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صورة
شخصية

تقاسم الطريق
لسياقة مركبة وسط حركة سير كثيفة ومتنوعة ،يتعين عميك اكتساب الكثير من الخبرة .وتستمزم ىذه
األخيرة اكتساب ثقافة الطريق ومبادئ السالمة الطرقٌة .ىذا ما ستمكنك منو مؤسسة تعميم السياقة .كما
ستساعدك عمى تحميل وضعيات السياقة التي تمكنك من بموغ استقاللية ذاتية أفضل .ولذلك ،يتعين عميك
التحمي بالصبر والمشاركة الفعالة في ىذا التمقين ،سيما عن طرح جميع األسئمة الممكنة عمى مدربيك.
مدربك شخص مرخص لو ومحترف .تتيح لو خبرتو وكفاءتو معرفة استعمال أنجع لممحيط الطرقي يمكنك
من التدرج في التمقي وسيمنحك الشروحات أو يطالبك بتقديم مالحظات حول بعض المؤشرات الطرقية
لتمكينك من فيم وضعيات السياقة .وبفضل ىذه القراءة ""الذكية'' لمطريق ،ستتمكن من فيم أفضل ،وليذا،
فإن درس السياقة ال ينحصر من الضروري في السياقة الفعمية فحسب بل سوف تحتاج ألجل تحميل
سياقتك أن تتوقف قميال لتبادل تجارب السياقة مع مدربك ومع بعض السائقين المتعممين والمتواجدين معك
عمى متن المركبة.
ستجري الدروس عمى النحو التالي:
في البداية ،سوف يشرح لك مدربك أىداف الدرس ،أي ما ستتمقنو .وسيحدد لك ماىية األىداف
المراد تحقيقيا بعد مراجعة آخر مكتسباتك.
ثم ،سٌقدم لك المدرب شروحات وٌطلب منك إنجاز بعض التمارٌن .وستقل توجٌهاته مع
اكتسابك لمزٌد من االستقالل الشخصً.
في نياية الدرس ،ستكون قادرا على قٌاس التقدم الذي أحرزته .وستتناقش مع مدربك لتقٌٌم
مكتسباتك وما ستتلقاه فً الحصة القادمة.
كيف ستتمكن من التدرج في تعممك ؟
ال يتخذ التعمم مسا ار خطيا ،إذ يمكنك اكتساب المفاىيم األولية لمسياق بشكل سريع في البداية ،وتمييا فترة
بطء ثم فترة تستوعب خالليا السموكيات الموالية بشكل أسرع .ىذا التطور طبيعي ،إال أنو ،إذا ارتابك شك
حول التقدم الذي تحرزهٌ ،مكنك التحدث فً ذلك مع مدربك ،وسٌدلك على مستوى تقدمكم بشكل واضح.
تدريبك عمى السياقة
إن الغرض من التكوين األولي ىو اكتسابك االستقالل الذاتي في سياقة مركبتك مع ضمان سالمتك
وسالمة الركاب المرافقين لك ،وأيضا سالمة باقي مستعممي الطريق المحيطين بك.
ولتحقيق ذلك ،يتعين عميك ،عمى سبيل المثال :
 امتالك مفاىيم حول المركبة وصٌانتهـــا؛
 معرفة كيفية استخدام مفاتيح التحكم في المركبة (ماسحات الزجاج ،مكٌف اليواء).. ،؛
 التعرف عمى العالمات واإلشارات األرضٌة من أجل أخذىا بعين االعتبار؛
 فيم القواعد الرئيسية لمسير والجوالن عمى الطريق؛
 معرفة كيفية اختيار موقعك عمى قارعة الطريق؛
 القدرة عمى عبور التقاطعات أو تغيير االتجاه بداخميا مع مراعاة قواعد المرور؛
 معرفة كيفية االندماج في حركة مرور سريعة؛








معرفة كيفية مالئمة السرعة مع الظروف ومع اإلمكانيات المتاحة لك؛
قادر عمى توقع ما سيحصل واتخاذ الق اررات المناسبة؛
أن تكون ا
حترم مع باقي مستعممي الطريق ،وأن تحسن التصرف مع الفئات األكثر عرضة
أن تتعامل با ا
لمخطر؛
القدرة على تحدٌد الوضعٌات الخطٌرة حتى تتفادى وضع نفسك فٌها؛
فيم الرىانات الفردية واالجتماعٌة للسٌاقة؛
اكتساب مفاىيم السياقة المراعية لمبيئة.

معالم التدريب
المعارف النظرية
تتطمب السياقة ردود فعل مناسبة ومتناسقة .ويتعين عميك أن تدشن عممية تعممك لمسياقة باكتساب معارف
تنظيمية وأيضا معارف تقنية وسموكية .ويمكنك بعد ىذا التعمم تقييم معارفك ومياراتك من خالل اختبارىا
لكي تتأكد من استعدادك الجيد الجتياز اختبار قانون السير.
المجال األول لمكفاءة
يجب أن يكون المجال األول قريبا من منطقة حركة السير فييا ضعيفة أو منعدمة .ويتعين أن يسمح ىذا
المجال بتعمم الجوانب الميكانيكية لسياقة المركبة بعيدا عن أي مؤثرات خارجية مرتبطة بحركة السير.
ويسمح ىذا المجال "المحمي" بإضفاء طابع التمقائية عمى عممية السياقة دون حاجة إلى االىتمام بجوانب
أكثر تعقيدا.
ولسياقة مركبة ،ستكون في حاجة إلى معرفة المفاىيم األساسية عن كيفية اشتغال المركبة .وينبغي لك
دراسة ىذه الجوانب الميكانيكية حتى تصبح شيئا فشيئا واضحة لديك .وعندئذ ،يمكنك ولوج عالم الطريق.
ويتطمب اكتساب المعارف األولى لمسياقة ،في بعض األحيان ،بذل بعض الجيد لكنيا تبقى ضرورية
لتحرير عقمك في وقت الحق .وقد يسيل استخدام أدوات مبتكرة اكتساب ىذه المكانيزمات التمقائية .كما
أن العديد من ىذه الميارات والمعارف يمكن أن تكتسب خارج حركة السير.
المجال الثاني لمكفاءة
المجال الثانً هو عالم "مثالً" ،بمعنى أن حركة السٌر فٌه لٌست كثٌفة جدا وأن مستعملً الطرٌق
ٌسٌرون فٌه فً احترام تام للقواعد الرئٌسٌة ،وفً ظروف مناخٌة مواتٌة .ستقوم بتوظٌف قدرتك على
التحكم المكٌانٌكً فً المركبة مع احترام قواعد التموقع ،واألسبقٌة والسرعة .وستتعلم كٌف ُتعٌر
االهتمام للمستعملٌن اآلخرٌن واقتسام الطرٌق فً احترام متبادل.
أصبحت اآلن تتحكم في مركبتك ،وتحترم قواعد التموقع والسرعة واألسبقية .وتسير وسط مستعممين آخرين
لمطريق لكنك ال تتعامل مع وضعيات معقدة .وتقوم بتقييم المسافات الفاصمة بين المركبات وكذا السرعات
بشكل صحيح .وتسيل عميك مياراتك الميكانيكية القيام بالمناورات ،وأصبحت تدرك أىمية التوقع في
البحث عن مكان لمتوقف كما في الحاالت األخر .

المجال الثالث لمكفاءة
المجال الثالث ىو العالم الحقيقي مع ما لو من حدود واكراىات وخصوصيات .تكون حركة السير فيو
كثيفة و/أو سريعة .لقد اقتربت اآلن من االستقالل الذاتي ،غير أنك ال تعرف بالضرورة كيف تتعامل مع
كافة الوضعيات بالنظر إلى أن تجربتك ما زالت محدودة جدا .ولكن التكوين الذي تمقيتو وأيضا قدرتك
عمى الفيم سيساعدانك عمى تجاوز الوضع بشكل آمن .ولن تصبح سائقا موثوقا بو ،يحترم القواعد
والغير ،إال بعد حصولك عمى رخصة السياقة ومراكمة خبرة كافية.
لقد أصبحت قاد ار عمى مواجية حركة سير كثيفة وسريعة ،وأصبحت حركة الرؤية لديك أوسع وأكثر دقة
مقارنة بوضعيتك في البداية .يمكنك اآلن السير في كافة االتجاىات دون أن تخطأ طريقك ،وتعرف كيف
تصحح االتجاه في حالة الخطأ دون إزعاج مستعممي الطريق اآلخرين.
أصبحت مستقال داخل حركة سير عادية وعمى استعداد لخوض التجربة بمفردك.
تعمم حسن التصرف
إن سياقة المركبة ىي نشاط معقد يجمع بين المعارف والميارات .كما أن عممية سياقة مركبة تضع دوافع
التنقل الفردي فً مقابل إكراهات السٌر والجوالن .ولذك ،سٌكون علٌك أن تتعلم كٌف تعرف نفسك
وأٌضا كٌف تتعرف على ردود أفعال الغٌر المحتملة .إن فهم نظام السير عمى الطرق والتسامح مع كل
شخص ىما الميارات الرئيسية التي يجب عميك اكتسابيا.
هذا الكتٌب الخاص بالتدرٌب تم إعداده لٌساعدك على تحقٌق ذلك .وٌتعٌن علٌك اإلشارة إلى كل حصة
سواء كانت نظرٌة أو تطبٌقٌة وبيان طبٌعتها (مناقشة ،تقٌٌم ،وضعية معينة ،استقاللية .)...
تدريبك
يمكن أن يبدأ ىذا التدريب ابتداءا من سن  11سنة .وتتكون فضاءات التكوين الثالثة من جزء نظري
وآخر تطبيقي ،يمكن برمجتيما بشكل تناوبي من طرف مؤسسة السياقة التي تتابع فييا تكوينك .ويسعى
جزءا التكوين إلى تحقيق األىداف المحددة في ىذا الكتيب التعميمي.
ويضم الجزء النظري (المعروض عمى خمفية برتقالية المون) مقاطع تتعمق باألىداف والمضامٌن النظرية
لمتدريبٌ ،قوم بتنشٌطها مدرب السٌاقة .وتبدأ بعض المقاطع أو تنتيي بالمناقشة .وسيتم تكممتيا عن
طريق مقاطع تضم االختبارات والتداريب عمى االمتحان النظري العام لنيل رخصة السياقة في شكل
استمارة ذات اختيارات متعددة.
وٌتضمن الجزء التطبٌقً (المعروض على خلفٌة زرقاء) الحد األدنى من التدرٌب على الطرق المفتوحة
للسٌر .وٌمكن قضاء بعض الساعات على آلة المحاكاة وفً مسلك بعٌد عن الطرٌق ،لمساعدتك على
اكتساب بعض التلقائٌة فً التحكم فً مفاتٌح التحكم.
في نياية التدريب األولي ،يقوم المدرب بإجراء تقييم لمميارات المكتسبة يسمى "امتحان أبيض" .وبعد

الحصول عمى اختبار قانون السير واجتياز التقييم النيائي بنجاح ،سوف يشيد مدربك أنك بمغت مستو
من الميارة يكفي لكي تتقدم إلى االمتحان.
التقييم الذاتي
إن مدربً السٌاقة سٌرافقونك طٌلة تعلمك لكنهم سوف لن ٌحلوا محلك .وٌنبغً لك قٌاس التقدم الذي
تحزه بشكل دقٌق فً أوقات مختلفة من التدرٌب.
ويمكنك االستعانة بالخانات التي توجد أمام األىداف الواجب تحقيقيا وكذلك في قائمة الكممات الرئيسية
لتقييم التقدم الذي أحرزتو .يمكن التشطيب عمى الخانات حسب تقديرك وبعد مناقشة األمر مع مدربك:
خانة فارغة ) (بالنسبة إلى المحتو الذي لم تتم بعد معالجتو ،خانة مشطب عمييا ) (تخص
المحتو الذي يوجد في طور االكتساب ،وأخي ار خانة مسطرة ) (بالنسبة إلى المحتو الذي تم اكتسابو.
ويحتوي كل مقطع عمى قائمة من الكممات الرئيسية التي تمكن من الوصول إلى مفاىيم أو مضامين
الجوىرية تشكل األساس الذي ينبغي تقاسمو من طرف جميع السائقين المغاربة .تدخل ىذه القاعدة ضمن
المعارف والممارسات والخبرات األساسية ،ويتعين عميك تشجيع مدربك لكي يقوم بشرحيا كميا الواحدة تمو
األخر حتى يتسنى لك الوصول بدورك إلى ىذه القاعدة من المعارف المشتركة بين كل السائقين
المستقمين.
يخصص الجزء الثاني من هذه الوثيقة ل "التقييم الذاتي" الذي سيساعدك عمى حصر النتائج مع مدرب
السياقة .وسيجر االمتحان التجريبي في ظروف تتشابو مع االختبار الحقيقي ،وسيسمح لك بالتحكم في
القمق والتوتر أثناء السياقة من أجل تجاوز ىذه المرحمة التي ستقودك نحو االستقاللية.
الحصول عمى رخصة السياقة
يجب أن يكون مدربك في السياقة قد أعطاك الضوء الخضر في كل االختبارات .إن خبرة المدرب تسمح
لو بتقييم قدراتك بشكل دقيق وبترشيحك لالختبارات مع أكبر قدر من فرص النجاح.
لمحصول عمى حق سياقة مركبة ،يجب أن يتوفر فيك شرطان اثنان .وسينبغي لك الحصول عمى 40/32
عمى األقل في االختبار النظري العام واجتياز االمتحان التطبيقي بنجاح.
وتستغرق مدة االختبار النظري  35دقيقة ،في حين يخصص لمسياقة الفعمية  25دقيقة تقريبا .أثناء
االختبار سوف ٌُطلب منك القٌام بمناورتٌن مختلفتٌن على األقل .وسيكون عميك ،أيضا ،التحقق من
بعض العناصر التقنية داخل المركبة وخارجيا والجواب عمى سؤال يتعمق بالسالمة الطرقية.
االختبار النظري
سيقوم الممتحن بتقييم أدائك .ويأخذ االختبار النظري ساعة من الوقت تقريبا .وبعد التحقق اإلداري،
سٌعطٌك الممتحن المكمف باالختبار كل التعميمات قبل االمتحان حتى تتمكن من اإلجابة.
االختبار التطبيقي

يبرمج ىذا االختبار بعد االنتياء من التدريب األولي ،أي بعد التدريب عمى المستو الثالث من الكفاءة.
ويتضمن االختبار تحميل وحصر مجموع الكفاءات المطموبة لسياقة مركبة بأمان .ويجر االختبار
التطبيقي داخل المجال الحضري وخارجو.
يعرض عميك الممتحن الكيفية التي سيمر بيا االمتحان .بعد ذلك ،سيكون عميك فقط قيادة المركبة واظيار
قدرتك عمى أن تصبح مستقال ،مع مراعاة السالمة عمى متن المركبة وأيضا سالمة مستعملً الطرٌق
اآلخرٌن .في حالة ارتكاب خطأ أو النسيان ،سٌطلب منك الممتحن تصحيح الخطأ أو األخطاء ،في حدود
اإلمكانيات المسموح بيا .ينبغي لك اإلصغاء جٌدا إلى مالحظاتو ،ألنها ستمكنك من التكيف واستدراك
خطأ في السياقة عند االقتضاء.
سيقوم الممتحن بتقييم أربع ميارات رئيسية أثناء السياقة:
-

جمع المعمومات ،ويتعمق األمر بقدرتك عمى الرؤية البعيدة والفعالة مع القيام ،عند االقتضاء،
بالمراقبة غير المباشرة لمحيطك (بواسطة المرآة الداخمية( والمرايا الجانبية.
احترام سرعة السير التي يجب أن تكيف في حدود السرعات القانونية ،السيما عند وجود
مستعممي طريق عديمي الحماية أو بسبب ضعف الرؤية.
اقتسام قارعة الطريق ،سواء في حالة التموقع أو في إطار احترام المسافة الفاصمة بين
العربات.
التواصل مع مستخدمي الطريق اآلخرين بواسطة جميع الوسائل القانونية المتاحة (أضواء تغيير
االتجاه ،واإلشارات الضوئية )..أو الوسائل غير الرسمية (إشارات باليد ،النظرات.)..

ىناك ثالث أنواع من المناورات الممكنة :
 الرجوع إلى الخمف في خط مستقيم؛ الركن بين متراسين؛ القيام بنصف دورة.األخطاء الموجبة لإلقصاء في االمتحان :
يؤدي الخطأ الموجب لإلقصاء إلى السقوط في االمتحان ،سواء احتاج ذلك إلى تنبيو شفوي أو تدخل
مادي من طرف الممتحن أم ال .ويشمل الخطأ القيام بسموك محفوف بالمخاطر يضع مستعممي الطريق
اآلخرين و/أو المركبة في وضعية تصبح فييا السالمة متوقفة ،أساسا ،عمى ردود فعل األغيار.
ودون اإلخالل بيذا التعريف ،فإن الخطأ الموجب لإلقصاء يصبح قائما في حالة ارتكاب إحد المخالفات
التالية:
 السير في الجانب األيسر من طريق ذات اتجاىين؛ عبور خط متواصل،-السير فوق شريط التوقف العاجل أو الممرات الخاصة؛

عدم احترام عالمة تمزم الوقوف أو اإلشارة الضوئية ؛السير في االتجاه الممنوع؛ تجاوز السرعة المسموح بيا.شرط:
ستحصمون عمى رخصة السياقة في حالة اجتيازكم بنجاح اختبار المناورات في حمبة مغمقة وكذا اختبار
السير في مجال السير داخل وخارج المجال الحضري في ظروف السياقة العادية.

المجاالت الثالث لمتدريب والحصول عمى رخصة السياقة
المجال األول لمتدريب
 اإلشارات والعالمات الطرقية
 خصائص البنيات التحتية الطرقية
 الوقاية الصحية والسالمة الطرقية
 االستخدام المريح
 الجوانب الميكانيكية
 استقاللية السائق

المجال الثاني لمتدريب

 تقبل المخاطر والسياقة
 استخدام المواد المخدرة سواء المشروعة أو غير المشروعة
 المسؤوليات الفردية والجماعية
 التفاعل بين مستعممي الطريق
 خصائص مستعممي الطريق المعرضين لمخطر ممن يتقاسمون الطريق
 اإلدراك واستراتيجية الرؤية عند السائق
 التواصل مع مستعممي الطريق اآلخرين
 تقاسم الطريق عند التقاطعات
 السير في خط مستقيم
 مناورة التجاوز
 مناورة التقاطع
 تدبير التخفيف من السرعة
 الدخول إلى الطريق الرئيسي أو مغادرتيا

المجال الثالث لمتدريب

 التنقل والحركية
 نمط الحياة ودافع السالمة أو نمط الحياة والسالمة
 تقبل المخاطر والسياقة
 ظروف اإلضاءة
 تدبير السرعة في ارتباط مع اآلخرين
 تكييف السياقة مع التقاطعات الخاصة
 تكييف السياقة مع أحوال الطقس
 تكييف السياقة في الطريق السريع
 تكييف السياقة في الميل أو في أحوال جوية سيئة
 كيفية التصرف في حالة عطل أو حادث أصاب المركبة
 استقاللية السائق
 السياقة المراعية لمبيئة
 تدبير المواقف الحرجة (كسر والطوارئ)
 محتو غير معالج  محتو في طور االكتساب  محتو مكتسب.

أقيم ذاتي طيمة مسار التدريب
المجال األول لمتدريب

المحيط :
إشارات وعالمات الطريق

أعرف كيف أفسر أو أتعرف عمى
 اإلشارات العمودية حسب أشكاليا وألوانيا والرموز التي تحمميا.
 دالالت عالمات التشوير ذات الرسالة المتغيرة.
 اإلشارات األرضية حسب التشوير األفقي.
 التموقع في غياب أية عالمة.

يمكنني تفسير :

 تكييف السياقة حسب خصائص الطريق (المظير ،واالنحناءات)...
 تكييف السياقة حسب حالة قارعة الطريق

 التشوٌر األفقً
 إشارات عمودٌة
 سرعات محدودة
 عالمات التقاطعات
 غٌاب اإلشارات
 تموضع المركبة
 قواعد السٌر على الطرٌق  خصائص البنٌة التحتٌة الطرقٌة
الصحة
الوقاية الصحية والسالمة الطرقية
يمكنني تفسير :

 آثار حادثة عمى جسم اإلنسان.
 تشغيل أجيزة السالمة السمبية لحماية الركاب وحماية نفسي.
 حزام السالمة

السياقة خارج حركة السير أو في مسمك أو في باحة محمية .يمكن تطوير بعض الميارات باستعمال
جياز محاكاة السياقة قبل الوصول إلى مرحمة التطبيق أو مناقشتيا داخل المجموعة.
الوضع الصحيح لمجموس والسياقة
 أختار الوضع المناسب لمسياقة؛

 أستعمل مفاتيح التحكم المساعدة عمى السياقة وتجييزات الراحة؛
 أستعمل أجيزة التحكم الخاصة بالسالمة.
 المقعد

 وسادة المركبة

 أضواء

 أضواء تغيير االتجاه

 ضوء التوقف

 لوحة المفاتيح

 أضواء الطوارئ

 راديو المركبة.

 المقود

 مرايا عاكسة

 التيوية

 مساحات الزجاج

 منبيات صوتية وضوئية

الجوانب الميكانيكية
 أراقب المركبة وأقوم بصيانتيا بشكل منتظم.
 أحرك ذراع ناقل السرعة (ذراع االختيار بالنسبة عمبة التروس األوتوماتيكية)؛
 أستعمل اإلكسسوارات الرئيسية لمسالمة وىي:
 مجموعة نقل القدرة
 دواسة الحصر
 دليل تقني
 لوحة القيادة
أضواء
 ممتص الصدمات
 أضواء  /مصابيح








دواسة الوقود
 مقود
مستويات السوائل
أجيزة التحكم في المقود
أضواء التحذير
فرامل
المصاىر








دواسة القابض
 معدات
ضغط اليواء في اإلطارات
ذراع ناقل السرعات
تردي  /نفخ اإلطارات
دفتر الصيانة
العجمة االحتياطية

االنطالق والتوقف على األرض المنبسطة
 أستخدم مفتاح المركبة وأستعد للسٌاقة؛
 أستعد لالنطالق ومغادرة التوقف.
 أحرر فرامل الوقوف.
 التسخٌن القبلً

 مشٌعة التشغٌل

 مطلق التشغٌل

 تزحلق ناقل الحركة

 زيادة السرعة

 حصر

 موضع القدمٌن

 فرملة الٌد

 التوقف عن الحركة

المنعرجات والمنعطفات :
 أسوق المركبة فً خط مستقٌم وفً المنعرج.
 أقوم باالنعطاف وأتبع المنعرجات.
 مرونة
 تداخل
 النظر فً  3مراحل
 سرعة
 إسفلت الطرٌق
 مسافة التوقف

 موضع الٌدٌن (س 01و 01أو س 9و)01
 تأثٌر جٌروسكوبً وزاوٌة العجالت
 رؤٌة
 عادة
 سوء األحوال الجوٌة
 التحكم فً الفرملة

 السعة -20إلى +20
 انزالق
 مسار
 إشارة
 مستعملً الطرٌق
 أنظمة المحركات

انطالق وتوقف على حافة الطرٌق








أنطلق مستخدما فرامل الٌد.
أنا قادر على إبقاء المركبة متوقفة باستعمال القابض.
أمنع المركبة من التراجع إلى الخلف باستعمال القابض.
أشرع فً السٌر نزوال باستخدام الفرملة والقابض معا.
أنطلق فً السٌر صعودا باستخدام الفرملة والقابض معا.
أحافظ على اتجاه السٌر وأحافظ على المسافة مع المركبة أمامً.
أضغط على دواسة البنزٌن وأغٌر السرعة.

تدبٌر التروس
 أزٌد السرعة بسالسة وأغٌر مستوٌات السرعة المناسبة.
 أنزل إلى السرعة األدنى بعد تخفٌف السٌر.
 أتوقف أثناء السٌر بسرعة عالٌة نسبٌا.
 مجموعة نقل القدرة
 أنظمة المحركات

 تزامن
 الرابط والقوة

 الفرملة وفرملة المحرك
 تراتب مستوٌات السرعة

مناورات أساسية








أقوم بقٌاس مستوى الرؤٌة لكً أختار المكان األكثر أمانا للقٌام بالمناورة.
أقوم بنصف دورة فً نفس المكان خالل مناورة على شكل . U
أقوم بنصف دورة فً شارع عرضه  7أمتار فً ثالث مراحل (تحرك واحد إلى األمام فً شكل
منحنى ،تحرك واحد إلى الخلف فً شكل منحنى ،وانطالق إلى األمام للمغادرة).
أعبر حاجزا منخفض العلو (جانب الرصٌف ).
أركن المركبة فً أماكن ٌزٌد عرضها على  2مترٌن بٌن متراسٌن أو فً وضعٌة جنبا إلى
جانب أخرى فً خط مائل أخرى فً زالوٌة قائمة؛
أسٌر إلى الخلف فً خط مستقٌم على طول  1أمتار دون االبتعاد بأكثر من متر واحد عن حافة
الطرٌق.
أسٌر إلى الخلف فً شكل دائري إلى الٌمٌن دون أن ٌبتعد محور المركبة الخلفً بأكثر من متر
واحد عن حافة الطرٌق.

 الرؤٌة على  3مراحل

 مسار

 سرعة

 مناورة

 إشارات

 تحدٌد التوقف

 تحديد وقوف السٌارات

 الوقوف والتوقف الخطٌران

 السٌر إلى الوراء

 احتٌاطات خاصة
 محطة وتوقف مركبة مزعج

استقاللٌة السائق
 أذكر االحتٌاطات الواجب اتخاذها للحد من المخاطر المرتبطة بالمسار الروتٌنً.
 أقٌم قدرتً على مواجهة الضغوط الصادرة من مستعملً الطرٌق اآلخرٌن.
 عادات
 تأثٌر
 مخاطر متصورة ومخاطر حقٌقٌة

 صور ذهنٌة

المجال الثاني لمتدريب
مشاريع الحياة والسالمة الطرقية
قبول المخاطر والسياقة
أنا قادر على شرح أو تحدٌد
 فئات الركاب الذٌن ٌمكنهم التأثٌر على سلوكً أثناء السٌاقة.
أنا قادر على شرح أو تحدٌد
 تأثٌر عائلتً ،أصدقائً على تصوراتً وسلوكً.
 تأثٌر أطراف أخرى على سلوكً ،وعلى السالمة.
أنا قادر على تقدٌم
 الحجج التً تمكننً من مقاومة الضغط االجتماعً وتأثٌره فً اختٌار السرعة وعلى قراراتً أثناء
السٌاقة.
 تأثٌر

 معاييراجتماعٌة  /شخصٌة /قانونٌة

 مسؤولٌة

 مقاومات

 عدوانٌة

 خطر على الذات

القواعد االجتماعٌة
استعمال المواد المخدرة المشروعة وغير المشروعة
أنا قادر على تفسٌر
 آثار المواد المخدرة على سلوكً أو على سلوك اآلخرٌن.

 المواد المخدرة

 استخدام المواد المخدرة  قلة الخبرة

 المفاهٌم الخاطئة

 ارتفاع نسبة الكحول في الدم

الحركية اإليجابية والسلبية
المسؤوليات الفردية والجماعية
ٌمكننً أن أشرح
 مفاهٌم التأمٌن اإلجباري واالختٌاري.
التفاعل بين مستعملي الطريق
ٌمكننً أن أشرح وأحدد
 مختلف وسائل تواصلً مع مستعملً الطرٌق.
 أسباب الخطورة المفرطة لحوادث السٌر حسب فئات مستعملً الطرٌق.
 كٌف ٌمكن أن ٌؤثر مستعملو الطرٌق اآلخرون على سلوكً أثناء السٌاقة.
خصائص مستعملي الطريق األكثر عرضة للخطر الذين يتقاسمون الفضاء الطرقي
ٌمكننً أن أشرح وأحدد
 التنقالت المحتملة ألحد مستعملً الطرٌق األكثر عرضة للخطر فً الزمان والمكان.
 تكٌٌف سٌاقتً خالل تواجد مستعمل (ي) الطرٌق األكثر عرضة للخطر.






 دراجون
 عربات الوزن الثقٌل
 العربات ذات األولوٌة

 راكبو الدراجات الهوائٌة
راجلون
 حافلة  /ترام
راكبو الدراجات النارٌة
 فهم
تواصل
 مناطق الشك
قواعد اللباقة
مناطق اإلكراه بسبب تواجد مستعملً الطرٌق األكثر عرضة للخطر

السياقة في هوامش التجمعات السكنية وفي البوادي ،وفي المناطق التي تعرف حركة سير ضعيفة وحيث
السرعة تقل عن  011كلم  /ساعة.
اإلدراك واالستراتيجية البصرية للسائق
 أشرح الفرق بٌن البحث عن المعلومات البصرٌة المباشرة وغٌر المباشرة.
 أقدر تحركً أثناء الثانٌتٌن القادمتٌن (مجال التصحٌح).
 أقدر تحركً أثناء الثوانً األربع القادمة (مجال التموقع).
 أقدر تحركً أثناء الثوانً العشر القادمة (مجال التوقع).
 آخذ فً االعتبار وجود الزواٌا المٌتة .






المجال البصري المباشر
الزواٌا المٌتة الجانبٌة
مؤشرات رسمٌة -غٌر رسمٌة
نطاق عدم الٌقٌن
منطقة الخطر المحتمل

 الزواٌا المٌتة األمامٌة

 المجال البصري غٌر مباشر
 حركٌة الرؤٌة
 السرعة المفرطة وتجاوز السرعة
 منطقة اإلكراهات
 مقعد السالمة

التواصل مع مستخدمي الطريق اآلخرين
الرسمً وغٌر الرسمً:
ٌ مكننً تحدٌد الوسائل الرسمٌة وغٌر الرسمٌة المستعملة للتواصل على الطرٌق.
 أقدر النتائج المترتبة عن ارتكاب خطأ فً تحدٌد إشارة غٌر رسمٌة بٌن مستعملً الطرٌق.
أرى وٌرانً الغٌر:
 أبٌن المؤشرات التً ٌجب رصدها لكً نتبٌن بأن أحد مستعملً الطرٌق فهم ما ننوي فعله.
 أقدر الوقت الضروري لكً ٌتمكن أحد مستعملً الطرٌق من فهم ما ننوي فعله.
أنذر :
 آخذ فً االعتبار الوقت الذي ٌستغرقه رد فعل مستعملً الطرٌق اآلخرٌن للتنبٌه إلى تغٌٌر
السرعة.
 آخذ فً االعتبار الوقت الذي ٌستغرقه رد فعل مستعملً الطرٌق اآلخرٌن للتنبٌه إلى تغٌٌر
المسار.
 عدم اإلزعاج والمفاجأة
 أضواء الفرامل
 تنبيو بواسطة الضوء األمامً

 التواصل

 تنبٌه مبكر وواضح

 منبو

 أضواء الطوارئ

 أضواء تغٌٌر االتجاه

تقاسم الطريق عند التقاطعات
 أقترب وأعبر التقاطعات.
 أعرج إلى الٌمٌن أو الٌسار عند التقاطعات.
 أقدر مدى الرؤٌة عند التقاطعات.
 أقود فً التقاطعات حٌث الرؤٌة جٌدة.
 أقود فً التقاطعات حٌث الرؤٌة ضعٌفة.
 أقود فً المدارات.
 الممرات العادٌة

 الممرات المتخصصة

 األبواب

 المراقبة والزواٌا المٌتة

 مؤشرات

 3 ممرات/ممر

 مؤشرات رسمٌة وغٌر رسمٌة
 رؤٌة
 مراقبة قبل التقاطع

 قواعد
 المستعملون اآلخرون









الممرات المحجوزة
إشارات
أضواء الفرملة
السرعة قبل التقاطع
التشابهات
مراقبة
الدوارات المهمة

 منطقة النزاع
 السمات الخاصة للدوارت والمدارات
 كساء القارعة
 المستعملون اآلخرون

السير في خط مستقيم
 أقدر الحٌز الذي تشغله المركبة داخل فضاء الطرٌق.
 أقٌس الوقت الذي سٌستغرقه عبور الطرٌق حسب نوع مستعملً الطرٌق.
 آخذ فً االعتبار هندسة األماكن ووجود مستعملٌن آخرٌن لعبور الطرٌق.
 أقدر الوقت الالزم لتشغٌل المحرك والوصول إلى مختلف السرعات.
 أقدر الوقت الفاصل بٌن المركبات نحو األمام.
 أقدر الوقت الفاصل بٌن المركبات فً الخلف.
 أتوقع التغٌٌرات المحتملة فً السرعة وتغٌٌر االتجاه من طرف المركبة التً توجد أمامً.
 آخذ فً االعتبار تغٌر سرعة حركة المرور فً تدبٌر الوقت الفاصل بٌن المركبات فً الخلف
واألمام.
 آخذ فً االعتبار بعض المركبات التً تحجب عنً الرؤٌة للزٌادة فً الوقت الفاصل بٌن المركبات
فً اتجاه األمام.
 آخذ فً االعتبار بعض مستعملً الطرٌق األكثر عرضة للخطر فً اختٌار المسافة الفاصلة بٌن
المركبات.
مالءمة السرعة والتعامل مع تباطؤات السير
 أقوم بتقٌٌم قدرة مركبتً على التباطؤ.
 أقدر المسافة المطلوبة للوقوف بسرعات متفاوتة.
 آخذ فً االعتبار هٌكل سٌارتً للتوقف بدقة نحو األمام أو إلى جانب سٌارتً.







 سرعات /ممرات
تحوٌل كلم/ساعة إلى م ثانٌة
 أسباب أخطاء التقدٌر
سرعة/محٌط
مسافة التوقف= المسافة المقطوعة خالل مدة رد الفعل  +مسافة الفرملة
 زمن السالمة
قٌاسات (إنسان ،مركبة ،بٌئة)
الحاالت حٌث مسافة السالمة = مسافة التوقف  أضواء الفرملة  فرس الماء
مسافات السالمة األفقٌة

 سرعات /مركبات

مناورات التجاوز
 أحدد مختلف قدرات السرعة وزٌادة وتٌرة السرعة لدى باقً أنواع المركبات.
 أقٌس الوقت الالزم لتجاوز مركبة بواسطة سرعة فرقٌة ضعٌفة (أقل من  21كلم/ساعة).
 أقدر مسافة الرؤٌة الضرورٌة قبل التجاوز.
 أتوقع المكان الذي سٌكون فٌه التجاوز عشوائٌا أو مستحٌال.
 أحافظ على مسافات فاصلة مع العربة التً تم تجاوزها قبل وأثناء وبعد المناورة.
 مراقبة
 قوانٌن
 العودة بعد التجاوز  تتجاوزنً مركبة

 توقع
 أنظمة المحرك
 مسافات السالمة  /صنف المركبة

مناورات التقابل
 أقدر المساحة الفارغة أثناء التقاطع.
 أتوقع األماكن التً سٌكون فٌها التقاطع صعبا بل ومستحٌال.
 آخذ فً االعتبار هندسة المكان ومستعمل الطرٌق اآلخر ألتموقع وأكٌف سرعتً حسب حجم
مركبتً.
 قارعة ضٌقة
 قارعة منحدرة
 تحذٌر

 تقاطع صعب
 فرملة المحرك والعزم الفرملً

 تالقً خطٌر
 تواصل

السياقة عمى جميع أنواع الشبكات الطرقية وفي كل الطرق المزدحمة بسرعة دنيا تفوق  50كمم/ساعة
والسياقة في الطريق السيار أو في الطريق المخصصة لمعربات ذات محرك.

االندماج في الطريق الرئيسية أو مغادرتها
 أقدر الفضاءات الجانبٌة المتاحة فً جانبً المركبة التً أسوقها.
 آخذ فً االعتبار مستعملً الطرٌق اآلخرٌن التخذ موقعً قبل تغٌٌر االتجاه.
 أتوقع خصائص قارعة الطرٌق التً أرغب السٌر فوقها.
 أتوقع وجود مستعملٌن آخرٌن لقارعة الطرٌق التً أرغب الدخول إلٌها.
مالءمة السياقة في الطريق السيار
 أتوقع وضعٌات حركة السٌر وأتجاوب معها بطرٌقة مناسبة (من خالل تجنب الوضعٌات الخطٌرة
بالخصوص):
 الدخول إلى الطرٌق السٌار ،أستعمل ممر الدخول.
 أحافظ على مسافة األمان مع المركبات األخرى.
 أغٌر الممر.
 أتجاوز وأعود إلى الٌمٌن.
 أدخل وأغادر محطات وقوف المركبات.
 أغادر الطرٌق السٌار ،أستعمل ممر خفض السرعة.
 مضاٌقة -مفاجأة
 مسافة األمان

 توقع
 مراقبة

 زٌادة السرعة

المجال الثالث للتدرٌب
مشروع الحياة والسالمة الطرقية
الحركة والتنقل
ٌمكننً أن أشرح:
 انتظاراتً فٌما ٌتعلق بالحصول على رخصة السٌاقة.
 رخصة السٌاقة واإلذن االجتماعٌة

 االستقاللية

 الحركٌة الفردٌة

أسلوب الحياة والسالمة
ٌمكننً أن أقدر:
 آثار أسلوب حٌاتً على طرٌقتً فً السٌاقة.
 تأثر معارفً على تصرفاتً واختٌاراتً فً الحٌاة.
 القٌم وأنواع المعرفة المؤثرة

 مشارٌع الحٌاة والقٌم الفردٌة

السٌاقة فً جمٌع أنواع الشبكات وفً كل الطرق المزدحمة بسرعة دنٌا تفوق  50كلم/ساعة والسٌاقة فً
الطرٌق السٌار أو فً الطرٌق المخصصة للعربات ذات محرك .

تدبير سرعتي اتجاه اآلخرين


أنا أقود داخل حركة مرور كثٌفة :تكٌٌف السرعة والحفاظ على مسافة آمنة بٌن
المركبات

 مضاٌقة -مفاجأة

 توقع

 تقنٌة " الهلٌكوبتر"

 مسافة األمان

تكييف السياقة في تقاطعات خاصة(مدارات ،ترام ،ممرات السكك الحديدية)










أتعرف على لون مرحلة اإلشارات الضوئٌة.
استبق تغٌٌر لون المرحلة.
أتكٌف مع الخلل فً األضواء.
أتعرف على نوع المدار.
أتخذ موقعً قبل المدار حسب االتجاه الذي سأسٌر فٌه.
أخبر باتجاهً قبل دخول المدار وداخله .
أتعرف على منطقة النزاع الخاصة بمعبر السكة وأقترب منها.
أتواصل قبل االنتظار وأستعد الستئناف السٌر.
أعبر منطقة النزاع.

 مراقبة



ردود فعل مبالغة

 إغالق سرٌع جدا

مالءمة السياقة مع أحوال الطقس






أكٌف سٌاقً قبل وأثناء وبعد هطول األمطار.
أكٌف سٌاقً مع تقلبات اتجاهات الرٌاح وقوتها.
أكٌف سٌاقً قبل وأثناء وبعد منطقة تردد الضباب.
أكٌف سٌاقً قبل وأثناء وبعد تساقط الثلوج.
أكٌف سٌاقً قبل وأثناء وبعد عاصفة رملٌة.

 إسفلت القارعة /درجات الحرارة

 إسفلت القارعة/أحوال الطقس

 شكل الطرٌق/األفق

 أنواع إسفلت القارعة

 تأثٌر الرٌاح
 حالة شرٌط العجالت

 معامل االلتصاق

 حالة إسفلت القارعة

ظروف اإلضاءة
ٌمكننً شرح وتحدٌد:
 خطر اإلبهار باألضواء خالل السٌاقة ( صعود ،خروج من النفق ،األشعة المنبعثة من مصادر النور
واإلضاءة.)..
 المخاطر المرتبطة بالسٌاقة أثناء شروق الشمس وغروبها (السٌر من الشرق إلى الغرب).
 ما ٌجب القٌام به للحد من المخاطر المرتبطة بسوء اإلضاءة.

مالءمة السياقة ليال أو في أحوال جوية سيئة
أن أرى وٌرانً الغٌر:
 أستخدم مختلف األضواء لكً ٌرانً الغٌر بوضوح فً وقت مناسب.
 أستخدم مختلف األضواء لكً أتكٌف مع ظروف اإلضاءة وحركة السٌر من دون إبهار مستعملً
الطرٌق اآلخرٌن.
 أسوق مع مراعاة مسافة الرؤٌة.
 آخذ بعٌن االعتبار مسافة اإلضاءة فً اختٌار سرعتً.





إبهار
المجال البصري
شروق /غروب الشمس
طرٌق معروف

 تنظٌم
 سوء األحوال الجوٌة
 سرعة /رؤٌة المحٌط

 أطٌاف األضواء
 الرؤٌة نهارا/الرؤٌة لٌال
 الرؤٌة  /مسافة التوقف

التصرف في حالة عطل أو حادث للمركبة







أستعمل إشارة الخطر.
أقوم بإخالء المركبة فً حاالت الطوارئ.
أستخدم مثلث التحذٌر.
اتخذ اإلجراءات الطارئة لتحرٌك المركبة (فً ممر السكة ،على سبٌل المثال).
أصف اإلجراء لحماٌة مكان وقوع حادث.
أصف اإلجراء لطلب النجدة فً حادث سٌر.

 حماٌة
 عدم تقدٌم المساعدة

 إنذار
 معاٌنة حبٌة

 إنقاذ

 جنحة الفرار

االستقاللية










أسٌر فً اتجاه حدده مدرب السٌاقة.
أسٌر حسب مزاجً ،الوجهة سٌتم اإلعالن عنها فً الوقت المناسب.
أحدد خصائص السرعة المناسبة.
أحدد مفاهٌم السرعة المفرطة وتجاوز السرعة القانونٌة.
آخذ فً االعتبار الفرق بٌن السرعات عند اختٌار سرعتً.

ألوان اإلشارة
استمرارٌة محور
االحتٌاطات
عالمات التعب

 الخط المستعمل فً اإلشارات
 إعداد مسار الرحلة
 الخرٌطة الطرقٌة
 نوم
ٌ قظة

السياقة المراعية للبيئة
 أسٌر وأضبط السرعات حسب حالة الطرٌق.
 أحافظ على سرعة مستقرة خالل الرحالت الطوٌلة.
 آخذ فً االعتبار اإلكراهات المحٌطة لتكٌٌف سرعتً.
 ضغط الهواء فً اإلطارات
 سٌاقة سلسة
 تكييف اليواء

 حالة المركبة
 الحد أكثر من السرعة

 تخفٌف المركبة
 قطع المحرك

التعامل مع المواقف الحرجة (مفاجآت وطوارئ)
الحصر :
 أقٌم مسافات الفرملة حسب خصائص المركبة.
 أقٌس تأثٌر المحٌط على مسافة الفرملة.
االجتنــاب :
 أحاكً حدود التجنب فً بٌئات متدهورة.
الوقوف واستئناف السير:
 أقدر مسافة التوقف بسرعات متفاوتة.
 أحاكً التوقف اإللزامً.
 انتباه انتقائً
 توقف المحرك/السكك الحدٌدٌة

 الفرملة األمثل
 تجنب

 فقدان السٌطرة

البرنامج الزمني لمتكوين
التكوين النظري
التاريخ

المدة

التكوين التطبيقي
الشروط

التاريخ

المدة

كمم

الشروط

