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 سوف یتضمن االختبار
سوف ) الدي ام في( ممثل.صري  وكذلك االختبار الذي یتكون من شقین االول العالمات المروریة والشق الثاني مھارات القیادة البالختبار اا

   .علیك اجتیازھاواي من االختبارات یطلعك على كیفیة االختبار 

 
 

 في ھذا القسم سوف تتعلم
 االختبار المتكون من جزئین 
  االختبار الذي یخص مھارات

 الطریق
 اختبار النضر 

القیاسات المطلوبة للرؤیا عند 
 القیادة
 
 

 االختبار المتكون من جزئین(االختبار الثنائي)
سوف یكون من المطلوب منك ان تدخل في اخیبار المعلومات ان كنت لست من الحاصلین على رخصة قیادة من الوالیات المتحدة او كندا او 

وقوانین المركبات , االختبار الثنائي سوف تتلقاه عن طریق الكومبیوتر وسوف یتم اختبار معرفتك في االشارات المروریة.المانیا او فرنسا
في الجزء االولمن االختبار سوف یكون لزاما علیك االجابة بدقة على .واالختبار الذي ستتلقاه موجود في ھذا الكتاب.لقیادة االمنة وكیفیة ا,

لكي تستطیع ان تتاھل للدخول للجزء ) وعلیك االجابة على جمیعھا(االختبار الذي یخص االشارات المروریة والتي تتكون من عشر اسئلة 
.من االسئلة على االقل لكي تتاھل للعبور بنجاح% 80وفي الجزء الثاني من االختبار سوف یكون علیك االجابة على .تبارالثاني من االخ  

 

 

 

 



 اذا فشلت في االختبار وكنت
 

على سبیل .یوما طبق للقانون وبعد ذلك سوف یكون من حقك الدخول في االختبار  15سوف یكون علیك االنتظار  18دون سن ال
نقول لو انك قد فشلت في االختبار بالیوم االول من ھذا الشھر فان اقرب یوم لك العادة االختبار سوف یكون في السابع المثال 

.عشر من نفس الشھر  
 

ان كنت ترید ان تعید الدخول في االختبار ) دوالرین(او اكبر سوف یكون لزاما علیك ان تدفع رسوم مقدارھا  18لو كنت في سن ال
االختبار في الغالب یكون مره واحدة في الیوم للمتقدم .یوم من فشلك في االختبار 15بعد ذلك الیوم مباشرة او قبل حلول 

ولك الحق بطلب استخدام .قاء  الصوتي  ایظا متوفر للمتقدم  باللغة االسبانیة ان استوفت الضرورة االختبار بواسطة االل.لالختبار
في االختبار لثالث مرات سوف لن یكون لك الحق في الدخول لالختبار للمرة الرابعة  اال بعد اذا فشلت . مترجم ان لزم االمر 

ویجب ان یكون تاریخ دخولك لھذة المحاضرات  . للقسم التعلیمي) في  الدي ام(الدخول في محاضرة خاصة للتعلم توفرھا دائرة 
بعد اكمالك المحاضرات المطلوبة بنجاح سوف یكون علیك تقدیم شھادة تخرجك من ھذه .بعد فشلك للمرة الثالثة في االختبار

سوف  علم انك عند دخولك االختبارتعلیك ان .لكي تستطیع بعدھا الدخول في االختبار مرة اخرى) الدي ام في (المحاضرة لدائرة 
وكذلك لن مساعدة شخص اخر في االختبار  وكذلك ال یمكن لك  بالحصول على اي مساعدة اثناء دخولك االختبارلن یسمح لك 

استخدام او اعطاء اي اجوبة او نوع االسئلة الي شخص اخر او اخذ االسئلة او االجابة قبل موعد االختبار یسمح لك بمحاولة 
 الجھاز النقال اثناء االختبار

 

 خدمات لالشخاص الذین لدیھم عوائق صحیة
علیھم اخبار المختصین في .االشخاص الذین لدیھم طلبات خاصة او قد یتطلب االمر مساعدة خاصة في ما یخص التقدیم او الطلب 

بذلك في اي مكان )دي ام في (  

 االختبار الذي یخص القیادة على الطریق
یك ان تدخل في االختبار الذي یخص القیادة على الطریق ان لم تكن حائزا على رخصة قیادة فعالة خارج امریكا او سوف یكون عل

سوف یكون علیك ان توفر سیارة لھذا االختبار ویجب ان تكون السیارة ذات مواصفات امان طبقا .في كندا او المانیا او فرنسا 
ة بملصق على السیارة وكذلك یجب ان تكون للسیارة ارقام مثبتة باالضافة الى ان للفحوصات ویجب ین تكون ھذه الفحوصات مثبت

عدم وجود اي , االشارات ,اضائات,ھورن,احزمة االمان ,تكون ھذه السیارة مسجلة مروریا وذات فرامل تعمل طبق المواصفات 
.وكذلك عداد السرعة ,خلل في مرایا السیارة   
الیھا المتقدم  االختبار في مھارات القیادة على الطریق كجزء من المحاضرة التي یدخل سوف یكون 19للمتقدمین دون سن ال

.لمحاضرات التعلم للحصول على رخصة القیادة الخاصة او العامة   
) دي ام في(او اعلى سوف یتم  االختبار على مھارات القیادة على الطریق عن طریق موضفي ال 19للمتقدمین في سن ال 

جرت العادة ان .ال یسمح لغیر المتقدم للختبار والشخص المتخصص بالمرافقة بالسیارة اثناء االختبار  على الطریق.المتخصصین 
اذا فشلت في ھذا االختبار ثالث مرات سوف لن تستطیع الدخول في .عات الدوام الرسمیة یتم االختبار فقط لمرة واحدة اثناء سا

وطبعا لن تستطیع الدخول لھذه ) .دي ام في (ھذا الختبار اال اذا دخلت في محاضرات عملیة لتعلم القیادة من قبل القسم التعلیمي لل
بعد انخراطك في ھذه المحاضرات التدریبیة سوف یتم .من االختبار المحاضرات التدریبیة اال بع تاریخ فشلك الثالث لھذا النوع 

.تزویدك بشھادة تخرج كاثبات انك قد اتممت فعلیا الدخول في التدریب المذكور   

 اختبار البصر 
ال .من اجل التاكد من انك تملك قدر من االبصار المناسب  سوف یطلب منك الن تنضر الى جھاز تم تثبیت مجموعة حروف وارقام 

انما ھو اجراء یجب الدخول فیھ لمعرفة اذا كنت تملك رؤیا عینیة تتطابق مع ما .یعد ھذا االختبار اي نوع من انواع الفحص الطبي 
فلو فشلت في ھذ الختبا قد یكون من المحتمل .تتطلبھ امكانیتك في الرؤیا اثناء القیادة ووفقا لمواصفاتالرؤیا االمنة لوالیة فرجینیا 

اذا كنت بحاجة الى نضارات او عدسات الصقة طبیة .لمعالجة الحالة البصریة ان وجدت متخصص منك زیارة طبیب عیونان یطلب 
في اشارة لمحضوریة القیادة  )اكس(ان تلبسھا اثناء القیادة وسوف یتم تثبیت حرف لكي تتمكن من عبور ھذا الختبار فان علیك 

یة فان علیك اجراء عملیة جراحیة باللیزر لكي تتقدم بطلب االزالة لھذه المحضوریة واذا اردت ازالة ھذه المحضور.بدون نضارات 
.بعد دخولك االختبار البصري بدون ارتداء النضارات او العدسات االصقة  

 
 
 



 

 قیاسات النضر المطلوبة او القیاسات المثالیة للحصول على رخصة القیادة
او رؤیا افضل لواحدة او كلتا العینین     20/40 * 

او رؤیا بقیاسات متقارنة تستطیع من خاللھا الرؤیا في ھذه الحدود ,درجة او افضل كرؤیا افقیة  لواحدة او لكلتا العینین  100و   
 
 
 
 
 

القیادة التي تسمح لك بالقیادة في ساعات النھار او ضوء النھار والمحضورة اثناء 
 اللیل

او افضل لواحدة او لكلتا العینین   20/70*  
درجة او اكثر  في حال  30تكون لدیك رؤیا افقیةعلى االقل  اذا كانت لدیك رؤیا بعین واحدة فیجب ان ,درجة او افضل كرؤیا افقیة  70*

.او قیاس نتقارب من االرقام المذكروة .درجة او افضل اذا نضرت الى االعلى باتجاه محجر العین االعلى  40و.نضرت باتجاه انفك   

محضورة بالقیادة اثناء الضالم یسمح لك فقط بالقیادة اثناء ضوء النھار ابتدائا من النصف ساعة بعد طلوع ضوء النھار ولحد رخصة القیادة ال
 نصف ساعة قبل غروب الشمس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القسم الثاني .االشارات المروریة والعالمات مثبتة على االسفلت

 
ھذا  في  

القسم سوف 
 تتعلم 

 
 

 
االشارات المروریة *  
العالمات المروریة *  
العالمات المثبتة على االسفلت*  
االلوان المثبتة على االرصفة و انواعھا  *  

عدم االمتثال لھذه .من المھم جدا فھمھا والخضوع لھا .وتستخدم لكي توفر السیطرة التامة وتوفر سھولة في التحرك بسالسة على الطریق 
علیك االمتثال لھذه التعلیمیات واالشارات باستثناء حالة ان یطلب ضابط المرور منك عدم ذلك .امر محضور و ممنوع  االشارات و العالمات ھو

علیك دوما االمتثال لتوجیھات الضابط المخول لشرطة المرور .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 االشارات المروریة

المركبات والدراجات الناریة والدراجات الھوائیة والدراجت الھوائیة المزودة بمحرك ھذه االشارات المروریة یجب االمتثال لھا لكل سواق 
.صغیر والمشاة ایظا  

 
 

  االشارة الحمراء 
 

قم بالتوقف التام قبل وصولك مفترق الطرق او الممر الذي فیھ اشارة التوقف او ,عند االشارة الحمراء  
النھا حالة موجودة قانونیا باالنعطاف عند االشارة الحمراءابقى واقفا باستثناء حالة السماح .ممر عبور المشاة   

 
 االنعطاف الى الیمین عند االشارة الحمراء 

انضر الى .التام  قبل االنعطاف علیك بالتوقف.عند بعض التقاطعات المروریة قد یكون لك الحق باالنعطاف الى الیمین عند االشارة الحمراء
 عدم وجود علیك التاكد من.جانبي الطریق وعندھا اخضع الى الجانب الیمین من الطریق  حیث عبور المشاة او اي اشارة مروریة اخرى 

ال یكون  قد.مثل الدراجات الھوائیة و الدراجات الناریة والدراجات الھوائیة المزودة بمحرك صغیر  التي یصعب رؤیتھا المركبات صغیرة الحجم
  )ال تنعطف عند االشارة الحمراء (لك الحق في االنعطاف اذا كانت ھناك اشارة تقول 

 االنعطاف الى الیسار عند االشارة الحمراء
قد یكون لك الحق االنعطاف یسارا عند االشارة الحمراء اذا كنت في شارع باتجاه واحد وبھ استدارة على الیسار لطریق اخر من شارع واحد 

انضر الى جانبي الطریق وعندھا اخضع الى الجانب الیمین من الطریق للمشاة او االشارات ,قبل االستدارة  علیك بالتوقف التام .ایضا 
وعلیك ایضا التاكد من عدم وجود المركبات صغیرة الحجم التي یصعب رؤیتھا مثل الدراجات الھوائیة و الدراجات الناریة .االخرى المروریة 

.والدراجات الھوائیة المزودة بمحرك صغیر   
 

 معلومة
. حمراء ان كنت تتنقل الى والیة اخرى تاكد من قوانین تلك الوالیة في حاالت االنعطاف  یمینا و یسارا عند االشارة الحمراء او اشارة السھم ال  

 
 

 اشارة السھم الحمراء
 قوانین فرجینیا تحضر االنعطاف یمینا او یسارا عند االشارة ذات السھم االحمر   

 
 
 

 االشارة ذات اللوت االحمر المتقطع
وعلیك بالخضوع للمسار القادم باتجاھك من العجالت و علیك بالتوقف التام ,عند االشارة ذات اللون االحمر المتقطع  

عند عبور القاطرات  فعلیك بالتوقف التام حتى لو .قد یكون لك الحق بالتحرك اذا كانت الطریق سالكة لك .عبور المشاة 
 لم تكن ترى القاطرة 

 
 

   االشارة الصفراء او االشارة ذات السھم االصفر
عند االشارة الصفراء او االشارة ذات السھم االصفر  ففي ھذا عالمة تحذیر و تنبیھ الى ان 

اذا كنت قد دخلت .اذا لم تكن دخلت التقاطع فعلیك بالتوقف .لون االشارة على وشك التغیر 
جاوز االشارةال تسرع في محاولة لت.التقاطع فیمكن لك المرور   

 
 
 
 



               
 

 االشارة الصفراء ذات اللون المتقطع
االشارت الصفراء ذات اللون المتقطع تتواجد .االشارة الصفراء ذات اللون المتقطع تعني االبطاء بالسرعة واالستمرار ولكن بحذر 

 في اماكن مزدحمة بشكل فوق االعتیادي 
 
 

 االشارة الخضراء او السھم االخضر 
عند السھم االخضر  لك الحق بالتحرك باالتجاه الذي یشیر الیھ ,لك ان تتحرك اذا كانت الطریق سالكة ,عند االشارة الخضراء 

من التجاه االخر وكذلك اذا كنت ترید االنعطاف فعلیك الخضوع الى الجانب الیمین للمركبات القادمة .السھم اذا كانت الطریق سالكة 
اذا تغیرت اشارة المرور  من االحمر الى اللون االخضر في اثناء  وجود مشاة على الطریق .في التقاطع ایضا   الخضوع للمشاة

.علیك بالسماح لھم بالعبور قبل ان تنعطف   
 
 
 
 
 

 اشارات الممرات   
ھذه االشارات تستخدم لحجز .وھي اشارات تنبیھ تعطیك االشارة بالسماح او عدم السماح بالمرور خالل فترات معینة من ساعات النھار

لساعات االزدحام المروري في فتره الصباح والضھیرة وتستخدم لتجھیز ممرات .اتجاھات المرور   
 

 االشارة الحمراء ذات عالمة االكس
لقیادة على طریق یحمل اشارة االكس االحمر ال یحق لك ابدا ا   
 
 

 االشارة الصفراء ذات عالمة االكس 
االشارة ذات عالمة االكس الصفراء تعني ان علیك االنتقال الى خارج ھذا الطریق باسرع وقت وفور تمكنك من الخروج من ھذا 

 الطریق بامان 
 
 
 
 

  السھم االخضر 
 عند ھذه االشارة لك حق المرور  على الطریق الذي بھ االشارة بالسھم االخضر 

 

 

 

 

 

 

 



 

 العالمات المروریة 
شكل العالمات المروریة یتیح لك معلومات مھمة عن العالمات توضیحیة في الضروف التي تكون الرؤیا فیھا ضعیفة  مثل الضباب الكثیف 

ففي تلك االجواء سوف لن تستطیع سوى رؤیة شكل العالمات الخارجي .  

  الشكل ذو الثماني اضالع (قف)  

ور رؤیتھا توقفا تاما عند الممرات او عند نقطة عبور وعلیك بالتوقف ف) قف(ھذا الشكل المضلع ذو الثماني اضلع یعني دوما 
عند بعض التقاطعات قد ترى عالمة مرفقة تحت ھذه العالمة .في حال وجود مركبة او مشاةانتضر .المشاة او على الرصیف 

لتقاطع مثل ھذا اذا وصلت .عند تلك التقاطعات یجب على كل المركبات في مثل  ھذه التقاطعات  التوقف ) .طرق 4(مكتوب علیھا 
في نفس الوقت  الذي وصلت مركبات اخرى الیھ سیكون على  صاحب المركبة التي على الیسار الخضوع للمركبة التي على 

 الیمین 

 

 

     

 

 المثلث (الخضوع)

 

كن مستعدا للتوقف ودع كل من المركبات او المشاة  او الدراجات بالمرور .علیك االبطاء من السرعة عند وصولك التقاطع 
بالتحرك  الشروع بامان قبل   

 

 

 

 عالمة المستطیل (للتنضیم او لالرشاد)

.تعطیك اشارة التوجھ او تعطیك معلومات  والعالمات االفقیة.العالمات المربعة في الغالب تعطیك تعلیمات او تطلعك على القوانین  

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 
 عالمة الماسة(للتحذیر)

ابطيء من سرعتك وفم .ھذه العالمات تحذرك في حال وجود حاالت او اوضاع خاصة او حالة طارئة امامك على الطریق
.وكن مستعدا للتوقف .بالقیادة بحذر   

 
 
 
 
 

 الشكل الخماسي االضالع(منطقة تحتوي على معبر للمدارس )
وتحذرك من حالة عبور للطالب على .مدارس قریبة او منطقة مدارس الشكل الموضح ذو االضالع الخمسة تشیر الى وجود 

العالمة ذات اللوحتین قد تستخدم معا لتریك .العالمة قد تحتوي على خطوط افقیة توضح نقطة االنطالق و العبور.الطریق 
  )ھذة العالمات قد تكون ایظا باللون االبیض او االصفر او االخضر(بر االماكن الحقیقیة لھذه المعا

 

 

  

 

 االشارات التنضیمیة او االرشادیة 
 

علیك ان تتذكر ان الدائرة الحمراء ذات الخط االحمر المائل .علیك باالمتثال لتلك التعلیمات .تخبرك ھذه العالمات بالقوانین 
والرمز بداخل تلك الدوائر ھي الشيء الذي علیك ان ال تفعلھ ) ال تفعل (تعني   

 
  السرعة المحددة 

وتلك السرع المحددة تكون عند .ھذه العالمات تخبرك بالسرعة القصوى المتاحة لك في القیادة على الطریق حیث تجدھا 
).اي في الحاالت الطبیعیة (الضروف و االجواء القیاسیة   

بسبب السرعة العالیة حتى لو كنت تقود المركبة باقل ) تذكرة(الممطرة او عند ھطول الثلوج قد تتعرض لغرامة في الضروف 
.من السرعة الموضحة على العالمة   

 
  

 ممنوع الدخول-  الطریق الخاطيء
اذا قمت بالقیادة ضمن تلك العالمات فانك قد تكون دخلت باالتجاه .ھذه العالمات تعني ان علیك بعدم  القیادة بھذا االتجاه  

  .قم باالستدارة بحذر .مع مركبات على الطریق امامك الخاطيء وقد یسبب ذلك بحادث اصطدام 
 

 

  



 
 الطریق باتجاه واحد

.الذي یشیر الیھ السھم المرور یتحرك  فقط باالتجاه   
 

 
 
 

  ممنوع االنعطاف على الیسار
تعتبر استدارة على الیسار ثنائیة ) یو باللغة االنجلیزیة(االستدارات اللتي على شكل  .االنعطاف على الیسار  یخالف القانون 

ویعني ان ذلك ممنوع عند وصولك لھذه االشارة ).یعني االستدارة على الیسار لمرتین(  

  

 ممنوع االنعطاف على الیمین 
ال تقم باالنعطاف عند رؤیتك ھذه العالمة .االنعطاف على الیمین ممنوع   

 

 

 ممنوع االستدارة على شكل (یو االنجلیزیة)
ال تقم باالستدارة عند رؤیتك ھذه العالمة ) .یو االنجلیزیة(ممنوع االستدارة على شكل   

 

 

 ممنوع االنعطاف عند االشارة الحمراء 
.انتضر لالنعطاف عند االشارة الخضراء .قد یحضر علیك االنعطاف عند االشارة الحمراء   

 
 
 
 
 

 ال تقم باالجتیاز
قد یكون من الممنوع علیك اجتیاز المركبة التي امامك في المسار الذي انت .ھذه العالمة  تتواجد عند بدایة  منطقة حضر االجتیاز

.فیھ حتى لو كانت الطریق سالكة  

  

 

 االنعطاف الى الیسار بالخضوع لالشارة الخضراء
معناھا ان االنعطاف یسارا ال یعطیك حق الطریق وعلیھ یجب علیك .ھذه العالمة قد تستخدم مع االشاره المروریة الخضراء 

.ان تتحرك بحذرقف وانضر الى مرور العجالت  القادمة نحوك وعندھا لك .االخر من االتجاه  مةالقاد العجالت  الخضوع لمرور  
 

    
 



 
 

 ابقى على الیمین 
عندھا علیك بالبقاء على الجانب الذي یشیر الیھ ,او الحاجز  الوسطي  امامك على الطریق, الحركة المروریة بالجزرة الوسطیة 

.السھم   

   

 السیطرة على الممرات 
في اماكن حیث  االنعطاف فیھا مطلوبا او في اماكن خاصة یكون االنعطاف فیھا  ھذه العالماتتستخدم  

.المرور للعجالت ھنا یكون ضروریا باالتجاه الذي یشیر الیھ السھم . مسموحا لبعض الممرات   

     

 مفترق الطرق الدائري (الفلكة)
مفترقات بھذا الشكل قد تتكون من اكثر .الطریق امامك ھذه العالمات تشیر الى مفترق الطرق دائري الشكل بعازل وسطي في 

بداخل الفلكة (عند دخولك لھذه المفترقات علیك بالخضوع الى الیمین من الطریق الذي بداخل ھذا المفترق ) .طریق(من ممر 
( 

   

 المركبة عالیة السعة(اتش .او.في)
ي سعتھا الى اكثر من راكب باالضافة الى قائد العجلة ھذه العالمات تشي الى ممرات محجوزة الى حافالت وعجالت تزید ف

 والرقم الموضح یشیر الى عدد الركاب 
 
 
  
 

 المبیت للمعاقین
العجالت من ذوي  العوق  مبیتمحجوزة  للذین لدیھم ترخیص ل المساحات  التي تثبت فیھا عالمات كھذه ھي اماكن 

)للمعوقین(  
 
 
 

 العالمات التحذیریة
.اشارات اخرى قد تراھا تباعا علیك باالبطاء ومراقبة .تحذرك ھذه العالمات بوجود اوضاع غیر طبیعیة محتملھ قد تجدھا على الطریق امامك   

      
   االنذار بالسرعة المطلوبة

. بالسرعة المطلوبة عند الخروج عن الخط السریعالحد االقصى ھذا العالمة تشیر الى   
 
 
 
 
 
 



 
 اشارة امامك

.علیك باالبطاء واالستعداد للتوقف .امامك اشارة مروریة   
 
 
 

  منطقة یحضر فیھا االجتیاز 
سوف لن یكون من حقك االجتیاز بعد رؤیاك تلك االشارة امامك حتى لو .تشیر ھذه العالمة الى بدء منطقة حضر االجتیاز 

.كانت الطریق سالكة   
 
 
 
 

 االندماج
سواق المركبات عبى جانبي .ن بنفس االتجاه على وشك ان یندمجو لیصبحو طریق واحد طریقین في المسار یتوجھا

.عن حالة االندماج االمن الطریق مسوؤلین   
 
 

  
 انتقاص في عرض الطریق

على قادة المركبات على الیمین ان  یندمجوا الي یسار الطریق عند الفرصة .الطریق من الجانب االیمن على وشك االنتھاء 
.على سواق المركبات من یسار الشارع ان یسمحوا لسواق المركبا على الیمین باالندماج .المتاحة   

 
 

   بدایة جزرة وسطیة
البقاء الى الیمین  علیك.فاصل اخر ايسوف ینقسم امامك الى شطرین منفصلین بواسطة جزرة وسطیة او الخط السریع  
 .  
 
 
 

 نھایة جزرة وسطیة
علیك البقاء الى الیمین .الممر سیتوجة باتجاھین .لم یعد منقسما بجزرة وسطیة  الخط السریع امامك  

 
 
 

   
 الطریق زلق اذا كان مبلال

قم بزیادة ,ال تقم بقلیل السرعة او تغییر االتجاه بشكل مفاجيء,عندما یكون الطریق المعبد مبلال علیك بتخفیض السرعة 
.امك المسافة  التي بینك و بین العجلة التي ام  

 
 
 
 



 
 عالمة تشیر الى ارتفاع منخفض

.ال تستمر بالتوغل اذا كانت عجلتك اطول من االرتفاع المثبت في العالمة .الجسر الذي امامك لھ ارتفاع منخفض   
 
 
 
 
 

 

 منخفض الى التلة
)البریك(علیك بالتاكد من الفرامل .ھنالك منخفض ارضي امامك    
 
 
 
 

 معبر غزالن
.ابطيء السرعة وكن حذرا ومستعدا للتوقف .یعبر منھا الغزالن في ھذه المنطقة ھنالك اماكن قد   

 
  

 

 معبر للمشاة
ھنالك عالمات تشیر الى .ابطيء من سرعتك وكن مستعدا للتوقف .علیك بمراقبة المشاة الذین یعبرون الطریق او الممر 

.خطوط افقیة قد تریك نقطة انطالق المشاة   

ھذه العالمات قد تكون ایضا باللون الناصع االصفر .(ثبت علیھا السھم قد  تریك المكان او موقع العبور العالمة الثانیة الم
)و االخضر  

 

 

 

 

 

 
 معبر الدراجات الھوائیة او ممر للدراجات

. ة بحذرقم بالقیاد.الدراجات في العادة قد تعبر من الجانبین او قد تتحرك بجانب حركة السیر المروریة في ھذه المنطقة  
ھذه العالمات قد تكون باللون الناصع  االصفر واالخضر(العالمة الثانیة قد تریك موقع عبور الدراجات الھوائیة   

 
 
 



 
  منطقة مدارس او منطقة عبور طالب المدارس

لوجود علیك باالنتباه .میل بالساعة  25جرت العادة ان تكون السرعة المحددة في ھذه المناطق ھي . ابطيء من سرعتك  
قد تشیر ھذه العالمات الى .اطع وامتثل الي مراقب طریق .كن مستعدا للتوقف .اطفال یعبرون الطریق او اطفال یلعبون

.خطوط افقیة تریك موقع وجود خطوط العبور  
 
 
 
 
 
 

)العالمات قد تكون باللون الناصع االصفر و االخضر.(العالمة الثانیة المثبت فیھا السھم قد تریك موقع العبور  
 

  
 

 مفاصل ربط مفتوحة
النزول من جسر الى شارع بشكل (ابطيء من سرعتك  عند  العبور على الجسور او النزول من المعابر الى طریق 

.الصحاب الدراجات الناریة بفقدان التوازن والسیطرة على الدراجة الناریة الن عدم االبطاء قد یتسبب).دائري  
 
 

  
  مفاصل متمددة

طریق بالقدر في االحوال الجویة قد تتمدد او تتقلص الروابط التي على الجسر وقد یتسبب ھذا في وجود مطب على ال 
.الكافي الن یتسبب عدم التوازن في الجو الممطر   

 
 
 

 مفترق طرق رباعي 
كن مستعدا للخضوع الى یمین الطریق .امامك نقطة تقاطع عبور متكون من اربع شوارع   

 
 
 
 

  طریق جانبي 
كن حذرا و مستعدا للعجالت  التي تدخل الطریق الذي انت علیھ .الطریق متصل من الیمین   

 
 
 

 مفترق على شكر الحرف (واي ) باالنجلیزیة
.الیمین او الیسار  عند المفترق امامكعلیك باتخاذ احد المسارین اما    
 
 
 
 
 



 
  مفترق طرق على شكل الحرف (تي )االنكلیزیة

.علیك باشعال عالمة االعطاف یمینا او یسارا .الطریق الذي انت سالكھ سوف ینتھي قریبا   
 
 

  
 

 طریق مقوس الي الیمین مع طریق جانبي
لوجود عجالت قد تدخل كن حذرا .الطریق امامك مقوس الى الیمین وھنالك التحام بالطریق من الیسار من منطقة التقوس  

.من ھذا الطریق الفرعي امامك على الطریق الذي انت فیھ   
 
 
 
 

 انعطاف حاد الى الیمین
 

كابطيء من سرعتك و كن مستعدا الستدارة حادة الى الیمینرعلى  الطریق امام  
 
 
 

   
 انعطاف حاد  الى الیمین ثم الى الیسار

.الطریق امامك  ینعطف بحدة الى الیمین ثم الى الیسار.ابطيء من سرعتك و كن مستعدا   
 
 
 
 

   
 تقوس الى الیمین ثم الى الیسار

.ابطيء سرعتك .الطریق امامك یتقوس الى الیمین ثم الى الیسار  
 
 
 
 
 

 تقوس الى الیمین مع اشارة لتوضیح السرعة االمنة
.ابطيء من سرعتك والتزم بالسرعة االمنة الموضحة .الطریق امامك یتقوس الى الیمین   

 
 

 

 

 



 

 الطریق ملتوي 
في جمیع ھذه التقوسات علیك باالبطاء للسیطرة على القیادة.الطریق امامك ملتوي یشكل متتابع من التقوسات   

 

 
 معبر للقاطرات منخفض المستوى

.منخفض وقد یتسبب ذلك في ان تعلق اسفل العجالت بتلك السكك ) السكة الحدیدیة(معبر القاطرات یكون المسارعند    
  

 معبر للقاطرات
وھذا العالمات  تحذرك لكي ).الحرفین تعنیان ریل رود و معناھا طرق قاطرات(وھي عالمة متقدمة توضع قبل معبر القاطرات 

.كن مستعدا للتوقف لھذه القاطرات تنضر و تسمع و تبطيء من سرعتك و  
 
 
 

 معبر قاطرات ذا الشكل التقاطعي
.انضر و استمع و ابطيء من سرعتك وكن مستعدا للتوقف لھذه القاطرات.ھذا العالمة ھي تحذیر لمرور قاطرات   

 
  
 

 معبر للقاطرات مع عالمة لعدد سكك معابر القاطرات
واللوحة الصغیرة اسفل العالمة التقاطعیة تشیر الى ) اكثر من سكة حدیدیة(للقاطراتالى وجد اكثر من معبر تشیر ھذه العالمة  

.یعني انھ معبر لقطارین  2طبعا الرقم .عدد السكك الحدیدیة   
 
 
 
 
 

  اشارة تقاطعیة لمعبر القطار مع اضائة متقطعة
عند رؤیتم االشارة المتقطعة وكن مستعدا علیك التوقف دوما .االشارة المتقطعة قد تستخدم مع االشارة تقاطعیة الشكل 

ال تواصل القایدة حتى عبور القاطرة و توقف االشارة عن التقطع في االضاءة  ویكون الطریق سالكا .للقاطرة التي تتقرب 
.كن حذرا بصفة خاصة عند معبر قاطرات متعدد السكك الن ھناك احتمالیة عبور قطار اخر من االتجاه المعاكس .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 عالمة تقاطعیة لمرور القاطرات مع اشارة متقطعة وعارضة حدیدیةمتحركة 
علیك التوقف عند رؤیتك االشارة . العوارض الحدیدیة المتحركة قد تستخدم االشارات المتقطعة عند بعض المعابر

الحاجز الحدیدي  استمر بالتوقف حتى یرتفع.الضوئیة المتقطعة وعلیك التوقف حتى قبل نزول العارضة الحدیدیة 
.ال تحاول االلتفاف حول الحاجز الحدیدي في محاولة للعبور.الى االعلى وتتوقف االشارة الضوئیة المتقطعة   

 
 

     عالمات على االسفلت
متكرر عند ) ار(االنجلیزیة مع حرف ) اكس( قد ترى على االسفلت عالمة 

علیك ان .قاطرات كن حذرا عند عبور ال.تقربك من بعض المعابر للقاطرات 
ال تقم ابدا  .تعلم ان القاطرات تقد تقوم بالعبور في اي وقت من االتجاھین

بعبور السكك الحدیدیة  حتي تكون الطریق سالكة لك بعد التاكد من عبور 
تاكد من انك تمتلك المساحة الكافیة على الجانب االخر من .القاطرات بشكل تام 

.السكك قبل البدء بالعبور  
 مالحضة  

حافالت المدارس علیھا التوقف دوما عند ھذه المعابر للقاطرات حتى لو لم 
.تكن االشارات المتقطة غیر مشتعلة  

 
 

 اذا حدث امر خطیر عند معابر القاطرات  
ھذا االجراء سوف یساعد شركة القاطرات بایقاف و تغییر مسار .اتصل بالرقم المثبت على لوحة الحاالت الطارئة

علیك بالتاكد  من اعطاء رقم المعبر المثبت على اللوحة لكي یتم .حتى یتم یزول ھذا الحدث القاطرت من ھذا الطریق 
.ازالة الخطر عن ھذا المكان   

 
 

 اذا علقت سیارتك بسكك الحدید
اركض مبتعدا بشكل مائل باتجاه منطقة .ال تتردد واخرج من العجلة فورا 

.قدوم القطار  بعیدا من السكك   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 في اماكن العمل .االماكن التي یتم فیھا العمل الصالح شي معین او حالة مماثلة
اذا قمت بتجاوز السرع المحددة في .قد تعتمد سالمة ارواح العاملین علیك  في حقل عمل على الطریق في امتثالك للسرع المثبتة على الطریق 

.دوالر  500منطقة عمل نت الخط السریع سوف یكون علیك دفع غرامة تصل الى   
 تذكر  العالمة البرتقالیة اللون تعني ابطيء من سرعتك 

 
 

 طریق خشن ,مطب ,او طریق غیر متساوي.
مثل طریق یحتوي على الحصى تثبت ھذه العالمات لبعض الطرق ضمن ضروف معینة 

وھذه الضروف قد تخلق صعوبة محتملة .المتراخي او طریق یحتوي على اصالحات
. لسائقي  العجالت او الدراجات الناریة بصفة خاصة  

 
 
 

 تصلیحات على الطریق (انعطف)
طبیعیة على  ضاع غیرفھنالك او.ابطيء من سرعتك .ھنالك عالمات تشیر الى وجوب تغییر مسلك او المسار او طریق امامك 

 الطریق امامك 
 
 
 
 

 السھم المتقطع االضائة
 سائقي العجالت یجب  مسارھي سھام كبیرة ومتقطعة االضائة تشیر الى وجود منطقة عمل او اصالحات وتشیر ھذه السھام الى 

.وتعلمك ھذه االشارت الى ان الطریق امامك مسدود .االنعطاف نحوه لتغییر  المسار  
 
 
 

 اشخاص یحملون عالمات توجیھیة
یحمل ھؤالء العمال .او قمصان ذات لون اخضر,صدریة ذات لون برتقالي او اصفر یلبسون بالعادة .حملة االعالم ھم عمال 

لكي یوجھون المسار المروري  ابطيء من سرعتك  باللون االحمر او قف  عالمات مرفوعة على عصى مثبت فیھا عبارة 
لعمل  للعبور على جانبي المجال لسائقي العجالت بالمرور وكذلك لعجالت التي تعمل في حق اخالل منطقة العمل لتتیح 

.الطریق   
 
 

  
  معدات السیطرة المروریة

او البرامیل و المثلثات المخروطیة تستخدم الرشاد سائقي ,او الفواصل الكونكریتیة ,الحواجز والعالمات العمودیة 
عند القیادة بالقرب من ھذه الحواجز  علیك بالبقاء في وسط .المركبات للدخول والخروج بامان من حقل العمل

ال تغیر الى .السرعة  ابقى على مسارك وابقى على نفس.وعلیك باالمتثال للسرع المثبتة )الساید الوسط(الطریق 
  . احد جوانب الطریق الى ان تخرج تكاما من منطقة العمل

  

  



 االلواح ذات العالمات التوضیحیة
توضح لك ھذه اللوائح معلومات عن السیر المروري او عن الطریق او الجو او .قد ترى في طریقك لوائح  ثابتة او مؤقتة على طول الطریق 

.علیك دوما اطاعة ھذه التوجیھات المثبتة على تلك اللوائح.یة على الطریق اوضاع قد تكون غیر طبیع  
 
 

 عجالت بطیئة السرعةالعجالت التي تسیر بسرعة 25 میل بالساعة او اقل .مثل المعدات الزراعیة او العجالت 
مستعدا للسیطرة على سرعتك  كن.یجب ان تثبت ھذه العالمات  علیھا في حال تجولھا  على الخط السریع. المسحوبة باالحصنة 

.او موقع مسار عجلتك عند رؤیتك عجلة تحمل ھذه العالمات   
 
 

 العالمات على االسفلت
قد .ھذه العالمات قد تكون باللون االحمر او ازرق او اصفر او ابیض.ھي عالمات ارشاد وتحذیر لقادة العجالت وكذلك لتنضیم سیر المرور 

.لكل منھا معنى مختلف .على شكل مجموعة  تستخدم ھذه العالمات منفردة او  
 

 عالمات باللون االحمر
.او العواكس الفسفوریة على االسفلت تریك اماكن ال یحق لك عبورھا او استخدامھا  

 العالمات باللون االزرق
.تریك مساحات للمبیت الصحاب العجالت الذین لدیھم عوق   

 اللون االصفر  في منتصف الطریق
الطرق منقسم الى ممرین للمرور یسیران باتجاه متعاكس ان في منتصف الشارع یعنياللون االصفر   

 
 اللون االصفر المتقطع في منتصف الطریق

.یعني ذلك ان االجتیاز من یسار الطریق مسموح لكال االتجاھین  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 الخط االصفر المتقطع بجانب الخط االصفر الممتد
.مسموح فقط من الجانب االصفر المتقطع ولیس من الجانب االصفر الممتد یعني ذلك ان االجتیاز  

 
 
 
 
 
 
 
 

 خطین اصفرین ممتدان على طول الطریق في المنتصف
لن .االجتیاز غیر مسموح لكال الجانبین.ھي عالمة في منتصف الطریق تفصل طریقین یتجھان باتجاه متعاكس 

االنعطاف الى الیسار  باستثناءیكون مسموح لك بعبور ھذه الخطوط   
 

  
 

 

 

 
 الخطوط البیضاء المتقطعة بمنتصف الطریق

لك حق .اللون االبیض في منتصف الشارع یعني ان الطرق منقسم الى ممرین للمرور یسیران باتجاه واحد 
.االجتیاز ولكن بحذر  

جتیاز لك الحق با في طرق كھذه قد یكون.في  فرجینیا یوجد العدید من الطرق ذات المسارین بدون فاصل 
علیك التاكد من ان الطریق .عجالت قلیلة السرعة من الجھة الیسرى في حال عدم وجود عالمات تمنع االجتیاز

  .سالكة في حالة االجتیاز
 

 الخط الطویل الممتد في منتصف الشارع
الممر  تریك ھذه الخطوط الممرات التي یسمح فیھا  االنعطاف الممرات التي ال تشجعك على تغییر

او تنبھك ان قد یكون من الخطر تغییر الممر في اماكن ,)التقاطعات(بالقرب من مقترق الطرق 
یستخدم السھم مع  .الخط االبیض الممتد ایضا تجده على الجانب الیمین من الطریق .اخرى 

 والخطوط البیضاء ایضا.الخطوط البیضاء لتریك من االماكن التي لك الحق باالنعطاف من الممر
  .تراھا في اماكن التوقف و واماكن عبور  المشاة واماكن المبیت للسیارات 

 السھم ذو اللون االبیض المستقیم او المقوس
فسیكون علیك ) فقط(  و تعني باالنكلیزیة) اونلي(اذا كنت في ممر یوجد في سھم مقوس او سھم مع كلمة 

المقوس (مر مثبت فیھ كل من العالمتین اذا كان الم.باالنعطاف لالتجاه الذي یشیر الیھ السھم 
.تتوجھ الى االمام او تنعطف باالتجاه الذي یشیر الیھ السھم  فسیكون لك اما ان).والمستقیم  

 

   
 
 



 
 
 

 عالمة (الخضوع) امامك على الطریق (المثلث االبیض في الشكل التالي)
سیوصلك الى حیث یجب الخضوع ویتواجد في الممر الذي .وھو مثلث فارغ و مرسوم باللون االبیض 

.وھي عالمة تنبھك الى انك ستصل الى متطقة خضوع للمرور على الطریق امامك  لسیر المرور  
 
 
 
 
 
 
 
 

   خط منطقة الخضوع 
وھو مجموعة من المثلثات المتجاورة الممتدة الشكل تقع على عرض الطریق واللتي قد تستخدم باالضافة الى عالمة الخضوع الحمراء المثلثة 

لتریك المنطقة التي یجب علیك الخضوع لسیر .والتي تم شرحھا مسبقا كعالمة مروریةكما في الشكل  
.المرور او التوقف اذا لزم االمر   

 
  
 

 

 

 

 اذا كان للطریق ثالل ممرات
.او االجتیاز   الیسار العالمات ستریك في اي مكان یمكنك استخدام الممر الوسطي لالنعطاف الى,اذا كان المرور یتحرك بكل من االتجاھین   

اذا كان منتصف الممر لھ عالمة الخط االصفر المتقطع المنفرد لكال الجانبین (یعني شارع 3 سایدات وفي الشارع 
)طین اصفرین متقطعینخ  
.في ھذه الحالة سیكون لسائقي العجالت من الجانب االیمن و االیسر  الحق في االجتیاز باستخدام الساید الوسطي    
  

اذا كان جانبي الساید الوسطي لھما خط اصفر ممتد مع خط اصفر متقطع كما 
 في الشكل التالي

الجانبین حق التنقل باستخدام الساید الوسطي  لالنعطاف في ھذه الحالة سیكون لسائقي العجالت من 
   .قدم في كل االحوال  150ولكن لیس باكثر من .
 

 
 



 

 عجالت ذات استیعاب عالي للركاب (اتش او في )
   تعني HOV باالختصار (عجالت ذات استیعاب عالي للركاب)

على منتصف الممر) ماسة(وتجدھا على الخط السریع على شكل   
معزولة بفواصل مروریة تستخدم في فترات المرور العالیة ایضا قد تكون ممرات خاصة ) االتش او في (وممرات 
.االزدحام  
مخصصة للباصات والكرفانات والعجالت التي تسحب ورائھا عربات واي عجلة ذات ) االتش او في (ممرات 

.على وقود من انواع نقیة وخاصة للدراجات الناریة وبعض العجالت التي تعمل,سعة عالیة للركاب  
باستثاء الدراجات الناریة (العالمات على الطریق تریك الحد االدنى  الستیعاب  الركاب على ھذا الطریق 

.وھناك اوقات و ساعات محددة لھذا االستخدام .)والعجالت ذات الوقود الخاص  
اي انھا قد .اذا كانت ھذه الممرات معزولة بحواجز مروریة فیعني ذلك انھ ھذا الطریق محجوز لحاالت اخرى 

 تستخدم في اوقات معینة من النھار التجاه معین و في اوقات اخرى من النھار قد تعمل باالتجاه المعاكس 
 
 
 
 
 
 

او ممر محجوز للباصات ایضاوائیة ایضا قد یشیر الى انھ ممر محجوز للدراجات الھ)الماسة (شكل   
 
 
 
 
 
 
 

  
قف فقط بالقدر الذي یكفي لصعود او نزول -االبیض

 الركاب

 االلوان على الرصیف و معانیھا
  

قف فقط بالقدر الكافي للتحمیل او التفریغ مع  - االصفر
 بقائك مع العجلة

وتعني ھذه االلوان  ان علیك اتباع قواعد خاصة للمبیت علیك التاكد من معنى   
كل لو ن من االلوان التالیة    

وال تقف  وال یمكن المبیت  ,ال توقف العجلة  - االحمر  

 
)المعوقین(المبیت ھنا فقط الصحاب االعاقة–االزرق   

  
  



 القسم الثالث :القایدة بامان

في كل مرة انت تجلس فیھا وراء مقود السیارة علیك ان تتقبل مسالة تحملك مسؤولیة ما تفعلھ,علیك باالمتثال الى قوانین المرور في 
.وان تضمن سالمتك و سالمة الركاب واالخرون من سائقو العجالت االخرى والمشاة واصحاب الدراجات عبى الطریق ,فرجینیا   

:في ھذا القسم سوف تتعلم  
  وضع الیدین*
رعة القیادة حدود س*  
التوقف*  
الخضوع الیى یمین الطریق *  
)الفلكة(مفترق الطرق المستدیر *  
تغییر المسار *  

)تعدیل المسار عند سرعة حرجة(تصحیح المسار المبالغ فیھ*   
االنعطاف  *  
االنكلیزیة ) یو(االستدارة على شكل حرف *  
النعطاف ل التي تقوم بھا اشارات*  
مسافة بینك و بین العجالت االخرىاالسلوب الوقائي في صنع *  
والمراقبة  كیفیة البحث*  
)المناطق العمیاء(المناطق ااتي تنعدم فیھا الرؤیا*  
مشاركة الطریق مع االخرین*  
المبیت *  
الرؤیا*  
االضائة*  
االوضاع الخطرة*  
االشخاص الذین یتصرفون بخطورة اثناء القیادة *  
الحوادث المروریة *  
ریة اماكن التوقف المرو*  

 
 
 
 
 
 
 

KHALIL
Sticky Note
القيادة 



 
 وضع الیدین

لو تخیلت ان المقود .اجلس  باستقامة ولكن باسترخاء وضع یدیك على المقود 
عبارة عن ساعة جداریة فان علیك ان تضع یدیك على الساعة الرابعة و 

وتجنب االمساك بالمقود .امسك بالمقود باصابعك واالبھامین.الساعة الثامنة
.ببطن الكف او الراحتین   

  
 
 
 
 
 
 
 

    السرعة القصوى لسائقي العجالت و الدراجات الناریة
)اذا لم یكن ھنالك ما یمنع(            

 
 السرعة المحددة  

َعْض في الوالیات بین السریعة الطرق البعیدةِ  الریفیة المناطق ب میل بالساعة  70   
طرق عامة ال تقع ضمن الوالیات، بین ریفیة غیر سریعة طرق  

الداخلي للوالیةالنضام   
میل بالساعة 55  

میل بالساعة 35 الطرق الریفیة النائیة   
علیك بالتنقل (مناطق العمل والمناطق االھلة بالسكان,المدارس 
میل بالساعة في المناطق التي تتضمن مدارس فقط  25بسرعة 

ولك االلتزام بالسرعة .عند وجود عالمة او اشارة تشیر لذلك 
.فیما عدى ذلك  المثبتة على الطریق  

میل بالساعة 25  

 
 

 التوقف
 علیك دوما بالتوقف عند الحاالت التالیة

قبل منطقة عبور المشاة*  
عند جمیع عالمات التوقف واالشارات الحمراء وكذلك االشارات الحمراء المتقطعة االضائة*  
او عند وصولك لبنایة او منطقة مبیت ,)محلة(لشارع فرعي او عند عبورك ,عند دخولك شارع او عبورك من طریق الى منطقة عبور المشاة*

.سیارات  
.عند منطقة عبو القاطرات في حال وجود اشارات حمراء متقطعة اللون *  
.عند رؤیتك عالمة یشیر بھا الیك حملة االعالم لیرشدوك الى اتجاه معین للمرور*  
.اذا كان ھناك مشاة یریدون عبور الشارع*  
اذا .اذا لم تمتثل لضابط المرور بالتوقف ستكون النتیجة انك سوف تطارد من قبل ضابط المرور.یشیر الیك بھ ضابط المرورعند االتجاه الذي *

.من الجرائمستتھم بالفقرة رابعا تعرض ضابط المرور للموت كنتیجھ لمطاردتھ لك فانك   
.عند اماكن التي فیھا حوادث مروریة اذا كانت لھا صلة بك*  
 

لعالمة التوقف في حیت تحركت العجلة التي امامك  علیك بالتوقف عند تلك العالمة وال تواصل القیادة الى ان یكون من حقك  عند اقترابك
 التوغل

 
 



 

  التوقف للحافالت التي تقل الطالب
الصعود من و على جمیع السیارات الحمراء التوقف والبقاء واقفة حتى یتمكن االطفال من الترجل او . في الصور التالیة 

.وال یمكن لھذه السیارات بالتحرك الى ان یتحرك الباص.الى الباصات   
 
 
 

  
  
المتقطع (یجب علیك التوقف عند توقف الباصات التي تقل الطلبة والتي تشعل الضوء االحمر الوماض* 

اتجاه سواء اكان من عند تقربك من اي .والعالمة التي تشیر الى التوقف لھذا النوع من الحافالت) االضائة
الطریق العام او الطریق الفرعي علیك بالتوقف و البقاء واقفا الى ان یتمكن االطفال من النزول او الصعود 

.للحافلة و علیك ان تبقى واقفا حتى یتحرك الباص مرة اخرى  
 

تكن ھناء علیك ایضا بالتوقف في حال و جود باص یقوم بانزال او صعود االطفال من الباص حتى لو لم 
.اشارة حمراء وماضة  

 
 
 
 

جزرة (لیس علیك التوقف  اذا كنت تقود عجلتك باالتجاه المعاكس للطریق في شارع مفصول بحاجز *
اما الجانب االخر .توضح ھذه الصوره ان السیارا الحمراء فقط ال تستطیع التحرك .من المنتصف ) وسطیة

والنھ یتوجھ باالتجاه المعاكس عن ) جرة وسطیة (بحاجز فلھ الحق بالتحرك النھ معزول عن جھة الباص 
.وجھة الباص   

 
 
 
 
 
 
 
 

 مسافات التوقف
.)الفرملة  مسافة(و  )رد الفعل  مسافة(و )وقت االستیعاب.(تحدد المسافة التي یمكنك من خاللھا توقف عجلتكعوامل  3ھنالك   

 
وھو الوقت المستغرق الستیعاب الخطر:وقت استیعاب   

وقت استیعابك للمشكلة او الخطر والوقت الذي تقوم بھة باستخدام وھي المسافة التي تستمر فیھا العجلة بالسیر مابین :الفعل مسافة رد
. )البریك(الفرامل   

).ورا ما اتدوس البریك(المسافة التي تسیر بھا عجلتك بعد كبح الفرامل : مسافة الفرملة  
 مالحضة

ایضا تتاثر بمدى سرعة عجلتج و كفائة  مسافة الفرملة) .امكانیتك الذھنیة والجسدیة(و)الرؤیا(و)الجو(بعوامل العوامل اعاله تتفاوت و تتاثر 
.الفرامل و جودة االطارات و نوعیة االسفلت على الطریق   

. )االسفلت المبلل قد یضاعف من مسافة الفرملة( على سبیل المثال نقول  
 
 
 



 
  

 من الضروري حفض االرقام المثبتة على ھذه اللوحة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفرامل المضادة لالقفال 
اذا كانت عجلتك مزوده بفرامل مضادة لالقفال فمن الضروري علیك 

) الكتلوك(ان تفھم الیة عملھا من خال قرائة مجلد تعلیمات العجلة 
علیك ان .وقم بممارسة تجریبیة قبل استخدام العجلة للقیادة خارجا 

 تتذكر بانك ال یمكنك ضغط الفرامل المضادة لالقفال 
 
 

 الخضوع الى الیمین من الطریق
.الخضوع ایضا یعني ان علیك التوقف احیانا اذا كنت ال تستطیع االندماج بامان مع سریان المرور   

 امثلة في الخضوع الى الجانب الیمین من الطریق
عند وصول عجلتین من جھتین مختلفتین الى مفترق الطرق ي في اوقات مختلفة فان العجلة التي وصلت اوال لھا الحق بالتحرك *

. اوال  
عند وصول عجلتین من جھتین مختلفتین الى نفترق الطرق بنفس الوقت ولیس ھناك عالمة مروریة او اشارة فان على العجالت  *

.التي على الیسار بالسماح للعجالت التي على الیمین بالتحرك اوال   
وعندھا على .اذا كانت اشارات المرور الموجودة بنقطة التقاطع ال تعمل فعلى جمیع العجالت المتوجھة الى ذلك التقاطع بالتوقف *

.السیارة التي على الیسار ان تخضع للسیارة التي على الیمین   
ھذه العجالت ان تخضع الى الجانب على ) .نزلة على شكل دائرة(السیارات التي تدخل لطریق داخلي للوالیة من مرتفع جسري *

.الیمین لمسار المرور العجالت التي كانت اصال بھذا الخط السریع   
على ھذه العجالت الخضوع لسیر  للعجالت التي كانت )  فلكة(العجالت التي تدخل اي تقاطع لمفترق طرق لو الي مفترق دائري *

).الفلكة(اساسا بھذه   
شارع فرعي او طریق مروري اخر فان علیك التوقف و الخضوع للسیر المروري و كل عند دخولك الى طریق مروري من *

.المشاة  
على ممر الخطوط الخاصة للمشاة المثبت بشكل واضح كعالمة وكذلك في مناطق علیك بالخضوع لمشاة الذین یعبرون الشارع *

االحمر من اشارة المرور  یشكل خطر للمشاة فال علیك ان تتذكر ان اللون .العبور القیر موضحة في منطقة التقاطع المروري 
.تتداخل مع المشاة واسمح لھم بالمرور االمن  

لیس من حقك ان تقطع الموكب باستثناء حالة اذا طلب منك ذلك من قبل ضابط المرور .علیك بالخضوع الى مواكب العزاء*
للعجالت االخرى من موكب العزاء الحق في . مات المروریةمقدمة موكب العزاء ملزم باالمتثال لكل االشارات والعال.بمرافقتھ لك 

)الرباعیة(اللحاق بالعجلة اللتي تتقدم الموكب ولكن برفق و بدون توقف ولھم الحق باستخدام اضائات التحذریة   
.لیس من حقك ان تقطع الرتل العسكري ابدا .للرتل العسكري علیك الخضوع *  
 
 
 

     

جافة من االسفلتمعدل مسافات التوقف على ارضیة   



 
 

ل اشارات ضوئیة متقطعة الخضوع للعجالت التي تحم  
على سائقي العجالت اتخاذ اجرائات محددة عند رؤیة عجالت تحمل اشارات وماضة (فالش) بااللوان الزرقاء والحمراء والصفراء او 

 البیضاء على الطریق 
 

 العجالت المتوقفة
عند التقرب من عجلة متوقفة ذات اشارات ضوئیة وماضة في طریق سریع من اربع مسارات  فعلیك بتغییر مسارك الي مسار غیر 

وان كنت لم تستطع فعلیك باالبطاء من سرعتك واستمر بالحركة .الذي بجانب عجلة الطواريء اذا كنت  تستطیع تغییر مسارك بامان 
ذلك رخصة القایدة التي لدیك وسیتسبب اي مخالفة بخصوص ھذه التعلیمات قد تؤدي الى امر قضائي بایقاف صالحیة .ولكن بحذر 

.بانقاص عدد نقاط جودة القیادة التي لدیك في صحیفتك المروریة   
 لیس من حق ان تبیت عجلتك باقل من 500 قدم من سیارة الطفاء الحرق قد توقفت لتقدیم مساعدة معینة .

 التقرب من عجالت بنفس االتجاه
)فالش (عال اضویة الطوارء الوماضةقدم من  سیارة للطواريء قامت باش 500ال تحاول ابدا بمالحقة باقرب من *     
وكانت ھذه العجلة تطلق صافرة انذار او اشارات وماضة فان من وراء عجلتك ) للشرطة او للمطافي او لالسعاف( اذا تقربت عجلة*

علیك  وبامان ان تتوقف الى الحافة الیمین من الجانب االیمن من الطریق .الى الجانب االیمن من الطریق فورا الخضوععلییك ان 
.وعلیك بالتوقف الى حین عبور العجلة المذكورة  

  التقرب من عجالت بعكس االتجاه
الطریق عند تقرب عجلة للطواريء الیك من االتجاه المعاكس للمسار في طریق للخط السریع غیر منقسم فان علیك بالتوقف الى حافة 

.لحین عبور العجلة المذكورة  
 مالحضة ھامة

  ھذه المتطلبات والتعلیمات  ال تنطبق على مواقع مناطق العمل على الخط السریع  
 

 
 

   الدوائر المتواجدة في مفترق الطرق دائریة الشكل (فلكة)
تخیل من كل زاویة (جانبین وھي دوائر تتواجد عند مفترقات الطرق وقد تقع ھذه المفترقات على شوارع من 

عند دخولك لھذا النوع من المفترقات علیك بالخضوع للجانب االیمن للطریق الذي في .)للمربع شارع من سایدین
تراھا اما على شكل عالمة او ) خضوع(على كل طریق متوجھ لھذه الدوائر المروریة  عالمة . الدائرة المروریة 

توجد ببعض ھذه الدوائر المروریة عالمة التوقف ولھذا علیك باالنتباه  .قد تراھة مثبتھ على ارضیة الطریق
.واالمتثال لھذه العالمات  

لتوضح باي عند اقترابك من ھذه المفترقات الدائریة علیك باالبطاء وعلیك باستخدام اشارات االنعطاف الضوئیة 
الجانب الیمین عند دخولك المفترق الدائري اذا كنت ترید التوجھ الى الیمین فعلیك بالبقاء على .اتجاه انت ذاھب

اذا كنت ترید التوجھ یسارا فعلیك بالبقاء على یسار الطریق .واذا كنت ترید التوجھ لى االمام بشكل مستقیم فلك الحق بالبقاء باي من الجانبین .
.عند دخولك المفترق الدائري   

 
 
 
 
 
 

  
 
 



 
 نصائح وارشادات للدخول االمن الى المفترقات الدائریة

ابطيء من السرعة انضر الى الشارع او الى ,عند دخولك المفترق *
 ھذه .سوف یساعدك ذلك في ایجاد المخرج المناسب .عالمات التوجیھ

.قبیل وصولك المفترق الدائري العالمات تراھا دائما   
عند صولك المفترق الدائري علیك بالخضوع الى الیمین الطریق من *

وعلیك ایضا بالخضوع الي عجلة .اجات الھوائیةالمشاة واصحاب الدر
في بعض االحیان تكون نقطة دخولك .موجودة بداخل المفترق الدائري 

ال یمكنك الدخول .للمفترق مسیطر علیھا بعالمة التوقف او عالمة الخضوع 
.للمفترق اال اذا كانت الطریق سالكة لك   

الى ان تكون ) الفلكة( علیك بالبقاء في مسارك في اثناء وجودك بالدرائرة*
استخدم اشارات االنعطاف الضوئیة التي الى الیمین لكي .جاھز للخروج منھا

.تتیح لركاب العجالت االخرى التي بجانبك معرفة ما ترید ان تفعلھ  
ال تغیر مسارك وال تخرج من المفترق الدائري قبل التاكد من العجالت التي *

) الساید اللي بصفك(سار المحاذي لك موجوده بنفس االدائرة والتي على الم
علیك ان تتوقع وجود عجالت تقع في االماكن التي .او العجالت التي ورائك

عندھا علیك  ان تحاول ان ).االماكن العمیاء(ال تستطیع رؤیتھا بالمرآة
تسترق النضر بالنضر من وراء اكتافك لتتاكد من عدم وجود عجالت في 

.االماكن العمیاء من المرأة   
 

 تغییر المسار
لتستطیع رؤیة العجالة لقادمة من ) المرأة الخلفیة(قبل تغییر المسار علیك بالنضر الى المرأة الجانبیة و المرأة التي تعكس ما وراء العجلة 

ود عجالت اخرى تاكد من حالة وج.وبعدھا استخدم اشارة االنعطاف الضوئیة لكي یعلم سائقو العجالت االخرى بانك ترید تغییر مسارك.الخلف
وھنا علیك ان تسترق النضر بان تدیر راسة الى الكتف لتتاكد من عدم و جود اي عجلة .ترید االنتقال الى نفس المسار الذي ترید االنتقال الیھ

.في المنطقة العمیاء لعجلتك  
علیك دوما .ند دخولك او خروجك الخط السریع علیك دوما استخدام اشارات الضوئیة الوماضة سواء اكنت ترید تغییر المسار او االجتیاز او ع

عند القیادة على الخط السریع ذا المسارات المتعددة علیك دوما البقاء الى الیمین من .بمراقبة سیر المرور الى الجانب والى ما وراء العجلة 
.الطریق اذا كنت تقود بسرعة اقل من العجالت التي بقربك   

 
 

  االجتیاز
 عند اجتیازك عجلة اخرى

قم باشعال .قبل شروعك باالجتیازوكذلك المناطق العمیاء ,وورائك ,علیك مراقبة المرور امامك *
بعد ذلك ارجع الى الیمین من الطریق بالسرعة المطلوبة .ثم عجل لكي  تستطیع االجتیاز االشارة

وال ترجع الى الجانب الیمین من الشار  قبل ان تتمكن من رؤیا مقدمة العجلة التي تم اجتیازھا عن 
).المرایة التي فوق الدشبول (طریق المرأة الخلفیة  

 
علیك ان تعلم انھ من الغیر مسموح تجاوز السرعة المحددة عند اجتیازك العجلة التي امامك *  
المثلث (وھي العالمة الموضحة بالصورة  الاجتیازعلیك استكمال االجتیاز قبل وصولك منطقة ال *

حاولة لم تزل على الیسار من الطریق في مفلو كنت .و التي تعلمناھا في حقل العالمات )البرتقالي 
.فانك بذلك قد خرقت القانون   اجتیازلالجتیاز ووصلت منطقة ال ال   

*لك حق االجتیاز من الجانب االیمن للعجالت اذا كانت العجلة التي ترید اجتیازھا قد اشعلت االشارة 
الى الیسار وتوجھت نحوه .كن حذرا الن العجلة التي ترید اجتیازھا قد تحجب رؤیتك او رؤیة اصحاب العجالت االخرى .لیس من حقك االجتیاز 

.او الشارع الرئیسي للطریق) التبلیط(من الیمین في محاولة الجتیاز تلك العجلة اذا كنت في حال یجبرك على النزول من االسفلت  
 



 
 

سرعة وقم باالجتیاز عند اقترابك لدراجة ھوائیة او دراجھ ھوائیة ذات محرك صغیر مساعد في محاولة لالجتیاز فان علیك بتخفیض ال*
.الى الیسار  ال تقل عن قدمینبمسافة    

 
 اذا تم اجتیازك . 

.ال تزید من سرعتك  وابقة على سرعة ثابتة  او ابطيء من سرعتك لكي تتیح الفرصة للعجلة التي ترید اجتیازك من العبور بامان  
 

 االجتیاز غیر مسموح في الحاالت التالیة 
عند تقاطع مفترق الطرق او عند معبر القاطرات باستثناء الطرق  ذات ممرین او اكثر من , المقوس عند الطریق , على التل *

.شارع مروري یتوجھ بنفس االتجاه  
او االجتیاز من جانب الطریق ) التبلیط(االجتیاز خارج منطقة االسفلت *  
 )جزرة وسطیة(ثناء حالة وجود فاصل مروري طبعا باستعند توقف باص للمدارس یقوم بانزال  او صعود ركاب في طریق عام *

او في  او منطقة فاصلة بنصف الطریق غیر مبلطة تشیر الى انھا جزرة ترابیة في طریق تتوجھ فیھ العجالت بكال االتجاھین 
 طریق فرعي 

).لیساریعني خط طویل بصف سیارتك من ا(في حال وجود خط ممتد و غیر متقطع على یسار الممر الذي تسیر فیھ انت *  
 

 تصحیح المسار المبالغ فیھ(تعدیل المسار عند سرعة حرجة)
ویسبب ھذا بانحراف ,یقوم سائقو العجالت باالنعطاف الحاد باستخدام المقود بسرعة غیر متوقعة تضھر ھذه الحالة عندما 

.ھذه الحال فقدان السیطرة على العجلةوقد تسبب .خارجة  بذلك عن منطقة االستدارة ) تفتر السیارة (العجالت الخلفیة الى الخارج   
ولھذا نقول انھ یجب  .وھي التي تقوم بھذا الخطا.اغلب حوادث تصحیح المسار المبالغ فیھ ھي حوادث تقع لعجلة واحدة منفرده 

ذا ا.علیك بتقلیل السرعة مع الحذر الشدید عند مرورك بشوارع مقوسة المسار.على سائقو العجالت ان یكونو حذرین دائما 
كل ما ھو علیك فعلھ ھو تخفیض السرعة بشكل تدریجي وانضر الى ,انحرفت عن الطریق بشكل مقوس او مستقیم فال تشعر بالذعر

.وعندھا استدر ببطء رجوعا للطریق الذي ترید الذھاب باتجاھھ,االتجاه الذي ترید الذھاب الیھ   
 

 االنعطاف
 لكي تنعطف یمینا

علیك .لكي تعلن عن نیتك في االنعطاف علیك باستخدام االشارة المناسبة. یجب علیك ان تكون على الجانب القریب من الرصیف 
انضر الى یسارك لتراقب  ذا كان .على االقل قبل وصولك للمنعطف ) قدم100(ثواني  اي  الى اربع  لثالثان تقوم باشعال االشارة  

اذا . عندھا اضغط على الفرامل برفق لتقلیل السرعة قبل و اثناء المنعطف.مرور قادم االتجاه االخراو اي في المفترق اي مشاة 
عند المنعطف علیك ان تكون قریب .كان ھناك اشارة مروریة او عالمة للتوقف فعلیك عندا بالتوقف التام قبل شروعك باالنعطاف

.ولك ان تغیر مسارك عندا ان كنت ترید ذلك .من الرصیف   
 لكي تنعطف یسارا

قم باشعال االشارة المناسبة لتعلن عن نیتك في .سیكون علیك ان تكون على الجانب االقرب من یسار الطریق بقدر المستطاع
انضر الى جمیع .على االقل قبل وصولك للمنعطف) قدم100(ثواني  اي  الى اربع  لثالثباستخدام االشارة المناسبة لذلك االنعطاف 

ابقي عجالتك االمامیة متوجھة .االتجاھات باحثا عن احتمالیة وجود مشاة او مرور عجالت قد تكون قادمة من االتجاه المعاكس 
روري القادم من االتجاه لالمام الى ان تقوم فعلیا  باالنعطاف یسارا الن ھذا الجراء سیساعدك على تجنب االندفاع باتجاه المسار الم

یمكنك .االخر في حال تم االسطدام بك من الخلف و تم بذلك دفعك الى  المسار الخاطيء في حال كنت ادرت عجالتك الى الیسار
القادمون من  بما في ذلك  الدراجات الھوائیة والمشاةاالنعطاف یسارا اذا كانت الطریق سالكة وعندھا علیك بالخضوع الي عجلة 

.اه المعاكس االتج  
 
 
 
 
 
 



 
 

 في حال وجود عجلتان تقتربان و كل منھا قد فتحت االشارة للیسار
على كل من العجلتین االنعطاف كل منھا امام االخرى بشكل یجعل باب الراكب المجاور للسائق قریب من 

ب العبري باب العبري بصف السایق  یصیر قریب من با(باب الراكب المجاور للسائق من العجلة االخرى 
  ) الي بالسیارة الثانیة

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   االستدارة على شكل حرف (یو )االنجلیزیة
قبل القایم بھذه االستدارة علیك التاكد من . باالنجلیزیة في كل مكان) یو(الت تجري العادة باالستدارة على شكل حرف 

فقط في مناطق التي فیھا العمل ) یو(بشكل یسمح لك باالستدارة . عدم وجود ما یمنع مثل االشارة الموضحة جانبا
.على الخط السریع) یو(ال یسمح لك ابدا باالستدارة على شكل . الوضیفي او المدن و المدن الصغیرة او مفترق الطرق  

 
لمرور القادم توقف وبعدھا علیك بالخضوع لسیر ا.فان علیك اشعال اشارة االنعطاف على الیسار  )یو(في حال شروعك باالستدارة على شكل 

.)اول ما تلوف تاخذ یمین الشارع الي دخلت الھ (وعند اتمام االستدارة علیك بالتوجھ الى یمین الشارع الذي استدرت الیھ .  
 
 

 اشارات التي تقوم بھا لالنعطاف
استخدم االشارات .المناسبة لذلكعند شروعك بتغییر مسارك او عندما ترید دخول او خروج الخط السریع فعلیك في البدایة اشعال االشارة 

لكي تحاكي صحاب العجالت بھذه االشارات لیعلمو ما ترید .الضوئیة التي تشیر الى الجھة التي ترید التوجھ الیھا وھو امر مطلوب منك قانونیا
تستخدمھ بالبدیھة في  علیك بتطویر اسلوب.ھنا قد تحتاج الى ارسال اشارات یدویة لتوضح نیة مسارك الصحاب العجالت االخرى .فعلھ

....)تاخذ شمرة(...یعني بالدراجة العراقیة نقول ...االشارات حتى لو تكن ھنالك عجالت في المسار المروري   
 

علیك ات تدرك انھ قد یكون ھناك عجالت اخرى ترید ,قبل وصولك المنعطف   قدم 100لثالث او اربع ثواني اوعند نیتك في اشعال اشارة 
وقد .وقد یكون من المحتمل ان ترى عجالت ترید الدخول في مسارك و ال تعلم ھذه العجالت في اي مكان ترید االنعطاف.ك الدخول في مسار

.ترى عجالت قد تقدمت  امامك اثناء محاولتك تغییر المسار ولذلك علیك بالحذر الشدید  
.التي لدیك قد انطفات علیك التاكد من ان اشارة االنعطاف .بعد اتمامك االنعطاف لتغییر المسار    
 

 اشارات الید
  
  
 

   
 
 
 
 
 
 

 اشارات الید

 االستدارة للیسار
 یدك الیسرى وذراعك تشیر للخارج

 االستدارة للیمین
رى وذراعك تشیر لالعلىیدك الیس  

 ابطيء او توقف 
 الیسرى و ذراعك تشیر یدك

  لالسفل



 
 االسلوب الوقائي في صنع مسافة بینك و بین العجالت االخرى

علیك تكوین .الفع المناسب عند حاالت الطواريء ویمكنك بذلك تجنب وقوع حادث المجال او الفضاء المحیط بعجلتك یعطیك مسافة مناسة لرد
علیك ان تضمن وجود مجال امام وخلف عجلتك ).بنص الساید الي انتھ بیھ(فراغ او مجال یحیط بعجلتك ویتم ذلك بالبقاء في منتصف مسارك 
.وذلك لتمكین العجالت االخرى من االجتیاز او الوقوف بشكل امن   

 
 استخدم قاعدة العد للثواني –اثنان – ثالثة – اربعة

  . وھي قاعدة تتمكن من خاللھا التاكد من انك تتبع العجلة التي امامك بمسافة كافیة لضمان السالمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بمعنى اخر اقول ان ھذه الثواني المثبتة اعاله ھي الفتره التي تصل فیھا الى العجلة التي امامك اذا كانت واقفة في حال حصول حادث 
 
 
 
 
 

  والیك كیفیة فھم ھذا القانون 
 

او حافة انضر الى العجلة امامك اثناء عبورھا بجانب اي عالمة دالة كان یكون جسر او عالمة مروریة *
.سیاج او اي شيء اخر  

.ھنا علیك بحساب الثواني التي قد تستغرقھا للوصول لنفس تلك العالمة الدالة على الطریق*  
ثواني  اعتمادا على السرعة  اربع,ثالث, اثنان اذا وصلت الى تلك العالمة الدالة بدون استكمال العد من*

علیك باالبطاء لزیادة المسافة .التي تسیر بھا فاعلم بانك تقود عجلتك بشكل قریب من العجلة التي امامك
.بینك و بین العجلة التي امامك  

ت عجلتك بوضع سيء علیك بزیادة عند االحوال الجویة السیئة او االزدحام المروري او في حین وجود ارضیة تبلیط سیئة او في حین كان*
.عدد الثواني لكي تزید بذلك من المسافة بینك و بین العجلة التي امامك  

 
 سائقو العجالت علیھم ترك مسافة 

ورد .فاعلم ان رد فعل الید قد یستغرق ما یقرب لنصف ثانیة. عندما تتغیر السرعة او تتغیر اوضاع الطریق 
وھذه القیاسات ال تدخل فیھا عوامل الناجمة عن .الثانیة في الحاالت العادیةفعل القدم قد یستغرق ثالث ارباع 

التاخیر في رد الفعل  الدراكك للمشكلة بسبب التعب  او بسبب تعاطیك االدویة او بسبب كونك كنت مشتت 
.الذھن بسبب انشغالك بشي اخر عدى الطریق   

) او حتى القیادة خلف عجالت ذات احمال مختلفةاه وضع الطریق او السرعة ونسبیة االنتب (علیك ان تعلم ان
.كل ھذه العوامل قد تغیر امكانیتك في التوقف   

 
 
 
 

 المسافات التي یجب تتركھا امامك  حسب السرعة التي انت علیھا 

ھذه السرعات والثواني تتیح لك الفرصة لتغییر ,السرعات الموضحة ھي سرعات عند القیادة على ارضیة جافة 
 مسارك والتوقف في اماكن الخطر او عند حصول حادث 

میل بالساعة  35اقل من  من الثواني ) 2(   

میل بالساعة  45الى  36من  ثواني ) 3(   

میل باساعة  70الى  46من  ثواني ) 4(   



 
 

 قم بزیادة المسافة بینك و بین العجلة التي امامك عند الحاالت التالیة  
اذا كنت تقود عجلتك وراء عجلة كبیرة الحجم قد تحجب عنك لرؤیا*  
في االحوال الجویة الرديءة او عند  االزدحام المروري *  
عند خروجك من طریق سریع *  
عند قیادتك وراء دراجة ناریة*  
    )شرح الكلمة باالنجلیزیة تعني االقتراب الذیلي(عند االقتراب من الخلف بشكل قریب جدا *
 

 االقتراب الذیلي  ((اذا واحد لزك بذیلك)
علیك التحرك ).بریك(اذا وجدت نفسك في حال  كھذه ال تقوم بكبح بالفرملة  بشكل مفاجيء.ورائك قد اقتربت منك كثیرا تعني ان العجلة التي 

وبعد ذلك )الستوب الیت(الى مسار اخر اذا كنت قادر على ذلك او اضغط على الفرامل ضغطة بسیطة  لكي تشتعل مصابیح الفرامل الخلفیة 
.سیشجع الشخص الذي ورائك باجتیازك او باالبطاءھذا االجراء .ابطيء من سرعتك   

 ساعد سائقو العجالت الذین خلفك  
اضغط ضغطة خفیفة على الفرامل لتشعل االضاة التوقفیة من الخلف اذا اردت ان تبطيء .باالبقاء على المسافة  وباالبقاء على السرعة الثابتة

.من سرعتك او اذا اردت التوقف   
 

 كیفیة البحث والمراقبة
علیك ان تتجنب التركیز على شيء واحد عند تفحص .البحث ھنا یعني مراقبة المنضر امامك باكملھ الي شيء قد یتقرب الى مسار طریقك 

ابقي عینیك بتحرك دائم وعلیك ان تتعلم كیفیة قرائة الطریق واالشیاء المحیطة بك .الطریق بالبحث  
 النضر الى االمام

سائقو العجالت ذوي الخبرة یجاولون دائما بالتركیز  .یساعدك في التعرف على اي مخاطر بشكل مبكر ویوفر ذلك لك وقت اضافي لرد الفعل 
علیك .على منتصف الطریق في المدن التي تقارب حجمھا قطاع واحد علیك بتجنب اتركیز بالنضر . ثانیة 30الى  20في النضر الى االمام كل 

.نضري من جانب الى الجانب االخر لتتفقد االشارات والعالمات المروریة او للناس الذین قد یكونو على الطریق اثناء تقربك منھم بالمسح ال  
 ابحث عن انطباعات الطریق

ات تقوم تفحص طریقك وابحث عن اي شيء غیر طبیعي مثل دخان او اثر فرامل على الشارع او اشارة للرجوع تطلقھا عجلة امامك او استدار
راقب وتاكد من حالة وجود او عدم وجود اي .انطباعات كھذه تحذرك من ان عجلة ما قد تكون توقفت على الممر امامك .بھا عجالت اخرى 

.مشاة او دراجات ھوائیة او اي عجلة اخرى ذات سرعة منخفضة قد تكون على الطریق امامك   
 عند القایدة في اماكن ریفیة نائیة و بعیدة

او او تالل او اختالف في اوضاع قد تكون خفیت بفعل االشجار و ما شابھ   للتوجیھ او طرق جانبیة او طرق مقوسة   ن عالماتابحث ع
.راقب العجالت االخرى وخصوصا عجالت الحمل والعجالت الكبیرة الحجم والعجالت بطیئة السرعة وكذلك الدراجات الھوائیة .الطریق   

 
 انضر من الیسار الى الیمین ثم الى الیسار مرة اخرى قبل دخولك مفترق الطرق.

انضر الى .تاكد من وجود او عدم وجود ناس او حیوانات قد یعبرون طریقك .في اي مكان انت فیھ على الطریق حیث توجد عجالت اخرى  
المشاة او قرب المحال التجاریة او مناطق وھذه التعلیمات ایضا تتضمن مفترقات الطرق او معابر .جانبي الطریق لتتاكد من ان الطریق سالكة 

.البناء والتصلیحات او اي اماكن للعب  
وبعدھا انضر الى . في اي مفترق طرق علیك بالنضر الى الیسار الن طبیعیا  سریان المرور الذي  یاتي من الیسار سوف یكون االقرب الیك 

.الیمین و عندذاك انضر نضرة اخرى  سریعة الى الیسار قبل توغلك للمفترق   
 انضر الى ورائك.

وباوقات متقاربة وھذا سیساعدك  ثواني 10علیك استخدام ھذه المرأه لك .ا خلف العجلة انضر الى وراء عجلتك باستخدام المرأه التي تریك ن
عندما تغیر مسارك من جانب الى اخر او عند علیك دوما بالتاكد من سیر المرور ورائك .من الوراء ) الذیلیة(للتعرف على حاالت التقرب 

.باتجاه منحدر او تلةالرجوع الى الوراء او عند التوقف السریع او عند القیادة   
 
 
 
 
 



 
 االماكن العمیاء 

.وتسمى بھذا االسم النھا اماكن في العجلة ال تستطیع فیھا من رؤیة عجالت اخرى وال حتى عن طریق المرایا وھي لذلك اماكن خطرة  
لتتاكد من ان الطریق  وراء الكتف ھي بان تستدیر برائسك بنضرة سریعة الى منطقة ما افضل الطرق التي ترى فیھا عجلة في المنطقة العمیاء

.سالكة لك ان اردت اغییر مسارك او اجتیاز عجلة اخرى  
لك ان .الن في ذلك خطورة تشبة نفس مخاطر عدم تفقد المنطقة العمیاء التي تخص عجلتك  تجنب القیادة في المنطقة العمیاء الي عجلة اخرى

.لة تسرع او تتراجع ولكن ال تبقى في منطقة عمیاء الي عج  
 

 مشاركة الطریق مع االخرین
سائقو العجالت علیھم مشاركة الطریق مع اي مستخدم طریق اخرمثل المشاة او اصحاب الدراجات الھوائیة او اصحاب الدراجات الھوائیة 

الحجم المستطیل او اي المزودة بمحرك صغیر اضافي او اصحاب الدراجات الناریة  او عجالت الحمولة او الباصات او العجالت الكبیرة ذات 
علیك ان تعلم ان من مسؤولیتك ضبط اسلوب قیادتك لتتجنب اخطاء سائقو العجالت االخرین ولكي . عجلة اخرى باي شكل اوباي حجم كانت

.تضمن سالمة الجمیع  
 

 المشاة بصفة عامة
.رلواقعین تحت تاثیر المسكر او المخداالحداث او  كبار السن و االطفالانواع من المشاة یقعون تحت وطاة الحوادث  3ھنالك    

عند قیادتك في مناطق التي فیھا مدارس او اماكن اللعب التي تقع في مناطق السكنیة حیث من المحتمل ان یكون ھنالك اطفال كن حذرا *
.یلعبون ویعبرون الشارع  

.ار السن المعاقین ال یستطیعون السیر بسرعةتذكر ان كب.تحقق من مسالة عدم وجود كبار السن حیث انھم ذوي رؤیة وسمع ضعیفتین *  
النھم لھم االولویة في  اذا كان ذلك مسموحا لكعند محاولتك ان تنعطف الى الیمین او الیسار عند االشارة الحمراء كن حذرا بصفة خاصة *

اسمح للمشاة بالعبور بشكل تام قبل شروعك باالنعطاف .الطریق  
.ابطيء من السرعة وكن دوما مستعد للتوقف .للمشاة في كل االوقات كن على اعلى مستوى من االنتباه *  
 

  الدراجات الھوائیة
سائقو الدراجات .حالھا كحال العجالت المزوده بمحركتعتبر الدراجات الھوائیة عجالت ولھا نفس الحق في الطریق   

ولكن في بعض االحیان بعض سائقو الدراجت .علیھم باالمتثال لنفس قوانین المرور المعتادة كسائقو العجالت  الھوائیة
علیك باالبطاء عن اقترابك من دراجة ھوائیة .الھوائیة ھم من صغار السن وقد ال یدركون او یمتثلون القوانین المروریة

ابحث دائما عن دراجات ھوائیة في الطرق .ستعدا للتوقف المفاجيءواعطھم القدر الكافي من الفراغ عند االجتیاز وكن م
.العامة  

  
استخدام دراجة ھوائیة او اي دراجة تعمل بالكھرباء كالتي تستخدم  داخل الوالیة على الخط السریع  من الممنوع

.الكھربائیة الغراض المساعدة في التحرك  او االلعاب التي تعمل بالبطاریة كالدراجات و العجالت   
 

وھي دراجات لھا دواسات كاي دراجة ھوائیة ولكن مزوده بمحرك ( تعتبر دراجھ ھوائیة حسب قوانین فرجینیاالدراجة المزودة بمحرك صغیر 
ن تعلم علیك ا.میل بالساعة  30ولھا امكانیة سرعة تتجاوز ال ) .حصانین(محرك ھذه الدراجات قد ال یتجاوز قدر القوه الحصانیة عن ).مساعد

وال یمكن ایضا استخدامھا بھذه السرعة على الخط السریع .میل بالساعة 35ال  انھ من الممنوع قانونا استخدام ھذه الدراجات لسرعة تتجاوز
س میل بالساعة  فانھ سیعتبر سائق لدراجة ناریة و یجب على ھذا القیا 35اي شخص یستخدم ھذه الدراجة لسرعة تتجاوز ال. الداخلي للوالیة

ومسجلة  باالضافة الى ان من یقود ھذه الدراجات سیكون مطالب بحیازة رخصة قیادة فعالة.ان تتوفر فیھ الشروط المطلوبة كتسجیل مروري 
.او رخصة قیادة تخولة قیاده الدراجات فقط  )كسائق دراجة ناریة(  

على االقل وعلیھم االمتثال لقوانین المرور على  16سائقو الدراجات الھوائیة ذات المحرك الصغیر المساعد  یجب ان یكونو بسن ال
مع سائقو ھذه الدراجات بنفس التعامل وعلیك التعامل تاریخ المیالد و  العنوانو االسموعلیھم ایضا ان یحملو وثیقة تعریفیة توضح .الطریق

.المتوقع مع سائقو العجالت العادیة  
لدراجات اال انك قد تمنع من قیادتھا اذا كانت لك سابقة في االسائة لقوانین المرور سببت بالرغم من كونك قد ال تحتاج الى رخصة قیادة ھذه ا

.لرخصة قیادتك او بسبب رفض صالحیة رخصة القیادة بسبب القیادة تحت تاثیر المسكر تعلیق  
 
 



 
      الدراجات الناریة 

اغلب الحوادث تقع بسبب فشل  سائقو العجالت في .عالقة بالعجالتالتي یكون لھا  الحوادث تلك ھي نصف الحوادث القاتلة للدراجات الناریة
 رؤیة الدراجة على الطریق

في اكثر من نصف الحوادث المروریة بین العجالت و الدراجات الناریة  تقع الحوادث عند فشل رؤیة الدراجة .ابحث عن الدراجات الناریة *
وال یتوقعون عجالت ذات دوالبین مثل )  التایرات(بالغالب یتوقعون رؤیة العجالت ذات الدوالیب االربعةسائقو العجالت .الى حین فوات االوان

تاكد من عدم وجود دراجات في االماكن العمیاء الن حجم الدراجة یسمح .الدراجات صغیرة الحجم قد یصعب رؤیتھا احیانا  .الدراجة الناریة 
علیك دائما بالتاكد من عدم وجود دراجات قریبة منك قبل التحرك او قبل .یسھولة حیث ال یمكن لك رؤیتھ لسائقھا بالدخول في المنطقة العمیاء 

.او االستدارة او الرجوع للوراء او الشروع في دخول تقاطع مفترق طرق) تغییر الساید(تغییرر مسارك   
بالرغم من ان الدراجة الناریة لیست ذات عرض كبیر فان سائق .او بشكل قریب جدا ) بشكل ذیلي(ال تحاول ابدا بالتقرب من دراجة ناریة * 

للدراجة   قد یتسبب بعائق جسیم في االسفلت او تكسر في التبلیط  مثل خلل الدراجة الناریة یستخدم الممر المروري على عرضة بكل تغییراتھ 
اتیحت لك ول ابدا القیام بالقیادة في ممر للدراجات الناریة حتى ال تحا.على الممر المروري  وعلى ذلك علیك ان تتوقع تحركات مفاجئة. الناریة
    . في ذلك

وماھیة  الدراجات الناریة صغیرة الحجم قد تتسبب لك بعدم تقدیر سرعة حركتھا وباي سرعة تتحرك.علیك الخضوع الى الدراجات الناریة *
التحرك قبل توجھك للسیر المروري  علیك بالتاكد  بشكل مضاعف وجود دراجة في مسارك  اوتخذ الحذر الشدید قبل .المسافة بینك و بینھا 

.امام احدھا  
 

 القاطرات الخفیفة الوزن
وتشاركك ھذه .)تشبھ المترو( تسمى بالمقطورات المسحوبة بقاطرات خفیفة الوزن   نورفولكھناك قاطرات  خفیفة الوزن  في منطقة 

میل   7.4موقع و بطول  27وھذه القاطرات موجودة على ممرات سیر المرور في  القاطرات الطریق حالھا حال العجالت والدراجات الھوائیة 
علیك باتخاذ االسالیب االمنھ عند قیادتك بالقرب من ھذه القاطرات باتباع التعلیمات ادناه .من الطریق   

باالنتباه عند تغییرك مسلك المرور وعلیك دوما اتباع مسار الطریقعلیك *  
.ال تحاول ابدا محاولة القیادة حول القضبان الحدیدیة التي تغلق الطریق عند عبور القاطرات*  
.علیك دوما بالنضر لالتجاھین قبل عبورك السكك الحدیدیة*  
.توقع مرور قطار قد یمر من اي سكة من السكك الحدیدیة*  
.علیك دوما اتباع االشارات والعالمات المروریة*  
.ال تقم ابدا بلتوقف او السیر بشكل مائل على السكك الحدیدیة*  
 

 العجالت ذات السرع المنخفضة
العجالت ذات السرعة المنخفضة لھا .میل بالساعة 25ولھا سرعة قصوى تصل الى ) اربع تایرات(ھي عجالت كھربائیة تعمل بدوالیب اربعة

او اقل وذلك بواسطة رخصة قیادة للمتدربین على القیادة یتم  میل بالساعة 35الحق بالسیر بالطرق العامة ضمن سرعة محددة تصل الة 
على العجالت ذات السرع المنخفضة باالمتثال لجمیع الفوانین الفدرالیة وضوابطھا والتي . مرافقتھم من قبل اشخاص یحملون رخصة قیادة 

. الت تعتبر عجالت ذات سرعة منخفضة)  عربات الكولف. (لبات والیة فرجینیا بكل مقتضیات التامین و التسجیل المروريتتطابق مع متط  
  

 عربات الحمل الصغیرة(البیكب) والتركترات والتریالت والباصات و العجالت الترفیھیة (الكرفانات)
الت تتطلب فتره اطول لزیادة السرعة وكذلك تتطلب مسافات اكبر بكثیر وھذه العج.وھي عجالت اطول واكبر و اعرض من  العجالت االخرى

لالنعطاف او للتوقف اضف الى ذلك ان لھذه العجالت  اماكن خطرة حولھا حیث ممكن وقوع حوادث اصطدام قد تضھر تسمى ھذه االماكن 
وھذه االماكن ھي من على جانب العجلة و من ورائھا و من امامھا  باالضافة الى االماكن ) باالنجلیزي  نو زون تسمى ( بالحیز الغیر مسموح 

.قد تنقذ حیاتك) نو زون( الحیز الغیر مسموح تعلم و فھم . العمیاء التي تم شرحھا سابقا  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الحیز الغیر مسموح على الجانب :
 )نوزون) ( حیز غیر مسموح(ت والباصات والكرفانات لدیھا والتریال) بیكب(العجالت صغیرة الحمل *

الحیز الغیر مسموح . كبیر من الجانبین الن ھذه العجالت ال بد لھا ان تكون استدارة عریضة
اذا لم تكن تستطیع رؤیة وجھ سائق العجلة .والمناطق العمیاء لعجالت كھذه اكبر بكثیر من عجلتك 

.ان تعلم انھ ال یستطیع رؤیتك ایضا عن طریق المرایا الجانبیة فعلیك  
 *الحیز الغیر مسموح من الخلف :

من الخلف  ضخما جدا)  نو زون(عجالت كالتي تم شرحھا اعاله لدیھة مناطق الحیز الغیر مسموح
وانت بدورك ال .سائق ھذه  العجلة الكبیرة ال یستطیع رؤیة عجلتك وانت خلف عجلتھ .بشكل مباشر

اذا توقفت عجلة كبیرة كھذه بشكل مفاجيء . تستطیع روءیة سیر المرور  امام تلك العجلة الكبیرة 
یك دوما بوضع عل.فلن یكون لدیك اي مخرج سوى االسطدام بالعجلة امامك  من  نھایة المؤخرة

 المسافة االمنة بینك و بین العجلة امامك 
 الحیز الغیر مسموح من االمام :

عجلة كبیرة كلتي وصفت في بدایة ھذه الصفحة بسبب قد تقع في المنطقة الغیر مسموحة اذا اجتزت 
 وھذا ما).من امام الدعامیة(اجتیازك لھا بشكل غیر مناسب عن طرق الدخول في منطقة عدم السماح

والمكابح في عجالت كبیرة من ھذا النوع ) .البریك(سیدفع بسائق العجلة الكبیرة باستخدام المكابح
طول العجلة مع المقطورة قد .تتطلب تقریبا ضعف الوقت و المساحة  للتوقف بالمقارنھ بعجلى عادیة 

عند االجتیاز علیك ان ترى مقدمة التریلة او .اجتیازھا من المسافة على طریق فارغ لكي تستطیع نصف میل منك قدم وقد یتطلب  65یصل الى 
.وبعد ذلك علیك بالبقاء على سرعتك .العجلة الكبیرة باكملھا بواسطة المرأه الخلفیة قبل تغییر مسارك الى امام التریلة   

 
 

 االستدارة العریضة:
الى الیسار او الى الیمین لكي تستطیع ) لوفة(سیاب العریض قد تحتاج الى االن) البیكبات و الباصات والكرفانات(سارات الحمل المذكروة 

في واقع االمور نقول ان المناطق .باشرة ورائھا او بجانبھااصحاب عجالت كھذه ال یستطیعون رؤیة العجالت التي تقع م.االستدارة بامان
ال تحاول .قدم من الخلف 200ید الى حدود تقریبیة تصل الى وقد یتزا). القمارة(قدم من امام قمرة القیادة  20العمیاء قد یتزاید  طوال الى حد 

.وبین الرصیف او عجلة اخرى ) باص او عجلة ذات حمولة او كرفان( ابدا االحتشار بین   
 

 عجلة قاطرة للحمولة الخفیفة و الوسط
مطلوب في ھذه القاطرات مرایا .للمقطورة وروابط اقفال تسحب ورائھا مقطورات من الحجم الوسط ومربوطة بسالسل امنة تلك ھي عجالت 

عملیة اضافة المقطورة في واقع المور یزید من الضغط على العجلة وفي ھذه الحالة سوف .جانبیة كبیرة لزیادة امكانیة الرؤیا بصفة عامة 
یخص من  الحیز الغیر مسموح انتذكر .یتطلب من القاطرة ضعف طول المسافة لكي تستطیع االجتیاز  او للتوقف او للتسارع او لالستدارة

.والكرفانات) القاطرة و المقطورة (حیث الوصف العجالت ذات الحمل الصغیر و عجالت   
 

 قبل قیادتك عجلة قاطرة للحمل الخفیف او الوسط 
.قم باالجرائات الوقائیة قبل الشروع بالقیادة في كل مرة  

)البراغي(تاكد من سالمة الصوامیل الرابطة *  
روابط االقفال مربوطة بشكل امن *  
سالسل االمان مربوطة بدقة*  
)ھي وایرات یجب ان تنربط لكي تجعل المصابیح الخلفیة للمقطورة تعمل لغرض االشارات المروریة(  المقابس الكھربائیة مربوطة بدقة*  
وكذلك االشارات المروریة الى الیمین و الیسار) الیت بریك ستوب(كمصابیح التوقف بدقة  تاكد من المصابیح الخلفیة للمقطورة تعمل جمیعا *  

لكي ) كراج فارغ (قبل الشروع بالقیادة مستخدما عجلة بمقطورة علیك ایجاد مكان لكي تتدرب على استخدام العجلة مثل  مساحة فارغة او 
  .تعتاد قیادتھا و لكي ترى كیف یمكنك التعامل مع عجلة كھذه

     
  
 

  



  
   عند قیادة عجلة ذات مقطورة خفیفة او متوسطة الوزن

علیك دوما ان تضع في حسابك الطول الزائد الناجم من ربط المقطورة لعجلتك لكي تستطیع تغییر مسارك بامان *  
)الستیرنعدل (اذا قامت المقطورة بالتارجح یمینا و یسارا بشكل متذبذب فعلیك ان توجھ المقود باتجاه مستقیم نحو ھدفك بالقیادة *  
اذا لم تكن تستطیع رؤیة اتجاھك حیث ).الزم الستیرن من الجزء السفلي (ضع یدك على اسفل المقود ,عند الرجوع بالعجلة الى الوراء *

واذا اردت .اذا اردت الرجوع الى الیسار استخدم یدك الیسار لتدیر المقود ال الیسار.الرجوع علیك بطلب المساعدة من شخص اخر لیوجھك 
.جوع للیمین استخدم الید الیمین الدارة المقود الى الیمینالر  

 
 الرجوع الى الوراء 

علیك ان تعلم ان .اغلب االخطاء التي یقع فیھا سائقو العجالت عند الرجوع الى الوراء ھو اخفاقھم في رؤیة ما وراء العجلة اثناء الرجوع
ارجع .الشباك الخلفي رؤیة كملة علیك بادارة جسمك و راسك الى الیمین للنضر الى  ولكي تستطیع التوصل الى.المرایا ال تعطیك الرؤیا الكاملة

.تاكد من وضع المشاة وسیر المرور ورائك وذلك عن طریق استراق النضر من كلى الجانبین . ببطء   
 

  مبیت العجالت
اذا اردت المبیت على جانب الطریق فعلیك باالبتعاد من جانب الطریق قدر .ابتعد عن سیر المرور قدر المستطاع .عند مبیتك على طریق عام 

 قدم( اذا كنت ترید المبیت بجانب الرصیف فعلیك بالتوقف بالقرب منھ وعلیك ان تعلم بانك ال تستطیع االبتعاد عن الرصیف اكثر من.المستطاع 
واذا اردت المبیت على .فعلیك بالمبیت على الجانب الیمین من الطریق ) سایدین(اذا اردت المبیت على طریق من مسارین ) . انج 12حدة او وا

.طریق من مسار واحد فلك المبیت على اي جانب تختاره  
                                                                                                         

        
 

 كیفیة المبیت على تل في حال وجود رصیف 
 احرف العجالت االمامیة لعجلتك  لكیال تتحرك عجلتك نحو الطریق 

  
تخیل لو ان عطل في الفرامل قد وقع في وقت انت ...العجلة على الیسار لو تخیلت صورة  

ولكن لو كنت قد ادرت ) .لى الوراء(سوف تنحرف العجلة الى االسفل.لست بداخل العجلة 
وھذا ما سیوقف .نحو الیسار فان ال لعجلة سوف ترجع باتجاه الرصیف ) التایرات(الدوالیب 

.انسیاب العجلة بشكل محكم  
.وھي تقف على منحدر تل نزوال.فس الشيء مع الصورة الثانیة تخیل ن  

 
 
 
 
 

  
 

 المبیت على التل بدون وجود الرصیف
تخیل العجلة على الیمین من یسار الصفحة لو ان امر قد حدث و تحركت العجلة عند المبیت 

فان العجلة حتما سوف تنجرف نحو جانب الطریق لو كن قد ادرت الدوالیب نحو الیمین 
. نفس الشيء للعجلة على الیسار من یسار الصفحة.  
 
 
 
 
 
 
 

مع  المبیت بنزول التلة
 وجود الرصیف 

 احرف عجالتك یمینا

المبیت بصعود التلة مع 
رصیفوجود ال  

  احرف عجالتك یسارا

 المبیت نزول التلة بدون رصیف
 احرف  الدوالیب یمینا 

 المبیت صعود التلة بدون رصیق
 احرف الدوالیب الى الیمین



 
 

 ابدا ال تقم بالمبیت في االماكن التالیة
)تسمى ھذه الحالة بالمبیت المزدوج(بجانب عجلة اخرى قامت بالمبیت بشكل عرضي *  
عند معابر طرق المشاة او فوق الرصیف *  
امام طریق مروري*  
)ال مبیت(او اماكن فیھا عالمة .في اماكن حیث تمنع فیھا المبیت حیث االرصفة  ذات اللون االصفر *  
في االماكن المخصصة لمبیت المعاقین*  
على طریق خشن حیث ال یوجد رصیف *  
قدم بالقرب من حنفیة مطافيء 15ضمن *  
قدم من مفترق طرق  20ضمن *  
او فریق انقاذ قدم من مدخل لمنطقة فیھا حریق او سیارة اسعاف 15ضمن *  
من سیارة حریق او اي معدة قد توقفت لمعالجة امر طاريءقدم  500ضمن *  
قدم من معبر للقاطرات 50ضمن *  
اي مكان قد بكون مبیتك سبب في خلق وضع خطر لعجالت اخرى في مسار مروري في*  
  

 الرؤیا
لكي تكون قائد جید لعجلتك علیك ان تعلم عن ماذا تبحث والى این تنضر وكیف تستعد الي .اغلب ما تفعلھ اثناء القیادة یعتمد على ما تراه 

وابى الجانب من .علیك النضر الى الطریق .لك في التعرف على نوع الخطرالعنصر المساھم بشكل كبیر للحوادث ھو فش. مشاكل محتملة
علیك استخدام المصابیح االمامیة في اللیل وفي اي وقت اخر عندما یتعذر .لالحداث الغیر متوقعةعلیك ایضا ان تحتاط .الطریق ووراء عجلتك

.علیك بشكل عام ان تنتبھ لما یجري حولك.علیك الرؤیا   
 

 االضائة 
او عند وجود ضباب او .قوانین فرجینیا تتطلب منك استخدام المصابیح االمامیة في حال وجود ضروف جویة حرجة وعنیفة مثل ھطول المطر

علیك استخدام المصابیح االمامیة في كل .قدم  500لحدود علیك باشعال المصابیح االمامیة عندما تقل امكانیتك في الرؤیا .عند ھطول ثلوج 
.كنتیجة لالوضاع الجویة السیئة الماسحاتفیھا  مرة تستخدم  

 
 االوضاع الخطرة

یصبح االسفلت مبلال بفعل المطر او الثلج المتراكم او عند اثناء ھطول القیادة قدد تكون في وضع حرج او خطر عندما تقل الرؤیا او عندما 
قم بزیادة المسافة بینك و بین العجلة التي .قد تكون االستجابة االولى النتقاص الرؤیا او لطریق ذو اوضاع خطرة االبطاء من السرعة. الثلج

.وھذا الموضوع قد ذكرناه بالصفحات اعاله في موضوع زیاده المسافات االمنة .  ثواني 6 واحدة الى من ثانیةامامك بمقدار   
 

 القیادة في اللیل
عند الغروب  وفور اضمحالل ضوء النھارعلیك باشعال المصابیح االمامیة لكي تجعل عجلتك قابلة للرؤیا من قبل االخرین .علیك اشعال 

.ابتدائا من غروب الشمس لحد طلوع ضوء النھار المصابیح االمامیة   
 

 استخدم المصابیح ذات االضائة المنخفضة عند القایدة في المدن و المدن الصغیرة باستثناء الشوارع الغیر مضائة النك في ھذه الحالة قد 
قم باستخدام االضائة المنخفضة عندما تتوجھ الى حیث ھناك عجالت تتقدم باتجاھك من الجانب االخر و ذلك لكي . تستخدم اضائة مختلفة

اذا كانت المسافة بینك و بین العجلة علیك باستخدام االضائة المنخفضة . من الجانب االخر تتجنب التاثیر على رؤیة  سائقو العجالت القادمة 
.قدم  200التي امامك  تقترب من   

 
استخدم المصابیح العالیة االضائة  في الخط السریع باستثناء اذا كانت ھناك عجلة تتقرب باتجاھك من الجانب االخر في حدود ال500 قدم.اذا 

جلة قد اشعلت االضائة العالیة وھي تتوجھ نحوك من الجھة االخرة فعلیك التجنب النضر باتجاه مصابیح تلك العجلة لكي تتجنب كانت ھنالك ع
استمر بعدم النضر .العمى المؤقت وحاول ان تنضر الى جنب الطریق وحاول بذلك ان تسترق النضر لكي تتمكن من معرفة موقع تلك العجلة 

ال تحاول اشعال المصابیح العالیة كرد على تلك العجلة حتى لو لم یخفض سائق تلك العجلة .مكن من عبور تلك العجلةلتلك  المصابیح حتى تت
. من مصابیحھ  



 

 الضباب  
علیك باستخدام االضائة المنخفضة في ضروف الضباب الكثیف .رجوعا الى عینیك لعجلتك ن تعلم ان الضباب یعكس االضائة االمامیة علیك ا
علیك ان تعلم ان الضباب في .لكي تستطیع بذلك االستدالل على الطریق) الوان الرصیف(ان تنضر الى العالمات التي على الرصیف وعلیك 

.ولذلك علیك بتقلیل السرعة.الضوء النھار ایضا یقلل من مدى رؤیتك  
     

 المطر
خصوصا في ضروف ھبوب الریاح المصحوب .فیھ ضبابالقیادة في ضروف المطر الكثیف قد یكون خطیرا بنفس خطورة القیادة في جو 

استخدم االضائة االمامیة المنخفضة .ستكون الرؤیا صعبة خصوصا الصحاب العجالت في الخلف وفي المنطقة العمیاء في ضروف كھذه.بالمطر
تجنب غوش  الرؤیا الناجم من تناثر قم باشعال الماسحات اذا كان المطر خفیفا وذلك لكي ت.لكي تستطیع الرؤیا و كلي یستطیع الغیر رؤیتك

یكون الطریق زلق في النصف ساعة االولى من المطر و ذلك الن الماء سیمتزج مع الزیوت التي . نقاط المطر على واجھة الزجاج االمامي
.على الطریق   

 الثلج 
لك ان تعلم مدى خطورة .وق الخلفي قبل القیاةمن عجلتك بما في ذلك سقف العجلة و غطاء المحرك و غطاء صندعلیك بازالة الثلج بشكل تام 

الثلج المتبقي على العجلة یكمن في تطایر الثلج من السقف لیحجب الرؤیا عنك من االمام وكذلك یتسبب في خطر للعجالت التي خلفك في حال 
المصابیح الخلفیة و االمامیة لكي تستطیع  تاكد من ازالة الثلج بشكل تام من شبابیك ومرایا عجلتك الجانبیة وكذلك.عدم ازالتة قبل القیادة

مثل السالسل الشریطیة التي تربط على .علیك بتجھیز عجلتك بكل وسائل الجو المثلج .ارسال االشارات المروریة بشكل واضح و منضور
.الدوالیب والتي تضمن عدم االنزالق او صعوبة بالتوقف عند الفرملة  

فعند استخدام الفرامل علیك باستخدامھا برفق لتجنب االنزالق .القیادة في جو فیھ الثلج مستقر على الطریقالقیادة بجو تمطر فیھ الثلوج یسبھ 
.قم باالبطاء قبل التوقف او قبل االنعطاف واالستدارة.  
االمامیة قادرة على جر تكون السیطرة تامة اذا كانت الدوالیب . اذا كنت ترید التوقف عند القیادة على ارضیة زلقة  استخدم الفرامل برفق 

علیك بمراقبة الثلوج .العجلة بدون انزالق ولذلك فان عجلتك تكون فعالة بشكل افضل عند القیادة بشكل بطيء بدال من استخدام الفرامل بشدة 
.في االطرق االخرى علیك ان تعلم ان الثلوج تتصلد بشكل اسرع من  تصلد الثلوج.التي قد تكون موجودة على الجسور او االماكن ذات الضل   

 
 تصرف االشخاص الخطیرین في اسلوب القیادة

قوانین فرجینیا تعرف القیادة بشكل عدواني او بشكل خشن ھي تلك القیادة التي تكمن في نیة المضایقة او اسلوب .بشكل عدائيالقیادة 
اب المخالفات المروریة مثل فشل في التوقف او التخویف  او التسبب في جرح ناجم عن حادث او القیام بصرف االنضار عن الطریق ارتك

الخضوع للجانب الیمین من الطریق  كما ینبغي او تجنب االمتثال الشارات المرور او عدم منح الفرصة لالخرین الذین لھم حق   
.السیرالمروري  

 عندما یقوم االشخاص الذین یستخدمون حق القیادة بكل عدائي فانھم یعكسون اسالیبھم العدائیة على الطریق و على سائقو العجالت االخرى .
وھم اناس یخرقون القانون بضربھم اشارات و عالمات .اسالیبھم االستفزازیة تكمن في مضایقة اصحاب العجالت التي تقود بشل بطيء 

ویقومون . خروج عن مسار المرورویقومون بالدخول و ال) .ذیلي(ومالحقة العجالت االخرى بشكل .وقیامھم بالقیادة السریعة . التوقف
والقیام بتغییر المسار المروري ). بما في ذلك الخروج عن الطریق باتجاه الطریق الترابي او الغیر مبلط للقیام باالجتیاز(باالجتیاز من الیمین

وكذلك استخدام المصابیح الضوئیة  )ورنالھ(والقیام بااستخدام منبة العجلة .باالضافة الستخدام الید لتعابیر عدائیة .بشكد  غیر دقیق  وامن
.وكذلك الصراخ على االخرین  )فالش(بشكل متقطع   

 
احمي نفسك اذا رایت سائق یقوم بتصرفات عدائیة فعلیك البقاء بعیدا عن الطریق .وال تتحداه بالقیادة المتسارعة .تجنب النضر الیھ وتجاھل 

.صراخھ او اسالیبھ العدوانیة   
 تذكر انك لو تمت ادانتك بالقیادة العدائیة فانھ من المحتمل تعلیق رخصة قیادتك من عشرة ایام الى ست شھور .

 
 االنشغال و تشتیت االنتباه اثناء القیادة
لطریق مثل تغییر ھنالك الكثیر من االمور التي قد تشتت انتباھك و تصرفك عن التركیز على ا.على سائقو العجالت باالنتباه الشدید اثناء القیادة 

او الحدیث مع الركاب او مراقبة امور خارج عن المسار في الطریق او االكل ) الرادیو (او تغییر محطة المذیاع ) الس دي (االقارص المدمجة 
.وغیرھا من تلك االمور) الموبایل (او استخدام الھاتف النقال   

 



 
 

اسیب او اي اجھزة اخرى عند القیادة ال یجب استخدام الھواتف النقالة او الحو  
اذا كنت في وضع یجعلك متشتت االنتباه فعلیك .قد تصرف انتباھك باستثناء استخدام النقال لتامین اخباریة عن وقوع حادث او اي طاريء اخر

من استخدام الجھاز النقال او اي   18قوانین مرور فرجینیا تحضر االشخاص دون سن ال.التوقف في مكان امن لتدارك  عدم وقوح حادث 
 )المسجات( قرائة الرسائل القصیرة .جھاز السلكي باستثناء الحاالت الطارئة التي تتطلب استخدام النقال ولكن بعد ایقاف العجلة بشكل قانوني 

.ممنوعة على جمیع سائقو العجالت  
من مجمل الحوادث  بالمئة 20النقال و تشتیت االنتباه ھو السبب في االحصائیة السنویة تشیر الى ان الحوادث المروریة بسبب االنشغال ب

.المروریة في فرجینیا  
 لماذا یعتبر تشتت االنتباه ممیتا؟ الن السائق عند االنشغال و تشتیت االنتباه قد یزوغ عن الطریق الى ما ھو  شدید الخطورة وعندھا یفقد 

سائقو العجالت صغار .و بذلك سیفقد القدرة على التصرف السریع لمعالجة الخطر الداھم  السائق لحضات ثمینة جدا قبل استدراك حجم الخطر
السن الذین یتشتت ذھنھم عن التركیز قد یكونو اكثرر عرضة للخطر في فشلھم بالسیطرة على  القیادة واالقتراب من العجالت التي امامھم 

عدم .ق ھیو خطا شائع یرتكبة سائقو العجالت صغار السن منصرفي االنتباهعدم خضوعھم للجانب الیمین من الطری. بشكل مخالف للوائح
الھاتف النقال او االنشغال مع الركاب المرافقین (الخبرة في السیطرة على العجلة اثناء وقوع ضرف طاريء مع حالة تشتت االنتباه بامور مثل 

.حادثیضعھم في خطر داھم عند وقوع ال) الخ....و عدم النضر الى الطریق   
 

 ال تدع ھذا یحدث لك 
 اتخذ االجرائات االحترازیة التالیة 

و كذلك ابقیي جسدك في حالة تاھب بالجلوس بشكل مستقیم ولكن .ابقي عیناك على الطریق و یداك على المقود في جمیع االوقات.ركز *
.وانضر الى الطریق الذي تسلكھ.باسترخاء   

.صعودك العجلة ولكن قبل االنطالق قم بضبط العجلة او اي اجھزة اخرى فور *  
.ال تستخدم الھاتف النقال *  
.ترقب مجریات سیر المرور و محیط السیر المروري عن طریق تفحص الطریق امامك و خلفك بواسطة المرایا الخلفیة بفترات متتابعة*  
.رائھااضمن وجود مسافة مناسبة امام عجلتك و و.ابقي على المسافة المناسبة في محیط عجلتك *  
 

 قیادة العجلة وانت نعسان
ھنالك عالمات تشیر الى انك على وشك النوم وراء مقود العجلة مثل التثاؤب المستمرة و تارجح راسك الى االمام في غفوات سریعة وثقل 

الن رد فعلك لالمور و ادراكك سیقل وسینعدم .یقلل من امكانیتك  في القایداة بشكل فعال و انت نعسان  یادةالق.الجفن صعوبة فتح العینین 
.وعندھا قد یعتقد البعض بانك تحت تاثیر مسكر ایضا. حكمك على االمور و المجریات على الطریق   

 
 لتجنب النوم اثناء القیادة 

علیك اخذ قسط كبیر من النوم قبل القیادة *  
و االكالت الدسمةتجنب الكحولیات ا*  
احذر تعاطي االدویة التي تؤثر على امكانیتك في القیادة*  
توقف عن القیادة لالستراحة كل ساعتین.تجنب ساعات القیادة الطویلة *  
كذلك واذا لم تكن .انتضر لعشر دقائق ب ان تصحو من الغفوة للتاكد من مدى امكانیتك على القیادة).غفوة(توقف فیي مكان امن لالستراحة *

جد لنفسك مكانا للنوم لساعة او للمبیت للیلة .فعلیك بعدم القیادة   
الحوار مع رفیقك یساعدك على عدم النوم اثناء القیادة ولكن ال .قد یساعدك وجود رفیق معك في القیادة الطویلة لكي تتبادلو ساعات القیادة *

 یجب الحدیث بشكل یستدعي تشتیت االنتباه 
اوبقي عیناك في انتباه شدید على المرایا الخلفیة و الجانبیة) .تبرید(ردا ابقي جو العجلة با*  
اذا كنت شدید النعاس فان اي .النھا ال تعطیك اي شيء من الصحوة اال لفتره قصیرة جدا  )كافین(تجنب  المرشروبات التي تحتوي على ال*

القایدة كمیة من الكافین قد تتعاطاھا لن تفیدك وھنا علیك البقاء بعیدا عن  
 السادسةمسائا حتى  العاشرةھذه االوقات بالغالب تكون من الساعة .تجنب القیادة  في االوقات التي تجعلك تشعر بالنعاس  اذا كنت تستطیع *

.صباحا   
 
 
 



 
 القیادة تحت تأثیر المسكر(دي.یو.آي) وھي حروف تختصر كلمة القیادة تحت تاثیر المخدر باالنجلیزي

  21بالمئة او اعلى اذا كنت فوق سن ال  0.08اذا كانت نسبة احتواءالكحول في الدم  القیادة تحت تاثیر المسكرالقانون یحضر 
. نسبة احتواء الكحول في الدمبالحروف االنجلیزیة تعني ) سي.اي .بي (مالحضة*  

.بالمئة 0.08اقل من )سي .اي .البي (حتى لو كان قد تتعرض لغرامة مروریة اذا كانت قیادتك للعجلة ضعیقة بسبب القایدة تحت تاثیر المسكر   
اذا كنت تحت سن ال21 قد تتعرض لغرامة مروریة بسبب القیاد تحت تاثیر المسكر (دي .یو .آي) اذا كان ال(بي .اي .سي او نسبة الكحول في 

اقل من ذلك اذا كانت ) سي .اي .بي (كانت القد تتعرض لغرامة مروریة بسبب القیادة تحت تاثیر المسكر حتى لو .بالمئة او اكثر 0.02) دمك
.قیادتك ضعیفة  

ثلث ھؤالء .من سائقو العجالت قد یكونو سكارى بین الساعة العاشرة مسائا الى الساعة الثانیة صباحا  عشرةمن اصل  ثالتةیقدر الباحثون ان 
وھم  )آي.یو .دي (من سائقو العجالت قد تم اعتقالھم بسبب والقایدة تحت تاثیر المسكر  خمسین بالمئة. قد شرب المسكرات في بیت احدھم 

بالمئة بانك قد تتعرض  50ھنالك فرصة .في حیاتك ال تعتقد ان امرا كھذا قد ال یحدث لك .اناس یعاقرون الخمر فقط من باب تلطیف الجو
.لحادث بسبب الوقوع تحت تاثیر المخدر   

الن الكحول حتى ولو بكم قلیل یؤثر على فعالیات الدماغ في الرؤیا .قد یؤثر على قابلیتك في القیادة ول ولو بشكل قلیل القیام بشرب الكح
 واتخاذ القرار والتنسیق 

عن حالتك و انت غیر  سبع مراتفان امكانیة وقوعك في حادث مروري یتضاعف والن الكحول یؤثر على حكمك لالمور وامكانیتك في القیادة  
.معاقر للكحول   

.لھم نفس التاثیر في الجسم  ) النبیذ(اونصات من الشراب  5او ) مثل الوسكي (صغیر من الكحول الثقیل  قدحاونصة من البیرة او  12  
 الوقت وحده قادر على تقلیل تاثیر المسكرات .ال ینفع االستحمام او شرب القھوة او الریاضة  في التقلیل من تاثیر المسكر على جسمك 

والطریقة الوحیدة لتجنب المخاطر الناجمة عن الوقوع تحت .ویمكن تجنبھا .الحوادث الناجمة من التاثیر تحت المسكر ال تاتي بمحض الصدفة 
الكحول یؤثر على صنعك تذكر ان .او االمتناع عن  القیادة في حال قررت ان تشرب الكحول .تاثیر المسكر ھي االمتناع عن الشرب قبل القیادة 

.جدا  بشكل مضاعف وصعبسیكون قرارك باالمتناع عن القیادة بعد تناول الكحول .للقرار   
.اذا كنت تشرب الكحول في مناسبة عامة لمجموعة من الناس اضمن ان من یقود العجلة ال یشرب الخمر  

شراب واحد من الكحول .امكانیتك في القیادة لیؤدي الى كارثة التاثیر على قد یضاعف  شيء من االدویةعلیك ان تعلم ان في مزج الكحول مع 
اغلب  .مع شيء من االدویة مثل االسبرین  او اي دواء للحساسیة او دواء بارد قد یؤدي بالنتیجة الى تاثیر یعادل شربك للكحول بكمیة كبیرة 

ادویة مثل .ب الحوادث بل ھنالك  ادویة اخرى قد تؤثر فعلیا علیك لیست فقط المخدرت وحدھا تسب.االدویة قد یقلل من قابلیتك في القیادة بامان
او الصداع ) الدوخة (عالجات للصداع او ادویة لعالج الحمى او ادویة لعالج الحساسیة التي تؤدي الى حاالت للتوتر العصبي او قد تسبب 

القطارات او الحبوب او الكبسول  عالجات التي تستخدم عن  وعدم التوازن وایضا ھنالك ادویة اخرى قد توثر مثل االدویة على شكل شراب او
عند تعاطیك الي نوع من العالج .كل ھذه ادویة قد توثر على مدى ادراكك وتبطيء من مدة و سرعة ردود افعالك).سبري(طریق الرش بالرذاذ 

اذا كنت غیر متاكد من تاثیر ھذا .رات الجانبیة لھذا العالج الطبي علیك قرائة التعلیمات او محاذیر التعامل مع ھذا العالج لكي تتعرف على التاثی
وال .تذكر ان العالج قد یختلف بالتاثیر بشك نسبي بین شخص و اخر .العالج علیك فعلیك ان تسال الصیدلي او الطبیب لیلقي الیك بالنصیحة 

.یوجد عالج بدون تاثیر جانبي   
 

 حوادث المرور
او طرف بھذا الحادث فعلیك بالتالي اذا وقع حادث مروري وانت موجود   

ولك ان تحرك العجلة عن الطریق قبل وصول ضابط المرور اذا كانت .قف بالقرب من موقع الحادث قدر االمكان بدون قطع الطریق المروري *
.العجلة تسبب وضع خطر على سیر المرور   

ال تحرك شخص مجروح من عجلة تعرضت لالسطدام اال .جسدي قدم المساعدة المتاحة اذا كان ھنالك شخص مجروح او متعرض للضرر ال*
 اذا كنت متدرب تدریب طبي في امور كھذه او في الحاالت الطارئة التي تتطلب اخالء الجریح مثل نشوب حریق 

یصل اشخاص علیك ان تعلم ان لك الحق في االتصال بالشرطة في حال وقوع حادث ذا ضرر ب.بلغ عن وقوع الحادث للشرطة باقصى سرعة *
.لحد الموت او ضرر بممتلكات   

قم بتبادل المعلومات مع االشخاص ذوي العالقة  في ھذا الحادث  وعلیك معرفة المعلومات التالیة  *  
اسم  و عنوان و رقم رخصة القیادة لسائقو العجالت االخرى  -  
ارقام العجالت االخرى  -  
اسم و عنوان اي شخص جرح من جراء الحادث -  
و عنوان اي شاھد على الحادثاسم -  
اسم و عنوان و رقم  بولیصة التامین للعجالت االخرى -  
 



 
 

بلغ شركة التامین التي تخصك فورا*  
او اذا .اذا كان الحادث قد ادى جرح او وفاة الي شخص من جراء الحادث )  في. ام. الدي(ضباط االمن مطالبون بارسال تقریر الحادث الى

.دوالر 1500كات الى ما ھو اعلى من تجاوز الضرر بالممتل  
.لكل قائد عجلة لھ صلة بالحادث) في .ام .الدي( كل الحوادث تسجل في سجالت   

اذا لم تستطع ایجاد .حال عدم وجودهعلیك بالقیام بمجھود معقول في حال تعرضت عجلة احدھم لحادث او في حال تضرر ممتلكات شخص في 
اي شخص ذو عالقة بالضررفعلیك ان تضع مالحضة مكتوبة و یسھل ایجادھا في مكان وقوع الضرر او الحادث ویجب ان تترك بالمالحضة 

 24في غضون وعلیك ایضا ابالغ الشرطة بوقوع الحادث .اسمك و رقم تلفونك وتاریخ ووقت وقوع الحادث وعلیك وصف مدى الضرر الواقع 
.ساعة  

 
 االستیقاف المروري 

.اذا تم استیقافك من قبل ضابط امن او مرور فعلیك بالتالي   
ابقى ھادئا*  
اوقف عجلتك بعیدا عن المسار المروري قد المستطاع.توقف الى الجانب الیمین من الطریق *  
)االضائة الرباعیة(اشعل االضائة المتقطعة *  
اع او اي شي قد یعیق الحوار مع الضابط اطفيء محرك العجلة وا المذی*  
اخفض شباك العجلة الزجاجي لكي تستطیع التحاور مع الضابط*  
ابقي حزام االمان مربوطا واطلب من الركاب نفس الشيء*  
ابقة داخل العجلة وال تترجل منھا اال اذا طلب الضابط منك بالترجل من العجلة*  
ود العجلة الن ذلك مفضال واطلب من الركاب ان یضعو ایدیھم حیث یستطیع الضابط رؤیتھااو على مق.ابقي یداك في  منطقة الرؤیا *  
ال تقد باي حركة قد تدفع الضابط باالعتقاد بانك ترید الوصول لشيء بیدك *  
شركة (رخصة قیادة فعالة واثبات على تسجیل العجلة بشكل رسمي وكذلك اثبات على تسجیل , احمل معك ھویة تعریفیة اصولیة *

اذا طلب منك الضابط ھذه الوثائق فعلیك ان تقول لھ این تضع ھذه الوثایق و مد یدك الى حیث تضعھا ولكن ببطء مع ابقاء الید ).تامین
 الخرى على المقود

.اذا كان الضابط یستخدم عجلة ال تحمل عالمة او اذا كان الضابط ال یرتدي الزي الرسمي فلك ان تسال عن ھویتھ التعریفیة *  
اذا لم تستطع فھم اي سؤال فلك ان تسالھ مره اخرى و لكن .اجب على جمیع االسئلة التي قد یطرحھا علیك الضابط و یشكل واضح*

 باسلوب مھذب لالستیضاح 
لتناقش اذا صرح لك الضابط باقتباس من نوع المخالفة التي قد تكون اقترفتھا فال تجادل ھذا االقتباس النك لدیك الفرصة الكافیة *

.الموضوع عند ذھابك للمحكمة   
رفضك توقیع االقتباس قد یعرضك .سوف یطلب منك ان توقع على االقتباس وال یعتبر توقیعك على ھذا االقتباس اعتراف منك بالذنب*

.لالعتقال او قد یطلب منك الذھاب لمركز الشرطة   
 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 القسم الرابع : حزام االمان,الكیس الھوائي الذي ینفتح عند الحادث ,مقاعد االمان لالطفال

       
    

     
  ارتداء احزمة المقاعد

وھذا االحزمة قد تضاعف فرص النجاة من االصابة البلیغة عند ,وتسمى ایضا باحزمة االمان للمقاعد 
.وقوع الحادث  

 
 احزمة المقاعد

 قوانین فرجینیا تفرض  على السائق وجمیع  الركاب بالمقعد االمامي  ارتداء احزمة المقاعد.
الذي یجلس علیھ االمان وكذلك احكام المقعد المساعد ,فعلیھ ان یضمن احكام ربط حزام  18اذا كان سائق العجلة یقل اشخاص دون سن ال

).مثل اللي عند حنین(وكذلك المقعد االضافي الذي لالطفال الصغار ) ى ة برھومي مثل اللي عند مھ(الطفل   
 تذكر 

الجزء الذي عند منطقة الحضن قریبا من منطقة الفخذین وكذلك الجزام الذي یبدا من منطقة الكتف مرورا بمنطقة ,ان ترتدي الحزام بجزئیھ 
الحزام الذي فوق الفخذین وفوق الصدر یجب ان یكون محكما وال یمكن ربطھ .ال تحكم حزام االمان وراء ضھرك او او اسفل ذراعك.الصدر 

.االمان عند منطقة الحوض قدر المستطاع تكون المراة الحامل بامان اكثر اذا تم ربط الحزام . بشلك مرتخي  
 

 ھنالك استثناء
وھذه الحالة تتم عن طریق تقریر طبي من قبل طبیب .ھنالك حالة یتم من خاللھا التنازل عن طلب ارتداء الحزام االمن  للسائق او للراكب 

الحائز على ھذا التقریر یجب ان یكون معة على سبیل الدوام  . سدي  الناجم من حالة ارتداء حزام االمانمخول یشرح الضرر الصحي او الج
.على ان یكون التقریر في ذكر اسم الشخص بصفة تعریفیة واالسباب الطبیة التي تخول عدم ارتداء الحزام  

 
 الكیس الھوائي . 

فعند وقوع الحادث سوف یقوم الحزام .كعمل المسند او الوسادة عند ارتداء الحزام االمن  اذا تم استخدامھھ بشكل صحیح یعمل الكیس الھوائي
) .دشبول(بمنع التحرك الى االمام و ھنا یاتي دور الكیس الھوائي في حمایة الوجھ والعنق والصدر من االرتطام بالمقود او بال  

   
 

 في ھذا القسم ستتعلم
احزمة االمان *  
الكیس الھواثي*  
  مقاعد االمان لالطفال*
 



 
 اذا كانت عجلتك مزودة بنضام الكیس الھوائي

احكم حزام االمان انت و باقي الركاب في العجلة *  
.على االقل بعشر انجات ارجع مقعدك الى الوراء بحیث یكون جسمك مبتعاد عن المقود*  
 اذا كان مقود عجلتك قابل للحركة فعلیك بانزال المقود لالسفل و بھذه الحالة  سیكون اندفاع كیس الھواء باتجاه صدرك بدال من االندفاع*

ه وجھك او عنقكباتجا  
 

 مقاعد االمان لالطفال
 عملیة احكام مقاعد االمان لالطفال بشكل دقیق قد یجنب اطفالك مخاطر الموت او الجرح بشكل مؤثر 

 
 كل االطفال تحت سن الثامنة

بعد الشھر الواحد من صنیعھا یجب احكام مقاعدھم بالحاق مقاعدھم بمقاعد مساعدة او مقاعد اطفال خاصة بھم اثناء القیادة العجالت التي تم ت
وجھ الطفل باتجاه الزجاج (بمقاعد خلفیة فلك ان تضع الطفل بالمقعد االمامي ولكن بشكل معاكس اذا كانت العجلة غیر مجھزة .  1968عام 

قد یحق للطفل .ولكن بشرط ان یكون المقعد المجاور لقائد العجلة غیر مجھز بنضام كیس الھواء او یكون كیس الھواء مغلق  )الخلفي للعجلة
بطلب ترخیص طبي من قبل شخص مخول من الصنف الطبي یخول الطفل بعدم استخدام المقعد المساعد اذا كان ھناك سبب مقنع لعدم ربط 

الوزن او لسبب معیق جسدیا او الي سبب طبي مقنع وعلى من یقل طفل في حالة كھذه ان یحمل معھ  الطفل بحزام االمان  مثل زیادة
الترخیص الطبي والمصدق من قبل شخص متخصص الذي یخول عدم ربط الطفل بحزام امن و یجب ان یحمل التخویل الطبي شرح للحالة 

.الطبیة المعیقة  
 

قائد المركبة یجب ان یكون مسؤول عن ضمان احكام احزمة االمان والمقاعد المساعدة .علیك ان تعلم انھ اذا تم ثبوت عدم ذلك فانك قد تواجھ 
.دوالر 500دوالر وقد تتصاعد الغرامة اذا قمت بنفس المخالفة الحقا الى غرامة قدرھا  50غرامة قدرھا   

   
 عند القیادة بصحبة اطفال

) .وجھھم الى الخلف(شھر یجب ان یوضعون بوضع معاكس  )12( االطفال من سن الوالدة الى عمر*  
.ووجھھم الى االمام و لكن على مقاعد االمان المساعدة او مقاعد االطفال یجب ان یجلسوا ) سبع سنوات( الى )سنة( االطفال من سن*  
المقعد االمامي بالوضع المعاكس في حال وجود كیس  ال تضع الطفل في.اكثر االماكن امانا لوضع مقعد االمان للطفل  ھي في منتصف المقعد الخلفي *

.ھواء یعمل   
علیك بالتوجھ الى ماحدة من ھذه االماكن لتضمن كیفیة نصب ھذه .ھنالك اماكن تفتیش  كثیرة في فرجینیا یتم فیھا فحص مقاعد االمان لالطفال *

.المقاعد   
.في حال وقوع حادث اسطدام ) الدشبول (و بین الن الطفل قد ینحشر بینك .ال تقم ابدا بوضع الطفل في حضنك *  
فعلیك ) وھو زر صغیر على حافة الباب(اذا كانت عجلتك لھا خاصیة قفل االطفال االمن .تاكد كم احكام اغالق جمیع االبواب للعجلة قبل االنطالق *

تسمح لالطفال بمحاولة بالعبث باقفال االبواب او مقابض الفتح  ال.باستخدام القفل االمن لتضمن عدم محاولة فتح الباب من قبل االطفال اثناء القیادة 
.علیك بالتوقف التام  الى جانب الطریق اذا اردت فتح اي باب.  
.ال تسمح ابدا لالطفال بالجلوس في منطقة الحقائب في عربة سیارة او في كرفان *  
) . للبودي( حتى لو كان مجھز بغطاء) البیكب( في مؤخرة 16علیك ان تعلم انھ من الممنوع بوضع االطفال تحت سن ال*  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 القسم الخامس :العقوبات او الغرامات 

 
 

 اذا قمت بخرق بعض القوانین
بمخالفة لقوانین فرجینیا  بشكل متكرر فان امتیازات  او قمت 

رخصة قیادتك قد تعلف او قد ترفض رخصة قیادتك من قبل 
.الدي ام في المحكمة او من قبل   

اذا تم تعلیق رخصة قیادتك او تم سحب امتیازات رخصتك 
بشكل مؤقت فسیكون علیك دفع رسوم مالیة لكي تستعید 

وسیكون علیك ایضا . لیقصالحیة الرخصة بعد فترة التع
بابراز وثیقة رسمیة تثبت وجودك بشكل شرعیة داخل 

الوالیات المتحدة والتي تثبت اما ان تكون مواطن امریكي او 
مخول من قبل السلطة الفدرالیة باقامتك داخل الوالیات اثناء 

اذا استوفت رخصة قیادتك الصالحیة .فترة تعلیق رخصتك
لكي تقوم بالدخول ز وثیقة اقامتك او اكثر فان علیك ابرا لسنة
اختبار مھارات القیادة و فحص النضر   االختبارینفي 

.وعندھا تستطیع استرجاع امتیازات القیادة   
 

رفض الرخصة وتعني ان امتیازات القیادة التي تخصك قد 
وقد تستطیع استرجاعھا بتقدیم طلب مع اشھار ما .انتھت 

یثبت مشروعیة اقامتك وعندھا تستطیع استرجاع امتیازات 
یجب علیك ان تعبر .القیادة و ھذا طبعا بعد نفاذ مدة الرفض

.ودفع الرسوم المطلوبة عند اعادة الطلب ) مات القیادة و اختبار القیادة اختبار معلو(باالضافة الى االختبارین ,بنجاح االختبار البصري   
 

 االحكام التي تتعلق بتعلیق و رفض رخصة القیادة
لتمنعك من القیادة اذا ارتكبت المخالفات التالیة قد تعلق او ترفض رخصة قیادتك الدي ام في المحكمة او   

) .يآ. یو. دي(المخدر تشغیل عجلة وانت تحت تاثیر الكحول او *  
.جرح شخص اخر كنتیجة لتشغیلك لعجلة وانت تحت تاثیر الكحول *  
) .آي.یو .دي (تشغیل عجلة في حین كانت رخصة قیادتك معلقة او مرفوضة  بسبب قیادتك تحت تاثیر الحكول *  

 في ھذا القسم ستتعلم 
)ایقافھا(تعلیق رخصة القیادة *  
رفض رخصة القیادة *  
االحكام التي تتعلق بتعلیق و رفض رخصة القیادة *  
تعلیق او رفض الرخصة, الدي ام فيمتطلبات اخرى مطلوبة من قبل *  
.برنامج تطویر القیادة -  
برنامج الفحص الطبي  -  
برنامج فحص التامین  -  
تعلیق رخصة القیادة في حال فشل ضمان احكام وسائل االمان للطفل المطلوبة  -
جھة نضر القانون والكحول في *  
اداریات تعلیق رخصة القیادة و اجرائاتھا  -  
العجلة فتح عبوات الكحول داخل  -  
عملیة نقل االطفال وانت تحت تاثیر الكحول والمخدرات  -  
عملیة حجز العجلة  -  
التعویض عن الخسائر -  
المخالفات ذات الصلة بالكحول والغرامات المترتبة علیھا لالشخاص تحت سن  -

   21ال 
 



 
 

) . في . ام. الدي( بنضام التعشیق االلي في حین كنت مطالب بمحرك ذو تعشیق الي من قبل المحكمة اوتشغیل عجلة غیر مجھزة *  
). في. ام. الدي( االدالء بتصاریح خاطئة لدى*  
.عند فشلك في التوقف والتعریف عن نفسك في موقع حادث مروري ادى لجرح او مقتل احدھم*  
.قیادة عجلة وانت تحت تاثیر الكحول القتل المتعمد او غیر المتعمد الناجم من*  
.جریمة تعاطي المخدرات بصرف النضر اذا كنت تقود العجلة او لم تكن ارتكاب *  
.ارتكاب جریمة باستخدام عجلة *  
.الدخول في اختبار للقیادة بدال عن شخص اخر او الحضور بدال من شخص اخر لتجدید الرخصة*  
التملص من الشرطة *  
  

 المحكمة قد تعلق او ترفض امتیازات القیادة خاصتك اذا ثبت ارتكابك المخالفات التالیة .
.القیادة بتھور او القیادة بشكل عدواني *  
.تشغیل عجلة بدون رخصة قیادة فعالة*  
.لقیادة تحت تاثیر الكحولبقضیة لیس لھا عالقة با القیادة في حین علقت او رفضت رخصة قیادتك *  
.دم او التنفس عند اتھامك بشرب الكحول رفض الدخول في اختبار ال*  
.عند فشلك في دفع اجور الوقود *  

اذا ثبت شروعك في ارتكاب مخالفة مروریة او ارتكاب اي جنحة او جنایة وفشلت في دفع الرسوم او الغرامات المترتبة للمحكمة في غضون 
ض علیك المحكمة خیار الدفع باالقساط اذا كنت ال تستطیع الدفع وقد تعر.یوم فان المحكمة ستعلق امتیازات رخصة القیادة التي تخصك  15

  .االجمالي 
 متطلبات اخرى مطلوبة من قبل الدي ام في ,تعلیق او رفض الرخصة

مسؤولة عن حفض كل الوثائق التي تصدر من المحكمة  المتعلقة باالشخاص مرتكبي  الدي ام فياذا كنت من المقیمین في فرجینیا فان 
سوف تدون في سجلك حقل یتم تسجیل حجم  التناقص في امتیازاتك للقیادة بحسب  الدي ام فياذا اضیفت فخالفة الى سجلك فان . المخالفات

بمراقبة حجم التناقص الناجم من عدد المخالفات التي ترتكبھا في غضون  ي الدي ام فعدد المخالفات التي ترتكبھا اثناء القیادة و سوف یقوم 
.نقاط  6او  4او  3بشكل اجمالي وقد یتناقص حجم النقاط من  شھر 24 و شھر 12  

 
 اذا كنت تحت سن ال18

او مخالفة بسبب عدم احكام (و تم ثبوت حصول تناقص في النقاط المتیازاتك في القیادة بسبب المخالفات المروریة  18اذا كنت تحت سن ال
یوم فان  90واذا لم تدخل تلك العیادة في غضون . قد تطالب بدخولك لعیادة لتطویر امكانیتك على القیادة  الدي ام فيفان ) حزام االمان لالطفال

.دةالدي ام في سوف تعلق امتیازاتك بالقیادة الن ان تستكمل دخولك العیادة التطویریة وتقوم فعلیا بدفع رسوم استرجاع امتیازاتك في القیا  
سوف تعلق  الدي ام فيفان   18واذا تبث رتكابك مخالفات اخرى ادت الى انتقاص في امتیازاتك بالقیادة للمرة الثانیة وانت تحت سن ال

او لحین بلوغك  سنة واحدة تكرر ھذه الحالة للمرة الثالثة فن ھذ سیؤدي الى رفض رخصة قیادتك لمدةوفي .یوم  90زاتك بالقیادة لمدة امتیا
.او اي المدتین التي قد تكون اطول  18سن ال  

 
 اذا كنت في سن ال18 او 19               

شھر  12نقطة بشكل اجمالي في خالل  12سوف تطالب بدخولك العیدة التطویریة اذا كانت نقاط االنتقاص التي حصلت علیھا  الدي ام فيفان 
. سوف یعلق امتیازات رخصة قیادتك الدي ام فيیوم فان  90واذا لم تدخل العیادة التطویریة للقیادة في ضرف .شھر 24نقطة في خالل  18او 

سوف یعلق امتیازات قیادتك  الدي ام فيشھر فان  24نقطة في ضرف  24شھر او  12نقطة من امتیازاتك في ضرف  18اذا تم ثبوت انتقاص 
.وسیطالب بدخولك العیادة التطویریة للقیادة  یوم 90لمدة   
     

  
 
 
 
 
 



 
 
 

 برنامج الفحص الطبي
 

اذا تلقت دائرة الدي ام في تقریرا یشیر الى .مسؤول عن حالة التاكد من ان سائقو العجالت قادرین على قیادة العجالت بشكل آمن  الدي ام في  
قد یطلب  عقد جلسة للفحص الطبي للشخص .ان ھنالك سائق معین لدیھ حالة جسدیة او عقلیة قد تؤثر على امكانیتة على القیادة بشكل آمن 

م في تھتم دائما باي حالة قد تعیق او تؤثر على امكانیة الشخص على القیادة حسب الثوابت التالیة الدي ا.المذكور  
مستوى التركیز *  
)الرؤیا(مدى االدراك *  
مدى امكانیة الحكم في اتخاذ القرار*  
مھارات القیادة*  

او قد یطالب منك .قد یطالب بتقدیم تقریر طبي او تقریر للنضر مصدقا من قبل طبیبك الخاص  الدي ام فياعتمادا على الحالة فان 
.)اختبار معلوماتك بسیر المرور  واختبار مھارتك بالقیادة (بالدخول في االختبارین   

وبعد استكمال الفحص الطبي فان الدي ام في سیقرر  احد االمور التالیة   
  
ة القیادة اما بتعلیق امتیازات رخص*  

او حظر خصة القیادة *   
او المطالبة بتقدیم تقریر طبي او بصري  بصفة دوریة *   
.او انھاء جلسة الفحص الطبي بدون اي متطلبات اخرى*   
  

وثیقة اثبات محل اقامتك في حال طلبت امتیازات رخصة قیادتك كنتیجة لفحص طبي فسوف لن یطلب منك  الدي ام في اذا علق 
استرجاع الرخصة باستثناء اذا طلب منك ذلك في وضع اخر تعرضت فیة للتعلیق او الرفض او اذا استنفذت رخصتك اعادة طلب 

.مدة الصالحیة  
 

 برنامج فحص التامین
وبشكل ینسجم مع ) للتامین(مسؤول في التاكد من ان جمیع سائقو العجالت لدیھم تسجیل دقیق یتفق مع متطلبات   الدي ام في

) تغطیة للتامین معمدة(بان لدیك  عند تسجیل عجلة سیكون علیك توقیع مذكرة من ضمن وثیقة طلب التسجیل .یا قوانین فرجین
.     دوالر للعجلة التي لم یتم تغطیتھا بالتامین 500او یجب دفع مبلغ .لعجلتك ). الیابلتي انشورنس كفردج(والكلمة باالنجلیزیة 

قیادة اذا قد یعلق امتیازات رخصة ال الدي ام في   
یغطي عجلتك  )للتامین المعتمد( اذا لم تقدم طلب*  
اذا تم استیقاف دعم التامین للعجلة و لم تستعید فعالیتھا*  
 

 تعلیق رخصة القیادة في حال فشل ضمان احكام وسائل االمان للطفل المطلوبة 
:ارتكبت المخالفات التالیة لیق رخصة قیادتك اذاالجھة المعنیة بالعنایة بالطفل قد توجھ الدي ام في لتع  

دوالر 5000یوم عدم دفع مبالغ النفقة لحد  90اذا تاخرت بدفع نفقات الطفل لمدة *  
اذا فشلت في عدم المثول امام المحكمة او عدم الحضور برغم استالم طلب استدعاءك  للمثول امام المحكمة بقضیة لھا عالقة *

).ماشابھنفقة طفل بقضیة طالق او (بدعم للطفل   
 

 الكحول في وجھة نضر القانون
اعتقد ضابط بان قد تكون شربت اذا .اذا تم اعتقالك بسبب قیادتك لعجلة وانت تشرب الكحولیات فان العقوبة ستكون جسیمة 

و وھو جھاز تقوم بالشھیق (سوف یطلب منك الدخول في اختبار للدم او للتنفس .الكحولیات او اي شي من المخدرات واستوقفك 
علیك بانك عند قیادتك عجلة في  طرق فرجینیا فانك قد تكون وافقت على الخضوع ). الزفیر من خاللھ یتم الحكم اذا كنت سكران

فانك قد تعتقل في )  آي. یو. دي(اذا كنت طرف في حادث مروري سببھ معاقرتك الخمر اثناء القیادة .للفحص الحكولي عند الطلب 
.الحادث في اي مكان و بدن اي اذن باالعتقال ساعات من زمن وقوع  3خالل   

 
 



 
   

 اداریات تعلیق رخصة القیادة و اجرائاتھا
في اثناء قیادتك لعجلة وثبت قیامك بالقیادة او اكثر  0.08او نسبة احتواء الحكول في دمك یصل الى  ) سي.أي. بي(اذا كان ال

طلب منك المثول لالختبار الكحولي ورفضت ذلك فان النتیجة ستكون  اذا.او تحت تاثیر المخدر ) آي.یو. دي(تحت تاثیر الكحول 
 تعلیق فوري لرخصة قیادتك

.ایام  للمرة االولى سبعةل*  
. لحین مثولك للمحكمة  حسب الحالة اذا ارتكبت نفس المخالفة للمرة الثایة یوم او  60لمدة *  
. لحین مثولك امام المحكمة اذا ارتكبت نفس المخالفة للمرة الثالثة *  
 

سوف یفرضان حالتي التعلیق والرفض  دي ام في فان المحكمة وال )آي.یو. دي(شروعك بالقیادة تحت تاثیر الكحول اذا ثبت 
)  آي.  یو.  لديا(ذا ثبت ارتكابك ا.لرخصة قیادتك وكذلك عقوبات جزائیة اخرى باالضافة الى تعلیق للرخصة من جھة اداریة 

).وحدة وره اللوخ(فان عقوبة التعلیق والرفض ستطبق علیك بالتوالي .بشكل متكرر   
 

 فتح عبوات الكحول داخل العجلة
:قد یتم اتھامك وثبوت شروعك بشرب الكحولیات اثناء القیادة اذا حصل معك اآلتي   

و ووجد ان عبوة من الكحولیات مفتوحة و موجودة بقرب كرسي المجاور للسائق  اذا تم استیقافك من قبل ضابط امن وكانت لدیك*
 ھنالك كمیة من تلك العبوة قد اختفت 

اذا توضحت علیك عالمات الشرب *  
منطقة المقعد المجاور للسائق تعني المقاعد التي تتضمن مقعد السائق والركاب واي منطقة یستطیع السایق الوصول الیھا بضمنھا 

.اذا كان مفتوحا) الجكمجة(وثایق العجلة  صندوق  
 

 عملیة نقل االطفال وانت تحت تاثیر الكحول والمخدرات
ایام اضافیة في  خمسسیؤدي الى ) اصغر  او سنة 17(اي ثبوت لحالة القیادة تحت تاثیر المخدر بوجود ركاب في سن االحداث 

 1000دوالر وقد تصل الى  500البا بدفع غرامة مالیة ال تقل عن وقد تكون ایضا مط.السجن باالضافة الى الغرامات المترتبة 
في حال ارتكابك نفس المخالفة بالقیادة تحت تاثیر الكحول بمعیة اشخاص بسن االحداث للمرة الثانیة سوف تكون مطالب .دوالر 

. ساعة باالضافة لالعتقال و دفع الغرامات 80بالدخول في محاضرات للخدمات االجتماعیة لمدة   
 

 عملیة حجز العجلة
یوما اذا تم االمساك بك وانت تقود عجلة في حین كانت رخصة قیادتك معلقة بسبب القیادة تحت  30قد تتعرض عجلتك للحجز لمدة 

.یوم اخریات اذا ثبت جرمك في المحكمة 90تاثیر الكحول وقد تقوم المحكمة بحجز عجلتك ل   
قد تبقة العجلة .من قوى االمن اذا قدت عجلة بدون رخصة قیادة بعد ان قمت بنفس الفعل لمرة سابقة وقد تتعرق عجلتك للحجز 

.ایام حسب المدة االقصر  3تحت الحجز الى حین تقدیمك رخصة للقیادة او لمدة   
 

 التعویض عن الخسائر
دوالر  1000ؤوال عن دفع تعویض یصل الى اعتمادا على قوانین المدینة او المقاطعة او اینما كنت تقود عجلتك قد تكون مس

كنفقات لقوى االمن اولخدمات سیارة االسعاف او لدائرة الحریق او لفریق انقاذ قد یكون قد وصل لموقع حادث سببھ وقوعك تحت 
.تاثیرر الكحول اثناء القیادة  

 المخالفات ذات الصلة بالكحول والغرامات المترتبة علیھا لالشخاص تحت سن ال  21

اذا ثبت شروعك بالقیادة بعد شربك الكحول وكانت نسبة الكحول في دمك    .ال یمكنك شراء او امتالك  او استخدام الكحول  12في سن ال  
.سوف تتضمن عقوبة المحكمة التالي 0.08او اكثر واقل من  0.02قد وصلت الى )  سي.  أي.  بي(  
.من تاریخ ارتكابك ھذه المخالفة سنةتعلیق امتیازات رخصة القیادة التي عندك لمدة *  
.دوالر كحد ادنى 500غرامة مالیة اجباریة بمقدار *  
.ساعة على االقل 50مطالبتك بالدخول في دروس للخدمات االجتماعیة لمدة *  

تواجھ نفس او اكثر قد  0.08شروعك بالقیادة بعد شربك الكحولیات الممنوعو في سنك  وكانت نسبة الكحول في دمك تصل الى اذا ثبت 
. 21العقوبة التي یتلقاھا ذوي االعمار فوق سن ال  



 
 

 تقدیم المشروبات الكحولیة
او شخص منع عنھ الكحولیات او قدمت مشروب كحولي لشخص سكران او  21اذا قمت بتقدیم او بیع مشروبات كحولیة لشخص دون سن ال

شھر  12مع  سنةدوالر وایقاف امتیازات رخصة قیادتك لمدة تصل الى  2500قد تصل العقوبة الجزائیة االجباریة  لحد .من قبل المحكمة 
.سجن  

 
 عدم التعریف عن سنك

:واستخدمت  ھویة مزورة تخفي عمرك الحقیقي لكي تستطیع شراء او شرب الكحولیات فسوف تواجھ التالي  21اذا كنت دون سن ال  
.دوالر  500غرامة ال تقل عن *  
. ساعة 50ستطالب بالدخول في محاضرات للخدمات االجتماعیة لمدة ال تقل عن *  
.شھر 12مواجھة عقوبة بالسجن تصل لمدة *  
. سنةوال تزید عن  شھور 6 مواجھة عقوبة تعلیق امتیازات رخصة قیادتك لمدة ال تقل عن*  
 
 
 

 القسم  السادس :انواع رخص القیادة 
 

 
 

 حیثما تقوم بالقیادة 
علیك بحمل رخصة  قیادة ساریة المفعول او تخویل لمتعلمي القیادة معك  ال یسمح لك 

النك قد تواجھ .رخصة القیادة او تخویل بالقیادة الن ذلك ممنوع استخدام  اسائةباي حالة 
.عقوبات جزائیة كغرامات مالیة او عقوبة بالسجن او قد تعلق رخصة قیادتك  

 
  تخویل بالقیادة  للمتعلمین

یسمح لك ھذا التخویل بتشغیل عجلة فقط في حال وجود شخص لھ رخصة قیادة یجلس 
قائد العجلة الذي معك  یجب ان یكون .سنة على االقل 21بالمقدمة ویجب ان یكون عمره 

.من حاملي رخصة قیادة فعالة وان یمون حذر لكي یقدم المساعدة الیك لتعلم القیادة   
 
 

 في ھذا القسم ستتعلم
.تخویل بالقیادة  للمتعلمین*  
رخص القیادة *  
رخص القیادة التجاریة *  
رخص القیادة التي تخول قیادة باصات المدرسة *  
تخویل لقیادة الدراجة للمتعلمین *  
رخص قیادة الدراجة *  
  القیادة الدولیة  صرخ*



 
 

ولكن  20او في سن ال 19اوفي سن ال  18في تعلم القیادة صاحب رخصة القیادة الفعالة ان یكون في سن ال  وقد یحق للشخص الذي یرافقك
      . االخ  زوجة االخت او  او زوج  شقیقتكاو  شقیقكاو  اختكاو  اخوكیشرط ان یكون من اقاربك كان یكون 

    
 رخص القیادة

والمستثناة من  باون  26001ذات الوزن التي تقل عن ) البیكب(جمیع رخص القیادة تخولك بقیادة اي عجلة او عجالت الحمل الصغیرة 
). أل. دي.  سي(متطلبات  رخص القیادة التجاریة   

 
 رخص القیادة التجاریة

راكب یتضمن  15التي تقل اكثر من  باصات المدارس و التنكرات و الركاب باصات و التریالتو التراكتر(رخص القیادة التجاریة تخولك بقیادة 
.او العجالت التي تحمل معدات ثقیلة او خطیرة  )ذلك السائق  

 
 رخص القیادة التي تخول قیادة باصات المدرسة
ولكنك في كل االحوال .فال یجب علیك اكتساب رخصة قیادة تجاریة )  بضمنھا السائق(راكب  15اذا كتن ترغب في قیادة باص مصمم الن یقل  

وسیكون ھذا مثبت في رخصة .تایید یدعم رخصة قیادتك علیك  الدخول في  اختبار لقیادة العجالت التجاریة او الباصات المدرسیة لكي تكتسب 
   ) یتضمن ذلك قائد المركبة(راكب  15قیادتك بشكل یخولك قیادة باص یقل 

  
 تخویل لقیادة الدراجة للمتعلمین

ویكون لك الحق .التخویل الذي یخل المتعلمین لقیادة الدراجات الناریة یسمح لك بقیادة الدراجة بعد الرابعة عصرة و الى ماقبل منتصف اللیل 
فعالة لقیادة  الدراجة سنة ویجب ان یكون ھذا الشخص حامل لرخصة  21بالقیادة بشرط ان تكون تحت اشراف شخص ال یقل عمره عن  

وھو  اخرى اثناء تعلمك تحت اشرافھاو عجلة  الناریة ویكون قادر على مساعدتك في التعلم و القیادة ولكن بشرط ان یكون على دراجة ناریة 
ا ارتداء خوذة یجب علیك  دوم.وال یسمح الي احد سواك بركوب الدراجة التي تستخدمھا انت للتعلم .یقود عجلتھ او دراجتھ بالقرب منك 

.بالمواصفات القیاسیة المطلوبة اثناء قیادتك الي دراجة في فرجینیا   
 

 رخص قیادة الدراجة
) اختبار المعلومات واختبار المھارة في القیادة للدراجة على الطریق(اذا كنت ترغب في قیادة دراجة ناریة في فرجینیا فعلیك عبور االختبارین 

اذا لم تكن اكتسبت .) موتور سایكل (االنجلیزیة ) أم(واذا كنت تحمل رخصة قیادة للعجالن فسوف تضاف الى رخصتك االصلیة باضافة الحرف 
رخصة قیادة للعجالت فان الرخصة التي تحملھا تكون فقط محصورة في قیادة الدراجات الناریة و سیثبت ھذا في رخصتك في حال التقدیم على 

  .رخصة قیادة الدراجة فقط
    

 رخص القیادة الدولیة
   

انھا فقط ترجمة اجنبیة توضح انك حامل لرخصة قیادة  تتیح .رخصة القیادة الدولیة ھي رخصة غیر فعالة وال یسمح لك بالقیادة من خاللھا 
طبعا باستثناء .وھذه التراخیص قد تم لك اكتسابھا من قبل البلد الذي انت وافد منھ .لك القیادة وانت خارج الوالیات المتحدة االمریكیة

عند زیارتك الوالیات المتحدة من بلد اجنبي قد یكن لك الحق بالقیادة باستخدام الرخصة التي .اص الذین تم رفض او تعلیق رخصھم االشخ
  الخاصة االماكنلتي تقع في خانة ارخص القیادة الدولیة  .و یجب ان تكون ھذه الرخص مصحوبة بترجمة .خولتھا لك دولتك او وطنك االم 

علیك ان تعلم انك لو قمت ببیع وثائق لمحاولة اكتساب رخصة قیادة تعتبر جنحو من الدرجة .ال تتیح لك الحق بقیادة عجلة ال تكون فعالة و
  . االولى 

 
 
 
 

       
   

 
   



 
 القسم السابع : معلومات اخرى مھمة 

       
 
سواء كنت في مرحلة التعلم على القیادة  للمرة االولى او كنت مقیم 

جدید في والیة فرجینیا او كنت في وضع یتطلب منك تصحیح 
فھناك متطلبات اضافیة مطلوبة من .خبراتك بالقیادة او معلوماتھا

.جمیع سائقو العجالت في فرجینیا   
 

 استالمك الرخصة عن طریق البرید
یادة في السباب امنیة فان الدي ام في ال تزودك برخصة الق 

.سوف تستلم رخصة القیادة الجدیدة عن طریق البرید .مركزھا   
 

 تغییرر عنوانك
یوم بذلك الن خدمات البرید سوف لن ترسل الیك اي رخصة الى عنوان اخر  30في غضون دي ام في اذا غیرت عنوانك فانك مطالب بتبلیغ ال

.دي ام في دائرة البرید سوف ترجع رخصة قیادتك الى دائرة الال یملك معلومة عن عنوانك الدقیق فان دي ام في اذا كان ال.  
 

 اذا كنت جدید االقامة في فرجینیا
.یوما من تاریخ انتقالك الیھا 60اذا كنت جدید االقامة في فرجینیا فعلیك باكتساب رخصة قیادة من فرجینیا في خالل   

 
 تسجیل العناوین ورخص اللوحات واجرائات المناقلة

لوحات االرقام یجب ان تكون مثبتة في مقدمة العجلة .یوم  30ات التسجیل لعجلتك وعلیك باكتساب لوحات ارقام فرجینیا في خالل علیك باجرائ
باستثناء العجالت التي ) بالشھر و السنة(تاریخ المناقلة وتاریخ نفاذ صالحیتھا في االماكن المخصصة  على اللوحات و مؤخرتھا ویجب تثبیت 

.الدائمیة تضع اللوحات   
دقق في عنوان  قوانین .ویجب ایضا تسجیل عجلتك بداللة سكنك اذا طلب منك ذلك .یجب ان یكون معك  بطاقة تسجیل للعجلة عند قیادتھا 

.مدینتك او مقاطعتك   
 

 اجرائات التفتیش والتحقق من وسائل االمان
ان تخضع وفي بعض االماكن قد یطلب منك .بیت ملصق تجاح االختبار یجب ان تمر  عجلتك بالتفتیش السنوي لوسائل االمان وبعد ذلك یجب تث

.عجلتك باختبار وسائل االمان من الغازات المنبعثة من عجلتك و مدى صالحیة المحرك من ناحیة االحتراق   
   

 في ھذا القسم ستتعلم 
.استالمك الرخصة عن طریق البرید *  
.تغییرر عنوانك*  
.اذا كنت جدید االقامة في فرجینیا*  
.تسجیل العناوین ورخص اللوحات واجرائات المناقلة *  
.اجرائات التفتیش والتحقق من وسائل االمان *  
.متطلبات التامین *  
.ض التصویت راتقدیم الطلب الغ*  
.التبرع باالعضاء البشریة كالعین او االنسجة *  



     
 

 متطلبات التامین
.دوالر لعجلة لیس لدیھا تامین 500او دفع مبلغ  تامین معتمد لكي تسجیل عجلة ولكي تكتسب لوحات للعجلة علیك ان تحصل على   

.علیك ان تعلم ان الحدود السفلى لتغطیة للتامین المعتمد  ھي كاالتي .امن عجلتك بواسطة شركة تامین مخولة للعمل في فرجینیا   
 

.دوالر في حال جرح او موت شخص واحد 25.000*  
. دوالر في حال جرح او موت شخصان  50.000*  

.دوالر في حال وقوع ضرر بالممتلكات العامة 20.000*   
.وقد تكون متطلبات التامین المعتمد اعلى من الحدود اعاله   

ولكنك  یسمح لك بتسجیل العجلة و السماح .غیر مؤمنة ال یعني ذلك انك قد حصلت على تغطیة للتامین  علیك ان تعلم ان دفعك الرسوم لعجلة 
.لك بالقیادة لسنة واحدة فقط  

علیك بارجاع .)حتى لو متشغل السیارة (تامین عجلتك على سبیل الدوام مھما طالت مدة تسجیلك للعجلة حتى لو تكن العجلة  تحت خدمتك قم ب
.قبل ان تلغي عقد التامین دي ام في  االرقام لل  

ستعلق دي ام في لعجلة غیر مؤمنة فان ال او لم تدفع الرسوم.اذا تم ضبطك وانت تقود عجلة غیر مؤمنة او عجلة لم تدفع تامینھا بشكل دقیق 
.رخصة قیادتك الى ان تقوم بالتالي   

دوالر  500دفع مبلغ *  
سوف .اطلب من شركة التامین التي عقد االتفاق معھا بان تقدم شھادة تثبت عقدك مع ھذه الشركة ضمن الضوابط التي تغطي حدود التامین*

  .سنوات من تاریخ استعادة رخصة قیادتك  3دة یكون علیك تقدیم او توثیق شھادة التامین لم
 

 تقدیم الطلب الغراض التصویت
اعلن عن نیتك في التصویت عند تقدیم الطلب على   دي ام فيلك الحق في التقدیم على التصویت او تغییر عنوان الناخب في اي مكتب  

 18جنسیة ومقیم في والیة فرجینیا ویجب ان ال قل عمرك عن لكي تستطیع التصویت في فرجینیا علیك ان تكون امریكي ال.رخصة القیادة 
قد یسحب منك حق االقتراع في حال ارتكابك اي جنحة او في حال كنت غیر قادر على .ویجب ان .عند دخولك مرحلة االنتخاب والتصویت  سنة

.التصویت السباب ذھنیة او عقلیة   
 

 التبرع باالعضاء البشریة كالعین او االنسجة
عند تقدیمك الطلب الكتساب رخصة القیادة او تخویل بالقیادة للمتعلمین او اي ھویة تعریفیة تحمل صورتك سوف یطلب منك ان كنت ترید 

لك الحق في الموافقة .اذا رغبت بالتبرع باعضائك فسوف یثبت ذلك في  واجھة رخصة قیادتك او ھویتك التعریفیة.التبرع باعضائك او بعینیك 
اذا كنت ترغب بان تكون من المتبرعین باعضائك فیجبب ان تكون .على امتیازات رخصة قیادتك وال یؤثر .فھذا من حقك بالحالتین او الرفض 

.واذا كنت دون ھذا السن فعلیك بتقدیم موافقة رسمیة من قبل والدیك او اي شخص مسؤول عنك  على االقل  18بعمر ال   
  
 


