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٢ٛ اُشخظخ اُز٢ ر٢ٌ٘٘ٔ ٖٓ ع٤بهخ ػشثخ اُز٢ ال ٣زجبٝص ٓجٔٞع ٓوبػذٛب 

ٝال ٣زجبٝص ٝصٜٗب ٓغ اُذُٔٞخ  ٓوبػذ.  9ا٢ُ ٓوؼذ اُغبئن  ثبإلػبكخ

3500Kg 

٘وَ اُجؼبئغ ٝاُز٢ ال ٣زجبٝص ٝصٜٗب ٓغ اُؼشثخ أُؼذح ًُٔب ر٢ٌ٘٘ٔ ٖٓ ع٤بهخ 

  3500Kgاُذُٔٞخ 

   Kg 750.جش ٓوطٞسح ال ٣زجبٝص ٝصٜٗب ٓغ اُذُٔٞخ  ًٔب ر٢ٌ٘٘ٔ ا٣ؼب ٖٓ

 .3500Kgٝاُٞصٕ االجٔب٢ُ ُِؼشثخ ٝ أُوطٞسح 

 

   اٝسام اُغ٤بسح  

 ع٘ٞاد 5ثؼذ                         ع٘ٞاد  5اُغ٤بسح اهَ ٖٓ  ارا ًبٗذ

  وثائق  5                                         نصبئٝ  4 

  رخصة السٌاقة 

 البطاقة الرمادٌة 

 شهادة التامٌن 

الضربٌة السنوٌة على السٌارة 

 رخصة السٌاقة 

 البطاقة الرمادٌة 

 شهادة التامٌن 

الضربٌة السنوٌة على السٌارة 

 ًشهادة الفحص التقن 
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٢ٛ ػالٓبد شٌِٜب ٓضِذ ساعٜب ا٢ُ االػ٠ِ ٓذبؽخ ثبؽبس  ػالٓبد اُخطش :

 اُخطش ٓشبس ُٚ ٣ٌٕٞ داخَ االؽبس ػ٠ِ شٌَ سٓض. ادٔش إُِٞ .

    ا١ اٜٗب  ٓزوذٓخ اُخطش ػ٠ِ اٜٗب ػالٓبدج٤ٔغ  ٝٗوٍٞ ػ٠ِ

ٓزش ادا رؼِن االٓش ثبُٔذ٣٘خ ٝ  50رٞػغ هجَ اُخطش ػ٠ِ ثؼذ 

 ٓزش خبسط أُذ٣٘خ .  150ػ٠ِ ثؼذ 

    سؿْ إ شٌِٜب    ػالٓخ اُغ٤ش كبالرجب٤ٖٛ  ثبعزض٘بء

ال رخؼغ ا٠ُ هبػذح  ٝػؼ٤خٖٓ ػالٓبد اُخطش اال اٜٗب ػالٓخ 

 اُجؼذ .

 ٗٞػبٕ:اُخطش  اُؼالٓخ  

  ٔٓضبٍ : ادا ًبٗذ ث٤ؼبء إُِٞ ٖٓ اُٞعؾ خدائ 

                      
 

  ٓضبٍ : ادا ًبٗذ ثبُِٕٞ االطلش ٓؤهزخ 
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 ثؼغ ػالٓبد اُخطش
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ٓذبؽخ ثبؽبس ادٔش إُِٞ.  ٢ٛ ػالٓبد شٌِٜب دائش٣خ  ػالٓبد أُ٘غ: 

  اُلؼَ أُٔ٘ٞع ٣ٌٕٞ داخَ االؽبس ػ٠ِ شٌَ سٓض.

     ا١  ٝػؼ٤خ ػالٓبد ٝٗوٍٞ ػ٠ِ ج٤ٔغ ػالٓبد أُ٘غ ػ٠ِ اٜٗب

اٜٗب رٔ٘غ ه٤بّ ثبُلؼَ أُشبس ا٤ُٚ داخَ اُؼالٓخ اثزذاء ٖٓ اُؼالٓخ 

ٛذا ثبُ٘غجخ ُِج٤ٔغ  ا٢ُ د٤ٖ ٝجٞد ػالٓبد ٜٗب٣خ أُ٘غ .

 ػالٓبد أُ٘غ.

 

  ػالٓخ ٓٔ٘ٞع اُٞهٞف ٝ اُزٞهقػالٓزبٕ:  بعزض٘بءث 

ػالٓخ ٓٔ٘ٞع اُزٞهق  ٝ 

٣طجن أُ٘غ ك٤ٜٔب اثزذاء كٜبربٕ االخ٤شربٕ   

ثَ ٜٗب٣خ ثبُ٘غجخ ُٜٔب   ال ر٤ٜٜ٘ٔب ػالٓخ ٜٗب٣خ أُ٘غاُؼالٓخ ٖٝٓ 

 .أُوجَ ِٓزو٠ اُطشم رٌٕٞ ػ٘ذ 
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  : ُزٞػ٤خ اًضش 

آبٓ٘ب ادذٟ ٛزبٕ اُؼالٓزبٕ  ٝٝجذٗب ثؼذٛٔب  ا١ اٗٚ ُٞ ًبٗذ

ػالٓخ ٜٗب٣خ أُ٘غ كبٕ ٓ٘غ ٛذٙ اُؼالٓزبٕ ٣غزٔش ا٢ُ دذٝد 

 .أُوجَ أُِزو٠ اُطشم 

 

 ٗٞػبٕ: اُؼالٓخ أُ٘غ

  ٔادا ًبٗذ ث٤ؼبء إُِٞ ٖٓ اُٞعؾ ٓضبٍ : خدائ 

 

              
  ادا ًبٗذ ثبُِٕٞ االطلش ٓضبٍ : ٓؤهزخ   
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ٔ٘غاُ ػالٓبد ثؼغ
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 ُٕٞثب ػالٓبد شٌِٜب دائش٣خ  ٓذبؽخ ثبؽبس٢ٛ  :  ػالٓخ ٜٗب٣خ أُ٘غ 

 ٢ٛٝ .ٝك٢ ٝعطٜب شش٣ؾ اعٞد اٝ سٓبد١ إُِٞ سٓبد١ اُوش٣ت ا٠ُاعٞد  

 ثزذاء ٖٓ ٌٓبٕ رٞاجذٙ.ا عبثوب ػالٓبد ٝػؼ٤خ ر٢ٜ٘ ُ٘ب أُ٘غ أُؼِٖ ػ٤ِٚ

  ثؼغ االٓضِخ ٜٓ٘ب:

بء أُ٘غ عبثوخ اُزًش ثبعززخ ج٤ٔغ اٗٞاع ػالٓبد ٜٗب٣       

 ػالٓز٢ ٓٔ٘ٞع اُزٞهق ٝ ٓٔ٘ٞع اُٞهٞف ٝاُزٞهق. 

  

ثبُ٘غجخ اُشبد٘بد ٗوَ اُجؼبئغٜٗب٣خ ٓ٘غ اُزجبٝص 

   

 ة.  70ٜٗب٣خ ٓ٘غ رذذ٣ذ اُغشػخ    

        

ٜب٣خ ٓ٘غ اعزؼٔبٍ أُ٘جٚ اُظٞر٢ ٗ



 

 

ػالٓبد شٌِٜب دائش٣خ ُٜٞٗب اصسم ٢ٛٝ ػالٓبد ٝػؼ٤خ :  ٢ٛ ػالٓخ االججبس

 ربٓش ه٤بّ ثبُلؼَ أُشبس ا٤ُٚ داخَ اُؼالٓخ اثزذاء ٖٓ اُؼالٓخ .
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ٝاعطٜب  ك٢  اصسم ُٜٞٗب دائش٣خ شٌِٜب ػالٓبد ٢ٛ  :االججبس ٜٗب٣خ ػالٓخ

كؼَ أُأٓٞس ثٚ عبثوب ٝؽشف  ر٢ٜ٘ ٝػؼ٤خ ػالٓبد ٢ٛشش٣ؾ ادٔش إُِٞ 

 . اُؼالٓخ داخَ ا٤ُٚ ٓشبسػالٓخ االججبس اُغبثوخ ٝ اُلؼَ ا٠ُٜ٘ٔ ػ٤ِٚ ٣ٌٕٞ 
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عالمات االرشاد :هً عالمات تكون على شكل هندسً مربع او مستطٌل  تزودنا 

 نوتكون باأللوابالمعلومات و االرشادات  قصد استعمالنا للطرٌق بكٌفٌة جٌدة , 

.ر و االصفر متعددة نذكر منها االبٌض واالزرق و االخض  
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 خ..ًٔب اٜٗب رذذد ُ٘ب ُٖٔ االعجو٤ ٓبد رش٤ش ا٠ُ ٝجٞد ِٓزو٠ اُطشه٢ٛ٢ ػال

ػالٓخ هق  .1

 

ؽش٣ن راد ا٣ُٞٝخ أُشٝس .2

 

٤ٔ٤ُِٖ. ػالٓخ اػطبء االعجو٤خ .3

 

ٔذاس.ػالٓخ اٗزجبٙ ٝجٞد اُ .4

 
ك٢  أُشٝس ؽش٣ن راد ا٣ُٞٝخ .5

.ج٤ٔغ ِٓزو٤بد اُطشه٤خ

 
.اٗزٜبء ؽش٣ن راد ا٣ُٞٝخ أُشٝس .6

 
ػالٓخ اػطبء دن االعجو٤خ .7

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انضىء االدمش َشُش ػهً ان انمشوس ممىىع.

َشُش انً اجباسٌ انىلىف. :انضىء االصفش  

َشُش انً انسماح بانمشوس مغ االوخباي. :انضىء االخضش  

سكشاف: اُؼٞء االطلش  

طت ك٢ ِٓزو٠ اُطشم ٣ش٤ش ا٢ُ إ االشبسح اُؼؤ٣خ ك٢ دبُخ ػ  

االعجو٤خ ٤ٔ٤ُِٖ  ك٢ دبُخ ؿ٤بة اُؼالٓبد . ك٢ دبُخ رٞاجذ 

.اُؼالٓخ االعجو٤خ دغت اُؼالٓخ  

ٓب ك٢ دبُخ ًبٕ ٓغ االشـبٍ كٜذا ٣ش٤ش ا٢ُ أُشٝس ثذذس ٝاُزضاّ ا

  اهظ٠ ا٤ٔ٤ُٖ اص٘بء اُزوبثَ ٓغ اُؼشثبد االخشٟ
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ُٜب اال٣ُٞٝخ ػ٠ِ ًَ ٓب  (اُششؽخ اٝ اُذسى)اشبساد اػٞإ أُشٝس         

ف اشبساد اػٞإ أُشٝس ُٜب  اُؼالٓبد اُطشه٤خٝشٙ ٖٓ االشبساد عجن دً

 االعجو٤خ .

 

 

 

 

 

 

المرور سماح   الوقوف اجباري    

 االمر بالوقوف



 

 

 

 ٓزش  ٣150ش١ ػ٠ِ ثؼذ   أػٞاء اُٞػغ  "اُل٤ٞص" :

 

 ٓزش 30: ٣ؼ٢ء أُغبكخ  اػٞاء اُزوبثَ "اٌُٞد"

 

 ٓزش  100: ٣ؼ٢ء أُغبكخ  اػٞاء اُطش٣ن "اُلبس"

 

 

 : ػٞء ادٔش ٓجٜشاػٞاء اُؼجبة اُخِل٤خ

  

ػٞء اث٤غ اٝ اطلش ؿ٤ش  اػٞاء اُؼجبة االٓب٤ٓخ :

 ٓجٜش 

 

ػٞء ثشروب٢ُ ٣غزؼَٔ ٓؤشش رـ٤٤شاالرجبٙ "اُٞآغ"

 ُزـ٤٤ش االرجبٙ ٝ ػ٘ذ اُو٤بّ ثبُزجبٝص ٝ ػ٘ذ اُزٞهق
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 طرٌقة استعمال أضواء السٌارة حسب الحاالت

 

 

 أضواء
الضباب 
 الخلفً

 

 ءاأضو
الضباب 
 األمامً

 

أضواء 
 الطرٌق

 

أضواء 
 التقابل

 

أضواء 
 الوضع

 

               
 األضواء

    
الحاالت          

       

       الشتاء 

        الضباب 

        الثلج 

      النفق 

      العجاج 

       التوقف على
جانب الطرٌق 

 فً مكان مظلم 
        داخل السٌر

تجمع سكنً فٌه 
 إنارة ) مضوي(

      خل السٌر دا
تجمع سكنً ال 
 توجد به إنارة 

        السٌر خارج
تجمع سكنً فً 
 الطرٌق مضلمة 
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 عالمة ممنوع الوقوف والتوقف

السٌارة ركن كذلك إلى و ممنوع القٌام بإنزال ركاب  ٌعنً انه ممنوع القٌام

 و نخرج منها.

 

       

 

  الوقوف والتوقف ٌمنع  صفراال رصٌف دو اللونالكذلك 
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 إشارة ممنوع التوقف فقط 

  

 عالمة ممنوع التوقف فقط

العربة بصفة نهائٌة وتركها      ركنمنوع : ٌعنً معالمة ممنوع التوقف

 دون سائق.

       

 

.مسموح الوقوف بهولكن التوقف  ٌمنع باللون األحمر و األبٌض كذلك الرصٌف 
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   ٞث٤ٖ ٓب اسداخَ أُذ٣٘خ اُغشػخ رٌٕٞ ٓذظ                       

    20km/h                                          ٝ 60km/h        

  ث٤ٖ اسٞذظٓرٌٕٞ خبسط أُذ٣٘خ اُغشػخ 

                                          20Km/h    ٝ100Km/   

 

   ث٤ٖ اُغشػخ رٌٕٞ ٓ٘ذظشح ٓب ك٢ اُطش٣ن اُغ٤بس 

 60Km/h                                            ٝ   /h 120Km 

 

  ُْٜ  آب ثبُ٘غجخ اُغبئو٤ٖ اُجذد كبُغشػخ أُغٔٞح ثٜب

 رٌٕٞ ٓذظٞسح ك٢ 

 

20 Km/h     ٝ 60Km/h    ك٢ أُذ٣٘خ 

 

20 Km/h     ٝ 90Km/h    ك٢ خبسط أُذ٣٘خ 

 

60Km/h    ٝ 90Km/h    ك٢ ؽش٣ن اُغ٤بس 
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 :اُغشػخ اُذ٤ٗب االججبس٣خ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؽش٣ن اُغ٤بس

ًِْ/ط120ا٠ُ 60ٖٓ  

 داخَ أُذ٣٘خ :

/ط60ًِْا٠ُ  30  

ؽش٣ن ٝؽ٤٘خ 

ًِْ/ط100ا٠ُ 30ٖٓ  

 

 ؽش٣ن اُغ٤بس

ًِْ/ط120ا٠ُ 60ٖٓ  

ؽش٣ن ٝؽ٤٘خ 

ًِْ/ط100ا٠ُ 20ٖٓ  

 داخَ أُذ٣٘خ :

/ط60ًِْا٠ُ  20  
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صب٤ٗخ ٛذا ارا ًبٕ اُغبئن ك٢  1ٝهذ سد اُلؼَ ٣وذس ك٢ أُزٞعؾ ة 

دبُخ ػبد٣خ ٝع٤ِٔخ  ٣ٝضداد اٝ ٣شرلغ  دغت دبُخ اُظذ٤خ ٝ 

 اُ٘لغ٤خ ُِغبئن . 

 

  صب٤ٗخ. 1ٝهذ سد اُلؼَ ال٣٘وض ػٖ 

 .٣ٝزؼِن ثبُغبئن كوؾ

 : اُلؼَهبػذح دغت أُغبكخ أُوطٞػخ اص٘بء ٝهذ سد 

 ٓغبكخ ٝهذ سد اُلؼَ

 اُغشػخ 3 ×هبػذح :   اُؼذد اُؼشش١  

3×12 = 36 m 

3×10 = 30m 

3×9 = 27m 

3×8 = 24m 

3×6 = 18m 

3×4 = 12m 

120  km /h 

100  km /h 

90  km /h 

80  km /h 

60  km /h 

40  km /h 
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ح ٢ٛ أُغبكخ اُلبطِخ ث٤ٖ ع٤بسر٢ ٝث٤ٖ اُغ٤بس :  ٓغبكخ األٓبٕ

 (صٞا٢ٗ 2)أٓب٢ٓ ٝروذس ٓغبكخ األٓبٕ ة 

 

 هبػذح دغت ٓغبكخ االٓبٕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ٢ٓب ٣ِ غبكخ االٓبٕ ػ٠ِ اُطش٣ن ٗغز٘ذ ا٠ُُذغبة ٓ

 ٓغبكخ االٓبٕ

 اُغشػخ 6 ×هبػذح :   اُؼذد اُؼشش١  

 

    6×12 = 72 m 

6×10 = 60 m 

6×9 = 54 m 

6×8 = 48 m 

6×6 = 36 m 

6×4 = 24 m 

 

 

120  km /h 

100  km /h 

90  km /h 

80  km /h 

60  km /h 

40  km /h 
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 داخَ أُذ٣٘خ :  .1

 

   ٖ10خشٟ روذس ة األشجشح ٝاُشجشح اُأُغبكخ ث٤ m  

   30 أُغبكخ ث٤ٖ ػٔٞد اٌُٜشثبء ٝ ػٔٞد اٌُٜشثبء  روذس m  

 

 ك٢ اُطش٣ن اُٞؽ٤٘خ ٝ اُطش٣ن اُغ٤بس : .2

 

 خطٞؽ دبش٤خ اُطش٣ن اُز٢ رٞجذ ػ٠ِ اُجٜخ ا٠٘ٔ٤ُ    

    ًَ ٍٞ20خؾ اُؽ m  

  ُ6ٓب ث٤ٖ اُخؾ ٝاُخؾ األخش  بسؽلا m  
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٢ٛ أُغبكخ اُز٢ روطؼٜب اُؼشثخ ٖٓ ثذا٣خ اًزشبف :ٓغبكخ اُٞهٞف 

 ُلؼَ اُذظش ا٠ُ د٤ٖ ٝهٞف اُؼشثخ.ٝجٞد اُخطش ٝه٤بّ ثب

ا١ إ ٓغبكخ اُٞهٞف ٢ٛ ٓغبكخ أُوطٞػخ اص٘بء ٝهذ سد اُلؼَ  صائذ  

.ٓغبكخ اُلؼَ ا١ ٓب ٣غ٠ٔ ثبُذظش 

 

 :ٙ أُغبكخ دغت ٓجٔٞػخ ٖٓ اُؼٞآَٝرزـ٤ش ٛز

 ُغبئن دبُخ اُجذ٤ٗخ ٝ اُ٘لغ٤خ 

  اُغشػخ  

  دبُخ اُؼشثخ 

 دبُخ اُطش٣ن  

 هبػذح دغبة ٓغبكخ اُٞهٞف

 

 

 

 

 

 

 ٓغبكخ اُٞهٞف

 اُغشػخ  ٗلغٚ ×هبػذح :   اُؼذد اُؼشش١  

12×12 = 144 m 

10×10 = 100 m 

9×9 = 81 m 

8×8 = 64 m 

6×6 = 36 m 

4×4 = 16 m 

 

120  km /h 

100  km /h 

90  km /h 

80  km /h 

60  km /h 

40  km /h 



KARROUM  Abdelhadi 

    Moniteur Auto-Ecole    

    Tel : 0697847779  
 

 المدرب: عبد الهادي كروم

٢ٛ أُغبكخ اُز٢ روطؼٜب اُؼشثخ ٖٓ ثذا٣خ اٌُجخ   :ٓغبكخ اُذظش

ا٠ُ د٤ٖ ٝهٞف اُؼشثخ ثشٌَ ٢ًِ ٝ رخزِق ٛذٙ أُغبكخ دغت  ػذح 

 ػٞآَ ٗزًش ٜٓ٘ب 

  دبُخ اُؼشثخ 

  َٓدبُخ اُلش 

 دبُخ اُؼجالد 

 اُغشػخ 

  دبُخ اُطش٣ن 

 ظدبُخ اُطو 

 ًَ ٛذٙ اُؼٞآَ رزذٌْ ُ٘ب ك٢ رذذ٣ذ ٓغبكخ اٌُجخ.

اال اٗٚ كذبُخ ٓب ًبٗذ ًَ  اُؼٞآَ ُٔزًٞسح عبثوب ؽج٤ؼ٤خ ٝ ج٤ذح كبٕ 

 دغبة ٓغبكخ اٌُجخ ثٌٕٞ ػ٠ِ شٌَ االر٢

 هبػذح دغبة ٓغبكخ اُذظش اٝ اٌُجخ 

                       = 
 

 

  km /h 100ٓضبٍ : اص٘بء اُغ٤ش ثغشػخ 

   m 100= 10×10ٝاُز٢ ٢ٛ   km\h 100ٗبخذ ٓغبكخ اُٞهٞف 

 m 30 = 3×10ٗطشح ٜٓ٘ب ٓغبكخ ٝهذ سد اُلؼَ ٝاُز١ ٛٞ 

   = 

      m  -   30 m     =70 m 100  ٣غب١ٝ ٓغبكخ اٌُجخ               

رد م . وقت 

 الفعل

ٓغبكخ 

 ُٞهٞفا

ٓغبكخ 

 اٌُجخ
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 دبُخ اُزوبثَ: .1

 ٤ًق ارظشف ؟

 اُزوبثَ ٓؼب اُشاج٤ِٖ اٝ اُذساجبد: 

ك٤٘ظخ ثزشى ٓغبكخ  اٝ كبسط ك٢ دبُخ اُزوبثَ ٓغ اُشاج٤ِٖ اٝ اطذبة اُذسجبد

  ٓزش عٞاء داخَ اٝ خبسط أُذ٣٘خ . 2آبٕ جبٗج٤خ روذس ة 

 

 دبُخ اُزجبٝص:  .2

 ٤ًق ارظشف ؟

 اُزجبٝص اُشاج٤ِٖ اٝ اُذساجبد: 

ك٤٘ظخ ثزشى  اٝ كبسط ك٢ دبُخ اُزجبٝص ثبُ٘غجخ اُشاج٤ِٖ اٝ اطذبة اُذساجبد

أُذ٣٘خ.ٓزش خبسط  1.5ٓزش داخَ أُذ٣٘خ  ٝ  1ٓغبكخ االٓبٕ اُجبٗج٤خ روذس ة 

 
 اُزجبٝص اُؼشثبد: 

ك٢ دبُخ اُزجبٝص ثبُ٘غجخ اُؼشثبد ثظلخ ػبٓخ كٖٔ اُٞاجت رشى ٓغبكخ آبٕ جبٗج٤خ 

ٓزش. 0.5روذس ة 
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 اُذبدصخ ٝاالشبسح ا٤ُٚ ٌٓبٕ دٔب٣خ  .1

 ؟ ٤ًق  

  ٝػغ ٓضِش اُؼطت 

 رشـ٤َ اػٞاء اُ٘جذح 

  اعزؼٔبٍ اػٞاء اُطش٣ن

 ك٢ ا٤َُ

 اشبسح ثٔظجبح اُج٤ت 

 

 االرظبٍ ثبإلؿبصخ.    .2

 : اُزب٤ُخ االسهبّ ثبعزؼٔبٍ ٝداُي أُؼ٤٘خ اُغِطبد اخجبس

 15   ٝأُطبكئ سجبٍ سهْ 150ا 

  19 ْاُششؽخ سه 

 177    ْا٢ٌُِٔ اُذساى سه 

 

o ثٔبرا اخجشْٛ ؟ 

 

  ٌٓبٕ اُذبدصخ 

 ٝ اُجشد٠ ػذد اُؼذب٣ب 

 .ط٘ق اُؼشثبد ٓزٞسؽخ ك٢ دبدصخ اُغ٤ش 
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 .اؿبصخ اُجشد٠   .3

  ٝػغ أُظبة ػ٠ِ اُجبٗت اال٣ٖٔ ػ٠ِ اُٞػؼ٤خ اُظذ٤ذخ

 ٓؼِٞٓخ.

 
 .اصاُخ االش٤بء اُز٢ رؼ٤ن اُز٘لظ ثبُ٘غجخ ُِٔظبة 

  اُجش٣خ ًٝزا اُؼذب٣ب. رـط٤خ 

 . ٚرٌِْ ٓؼب أُظبة ٝ ٝأؽٔئ٘ٚ ػ٠ِ دبُٚ ٝدبٍ ٖٓ ٓؼ 

  اُز٘لظ االطط٘بػ٢ ارا اهزؼذ اُؼشٝسح ثزُي.اهّٞ ثؼ٤ِٔخ 

 ٗلخخ ك٢ اُذه٤وخ 15ا٠ُ  12ػذد اُ٘لخبد ثبُ٘غجخ اُجبُؾ ٖٓ 

 30ا٠ُ  24ثبُ٘غجخ اُطلَ 

 ٗلخخ ك٢ اُذه٤وخ .
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٢ٛ ٝص٤وخ اداس٣خ هب٤ٗٞٗخ  رؼٞع االػشاس اُ٘بجٔخ ػٖ   :شٜبدح اُزب٤ٖٓ

اُذٞادس  ٝرُي دغت ؽج٤ؼخ اُذبدصخ ٝ ٗٞع اُزب٤ٖٓ ٖٝٓ أُغؤٍٝ ػٖ 

 اُذبدصخ .

 ٛ٘بى ٗٞػبٕ ٖٓ اُزب٤ٖٓ :

 

زب٤ٖٓ أُغؤ٤ُٝخ بُٝ ٣غ٠ٔ ا٣ؼب ث 1

 أُذ٤ٗخ  ٝ ٣غ٠ٔ ًزُي ثزب٤ٖٓ خغبئش االططذاّ .

  ٛذا اُ٘ٞع ٖٓ اُزب٤ٖٓ ٣وّٞ ثزؼ٣ٞغ اُخغبئش ثبُ٘غجخ

ع دبدصخ ٓغ االخش ٞغ٤بسر٢ كذبُخ ٝادذح كوؾ ٢ٛٝ ػ٘ذ  ٝهُ

 ُٝغذ اٗب أُغؤٍٝ ػٖ عجت اُذبدصخ .

 

  ثبُ٘غجخ اُغ٤بسح االخش٣ٖ ٝ ًٔب ٣وّٞ ثزؼ٣ٞغ خغبئش

أُٔزٌِبد اُؼ٤ٓٞٔخ ك٢ دبُخ ً٘ذ  اٗب أُغؤٍٝ ػٖ اُذبدصخ 

 ) اٗب عجت ٝهٞع اُذبدصخ(.
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غ٠ٔ ًزُي رب٤ٖٓ ج٤ٔغ االخطبس ٣   2

  

  ٛذا اُ٘ٞع ٖٓ اُزب٤ٖٓ   ٣وّٞ ثزؼ٣ٞغ خغبئش ثبُ٘غجخ ع٤بسر٢

ك٢ ج٤ٔغ اُذبالد  عٞاء ً٘ذ اٗب أُغؤٍٝ اٝ ُْ  إًٞ  

 أُغؤٍٝ.

   ًٔب ٣وّٞ ثزؼ٣ٞغ خغبئش ثبُ٘غجخ اُغ٤بسح االخش٣ٖ ٝ أُٔزٌِبد

اُؼ٤ٓٞٔخ ك٢ دبُخ ً٘ذ  اٗب أُغؤٍٝ ػٖ اُذبدصخ ) اٗب عجت ٝهٞع 

 اُذبدصخ(. 

 

  ( :طب١ٞٗ ٗٞع )اُزب٤ٖٓ اُض

 ٢ٌ٘٘ٔ ٖٓ اُذظٍٞ ػ٠ِ رؼ٣ٞغ ك٢ دبُخ دبدصخ٣

 ( :س(ٝ)دب١ٞٗ ٗٞع )اُزب٤ٖٓ اُض

 دش٣ن اٝ اُغشهخ. ك٢ دبُخ٢ٌ٘٘ٔ ٖٓ اُذظٍٞ ػ٠ِ رؼ٣ٞغ ٣

 ( :طب١ٞٗ ٗٞع )اُزب٤ٖٓ اُض

 رٌغ٤ش صجبط اُؼشثخ. ٢ٌ٘٘ٔ ٖٓ اُذظٍٞ ػ٠ِ رؼ٣ٞغ ك٢ دبُخ٣

  ( :صاُزب٤ٖٓ اُضب١ٞٗ ٗٞع )

 االػلبء ٖٓ ٓظبس٣ق اُوؼبء.
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أُ٘ؼشط . ٝرذكغ  اُؼشثخ  داخَ: ٢ٛ هٞح ؽبسدح رٌٕٞ 

 ا٠ُ خبسط ُِٔ٘ؼشط ثشٌَ ػٌغ٢ الرجبٙ أُ٘ؼشط .

ٗبثزح رذكغ ا٢ُ  ا٤ُغبس أُ٘ؼشط ػ٠ِ ا٤ٔ٤ُٖ  اُوٞح  ٓضبٍ :

 .   ٝاُؼٌظ طذ٤خ

 

رخزِق دذح اُوٞح اُ٘بثزح دغت ؽج٤ؼخ أُ٘ؼشط ٝعشػخ  ٓالدظخ : 

 اُؼشثخ ٝدُٔٞخ ٝ اُؼِٞ ٝشؼبع أُ٘ؼشط .

 :  

  اُغشػخ 

  أُ٘ؼشطشؼبع 

 اُذُٔٞخ 

 ِٞاُؼ 

  ) ّدبُخ اُطوظ )االُزذب

 

 رخل٤غ اُغشػخ هجَ أُ٘ؼشط. .1

 ادٌبّ اُوجغ ػ٠ِ أُٞجخ )أُوٞد(. .2

 ثبعزٔشاس. رج٘ت اُذظش ثوٞح ٝ .3

 ص٣بدح اُغشػخ ثشٌَ رذس٣ج٢ ٝعؾ أُ٘ؼشط .4

 ششح اُوٞح اُ٘بثزح 
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اداس٣خ ٣زْ ٓالٛب اص٘بء اُٞهٞع ك٢ دبدصخ ٢ٛ ٝص٤وخ هب٤ٗٞٗخ 

ٓبد٣خ ٝ اُز٢ ٖٓ خالُٜب ٣زٌٖٔ اُغبئو٤ٖ ٖٓ االدالء ثأهٞاُْٜ ٝسعْ ٓؼبُْ ٌٝٓبٕ 

 اُذبدصخ . 

 ال رٌٕٞ ٛذٙ اُٞص٤وخ  ٓؼزشف ثٜب اال ارا رْ اُزٞه٤غ ػ٤ِٜب ٖٓ ؽشف اُغبئو٤ٖ ٓؼب .

ُٞد٣خ ثؼذ اُزٞه٤غ ػ٤ِٜب ، ًٔب اٗٚ ال ٣ٌٖٔ رـ٤ش أُؼِٞٓبد اٝ ٓذزٟٞ أُؼب٣٘خ ا 

٣زْ كظَ ٗغخز٢ أُؼب٣٘خ ثؼذ اُزٞه٤غ ػ٤ِٜب ٤ُزْ اسعبُٜب ا٠ُ ششًخ اُزب٤ٖٓ ك٢ 

 ا٣بّ . 5اجَ ال ٣زؼذٟ 

ٓالدظخ ا١ خطأ ك٢ ِٓئ ٓؼب٣٘خ اُٞد٣خ هذ ٣ٌٕٞ عججب ك٢ ػٌظ أُغؤ٤ُٝخ ث٤ٖ 

 اُغبئو٤ٖ ُذٟ ٣شج٠ اُزش٤ًض اص٘بء ِٓئٜب.

 ء ثبُِـخ اُلشٗغ٤خ اٝ اُؼشث٤خ رٌزت أُؼب٣٘خ اُٞد٣خ عٞا

 ٢ٛ اُضا٤ٓخ  ؟؟؟؟ َٛ 

 جٞاة.

 

 ٞطَ ا٢ُ ارلبم طِخ ث٤ٖ اُغبئو٤ٖ ال كوؾ   ٓغزذت ٝ ٣ٞط٠ ثٜب ك٢ دبُخ ػذّ اُ
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: système ABS évite le blocage des roues lors du freinageLe  

 هلبٍ أُوٞد اص٘بء اُو٤بّ ثبُذظشٛٞ ٗظبّ ٣ؼَٔ ػ٠ِ  ٓ٘غ ا 

٣وّٞ ثزذش٣ش أُوٞد هظذ اربدخ اُلشطخ  ُزذٌْ   abs ٗظبّثٔؼ٠٘ إ ٛذا 

  ك٢ ٓغبس اُؼشثخ اص٘بء اُو٤بّ ثبُذظش

ثبُذظش ٝ رٞج٤ٚ اُؼشثخ ك٢ ٗلظ ثٔؼ٠٘ اٝػخ ا١ اٗٚ ٣ٌٔ٘٘ب ٖٓ اُو٤بّ 

 اُٞهذ هظذ رلبد١ اُخطش .

  :  ٍعؤا 

 َٛ ٣ؼَٔ ٛزا اُ٘ظبّ ػ٠ِ رو٤ِض ٖٓ ٓغبكخ اُٞهٞف  اٝ اُذظش؟ 

 : جٞاة 

زذٌْ ك٢ ٓغبس ا٣ٌُٔ٘٘ب ٖٓ  ال ٣زؼِن ثبُٔغبكخ اُذظش ثَ    absال  .

 اُؼشثخ اص٘بء اُذظش كوؾ.

 ٝ اخشٟ ػبد٣خ :  absٓضبٍ ُِٔوبسٗخ ث٤ٖ ع٤بسح ثٜب 

 

رٌٔ٘ذ ٖٓ ه٤بّ ثٔ٘بٝسح     abs  ٛ٘ب ٗالدع ػ٠ِ إ اُغ٤بسح اُز٢ رزٞكش ػ٠ِ

 اُخطش سؿْ اٜٗب هٔذ ثبُذظش . ك٢ د٤ٖ إ اُغ٤بسح اُؼبد٣خ اططذٓذ ثبُخطش 

 طش٣ن  .اُ ٗلظ دبُخُٜٔب ٗلظ اُغشػخ ٝٝ  ٗٞع ٗلظ ٓؼب اُؼِْ اٜٗٔب ٖٓ
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ك٢ ِٓزو٤بد اُطشه٤خ هٞاػذ األعجو٤خ       

قواعد االسبقٌة فً الملتقٌات الطرقٌةالفً هدا الدرس ان شاء هللا سنقوم بتعلم   

 قبل بداٌة شرح اود توضٌح بعض االمور:

 ٌ كون تحدٌد االتجاه فٌها بالنسبة لجمٌع السٌارات هو الحاالت التً سنتطرق لها

 السٌر الى االمام او تغٌر االتجاه الى جهة الٌمٌن  فقط.

 . فً االخٌر ساضع لكم قاعدة تهم تغٌر االتجاه الى جهة الٌسار  

 

  فً الحالة االولى لدٌنا ملتقى طرق بدون عالمات اذن سنقوم بتطبٌق قاعدة االسبقٌة

 للٌمٌن.

 .السٌارة الزرقاء تمر اوال تم السٌارة الحمراء تم السٌارة الخضراء  

 

للٌمٌن اعطاء االسبقٌة بعالمات طرق ملتقى الثانٌة لدٌنا الحالة فً  . 

 الخضراء السٌارة تم الحمراء السٌارة تم اوال تمر الزرقاء السٌارة. 

حالة ال

1 

حالة ال

2 
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 ًعلى سٌارة التى  اعطاء قف أي انه من الواجب بعالمات طرق ملتقى الثالثة لدٌنا الحالة ف

 الوقوف واعطاء االسبقٌة للٌمن والٌسار قبل العبور. لها عالمة قف

 رغة  فالوقوف اجباري قبل العبور.فً هده الحالة سواء كانت الطرٌق ممتلئ او فا 

 الخضراء  لسٌارة الحمراء مجبرتان بالوقوف و السماح  والسٌارة الزرقاء السٌارة

  .والرمادٌة بالمرور

 

 ًلٌس لكم حق االسبقٌة  أي انه من  بعالمات طرق ملتقى الرابعة لدٌنا الحالة ف

 الواجب الوقوف واعطاء االسبقٌة للٌمن والٌسار قبل العبور.

وف فقط اقوم بتخفٌض غٌر انه فً حالة كنت الطرٌق فارغة ٌمكن المرور بدون الوق

 السرعة .

 الخضراء والرمادٌة بالمرور لسٌارة الحمراء الوقوف و السماح  على السٌارة.  

حالة ال
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 ًاولوٌة المرور أي انه لك االسبقٌة فً  بعالمات طرق ملتقى الخامسة لدٌنا الحالة ف

ملتقى و ٌتوجب على مستعملً الطرٌق االخرٌن الوقوف . رغم دلك ساقوم بتخفٌض 

 طر.السرعة تحسب الي خ

 لسٌارات االخرى بالمرور. الحمراء  والزرقاء الوقوف و السماح  على السٌارة 

 مالحظة هامة :

فً جهة من الطرٌق فان الجهة الٌمٌن فً غالب االحٌان عند ما تكون عالمة اولوٌة المرور 

 والٌسار تكون لدٌهم عالمة قف او عالمة اعطاء االسبقٌة .

 

 ًباالضواء ثالثٌة  الضواء االخضر ٌسمح لنا  طرق ملتقى سادسة  لدٌنا الحالة ف

بالمرور مع االنتباه وتخفٌض من السرعة ترقبا الي خطر او حالة طارئة .الضواء 

 واء االحمر ٌعنً انه ممنوع المرور.االصفر ٌامرنا بالوقف الض

 االخرى مسموح  الحمراء علٌها الوقوف بحكم الضوء االحمر والسٌارات اذن السٌارة

 لها بالمرور الن الضواء اخضر

حالة ال
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 ًباشارة شرطً المرورمع الضواءاالضواء  طرق ملتقى السابعة  لدٌنا الحالة ف

 الثالثٌة فً هذه الحالة كما نعلم  وجود شرطً المرور ٌلغى االشارة الطرقٌة االخرى.

   ًتسمح بالمرور.الوضعٌة الجانبٌة لشرط 

  . الوضعٌة االمامٌة و الخلفٌة لشرطً المرور  تعنً الوقف 

  مسموح لها بالمرور والسٌارة الزرقاء والصفراء مجبرة بالوقف.السٌارة الحمراء 
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I. اُزب٤ُخاٝال رأًذ ٝٓشاهجخ اجٜضح ك٢ ًَ ٣ّٞ هجَ رشـ٤َ ٓذشى اُؼشثخ ٣جت:  

   ٓشاهجخ ٓغزٟٞ ص٣ذ أُذشى. .1

 
     .ٓشاه٤خ ٓغزٟٞ ص٣ذ اُذظبس        .2

 
  .ٓشاهجخ ٓغزٟٞ ص٣ذ أُوٞد أُٞجٚ .3
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              .ٓشاهجخ ٓبء اُزجش٣ذ .4

 
 صجبط. ٓبء ؿغبُخ .5

 
 ٓبء اُجطبس٣خ.    .6
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ٓشاهجخ االػٞاء ٗشاهت االشزؼبٍ اُج٤ذ ُالػٞاء ثبالػبكخ االػٞاء:    .7

 .ادز٤بؽ٤خا٢ُ ٗظبكزْٜ ٝ ٣٘ظخ ثبُزٞكش ػ٠ِ ٓظبث٤خ 

  

 اُؼجالد . .8

 

 

 اٗٚ  ٓشاهجخ اُؼـؾ اُٜٞائ٢ ثبُ٘غجخ ُِؼجالد ٤ُظ ثبعزٔشاس ؿ٤ش

٣ٌٔ٘٘ب ٓشاهجزٚ ٓشح ٝادذ ًَ اعجٞع اٝ ًَ شٜش اٝ اص٘بء سؿجخ ك٢ 

 اُغلش.

 .ػـؾ اُؼجالد ٣ٌٕٞ ٓذذد ٖٓ ؽشف اُظبٗغ 

 لَ اُؼشثخ  ُزأًذ ٖٓ ػذّ ٝجٞد ا١ اصبس ٝاخ٤ش ٓشاهجخ اع   .9

ُض٣ذ اٝ ٓبء اُذ١ هذ ٣زغشة ثلؼَ صوت  ٝ رأًذ ًذُي ٖٓ ػذّ 

 ٝجٞد ا١ د٤ٞإ اٝ اٗغبٕ رذذ اُؼشثخ .
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II. :ثؼذ رشـ٤َ أُذشى 

 
ٝصبئن اُغ٤بسح ٝ اُغبئن. ٖٓ ٝجٞد ٝطالد٤خ رأًذا  .1

 
ػجؾ اٌُشع٢ . .2
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أُشح اُؼبًغخػجؾ أُشا٣ب اُجبٗج٤خ ٝ  .3

 
 ٝػغ دضاّ اُغالٓخ.  .4

 
اُذظش ٝ دٝاعخ اُغشػخ ٝاُٞاطَ ٝ  اُج٤ذ ألجٜضحرأًذ ٖٓ ٓذٟ اشزـبٍ  .5

 .ٓضال رذذ اجٜضح اُزذٌْ  خَِ اٝ دبجض )ه٤٘٘خ أُبء( رأًذ ٖٓ ػذّ ٝجٞد

 
  بالعطب,التنبه اجهزة السالمة ) مثلث تأكد من مدى وجود وصالحٌة 

رافعة  ,الحرٌق مطفئةال,  العاكسة الضوءسترة االمان مصباح الٌدوي , 

 ..(العجلة االحتٌاطٌة وغٌر دلك من المعدات الضرورٌة. ,الٌدوٌة 
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   .اُزأًذ ٖٓ ػذّ ٝجٞد ٓٞاٗغ اُزجبٝص 

   رٞكش ػ٠ِ ٓغبكخ ًبك٤خ ٝآ٘خ ك٢ االٓبّ ُِو٤بّ ثؼ٤ِٔخ اُزجبٝص 

  اُزأًذ ثٞاعطخ أُشأح ٖٓ ػذّ ٝجٞد ا٣خ ع٤بسح ار٤خ ٖٓ اُخِق روّٞ ثبُزجبٝص

 .اٝ ُٜب ا٤ُ٘خ ك٢ اُزجبٝص

ٝ أُ٘جٚ اُؼٞئ٢ ٤ُال أعزؼٔبٍ أُ٘جٚ اُظٞر٢ ٜٗبسا ا 

 اعزؼٔبٍ ٓؤشش رـ٤٤ش االرجبٙ اال٣غش 

 

  االٗذ٤بص ا٢ُ ٓغِي اُزجبٝص 

 رشى ٓغبكخ آبٕ جبٗج٤خ  ًبك٤خ اص٘بء اُزجبٝص

 



KARROUM  Abdelhadi 

    Moniteur Auto-Ecole    

    Tel : 0697847779  
 

 المدرب: عبد الهادي كروم

  اُوب٤ٗٞٗخص٣بدح اُغشػخ دٕٝ رجبٝص اُغشػخ

 
 

 

  أُزجبٝصح اُغ٤بسح ػٖ االثزؼبد ٓذٟ ٖٓ ُزأًذ ٝاُؼبًغخ اُجبٗج٤خ أُشأح ٓشاهجخ 

  أُشأح ك٢ ًبِٓخ ظٜٞسٛب ثؼذ رُي ٝ

 ٖٔاعزؼٔبٍ ٓؤشش رـ٤٤ش االرجبٙ اال٣ 

 .ٖاُشجٞع ا٢ُ ٓغِي اُغ٤ش اُؼبد١ ٓغ اُزضاّ اهظ٠ ا٤ٔ٤ُ 
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 فٍ دانت ولىع ػطب نهكابخ انشئُسٍ: 

 . اسخؼمم ػهبت انسشػت 

  ٍحخفُض مه مسخىَاث انسشػت مه انمسخىي االكبش انً االصغش ان

 دُه انىصىل انٍ مسخىي انثاوٍ مه انسشػت .

  ٍكهما مغ اسفاق دنك بشفغ انذصاس انثاوىٌ  )انُذوٌ( بشكم حذسَج

 لمج بخخفُض مسخىي انسشػت .

  . اسخؼمال مىفذ انخطش او مسهك انىجذة 

   حىبًُ مسخؼمهٍ انطشَك بانمىبً انصىحٍ واالشاساث انضىئُت ودنك

 بضغظ انمسخمش ػهً انمىبً انصىحٍ.

  اسخؼمال اضىاء انىجذة إلشؼاس مسخؼمهٍ انطشَك بىجىد خطب ما او

 خطش .

 َسخؼمم نضىء انطشَك:فٍ دانت حمابم مغ مسخؼمم انطشَك 

  سشػت.حخفُض ان 

 و الصً انُمُه.اانخز 

 .الىو بئشاسة ضىئُت لصُشة مخكشسة 

 . اسخؼمم ضىء انخمابم 

 َمه مه انطشَكاال اوباوظش إنً خطىط ج . 

 فٍ دانت حىاجذ اماو مىذذس خطُش 

 الىو بخمشَش مسخىَاث انسشػت حىالصُا مه االكبش انً االصغش 

 بانذصش بصفت مخمطؼت و مخكشسة مخىانُت  لُاو 

 ادكاو حىجُت انممىد بهُىوت وببظء ادا كان مىذذس بً مىؼشجاث 

 حجىب انضغظ ػهً انذصش بصفت مخصهت و باسخمشاس 
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 فٍ دانت اوزالق انؼشبت :

 .وفادٌ اسخؼمال انفشامم ودواست انسشػت وكزنك انىاصم 

 ت انخٍ اوزنمج انُها مؤخشة ادكاو حىجُت انممىد بهُىوت  وببظء ,وذى انجه

 انؼشبت فذانت ارا كاوج انطشَك فاسغت لصذ حصذُخ انمساس.

 


