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مقدمة
بسم هللا ا لر حمان ا لرح ٌ م

موقع قانون السٌر بالمغرب ٌساعدك على فهم قواعد مدونة السٌر فً المغرب ،من خالل
الدروس واألسئلة مع اإلجابات الجتٌاز االمتحان للحصول على رخصة السٌاقة فً
المغرب .
موقعنا ٌقدم لك العدٌد من األسئلة مع اإلجابات ودراسة لمجموعة من المواقف لمساعدتك
على فهم مدونة السٌر الجدٌدة و كدلك النجاح فً اجتٌاز امتحان رخصة السٌاقة المغربٌة .
ٌمكنك االستفادة فورا من عدة دروس مختلفة فً مجال امتحان السٌاقة عن طرٌق مجموعة
من السالسل الجدٌدة .كل سلسلة من امتحان مدونة السٌر تتكون من  04سؤال فقط كما هو
الحال فً امتحان رخصة السٌاقة الرسمً .فً كل سلسلة سٌكون لدٌك خٌار أجوبة متعددة
لالختٌار من بٌنها  ،باالضافة الى تفسٌرات ونصائح لمساعدتك على فهم قانون مدونة
السٌر .
ٌتكون امتحان رخصة السٌاقة فً المغرب من اختبارٌن  .اختبار نظري ( أسئلة السٌاقة )
واختبار عملً ( اختبارقٌادة السٌارة ) .فً هذا االطار ٌسعى موقعنا لتحضٌر المغاربة
الجتٌاز امتحان رخصة السٌاقة المغربٌة و النجاح المضمون ان شاء هللا باتباع دروس و
أسئلة امتحان السٌاقة  ،التً ٌقدمها لكم الموقع لمساعدتكم على فهم قواعد مدونة السٌر
المغربٌة من خالل شرح مبسط ل إشارات المرور  ،وسلسالت من  04سؤال مع األجوبة ،
باالضافة الى نصائح مهمة و مفٌدة للنجاح فً اجتٌاز امتحان السٌاقة .
لتحقٌق نتٌجة جٌدة فً اإلمتحان النظري لرخصة السٌاقة و النجاح إن شاء هللاٌ ،كفٌك أن
تراجع جٌدا الدر وس التً أعددناها لك فً هذا الكتاب أوال قبل كل شٌئ  ،ثم التدرب بعد ذلك
على السلسالت الموجودة فً مدرسة الموقع .
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عالمات اإلنتباه
انتباه فٌراج على لٌمن

االحتٌاطات اللً دٌر ؟  :نقص من السرعة ونكراطً الفٌتاس من ما كان حتى ل
دوزٌام .
كان النهار نكالكصونً كان اللٌل نسٌنً فار كود .ما نضوبل ما نوقف ما نعمل
دومٌتور .عالش ؟ حٌت ما تنشوف ما كنتشاف .

انتباه فٌراج على لٌسر

االحتٌاطات اللً دٌر ؟  :نقص من السرعة ونكراطً الفٌتاس من ما كان حتى ل
دوزٌام .
كان النهار نكالكصونً كان اللٌل نسٌنً فار كود .ما نضوبل ما نوقف ما نعمل
دومٌتور .عالش ؟ حٌت ما تنشوف ما كنتشاف .

انتباه ضوبل فٌراج ,األول على لٌسر و الثانً على لٌمن ,على مسافة غٌر
محدودة .
ما معنى مسافة غٌر محدودة ؟ معناه المسافة دٌال الفٌراج غٌر محدودة  .أما كون
كانت المسافة محدودة مثال فً  23كلم ,هذا ٌعنً أن  23كلم التالٌة من الطرٌق كلها
فٌراجات ,االوللى على لٌمن و الثانٌة على الٌسار.

انتباه ضوبل فٌراج ,األول على لٌمن و الثانً على لٌسر ,على مسافة غٌر
محدودة .
ما معنى مسافة غٌر محدودة ؟ معناه المسافة دٌال الفٌراج غٌر محدودة  .أما كون
كانت المسافة محدودة مثال فً  0كلم  ,هذا ٌعنً أن  0كلم التالٌة من الطرٌق كلها
فٌراجات ,االوللى على لٌسر و الثانٌة على الٌمٌن.

انتباه ,طرٌق كبٌرة فصغٌرة

مول الكبٌرة ٌدوز .
اللً مقابل معاك أش عندو ؟ عندو نفس العالمة
واللً على لٌمن و على لٌسر أش عندو ؟ عندوعالمة قف أو عالمة انتباه صغٌرة
فكبٌرة

انتباه ,الكلٌساج ,طرٌق منزلق

االحتٌاطات الالزمة ؟ ننقص من السرعة و نكراطً الفٌتاس لدوزٌام  ,و ما نفرانً
فران سٌك ما نضوبل
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انتباه قنطرة متحركة
كانت محلولة نوقف ,كانت مسدودة ندوز .
إلى كانت محلولة كٌدوزو الباطوات ,و إلى كانت مسدودة ٌدوز منها الحدٌد
القنطرة كٌحرسها ضوء دولً مختلف
هذه العالمة تتكون فشً ممر فوق الواد أو البحر

انتباه طرٌق محفرة
االحتٌاطات ؟ ننقص من السرعة و نكراطً الفٌتاس لدوزٌام ,نحاول على السٌارة
دٌالً و على الناس اللً معاٌا .إلى كانت محفرة بزاف ندوز ب برومٌان  ,و
السرعة دٌال برومٌان من  23ل  20كلم فً الساعة ,و إلى كانت محفرة شوٌة ندوز
بدوزٌان و السرعة دٌال دوزٌام من  10حتى  03كلم فً الساعة.
هذه العالمة كتكون فً فً المدٌنة مع السطوبات و الطرقان اللً فٌهم بٌست أو
سكوس مع األشغال العمومٌة.

انتباه خطر متنوع مع تحدٌد نوعٌة الخطر
نوع الخطر مكتوب فالبالكة
هذه البالكة مكتوب فٌها "طرٌق غٌر مستوٌة"

انتباه خطر متنوع
بحال آش هذا الخطر ؟ بحال قنطرة ,سكة القطار ,باب لوزٌنات  ,أشغال عمومٌة ,
فٌراجات ...

انتباه طرٌق واسعة غادٌة و تضٌاق على لٌسر
فٌن تتكون ؟ فً القنطرة و النفق و القوس و سكة القطار و األشغال العمومٌة
البالٌم اللً تٌكونو معاها ؟ عالنة تحدٌد السرعة ,ممنوع الضوبالج ,خطر متنوع ,
عالمة العرض و العلو و الوزن ,و عالمة األسبقٌة للحدٌد لخفٌف

انتباه طرٌق واسعة غادٌة و تضٌاق على لٌمن
فٌن تتكون ؟ فً القنطرة و النفق و القوس و سكة القطار و األشغال العمومٌة
البالٌم اللً تٌكونو معاها ؟ عالنة تحدٌد السرعة ,ممنوع الضوبالج ,خطر متنوع ,
عالمة العرض و العلو و الوزن ,و عالمة األسبقٌة للحدٌد لخفٌف

انتباه طرٌق واسعة غادٌة و ضٌاق على جهتٌن
فٌن تتكون ؟ فً القنطرة و النفق و القوس و سكة القطار و األشغال العمومٌة
البالٌم اللً تٌكونو معاها ؟ عالنة تحدٌد السرعة ,ممنوع الضوبالج ,خطر متنوع ,
عالمة العرض و العلو و الوزن ,و عالمة األسبقٌة للحدٌد لخفٌف
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انتباه طرٌق واسعة كتضٌاق ثم كترجع واسعة
فٌن تتكون ؟ تتكون فً القنطرة

انتباه أوالد المدرسة
الحتٌاطات ؟ ننقص من السرعة و نكراطً الفٌتاس لدوزٌام ,إال كامو قاطعٌن
نعطٌهم حق األسبقٌة
و نخلً بٌنً و بٌنهم  1متر

انتباه أوالد المدرسة

الحتٌاطات ؟ ننقص من السرعة و نكراطً الفٌتاس لدوزٌام ,إال كامو قاطعٌن
نعطٌهم حق األسبقٌة
و نخلً بٌنً و بٌنهم  1متر

انتباه طرٌق كتدي و تجٌب

فٌن تتكون ؟ فً طرٌق كانت كتدي و ما كتجٌبش  ,و أصبحت تدي و تجٌب

انتباه عالمة اتجاه الرٌاح

ننقص من السرعة باش نحافظ على توازن السٌارة و نشد لٌمن دٌالً فاش تكون
شً سٌارة جاٌة قبالتً

انتباه مرور بالقرب من المطار

انتباه الكتمال نزول أو طلوع الطائرات

انتباه طرٌق ماٌلة خطر
باش تطلع و باش تنزل ؟ نطلع بدوزٌام و رجلً على الكسٌراتور ,و نهبط دوزٌام و
رجلً عساسة على لفران.
معناها أنه فً  233متر دٌال الطرٌق كنهبط ب  23متر23%
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انتباه طرٌق ماٌلة خطر

باش تطلع و باش تنزل ؟ نطلع بدوزٌام و رجلً على الكسٌراتور ,و نهبط دوزٌام و
رجلً عساسة على لفران.
معناها أنه فً  233متر دٌال الطرٌق كنهبط ب  23متر23%

انتباه األشغال العمومٌة
البالٌك اللً تٌكونو مع األشغال ؟ تحدٌد السرعة  ,ممنوع الضوبالج  ,خطر مٌنوع ,
طرٌق واسعة غادٌة و تضٌاق  ,خاص نتبع الفلٌش  ,النتٌردي  ,بداٌة األشغال  ,و
نهاٌة األشغال

انتباه ضاٌة الماء

ننقص من السرعة و نكراطً الفٌتاس لدوزٌام و نحاول ما نرش الناس و المحالت
و السٌارات و الدراجات اللً فً جنبً

انتباه عالمة الضوء
كتعلمنً بوجود تقاطع الطرق
انتبه ,كان أحمر نوققف ,كان أصفر نستعد للوقوف  ,كان أخضر كٌطفى و ٌشعل
نستعد للوقوف  ,كان أخضر ندوز .

انتباه طرٌق صغٌرة فً كبٌرة ,مول لكبٌرة ٌدوز
األسبقٌة للسائقٌن اللً على لٌمن و لٌسر دٌالك
اللً مقابل معاك عندو نفس العالمة
اللً على لٌسر و لٌمن دٌالك عندو عالمة انتباه طرٌق كبٌرة فً صغٌرة .

انتباه طرٌق صغٌرة فً كبٌرة  ,و سطوب على بعد  203متر

مول طرٌق لكبٌرة ٌدوز
من بعد  203متر من هذه العالمة كاٌن عالمة السطوب
كنوقف حتى ٌخوى لٌمن و لٌسر دٌالً عاد ندوز
لٌمن و لٌسر دٌالك فٌه عالمة طرٌق كبٌرة فً صغٌرة و كروازمة باصً

انتباه الحٌوانات

تتكون خارج المدٌنة قرب الغابات
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انتباه الحٌوانات
تتكون داخل المدٌنة قرب المجزرة ( الكرنة – البطوار )
تتكون فً البادٌة قرب الفٌرمات  -الحقول و األسواق

انتباه مرور الخٌل

انتباه الراجلٌن
الحتٌاطات ؟ ننقص من السرعة و نكراطً الفٌتاس لدوزٌام .
إال كانو قاطعٌن نعطٌهم حق األسبقٌة  ,ة نخلً بٌنً و بٌنهم  1متر

انتباه الدراجات العادٌة
الى بغٌت نضوبل الدراجة و كان مسموح لً بالدوبالج نخلً بٌنً و بٌنها  2متر
الى بغٌت نكروازٌها نخلً بٌنً و بٌنها  1متر

انتباه األحجار (مزرار) فً األرض

ننقص من السرعة و نكراطً الفٌتاس لدوزٌام و نخلً مسافة كافٌة بٌنً و بٌن اللً
قدامً فً الطرٌق

انتباه تساقط األحجار

ننقص من السرعة و نكراطً الفٌتاس ,و نحضً سٌارتً من الحجر
ممنوع الوقوف و التوقف فً هذا المكان

انتباه سكة القطار بالسٌنٌال أوطوماتٌك

ننتظر إشارة السماح بالمرور عاد ندوز

هذا الكتاب من صنع موقع www.CodeRouteMaroc.com
ٌمكنكم إهداء هذا الكتاب إلى أصدقائكم بشرط عدم تغٌٌر محتواه .لٌس لكم الحق فً بٌع هذا الكتاب .جمٌع الحقوق محفوظة ©

ا ل ص ف ح ة | 10

انتباه الكروازمة

مول لٌمن ٌدوز ,إلى داز مول لٌمن ٌتبعو اللً خوالٌه لٌمن دٌالو .
اللً مقابل معاك عندو نفس العالمة
ما معنى الكروازمة مول لٌمن ٌدوز ؟ ٌعنً أن الطرٌق متساوٌة و األسبقٌة لمول
لٌمن

انتباه كروازمة خطر
األسبقٌة لمول لٌمن,
عالش خطر ؟ حٌت كٌدوز منها عدد كبٌر من السٌارات
مول لٌمن ٌدوز ألن الطرق متساوٌة – قد قد
تتكون فً الٌادٌة و فً الطرق اللً فٌها الرواج بزاف

انتباه كروازمة باصً  ,مول الباصً ٌدوز

عالش مول الباصً ٌدوز ؟ ألن اللً على لٌمن و على لٌسر عندو السطوب
واش سطوب ضروري ؟ نعم ضروري و الوقوف إجباري قبل ما ندوز

PASSAGE PROTEGE

انتبا ه كروازمة خطر قرب المطار
مول لٌمن ٌدوز ألن الطرق متساوٌة
عالش خطر ؟ ألن فٌها الرواج بزاف
تتكون قرٌبة للمطار

انتباه سكة القطار بال عساس خطر

ننقص من السرعة ,نشد لٌمن و نكراطً الفٌتاس لدوزٌام ,ونرد البال مزٌان عاد
ندوز
ابالٌك اللً تٌكونو مع هذه العالمة  :ع المة تحدٌد السرعة  ,ممنوع الضوبالج ,
خطر مانوع  ,طرٌق واسعة غادٌة و كاتضٌلق

انتباه سكة القطار بال عساس
ننقص من السرعة ,نشد لٌمن و نكراطً الفٌتاس لدوزٌام ,نوقف ونرد البال مزٌان
عاد ندوز
كانت خاوٌة ندوز كانت عامرة نوقف
السطوب بعٌدة عن السكة ب  203متر
كتعلمنً على  051م  011م  51متر
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انتباه سكة القطار بال عساس
كن الضوء شاعل نوقف كان طافً نزٌد

انتباه سكة القطار بال عساس خطر

ننقص من السرعة ,نشد لٌمن و نكراطً الفٌتاس لدوزٌام ,ونرد البال مزٌان عاد
ندوز
ابالٌك اللً تٌكونو مع هذه العالمة  :عالمة تحدٌد السرعة  ,ممنوع الضوبالج ,
خطر مانوع  ,طرٌق واسعة غادٌة و كاتضٌلق

انتباه سكة القطار بالعساس
ننقص من السرعة ,نشد لٌمن و نكراطً الفٌتاس لدوزٌام ,كانت خاوٌة ندوز كانت
مسدودة نوقف .
كٌعس علٌها العساس بالٌارٌٌر  ,و كتكون بعٌدة عن السكة ب  203متر .

انتباه سكة القطار بالبارٌٌر أوطوماتٌك و بال عساس
ننقص من السرعة ,نشد لٌمن و نكراطً الفٌتاس لدوزٌام ,كانت خاوٌة ندوز كانت
مسدودة نوقف .
كتكون بعٌدة عن السكة ب  203متر .
سكة القطار بالبارٌٌر أوطوماتٌك و بال عساس

انتباه سكة القطار بال عساس كتعلمنً على  203م  233 ,م  03 ,متر
ننقص من السرعة ,نشد لٌمن و نكراطً الفٌتاس لدوزٌام ,نوقف ونرد البال مزٌان
عاد ندوز
على بعد  203متر ننقص من السرعة ,على  233متر نبومبً لفران ,على  03متر
نستعد للوقوف
هذه العالمة تتكون خارج المدٌنة فً طرٌق ما باٌناش مزٌان
تنعرفها بهذ ثالث بوطوات

انتباه سكة القطار بالعساس كتعلمنً على  203م  233 ,م  03 ,متر
ننقص من السرعة ,نشد لٌمن و نكراطً الفٌتاس لدوزٌام ,نرد البال كانت البارٌٌر
محلولة نزٌد كانت مسدودة نوقف .
على بعد  203متر ننقص من السرعة ,على  233متر نبومبً لفران ,على  03متر
نستعد للوقوف
هذه العالمة تتكون خارج المدٌنة فً طرٌق ما باٌناش مزٌان
تنعرفها بهذ ثالث بوطوات
كٌعس علٌها عساس بالبارٌٌر بعٌدة على السكة ب  203متر
المسافة بٌن البوطوات هً  03متر
ما نوقف حتى نوصل للبارٌٌر  ,و نخلً بٌنً و بٌن السكة  1متر
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عالمات المنع

أنتردي

الطرٌق لً فٌها هذه العالمة كتخرج و ما كتدخلش إالَ سٌارة الحكومة اللً تتمشً
باإلشارة و سٌارة الموتى

سطوب – قف

نوقف حتى ٌخوى لٌمن دٌالً عاد ندوز
سطوب اللً ما نوقفش قٌه هو اللً فٌه إشارة البولٌسً
فً السطوب نحدي لٌمن و لٌسر دٌالً
اللً فً لٌمن و لٌسر دٌالً عندهم انتباه طرٌق كبٌرة فً صغٌرة  ,أو عالمة
الكروازمة باسً

ممنوع تدور على لٌمن

على لٌسر عندي عالمة خاص نتبع الفلٌش

ممنوع تدور على لٌسر
على لٌمن عندي عالمة خاص نتبع الفلٌش

ممنوع ندٌر دومٌتور
ممنوع ندٌر دومبتور فً الطرٌق حتى نلقى كروازمة

ممنوع الكالكصون

ممنوع الكباكصون فً المدٌنة و الفٌالج قرب السبٌطارات ,قشلة العسكر و فً اللٌل
إال لقٌت هذه العالمة ما نكالكصونٌش
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ممنوع السٌارات و الدراجات النارٌة
شكون اللً ٌدوز ؟ الحدٌد الثقٌل

ممنوع السٌارات و الدراجات
شكون اللً ٌدوز ؟ الحدٌد الثقٌل

ممنوع العربات و الحٌوانات
تتكون فً الطرق ا لراقٌة فً المدٌنة و فً األنفاق

ممنوع الكار و الطوبٌس
تتكون فً غالب األحٌان على بعد  233متر من المكام اللً ممنوع فٌه الكار و
الطوبٌس

ممنوع الكامٌو اللً كٌهز السلعة

تتكون فً الشوارع الراقٌة فً المدٌنة

ممنوع الكامٌو اللً فٌه  0,0طن
الكامٌو اللً فٌه قل من  0,0طن ٌدوز
تتكون فً الشوارع الراقٌة فً المدٌنة
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ممنوع الدراجات النارٌة

ممنوع الدراجات العادٌة

ممنوع الراجلٌن

ممنوع العربات المجرورة بالٌد

ممنوع العربات المجرورة بالحٌوانات

ممنوع التراكتور و الجرار
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ممنوع السٌارة اللً تتحمل مواد متفجرة

ممنوع السٌارات اللً تتحمل مواد تثلوث المٌاه

ممنوع الضوبالج
ممنوع على جمٌع الحدٌد
هذه العالمة عندها نفس الدور دٌال الخط المتصل
تتكون فً العقبة و الهبطة و الفٌراج و دوبل فٌراج و الكروازمة و القنطرة و سكة
القطار
سٌارة الحكومة اللً كتمشً باإلشارة الضوئٌة و سٌارة الموتى هما اللً ٌمكن لهم
ٌضوبلو

ممنوع الضوبالج على الكامٌو
ممنوع الضوبالج على الكامٌو اللً تٌكون الوزن دٌالو  0,0طن

طرٌق كتجٌب و ما كتدٌش
هذه العالمة بحال علمة أنتردي

مسافة  23متر بٌن سٌارتٌن
ممنوع تخلً بٌنك و بٌن السٌارة اللً قدامك قل من  23متر
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تحدٌد السرعة
السٌارة تمشً ب  03أو أقل
الكامٌو ٌمشً ب  03أو أقل

ممنوع مرور الحدٌد اللً عندو  1,0متر فً العرض أو أكتر
ألن العرض دٌال الطرٌق فٌه  1,0متر  ,عندي أقل ندوز عندي أكثر ما ندوزش

ممنوع مرور الحدٌد اللً عندو  0,0متر أو أكتر فً العلو
تتكون فً القنطرة و النفق والقوس و فً المدٌنة فشً زنقة فٌها الخٌوط دٌال
الكهرباء محدورٌن

ممنوع الحدٌد اللً الوزن دٌالو أكثر من  1طن

عندي أقل ندوز عند أكثر ما ندوزش
تتكون فً القنطرة

ممنوع الحدٌد اللً تٌحمل اكثر من  23طن
عندي أقل ندوز عند أكثر ما ن دوزش
تتكون فً القنطرة

ممنوع الحدٌد اللً تٌحمل اكثر من  0,0طن
عندي أقل ندوز عند أكثر ما ندوزش
تتكون فً القنطرة
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تحدٌد السرعة

تتكون فً الدخلة دٌال المدٌنة

تحدٌد السرعة فً 63
تتكون داخل المدٌنة ,نمشً ب  63أو أقل

بارٌٌر دٌال الثلج

كانت مسدودة نعمل دومٌتور  ,كانت محلولة ننقص من السرعة و نكراطً لفٌتاس
لدوزٌام و نشد لٌمن دٌالً و ندوز .
كنعرفها محلولة بعالمة نتبع الفلٌش  ,و كنعرفها مسدودة بأنتردي و جوج سناسل

ممنوع قطٌع األغنام أو الماشٌة

المراقبة الطرقٌة

كتكون فً البرجات دٌال رجال الدرك

محطة األداء

تتكون فً لوطوروت
ننقص من السرعة و ندوز من الممر اللً فٌه سهم أخضر  ,و نقف نخلص عاد نزٌد
بعد ما ٌترفع الحاجز اللً قدامً فً الطرٌق
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براج الشرطة

ننقص من السرعة و نشد لٌمن دٌالً و نكراطً الفٌتاس لدوزٌام ,إلى وقفنً
الشرطً نوقف
هذه العالمة كتبان على بعد  233متر و كتقرا على  10حتى  03متر

براج الدرك

ننقص من السرعة و نشد لٌمن دٌالً و نكراطً الفٌتاس لدوزٌام ,إلى وقفنً
الشرطً نوقف
هذه العالمة كتبان على بعد  233متر و كتقرا على  10حتى  03متر

براج الدٌوانة

ندخل بالباصبور و نخرج بٌه
تتكون فً المطارات و فً المرسى

ممنوع الوقوف و التوقف

ممنوع علً نوقف نهائٌا ألن و قوفً فٌه خطر

ممنوع التوقف

ممنوع نوقف إال إال بغٌت ننزل أو نهبط شً واحد أو بقٌت أومبان
إال بغٌت نستاسٌونً خاصنً نخلً بٌنً و بٌن البالكة من  23حتى  20متر إلى كان
المكان مسموح فٌه الوقوف

ممنوع التوقف مكان خاص
ممنوع نوقف الن المكان خاص بأصحاب المصلحة المكتوبة على البالكة
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ممنوع التوقف قبل العالمة

ممنوع التوقف بعد العالمة

ممنوع التوقف قبل و بعد العالمة

ممنوع التوقف على ٌمٌن و ٌسار العالمة

ممنوع التوقف من الثامنة الى الرابعة بعد الزوال

طروتوار (رصٌف) أبٌض و أحمر
l___l___l___l___l

l___l___l___l___l

التوقف ممنوع
الوقوف مسموح به

طروتوار (رصٌف) أصفر
ممنوع الوقوف و التوقف

مالحظة  :الفرق بٌن الوقوف و التوقف هو المدة الزمنٌة
الوقوف  :مدة قصٌرة لبضعة دقائق (أقل من  0دقائق) إلى بغٌت ننزل أو نهبط شً واحد
التوقف  :مدة طوٌلة إلى بغٌت نستاسٌونً
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عالمات اإلجبار و نهاٌة اإلجبار و نهاٌة المنع
عالمات نهاٌة المنع

نهاٌة تحدٌد السرعة
تتكون فً الخرجة دٌال المدٌنة
إلى لقٌت هذه العالمة نمشً بسرعة أقل من  33كلم فً الساعة

نهاٌة تحدٌد السرعة فً 63
ٌمكن لً اآلن بأكر من  63كلم فً الساعة

نهاٌة منع الضوبالج للكامٌو اللً كٌوزن  0,0طن أو أكثر
تتكون فً الخرجة دٌال المدٌنة ,و الخرجة دٌال فٌالج ,و بداٌة لوطوروت  ,و نهاٌة
الفٌراج و الدوبل فٌراج .

نهاٌة منع الكالكصون

نهاٌة منع الضوبالج
تتكون فً الخرجة دٌال المدٌنة ,و الخرجة دٌال فٌالج ,و بداٌة لوطوروت  ,و نهاٌة
الفٌراج و الدوبل فٌراج .
عالمات اإلجبار

خاص نتبع الفلٌش على لٌمن
اتجاه السٌارة على لٌمن إجباري
على لٌسر كتكون عالمة أنتردي

خاص نتبع الفلٌش على لٌمن
اتجاه السٌارة على لٌمن إجباري
على لٌسر كتكون عالمة أنتردي
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خاص نتبع الفلٌش على لٌمن
اتجاه السٌارة على لٌمن إجباري

خاص نتبع الفلٌش على لٌسر
اتجاه السٌارة على لٌمن إجباري

خاص نتبع الفلٌش طول أو على لٌسر
اتجاه السٌارة إجباري طول أو على لٌسر

خاص نتبع الفلٌش للٌسر أو على لٌمن

اتجاه السٌارة إجباري على لٌسر أو على لٌمن

خاص نتبع الفلٌش طول

خاص نتبع الفلٌش طول  ,ما ندورش على لٌمن و ال على لٌسر

خاص نتبع الفلٌش على لٌمن
اتجاه السٌارة إجباري على لٌمن
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رومبوان ,خاص نتبع الفلٌش على لٌسر

خاص نتبع الفلٌش على لٌسر و نمشً فٌها بدوزٌام

خاص بالدراجات

مكان خاص بمرور الدراجات

خاص بالطوبٌسات
مك ان خاص بمرور الطوبٌسات

ممر خاص بركاب الخٌل

ممر خاص بالراجلٌن

خاص الشاحنات ٌشدو لٌمن

خاص جمٌع السٌارت ٌشدو لٌمن
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التزمو أقصى الٌمٌن

خاصنً نشد لٌمن دٌالً

خاص نشعل الضواو

تتكون هذه العالمة فً الدخلة دٌال النفق

خاص بالحٌوانات
هذا الممر خاص بمرور الحٌوانات

خاص نستعمل سلسلة فً الرواٌد

تتكون فً الطرٌق اللً فٌها الثلج

خاص تمشً ب  03كلم فً الساعة او أكثر
السرعة إجبارٌة فً  03كلم فً الساعة أو أكثر
تتكون فً لوطوروت

خاص ندور على لٌمن إلى بغٌت نغٌر اإلتجاه للٌسر

بغٌت نخرج على لٌمن نستعمل الفار
تتكون فاش نبغً ندوز من تحت القنطرة

نهاٌة الضوء

خاصنً نطفً الضواو عنج الخروج من النفق
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عالمات نهاٌة اإلجبار

نهاٌة خاص بالفروسٌة

نهاٌة خاص بالراجلٌن

نهاٌة خاص بالدراجات

نهاٌة خاص بالطوبٌسات

نهاٌة تحدٌد السرعة

نهاٌة استعمال سلسلة فً الرواٌد

تتكون عند الخروج من الطرٌق اللً فٌها الثلج
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عالمات إخبارٌة – إرشادٌة

محطة الترامواي

مخدع الهاتف

نزل الشباب

ورشة الصٌانة

مكان التخٌٌم بالكرفان

مركز اإلسعاف
ٌجب تجنب اإلجعاز

مكان التخٌٌم بالكٌطون
أو الكرفان

منتزه الراجلٌن
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باحة لإلستراحة

مخٌم

باركٌنك
مكان للوقوف ٌؤدى عنه

مركز اإلغاثة – الهالل
األحمر
ٌجب تجنب اإلزعاج
و ممنوع الكالكصون

مستشفى
ٌجب تجنب اإلزعاج
و ممنوع الكالكصون

مستوصف
ٌجب تجنب اإلزعاج
و ممنوع الكالكصون

طرٌق فً اتجاه واحد
ممنوع ندٌر دومٌتور

األسبقٌة للً غادي فً
الطرٌق
لً كان داٌز فً الطرٌق
هو لً عندو حق األسبقٌ ة
كتكون فشً زنقة ضٌقة

طرٌق ما كتخرجش
طرٌق مسدود

الغابة ,ممنوع إٌقاد النار
نتجنب إشعال العافٌة و
التدخٌن باش ما نتسببش
فً حرٌق فً الغابة

هذا الكتاب من صنع موقع www.CodeRouteMaroc.com
ٌمكنكم إهداء هذا الكتاب إلى أصدقائكم بشرط عدم تغٌٌر محتواه .لٌس لكم الحق فً بٌع هذا الكتاب .جمٌع الحقوق محفوظة ©

ا ل ص ف ح ة | 27

عالمات الطرٌق السٌار – لوطوروت

بداٌة لوطوروت

الدار البٌضاء على
الٌمٌن عبر الطرٌق
السٌار
 02كلم متبقٌة لبوزنٌقة
عبر الطرٌق الوطنٌة
رقم 2
 33كلم متبقٌة للرباط
عبر الطرٌق السٌار

المخرج الى
الصخٌرات بعد 011
متر

عالمة محطة البنزٌن و
الوقود

عالمة مقهى

عالمة مقهى

عالمة فندق

نهاٌة لوطوروت
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دروس مهمة تساعدك على اإلجابة الصحٌحة
ما هو صنف رخصة السٌاقة التً ترٌد الحصول علٌها ؟ و ماهً أنواع السٌارات التً ٌمكنك أن
تسوقها بهذا الصنف ؟
صنف "ب "
ٌخول لً سٌاقة سٌارات نقل األشخاص المحتوٌة باإلضافة إلى مقعد السائق على  2مقاعد للجلوس على األكثر ,و
سٌارات نقل البضائع التً الٌزٌد مجموع وزنها مع حمولتها على  0033كٌلوغرام.

ماهً الوثائق التً ٌجب أن ٌتوفر علٌها السائق ؟
رخصة السٌاقة
 carte griseالورقة الرمادٌة
شهادة التأمٌن "الصورانس"
الضرٌبة الخصوصٌة على السٌارات
شهادة الفحص التقنً بالنسبة للسٌارات التً ٌفوق وزنها مع حمولتها  1333كٌلوغرام ,والسٌارات التً
ٌتعدى عمرها  0سنوات .مدة صالحٌة شها دة الفحص التقنً هو سنة واحدة فقط .
الضرٌبة على الحمولة بالنسبة لسٌارات نقل البضائع التً ٌفوق وزنها مع حمولتها  1333كٌلوغرام.
الضرٌبة على المحور بالنسبة للسٌارات التً ٌفوق وزنها مع حمولتها  0333كٌلوغرام .

ماذا ٌجب أن تراقب فً سٌارتك بانتظام خاصة قبل الذهاب فً رحلة ؟
قبل السفر بالسٌارة ٌجب التأكد من
صالحٌة الفرامل و مستوى الزٌت
مستوى زٌت المحرك
صالحٌة العجالت دون نسٌان العجلة االحتٌاطٌة
مستوى ماء البطارٌة
مستوى ماء جهاز التبرٌد أو الرادٌاتور
صالحٌة أضواء السٌارة
صالحٌة ماسحة الزجاج " السوٌكالص"
نظافة المراٌ ا الداخلٌة و الخارجٌة
صالحٌة المنبه الصوتً " الكالكصون"
وجود مثلث العطب و وجود قنٌنة إطفاء الحرٌق
تارٌخ صالحٌة الوثائق
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ما هً األماكن و الحاالت التً ٌجب فٌها على السائق تخفٌض السرعة ؟
داخل المدٌنة :
أمام المدارس ,فً ملتقى الطرق ,أثناء حركة سٌر كثٌفة  ,فً حال ة اإلزدحام ,عند ممرات الراجلٌن ,عند وجود
أشغال ,فوق القنطرة  ,فً طرٌق ضٌقة  ,عند ممر السكة الحدٌدٌة  ,عند اإلقتراب من حافلة متوقفة لصعود أو
نزول الركاب  ,عند اإلقتراب من بركة مائٌة.
خارج المدٌنة :
عند وجود عالمة تحدٌد السرعة ,فً المنعرجات ,فً المنحدرات و العقبات ,فً طرٌق ضٌقة ,عند اإلقتراب
من عالمة الخطر ,عند المرور بقرٌة أو فٌالج ,عند ممر السكة الحدٌدٌة ,عند تبدٌل ضوء الطرٌق بضوء
التقابل ,عند اإلقتراب من حافلة متوقفة لصعود أو نزول الركاب  ,عندما ترٌد سٌارة تجاوزي " الدوبالج" ,
عند التقابل وعند وجود حصى .
حاالت الطقس :
فً حالة عدم وضوح الرؤٌة بسبب ضباب كثٌف أو زوابع رملٌة
وقت شروق الشمس و غروبها
أثناء و بعد تساقط األمطار أو الثلوج .
ما هً السرعة القصوى المسموح بها :
 63كٌلومتر فً الساعة داخل المدار الحضري " داخل المدٌنة "
 233كٌلومتر فً الساعة فً شبكة الطرق الوطنٌة خارج المدٌنة
 213كٌلومتر فً الساعة فً الطرٌق السٌار " لوطوروت "
 33كٌلومتر فً الساعة بالنسبة لحاملً رخصة السٌاقة المؤقتة ,مع وضع عالمة التسعٌن فً خلف السٌارة .

متى تعطى األسبقٌة و لمن ؟
تعطى األسبقٌة فً الحاالت اآلتٌة :
للسٌارات القادمة من الٌمٌن " األسبقٌة لمول لٌمن"
عند وجود عالمة قف
عند وجود الضوء األحمر
عند الخروج من طرٌق غٌر معبدة " لبٌست "
عند الخروج من طرٌق ثانوٌة الى طرٌق رئٌسٌة
عند الخروج من ممر خاص أو مرأب أو محطة للوقود أو موقف للسٌارات
عند اإلقالع بعد الوقوف
لسٌارات اإلسعاف و اإلطفاء و الجنازة و الشرطة و الدرك
للراجلٌن
و عندما ٌشٌر شرطً أو دركً بالوقوف .
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ما هً الحاالت التً ٌمنع فٌها التجاوز ؟
ٌمنع التجاوز فً الحاالت التالٌة :
عدم وضوح الرؤٌة فً المنعرجات  ,العقبات ,المنحدرات  ,داخل النفق ,وقت شروق و غروب الشمس ,عند
نزول الضباب أو المطر أو الثلوج  ,و عند وجود زوابع رملٌة .
عند وجود إشارة منع التجاوز
عند وجود خط متصل
فً الوضع الثالث " تجاوز سٌارة تقوم بعملٌة التجاوز"
عند وجود سٌارة قادمة من اإلتجاه المقابل
عند وجود أشغال
فً طرٌق ضٌقة
فوق قنطرة
عند ممر السكة الحدٌدٌة

ما هً القواعد الخاصة بالتجاوز و االحتٌاطات التً ٌجب اتخاذها من طرف السائق الذي ٌتجاوز و
السائق الذي ٌتم تجاوزه ؟
التأكد من عدم وجود مانع للقٌام بالتجاوز
توفر المسافة الكافٌة فً األمام للقٌام بعملٌة التجاوز
التأكد بواسطة المرآة من عدم وقدوم سٌارة من الخلف ترٌد التجاوز
استعمال المنبه الصوتً نهارا و أضواء الطرٌق فً اللٌل
استعمال ضوء تغٌٌر االتجاه األٌسر
ترك مسافة جانبٌة كافٌة أثناء التجاوز
التأكد من االبتعاد عن السٌارة المتجاوزة بظهورها كاملة فً المرآة
استعمال ضوء تغٌٌر االتجاه األٌمن إلنهاء التجاوز و التزام الٌمٌن
و بالنسبة لسائق ال سٌارة التً ٌتم تجاوزها فٌجب علٌه تخفٌض السرعة و التزام أقصى الٌمٌن
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ماهً االحتٌاطات التً ٌجب اتخاذها والقواعد التً ٌجب اتباعها فً ملتقى الطرق ؟
تخفٌض السرعة
استعمال اإلشارة الضوئٌة فً حالة الرغبة فً تغٌٌر االتجاه
اتخاد الممر المناسب لالتجاه المرغوب فٌه
إذا كانت الطرٌق ذات اتجاه واحد :
ٌجب التزام أقصى الٌمٌن فً حالة الرغبة فً تغٌٌر اإلتجاه نحو الٌمٌن ,والتزام أقصى الٌسار فً حالة الرغبة
فً اإلتجاه نحو الٌسار.
إذا كانت الطرٌق ذات اتجاهٌن :
ٌجب التزام أقصى الٌمٌن فً حالة الرغبة فً تغٌٌر اإلتجاه نحو الٌمٌن ,و اتخاذ وسط الطرٌق فً حالة الرغبة
فً اإلتجاه نحو الٌسار.
ٌجب تطبٌق قواعد األسبقٌة فً ملتقى الطرق
ٌجب إعطاء األسبقٌة للراجلٌن
فً حالة تغٌٌر االتجاه نحو الٌمٌن ٌجب اإلنتباه الى راكبً الدراجات .

ماهً االحتٌاطات التً ٌجب اتخاذها عند التقابل ؟
ٌجب تخفٌض السرعة و التزام الٌمٌن :
إذا كانت الطرٌق ضٌقة و ال تسمح بمرور سٌارتٌن ٌجب الخروج الى حاشٌة الطرٌق و التوقف عن السٌر عند
الضرورة  .و فً حالة التقابل باللٌل ٌجب تبدٌل ضوء الطرٌق بضوء التقابل مع مراعاة الحتٌاطات السابقة.

ماهً األماكن التً ٌمنع فٌها الوقوف و التوقف داخل و خارج المدٌنة ؟
ٌمنع الوقوف و التوقف :
عند عالمة منع الوقوف و التوقف – عند ممر الراجلٌن – عند ملتقى الطرق – عند زاوٌة الطرٌق – فً االتجاه
المعاكس للسٌر – أمام اشارات المرور – فً الممر الخاص بالدراجات  -عند ممر السكة الحدٌدٌة – فً المنعرجات –
فً العقبات – فً قمة العقبة – فً المنحدرات – فوق القنطرة – داخل نفق – فً حالة عدم وضوح الرؤٌة – فً
طرٌق ضٌقة – بمحطات النقل العمومً – بجانب رصٌف مصبوغ – أمام كل مدخل خاص  -عند وجود خط متصل و
كانت الطرٌق ال تسمح بمرور السٌارات دون تجاوزه .
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ماهً األضواء التً تتوفر علٌها السٌارة ؟ لونها ؟ مسافة اضائتها ؟ حاالت استعمالها ؟
 1األضواء األمامٌة :
أضواء التقابل  :إثنان لونهما أصفر أو أبٌض ٌ ,ضٌئان مسافة  03متر ٌ ,ستعمالن لٌال داخل المدٌنة ,و خارج المدٌنة
عند التقابل ٌ .ستعمالن نهارا فً حالة عدم وضوح الرؤٌة بسبب ردائة أحوال الطقس – ضباب أمطار ثلوج عاصفة –
أضواء الطرٌق  :اثنان لونهما أصفر أو أبٌض ٌضٌئان مسافة  233متر ٌ ,ستعمالن خارج المدٌنة مع
ضرورة استبدالهما عند التقابل بأضواء التقابل .
أضواء الوضع  :إثنان لونهما أبٌض ٌ ,بٌنلن عرض السٌارة ووضعها من الواجهة األمامٌةٌ ,ستعمالن داخل المدٌنة
المضاءة و عند الوقوف خارج المدٌنة لٌال  .و نهارا فً حالة عدم وضوح الرؤٌة بسبب أحوال الطقس .
أضواء تغٌٌر االتجاه  :إثنان لونهما برتقالًٌ ,ستعمالن فً حالة تغٌٌر االتجاه ,اإلقالع ,الوقوف ,و التجاوز.
األضواء اإلحتٌاطٌة  :إثنان بالنسبة لسٌارات النقل العمومً لونهما أصفرٌ ,ضٌئان مسافة  233متر,
ٌستعمالن فً حالة وقوع عطب فً األضواء.
الزجاجات العاكسة للضوء  :لونهما أبٌض ٌ ,بٌنان عرض السٌارة
 1األضواء الخلفٌة :
أضواء الوضع  :إثنان لونهما أحمرٌ ,بٌنان وضع السٌارة وعرضها من الخلف.
أضواء الفرامل  :إثنان لونهما أحمر ٌ ,عمالن فً آن واحد عند استعمال الفرامل  ,وٌنبهان سائق السٌارة
القادم من الخلف.
أضواء تغٌٌر االتجاه  :إثنان لونهما برتقالًٌ ,ستعمالن فً حالة تغٌٌر االتجاه ,اإلقالع ,الوقوف ,و التجاوز.
الزجاجات العاكسة للضوء  :لونهما أبٌض ٌ ,بٌنان عرض السٌارة
ضوء لوحة التسجٌل  :لونه أبٌضٌ ,ضًء لوحة أرقام السٌارة .
ضوء الجوع الى الخلف  :ضوء واحد لونه أبٌض ٌنبه برجوع السٌارة الى الخلف .
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ما الذي ٌجب القٌام به فً حالة انزالق السٌارة أثناء السٌاقة ؟
أتفادى استعمال الفرامل و دواسة السرعة و الواصل ,و أوجه السٌارة نحو الجهة التً انزلقة الٌها مؤخرتها إذا كانت
الطرٌق فارغة لتصحٌح مسارها.

ماهً االحتٌاطات الواجب اتخاذها لعبور ممر السكة الحدٌدٌة ؟
عند االقتراب من ممر السكة الحدٌدٌة ٌجب تخفٌض السرعة و التزام الٌمٌن و التأكد من عدم قدوم القطار قبل المرور.
إذا كام الممر محروساٌ ,جب على السائق الوقوف و انتظار رفع الحاجز أو إشارة المرور من الحارس ,و إدا كان الممر
مفتوحا ٌجب الوقوف و االنتباه قبل العبور للتأكد من عدم قدوم القطار .
أما إذا كان الممر غٌر محروس  ,فٌجب الوقوف و االنتباه قبل ال عبور للتأكد من عدم قدوم القطار .

ما هً أنواع فرامل السٌارة ؟ و كٌف تتصرف فً حالة وقوع عطب فً الفرامل الرئٌسٌة ؟
تتوفر السٌارة على :
حصار "فرامل" رئٌسً ٌعمل بواسطة الرجل
حصار ثانوي ٌعمل بواسطة الٌد لتثبٌت السٌارة فً مكانها بعد اٌقافها
حصار المحرك  :هو إرجاع مبدل السرعة الى الدرجة الثانٌة
فً حالة تعطل الحصار الرئٌسً ( فرامل الرجل ) أضع مبدل السرعة فً الدرجة الثانٌة ,و أستعمل حصار الٌد ,و أقوم
بتوجٌه السٌارة الى مكان فارغ أو حاجز ال ٌشكل أي خطر .

ماهً اإلشارات الضوئٌة المنضمة للسٌر فً ملتقى الطرق و القواعد المتعلقة بها ؟
الضوء األخضر ٌ :عنً السماح بالمرور مع اإلنتباه و التخفٌض من السرعة إذا وجدته أخضر عند الوصول إلٌه
الضوء األحمر ٌ :علن الوقوف اإلجباري  ,و ٌجب أن ال تتجاز مقدمة السٌارة خط الوقوف أو اإلشارة الضوئٌة أو ممر
الراجلٌن.
الضوء األصفر ٌ :علن اقتراب اشتعال الضوء األحمرٌ ,جب الوقوف و انتظار اشتعال الضوء األخضر  .أما إذا كان
الضوء األصفر ٌومض (ٌشتعل و ٌطفؤ و ٌشتعل ) فٌجب تخفٌض الرعة و المرور مع اإلنتباه و إعطاء األسبقٌة للٌمٌن.
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ماهً السٌارات التً ٌجب أن تتوفر على حزام السالمة ؟ ومتى ٌجب استعماله ؟
السٌارات التً ٌجب أن تتوفر على حزام السالمة هً السٌارات الخاصة وٌستعمل بالنسبة للمقاعد األمامٌة داخل المدار
الحضري و خارجه ٌستعمل فً جمٌع المقاعد .

ماذا ٌمنع علٌك القٌام به فً الطرٌق السٌار ؟
الوقوف
الرجوع إلى الوراء
تحوٌل اتجاه السٌارة إلى االتجاه المعاكس
عبور الشرٌط الفاصل
الوقوف و التوقف فً الشرٌط الفاصل
التوقف بشرٌط التوقف اإلستعجالً إالَ عند الضرورة القصوى .

ما الذي ٌجب علٌك القٌام به إذا صادفت فً طرٌقك حادثة سٌر ؟
ٌجب علٌك أٌها السائق :
التوقف و استعمال أضواء الوضع لٌال
التأكد مما إذا كان هناك جرحى
وضع مثلث ال عطب لتنبٌه السٌارات القادمة إذا كانت الحادثة تعٌق السٌر
اإلتصال باإلسعاف و السلطات المحلٌة

كٌف تتصرف فً حالة تصادفت مع سائق ٌعرقل حركة السٌر ؟
ٌجب علٌك التزام الحذر و الهدوء مع االحتفاض بالمسافة الكافٌة و عدم القٌام بأٌة حركة قبل التأكد من انعدام أي عائق
لتفادي وقوع حادثة .
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ماهً اإلحتٌاطات الواجب اتخاذها فً حالة اقترابك من سٌارة أو حافلة للنقل العمومً فً موقف
الركاب ؟
ٌجب تخفٌض السرعة و اتخاذ الحذر اتجاه الراجلٌن المحتمل عبورهم الطرٌق

على ماذا ٌجب تركٌز اإلهتمام فً حالة تواجد سٌارة أمامك تسٌر بنفس السرعة ؟
أترك مسافة كافٌة بٌنً و بٌن السٌارة التً تسٌر أمامً و أنتبه إلى أضواء الفرامل و أضواء تغٌٌر اإلتجاه الخاصة
بهذه السٌارة .

متى ٌجب علٌك اإلمتناع عن السٌاقة ؟
فً حالة الشعور بالعٌاء أو الرغبة فً النوم
الشعور بالقلق أو اإلضطراب
تناول أدوٌة مخدرة أو منومة أو مواد كحولٌة
فً اللٌل إذا كانت الرؤٌة غٌر كافٌة  ,أو كان السائق ال ٌتحمل أضواء التقابل و الطرٌق للسٌارات القادمة.
وجود عطب فً السٌارة
رداءة أحوال الطقس
حالة الطرٌق ال تسمح بالسٌر
انتهاء تارٌخ صالحٌة أحد الوثائق الخاصة بالسائق و السٌارة

ماهو شكل مثلث العطب و كٌف ٌتم استعماله ؟
هو مثلت أحمر ٌنبه مستعملً الطرٌق بوجود خطر أمامهمٌ ،ستعمل فً حالة وقوف اضطراري ناتج عن عطب أو
حادثة  ,و ٌوضع خلف الجانب األٌسر للسٌارة على بعد  03متر إذا كانت الرؤٌة واضحة  ,و  233متر إذا كانت الرؤٌة
غٌر واضحة أو باللٌل .
إذا كانت السٌارة واقفة فً منعرج  ,فٌجب و ضع مثلث العطب قبل المنعرج.
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ماذا تفعل إذا واجهتك أشعة الشمس أو ضوء سٌارة ؟
ٌجب تخفٌض السرعة و إلتزام الٌمٌنٌ ,جب استعمال واقٌة الشمس ,و ٌجب الوقوف إذا اقتضى الحال مع مراعاة
شروط الوقوف .

ماذا ٌجب علٌك القٌام به عند دخول المدٌنة أو القرٌة ؟
احترام السرعة المحددة و تخفٌضها عند الضرورة
احترام إشارات المرور والتزام أقصى الٌمٌن
عدم استعمال المنبه الصوتً إال عند الضرورة
عدم استعمال أضواء الطرٌق

ماذا ٌجب علٌك أن تفعل عند ارتكابك لحادثة سٌر ؟
ٌجب علٌك التوقف ,ووضع مثلث العطب لتنبٌه السٌار ات القادمة
عدم إحداث أي تغٌٌر فً معالم الحادثة
إخبار مصالح اإلسعاف فً حالة وجود جرحى  ،و إخبار السلطات المحلٌة

ماذا تفعل إذا كانت الرؤٌة غٌر واضحة ؟
ٌجب تخفٌض السرعة والتزام الٌمٌن
ٌجب استعمال األضواء المناسبة
ٌجب الوقوف عند الضرورة مع مراعاة شروط الوقوف

متى ٌسمح باستعمال المنبه الصوتً ؟
خارج المدٌنة ,و عند وجود خطر مفاجئ  ,أو فً حالة وجود عطب فً الفرامل
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تفادٌا ألخطار الطرٌق ,ما هً الشروط الواجب مراعاتها عند نقل الركاب و األمتعة ؟
ٌجب وضع حزام السالمة ,و ٌجب أن ٌكون السائق فً وضع مالئم حتى ٌتمكن من القٌام بجمٌع الحركات الالزمة بدون
مضاٌقة أثناء السٌاقة
ٌجب أن تكون الرؤٌة واضحة على مختلف الواجهات
ال ٌجب حمل األطفال فً المقاعد األمامٌة
عدم تجاوز عدد الركاب المسموح به أو الحمولة المسموح بها
عدم حمل المواد الخطٌرة
ال ٌجب أن تتعدى البضاعة المحمولة مقدمة السٌارة أو الشاحنة ب  1,0متر فً العرض و أربعة أمتار فً اإلرتفاع
ابتداءا من سطح األرض.
ال ٌجب أن تتعدى البضاعة المحمولة موخرة السٌارة بأكثر من  0أمتار ,و إدا تجاوزت البضاعة مؤخرة السٌارة بأكثر
من متر واحد ٌجب وضع إشارة حمراء نهارا أو ضوء أحمر لٌال فً الجهة الٌسرى
ال ٌجب أن تتدلى البضاعة على األرض أو تخفً أضواء السٌارة و لوحة التسجٌل  ,كما ٌجب أن تكون البضاعة مشدودة
بإحكام لتفادي وقوعها والتسبب فً حادثة .
و ٌجب أن تكون السٌارة أو الشاحنة مغطات إذا كانت محملة بالحصى أو الرمل أو التراب .

كٌف تستعمل الفرامل بشكل فعال فً حالة وجود خطر مفاجئ ؟
ٌجب تخفٌض السرعة
استعمال المنبه الصوتً نهارا و ضوء الطرٌق لٌال
عدم استعمال الواصل (لومبرٌاج )
تحوٌل مبدل السرعة إلى الدرجة الثانٌة
الضغط على الفرامل مرات متتالٌة لتفادي اإلنزالق خاصة إذا كانت الطرٌق مبللة .
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عند استعمال الفرامل ,ماهً المسافة الضرورٌة إلٌقاف السٌارة إذا كانت بسرعة ؟
 06متر بالنسبة لسٌارة تسٌر بسرعة  63كٌلومتر فً الساعة
 22متر بالنسبة لسٌارة تسٌر بسرعة  33كٌلومتر فً الساعة
 233متر بالنسبة لسٌارة تسٌر بسرعة  233كٌلومتر فً الساعة
 200متر بالنسبة لسٌارة تسٌر بسرعة  213كٌلومت ر فً الساعة
وتزداد هذه المسافة حسب حالة الطرٌق ,العجالت ,الفرامل ,و الحمولة.

ماهً االحتٌاطات الواجب اتخاذها فً حالة وقوع عطب للسٌارة ؟
ٌجب التزام أقصى الٌمٌن و الوقوف فً حاشٌة الطرٌق فً حالة السٌر خارج المدٌنة
ٌجب استعمال مثلث العطب على بعد  03متر إذا كانت الرؤٌة واضحة  ,و  233متر إذا كانت الرؤٌة غٌر واضحة أو
باللٌل .
إذا كانت السٌارة واقفة فً منعرج  ,فٌجب و ضع مثلث العطب قبل المنعرج.
ٌجب استعمال أضواء الوضع لٌال.

ماهً االحتٌاطات الواجب اتخاذها أثناء السٌاقة باللٌل ؟
ٌجب تكٌٌف السرعة حسب ظروف السٌر
استعمال ا ألضواء المناسبة مع تفادي استعمال أضواء الطرٌق خالل التقابل أو السٌر وراء سٌارة أخرى
االنتباه إلى الحاشٌة الٌمنى للطرٌق أثناء استعمال أضواء التقابل .

ماهً اإلحتٌاطات الواجب اتخاذها فً حالة الوقوف خارج المدٌنة لٌال ؟
ٌجب الخروج إلى حاشٌة الطرٌق و الوقوف فً مكان مسموح ,تتضح فٌه الرؤٌة ,و ٌجب استعمال أضواء الوضع.
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مدونة السٌر الجدٌدة  :ما ٌجب علٌك معرفته
ثؼذ اػزّبد ِجٍس إٌٛاة ٌّطشٚع اٌمبٔ ْٛاٌخبظ ثّذٔٚخ اٌس١ش ٚ ،اٌز ٟاػزّذ٘ب ِجٍس اٌّسزطبس ٓ٠ثذٚسٖ ٌّ١ش ئٌٝ
اٌٛصاسح األ ٌٝٚلجً اٌّػبدلخ ػٍ ٗ١ثطىً ٔٙبئ٘ .ٟزا اٌّطشٚع اٌزٌ ٞم ٟجذال وج١شا ِٓ اجً اٌّػبدلخ ػٍ ،ٗ١ئر رخٍٍذ
إٌّبلطبد اٌز ٟرُ اٌخٛؼ فٙ١ب ثطأٔٗ داخً اٌجشٌّبْ سٍسٍخ ِٓ اإلؾشاثبد وبدد رٕز ٟٙثبٌغبئٗ.
 ٚدست ِذٔٚخ اٌس١ش اٌجذ٠ذح  ،س١زذزُ ػٍ ٝدبٍِ ٟسخػخ اٌس١بلخ اٌم١بَ ثفذع ـج ٟوً ػطش سٕٛادِ ،غ رمٍ١ع ٘زٖ
اٌّذح ئٌ ٝسٕز ٓ١ثبٌٕسجخ ئٌ ٝاألضخبظ اٌز ٓ٠رزجبٚص أػّبسُ٘  56سٕخ.

ٚئرا وبْ اٌمبٔ ْٛاٌسبثك ٠ؼبلت ثبٌذجس ِٓ ضٙش ئٌ ٝسٕزٚ ٓ١ثغشاِخ ِبٌ١خ لّ١زٙب  0011دسُ٘ ثبٌٕسجخ ئٌ ٝاٌجشٚح غ١ش
اٌّزؼّذح إٌبرجخ ػٓ دبدثخ س١ش رشرجذ ػٕٙب ػب٘خ ِسزذّ٠خ ،فاْ ِذٔٚخ اٌس١ش اٌجذ٠ذح رٍضَ ػٍ ٝسبئم ٟاٌس١بساد
ٚػشثبد إٌمً غشاِخ رزشاٚح ث 00.111ٚ 0011 ٓ١دسُ٘ وؼمٛثخ ػٍ ٝػذَ ادزشاَ اٌمبٔٚ ْٛرؼش٠ؽ د١بح ا٢خشٓ٠
ٌٍخطشٚ ،ف ٟدبٌخ رىشاس ٔفس اٌخطأ ،رزؿبػف اٌغشاِخ.

رٕع اٌّذٔٚخ ف ٟأُ٘ ثٕٛد٘ب ػٍ ٝرذذ٠ذ ِذح غالد١خ سخػخ اٌس١بلخ ف ٟػطش سٕٛادٚ ،رجذ٠ذ ٘ب ئججبس ٞأثٕبء رغ١١ش
اٌّؼٍِٛبد اٌز ٟرزؿّٕٙب ٚاٌخبغخ ثب ٌ٠ٛٙخ ٚػٕٛاْ اٌسىٓ٠ٚ ،ذفغ وً ِٓ ال ٠ذزشَ ٘زٖ اٌزؼٍّ١بد غشاِخ ئداس٠خ لذس٘ب
 611دسُ٘ ،رضداد ثـ 01ف ٟاٌّبئخ ػٓ وً ضٙش رأخ١شٚ .س١جذ رٚٚا اٌطبدٕبد اٌفالد١خ أ ٚاٌغبث٠ٛخ راد اٌّذشوبد
أٔفس ُٙألٚي ِشح ِججش ٓ٠ػٍ ٝدًّ سخػخ اٌس١بلخ أثٕبء رٕمٍ ُٙف ٟاٌطش٠ك اٌؼّ١ِٛخ ،وّب ٠جت ػٍ ٝسبئم ٟاٌذساجبد
إٌبس٠خ ٚاٌذساجبد ثالث١خ اٌؼجالد دًّ سخػخ س١بلخ ِٓ ٔٛع .A1

اٌزشضخ الِزذبٔبد اٌس١بلخ
رّزذ سخػخ اٌس١بلخ سٕزٚ ٓ١فك اٌّذٔٚخ اٌجذ٠ذح٠ٚ ،ؼف٘ ِٓ ٝزا اٌمبٔ ْٛدبٍِ ٛسخع اٌس١بلخ ِٓ إٌٛع EٚDٚ CٚB
ٚاٌز ٟرخع سبئم ٟاٌذبفالد ٚس١بساد إٌمً ٚس١ب ساد ٔمً اٌجؿبئغٚ ،اٌطبدٕبد اٌفالد١خ ٚاٌغبث٠ٛخّٕ٠ٚ ..خ ٌػبدت
اٌشخػخ اٌّإلزخ سغ١ذ ٔ 01مطخ٠ ،زُ خػُ إٌمبـ ِٕٙب أٚرِٛبر١ى١ب وٍّب اسرىت دبٍِٙب ئدذ ٜاٌّخبٌفبدٚ ،ػٕذِب ٠فمذ
اٌسبئك ٔػف إٌمبـ ِٓ سغ١ذٖ٠ ،زؼ ٓ١ػٍ ٗ١ئجشاء دٚسح رى١ٕ٠ٛخ دٛي اٌزذس١س ثبٌسالِخ اٌطشل١خ ٚ ،ػٕذِب ٠فمذ سغ١ذٖ
وبِال٠ ،زُ ئٌغبء اٌشخػخ ثطىً ِجبضش٠ ٌٓٚ ،زّىٓ اٌسبئك اٌزمذَ ٌالِزذبْ ِشح أخش ٜئال ثؼذ ِشٚس سزخ أضٙشٚ ،ػٕذِب
٠ذػً ػٍ ٝاٌشخػخ ٠ػجخ سغ١ذٖ ػطش ٔمبـ فمفٚ ،ئرا ِب فمذ سغ١ذٖ ِشح اخشّٕ٠ ٜغ ِٓ اٌزشضخ الِزذبٔبد اٌس١بلخ
ٌّذح سٕز.ٓ١
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اٌؼمٛثبد اٌذجس١خ اٌجذ٠ذح
رٕع اٌّذٔٚخ أ٠ؿب ػٍ ٝفشؼ ػمٛثخ دجس١خ ِٓ سزخ أضٙش ئٌ 3 ٝسٕٛاد ٚغشاِخ ِٓ  0111ئٌ 6111 ٝدسُ٘ ٌىً
ضخع اسزؼًّ ٚسبئً غ١ش لبٔ١ٔٛخ ٌٍزمذَ الِزذبْ اٌس١بلخ( ِؼِٛبد خبـئخ ،غص ف ٟاالِزذبْ ،رض٠ٚش اٌشخػخ) ،فّ١ب
٠ؼبلت وً ِٓ ٠مٛد س١بسح أ ٚضبدٕخ ثشخػخ ِض٠فخ ثبٌذجس ِٓ سزخ أضٙش ئٌ 3 ٝسٕٛاد ٚدفغ غشاِخ ِٓ  0111ئٌٝ
 6111دسُٕ٘٠ٚ .ع اٌمبٔ ْٛأ٠ؿب ػٍِ ٝؼبلجخ وً ِٓ ٠مٛد س١بسح راد ِذشن دٌٛ ْٚدخ رسج ً١ثذفغ غشاِخ ِٓ 0111
ئٌ 00.111 ٝدسُ٘ ئٌِ ٝذجض اٌس١بساد دزّ٠ ٝزثً اٌسبئك ٌٍفػً اٌمبٔ٠ٚ .ٟٔٛزؼشؼ وً سبئك رسجت ف ٟدبدس س١ش
ػٓ غ١ش ػ ّذ أ ٚثسجت اإلّ٘بي أٔ ٚمع اٌذزس ٌ١زسجت ال ئساد٠ب ف ٟدذٚس جشٚح أثجزذ ػجض اٌؿذ١خ ػٓ اٌؼًّ ِإلزب
ٌّذح ِٛ٠ 00ب ٌؼمٛثخ دجس١خ ِٓ ضٙش ئٌ ٝسٕزٚ ،ٓ١رزؿبػف اٌؼمٛثخ ئرا وبْ اٌسبئك ٠مٛد ف ٟدبٌخ سىش أ ٚرذذ رأث١ش
اٌىذٛي أِٛ ٚاد ِخذسح أ ٚأد٠ٚخ غ١ش ِشخػخ .وّب رفشؼ ٔفس اٌ ؼمٛثخ ػٍ ٝوً رجبٚص اٌسشػخ اٌمػ ٜٛاٌّسّٛح ثٙب
ثّب ٠ؼبدي أ٠ ٚفٛق  61وٍُ ف ٟاٌسبػخ ،أ ٚف ٟدبي ِب ئرا وبْ اٌسبئك غ١ش دبغً ػٍ ٝسخػخ اٌس١بلخ أ ٚػٍ ٝاٌػٕف
اٌّطٍٛة ،أ ٚف ٟدبي ِب ئرا وبْ ٠سٛق س١بسرٗ خشلب ٌٍّمشس اٌذٕ٠ ٞع ػٍ ٝسذت سخػخ اٌس١بلخ أ ٚثزٛل١فٙب أٚ
ثاٌغبئٙب ،أ ٚػذَ ادزشاَ اٌٛلٛف اإلججبس ،ٞأ ٚػذَ ادزشاَ دك األسجم١خ ،أ ٚاٌؿٛء األدّش أ ٚاٌزجبٚص غ١ش اٌمبٔ ٟٔٛأٚ
اٌزٛلف غ١ش اٌمبٔ١ٌ ٟٔٛال ِٓ غ١ش ئٔبسح خبسج رجّغ ػّشأ٠ٚ .ٟؼبلت اٌّطشع ثبٌذجس ِٓ ضٙش ئٌ ٝسٕزٚ ٓ١ثغشاِخ
ِبٌ١خ رزشاٚح ِب ث 0011 ٓ١دسُ٘ ٚػطشح آالف دسُ٘ ،وً سبئك رسجت ٌٍغ١ش ،ػٓ غ١ش ػّذ ،ف ٟجشٚح أ ٚئغبثخ أٚ
ِشؼ ٔز١جخ دبدثخ س١ش ،رشرجذ ػٕٙب ػب٘خ دائّخ.

ئلشاس غشاِبد ِبٌ١خ جذ٠ذح
دست ِمزؿ١بد اٌمبٔ ْٛاٌجذ٠ذ ،فاْ وً ضخع ٠سٛق س١بسح أ ٚضبدٕخ د ْٚسخػخ أ ٚثشخػخ غ١ش ِػشح ثٙب ٠ؼبلت
ثغشاِخ رزشاٚح ِب ث 0111ٚ 0111 ٓ١دسُ٘٠ٚ ،ذش َ ِٓ اٌذػٛي ػٍ ٝاٌشخػخ ٌّذح ثالثخ أضٙشٚ ،ف ٟدبٌخ اٌؼٛد رشرفغ
اٌغشاِخ ٌزػجخ ِزشاٚدخ ث 01.111ٚ 01111 ٓ١دسُ٘ ِغ ِٕؼٗ ِٓ اٌذػٛي ػٍ ٝسخػخ اٌس١بلخ ٌّذح سزخ أضٙش.
ٚألشد اٌّذٔٚخ أ٠ؿب ػمٛثبد دجس١خ رجزذب ِٓ ضٙش ئٌ ٝسزخ أضٙش ِٚبٌ١خ ثذفغ غشاِخ أدٔب٘ب ٚ 6111ألػب٘ب 01.111
دسُ٘ ،أ ٚئدذ٘ ٜبر ٓ١اٌؼمٛثزٚ ،ٓ١رٌه ف ٟدك وً ضخع ٠ذػً ػٍ ٝأوثش ِٓ سخػخ س١بلخ ِغشث١خ ِٓ ٔفس اٌػٕف.

اٌزسجت ف ٟلزً غ١ش ػّذ
٠زؼشؼ وً سبئك ِسإٚي ػٓ دبدس س١ش رشرت ػٕٙب لزً ػٓ غ١ش ػّذ ٌؼمٛثخ سجٕ١خ ِٓ ثالثخ أضٙش ئٌ ٝخّس سٕٛاد
ٚدفغ غشاِخ ِٓ  0611ئٌ 31.111 ٝدسُ٘ ٚ ،رزؿبػف اٌغشاِخ ئرا وبْ اٌسبئك ف ٟدبٌخ سىش ،وّب ٠زُ رؼٍ١ك سخػزٗ
ٌّذح رزشاٚح ِٓ سٕخ ئٌ ٝثالس سٕٛاد .اٌّخبٌفخ اٌز ٟرُ رطذ٠ذ ِؼبلجزٙب ٘ ٟاٌز ٟرزسجت ف ٟدبدس س١ش ٠زشرت ػٕٗ لزً
غ١ش ػّذ ثجشٚح خط١شحٚ ،ف ٟدبٌخ ِب ٌُ ٠زُ ئٌغبء سخػخ اٌس١بلخ ،فأٗ ٠خػُ ٔ 00مطخ ِٓ سغ ١ذ اٌشخػخٚ .ف ٟدبٌخ
اٌزسجت ف ٟلزً غ١ش ػّذ د ْٚجشٚح ،رسذت سذ ٔمطخ ِٓ اٌشغ١ذ ٚ .رسذت أ٠ؿب سذ ٔمف أثٕبء اٌزسجت فٚ ٟلٛع
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دٛادس ثجشٚح ـف١فخٚ ،أثٕبء اٌس١بلخ رذذ رأث١ش اٌىذٛي أِٛ ٚاد ِخذسحٔ .فس اٌؼمٛثخ ٠زؼشؼ ٌٙب وً سبئك ٌُ ٠شفؽ
اٌزٛلف ثؼذ أْ رسجت ف ٟدبدثخ س١ش .رخػُ ػطش ٔمبـ ِٓ دبًِ اٌشخػخ اٌز٠ ٞزسجت ف ٟجشٚح ـف١فخ ٔبجّخ ػٓ
دبدس س١ش رشرجذ ػٕٗ ئػبلخ دائّخٚ ،لذ ٠زُ رمٍ١ع ٔ 0مبـ ف ٟدبٌخ دذٚس ئغبثبد غ١ش خط١شحٚ .ف ٟدبٌخ دذٚس
جشٚح ـف١فخ فمف ٠زُ خػُ ٔ 3مف ِٓ سغ١ذ اٌشخػخ.

اٌزػٕ١فبد اٌجذ٠ذح اٌثالس ٌٍّخبٌفبد اٌطشل١خ
ٚؾؼذ ِذٔٚخ اٌس١ش ثالثخ أٛاع ٌٍّخبٌفبد:
اٌّخبٌفخ ِٓ اٌذسجخ األ٠ :ٌٝٚذفغ ِشرىت غشاِخ ِٓ  011ئٌ 0011 ٝدسُ٘ ػٕذِب ٠مٛد ف ٟـش٠ك ػّ١ِٛخ خبسج اٌّذاس
اٌذؿش ٞد ْٚاضؼبي أؾٛاء اإلٔبسحٚ ،ػٕذِب ال ٠ذزشَ اٌٛلٛف أِبَ اٌؿٛء األدّش أ ٚئضبسح اٌٛلٛف.
اٌّخبٌفخ ِٓ اٌذسجخ اٌثبٔ١خ٠ :ذفغ غشاِخ ث 611 ٓ١ئٌ 0111 ٝدسُ٘ أثٕبء اسرىبة ِخبٌفبد ثس١طخ رزّثً ف ٟاسزؼّبي
اٌٙبرف إٌمبي أثٕبء اٌم١بدح ،أ ٚأ ٞجٙبص ِٓ ضأٔٗ أْ ٠طٛش ػٍ ٝرٕج ٗ١اٌسبئكٚ ،ػذَ ادزشاَ دك األسجم١خ ٌفبئذح سجبي
اٌذسن ٚاٌٛلب٠خ اٌّذٔ١خ ٚاٌطشـخ ٚس١بساد اإلسؼبف.
اٌّخبٌفخ ِٓ اٌذسجخ اٌثبٌثخ ٚ :رجٍغ لّ١زٙب ث 511ٚ 311 ٓ١دسُ٘ ٟ٘ٚ ،رخع ػذَ ادزشاَ لٛاػذ رج١ٙض ٚاٌّشالجخ
اٌزمٕ١خ ٌٍس١بساد ِثً ػذَ سثف دضاَ اٌسالِخ.

خػُ إٌمبـ ِٓ سخػخ اٌس١بلخ
سذت ٔ 5مبـ:
أثٕبء رجبٚص سشػخ  61وٍُ ف ٟاٌسبػخ ٠زُ خػُ ٔ 5مبـ ِٓ سغ١ذ وً سبئك رجبٚص سشػخ  61وٍُ ف ٟاٌسبػخ أ ٚرجبٚص
اٌسشػخ اٌمػ ٜٛاٌمبٔ١ٔٛخ،
وّب ٠زُ سذت ٔ 0مف :
أثٕبء س١بلخ س١بسح ثشخػخ س١بلخ ِذجٛص ػٍٙ١ب ئداس٠ب أ ٚلؿبئ١ب أ ٚأثٕبء ِذح د١بصح ٘زٖ اٌٛث١مخ ،وّب رسذت ِٓ سغ١ذ
وً سبئك ٔمطزبْ أثٕبء ل١بدرٗ ٌٍس١بسح  ٛ٘ٚرذذ رأث١ش أد٠ٚخ ثذٚ ْٚغفخ ـج١خ.
ػٕذِب ٠مٛد اٌسبئك دبِال ِؼٗ سخػخ ِؼٍمخ االسزؼّبي ،أ ٚػٕذِب ٠مٛد س١بسرٗ ف ٟاٌطش٠ك اٌس١بس أ ٚاٌطش٠ك اٌسش٠ؼخ فٟ
االرجبٖ اٌّؼبوس ،أ ٚأثٕبء رجبٚصٖ ٌٍٛصْ اإلجّبٌٌٍ ٟجؿبػخ.
 ٚوزٌه  ِٓ - 0سغ١ذ وً ِٓ ال ٠ذزشَ ػالِخ اٌزٛلف أ ٚاٌؿٛء األدّش دذدد اٌّذٔٚخ اٌجذ٠ذح سذت ٔ 0مبـ ٌٙزا إٌٛع
ِٓ اٌّخبٌفبدِٛ ٟ٘ٚ ،جٙخ ٌىً ِٓ خبٌف اٌزٛلف ف ٟػالِخ اٌزٛلف أ ٚف ٟاٌؿٛء األدّش ٚاٌزجبٚص غ١ش اٌمبٟٔٔٛ
ٚاٌس١بلخ ف ٟاالرجبٖ اٌّؼبوس.
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٠ٚزُ أ٠ؿب خػُ : 3
ِٓ وً سبئك ٠س١ش ثس١بسرٗ ثبٌخٍف أ٠ ٚم َٛثٕػف دٚسح ف ٟاٌطش٠ك اٌس١بس ِزجبٚصا اٌطش٠ف اٌز٠ ٞفػً ث ٓ١اٌّّشاد.
 ٚأثٕب ء اٌس١بلخ ٌ١ال د ْٚاسزخذاَ أؾٛاء اٌس١بسح خبسج اٌّذاس اٌذؿشٚ ،ٞاٌس١بلخ د ْٚدًّ ٚث١مخ اٌفذع اٌزمٕٟ
ٌٍؼشثخٚ ،اٌزٛلف ٌ١ال د ْٚاسزخذاَ أؾٛاء اٌس١بسح داخً ِذاس ـشل ٟغ١ش ِؿبء.
٠فشؼ اٌمبٔ ْٛأ٠ؿب سذت ٔمطز: ٓ١
ِٓ اٌسبئك اٌز٠ ٞشفؽ اٌزٛلف اٌمبٔ ٟٔٛأ٠ ٚشفؽ ل١بدح س١بسرٗ ئٌِ ٝذجض اٌس١بسادٔ ٟ٘ٚ ،فس اٌؼمٛثخ اٌز٠ ٟفشؾٙب
اٌمبٔ ْٛػٍ ٝوً سبئك ٠مٛد ػشثخ ثطىً ِ ٟٕٙد ْٚأْ ٠زٛفش ػٍ ٝاٌٛث١مخ اٌّ١ٕٙخ اٌز ٟرخٛي ٌٗ رٌه.
 ٚوً سبئك ٠زجبٚص اٌسشػخ اٌّسّٛدخ ثـ  31ٚ 01وٍُ ف ٟاٌسبػخٚ ،وً ِٓ ٠زجبٚص ِٓ  01ئٌ ِٓ 01 ٝاٌذٌّٛخ
اٌمبٔ١ٔٛخ.
وّب رخػُ ٔمطخ ٚادذح ٌ :ىً سبئك ٌُ ٠ؿغ دضاَ األِبْ داخً اٌس١بسح ٚوً ِٓ ٠شوت ـفال ٌُ ٠زجبٚص ػّشٖ  01سٕٛاد
ف ٟاٌّمؼذ األِبٌٍِ ٟس١بسح.

ِؿبػفخ اٌؼمٛثبد أثٕبء رىشاس اٌّخبٌفبد
رجشٞ

ػمٛثبد

ِؿبػفخ

إٌمبـ

اٌّسذٛثخ

ٌىً

ِٓ

رُ

ؾجطٗ

٠ىشس

ٔفس

اٌّخبٌفخ.

ٚف ٟدبٌخ وثشح اٌّخبٌفبد ث طىً ِزىشس ٠زشرت ػٕٙب لزً غ١ش ػّذ ،جشٚح ـف١فخ ٚئػبلخ دائّخ٠ ،زُ سذت ٔ 05مطخ ِٓ
اٌشغ١ذ ٠ٚزُ رذذ٠ذ سمف ٔ 01مبـ .

ٌجٕخ رذم١ك دٛي اٌذٛادس اٌّّ١زخ
رُ رأس١س ٌجٕخ ٚـٕ١خ ٌٚجبْ ج٠ٛٙخ رمٕ١خ ٚئداس٠خ ربثؼخ ٌٛغب٠خ إٌمًٚ .سزم٘ َٛزٖ اٌٍجبْ ثأجبص رذم١مبد رمٕ١خ
ٚئداس٠خ دٛي دٛادس اٌس١ش اٌّّ١زخ٠ .زُ رسٍ ُ١اٌزذم١ك ف ٟأجً  01أ٠بَ ِٓ ربس٠خ ٚلٛع اٌذبدس ئٌ ٝاٌسٍطبد اإلداس٠خ
اٌّخزػخ ٚاٌٛصاسح اٌّؼٕ١خ ِٓ أجً رذذ٠ذ ٘٠ٛخ ِسإ١ٌٚخ األـشاف اٌز ٟرسججذ ف ٟاٌذبدس٠ .زُ رسٍٔ ُ١سخخ ِٓ اٌزذم١ك
ئٌ ٝاألـشاف إٌّؿ٠ٛخ  ٚاٌّؼٕ١خ ثبٌذبدس ِٚذبِ ،ُٙ١ئٌ ٝجبٔت اٌ١ٙئبد اٌّ١ٕٙخ أ ٚإٌمبث١خ.

اسزؼّبي ٌٛائخ ئػالٔ١خ ِؿ١ئخ
ّٕ٠غ اٌمبٔ ْٛاسزؼّبي أغذبة اٌؼشثبد اإلضٙبس اٌّؿٟء ػجش جٙبص أ ٚػذح راد ئؾبءح ل٠ٛخ .وّب رّٕغ اٌّذٔٚخ أ٠ؿب
ثٛؾغ ٌٛدبد ئػالٔ١خ ػٍ ٝاٌطشق ِٓ ضأٔٙب أْ رؿش سؤ٠خ اٌسبئم ٓ١أثٕبء اٌم١بدحِّ ،ب ٠جؼٍ٠ ُٙخٍط ْٛثٕٙ١ب ٚثٓ١
ئضبساد اٌّشٚس اٌمبٔ١ٔٛخ.
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ئِىبٔ١خ دفغ اٌغشاِبد ثبٌط١ىبد اٌجٕى١خ
ٍ٠ضَ اٌسبئم ٓ١ثذفغ اٌغشاِبد اٌّبٌ١خ ِٓ أجً االخطبء اٌز ٟاسرىج٘ٛب ف ٟأجً ال ٠زؼذٌ ٓ١ِٛ٠ ٜذ ٜاٌّذبوُ اٌّخزػخ،
اثزذاء ِٓ ربس٠خ اسرىبة اٌّخبٌفخٚ ،ألٚي ِشح ،أغجخ ثبإلِىبْ دفغ اٌغشاِبد ثط١ه ثٕى ٟأ « ٚأ٠خ ٚسٍ١خ دفغ أخشٜ
رذذد٘ب اٌسٍطبد اإلداس٠خ»ٚ .ف ٟدبٌخ ػذَ دفغ اٌغشاِخ فٚ ٟلزٙب اٌّذذد٠ ،ذزفع ِّثً اٌسٍطخ ثبٌشخػخ ِمبثً رسٍُ١
ٚث١مخ ئ٠ذاع رّٕخ ٌذبًِ اٌشخػخ اٌّسذٛثخ اٌم١بدح ٌّذح  ٓ١ِٛ٠اثزذاء ِٓ اٌ َٛ١اٌز ٟرُ ف ٗ١سذت سخػخ س١بلزٗ٠ .زُ
االدزفبظ ثبٌشخػخ أ٠ؿب ٌّذح  ٓ١ِٛ٠ػٕذِب ٠ؿجف اٌشاداس اٌسبئك ِزجبٚصا اٌسشػخ اٌمبٔ١ٔٛخ اثزذاء ِٓ اٌ َٛ١اٌز٠ ٞزسٍُ
ف ٗ١سسبٌخ ِسجٍخ رشسٍٙب اإلداسح اٌّسإٌٚخٚ .ف ٟدبٌخ ػذَ دفغ اٌغشاِخ٠ ،جت ػٍ ٝاٌسبئك أْ ٠مذَ سخػخ اٌس١بلخ ئٌٝ
اٌسٍطخ اٌّىٍفخ ثّزبثؼخ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌ ّخبٌفبد اٌمش٠جخ ِٓ ِذً سىٕبٖٚ .ئرا وبْ اٌسبئك ٠ذًّ سخػخ س١بلخ اٌىزش١ٔٚخ،
٠زُ رسج ً١رٍه اٌج١بٔبد اٌجذ٠ذح داخٍٙبِّ ،ب ٍ٠غ ٟاسزؼّبٌٗ ٌٙب ثؼذ رٌه.

اخزجبساد رٕبٚي اٌىذٛي
ِغ ثذا٠خ اٌمبٔ ْٛاٌجذ٠ذ د١ض اٌزٕف١ز٠ ،ػجخ ِٓ دك ِسإِ ٌٟٚشالجخ دشوخ اٌس١ش ئجشاء فذع سائذخ فُ اٌسبئك ٌٍىطف
ػٓ رٕبٚي اٌىذٛي ،ئر ٕ٠فخ اٌسبئك اٌٛٙاء داخً جٙبص ٠م١س ِسز ٜٛاٌىذٛي ف ٟاٌٛٙاء اٌّسزٕطك٠ .زُ اٌٍجٛء ئٌ٘ ٝزا
اٌفذع أثٕبء اسرىبة ئدذِ ٜخبٌفبد اٌس١ش ِٓٚ .دك اٌّسإ ٓ١ٌٚػٓ دشوخ اٌس١ش أْ ٠طٍجٛا ِٓ أ ٞضخع ٠مٛد ػشثخ
ئجشاء ٘زا اٌفذع اٌخبظ ثبٌىذٛي ف ٟأ٠خ ٌذظخ دز ٝف ٟدبٌخ ػذَ ٚجٛد ػالِخ ٚاؾذخ ٌٍسىشٔ ٟ٘ٚ .فس اٌزؼٍّ١بد
اٌز٠ ٟجت أْ ٠خؿغ ئٌٙ١ب أ٠ؿب وً ِذسة ٠شافك رٍّ١زا سبئمب فِ ٟشدٍخ اٌزى.ٓ٠ٛ

سخػخ اٌس١بلخ اٌّ١ٕٙخ
رٕع اٌّذٔٚخ اٌجذ٠ذح فٔ ٟػٛغٙب اٌمبٔ١ٔٛخ ػٍ ٝأْ سخػخ اٌس١بلخ اٌّ١ٕٙخ رّزذ ِذح غالد١زٙب خّس سٕ ٛادٚ ،رزطٍت
اٌذػٛي ػٍ ٝثطبلخ اٌسبئك اٌّ ٟٕٙرسٍّٙب اإلداسحّ٠ٚ ،ش اٌسبئك اٌشاغت ف ٟاٌذػٛي ػٍٙ١ب ٌزذس٠ت اٌىفبءح ِٓٚ .أجً
رّذ٠ذ غالد١خ ٘زٖ اٌجطبلخ٠ ،جت ػٍ ٝاٌسبئك اجز١بص رىِ ٓ٠ٛسزّش ِٕمف ػٍ ٗ١ػجش اِزذبْ ٚرسٍُ ٌٗ ضٙبدح ثؼذ ئٔٙبئٗ .
رز١٘ ٌٝٛئبد ئداس٠خ ِزخػػخ ِخٛي ٌٙب ِٓ ـشف اٌمبٔ ،ْٛرذًّ رذس٠ت اٌىفبءح ٚاٌزى ٓ٠ٛاٌّسزّش ٌٍسبئم ٓ١اٌّ.ٓ١١ٕٙ

رجذ٠ذ سخػخ اٌس١بلخ وً  01سٕٛاد
٠زى ْٛسغ١ذ وً سبئك دػً ػٍ ٝسخػخ س١بلخ ِٓ ٔ 31مطخ٠ ،زُ خػُ إٌمبـ ِٕٗ ـٍ١خ ِذح اٌفزشح االٔزمبٌ١خ اٌز ٟرّزذ
سٕز٘ .ٓ١زا اٌشغ١ذ االثزذائ٠ ٟزٕبلع ثسجت خؿٛػٗ ٌٕظبَ اٌخػُ ئر ٠خزٍف ػذد إٌمف اٌّسذٛثخ دست ٔٛػ١خ
اٌّخبٌفخ اٌّشرىجخ٠ٚ ،زٛغً اٌسبئك اٌّؼٕ ٟثمشاس خػُ إٌمف ػجش سسبٌخ ثش٠ذ٠خ ئٌِ ٝذً سىٕبٖٚ .ف ٟدبٌخ فمذاْ
اٌشغ١ذ ثأوٍّٗ ٠زٛغً اٌسبئك ثاضؼبس ٠خٛي ٌٗ اٌس١بلخ ٌّذح  65سبػخ اثزذاء ِٓ ربس٠خ رٛغٍٗ ثبإلضؼبس.
هذا الكتاب من صنع موقع www.CodeRouteMaroc.com
ٌمكنكم إهداء هذا الكتاب إلى أصدقائكم بشرط عدم تغٌٌر محتواه .لٌس لكم الحق فً بٌع هذا الكتاب .جمٌع الحقوق محفوظة ©

ا ل ص ف ح ة | 44

خالصة
فً نهاٌة هذا الكتاب التعلٌمً المقدم لكم من خالل موقعكم الممٌز
فً إطار تهٌٌئكم لإلجابة الصحٌحة و السرٌعة على أسئلة السلسالت الموجودة فً مدرسة
الموقع ،و التً تهدف إلى مساعدتكم على النجاح و التفوق ٌوم اإلمتحان ،أتمنى أن تكون
قد استفدت جٌدا من المحاور الثال ت التً تطرقنا إلٌها من خالل :
شرح كامل و مبسط لعالمات الت شوٌر الطرقً و إشارات المرور
دروس مهمة تساعدك على اإلجابة الصحٌحة

مدونة السٌر الجدٌدة  :ما ٌجب علٌك معرفته
وٌسعدنً أن أخبرك بأنك االن بعد قراءة هذا الكتاب ،أصبحت تمتلك معلومات مهمة و
مفٌدة فً أغلب مواضٌع اإلمتحان ،وال ٌنقصك االن إال تطبٌق ما تعلمته ،على أسئلة
السلسالت التً قدمناها لكم فً مدرسة الموقع بطرٌقة سهلة و ممتعة ،وذلك بالتدرب أوال
على السلسالت العامة ( 10سلسلة)  ،ثم اختبار قدراتك و مدى استعدادك لإلمتحان
الرسمً ،بإجتٌاز السلسالت الحصرٌة ( )23الموجودة فقط فً مدرسة الموقع .

أتمنى لك النجاح ،وأراك الحقا مع باقً اإلخوة فً مدرسة الموقع

تعرف على مدرسة الموقع فً الصفحة التالٌة
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أوال و قبل كل شٌئ أرٌدك أن تعلم أنه فً هذه اللحظة التً تقرأ فٌها هذه
األسطر ،هناك عدة أشخاص متصلون فً مدرسة الموقع من بٌوتهم و من
مختلف المدن المغربٌةٌ ،تدربون على العدٌد من السلسالت الممٌزة بطرٌقة
سهلة و ممتعة تمكنهم من اإلستعداد جٌدا إلمتحان رخصة السٌاقة.
إذا كنت غٌر مسجل فً مدرسة الموقع أو فاتتك فرصة التسجٌل الشهر الماضً
أدعوك لإلنضمام إلٌنا بأسرع وقت وحجز مقعدك فً مدرسة الموقع قبل فوات
األوان ،ألننا لألسف نقبل فقط تسجٌل  03عضو كل شهر فً مدرسة الموقع و
ذلك لتفادي الضغط المؤثر على جودة اإلتصال و حتى نتمكن من توفٌر خدمة
جٌدة لجمٌع أعضاء مدرسة الموقع.
إذا قبلت االن هذه الدعوة للتسجٌل بمدرسة الموقع الخاصة
سوف تحصل على اإلمتٌازات التالٌة :
التدرب على  32سلسلة عامة مباشرة فً الموقع ولن تحتاج إلستعمال أي برنامج
قد ٌكون خطٌر بالفٌروسات على حاسوبك
التدرب على  04سلسالت أخرى أكثر صعوبة لم ٌسبق لك رؤٌتها فً مدرستك
بعد اجتٌاز أي سلسلة ٌمكنك التعرف على نتٌجتك وتصحٌح أجوبتك الخاطئة
التدرب على اإلجابة السرٌعة فً نفس ضروف الوقت المحدد فً اإلمتحان
اإلستفادة من خبرة معلم فً السٌاقة ٌجٌب عن جمٌع أسئلتك فً أي وقت
وأهم شٌئ هو أنك ستحصل على السلسالت الصعبة و الموجودة فقط عندنا
تذكٌر ٌ :تم تسجٌل  03شخص كل شهر فقط ،وعذرا إذا لم ٌقبل طلبك .سارع بالتسجٌل الٌوم قبل غد
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طرٌقة التسجٌل فً مدرسة الموقع
http://goo.gl/XJ18V

مكتبة مدونة السٌر
http://goo.gl/2sHwy

تعرف على الة التحكم المستعملة ٌوم اإلمتحان
http://goo.gl/oW1e4

درس حساب مسافة األمان
http://goo.gl/NSe9O

تعرف على أضواء السٌارة
http://goo.gl/fGICa

تعرف على الغرامات المالٌة
http://goo.gl/nnLYn

تعلم أساسٌات مٌكانٌك السٌارة
http://goo.gl/FNbE2
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