطرة	عىل	املركبة	يف	املسار	املحدد

 -	الشعور	يف	الهلوسة
 -	انعدام	رد	الفعل

-	زيادة		رسعة	املركبة	أو	نقصانها	دون	قصد
كن صادقاً مع نفسك، إذا شعرت بأٍي من هذه األعراض أثناء القيادة، توقف عىل الفور وخذ قسطاً من الراحة.
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 2-3-1   طرق الحد من اإلجهاد أثناء القيادة

 خذ	قسطًا	وافرًا	من	النوم	قبل	الرشوع	يف	القيادة	ملسافات	طويلة

 امنح	نفسك	وقتًا	مناسبًا	للنوم	والراحة	واألكل	أثناء	الرحالت	الطويلة

 اجعل	لنفسك	فرتات	منتظمة	للراحة	)مرة	كل	ساعتني	عىل	األقل(	حتى	تتكمن	من	مواصلة	رحلتك	بأمان	

 حافظ	عىل	بقاء	الهواء	نقيًا	داخل	مركبتك	)فالدخان	والهواء	املكتوم	ميكن	أن	يساهم	يف	زيادة	الشعور	بالنعاس(

 تعلم	كيفية	التعرف	عىل	عالمات	الشعور	بالنوم،	وتوقف	بأرسع	ما	ميكن	ألخذ	قسط	من	الراحة

 إذا	أصابك	اإلجهاد،	فال	سبيل	للتعامل	معه	إال	بالتوقف	فورًا	وأخذ	قسطًا	من	الراحة	أو	غفوة	قصرية.

اإلستعداد لبدء القيادة  1-4 

حتى	تكون	سائقًا	متميزًا،	يجب	أن	تكون	عىل	معرفة	مبفاتيح	التحكم	وأجهزة	القياس	وكيفية	عملها.إن	لوحة	أجهزة	

القياس	)التابلوه(	تزودك	بجميع	املعلومات	املهمة	الخاصة	بنظام	املركبة	)مؤرش	الوقود،	مؤرش	درجة	حرارة	املحرك،	مؤرش	

قياس	الجهد،	إلخ...(	كام	أنها	تبني	مؤرش	املستويات	عندما	يقرتب	من	الحد	األقىص	أو	األدىن.	توجد	أيضا	عالمات	ضوئية	

تحذيرية	لتنبيه	قائد	املركبة	عن	مشاكل	جدية	محتملة	عادًة	ما	يصعب	اكتشافها	أو	مالحظتها.	كام	توجد	أزرار	ومقابض	

لتشغيل	بعض	األنظمة	مثل	اإلضاءة	وتكييف	الهواء	والراديو	ومساحات	الزجاج	إلخ...

تعرف عىل مركبتك  1-4-1

من	الرضوري	جدًا	أن	تتعرف	عىل	مركبتك	قبل	القيادة.	إن	التغريات	التي	تطرأ	عىل	املركبات	باستمرار	ال	تقترص	فقط	عىل	

موديل	املركبة،	ولكن	أيضًا	تختلف	يف	بعض	التجهيزات	والوظائف	ومن	بني	هذه	التجهيزات:	أنظمة	تشغيل	املحرك،	أنظمة	

الفرامل،	أدوات	التحكم	األوتوماتييك	الخ...	ومن	الرضوري	ملاليك	املركبات	أن	يكونوا	عىل	معرفة	بكافة	مفاتيح	التحكم	

باملركبة	ووظائفها.	ويوفر	دليل	مالك	املركبة	املعلومات	الهامة	عن	املركبة	للحفاظ	عليها	بحالة	جيدة.	ويويص	صانعو	

 املركبات	باتباع	التعليامت	واملعلومات	الواردة	يف	الدليل	باستمرار.

املركبات	تختلف	يف	أحجامها	وأوزانها.	تختلف	أدوات	ووظائف	التحكم	من	مركبة	إىل	أخرى،	وهذا	ما	يجب	عىل	جميع	

 قائدي	املركبات	معرفته.
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أجزاء التحكم باملركبة ووظائفها  1-4-2 

 منظر أمامي للمركبة

 منظر خلفي للمركبة

مرآة	جانبيةغطاء	املحرك

الزجاج	األمامي

إطارات

مصد	أمامي

مصباح	أمامي

مصباح	الضباب	األمامي

املصابيح	الخلفية

صندوق	األمتعة

مصد	خلفي

لوحة	األرقام
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 قم بعمل فحوصات أساسية بسيطة للمركبة بصورة منتظمة

	 	 														
 ارفع	غطاء	املحرك	مع	دفع	خطاف	األمان	ناحية	اليمني	اسحب	ذراع	التحرير	نحوك	لفك	تأمني	غطاء	املحرك

عمليات فحص مستوى السوائل

إبحث	عن	سوائل	مترسبة	عىل	األرض	تحت	املحرك	قبل	االنطالق	باملركبة.	قم	بفحص	مستوى	جميع	السوائل	)عندما	

يكون	املحرك	باردًا(	أسبوعيًا	وتأكد	من	أن	مستوى	السائل	بني	الحدين	األقىص	واألدىن		ويظهر	ذلك	عىل	مقياس	السائل	من	

 الخارج.	قم	بإضافة	كمية	من	السائل	عندما	يكون	مستوى	السائل	منخفضًا,	ولكن	ال	تزيد	أبدًا	عن	الحد	األقىص	أو	األعىل.

البطارية

زيت	املكابح	والقابض

مقياس	مستوى	زيت	املحركغطاء	املربد

خزان	سائل	مساحات

الزجاج	األمامي

سائل	تربيد	املحرك

غطاء	فتحة	تعبئة	

زيت	املحرك
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سائل املكابح والقابض-	قم	بإضافة	كمية	من	السائل	لرفع	املستوى	إىل	الحد	املعني.

ماء البطارية-	قم	بتعبئة	ماء	مقطر.

مساحات الزجاج األمامي-	قم	بتعبئة	ماء	نقي.

سائل تربيد املحرك-	قم	بإضافة	النسبة	املوىص	بها	من	سائل	التربيد	ممزوجة	باملاء	أو	

استعمل	املاء	النقي.

غطاء املربد-	ال	تفتح	غطاء	املربد	عندما	يكون	املحرك	ساخنًا	مام	يسبب	لك	حروقًا	شديدة	

نتيجة	اندفاع	املاء	الحار	بقوة.

غطاء مصب زيت املحرك-	انزع	الغطاء	إلضافة	زيت	املحرك.

استخدم مقياس الزيت-	لفحص	مستوى	زيت	املحرك:

-	اسحب	مقياس	الزيت	وامسحه	بقطعة	قامش	نظيفة.
-	اعد	إدخال	عصا	القياس	ألبعد	ماميكن.

-	أخرجه	مرة	أخرى،	واقرأ	مستوى	الزيت	من	خالل	بقعة	الزيت	املوجودة	عىل	مقياس	
الزيت.	البد	أن	يكون	مستوى	الزيت	مابني	الحد	األعىل	والحد	األدىن.
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3-4-1 لوحة أجهزة القياس )التابلوه(

أن	العدادات	واملؤرشات	املوجودة	عىل	لوحة	أجهزة	القياس	يف	املركبة	تعطي	السائق	معلومات	هامة	عن	أداء	املركبة.	

فبينام	تعترب	نظرة	خاطفة	إىل	اللوحة	من	آٍن	آلخر	أثناء	القيادة	كافية	إال	أن	التحديق	يف	اللوحة	لفرتة	أطول	يعرضك	للخطر	

 حيث	يشغلك	عن	مراقبة	الطريق.
مؤرش	التنبيه

عداد	الرسعة مقياس	الوقود
عداد رسعة دوران املحرك

مقياس	درجة	الحرارة
عداد الرسعة-	يوضح	الرسعة	التي	تسري	بها	املركبة.

عداد رسعة دوران املحرك-	يوضح	عدد	دورات	املحرك	يف	الدقيقة.

مقياس الوقود-	يوضح	هذا	املؤرش	مستوى	الوقود	املوجود	يف	خزان	الوقود.

مقياس درجة الحرارة-	يتحرك	مؤرش	هذا	املقياس	من	العالمة	C	إىل	العالمة	H	عندما	ترتفع	درجة	حرارة	املحرك.	إذا	

تخطى	املؤرش	الحد	الطبيعي	فهذا	يعني	أن	درجة	حرارة	املحرك	أعىل	من	الحد	املسموح	به.

مؤرشات ضوئية-	يف	الحاالت	العادية	تيضء	هذه	املؤرشات	جميعها	عند	تدوير	مفتاح	تشغيل	املركبة	إىل	وضع	االستعداد	

للتشغيل	وتختفي	هذه	املؤرشات	بعد	التشغيل.

مؤرش	التحذير	من	انخفاض	مؤرش	النور	املبهرمؤرش	تحذير	الباب	املفتوحمؤرش	تحذير	فحص	املحرك

مستوى	الوقود

انخفاض	مستوى	زيت	

الفرامل،	خلل	يف	النظام
)إذا	كانت	فرامل	اليد	محررة	متامًا(

مؤرش	التذكري	بربط	حزام	

األمان

مؤرش	تحذير	البطاريةمؤرش	تحذير	ضغط	الزيت
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4-4-1 الدخول والخروج من املركبة 

دخول املركبة بأمان

 إن	أكرث	الطرق	أمانًا	لدخول	املركبة	هو	أن	تسري	باتجاه	باب	املركبة	مواجهًا	حركة	سري	املركبات.

توقف	عند	مقدمة	املركبة	وترقب	املركبات	املقرتبة	منك	قبل	الرشوع	يف	دخول	املركبة.

امِش مبحاذاة جانب املركبة, افتح الباب بقدر كاٍف يسمح بدخولك إىل املركبة.

الخروج من املركبة بأمان

 راقب	الطريق	من	خالل	املرآة	الداخلية	ثم	راقب	حركة	املركبات	املقرتبة	أو	املشاة	من	أعىل	الكتف.

افتح	الباب	قلياًل	بيدك	اليمنى	لتنبيه	اآلخرين	ويف	نفس	الوقت	للتأكد	من	إجراءات	السالمة.

		
افتح الباب بالقدر الكايف حتى تتمكن من الخروج برسعة.
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مفاتيح التحكم

 أنظر حولك واستكشف: 

مؤرش	الخطر
مفتاح	تشغيل	املحرك/	قفل	املقودذراع	ناقل	الحركة

فرامل	اليد

دواسة	الوقود

دواسة	القابضدواسة	الفرامل

عجلة	القيادة

أجهزة	القياس	

واملؤرشات	التحذيرية



26

وضعية القيادة وضبط املقعد

إن	وضعية	الجلوس	غريالسليمة	لقائد	املركبة	تقلل	من	قدرته	عىل	التحكم	باملركبة	والسيطرة	عليها	وقد	تؤدي	إىل	شعوره	

باإلجهاد	ومن	ثم	التسبب	يف	الحوادث.

 ضبط املقعد

													

يجب	أن	تكون	الساق	بدرجة	انحناء	بسيط	عندما	تقوم	بضغط	دواسة	القابض	بالكامل.

امسك	املقود	بيدك	اليمنى،	ارفع	ذراع	ضبط	املقعد	املوجود	أسفل	الجانب	األيرس	األمامي	

من	املقعد	بواسطة	يدك	اليرسى،	ثم	قم	بتحريك	املقعد	إىل	األمام	أو	الخلف.
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عند	إمالة	الجسد	إىل	الخلف	يجب	أن	تكون	الذراعان	منحنيتني	قلياًل	وهام	ممسكتني	املقود.

امسك	عجلة	القيادة	بيدك	اليمنى،	ارفع	ذراع	ضبط	املقعد	املوجود	عىل	الجانب	األيرس	

من	املقعد	بواسطة	يدك	اليرسى،	ثم	قم	بإمالة	املقعد	بجسدك	إىل	األمام	أو	الخلف.

 ظهر املقعد
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يجب	ضبط	مسند	الرأس	بحيث	يكون	مركز	املسند	عىل	مستوى	واحد	مع	العني	واألذن	

بقدر	اإلمكان.

)التسند	رأسك	عىل	مسند	الرأس	أثناء	القيادة(

مسند	الرأس	لتقليل	احتامالت	اإلصابة	يف	حالة	وقوع	حادث.	لرفع	مسند	الرأس،حرك	

املسند	لألعىل.	ولخفضه،	حرك	املسند	لألسفل	مع	االحتفاظ	مبقبض	ضبط	االرتفاع	

مضغوطًا.

مسند	الرأس
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ضبط املرآة واستخدامها  1-4-7 

املرايا

متنحنا	املرايا	إمكانية	رؤية	األشياء	)يف	الخلف	والجانبني(	والتي	تتعذر	رؤيتها	أثناء	القيادة	بينام	نكون	ناظرين	إىل	األمام.	

وبالرغم	مام	متنحه	لنا	املرآة	من	رؤية	جيدة	للخلف	والجانبني،	إال	أن	هناك	بعض	الزوايا	الخلفية	ال	يتم	تغطيتها	باملرايا.	

ويلزمنا	ذلك	النظر	من	أعىل	مستوى	الكتف	للتأكد	من	عدم	وجود	مركبات	بجانبنا.

وهذه	بعض	النصائح	التي	تساعدك	يف	ضبط	املرآة:

 املرآة الداخلية – اضبط	املرآة	الداخلية	لزيادة	إمكانية	الرؤية	من	خالل	النافذة	الخلفية	إىل	الحد	األقىص.

 املرايا الخارجية – قم	بضبط	الرؤية	الخلفية	للمرايا	للدرجة	التي	ميكن	بها	رؤية	طرف	مقبض	الباب	بأسفل	زاوية	املرآة.	

لمعرفة	ما	إذا	كان	وضع	املرايا	صحيحًا	أم	ال،	راقب	أي	مركبة	وهي	تتجاوزك	من	ناحية	اليسار،	فعندما	تختفي	املركبة	من	

 نطاق	رؤية	املرآة	الداخلية،	يجب	أن	يظهر	مصدها	األمامي	عىل	املرآة	الخارجية	جهة	اليسار.
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تسمى املنطقة التي ال ميكن رؤيتها بواسطة املرايا املنطقة العمياء.

يف	الرسم	التوضيحي	باألعىل،	يظهر	أن	املركبات	الحمراء	موجودة	يف	املنطقة	العمياء	للمركبة	الفضية.	ومتثل	النقاط	
الخرضاء	يف	الرسم	التوضيحي	باألعىل	املناطق	العمياء	للمركبة	الفضية.

5-1 حزام األمان

حزام األمان تنقذ الحياة. حافظ عىل استخدامها دامئاً !

 1-5-1	كيفية	عمل	حزام	األمان	عند	وقوع	الحادث؟

 هناك	نوعان	من	االصطدام	يف	أي	حادث	سري:

النوع	األول	هو	اصطدام	املركبة	الخارجي،	حيث	تصطدم	املركبة	بيشء	ما	ثم	تتوقف	

بعدها.

الحاالت	 معظم	 ويف	 الفور.	 عىل	 األوىل	 الصدمة	 استقبل	 الذي	 املركبة	 جزء	 ويتوقف	

تقوم	حجرية	املحرك	أو	صندوق	األمتعة	باملركبة	بامتصاص	بعض	من	قوة	الصدمة،	

بينام	ال	تتأثر	عادة	مقصورة	السائق	والركاب	بخسائر	كبرية	نسبيًا.

هذا	 ويف	 األول،	 النوع	 من	 خطورة	 أكرث	 وهو	 الداخيل	 االصطدام	 هو	 الثاين	 النوع	

التصادم	يندفع	ركاب	املركبة	داخلها،	بل	وأحيانًا	خارج	املركبة.	فعدم	استخدام	حزام	

األمان	يجعلك	تستمر	يف	الحركة	داخل	املركبة	عندما	تتوقف	املركبة	فجأة.	إذا	كانت	

رسعة	املركبة	100	ك/س،	فإن	الجسم	يستمر	عىل	نفس	الرسعة	بعد	التصادم.
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فإذا	كنت	ال	تستخدم	حزام	األمان،	فإن	جسدك	سوف	يرتطم	بقوة	بأحد	أجزاء	املركبة	أو	بالراكبني	اآلخرين،	فكلام	كانت	

 الرسعة	عالية،	كانت	قوة	االرتطام	داخل	املركبة	أو	االندفاع	خارجها	أكرث	شدة.

 إنه	االصطدام	الداخيل	الذي	ينتج	عنه	إصابات	وضحايا.

أحزمة	األمان	تساعد	عىل	تفادي	حدوث	اإلصابات	أو	املوت.

2-5-1 ملاذا يتوجب عليك استخدام حزام األمان؟

ربط	حزام	األمان	يعمل	عىل	حاميتك	من	االندفاع	داخل	مقصورة	املركبة،	مام	قد	يتسبب	يف	االرتطام	بأجزاء	املركبة	أو	

 بالركاب	اآلخرين،	كام	أنه	يحميك	من	االندفاع	خارج	املركبة.

ال	شك	أن	هناك	أشخاصًا	يقودون	سياراتهم	بأماٍن	أكرث	من	غريهم،	إال	أن	جميع	قائدي	املركبات	معرضون	للتورط	يف	
حوادث.	فال	تقل	بأن	قياديت	للمركبة	آمنة	فرمبا	الخطر	يكون	من	سائق	آخر)متهور,مخمور,مجهد,قليل	الخربة(	فاألمان	

 دامئًا	باستعامل	حزام	األمان!	!	!	

3-5-1 من الذي يجب عليه استخدام حزام األمان؟

 يجب	عىل	جميع	السائقني	والركاب	استخدام	أحزمة	األمان	إذا	كانت	املركبات	مزودة	بهذه	األحزمة.

وقد	صمم	حزام	األمان	بحيث	يستخدم	بواسطة	شخص	واحد	فقط	يف	كل	مرة،	فتثبيت	الحزام	عىل	شخصني	يعترب	غري	

قانوين	وغري	آمن.

تستخدم حزام األمان الخلفية أيضاً وتعمل بنفس كفاءة حزام األمان األمامية.

يجب	عليك	أن	تستخدم	حزام	األمان	وأنت	عىل	املقعد	الخلفي،	وإن	مل	تفعل	ثم	تعرضت	املركبة	لحادث,	فقد	يتسبب	

ذلك	يف	ارتطامك	يف	أحد	أجزاء	املركبة	أو	بالركاب	اآلخرين.

يحتاج األطفال أيضاً إىل الحامية.

قد	يتعرض	األطفال	الصغار	أو	الرضع	الذين	مل	يتم	تأمينهم	جيدًا	يف	املقعد	لألذى	عندما	يستعمل	السائق	الفرامل	بصورة	

مفاجئة.	وجلوس	الطفل		بني	يدي	شخص	آخر	كبري	ليس	آمنًا	بالشكل	الكايف	عند	وقوع	حادث.		فالشخص	الكبري	لن	

يتمكن	من	االمساك	جيدًا	بالطفل	عند	وقوع	حادث	حتى	ولو	كان	حجم	الطفل	صغريًا.	يجب	وضع	األطفال	دون	سن	12	

شهرًا	عىل	مقاعد	حامية	خاصة	بهذا	السن،	أما	األطفال	يف	سن	عام	وأكرث	فيمكنهم	استخدام	حزام	األمان،	إال	أن	مقاعد	

حامية	األطفال	يوىص	بها	لهذا	السن	أيضًا.	يجب	التأكد	قبل	اإلقبال	عىل	رشاء	مقعد	حامية	الطفل	أنه	يتوافق	مع	املعايري	

 املطبقة	داخل	اإلمارات	العربية	املتحدة.
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تحذير!  ال	تستعمل	مقاعد	حامية	األطفال	يف	مقعد	الراكب	األمامي	إذا	كان	املقعد	مجهزًا	بكيس	هوايئ	أمامه	إال	إذا	كان	

الكيس	الهوايئ	معطاًل.	إن	قوة	نفخ	الكيس	الهوايئ	ميكن	أن	تدفع	مقعد	الطفل	إىل	ظهر	مقعد	املركبة	محدثة	إصابات	

 خطرية	وقد	تكون	قاتلة	للطفل

 سواٌء	كان	هناك	أكياٌس	هوائية	أم	مل	يكن،	فإن	املقعد	الخلفي	للمركبة	هو	االكرث	أمنًا	لألطفال	الصغار!

4-5-1 ماذا يجب أن أفعل إذا كان حزام األمان يف حالة سيئة؟

إن	اإلبقاء	عىل	حزام	األمان	وهو	يف	حالة	بالية	أو	متهالكة	أو	رديئة	ليس	مخالفًا	للقانون	فحسب،	بل	إن	استخدامه	أيضًا	

غري	آمن	ويجب	عليك	استبداله.

ال تجلس أبداً يف الصندوق الخلفي للشاحنة الصغرية أو مقطورة مكشوفة.

إن	الجلوس	يف	الصندوق	الخلفي	لشاحنة	صغرية	أو	صندوق	مكشوف	مخصص	للحمولة	يعترب	مخالفًا	للقانون.	فالسفر	

بهذه	الطريقة	يجعلك	عرضة	إلصاباٍت	خطرية	وقد	تكون	قاتلة،	خاصًة	يف	حالة	وقوع	حادث	أو	عند	سقوطك	من	املركبة.	

إن	سامحك	بركوب	أشخاص	يف	األماكن	املكشوفة	املخصصة	للحمولة	باملركبة	أو	الشاحنة	يعد	فعاًل	مخالفًا	للقانون،	حتى	

 وإن	كانت	املركبة	مجهزة	بحواجز	مانعة	للسقوط.
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 6-1 ذراع ناقل الحركة

إن	مقبض	ناقل	الحركة	يساعدك	عىل	التحكم	يف	رسعة	وقوة	املركبة،	كام	ميكن	استعامل	ناقل	الحركة	يف	تغيري	حركة	املركبة	

 )إىل	األمام	أو	الخلف(

 1-6-1 نظام نقل الحركة اليدوي

لتغيري	وضع	ناقل	الحركة	وزيادة	الرسعة	بطريقة	سلسة،	يتطلب	ذلك	وجود	تنسيق	جيد	بني	دواسة	القابض	ودواسة	

الوقود،	حيث	يجب	أن	يتحرك	كل	منهام	يف	االتجاه	املعاكس	يف	نفس	الوقت.

 قبل استخدام ناقل الحركة:	حرر	دواسة	الرسعة	واضغط	عىل	دواسة	القابض	يف	نفس	الوقت.

 بعد استخدام ناقل الحركة:	اضغط	عىل	دواسة	الرسعة	وحرر	دواسة	القابض	يف	نفس	الوقت.
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األول-	ناقل	الحركة	يعطي	أقىص	قوة	ولكن	أقل	رسعة.	ويستخدم	هذا	الوضع	عند	بداية	

االنطالق	واملناورات	وتجنب	املخاطر.

الثاين-	يستخدم	يف	املواقف	التي	تتطلب	رسعة	منخفضة	مثل	دخول	الدوارات	والتقاطعات	أو	

النزول	يف	منحدر	وكذلك	يستخدم	لزيادة	الرسعة	بعد	بداية	االنطالق.

الثالث-	يستخدم	هذا	الوضع	عند	صعود	مكان	مرتفع	أو	عندما	يكون	هناك	خطورة	عند	

القيادة	برسعة	أعىل	أو	عندما	يكون	هناك	حاجه	لدرجة	أعىل	من	القوة	التي	مينحها	وضع	

ناقل	الحركة	الرابع.

الرابع-	يعترب	أقل	قوة	ولكنه	األفضل	من	حيث	معدل	الرسعة،	ويستخدم	يف	معظم	املواقف	

عند	رسعة	60	ك/س.

الخامس-	يعترب	أقل	األوضاع	قوة	ولكنه	األعىل	رسعة.	ويستخدم	للرسعات	العالية	يف	الطرق	

متعددة	املسارات	والطرق	الرسيعة	وغريها	من	الطرق	املفتوحة.

وضع	الالتعشيق-	جهاز	نقل	الحركة	غري	مشغل	وبالتايل	ينفصل	املحرك	عن	علبة	الرتوس.

الرجوع	للخلف-	وضع	ناقل	الحركة	شديد	القوة	ويستخدم	عند	رجوع	املركبة	للخلف.
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2-6-1 قيادة مركبة ذات ناقل حركة أوتوماتييك

إن	امليزة	التي	يتمتع	بها	قائد	مركبة	ذات	ناقل	حركة	أوتوماتييك	هي	عدم	وجود	دواسة	القابض	بها،	وبالتايل	ال	عناء	يف	

تحويل	وضع	تروس	نقل	الحركة	إىل	الرسعة	األعىل	أو	األقل	)حيث	يتم	ذلك	أوتوماتيكيا(.

عند	قيامك	بقيادة	مركبة	ذات	ناقل	حركة	أوتوماتييك،	استخدم	فقط	قدمك	اليمنى	وال	تعمد	أبدًا	إىل	استخدام	قدمك	

اليرسى	حيث	إن	هذا	الترصف	من	املمكن	أن	يكون	خطريًا.

 تظهر	لوحة	اختيار	وضع	ناقل	الحركة	كام	هو	مبينًا	يف	الشكل	التايل:

		

 P وقوف:	الإيقاف	املركبة	بشكل	نهايئ.	يتم	اختياره	عند	مغادرة	املركبة	أو	تشغيل	أو	إطفاء	املحرك.

 R الرجوع للخلف:	وضع	ناقل	الحركة	شديد	القوة	ويستخدم	عند	رجوع	املركبة	للخلف.

 N التعشيق:	هنا	ال	يتم	تشغيل	ناقل	الحركة.	يتم	اختياره	إلعادة	تشغيل	محرك	متوقف	أو	للتوقف	قلياًل	مع	استمرار	
املحرك	يف	الدوران.

 D قيادة املركبة إىل األمام:	وضعية	القيادة	العادية،	حيث	يبدأ	ناقل	الحركة	يف	وضع	الرسعة	األول	ثم	ينتقل	إىل	
الثاين	ثم	الثالث	أوتوماتيكيا	تبعًا	لرسعة	املركبة.

 2 وضع الرسعة الثاين:	يتم	اختياره	عندما	تكون	هناك	حاجة	إىل	قوة	فرامل	شديدة	يف	املنحدرات.

 1 وضع الرسعة األول:	عندما	يتم	اختيار	مستوى	الرسعة	األول،	يتم	قفل	نظام	نقل	الرسعة	عىل	وضع	الرسعة	األول،	
ويف	هذه	الحالة	تتاح	قوة	أكرب	للمحرك.
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اضغط	دواسة	الفرامل	دامئًا	عند	تحويل	ذراع	االختيار	من	موضع	P	إىل	أي	موضع	أخر،	أو	عندتحويل	ذراع	االختيارمن	أي	

موضع	حركة	إىل	املوضع	R.	التعمد	أبدًا	إىل	تغيري	ذراع	االختيار	إىل	الوضع	P	أو	R	عندما	تكون	املركبة	يف	حالة	الحركة.

يتميز	ذراع	االختيار	يف	املركبات	االوتوماتيك	بوجود	زر	غلق	لتجنب	االختيار	الخاطئ	للرتس	بصورة	غري	مقصودة.	قم	

بالضغط	عىل	هذا		الزر	لتجنب	أي	عطب	ميكانييك	غري	رضوري	قديصيب	نظام	نقل	الحركة

3-6-1  الرجوع للخلف

عندما	تنوي	الرجوع	للخلف	مبركبتك،	اتخذ	مزيدًا	من	الحيطة	وتحرك	ببطء	أثناء	رجوع	املركبة	للخلف.	قبل	البدء	يف	

 الرجوع،	راقب	الطريق	جيدًا	وتأكد	من	خلوه	يف	الخلف،	كن	حذرًا	بصورة	أكرب	تجاه	األطفال	وراكبي	الدراجات	الهوائية.
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الجزء الثاين
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لوحات وإشارات مرورية وفق 

املعايري الدولية
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دليل الشواخص املرورية
اإلشارات المرورية وعالمات الطريق

إشارات المرور الضوئية
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1-2 اإلشارات والعالمات املرورية

لقد	صممت	وسائل	السيطرة	عىل	حركة	املرور	من	أجل	التحكم	يف	حركة	السري	عىل	الطريق.	يتم	التحكم	يف	حركة	السري	

من	خالل	أربعة	وسائل	رئيسية.	وتستخدم	هذه	الوسائل	املعدة	ملراقبة	حركة	املرور	كأداة	لالتصال	بني	قائدي	املركبات	

ومستخدمي	الطريق.	ويجب	عىل	قائد	املركبة	أن	يكون	عىل	دراية	جيدة	بنظم	وقواعد	املرور.	الوسائل	األربعة	للتحكم	يف	

حركة	السري	هي:

 1-1-2 لوحات وإشارات املرور

 2-1-2 اإلشارات الضوئية

 3-1-2 العالمات األرضية

 4-1-2 رشطي املرور

1-1-2 لوحات وإشارات املرور

توضع	إشارات	املرور	عىل	الطريق	ملساعدة	قائدي	املركبات	باملعلومات	املطلوبة	من	أجل	قيادة	آمنة.	ويتم	تجهيز	لوحات	

إشارات	املرور	عىل	الطريق	يف	أشكال	وألوان	مختلفة	ملعرفة	الغرض	منها	بسهولة.

وتنقسم لوحات وإشارات املرور إىل ثالثة أشكال وفئات رئيسية:

- إشارات تحذيرية   
- إشارات آمرة   

- إشارات ولوحات إرشادية    

إشارات تحذيرية

تحذر	هذه	اإلشارات	من	وجود	ظروف	غري	طبيعية	عىل	الطريق	مثل	منحنى	أو	منعطف	أو	حفرة	أو	طريق	جانبي.	

والشكل	املتبع	يف	اإلمارات	العربية	املتحدة	لإلشارات	التحذيرية	هو	مثلث	أحمر	بخلفية	بيضاء	ورموز	سوداء.

 وهذه بعض اإلشارات التحذيرية الشائعة:

																					منعطف	مزدوج																											منعطف	لليمني																																أخطار	متنوعة																											 دوار	
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3-1-2 العالمات األرضية

تشرتك	العالمات	األرضية	مع	لوحات	الطريق	واإلشارات	الضوئية	سويًا	من	أجل	إعطائك	املعلومات	الالزمة	ملعرفة	اتجاه	

حركة	السري	وأين	ميكنك	أو	ال	ميكنك	املرور.	وتقوم	العالمات	األرضية	بتقسيم	خطوط		حركة	السري	وتوضيح	خطوط	السري	

 املتجهة	ميينًا	أو	يسارًا،	كام	توضح	منطقة	عبور	املشاة،	واملطبات،	ومتى	يكون	عبور	الطريق	غري	آمن.	

مثلث	افسح	الطريقعبور	مشاة

خط	التوقفخط	افسح	الطريق

مطبات	تخفيف	الرسعةالخط	الوسطي
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اسهم	االتجاهاتالصندوق	األصفر

ممنوع	العبور	من	الحارة	اليمنىخطوط	تحدد	حافة	الطريق

خط	تحذيريممنوع	التجاوز
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أرغب	بالتحرك	إىل	اليمني	أو	الدوران	ميينًا	أو	التوقف	أرغب	بالتحرك	إىل	اليسار	أو	الدوران	يسارًا

عىل	اليمني

 4-1-2   تنظيم حركة السري بواسطة رشطي املرور

عندما	يكون	هناك	تدفق	مروري	غري	عادي	أو	عند	انقطاع	

الكهرباء،	يقوم	بتسيري	حركة	املرور	رجل	الرشطة	أو	أي	شخص	

ٌمخّول.	يجب	أن	تكون	يف	مسارك	الصحيح	وتبني	وجهتك	

بوضوح.

يجب	عليك	اتباع	تعليامت	رجل	الرشطة	أو	أي	شخص	آخر	

ُمخّول.	اتبع	تعليامت	رجل	املرور	حتى	لو	تعارضت	مع	إشارات	

وعالمات	التحكم	يف	حركة	السري.

 2-2 إشارات الدوران والتنبيه

تعترب إشارات االنعطاف والتنبيه وسيلة فعالة للتواصل مع اآلخرين من مستخدمي الطريق.

تنوي	أحيانًا	التوقف	باملركبة	أو	تغيري	املسار	أو	الدوران،	وقد	يرتتب	عىل	ذلك	مشكالت	لحركة	السري	ما	مل	تعلم	قائدي	

املركبات	اآلخرين	مبا	تنوي	القيام	به.	استخدم	دامئًا	إشارات	الدوران	والتنبيه	بحذر	ويف	الوقت	املناسب.

	1-2-2 إشارات ملستخدمي الطريق اآلخرين

مؤرشات الدوران
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2-2-2 متى يتحتم عليك استخدام إشارة االنعطاف أو التنبيه؟

يجب أن تستخدم اإلشارة لتحديد وجهتك قبل:

-	الدوران	ميينًا	أو	يسارًا 		
-	تغيري	املسارات 		

-	الدخول	يف	الطريق	من	وضع	الثبات 		
-	الدوران	يف	االتجاه	املعاكس 		

-	محاولة	التجاوز 		
-	الرجوع	إىل	مسارك	بعد	تجاوزك	مركبة	أخرى 		

-	تخفيف	الرسعة	أو	التوقف 	

مصابيح الفرامل

أنا	استخدم	الفرامل	اآلنأنا	أرغب	الرجوع	للخلف

ال تستخدم اإلشارات السابقة إال لألغراض التي تم ذكرها.

مصابيح الرجوع للخلف
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3-2-2 إشارات الدوران والتنبيه عند الدوارات

تتميز	الدوارات	بتعدد	نقاط	الخروج.	ميكنك	الدخول	إىل	الدوار	فقط	إذا	كانت	هناك	مسافة	آمنة	وال	يوجد	خطر	الوقوع	يف	حادث.

االنعطاف مييناً

إذا	كنت	تريد	الدخول	يف	االتجاه	اليمني	من	الدوار،	اقرتب	من	الدوار	والزم	املسار	األمين،	استخدم	إشارة	االنعطاف	إىل	

 اليمني،	ابَق	يف	املسار	األمين	واخرج	أيضًا	يف	نفس	املسار.

االنعطاف يساراً

عند	االتجاه	يسارًا	من	الدوار،	اتخذ	املسار	األيرس	قبل	االقرتاب	من	الدوار،	استخدم	إشارة	االنعطاف	إىل	اليسار	وابَق	يف	

املسار	األيرس.	ثم	استخدم	إشارة	االنعطاف	نحو	اليمني،	إذا	كان	ذلك	ممكنًا،	عندما	تتخطى	املخرج	السابق	للمخرج	الذي	

تود	الخروج	منه.	استخدم	املسار	األيرس	عند	الخروج	من	الدوار.

اتجه	ميينًا	-		مسار	فرديمساران	أو	أكرث

اتجه	يسارًا	-		مسار	فرديمساران	أو	أكرث
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االتجاه بشكل مستقيم عرب الدوار

ال	تحتاج	إىل	استعامل	اإلشارة	عند	االقرتاب	من	الدوار،	إذا	كنت	متجهًا	بشكل	مستقيم.	اقرتب	من	الدوار	يف	املسار	األمين	
أو	األيرس	والتزم	بهذا	املسار	حول	الدوار	إذا	مل	تظهر	عالمات	الطريق	خالف	ذلك،	ثم	استخدم	إشارة	االنعطاف	نحو	اليمني،	

دخلت	 الذي	 املسار	 نفس	 من	 اخرج	 منه.	 الخروج	 تود	 الذي	 للمخرج	 السابق	 املخرج	 تتخطى	 عندما	 ممكنًا،	 ذلك	 كان	 إذا	

 منه	)وهو	أن	تخرج	يف	املسار	األيرس	إذا	دخلت	من	املسار	األيرس،	وأن	تخرج	يف	املسار	األمين	إذا	دخلت	من	املسار	األمين(.

الدوران يف االتجاه املعاكس

إذا	كنت	تستخدم	الدوار	للدوران	يف	االتجاه	املعاكس	فهذا	معناه	أن	تأخذ	نفس	الطريق	الذي	دخلت	منه	الدوار.	اتبع	

التعليامت	لالتجاه	يسارًا.

عمومًا،	كن	حذرًا	عندما	تقود	سيارتك	داخل	دوار،	خاصًة	عند	مغادرة	الدوار.

 احرتس	من:

-	مركبات	تغادر	الدوار 		
-	مركبات	تقوم	بعملية	الدوران	يف	االتجاه	املعاكس 		

-	الدارجات،	املركبات	الطويلة	والدرجات	النارية 		

االتجاه	بشكل	مستقيم	-		مسار	فرديمساران	أو	أكرث

الدوران	يف	االتجاه	املعاكس	-		مسار	فرديمساران	أو	أكرث
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3-2  تقاطعات الطرق

من	املمكن	أن	تكون	تقاطعات	الطرق	أماكن	خطرية	جدًا.	لذا	كن	حذرًا.

هناك	أنواع	مختلفة	من	التقاطعات	ولكٍل	منها	قواعده	الخاصة	به	والتي	من	شأنها	املساعدة	يف	تقليل	الخطر.	تعرف	عىل	

هذه	القواعد،	وكن	متيقظًا،	وقد	سياراتك	عند	رسعة	آمنة.

 1-3-2  تقاطعات طرق مع أولوية

إن التقاطع بوجود أولوية هو تقاطع مجهز بـ :

-	إشارات	ضوئية 		
-	عالمة	توقف	أو	أفسح	الطريق 		

-	دوار 		
-	رشطي	مرور	أو	أي	شخص	مختص	يقوم	بتوجيه	حركة	السري 	

عند	التقاطع	الذي	يتم	التحكم	به	بواسطة	اإلشارات	الضوئية،	

كن	مستعدًا	للتوقف	إذا	تحولت	اإلشارة	إىل	اللون	األصفر	أو	

 األحمر.

عند	التقاطع	الذي	يتم	التحكم	به	بواسطة	عالمة	»إفسح	

الطريق«،	إفسح	الطريق	لكل	حركة	السري	املتجهة	بشكل	

 مستقيم	أو	املنعطفة	يسارًا	من	الطريق	الرئييس.	

عند	التقاطع	الذي	يتم	التحكم	به	بواسطة	عالمة	»قف«،	

يجب	عليك	أن	توقف	سيارتك	وأن	تنتظر	حركة	السري	املتجهة	

 بشكل	مستقيم	أو	املنعطفة	يسارًا	من	الطريق	الرئييس.	
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سوف	تالحظ	خطًا	بعرض	الطريق	قبل	التقاطع	حيث	تكون	عالمة	»قف«.	البد	أن	تتوقف	عند	الخط.	إذا	وقفت	بعيدًا	عن	

الخط	ألي	سبب	من	األسباب،	فعليك	أن	تقرتب	من	الخط	بقدر	املستطاع	عندما	تتاح	لك	فرصة	التقدم	لألمام.	

أما	إذا	مل	يكن	هناك	خط،	فيمكنك	التوقف	عند	أقرب	مسافة	من	التقاطع	قبل	دخوله.

أفسح	الطريق	لكل	حركة	السري	القادمة	من	اليمني	أو	اليسار،	ومن	بينها	املركبات	التي	تقوم	باالنعطاف	عندما	يتم	توجيه	

حركة	السري	بواسطة	رشطي	املرور	أو	شخص	مختص،	اتبع	تعليامت	هذا	الشخص	حتى	لو	تعارضت	مع	لوحات	وإشارات	

 املرور.		كام	يجب	أن	توقف	سيارتك	وتنتظر	تعليامته	إذا	كان	مستديرًا	إليك	بظهره.

)T( عند تقاطع ثاليث االتجاه عىل شكل الحرف

 يجب	أن	تفسح	الطريق	للمركبة	)A(		واملركبة	)B(	سواء	كانتا	مستمرين	يف	مجرى	الطريق	أو	تقومان	باالنعطاف	عنه.
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 2-3-2 تقاطعات الطرق بدون أولوية

 إن تقاطعات الطرق التي بدون أولوية ليس بها:

 إشارات	تحكم	مرورية،	عالمة	»إفسح	الطريق«	أ	و	»قف«	

رشطي	مرور	يقوم	بتوجيه	حركة	السري

 هناك قواعد للتقاطعات التي ال يتم التحكم بها لجعلها أكرث أماناً وهي:

يجب	أن	تفسح	الطريق	للسيارات	القادمة	من	جهة	اليسار	عند	التقاطع	رباعي	االتجاه،	سواء	كنت	متجهًا	ميينًا	أو	يسارًا	أو	

 بشكل	مستقيم.
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 3-3-2  ال تدخل التقاطع إال إذا كان خالياً

ال	تدخل	التقاطع	إذا	كانت	حركة	املرور	متوقفة	والتي	ميكن	أن	متنعك	من	الخروج	من	الجهة	األخرى.

توقف	قبل	الدخول	يف	التقاطع	حتى	ال	تعيق	حركة	املرور.

يف	هذا	الرسم	التوضيحي،	يجب	أن	توقف	سيارتك	قبل	التقاطع.	مام	يسمح	لسياراٍت	أخرى	مثل	املركبة	)A(من	عبور	
 الطريق.
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 4-3-2 الدوارات

االقرتاب من دوار:

الدوران يف االتجاه املعاكس - مسار فردي

 الدخول إىل الدوار:

راقب الطريق:	راقب	جميع	املركبات	املوجودة	بالفعل	داخل	الدوار	وكذلك	املركبات	التي	تنتظر	الدخول	)ومنها	

 الدراجات(.

انظر جهة اليسار:	املركبات	املتواجدة	داخل	الدوار	لها	دامئًا	أولوية	الطريق.	عندما	تستعد	لدخول	الدوار	انتبه	جيدًا	

 للمركبات	القادمة	من	اليسار،	عدل	مستوى	رسعتك	وقف	إذا	لزم	األمر	عند	عالمة	إفسح	الطريق.

وجود فرصه:	انتظر	حتى	تحني	اللحظة	املناسبة	لدخول	الدوار،	ادخل	عندما	تكون	هناك	مسافة	كافية	تسمح	بالدخول	يف	

حركة	السري	حول	الدوار.	ال	تدخل	مبارشًة	بجانب	مركبة	أخرى	موجودة	بالفعل	داخل	الدوار،	حيث	ميكن	أن	تكون	هذه	

 املركبة	تنوي	الخروج	يف	املخرج	التايل.

ال تتوقف أبداً:	مبجرد	أن	تكون	داخل	الدوار،	ال	توقف	مركبتك	أبدًا	إال	لتجنب	الوقوع	يف	حادث؛	فأنت	لديك	أولوية	
الطريق	عىل	املركبات	التي	تدخل	الدوار.
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الخروج من الدوار:

 اإلشارة:	تأكد	من	استخدام	اإلشارة	عند	الخروج،	واحرتس	من	أي	مشاة	يعربون	الطريق.

حافظ عىل بقائك يف نفس املسار:	ابق	يف	املسار	األيرس	إذا	كنت	دخلت	الدوارمن	املسار	األيرس،	وكذلك	اليمني	إذا	كنت	

 دخلت	من	املسار	األمين.

استخدم اإلشارة إلظهار نيتك يف الخروج:	مبجرد	تخطيك	املخرج	السابق	للمخرج	الذي	تنوي	الخروج	منه،	استخدم	إشارة	

 االنعطاف	إىل	اليمني.

 الخروج من املسار األيرس:	عند	خروجك	من	املسار	األيرس،	احرتس	من	املركبات	عىل	ميينك	التي	ما	زالت	تدور	حول	الدوار.

التعامل مع مواقف معينة عند الدوار:

احذر املركبات الكبرية

اترك	مسافة	كافية	مبحاذاة	املركبات	الكبرية	)الشاحنات	والحافالت(،	حيث	أن	املركبات	الكبرية	ميكن	أن	تنحرف	بصورة	

 خطرة	عند	االقرتاب	من	الدوار	أو	داخله.	اترك	لها	مساحة	أوسع.
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4-2 الدوران

قبل	تغيري	االتجاه	نحو	زاويٍة	ما	أو	الرجوع	للخلف	أو	تغيري	املسار	أو	الدوران	يف	االتجاه	املعاكس،	ينبغي	عليك	أن	تعرف	

أواًل	ماذا	يوجد	بجانبك	أو	خلفك.	افحص	املرايا	دامئًا	والِق	نظرة	من	فوق	كتفك	إىل	الخلف	حتى	تتأكد	أن	الطريق	خاٍل	وأن	

لديك	املساحة	الكافية	إلمتام	العملية	بنجاح.

1-4-2  الدوران مييناً

قبل	الدوران	نحو	اليمني،	ينبغي	أن	تستخدم	املرايا	وإشارة	االنعطاف	نحو	اليمني	بصورة	جيدة.	ال	تتجاوز	مركبات	أخرى	

قبل	انعطافك	نحو	اليمني	مبارشًة	وترقب	حركة	املركبات	القادمة	عىل	ميينك	قبل	القيام	بعملية	االنعطاف،	خاصة	إذا	كنت	

تقود	مركبة	كبرية.	واعلم	أن	الدراجات	الهوائية	والنارية	بصفة	خاصة	من	املمكن	أن	تختفى	عن	مجال	رؤيتك.

ال تنحرف فجأة عىل راكبي الدراجات

عند الدوران:

 حافظ	عىل	بقائك	قريبًا	من	اليمني	بدرجة	آمنة	وعملية

افسح	الطريق	للدراجات	واملشاة	من	كال	االتجاهني
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2-4-2 الدوران يسارا

إذا	كنت	ترغب	يف	االدوران	نحو	اليسار،	راقب	حركة	املركبات	خلفك،	واقرتب	بسيارتك	من	الخط	املنصف		للطريق	الذي	

تنوي	دخوله،	استخدم	اإلشارة	مقدمًا	إلعالم	املركبات	املارة	يف	اتجاهك	والقادمة	يف	االتجاه	املعاكس	مبا	تنوي	القيام	به،	

خفف	رسعة	املركبة	باستخدام	الفرامل	وتغيري	مستوى	الرسعة	إىل	مستوى	أقل.	اترك	مساحة	للمركبات	األخرى	يك	متر	عىل	

 ميينك،	إن	أمكن.

 اتخذ موضعاً ملركبتك بصورة صحيحة حتى ال تتسبب يف إعاقة حركة السري.

 عند	الدوران:

 انتظر	حتى	توجد	مسافة	آمنة	بينك	وبني	املركبات	القادمة.

 انظر	إن	كان	هناك	أية	دراجات	أو	دراجات	نارية	أو	مشاة.

انظر	يف	املرايا	واملنطقة	العمياء	مرة	أخرى	حتى	تتأكد	من	عدم	وجود	أي	مركبة	تتجاوزك،	ثم	قم	بعملية	الدوران.	

تذكر: املرايا – اإلشارة – الدوران
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 3-4-2 الدوران يف االتجاه املعاكس

امتنع عن الدوران لالتجاه املعاكس يف الحاالت التالية :

-	إذا	مل	يكن	من	املمكن	القيام	بعملية	الدوران	بطريقة	آمنة	وبال	إعاقة	لحركة	السري	األخرى. 	   
-	إذا	كان	هناك	عالمة	)ممنوع	الدوران(. 		

-	عند	إشارات	املرور	الضوئية	)إال	يف	حالة	وجود	عالمة	الدوران	مسموح(. 	

تذكر، عند القيام بالدوران أن تكون اإلجراءات صحيحة كالتايل:

-	اإلنتقال	لليسار	بطريقة	صحيحة	»بالنظر	للمرايا	وأعىل	مستوى	الكتف	وإستخدام	إشارة	الدوران.	 		
-	دخول	مكان	الدوران	من	البداية	. 		

-	مراقبة	حركة	السري	املقابلة	ويف	حال	وجود	فرصة	يتم	الدوران	بطريقة	آمنة. 		
-	إذا	مل	تسمح	حركة	السري	املقابلة	بالدوران	عليك	الوقوف	وانتظار	الفرصة	املناسبة. 	

 مالحظة: من الرضوري االنتباه للمشاة وراكبى الدراجات الهوائية والتعامل معهم بحذر.
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 4-4-2 تغيري االتجاه يف تقاطع متعدد خطوط السري

 عند	تغيري	االتجاه	يف	تقاطع	متعدد	املسارات:

-	اتخذ	مسارك	الصحيح	مبكرًا،	ال	تقم	بتغيري	املسار	يف	اللحظة	األخرية 		
-	ال	تعرب	خطوط	املسارات	الغري	متقطعة	)إال	إذا	كنت	تقود	مركبة	طولها	7.5	أو	أكرث	بحيث	ال	ميكنك	االنعطاف	 	

 من	داخل	مسار	واحد	بشكل	صحيح(

-	التزم	باملسار	الصحيح	عىل	الطريق	قبل	التقاطع 		
-	إذا	كان	هناك	عالمة	سهم	عىل	املسار	الذي	تسري	عليه،	التزم	باالتجاه	الذي	يحدده	السهم 		

تذكر: ال	تقم	بتغيري	اتجاهك	داخل	التقاطع	إال	إذا	كانت	الرؤية	واضحة	–	فاملركبات	الكبرية	مثل	الحافالت	والشاحنات	

ومركبات	النقل	ميكن	أن	تعوق	مجال	رؤيتك.

5-2 تغيري املسارات

تغيري	املسار	هو	اإلنتقال	من	مساٍر	ما	إىل	آخر	عىل	طريق	به	مسارين	أو	أكرث	يف	نفس	االتجاه.	وقد	تحتاج	إىل	تغيري	املسار	

لتجاوز	مركبة	أخرى	أو	لتجنب	مركبة	متوقفة	أو	عندما	تخفف	املركبة	التي	أمامك	من	رسعتها	لالنعطاف	عند	تقاطع.	

إن	نسبة	عالية	من	الحوادث	تقع	عند	محاولة	املركبات	تغيري	مسارها.	والسبب	يف	ذلك	أن	السائقني	الذين	يقومون	بعملية	

 تغيري	املسار	ال	يدركون	أن	هناك	مركبة	أخرى	موجودة	بالفعل	يف	املسار	الذي	يرغبون	يف	االنتقال	إليه.
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لتغيري املسار اتبع الخطوات التالية:

-	راقب	حركة	املركبات	يف	املسار	الذي	ترغب	يف	االنتقال	إليه	بأمان	من	خالل	املرايا. 	
-	انظر	إىل	املنطقة	العمياء	من	فوق	كتفك	يف	اتجاه	تغيري	املسار.	اعِط	إشارة	تغيري	االتجاه	نحو	اليمني	أو	اليسار. 		
-	راقب	الطريق	مرة	أخرى	حتى	تتأكد	من	خلو	الطريق	وأنه	ال	توجد	أية	مركبات	قادمة	برسعة	من	الخلف،	أو	 	

قادمة	إىل	املسار	الذي	ترغب	أنت	يف	االنتقال	إليه	من	الجهة	األخرى	يف	طريق	متعدد	املسارات.

-	قم	بلف	عجلة	القيادة	تدريجيًا	إىل	املسار	الجديد.	ال	تخفف	الرسعة	–	حافظ	عىل	نفس	رسعتك	أو	زدها	برفق. 	

ال	تقم	أبدًا	باالنتقال	إىل	مسار	آخر	فجأة	بقطع	الطريق	أمام	مركبة	أخرى،	مبا	يف	ذلك	الدراجات.	فسائقى	املركبات	األخرى	
يتوقعون	بقاءك	يف	مسارك	الذي	أنت	فيه	بالفعل،	حيث	أن	أولوية	الطريق	لهم	وهم	يتوقعون	أن	تتنازل	لهم	عنها.

تجنب	تغيري	املسار	املتكرر	بال	داعي،	أو	التالعب	بني	مسار	و	آخر.	حيث	أن	ذلك	يزيد	من	احتامل	وقوع	حوادث	تصادم،	

وخاصًة	عندما	تكون	حركة	املرور	مزدحمة	أو	الجو	سيئ.	ال	تنتقل	من	مسار	إىل	آخر	داخل	تقاطع	أو	بالقرب	منه.	وتذكر	

 أن	قضاء	ثواين	قليلة	خلف	مركبة	أكرث	أمانًا	من	االلتفاف	حولها.
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6-2 التجاوز

هناك	تفاوت	بني	رسعة	السائقني	دامئا	.لذلك	نضطر	أحيانا	لتجاوز	املركبات	التي	تسري	برسعة	أبطئ	من	رسعتنا	فام	هو	

تعريف	التجاوز.

 التجاوز :	هو	عبور	مركبة	بطيئة	أمامك	برسعة	أعىل	من	رسعة	هذه	املركبة	من	جهة	اليسار.

عىل سبيل املثال،	الدراجات	ومركبات	خدمة	الطريق	والسائقون	الذين	يستعدون	لالنعطاف	أمامك	هم	يف	األغلب	أبطأ	

من	حركة	املرور	عىل	الطريق.	وقد	ترغب	يف	تجاوز	بعض	املركبات	التي	تسري	برسعة	بطيئة	عندما	تكون	خلفهم.

ويعترب	تجاوز	املركبات	األخرى	من	أخطر	مناورات	السياقة.	ال	تقم	أبدًا	بتجاوز	مركبات	أخرى	حتى	تكون	متأكدًا	من	أنك	

سوف	تفعل	ذلك	بطريقة	آمنة	ال	تسبب	خطرًا	لك	أو	لآلخرين.	ال	تتخطى	أبدًا	الرسعة	املسموح	بها	من	أجل	التجاوز،	فإذا	

مل	تكن	متيقن	من	ذلك،	انتظر	وال	تتجاوز.

 هذه هي الخطوات الالزمة لتجاوز مركبة:

1-6-2  كيفية التجاوز

-	انظر	إىل	الطريق	أمامك	جيدًا،	تأكد	من	أن	هناك	وقت	كاٍف	ومساحة	مناسبة	للعودة	بأمان	إىل	الجانب	 	
الصحيح	من	الطريق	بعد	التجاوز.

-	استخدم	إشارة	االنعطاف	يسارًا	إلظهار	نيتك	يف	االنتقال	إىل	اليسار،	وراقب	الطريق	يف	الخلف	واألمام	قبل	 	
االنتقال	إىل	املسار	األيرس.

-	انظر	ما	إذا	كان	هناك	دراجات	أو	مركبات	صغرية	ميكن	أن	تكون	مختفية	عن	الرؤية	خلف	املركبة	التي	ترغب	 	
يف	تجاوزها.	وترقب	أيضا	أية	مركبات	أخرى	قد	تكون	منعطفة	يسارًا	أمامك،	وكذلك	املركبات	واملشاة	الذين	يدخلون	

الطريق	من	طريق	آخر	أو	طريق	خاص.

-	قم	بتغيري	املسار	فقط	بعد	إعطاء	اإلشارة	املناسبة،	وبعد	التجاوز،	استخدم	اإلشارة	إلظهار	نيتك	يف	الرجوع	 	
إىل	املسار	الذي	بدأت	منه،	وعند	رؤيتك	لواجهة	املركبة	التي	تجاوزتها	كاملة	يف	املرآة	الداخلية	ملركبتك،	قم	بتغيري	املسار.	

واحرتس	من	قطع	الطريق	عىل	مركبة	فجأة	باالنتقال	املفاجئ	أمامها.

-	إذا	قامت	املركبة	التي	ترغب	يف	تجاوزها	بزيادة	الرسعة،	ال	تتسابق	معها.	ارجع	مرًة	أخرى	إىل	مسارك	األصيل.	 	
وال	ترسع	حني	يحاول	سائق	آخر	تجاوزك،	فهذا	غري	قانوين	وخطري.

-	يفضل	عدم	التجاوز	يف	حال	االقرتاب	من	الدوارات	أو	التقاطعات	واملنعطفات	الخطرة.	 		
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2-6-2 متى متتنع عن التجاوز؟

امتنع نهائياً عن تجاوز مركبة أخرى إذا:

- قامت	بالتوقف	أو	تخفيف	الرسعة	عند	معرب	مشاة    
-	قامت	بالتوقف	عند	تقاطع	)ما	مل	يعطي	السائق	إشارة	بانعطافه	نحو	اليمني	أو	اليسار(	وأنه	من	اآلمن	القيام	بذلك 		

-	كان	هناك	عالمة	ممنوع	التجاوز 		
-	كنت	تقرتب	من	منحنى	طريق	أو	تل	أو	مل	تكن	لديك	رؤية	جيدة	للطريق	أمامك 		

-	وجد	خط	متصل	عىل	األرض	فردي	أو	مزدوج. 	

يقوم	قائدو	الدراجات	الهوائية	والنارية	بالقيادة	عىل	أحد	جانبي	املسار	ميينًا	أو	يسارًا	لتجنب	مخاطر	الطريق	أو	يك	يكونوا	

ظاهرين	لقائدي	املركبات	األخرى،	ال	تعترب	ذلك	دعوة	منهم	لتخطيهم	يف	نفس	املسار.	إذا	رغبت	يف	تجاوزهم	،	قم	بذلك	

من	خالل	تغيري	املسارات.

3-6-2  ماذا عليك فعله عندما يتم تجاوزك بواسطة مركبة أخرى؟

عندما	تريد	مركبة	أخرى	تجاوزك،	يجب	أن	تنتقل	إىل	اليمني	واتركها	متر.	وعندما	يتم	تجاوزك	عىل	طريق	ذي	اتجاهني،	

حيث	ينتقل	السائق	إىل	الطريق	املقابل،	كن	حذرًا	وتحرك	نحو	اقىص	اليمني	من	املسار.	كن	مستعدًا	لتخفيف	الرسعة	حتى	

تسمح	للسائق	الذي	يتجاوزك	من	االنتقال	أمامك	برسعة	قبل	حدوث	تصادم.

 ال	يسمح	للشاحنات	عىل	الطرق	الرسيعة	ذات	الثالثة	مسارات	وأكرث	من	السري	عىل	املسار	املتواجد	عىل	أقىص	اليسار.	
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املركبات الكبرية والشاحنات ذات الحمولة البارزة

املركبات	التي	يبلغ	طولها	7.5	مرت	وأكرث،	تحتاج	عند	االنعطاف	والدوران	ملساحة	واسعة،	لذا	احرتس	عندما	تكون	عىل	

مقربة	من	مركبة	كبرية	تقوم	بعملية	انعطاف	أو	تكون	داخل	دوار.	ال	تحاول	التجاوز	مبجرد	أن	أعطى	السائق	إشارة	

االنعطاف،	رمبا	تنحرف	املركبة	بدرجة	كبرية	عند	االنعطاف	داخل	تقاطع	ويسمح	القانون	لهذه	املركبات	عبور	خطوط	

املسار	املتصلة	قبل	الدخول	يف	الدوار.

هذه بعض النصائح تساعدك عند مواجهة مركبة كبرية أو ذات حمولة كبرية عىل الطريق:

-	تحتاج	املركبات	الكبرية	أو	ذات	الحموالت	الكبرية	عمومًا	إىل	مساحة	أكرب	من	تلك	التي	تحتاجها	مركبة	صغرية،	فكن	يقظًا	
 ولبقًا	وتجنب	محاولة	التجاوز	ثم	قطع	الطريق	فجأة	عند	إشارة	املرور،	أو	الدوارات	واألماكن	األخرى	التي	يوجد	بها	إزدحام.

-	تحتاج	هذه	املركبات	ملزيد	من	الوقت	للقيام	بزيادة	الرسعة،	لذلك	تحىل	بالصرب،	حيث	يتحتم	عىل	السائق	التحرك	خالل	
 الكثري	من	أوضاع	نقل	الحركة	حتى	يتمكن	من	االنطالق.

-	عندما	تقوم	مركبة	كبرية	باالنعطاف	إىل	الطريق	الذي	أنت	فيه	اترك	مسافة	كبرية	بينك	وبني	التقاطع	حيث	ميكن	أن	
تحتاج	هذه	املركبات	إىل	مساحة	كبرية	من	أجل	إمتام	عملية	االنعطاف.

يعاين	سائقو	الشاحنات	واملركبات	األخرى	الكبرية	من	مهمة	صعبة	عند	الرجوع	للخلف،	لذا	امنحهم	مساحة	كبرية	تسمح	

لهم	بالتحرك	بسهولة.

تذكر:	إذا	مل	تكن	قادرًا	عىل	رؤية	املرايا	الجانبية	لشاحنة،	فهذا	يعني	أن	سائق	الشاحنة	ال	يستطيع	رؤيتك	كذلك.

بعض اإلرشادات لتجاوز املركبات الكبرية:

 - كن	صبورًا،	انتظر	وخذ	وقتك	وحافظ	عىل	مسافة	فصل	تساوي	طول	عدة	سيارات	قبل	عبور	الخط	الفاصل	بني	املسارات.
-	عندما	تتاح	لك	فرصة	آمنة	للمرور	–	استخدم	اإلشارة،	تحرك	إىل	املسار	األيرس،	زد	من	الرسعة	وتجاوز	املركبة	برسعة	

 وإنسيابية،	واضعًا	يف	ذهنك	أحوال	الطريق،	وضوح	الرؤية،	الظروف	الجوية	وحدود	الرسعة

 -	استخدم	إشارة	االنعطاف	ميينًا	عند	محاولة	الرجوع	مرًة	أخرى	إىل	الجانب	األمين	من	الطريق
-	بعد	التجاوز،	حافظ	عىل	رسعتك.	ال	تتجاوز	مركبة	أخرى	ثم	بعد	ذلك	تقطع	الطريق	عليها	وتقوم	بتخفيف	الرسعة،	فهذا	

 يجرب	قائد	املركبة	األخرى	عىل	استخدام	الفرامل	وتخفيف	رسعته	بصورة	مفاجئة

-	اسمح	للمركبات	األخرى	بتجاوزك،	فقد	تكون	تتحرك	برسعة		أكرب	من	التي	تعتقدها.	تجاوز	فقط	عندما	يكون	الطريق	
 أمامك	خاليًا،	فاالنتظار	لثواٍن	معدودة	قد	ينقذ	حياتك

-	ال	تحاول	أبدًا	تجاوز	شاحنة	أو	أي	مركبة	كبرية	أخرى	عند	منحنى	أو	تل	حيث	تكون	الرؤية	غري	واضحة،	حتى	لو	كانت	
 املركبة	تسري	ببطء.	

 -	استخدم	مسارات	التجاوز	بصورة	جيدة	لتجاوز	الشاحنات	وغريها	من	املركبات	الكبرية	األخرى
 -	كن	مستعدًا	ملقاومة	الرياح	لك	عند	القيام	بتخطي	املركبات	األخرى

-	اتخذ	مزيدًا	من	الحرص	بعد	حلول	الظالم



72

7-2  إيقاف املركبة

تعترب	معرفة	كيفية	إيقاف	املركبة	بطريقة	آمنة	وسليمة	من	أهم	مهارات	السياقة.	راقب	حركة	الطريق	من	خالل	املرايا،	

وابدأ	يف	استخدام	الفرامل	مبكرًا	وتوقف	بهدوء.	ويكون	استخدام	الفرامل	سهاًل	عندما	تجلس	بطريقة	سليمة.	استعمل	

قدمك	اليمنى	عند	استخدام	دواستي	الفرامل	والوقود	وبذلك	لن	تقوم	بالضغط	عليهام	يف	آٍن	واحد	أو	تنشيط	مصابيح	

الفرامل	الخلفية	بال	رضورة	لذلك.	استخدم	دواسة	الفرامل	بثبات	واتزان.

1-7-2  الوقوف عىل جانب الطريق

عند	الحاجة	إىل	الوقوف	بجانب	الطريق	لفرتة	قصرية	للتحقق	من	يشء	خارج	مركبتك	أو	للبحث	عن	االتجاهات	الصحيحة	

 من	خالل	خريطة	مثال،	اتبع	هذه	التعليامت:

-	قبل	تخفيف	الرسعة،	راقب	حركة	الطريق	من	خالل	املرايا	وكذلك	املنطقة	العمياء	ملعرفة	متى	يصبح	الطريق	خاليًا	 	
-	استخدم	اإلشارة	ما	مل	يكن	هناك	مركبات	أخرى	ترغب	يف	دخول	الطريق	من	طريق	جانبي	أو	طريق	خدمات	 	
بينك	وبني	املنطقة	التي	تود	الوقوف	عندها.	انتظر	حتى	تعربهذه	املداخل	حتى	ال	يظن	هؤالء	السائقون	أنك	سوف	تقوم	

 باالنعطاف	قبل	املنطقة	التي	ترغب	يف	التوقف	عندها.

-	قم	بلف	عجلة	القيادة	نحو	جانب	الطريق،	وخفف	الرسعة	بالتدريج،	ثم	توقف	مبحاذاة	حافة	الطريق.	ال	 	
تبتعد	أكرث	من	30	سم	من	حافة	الطريق.	وال	توقف	مركبتك	أمام	مدخل	مركبات	أو	تعيق	أي	حركة	مرورية	أخرى.

-	أوقف	إشارة	االنعطاف	واستخدم	إشارة	التنبيه	الرباعي. 		
إذا	كانت	مركبتك	ذات	ناقل	حركة	أوتوماتييك،	ضع	ذراع	نقل	الحركة	عىل	وضع	الوقوف	P	وشد	فرامل	اليد.	أما	لو	كانت	

مركبتك	ذات	ناقل	حركة	يدوي،	شد	فرامل	اليد	وضع	ذراع	نقل	الرسعة	عىل	وضع	الالتعشيق	إذا	مل	تقم	بإطفاء	املحرك،	أو	

قم	بتغيري	وضع	ناقل	الحركة	عىل	وضع	الرسعة	األول	أو	رجوع	للخلف	إذا	قمت	بإطفاء	املحرك.	عند	الوقوف	عىل	تل،	قم	

بتوجيه	اإلطارات	بطريقة	سليمة	متنع	املركبة	من	التدحرج	أو	االنزالق.
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 2-7-2  الدخول إىل الطريق من وضعية الوقوف عىل جانب الطريق

عند الدخول إىل الطريق بعد التوقف عىل جانب الطريق، اتبع اآلىت:

- انقل	ذراع	نقل	الرسعة	إىل	وضع	الحركة	إىل	األمام		D	أو	وضع	الرسعة	األول	ثم	حرر	فرامل	اليد.   
-	أوقف	ومضات	التنبيه	الرباعي	واستخدم	إشارة	االنعطاف	إىل	اليسار. 		

-	قبل	الدخول	مبارشًة	إىل	الطريق	راقب	املرايا	واملنطقة	العمياء	للتأكد	من	خلو	الطريق	من	املركبات	والدراجات 		
-	ارجع	إىل	مستوى	رسعة	الطريق	الطبيعية	وذلك	بالزيادة	التدريجية	للرسعة	حتى	تتناسب	مع	رسعة	املركبات	 	

األخرى	عىل	الطريق.	ويستحسن	عندما	تكون	حركة	املرور	خفيفة	أن	تزيد	الرسعة	باعتدال،	أما	لو	كانت	حركة	املرور	

مزدحمة،	فيجب	أن	تزيد	الرسعة	بوترية	أرسع.	ويف	املركبات	ذات	ناقل	الحركة	اليدوي	قم	بتغيري	وضع	ناقل	الحركة	كلام	

 زدت	يف	الرسعة.

-	قم	بإيقاف	إشارة	االنعطاف	يسارًا	مبجرد	أن	تعود	إىل	الطريق 	

8-2  املواقف

نظرًا	الختالف	قواعد	الوقوف	من	طريق	إىل	طريق	ومن	مكان	إىل	آخر،	فيجب	دامئًا	أن	تبحث	عن	أي	لوحات	مرورية	

وتتبع	تعليامتها	كوجود	إشارات	ممنوع	الوقوف،	أو	إشارات	لتحديد	اإلنتظار.

قبل القيام بعملية الوقوف، اسأل نفسك:

- هل	الوقوف	هنا	آمن؟   
-	هل	هو	قانوين؟ 		

-	هل	الوقوف	هنا	سيسبب	مشاكل	ملستخدمي	الطريق	اآلخرين؟ 	

1-8-2  األماكن التي ال ميكن الوقوف عندها

 امتنع عن الوقوف مبركبتك أو بأي جزء منها يف أي مكان يكون الوقوف عنده غريمسموح أو عند أيٍ  من هذه األماكن:

- يف	مكان	ممنوع	الوقوف	فيه	.   
-	ال	توقف	سيارتك	أبدًا	عىل	منحنى	أو	تل	أو	أي	مكان	تكون	الرؤية	فيه	غري	واضحة	. 		

-	ال	توقف	سيارتك	بحيث	تغلق	الطريق	عىل	مركبة	أخرى	متوقفة	أو	تغلق	معرب	مشاة	أو	مدخل	طريق. 		
-	الوقوف	يف	مكان	معد	لذوي	اإلعاقات	)وقوف	السائق	يف	موقف	املعاقني	يعرضه	ملخالفة	مرورية. 	
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بعد القيام بعملية الوقوف تذكر اآليت:

- قم	دامئًا	بعد	الوقوف	مبركبتك	بشد	ذراع	فرامل	اليد،	ثم	إطفاء	املحرك	واملصابيح،	اسحب	املفتاح	وأغلق	الباب	لتفادي	
 الرسقة.	ال	ترتك	أبدًا	أطفااًل	يف	املركبة	بعد	إغالقها.

 -	قبل	الخروج	باملركبة	من	موقٍف	ما،	استخدم	اإلشارة	وراقب	حركة	الطريق،	ثم	ادخل	الطريق	عندما	يكون	آمنًا
-	ال	تفتح	أبدًا	باب	سيارتك	وهي	متوقفة	قبل	التأكد	من	أنك	لن	تؤذي	أحدًا	من	املارة	أو	املركبات	أو	تقطع	حركة	املرور.	

 وعندما	يتحتم	عليك	فتح	الباب	وأنت	قريب	من	حركة	املرور،	افتحه	ألقل	وقت	ممكن	للسامح	بنزول	أو	ركوب	شخص	ما.

 2-8-2  كيفية إيقاف مركبة 

مواقف موازية للطريق

إن	الوقوف	املوازي	يعني	أن	تقوم	بإيقاف	املركبة	بجانب	الطريق	بحيث	تكون	اإلطارات	موازية	وبجوار	الرصيف	أو	حافة	

الطريق.	قم	بإيقاف	املركبة	مبوازاة	جانب	الطريق	إذا	كان	ذلك	مسموحًا	به.	قم	بإيقاف	املركبة	عىل	الجانب	األمين	من	

الطريق	يف	اتجاه	حركة	السري.	كام	ميكنك	إيقاف	املركبة	عىل	أٍي	من	جانبي	طريق	ذي	اتجاه	واحد،	ما	مل	تكن	هناك	لوحات	

 تقول	غري	ذلك.
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للوقوف	مبوازاة	جانب	الطريق	األمين،	ابحث	عن	مساحة	تساوي	طول	مركبتك	مرة	ونصف.	راقب	حركة	املرور	بحانبك	

وخلفك،	ثم	اعِط	اإلشارة	إلظهار	نيتك	يف	التوجه	إىل	جانب	الطريق	والوقوف.	أوقف	سيارتك	مبوازاة	املركبة	التي	تقف	أمام	

املنطقة	التي	ترغب	يف	الوقوف	فيها	تاركًا	حوايل	مرت	بني	املركبتني.	اجعل	مصد	سيارتك	الخلفي	عىل	خط	واحد	مع	املركبة	

األخرى	كام	هو	مبني	بالصور.
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اتبع خطوات التلية:-

 - يكون	الرجوع	للخلف	برسعة	بطيئة	وبشكل	حذر	اىل	منطقة	الوقوف	مع	دوران	كامل	لعجلة	القيادة	باتجاه	الرصيف
 -	عند	رؤية	زاوية	املركبه	الخلفيه	الداخليه	يتم	تعديل	املقود	و	الرجوع	للخلف	بشكل	مستقيم	و	ملسافه	بسيطه

 -	مع	الرجوع	للخلف	يتم	لف	املقود	باالتجاه	املعاكس	حتى	تصبح	وضعية	املركبه	مستقيمه	بني	املركبتني	املتوقفتني
 -	يتم	االقرتاب	لالمام	ملسافه	بسيطه	حتى	تصبح	املسافه	بني	سيارتك	واملركبات	االخرى	متساويه	تقريبا	من	االمام	والخلف

-	بعد	التوقف	النهايئ	يجب	رفع	فرامل	اليد	و	تحريك	ذراع	ناقل	الحركه	اىل	الوضعيه	p		اذا	كان	اتوماتيكيا	أو	اىل	الجري	االول	اذا	كان	
 ناقل	الحركه	عاديا

 -	أخريا	اعمل	عىل	ايقاف	املحرك	وسحب	مفتاح	التشغيل	واالستعداد	للخروج	من	املركبه	بشكل	صحيح	

عند الوقوف عىل مرتفع أو منحدر

عندما	توقف	مركبتك	يف	وضع	االنحدار	عىل	التل،	قم	بإدارة	اإلطارات	األمامية	نحو	الرصيف	أو	الكتف	اليمني	للطريق.	فهذا	مينع	

.))A(	التوضيحي	)الرسم	الفرامل.	تحرر	عند	األسفل	إىل	االنزالق	أو	التدحرج	من	املركبة 

أما	لو	كانت	املركبة	متوقفة	يف	وضع	الصعود	مع	وجود	رصيف،	قم	بإدارة	عجلة	القيادة	نحو	اليسار	حتى	تتجه	اإلطارات	نحو	

.))B(	التوضيحي	)الرسم	الخلف	إىل	تدحرجت	إذا	العجالت	بصد	الرصيف	سيقوم	الحالة	هذه	ويف	الطريق، 

وعند	الوقوف	يف	وضع	الصعود	بدون	رصيف،	قم	بإدارة	اإلطارات	بالكامل	نحو	اليمني،	ويف	هذه	الحالة	إذا	انزلقت	املركبة	ستخرج	

.))C(	التوضيحي	)الرسم	السري.	حركة	يف	الدخول	من	بداًل	الطريق	عن

عندمـــا	تقـــوم	بالوقـــوف	عىل	تـل،	يجب	دامئــًا	أن	تقـــوم	بشـــد	ذراع	فــرامـــل	اليـــد	وحـــرك	ذراع	ناقـــل	الحـــركــة	إىل	

وضـــع	

الرجوع	 أو	 األول	 الرسعة	 وضع	 إىل	 الحركة	 ناقل	 ذراع	 حرك	 يدوي،	 حركة	 ناقل	 ذات	 مركبتك	 كانت	 لو	 أما	 	. 	P الوقوف	

كانت	 )فإذا	 صعودًا	 أو	 هبوطًا	 املركبة	 وقوف	 لطريقة	 املعاكسة	 الجهة	 عىل	 الحركة	 ناقل	 وضع	 يكون	 بحيث	 للخلف،	

الرجوع	 الحركة	 ناقل	 وضع	 اختيار	 عليك	 الهبوط	 وضع	 ويف	 األول،	 الرسعة	 وضع	 اختيار	 عليك	 الصعود	 وضع	 يف	 املركبة	

املركبة. إغالق	 تنَس	 وال	 األبواب	 فتح	 قبل	 الطريق	 حركة	 راقب	 التشغيل.	 مفتاح	 واسحب	 املحرك	 اطفئ	  للخلف(.	

)A( الرسم التوضيحي)B( الرسم التوضيحي)C( الرسم التوضيحي
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 الجزء الثالث



78

قواعد عامة للطريق ونصائح 

 من أجل السالمة
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1-3  الرسعة ومخاطرها

الحد	األدىن	واألقىص	للرسعة:	القيادة	برسعة	عالية	جدًا	أو	بطيئة	جدًا	قد	تسبب	خطورة.	بغض	النظر	عن	الحدود	القصوى	

للرسعة	املقررة،	فإن	ظروف	الطقس	وحركة	السري	قد	تجعل	من	الرضوري	أن	تقود	املركبة	برسعة	أقل	من	املعتاد.	ومع	

ذلك	فالقيادة	ببطء	شديد	ميكن	أن	تكون	خطرة.	فيجب	أن	تكون	رسعتك	متناسبة	مع	ظروف	الطريق	وتتامىش	مع	حركة	

 السري،	طاملا	أنها	ال	تتجاوز	الحد	األقىص	للرسعة.

 1-1-3  ملاذا تزداد الخطورة عند القيادة برسعة؟

تزداد الخطورة عند القيادة برسعة لألسباب التالية:

- تكون	اإلصابات	أكرث	خطورة	يف	الرسعات	العالية   
-	تزداد	احتاملية	تعرضك	أو	تعرض	اآلخرين	للموت 		

-	التحكم	يف	املركبة	أثناء	القيادة	برسعاٍت	عالية	يكون	أكرث	صعوبة 		
-	ال	يوجد	وقت	كاٍف	التخاذ	رد	فعل	مناسب	عند	وجود	خطٍر	ما 		

-	كام	أن	السائقني	اآلخرين	لن	يكون	لديهم	الوقت	الكايف	لتفادي	التصادم	بك. 	

التزم دامئاً بالرسعة املناسبة التي تسمح لك بتوقع املواقف الخطرة واملفاجئة والتعامل معها بأمان والتي ميكن أن تحدث 

 عىل الطريق.

2-1-3  كيفية اختيار الرسعة املناسبة

يجب	أن	تجعل	رسعتك	متناسبة	مع	ظروف	الطريق،	وال	تتخطى	حاجز	الحد	األقىص	للرسعة	املقررة.	ويتم	عرض	الحدود	

 القصوى	للرسعة	عىل	لوحات	وفقًا	للمكان	الذي	تقود	به	مركبتك.
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 يجب أن تقود املركبة ببطء يف الحاالت التالية :

 يف حال ازدحام الطريق.

إذا	كان	هناك	مركبات	متوقفة	أمامك،	فمن	املحتمل	أن	يقوم	السائقون	بفتح	الباب	فجأة	أو	الدخول	يف	الطريق	دون	

سابق	إنذار.	كام	أنه	من	املحتمل	أن	يخرج	فجأة	بعض	املارة	من	بني	املركبات	املتوقفة.

خفف	الرسعة	عند	اقرتابك	من	إشارة	ضوئية	خرضاء،	فمن	املحتمل	أن	تتحول	إىل	اللون	األصفر	أو	األحمر	عند	وصولك	

إليها،	ويجب	عليك	أن	تتوقف	بطريقة	آمنة.

الطريق بحالة سيئة

احرتس	إذا	كان	هناك	حفر	يف	الطريق.	ومن	الحكمة	دامئًا	أن	تخفف	الرسعة	يف	حالة	وجود	حىص	متناثرة	أو	رمال	عىل	

الطريق،	خاصًة	عند	منحنيات	الطريق.	كام	يجب	أن	تخفف	الرسعة	وال	تتجاوز	الحد	األقىص	للرسعة	املوضحة	عىل	

 اللوحات	املرورية	عندما	يكون	هناك	أعامل	طرق	جارية	عىل	الطريق.
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 الرؤية غري واضحة

يجب	عليك	أن	تخفف	الرسعة	إذا	مل	تكن	تستطيع	الرؤية	بصورة	واضحة	بسبب	األمطار،الضباب	,الغبار,	األدخنة،	اإلنارة	

الضعيفة	أو	املبهرة	أو	ألن	أشعة	الشمس	مسلطة	عىل	عينيك.

 يف حال وجود مشاة وراكبو دراجات هوائية عىل الطريق

انتبه	جيدًا	عندما	ترى	مشاة	أو	دراجات	عىل	الطريق،	وخاصًة	بالقرب	من	مراكز	التسوق	واملدارس.	فرمبا	ينىس	املارة	

التحقق	من	عدم	وجود	مركبات	عىل	الطريق	قبل	املرور.	امنح	راكبي	الدراجات	مساحة	أكرب	بحيث	ال	تضطرهم	إىل	

الخروج	عن	الطريق.

وتحدد	رسعتك	عىل	الطريق	مدى	الوقت	الذي	يلزمك	لرد	الفعل	املناسب	يف	موقٍف	ما.	فكلام	كانت	رسعتك	عالية،	قّل	

 الوقت	الالزم	لتحديد	الخطر	الذي	يواجهك	والتعامل	معه.
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2-3 مسافة األمان

البد	أن	تحافظ	عىل	مسافة	فصل	آمنة	بينك	وبني	املركبة	التي	أمامك،	بحيث	إذا	تطلب	األمر	إيقاف	املركبة	تفعل	ذلك	

بدون	الضغط	عىل	دواسة	الفرامل	بصورة	شديدة	ومفاجئة	)فرملة	مفاجئة(،	فمعظم	حوادث	التصادم	التي	تحدث	يف	

 الجزء	الخلفي	للمركبات	يكون	سببها	عدم	ترك	مسافة	فصل	آمنة	عن	املركبات	يف	األمام.

واملسافة	أو	مساحة	تخفيف	الرسعة	بينك	وبني	املركبة	التي	أمامك	تسمى	مسافة	األمان.	ولتحديد	طول	مسافة	األمان	

التي	يجب	أن	ترتكها	بينك	وبني	املركبة	التي	أمامك،	يجب	أن	تأخذ	يف	اعتبارك	رسعة	حركة	السري	وظروف	الطريق.

1-2-3 قاعدة الثانيتني

 تعترب	قاعدة	الثانيتني	وسيلة	لتقدير	املسافة	التي	يجب	املحافظة	عليها	للحصول	عىل	مسافة	فصل	آمنة	عند	أي	رسعة.

ميكنك	أن	تستخدم	شيئًا	ثابتًا	عىل	الطريق	كعالمة	بحيث	تنتظر	إىل	أن	متر	بها	نهاية	الجزء	الخلفي	للمركبة	التي	أمامك،	ثم	

ابدأ	بالعد	»ألف	وواحد،	ألف	واثنني«،	يجب	أن	تأخذ	ثانيتني	كاملتني	للوصول	إىل	العالمة	التي	حددتها،	فإذا	وصلت	إليها	

قبل	إنهاء	العد،	فأنت	قريب	أكرث	من	الالزم	ويجب	أن	تخفف	الرسعة	لرتك	مسافة	أكرب	بينك	وبني	املركبة	التي	أمامك،	ثم	

تعيد	العملية	من	جديد	حتى	تتأكد	من	ترك	مسافة	فصل	آمنة.	

استخدم شيئاً 

ألف وواحدثابتاً كعالمة

ألف واثنني
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وتذكر	أن	قاعدة	الثانيتني	تطبق	فقط	يف	الطرق	الجيدة	واألحوال	املرورية	والجوية	املناسبه،	أما	عكس	ذلك،	فيجب	عليك	

زيادة	مسافة	األمان	إىل	أربع	أو	خمس	ثواين.

اترك	دامئًا	مساحة	آمنة	بينك	وبني	املركبات	أمامك	وخلفك	وعىل	الجانبني،	حيث	متثل	هذه	املساحة	هامش	الخطأ	املسموح	

لك	به	يف	املواقف	الطارئة.	وتعترب	املساحة	اآلمنة	بينك	وبني	املركبة	التي	أمامك	هي	أكرث	املساحات	التي	ميكن	التحكم	بها،	

 لذا	حافظ	دامئًا	عىل	مسافة	األمان	الكافيه.

2-2-3  كم تستغرق عملية إيقاف املركبة؟

تعتمد مدة إيقاف مركبة عىل:

مسافة رد الفعل

إن	مسافة	رد	الفعل	هي	تلك	املسافة	التي	تقطعها	املركبة	قبل	كبح	الفرامل.	تتأثر	هذه	املسافة	بصورة	مبارشة	تبعًا	لرسعة	

رد	فعل	السائق.	فالسائق	املتيقظ	يلزمه	ثانية	واحدة	تقريبًا	التخاذ	رد	الفعل	املناسب،	وهذا	يعني	أن	املركبة	سوف	تتحرك	
 ملسافة	18	مرتًا	تقريبًا	عند	رسعة	60	ك/س	خالل	هذه	املدة	التخاذ	رد	الفعل.

ويؤثر	نقص	الرتكيز	واليقظة	عىل	رسعة	رد	فعل	السائق	مام	يؤدي	إىل	استغراق	مدة	أطول	لوصول	قدم	السائق	إىل	دواسة	

 الفرامل	و	يرتتب	عىل	ذلك	تحرك	املركبة	ملسافة	أكرب	قبل	الضغط	عىل	الفرامل.

مسافة الفرملة

تحسب	مسافة	الفرملة	بشكل	أسايس	من	اللحظة	األوىل	للضغط	عىل		الفرامل	وحتى	وقوف	املركبة	متامًا.	وتتأثر	مسافة	

الفرملة	بعدة	عوامل	منها	ظروف	الطريق،	والحمولة،	ووزن	املركبة،	وحالة	اإلطارات	والفرامل	والتي	تزيد	من	مسافة	الفرملة،	

وقد	يصبح	من	الصعب	جدًا	قياس	املسافة	الدقيقة	التي	تلزم	املركبة	للتوقف.	فإذا	كانت	املسافة	الالزمة	ملسافة	رد	الفعل	

عند	رسعة	60	ك/س	هي	18	مرتًا،	فيعتقد	أن	متيش	املركبة	ملسافة	إضافية	تقدر	بأبعد	من	36	مرتًا	قبل	التوقف.

مسافة التوقف 

تعرف	املسافة	التي	تلزم	املركبة	من	لحظة	رد	الفعل	األول	للسائق	وحتى	التوقف	التام	للمركبة	مبسافة	التوقف.	ويعني	هذا	

أن	املركبة	التي	تسري	عند	رسعة	60	ك/س	يف	الظروف	الطبيعية	وبدون	كبح	الفرامل	بشدة	قد	تأخذ	54	مرتًا	للتوقف	التام.

مسافة رد الفعل + مسافة الفرملة = مسافة التوقف

تتأثر	مسافة	التوقف	بشكل	عام	بعدة	عوامل	منها	وزن	املركبة،	ووزن	الحمولة،	ودرجة	االنحدار،	ومستوى	الرؤية،	وظروف	

الطريق،	وحالة	اإلطارات	والفرامل،	والضغط	الذي	تسببه	الرياح	القوية	وغريها	من	العوامل	األخرى...
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ظروف الطريق

كن	حريصًا	عند	قيادة	سيارتك	عىل	سطح	طريق	عليه	حىص	متناثرة	أو	كان	بحالة	سيئة،	فالظروف	الغري	مالمئة	مثل	

الطقس	املمطر،	وأسطح	الطريق	الغري	ممهدة	تزيد	من	مسافة	توقف	املركبة.	فلو	فرضنا	أنك	تقود	مركبة	جديدة	بإطارات	

 وفرامل	يف	حالة	جيدة	ويف	جو	جاف،	فإن	الجدول	التايل	يبني	لك	ماذا	يحدث	عند	مستويات	مختلفة	من	الرسعة.

مسافة التوقف

مسافة	رد	الفعل

مسافة	الفرملة
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ملاذا يلزم الشاحنات مسافة أكرب للتوقف؟

تهتم	السلطات	يف	العديد	من	الدول	باملركبات	الثقيلة	املتورطة	يف	حوادث	عىل	الطرق	الرسيعة،	ليس	فقط	ملا	تسببه	من	

ضحايا	وإصاباٍت	خطرية	ولكن	أيضًا	ملا	ينتج	عن	ذلك	من	إعاقة	هائلة	لحركة	السري	واالزدحام	املروري.	وتحدث	معظم	

الحوادث	بسبب	عدم	قدرة	السائقني	عىل	إيقاف	مركباتهم	وهي	محملة	يف	مسافة	آمنة.	فوزن	الحمولة	يجعل	املركبة	أكرث	

ثقاًل	مام	يؤثر	عىل	مسافة	الفرملة	بينام	تظل	مسافة	رد	الفعل	كام	هي	عند	سائقي	املركبات	الخفيفة.	

 3-3 القيادة يف الظروف املختلفة

1-3-3  حقائق عن القيادة لياًل

تزداد	نسبة	الحوادث	وحاالت	الوفاة	مبقدار	ثالث	أضعاف	أثناء	الليل	عنها	أثناء	النهار.	العديد	من	السائقني	ال	يدركون	

الطرق	الفعالة	للتعامل	مع	الرؤية	أثناء	الليل.	وتختلف	الرؤية	أثناء	الليل	)الرؤية	الليلية(	من	شخص	آلخر	وفقًا	لعدة	

عوامل	مختلفة،	ويعترب	عامل	السن	هو	األكرث	شيوعًا	من	بني	هذه	العوامل	،	فالسائقون	يف	سن	50	عامًا	أو	أكرث	تقل	

قدرتهم	عىل	الرؤية	مبقدار		30	%	إىل	50	%		مقارنًة	بالسائقني	الذين	ترتاوح	أعامرهم	قريبًا	من	25	سنة.	

أشياء تجعل القيادة لياًل أكرث سوءاً:

-	تظليل	نوافذ	املركبات	الجانبية	واألمامية	)املخفي( 		
-	املرايا	والنوافذ	الجانبية	واألمامية	متسخة	ومغطاة	باألتربة	 		

-	انعكاس	الضوء	وخاصة	من	إنارة	الشوارع،	واللوحات	اإلعالنية،	واإلضاءة	األمامية	للمركبات	القادمة	عىل	 	
 الطرق	املبتلة	وكذلك	النوافذ	الجانبية	واألمامية	املبتلة	وغريها...

-	استخدام	املركبات	املقرتبة	من	الجهة	املواجهة	لإلنارة	الساطعة	الشديدة. 		

مسافة التوقف

مسافة الرؤيا منطقة الخطر
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استخدام اإلنارة املبهرة

استخدم	اإلنارة	املبهرة	من	أجل	مستوى	رؤية	أفضل.	ومع	ذلك	فقد	يسبب	استخدامك	لإلنارة	الشديدة	تشويش	رؤية	

السائقني	املواجهني	لك،	لذا	فأنت	مطالب	قانونًا	بتخفيض	درجة	إنارة	املصابيح	األمامية:

-	مبجرد	أن	تكون	مصابيح	املركبة	املقبلة	منخفضة	اإلنارة. 		

-	عندما	تكون	عىل	بعد	200	مرت	من	مركبة	مقبلة	أو	أقل. 		
-	عندما	تقود	مركبتك	عىل	مسافة	200	مرت	من	املركبة	التي	أمامك	أو	اقل. 	

أما لو كانت هناك مركبة مقبلة يف اتجاهك مع استخدامها لإلنارة املبهرة:

- خفف	الرسعة   
-	ال	تنظر	للضوء	مبارشة 		

-	حافظ	عىل	مكانك	يف	الجانب	األمين	من	الطريق 	

تستطيع	تغيري	مستوى	اإلنارة	إىل	النور	املبهرفقط	عندما	تقرتب	من	مركبة	أمامك	وترغب	يف	تجاوزها،	فهنا	يكون	النور	

املبهر	لغرض	تنبيه	السائق	بأنك	سوف	تقوم	بتجاوزه.
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 نصائح للقيادة أثناء الليل

عندما تقود املركبة لياًل:

-	حافظ	عىل	نظافة	الزجاج	األمامي	والخلفي	واملصابيح	واملرايا 		
-	استخدم	مصابيح	اإلنارة	األمامية	عند	غروب	الشمس	والتي	قد	ال	تحسن	من	مستوى	الرؤية،	لكنها	ستساعد	 	

 قائدي	املركبات	األخرى	عىل	رؤيتك.

-	حافظ	عىل	مسافة	امان	إضافية،	حيث	قد	يكون	من	الصعب	توقع	رسعة	املركبات	األخرى. 		
-	حافظ	عىل	رسعة	مناسبة	تسمح	لك	بالتوقف	يف	مجال	إنارة	املصابيح	األمامية	ملركبتك. 		

-	تصل	درجة	امليل	إىل	النعاس	أثناء	الليل	ذروتها	لذلك	فالقيام	بالتوقف	ملرات	متكررة	وأخذ	أقساط	قصرية	من	 	
 الراحة	يساعد	عىل	بقائك	متيقظًا.

-	تجنب	استخدام	مصابيح	اإلنارة	املبهرة	إذا	كانت	هناك	مركبة	أمامك	أو	يف	االتجاه	املعاكس 		
-	توقف	عىل	جانب	الطريق	مبسافة	جيدة	إذا	تعطلت	املركبة،	وضع	مثلث	التحذير	العاكس	برسعة	لتحذير	املركبات	 	

 القادمة	من	الخلف.		

-	ال	تستخدم	اإلنارة	الخاصه	بالضباب	يف	الظروف	الجوية	الطبيعية. 	

 مصابيح	القيادة	لياًل

املصابيح	األمامية

ينصح	دامئًا	باستخدام	مصابيح	اإلنارة	املنخفضة	عند	القيادة	لياًل	)املصابيح	األمامية(.	فاستخدام	اإلنارة	املنخفضة	أثناء	

القيادة	ال	يجعل	فقط	الرؤية	أفضل	أثناء	الليل	بل	أيضًا	يساعد	مستخدمي	الطريق	اآلخرين	عىل	تقدير	رسعات	املركبات	

 التي	تسري	عىل	الطريق	بصورة	أفضل.

مصباح	اإلنارة	املبهرة	/	مصباح	اإلنارة	الكاملة

ينصح	باستخدام	مصباح	اإلنارة	الكاملة	عند	القيادة	برسعات	عالية	يف	الطرق	الرسيعة	والطرق	الدولية	وغريها....	فالقيادة	

برسعة	عالية	أثناء	الليل	يتطلب	مدى	رؤية	أبعد،	حتى	تحصل	عىل	مسافة	ووقت	أطول	للتوقف.

 تنبيه:	يستخدم	مصباح	اإلنارة	الكاملة	فقط	عندما	ال	يكون	هناك	مركبات	أخرى	يف	الخلف	أو	األمام.

 إذا	وجدت	مركبة	مقرتبة	من	خلفك	ومستخدمة	مصابيح	اإلنارة	اإلنارة	املبهرة.

 انظر	إىل	الجانب	األمين	من	الطريق.

 خفف	الرسعة	إذا	تطلب	األمر	ذلك.

انتقل	إىل	الجانب	األمين	من	الطريق.
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 2-3-3 القيادة أثناء سقوط املطر 

تصعب الرؤية أثناء سقوط املطر. ومن أجل القيادة بدرجة أكرث أماناً يف الجو املمطر:

- تأكد	من	أن	مساحات	الزجاج	يف	حالة	جيدة	وأن	الزجاج	نظيف   
-	قم	بتشغيل	املصابيح	األمامية	عىل	املستوى	املنخفض 		

-	استخدم	مكيف	الهواء	ملنع	تجمع	الشبورة	عىل	الزجاج	األمامي 		
-	استخدم	السخان	إذا	مل	يكن	لديك	مكيف	هواء	أو	افتح	الزجاج	إذا	لزم	األمر. 	

 ال بد أن تويل اهتامماً كبرياً باملشاة وراكبي الدراجات حيث تصعب رؤيتهم يف الجو املمطر.

حافظ	عىل	مسافة	أمان	أكرب

يتطلب	التوقف	عندما	يكون	الطريق	مبتاًل	مسافة	أطول	من	املعتاد،	لذلك	فال	تتبع	مركبة	أمامك	مبارشًة	دون	مسافة	امان	

كافية	خاصًة	أثناء	سقوط	املطر	أو	بعد	سقوطه.	حيث	يجب	عليك	مضاعفة	مسافة	األمان	يف	الظروف	الغري	العادية	عندما	

 يكون	الطريق	مبتاًل	أو	عندما	تكون	الرؤية	ضعيفة.

3-3-3  القيادة يف الضباب

ما هوالضـباب  ؟	الضباب	هو	ظاهرة	طبيعية	وهو	عبارة	عن	قطرات	مائية	عالية	يف	الهواء	:	ويحدث	نتيجة	تكاثف	بخار	
املاء	قرب	سطح	األرض	ويساعد	عىل	التكوين	الغبار	والدخان	والشوائب	املختلفة	يف	الجو	حيث	يعلق	عليها	البخار	.

تختلف	درجة	البخار	باختالف	كثافته	حيث	كلام	زادت	كثافة	البخار	كان	الضباب	اشد	كثافة,والضباب	ال	يجعل	األرض	

مبتلة	وزلقة	فقط	,بل	انه	يجعل	الرؤيا	شبه	معدومة	أمام	السائق	باإلضافة	إىل	تحول	الضباب	إىل	ما	يشبه	البخار	عىل	

 النوافذ	قد	يزيد	من	صعوبة	الرؤيا	وبالتايل	تزداد	نسبة	الحوادث.	

احتياطات من أجل السالمة

أثناء	القيادة	يف	الضباب	عليك	استخدام	إنارة	خاصة،	مام	يساعد	مستخدمي	الطريق	اآلخرين	عىل	رؤية	سيارتك.	وتجنب	
 استخدام	مصابيح	التوقف	أو	مصابيح	اإلنارة	املبهرة	،	أو	مصابيح	التنبيه	أو	الخطر.

 إن	الرصيف	أو	خط	الطريق	املوجود	عىل	ميني	الشارع	يساعدك	بشكل	أفضل	عىل	القيادة	يف	الضباب.

لزيادة	مستوى	الرؤية	يف	الضباب	استخدم	املساحات	إلزالة	الرطوبة	والضباب	املتكون	عىل	الزجاج	األمامي	والخلفي،	

 وكذلك	ميكن	استخدام	مكيف	الهواء	أو	السخان.

خفف	الرسعة	وحافظ	عىل	مسافة	امان	إضافية	بينك	وبني	املركبات	التي	أمامك
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  4-3-3 القيادة يف حالة االزدحام املروري

 من	يريد	أن	يعلق	يف	االزدحام؟؟؟؟	ال	أحد....

 ببساطه	ال	أحد	يرغب	القياده	يف	حركة	سري	بطيئه	رمبا	تكون	أبطئ	من	حركة	املشاة

إن	القياده	يف	زحمة	السري	تدفع	السائق	احيانا	للعصبيه	و	اتخاذ	قرارات	خاطئه	أو	قرارات	مخالفه	للقانون	والتعامل	

 بعنف	مع	السائقني	االخرين	مام	يزيد	من	املشكله

 لذلك	يفضل	البعض	استعامل	طرق	أطول	مسافًة	وزمنًا	من	الوقوع	يف	زحمة	السري

فمن	االْفضل	االنطالق	مبكرًا	و	تفادي	الوقوع	باالزدحام	مع	استعامل	سياره	واحده	ملجموعه	من	االشخاص	يعملون	معًا	

 )وهذا	ما	يسمى	النقل	املشرتك(

5-3-3  القيادة عىل الطرق الساخنة والجافة

يعتقد	العديد	من	سائقي	املركبات	بصورة	خاطئة	أن	القيادة	عىل	الطرق	الساخنة	والجافة		تكون	آمنة	جدًا	مقارنًة	

بالقيادة	عىل	الطرق	املبتلة	والباردة،	ولكن	هناك	بعض	الحقائق	التي	تخفى	عليهم	والتي	ميكن	أن	تسبب	مشاكل.	فكام	

نعلم	جميعًا	تقلل	الحرارة	درجة	االحتكاك	بني	األسطح	وأحيانًا	تسبب	األسطح	الساخنة	نوعًا	من	التنافر	بينها	وبني	األشياء	

األخرى،		وهذا	ما	ينتج	عنه	نقص		يف	درجة	التجاذب	بني	الطريق	واإلطارات	بدرجة	كبرية	عن	تلك	التي	يسببها	سطح	

الطريق	الجاف	وهو	يف	حالة	باردة	أو	معتدلة.	وكل	ذلك	يزيد	من	خطورة	تعرض	املركبة	لالنزالق،	كام	أن	السياقة	عىل	

طرق	

ساخنة	تزيد	من	احتامل	انفجار	اإلطارات	عن	مثله	عىل	الطرق	الباردة	)وذلك	إذا	كانت	اإلطارات	يف	حالة	سيئة(.	كام	

يسبب	الرساب	)الخيال	الزائف(	مشكالت	عىل	الطرق	الساخنة	كاعتقاد	وجود	بركة	مياه	عىل	الطريق	أو	انعكاس	صورة	

يشء	ما	بشكل	أقرب	بكثري	من	مكانه	الحقيقي.

تحذيرات !

 -	يجب	أن	تكون	مقاسات	اإلطارات	وفقًا	للمعايري	املحلية،	تجنب	اإلطارات	الغري	مصممة	لالستخدام	يف	منطقة	الخليج.
 -	يجب	املحافظة	عىل	ضغط	اإلطارات	وفقًا	لتوصيات	املصنع.

 -	إذا	نقص	النقش	الخارجي	لإلطار	عن	6	مم،	يجب	تغيريه.
 -	ال	تستخدم	أبدًا	إطارات	معدلة	أو	مستعملة
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4-3 القيادة عىل الطرق الرسيعة

هناك عدد من القواعد والرشوط التي تطبق عىل الطرق الرسيعة:

1-4-3 القواعد األساسية للطرق الرسيعة

 قبل	القيادة	عىل	طرق	رسيعة،	يجب	أن	تتأكد	أواًل	من	ثقتك	بنفسك	يف	القيادة	برسعة	عالية	عىل	الطرق	الرسيعة.

نظرًا	ألن	الرسعات	املسموح	بها	عىل	الطرق	الرسيعة	تكون	يف	العادة	أعىل	من	تلك	املسموح	بها	يف	املناطق	الداخلية،	فهنا	

تزداد	أهمية	أن	تكون	عىل	معرفة	مبا	يجري	حول	مركبتك.

هذه النصائح ميكن أن تساعدك:

 -	انظر	اىل	املرآة	الداخلية	باستمرار،	وانظر	إىل	املنطقة	العمياء	عند	تغيري	املسارات.
-	استخدم	إشارات	االنعطاف	بصورة	جيدة	مقدمًا	قبل	تغيري	املسارات،	أو	دخول	وخروج	الطريق	الرسيع.	يجب	أن	تفسح	

 الطريق	لحركة	املركبات	يف	املسار	الذي	تريد	االنتقال	إليه،	وال	تنتقل	إال	عندما	يكون	ذلك	آمنًا.

 -	كن	متسامحًاً	ولبقًا	عند	دخولك	يف	حركة	السري	.	اترك	مسافة	آمنة	بينك	وبني	املركبات	التي	أمامك.
 -	كن	منتبها	تجاه	اللوحات	اإلرشادية	.	فكلام	كنت	رسيعًا	يف	رؤية	هذه	اللوحات،	كلام	كان	استعدادك	أفضل	التخاذ	املسار	الصحيح.

 -	ال	تستخدم	املسار	األيرس	إال	لتجاوز	مركبة	أخرى،	أو	إذا	كانت	املسارات	األخرى	مزدحمة.
-	يف	ظروف	الرؤية	غري	الواضحة	مثل	سقوط	األمطار،	والضباب،	واألدخنة،	خفف	الرسعة	وزد	من	مسافة	األمان.	قم	

 بتشغيل	مصابيح	الرؤية	املنخفضة	حتى	يراك	السائقون	اآلخرون.

-	إذا	تعطلت	مركبتك	عىل	الطريق	الرسيع،	توقف	عىل	مسار	الطوارئ.	قم	بتشغيل	مصابيح	التنبيه	)الرباعي(	،	وابعد	
بقدر	املستطاع	عن	حركة	السري	عىل	املسارات	األخرى.	كن	حريصًا	جدًا	عندما	تدخل	الطريق	مرًة	أخرى.	وال	تنِس	أن	

تفسح	الطريق	لجميع	املركبات	القادمة،	وتقوم	بتشغيل	إشارة	االنعطاف	لخمس	ثواين	عىل	األقل،	قبل	الدخول	يف	الطريق.
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 2-4-3 كيفية الدخول يف طريق رسيع

							

قبل الدخول يف طريق رسيع:

تأكد	من	قدرة	مركبتك	عىل	السري	دون	توقف،	وبها	الوقود	الكايف	للرحلة،	وأنه	تم	تأمني	أي	حمولة	بطريقة	جيدة	إن	

 وجدت.

-	خطط	لرحلتك	مقدمًا	وتعرف	عىل	نقاط	الدخول	والخروج	قبل	السري	عىل	الطريق	الرسيع 		
-	عدل	وضع	ناقل	الحركة	كلام	زادت	رسعتك 		

-	ال	تدخل	الطريق	الرسيع	بشكل	مفاجئ	بل	بإستعامل	مسار	التسارع	كام	هو	موضح	بالصورة. 		
-	التحق	بحركة	السري	بطريقة	سلسة	وآمنة 		

-	تأكد	من	استخدام	اإلشارة	دامئًا	الظهار	ما	تنوي	فعله 		

3-4-3 الرسعات املناسبة عىل الطرق الرسيعة

صممت	الطرق	الرسيعة	الستيعاب	حركة	سري	أعىل	رسعة	من	الطرق	العادية.	لكن	ال	يجب	أن	تتخطى	الحد	األقىص	

 للرسعة	املوضح	عىل	اللوحات	املرورية.

قد	تسبب	القيادة	ببطء	مواقف	خطرة	عىل	الطرق	الرسيعة،	لذلك	فأنت	مطالب	بعدم	القيادة	برسعة	تقل	عن	الحد	

األدىن	للرسعة	املقررة	)ما	مل	تكن	حركة	السري	أو	الطقس	أو	مستوى	الرؤية	أو	أي	ظروف	أخرى	تتطلب	القيادة	مبستوى	

رسعة	أبطأ(.



92

 4-4-3  مغادرة الطريق الرسيع

اخرت	املسار	الصحيح	لوجهتك	قبل	املخرج	بوقٍت	كاٍف،	وكذلك	استخدم	اإلشارة	إلظهار	نيتك	يف	مغادرة	الطريق	الرسيع	

 قبل	الخروج	بوقت	كاٍف	أيضًا.	ثم	تحرك	بصورة	تدريجية	ولكن	إيجابية	نحو	مسار	الخروج	عندما	يكون	ذلك	آمنًا.

خفف	الرسعة	وأنت	تدخل	املسار	التباطئي	وعدل	من	مستوى	الرسعة	حتى	تكون	جاهزا	للقيادة	وفق	القواعد	املتبعة	

 داخل	املدن	بعد	لوحة	»نهاية	الطريق	الرسيع«.

 5-4-3 ما الذي يجب االمتناع عنه أثناء القيادة عىل الطرق الرسيعة؟

عند القيادة عىل الطريق الرسيع، امتنع عن:

- الوقوف	بال	داعي   
-	الرجوع	للخلف	أو	الدوران	يف	االتجاه	املعاكس 		

-	الوقوف	يف	مسار	الطوارئ	)إال	يف	حالة	الطوارئ	أو	مساعدة	مركبة	أخرى	متعطلة( 		
-	قيادة	املعدات	و	اآلليات	الزراعيه	البطيئة	ويتم	نقلها	بواسطة	شاحنه	مخصصة 		

-	زيادة	الحمولة	عن	الحد	املسموح	به	قانونًا 	

 ال يسمح للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية  بالسري عىل الطرق الرسيعة إال يف األماكن املخصصة لذلك.
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5-3 استخدام الهاتف املتحركة

مينع	القانون	استخدام	الهاتف	املتحركة	أثناء	القيادة	ليس	فقط	بسبب	أنها	تشتت	تركيز	السائق	ولكن	أيضًا	ألن	لها	توابع	

خطرية	ميكن	أن	ينتج	عنها	حوادث	قاتلة.	وقد	ينتج	عن	أي	مامرسة	مثل	االتصال	أو	استقبال	املكاملات	أو	إرسال	الرسائل	

 وقراءتها	أو	لعب	األلعاب	االلكرتونية	أو	غريها	من	املامرسات	األخرى	حوادث	جسيمة.

 تزداد	خطورة	الوقوع	يف	حادث	مميت	عند	استخدام	الهاتف	املتحرك	إىل	9	أضعاف.

يسمح	القانون	التكلم	عرب	الهاتف	املتحرك	با	ستعامل	سامعة	األذن	اثناء	القيادة	ألن	السائق	يكون	ممسكا	بعجلة	القيادة	

بكلتا	يديه	ومع	ذلك	فالخطوره	موجودة	ألن	تركيز	السائق	يكون	مع	الطرف	اآلخر	للمكاملة	مام	يبطئ	من	ردة	فعل	

السائق	ويزيد	من	احتامل	وقوع	الحادث.

 ينصح بالوقوف باملركبة عىل جانب الطريق أو أي مكان آخر أكرث أماناً، الستخدام الهاتف املتحرك.
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6-3 اإلسعافات األولية

عندما	يكون	هناك	شخص	مصاب،	فإن	الدقائق	األوىل	من	اإلصابة	تكون	يف	غاية	األهمية.	وحتى	تأيت	املساعدة	املدربة،	

فإن	معرفتك	باإلسعافات	األولية	قد	تنقذ	حياة	شخص	ما.	إذا	مل	يتم	معالجة	شخص	مصاب	بصورة	فورية،	فيمكن	أن	ميوت	

نتيجة	انسداد	يف	مجرى	هواء	أو	نتيجة	النزيف	حتى	املوت.	واذا	افرتضنا	أنك	مل	تحرض	أي	حصص	تدريبية	عن	اإلسعافات	

األولية،	فإن	النصائح	التالية	قد	تساعدك	إذا	صادفك	حادث:

كيف تستطيع املساعدة؟ 

تحقق من عدم وجود إي خطر يهددك أواًل، ثم املارة، وبعد ذلك املصابني:

-	أوقف	سيارتك	بحيث	تحمي	موقع	الحادث 		
-	قم	بتشغيل	مصابيح	التنبيه 		

-	أرسل	شخصًا	ما	لتحذير	املركبات	القادمة 		
-	أرسل	شخصًا	للمساعدة 		

-	اتصل	بـ	)999(	لطلب	املساعدة	من	خدمات	الطوارئ 		
-	قم	بإطفاء	محرك	املركبة	املشرتكة	يف	الحادث	وافصل	كيبل	البطارية	إذا	أمكن 		

-	قم	بتأمني	املركبة	املشرتكة	يف	الحادث	بشد	ذراع	فرامل	اليد 		
-	قم	بإطفاء	السجائر 		

-	امنع	اآلخرين	من	التدخني	بالقرب		من	موقع	الحادث. 	

ال تحرك املصابني إال إذا كان هناك خطر ما يتهددهم.

عىل سبيل املثال،	لو	كانت	املركبة	مشتعلة	أو	كان	املصابون	عىل	الطريق	العام.



95

سيارات اإلسعاف

مركبات إطفاء الحريق

سيارات الرشطة

 7-3  مركبات الطوارئ

 ميكنك	التعرف	عىل	أي	مركبة	طوارئ	من	خالل	صفارة	اإلنذار	أو	الومضات	الحمراء	أو	الحمراء	و		الزرقاء.

 أنواع املركبات التي تستخدم يف الطوارئ هي:
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التعامل مع مركبة طوارئ مقرتبة

عندما	ترى	الومضات	الحمراء	أو	الحمراء	والزرقاء،	أو	تسمع	صفارة	اإلنذار	ملركبة	طوارئ	مقرتبة	من	أي	من	الجانبني،	

يجب	عليك	فورًا	أن	تخفف	الرسعة،	وتتحرك	إىل	الجانب	األمين	من	الطريق	بقدر	املستطاع	ويف	حدود	األمان،	ثم	تتوقف.

كن	متيقظًا،	عندما	ترى	مركبة	طوارئ	مقرتبة	منك	مع	تشغيلها	للومضات	وصفارة	اإلنذار،	استعد	لالبتعاد	عن	الطريق.

-	كن	رسيعًا	يف	رد	الفعل	ولكن	بدون	ترسع،	ال	تكبح	الفرامل	بشدة	أو	تتجه	إىل	جانب	الطريق	فجأة،	استخدم	 	
 اإلشارة	لتنبيه	السائقني	اآلخرين	عن	نيتك	يف	التوقف	عىل	جانب	الطريق.

-	راقب	حركة	الطريق	من	خالل	مرايا	الرؤية	الخلفية،	انظر	إىل	األمام	وعىل	جانبي	مركبتك.	واسمح	أيضًا	 	
 للمركبات	االخرى	بالتوقف	عىل	جانب	الطريق.	انتقل	إىل	اليمني	وتوقف	تدريجيًا.

-	انتظر	حتى	تعرب	مركبة	الطوارئ	وترقب	أية	مركبات	طوارئ	أخرى	قد	تكون	متجهه	لنفس	الظروف	الطارئة.	 	
 ثم	راقب	حركة	السري	لتتأكد	من	خلو	الطريق	قبل	الرجوع	إىل	الطريق	واإلنضامم	مرة	أخرى	إىل	حركة	املرور.

-	ال	تقد	مركبتك	عىل	كتف	الطريق	أو	تعيق	حركته	عىل	الطرق	الرسيعة،	حيث	أن	مركبات	الطوارئ	تستخدمه	 	
يف	حالة	ازدحام	كل	املسارات	األخرى.

ال	تتبع	أبدًا	مركبة	طوارئ،	حيث	أن	اتباع	مركبة	إطفاء	الحريق	أو	مركبة	إسعاف	مستجيبة	الستدعاء	ما،	يف	نفس	اتجاه	
املسار	يعد	أمرًا	غري	قانوين.

عدم	االستجابة	بإفساح	الطريق	ملركبة	طوارئ	مقرتبة	بالتوقف	عىل	جانب	الطريق	األمين	ميكن	أن	يعرضك	ملخالفة	مرورية.

 استجب	للومضات	وصفارة	اإلنذار	بجدية.	اخِل	الطريق،	انتقل	إىل	اليمني،	ثم	توقف.	هذا	اتباع	للقانون
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االقرتاب من مركبة طوارئ متوقفة مع تشغيلها لومضات األحمر أو األحمر واألزرق

عند	االقرتاب	من	مركبة	طوارئ	متوقفة	مع	تشغيلها	لومضات	األحمر	أو	األحمر	واألزرق	عىل	مسار	أو	عىل	كتف	الطريق	

يف	اتجاه	سريك،	يجب	أن	تخفف	الرسعة	ومتر	بحذر.	أما	إذا	كان	الطريق	به	مسارين	أو	أكرث،	يجب	أن	تنتقل	إىل	مسار	آخر	
 بحيث	ترتك	مسارًا	خاليًا	بينك	وبني	مركبة	الطوارئ	املتوقفة	إذا	كان	ذلك	ممكنًا	وبطريقة	آمنة.
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أسئلة عامة
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س	.	ما	الذي	يفهمه	السائق	عند	رؤية	اإلشارات	املثلثة	الشكل	؟	 	1 	
ج . للتحذير من املخاطر. 	 	

	
س	.	ما	الذي	يجب	أن	تتوقعه	عند	مشاهدة	هذه	اإلشارة؟	 	2 	

ج . وجود آليات إنشاء عىل الطريق أو عامل أو مواد إنشائية   

س	.	ماذا	تفعل	عندما	ترى	هذه	اإلشارة	املرورية	؟	 	3 	
ج . أزيد من الرسعة وأبدل الغيار إىل الوضعيات األقل حتى أصعد املرتفع.   

	
س	.	ما	الذي	تفهمه	من	هذه	العالمة؟	 	4 	

ج . طريق منحدر ملسافة 1000 مرت    

س	.	ماذا	تعني	هذه	اإلشارة	املرورية؟	 	5 	
ج . يوجد منعطف حاد إىل اليمني أمامك   

س	.	ماذا	يجب	أن	تتذكر	عندما	ترى	هذه	اإلشارة	املرورية؟	 	6 	
ج . تفادي الرسعات العالية لوجود منعطف حاد عيل اليمني.   

س	.	أنت	تقود	مركبتك	عىل	طريق	رسيع	بالليل	ورأيت	هذه	اإلشارة	املرورية	ألي	يشء	يجب	أن	تكون 	7 	
								جاهزا؟	 	 	

ج . زيادة االنبهار من أضواء حركة املرور القادمة   

س	.	ما	الذي	تفهمه	من	هذه	العالمة	املثبته	يف	منطقة	أعامل	عىل	الطريق	الرسيع	؟	 	8 	
ج . الشارع ذو اتجاهني عند مواجهة إضاءة عالية أرصف برصي تجاه اليمني قليال مع تخفيف   

       الرسعة.

س	.	كيف	تترصف	عندما	تقرتب	من	الدوار	؟	 	9 	
ج . اخفف الرسعة يف الوقت املناسب دون استخدام الفرامل بخشونة.   

س	.	ماذا	تفعل	عند	رؤية	هذه	اإلشارة	املرورية	؟	 	10 	
ج . التأين والحذر والتأكد من إمكانية العبور عىل الجرس أو االنتظار    

س	.	ما	هي	األخطار	التي	تنتج	عن	عدم	االلتزام	بتخفيف	الرسعة	عند	رؤية	هذه	العالمة؟	 	11 	
ج . انزالق املركبة وتعرض املركبات القادم من االتجاه املعاكس للخطر   

س	.	إىل	ماذا	تشري	هذه	اإلشارة	املرورية؟	 	12 	
ج . أمامك معرب مشاة    

األسئلة  الصور م   
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س	.	ما	ذا	تعني	هذه	العالمة	؟	 	13 	
ج . طريق زلق   

س	.	ماذا	تعني	هذه	العالمة	؟	 	14 	
ج . أمامك تقاطع طريق   

س	.	ماذا	تعني	هذه	العالمة	؟	 	15 	
ج . احذر أمامك نفق    

س	.	عىل	ماذا	تدل	هذه	العالمة	؟	 	16 	
ج . تحذر السائق من وجود أخطار متنوعة التي ال يوجد لها رمز محدد.   

س	.	ماذا	تعني	هذه	العالمة	؟	 	17 	
ج . أعامل طرق    

س	.	ماذا	تفعل	عندما	ترى	هذه	العالمة	؟	 	18 	
ج . الطريق يضيق من اليمني   

س	.	ماذا	تعني	هذه	العالمة	؟	 	19 	
ج . خفف رسعتك لتتناسب مع ظروف الطريق كونه أصبح ضيقاً.   

س	.	ماذا	تعني	هذه	العالمة	؟	 	20 	
ج . الطريق يضيق يف كال الجانبني   

س	.	ماذا	تعني	هذه	العالمة	؟	 	21 	
ج . التقاء طريق رئييس مع فرعي    

س	.	ماذا	تعني	هذه	العالمة	؟	 	22 	
ج . أطفال )مدرسة( .    

س	.	عىل	ماذا	تدل	هذه	اإلشارة	املرورية؟	 	23 	
ج .اتجاه إجباري  لليسار.   

	 	
س	.	ماذا	تعني	هذه	العالمة	؟	.	 	24 	

ج . صخور متساقطة   

س	.	ماذا	تفعل	عند	رؤية	هذه	اإلشارة	املرورية	؟	 	25 	
ج . تخفيف الرسعة وأبدل إىل الغيار األقل إذا لزم األمر   

  
األسئلة  الصور م   
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س	.	عند	مرورك	من	هذه	العالمة	وأنت	خارج	املناطق	السكنية	ما	هي	املسافة	التي	يجب	أن	تتوقع 	26 	
							فيها	الخطر؟	 	 	

ج . ما بني 150 إىل 250 مرت   

س	.	إىل	ماذا	تشري	هذه	اإلشارة	املرورية؟	 	27 	
ج . تقاطع سكة حديد بدون حاجز.   

س	.	إىل	أي	يشء	يجب	أن	تكون	جاهزا	عند	رؤية	هذه	اإلشارة	املرورية؟	 	28 	
ج . سائقي دراجات هوائية يعربون الطريق.   

س	.	ماذا	تعني	هذه	العالمة؟	 	29 	
ج . أن الطريق سيضيق بعد مسافة 50 مرت   

س	.	ماذا	تتوقع	عند	ما	ترى	هذه	العالمة؟	 	30 	
ج . أعامل طرق تبدأ بعد 100 مرتا أمامك.   

س	.	ما	هي	املركبات	املحظور	عليها	استخدام	طريق	مثبت	عليه	هذه	العالمة؟	 	31 	
ج . الشاحنات    

س	.	ماذا	تتوقع	عند	ما	ترى	هذه	العالمة؟	 	32 	
ج . ضجيج محركات طائرات مفاجئ.   

س	.	ماذا	تفعل	عند	رؤيتك	هذه	العالمة؟	 	33 	
ج . الوقوف عند رأس التقاطع للتأكد من خلوه من املركبات.   

س	.	ماذا	تعني	هذه	العالمة	؟	 	34 	
ج . أفسح الطريق   

س	.	ماذا	تعني	هذه	العالمة؟	 	35 	
ج . تعني أن جميع أنواع املركبات ممنوع من املرور هنا ما عدا العربات املدارة يدويا ومع إمكانية   

       سحب الدرجات النارية والهوائية لعبور املنطقة .

س	.	ماذا	تعني	هذه	العالمة	؟	 	36 	
ج . ممنوع الدخول   

س	.	أي	املركبات	ال	ميكنها	دخول	طريق	عليه	هذه	اإلشارة؟	 	37 	
ج . املركبات    

س	.	ماذا	تعني	هذه	العالمة	؟	 	38 	
ج . ممنوع الدخول للشاحنات   

األسئلة  الصور م   
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س	.	ما	هي	املركبات	التي	ال	يسمح	لها	باستعامل	الطريق	عند	رؤية	هذه	العالمة؟	 	39 	
ج . الشاحنات ذات الوزن الذي يفوق 2,8 طن   

س	.	ماذا	يجب	أن	تفعل	عند	رؤية	هذه	اإلشارة	املرورية	؟	 	40 		
ج . ال ميكنك تجاوز الحد األقىص للرسعة 60 كلم/الساعة   

س	.	ماذا	تعني	هذه	العالمة؟	 	41 	
ج . أفضلية املرور للقادم من الجهة املقابلة.   

س	.	ماذا	تعني	هذه	العالمة	؟	 	42 	
ج . ممنوع الدخول املركبات التي يزيد وزنها مع حمولتها عىل 5.5 طن   

س.	ماذا	تعني	هذه	العالمة	؟	 	43 	
ج. ممنوع دخول املركبات التي يزيد عرضها عن 2 أمتار   

س	.	ماذا	تعني	هذه	العالمة	؟	 	44 		
ج . ممنوع مرور املركبات التي يزيد ارتفاعها عن 3،8م.    

س	.	هذه	العالمة	تعني:-	 	45 	
ج . ممنوع دخول الشاحنات التي يزيد وزن الحمولة 8 طن عىل كل محور.    

س	.	ماذا	تعني	هذه	العالمة	؟	 	46 	
ج . حدود الرسعة القصوى    

س	.	إىل	ماذا	تشري	هذه	اإلشارة	املرورية؟	 	47 	
ج . نهاية تحديد الرسعة    

س.	ماذا	تعني	هذه	العالمة	؟	 	48 	
ج. ممنوع التجاوز    

س	.	متى	يبدأ	منع	التجاوز	عندما	تري	هذه	اإلشارة؟	 	49 	
ج . يبدأ بعد 200 مرت من هذه العالمة.    

س	.	ماذا	تعني	هذه	العالمة؟	 	50 	
ج . ممنوع التجاوز ملسافة 3 كم قادمة.    

س	.	ماذا	تعني	هذه	العالمة	؟	 	51 	
ج . ممنوع للمشاة    

س	.	ماذا	تعني	هذه	العالمة	؟	 	52 	
ج . األولوية للمرور القادم    

األسئلة  الصور م   
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األسئلة  الصور م   

س.	ماذا	تعني	هذه	اإلشارة	املرورية	؟	 	53 	
ج. ممنوع الدخول الدرجات النارية.    

س	.	ماذا	تعني	هذه	العالمة	؟	 	54 	
ج . ممنوع االنتظار   

س	.	ماذا	تعني	هذه	العالمة	؟	 	55 	
ج . ممنوع التوقف والوقوف قطعيا   

س	.	ما	هو	املسموح	به	عند	رؤيتك	هذه	العالمة؟	 	56 	
ج . الوقوف مسموح للمعاقني الراغبني بذلك   

س	.	ماذا	يجب	عليك	أن	تتذكره	؟	 	57 		
ج . ال يسمح بالوقوف لسيارات األجرة أكرث من 3 دقائق   

س.	ماذا	تفعل	عندما	ترى	هذه	اإلشارة	املرورية؟	 	58 	
ج . يجب إعطاء إشارة ثم االنعطاف إىل اليمني.   

س	.	ماذا	تعني	هذه	اإلشارة	املرورية؟			 	59 	
ج . مسار خاص براكبي الدرجات الهوائية   

س	.	ماذا	تعني	هذه	اإلشارة	املرورية؟			 	60 	
ج . يجب إعطاء إشارة ثم االتجاه إىل اليمني.   

س.	ماذا	يجب	أن	تتذكر	عند	رؤية	هذه	اإلشارة	املرورية؟	 	61 	
ج. ال ميكنك القيادة برسعة أقل من 60 كم/الساعة إذا كانت حالة الطقس وحركة املرور تسمح بذلك.   

س	.	ماذا	تعني	هذه	العالمة	؟			 	62 	
ج . مسار مخصص للمشاة فقط    

س	.	ماذا	تعني	هذه	العالمة	؟			 	63 	
ج . املرور يكون عىل ميني الجزيرة فقط.   

س	.	ماذا	تعني	هذه	العالمة	؟ 	64 	
ج . مسارمخصص للحافالت فقط   

س	.	ماذا	تعني	هذه	العالمة	؟			 	65 	
ج . االستمرار لألمام فقط    

س	.	ما	ذا	تتذكر	عندما	ترى	هذه	العالمة؟	.	 	66 	
ج. من هنا تبدأ منطقة املشاة    
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س	.	ماذا	تعني	هذه	العالمة	؟			 	67 	
ج . طريق ذو أولوية     

س	.	ماذا	يجب	أن	تتذكر	عندما	تقرتب	من	هذه	اإلشارة؟			 	68 	
ج . نهاية طريق ذو أولوية      

س	.	إىل	ماذا	تشري	هذه	اإلشارة	املرورية؟			 	69 	
ج . طريق مغلق    

س	.	إىل	ماذا	تشري	هذه	اإلشارة	املرورية؟			 	70 	
ج . نهاية طريق رسيع    

س.	ماذا	تعني	هذه	العالمة	؟	 	71 	
ج. شارع باتجاه واحد.    

س	.	ماذا	تعني	هذه	العالمة	؟			 	72 	
ج . أتابع الطريق حيث يل حق األولوية    

س	.	ماذا	تعني	هذه	العالمة	؟			 	73 	
ج . بداية الطريق الرسيع    

س	.	أي	املركبات	بإمكانها	استعامل	هذا	الطريق؟			 	74 	
ج . املركبات املصممة للسري برسعة أعىل من 60 كم/الساعة    

س	.	إىل	ماذا	تشري	هذه	اإلشارة	املرورية	؟			 	75 	
ج . نهاية الطريق السالكة للسيارات فقط.     

س.	ماذا	تعني	هذه	اإلشارة	املرورية	؟			 	76 	
ج. يسمح للدراجات النارية واملركبات التي ال يزيد وزنها عىل 2,8 طن بالوقوف عيل هذا الرصيف.   

س	.	أي	املركبات	ميكنها	التوقف	عند	رؤية	هذه	اإلشارة؟			 	77 	
ج . املركبات التي تستعملها ذوي العاهات أو اإلعاقات الشديدة.     

س	.	ماذا	تعني	هذه	اإلشارة	املرورية	؟			 	78 	
ج . مركز إسعاف أويل    

س	.	أي	شكل	من	هذه	األشكال	تستعمل	ألفسح	الطريق؟	 	79 	
ج . رقم 1    

س	.	أي	من	هذه	اإلشارات	تعطيك	أولوية؟	 	80 	
ج . رقم 1    

  
األسئلة  الصور م   
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س	أي	من	هذه	اإلشارات	تعني	طريق	مغلق؟.	 	81 	
ج . رقم 3    

س	.	أي	من	هذه	اإلشارات	تعني	ممنوع	التجاوز؟	 	82 	
ج . رقم 1    

س	.	أي	من	هذه	اإلشارات	تعني	ممنوع	الدخول؟	 	83 	
ج . رقم 2    

س	.	أي	شكل	من	هذه	اإلشارات	متنعك	من	فعل	شيئ	؟	 	84 	
ج . رقم 1    

س	.	أي	من	هذه	اإلشارات	تعني	بأنك	دخلت	طريق	ذو	اتجاه	واحد؟	 	85 	
ج .  رقم 1    

س	أي	من	هذه	اإلشارات	تعني	أقىص	حد	لرسعة؟.	 	86 	
ج.  رقم 3    

س	.	أي	من	هذه	اإلشارات	ال	تسمح	للمشاة	باملرور؟ 	87 	
ج . رقم 1     

س	.	أي	من	هذه	اإلشارات	تعطيك	حق	الطريق؟	 	88 	
ج . رقم 1    

س	.	كيف	تتأكد	من	خلو	الطريق	خلفك	قبل	تركك	للموقف	الجانبي؟	 	89 	
ج . النظر دامئا من خالل املرآة الداخلية من أعىل مستوىل الكتف واملرآة التي عىل اليسار قبل   

        التحرك. 

س	.	ما	هو	الترصف	الصحيح؟	 	90 	
ج . املركبة الحمراء متر أوال ثم متر املركبة الزرقاء أمام البيضاء.    

س.	ما	هو	الترصف	الصحيح؟	 	91 	
ج. املركبة الحمراء متر أوال ثم املركبة البيضاء.    

س	.	ما	هو	الترصف	الصحيح؟	 	92 	
ج . املركبة الزرقاء متر أوال ثم املركبة الحمراء.    
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س	.	ما	هو	الترصف	الصحيح؟	 	93 	
ج . املركبة الزرقاء متر أوال ثم متر املركبة البيضاء أمام الحمراء   

	
س	.	ما	هو	الترصف	الصحيح؟	 	94 	

ج . املركبة الحمراء متر أوال ثم املركبة البيضاء.   
	

س	.	ما	هو	الترصف	الصحيح؟	 	95 	
ج . ميكن أن تنعطف املركبة البيضاء امام السيارتني.    

س.	إشارة	رشطي	املرور	يف	الصورة	تعني	.	 	96 	
ج. إيقاف حركة املرور.    

س	.	ما	هو	الترصف	الصحيح؟	 	97 	
ج . املركبة الحمراء متر أوال ثم املركبة البيضاء.    

		
س	.	ما	هو	الترصف	الصحيح؟	 	98 	

ج . املركبة الزرقاء متر أواًل ثم الخرضاء أمام البيضاء    

س	.	ما	هو	الترصف	الصحيح؟	 	99 	
ج .عىل املركبة الحمراء أن متر أواًل.    

س	.	ماذا	يجب	أن	تتذكر	عند	رؤية	هذا	الخط	يف	وسط	الطريق؟	 	100 	
ج . ميكنك السري عىل هذا الخط لعبور أي عائق أو للتجاوز.      

س	.	ما	الذي	تفهمه	عندما	ترى	خطا	كهذا	يف	وسط	الطريق	أمامك	؟	 	101 	
ج. يجب عدم تخطي هذا الخط أو السري عليه والبقاء يف املسار نفسه.    

س	.	يف	حلة	وصولك	للدوار	وبه	مساران	وأنت	عىل	جهة	اليمني	وترغب	يف	االنعطاف	جهة	اليسار	ماذا 	102 	
						عليك	أن	تفعل؟	 	 	

ج . يجب االستمرار يف نفس الخط أو اتجاه لليمني.      

س	.	يف	حلة	وصولك	للدوار	وبه	ثالثة	مسارات	وأنت	يف	املسار	األوسط	وترغب	يف	االنعطاف	جهة	اليمني 	103 	
							ماذا	عليك	أن	تفعل؟	 	 	

ج . يجب االستمرار يف نفس الخط أو االتجاه إىل اليسار مع االنتباه لحركة السري وعدم االنعطاف   
       لجهة اليمني.

س	.	ماذا	تفعل	عندما	يرفع	السائق	القادم	من	أمامك	اإلضاءة؟	 	104 	
ج . أتجنب النظر املبارش إىل األنوار وأرصف برصي إىل ميني  الشارع قليال.    
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س	.	متى	يجب	استخدام	حزام	األمان؟	 	105 	

ج .كلام أردت قيادة املركبة.    

س	.	أين	بالتحديد	تكمن	الخطورة	عند	القيادة	برسعة	عالية؟	 	106 	
ج. يف املناطق املظلمة والشوارع املزدحمة.    

س	.	بصفتك	قائد	مركبة	متى	يجب	عليك	استخدام	األضواء	التحذيرية؟	 	107 	
ج .عند تعطل املركبة يف مكان ال ميكن مالحظتها فيه كعائق ثابت عىل الطريق.    

س	.	أي	األجزاء	يف	املحرك	يجب	صيانتها	بصورة	دورية	لتفادي	استهالك	الوقود	وتلوث	البيئة؟	 	108 	
ج . فلرت الهواء أو نظام حقن الوقود.    

س	.	فيم	يستخدم	املسار	األيرس	يف	الطريق	ذي	املسارات	الثالثة؟			 	109 	
ج .لتغيري االتجاه وللتجاوز .    

س.	ملاذا	يجب	إصالح	أي	عطل	يف	عادم	املركبة	فورا؟	 	110 	
ج . ألنه ميكن أن تترسب منه غازات سامة إىل داخل املركبة.    

س.	عىل	أي	مسافة	يجب	وضع	املثلث	التحذير	عند	تعطل	املركبة	عىل	طريق	ذو	حركة	مرورية	رسيع؟	 	111 	
ج . عىل مسافة حوايل)100 مرت( قبل املركبة املتعطلة    

س	.	ماذا	يجب	عليك	أن	تفعل	عند	ارتفاع	مؤرش	الحرارة	بشكل	كبري؟	 	112 	
ج . عدم تحريك املركبة حتى يربد املحرك ومن ثم صب املاء باملربد)الراديرت(   

س	.	متى	نستخدم	ضوء	الضباب؟	 	113 	
ج . عند وجود الضباب.    

س	.	ما	هي	االحتياطات	التي	تؤمن	بها	املركبة	ضد	الرسقة؟	 	114 	
ج . غلق النوافذ واألبواب.   

س	.	ماذا	يجب	عىل	قائد	املركبة	أن	يفعل	لتفادي	صدمه	من	الخلف؟	 	115 	
ج . مراقبة حركة السري الخلفية من خالل املرآة الداخلية وترك مسافة كافية بينه وبني املركب   

       التي أمامه.

س	.	كيف	تترصف	إذا	صادفتك	رياح	جانبية	قوية؟			 	116 	
ج . تخفيف الرسعة و تحريك املقود بدرجة بسيطة عكس اتجاه الريح.   

س	.	ما	الذي	يجب	االنتباه	له	عند	دخولك	الشارع	العام	؟	 	117 	
ج . تقدير رسعة املركبات القادمة وبعدها عنك بحيث ال تسبب إرباك لحركة السري.   

س	.	ماذا	يعني	وجود	الخط	املتواصل	خصوصا	عىل	الجسور	ويف	األنفاق؟	 	118 	
ج . مينع االنتقال من خط إىل آخر.    
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س	.	ما	هي	الرسعة	املحددة	داخل	شوارع	املدينة؟	 	119 	
ج . 60 كم/الساعة    

س	.	من	يجب	عليه	استخدام	أحزمة	األمان	إذا	كانت	كافية	املقاعد	مجهزه	بها؟	 	120 	
ج. الركاب عىل جميع املقاعد.    

س	.	يف	حالة		االختناقات	املرورية	هل	ميكنك	االنتقال	من	خط	إىل	آخر	؟	 	121 	
ج . ال ألن ذلك يزعج اآلخرين عىل الطريق.    

س	.	إذا	مل	يتم	ربط	حزام	اآلمان	عىل	أي	رسعة	ميكن	أن	يكون	خطريا	أو	مميتا؟	 	122 	
ج . عند رسعة 30 كم / ساعة    

س	.	ماذا	عليك	فعله	عندما	يتم	تجاوزك	بواسطة	مركبة	أخرى؟	 	123 	
ج . أحافظ عىل مستوى رسعتي حتى يتمكن السائق من تجاوز مركبتي.    

س	.	كيف	نترصف	إذا	كان	أمامنا	شاحنة	ترغب	بالدوران	أو	االنعطاف؟	 	124 	
ج . التحيل باملعرفة واملهارة والسلوك الحسن    

س	.	ما	هو	الترصف	الصحيح	يف	حال	الشعور	بالتعب	أو	االجهاد	أثناء	القيادة؟	 	125 	
ج . التوقف فورا و أخذ قسط من الراحة    

س	.	ماهي	األهمية	لتعديل	مسند	الرأس؟	 	126 	
ج . لتقليل احتامالت اإلصابة يف حال وقوع حوادث    

س	.	ماهو	الحل	الصحيح		لتفادي	مشكلة	املنطقة	العمياءأثناء	القيادة؟	 	127 	
ج . النظر من أعىل مستوى الكتف    

س	.	يف	أي	الحاالت	منتنع	عن	التجاوز؟.	 	128 	
ج . يف حال وجود خط متصل عىل األرض أو إشارة ممنوع التجاوز    

س	.	ماذا	عليك	فعله	عندما	يتم	تجاوزك	بواسطة	مركبة	أخرى؟	 	129 	
ج . أحافظ عىل مستوى رسعتي حتى يتمكن السائق من تجاوز مركبتي.    

س	.	ماهو	الترصف	يف	حال	وجود	مشاة	أو	راكبي	دراجات	هوائية	عىل	الطريق؟			 	130 	
ج . أخفف الرسعة وأتجهز للوقوف يف حال دخولهم الشارع أمامي    

س	.	ماهو	الزمن	الذي	يحتاجه	السائق	إلتخاذ	رد	فعل	مناسب	تجاه	الخطر؟	 	131 	
ج . ثانية واحدة فقط    

س.	مالذي	يجب	االمتناع	عنه	أثناء	القيادة	عىل	الطرق	الخارجية	الرسيعة؟	 	132 	
ج. الوقوف بال داعي أو الرجوع للخلف أو الوقوف يف مسار الطوارئ    

س.	ماهو	الترصف	الصحيح	مع	مركبات	الطوارئ؟	 	133 	
ج . إفساح املجال لهذه املركبات بدون ترسع مع مراقبة حركة السري    
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الالئحة التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرور

هدفنا سالمتك
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أهم األسباب املؤدية اىل وقوع الحوادث والتعرض إلصابات أو وفيات:

اإلهامل وعدم  اإلنتباه أوالرتكيز أثناء القيادة 	

عدم اإللتزام بخط السري 	

التجاوز بطريقة خاطئة أو التجاوز مبكان مينع فيه التجاوز 	

الرسعة دون مراعاة ظروف الطريق 	

اإلنحراف املفاجئ 	

الرسعة الزائدة 	

القيادة املتهورة 	

التوقف املفاجئ 	

اإلنشغال بغري الطريق 	

إستعامل الهاتف املتحرك أثناء القيادة 	

عبور الشارع من غري األماكن املخصصة للعبور 	

عدم إعطاء األولية لعبور املشاة 	

دخول طريق رئييس دون التأكد من خلوه 	

عدم ترك مسافة أمان كافية بني املركبات 	

الرجوع للخلف دون التأكد من خلو الطريق 	

القيادة تحت تأثري املسكرات أو املخدرات أو األدوية املسببة للنعاس 	

عدم االهتامم بعمل صيانة دورية للمركبة 	

التعامل الخاطئ مع تقاطعات اإلشارة الضوئية 	
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رسائل توعوية :

أهمية اإللتزام بقوانني السري واملرور 	

عدم التجمهر أثناء الحوادث والتسبب بعرقلة حركة السري 	

إتباع أوامر رشطي املرور واللوحات املرورية والعالمات األرضية 	

اإلنتباه والرتكيز أثناء القيادة 	

اإللتزام باستخدام حزام األمان )السائق وجميع الركاب( 	

إستخدام اإلشارات التنبيهية أثناء الدوران 	

أترك مسافة كافية خلف املركبات األمامية 	

رضورة التأكد من خلو الطريق قبل دخوله  	

عدم السامح لألطفال من سن العارشة فام دون بالجلوس يف املقعد األمامي للمركبة 	

إستخدم الكريس املخصص لألطفال دون سن األربع سنوات يف املقعد الخلفي 	

عدم الوقوف وسط الطريق دون مربر 	

التوقف يف حال وقوف الحافلة املدرسية وإستعاملها إلشارة )قف( 	

التأكد من صالحية املركبة للسري)اإلطارات – اإلضاءة – اإلشارات التنبيهيه( 	

مراعاة ظروف الشارع وتغريات األحوال الجوية 	

متهل يف القيادة وقد بحذر أثناء األمطار أو الضباب 	

أثناء الضباب عليك تشغيل اإلضاءة املنخفضة وعدم إستخدام اإلشارات التحذيرية إال يف حالة التوقف 	

متهل عند القيادة بالقرب من منطقة املدارس وداخل املناطق السكنية 	

التزم بالرسعات القانونية املحددة للشوارع 	

تعامل بحذر مع املركبات ذات الوقوف املتكرر)سيارات األجرة – باص املدرسة( 	

إنتبه عند اإلقرتاب من ممرات املشاة وال ترسع وال تتجاوز عندها 	
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تم إعداد الكتاب من قبل وحدة التدريب النظري

معهد الشارقة للسياقة

املراجع:

Basic theory of driving: 
Singapore 329134

Drive Safe:

road traffic code 2000 and vehicle standards regulations 2002.

The Highway Code:

prepared by the driving standards Agency for the Dep. of transport.
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