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 ومساطر التعلمدليل املكون: املنهجيات 

املتعلق باالختبارات  تلقينها خالل التكوين التي ينبغي للمؤهالت ات العمليةيتضمن هذا الجزء من الدليل بلورة للمساطر والتطبيق

 .الخاصة برخصة السياقة

والتي يبلغ عددها ثالثة مصنفة بحسب الترتيب في التدرج في  وللتذكير فإن مختلف مراحل التكوين األولي تسمى فضاءات التعلم

 .التعلم بهدف البحث عن االستقاللية قبل االختبارات الخاصة برخصة السياقة

 الفضاء األول:

الفضاء قريبا من منطقة تكون فيها حركة السير ضعيفة إلى منعدمة وأن يسمح بتعلم الجوانب امليكانيكية  يجب أن يكون هذا

 الحاجة، حتىمكننة السياقة دون ب السماحيرمي إلى  "محمي"إنه عالم .لسياقة املركبات دون تداخالت خارجية مرتبطة بحركة السير

  .كثر تعقيدااألخذ بالحسبان الجوانب األ هذه املرحلة، إلى

 الفضاء الثاني:

الفضاء يحترمون قواعد السير الرئيسية، والكل في ظروف  ومستعملو هذاهو عالم "كمالي" باعتبار أن حركة السير فيه غير كثيفة  

 موضعالتقواعد اليشرع املتعلم خالل هذه املرحلة في تطبيق معرفته بالجوانب امليكانيكية للمركبة مع احترام  .مناخية مالئمة

  .الخصوص، كما يتعلم مراعاة اآلخرين ضمن احترام متبادل لتقاسم الطريق والسرعات علىواألسبقية 

 الفضاء الثالث: 

أن يكون اآلن  على املتعلم ويجب .أو سريعة /حركة السير كثيفة و  وإكراهاته وخصوصياته وتكون فيههو عالم حقيقي بمحدودياته  

، يواجه هذه وفهمهغير أنه بفضل تكوينه  .مواجهة جميع الوضعيات بالنظر إلى تجربته الضعيفة فهو ال يعرف بالضرورة .مستقال

احترام القواعد  ضمن الكافية واكتسابه للتجربةولن يعتبر سائقا متمكنا إال بعد حصوله على رخصة السياقة  .الوضعيات بكل آمان

 اآلخرين.الطريق  وباقي مستعملي

 

تستعرض كل بطاقة  .، تمت صياغة هذا الجزء في شكل بطائق بسيكوبيداغوجيةواملالءمة البيداغوجيةة ألسباب مرتبطة بالفعالي

وإذا كانت ال توجد حقيقة وحيدة في البيداغوجية، فإن هذه البطائق  .الكفاءات التي ينبغي اكتسابها واملسطرة النموذجية للتعلم

وبالتالي ستمنح للمكون قاعدة صلبة تمكنه من التعامل مع املتعلمين  .ومتدرجا وشامالتوضح على نحو تام وجيد مسلكا واضحا 

 .الدولية في مجال التربية الطرقية واملالئم للمتطلباتخالل بلورة هذا البرنامج الجديد للتكوين الطموح 

إلى حفظ مصطلحاتها بل  املفاتيح حتى يكون الجوهر مجاال مشتركا أكثر من الشكل. ولن يحتاج املتعلمون -الكلمات تعريفلقد تم 

البطائق مفاتيح لنقاش هام في أوساط املتعلمين وأيضا  وستوفر هذه .يتعين خالل التكوين التطرق وتناول املفاهيم واألفكار املوضحة

 برمته.مكونات املجتمع املغربي 

  التالي:كل مقطع للتعلم يقسم وفق الجدول 

 

 لم.الكفاءات التي يجب بلوغها خالل مقطع التع -1

 الوسائل الخاصة املستعملة خالل املقطع. -2

 متوسط املدة الزمنية للمقطع -أ                

 مكان أو أمكنة تعلم املقطع  -ب               

 األدوات الضرورية لبلورة الكفاءات التي ينبغي اكتسابها   -ج               
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 فضاء التعلم.  -3 

 املقطع    فائدة                  

 بلورة املقطع البيداغوجي. -4 

 -الديداكتيكيةاملواضيع -النقاط التي سيتم التطرق خالل املقطع  .أ               

           .التعلماملفاتيح املدمجة في كتيب -تعريف الكلمات .ب               

 .املتعلقة بحصيلة املقطع البداغوجي املستندات-5 
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 األول للتعلمالفضاء 

 نظرية السياقة:



 

 'ج' و'ه )ج(' البضائع نق ل مركبات سياقة تعليم مدرب دليلمشروع   6/117
 

 والماء  ستيكيواللوج  لنق لوا  وزارة التجهيز
 مديرية النق ل عبر الطرق والسالمة الطرقية

  01بطاقة 

 القواعد املنظمة للخصائص التقنية ملركبات نقل البضائع.
 الكفاءات التي يجب بلوغها  -1

 كحد أقص ى:  ائقدق 5 في

(والحد األقص ى PTRA( والوزن اإلجمالي الدارج املأذون به )PTACأحدد مفاهيم الوزن اإلجمالي املأذون به لكل مركبة محملة )

 ( .PMAلوزن املأذون به )ل

 اإلجمالية القصوى املأذون بها لكل مركبة محملة بالنسبة للمركبات املنفردة حسب عدد املحاور. نأذكر األوزا

 إجباريين للسالمة على متن املركبة . نأذكر عنصري

 

 الوسائل  -2

 متوسط املدة الزمنية  -أ                      

 دقيقة 120

 تعلم المكان  -ب                     

 السياقةثم عرضيا يطبق في وضعية في القاعة 

 األدوات الضرورية  -ج                  

 في حلبة . و مركبة سمعية بصرية و صور ومشاهدمعينات 

 فضاء التعلم  -3

 فائدة املقطع                  

حجم  ) الطول و العرض و العلو (  أساسية من أجل عدم املخاطرة تعتبر معرفة القواعد املنظمة من حيث األوزان القصوى وال

بسالمته وسالمة باقي املستعملين . ونشدد على أن عدم احترام الوزن األقص ى املحدد من طرف الصانع يغير مقاومة اإلطار 

ثر من ذلك و أمام تشوير يمنع الحديدي ويمكن أن يتسبب في قطيعة بعض العناصر امليكانيكية أو انفجار اإلطارات املطاطية. أك

  PTRAأو وزنها اإلجمالي الدارج املأذون به  PTACولوج املركبات  التي يتجاوز وزنها اإلجمالي املأذون به لكل مركبة محملة 

 لحمولة معينة , يمكن للسائق أن يتفاعل بطريقة مناسبة .

 .بلورة املقطع البيداغوجي -4

 -الديداكتيكيةاملواضيع -لها خالل املقطع  يتم التطرق النقاط التي س .أ                

 أعمل في البداية على القواعد التنظيمية املتعلقة باألوزان القصوى للمركبات .

 : بالنسبة للتكوين الخاص بالصنف )ج ( لرخصة السياقة

و هو محدد من طرف صانع  ; نفردةكونه الوزن األقص ى ملركبة م (PTAC)نحدد الوزن اإلجمالي املأذون به لكل مركبة محملة 

املركبة حسب خصائص املركبة ) قوة املحرك , أجهزة الحصر , تصميم اإلطار الحديدي ...( و ال يجب بأي حال من األحوال أن 

 يكون الوزن الحقيقي )وزن املركبة فارغة + وزن البضاعة املنقولة + وزن السائق و/أو الركاب ( للمركبة املنفردة )معلن عنه

 .(PTAC)بميزان ( أعلى من الوزن اإلجمالي املأذون به للمركبة املحملة 

 إن الوزن اإلجمالي األقص ى القانوني املأذون به للمركبة محملة محدد حسب عدد املحاور.

 يجب على املتعلم أن يعرف أين يجد هذه املعلومة ) شهادة التسجيل (.

 : صة السياقةو بالنسبة للتكوين الخاص بالصنف  )ه ج (  لرخ

 PT)نعرف بعد ذلك بالوزن اإلجمالي الدارج املأذون به  (PTAC)زيادة على تعريف الوزن اإلجمالي املأذون به لكل مركبة محملة 
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RA)  كونه الوزن األقص ى ملركبة مقرونة ) مركبة متمفصلة أو قطار طرقي ( , و هو محدد من طرف صانع املركبة الجارة حسب

. و ال يجب بأي حال من األحوال أن يكون (PTAC)لقة بالوزن اإلجمالي املأذون به لكل مركبة محملة نفس الخصائص املتع

للمركبة الجارة. ويحدد  (PTRA)الوزن الحقيقي ملجموع املركبة )معلن عنه بميزان ( أعلى من الوزن اإلجمالي الدارج املأذون به 

 ب عدد املحاور.الوزن اإلجمالي الدارج األقص ى املأذون به أيضا حس

 .يجب على املتعلم أن يعرف أين يجد هذه املعلومة )شهادة التسجيل ( 

الذي  (PMA)و هذان املفهومان ال يكفيان للتيقن من أننا لسنا في تجاوز للحمولة, يجب تحديد الحد األقص ى للوزن املأذون به 

 يحسب بشكل مختلف بحسب مجموع املركبات.

 ملركبة متمفصلة : (PMA)به  الحد األقص ى للوزن املأذون 

 للمركبة الجارة. (PTRA)إما الوزن اإلجمالي الدارج املأذون به  -

 للمركبة الجارة و الوزن اإلجمالي املأذون به لنصف املقطورة. (PV)إما مجموع الوزن الفارغ  -

 متين.يساوي الصغيرة من القي (PMA)بمجرد معرفة األرقام فان الحد األقص ى للوزن املأذون به

 أطنان 8الوزن الفارغ للمركبة الجارة =  : مثال

 طن 40الوزن اإلجمالي الدارج املأذون به للمركبة الجارة =  :          

 طن  30الوزن اإلجمالي املأذون به لنصف مقطورة =  :          

  ٍٍ  الحل :ٍ

PTRA   =40 طن 

 طن .  38طن =  30ان + أطن 8لنصف املقطورة =  PTACوزن املركبة الجارة فارغة + 

طن , و هذا يعني أن الوزن الحقيقي للمجموع )معلن عنه بميزان ( ال يجب  PMA   =38و ألنه يجب أخد أصغر القيمتين فان 

 طن. 38أن يكون  بأي حال من األحوال أعلى من 

PMA  مقطورة(؛ –لقطار طرقي )شاحنة 

 للمركبة الجارة . PTRAإما  -

 لنصف مقطورة. PTACركبة الجارة و للم PTACإما مجموع  -

 يساوي الصغيرة من القيمتين. PMAبمجرد معرفة األرقام, فان 

 طن  19للمركبة الجارة =  PTACمثال :   

             PTRA  = طن    40للمركبة الجارة 

            PTAC  = طن  26للمقطورة 

 الحل   

PTRA  =40 طن 

PTAC  + املركبة الجارةPTAC طن . 45طن =  26طن +  19طورة = املق 

طن . و هذا يعني أن الوزن الحقيقي للمجموع )معلن عنه بميزان( ال يجب أن  PMA  =40و ألنه يجب أخد أصغر القيمتين فان 

 طن. 40يكون بأي حال من األحوال أعلى من 

 أقترح في األخير تمارين نظرية للتطبيق للتحقق من فهم املتعلم.

بعد ذلك أن يربط بين هذه املعلومة و تشوير منع ولوج املركبات املتجاوزة لحمولة معينة , و لكن هل يتعلق  يجب على املتعلم

 أو بالوزن الحقيقي؟ PTRAب  PTACاألمر ب  

 أعمل بعد ذلك على القواعد التنظيمية املتعلقة بحجم املركبات ) العرض, الطول, العلو(. و نثير انتباه املتعلم لصعوبة معرفة

لكن يجب أخذ الوقت لقياس هذا العلو بشكل يمكن  .» صنف مسطحة« علو املركبة بشكل دقيق عندما يتعلق األمر بمركبة 

 عند السير من عدم مواجهة خطر عدم إمكانية املرور تحت جسر أو بداخل نفق.
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 يجب على املتعلم أن يعلم أين يجد هذه املعلومات. 

" األمامية و الخلفية للمركبة و خطرها أثناء املناورة و / أو Les portes à fauxساند لهما  "و من األساس ي أيضا شرح دور ما ال 

 خالل السير.

, مثلثات  مطفأة الحريقو أخيرا و في وقت ثالث , إعداد قائمة بجميع التجهيزات اإلجبارية الالزم تواجدها على متن املركبة )

 تبرير الحاجة إليها. اإلعالن املسبق , سترات عالية الوضوح ( مع

إن تحديد مكان وضع مطفآت الحريق  و عددها يتم بحسب وزن املركبة و لكن أيضا بحسب البضاعة املنقولة. يجب أن يوضع 

متر من املركبة عندما تكون هذه األخيرة في حالة عطل على قارعة الطريق. و عندما  30مثلث اإلعالن املسبق على بعد حوالي 

قمة منحدر( يجب الزيادة في هذه املسافة بشكل يجعل باقي املستعملين ال يتفاجؤون بتواجد  ,لصة ) منعرج تكون الرؤية  مق

الطريق  : لكن السائق معفى من وضع التشوير املسبق إذا كان في ذلك خطر على سالمته) مثال , وزن ثقيل على قارعة الطريق 

 السيار (.

ارتداء سترة عالية الوضوح قبل النزول من مقصورة القيادة. و يكون هذا أكثر  و من أجل سالمته الخاصة يجب على السائق

 أهمية إذا كانت ظروف الرؤية ضعيفة ) الليل, األمطار, الضباب(. 

 

 املفاتيح-املخططات و  املفاتيح-الكلمات  .ب                

.و هو محدد من طرف الصانع وال يجب  ى ملركبة منفردة: انه الوزن األقص PTACالوزن اإلجمالي املأذون به لكل مركبة محملة 

 .PTACمن  ىأبدا أن يكون الوزن الحقيقي للمركبة أعل

ال يعني إال املركبة الجارة وهو محدد  PTRA : انه الوزن األقص ى ملجموع ملركبات. إن   PTRA الوزن اإلجمالي الدارج املأذون به 

 للمركبة الجارة. PTRAال يجب أن يكون أعلى من من طرف الصانع.  الوزن الحقيقي للمجموع 

:. يجب أن يتم احتسابه وهذا الحساب يختلف حسب نوع املركبة  ) مركبة متمفصلة أو  PMAالحد األقص ى للوزن املأذون به 

 قطار طرقي ( .

 ة." األمامية و الخلفيLes portes à fauxالحجم: يتضمن الطول و العرض والعلو و ما ال ساند لهما "

متر أو أكثر عند غياب الرؤية ( , سترة  30التجهيزات اإلجبارية : مطفآت الحريق  و مثلث اإلعالن املسبق  ) يوضع على بعد حوالي 

 عالية الوضوح ) سالمة السائق حيث تجعله مرئيا أكثر ( .
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 ؟  قبل املقطعحول هذا املوضوع  هعارفمما هي 

  ؟PMA و   PTRAو  PTAC ديد املفاهيم املتعلقة ب هل يعرف تح

 ؟للمركبة الخاصة بالتعلم PTACيعرف إيجاد املعلومة املتعلقة ب هل 

 ؟"الخلفي للمركبة La portes à fauxيعرف تعريف ودور ما ال ساند له "هل 

   ؟يعرف شرح أين يوضع مثلث اإلعالن  املسبق هل 

 إلى مقطع آخر؟  و االنتقالأهل من الضروري مواصلة هذا الدرس 

 ؟ماذا استوعب للتالي  
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 02ة بطاق

 العناصر التقنية الرئيسية .
 الكفاءات التي يجب بلوغها  -1

 كحد أقص ى:  ائقدق 5 في

 أذكر العناصر املكونة لسلسلة نظام الحركة .

 أذكر العناصر املكونة لدورة الحصر .

 قياس ضغط الهواء .أبين , على لوحة القيادة , أين توجد مؤمرات   

 

 الوسائل  -2

 متوسط املدة الزمنية  -أ                      

 دقيقة. 90

 تعلم المكان  -ب                     

 حلبة خاصة و مراب و موقف سيارات و قاعة للميكانيك و / أو قاعة .

 األدوات الضرورية  -ج                  

 د أو فيديو إيضاحي لسلسلة نظام الحركةو مجسم ميكانيكي ومشاه مركبة

 فضاء التعلم  -3

 فائدة املقطع                  

يسمح هذا املقطع بفهم مبدأ تشغيل بعض العناصر وكذا الحاجة للتحقق و / أو لصيانة منتظمة. ويمكن هذا أيضا من القدرة 

 على تشخيص أعطاب  و تنفيذ إجراءات وقائية بعد ذلك.

 .البيداغوجي بلورة املقطع -4

 -الديداكتيكيةاملواضيع -لها خالل املقطع  النقاط التي سيتم التطرق  .أ                

أعلق على مخطط سلسلة نظام الحركة مع تسمية مختلف األجهزة ) محرك و جهاز الوصل وعلبة تغيير السرعات وشجرة 

. ويجب شرح دور كل ) شجرات العجالت والعجالت املحركة2/1التوصيل         و الجسر الخلفي)إرسال الزاوية + الفارق( و

والقطيعات  ) وضعية الوصل و  )واحد من هذه العناصر مع تبيان الصالت )وضعية الوصل و مستوى السرعة املستخدمة ... 

 بين املحرك والعجالت املحركة .  )وضعية الحياد

 يضا فرصة لرفع املقصورة بأمان.أقوم بدورة حول املركبة لتحديد جميع العناصر. وستكون أ

مثبتة بالعجالت ,تسمح بالتباطؤ أو الحصر املهم للعجالت و إذن للمركبة .ال تشتغل بشكل جيد إذا  :دور  الحصارات أشرح 

 سخنت .

م الحماية دور ومبدأ اشتغال العناصر املكونة لدورة الحصر الهوائي ) ضاغط و منظم و أجهزة قياس ضغط الهواء وصماأشرح 

واملصحح األوتوماتيكي للحصر وأسطوانات الحصر و صمام الفك السريع و  )وخزانات الهواء وصنبور الحصر ) دواسة الحصر 

 . )وسيلة التحكم في حصار التوقف 

صة التي تربط املركبة الجارة باملقطورة أو نصف املقطورة )خا "Flexibles pneumatiquesأشرح دور الخراطيم الهوائية "

 .)بصنف ه 

 أعرض لوحة القيادة مع مجموع املؤشرات و أجهزة القياس واللوازم .يتم أيضا عرض الدليل التقني الستعمال املركبة .

 املفاتيح-املخططات و  املفاتيح-الكلمات  .ب                
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د عنصران يمكنهما قطع جر تتضمن ستة عناصر تنقل الحركية للعجالت. وفي هذه السلسلة يوج  :سلسلة نظام الحركة

العجالت بواسطة املحرك. جهاز الوصل يقع بين املحرك وعلبة تغيير السرعات ,  وعلبة تغيير السرعات تقع بين جهاز الوصل و 

العجالت . لكل عنصر دور مختلف لكنه تكميلي في سياقتنا . يسمح املحرك بالحصول على املزيد من القوة  , يمكن جهاز 

صل بين املحرك و علبة تغيير السرعات و بالتالي عن العجالت من أجل التمكن من الوقوف و تغيير مستوى الوصل من الف

السرعات دون صعوبة والتحكم في سرعة منخفضة جدا . تسمح علبة تغيير السرعات بتغيير قوة و سرعة املحرك . وهم دوما في 

 الثقيلة .هذا الترتيب ويتواجدون على جميع املركبات ذات األوزان 

مجموعة عناصر تسمح بحصر املركبة ) ضاغط و منظم و أجهزة قياس ضغط الهواء وصمام الحماية   دورة الحصر الهوائي :

واملصحح األوتوماتيكي للحصر وأسطوانات الحصر و صمام الفك السريع و  )خزانات الهواء وصنبور الحصر ) دواسة الحصر 

 .)وسيلة التحكم في حصار اليد 

 مجموعة من املؤشرات و العدادات تعلم السائق حول سياقته و حالة مركبته واشتغال بعض التجهيزات .  القيادة:لوحة 

 عتالت تقع على كال جانبي املقود تسمح بتشغيل اللوازم الضرورية للسياقة دون ترك املقود .  وسائل التحكم :

وسالمة اآلخرين )ضبط وضع )ئق ) وسادة هوائية , أضواء اإلغاثة ... تجهيز : مجموعة لوازم تجهز بها املركبة تهدف لسالمة السا

إذا ما استعملها  بحكمة وفي  )و لتسهل سياقته  ) ضبط املقود في الوضع العلوي ...  )لراحته ) تدفئة ...  )أضواء التقابل ... 

 .)الوقت املناسب )وسائل التحكم بالراديو على املقود ... 

قنية : وصف تام للمركبة مع اإلشارات من أجل القدرة على القيام ببعض التحققات   ) ضغط العجالت , املذكرة الوصفية الت

 .)محتوى الخزان ... 
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 ما هي معارفه حول هذا املوضوع قبل املقطع؟

 هل يعرف تحديد القطيعة بين املحرك و العجالت املحركة ؟

 ؟ )دورة الحصر  عرف شرح دور الضاغط )هل ي

 ؟ )عرف شرح دور صمام الحماية) دورة الحصر هل ي

 هل يعرف مدلوالت مؤشرات لوحة القيادة ؟

 هل من الضروري مواصلة هذا الدرس أو االنتقال إلى مقطع آخر ؟

 ؟ماذا استوعب للتالي
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  03بطاقة 

 الوقاية الصحية والسالمة الطرقية
 الكفاءات التي يجب بلوغها  -1

 ئق كحد أقص ى. دقا 5في 

 االصطدام؟استعرض أجزاء الجسم البشري الحيوية الواجب حمايتها عند 

 اللحظية التي عند تجاوزها يصبح املوت مؤكدا؟ االصطدام سرعةماهي 

 . أشرح بشكل ملخص كيفية عملها.الكامنةاستعرض ثالثة عناصر للسالمة 

 الوسائل  -2

 ية متوسط املدة الزمن -أ                      

 دقيقة 60

 تعلم المكان  -ب                     

 اخل مركبة تكون متوقفة و خارج حركة السير )موقف السيارات( دفي قاعة أو 

 األدوات الضرورية  -ج                  

 فيديوهات الختبارات االصطدام ملختلف أنواع املركبات مع الركاب مجهزة بحزام السالمة أو بدونه. 

 ضاء التعلم ف -3

 فائدة املقطع                  

 الكامنة. يستوعب بشكل أحسن مزايا و حدود السالمة  .البشري  الحيوية للجسميفهم املتعلم أهمية حدود امليكانيك 

 .بلورة املقطع البيداغوجي -4

 -ةالديداكتيكياملواضيع -لها خالل املقطع  النقاط التي سيتم التطرق  .أ                

 التي تم التوصل إليها مع املتعلمين املشاركين في الدرس.  ةينصب الشرح على استنتاجات متوسط

( إلى األعضاء غير  ..يتم تحديد منطقتين للجسم لكل واحد من املشاركين انطالقا من الحيوي )الرأس، القلب، الرئة، الكبد ,

ملتوازية بين السرعة املستعملة في التنقل مشيا على األقدام أو بالجري . ينصب الشرح حول االذراع(السفلى،  )االعضاءالحيوية. 

 +و املقاومة الجسمانية. يحاول كل واحد تقييم سرعته الحرجة عند االصطدام خالل املش ي على األقدام دون حماية. 

بالربط  الهوائية...( نوع الوسادة من قابل لالنتفاخيتم شرح العناصر األساسية للسالمة الكامنة )تشوه املركبة، التثبيت، كيس 

مع اصطدام أمامي ثم اصطدام جانبي. يبرز شرح موجز ملفهوم الطاقة الحركية الرابط بين السرعة الحرجة التي تم التطرق لها 

 سابقا وسرعة السير املعتادة داخل التجمعات العمرانية وخارج هذه التجمعات.

صطدام مع شرح ملفهوم السرعة الحرجة والتي عند تجاوزها تصبح هذه األجهزة يتم شرح كل جهاز بالنظر إلى دوره خالل اال 

 .فعالية في األداء أقل

 يتم شرح وضع جسم األطفال بشكل خاص لتبيان األهمية الكبيرة لتركيب أجهزة التثبيت بالنظر إلى الحجم و البدانة. 

ل قبلي وسادة الهواء الخاصة بالراكب في األمام في حالة أقدم شرحا ملختلف أصناف املقاعد. أشرح أنه من الضروري فك بشك

 .) الحالة            قصد عرض ومقعد سيارة الطريق )إمكانية استعمال دمية اتجاهاستعمال كرس ي يكون فيه ظهر الراكب 

 غيار املنقولين.تتم إثارة النتائج فيما يخص اإلعاقة الحركية والذهنية وكذا العالقة مع املسؤولية الشخصية إزاء األ 

 في حالة االنقالب.  5في حالة التصادم األمامي و على   3 ,2في حالة التصادم الجانبي و على   7, 1خطر املوت يقسم على 

 كلم في الساعة. 70تكون السالمة الكامنة أمثل إلى حدود سرعة 

 املفاتيح-املخططات و  املفاتيح-الكلمات  .ب                

)داخل األوزان  التقيلة غالبا مايكون حزام السالمة عنق دون ملسه. أقرب ما يمكن من ال: يجب أن يضبط ليمر ةحزام السالم
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 و .وظيفة حزام السالمة هي تثبيت الركاب في مقاعدهمالخاص بالسائق مدمج مع املقعد وهذا ما يعزز تموضعه الصحيح( 

بفضل تغير شكل الحزام وسيستفيدون من سحق املركبة )تقليل الوقع( و  بطاؤهم في الحركةإبالتالي و في حالة االصطدام سيتم 

 (.سيبقون في الجزء غير القابل للتشوه بداخل السيارة )املقصورة

 البداغوجي.حصيلة املقطع  -5

 املقطع؟حول املوضوع قبل معارفه ماهي 

 هل يعرف شرح النتيجة الحثمية لحادثة سير على الجسم البشري؟

 ظيفة السالمة الكامة في حماية الركاب؟هل يعرف شرح و 

 هل من الضروري مواصلة هذا الدرس أو االنتقال إلى مقطع آخر؟ 

 للتالي؟ماذا استوعب املتعلم 
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 الفضاء األول للتعلم

 ممارسة السياقة:
لسياقة قبل مواجهتها مع السياقة خارج حركة املرور في حلبة أو في مساحة محمية. يمكن االشتغال على بعض الكفاءات على حاكي ل

 كلم/ساعة. 70التطبيق أو مناقشتها داخل املجموعة. تكون السرعة دائما أقل من 
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 40 بطاقة

 الوضعية الصحيحة للجلوس والسياقة

  .أعتمد وضعية سياقة مناسبة 

  .أستعمل وسائل التحكم في لوازم السياقة و الراحة 

  تجهيزات السالمة.لأستعمل وسائل التحكم 

 لكفاءات التي يجب بلوغها ا 1 

أجلس على مقعد السياقة وأقوم بالتعليق عليه. دون سهو أو عكس للترتيب املنطقي ملختلف  أقص ى،في دقيقة واحدة كحد 

 عمليات الضبط. 

على ثالث وسائل للتحكم من بين الستة  أشتغلمعتدلة، سير عندما تكون املركبة منطلقة في السير في خط مستقيم بسرعة 

 قترحة دون تردد بأمر من املكون: غير مسموح بأي خطأ أو تردد.امل

 أشغل أضواء التقابل 

  ماسح الزجاج في وضعية تناوب أشغل

 عن محطة  و أبحثأشغل املذياع 

 أضواء االستغاثةأخفف وأشغل 

 أقوم بغسل الزجاجة األمامية وأشغل أضواء الوضع

 رعاتي.أشغل مزيل الضباب للزجاجة الخلفية وأرفع من س

 أشغل ضوء وامض وأزيد في سرعاتي.

 الوسائل 2 

 متوسط املدة الزمنية  -أ                

 دقيقة 45

 تعلم المكان أو أمكنة  -ب                 

 حلبة خصوصية و مرآب و موقف سيارات خالي و زنقة خالية و قاعة للميكانيك

 األدوات الضرورية  -ج                 

 بة  و دليل استعمالهامرك

  فضاء التعلم 3

 فائدة املقطع                     

وهذا يمر عبر فهم الوضعية  .تعتبر وضعية الجلوس في مقعد القيادة مرحلة مهمة في اكتساب السيطرة التقنية على املركبة

يدة للطريق واالستفادة بصورة حسنة الصحيحة للجلوس على مقعد السياقة. الجلوس الصحيح يعني قبل كل ش يء الرؤية الج

من الجاهزية الفورية لوسائل التحكم حتى ال تكون هناك حاجة للبحث عنها. هذا التطبيق يتضاعف بمعرفة جيدة لوسائل 

 التحكم والرموز املبينة لوظائف مقعد القيادة.

تباه إلى الطريق وحركة السير مع احتفاظه دون النظر إليها ودون الكف عن االن يقوم املتعلم باستخدام جميع وسائل التحكم

 بوضعه على قارعة الطريق. ويمكنه أن يقوم بتنسيق العمل على وسائل تحكم متنوعة.

 بلورة املقطع البيداغوجي. 4

 -الديداكتيكيةاملواضيع -لها خالل املقطع التطرق النقاط التي سيتم  .أ                
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على مقعد السياقة. أشرح مبدأ الوضعية الصحيحة للجلوس والراحة.  وضع وحجم  جلوسلوضعية الأعلق على رسم تفسيري 

 وسائل التحكم وكذا قربها من املقود بحسب استعمالها.

تنفيذ بشكل الئق ودون تأجيل جميع القيام بمن  ووضعية تمكناهأشرح أنه يجب على املتعلم أن يكون باستمرار في حالة 

 ه القيام بها.املناورات التي يتعين علي

أبين وسائل الضبط وأعلق على الرسم نقطة بنقطة. أتالءم مع مورفولوجيا املتعلم )التشكالت الجسمانية( قصد تحسين 

يجب أن  .املجال البصري إلى أبعد حد ممكن. ينبغي أن يعبر املجال األفقي للسائق الزجاجة األمامية على مستوى نصف العلو

 .السيما عندما تكون إحدى األيدي فوق طوق املقودتان السائق مع االحتفاظ بذراعيه مثنييسمح مسند الظهر باسترخاء 

 التحكم في ضبط مسند الرأس. يجب أن تلمس اليد عند وضعها على الرأس أعلى مسند الرأس.  وسائلأبين 

تتعدى، إذا أمكن، علو خط  يدي أنلل ال يجب أن تكون األذرع ممدودة أو مثنية بشكل كبير. ال ينبغي  .أبين وسيلة ضبط املقود

 الوسادة الهوائية.  من املترتبة عن القرب الكبير جدااألخطار  ةالصغير  البنيةوي ذالكتف. أوضح للشخاص 

 بداية من الزاوية الخلفية للمركبة إلى ما ال نهاية. رايا العاكسة الخارجيةبالنسبة مل  أبين وسائل ضبط املرايا العاكسة الخارجية.

. سيخلق هذا الضبط إذن زوايا ميتة تمر من خلف املقصورة إلى محور ضح له ما ذا يجب على هذه املرايا أن تعكسأو 

  .العجالت الخلفي تقريبا

 مع السائق. اكون متالحميقفل، يجب أن املأبين وسائل التحكم في ضبط حزام السالمة. أعمل على ربط الحزام غير 

 املتعلم.ن السائق مرتاحا، أعمل على خلع املعاطف أو السترات التي يرتديها من أجل السياقة، ينبغي أن يكو  

 .          ووزنهمأقوم بعقلنة تثبيت الركاب في املقاعد الخلفية بالنظر إلى حجمهم 

 ..( أقوم بحمل املتعلم على التفكير في اإللهاءات الذي يتسبب فيه الركاب )نقاشات، ركاب تحت تأثير املخدرات، شجار ..

 أفكر في ضبط مسند الرأس الخاص بالركاب.

أقوم بوضع املسؤولية على عاتق السائق بخصوص نقل الركاب. أذكر بأن نقل الركاب بدون استعمال حزام السالمة يمكن أن 

 يشكل خطرا عليه وعلى الغير.

   رها ومعرفة وسائل استعمالها.بهدف شرح دو  األساسية واالختياريةأبين املذكرة الوصفية للمركبة ومختلف تجهيزاتها 

أحسس املتعلم بأهمية السياقة املرنة من أجل سالمة الركاب. أقوم بتفضيل املقعد الخلفي املركزي لفائدة طفل أو املقعد 

  سالمة الطفل. بارتباط معالخلفي على اليمين، في حالة عدم وجود حزام ثالث بالوسط.  أفكر في قفل األبواب الخلفية 

 أجهزة السالمة )التحقق من أنه يفكر بشكل جيد أوال في حزام السالمة(. وأسأله عنمصطلح السالمة الكامنة اجعة أعيد مر 

أسمي   (.واليومي )الجامعامليناءات: عداد السرعة، عداد دوران املحرك، عداد الكيلومترات  وأوضح وظيفة و أحدد مكانأسمي 

 وتعبئة البطارية                   وضغط الزيتسائل التبريد  ودرجة حرارةوقود : الوسائل القياسأحدد مكان وأوضح وظيفة  و

  الضاغط.واشتغال 

قوة التهوية، وسيلة توزيع الهواء  التدفئة الهوائية )وسيلة التحكم في درجة الحرارة( :أسمي وأحدد مكان وأوضح وظيفة اللوازم 

 املركزي  واإلغالق ورافع الزجاج وواقية الشمس وإذابة الصقيع باإلمامء مخارج التهوية وسيلة التحكم في تنقية الهوا وكذا

 .والساعة واإلضاءة الداخلية واملذياعللبواب 

  السرعة. ومعدل ومحدداملوقع  تحديد وجهاز املعلوماتية: الحاسوبوأوضح وظيفة املعينات  وأحدد مكانأسمي 

 أحدد ألوان الرموز املوحدة للوحة القيادة: 

 التوقف الفوري  تنبيه،، خطر     =                أحمر

  به،تحذير، مراقبة و التحقق الواجب القيام      =اللون البرتقالي

 إشارة.=                األخضر

 ضوء الطريق =                   األزرق

و يسار لوحة القيادة.  استعمل كمثال أميز أشكال الرموز املوحدة خصوصا من أجل التعرف على األضواء األمامية املوجهة نح
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 أضواء الضباب قصد تبرير فائدتها.

األخرى: كافة اللوازم  أقوم بتقديم كامل ملختلف الوسائل املتعلقة باإلضاءة و اإلشارات و السالمة و الراحة أو  عند الوقوف

علو األضواء( و أضواء  )ضبطنظيم اإلنارة األضواء و املنبه الصوتي و ماسح الزجاج و نظام التدفئة/تكييف الهواء و جهاز ت

 و واقية الشمس...الزجاج االستغاثة و املذياع و 

 دون فارق ثانية(،  أكثر من نصفالطريق ملدة ترك وعدم  الوسائل )النظر بشكل متقطع استعمالالسير نطلب من املتعلم  أثناء

   ملحوظ للمسار أو تغيير في سرعة السير.

الهوائية و فتح و إغالق النوافذ  حرارة التدفئةاملحطة و تغيير درجة  تغيير و  مذياع املركبة تشغيلل: أمثلة لالستعمال السه

 تشغيل أضواء التقابل... تشغيل اإلغالق املركزي و  و  الشمسال سيما الخاصة بالركاب و استعمال واقي الزجاجية 

ابقا، غير أنه يجب عليه على سبيل التي تم عرضها س التحكم يجب على املتعلم أن ينسق ويسلسل العمل على عدة وسائل

بمستوى  أنزل ضواء الوامضة/ األ أراقب/  :)أمثلةاللوازم األولوية التنبيه واإلعالم قبل إنجاز العمليات امليكانيكية واستعمال 

 /أضواء االستغاثة...(أقوم بالحصر السرعة و 

 فاتيحامل-املخططات و  املفاتيح-الكلمات .ب             

دون صعوبة. يجب التحكم املقعد : يجب ضبطه حسب حجم السائق حتى يتعب أقل ما يمكن و يتمكن من استعمال وسائل 

علو )لكي يمكن للنظر من مستوى الضبطه في العمق بشكل يمكن من بقاء الساقين مثنيتين )حتى في وضعية الفصل( و على 

 .عبور الزجاجة األمامية على مستوى نصف العلو(

وتقليل  وضع جيد للجسم )قصد ضمان الوراء قليال.  الجزء األعلى للجسم نحو يجب أن يتم ضبطه حتى يكون  :ساند الظهر

 التعب( و أيضا مسك املقود بذراعين مثنيتين حتى في حالة ما إذا كانت اليد موضوعة على أعلى املقود.

دون أن يتحرك الجسم. ال يجب أن يضايق الساقين  أن يعمل املقود: يجب أن يكون في الوضع املناسب حتى يستطيع السائق

 . )خصوصا لوحة القيادة( وال الرؤية

فقط  األمام،الرأس. يجب أن تضبط والرأس إلى  تحويلتسمح بالرؤية اتجاه الخلف دون أن يكون علينا  :املرايا العاكسة

أو املسار. يجب أن تسمح  سرعة السير إرادة لتغيير  وجود ن لتحريك النظر اتجاه مختلف املرايا. يجب مراقبتها بانتظام حتى دو 

 صورة ملا يتبعه من الخلف.على باستمرار  بالتوفر للسائق 

تقييم املسافات والسرعات للمستعملين الذين يسيرون ل البالغ تحسينالثم قبل بعض املناورات يجب تكرار املراقبات من أجل  

 خلفه.

، مسألة آلية. إن االخذ وأتواصليراني اآلخرون وأن أرى أن ختلف األضواء من أجل يجب أن يصبح استعمال م األضواء:

أنا مرئي وهل تمت  )هلعن السالمة  والبحث الدائمالتواصل يجب أن تفرض عمليات خاصة  اإلضاءة والحاجة إلىبالحسبان 

 ( .رؤيتي؟

ستدعي إشارة موجهة إلى مستعملي الطريق اآلخرين، والتي األضواء الوامضة: إشارات تغيير املسار حتى ولو كان ضئيال يجب أن ي 

 يجب أن تظهر مبكرا ودون التباس. الضوء الوامض يعني أنك ستقوم بتغيير املسار.

)ملتقى طرق حيت يكون  قدر اإلمكان اإلعالن عن وصولك إلى مكان تعارضدائما و يجب أن ينجز  والضوئية:املنبهات الصوتية 

لها طابع الخطورة  في وضعيات .يتوفر على الرؤية )تقابل ضيق( و مكان ال رين إعطاؤك أسبقية املرور( على املستعملين اآلخ

 ال يحبذ استعمال املنبه الصوتي إال نهارا. الفوري،

إذا ذر لحكثافة قوية. مما يثير االنتباه وا و تعتبر وسيلة التواصل في اتجاه الخلف األكثر أمانا. يكون لونها أحمر ذ الوقوف:أضواء 

 تم استعمالها على نحو متقطع وبشكل استباقي قبل تخفيف السرعة.

 اللوازم والبيانات الدقيقة الخاصة كيفية اشتغالمعرفة من أجل البيانات املتوفرة في لوحة القيادة مهمة  القيادة:لوحة 

 النظر إليها باستمرار. وعليه يجباالختالالت املحتملة. وكذا بالسرعة 

إزاحة البخار الذي يتشكل على ب أيضا درجة( و  20-18سمح باملحافظة على درجة الحرارة املالءمة لتركيز جيد )حوالي تالتهوية: 
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 الزجاج.

الزجاج:  تعتبر شفافية الزجاج ضرورية من أجل املحافظة على رؤية جيدة للطريق. و يجب أن يتم استعمالها مع الحرص  ماسح

ينبغي صرفه. حال ما يصبحون غير ضروريين يجب إيقاف تشغيلها حتى ال يتم استنزاف  الذيكمية املاء السرعات لعلى مالءمة 

 الزجاج جهاز مكمل ضروري يتعين مراقبته باستمرار. ويعتبر غاسل املكانس بصورة غير عادية.

  ال يجب استعمالها بصورة مفرطة حتى تحافظ على األهمية الكاملة لوظيفتها. :أضواء االستغاثة 

استعمالها خاصة في حالة عطب أو سرعة منخفضة بصورة غير عادية أو حينما نكون األخيرين في صف غير متقطع )ال يجب 

 (.الثاني!في الصف  توقفينبغي أبدا استعمالها من أجل ال

مذياع املركبة: تسمح املوسيقى بسياقة هادئة، مما يعني حجم صوتي مناسب من أجل أيضا التمكن من سماع األصوات 

تنجز عمليات ضبط املذياع فقط في لحظات مناسبة من  ويجب أنالخارجية، كأصوات التدخل للسيارات ذات األولوية. 

 .السياقة دون رفع العين عن الطريق ملدة أكثر من ثانية. يعتبر استعمال املذياع مصدرا لعدد من الحوادث

 حصيلة املقطع البداغوجي. 5

 ملقطع؟حول املوضوع قبل ا معارفهماهي 

 هل يتبنى وضعية سياقة مناسبة؟

 السياقة والراحة؟ األساسية لتجهيزاتهل يعثر ألول وهلة على الوسائل 

 هل أصبح التحقق من مؤشرات التحذير يتم لديه بصفة آلية قبل انطالق املحرك؟ 

 هل من الضروري مواصلة هذا الدرس أو االنتقال إلى مقطع آخر؟ 

 خير؟ماذا استوعب املتعلم في األ 
 



 

 'ج' و'ه )ج(' البضائع نق ل مركبات سياقة تعليم مدرب دليلمشروع   18/117
 

 والماء  ستيكيواللوج  لنق لوا  وزارة التجهيز
 مديرية النق ل عبر الطرق والسالمة الطرقية

  50  طاقةب

 الجوانب امليكانيكية

  املراقبات البصرية قبل تشغيل املحرك 

  التحقق من وجود لوازم السالمة 

  أبدل عجلة 

                                                                                                         أضع وأزيل سالسل الثلج                                                                                                          

 الكفاءات التي يجب بلوغها 1 

 التالية : على ثالثة أسئلة أجيبمدلول جميع مؤشرات التنبيه للوحة القيادة وبعد ذلك أوضح دقائق  5في 

 ت؟عرفة ضغط هواء العجال ملأين نجد البيانات 

 ما هو الدور الرئيس ي للنوابض؟

 الحصر؟ جهاز  دورةماهي املراقبة التي يجب القيام بها على 

 العجالت.ضغط هواء  دقيقتين أراقبفي 

 الوسائل .2

 متوسط املدة الزمنية  -أ 

 دقيقة 45

 التعلممكان  -ب 

 أو قاعةحلبة خصوصية و مرآب و موقف سيارات و قاعة للميكانيك و/ 

 األدوات الضرورية لتطوير الكفاءات التي ينبغي اكتسابها   -ج  

 ت إيضاحية للمحرك وهاأو فيدي صور مركبة و مجسم ميكانيكي و 

 فضاء التعلم 3

 فائدة املقطع                    

منح ويملنتظمة. ضرورة الصيانة اعن يكشف عن أهمية عوامل حوادث السير املرتبطة بحالة املركبة، وبالتالي  هذا املقطع

 .املعتادةقصد الصيانة  وعند االقتضاء من أجل مراقبة حالة املركبة التي الغنى عنهاللمتعلم فرصة تعلم بعض املفاهيم 

 البيداغوجي.بلورة املقطع  4

 -الديداكتيكيةاملواضيع -النقاط التي سيتم التطرقلها خالل املقطع  .أ               

 ل تشغيل املحرك :املراقبات البصرية قب

 اسمي مختلف االضواء األمامية والخلفية والتجهيزات العاكسة. 

       ، مصفاة الزيت، مقياس الزيت، جودة الزيت(.، مضخة الزيتأشرح مبدأ اشتغال دورة التشحيم )بالوعة زيت املحرك

واملراقبة  نظم الحراري ومضخة املاء وسائل التبريد/الرادياتور( ووعاء التمدد وامل التبريداشرح مبدأ اشتغال دورة التبريد )جهاز 

 ...(الدورية

 أشرح دور التعليقات: املحافظة على التحام العجالت واملساهمة في الحصر والراحة.

 أشرح دور العجالت )الراحة، االلتحام، وتصريف املياه، تتحمل جزء من الوزن(.

 والزيت تحت املحرك وعلبة السرعة والجسر الخلفي. أتحقق من عدم وجود تسريب الهواء )دورة جهاز الحصر(

 5عندما تكون املقصورة مرفوعة، أتحقق من مستوى الزيت وسائل الحصر )بالنسبة للمركبات ذات الحمولة الصغيرة أقل من 

ة تسمح )وسيل adbleueطن(، ومستوى سائل مساعد جهاز التوجيه وجهاز الوصل وسائل التبريد وغاسل الزجاج وعند الضرورة 
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 بتخفيض حجم أوكسيد األزوت(.

 أتحقق من حالة ونظافة واشتغال األضواء.

أتحقق من ضغط العجالت وحالتها )تآكل الشريط الدراج لإلطار املطاطي، حالة جوانب اإلطار املطاطي، عدم وجود أجسام 

 غريبة بين عجالت متوأمة(.

 بواب.أتحقق من حالة الهيكل وحالة وثتبيت األغطية وإغالق األ 

 أتحقق من توزيع الحمولة والربط الجيد لها.

أتحقق من وجود لوازم السالمة: مثلت اإلعالن املسبق، سترة السالمة، مطفأة الحريق، املصابيح والكوابيس، عجلة االحتياط 

 واللوازم.

أن يكون قادرا على  أبدل عجلة: رغم من أن هذه العملية أصبحت تنجز بصورة قليلة من قبل السائقين، فإنه من األفضل

 القيام بذلك.

 مسطرة تبديل عجلة:

 حال رصد انفجار، أشغل أضواء االستغاثة )في حالة الرؤية املحدودة، أترك أضواء الوضع في حالة اشتغال( 

 في حالة ما إذا كان ذلك ممكنا، أقوم بإيقاف املركبة بصورة تضمن سالمة املستعملين اآلخرين وكذا سالمة السائق.

 ألفضل اختيار أرضية مستوية ومقاومة.من ا

أؤمن اإليقاف الكامل للمركبة )حصار الوقوف + وعند االقتضاء استعمال مستوى ما للسرعة ماعدا علبة السرعة اآللية وفي 

 حالة تسريب الهواء( 

 أرتدي سترة عالية الرؤية قبل النزول من املركبة.

 أثبت متلث اإلعالن املسبق. 

 الضرورية وأضعهم بالقرب مني. أعد مجموع األدوات

 أرتدي بذلة وقفازات العمل. 

 أضع رافعة املركبة في مكانها وأضع ركيزة )تسمح برفع مسافة االتصال وتحد من خطر انغراس الرافعة.

ى أفك البراغي قليال قبل رفع العجلة )أحرص دائما على التوفر على مقبض طويل لهذه املرحلة. قد يكون ضروريا التوفر عل

 م( .  1,5مقبض يبلغ 

 أرفع املركبة قليال.

 أحرر اإلطار املعدني )الجنط(. 

 أتم رفع املركبة وأفك البراغي بالكامل.

 أضع العجلة مع أخذ الحذر لتجنب التعرض للجرح. 

بعجلتين خصوصا بالنسبة للعجلة الداخلية إذا تعلق األمر  تموضع صمام الهواء أعيد تركيب عجلة االحتياط مع التأكد من

 إمكانية استعمال املقبض من أجل رفع العجلة(.)متوأمتين 

أعيد وضع البراغي في مكانها في البداية يدويا ثم بصورة تدريجية بمفتاح الفك )الشد أقص ى ما يمكن قبل إعادة إنزال املركبة 

 لتفادي أن تكون العجلة بعكس وضعها السليم(.

 أنزل املركبة.

 على شدها عموما على شكل نجمة لتفادي خطر تآكل أسطوانة جهاز الحصر. أتم شد البراغي مع الحرص

 أرتب اللوازم ومثلث اإلعالن املسبق في مكانها.

 .dynamométriqueكلم، وإذا أمكن بواسطة بمفتاح قياس شد البراغي  200و 50أراقب شد براغي العجلة بعد قطع 

 وضع وإزالة السالسل الثلجية:

عل وضع سالسل الثلج إجباريا أو بمجرد وجود ثلج بالطريق يجعل السير دون تجهيز خطيرا، يجب على حال مصادفة إشارة تج
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 السائق إيقاف مركبته )حصار الوقوف( ومن األفضل خارجقارعة الطريق )موقف مخصص لهذا الغرض أو كتد مستقر(.

 أرتدي سترة عالية الرؤية قبل النزول من املركبة.

 ف خارج حركة السير، يجب إعالن عن وجوده بواسطة مثلث اإلنذار املسبق.في حالة استحالة الوقو 

 ويجب أن يتحقق كل هذا قبل أن يجد نفسه في وضعية صعبة )فقدان االلتحام أو التوجيه(.

 وقفزات العمل.   أرتدي بدلة العمل من األفضل أن تكون محكمة اإلغالق

 ضغط، وعند االقتضاء ركائز السالسل.أقوم بإخراج العتاد الضروري: السالسل، أنظمة ال

 يمكن استعمال تقنيتين رئيسيتين: 

 :التقنية األولى: دون ركائز السالسل

أقوم ببسط السالسل مع الحرص على عدم ليها وأضع البكرات في مواجهة قارعة الطريق )عند منحدر، نضع السالسل أمام 

املحركة. في حالة أرضية مستوية نضع السالسل سواء أمام أو  العجالت املحركة. عند مرتفع نضع السالسل خلف العجالت

 خلف العجالت(.

 العارضة األولى من العجالت. أسير ببطء إلى أن تتخلص

 ألف العجلة بالخيط الحر للسلسلة.

 أقفل نظام اإلغالق مبتدئا بالخيط الداخلي ومنتهيا بالخيط الخارجي.

املقبول، أربطهم من أجل تفادي أن تحدث طرقا على أمكنة مرور العجالت أو يتجاوز املستوى  إذا كان طول الخيوط الحرة

 األجنحة. 

 )يتم ضمان الضغط الدائم خالل الجوالن(  Xبواسطة أداة الشد املطاطية أوزع كالليب الضغط في شكل 

التمديد بعد حوالي كيلومتر من بواسطة أداة الشد امليكانيكية أقوم بالتمديد بأقص ى مستوى في عين املكان. يجب أن تتم عملية 

 الجوالن.

 التقنية الثانية لوضع السالسل: 

 بواسطة ركائز بالسالسل:

أضع الركائز بالسالسل في كل جانب من املركبة تحت العجلة الداخلية للعجلتين املتوأمتين )في املرتفع في الخلف وفي  املنحدر في 

 األمام(.

 مرتفع ( و أدع  املركبة تتقدم إلى الركائز )عند املنحدر(. أدع املركبة تتراجع إلى الركائز ) في

 أجعل العجالت تضغط على مسند الركيزة كإجراء للسالمة.

) أكثر سهولة  35س و  6أو  25س و  5أمسك السلسلة و أغطي العجالت الخارجية مع الحرص على وضع نظام اإلغالق في شكل 

 .، أقل جهدا  للذرع ( 

 يط الداخلي أوال ثم الخيط الخارجي وبعد ذلك نفس الكيفية املتبعة في التقنية األولى ( أقفل السلسلة )الخ

 أؤمن الضغط ) كما هو الحال في التقنية األولى (.

 أيا كانت التقنية املستعملة أستعيد العتاد.

 كلم / س . 30أعيد ارتداء بذلة السياقة و أسير دون تجاوز 

 من أجل إزالة السالسل:

دفة إشارة تنهي إلزامية استعمال سالسل الثلج أو حال خلو الثلوج من الطريق، يجب على السائق إيقاف مركبته حال مصا

)حصار التوقف( ومن األفضل أن يتم ذلك خارج قارعة الطريق )موقف سيارات أو كتد مستقر( قصد إزالة السالسل )خطر 

 تردي حالة الطريق والعجالت(. 

 قبل النزول من املركبة.  أرتدي سترة عالية الرؤية

 في حالة استحالة الوقوف خارج حركة السير، يجب اإلعالن عن وجوده بواسطة مثلث اإلعالن املسبق. 
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 06بطاقة 

 أنطلق ثم أتوقف

 تتم عملية إزالة السالسل كس كيفية تركيبها.

 ال يجب نسيان العتاد قبل الصعود من جديد إلى الشاحنة.

تفادي إصابتها بالصدأ وترتيبها بصورة صحيحة في صندوق مناسب )حتى ال ال أنس ى عند الرجوع إلى املقاولة تنظيف السالسل ل

 نكون في حاجة إلى القيام بفك التوائتها عند استعمالها فيما بعد(.

سواء أتعلق األمر بتبديل عجلة أو وضع أو إزالة سالسل الثلج، يجب الحرص دائما على اعتماد حركات و وضعية تحد من خطر 

 اإلصابة بأذى.

 ة: من األفضل تجريب على األقل مرة واحدة تبديل عجلة أو تركيب السالسل في مأمن بمرآب ودرجة طقس مالئمة.نصيح

 املفاتيح-املخططاتو  املفاتيح-الكلمات  .ب               

 ج ....( مستويات السوائل: هي الكمية املطلوبة ملختلف أجهزة املركبة كي تشتغل بشكل مالئم )مستوى الزيت، غسل الزجا

 أمثل على األرض وتقليص مخاطر االنفجار. .   التحام يسمح بضمانضغط العجالت: إنه حجم الهواء الضروري للعجالت والذي 

 نرى وكذا اإلعالن عن نوايانا. و األضواء: هي مجموع اإلضاءة املزودة بها املركبة. وتسمح بحسب الحالة أن يرانا األخرون 

ن التحام املركبة على الطريق، ويعتمدالتحام املركبة على حالة ومستوى نفخ العجالت. يجب مراقبتها التآكل/ نفخ العجالت: تضم

 وتآكلها كل شهر. هاعيانا يوميا ومراقبة ضغط

حينما مراقبتها لدى مختص كل سنتين أو كل سنة في حالة ما إذا كانت الطريق املستعلمة في حالة سيئة أو العمل على  :النوابض

 ركبة تسير غالبا محملة. تكون امل

 ضجيج محتمل غير عادي قد يصدر بمناسبة الحصر القوي. واالنتباه أليأشهر  6مراقبتها كل العمل على أجهزة الحصر: 

 التي يجب القيام بها. ودورية املراجعاتقراءته بتمعن بمجرد تسلم املركبة قصد معرفة الخصائص  العمل علىدليل الصيانة: 

لقيام يمكن أن يكون من الحكمة ا. وحالتها الجيدةتبديل العجلة لالتحقق من وجود األدوات الضرورية على  العملاألدوات: 

 بتجربة في املنزل قبل أن يجد الشخص نفسه في مأزق في الطريق.

 للتبديل لكل مقيسة أمبيرية. القوابسوالتحقق من التوفر على  اتحديد مكان وجوده العمل على كهربائية:قوابس 

أمرا  في مكانها وحالتها )التآكل وضغط الهواء(. إذن سيكون  وتثبيتها الجيد التحقق من وجودها العمل على العجلة االحتياطية:

 مزعجا نقل عجلةاحتياطية فارغة من الهواء. 

وينصح الهالوجين أو اكزنون  حتى تحتفظ بكل قوتها إال في حالة املصباح من فئةكل سنتين تبديلها  العمل علىاألضواء/املصابيح: 

 حمل مصابيح التبديل في املركبة. بشدة

 الحركات والوضعيات: تسمح بتقليص حوادث الشغل واألمراض املهنية املرتبطة بالنشاطات البدنية.

 حصيلة املقطع البداغوجي 5

 املقطع؟حول املوضوع قبل  معارفهماهي 

 حرارتها؟ذكرة الوصفية للمركبة ودرجات بناء على بيانات امل لضبطههل يمكنه قياس ضغط العجالت 

 السوائل للمركبة؟يعرف القيام بالتحقق من جميع هل 

 الشتغال مختلف األضواء؟الحالة الجيدة  هل يعرف مراقبة

 ؟هل يعرف توزيع و الربط الجيد للحمولة

 آخر؟هل من الضروري مواصلة هذا الدرس أو االنتقال إلى مقطع 

 ألخير؟اماذا استوعب املتعلم في 
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 تحريك عتلة االختيار(.األتوماتيكيةالسرعة  لعلب )بالنسبةعتلة تبديل مستويات السرعة  أشغل : 

  واالستعداد للسياقة  االتصالأستعمل مفتاح 

  من مكان الوقوف النطالقة أستعد 

 أنطلق باستعمال حصار التوقف 

  في وضعية وصل أحافظ على املركبة في مكانها 

  أمنع املركبة من الرجوع إلى الوراء عند القيام بعملية الوصل 

  حصار الخدمة والواصلمشتركة بصورة أنطلق في منحدر مستعمال 

  الحصارات والواصلأنطلق في عقبة باستعمال بصورة مشتركة 

 أحافظ على اتجاه سيري بسرعة منخفضة جدا 

  أستعمل حصار التوقف 

 فك حصار التوقفأ 

 الكفاءات التي يجب بلوغها 1

  :دقائق كحد أقص ى 3في 

 –على مستوى التسريع في وسط املنطقة الخضراء لعداد / الدورات )+ أو على أرض مستوية، أنطلق ثالث مرات محتفظا 

تنازلية  دورة/في الدقيقة( خالل ثانيتين على األقل ، ال يقبل أي توقف للمحرك أو انزالق ثم أتوقف مع الحصر بصورة 200

 )أخد بعين االعتبار زمن بطء حصر العجالت(.

  املحرك ملرة واحدة.توقف  قبول مع  رجوع إلى الخلففي عقبة دون توقفين /انطالقينثم أنجز 

 الوسائل 2

 متوسط املدة الزمنية للمقطع -أ 

 دقيقة  90

 التعلممكان  -ب                 

 في مركبة أو حاكي

 األدوات الضرورية  -ج                 

 مركبة أو حاكي السياقة  

 فضاء التعلم 3

 فائدة املقطع                     

البيئة بشكل تدريجي بهدف اكتساب بداية االستقاللية. ال يجب أن تزعج  وتنقل املركبة سيتحكم املتعلم في املحرك

. ومن وسائل التحكم الخاصة بهاخل املركبة قصد السيطرة على أساسا إلى دا افي البداية موجه يكون اهتمامه الذي املحيطة

 فيما بعد مجموع تعلمه.هذا املقطع املهم إنجاح هذا املقطع بكل ثقة. إذ سيسهل 

 

 البيداغوجي.بلورة املقطع  4

 -الديداكتيكيةاملواضيع -النقاط التي سيتم التطرقلها خالل املقطع  .أ                

بعض املركبات مجهزة بوسيلة للسالمة تمنع تشغيل املحرك في )الحياد من نقطة أعمل على التحقق حرك، قبل تشغيل امل

 حالة استعمال مستوى ما للسرعة(.

 بشكل زائد. طويلةعن طريق تدوير املفتاح ملدة  على مشغل املحركال أشدد 
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الحياد. أشدد على التدرج في الربط التدريجي وفق لسرعة ونقطة األول لستوى مل عتلة التبديلالتعامل مع أنظر إلى كيفية 

 االنزالق(.أو املنحدر )نقطة  اندفاع املركبة

من أجل االنطالق: أشدد على ضرورة اختيار املستوى الجيد لعلبة السرعة ) األول أو الثاني وفق بيانات الصانع ( قصد 

 .تقليص تسخين و تآكل الواصل بفعل شدة ثتبيت املركبة ) الوزن ( 

 من أجل الوقوف: أشدد على كون أن حصار االطارات املطاطية )الحصار الهوائي( يعمل بوقت متأخر مقارنة بالحصار

الهيدروليكي )الهواء مخزن في خزانات، فعملية الضغط على دواسة الحصر تؤدي إلى فتح صنبور الحصر، حينها يتجه الهواء 

ري. وعليه يكون أساسيا استباق عمل الرجل على دواسة الحصر حتى يتم إلى اسطوانات العجالت(. ال يجب انتظار حصر فو 

التمكن من تدبير ضغط الحصر ألن حصر اإلطارات املطاطية قوي جدا. من أجل تفادي أن يتم الحصر بشكل متأخر، فإن 

يجب أيضا  دورة الحصر تتكون من صمامات الفك السريع تسمح بتحرير الحصر بمجرد أن يرخي السائق دواسة الحصر.

التشديد على وضع الرجل على الدواسة من أجل الحصول على مسك جيد، وذلك يعني بنهاية القدم ) في حالة ما إذا كانت 

الدواسة تشبه دواسة السيارة( أو بكامل الرجل ) عندما تكون الدواسة مثبتة على األرضية بحجم يناسب طول الرجل . 

ثتبيت الدواسات فإنه من غير املمكن تحريك رأس القدم من دواسة التسريع إلى  بخصوص األوزان الثقيلة، ونظرا لوضعية

دواسة الحصر )يجب نقل القدم بكاملها(. بعد التوقف التام للمركبة، يجب إعادة استخدام مستوى الوضع املحايد وعدم 

 نسيان تشغيل حصار التوقف.

غير أنه بعد رفع الرجل بشكل خفيف عن الحصار وبمجرد أن في منحدر أستعمل نفس الطريقة املطبقة على أرضية مستوية 

دون استعمال مستوى ما  تتحرك املركبةنقطة االنزالق حتى نتجنب أن له بسرعة ، يجب أن نجد التقدمتبدأ املركبة في 

ذلك إذا كان يزيد في السرعة  ويمكنه بعد ذلك أنحصار املحرك.  وذلك لالستفادة من)خطر فقدان التحكم(  للسرعة

 ضروريا.

أوضح أنه في املنحدر يمكن أن ننطلق بمستوى آخر للسرعة غير مستوى السرعة األول مع األخذ بالحسبان نسبة االنحدار 

 لتفادي سيرها بسرعة شديدة وجموحها.

قوم أ .قنقطة االنزال  إيجادعند . أكبر، أشدد على تدبير حصار اليدقوة من أجل منح املحرك  ع أقوم بالتسريع أكثر في مرتف

 التسريع كاف. أناليد تدريجيا مع التحقق  بفك وإرخاء حصار 

يمكن أن  االنطالقلتأكد من عدم رجوع املركبة إلى الوراء. فالرجوع إلى الوراء خالل من أجل احصار اليد مباشرة  إزالةعدم 

 يكون كارثيا في حالة تواجد راجل خلف املركبة.

 الرجل. ولكن بحصار  جز دون حصار اليداالنطالق في عقبة ين :في منحدر خفيف

حالة توقف املحرك بمحاكاتها  أخلق ه، املبدأ هو نفسه املعتمد في حالة سيارة.على إثر توقف املحرك من أجل إعادة تشغيل

 ألول مع إزالة حصار اليد. امستوى السرعة مع استعمال عن طريق إطفاء املحرك 

املفتاح بسرعة من أجل وأن يقوم بتدوير عن الوضعية املحايدة،  وعدم البحت يجب أن يبقى املتعلم في وضعية عدم الوصل

قصد  يسرع أكثر تشغيل املحرك ثم يقوم بعملية الوصل بصورة تدريجية كما هو الحال بالنسبة ألي انطالقة. يجب أن إعادة 

على نقطة االنزالق  املحرك أيب توقف مستعملي الطريق اآلخرين. أشدد على أسبا يضايقإذا كان  تجاوز التوتر ويفسح املرور

 التي لم يتم احترامها.

 القياممن األفضل أن توضع على األرض.  عالمةباستعمال  الوقوفللمتعلم نقطة  تحددفي مكان معين،  الوقوفمن أجل 

من  أخفف ،كليا. خالل اللحظات األخيرة يضغط على دواسة الواصل الوقوفبالحصر تدريجيا مع تركيز النظر على نقطة 

 .ومريحدقيق  السماح بوقوفأجل  كامل منالضغط ولكن ليس بشكل 

 املفاتيح-املخططاتو  املفاتيح-الكلمات  .ب                

 حتاج إلى وقت للتسخينبحسب التكنولوجيا، بعض محركات الديزل )غير املزودة بنظام الحقن املباشر( تالتسخيين القبلي: 

من أجل وضع املحرك  ضروريا االنتظار االنطالق. بمحرك ساخن ال يصبح  إذا كان ممكنامؤشر يبين  قبل االنطالق. يوجدقبلي 
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 الطريق. ال تحتاج املحركات الحديثة إلى تسخين قبلي. على

 تستنفذ عملية تشغيل املحرك أكبر طاقة للبطارية.املبدأ هو نفسه املعتمد بالنسبة للسيارة، :  بادي الحركة

تقوم  لكيعلبة السرعة  ويتم استخدام املستوى األول للسرعة يجب إعادة دفعمشتغال : عندما يكون املحرك          االنزالق

مواكبتها عندما تنطلق هذه طالق املركبة ثم نالضغط على دواسة الواصل من أجل إ عندهاالعجالت. يجب  بدورها بجر

 لوزن الذي ينبغي تحريكه.وتزداد أهمية ذلك في حالة الوزن الثقيل بفعل ا .األخيرة 

بقوة من أجل  التسريع. إذن يجب الضغط على دواسة تنطلق  املركبةجعل يجب توفير كثير من الطاقة من أجل  :التسريع

القوي للمركبة )كثلتها( في حالة الوقوف )ماعدا في  شدة التثبيتإلى  وهذا يعوداالنطالق ثم بشكل ضعيف من أجل السير. 

 محركةوحينئذ تكون أقل حاجة إلى قوة  (،)الطاقة الحركيةاالندفاع املركبة فإنها ستأخذ قوة  أن تتقدموبمجرد املنحدر(، 

 (.للتقدم )ماعدا في املرتفع

الضغط على الدواسة  إرخاءالحصر: من أجل توقيف املركبة بدقة في مكان معين، يجب الضغط على الدواسة تدريجيا ثم 

 )التذكير بمبدأ عمل دورة حصار اإلطارات املطاطية/الهوائي(. . وف من أجل تحسين الراحةقعند الو 

وضعية األرجل: ال تعتبر األرجل األعضاء األكثر دقة في الجسم، ويجب من أجل أن نكون أكثر دقة الضغط على الدواسات 

)في ات أو رفعها. األرضية وتحريكها من أجل الضغط على الدواس األكعاب على أن توضعتجنب العياء يجب لبطرف القدم. 

يجب أن تكون األحذية حدود املمكن واعتبارا إلى أن دواسة األوزان الثقيلة توجد على علو مقارنة مع دواسة السيارة(. 

 األرجل بشكل سيئ(. أحذية تشدأي  القديمةأو )منع ارتداء األحذية  الكعبعن  االنفصالوعدم  مناسبة، ومسك األرجل

أوال العمل على فك الحصار عن طريق الجذب إلى األعلى . يجب 18%ركبة على منحدر يصل إلى حصار اليد: يسمح بإيقاف امل

فك وسيكون أكثر راحة )يجب أن ينطفئ املؤشر املوجود بلوحة القيادة(. والضغط على الزر مما يسمح بإرخاء حصار اليد 

 .تحريره تدريجياحصار اليد قبل البحث عن نقطة االنزالق لكي يتم 

. تزن كل مركبة واقفة وزنها الكامل، هذا الوقوفالحركة التي يملكها كل جسم في حالة  عدم قوة هي :inertieثتبيت شدة ال

 يتضاءل مع االندفاع. الوزن

 البداغوجي.حصيلة املقطع  5

 ماهي مؤهالته حول املوضوع قبل املقطع؟

 مرتفع؟ و منحدر؟ للقيام باالنطالق والتوقف على أرض مستوية؟ و  لهل املتعلم مستق

 االنطالق من جديد سريعا بعد توقف املحرك؟ يعرفهل 

 هل من الضروري مواصلة هذا الدرس أو االنتقال إلى مقطع آخر؟ 

 باستيعابها؟األساسية التي قام  ماهي االحتياطات
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 70بطاقة 

 تدبير مستويات السرعة

 أسرع وأبدل مستوى السرعة 

  نعطاف اال وفي حالةأناور في خط مستقيم 

  عند تبديل املستويات للسرعة املالئمة ارتجاجات أسرع دون 

  تخفيف السرعة  عقبمستوى السرعة أنزل 

 انطالقا من سرعة مرتفعة نسبيا أتوقف... 

 الكفاءات التي يجب بلوغها 1

للمحرك، قصد    ئدوران سينظام متر دون  150من على مسافة أقل األولى للسرعة  الخمسةفي مناسبتين أستخدم املستويات 

 100على مسافة للمحرك دوران سيئ نظام دون أحصر وأنزل إلى السرعة الثانية متر ثم  50كلم/س على مسافة  50 السير ب

 متر.

 الوسائل 2

 متوسط املدة الزمنية  -أ 

 دقيقة 90

 التعلممكان  -ب                 

 حركة سير ضعيفة أو منعدمة   حلبة عند االنطالق ثم طريق ذات باحة،على حاكي أو 

 األدوات الضرورية  -ج                 

 مركبة أو حاكي 

 فضاء التعلم 3

 فائدة املقطع                    

السير املرغوب فيها  سرعةاملتعلم استقالليته يجب عليه أن يقوم بتدبير اختيار مستويات السرعة حسب  لكي يبلغ

التي ينقلها. إذا فهم املتعلم ما يقوم به، سيعرف فيما بعد خالل تكوينه، التكيف مع الطرق املائلة  ومسطورالطريق والحمولة

 الطرق السريعة.واالندماج في 

 بلورة املقطع البيداغوجي. 4

 -الديداكتيكيةملواضيع -النقاط التي سيتم التطرقلها خالل املقطع  .أ                

مقارنة مع السيارة . ولهذا السبب فإن   سيارة. نظرا للوزن الذي ينبغي نقله، يكون التخفيف مهما أكثرأشرح الفرق مقارنة مع ال

                                      علب السرعات ملركبات األوزان الثقيلة تتوفر على عدد متغير من لسرعات. علبة بالطابق و/ أو                                        

Boite à étage et/ou à doubleur de gamme (relais ) 

 للمتعلم كيفية استعمال عتلة تبديل مستوى السرعة الختيار جميع املستويات.عند الوقوف أبين 

تبديل  عند التوقف أطلب من املتعلم استعمال جميع مستويات السرعة مع مراقبة راحة اليد. يمكنه أن ينظر إلى عتلة

وفقا لترتيب مستويات السرعة أو بناء على ها في املرة األولى، ثم عليه أن يقوم بذلك فيما بعد دون النظر إلي ةمستويات السرع

 ترتيب عشوائي يحدده املكون.

: على ) في قاعة( أو بمساعدة عداد/ الدورات ) في املركبة عند الوقوف(  أشرح وجودأنظمة مختلفة للمحرك بواسطة رسم بياني

 للوزن الثقيل ،على مركبة سبيل املثال 

 الدقيقة،دورة/ في  1000إلى  0أنظمة تحت مستوى الدوران من 

 الدقيقة،دورة في  1200إلى  1000 من الدوراننخفضة م ستوياتمأنظمة  
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 الدقيقة،دورة في  1700إلى  1200 عادية الدوران منأنظمة 

 يقة،الدقدورة في  2400إلى  1700أنظمةاملستوى العالي للدوران من 

 الدقيقة. دورة في  2400من أنظمة مستوى الدوران غير العادي أكثر 

 السرعة. مستوى تغيير كيفية إنجاز عملية  له أشرحعند الوقوف   

أكف عن التسريع، أقوم  أسرع حتى النظام العادي،: يعتمد نفس املبدأ املستعمل في السيارة من أجل الرفع من مستوى السرعة

والتسريع في ، أقوم بتوصيل الواصل السرعة العليان في آن واحد( أمرر ين األخيرتين العمليتيهات إنجاز)يجب  بفصل الواصل

مستويات السرعة ليس نفسها املوجودة في السيارة نظرا لوجود  Etagementيكمن الفرق في كون أن تراتبية  .نفس الوقت

 تسمى( . مستويات السرعة املوجودة في الطبقة األولى doubleur de gammeإضافة إلى  8مستويات سرعة أكثر    ) بصفة عامة 

"قصيرة " مما يتطلب مرورا سريعا )في الوقت وعلى املسافة( من املستوى األول إلى الثاني ومن الثاني إلى الثالث ومن الثالث إلى 

 الرابع وذلك لتفادي وضعية مستوى دوران غير عادي للمحرك.

 استعمل: أكف عن التسريع، نفس املبدأ املعتمد في السيارة سياقةتعلم تلقائيةالرعة عند بداية السبمستوى النزول أجل من  

، أقوم األقلالسرعة مستوى أقوم بفصل الواصل أمرر إلى  ،املنخفضالدوران نظام مستوى  حتى الوصول إلىحصار املحرك 

 بوصل الواصل.

 النزول قصد  استعمال الحصار الرئيس يبإضافة ولكن ا في السابق كمنفس العملية  :من أجل النزول بالسرعة بصورة عادية

يكمن الفرق في كون أن الطاقة املخزنة مهمة أكثر )وزن أكبر بشكل واضح(. سيكون من الواجب التخفيف السرعة بشكل سريع. ب

 و/أو الحصر أكثر قبل املرور إلى مستوى سرعة أقل.

يكون من الحصافة أوال تناول رفع مستوى السرعة فقط )الوقوف عند السرعة مالحظات: من أجل التطبيق في حالة السير، 

املستوى الثالث  النزول بالسرعة. إذن نقوم أوال بتمارين مستوى األول، املستوى الثانيالشروع في عملية قبل  (املستعملة

الوقوف ثم –والرابع والثالث و الثاني  ي والثالث، ثم األول والثان(  Etageالوقوف ) ال يستوجب املرور من الطابق- املستوى الرابع 

والثاني والثالث والرابع  والخامس والسادس والخامس والرابع والثالث  األول ثم  الوقوف-والرابع والخامس األول والثاني والثالث 

 ثم جميع مستويات السرعة إذا كانت البنية التحتية تسمح بذلك .الوقوف -والثاني 

إال عندما يبدأ املتعلم باستخدام عثلة نقل مستويات السرعة بطريقة تلقائية و doubleur de gammeتعمال ال يجب تلقين اس

 مستقلة ) قصد تفادي الحمولة الزائدة وبالتالي األخطاء الناجمة عن هذه الحمولة( .

صوص الرفع من مستويات التوفر على خطوط طويلة مستقيمة يكون ارتيادها ضعيفا.  بخاألمر مثاليا في حالة وسيكون 

 على حالة األمكنة أو الحمولة املنقولة على املركبة.  مستوى السرعةقبل تبديل  يعتمدالتسريعالسرعة، 

يكون ارتيادها ضعيفا، يجب إيجاد مستوى علبة السرعة  مناطقفي دائما تنويع املسار ولكن  عنالسير سنعمل على البحث  أثناء

 أساعد املتعلم في هذا االختيار. .ونظام املحركوالسرعة املناسب حسب الكتلة 

 مقدار الحصر(.  )يجب توخي الحذر بشأن مستوى مستوى السرعة بيجب التنسيق بين الحصر والنزول 

 إال بعد أن يعرف املتعلم تقييم مقدار مستوى الحصر حسب الوضعية. ال يتم تلقين استعمال املخفض أو املخفضات

له متأخرة أو في آخر لحظة كسائق وليس بصفة جد مبكرة جد يستعمل املتعلم علبة السرعة بصفة عند السير من األفضل أن 

 في خطر لآلخرين.والتسبب للمفاجأة أنه يعرض نفسه ، تكمن الخطورة تجربة

 املفاتيح-املخططاتو  املفاتيح-الكلمات  .ب                

سلسل العمليات امليكانيكية سريعا و منطقيا. و عليه ومن أجل تغيير خالل تغيير مستويات السرعة، يجب أن تت املزامنة:

وصل الواصل ثم التسريع من جديد. تغيير مستوى السرعة و مستوى السرعة ينبغي الكف عن التسريع، وفصل الواصل ثم 

 يجب أن تتم كل حركة سريعا وتنتهي قبل البدء في العملية التي تلي.

التخفيف من السرعة استعمال إمكانيتين، األولى الكف عن التسريع وبالتالي جعل  من أجل الحصر وحصار املحرك: باإلمكان

بدوره بتخفيض سرعة العجالت. الثانية الحصر تدريجيا بواسطة دواسة الحصر  والذي سيقوماملحرك يخفف من السرعة 
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 ملراقبة أكبر ملسافة الحصر.

ال رشيد للمحرك. وغالبا ما يتكون من منطقة بلون أخضر يشير إلى الدورات: يشتمل على عدة مناطق تسمح باستعم -عداد

املنطقة التي تسمح بأحسن توافق بين عزم املحرك األقص ى/االستهالك األدنى للوقود. يمكن أن توجد منطقة ذات لون أزرق 

. وهذا  ralentisseur sur échappementوالتي يجب استعمالها في املنحدرات حينما ال تكون املركبة مجهزة باملخفض على العادم

سيقوي من فعاليته. أما بالنسبة للمنطقة ذات اللون األحمر فإنه يتعين عدم استخدامها أيا كان الثمن وإال سيكون هناك 

 خطر القطيعة امليكانيكية.

املنجزة في  . تقاس سرعة دورانه بعدد الدوراتمتنوعة من سرعة االستخداميتوفر املحرك على مجموعة  :أنظمة املحرك

 الدقيقة. 

س يء بشكل  من التزود بالوقود و يشتغل ادورة في الدقيقة(، يكون املحرك ناقص 800تحت مستوى النظام البطيء )تقريبا  -

 الدوران.  في نظام تحت مستوى ونكون في هذه الحالة 

لقوة وفي هذه الحالة نكون عند نظام وال يتوفر إال على قليل من ا دورة في الدقيقة يعمل املحرك ببطء 1200و  1000بين -

 املستوي املنخفض للدوران. 

دورة  1700في حدود  مردوديتهلبلوغ  أفضل دورة في الدقيقة، يشتغل املحرك بصفة عادية ويزيد في قوته  1700و 1200بين -

 نكون في املستوى العادي للدوران. الدقيقة، و في 

 ملحرك بأقص ى طاقاته من ناحية السرعة. نكون في نظام املستوى العالي للدوران.دورة في الدقيقة، يشتغل ا 2400و 1700بين -

نظام  في يحتمل أن يتعرض للضرر، ونكون في هذه الحالة بسرعة مفرطة و دورة في الدقيقة، يدور املحرك  2400ما فوق -

 مستوى اشتغال غير عادي. 

ملعرفة والوكيل املحركات )االطالع على البطاقة التقنية للصانع  حسب وتتطور نوع املحرك بناء على سابقا  تفهم األنظمة املبينة

 خصوصيات كل مركبة(.

العادية نحصل على  ففي األنظمةمستويات علبة السرعة.  وارتباطها بإحدى ملحرك ماهو القوة الحركية  : العزموالقوةالعزم 

 علبة السرعة.معين ل مستوى  عند حركاملالقصوى التي يوفرها  . القوة هي السرعةاتاألولى للسرع املرتبطة باملستوياتأكبر قوة 

 وعليه فإن السرعة القصوى للسيارة عند املستوى األول يتم الحصول عليها في األنظمة العالية الدوران.

ي نظام األول يسمح بالسير ف املحرك.وعليه فاملستوى سرعة للتنقل وفق نظام  مساحة للعلبةالسرعة: يوفر كل مستوى  تراتبية

تتراوح املستوى الثاني يوفر مساحة سرعة للتنقل أكثر أهمية  .كلم/س في املستوى العالي35كلم/س إلى 15منخفض الدوران من 

 وهكذا دواليك. كلم/س في األنظمة العالية الدوران 50إلى  املنخفضة،حالة األنظمة في كلم/س  20من 

 البداغوجي.حصيلة املقطع                 5

 ؟ هي مؤهالته حول املوضوع قبل املقطعما

 هل يمكنه مناورة واستخدام العتلة دون النظر إليه؟

 املسار؟  عنفي النظام الجيد دون انحراف ملحوظ  الخمسةهل يمكنه رفع املستويات 

 للمحرك ؟مالئم نظام بمستوى السرعة في هل يقوم بالنزول عند الحصر 

 ل في مستوى السرعة و توقف للمحرك؟ هل يعرف الوقوف بشكل دقيق دون النزو

 هل من الضروري مواصلة هذا الدرس أو االنتقال إلى مقطع آخر؟

 ماذا استوعب من املقطع؟
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 80بطاقة 

 األساسية املناورات

  أناور 

 أتوقف 

 الكفاءات التي يجب بلوغها 1

 في دقيقتين كحد أقص ى 

 ة:اآلتي الثالثةدون السماح بأي خطأ، على األسئلة  أجيب

 أذكر ثالث أخطار مرتبطة باملرور في منعرج .

 ما هو دور النظر في ثالث أوقات؟

 السير غير مناسبة للمسار؟ سرعةما هي األخطار إذا كانت 

 دقائق كحد أقص ى  10في 

بأي  ال يسمح أنجز في باحة مغلقة على السير عملية رسو على الرصيف باليد مع التأكد من عدم مضايقة أو مباغثة أي شخص،

 املقود.توجيهات واتجاهات البصر والتعامل مع الراقبات و املخطأ فيما يخص 

 منعرجات توفر الرؤية مع مالءمة سرعة السير واملسار. 10على طريق قليلة اإلرتياد، أباشر 

 سم . 50ال يسمح بالسير على الكتد أو الطوار. باملقابل يسمح بتباعد يصل إلى 

بعد ذلك مكاناآمنا للتوقف. ال يسمح بأي خطأ فيما يخص احترام القواعد واالحتياطات قبل يجب على املتعلم أن يختار 

 الوقوف.

 الوسائل 2

 متوسط املدة الزمنية  -أ 

 عرضيادقيقة  120عدة حصص من 

 التعلممكان  -ب                 

كن أيضا استعمال حاكي السياقة. عندما يكون املتعلم خاصة بالنسبة للتمارين األولى. ويم حلبةت أو في موقف سيارافي البداية 

قد استعمل علبة السرعة، تنجز التمارين على طريق قليلة االرتياد مع تناوب الخطوط املستقيمة و املنحنيات. إذا أمكن 

 50ضعيفة أي   ر سياملتعلم بسرعة  ينعطف املتعلم يمينا ويسارا في ملتقيات طرق بدون تعقيدات )رؤية، حالة األمكنة(. يسير 

 كلم /س كحد أقص ى.

 األدوات الضرورية  -ج                 

 والخلفيةمن أعلى مسارات املحاور األمامية  يشاهد وحاكي وعرض مصور  مركبة

 فضاء التعلم 3

 فائدة املقطع                     

اكتسابها. إذا كان التعامل مع املقود له أهميته  التي ينبغيية أحد املؤهالت الرئيسإلى األمام أو إلى الخلف املركبة  يعتبر توجيه

هذه إضافة إلى الحركية البصرية  فهذهوضمان السالمة. إذن  بتوجيهتوجيه املركبة، فإن االستراتيجية البصرية وحدها تسمح ل

 دقة التوجيه هو ما سيتم اكتسابه خالل هذا املقطع. 

 البيداغوجي.بلورة املقطع  4

  -املواضيع الديداكتيكية-النقاط التي سيتم التطرقلها خالل املقطع  .أ                

 يتم االشتغال على هذه املناورات في طريق مغلق على حركة السير أو على حاكي.

 .ثم بعد ذلك يتم التحول إلى السير )بالنسبة للتقدم إلى األمام( عندما يكون مستوى املتعلم كافيا من حيث السالمة
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 املناورة في حلبة: 

 كما هو الحال لعرض معلق عليه من قبل املكون. يساعد رسم إيضاحي فهم املتعلم

 التكوين على مركبة منفردة: 

التذكير بوضعية اليدين على املقود: نمسك املقود بشكل مالءم أي دون تشنج، الذراعان متنيثان، حتى يتمكن من استيعاب 

االبهام على طوق املقود ككماشات صغيرة غير مضغوطة، نمنع وضع األيدي داخل الطوق )خطر تفاوتات الطريق، توضع أصابع 

 جرح املعصمين(.

د( من أجل الوصول إلى كل وسائل التحكم دون 10و 10ود 15و 9)على شكل تكون كلتا اليدين متماثلتين  ومن أجل فعالية أكثر 

 .الحاجة إلى نقل اليدين عن املقود

 بالتواجد في وضعية ارتياح على املقود )املسار على طريق وطنية أو طريق سيار(. سمحد : ت  15و 9 شكل

 (.متعرجةالسعة أكبر وتسمح بتغييرات االتجاه براحة أكثر )تجمعات عمرانية أو طرق د : تكون 10و 10شكل 

 السير  إلى األمام على خط مستقيم في حلبة مغلقة على حركة السير: 

راقبة املسار. أحاول النظر بعيدا قدر اإلمكان )أستبق( ولكن أيضا نقل النظر سريعا إلى ملاه النظر أساس ي اتجتموضع النظر: إن 

 املسار املباشر من أجل العمل على استقرار االتجاه. 

 سرعة سير التنقل: في وقت أول ينجز هذا التمرين بسرعة سير ضعيفة )املستوى األول أو الثاني للسرعة(.

سم من حافة الخط )إذا تم إنجاز هذا التمرين على حلبة تسمح بالتطور  50أقوم بوضع املركبة على بعد حوالي  تمرين ممكن: 

 سم من حافة الحلبة. 50في التعلم متوقعة لهذه الغاية( أو على بعد بحوالي 

وم بالتقدم إلى األمام على بعد التحقق في املرايا العاكسة أنه اليوجد أي مستعمل بالقرب، سيكون من واجب املتعلم أن يق

سم( بين بداية ونهاية التمرين. نتحقق من وضعية اليدين والنظر. إذا كانت  50م دون تفاوت ملحوظ )أقل من 100مسافة 

 سم.  20تكرار التمارين فإن التباعد املسموح به لن يكون أكثر من  ومع تصحيحات ما للمسار ضرورية يجب أن تنجز بمرونة.

مخروطات( والتي تحاكي ما يمكن أن  تمارين األولى دون وجود أي حاجز. يجب فيما بعد وضع حواجز )أوتاد ،يتم إنجاز ال

 يصادفه املتعلم في الواقع املنهي. يجب أن نكون منتبهين حتى الينصب املتعلم تركيزه على الحاجز.

 الرجوع إلى الخلف في خط مستقيم داخل حلبة مغلقة على حركة السير: 

اليدين على املقود: أشدد بقوة على وضع اليدين. حتى في حالة مركبة متموضعة بشكل جيد عند االنطالق )موازية تموضع 

للخط( وحتى في حالة عجالت مستقيمة، فإن املركبة لن تتراجع بصورة مستقيمة. ملاذا؟ بكل بساطة، ألن األرضية ال تكون ابدا 

ريق ( وألن الوزن داخل املركبة ال يكون دائما موزعا بشكل مثالي. املتعلم املبتدئ مستوية )سيالن مياه األمطار اتجاه حافة الط

يميل إلى نقل يديه قبل تدوير املقود.املشكل هو أنه فيما بعد يكون صعبا عليه أن يقوم بإعادة تموضع العجالت املستقيمة بعد 

 تصحيح للمسار.

ام فإن اتجاه النظر يعتبر أساسيا للتحكم في املسار. ستكمن الصعوبة في تموضع النظر: كما هو الحال بالنسبة للسير إلى األم

كون ان النظر سوف يتجه إلى املرايا العاكسة وليس في رؤية مباشرة كما هو األمر بالنسبة للسيارة. في البداية، فإن ذلك سيزعج 

حيح املسار. نصيحة: يمكن أن يكون من املفيد املتعلم وهذا األمر سيترجم في بعض األحيان بأخطاء لدوران املقود من أجل تص

عدم البدء بمناورة الرجوع إلى الخلف إال باستعمال املرآة اليسرى وحدها والتي، نظرا ملوضعها القريب من السائق، تسمح 

ة، أن بالحصول على أحسن تقييم. ويجب على الرغم من ذلك أن يشرح للمتعلم أنه عليه فيما بعد، وألسباب مرتبطة بالسالم

 يتعلم املالحظة في املرآتين دون ان يؤدي ذلك إلى إزعاجه.

سرعة سير التنقل: في الرجوع إلى الخلف، عندما يكون الواصل محررا بشكل كامل. إن مستوى الرجوع إلى الخلف لعلبة السرعة 

لى انزالق الواصل )التآكل ملركبة ثقيلة يكون قصيرا جدا، مما يسمح بسرعة جد بطيئة للمركبة دون الحاجة إلى العمل ع

الواصل عندما  والتسخين(.  على الرغم من ذلك وفي بعض الوضعيات، سيتعلم التلميذ الرجوع إلى الوراء مع العمل على إنزالق

 سيكون ذلك ضروريا.
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مح بالتطور سم من حافة الخط )إذا تم إنجاز هذا التمرين على حلبة تس 50تمرين ممكن: أقوم بوضع املركبة على بعد حوالي 

 سم من حافة الحلبة. 50في التعلم متوقعة لهذه الغاية( أو على بعد حوالي 

سم( بين بداية ونهاية  50م دون تفاوت ملحوظ )أقل من 100سيجب على املتعلم القيام بالرجوع إلى الخلف على مسافة 

و مع تكرار  ية يجب أن تنجز بمرونة.التمرين. سنتحقق من وضعية اليدين والنظر. إذا كانت تصحيحات ما للمسار ضرور 

 سم.  20التمارين بصورة تدريجية فإن التفاوت املسموح به لن يكون أكثر من 

( والتي تحاكي ما يمكن أن ومخروطات يتم إنجاز التمارين األولية دون وجود أي حاجز. يجب فيما بعد وضع حواجز )أوتاد،

 ن منتبهين حتى ال ينصب تركيز املتعلم على الحاجز.يصادفه املتعلم في الواقع املنهي. يجب أن نكو 

 التقدم إلى األمام  في منحنى داخل حلبة مغلقة على حركة السير: 

تموضع النظر: يجب أن يتناوب النظر بين األمام )حيث نريد أن نتجه( ومؤخرة املركبة )قصد التحقق من تموضع العجلة 

 الخلفية( .

في  أمتار( ونضع مخروطات7م بمسار مع اإللتفاف على الحواجز. نستعمل عرض الحلبة )يمكن أن يتمثل التمرين في القيا

 على الطول(. 5او  4الوسط )

وضع مقدمةاملركبة: أشدد على أنه يجب استباق تموضع مقدمة املركبة حتى ال تلمس العجلة الخلفية الحاجز أو تسقطه. 

ية بصورة أكبر مقارنة بالسيارة(. أشرح مفهوم قاعدة العجالت )مسار العجلة الخلفية منقطع عن مسار العجلة األمام

empattement من املهم القيام  .)املسافة التي تفصل بين مركز املحور األمامي و مركز املحور الخلفي( وكذا مفهوم محور املدار

 بالربط بما سيصادفه املتعلم فيما بعد أثناء السير الحقيقي.

 األول للسرعة في مرحلة أولى ثم املستوى الثاني للسرعة عند االقتضاء.سرعة سير التنقل: املستوى 

 التقدم إلى الخلف في منحنى داخل حلبة مغلقة على حركة السير: 

تموضع النظر: يجب أن يتناوب النظر بين الخلف )حيث نريد أن نتجه( وتموضع العجلة الخلفية. االقتراب من الحاجز يجب أن 

 صندوق املركبة )وليس العجلة الخلفية( بشكل استباقي )االلتفاف على الحاجز(. يتم مع النظر إلى خلف

 5او  4متر( ونضع مخروطات في الوسط )7يمكن أن يتمثل التمرين في القيام بمسار مع تفادي الحواجز. نستعمل عرض الحلبة )

 على الطول(.

 بة حتى ال تلمس أو تسقط العجلة الخلفية الحاجز. وضع مؤخرة املركبة: أشدد على أنه يجب استباق تموضع مؤخرة املرك

أشدد جيدا على محور املدار. من املهم القيام بالربط بما سيصادفه املتعلم فيما بعد في السير الحقيقي. ال يتعلق األمر بإنجاح 

نجز أم ال. في حالة الشك يجب املناورة في اول وهلة. يجب أن يتعلم التلميذ تقييم املسافات وتقدير فيما إذا كانت املناورة ست

عليه التخلي ويمكنه أيضا النزول مع اتخاذ االحتياطات )نقطة الحياد، حصار اليد مشدود، املراقبة قبل فتح الباب و النزول من 

موضع املركبة باستعمال ثالثة نقط التركيز(. يسمح النزول للمتعلم ليس فقط بتقييم املسار بأكبر دقة ولكن أيضا التفكير في ت

 مقدمة املركبة، وعند الضرورة القيام بمناورة التقدم إلى األمام.

 سرعة سير التنقل: التقدم إلى الخلف، الواصل محرر بشكل تام.

وسيكون ضروريا العمل على تطوير وضع الحواجز عند التقدم إلى االمام وكذلك الرجوع إلى الخلف، بالقيام بوضع الحواجز في 

للسير ضيق مع وجود مركبات متوقفة أو تموضع مركبة ثقيلة متوقفة على الرصيف بمقاولة. وفي هذه شكل ممر محاكيا مسلك 

 .(portes-à-faux avant et arrière)األمامي والخلفي  لهما الحاالت سيتم بلورة مفهوم أخر، ويتعلق األمر بتمشيط ماال ساند

 الرسو على الرصيف: 

راح مناورات يتم مصادفتها في اإلطار املنهي مثل الرسو على الرصيف باليد )مناورة بالجهة متى تم اكتساب األساسيات، يتعين اقت

اليد )على اليمين، جانب الراكب(. في حدود املمكن يجب تفضيل املناورات باليد حيث يكون  /اليسرى، جانب السائق( أو ضد

أن ينظر برؤية مباشرة من النافذة. دائما أتموضع أقرب ما  اإلدراك في املرآة العاكسة على اليسار جيدا كما يمكن للسائق أيضا

 يمكن من الجانب الذي نناور فيه حتى نمنح ألنفسنا مسافة عن األخر.
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ستتطلب مناورات الرسو على الرصيف كفاءات من حيث ضبط املسار ولكن أيضا من حيث ضبط الوقوف الدقيق حتى ال يتم 

ن يتمثل التمرين في محاكاة لوقوف دقيق. يتعلم التلميذ تقييم الحيز املتاح خلف االصطدام بالرصيف. في البداية يمكن أ

املركبة. سيتعلم النزول من الشاحنة من أجل أخذ عالمات )مثال: احتساب عدد الخطوات بين خلف املركبة والرصيف قصد 

 فيما يخص مقدمة املركبة(. إعادة اعتمادها

أمتار ( . يجب أيضا  3كاة عن طريق وضع أوتاد أو مخروطات ) العرض بين الحواجز: تنجز عمليات الرسو على الرصيف باملحا

 ترك مساحة كافية من أجل املناورة. )مثال: مسافة تعادل مرتين طول املركبة(.

 عندما يتم اكتساب األساسيات، يجب أن نجعل املتعلم يناور في ظروف قريبة من الواقع املنهي.

 الركن على اليمين: 

ملمكن القيام بعدد من الركنات على اعتبار أن هذه املناورة قد يمكن أن تبدو ضرورية من أجل التوقف للقيام بعملية من ا

 تسليم.

مرة طول املركبة من أجل  1,5أحاكي وضع مركبتين في حالة توقف بواسطة وضع مخروطات أو أوتاد. أترك حيزا يبلغ تقريبا 

كن عدم تحديد الحيز الجانبي املتاح من أجل املناورة. فيما بعد ال يجب ترك أكثر من ممر السير إنجاز املناورة.  في مرحلة أولى يم

 على ممر السير الخاص للمستعملين الذين يسيرون في االتجاه املعاكس. حتى يناور املتعلم دون أن يزحف

أن يعاد إنجازه على مركبة متمفصلة )باستثناء  التكوين على مركبة متمفصلة: التدرج املقترح في التكوين على مركبة فريدة يمكن

 عمليات الركن( . و من الضروري توضيح خصوصيات سياقة مركبة متمفصلة.

 يجب التطرق ملفهوم الكسر )الزاوية بين املركبة الجارة ونصف املقطورة( وملفهوم املحاذاة )املركبتان على نفس املحور(.

مام، يجب بداية العمل على تموضع املركبة الجارة حيث ستتبعها املقطورة أو نصف أشدد على أنه في مناورة التقدم إلى األ 

املقطورة. وعلى العكس فخالل مناورات الرجوع إلى الخلف، يجب بداية العمل على تموضع مؤخرة املركبة ثم بعد ذلك تصحيح 

جب أن تكون تغييرات املسارات مرنة جدا قصد وضع املركبة الجارة. )أحاذي املركبة الجارة بشكل مواز مع نصف املقطورة(. ي

الحد من اتساع التنقل الجانبي للمقطورة أو نصف املقطورة. من املهم أيضا أن يتعلم التلميذ أنه حسب وضع وعدد املحاور 

ذا يفترض لنصف املقطورة فإن املسارات لن تكون هي نفسها )سواء تعلق األمر بالتقدم إلى األمام أو الرجوع إلى الخلف(. وه

تموضعا مختلفا عند االقتراب من الحاجز. بخصوص الرجوع إلى الخلف و عكس ما يظن كثير من املتعلمين، يجب تدوير املقود 

أقل ما يمكن و القيام بتصحيح املسار بحركات طفيفة للمقود. ومن أجل ذلك يجب أن يتموضع النظر اتجاه مؤخرة نصف 

 ة.املقطورة وليس اتجاه العجلة الخلفي

 الوضع في ظروف السير:  االشتغال على املسارات

 التذكير باستعمال املقود :

د( من أجل الوصول إلى كل وسائل التحكم دون الحاجة إلى نقل 10و 10 د و15و 9)شكل  متماثلتان  انليدفي خط مستقيم : ا

 .اليدين عن املقود

 شعاع كبير. يأو منحنى ذ والتجاوز  االنحرافية اليدين من على الطوق. نستعمله في وضع نقلنعطاف دون قصد اال

  من أن نقوم بدفعه. وأدقب املقود وهو ش يء أسهل ذأننا سنقوم دائما بجبشدة يجب أن نوضح  

 .-20’+ أو 20’ خالل منحنى على اليمين أو على اليسار، ال تتحرك اليديان من على الطوق وال يجب أن تنزل إلى األسفل أكثر من 

في حالة منعرج على اليمين،  تحويل بسيط لليدين. نستعمله في وضعية منعرجات واضحة جدا.بواسطة عطاف من أجل االن

 اتباعسوى  شيئ آخر اليد اليسرى بأي  وال تقوم +20’ نرفع اليد اليمنى إلى مستوى الساعة  األخرى،نحول اليدين الواحدة بعد 

 حركة املقود.

اليد اليمنى على الطوق لكي تعود إلى  تنزلقاليد اليسرى هي التي تجذب املقود بينما  من أجل الرجوع إلى الخط املستقيم فإن

 وضعيتها األولية.

 في وضعية االنعطاف أو ربع دورة أو نصف دورة.  املقود من أجل االنعطاف في زاوية ضيقة، مع تداخل اليدين. نستعمل
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، - 10وتوضع اليد اليسرى من جديد على   ،12مستوى الساعة شروحات الفقرة السابقة، ثم ترفع اليد اليمنى إلى  واصلأ

+ تمر اليد فوق اليد اليسرى من أجل التموضع في مستوى 20+ وعند الوصول إلى 20تقوم اليد اليمنى بجذب املقود إلى 

 في الوضعية األولية وهكذا دواليك. -10’ علىمن جديد ع اليد اليسرى ضوستتمو  ،12الساعة 

 ملقود: من أجل تصحيح ا

من  برفقوستنفتحان  تينإما أن نجعل املقود ينزلق بين اليدين إذا كان لدينا ما يكفي من سرعة السير )تشكل اليدان كماش-

 األولي.  وستأخذ اليدان من جديد وتدريجيا وضعهاأجل حصره كما يفعل فك الحصار(. 

 سرعة سير غير كافية. إذا كانتاملقود  أو نرافق-

أحاول النظر بعيدا قدر اإلمكان )أستبق( ولكن أيضا نقل النظر سريعا إلى املسار املباشر من  :النظر اتجاه تذكيرات بخصوص 

 أجل العمل على استقرار االتجاه. كلما نقلنا النظر سريعا كلما كانت املسافة التي يجب أن نوجه لها النظر مهمة.

اتجاه  تحديدمن أجل  عالمات حدد له)نظر في ثالث أوقات( أ على حركية البصر  أشتغلكلم/س،  50و 30على الطريق، بين 

إذا كانت السرعة كافية أو سريعة  أسألهكلم /س.  30تقريبا  ،بسرعة بطيئةيجب املرور في املنحنيات األولى من األفضل بصره، 

 السير بسرعة أكثر. استطاعجدا. كلما كان نظره دقيقا كلما كان مرتاحا، وكلما 

 فضوليا خالل الثواني األولى التي تسبق مساره.يجب أن يكون  

واللوحات املسبق، تشوير الوضع  )التشوير التشوير الخاص بمجموع أدخل بعد ذلك إلى املنعرجات عند الوقوف من أجل التذكير 

 كل املنعرجات مشورة.  (. ليست...واالرمات

اهيم سيتم معالجتها بشكل خاص فيما بعد خالل التكوين. وتحويل الكثلة ألن هذه املفالقوة النابذة  أتطرق ببساطة ملفهوم

 يتعلق األمر هنا على الخصوص بالقيام بتموضع املركبة حتى يكون املسار صحيحا في ظروف حركة وسرعة سير ضعيفتين.

ة مركبة )والتي تكون مهمة في حال أبين أن امتالك مفاهيم الحصر في املنعرج يشكل هدفا آخر من أجل تدارك وضعية طارئة

 أشدد فحسب على أنه يجب على املتعلم أن يتجنب بأي ثمن هذه الوضعية عن طريق مالءمة سرعة سيره. متمفصلة(.

يجب أن يقوم املتعلم بالتعليق على سياقته موضحا أين سيقوم بتموضع مقدمة املركبة عند الدخول إلى املنعرج وتنفيذ قراره 

 سة دون التركيز على مسار العجلة الخلفية.والتحقق من التموضع عبر املرايا العاك

ألن سرعة السير نعبره سريعا على نحو متزايد، أثير انتباه املتعلم إلى ظاهرة التعود على املسارات اليومية: منعرج معروف والذي 

تجربتنا. يكون الخطر لم تعد مالءمة للرؤية الحقيقية للوضعية وإنما للتمثل الذهني الذي يكون لدينا لهذه الوضعية بناء على 

 اإلفراط في السرعة. حينكبيرا 

 بسيطة في الوقت الذي يكون فيه ممسكا باملقود.تحكم  أثناء السياقة، نطلب من املتعلم تشغيل وسائل

)عمود، لوحة .......(  نطلب منه املحيطة مسبقا في البيئة  بدقة، معلومةسنطلب منه بعد ذلك الوقوف في نقطة محددة 

 50التوقف بالتي تم اختيارها، غير أنه يكون مسموحا له  العالمةتجاوز حد املركبة أن اليمرات مع االنتباه إلى  4أو  3الوقوف 

 ل.سم قبل على األكثر. ستكون هذه الدقة مفيدة جدا في الفضاء الثاني من أجل الوقوف عند عالمة "قف" على سبيل املثا

خارج  توقفوال بالوقوف ةاملتعلق املقتضيات التنظيمية وأعرف. توقفوقوف والالتعاريف املتعلقة بالأذكر عند الوقوف، 

 .ومضايقو تعسفي  التشوير: خطير

 التشوير العمودي واألفقي. بواسطة توقفوال أعالج قواعد الوقوفبعد ذلك 

بواسطة ) التنبيه ،الخلفعلى سبيل املثال تحديد املكان، مراقبة  توقفعدد من االحتياطات قبل الشروع في ال أخذيجب 

 (.األقل ثانيتين قبل الوقوف )على وال متأخراعن قرب( عن نيته ليس مبكرا إذا كنت متبوعا أضواء الوقوف بشكل متقطع 

فالسالمة  (،يجب أن يحرص املتعلم على عدم مضايقة سيولة حركة السير عن طريق مراقبة محيطه )اتجاه األمام والخلف....

 للغاية. مسألة حيوية

 ندما يعتبر املتعلم أن مناورته قد انتهت، يجب عليه أن يستعمل وضعية الحياد وحصار اليد. ع

في التجمعات  يمكنه الوقوف أو التوقف حسب األماكن املوجودة إذا كانثم، وبعد السير لبعض دقائق نطلب من املتعلم 
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 العمرانية وخارجها )قف بمجرد أن يكون ذلك ممكنا(.

 املفاتيح-املخططاتو  املفاتيح-الكلمات  .ب                

يؤثر نظرنا في حركاتنا كحبل يقودنا. فهو يحدد املسار ويمنح الدماغ املعلومات التي تمكنه من تحليل الثالثة: النظر في األوقات 

 .وضعيات السير بكيفية صحيحة. يجب إذن التأكد من تموقعه واستباق الوضعيات وعند االقتضاء تصحيح املسار

ثم يستبق إلى ما ال نهاية في االتجاه الذي سنسلكه أي النقطة املرئية األكثر بعدا  املركبةثوان أمام  4يتموضع النظر على حوالي 

طبيعة  وأكييفه من جديد حسب حالة وإعادة تقصد التحقق من مساره  مركبتناملمرنا وفي األخير يعود إلى حوالي ثانيتين من 

 خالل السياقة. تتمللنظر س دائمتحريك عملية الطريق. وبعد ذلك فإن 

املرونة: يجب مسك املقود على هذا النحو من أجل تقليص فوارق التوجيه، السيما املرتبطة بتفاوتات التكسية الطرقية. وهذا 

 بالطريق وبمسارها. إحساسا جيدايضمن أيضا 

إن طول املركبة وعدد وتموضع املحاور الخلفية للمركبة وكذا إنه مختلف عن املسار الذي يتم اتخاذه بالسيارة. وفعال فاملسار: 

نوع املركبة )فريدة أو متمفصلة( سيحددون مسار العجالت الخلفية. وسيكون إذن من الضروري األخد باالعتبار هذه الخاصيات 

 باستباق تموضع مقدمة املركبة قبل الدخول إلى منعرج.

يمين سيكون من الضروري االبتعاد عن الحافة اليمنى )في لغة املهنة نستعمل كلمة بصورة عامة عند الدخول إلى منعرج على ال

تعلق العجلة الخلفية اليمنى باملركبات املتوقفة وال تسير على الكتد )خطر أن تغوص وحتى أن تنقلب( أو الطوار  "أفتح"( حتى ال

عاد إلى اليسار يجب أن يأخد في الحسبان أيضا عرض ممر )خطر إسقاط الراجلين، التعلق بالتشوير...(. ومع ذلك فإن هذا االبت

السير. وفي حدود املمكن فإن املقدمة اليسرى للمركبة اليجب أن تتعدى املحور األوسط كي ال يضايق املستعملين الذين 

األوسط بعد ما  يسيرون في االتجاه املعاكس. غير أنه في حالة املمرات الضيقة جدا، يمكن أن يصبح من الضروري قطع املحور 

يتم السماح للمركبات التي تسير في االتجاه املعاكس باملرور وذلك بالتخفيف من السرعة وحتى الوقوف. وعلى العكس، فإنه في 

حالة الدخول إلى منعرج على اليسار، سيكون من الضروري وضع املقدمة اليمنى للمركبة بأقرب ما يمكن من الحافة اليمنى 

ة الخلفية اليسرى املحور األوسط لتجنب مضايقة املستعملين الذين يسيرون في االتجاه املعاكس. وهنا لكيال تتجاوز العجل

أيضا وفي حالة املمرات الضيقة جدا فإن قطع املحور األوسط اليمكن تفاديه بعدما يتم السماح للمركبات التي تسير في االتجاه 

 وقوف.املعاكس باملرور وذلك بالتخفيف من السرعة وحتى ال

الحدالخلفي للمركبة الثقيلة والحصول على املعلومات ال بعيدا عن السياقة في الوزن الثقيل مقعد  الخلف: يعتبر الرجوع إلى 

يمكن أن يتم إال بمساعدة املرايا العاكسة )ليس هناك رؤية مباشرة(. وعليه فمن املستحيل التوفر على رؤية مثالية. ويجب إذن 

" في حالة ما إذا تم صدم ش يء أو شخص ما فورالخلف بسرعة بطيئة جدا للتمكن من إيقاف املركبة "أن ينجز الرجوع إلى ا

 إذا كان طفال(. )السيما

وكلما فهموا مبكرا ما نقوم منهم.  اقترابنايمكنهم اتخاذ املبادرة املناسبة عند  ضروريا حتىيكون استباق إعالم األخرين اإلشارات: 

 .أكثر ضمونةتكون السالمة مبه كلما 

تعريف الوقوف: إيقاف املركبة مؤقتا على الطريق للوقت الضروري للسماح بصعود أو نزول الركاب، شحن أو تفريع السلعة 

 .نقلها عند االقتضاء أو بالقرب منها حتى يمكنهومتحكما فيها املركبة  داخلملركبة، يبقى السائق متحكما من ا

 لها باالبتعاد عنها. ومغادرة السائقريق تعريف التوقف: إيقاف املركبة في الط

السائق اتخاذ التدابير الضرورية من أجل مغادرة املركبة دون أن تشكل هذه األخيرة خطرا الخاصة: يكون على عاتق االحتياطات 

دون ضمان للركاب النزول من املركبة  اليمكن املثال.على سبيل  محكمكعدم ربط حصار اليد بشكل  اآلخرين،على املستعملين 

 أنهم يمكنهم فعل ذلك دون خطر على املستعملين اآلخرين.

الوقوف والتوقف الخطيران: ال يجب بأي حال من األحوال أن تشكل املركبة خطرا على املستعملين. وعليه ال يمكن الوقوف 

نعرجات وقمم املنحدرات أكبر التوقف( عندما تكون الرؤية غير كافية بالقرب من ملتقيات الطرق وامل وبالتالي وبنسبة)

 األرضية وأي منشأة فنية. تحت األنفاق واملمراتوأيضا  الحديدية،وتقاطعات الطريق مع السكة 
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الوقوف و التوقف املضايق: ال يمكننا الوقوف أو التوقف على الطوارات وكذلك املمرات أو األكتاد املخصصة لسير الراجلين أو 

حافالت النقل (ات أو شريط الدراجات ( واألماكن املخصصة لبعض فئات املركبات  ألصناف خاصة من املركبات ) كالطوار 

حجب وحينما تتجبر املركبة املركبات األخرى على التجاوز بقطع أو تخطي خط متصل،  العمومي، و سيارات األجرة...( وعندما

لطريق أمامها، وكذا الحق في املرور إلى أماكن مركبة أخرى أو فتح ا إشارات ضوئية للسير أو لوحات اإلشارة، حينما نمنع ولوج

املركبات إلى العقارات  داخليعتبر التوقف مضايقا فقط أمام م .صنابير إطفاء الحريق وأماكن الولوج إلى منشآت تحت أرضية

 املجاورة وفي الصف الثاني.

تعتبر الرؤية جيدة. إذا لم تكن الحالة هكذا  ن يكون املنعرج مرئيا بكامله وكذلك الخط املستقيم الذي يليه لكيأالرؤية: يجب 

ة . ويعتبر هذا حاسما بالنسبة ملساره وسرعأو في مخرج املنعرجفإن الرؤية املتاحة غير كافية من أجل تقييم االخطار داخل 

ي لدينا عنه. ، منعرج معروف بدون رؤية يمكن "قراءته" كمنعرج متوفر على الرؤية بسبب الصورة الذهنية التتحذير. االقتراب

 قييم حجم الخطر.تهذه املعرفة قد تؤدي إلى النقص من 

، نحن قادرون على التنقل في غرفة مظلمة ملنزلنا دون أن نصدم أي أثاث وفعالالعادة: إن معرفة املنعرج يعطي شعورا باآلمان. 

لكامل في حين أن الرؤية الحقيقية بتصور ذهني بسيط للغرفة. إن الصورة الذهنية للمنعرج تعطينا اإلحساس أننا نراه با

 ضعيفة إن لم تكن منعدمة. ستكون املفاجأة كبيرة في حالة بروز حاجز يعرقل طريق سيرنا.

قد  هألن بهالتشوير: يسمح بأن نكون على علم باألخطار املرتبطة باملنعرج. )االلتحام، شعاع، الرؤية ....(. ال يجب إذن االستهانة 

 ية!مرئعن مخاطر غير  يكشف

املستعملون اآلخرون: إن وجود مستعملين آخرين يمكن أن يجعل الدخول في املنعرج صعبا. يمكن لسائق دراجة أن يجبرنا على 

. فاملسارات الخاصة وسرعات الدراجات بمحرك لسقوطهالتجاوز أو تخفيف السرعة حسب الرؤية مع تواجد الخطر الدائم 

أصحاب الدراجات بعجلتين. كما أن املستعملين البطيئين  هشاشةبالحسبان  أخذ يمكن أن تفاجئ أحيانا. وبالطبع يجب

مالءمة سرعة  ، من هنا تبدو ضرورةكاملركبات الفالحية أو العربات املجرورة يمكنها أيضا أن تفاجئ سائقي السيارات الخفيفة

سيرنا و/ أو أن ينجذب نظرنا إلى وجودها.  السير للرؤية املتاحة. التقابل مع مركبة ثقيلة يتضمن خطر احتمال زحفها على ممر 

 .وسيتغير مسارنا من جراء ذلك إذا لم نكن يقظين

 حصيلة املقطع البداغوجي. 5

 املقطع؟ماهي مؤهالته حول املوضوع قبل 

 الخلف؟هل يعرف التوقف بالرجوع إلى 

 هل يوجه املركبة في خط مستقيم وبمنحنى بصفة مستقلة؟

 آخر؟ذا الدرس أو االنتقال إلى مقطع هل من الضروري مواصلة ه

 األخير؟ماذا استوعب املتعلم في 
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  90ة بطاق

 )خاص ه( القرن و الفك

  أقرن 

 أفك 

 الكفاءات التي يجب بلوغها  -1

 : دقائق كحد أقص ى 3خالل 

 أجيب, دون السماح بخطأ, على األسئلة األربعة التالية: 

 فيه الكفاية؟ ما هي املخاطر املرتبطة بأرض غير مستقرة بما 

 تحققات يتعين القيام بها من حيث تناسب عملية القرن. 3أذكر 

 ما الغرض من تجربةالجر؟

 " غير متصل )أبرر الجواب( ؟Flexible rougeماذا يقع إذا كان الخرطوم األحمر "

 : دقائق كحد أقص ى 03 في

ملقطورة. ال يسمح بأي خطأ في الجوانب التالية: عدم القيام بأمان, في فضاء مغلق, بعملية القرن و الفك )أو العكس( لنصف ا

 وضع الدعامات, عدم تعديل علو املركبات وعدم القيام بتجربة الجر.

 الوسائل  -2

 متوسط املدة الزمنية  -أ                      

 دقيقة 45

 تعلم المكان  -ب                     

 في موقف للسيارات أو حلبة خاصة .

 األدوات الضرورية  -ج                  

 مركبة

 فضاء التعلم  -3

 فائدة املقطع                  

 أو فك مقطورة أو نصف مقطورة .  /يفهم املتعلم أهمية احترام مسطرة صارمة لقرن و 

 .بلورة املقطع البيداغوجي -4

 -الديداكتيكيةضيع املوا-لها خالل املقطع  النقاط التي سيتم التطرق  .أ                

قبل القيام بهذا التمرين , وضع مالبس و قفازات العمل . يحرص السائق كذلك على تبني تصرفات ووضع يحد من مخاطر 

 التعرض للذى.

 قرن نصف مقطورة )مركبة متمفصلة(:

عدم وجود اختالالت )مؤمر أراقب حالة املركبتين )الهيكل و الزجاج و عدم وجود اختالالت( . تشغيل املحرك مع التحقق من 

ضغط الهواء مضاء(.إذا كان الضغط غير كاف , أعمل على زيادة الضغط بالدوس قليال على دواسة السرعة  ثم أضع املركبة 

الجارة بمحاذاة نصف املقطورة  مع االحتفاظ بفضاء كاف بين املركبتين للتمكن من القيام ببعض التحققات . أثبت املركبة 

" وتشحيمه و فتحة قفل la Sellette ب )حصار اليد مشدود و املحرك موقوف(.التحقق من علو وميل املقعد "الجارة كما يج

 القرن . التحقق من تناسب أنظمة القرن والتوصيالت الكهربائية والهوائية واألوزان و املسافات . 

( للمركبة, وأن مجموع الوزن الحقيقي PTACمحملة )بالنسبة للوزان, التحقق من احترام الوزن اإلجمالي املأذون به لكل مركبة 
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 لنصف املقطورة و الوزن الفارغ للمركبة الجارة هو أدنى أو يساوى الحد األقص ى للوزن املأذون به عن كل محور لكل مركبة

(PMA تذكير :    إن( .)PMA  يطابق الصغيرة من القيمتين بين الوزن اإلجمالي الدارج املأذون به لكل مركبة (PTRA ومجموع )

 لنصف املقطورة(.PTAC الوزن الفارغ للمركبة الجارة   و

بالنسبة للمسافات, التحقق أن املسافة املدرجة بين مدار القرن والجزء الخلفي للمقصورة أعلى من القطر املدرج بين الركيزة      

"  لنصف املقطورة , أتحقق كذلك أن القطر املدرج angle du tablier’ lوالزاوية األرضية "  " la cheville ouvrièreاألساسية  " 

الركيزة األساسية و الدعامات أعلى من القطر املدرج بين مدار القرن و الزاوية الخلفية للمركبة الجارة . أتحقق أن طول  بين

ماية العناصر املجموع املشكل سيكون مطابقا للمقتضيات التنظيمية.إذا كان كل ش يء جيد, القيام بالقرن )برفق لح

 امليكانيكية(والقيام حتما بتجربة الجر.

أثبت املركبة الجارة ) وضعية الحياد و املحرك موقوف(.أتحقق من القفل الجيد لنظام القرن)وضعية املقبض أو الركيزة أو 

أجهزة التثبيت )ركيزات )الكهربائية و الهوائية(.أرفع الدعامات.أزيل   Flexibles املؤشر عند االقتضاء(.أصل مختلف الخراطيم

و/أو الحصار امليكانيكي حسب نصف املقطورة(.وضع املركبة الجارة في وضعية الطريق)إذا كان التعليق هوائيا(.أراقب اشتغال 

األضواء.)بمساعدة املكون بالنسبة ألضواء الوقوف(. تشغيل املحرك.وضع خزانات الهواء تحت الضغط و القيام بتجربة 

 الحصار الرئيس ي .

 قرن مقطورة )شاحنة جارة(:

في الجزء الخلفي  la barre anti encastrementمراقبة حالة املركبتين )الهيكل و الزجاج و عدم وجود اختالالت(. أرفع 

للشاحنة)مقطورة بمحاور مركزية( تشغيل املحرك و التحقق من عدم وجود اختالالت )مؤشر ضغط الهواء مضاء(.إذا كان 

عمل على زيادة الضغط بالدوس قليال على دواسة السرعة.   ثم أضع الحامل بمحاذاة املقطورة  مع الضغط غير كاف , أ

 .  االحتفاظ بفضاء كاف بين املركبتين للتمكن من القيام ببعض التحققات

ع محور أثبت املركبة الجارة كما يجب )حصار اليد مشدود و املحرك موقوف(.أتحقق من فتحة ووضعية كالب القرن مقارنة م

 و املسافات.   نالسهم . أتحقق من تناسب أنظمة القرن و التوصيالت الكهربائية والهوائية, واألوزا

( للمقطورة و الحامل, وأن مجموع PTACبالنسبة للوزان, أتحقق من احترام الوزن اإلجمالي املأذون به لكل مركبة محملة )

(. PMA) و يساوى الحد األقص ى للوزن املأذون به عن كل محور لكل مركبةالوزن الحقيقي لنصف املقطورة و الحامل هو أدنى أ

 PTAC( ومجموع PTRAيطابق الصغيرة من القيمتين بين الوزن اإلجمالي الدارج املأذون به لكل مركبة)  PMA) تذكير : إن 

 للحامل واملقطورة(. 

و أرضية املقطورة أعلى من القطر املدرج بين محور كالب  بالنسبة للمسافات, أتحقق أن املسافة املدرجة بين نهاية سهم القرن 

 القرن والجزء الخلفي لصندوق الحامل )إذا كانت املقطورة بمحاور مركزية(. 

أتحقق أن طول املجموع املشكل سيكون مطابقا للمقتضيات التنظيمية.إذا كان كل ش يء جيد, أقوم بالقرن )برفق لحماية 

تما بتجربة الجر.أثبت الحامل )وضعية الحياد و املحرك موقوف(.أتحقق من القفل الجيد لنظام العناصر امليكانيكية(وأقوم ح

القرن)وضعية املقبض أو الركيزة األساسية أو املؤشر عند االقتضاء(.أربط مختلف الخراطيم)الكهربائية و الهوائية(.أرفع 

امليكانيكي حسب أقدمية املقطورة(.وضع املركبة الجارة في  الدعامة أو الدعامات. أزيل أجهزة التثبيت ) ركيزات و/أو الحصار 

وضعية الطريق)إذا كان التعليق هوائيا(.أراقب اشتغال األضواء.)بمساعدة املكون بالنسبة ألضواء الوقوف(. أشغل املحرك. 

 أضع خزانات الهواء تحت الضغط و أقوم بتجربة الحصار الرئيس ي.

 فك نصف مقطورة )مركبة متمفصلة(:

ثبت املركبة الجارة )وضعية الحياد و حصار الوقوف مشدود(.أتحقق من استقرار األرض. أثبت نصف املقطورة )ركيزة و/أو أ

الحصار امليكانيكي( أثبت نصف املقطورة بالدعامات )إمكانية استعمال التعليق الهوائي(.أفصل الخراطيم الكهربائية و 

تحقق من ضغط الهواء .إذا كانت املركبة الجارة مجهزة بتعليق هوائي, أتقدم من الهوائية.أفتح نظام القرن.أشغل املحرك و أ

أجل تخليص الركيزة األساسية, أخفض التعليق الهوائي حتى انفكاك املقعد وإال  أتقدم بنصف املقعد.وفي كلتا الحالتين , أتأكد 
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 ه على الطريق عند االقتضاء(.من استقرار نصف املقطورة قبل اإلطالق الكلي للمركبة الجارة)إعادة وضع

 فك مقطورة )شاحنة جارة(:

أثبت الحامل )وضعية الحياد و حصار الوقوف مشدود(.أتحقق من استقرار األرض. أثبت  املقطورة )ركيزة و/أوالحصار 

ربائية و امليكانيكي( أثبت املقطورة بالدعامة أو بالدعامات )إمكانية استعمال التعليق الهوائي(.أفصل الخراطيم الكه

الحامل )وضعه في وضعية طريق عند االقتضاء(.  الهوائية.أفتح نظام القرن.أشغل املحرك و أتحقق من ضغط الهواء . إطالق 

عند االقتضاء )مقطورة   la barre anti encastrementأثبت املركبة )وضعية الحياد و املحرك موقوف(من أجل إعادة وضع 

 بمحاور مركزية(.

 املفاتيح-املخططات و  املفاتيح-الكلمات  .ب                

(. يجب أن يحتسب , ويختلف هذا الحساب حسب نوع املركبة PMA الحد األقص ى للوزن املأذون به عن كل محور لكل مركبة )

 )متمفصلة أو شاحنة جارة(.

الشتغال أضواء املقطورة أو نصف  خرطوم كهربائي : سلك كهربائي يسمح بربط املركبة الجارة باملقطورة أو نصف املقطورة

 املقطورة.حسب التجهيز الكهربائي يمكن أن يكون هناك خرطومان كهربائيان .

خرطوم هوائي : مجرى بالستيكي يسمح باستمرارية دورة الحصر بين املركبة الجارة واملقطورة أو نصف املقطورة . الخرطوم 

طورة.الخرطوم األحمر يؤمن >القطيعة< في حالة فك غير متوقع للمقطورة األصفر يؤمن الحصر الرئيس ي للمقطورة أو نصف املق

 أو نصف املقطورة . في هذه الحالة يتم تفعيل حصارات املقطورة أو نصف املقطورة.

مقعدالقرن :جهاز يتضمن سطحا متلقيا ملولبا على اإلطار الحديدي للمركبة الجارة ,نظام للقفل وسطح لالقتران متأرجح يسمح 

 ل نصف املقطورة متالحمة مع املركبة الجارة .بجع

 تتضمن املقطورات كذلك كالليب للقرن ونظام للقفل .

 الركيزة األساسية : جهاز مدمج بنصف املقطورة يسمح باقتران املركبة الجارة و نصف املقطورة .

 دعامة : جهاز يسمح ببقاء املقطورة أو نصف املقطورة مستقرة في وضعية الفك .

يق الهوائي : جهاز يسمح بتنويع علو املركبة الجارة مسهال بذلك القرن والفك وال يتطلب أي جهد من طرف السائق لرفع أو التعل

 إنزال

 الدعامات .   

تجربة الجر: يجب القيام بها لزوما بعد مرحلة "اقتران".و يتعلق األمر بمراقبة اإلغالق الجيد لنظام القفل . ألجل ذلك أستعمل 

لسرعة األولى وأرفع دواسة الواصل جزئيا و برفق . االنتباه إلى أن تجربة الجر يجب أن تتم بالسير إلى األمام و ليس مستوى ا

 الرجوع إلى الوراء )خطأ في االختيار(.

 البداغوجي.حصيلة املقطع  -5

 ماهي مؤهالته حول املوضوع قبل املقطع ؟

 هل يعرف القرن و الفك بأمان ؟

 صلة هذا الدرس أو االنتقال إلى مقطع آخر ؟هل من الضروري موا

 ماذا استوعب للتالي؟  
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 الفضاء الثاني للتعلم

 نظرية السياقة:
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  1Oبطاقة 

 املقتضيات التنظيمية للنقل الطرقي.

 . وقت السياقة و الراحة 

 .التكوين األولي و املستمر للسائقين 

 الكفاءات التي يجب بلوغها  -1

 كحد أقص ى:  دقيقتين في

 : على األسئلة األربعة التالية جيب بدون خطأ مسموحأ

 ؟ما هي املدة القصوى للسياقة بصفة مستمرة 

 ؟ما هي املدة القصوى للسياقة اليومية 

 ؟ما هي املدة الدنيا للراحة اليومية 

 ما هي املدة الدنيا للراحة األسبوعية

 الوسائل  -2

 متوسط املدة الزمنية  -أ                      

 دقيقة 90

 تعلم المكان  -ب                     

 قاعة

 األدوات الضرورية  -ج                  

 سمعية بصرية.معينات 

 فضاء التعلم  -3

 فائدة املقطع                  

ب في حادثة. يمكن لنتائج هذه و يمكن للعياء أن يثير النعاس و يتسب  تعتبر السياقة نشاطا متعبا بالنظر إلى االنتباه الذي تتطلبه

 يسمح هذا املقطع بالربط بين القاعدة و السالمة . ;الحادثة أن تكون مهمة جدا إذا تعلق األمر بالوزن الثقيل 

و من أجل هذا فان تكوين السائقين يتضمن وحدات للتكوين املستمر لتحيين  ;تتطلب سياقة الوزن الثقيل كفاءات خاصة 

 .كير يوميا في ممارساته املعارف      و التف

 .بلورة املقطع البيداغوجي -4

 -الديداكتيكيةاملواضيع -لها خالل املقطع  النقاط التي سيتم التطرق  .أ                

 ;بقاء رهن اإلشارة   ;عمل  ;سياقة  (أشرح ملاذا مثل هذه املقتضيات التنظيمية.أشرح مختلف أنشطة سائق لنقل البضائع 

 )راحة 

و مختلف أوقات  )مستمرة و يومية و أسبوعية  (املقتضيات التنظيمية من حيث مدة مختلف أوقات السياقة القصوى  اشرح

 .)يومية و أسبوعية  (الراحة الدنيا 

 أشرح وسائل املراقبة و العقوبات في حالة عدم احترام هذه القواعد .

ترح برنامجا زمنيا لعمل سائق على مدى يوم أو أسبوع و التحقق مثال: أق (أضع تمارين تطبيقية من أجل مراقبة فهم املتعلم 

 .)  هل القواعد محترمة أم ال مع تبرير املالحظات

و كذا التكوينات ب"املسالك "التي تسمح  باملرور من نشاط سائق مركبات نقل  )التردد و املدة  (أشرح تنظيم التكوين املستمر 

 .و العكس بالعكس  البضائع إلى سائق مركبات نقل األشخاص
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 املفاتيح-املخططات و  املفاتيح-الكلمات  .ب                

 .الفترة التي يسوق فيها السائق  : وقت السياقة

 .فترة السياقة بدون انقطاع  :وقت السياقة املتواصلة 

 .وقت الراحة بين فترتين للسياقة املتواصلة    :التوقف عن السياقة 

 .فترة السياقة على فترة عمل    : وقت السياقة اليومية

 .فترة السياقة على أسبوع  :وقت السياقة األسبوعي 

 وقت البقاء رهن اإلشارة : الفترة التي ال يزاول خاللها السائق أي نشاط لكنه يبقى رهن إشارة املشغل.

 وقت الراحة اليومي :  فترة الراحة على اثر فترة عمل يومية.

 فترات عمل يومية. 6فترة الراحة على اثر وقت الراحة األسبوعي : 

 التكوين املستمر :  تكوين بوثيرة منتظمة إلعادة تحيين املعارف و املمارسات.

 .)البضائع نحو املسافرين أو العكس  (التكوين "باملسالك" :  يسمح باملرور من نشاط إلى آخر 

 البداغوجي.حصيلة املقطع  -5

  بل املقطع ؟.مؤهالته حول هذا املوضوع قما هي 

 ؟تحديد مختلف األنشطة الخاصة بالسائق هل يعرف 

 يعرف تحديد عدم احترام القواعد املتعلقة بأوقات السياقة و الراحة انطالقا من برنامج زمني لعمل سائق ؟هل 

 هل من الضروري مواصلة هذا الدرس أو االنتقال ملقطع أخر؟

 ماذا استوعب املتعلم للتالي ؟
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 11بطاقة 

 و العالمات الطرقيةللوحات ا

 خصائص البنيات الطرقية
 الكفاءات التي يجب بلوغها  .1

 .دقائق كحد أقص ى 3في 

 .منها واملعنى املراد وأبين ألوانهاأذكر األشكال الثالثة الرئيسية للوحات 

 .لوحات للتشوير متعلقة بملتقيات الطرق واملعنى الدقيق املراد بها 5أصف 

 .تهم مركبات نقل البضائع لوحات للتشوير  3أصف 

   .الخاصة بمركبات نقل البضائع لسرعةأذكر تحديدات ا

   .بشكل صحيح التموضعأحدد أين يمكن  مختلفين رسمينعلى 

 الوسائل  .2

 املدة الزمنية  متوسط-أ                

  دقيقة 120

 تعلم ال مكان-ب                 

 السياقة،ساعات األولى من عرضيا خالل ال ثم التفعيلفي قاعة 

 الضرورية  األدوات-ج                 

 وحاكيمعينات سمعية بصرية وصور ومشاهد 

 فضاء التعلم    .3

 فائدة املقطع                     

  .تعتبر معرفة اإلشارات الطرقية وضوابط وضعها أساسية من أجل تيسير قراءة البيئة الطرقية

يجب على املتعلم  مرئية مهمة جدا في تقييم املسافات والسرعة. و إشارات استداللعلى األرض، التي تعد  العالماتنشدد على 

وأن يكون مدركا ملا ما على إشارة  للتعرفمن الثواني  كثيراأن يكون قد فهم أنه خالل السير لن يكون بمقدوره أبدا تخصيص 

 .ينبغي أن يقوم به وملاذا يتعين عليه القيام بذلك

التمارين التي تجرى  خاللقاطع األولى للتكوين فإنه من البديهي التذكير بمضمونه املمن بين يمكن أن يكون  املقطع هذاوإذا كان 

 .السير على الطريقأثناء 

 بلورة املقطع البيداغوجي  .4

  -املواضيع الديداكتيكية- لها خالل املقطع النقاط التي سيتم التطرق  .أ                

 : قوم بوصف أشكال وألوان التشويرن

  .:                         املنع و الخطر                  اللون األحمر

 :                          اإلجبار و اإلرشاد.                    اللون األزرق

   .ير ، اإلرشاد:                          خصوصية دائمة للتشو                  اللون األبيض

 اللون األبيض مع خط بلون 

 نهاية املنع                       :                                  أسود 

 تشوير مؤقت    :                                       اللون األصفر 

 :   بالنسبة لألشكال

 ر إذن تخفيف السرعة )أرضية صفراء: لوحة مؤقتة(.خط        :                     مثلت زاويته في األعلى
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  .:                 إعطاء األسبقية على اليمين واليسار            مثلت زاويته في األسفل

 .ال إذن أمر مطلقت:                االمث  و أبيض حمراء، أحمر دائرة 

 اإلجبار إذن أمر مطلق   :                                             دائرة زرقاء

 نهاية األمر املطلق.     :                                          دائرة بيضاء

 اإلرشادات و االتجاهات )  اللون األزرق يخص الطريق السيار، اللون األخضر        :                         املستطيل والسهام 

واللون يرشد إلى اتجاه ملوقع مهم، اللون األبيض يرشد إلى اتجاه ملوقع ما                                                                      

 األصفر

 هم اإلشارات املؤقتة(.ي                                                                     

 يخص الطرقات ذات األولوية.      :                                   رأساملربع على 

 يفرض الوقوف اإلجباري.        :            مثمن األضالع عالمة "قف"

اللوحات من جهة والرسوم واضح. نقوم بربط العالقة بين مختلف  نطلب التعرف على الرموز التي يكون املعنى املراد منها غير

 .منجهة أخرى  املكملة لهاالتوضيحية وكذا الرموز 

 نشير إلى الطابع الدولي "للغة اللوحات" والتي صممت على أساس منطق مماثل في حالة السياقة في الخارج. 

بالنسبة لقارعات الطريق التي يكون فيها  وذلك حتىالجهة اليمنى ويمكن التذكير بها على الجهة اليسرى  علىتوضع اللوحات 

وضع اللوحات يمكن أن يكون على الجانبين. توضع جنبات اللوحات على بعد  السير في االتجاهين. في حالة االتجاه الوحيد فإن

 الطريق.سم من جنبات قارعة  70

 .30م  2 يصل إلى   علو قدالعمرانية على  وداخل التجمعاتتوضع اللوحات على علو متر واحد،  العمرانية:خارج التجمعات 

نقوم بربط منطقي بين املسافة والسرعة سالوضع.  مسبقة وإشارة، سنقيس املسافة بين إشارة ومختلفةفي وضعيات متعددة 

 بالتجمعات العمرانية أو خارجها.كنا نسير وفق ما إذا  وزمن املسار 

 تعرف عليها جيدا.لليمكن داخل القاعة القيام بمحاكاة إشارات أعوان املراقبة 

 نبين:

ية، جانبية، ردع، مختلطة، إعالن، التي تعين حدود سكك : محور ومتقطةمختلف أنواع الخطوط الطولية املوجودة )متصلة  -

 .) العاجل والخاصة وشريط التوقفالسير املخصصة 

 ( واألضواء وإعطاء األسبقيةالخطوط العرضية )مفعول "قف"  -

   ) ...وغيرها والتوجيه وممرات الراجلين سهام االنحياز األخرى(العالمات 

على  نسير بيقية للسياقة التي ستأتي فيما بعد من خالل الوضع في حالة السير العادي: نقوم بربط املعرفة مع التمارين التط

نساعد املتعلم على الوعي بأهمية .حسب عرض الطريق الطريق قارعة جنباتسم إلى متر واحد من   50اليمين على مسافة ما بين

 .تثبيترؤيته الجانبية دون تحويل بصره عن نقطة  بواسطة تمارين يتم خاللها وضع أشياء في مجال الجانبية للطريقالقراءة 

أننا  ونشرح للمتعلمفي أسفل الزجاجة األمامية نقطة معلومة نحرص بعناية خاصة على إعادة هذا التمرين باالعتماد على 

 سنستعمل هذه النقطة في مجال الرؤية الجانبية من أجل تحديد وضع مركبته في سكة السير.

 املفاتيح-املخططات و  املفاتيح-لماتالك  .ب            

وضعت تحديدات السرعة من   .السرعة القصوى  املقتضيات التنظيميةفرض تحسب الشبكة و مكان السير،  :املحددةالسرعة 

التفاوتات في السرعة (  أجل ضبط السرعات املتوسطة لحركة السير بالنسبة لجميع مستعملي الطريق و تقليص فارق السرعة

و كذا ملالئمة سرعة السير  لطبيعة و حالة األمكنة  و التقليل من  )ملي الطريق من نفس الفئة و من فئات مختلفةبين مستع

 خطورة الحوادث . 

 ويختلف مجال... األوامر واإلرشادات واألخطار واالتجاهبمعلومات  تمد السائقينمجموع اللوحات التي  :العموديالتشوير 

 . انهاوألو تطبيقها بحسب أشكالها 
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)شريط الوقوف االستعجالي  على األرض والتي تصلح لتحديد مسالك السير و توضح دورها العالمات: مجموع التشوير األفقي

B.A.Uحسب عرضها و طولها و  وذلك) التجاوز  فيها )منعالقاعدة املطبقة من أجل السير  (  و مخصصة... ( وخاصيتها )ممرات

ممرات الراجلين  (األسبقية أو تشير إلى أماكن عبور مستعملي الطريق  قواعد) رض )عرضيةاأل تعزز بعض العالمات على  .لونها

...( 

 السير على اليمين وبالتالي يكون التقابل على اليسار.  تفرض املقتضيات التنظيمية :التموضع 

الطريق يكون  والتموضع فيي تشوير خاص. وبتالي فإن السرعة ال تحتاج القواعد العامة للسير  إلى أ :التشــــــــويـــــــــــــــــــــــــرغياب 

 أو األفقي./معروفا بشكل ضمني حسب طبيعة املكان على الرغم من غياب التشوير العمودي و

له شكل مثلت بزاوية في األسفل أو األعلى حسب املعنى املراد به وهو يعزز تأكيد مجال  :الطرق بملتقيات  التشوير الخاص

موقع ملتقيات الطرق صعبا شيئا ما يمكن وضع األرمات قصد اإلعالن عن  االستدالل علىعندما يكون  .الطرق  قياتالخطر مللت

يمكن ألعوان املراقبة االضطالع أيضا بدور  .تقوم األضواء الثالثية بتنظيم حركة السير في بعض امللتقيات  .موقع هذه امللتقيات

وفي هذه الحالة ترجح اإلشارات التي تصدر عنهم على جميع اإلشارات  الطرق،ىيات تنظيم تدفق حركة السير على مستوى ملتق

  .األخرى املوجودة

عدم تجاوزها وقواعد األسبقية في امللتقيات القواعد الثالثة  والسرعة الواجب: يعتبر التموضع عند السير العادي قواعد السير

 .واحترا مهااألساسية التي يجب معرفتها 

 قطع البداغوجي حصيلة امل  .5

 املقطع؟ماهي معارفه حول املوضوع قبل 

 متغيرة؟هل يعرف قراءة إشارات اللوحات ذات رسالة 

 هل يعرف تحديد عالمات قارعة الطريق حسب التشوير األفقي؟

 هل يعرف شرح التموضع في غياب أي تشوير؟

 هل يعطي تفسيرا ملالءمة السياقة مع خاصية مختارة لقارعة الطريق؟

 من الضروري االستمرار في الدرس أو املرور إلى مقطع جديد؟ هل

 للتالي؟ماذا استوعب املتعلم 
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 12بطاقة 

 الخطر والسياقة تقبل

  .أذكر االحتياطات املقترحة قصد الحد من األخطار املرتبطة باملسارات الروتينية 

 الطريق اآلخرين. أقيم قدرته على مواجهة ضغوطات مستعملي 

 التي يجب بلوغها الكفاءات 1 

 دقائق.  5في 

 هل توجد مخاطر خاصة باملسارات الروتينية؟ و ماهي؟

 ماهي العناصر التي يجب أخذها بالحسبان من أجل الحد منها بصورة فردية؟

 م؟ماهي املراحل التي يمكن أن تقود من وضعية عقالنية للسياقة إلى الحادثة؟ ماهي العناصر الثالثة املؤثرة في هذا النظا

 الوسائل 2 

 متوسط املدة الزمنية  -أ                

 دقيقة 90

 التعلممكان  -ب                 

 في قاعة

 األدوات الضرورية  -ج                 

 وإذا أمكن حاكي لسيناريوهات لحوادث سير    سبورة بيضاء

  فضاء التعلم 3

 فائدة املقطع                     

ت الدروس األولى للمتعلم من السير في مناسبات عديدة على مسارات مماثلة خالل املراحل األولى للتعلم.  من اآلن فصاعدا مكن

تكون األزقة التي توجد بمحيط مدرسة التعليم معروفة لديه بشكل جيد. وسنتمكن حينئذ من سؤاله بشأن مدى إدراكه 

 ية بالنسبة إليه.باألخطار على هذه املسارات التي أضحت روتين

أن يواجه  أيضا مكنته الدروس األولى أيضا من قياس وقع أخطاءه أو تردده على مستعملي الطريق اآلخرين. لكن كان عليه

 التصرفات املنتظرة من قبل املستعملين اآلخرين في وضعيات خاصة )االندماج(.

 البيداغوجي.بلورة املقطع  4

 -الديداكتيكيةاملواضيع -لها خالل املقطع  سيتم التطرق النقاط التي  .أ                

أبدأ بطلب من املتعلمين ذكر قائمة للشخاص الذين يوجدون في محيطهم والذين يعتبرونهم أصحاب مواقف إيجابية. أجعلهم 

يس تسمية هؤالء القيام بنفس الش يء بالنسبة للشخاص أصحاب املواقف السلبية. الهدف ل في هذا الشأن. يذكرون معاييرهم

 األشخاص وإنما إبراز خصائصهم وتأثيراتهم. أبحث عن تصرفات أو وضعيات سياقة قابلة للتأثر بكالم بعض الركاب.

من أجل الحد من التأثيرات السلبية على  وضعهاأنهي هذا املقطع بالتفكير في شكل تقارع للفكار حول االستراتيجيات التي يجب  

وعلى املدى البعيد  ة بالسياقة. يمكن أن يكون هذا األمر مرتبط على املدى القريب بمفعول الرض ىتصرفات املتعلم املرتبط

 .بمفعول نتائج املسؤولية الفردية التي ترتبت على إثر حادثة سير

اصطدام(. إذا كان ممكنا تناول حالة -استعجال-قطيعة-بشأن فهم حوادث السير )عقالني HADDONأقوم بتقديم مصفوفة 

وسة من تجربة حديثة أو حالة يتم تركيبها انطالقا من سيناريو لحادثة محاكة. الهدف من هذا االكتشاف هو خلق الوعي ملم

 املركبة.  –البيئة -بتعددية عوامل حوادث السير وبالتأثير القوي للعامل البشري على منظومة اإلنسان

من مسكنه على الكيلومتر األول من الطريق. يتم فعل نفس الذي يستعمله انطالقا  املسلك -ممكنةدقة أكبر ب–أطلب وصف 

إبراز بواسطة التفكير الذي تساهم  الش يء من خالل تقليد مسلك السير انطالقا من سريره إلى الخروج من الغرفة. العمل على



 

 'ج' و'ه )ج(' البضائع نق ل مركبات سياقة تعليم مدرب دليلمشروع   45/117
 

 والماء  ستيكيواللوج  لنق لوا  وزارة التجهيز
 مديرية النق ل عبر الطرق والسالمة الطرقية

 فيه املجموعة العالقة القوية بين الصورة الذهنية و التجربة أو العادات.

  .مبرراتهم حول األسباب التي تمكن من تفسير الخطورة املفرطة لحوادث القربموا يقدنطلب من املجموعة أن 

 املفاتيح-املخططات و  املفاتيح-الكلمات  .ب                

التأثير: إذا كانت سياقة املركبات تمارس في إطار معزول يجعله يبدو كنشاط شخص ي و فردي، فإنه يبقى على الرغم من ذلك 

يا. إن الحل الدائم لوضعيات السير املعقدة تتطلب معالجة معرفية أقل أو أكثر أهمية. كثير من هذه املعالجات نشاطا اجتماع

كل هي معرفية خالصة، غير أن عددا من هذه املعالجات ينبع من التأثير الذي يمارسه األفراد واملجتمع على السائق. يجب على 

نقدره على متن  وضعيات بفصل العاطفة عن نشاط السياقة. إن وجود شخصالسائق أن يعي هذه األمور وأن يحاول حل ال

 . مثل اختيار سرعة السير على مسار معين.تكون لديناحدد توجها خاصا لتحليل وضعيات السير التي املركبة ي

توى عال من االنتباه العادات: يمكن للدماغ أن يحلل عبر البصر ثالث صور في الثانية. غير أنه من املستحيل املحافظة على مس

والتركيز على الدوام. ومن أجل التخفيف عن نشاط الدماغ فإن عددا من األفعال تتم بصورة آلية دون تحليل جديد وإنما فقط 

من النادر عدم تذكر اللون الذي كان توجد عليه األضواء الثالثية قبل  وكمثال ليسبجواب بسيط آلي إزاء تحفيز بصري. 

 ة املقصودة.الوصول إلى الوجه

والتي مكنتنا التجربة من تخزينها.  هذا الحفظ في الذاكرة يمكننا من  ومشاهد السياقةالصور الذهنية: يتعلق األمر بذاكرة صور 

تخيل فضاءنا العائلي بصورة ذهنية. باستطاعتنا وصف على حد سواء فضاءنا العمليي والكيلومترات األولى ملسارنا اليومي. إن 

من خالل مشهد حل للصور واملشاهد الخاصة بالسياقة يسهل تحليلنا للوضعيات الجديدة ألننا نبحث عن إيجاد هذا التراكم 

معروف مسبقا وقريب من املشهد الجديد. غير أنه في املسارات اليومية، قد تكون الصور واملشاهد الذهنية قاتلة ألنها قد تحل 

 االنتباه غير املقصود.محل املشاهد الحقيقية. وهذا ما نسميه عمى عدم 

الصعبة. غير أن تقييم وضعيات السير تبقى  أكثر للوضعياتاستيعاب باألخطار املرتقبة واألخطار الحقيقية: إن تجربتنا تسمح لنا 

للعاطفي والشعوري وكذلك املعرفي وأيضا ملعرفتنا بهذه الوضعيات. فتخوفاتنا عند االقتراب من بعض جدا مع ذلك خاضعة 

مستوى تسمح في أغلبية الحاالت من التكيف معها وعبورها دون إعاقة. يكون األمر على هذا النحو حينما يكون  الوضعيات

الخطر الحقيقي أقل من الخطر املرتقب. حينما ال يكون لدينا الوعي بالخطر أو ال نعرف تقييمه بشكل صحيح بسبب عدم 

لخطر الحقيقي كبيرا، وسندخل حينها فيما يطلق عليه بوضعية القطيعة التجربة، فإن الخطر املرتقب يكون ضعيفا بينما يكون ا

 والتي يمكن ان تؤدي إلى االستعجال ثم إلى الحادثة.

 حصيلة املقطع البداغوجي. 5

 التطور الذي حصل؟ما هو   املقطع؟ الذهنية قبلحول الصورة  معارفهماهي 

 ؟haddonفي سياقته املستقبلية مع ربطها بمصفوفة  ثأتير إيجابيتكون لها  والتجربة أنهل يمكن للتكوين 
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 13بطاقة 

 قبل الخطر والسياقةت

  أن يغيروا سلوكات السياقة الذين من شانهمتحديد نوع الركاب. 

  على السلوك الطرقي )العائلة واألصدقاء على التمثالت والسلوكات(غيار شرح تأثير األ. 

 وقراراته املتعلقة بالسياقةه اومة الضغط االجتماعي في اختيار سرعة سير تحديد األفعال والتبريرات اللتي تسمح بمق. 

 الكفاءات التي يجب بلوغها. 1

 :في دقيقتين

 .إعط مثالين للسلوكيات التي يعتبرها املتعلم متقبلة من طرف الركاب ومثالين تعتبر مرفوضة من طرفهم

 .الوسائل 2

 متوسط املدة الزمنية  -أ                

 دقيقة  45

 مكان التعلم -ب                

 في القاعة

 األدوات الضرورية  -ج                

 .سبورة بيضاء مع أو بدون حاكي ملحاكاة السياقة الجماعية

  التعلم.فضاء  3

 فائدة املقطع                    

أن املركبة هي نوع نقل فيها ننس ى تقريبا قد ديناميكية للسياقة و غالبا إال للحاالت ال نرجعاكتساب استقاللية السياقة ال  في

عدد من مشاهد الحياة، لعب يتم إعادة  ،. وفي هذا الفضاء املغلق ولكن املتحرك-مجموعات أصدقاء أو زمالء-عائلي واجتماعي 

 .سلوك السائق وكذلكعات أو املزاح يمكن أن يغيرا من  اإلدراك نزاحيث ال

 .طع البيداغوجي بلورة املق 4

  -املواضيع الديداكتيكية-النقاط التي سيتم التطرق لها خالل املقطع  .أ               

األصدقاء العاطفية )صنفها ابتداء من أحدد العناصر التي تؤثر على التمثالت و أ (brain-stroming)على شكل عصف ذهني 

 .أخيرا االجتماعية واإلغواء ...(، إلى القانونية و

 ،لذلك سوف نحرص بشكل خاص على عدم استبعاد أي شخص ،يجب أن يسمح هذا العمل للجميع بالتعبير من خالل الكتابة

 .الصقة مثال ورقةعلى  ء هذا األخير دون آراوسنأمي أو ال يحسن القراءة والكتابة.  ،ضمن املجموعة

 ورقات؟ يكتبون دون رقابة آراءهم على لى الطريقما الذي سيغير سلوكي ع الالصقة على السؤال: اتفي الورق ون و يجيب 

 .آراء لكل شخص 5الصقة، عل األقل 

من أجل إعادة ترتيبها.  ألوراقحول ااألنواع كثيرا و يتجميعها حسب النوع. ويحرص على تجنب مضاعفة عليهم ويقترح املكون 

 .للتجميعات املنجزة عناوين املتعلمين، يطلب منهم إيجاد ةوبمساعد

ن للوصول في ين", مستعجلين "منفعلا" والراكبحكيماشكل أدوار يلعبها ثالثة متعلمين راكبين وسائق يكون فيها السائق " على و

 .أسرع وقت ممكن

 .تغيير سلوك هذا األخير أو الحفاظ على التحكم في سياقته من شأنهاي تيحلل اآلخرون مبررات الركاب والسائق ال 

لوضعيات للحركات و كان لتغيير السلوك أو التي ستقنع أو التي تمكن من املقاومة؟ هل  ىتعمل عل ما هي املبررات الجارحة التي

 و  ملاذا؟ تىعلى سلوكي أمام املقود؟  متأثير 
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 املفاتيح-املخططات و  املفاتيح-الكلمات  .ب                

مغنيين أو رياضيين من ) ينيمكن أن يكونوا نجوما عاملي نا.نماذج ل يشكلون حدد األشخاص الذين ندون حكم تقويمي،  التأثير:

أو الوالدين أو أحد أفراد األسرة أو جار أو صديق... ال يمكن إنكار أننا نود أن نستلهم  أعلى مستوى أو رجال أو نساء سياسة...(

 .تشبه بهم سواء عن وعي أو عن غير وعيميل للمنهم أو ن

ويتطور ولكن للسياقات االجتماعية والثقافية التي ينمو  اآلخر،يختلف كل فرد عن  :معايير اجتماعية / شخصية / قانونية

الواقع لو لم نكن نقض ي وقتنا على  اصعوبات في تقبل هذ لتوجد ماكانتبيئته. و ل هتأثير واضح على إدراكاته، وبالتالي تمثالت فيها

في بعض الحاالت متعارضة.  و  بللفة كثيرا أو قليال في بعض األحيان مخت يحملون تمثالتأشخاص آخرين  في لقاءالطريق 

بعض  -املجتمع-"املعايير" بالتموضع حسب انتظارات  املجتمع أو بفهم أفضل ملاذا يعاقب  ومعرفة هذهتسمح معرفة الذات 

هذه أن تكون محلية و مشتركة من طرف مجموعة ذات نفس االنتماء. و يجب أيضا يمكن أن تكون هذه املعايير  االنحرافات. و

 .من إكراهات السير اجزءتشكل إذن تكيف معها ألنها للمعروفة املعايير 

: يجب أن يفهم السائق املسؤوليات التي يقبلها كأمر واقع كلما كان أمام املقود. و يصبح الرئيس الوحيد على متن املسؤولية

الركاب الذين معه. أيضا أن يضع في الحسبان عليه  يجب-خطيرراكب بيرفض اإلقالع الذي كقائد طائرة  تماما-املركبة الذي 

 .الطريق معهم ون ملستعملين الذين يتقاسمابالنسبة إليه و للركاب و أيضا  في الحسبان املسؤولياتيجب أن يضع هذه 

 الخاصة اتهيجب أن توضع الدوافع الشخصية في املقام الثاني أثناء السياقة. و يجب أن يتعلم كل سائق احتواء رغب املقاومات:

 .ودوافعه الشخصية. فالطريق عبارة عن فضاء جماعي يتم تقاسمه وال يمكن اعتباره ملعبا لشخص واحد

:  تولد اإلحباطات املرتبطة بالتباطؤات و التوقفات و االنحرافات والقيود البيئية كثيرا من األسباب التي تدفع البعض العدوانية

أكبر للمخاطر بل أيضا أكثر تكرارا إذا لم يتم معاقبة  شكل تقبلية يمكن أن تظهر على خطيرة. هذه العدوان فاضحة إلى سلوكات

 جنائية( أو اجتماعيا )رفض األقارب امتطاء املركبة(.  ةهذا السلوك قانونيا )عقوب

ضا مرتبط بالفرد ولكن أيإذن كخطر. فهو  تقبلهكل شخص ل مكنعلى ما ي لخطر : تعتمد مستويات ااتذاملخاطر على ال

رفض في معظم الحاالت األخرى. و يعتبر هذا الذي قد نمستوى من املخاطر بفي لحظة ما  أن نقبليمكن  اللحظة. وب بالوضعية و 

. فيتوجب على السائق املتعرض لهالتباين داخل الفرد نتيجة لحساب يقوم به كل فرد للربح املحصل عليه حسب الخطر 

 هذا. الربح الشخص يدافع  فياملبتدئ التفكير 

  .حصيلة املقطع البداغوجي  5

 حول هذا املوضوع قبل املقطع؟ هما هي معارف  -

 هل من الضروري مواصلة هذا الدرس أو االنتقال إلى مقطع جديد؟ -
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 14بطاقة  

 استعمال املواد املخدرة املحظورة وغير املحظورة

 شرح آثار املواد املخدرة على السلوك. 

 .لوغهابالكفاءات التي يجب  1

 :دقائق كحد أقص ى 5في 

 .أذكر نسبة الكحول التي ابتداء منها يكون هناك تعارض مع السياقة  -

 .الرئيسية للسياقة تحت تأثير الكحول  ةأذكر السلبي  -

 تأثيرات للدوية على السياقة 5أذكر على األقل   -

 .ملفوف من القنب الهندي أثر  من الجسم تخلصأحدد مدة   -

 .الوسائل 2

 متوسط املدة الزمنية  -أ                     

 دقيقة 60

 مكان التعلم -ب                     

 .اد أو بدونهو مع مجموعة صغيرة( سواء باستعمال حاكي استهالك امل مثلاأل  في القاعة )و

 األدوات الضرورية  -ج                     

 .م قصير إلطالق النقاش وبرنامج لتقييم تأثير الكحول و حاكيبصرية لشهادات أو فيل -معينات سمعية 

  التعلم.فضاء  3

 فائدة املقطع                     

 برمتهيعتبر هذا املوضوع دائما إشكالية في معاجلته ألن املكون يمكن أن يجد نفسه بصدد تلقين درس في األخالق غير فعال 

ا تم التطرق لجزء من املسؤوليات الفردية، فيجب أوال أن نخبر بالعواقب االجتماعية بالنسبة للشخص املعني باملوضوع. فإذ

السياقة في حالة  ،حلول بديلة للسياقة في هذه الحاالت من االستعمال املضر و بشكل أكتر خطورة السماح بإيجادوالفردية ثم 

 .اإلدمان

 بلورة املقطع البيداغوجي  4 

  -املواضيع الديداكتيكية-التي سيتم التطرق خالل املقطع  النقاط .أ                

. و قد يكون من املفيد إعطاء شرح املرتبط باملواد املخدرة أشرح تأثير املواد املخدرة على اإلدراك وعلى إطالة زمن رد الفعل -

 التعلمات بقوة باملواد الذاكرة لهذاهار آث تتضرر ج تعلم. اموجز للتأثير العصبي. أذكر بأن عمليات السياقة ليست فطرية وأنها نت

التنفس ...(. جودة رديئة للصورة بالنسبة للرؤية املركزية  التوازن و بدورها ردود الفعل )الجهاز البصري و تضر املخدرة قبل أن 

 .السرعات واملسافات سوء تقدير دماغ و تضييق الرؤية الجانبية و زيادة خطر االنبهار و إلى ال املرسلة

 .على املشاركة لتبادل التجارب املعاشة أو املشتركة عملأ -

اتخاذ القرار في وقت أطول  ،عواطفنابتشويه معالجة املعلومات عن طريق التحليل املعدل: التقدير الناقص أو املنعدم للخطر  -

هذا يعتبر واحدا من أمثلة  اد و املعتدقة بكثير مقارنة مع  يكون أقلو  أطول،و انخفاض دقة الحركة. يأخذ القيام بالحركة وقت 

 .اتفقدان التعلم

  .لى ركوب مخاطر مبالغ فيهاإإن السلوك الفاضح الناجم عن بعض املواد يدفعنا 

يتسبب في تورط مفرط في الحوادث املميتة.  الذيالفاضحة للكحول إلى القيام بتقييم ضعيف للمخاطر السلوكات وتؤدي آثار 

 .ة، فضال عن ميل قوي للتهيج والعدوانيةنالحظ أيضا نقص مهم في اليقظ
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 إزاء الضرر الذي يصيب استجابةأكثر  موينبغي التأكيد على أن الشباب هم أكثر ميال للبحث عن الخطر/التحدي؛ فه

 .لى هذا انعدام التجربة )معطيات متواضعة عن السياقة(إيضاف  اتوالتعلم اتلقائيالت

 .جد ترياق أو عالج معجزةجعل املجموعة تفكر في الحلول. ال يو أ -

 الكحول بسهولة أكثر ...ال تقلل القهوة و يتخلص منالذي  بدين: التكافؤ بين الجرعات و الشخص الالخاطئة فكار التصدي لأل 

  .ر الكحول اال السكر وال األسبرين و ال زيت الزيتون أو صفار البيض من آث

 .أن نسوق الحل الوحيد: عدم اسهالك املواد املخدرة عندما نريد 

لكبدنا هو القادر على خفض هذه النسبة. في  الضروري  الوقت فقط٪، 95الكبد بنسبة  بواسطةالكحول  التخلص منتم ي

بالنسبة  ،أيام حسب الجرعة 7إلى  3ساعات، مقابل  3كوب من الكحول من جسم اإلنسان في التخلص من تم ياملتوسط 

 .مللفوف من القنب الهندي

 في الدم. هناك طريقتان لقياس نسبة الكحول: التي تجري : كمية الكحول الخالص الكحول  أعطي تعريفا إلدمان

 إما عن طريق الكشف عن ذلك في الدم )غرام واحد من الكحول الخالص لكل لتر من الدم(  -

من الفم(. و هناك أو عن طريق الكشف عنه في الهواء املنبعث من الفم )ملغ من الكحول الخالص لكل لتر من الهواء املنبعث -

ملغ من الكحول  0.10لكل لتر من الدم / خاصغرام من الكحول ال 0.20عتبة  النسبة إلىتعارض مع السياقة كلما وصلت هذه 

 .لكل لتر من الهواء املنبعث من الفم الخالص

 و لقياس نسبة الكحول في الدم بطريقة سهلة: 

 معامل االنتشار.  X  /الوزن( = كمية من الكحول الخالص املتناول TAنسبة الكحول )                                 

 .بالنسبة للرجال 0.7بالنسبة  للنساء  و   0.6   هو و معامل االنتشار  

غرام  0.5املعدالت املعمول بها، ألنه من املمكن تجاوز حد  إذا كنتم تحترمون هذه العملية من املعرفة الدقيقة لكم و ستسمح 

 أكواب بالنسبة للرجل. 3ن من الكحول بالنسبة للمرأة، أو يكوببعد اسهالك 

حادثة يمكن أن  تؤدي . رتعريض حياة اآلخرين للخط بسببالعمل على التوعية أيضا بأن تناول الكحول يعاقب عليه أيضا 

 املؤمن.  نسيان مشاكل التأمين في مواجهة دون  مشددةعقوبات مميتة يتورط فيها مستعمل تحت تأثير الكحول إلى 

 سقفو عند  ليس خطيرا السياقة في هذه الحالة. للشخص أنه، مما يوحي املانعالسلوك  كلما زالكلما زاد استهالك الكحول 

 ..معين, تصبح مقاومة الحرمان غير ممكنة.

غرام  0.5-0.3يتضاعف مرتين ابتداء من معدل  الكحول وحده، اسهالكعند  ،أذكر من جديد أن خطر وقوع حادثة مميتة 

 .غرام/ لتر 0.8من  10الكحول الخالص/ لتر من الدم إلى 

ين املاديتن اتمثل القنب الهندي، فإن خطر وقوع حادثة مميتة يتضاعف تقريبا مرتين. و مخاطر ه أما بالنسبة للمواد املخدرة 

السياقة مع سة قاتلة حين تجتمع تضاف و لكن تتضاعف. وتعتبر هذه الظاهرة التي تسمى باالستهالك املتعدد، ممار  مجتمعة ال 

 مرة!14فإنها تزيد من خطر وقوع حادثة مميتة ب 

 بعض األدوية ذات النتائج املماثلة لتأثيرات املخدرات. اتتأثير  سوء تقدير ال يجب 

 املفاتيح-املخططات و  املفاتيح-ب.  الكلمات                 

ها ملخاطر وألخطار صحية ويمكن أن عمال، والسلوك. يعرض استألحاسيسا : املواد التي تغير النشاط العقلي، و مواد مخدرة

 االدمان. فيأيضا  يتسبب استعمالهاعواقب في الحياة اليومية، ويمكن أن  تؤدي إلى

و تدخل ضمن فئة هذه املواد  كذلك املواد ذات املؤثرات العقلية )املنومات،و مضادات الذهان،و املزيلة للقلق، ومضادات  

القنب الهندي  و  واألدوية املستهلكة خارج ضوابط استعمالها  و الفطريات املهلوسة تئاب(، واملخدرات املحظورة )الغراءاالك

 الهيروين والكوكايين وحبوب الهلوسة واملخدرات االصطناعية األخرى( واملخدرات غير املحظورة )الكحول والتبغ(. و 

 هذه املواد.  ستعمالال  كبرى أربعة أنواع  نعرف: املواد املخدرة تعمالاس

ولها عواقب وخيمة على  في السلوكاالستهالك البسيط هو استهالك مواد مخدرة ال تسبب أي مضاعفة وال ضرر وال اضطرابات 
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 الشخص و/ أو محيطه.

هلك و/ أو للمستة أو اجتماعية أو نفسي ةأو عاطفية را جسدياضر أاالستهالك املحفوف بالخطر هو االستهالك الذي قد يسبب  

 .محيطه. )مثال استهالك مواد مع السياقة(

أضرارا في املناطق الجسدية من خالل   -حتى في حالة عدم اإلدمان - يخلفمواد واالستهالك الضار أو املفرط هو استهالك  

أو ملحيطه القريب  عاطفية أو اجتماعية ، سواء بالنسبة للشخص نفسه-ر بالسالمة البدنية للمستهلك، أو أضرار نفسانيةاضر اإل 

 أو البعيد )مثال: توقيف رخصة السياقة بعد السياقة تحت تأثير الكحول(.

 نفسية و/ أو بدنية. ويتميز بأربعة أعراض رئيسية: هناك آاللمال يمكن االستغناء عن االستهالك و إال ستكون  ،اإلدمانفي حالة 

 ستهالك، ال استحالة مقاومة الحاجة إلى ا -

 وتر الداخلي،و زيادة الت -

 و الشعور بالقلق قبل االستهالك املعتاد،  -

 واإلحساس بفقدان التحكم في الذات خالل االستهالك. عند االستهالك و اإلحساس باملتعة و السكون التي يشعر بها  -

حيح. و يتعب هذا بشكل ص وضعيات: تجبر السائق على التفكير بعناية أكبر عند السياقة حتى يتسنى له تحليل العدم التجربة

التركيز املتواصل الدماغ الذي يستمد من مصادره الحلول للمشاكل التي تواجهه، ينقص اإلدراك البصري، و ينخفض التركيز، 

 ظة.نحن إذن في حالة النقص في اليق

أخالقية فردية الفاضحة: عالوة على القانون، نحن نخضع لقواعد اجتماعية )نمط عيش أو تقاليد( و قواعد السلوكات آثار  

كثر أ يون ميبهإلى إذن  تحول فن تلقائيارد فعلنا  يصبحل "ستزول"التي  ياتناسلوك إنها حدودالتي سوف نتجاهل في حالة السكر. 

 من بشر!

بالتخلص : عند تناول الكحول، ال توجد أية إمكانية لنقص أو إبطاء اآلثار الناجمة عنه. الوقت وحده يسمح املفاهيم الخاطئة 

لكحول املتناول، و يطول هذا الوقت كلما كانت الكمية املتناولة كبيرة. فشرب القهوة، على سبيل املثال، سيعمل على ا من

 تضخيم اإلثارة التي يمكن أن تؤدي إلى حاالت شديدة من العصبية.

حول الخالص في الدم. : هي عملية امتصاص كمية معينة من الكحول في الجسم وبالتالي وجود نسبة مئوية من الكحالة السكر

و يؤثر الكحول من خالل الدورة الدموية على الجسم و بصفة أكثر خطورة عند ري الدماغ. و تكون العواقب على األداء الفكري 

هي نفسها تقريبا سواء بالنسبة لشارب بصفة مزمنة أو عرضية. و يتجلى التأثير املضر للكحول في صعوبة قياس عواقبه 

 نسبته.اطره مع ارتفاع وانخفاض الوعي بمخ

 .حصيلة املقطع البداغوجي 5

 حول هذا املوضوع قبل املقطع؟  هما هي معارف -

 هل يمكنه شرح آثار املواد املخدرة على السلوك؟ -

 كيف يحدد مفهوم االستهالك؟  - 

 ما هي النتائج املترتبة على ذلك في السياقة؟  -

 نتقال إلى مقطع آخر جديد؟هل من الضروري مواصلة هذه الدرس أو اال  -
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 51بطاقة  

 املسؤوليات الفردية والجماعية
 .شرح مفاهيم التأمين اإلجباري واالختياري 

 .الكفاءات التي يجب بلوغها 1

 :في دقيقتين

 .أعرف مفهوم التأمين اإلجباري 

 .تعليمات أساسية مللء معاينة ودية بعد حادثة سير 3 يعطأ

 .الوسائل 2

 املدة الزمنية  متوسط-أ                    

  45 دقيقة

 التعلم مكان-ب                   

 في القاعة

 الضرورية  األدوات-ج                 

 .معاينة ودية وحالة حادثة أو حاكي مع سيناريو حادثة

 فضاء التعلم  3

 فائدة املقطع                    

أن يفهموا ن ياملتعلم جب علىعودة إلى مفهوم املسؤولية الفردية واالجتماعية للسياقة. يهذا الدرس هو الوقت املناسب لل

ألن املبالغ املعوضة يمكن  مؤمنا لذاتهأ ن يكون  بمفردهلبعد الجماعي للسياقة ومبدأ التضامن. ال يمكن ألحد اأفضل  بشكل

 .دوافع إضافية الجتناب وقوع حوادث سير أن تدمر في بعض األحيان أسرة بأكملها. يمكن أن تكون هذه املعارف

 بلورة املقطع البيداغوجي  4

 -الديداكتيكيةاملواضيع -النقاط التي سيتم التطرق لها خالل املقطع  .أ              

 .أعرف إجبارية اكتتاب عقد التأمين للمركباتباقتدار 

شركة تأمين معتمدة. فالسياقة دون  لدىلية املدنية" على األقل في صنف "املسؤو مؤمنة  ة بمحركمركب أن تكون كل يجب

سيجب من املسؤولية،  جزءو في حالة وقوع حادث يكون للسائق فيها  تأمين ليست غير قانونية فقط، ولكن باإلضافة إلى ذلك،

هذه التكاليف عليه أن يتحمل التكاليف التي تكبدتها أطراف ثالثة أو يمكن لشركة التأمين أن تتحول ضده. و قد تتجاوز 

 درهم. 100 000

 في دراسة حالة حادثة حقيقية أو محاكاة، نعمل على ملء املعاينة الودية.

أيام إلبالغ شركة التأمين بالحادث إما عن طريق الهاتف، أو كتابة أو  5 لدينا أنفي حالة وقوع حادثة سير، يجب التذكير  

املكان الدقيق للحادث. و نذكر بأهمية القيام بما يجب من أجل  قت وو  ها تاريخ وبين لاالنتقال ملقر الشركة. ويجب أن ن

ا األشخاص املتورطين في ذسالمة اآلخرين وك ادث. و قبل ملء املعاينة الودية يجب تأمينو حمزيدا من الاالحتياط لتجنب وقوع 

 ذلك عن طريق إزالة جميع األشياء من الطريق و جوانبها. الحادثة و

 فارغ في املركبة( ودية معاينة مطبوع يجب ملء املعاينة الودية. )يجب االحتفاظ دائما ب ،ماديحتى في حالة حادث 

أثناء وقوع الحادثة يجب التفكير في الحفاظ على الهدوء و في كل الحاالت ملء املعاينة الودية )حتى بالنسبة للضرار املادية 

 ات العمومية، في حالة وجود إصابات جسدية.ه القو نجز الصغيرة(. وسوف تستكمل هذه املعاينة بمحضر ت

  .ال يمكن تغييرها من بعد بمجرد توقيع الطرفين عليهاو هذا يعني أنه املعاينة الودية وثيقة ال رجعة فيها 

ها بيقظة و إعادة ؤ لطرفين، لذلك ال يمكن ألي طرف أن يقول فيما بعد أن الواقع يختلف عما وقع عليه.  يجب مللو هي ملزمة 
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  .اءتها بعناية قبل التوقيع عليهاقر 

 .معالجة ملف التعویض جید تسرعاملعاينة اململوءة بشکل 

 :وتتشكل املعاينة الودية من ثالثة عناصر أساسية هي

 .لتحديد مسؤولية كل سائقالعالمات التي تصلح  •

 .الرسم الذي يمكن أن يوفر معلومات إضافية إذا لم يتم ملء أي خانة •

 التي توفر تفسيرات إضافية لفهم التسلسل الزمني للوقائع. املالحظات  •

ة وموقعة من كال ءفي مكان الحادثة بحيث يكون لدى كل طرف نسخة مقرو الحبر الجاف يجب أن تمل املعاينة الودية بقلم من 

 .الطرفين

 .: أبين ما إذا كان هناك شهود، و أحدد بياناتهم و أضيف رواياتهم للوقائعجداهام 

 .تم تغيير أي ش يء باملعاينة الودية بمجرد فصل األوراقال ي

 .ر بقواعد تعويض الضحايا الذين كانوا على متن املركبات املتورطةيذكسنختم بالتو 

و يسبق دائما التعويض عن اإلصابة الجسدية خبرة طبية و يتحدد مبلغ التعويض بناء على الضرر املعنوي والجسدي للضحية. 

هذا يعني أن تأمين  أثناء وقوع الحادثة. وعلى مثنها من قبل شركة التأمين الخاصة بمالك املركبة التي كانوا يتم تعويض الركاب 

 .الركابأيضا املسؤولية املدنية ملالك املركبة يشمل 

 املفاتيح-املخططات و  املفاتيح-ب. الكلمات          

عندما تكون املركبة التي تملكها متورطة. يمكن  األغيار لتي تكبدتها ا ر على عاتقها التعويض عن األضرا : تأخذاملدنيةاملسؤولية 

 .(لوازم)انفجار و سقوط  ...أن تكون هذه األضرار نتيجة لحادثة سير أو أي حادث آخر 

 .املركبة سائقكان  أييطبق هذا الضمان 

لفوائد. و تكون تلك املتعلقة بالسائق تكون الضمانات األخرى تكميلية ولكن ليست مجردة من ا :ةالتأميناءات االختياري

يجب أن تدرس ضماناتها و تقييم حدود تغطيتها  أساسية ألنه ال يتوفر على تغطية في حالة وقوع حادثة دون طرف آخر. و

وال عن الحادث أم ال، سيتم تعويضك عن جميع النفقات ؤ بشكل جيد. فإذا اكتتبت في ضمان للضرر، فسواء كنت مس

 .ح مركبتك، في حدود القيمة الحالية للسيارةالناتجة عن إصال 

 .حصيلة املقطع البداغوجي 5 

 رفه حول هذا املوضوع قبل املقطع؟اما هي مع

 هل من الضروري أن نستمر في هذه الدرس أم االنتقال إلى مقطع جديد؟
 

 



 

 'ج' و'ه )ج(' البضائع نق ل مركبات سياقة تعليم مدرب دليلمشروع   53/117
 

 والماء  ستيكيواللوج  لنق لوا  وزارة التجهيز
 مديرية النق ل عبر الطرق والسالمة الطرقية

   16   بطاقة 

 بين املستعملينفيما التفاعل 

 ين يتقاسون املجال الطرقيذعديمي الحماية ال نستعملياملخصائص 

  نستعملياملتحديد وسائل التواصل املختلفة بين. 

 .شرح أسباب الخطورة املفرطة لحوادث السير حسب فئات املستعملين 

 كيف يمكن ملستعملي الطريق اآلخرين التاثير على سلوكي وأنا خلف املقود شرح 

  مان واملكان.تقييم حاالت التنقل املحتملة ملستعمل عديم الحماية في الز 

 .شرح حول مالئمةالسياقة عند تواجد مستعملي الطريق عديمي الحماية 

 الكفاءات التي يجب بلوغها. 1

 :في دقيقتين كحد أقص ى

 ملاذا يتعرض األطفال غالبا للحوادث؟

 .الوزن الثقيل مستعملي غيرأذكر دون نسيان، بجميع مستعملي الطريق األكثر عديمي الحماية 

و داخل التجمعات العمرانية، أسهل ما أمكن مرور هم من أجل حمايتهم مع التعليق على السياقة. ال يسمح بأي  دقائق 5ملدة 

 .خطأ حول احترام  مسافات السالمة  إزاءهم

 .الوسائل 2 

 متوسط املدة الزمنية  -أ                

 دقيقة.30    

 مكان التعلم -ب                 

 املركبة داخل التجمعات العمرانية حيث نصادف فئات متنوعة من املستعملين. في القاعة وفي 

اخل التجمع العمراني أبحث من جديد عن مخارج املدارس واملناطق الصناعية ومحطات القطار واملستشفيات د أثناء السياقة،

 ...الحافالت ومحطات وقوف 

 األدوات الضرورية  -ج                

 .املركبة

 التعلم. فضاء  3  

 فائدة املقطع                     

قصد استباق كيف سيتصرف مستعملي الطريق اآلخرين يجب معرفتهم.  للراجلين، أو راكبي الدراجات، أو سائقي العربات 

تقوم املركبة . قد ..ما يكون للطفال تصرفات غير متوقعة، الخ أصما، وغالبااملجرورة سلوكيات مميزة. قد يكون راجل مسن 

. في بعض األحيان أكثر قد ال تقوم بها عندما تسير بسرعة ،..( أو بفجوة.التي تسير ببطء بمناورة )نصف دورة، تغيير االتجاه

فكل واحد من مستعملي  هنا،تقاسم الفضاء االجتماعي هو املستهدف فتكون لحركة املرور املحلية خصوصيات مفاجئة. 

اجال أو سائق دراجة أو سائق مركبة. وسوف نستحضر هنا فئات أخرى من مستعملي الطريق غير إما ر أحيانا،  الطريق يكون 

 .عديمي الحماية للكشف عن أهمية فهم إكراهات كل واحد في السير

 .بلورة املقطع البيداغوجي 4 

  -املواضيع الديداكتيكية –النقاط التي سيتم التطرق  لها خالل املقطع  .أ                

 .مهشاشتهأطلب من املتعلم أن يسرد مختلف مستعملي الطريق و يرتبهم حسب 

 املسنون( الراجلون )األطفال و -
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 بطيئة وسريعة "الدراجات "ذات عجلتين  -

 املركبات الخفيفة األخرى  -

 املركبات البطيئة و / أو الضخمة-

 النقل العمومي ونقل األطفال -

 مركبات التدخل السريع -

و مشكلة محدودية املجال البصري  عدم الخبرة في الطريق و  : أقل رؤية14لراجلين، وخاصة األطفال دون سن ستحضر اأ

دى ومنطقة عدم اليقين مهمة. أذكر بأن العديد من القتلى ل الكرات واأللعاب نحو)النضج الفسيولوجي( والقيمة العاطفية 

 .الراجلين هم من األطفال

 .فسيولوجي والنفس ياملسنون: الضعف و القصور ال

القدرة املتغيرة للتسارع و  و  )العرض الضعيف( أقل رؤية في الزوايا امليتة و  عالية ناورةمامليزات الخاصة للدراجات بعجلتين: 

 .املفرط لسائقي الدراجات عدم االستقرار بشكل عام. أستحضر الخطر

تحدد  املميزة التيمع إيالء االنتباه للمؤشرات مثل العالمات املركبات الخفيفة: أذكر بفوارقها الكبيرة )الخصائص واألداء(. 

 .مصدر السائقين

 آخد االحتياطات الخاصة مع املركبات املجرورة بسبب سرعتها املنخفضة وتغييرها السريع واملرتجل ملسارها.

ركبات، نحن مرئيين قليال. يمكن أن امتالك الوعي بمشاكل الزوايا امليتة لهذا النوع من امليجب املركبات البطيئة و/أو الضخمة: 

قدراتها على الحصر والتسارع  و .ات العديدة خالل مناوراتها مفاجئة. إنها تخلق بنفسها حجاب للرؤية نحو األمامجانعر تكون اإل

 .هي أقل من املستعملين اآلخرين

وقوفها املتكرر يشكله  الذي املحتمل شرح أنه ينبغي توخي الحذر في جنبات منطقة الخطر أالنقل العمومي و نقل األطفال: 

 .)خاصة نحو األمام(. قبل أي تجاوز، أتأكد من عدم احتمال عبور أي مستعمل

أماكن مالئمة دون التسبب في مضايقة أو في  رورسيارات التدخل السريع: أوال، يجب تحديد من أين تأتي املركبة. أفسح امل

 .خطر

ستبق مع األخذ بالحسبان نظر اآلخرين )ال أضايق وال أفاجأ و يباملستعملين اآلخرين و لها عالقة  سياقة بتعليقسيطلب املكون 

 .ال تتم مفاجأتي(. نتحقق من تواصله )مثل الحركات(، نستحضر مواقف املتعلم عند االقتضاء

 .هنا يكون مفهوم السياقة الدفاعية أمرا بالغ األهمية و نصل و القدم فوق الحصار

 املفاتيح-املخططات و  املفاتيح-الكلمات ب                    

: ليست لديهم أية حماية وأدنى حادث تورطوا فيه يمكن أن تكون له عواقب قاتلة. ويكون األطفال واألشخاص ذوو الراجلون 

فس ي الحركية املحدودة )املعاقون واملسنون( خصوصا عديمي الحماية. بالنسبة للطفال، يمكن أن يقودهم عدم نضجهم الن

والفيزيولوجي إلى اتخاذ قرارات مفاجئة )مثل العبور لاللتحاق بأحد الوالدين(. أما بالنسبة للشخاص ذوي الحركية املحدودة، 

قد ال يدركون )سمعيا أو بصريا( مستعمال للطريق يسير بالقرب من معبر للراجلين. فيجب إذن عند االقتراب من الراجلين 

 .لسرعة للتقليل من مساحة اإلكراه لدينااالنتباه لهم وتخفيض ا ،خاصة

 الدراجات ذات عجلتين على خصوصية عدم االستقرار، وبالتالي فهي معرضة لتغيير مسارها فجأة )مثال : تتوفر الدراجاتسائقو 

ها. تتوفر عموما على مرايا عاكسة و بالتالي ال يمكنها الكشف عن مستعملي الطريق الذين يلتحقون بالأثناء السقوط(. و 

خطرا كبيرا خارج املدار الحضري عندما تكون الرؤية ضعيفة. و يعتبر  املنخفضة تشكلوباإلضافة إلى ذلك، فإن سرعة سيرها 

 .الفارق في السرعة عامال من عوامل وقوع حوادث السير وتفاقم نتائجها

لخطورة لدى املراهقين. و يعتبر ضعف : ترتبط تصرفاتهم ارتباطا وثيقا باملواقف والسلوكيات ذات ابمحركسائقو الدراجات 

 .مفرط إضافي خبرتهم في الطريق عامل خطر

 .إن سرعة سيرهم و قدرتهم القوية االتجاهية تشجعهم على التجاوز الخطير، وخاصة على اليمين
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في حوادث  كثر تورطا: القدرة على املناورة و قوة التسارع و صغر حجمها و قوة سرعتها تجعلها الفئة األسائقو الدراجات النارية

 .وينبغي أن نكون يقظين خصوصا أثناء تغييرات االتجاه  .السير مقارنة مع عددها

: هي بحكم تعريفها مركبات لنقل األشخاص، لذلك يجب عند وقوفها أن نأخذ بعين االعتبار توقع عبور الحافالت/ الترام

 .الراجلين سواء من اليسار أو من اليمين

ها، تأخذ مساراتها بعين االعتبار حجمها. فال ينبغي إذن أن نستغرب سبباإلضافة إلى عدم وضوح الرؤية التي ت: باألوزان الثقيلة

إذا ما رأيناها تتجه يسارا كي تنعطف يمينا و بالتالي ال ينبغي محاولة تجاوزها عندما تناور. و يعطيها طولها وغياب مرآة الرؤية 

بعد اإلعالن عنا أو التأكد من رؤية  للوزان الثقيلةهمة جدا. يجب إذن أن يتم أي تجاوز اخلية زاوية ميتة خلفية مدالعاكسة ال

 .لنا بوضوح هاسائق

خصوصيات كل فئة من فئات املستعملين وتفردها في قرارات يمكن أن تحمل إلى الخلط. و من أجل تجنب  : تتسببالتواصل

طة جميع الوسائل الفارغة للسائق )أضواء ومؤشرات االتجاه يجب أن يتم التواصل بواس في التفسير،أي مخاطرة لخطأ 

 .(...وإشارات وما إلى ذلك

الفهم بين املستعملين  عدمعتبر الغموض و الشك و يالسياقة. و  وضعياتأنه قد تم فهمنا هو أمر حاسم في  : التأكد منفهم

 .مصادر أخرى للحوادث

يجب التكيف مع جميع  و ،اإلغاثة املستعجلة الطريق لغاية التدخل الحيوي : يستعمل األمن العمومي أو املركبات ذات األولوية

 .ح الطريق ملرورهاسإدراك إشارات االستغاثة يقتض ي بالضرورة تحديد وجودها ملحاولة ف االستماع و .روف لتسهيل مرورهاظال

إنه ال يمكن إنكار أنه كلما كنا العصبية واإلجهاد في حوادث السير، ومع ذلك، ف حجم : يصعب تحديدمعرفة كيفية العيش

سائقي املركبات يسهلون لنا املرور، علينا أن  راجلين، أنعندما نكون  ،إذا كنا نقدر تكون تصرفاتنا أكثر مالءمة. و هدوءاأكثر 

 .ملركباتنا ننتصرف بدورنا باملثل عندما نكون سائقي

ل و الحركية و التسارع و قلة الحماية. فيجب أن يتكيف التنق ها في: لكل فئة من املستعملين خصائصمجاالت عدم اليقين

 .التصرف في كل مرة مع خصوصية اآلخر

: يعتبر الراجلون و الدراجات ذو عجلتين ضعفاء و عديمي الحماية بشكل خاص عديمي الحماية نمستعمليلل اإلكراهمجاالت 

 .االقتراب اتسرع سالمة واالحتياطات سواء بالنسبة ملسافات ال الزيادة فيويجب علينا إزاءهم 

 البداغوجي.حصيلة املقطع  5

 ؟املقطعما هي معارفه حول هذا املوضوع قبل 

 هل يعرف كيف يفسر أسباب الخطورة املفرطة لحوادث السير بين الفئات املختلفة من املستعملين؟

 الحماية؟للطريق عديم  من مستعملاالقتراب  سياقته عندهل يتمكن من تكييف 

 لضروري أن نستمر في هذه الدرس أم االنتقال إلى مقطع جديد؟هل من ا

 ؟السير ما هي النتائج التي احتفظ به من حيث سرعة
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 الفضاء الثاني للتعلم

 ممارسة السياقة:
السياقة بضواحي التجمعات العمرانية و خارج املدار الحضري في مناطق تكون فيها حركة املرور   ضعيفة والسرعة أقل من  -1

 كلم/س 100

املرور   ضعيفة مع سرعة سير  فيها حركةالسياقة بالتجمعات العمرانية و على طرق خارج املدار الحضري في مناطق تكون  -2

 كلم/س 100 أقل من

كلم/س، والسياقة على  50دنيا تفوق مع سرعة  مرور مهمةالسياقة خارج التجمعات العمرانية على طرق ذات حركة  -3

 .محركبركبات مل مخصصةريق الطريق السيار أو على ط
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 : 17بطاقة 

 تدبير القوى الديناميكية.
 أالئم السياقة لخصائص املركبة التي أقودها 

  . أالئم السياقة للحمولة املنقولة 

 الكفاءات التي يجب بلوغها  -1

 كحد أقص ى: أربع دقائق في

 . أذكر العنصرين االثنين املكونين للطاقة الحركية

 املكونة للقوة النابذة. أذكر العناصر الثالثة

 أذكر نوعين من املركبات املعنية بالتأرجح الجانبي على الخصوص .

تفضيل (أالئم السرعة دون أن تكون أبدا غير مالئمة و ال مفرطة مع التعليق على املؤشرات الرئيسية  ; دقيقة 15خالل 

 .) املؤشرات غير الظاهرة

 الوسائل  -2

 سط املدة الزمنية متو  -أ                      

 دقيقة  60       

 تعلم المكان  -ب                     

 ثم باملركبة على طريق ذات حركة سير ضعيفة. قاعةبال

 األدوات الضرورية  -ج                  

 و معينات متعددة الوسائط. مركبة وحاكي

 فضاء التعلم  -3

 فائدة املقطع                  

مالءمة السائق السيما من حيث السرعة  ,املركبة التي نقود يرتب أخطارا مختلفة بالنظر لوضعية مختلفة ملركز الثقل إن نوع 

 .سيعزز سياقة استباقية 

 السياقة املعلق عليها هي وسيلة جيدة لتقييم مستوى إدراك الخطر.

 .بلورة املقطع البيداغوجي -4

 -الديداكتيكيةاملواضيع -لها خالل املقطع  تطرق النقاط التي سيتم ال .أ                

 والطاقة الحركية و القوة النابذة و التأرجحات . أبدأ بالقاعة بتعريفات مركز الثقل

"نقطة توازن "الكتل. هو محدد من طرف الصانع الذي يبحث عن وضعه عند أدنى مستوى ممكن للحصول على  : مركز الثقل

تملك الحمولة املوضوعة على املركبة أيضا مركزا للثقل.املجموع املكون للمركبة و الحمولة  أكبر تماسك ممكن على الطريق.

يشكل مركزا جديدا للثقل و تموضعه سيكون بحسب وزن الحمولة و علوها . لذلك من املهم تركيز الحمولة األكثر ثقال على 

( .إذا كانت الحمولة مثبتة بشكل محكم فان مركز سطح الصندوق) أكثر من ذلك سيجنب هذا إتالف الحمولة األكثر هشاشة 

الثقل بالنسبة للمجموع لن يتحرك. غير أنه إذا كانت الحمولة مثبتة بشكل سيئ أو غير مثبتة فان تموضع مركز الثقل سيتحرك 

 و تنتج عنه مشاكل في التماسك على الطريق 

   Ec =  ½ mV².و هي قوة تعترض على توقف املركبة   ; ةطاقة مخزنة ) اندفاع ( من قبل جسم في حركي  : الطاقة الحركية

 العنصران األساسيان االثنان هما الكتلة و السرعة. تكون الطاقة الحركية في عالقة تتناسب مع الكتلة و مربع السرعة.

ن الطاقة الحركية ( مرات م10أطنان هي أعلى بعشر ) 10الطاقة الحركية لشاحنة من  ; يعني أنه في سرعة متساوية  : الكتلة

 لسيارة من طن واحد.
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تضرب الطاقة  ;)مربع السرعة (. عند السير ثالث مرات أسرع  4تضرب الطاقة في أربعة  ;عند السير بضعفي السرعة   السرعة:

 (DF=V²/2ga)تتحول الطاقة الحركية إلى طاقة حرارية عند الحصر و تتبدد إذن دون أثار  ;. عندما تسير األمور بشكل جيد9في 

تتبدد الطاقة بشكل سريع جدا في حالة حادثة ) حوالي عشر الثانية (. و بالتالي ستكون قوة االصطدام متناسبة أيضا  ;باملقابل 

 مع مربع السرعة.

 .  FC=m.V²/rالقوة النابذة: هي القوة التي تجر املركبة خارج منعطف 

ملنعطف. تكون القوة النابذة في عالقة تناسب مع الكتلة و مربع السرعة العناصر األساسية الثالثة هي الكتلة و السرعة و شعاع ا

 لكنها تكون في عالقة تناسب عكسية مع شعاع املنعطف.

( مرات من القوة النابذة لسيارة 10أطنان هي أعلى بعشر ) 10القوة النابذة لشاحنة من  ; يعني أنه في سرعة متساوية  : الكتلة

 من طن واحد.

تضرب  ;)مربع السرعة (. عند السير ثالث مرات أسرع  4تضرب القوة النابذة في أربعة  ;السير بضعفي السرعة  عند  السرعة:

 .9القوة النابذة في 

 شعاع املنعطف : كلما كان املنعطف ضيقا كلما كانت القوة النابذة مهمة .

نقالب. من األساس ي مالئمة السرعة قبل الدخول إذا كانت السرعة غير مالئمة يكون هناك خطر الخروج عن الطريق أو حتى اال 

في منعرج و االحتفاظ بها طيلة املنعرج من أجل تحسين التالحم على الطريق إلى أبعد حد ممكن. في الواقع تنتج القوة النابذة 

دة ) األمامية ضغطا على العجالت الخارجية و من شأن التمهل أو التسريع في املنعرج أن يزيد من هذا الضغط على عجلة واح

الخارجية عند الحصر و الخلفية الخارجية عند التسريع (. و يكون تأثير القوة النابذة أكثر أهمية كلما كان مركز الثقل مرتفعا ) و 

هي الحالة التي غالبا ما تكون بالنسبة للوزن الثقيل (. يعتبر انقالب األوزان الثقيلة هي أول أنواع حوادث هذا الصنف من 

 ات حتى عند سرعات ضعيفة نسبيا .املركب

 تأرجح طولي: حركة ذهاب و إياب يشعر بها عند التسريعات و التخفيضات من السرعة .

 تأرجح جانبي: حركة ذهاب و إياب يشعر بها في املنعرجات و في ملتقيات طرق ذات اتجاه دائري 

نات خلط الخرسانة و شاحنات نقل اللحوم و شاح بعض أنواع املركبات معنية بالتأرجح على الخصوص: شاحنات صهريج

 املعلقة.

السياقة بشكل مرن ) دون تسريع أو حصر  ;توزيع و تغطية و تثبيت الحمولة بشكل صحيح   : احتياطات للحد من التأرجح

 ;هريج مفاجئ ( و السيما مالءمة السرعة عند االقتراب خاصة من املنعرجات و ملتقيات الطرق . و فيما يتعلق بالشاحنات ص

أفرغ باألولوية املقصورات األمامية و الخلفية و إذا  ;خصص الصانعون مقصورات لتقليص التأرجح و في حالة التفريغ الجزئي 

 أمكن إفراغها كليا.

 ) اإلنسان / املركبة / البيئة ( . HVEأشرح مختلف األخطار املرتبطة بمنظومة 

H .السرعة و الحالة البدنية و صيانة املركبة : 

V .الحمولة و نوع العربة و التعليق و العجالت : 

E . شروط االلتحام و شعاع املنعرج و الرؤية و مسطور الطريق : 

يجب على املتعلم أن يعلق على سياقته في مسار يتضمن سلسلة من املنعرجات ذات خصائص مختلفة :  ;ثم على الطريق 

أو بدونها و تعاقب و طريق واسعة أو ضيقة برؤية أو بدونها و لكن دائما في  تكسية               و شعاعات متنوعة برسوم أرضية

 أماكن تكون فيها حركة املرور ضعيفة إلى منعدمة . و يجب أن تكون سرعته مالئمة لتفادي فقدان التحكم في املركبة.

بة سياقة أنواع مختلفة من املركبات ) العودة إلى القاعة حيث استعمال حاكي يمكن أن يسمح للمتعلم بالقيام بتجر  ;إذا أمكن 

 مثال : شاحنات مسطحة وشاحنات صهريج و شاحنات التبريد ....(.

 املفاتيح-املخططات و  املفاتيح-الكلمات  .ب                

 لها تأثير على التماسك على الطريق.;نقطة توازن املركبة و الحمولة  : مركز الثقل
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 . )  (mV² ½   خزنة من قبل مركبة في حركية و التي تتبدد عند كل حصر أو اصطدامالطاقة الحركية: الطاقة امل

 .)خروج من الطريق و/أو انقالب املركبة (القوة النابذة: قوة تجذب املركبة خارج املنعرج 

 التأرجح الجانبي :حركة ذهاب و إياب للمركبة و الحمولة عند التسريع و التخفيض من السرعة.

 لي : حركة ذهاب و إياب في املنعرجات .التأرجح الطو 

 التأرجحات مرتبطة بحموالت غير موزعة و مثبتة بشكل سيئ أو غير مثبتة .

 التكسية : نوع التكسية مؤشر رئيس ي في مالئمة السرعة عند االقتراب من املنعرجات لتفادي املفاجأة.

ت باألرض و من البديهي أن تدهورا أكثر أهمية مثل الثلج أو سوء األحوال الجوية : تقلص قارعة الطريق الرطبة التحام العجال 

 االشتباه في تواجد الجليد يجب أن يدفع السائق لتخفيض السرعة بشكل كبير.

فراكب دراجة يمكن أن يلزمنا أن  ;املستعملون اآلخرون : تواجد مستعملين آخرين يمكن أن يجعل أخذ منعرج أكثر صعوبة 

ؤية مع الخطر املحدق دائما بسقوطه . املسارات الخاصة و كذا سرعة الدراجات النارية يمكن أن نتجاوز أو نتمهل حسب الر 

 تفاجأ أحيانا . هشاشة الدراجات ذات عجلتين يجب بالتأكيد أخذها بعين االعتبار . 

هنا الحاجة ملالءمة  يمكن للمستعملين البطيئين كاملركبات و العربات املجرورة بخيول أن تفاجئ سائقي الوزن الثقيل و من

 السرعة مع الرؤية املتوفرة . التقابل مع مركبة ثقيلة يتضمن خطر زحفها على ممر سيرنا و/أو ينجذب نظرنا الى وجودها.

و  ;مسافة التوقف: تعتمد على قوة االلتحام التي نتوفر عليها في منعرج. خالل منعرج نكون أكثر التحاما على عجالتنا الخلفية 

أكثر التحاما على العجلة األمامية وحدها. لن يسمح لنا الضغط املقلص جدا بالتوفر على حصر قوي تحت طائلة  عند الحصر 

. يجب أن تحسب مسافة التوقف إذن في منعرج   %75إلى  %50فقدان التحكم . يمكن أن نقدر أن مسافة الحصر سترتفع من 

 1.5( × 6×6مسافة التوقف = )  ;كلم/ساعة  60ب  ;اب املبسط على طريق جاف بإضافة نصف النتيجة الحاصل عليها بالحس

 متر . 54= 

 ;الحصر في منحنى : يرتبط الحصر في منحنى بالضغوطات الخارجية ) املترتبة عن القوة النابذة ( التي تختزنها املركبة في املنعرج 

فكلما استندت املركبة على الخارج كلما قل االلتحام على عجالتها الداخلية . يجب أن يكون الحصر إذن تدريجيا جدا ومضغوطا 

 (. ABSقليال خاصة إذا لم تكن املركبة مزودة بنظام مضاد النغالق العجالت ) 

 البداغوجي.حصيلة املقطع  -5

  مؤهالته حول هذا املوضوع قبل املقطع ؟.ما هي 

 ؟كشف املؤشرات التي تمكنه من تقييم الخطر عند منعرج هل يعرف 

 يعرف مالئمة سرعته للوضعيات ) الرؤية وااللتحام ونوع الحمولة ( ؟هل 

 هل من الضروري مواصلة هذا الدرس أو االنتقال ملقطع أخر؟

 ماذا استوعب املتعلم للتالي فيما يخص االستباق ؟
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 18 بطاقة  

 راتيجية البصرية للسائقاك واالستاإلدر 

 .أشرح الفرق بين البحث عن معلومات مرئية مباشرة وغير مباشرة 

 .)أقيم تنقله في غضون الثانيتين املقبلتين )منطقة التصحيح 

  (.التموضعأقيم تنقله في غضون األربع ثوان القادمة )منطقة 

  (.ستباقأقيم تنقله في غضون العشر ثوان القادمة )منطقة اال 

 حسبان وجود الزوايا امليتة.آخذ بال 

 الكفاءات التي يجب بلوغها  1

 دقائق كحد أقص ى 4في 

 .عطي حلوال إلزالة أي خطرأذكر النوعين الرئيسيين للزوايا امليتة و أ

 .ثواني أمامه 4 ب أبعد 4مؤشرات غير ظاهرة ضمنها على األ قل  3مؤشرات ظاهرة من أصول مختلفة ثم  3ذكر أ

)تفضيل املؤشرات  الرئيسيةكيف السرعة دون أن تكون أبدا غير مالئمة أو مفرطة مع التعليق على املؤشرات أدقائق،  10ملدة 

 .غير الظاهرة(، ثم أذكر منطقة عدم اليقين تم عبورها في نهاية املسار

 .الوسائل 2

 املدة الزمنية  متوسط-أ                

 .اعرضي 90دقيقة ضمنها  120

 التعلم مكان-ب                 

 االرتياد  قليلةداخل املركبة في طريق ذات حركة مرور ضعيفة، وبتجمعات عمرا نية 

 الضرورية  األدوات-ج               

 مركبة و معينات متعددة الوسائط 

 فضاء التعلم.  3  

 فائدة املقطع                    

 .للحظات املواليةأستبق هي أتوقع ما سيحدث على األرجح في ا

عندما يخصص حيزا كبيرا الكتشاف املتعلم وتقاسم  ،السياقة. و يمكن للتعلم معد مع التجربة داالستباق هذه تز ا ةميز 

 .من املشاهد البصرية عددا مهماتخزين  فيأن يساهم  تجربة،ال

 .السياقة مع التعليق وسيلة جيدة لتقييم مستوى إدراك املؤشرات

 البيداغوجي.بلورة املقطع  4

 -الديداكتيكيةاملواضيع - املقطع لها خاللالنقاط التي سيتم التطرق  .أ              

 .أبدأ بتفسير االحتياطات الواجب اتخاذها

شوه األشياء املرئية. ال ننظف الزجاج بأصابعنا أبدا أتأكد من شفافية ونظافة الزجاج للحصول على رؤية وقراءة جيدة حتى ال أ

 .تجنب ترك آثار قد تفسد الرؤيةوذلك ل

 باستخدام رسم بياني، يمكننا تحديد مجاالت الرؤية املباشرة وغير املباشرة )الرؤية بواسطة املرايا(.

تحديد الزوايا امليتة الرئيسية، األمامية والخلفية، على اليسار و على اليمين والزوايا امليتة الناجمة عن هيكل املركبة )على سبيل 

و لكن أيضا تلك التي تولدها املرآة العاكسة )تكون أ كثر ضخامة  (أكثر عرضا من السيارات قوائم الزجاج األماميتكون املثال 

 .من السيارة(

أننا يمكن أن "نختفي" في مختلف  مبيناالوعي بهذه الظاهرة من خالل التحرك مشيا حول املركبة  كسب أساعد املتعلم على
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 .امليتة هذه الزوايا

 .كون لدينا رؤية معاكسةتله أنه عندما يتم ضبط املرايا بشكل جيد سأشرح 

ال نترك الطريق تغيب عن أعيننا ألكثر من نصف ثانية. فمن الضروري إذن النظر بسرعة عدة مرات لقراءة املعلومات املوجودة 

 .نا بسرعةخلف

 .حدة في الثانية أو أكثر ألن أعيننا ستفقد الطريق: من األفضل املراقبة عدة مرات في نصف ثانية من املشاهدة مرة وااملبدأ

 .أو االتجاه السير  متى ننظر في مرآة الرؤية الخلفية؟  قبل تغيير سرعة

و يكون تقدير املسافة باستعمال املرآة العاكسة اليمنى أكثر صعوبة وذلك ، العاكسة أشرح أن الرؤية تكون مشوهة في املرآة

 .. إذن تصبح الرؤية غير املباشرة أقل جودةورةلتموضع السائق على يسار املقص

ال نتبت نظرنا  في اتجاه واحد تجنبا لخطر انجذابنا إلى ما نرى )مشاكل املسار( أو نسياننا مؤشرات هامة أخرى للبيئة )عدم 

 رؤية بعض مستعملي الطريق(.

ة جانبيبتجربة بأصابع يدنا في الرؤية الرة مباشأشرح ما هو مجال الرؤية الواضح و الغامض بواسطة رسم بياني أو بالقيام 

درجة )تصلح لقراءة  4إلى  2درجة، و تكون زاوية الرؤية الواضحة )املركزية( من  180يكون مجال الرؤية زاوية من  للمتعلم. و

 60لكن ال يمكن كشف اللون إال في مجال من حوالي  درجة و 140املعلومات(. يمكن الكشف عن وجود ش يء في مجال من 

 .درجة

 :طور  االرتجاج البصري للنظر في ثالثة أوقاتأ

 .ثوان  إلى األمام( 4) أتموضعالوقت األول: 

 اكون النظر قادر يثواني إلى  األمام. يجب أن  10تسمح به الرؤية ولكن على األقل  حسب ماالوقت الثاني أستبق أبعد ما يمكن 

 .دائما إلى ما بعد مساحة اإلكراه على أن يمتد

 .وقت الثالث: أصحح مساري )ثانيتان إلى األمام(ال

 .ية في هذا الجزءجبار تكون السياقة مع التعليق إ

أثناء السياقة خارج املجال الحضري مع حركة سير ضعيفة، يمكننا الشروع في العمل على حركية  النظر للمتعلم بتوجيهه 

 .ام أو نحو  الخلف أو أفقياداخل املناطق أو إلى املؤشرات املراد إدراكها سواء نحو األم

سنعمل على اكتشاف هذا البحث عن املؤشرات خارج املجال الحضري أوال. وسيتم العمل على املؤشرات الظاهرة التي تمت 

نسأله و على سبيل املثال، نقترب من تقاطع  تشوير.ه على البحث عن مؤشرات غير ظاهرة حسب الملمواجهتها. ثم يجب أن نح

يمكن وصل أي مستعمل أو  هل حسب املؤشرات الظاهرة، ثم إذا كانت لديه الرؤية )مؤشر غير ظاهر(، نسألهما هي القاعدة 

 ... ظاهر(يصل )مؤشر غير  أن

 .سنصادفهاثم يمكننا أن ندخل في التجمعات العمرانية ملواصلة تنويع املؤشرات التي 

بصره نحو املؤشرات لعن طريق تحريك منطقة الوضوح يمينا ويسارا  بشكل نسقيعند عبور التقاطع، نطلب منه التحقق 

 .املراد تحديدها

  .قبل كل تخفيف من السرعة، نطلب منه البحث عن املؤشرات اآلتية من الخلف

العالمات املرسومة على األرض وجودة التكسية )وجود الحص ى  حسباملقبلة  األربع ثوانه على إيجاد تموضعه خالل ملنح

 .(... والحفر الصغيرة

و أحجبة  نحدر قمة م منعرج دون رؤية و :يجب على املتعلم أن يعلن مسبقا عندما سنصادف مناطق ذات الرؤية املنخفضة

 .للرؤية بالقرب من الطريق

طفاء أضواء التحذير قبل ان و  اشتعال(. نتأكد من أن املتعلم قد راقب ضجيج لكن أيضا داخل املركبة )لوحة القيادة، و  و

 .أثناء السير تشتعلريبة أو أضواء م روائح و  لضجيج وجود اإلقالع و أن ال 

 .أدركوا وجودهمستعملي الطريق اآلخرين ملعرفة ما إذا كانوا قد  عن نظر ثم سنجعله يبحث 
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                 .املفاتيح-املخططات و  املفاتيح-الكلمات .ب             

درجة  120درجة على املستوى األفقي و  180هو حوالي  يننا دون تحريكها. و: هو الفضاء املرئي من قبل أعمجال الرؤية املباشر

 .على املستوى العمودي )أكثر أهمية نحو األسفل(

ومع ذلك فإن حدة ودقة النظر تقتصر على بضع درجات )الرؤية املركزية(، والباقي يكون أكثر أو أقل غموضا حسب السرعة 

 .ئي في املجاالت البصرية املباشرة وغير املباشرة يسمى زاوية ميتة)الرؤية الجانبية(، وكل ما هو غير مر 

 ستغرق : هو الرؤية التي تعكسها املرايا. هذه الرؤية هي أقل دقة ألنها تعتمد على طبيعة املرايا، يملباشرامجال الرؤية غير 

ختلف إدراك املسافات ما بين املرآة نا. ييسير خلف منخصوص املسافة التي تفصلنا ععلى اللتقدير  مزيدا من الوقتالدماغ 

 .اليمنى و املرآة الخارجيةخارجية اليسرى ال

أو أي ش يء في مجال رؤيتنا املباشر. في األمام، تخفي علينا قوائم  بحاجز : الزاوية امليتة هي الجزء املخبأ الزاوايا امليتة األمامية

القائم بضع سنتيمترات ولكنه يمكن أن يحجب علينا  كون عرضيالرؤية.  بعض درجات املرايا العاكسةالزجاجة األمامية أو 

 !امتر  50مركبة على بعد 

قى نظرنا منزعجا ب: هي املساحات املتواجدة يسارا و يمينا، عموديا بالنسبة لنظرنا. عندما ندور برأسنا، يالزاوايا امليتة الجانبية

 .بقوائم األبواب

 .و الخلف بالنظر إلى تصميم مركبات الوزن الثقيلال توجد رؤيا نح: الزاوايا امليتة الخلفية

ة(. ولذلك هادئ: يحلل الدماغ الرؤية بشكل أفضل عندما تبقى العيون في محور الرأس )األعصاب البصرية الحركية البصرية

 ا. تحريك العينين والرأس في االتجاهات التي نرغب في مالحظته ،وجود الزوايا امليتةل و فمن الضروري لهذا السبب

بالتشوير وباملركبات والراجلين والحيوانات ... كل  جسدشياء تتأ: عندما نسوق املركبة، نالحظ غير الظاهرة-املؤشرات الظاهرة

و مركبة أو راجل ... يسمى مؤشر ظاهر. في حين أن كل ما هو صعب التفسير أبسهولة كلوحة أو ضوء أو عون  هو قابل للتمييز ما 

ة ويجب نجاع، ولكن يجب أن يكون التحري أكثر اظاهر  اتبر وجود مركبات متوقفة على اليمين مؤشر يسمى مؤشر غير ظاهر. يع

لمركبة أو خروجها لتوقع فتح باب ن أنإذن  ناطيف، يمكن رصدعلينا البحث عن وجود ركاب داخل املركبات املتوقفة. إذا تم 

ؤشر غير الظاهر دائما باملؤشر الظاهر، بل هو وصف أكثر يرتبط امل (. وةخاص عالمةمن مكان توقفها )حتى لو لم يكن هناك 

تفصيال يحمل إلى التفسير. وتفرض القاعدة سلوكا نمطيا، ولكن الواقع وتنوع السلوكيات يتطلبان في بعض األحيان تفسيرات 

 .أكثر دقة ومالئمة للوضعيات

سرعة القصوى املسموح بها. و السرعة املفرطة هي : اإلفراط في السرعة هي تجاوز الالسرعة املفرطة و اإلفراط في السرعة

وجود مؤشرات حول للمسافة املقطوعة خالل زمن التفاعل و هي حاصل لوتيرة ال تسمح بالتوقف أو بتجنبه قبل حاجز. و 

 .سار املزمع أخدهامل

وي هذا الوقت الزمن املطلوب : هي املنطقة املحتملة ملسارات مستعملي الطريق اآلخرين في وقت معين. ويسامنطقة عدم اليقين

عنا بثانيتين، يخلق حوله منطقة من عدم  يبعد في وضعية وقوف هكذا، فإن راجال للوصول إلى مستعمل الطريق اآلخر. و

 .اليقين تساوي املسافة التي يمكن أن يقطع خالل ثانيتين

 .ستعملي الطريق اآلخرين: هي املساحة املحيطة بمسار مركبتنا دون أي خطر له عالقة بموسادة السالمة

وإمكانيات  . و هي ترتبط بوقت رد الفعل لديناها: هي املنطقة غير القابلة لالنكماش التي تمشطها مركبتنا أماممنطقة اإلكراهات

تشكل هذه املنطقة قمعا، الجزء األول منه هو املسافة لكن الحصر والتجنب. وبالتالي فهي تعادل في الطول مسافة التوقف. و 

من  لواسعلحصر و/ أو التجنب )الجزء ابا رتبطةاملساحات امل هو )عنق القمع(، والجزء الثاني  فعلناقطوعة خالل زمن رد امل

 .القمع(

 : هو مكان لتعارض محتمل. فهو املساحة املشتركة بين منطقة اإلكراهات لدينا ومنطقة عدم اليقين. ومنطقة الخطر املحتمل

حجب للرؤية. إذا كانت سرعة سيرنا مهمة وتخلق مساحة إكراهات إلى  عنلخطر املحتمل ا منطقةنتج لكن يمكن أيضا أن ت

منطقة خطر محتمل. وهذه األخيرة تختفي عندما نخفض من  حدثفإنها ت ،في منطقة محجبة األخيرة تختفيدرجة أن هذه 



 

 'ج' و'ه )ج(' البضائع نق ل مركبات سياقة تعليم مدرب دليلمشروع   63/117
 

 والماء  ستيكيواللوج  لنق لوا  وزارة التجهيز
 مديرية النق ل عبر الطرق والسالمة الطرقية

 .التقليص من منطقة اإلكراهات إلى منطقة الرؤيةبسرعتنا 

 اغوجي حصيلة املقطع البد 5 

 املقطع؟ماهي مؤهالته حول املوضوع قبل 

 هل يفرق بين مؤشر ظاهر وغير ظاهر؟

 ثوان أمامه؟ 4هل يعرف كيف يبحث عن مؤشرات غير ظاهرة في أكثر من 

 في املسار؟ تفاوتهل يأخذ في االعتبار وجود الزوايا امليتة قبل القيام ب

 إلى مقطع جديد؟ هل من الضروري أن نستمر في هذه الدرس أو االنتقال

 ما الذي احتفظ به للمستقبل من حيث الترقب؟
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 19بطاقة 

 تواصل مع مستعملي الطريق اآلخرينال

 .أحدد الوسائل الظاهرة وغير الظاهرة املستعملة للتواصل على الطريق 

  نستعملياملأقيم عواقب أي خطأ في تحديد إشارة غير ظاهرة بين. 

 نيتنا. رصدفي الحسبان لتحديد أن مستعمل آخر قد  أذكر املؤشرات التي يتعين أخدها 

 .أقيم الوقت الالزم ملستعمل آخر لتحديد نيتنا 

 .آخذ في الحسبان وقت رد الفعل ملستعملي الطريق اآلخرين لإلشعار بتغيير سرعة السير 

 .آخذ في الحسبان وقت رد الفعل ملستعملي الطريق اآلخرين لإلشعار بتغيير املسار 

 .التي يجب بلوغهاالكفاءات  1

 .وسائل تحذير مختلفة أثناء السياقة دون تردد أو خطأ 4بطلب من املكون القيام بتشغيل 

 .الوسائل 2

 متوسط املدة الزمنية  -أ                

  ادقيقة عرضي 60دقيقة ضمنها  90

 مكان التعلم -ب                 

 املركبة في

 الضرورية األدوات  -ج               

 املركبة و معينات متعددة الوسائط 

  .فضاء التعلم  3  

 فائدة املقطع                   

يسمح بالتواصل بحكمة وفي الوقت  ،ق النظر حولياستبا .يتطلب تقاسم الطريق احترام قن التواصل بين مستعملي الطريق

 .أن أكون غامضااملناسب: في أقرب وقت ممكن بدون 

ضوء الوقوف باستخدام  بينها، إشارةلتواصل. من  من أجل لمت استخدام الوسائل املوضوعة رهن إشارتك خاصةلقد تع

بين مستعملي  عدم التفاهمناتجة عن هي . معظم الحوادث ون نفيس اءحلفون كونيسلذين دواسة الحصر أو الضوء الوامض ا

شغل على الخصوص معرفة متى تو ولكن  التحكم غيل وسيلةفقط أن تعرف كيفية تشعليك يجب ال الطريق. و هذا يعني أنه 

و   الحصر. الوقوف قبلضوء  بإشارة سيرون خلفك. وبالتالي فمن األكثر أمانا تحذير مستعملي الطريق الذين يهذه الوسيلة

 .همكاآلخرون من أجل فاملستعملون يجب أيضا أن يأخذ استعمال الضوء الوامض في الحسبان الوقت الذي سيستغرقه 

 بلورة املقطع البيداغوجي 4. 

 -الديداكتيكيةاملواضيع -خالل املقطع  التطرق لهاالنقاط التي سيتم  .أ            

 .ر أمام املركبة و يسير كذلك مع تدفق املركبات حتى ال يتفاجأ بمستعمل للطريقمللصعود إلى املركبة، أشرح له أن عليه أن ي

 يكون دائما في مواجهة حركة املرور. للنزول، يمر وراء املركبة ل

على الجانب األيسر داخل املركبة و باليد  اكون راكبأو عند فتح وإغالق األبواب من الداخل، أفتح الباب باليد اليمنى عندما 

 .على اليمين للحصول على رؤية مباشرة و أكثر وسوعا و وضوحا على حركة السير اكون جالسأاليسرى عندما 

أقفل املقود وأغلق األبواب  الوقوف بمنحدر( عند ركيزة)أو  حصار اليد و بالنقطة املحايدةوقفها باستخدام أ، ركبةملغادرة امل

 .باملفتاح

لسرعة بإشارات أضواء الوقوف وبتغيير لإلشعار بالتخفيضات املزمعة من أجل ا السير أعلن عن تغييرات االتجاه وسرعة
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 .وقت بين إشعال اإلشارة واإلدراك من قبل مستعملي الطريق اآلخريناالتجاه باألضواء الوامضة. أقدر ال

 .حذر باكرا جدا أو متأخرا جداأيجب أن يكون هذا الوقت دائما أكثر من ثانيتين. و ال يجب أن 

ل خذ كمثار. آنحو اآلخرين للتحقق من أن اإلشارة و اإلشعار تم إدراكهما من طرف املستعمل اآلخ هثم، يجب أن يتجه نظر 

نحو يمينه. فحتى بعد التواصل معه عن طريق إشارة  نظره موجهمستعمل للطريق عند تقاطع ينتظر على يميننا ولكنه 

 .فإنه لم يدركنا ضوئية،

طلب من املتعلم مالحظة التغيرات في سلوك مستعملي الطريق اآلخرين عندما يكون قد تواصل أفي عدة مناسبات، سوف 

الذين يتبعون من ندما يشير إلى اليمين كي ينعطف نحو زنقة ما، يجب على مستعملي الطريق بنفسه. على سبيل املثال، ع

 .أن يخففوا من السرعة أو ينحازوا إلى يسارهم الخلف

  السرعة، أو أو تغيير  أو حركة، من قبل اآلخر )نظرة، هتحقق أنه قد تم فهمبالعد املؤشرات التي تسمح أن يطلب منه أثم 

 .(...و إشعال األضواء الوامضة للمستعمل اآلخرتغيير املسار أ

 :السماح للمتعلم بتشغيل مختلف وسائل التواصل والتحقق من فهمه من قبل اآلخرين منالوضعيات املبحوث عنها مكن وت

 ومضات( 3يساوي  التحكم نبض واحد على وسيلة  حديثة،ركبات الملاألضواء الوامضة )على بعض ا -

 .املنبه الصوتي -

 .شارة االستغاثةإ -

 .أضواء الوقوف بشكل متقطع  -

 .أضواء التحذير -

من خالل نظرات خاطفة ومتكررة عند الحاجة قبل  التحكم بحث بصريا عن وسيلةيفيما يتعلق باستخدام إشارة االستغاثة، 

 .البحث عنه يدويا

دواسة  متأهبين الستعمالدائما كون أن نتستخدم جميع الوظائف يدويا باستثناء ضوء التوقيف بشكل متقطع. أبين له 

 .األخرى. يجب أن ال يتجاوز الحذاء علو الدواسة التحكم الحصر، على غرار وسائل

 تنبيهر عندما يكون الثبسهولة أك العين يتم تنبيهيجب أن تكون اإلشارات الصوتية و الضوئية خاطفة و متكررة عند الحاجة. 

 .تصلوامضا بدال من م

إال فإننا نستعمله لجذب االنتباه في الحاالت التي يمكن أن تكون  در ضجيج كبير في التجمعات السكنية.  واملنبه الصوتي مص

 خطيرة )منعرج دون رؤية على سبيل املثال(

معنى وسائل التواصل عندما يساء استخدام أضواء التحذير و الخطر، كوقوف املركبات في  على فقدانأوجه تفكير املتعلم 

 .صف مزدوج

                 .املفاتيح-املخططات و  املفاتيح-الكلمات. ب           

: تعتبر حركة مرور املركبات عمل اجتماعي، يمكن مضايقة تقدم مستعملي الطريق اآلخرين )توقف سيئ، ال أضايق و ال أفاجئ

ن أن يؤدي بهم بسبب الزيادة في رات عصبية أو سياقة محفوفة باملخاطر. وهذا يمكثعدم مالءمة السرعة...( أن يسبب تو 

ر إلى سياقة عدوانية وبالتالي خطيرة. ومفاجأة مستعمل آخر يعني املخاطرة بالتسبب في حالة طارئة، غالبا ما تكون ثالتو 

 نتيجتها خطيرة علينا وعلى اآلخرين،

نا من طرف مستعملي الطريق إمكانية التحدث مباشرة فيما بيننا حتى يتم فهمب مركبةالتنقل على متن  اليسمح: أتواصل

. يجب أن يسمح استعمال األضواء و األضواء الوامضة لنواياأن يفهم مستعملي الطريق اآلخرين ا ساس يمن األ ولهذا فاآلخرين. 

 .واملنبهات الصوتية والضوئية باإلشارة إلى مسارنا أو سرعتنا املزمعة حتى ال نضايق أي شخص في تنقله

 صدر . يجب أن تنواياناشارة أو التحذير هو عمل اجتماعي يسمح للمستعملين املتواجدين حولنا فهم : اإل مبكرا دون لبس نبهأ

السرعة أو املسار. هذه املدة ضرورية ملنح املستعملين وقتا مريحا للتصرف وفقا  هذه اإلشارة على األقل ثانيتين قبل تغيير

 لذلك. 
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 نبيهصلح سواء بالنسبة لنا أو بالنسبة لآلخرين. و يمكن للتيوهذا  كلما كان لدينا الوقت لفهم الوضعيات نتكيف أحسن،

 .عواقب مأساوية لهاملبكر جدا لتغيير االتجاه أن يخدع تحليل اآلخرين الذين يتبعوننا ويسبب خطأ 

لسرعة إشعال أضواء الوقوف بشكل متقطع يسمح بإخبار املستعملين اآلخرين التابعين عن التخفيض في ا : أضواء الوقوف

يسمح لهم الحصول على مزيد من الوقت للفهم. و هكذا نقلل من الخطأ  املزمع القيام به )وليس التخفيض اآلني للسرعة( و

 .السلوكي عند السائقين اآلخرين، وبالتالي الخطر علينا و على اآلخرين

وشيك. لذا يجب استخدامه بحكمة حتى  يتير انتباه و يقظة مستعملي الطريق املتواجدين حولنا بشأن خطر   املنبه الصوتي:

 .ال يصبح استعماله تافها

في وضعيات السياقة الخاصة جدا، من خطر كبير. تماما كاملنبه الصوتي، استخدامها املفرط يجعل  تحذرنا االستغاثة:أضواء 

 .نتظرةمعناها أقل أهمية و لن يجذب بعد اليقظة امل

تواصل وفهم اإلرادات. تمكن من لفت االنتباه إلى تواجدنا، و تعزيز وضوح : يجب أن تساعد على الإشارة أضواء الطريق

 .رؤيتنا و كذا تواصلنا مع اآلخرين السيما في الليل

تغيير املسار أو االتجاه، و تمكن من تسهيل تجاوزنا أو مالءمة سرعة مستعملي الطريق على : تشير إلى عزمنا األضواء الوامضة

قلل من األخطاء في التفسيرات املتعلقة بالسياقة وبالتالي احتماالت وقوع حوادث عندما تستعمل في املتواجدين حولنا. إنها ت

 .الوقت املناسب

 .حصيلة املقطع البداغوجي 5 

 املقطع؟ماهي مؤهالته حول املوضوع قبل 

 اآلخرون؟هل يفرق بين يرى و يراه 

 سير؟السرعة في تغيير به نبيتلن لوقت رد الفعل ملستعملي الطريق اآلخري بالحسبانهل يأخذ 

 هل من الضروري االستمرار في هذه الدرس أو االنتقال إلى مقطع جديد؟

 ما الذي احتفظ به من حيث التواصل مع اآلخرين؟
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 20بطاقة 

 تقاسم الطريق عند التقاطعات

 .أنجز االقتراب وعبور التقاطعات 

 .أنعطف إلى اليمين أو إلى اليسار عند التقاطعات 

 .أقدر مسافة الرؤية عند التقاطعات 

 .السياقة عند التقاطعات عندما تكون الرؤية جيدة 

 .السياقة عند التقاطعات عندما تكون الرؤية سيئة 

 و بملتقى طرق ذات اتجاه دوراني راتاالسياقة في املد. 

 

 .الكفاءات التي يجب بلوغها 1

 :أجيب في دقيقة

 "؟رورامل افسحند "ما هو الخطر عندما ننعطف على اليمين ع

 .ثانية 30ن بتقاطعات طرقية دورانية، في أقل من ين خاصيأذكر خطر 

بتقاطعات طرقية دورانية(، يكيف مراقباته ثم إشاراته قبل  5خارج تقاطعات طرقية دورانية و  5تغييرات لالتجاه ) 10خالل 

 بخصوصملراقبات واإلشارات، و يسمح بخطأين يسمح بأي خطأ في قاعدة األولوية و ا السرعة، ال التموضعات و تخفيضات 

الحلقة ثم  داخلو لم تكن خطيرة. وسنكون منتبهين بشكل خاص للحفاظ على تموضعنا وسرعتنا  لم تضايقالتموضعات إذا 

 .املراقبة واإلشارة قبليامع  مغادرتها

 .الوسائل 2

 املدة  متوسط-أ                  

 .دقيقة 120

 التعلم مكان-ب                 

كم/ ساعة على الطريق(، خارج التجمعات العمرانية أساسا و قليال داخل التجمعات  80 )إلىباملركبة، وبسرعة سير معتدلة 

 العمرانية في منطقة جانبية بضاحية املدينة.

 السير.حركة بالنسبة للمرحلة األخيرة، بالقاعة وعلى حاكي للسياقة وفي حلبة خاصة أو في طريق تنعدم فيها 

 الضرورية  األدوات-ج                 

 حاكي ومركبة و معينات متعددة الوسائط 

  .فضاء التعلم 3  

 فائدة املقطع                       

توضع عالمات قواعد األولوية قبل التقاطعات من أجل تسهيل عبورها. ويسمح التشوير بتوقع وجود تقاطع طريق وأيضا 

هكذا نربح مزيدا من الوقت  بمعرفة هذه اإلشارات نستبق القاعدة الواجب تطبيقها. و .  وهظام املرور عند االقتراب منمعرفة ن

 .الخلف عندما سيكون من الضروري التخفيف من السرعة نحو لتحديد وجود مستعملين آخرين والتواصل معهم وخاصة 

 .لضمان السالمة ولكن التجربة تعلم أيضا أن احترام القواعد ال يكفي

غير  ظاهرةفي بعض األحيان تكون القاعدة ال تعلم البحث عن بعض املؤشرات اإلضافية كنظر السائقين مثال. و كمسيكون علي

 .لتجنب نزاع لباقةكافية للسماح باتخاذ القرار، ويتعين إذن تطبيق قاعدة ال

 .ق آخر، يجب نهج سلوك أكثر أمانبمجرد وجود أدنى شك فيما يتعلق بتواجد أو اقتراب مستعمل طري و
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 البيداغوجي.بلورة املقطع  4

 -الديداكتيكيةاملواضيع -النقاط التي سيتم التطرق لها خالل املقطع  .أ               

 رضتقريبا ذات ع،  تتوفر عليها ال أخرى توجيه املتعلم إلى طرقات تتوفر على عالمات محورية لتحديد املمرات و  عننبحث 

: يجب أن يبقى دائما متموضعا على اليمين ولكن يقدر الحيز الجانبي الذي يفصله عن الكتد و عن محور الطريق أو عن يركب

الجانب األيسر ملمره. إذا كانت ممرات السير مجسدة، سوف نسير وسط املمر. نختار دائما املمر املتواجد بأقص ى اليمين لالتجاه 

 الذي نتبعه.

 و املتعلم فيه أن يأخذ بالحسبان التشوير العمودي في وقت أول.  قبل تغيير املمر، يتأكد من خلو املمر، نختار مسارا يجب على

 .)مرايا الرؤية الخلفية، الزوايا امليتة( ثم يعلن على نواياه، يتموضع و في األخير يكيف سرعة سيره يراقب

تحديد املمرات للسير دائما في املمر الذي يهمه: ممرات  يجب على املتعلم أن يأخذ بالحسبان السهام التوجيهية، وعالمات

متخصصة، ممرات محجوزة، رموز )سيارات األجرة والحافالت ومواقف السيارات ...( وسنجعله يالحظ مختلف أشكال 

 .تباعدها الخطوط و

كن يمكننا أن نصادف فيها عند الوقوف، نعطى تعريفا لنوعين من املمرات مع أخذ أمثلة لكل واحدة منهما. ثم نسير في أما

ممرات للدراجات وممرات مخصصة للحافالت وممرات خاصة بتحميل وتفريغ البضائع على سبيل املثال: يجب على املتعلم 

ها بأمان(، أو استخدامها بعقالنية إذا قطعالتعرف عليها و عدم املرور فيها إذا تعلق األمر بممرات محجوزة )لكن نبين له كيفية 

تجنب التخفيف من السرعة قبل دخول هذا  يجبت متخصصة، يعني، في حالة ممرات تحميل وتفريغ البضائع، كانت ممرا

، الذي صمم خصيصا لتجنب مضايقة تدفق )إذا كان طول هذااألخير يسمح من بعد بتخفيض للسرعة بهدوء برفق( املمر

على ما يدركه وما سيقوم به )وليس ما يفعل ألننا نرى  حركة السير على املمر الرئيس ي. يمكننا أن نطلب من املتعلم التعليق

 .(. الحث على السياقة مع التعليق عليها قبل البداية حتى نساعده على مد نظره بعيدا جداذلك!

بالنسبة إشارات استدالل التعرف على مختلف أنواع املمرات واملستعملين للمتعلم أن يمتلك ب كل هذا العمل املتعلق يسمح

 .املزمعةاتجاهاته  لتغييرات

طريق: مؤشرات نظامية )أرمات تقاطع الطريق، ألواح،  بعد ذلك، أذكر بمجموع املؤشرات التي تسمح بالكشف عن تقاطع

...( ومؤشرات غير نظامية )انقطاعات الطوارات والنباتات أو  فسح املرور عالمات الخطوط على األرض ملفعول عالمة قف أو 

 ات تخرج من تقاطع للطريق(املباني، حالة رؤية مركب

بعبور تقاطع طريق. ونحرص على تقسيم التقاطعات إلى  املربطثم نشرح بواسطة رسم بياني مع التعليق مجموع السلوك العام 

مترا في التجمعات  75( ثواني لالقتراب )أي حوالي 5منطقتين، األولى في البداية ونسميها االقتراب والذي يغطي الخمس )

مترا خارجها( ومنطقة التعارض التي توجد عند ملتقى التقاطع نفسه. يجب أن يتخذ القرار عند نهاية منطقة  250العمرانية و

 حركتنا فيها. توقفيجب علينا أن نتحقق دائما من خلو منطقة التعارض وأال يتم  االقتراب. و

نحو التقاطعات التي تصادفنا،  -بقدر اإلمكان-يم في اتجاه مستقأوال أثناء السياقة، نطبق هذا السلوك العام من خالل الذهاب 

خارج التجمعات العمرانية في منطقة قليلة االرتياد بسرعة سير منخفضة أو معتدلة. نطلب من املتعلم التعليق على  قبل ذلكو 

 .في حاالت أكثر تعقيدا إعادتهاسياقته لكي يستوعب مهمة السياقة هاته تدريجيا وليتكمن في النهاية من 

ند الوقوف، أشرح بواسطة رسم بياني مع التعليق مهمة تغيير االتجاه إلى اليمين وإلى اليسار في مختلف الحاالت املمكنة )في ع

طريق ذات اتجاهين، في اتجاه واحد، مع ممر مخصص، مع ممر متخصص(. أشدد على جودة املراقبات التي يتعين القيام بها 

االبتعاد أقل أو أكثر إلى ال لبس فيه، يعني أنه يجب  غالبا يكون التموضعالبضائع  مع مركبة لنقلوالتموضع على الطريق. 

ال يمكن إذن غلق الباب عندما ننعطف على اليمين. الحيز املتبقي  يسمح  .اليسار قبل االنعطاف إلى اليمين والعكس صحيح

ن أن املستعملين اآلخرين قد فهموا مقصودنا لالسف للدراجات ذات عجلتين وحتى للسيارات من تجاوزنا. يجب إذن التاكد م

 وأن ال نأخذ قرار االنعطاف إال إذا كانت املساحة خالية.

أثناء السياقة، أطبق هذه املهمة الجديدة بمضاعفة الوضعيات من الدوران إلى اليمين والدوران إلى اليسار التي تواجهنا، 
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 .باالنتقال من التوجيه إلى االستقاللية

أتحدث عن السلوكيات الخاصة لعبور تقاطع طريق منظمة بعالمة قف، وعالمة فسح املرور ثم الذهاب  عند الوقوف،

 لتطبيقها في وضعيات مختلفة.

ويتموضع نبه بعد. في هذه املرحلة من التكوين، يصبح املتعلم قادرا على أن يراقب ويفيما فقط  انيةدوار تقاطعات الال ندخل

 .نسبة لآلخرين قبل وداخل وعند الخروج من الحلقةدون أخطار بالنسبة إليه وبال

عندالوقوف ، أشرح بواسطة رسم بياني مع التعيلق مهمة السياقة في تقاطع طرق ذي اتجاه دوراني حسب مختلف املخارج 

األسبقية  املمكنة، فضال عن املخاطر الخاصة بهذا التقاطع. ال ننس ى أن نتكلم عن االستثناء الخاص الذي تشكله املدارات ذات

نكون يقظين لسرعة  لليمين )عدم وجود إشارات خاصة(. ثم، تطبيق عملية عبور تقاطع دوراني في وضعيات متنوعة. و

 حظة قبل االندماج ألن احتمال االصطدام من الخلف يكون جد قوي. لاالقتراب من الحلقة وعمليات الحصر العنيفة في آخر 

ع التعليق السلوك الخاص لعبور تقاطع طريق منظم بالضوء الثالثي األلوان. نشدد عند الوقوف، أشرح بواسطة رسم بياني م

على سرعة االقتراب التي يجب أن تكون مختلفة عند حالة اشتغاله بشكل عادي وحالة عدم اشتغاله. نطبق عبور األضواء في 

و األحمر. نذكر بأن مرحلة الضوء األصفر وضعيات مختلفة. هنا يكون االحتمال كبيرا لصدمنا من الخلف عند الضوء األصفر أ

ضوء األخضر وعدم تغيير القرار حتى إذا النطلب منه أن يتخذ قرار الوقوف أو املرور خالل ثانيتين من سثوان.  3تدوم حوالي 

 مرت املرحلة الى الضوء األصفر. عند ثانيتين من الضوء يكون عنده الوقت الكافي لعبور التقاطع.

إلى تقاطعات الطريق التي تكون فيها الرؤية محجبة. عند االقتراب منها نتعلم إذن كيف تكون لدينا سياقة نتطرق فيما بعد 

السرعة الناتج عن حصار املحرك  دفاعية، يعني أن الرجل موضوعة  أمام  دواسة الحصر. نحرص على اإلخبار بتخفيض

 نا استعمال املنبه الصوتي في حالة الشك الكبير. يمكن ،بواسطة إشارة أضواء الوقوف. خارج املدار الحضري نهارا

 .املفاتيح-املخططات و  املفاتيح-الكلمات. ب             

 .هي مجموعة املمرات املميزة بعالمات أرضية دون تحديدات أو طريق واسع بدون تشوير خاصاملمرات العادية: 

سطة سهام على األرض أو تشوير عمودي خاص. هي أيضا : هي املمرات املخصصة التجاهات محددة بوااملمرات املتخصصة

دماج املعمولة لتنظيم تدفقات مختلفة نلتحميل وتفريغ البضائع من أجل االنعطاف أو ممرات اال  أساسااملمرات املخصصة 

 .لحركة السير

ممر ما من قبل مستعمل للطريق. : هي املساحات الحرة املوجودة بجانبي املركبة في ممر عادي، أو املوقع الذي تم شغله باألبواب

 فمن املهم أخذ ذلك بالحسبان عند تغيير االتجاه.

 

: تسمح لنا الرؤية غير املباشرة املنعكسة في املرايا بمالحظة وجود مستعملي الطريق ورائنا ولكن ال تسمح املراقبة والزوايا امليتة

يمكن املراقبة بالرؤية املباشرة على اليسار و ليس  .نقل البضائعبالنظر إلى تصميم مركبات بمالحظة الذين يتواجدون بالجوانب. 

 على اليمين. تمكن مرآة عاكسة تكميلية من زيادة مجال الرؤية غير املباشر دون حدف  الزوايا امليتة بالكامل . 

ه الضوء الوامض، والثاني هو ن، األول هو أننا سوف نغير االتجاه إلى الجانب الذي يشير إلي: للضواء الوامضة مدلوال  اإلشارات

علينا بالتالي أن نشير إلى ذلك مسبقا بما يكفي لكي يتسنى  أنه من املحتمل أننا سنخفض من السرعة أثناء هذه املناورة. و

 .سرعة سيرهم مالءمةللمستعملين اآلخرين الذين يتبعوننا استباق أي تجاوز محتمل أو 

عجالت(  2األبواب"( مفتوحة إذا استطاع مستعمل طريق )خصوصا مستعمل : تعتبر هذه املساحات )أو "ممرات/ ممر 3

 2.50ذات الوزن الثقيل يقارب مركبة عرض أمتار ل 3االندماج فيها. ويبلغ متوسط العرض ملمر عادي في التجمعات العمرانية 

 .متر. يبقى إذن أكثر من متر واحد حر في ممر عادي

الدراجات أو مركبات التدخل  يراكب العمومي أو ة لفئات من املستعملين مثل النقل هي املمرات املخصص املمرات املخصصة:

 السريع. يمنع على املركبات العادية السير فيها.

هو .. كل ما .الحيوانات الراجلين و باملركبات و شياء تتجسد بالتشوير وأ: عندما نسوق نالحظ ةهر غير الظا-هرةاملؤشرات الظا
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صعبا  يكون تفسيره. في حين أن كل ما ظاهريسمى مؤشر   كلوحة و إشارة ضوئية و عون و سيارة و راجل...تمييز بسهولة لل قابل

، وكون نظره موجه نحو اليمين بينما نحن ظاهر. وقوف مستعمل طريق في عالمة "قف" هو مؤشر ظاهريسمى مؤشر غير 

ل سينظر إلى اليسار أو هل سبق له أن نظر نحو اليسار : هل ينظر نحو اليمين ثم هظاهرقادمون على يساره يشكل مؤشرا غير 

 ؟ويراقب على اليمين قبل التوغل في حركة السير

ليمين اكي يعرف الجميع ما يجب القيام به لعبورها. وفي غياب أي تشوير، فقاعدة حق أسبقية  منظمة التقاطعات القواعد: 

يق" أو عالمة "قف"، واللتان تعنيان في كلتا الحالتين أنه يجب علينا هي التي تنظم العبور. ثم قد يكون هناك عالمة "فسح الطر 

 اليمين. كذا  أن نفسح الطريق للمركبات القادمة من اليسار و 

هذا هو الحال خصوصا في التقاطعات الخطيرة.  املستعملين تسجيل وقت زمني للوقوف، و جبار و خاصية عالمة "قف" هي إ

السابقة بعبور التقاطع بعد التأكد من عدم التسبب في أية مضايقة لتقدم املستعملين القادمين  يتعلق األمر في الحاالت الثالث

يمكن كذلك للضواء ثالثية األلوان تنظيم التقاطع، األحمر  و  ! من اليمين أو اليسار. وإذا كان هناك شك، فوجب علينا االمتناع

الالزمة للوقوف غير كافية وأخيرا األخضر يسمح باملرور. و خصوصياتها  يعني الوقوف املطلق، األصفر كذلك ما لم تكن املسافة

اللون، لذا يجب علينا أن نمر من الضوء األخضر باحتياط )خصوصا مراقبة الخلف( لكي نتمكن من الوقوف  طبعا تغيير هي 

هي التي تكون نافذة املفعول.  بشكل مريح عند االقتضاء. في حالة وجود ضوء أصفر وامض أو معطل، فاللوحة املرتبطة بالضوء

في غياب التشوير، فحق األولوية على اليمين هو الذي يرجح. إذا كان التقاطع منظما من قبل عون املرور، فإن هذا األخير يحل  و

 .محل أي تشوير آخر

داخل  التجمعات مترا قبل التقاطعات  50توجد على مسافة  .: يمكن اإلعالن عن التقاطعات بواسطة عالمة الخطرالتشوير

 .متر خارجها 150العمرانية  و 

لذلك فإنه من املرغوب  بغض النظر عن أي اعتبارات تنظيمية، يجب التأكد من أن عبور التقاطع ممكن دون خطر. و الرؤية:

 انية.ننبه بتواجدنا وخاصة خارج التجمعات العمر  للمرور أنفيه عندما يكون لزاما على اآلخرين أن يفسحوا لنا املجال 

خاصة من حيث التحليل.  ، وا: حسب مستعمل الطريق املوجود قرب التقاطع، يكون رد فعله مختلفاملستعملون اآلخرون

 ... وبالتالي، فعليه أن يكون حذرا بشكل خاص لوجود األطفال وأصحاب الدراجات الهوائية والنارية،

ضوء أخضر )الذي ال نعرف املدة املتبقية له( من األفضل التنبيه عند االقتراب من تقاطعات ال توفر رؤية أو : أضواء الوقوف

 بواسطة أضواء الوقوف لخطر احتمال تخفيض من السرعة.

: عند االقتراب من تقاطعات، يجب تحديد ما إذا كنا متبوعين عن قرب بواسطة مراقبات في املرآة املراقبات القبلية للتقاطع

األول قتراب مستعملين آخرين. يجب دائما القيام باملراقبة على اليسار أوال مادام أنه املمر ثم البحث يسارا ويمينا عن ا العاكسة

 الذي سيتم عبوره. وينبغي أيضا تكرار املراقبة لتحسين تقييم املسافات وسرعات املستعملين اآلخرين بدقة.

تسمح لنا  اآلخرين أن يفسحوا لنا املجال للمرور ولزاما على  فيه يكون  : ماعدا في حالة عبورنا لتقاطعالسرعة القبلية للتقاطع

هذا كلما كان ذلك ضروريا لضمان  الرؤية بعبوره دون خطر، يجب علينا دائما التخفيض من السرعة عند االقتراب منه. و

من منطقة بمجرد ولوجنا إلى التقاطع، يجب الزيادة في السرعة من أجل الخروج  إمكانية التوغل في حركة السير دون خطر. و

 .التعارض

 .هو الجزء الذي تتقابل فيه مختلف طوابير السير، الخطر في هذه املنطقة هو أن يتم صدمك جانبيا منطقة التعارض:

بشكل مماثل  الدخول إليها، يجب القترابالتقاطعات الكالسيكية. من حيث ا مصدرهها نيةدوراتجاهات الاال: اتالتشابه

 .واإلشارات اتع و املراقبللتقاطعات األخرى من حيث الوض

شكلها  الدائري يؤدي إلى تغييرات االتجاه أو  املسارات املدورة. وهذا يجعل املراقبات  خصوصيات التقاطع الدوراني و املدارة :

. كما تتطلب أيضا انتباها خاصا بسبب سلوكات بعض املستعملين الذين ال يتموضعون ةجد معقد التحكم والتعامل مع وسائل

 .صحيح وال يكيفون إشاراتهم وال سرعة سيرهم بشكل صحيح بشكل

 .املرايا العاكسةيجب أن تنجز املراقبات بشكل خاص في فأن تتقابل داخل تقاطع دوراني،  هاملسارات يمكنبما أن ا املراقبات:
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خاص اتجاه  مختلفة. يجب أن نكون يقظين بشكل همتكون مساراتس: حسب فئات مستعملي الطريق املستعملون اآلخرون

سيما املفصلية(. يمكن للمسارات غير املالئمة للشخاص  املركبات الثقيلة )ال أصحاب الدراجات ذات عجلتين )بمحرك أو ال( و

 .)الباحثين عن اتجاه ...( أن تفاجئ إذا لم نكن يقظين عند االقتراب منها

من ميل  لخاصيةلصرف مياه األمطار. تزيد هذه اوذلك قة التقاطعات الدورانية مائلة اتجاه خارج الحل تكسية كون : تالتكسية 

من  االقتراببالقوة النابذة، يكون نقل الكتلة إلى الخارج خطيرا )انقالب( إذا كان  اطا. ارتب(عجلتينذات املركبات )غير الدراجات 

كون إذن على األرض طبقة تكون حيث السرعة غير مالئم. كما أنها تزيد من تسرب الكازوال من خزانات املركبات الثقيلة. تت

 املطر. اتتساقط اتتسرب أو عند بدايالحدوث  بعدخطيرة جدا 

 تخفيضبعض املحاور الكبرى مجهزة بتقاطعات دورانية من أجل تحسين تدفق حركة السير و  تقاطعات دورانية مهمة:

مع مركبة لنقل البضائع يوص ى ملمرات.سرعات مستعملي الطريق. يكون للحلقة إذن شعاع مهم جدا ويتوفر على العديد من ا

 .بالبقاء على اليمين مهما كان الوجهة املقصود

 اليقظة الواجب التحلي بها )أخطار و أخطاء و إكراهات(  -ج    

االنتباه عند االنعطاف إلى اليمين لتجنب الطلوع على الطوار وعند االنعطاف إلى اليسار لتجنب قطع مركز التقاطع. ال ننتظر 

 ه أن يندمج مع التقدير املثالي للمسافات و للسرعات، سيرى ذلك فيما بعد.من

 .حصيلة املقطع البداغوجي 5 

 املقطع؟ماهي مؤهالته حول املوضوع قبل 

 هل ينبه بتخفيضات سرعته عند االقتراب من التقاطعات؟

 هل يكيف سرعته لعبور التقاطعات، أيا كانت القاعدة؟

 اآلخرين قبل عبور التقاطعات؟ هل يراقب رؤية السائقين

 هل يتموضع بشكل مناسب في التقاطعات الدورانية؟

 هل من الضروري االستمرار في هذه الدرس أم االنتقال إلى مقطع جديد؟
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 21بطاقة 

 السير في خط مستقيم

 خفيفات من السرعةتدبير الت

  طرقي.على الفضاء ال التي تتم سياقتهاأقيم املكان الذي تشغله املركبة 

 .أقيس الوقت الالزم لعبور الطريق حسب فئة مستعمل الطريق 

 آخرين لعبور الطريق. نوجود مستعملي آخذ بالحسبان حالة األمكنة و 

 مختلفة. سير  أقيم الوقت الالزم لالنطالق وبلوغ سرعات 

  وقات ما بين املركبات نحو األمام.أأقيم 

  وقات ما بين املركبات نحو الخلف.أأقيم 

  التغييرات في سرعة السير أو تغيير االتجاه إلى ما بعد املركبة التي تسبقنا.أستبق 

  تدبير أوقات ما بين املركبات األمامية والخلفية. املرور فيآخذ بالحسبان املتغيرات في سرعة حركة 

  األمام.بعض املركبات لزيادة وقت ما بين املركبات نحو بواسطة  القناع املتشكل نحو األمامآخذ بالحسبان 

  البينية بعض مستعملي الطريق في اختيار املسافة هشاشةآخذ بالحسبان. 

 تهركبقيم قدرة التباطؤ ملأ. 

 .أقيم املسافة الالزمة للوقوف بسرعات سير مختلفة 

  املركبة من أجل إنجاز وقوف دقيق نحو األمام أو جانب مركبته. قياسآخذ بالحسبان 

 .الكفاءات التي يجب بلوغها 1

 :دقائق كحد أقص ى 3في 

 :أجيب عن هذا السؤال وعلى تمرينين بدون خطأ

 .على هذه املسافة مؤثرينأعطي تعريفا ملسافة الوقوف وعنصرين لإلنسان واملركبة والبيئة -

 كم/ ساعة. ما هو استنتاجك؟ 80 سرعةكلم/ ساعة ثم ب 40بسرعة عند السير مسافة الوقوف بسرعة أحسب  -

 .لم/ ساعة  إلى م/ ثانية وأعطي فائدة ملثل هدا التحويلسرعات من  ك  3أحول  -

لسالمة في حركة سير كثيفة إلى حد ما و / أو العمل على افي ثالث سرعات مختلفة، أحافظ على مسافات  ،دقائق 10ملدة 

 .ثوان دون "وسادة السالمة" 3األمام، ال أبقى أكثر من  نحو ثواني  2احترامها عن طريق تطبيق قاعدة 

بإعطاء أمر  -بعد التحقق من عدم وجود أي مركبة تتبعه -کم / ساعة( یقوم املكون  60و 40مختلفتين )بين  سير  بسرعتىثم 

 .إشارة استداللبالوقوف عندما تمر املركبة أمام 

الداخلية قبل التي سيختارها املدرب. يجب أن ينظر في املرآة  مارةيتم تنبيه املتعلم مسبقا أن عليه الحصر ولكنه ال يعرف األ 

 القيام بالحصر.

 .الوسائل 2

 متوسط املدة الزمنية  -أ                

   اعرضي 30دقيقة ضمنها  45

  

  ممكان التعل -ب                 

 في املركبة، حركة سير عادية وعلى مسار ذي حركة سير مهمة بالتجمعات العمرانية وخارجها.

 ات الضرورية األدو  -ج                   
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 .مركبة ومعينات متعددة الوسائط

 فضاء التعلم.  3  

 فائدة املقطع                        

إن عدم احترام املسافات بين املركبات خطير جدا. فهو عدواني ملا ينتج عنه بالنسبة لتقاسم الطريق وأيضا الضغط املمارس 

 .سبقتي تاملركبة ال داخل مقصورة

أخطاء في السياقة أو  يرتكب ريق املتبوع عن قرب من طرف مستعمل آخر يمكن أن يحس أنه محاصر وفمستعمل الط

مساحات السالمة هو مؤشر  الحفاظ علىإهماالت جسيمة بسبب الرغبة في الهروب من هذا الضغط املمارس عليه. إن عدم 

 وغياب لالستباق.لدى السائق نطقة االكراه ملسوء تقدير 

. فاملركبة في حركة وإدراك املسافات أمر ذاتي جدا إذن جد متغير بين تحقيقهالتقدير من الصعب جدا  هذافومع ذلك، 

 .األفراد

أن نتعلم كيف نفكر أكثر بالوقت بين املركبات بدال من املسافة بين املركبات. من خالل الحفاظ  يجبولكل هذه األسباب، 

 .فنربح وقتا للتحليل وإذن للسالمة ين،املستعملدائما على وقت ال يقل عن ثانيتين بين 

مختلفة، فإنها تشجع على  سير  ومع ذلك، فبمعرفتها جيدا وإتقانها بسرعات .كثيرا ما يتم تجاهل جودة الحصر في التعلمات

عمليات للحصر على حاكي قصد فهم  نجز نستمكننا من الوقوف قبل الحاجز. إذا كان ممكنا، مسافة االحتفاظ أمامنا ب

 )جهاز مساعدة الحصر املستعجل( AFU)جهاز منع انغالق العجلة( أو  ABSد املختلفة ملساعدات الحصر مثل الفوائ

 البيداغوجي.بلورة املقطع  4

 -الديداكتيكيةاملواضيع -النقاط التي سيتم التطرق لها خالل املقطع  .أ                

 .إثارة السياقة مع التعليق

 50 أعطي بعض األمثلة، مثال :صحة لسرعته، فمن الضروري تحويل" كلم/ ساعة" إلى "م/دقيقة"للحصول على تقدير أكثر 

 .مترا تقريبا في الثانية 27أي  9X3 نقطعكلم/ ساعة  90مترا تقريبا في الثانية، وب  X 3  =15 5كلم/ ساعة، نقطع 

الضجيج )املحرك، الديناميكا الهوائية،  و  ةالسرع مؤشر أعطي قائمة املؤشرات التي تمكن من تقييم سرعة سيره الخاصة: 

 .الدحرجة( واملناظر الطبيعية عن طريق العرض املتتابع في رؤيته الجانبية

سنقوم بعد ذلك باإلشارة إلى أسباب األخطاء في تقييم سرعة سيرنا: التعود على السرعة )مسار طويل على الطريق السيار( 

 املركبة، والبيئة فارغة ومستوية.داخل راحة الاحة أو عدم ر ال و  املواد املخدرةوالتعب واستهالك 

 5 مننقوم بالتجربة خالل السير بعد إخفاء العداد عن املتعلم، نطلب منه تقدير سرعته عدة مرات في أقل أو أكثر 

م للمرور من الوقت الالز  يقدر  جعلهكلم/ساعة في وضعيات مختلفة وبسرعات مختلفة داخل وخارج املجمعات العمرانية، أو ن

 .كلم/ساعة 80كلم/ساعة إلى  50

< مركبات نارية < دراجاتةن ثقيلاوز أ< سيارات< بمحركحسب قوة تسارعهم: دراجات  نستعمليامليرتب املتعلم مختلف فئات 

 .زراعية< عربات مجرورة < دراجات هوائية، ثم يحاول تقدير السرعات املختلفة لكل فئة حسب الشبكة

ثابتة بجوار املركبة في مكان وقوفنا، وسنحاول جعله يقدر السرعة ب  استداللاملتعلم يحدد نقطة  جعلعند الوقوف، سن

املختارة، نعد " ثانية واحدة"، نرى املسافة املقطوعة ونقدر بصفة  استداللمتر/ثانية. ننتظر مرور مركبة على مستوى نقطة 

  .تقريبية السرعة التي تسير بها

ا، حسب كبر حجمها أو هأو أقل أو أكثر من سرعتناتعلم ما إذا كانت مركبة توجد خلفه تسير بنفس و عند السير، سنشير للم

 .ابتعادها في املرآة الداخلية. يراقب مرتين على األقل في املرآة الداخلية بنظرات خاطفة حتى ال يغيب عنه ما يحدث أمامه

، نطلب من املتعلم إذا كان يعتقد أن لديه الوقت املرور"ح افس"أ "أودوارني" قف" أو »عند الوصول إلى تقاطعات من فئة 

 .للمرور أمام املركبة أو أن عليه أن يندمج فيما بعد

 .يجب االستفادة من أي وضعية أخرى، من قبيل التجاوز والتقابل للعمل على تقدير سرعة مستعملي الطريق اآلخرين
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المتناع عن التوغل في حاالت االندماج وعبور التقاطعات. و تدريجيا و لكن على املتعلم أن يفهم أنه في حالة الشك يجب ا

 وحتى نهاية تدريبه، يجب عليه أن يصبح أكثر كفاءة في سرعة ودقة قراراته.

 :نسرد الوضعيات املختلفة التي قد تسبب خطأ في تقييمنا ملسافات اآلخرين

 م/س(.كل 100ب  دراجة تسير سرعة غير مناسبة لنوع من املركبات )  -

لكن أيضا إلى زاوية الرؤية )سنقيم بشكل سهل سرعة سيارة قادمة  الضباب... و مشكلة اإلدراك املرتبطة بالليل واملطر و  -

 .من الجانب أكثر من األمام(

بالنسبة لإلنسان. هي مقاربة للمفاهيم النفسية  ةمعالجة للمعلومكونه  "وقت رد الفعل"عند الوقوف، أشرح ما هو 

عطي بعض العوامل التي قد تؤثر على أ)املكتسب(.  واآلليرد الفعل )الفطري(  تعارضوجية التي ننتظر من خالل الفسيول

 .معالجة املعلومات

 تهسائق عند معالجيصدر عن من الخطأ  ممكنأشرح ببساطة أن وقت األمان املحدد في ثانيتين على األقل يقابل هامش 

 .لمعلومةل

مختلفة. عدد عشر  سير  ساب مسافة السالمة البسيطة بين مركبتين متتابعتين بسرعاتأعطي طريقة حساب مبسطة لح

للحصول على املسافة  2لنحصل على املسافة املقطوعة خالل ثانية واحدة، ثم مضروبة في  3السرعة مضروب في العدد 

=  2×  15، أي 2لثواني التي نضربها في مترا املقطوعة خالل كل ا 15=  3×  5كم/ ساعة،  50الالزمة. على سبيل املثال بسرعة 

انتباه، يجب وضح جيدا أن هذا هو الحد األدنى الواجب تركه لكي يكون لنا الوقت الكافي لرد الفعل. أمترا ملسافة األمان.  30

 أمتار أن يترك مسافة ما بين املركبات 7طن أو مجموعة مركبات ذات طول يفوق  5 ,3على سائق مركبة ذات وزن يفوق 

 أكبر  تحقق بسهولةنمع ذلك فأثناء السير،  ومترا، كيف ما كانت السرعة، مع مركبة بنفس الخصائص.  50تساوي على األقل 

 .من "الوقت ما بين املركبات" على التحقق من "املسافة بين املركبات" التي تعتبر مصدرا أكثر للخطأ

ت ما بين املركبات نحو األمام إذا أمكن ثم نحو الخلف. للقيام طلب منه حساب الوقنشرح له التقنية عند الوقوف، نبعد أن 

"سهلة الحفظ. يحدد املتعلم نقطة hippopotameبذلك، نقيم الثانية بنطق كلمة يستغرق نطقها ثانية واحدة. كلمة "

على نقطة  التي تسير أمامه ثابتة في بيئة مرئية أمام املركبة التي يتبعها )ظل على األرض، لوحة...( عندما تمر املركبة استدالل

، يكرر مرتين تلك الكلمة. يجب أن يكون قد انتهى من نطق الكلمة للمرة الثانية قبل مروره بدوره من هذه  االستدالل

 .النقطة

سنقوم بعد ذلك بدفعه إلى التفكير في حاالت أخرى. يجب أن يعرف أن هناك وقت رد فعل بسيط وقصير لتدبير املؤشرات 

لكن وقت رد الفعل هذا يمكن أن يكون معقدا وبالتالي أطول في حالة  مثلة: أضواء الوقوف تعني حصر املركبة(، والبسيطة )أ

 (.منحدرتدبير مؤشرات غامضة )أمثلة على بعض املؤشرات غير الظاهرة مثال ما يمكن أن يحدث خلف قمة 

ر بسرعة للحد من مخاطر االصطدام من الخلف، إما أشرح إذن ضرورة ترك وقت ما بين املركبات لفترة أطول كلما كنا نسي

 .على شكل سلسلة أو مضاعفة

 ستعمليناملوأثناء السير، نطلب من املتعلم تقدير ما إذا كان يترك مسافة أمان جانبية كافية مع املركبات املتوقفة أو مع 

 في حركة. املوجودين

من طرف مستعملي الطريق. يساء تقديرها ي املكان، وأنه غالبا ما يجب تحسيس املتعلم على أن املركبة ال تتوقف على الفور ف

 .في حين أنها تعادل مسافة ندفعها أمامنا بشكل دائم عند السير، وتعتبر مساحة للمسؤولية لكل سائق

 .املركبة توقفمسافة الوقوف هي املسافة املقطوعة بين لحظة رؤية الحاجز و لحظة 

= املسافة املقطوعة  DFتساوي املسافة املقطوعة خالل زمن رد الفعل و   DTRمع  ، DA=DTR+DFالصيغة: و هي تتوافق مع 

  .أثناء الحصر

 املسافة املقطوعة أثناء الحصر + املسافة املقطوعة خالل زمن رد الفعل = مسافة الوقوف

ط، مشاكل شخصية، تعب، يجب أن يكون املتعلم قد استوعب أن عددا من العوامل يمكن أن يمدد زمن رد الفعل هذا: ضغ
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 ... الهاتف، الحالة الصحية، مواد مخدرة محظورة وغير محظورة عمال، استتجربةعدم االنتباه وعدم ال

 .DTR - DA =DFيمكن أن نحسب تقريبا بهذه الصيغة:  و

DA  مسافة الوقوف( = رقم العشرات للسرعة مربع )مثال في سرعة(5كم / ساعة  50X5 =25) 

DTR كلم/ساعة   50سرعة  مثال في) 3ملقطوعة خالل زمن رد الفعل( = رقم العشرات للسرعة مضروب في )املسافة ا

5X3=15). 

أمتار. ندعو املتعلم للقيام ببعض العمليات  10مترا =  15 -مترا  25إذن للحصول على مسافة الحصر في هذا املثال، 

 .الحسابية البسيطة

 ..ن تمدد مسافة الحصر.يجب أن يعرف أن عددا من العوامل يمكن أ

: أي العنصر البشري )تقنية HVE(Homme-Véhicule-Environnement)و هذه العوامل منبثقة دائما من منظومة 

 و  جودة التكسية و  حالة السطح ميل الطريق و  التعليق...(، ثم البيئة ) و اإلطارات و أجهزة الحصر املركبة )حالة  الحصر...(، و

، تكون مسافة الحصر مضاعفة لكن خصوصا عندما تكون السرعة ..( التي تؤثر على مسافة الحصر. وسوء االحوال الجوية .

  LE CARRE DE LA VITESSE .وهذا ما يسمى مربع السرعة 4مضروبة في 

سنضع املتعلم في هذه الوضعية ولكن يجب أن نتأكد من أنه ال يوجد أي مستعمل آخر للطريق في الخلف للقيام بالتمارين 

 .التالية تطبيقيةال

 استداللكم/ ساعة(، يتم اختيار نقطة  60و 30أثناء السياقة بسرعات مختلفة، يفضل أن تكون الواحدة ضعف اآلخرى )

ال ) ا. ونعطي األمر بالوقوف بأسرع ما يمكن عند مرور املركبة أمامهاثابتة في البيئة )لوحة، أو عمود(، دون إطالع املتعلم عليه

ملسافة املقطوعة ابتداء من نقطة با املتعلقعدد الخطوات  احتساب(. ثم نعمل على لالستعجالحصر ب يتعلق األمر

. سيفكر هذه املسافة سرعة املضاعفة للولى، نحرص على دعوته لتقدير الب جعله يقوم بالحصر الثابتة هذه. قبل  االستدالل

 .ق و يبين أثر سرعة مضاعفة على مسافة الوقوف. نجعله يتحق4في ضربه  عليه وليسمضاعفة العدد املحصل  إذن في

 دقيق مكانكم/ ساعة(. يجب على املتعلم الوقوف عند  70)حوالي  ما بعملية حصر دقيق بسرعة سير عالية شيئا ختمن و

لم أن ال (. يجب على املتععينامل ملكانبما فيه الكفاية )الوضع العمودي األمامي للمركبة على مستوى اومبكرا له مسبقا نعينه 

 .(ABS)يجب أن ال يتم تشغيل نظام  يخفض من السرعة بشكل مبكر جدا، وال التصرف أيضا في االستعجال

    .املفاتيح-املخططات و  املفاتيح-الكلمات . ب 

تقدير إن  وحدة الحجم كم/ساعة غير دقيقة بالنسبة للسائق ألنها زمنيا طويلة جدا.إن  تحويل كم/ ساعة إلى م/ ثانية:

و من  هكذا، فإن سنة ضوئية ال تمثل سرعة يمكن تخيلها!  . ومعقدا اأمر يعد  دقيقمستويات الزمان واملكان بشكل 

. و يتم الحصول على داللةاملستحسن أن نستعمل إذن وحدة قصيرة أكثر حتى تبقى ملموسة. فوحدة متر/ثانية تبدو أكثر 

ثانية(.  3600ساعة =  1متر و  1000كم =  1ثانية ) 3600قسيمها على متر ثم ت 1000التحويل الدقيق بضرب السرعة بمقدار 

 متر/ثانية(. 3X5 =15كلم/ساعة تصبح  50في عدد العشرات )مثال  3ولكن يمكن أيضا حسابها تقريبا عن طريق ضرب 

بسيط إلى الن : الشبكة ليست فريدة ولكنها متنوعة. و بالتالي يمكن للسرعة الفعلية أن تتطور مالسرعات / املمرات

ضاعف مرتين داخل التجمعات العمرانية، حسب املكان والساعة. والحال نفسه خارج التجمعات العمرانية على طريق امل

 ،سداجة تقييم، دون . وهذا، على الرغم من تحديدات السرعة. وبالتالي من املهم أن نتمكن من ةوطنية أو طريق سريع

سنستعمل. على سبيل املثال، على طريق وطنية نهارا، يمكننا أن نصادف سرعات السرعة املطبقة حسب نوع الشبكة التي 

 .كم / ساعة 120كم / ساعة إلى  80من 

خفيف من ستعمال تمنحها قدرات خاصة على التسارع والسرعة والتا ة: لكل صنف من املركبات خاصيالسرعات/املركبات

اعية والدراجات النارية واملركبات الثقيلة والسيارات والدراجات النارية . ويمكن بالتالي تصنيف الدراجات واآلالت الزر السرعة

 .طبقةحسب ترتيب تصاعدي للسرعة امل

: يمكن للظروف املناخية والطبيعة )سطح الطريق( و/ أو نوع التكسية أن تنتج سرعات مختلفة. تقلل أيام السرعة/البيئة
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باب أو ظروف استثنائية أخرى. ولكن يجب الحرص على عدم إهمال العواصف كثيرا من سرعات مستعملي الطريق، مثل الض

 !ة تماما للظروف البيئيةالئمإمكانية مصادفة بعض مستعملي الطريق يسيرون بسرعات غير م

: يحلل الدماغ املعلومات التي يتلقاها بسرعة كبيرة وحسب الحدث الذي يعرفه. وهكذا، فإن مجرد أسباب أخطاء التقييم

صامتة في بعض األحيان سيشوش عليه في تقييم السرعات ألن صورة العرض املتتابع للطريق ستنقص بفعل  قيادة سيارة

...( ، وجود أو عدم وجود نقطة منفعلعجل، مستالخاص للسائق ) حافز ال الضجيج الضعيف... و يعتبر التعب والظلمة و

 .سرعاتمسببات االخطاء في تقييم املسافات والبين من  ،بالطريق استدالل

: مسافة الوقوف تساوي املسافة املقطوعة خالل زمن رد الفعل ) أو التفكير( زائد مسافة DTR+DFمسافة الوقوف= 

الحصر. و بالتالي فإنها تختلف حسب السرعة وأيضا حسب ثالث عوامل هي، العنصر البشري )السائق(، املركبة و البيئة. ومع 

 (امتر  5X5 = 25كم/ ساعة،   50ضرب عدد عشرات السرعة في ذاته )في  سرعة ذلك، فإنه يمكن تقييمها بسرعة عن طريق 

: في مسافة الوقوف، يتدخل العنصر البشري في املدة الزمنية التي سيخصص لتحليل الوضعية، وعلى تحليله HVEعوامل 

لتالي جودة تقنيته )مسافة واختيار رد فعله )زمن رد الفعل(، ولكن أيضا على الضغط الذي سيمارسه على دواسة الحصر وبا

تربط البيئة و و نظام الحصر.  النوابضالحصر(. تتدخل املركبة في مسافة الحصر من خالل جودة اإلطارات املطاطية و 

ظروف االلتحام مع األرض بطبيعة التكسية )مبلل، الحص ى ...( ولكن أيضا بنوع التكسية )اسفلت مصرف للماء، الحز ...(. 

ذن هو العامل األساس ي ألن تأثيره واضح في املسافة املقطوعة خالل زمن رد الفعل كما هو الحال بالنسبة فالعنصر البشري إ

 ملسافة الحصر.

لوضعية. ويتغير زمن رد جيد ل: تسمح مساحة األمان أثناء تتبع مركبة بالتوفر على ما يكفي من الوقت لتحليل وقت األمان

واحدة، لذلك من الضروري توفير وقت أمان كاف لجودة التحليل. لهذه األسباب، يجب  أكثر من ثانية ثانية و 0.75الفعل بين 

أن تكون مسافة األمان مساوية للمسافة التي نقطعها في ثانيتين. التوفر على مسافة للمان أقل من ثانية، يعني وضعنا في 

القيام بحركة دقيقة وتقنية في ثانية واحدة!  الخطر حالة يجب علينا فيها أن ننجح في التحليل على الوجه األكمل واتخاذ قرار 

 ال مفر منه إذن.ش يء الدائم الرتكاب خطأ 

)مركبات  ناقصة الرؤية نحو األمام تكون أن  قد يحصل: DS =DA مسافة الوقوف = مسافة األمان/ التي تكون فيهاالحالة  

ة ملسافة وقوفنا. و ساويلحفاظ على مسافة أمان على األقل مثقيلة، سوء االحوال الجوية ...(، في هذه الحاالت، من الضروري ا

قف بسرعة على إثر االصطدام. يجب أن تكون لدينا تو يسمح لنا بمتابعة شاحنة تصدم مركبة أخرى، والتي ت يمكن أنهذا 

 .بسيطةها وليس مسافة أمان خلفاملسافة الضرورية للوقوف 

حصر، ولذلك فمن الضروري ال عندمن الخلف طدام صن نعرض أفسننا ال أخطيرا  كذلك يكون يمكن أن  : أضواء الوقوف

تنبيه باستعمال متقطع وقصير ألضواء الوقوف، العن طريق  تسير خلفنافرض احترام مسافات األمان على املركبة التي 

مع املركبة  هفة الخاصة ب. إذا لم يقم بتصحيح مسافته الفاصلة، يكفي إذن زيادة املساة السائقيقظ دداوبلفتنا النتباهه ستز 

. و هكذا، إذا كان هناك حصر، سيكون علينا فقط القيام بتخفيض بسيط لسرعتنا. أما اإلمكانية األخرى ير أمامهالتي تس

 .فهي أن نسهل له تجاوزنا

Un Hippopotame ،تة على ثاب استدالل إشارةيجب تحديد  : من أجل تقييم مسافات األمان بفعالية أيا كانت سرعة سيرنا

إذا تمكنا  .Un Hippopotameننطق مرتين كلمة  هذه اإلشارةإلى  نسير خلفهمستعمل الطريق الذي  بلوغوبمجرد  .الطريق

. و يمكن أيضا أن ير أمامنا، فنحن على بعد أكثر من ثانيتين من املركبة التي تس االستدالل إشارةمن إنهاء التعبيرات قبل بلوغ 

 استدالل إشارة. و يجب إذن البدء في النطق بالكلمات عند تسير خلفناقق من املسافات مع مركبة تستخدم هذه التقنية للتح

 .أم ال األمارة بلغتنراقب في املرآة الداخلية ما إذا كانت املركبة قد  ةنهايال فية، ثم مهم

الذي نتجاوزه على اليسار كما : هي املسافات الجانبية التي علينا تركها قرب مستعمل الطريق  ( عرضيةDSأمان)مسافات 

 خارج التجمعات العمرانية بالنسبة ملستعملي الدراجات ذات عجلتين. امتر  1.50على اليمين. تساوي على األقل متر واحد إلى 

 البداغوجي.حصيلة املقطع  5 
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 املقطع؟ماهي مؤهالته حول املوضوع قبل 

 م ونحو الخلف؟هل يعرف كيفية تقييم وقت ما بين املركبات نحو األما

 بعض مستعملي الطريق في اختيار املسافة البينية؟ هشاشةهل يأخذ بالحسبان 

 هل يأخذ بالحسبان حجم مركبته للقيام بوقوف دقيق نحو األمام أو جانب مركبته؟

 هل من الضروري االستمرار في هذه الدرس أو االنتقال إلى مقطع جديد؟
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 22بطاقة 

 مناورة التقابل

 عند التقابل. فارغةاحة الأقيم املس 

 .أستبق األماكن التي يكون فيها التقابل صعبا أو مستحيال 

 .آخذ بالحسبان حالة األمكنة ومستعمل الطريق اآلخر قصد التموضع وضبط السرعة حسب حجمه 

 .الكفاءات التي يجب بلوغها 1

 ؟مركبتهفي أي حاالت يكون خطيرا عدم التوفر على فكرة دقيقة عن عرض 

 .ل تقابلين على طريق ضيق خارج التجمعات العمرانية، أضبط السرعة والتموضع، ال يسمح بأي خطأخال

 .التقليل من الحصرمع م، أكيف نظام املحرك لتدبير سرعة السير لك 1خالل منحدر ألكثر من 

 .الوسائل 2

 متوسط املدة الزمنية  -أ                

  دقيقة 45

 كان التعلمم -ب                 

 .بالتجمعات العمرانية وعلى طريق ضيق مع حركة مرور عادية

 األدوات الضرورية  -ج                 

 مركبة ومعينات متعددة الوسائط 

 فضاء التعلم.  3  

 فائدة املقطع                     

 .التقابل هو مناورة محفوفة باملخاطر عندما يكون الطريق ضيقا

ستباق املخاطر وإدراكها. يكتسب ال و معرفة كيفية التكيف تبرهن على قدرة كبيرة  نطقة التي يكون فيها التقابل صعباأحدد امل

عن حجم سيارتهم. وهنا أيضا، يسمح لهم التكوين بالولوج إليها بطريقة أسرع و البأس به السائقون مع التجربة مفهوما دقيقا 

 .شروحات و أنجزت بعض التمارين حول هذا املوضوعإذا  ما أعطيت لهم بعض ال ةدقكثر أب

 البيداغوجي.بلورة املقطع  4 

  -املواضيع الديداكتيكية-النقاط التي سيتم التطرق لها خالل املقطع  .أ               

 .إثارة السياقة مع التعليق

حركة سيولة واعد التقابل وضعت لتسهيل بالتقابل، عند الوقوف، نشرح أن ق ةاملتعلق قتضيات التنظيميةمن أجل فهم امل

 .تأخذ بالحسبان القدرة على املناورة للمركبات املتواجدة السير و

 تنجز التقابالت دائما على اليمين )باستثناء التقابل على الطريقة االندونيسية في التقاطع(،

ي تسهل املرور للمركبة الصغيرة )باستثناء على طريق مستوية، إذا كان التقابل صعبا، فاملركبة ذات الحجم الكبير هي الت

ترتيب املرور بواسطة  التشوير )عالمة، وتد  يحدداخل التجمعات العمرانية حيث يكون العكس(. في ممرات ضيقة، دالحافلة 

ل )مركبة متوقفة...( هي التي يجب أن تتوقف لتسهي انحرافاستوجب ي امتنقل، أضواء(. وإال، فاملركبة التي تصادف حاجز 

 .املرور

 ركبات التدخل السريع.ملتقابل الو في جميع الحاالت يجب تسهيل 

)لسهولة االنطالق في الهبوط في الوقت املناسب  التي تتوقفاألولى في منحدر، إذا كان التقابل صعبا، فاملركبة التي تنزل هي 

 .على الصعود(
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 :إذا كان التقابل مستحيال هناك حالتين

، فإن املركبة التي تنزل تتوقف وتتراجع إال إذا كانت املركبة التي تصعد لديها نفس الفئةبمركبتين من  إذا كان األمر يتعلق 1

 مكان قريب للتجنب.

 .في االستعمال هي التي تتراجع و تقوم باملناورة األكثر مرونةإذا كان األمر يتعلق بمركبتين من فئات مختلفة، فاملركبة  2

 .ن االحتياطات قبل التقابلأشرح أنه ينبغي اتخاذ عدد م

 :أثناء السير، سنحاول مصادفة حاالت تقابل

 صعبة خارج املجال الحضري على طريق ضيق،  -

 أو في أزقة ضيقة مع مركبات متوقفة،  -

 أو على جسور أو أنفاق ضيقة ،  -

 .أخرى تثير صعوبات في التقابل ةأو في أي وضعي  -

 :لتقييم طول وعلو املركبة بدقة

 التوقف. و الرجوع إلى الخلف ب  -

في دليل االستعمال.  نطلب منه بعد ذلك البحث في أية  والعرض للمركبةنطلب من املتعلم إيجاد خصائص العلو والطول 

 وضعيات يكون فيها مهما التوفر على معرفة دقيقة ألبعاد مركبته.

بة للمحاور األمامية والخلفية لها.  ويمكن أن نجعله مثال بعد نزوله من املركبة، نجعله يقوم بتقييم دقيق لطول املركبة بالنس

 .يقوم بتقييم الجزء األمامي من املركبة بالنسبة إلى تركيبه والجزء الخلفي بالنسبة إلى مرور العجالت الخلفية

 .إذا كانت الحمولة تتجاوز مؤخرة املركبةخصوصا  ننبه بالخطر املرتبط بحمولة املركبة و 

يجب عليه أيضا أن يأخد في  .م أن يكون يقظا في تحديد العلو السيما األنفاق والجسور ومحطات األداءيجب على املتعل

 الحسبان التشوير الخصوص ي املتعلق بعلو الحواجز.

عمليا، بالنسبة للعلو، نحاول العثور على مكان حيث يكون االرتفاع محدودا، ونطلب من املتعلم تقدير االرتفاع املتاح فوق 

 كبة للمرور تحته )األمثل هو أن تكون هناك إمكانية للوقوف تحته و النزول من املركبة للتحقق من تقدير املتعلم(.املر 

 .  يجب أن تطورالتمارين داخل حلبة مغلقة )خصوصا محاكاة الرسو على الرصيف( هذه الكفاءة عمليا، بالنسبة للطول،

بين مركبتين. ثم عند سيرنا بسرعة منخفضة في زقاق ضيق و/أو  غةالفار أسير في أزقة ضيقة ومزدحمة لقياس املساحة 

املتعلم، على سبيل املثال، بتقدير العرض املتوفر بين املرآة الخارجية اليمنى ملركبته واملرايا أن يقوم مزدحم نعمل على 

 .ذلك ق مننجعله يتحقالخارجية للمركبات املتوقفة. وإذا كان ذلك ممكنا بالنسبة لحركة السير، نقف ل

ويمكن أيضا أن نجعله ينعطف على اليمين في أزقة ضيقة ونطلب منه تقدير ما إذا كان هناك خطر لطلوع العجالت الخلفية 

 على الطوار. 

 املفاتيح-املخططات و  املفاتيح-الكلمات. ب            

أن يكون هذا العرض في التجمعات  على األقل. لكن قد يحصل امتر  2.50: في معظم الحاالت يبلغ عرض ممر طريق ضيق

التقابل مستحيال مع مستعمل آخر من  صبح إذنالعمرانية وعلى الطرق الثانوية أو في الجبال أقل من عرض املركبة. عندها ي

 .أو أعلى الحجمنفس 

(، ومن امتر  0.50: يمكن أن يسمح عرض الطريق في بعض األحيان بتقابل مركبتين دون هامش كبير )أقل من التقابل الصعب

 .من السرعة من أجل تجنب احتمال وقوع اصطدام أمامي أو جانبي عند التقابل مناسبةالواجب إذن التقليل بصورة 

: يمكن أن تنخفض الرؤية بسبب حالة األمكنة )جدار صخري في الجبال( ويكون عرض الطريق غير كاف التقابل الخطير

إشارة بنا باستخدام وسائل تنبيه مالئمة )منبه صوتي أو اقر اأن نعلن عن ن جب إذللسماح في وقت واحد بتقابل مركبتين. ي

 .كم/ ساعة( 30للسماح بوقوف شبه فوري )سرعة أقل من سير تخفيض سرعة ال ( والطريق ضوء

ير التحكم في سرعة السإذن لتي تزيد من سرعتها في املنحدرات الشديدة. فمن الضروري ا: الوزن يدفع املركبة طريق منحدر
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يوفر مقاومة للعجالت من شأنها تقليل اكتساب السرعة. على  لتخفيض، فإن اهكذاو  .علبةلمن خالل تكييف مستوى مالئم ل

يجب الحصر بشكل متقطع بالدوس بقوة بما يكفي على دواسة الحصر لتخفيف سرعة املركبة دون تعرض  الرغم من ذلك

يمكن  ! ( fading)أي قدرة على االلتحام ولن تقوم بعملية الحصر فيما بعد. الفرامل للسخونة املفرطة. و إال، ستفقد الفرامل

 استعمال املخفض أو املمخفضات يسمح بإراحة أجهزة الحصر.

 ةصور : عندما يتم تحرير دواسة البنزين تنقص قوة املحرك )يفقد بعض الدورات في الدقيقة( و هذا ب و العزم حصار املحرك

حرك عاليا. و من أجل الحفاظ على هذه الخاصية للمحرك في منحدر، فإنه من الضروري الحفاظ كلما كان نظام امل سريعة

 .للعزم األقص ىالبقاء في نظام املحرك ب يسمحعلى مستوى السرعة الذي 

اآلخرين. يجب أن تمكن  نستعملياملتبادل" مع التردد في استخدام جميع الوسائل الالزمة من أجل "يجب ال: ال التواصل

. وتكون أكثر فعالية كلما استعملت نستعملياملمن إلغاء أي غموض في السلوكيات بين  الحركاتضواء و املنبه الصوتي و/أو األ 

 مبكرا.

هذه اإلشارة ذات فعالية  تكون  و  وجوده.عن يجب أن يدفع غياب الرؤية والعرض الكافيين السائق إلى ضرورة التنبيه  :تنبيه

 فرصة لآلخرين إلدراك وجوده.أكثر ألنها تترك الوقت وال
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 رفه حول هذا املوضوع قبل املقطع؟اما هي مع

 األماكن التي يكون فيها التقابل صعبا بل مستحيال؟ ستبقهل ي

 هل يأخذ بالحسبان االنحدار لتكييف سرعة سيره؟

 ما الذي استخلصه من حيث سرعة السير على طرق ضيقة؟

 وري االستمرار في هذه الدرس أو االنتقال إلى مقطع جديد؟هل من الضر 
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 23بطاقة 

 مناورة التجاوز 

 .أحدد مختلف قدرات تغيير السرعة والتسارع للنواع األخرى من املركبات 

  كم/ ساعة(. 20أقيس الوقت الالزم لتجاوز مركبة ذات فارق سرعة منخفض )أقل من 

 اوز.أقيم مسافة الرؤية الالزمة قبل التج 

 .أستبق املكان الذي يكون فيه التجاوز عشوائيا أو مستحيال 

 البينية مع املركبة املتجاوزة قبل وأثناء وبعد املناورة. يحافظ على مسافاتأ 

 .الكفاءات التي يجب بلوغها 1

فات األمان و مركبة و مركبة ثقيلة، مع احترام ملسا ، وإن أمكن،ادرة شخصية أتجاوز مرة واحدة دراجة ذات عجلتينببم

عن املناورة ولكنه ال يكون ضمن التدريبات. ال عدول بعد التجاوز. يتم تقبل ال القواعد التنظيمية واملراقبة واإلشارات قبل و

 .يسمح بأي خطأ في مسافات األمان و املراقبة و اإلشارات

 .الوسائل 2

 متوسط املدة الزمنية  -أ                

 . ارضيع 30دقيقة ضمنها  45

 مكان التعلم -ب                 

 .على مشارف التجمعات العمرانية وعلى طريق ذات حركة سير عادية

 األدوات الضرورية  -ج                

 .مركبات و معينات متعددة الوسائط

 التعلم. فضاء  3  

 فائدة املقطع                     

ت يجب أن يتم تقييم الفارق في السرعة وضعياعدول عنه عمليات مهمة في السياقة. في هذه الال القدرة علىيعتبر التجاوز أو 

 .بشكل صحيح حتى نتفادى التورط في حاالت محفوفة باملخاطر

 .قدرة على ضمان سالمته وسالمة اآلخرين لنتجاوز أو حين يتم تجاوزنالهذه ا إنجاز يتم س

 البيداغوجي.بلورة املقطع  4

  -املواضيع الديداكتيكية-النقاط التي سيتم التطرق لها خالل املقطع  .أ                

 .السياقة مع التعليق إثارة

حاالت املركبات  و  عند الوقوف، أشرح أن التجاوزات تتم على اليسار إال في حاالت استثنائية عن اليمين )الترام أثناء السبر 

التشوير العمودي واألفقي الخاص بالتجاوزات حتى وإن كان من الواجب إتقان نحو اليسار(. ويمكن التذكير ب نعطفالتي ت

 .معرفتها في هذه املرحلة

ق على مهمة القيام بالتجاوز مع التشديد على جميع العوامل الواجب تعليلا رسم بيانيي مع بواسطةعند الوقوف، أشرح 

 :أخذها بالحسبان قبل الشروع في التجاوز السيما

 .التجاوز وفقا لسرعة ونوع املركبة األمامية أقيم مسافة -

 .أحلل القاعدة و الرؤية نحو األمام على عدة مئات من األمتار -

 .ما إذا كان هناك من يتجاوزنا أو على وشك تجاوزنا نرى ل ى الخارجية اليسر  آةأراقب املر  -

 .نبيهأكيف نظام املحرك و أقوم بالت -
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 .و أتجاوز  اليسرى، أسرعمرة أخرى املرآة الخارجية أراقب  -

عن التجاوز. هذه املناورة تتسبب في حوادث خطيرة السيما  األفضل، أمتنعبمجرد ظهور شك من حيث شروط الرؤية 

االصطدام األمامي. يجب أن يشعر املتعلم أن هذه املناورة خطيرة و بعيدة كل البعد عن السهولة. يجب أن يتساءل حول 

)أكثر طوال من  الخصوص تحسسيه حول الوقت واملسافة املطلوبة إلنجاز هذه املناورة مكننا علىيضرورة القيام بالتجاوز. و 

 .بعض الش يء بين املركبتين ، وخاصة عندما يكون فارق السرعة قليال السيارة(

ق ذات اتجاهين أثناء السير، غالبا ما يكون من الصعب التوفر تلقائيا على إمكانية تجاوز مركبة تسير بطريقة عادية على طري

 التي قد نواجهها خالل التدريب.  وضعياتهذا هو السبب في أننا يجب أن نستفيد من ال للسير. و

ثان، و هذا ليس دائما ممكنا ... و إال فيمكننا أن نطلب  آخر ومتعلم كون واألمثل هو برمجة درس في التجاوز على الطريق مع م

القيام  اآلخرين: بمعنىو تواجد  وضوح الرؤيةو  كانه التجاوز حسب التشويرمن املتعلم، على مسار معين ما إذا كان بإم

  افتراضية.بتجاوزات 

إلى اليمين والحفاظ على سرعة سيرنا. و استثناء يجب علينا  االنحياز أسهل. عند الوقوف، أشرح أن علينا  ايعتبر تجاوزنا أمر 

 تجاوزتنا.تي في حالة الخطر لتسهيل انحياز املركبة ال منها،التخفيض 

أي تحديد يمكن ملركبة  املتعلم إلىطلب من أالطريق، وحتى لو لم يكن هناك أحد في الخلف، مسار على  أثناء عند سيرنا

 حتى نهاية التكوين، أتحقق من أن املتعلم يسهل املرور عندما يتم تجاوزه. االقتضاء،تتبعنا أن تتجاوزنا. و عند 

 املفاتيح-املخططات و  ملفاتيحا-الكلمات. ب                 

: يجب أن يتم التجاوز من اليسار و ال تنجز املناورة إال إذا اجتمعت الشروط التنظيمية املتعلقة يةتنظيمقتضيات الامل

يتطلب تجاوز دراجة ذات عجلتين ترك مسافة متر واحد على األقل بيننا وبينها في التجمعات العمرانية و  بالرؤية واإلمكانية. و

يجب علينا الحفاظ على السرعة ويجب أن نتموضع أكثر ما يمكن على يمين  تجاوزنا،و متر واحد خارجها. عندما يتم  1.50

 .املمر

قبل التجاوز، يجب القيام بمراقبات من الخلف للتأكد من عدم وجود أي مركبة تتجاوزنا. يجب أيضا تقييم  املراقبات:

إمكانية االنحياز أمام املركبة التي سيتم كذا  ل طريق يأتي من االتجاه املعاكس و الرؤية إلى األمام لتحديد وجود مستعم

املركبة التي تم  جودراقب و أاملناورات. بعد التجاوز، هذه قبل إنجاز  أن أراقبجميع التغييرات في املسار  ستوجبتجاوزها. ت

 .يازقبل االنحالخارجية اليمنى  عاكسةرآة الاملتجاوزها في 

: يجب أن يتم التجاوز في أسرع وقت ممكن في حدود السرعة القانونية. و لالستفادة الكاملة من قوة محرك حركامل ةنظمأ

 .قبل التجاوز األقص ى  هعزم فيكون ياملحرك ل نظاماملركبة، يجب علينا تكييف 

ة التجاوز واملسافة الالزمة إلنجاز لنا للقيام بعملي املتاحةعملية التجاوز أبدا، فباإلضافة إلى الرؤية إهمال اليجب  التوقع:

متر  15األمر يتعلق بتوقع وصول مركبة باإلتجاه املعاكس لحركة السير. عندما نريد تجاوز مركبة ثقيلة بطول ف، هذه العملية

كم / ساعة أسرع( سنحتاج  20ب )إذن  ،كم / ساعة 80كم/ ساعة خارج التجمعات العمرانية، بسرعة  60و تسير بسرعة 

فإذا كانت مركبة تسير   هذه! امتر  440ال و بالتالي فإننا نكون عرضة للخطر خالل  .مترا 440أي ثانية لتجاوزها  20والي إلى ح

أن يكون  إذن متر / الثانية(. يجب 25× ثانية  20مترا ) 500كم/ ساعة، سوف تقطع مسافة  90في االتجاه املعاكس بسرعة 

مترا مقطوعة من طرف املركبة التي  500مترا من التجاوز +  440مترا ) 950 تقريبا تقييم مسافة الرؤية أكبر من أو يساوي 

 .االتجاه املعاكس( تسير في

يجب أن يتم ذلك بعد أن  املركبة، يجب علينا العودة من جديد متى أمكن ذلك إلى املمر الخاص بنا. و تجاوز : بعد االنحياز

كم/  60مترا لسرعة  30ل الذي تجاوزناه أي حوالي ثانيتين من سرعة سيره )أي نكون قد تركنا مسافة األمان الالزمة للمستعم

 .قبل القيام باملناورة لطمأنته نيتنااملستعمل ب تنبييهساعة(. و من املستحسن 

خطيرة للسياقة على طريق ذات اتجاهين للسير، يعتبر الحفاظ على سرعتنا عندما يتم  وضعية: ألن التجاوز تجاوزنا عند

يغير إدراك املسافات والسرعات بالنسبة  هذه ال . و الحفاظ على سرعتنا اضروري آخر أمرازنا من طرف مستعمل تجاو 
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للمستعمل الذي يتجاوزنا. و هذا سيسمح له أيضا بالقدرة على االنحياز أو العدول عن املناورة بكل أمان. و يصبح توقعه 

 .طبيعيةللتجاوز مطابق للحقيقة، و تكون حالة السياقة إذن 

يوفر رؤية جيدة أمامه، فمن الخطورة  غضون ثانيتين مستعمال  نتبع في يمكن أن: إذا كان مسافات األمان/ صنف املركبة

في هذه الحالة االحتفاظ بمسافة أمان تساوي مسافة الوقوف. من األفضل  كبة تحجب الرؤية. و مر  حينما نتبعالقيام بذلك 

 .ل التجاوز إذن وقتا أطو  ستغرق وسوف ي

 البداغوجي.حصيلة املقطع  5 

 املقطع؟ماهي مؤهالته حول املوضوع قبل 

 رع حسب املستعمل؟اهل يفرق بين قدرات السرعة و التس

 هل يقيم مسافة الرؤية الضرورية قبل التجاوز؟

 هل من الضروري االستمرار في هذه الدرس أو االنتقال إلى مقطع جديد؟

 ؟التجاوز تخلص من حيث قرار اسماذا 
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 24بطاقة 

 الخروج من الطريق الرئيسية الدخول أو

 قيم املساحات الجانبية املتوفرة على كال الجانبين للمركبة التي تتم سياقتهاأ. 

  التموضع قبل تغيير االتجاه من أجلمستعملي الطريق اآلخرين  في الحسبانأخذ. 

 خصائص الطريق التي نود سلكها أستبق. 

 ين على الطريق التي نود سلكهاآخر  نتواجد مستعملي أستبق. 

 بالطريقة املالئمة )السيما تجنب األوضاع الخطيرة( أتصرفالسير و  وضعيات أتوقع. 

 .الكفاءات التي يجب بلوغها 1

 لطريق اآلخرين. ويقبل خطأ واحد في حالة استعمال ممر االندماج طاملا لم يتسبب في أية مضايقة.مرتين دون مضايقة مستعملي ا أندرجخارج التجمعات العمرانية باستعمال ممر االندماج. ثم  طوارداخل التجمعات العمرانية و بجانب ال

 أغادر مرتين تدفقا سريعا للسير دون مضايقة مستعمل آخر مع اإلعالم عن نيته مبكرا بما فيه الكفاية.

 .الوسائل 2

 متوسط املدة الزمنية  -أ                

  دقيقة 30

 مكان التعلم -ب                

 داخل و خارج التجمعات العمرانية و إذا أمكن بالطريق السيار  و حركة سريعة و باملركبة

 األدوات الضرورية  -ج                

 وسائطال متعددة معينات مركبة و 

  التعلم.فضاء  3  

 فائدة املقطع                    

  :أن يجب على املتعلم ان  يتعلم

 سرعة يرى بـ  1

 سرعة   يحلل بـ 2

 سرعة يقرر بـ 3

 تصرف دون تأخير او ترددي 4 

 السيار في حالة ما إذا لم يكن ممكنا السير على هذا الطريق خالل التكوين.الفرصة للتحدث عن السياقة على الطريق  يمنح الهدفو هذا  .حركة السير االندماج فيكالتجاوز أو  فعلأنه في حالة الشك يكون االمتناع أفضل قبل اتخاذ أي  رفعلى املتعلم أن يعيجب و بصفة عامة، 

 البيداغوجي.بلورة املقطع  4 

  -املواضيع الديداكتيكية-لها خالل املقطع  النقاط التي سيتم التطرق  .أ               

 .دون ممرات متخصصة اندماجاتبقا قبل الشروع في يتم التذكير بالتفسيرات املتعلقة بتقييم املسافات و السرعات املتطرق لها سا

داخل التجمعات السكنية،  الطوار نب عند مغادرة جا الوضعياتبالتالي يستحسن االمتناع في حالة الشك. نبحث أوال عن  ، مع التشديد على أن الهدف هو عدم خلق حاالت للخطر ووفف يشرح بواسطة مخطط مفصل، مهمة السياقة التي يمثلها االندماج في مختلف هذه الظر و عند الوق

 الكتد.إحدى باحات وقوف السيارات أو من جانب  انطالقا منثم املدارات املهمة قبل الذهاب خارج املدار الحضري من أجل االندماج 

بسرعة و ليس السير  إذن الذهاب هو  هدفوفقا للظروف باستعمال قدرات السرعة الخاصة بمركبته، و ال على ضوء ذلك تصرفي وو أن يقرر دون تردد  -و املسافات السيما التقييم الجيد للسرعات-يجب على املتعلم أن يفهم أنه يتعين عليه أن يرى في وقت مبكر، و أن يحلل بسرعة 

 .حتى اليضايق أو يفاجئ املستعملين اآلخرينبسرعة 

       .يراالندماج في حركة الس وضعياتة مختلف صادفيعتبر اختيار املسار مهما مل

 .كلم/الساعة مثال 50و يقوم املكون باحتساب الوقت املستغرق لبلوغ  بسرعة سير سريعة،االنطالق باملتعلم في منطقة هادئة  دريبعند الحاجة، يعاد ت

بمسافة  إذن أي عدم االنطالق بسرعة عند بداية املمر، نحتفظيعني في هذه الحالة  .لتشديد  أنه يستحسن االمتناع في حالة الشك بهدف عدم خلق حاالت للخطربواسطة مخطط مفصل يتم شرح مهمة السياقة التي يمثلها االندماج في هذه الحالة مع او ر االندماج : عند التوقف، ممبثم 
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 BAUنواصل السير على شريط الوقوف املسستعجل   و في أسوء الحاالت السرعة عندما نقرر االندماج في الطريق. ال يجب التوقف عند نهاية هذا املمر  الزيادة فيمعينة تمكن من 

من الفارق في السرعة مقارنة مع تدفق  الخاصة بمركبته من أجل التقليص في أقرب وقت ممكن التسريعاستعمال قدرات د بالتصرف دون ترد على ضوء ذلكو أن يقرر  .ملسافاتاالتقييم الجيد للسرعات و مع يجب على املتعلم أن يفهم أن عليه أن يرى في وقت مبكر، و أن يحلل بسرعة 

 .حتى اليضايق أو يفاجئ املستعملين اآلخرينحركة املرور 

 التمارين فعاليتها و تقل الفائدة.هذه أي أحد على الطريق الرئيسية تفقد  دعدم تواجفعند  ة مختلف ممرات االندماج، و السيما مضاعفة التمارين حتى يتمكن املتعلم من االندماج مع مستعملي الطريق القادمين من الخلف. و بالطبع،صادفبحث عن مأأثناء القيادة، 

 في الطريق.التوغل توجيه املتعلم إلى مساعدته أساسا في اتخاذ قرار  و ينحصر 

هذه السرعة يمكن أن تتسبب في حوادث خطيرة ل. فأخطاء مضايقتهممفاجأتهم أو  جب إطالقاالخلف و الذين ال ي أن يسيروا في الذين يمكنهم  الطريق عمليوجود مستعلى املتعلم فهم أن هذه املناورة يجب أن تأخذ بعين االعتبار دائما  جبي الحاالتمغادرة الطريق بسرعة: في جميع 

 (التخفيف من السرعةير سرعة السير بحيث ال تتم إال بعد الخروج من حركة السير )ممر ثواني قبل مغادرة ممر السير( مع عدم تغي 4جب املراقبة و التنبيه املبكر )على األقل يمتسلسلة قبل الخروج من الطريق. و من ثم 

 .من طرف باقي مستعملي الطريق فهمهان مؤشرات تمكنه من التأكد أن مناورته تم ع جعله يبحث على سنحرص بعناية خاصةو  .باحات موقف السيارات خارج التجمعات العمرانية و في إيقاف املتعلم على طول الطريقعلى أيضا  نعمل غير أنناعند السياقة، سنجد هذا النوع من املمرات، 

 املفاتيح-املخططات و  املفاتيح-الكلمات. ب                  

 .من الضروري تكرار هذه املراقبات من أجل تفادي أكبر عدد من املخاطر و .للطريق و يفاجئ آخرينمستعمال  ضايقيمكن أن ي اتأو املساف اتفي تقييم السرعأيضا  : عند السرعات القصوى، كل خطأ في التواصل و املراقبة و  /مفاجأةمضايقة

  .املركبة الطريق خلف و يسير بها باقي مستعملبمجرد ما تسمح الرؤية بذلك، يتعين تقييم طول ممر االندماج في حركة السير املتاح أمامك ثم اكتشاف الكثافة و السرعة و املسافة التي  :االستباق

املراقبات و  نه من األكثر أمانا استعماله في كل طوله، وذلك من أجل تسهيل تكرار إو بتواجد ممر للدخول ف ايقة للمستعملين اآلخرين.التمكن دائما قدرة التسارع الضعيفة ملركبة ذات الوزن الثقيل من بلوغ السرعة القصوى قبل نهاية ممر اإلندماج من أجل االندماج دون مض:  التسريع

 .مالئمة السرعة مع تدفق حركة املرور

 داخل تدفق حركة املرور. اندماجناول لتزداد بمجرد أن تكون املسافات التي تفصلنا عن باقي املركبات األمامية و الخلفية قريبة بثانيتين في وقت أ يجب و  .يجب أن يتم وصولنا إلى تدفق حركة املرور دون أخطار بالنسبة لباقي مستعملي الطريق و بالنسبة إلينا أيضا األمان:مسافة 

 السير قبل القيام بذلك.  يتشوه املجال البصري غير املباشر باالنعكاس في املرايا الداخلية و يجب التأكد على األقل ثالث مرات من القدرة على االندماج في حركة :املراقبات

 البداغوجي.حصيلة املقطع  5 

 هذا املوضوع قبل املقطع؟ ما هي معارفه حول  -

 خصائص الطريق التي يرغب في استعمالها؟ يستبقهل  -

 باقي مستعملي الطريق؟ مضايقةداخل حركة السير دون  يندرجهل  -

 باقي مستعملي الطريق؟ مضايقةتدفق سريع لحركة املرور دون  خرج منهل ي -

 هل من الضروري مواصلة هذا الدرس أو اإلنتقال ملقطع آخر؟ -
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 الفضاء الثالث للتعلم

 نظرية السياقة:
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 والماء  ستيكيواللوج  لنق لوا  وزارة التجهيز
 مديرية النق ل عبر الطرق والسالمة الطرقية

 25بطاقة 

 التنقالت و الحركية

 تعداد االنتظارات املرتبطة بالحصول على رخصة السياقة حسب الصنف املستهدف 

 الكفاءات التي يجب بلوغها 1 

 الحصول على رخصة السياقة بمحفز ال توجد أية مؤهالت مستهدفة هنا سوى التفكير املرتبط 

 سائل الو 2 

 متوسط املدة الزمنية  -أ                

 دقيقة  30

 مكان التعلم -ب                

 في قاعة

 األدوات الضرورية  -ج               

 .سبورة و أوراق الصقة

  فضاء التعلم 3

 فائدة املقطع                    

مكون/ )يد حوافز املتعلمين، حيث سيحدد الرافعات التي ستساعد الثنائي تكون املناقشة املفتوحة أساسية للمكون من أجل تحد

 .متعلم( على التقدم بسرعة و إعطاء نفس للتعلم بعد مقاطع أكثر صعوبة

الهدف أيضا هو ترشيد الحصول "الرمزي" على رخصة السياقة و إعادة إعطاء ثقل أكثر للمسؤولية الفردية عن طريق ربح االستقاللية 

ك كفاءات فردية و اجتماعية جديدة بدال من اعتبار رخصة السياقة مجرد ترخيص إداري بالسياقة. و بذلك فنحن بصدد و امتال

 .استعمال للطريق أكثر من النجاح في امتحان الحصول على رخصة

 البيداغوجي.بلورة املقطع  4

  -ع الديداكتيكيةاملواضي-لها خالل املقطع  النقاط التي سيتم التطرق  .أ               

 رخصة محدد لصنف  على  على شكل خطة تعريفية يدفع املكون مجموعة من املتعلمين إلى التفكير في األسباب التي تدفعهم للحصول 

 صنف "ب"(.  للسياقة )غير 

كون بقراءتها و عرضها كل متعلم يدون على ورقة الصقة فكرتين إلى ثالثة أفكار تبرز رغبته على الرخصة )فكرة لكل ورقة( و يقوم امل

يبية. و يتعين كعلى السبورة : و بعد توزيعها على السبورة يعيد تنظيمها حسب املوضوع بمساعدة املتعلمين للحصول على الخالصة التر 

 التي يمكن أن تتبدد مع الوقت و الصعوبات. حفزاتها في التكوين للتأكيد على امللاعمعليه است

 املفاتيح-املخططات و  املفاتيح-تالكلما  .ب               

إن الحصول على رخصة السياقة أصبح في املجتمعات العصرية املمر "املساري" بين املراهقة و  رخصة السياقة و الترخيص االجتماعي:

 وال.ؤ ملرة فردا مسلحياة و املسؤوليات. فالذي كان في املاض ي تحت حضن اآلباء والعائلة أصبح هذه ال طرق كاملظهر تالبلوغ، و مع هذا 

على االقدام إال يتنقل ال أو ( ...حافلة، قطار، ترام)ما قبل رخصة السياقة، يستعمل املواطن وسائل النقل العمومية  الحركية الفردية:

 أكثر  دارية ثم التوفر في مرحلة ثانية على مركبة يفتح له مجاال أوسعاإل رخصة الأو بواسطة الدراجة. الحصول في مرحلة أولى على 

 .للحركية

و يتعين عليه إذن االختيار بين التنقل الفردي أو الجماعي لدواعي عملية و أيضا اقتصادية و  .يصبح تحرر الشخص كليااستقاللية: 

 يكولوجيةإ
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 ما هي معارفه حول هذا املوضوع قبل املقطع ؟

 ال ملقطع آخر؟هل من الضروري مواصلة هذا الدرس أو االنتق
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 مديرية النق ل عبر الطرق والسالمة الطرقية

 26بطاقة 

 السالمةعلى  التحفيزأسلوب العيش و 

 

 تهعلى سياق  هتقييم آثار أسلوب عيش 

 تقييم وقع معارفه على سلوكاته و اختياراته في الحياة 

 الكفاءات التي يجب بلوغها 1

و هذا  المتالكه.  تهيأالذي أ عيشحول اختيار أسلوب ال وصيةخصأكثر ال توجد أي مؤهالت مستهدفة هنا سوى القيام بتفكير 

 من القيام بتقييم قبل اكتساب االستقاللية في السياقةإذن التكوين في رخصة السياقة يمكنني 

 الوسائل 2 

 متوسط املدة الزمنية  -أ                

 دقيقة  30

 مكان التعلم -ب                

 في قاعة

 األدوات الضرورية  -ج              

 سبورة بيضاء

  فضاء التعلم 3

 فائدة املقطع                   

معارفه في حياته اليومية. قد تكون املعلومات و املؤهالت املكتسبة خالل  عماليدفع املكون املتعلم إلى التفكير في فائدة است

ن للمكون أيضا دور للتصحيح ليكون أكثر فعالية التكوين عامال مهما في بروز نوع من املعلومات أكثر أو أقل أهمية في نظره. و يكو 

 دور "مزود" للمضامين. أكثر مناألخيرة و كيف يثمن بشكل أحسن املعلومات األساسية لسالمة  تعلماتفي ال

 البيداغوجي.بلورة املقطع  4

  -املواضيع الديداكتيكية-لها خالل املقطع  النقاط التي سيتم التطرق  .أ               

 .إشهار السياراتمن أمثلة أو إذا كان ذلك أسهل  علمينمالحظات املت من نبتقةلق املكون من التمثالت املجتمعية املينط

و يماثلها بالحجج اإلشهارية ملصنعي السيارات  ) ...قانونية و متعية و مؤثرة(و يبرز التمثالت املختلفة املرتبطة بأساليب العيش 

ستتمخض لسياقة ل. و يدفعهم للتساؤل حول أي سلوكات ( الجرائدحمالت مقتبسة من أو في )ية في االعالنات التلفز  املوصوفة

لسالمة. ليس عليهم ا علىهذا التفكير، و ما هي النتائج التي يمكن أن تكون عند هذه الفئات الكبيرة من أساليب السياقة  عن

، و بعد فيما بعدموضع بشكل فردي حول هذا التفكير ولكن على املكون تشجيعهم على الت ،التموضع جماعة أين يتواجدون 

  .تتم مؤاخدتهرخصة السياقة. إذن لن 

حول املعارف التي تمكنوا من استيعابها خالل التكوين الذي تابعوه، مهما كانت  -أو يربط بالسابق-ثم يعاد العمل بعد ذلك 

 لنفسية أو فيزيولوجية أو فيزيائية...هذه التفكيرات منبعثة من املعارف امليكانيكية أو القانونية أو ا

معلومات على سلوكاتهم أمام املقود للالجديدة  لهذه االمتالكات  تي ستكون و هنا أيضا، يدفعهم املكون إلى التفكير في النتائج ال

 أو حول تصوراتهم لها.

سلوكهم املستقبلي أمام املقود و  علىتفكير يجب إبرازه مجردد ليس في هذه املقاطع أي محتوى جديد لالكتساب، ولكن فقط 

 على أسلوب العيش.
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 املفاتيح-املخططات و  املفاتيح-الكلمات  .ب               

رغم أنه يبدو من غير الالئق التطرق لهذا النوع من املواضيع الشخصية : )...قانونية و متعية(مشاريع الحياة و القيم الفردية 

الصحة و انعدام السالمة  ما أدمجناه في إطار العالقة بينلرابط يبدو واضحا إذا في التكوين حول رخصة السياقة فإن ا

أننا نعبر  إذن . يبدو تالطرقية. فنشاط السياقة أصبح السبب األول للموت العنيف في العالم قبل النزاعات املسلحة و االقتتاال 

 .آخرعلى الطريق عن شكل من أشكال العنف الذي ال يجد متنفسا في مكان 

التفكير، بصورة فردية، في هذه االشكاليات الجديدة للمجتمعات الصناعية و في ب سمحرخصة السياقة يب الخاصإن التكوين 

 .بلوغهكل فرد اختياره أو محاولة ل مكنأسلوب العيش الذي ي

ع جديد أو ضتمو بروز سرتب و الذي سيتمكن كل فرد من إيجاد  معلومة أو معرفة أو تفكير جديد قيم و أنواع معارف مؤثرة: 

 املساهمة في تأكيده.سيساعد على 

 البداغوجي.حصيلة املقطع  5

 ؟ ما هي معارفه حول هذا املوضوع قبل املقطع

 هل من الضروري مواصلة هذا الدرس أو االنتقال إلى مقطع آخر ؟
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 الفضاء الثالث للتعلم

 ممارسة السياقة:
كلم/س، والسياقة على  50ى طرق ذات حركة مرور  مهمة مع سرعة دنيا  تفوق  السياقة خارج التجمعات العمرانية عل

 .ات محركذالطريق السيار أو على طريق خاصة بمركبات 

 



 

 'ج' و'ه )ج(' البضائع نق ل مركبات سياقة تعليم مدرب دليلمشروع   92/117
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 27بطاقة 

 اآلخرينتجاه ا هتدبير سرعة سير 

 تكثيفة : مالئمة سرعة السير، املحافظة على مسافة األمان الكافية ما بين املركبا سير  السياقة داخل حركة 

 الكفاءات التي يجب بلوغها 1 

دقائق أؤمن مسافات األمان و املراقبات حتى ال أتفاجأ، أسمح بمساحات للسالمة مساوية لثانية  5ل خالل  و في حركة سير كثيفة

 واحدة حتى يتمكن املتعلم من إعادة التكيف مع تغييرات سرعة السير.

 الوسائل 2 

 زمنية متوسط املدة ال -أ                

 دقيقة 45

 مكان التعلم -ب                

 طريق من عدة ممرات عند ساعة الذروة.قارعات باملركبة، حركة سير سريعة داخل التجمعات العمرانية و على 

 األدوات الضرورية  -ج               

 مركبة و معينات متعددة الوسائط.

  فضاء التعلم 3

 قطع    فائدة امل              

و يمكن أن تكون أيضا ناتجة عن فرق عالي جدا في  في األمامالسياقة في طابور داخل حركة سير كثيفة هي غالبا نتيجة لحادث وقع 

 و هناك عدد معين من القواعد يتعين احترامها عند انتظام حركة السير في طوابير. .السرعة بين مستعملي الطريق

 البيداغوجي.بلورة املقطع  4

  -املواضيع الديداكتيكية-لها خالل املقطع  النقاط التي سيتم التطرق  .أ               

 .إجباريةسياقة معلق عليها 

و هذه املرة فاملتعلم هو الذي  .أن يكون املتحكم الوحيد في سرعته عليه جبعند الوقوف، أشرح أنه في هذه املرحلة من التكوين، ي

 .االنطالقإلكراه و مناطق عدم التيقن و الخطر الكامن قبل مختلف مفاهيم مساحات ا عرضي

حركات باقي  ملراقبة )أمام و حول و خلف(درجة،  360 علق على تقنية "املروحية" مراقبة على أعند السير على طريق متعدد املمرات، 

 ل هذه الوضعية من السياقة.في مث متوقعةأثير أيضا خطر  ردود فعل غير  .تفاجأيمستعملي الطريق حول مركبته حتى ال 

كاف بينه و بين باقي مستعملي  حيز االحتفاظ ب ه قصدسار مو الحفاظ على  ه مر موسط  ا أكثر تموضعبقاءء مالعليه أثناء السير، يجب 

 و يجب االنتباه على األخص ملرور الدراجات ذات عجلتين السريعة و املرئية قليال. .الطريق

ا عند متابعة السير في ممرات خصوصينجزها  .تراتيجيته البصرية أنه قادر على تطبيق تقنية "املروحية"إس عبر املتعلم  رهنو بدوره يب

 .قارعة الطريقضيق تاالندماج أو عندما 

بحث عن لوحات ي جعلهن .لوحات التشوير القبليعلى  اعتماداريد سلكه نعه حسب االتجاه الذي ضعند السير، يستبق املتعلم تمو 

 املركبات التي تسير أمامه.من أبعد حد و مبالغ فيه حتى يحاول االستباق عن طريق النظر إلى بعيدة على نح

و  ئفي نفس الوقت حتى ال يفاج دائمابكر امل التشوير املسبق مع املراقبة و التنبيه على مستوى ه لتغيير االتجاه ئالسياقة، أهي أثناء

 ه.أيضا لجعل باقي مستعملي الطريق يفهمون نوايالكن 

خطر التسبب في واصل السير على الطريق دون محاولة استدراك االتجاه و إال سيكون هناك نفي تغيير االتجاه،  إذا ارتكب خطأو 

 ...بعيدا. فهناك دائما إمكانية القيام بنصف دورة أو الخروج لآلخرينمضايقة أو مفاجأة 
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 و من أجل االندماج أو تسهيله، أثير مبدأ  .إال عند تغيير االتجاه ذكر أنه عند السير في طابور متواصل ال يمكن تغيير الطابور أ

حركة السير، و هو  سيولة نسهلعلى اثنين،  سيارةبمرور السماح  تقلص عدد املمرات مثال أو عند في حالة"  اإلغالق الخاطف "

 أقل بالنسبة لجميع مستعملي الطريق. اينتج قلقو  ةقالبأكثر تصرف 

من أجل  ير أمامهأضواء حصر املركبات التي تس أن يستفيد من علو موقعه للنظر بعيدا كي يرى جب على املتعلم السياقة، ي أثناء

االحتفاظ ما أمكن بمستوى رؤية جيدة نحو  .و يضع رجله أمام دواسة الحصر العتماد سياقة دفاعية .استباق الحصر و عدم تفاجئه

 أكبر. حيث يجب أن تكون املسافات البينيةمة االنتباه للمركبات الضخ .األمام قدر اإلمكان

 البينية الخلف باستعمال إشارات أضواء الحصر و الزيادة في املسافة أتواصل نحو  :قريب جدا الخلف بشكلمن  إذا كنا متبوعين

 التي تفصلنا عن املركبة األمامية.

 ا في آخر الطابور، يجب عدم نسيان استعمال أضواء االستغاثة.نإذا ك

 املفاتيح-املخططات و  املفاتيح-الكلمات  .ب              

يمكن أن يؤدي إلى ردود أفعال متسلسلة غير مالئمة، و الحال أن  عنه كل تغيير لسرعة السير أو املسار دون اإلعالن مضايقة/مفاجأة:

 في حيز ضيق يكون دائما خطيرا و مصدرا للحوادث. البطيئةتمركز املركبات 

 إنجازه يكون و للتمكن من  .تغييرات االتجاه و سرعة السير تمكن من إعالم باقي مستعملي الطريق بنواياه دون لبس توقع االستباق:

 أو إذا لم يكن ذلك ممكنا الزيادة في مسافات األمان. أعلى املركبات التي تسير أمامه مالحظةمن الضروري 

معرفة محيطنا من أجل  ! ركبتهملجوي جانبي صور توابير هو الحصول على األمثل عند حركة سير كثيفة أو في الطتقنية "املروحية": 

مراقباتنا في الزوايا امليتة   ،درجة 90 بحواليفالرؤية املباشرة إلى األمام تغطي مجاال  .درجة حول املركبة 360القريب. يجب مراقبة 

املتبقية. هذا النوع  رجةد 90ا مجالنا البصري غير املباشر ب درجة على كال جانبي املركبة، و أخيرا يمدن 90اليمنى واليسرى تمدنا ب 

باملركبات ذات الوزن الثقيل ليس  عند تقلص عدد املمرات.كذا حركة املرور كثيفة و سريعة و  كانت كلمامن املراقبات يجب إنجازه 

 ايا العاكسة رغم زيادة مرآة عاكسة تكميلية.درجة ألن الزاوية امليتة اليمنى ليست مشمولة بالكامل باملر  360ممكنا املراقبة على 

و يجب إذن االنتباه  .لمركبات في حركة السير، قلما يمكن االحتفاظ بمسافات لالمان معادلة لثانيتينلعند تدفق مسافة األمان: 

 .ير أمامناي تسالسيما عن طريق االستباق بالنسبة للمركبة الثانية أو الثالثة التاملركبات طابور لللتباطؤات املحتملة 

 البداغوجي.حصيلة املقطع  5

 ماهي مؤهالته حول املوضوع قبل املقطع ؟

 هل يالئم سرعة سيره سريعا مع تغييرات سرعة السير داخل حركة املرور؟

 هل يبحث عن االحتفاظ بأوقات كافية فاصلة بين املركبات ؟

 هل يبحث عن مؤشرات جانبيا في حركة السير في الطابور؟

 الضروري مواصلة هذا الدرس أو االنتقال إلى مقطع آخر ؟ هل من
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 : 28بطاقة 

 )منحدر مرتفع، (الخاصة الظروف في السياقة مالئمة 

 التثبيت. شدة 

 السرعة. علبة مستويات 

 الحصر. أجهزة 

 السرعة. مخفض 

 .االستباق 

 

 

 

 

 الكفاءات التي يجب بلوغها   -1

 : أقص ى كحد دقيقتين في

 :خطأ بدون  أجيب

 الحصارات؟ التسبب في تسخين خطر و_ ما ه

 الكهربائي؟ السرعة مخفض الستعمال الواجب اتخاذها االحتياطات هي _ ما

 أو/و الحصر أنظمة و السرعة علبة مستويات باستعمال مفرطة ال و مالئمة غير أبدا تكون  أن دون  السرعة دقيقة، أالئم 30 طيلة

 عقالنية بكيفية للسرعة املخفضة األنظمة

 ائل الوس -2

 متوسط املدة الزمنية  -أ                      

 دقيقة 90

 تعلم المكان  -ب                     

 حاكي على أو السيار الطريق بالقاعة،على

 األدوات الضرورية  -ج                  

 مركبة و الوسائط متعددة و معينات حاكي

 فضاء التعلم  -3

 املقطع     فائدة

 في. عطب إحداث و املحرك بسخونة  الخطر يرتبط املرتفع في. مشاكل تنتج قد )منحدر مرتفع أو( وعرة منطقة في ياقةالس إن

 مركبته استعمال املتعلم على يجب. املركبة توقيف على القدرة عدم والذي ينتج عنه الحصارات يهم سخونة الرئيس ي املنحدر،الخطر

 .الظروف هذه في استقاللية و عقالنية بكيفية
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 .بلورة املقطع البيداغوجي -4

 -الديداكتيكيةاملواضيع -لها خالل املقطع  النقاط التي سيتم التطرق  .أ                

قوة في املرتفع و /عزم(بالقاعة، أثير من جديد استعمال مختلف مستويات علبة السرعات حسب دوران املحرك وحالة السياقة 

 )حصار املحرك في املنحدر

في املرتفع ،شدة تثبيت املركبة إضافة إلى امليل سيتطلب الكثير من الجهد من املحرك،و إذا كان مستوى السرعة غير مالئم ملستوى 

سائل (دوران املحرك فستحدث سخونة للمحرك يمكن أن تتسبب في أداء سيئ لهذا األخير،فتح صمام األمان لقابس وعاء التمدد

في املرتفع .نفجار وعاء التمدد أو ما هو أسوأ التصاق املحرك بسبب توسع املكابس في االسطوانات،ا)التبريد سيخرج تحت الضغط

 .ينصح السير بسرعة منتظمة بطريقة ال نبالغ فيها في تغيير مستويات العلبة

ولهذا السبب يجب استعمال  في املنحدر، االستعمال املتواصل ألجهزة الحصر سيؤدي إلى سخونتها و بالتالي إلى فقدان تام  للفعالية ،

ومع ذلك إذا كان حصر املركبة ضروريا، فيفضل أن يكون . مستوى السرعات التي تمكن من التوفر على أكثر حصار محرك ممكن

على دواسة الحصر لتخفيض سرعة دوران املحرك بكيفية سريعة عند بداية املنطقة الخضراء ثم  )غير مفاجئ(هناك عمل قوي 

ما يتسبب في سخونة أجهزة الحصر ليس هو ضغط االستعمال و لكن مدة . بدال من الحصر قليال و لكن لفترة طويلةإطالق الدواسة 

االستعمال، إذا كانت املركبة مجهزة بمخفضات السرعة فإن عمال مشتركا و متناوبا ألجهزة الحصر و مخفضات السرعة يسمح 

 .هزة الحصرو يعطي فعالية ألج" بارد" بالحفاظ على جهاز للحصر

تعمل بشكل مستقل عن نظام الحصر، تسمح باملحافظة على أجهزة الحصر وتجنب املشاكل املتعلقة  : أشرح دور مخفضات السرعة

 .fading بظاهرة الذبول 

أنواع من مخفضات السرعة: على العادم ،كهربائي وهيدروليكي،و يمكن لنفس املركبة أن تكون مجهزة بعدة مخفضات  3 توجد

 .عةللسر 

مخفض السرعة على العادم : يمكن أن تتواجد وسيلة التحكم على األرضية أو على مقربة من املقود وهي ذات فعالية متوسطة، 

 )منطقة محددة أحيانا باألزرق على عداد الدوران(يجب استعمالها لفترة طويلة مقدما و في مستوى دوران عالي للمحرك 

،وهكذا فعند الحد من تدفق الغازات فإن تنقل املكبس يتم    Turboلعادم، بعد التوربينفراشة تعيق جزئيا أنبوب ا:  التشغيل

و ألن إخالء الغازات لم يعد يتم ، فإن املحرك يلعب دور الضاغط، زيادة  )بواسطة التوصيل (إبطاؤه و ينتج عن ذلك حصر للمحرك 

 .ر(على ذلك ينقطع  الحقن وال يكون هناك أي استهالك للمحروقات )صف

غالبا ما يكون مركبا على شجرة التوصيل، ويتم تشغيله بواسطة وسيلة تحكم موضوعة على لوحة :  مخفض السرعة الكهربائي

يتحكم في اشتعال أضواء الوقوف خالفا %.  80 الحاجة إلى أجهزة الحصر بحوالي القيادة، و يعتبر  النظام األكثر فعالية ،يقلص

طن من الوزن اإلجمالي املأذون به لكل مركبة محملة تسير 16 عمل على استقرار املركبة ألكثر منملخفض السرعة على العادم، و ي

 .دون استعمال الحصارات% 7 ساعة على منحدر من/كلم 30 بسرعة

يضم لفات كهربائية متالحمة مع اإلطار الحديدي و أسطوانتين بزعانف متالحمة مع (Stator)يتكون من جزء ثابت : التشغيل

يسري تيار كهربائي في اللفائف و يخلق حقال )قتيرات  4 التي تتضمن على العموم(عندما يشغل السائقوسيلة التحكم. وصيل الت

تتباطأ . مغناطيسيا و هذا الحقل يخلق تيارات زوبعية تعارض دوران الدورات إلبطاء شجرة التوصيل . الدوارات تتباطأ دون احتكاك

 )ية إلى طاقة حراريةتتحول الطاقة الحرك (املركبة 

بسبب االنبعاث القوي للحرارة فان االستعمال املتواصل ملخفض السرعة يمكن أن يتسبب في حريق، لذا فمن األساس ي ترتيب 

 مراحل التبريد السيما قبل التوقف بعد استعمال مكثف.

رة التوصيل، و يمكن أن يقوم السائق مثبت على علبة تغيير السرعات و متصل بالجسر بواسطة شج:  مخفض السرعة الهيدروليكي

 )وسائل تحكم متزاوجة(بتشغيله يدويا أو بواسطة دواسة الحصر

 Le)واألخرى حرة مدمجة بنظام املحرك ( Le Stator)يتكون من وعاء يتم فيه تثبيت عجلتين ذات شفرات،واحدة ثابتة :  التشغيل

Rotor .)ة الزيت  بالعلبة .التباطؤ الذي تم الحصول عليه يتناسب مع كمية تسمح  وسيلة التحكم في مخفض السرعة بتنويع كمي
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وكما هو الحال بالنسبة ملخفض السرعة الكهربائي ليس هناك احتكاك مباشر ولكن الزيت هو الذي . الزيت التي تم حقنها

 .ي السرعة املنخفضةال يقطع فورا وفعاليته محصورة ف. يسخن،ويكون مقاوما أكثر للحرارة ،لكنه "بطيء" في ردة الفعل

 .إن الزيادة نظام دوران املحرك، عند التخفيض إذا لزم األمر، تزيد من فعاليته وتعزز تبريده

على مسار متنوع ) مستوي ,مرتفع ,منحدر ( سيختار املتعلم مستوى علبة السرعات املالئم حسب مسطور الطريق و حسب الكتلة و 

 .كون على املتعلم أيضا استعمال جهاز الحصر و/أو مخفضات السرعة بطريقة عقالنية االنحدار  و مستوى دوران املحرك , و سي

 أساعد املتعلم في البداية في االختيار تم اترك له االستقاللية.

 االستعمال العقالني ملختلف العناصر امليكانيكية يمر عبر االستباق.

 نوع من الوضعيات , فان استعمال حاكي يكون مناسبا جدا .إذا لم يكن ممكنا جعل املتعلم في وضعية السياقة في هذا ال

 املفاتيح-املخططات و  املفاتيح-الكلمات  .ب                

 قوة عدم الحركة التي يملكها كل جسم عند الوقوف . :Inertie شدة التثبيت

 عدم فعاليتها .: ظاهرة مرتبطة بالسخونة املفرطة ألجهزة الحصر و التي تقود إلى   Fading ذبول   

مخفضات السرعة : تعمل بشكل مستقل عن نظام الحصر , تسمح باملحافظة على أجهزة الحصر و تجنب املشاكل املرتبطة بظاهرة 

 على العادم , كهربائي و هيدروليكي .  : . توجد ثالثة أنواع ) (fading الذبول   

 أخفض قبل الدخول في منحدر (.مستوى السرعة في الوقت املناسب ) مثال:  االستباق: تغيير

 البداغوجي.حصيلة املقطع  -5

 ما هي معارفه حول هذا املوضوع فبل املقطع؟

 هل يأخذ بعين االعتبار مسطور الطريق؟

 هل يستعمل علبة تغيير السرعات بكيفية عقالنية و مستقلة ؟

 هل يستعمل جهاز الحصر و مخفضات السرعة بكيفية عقالنية و مستقلة؟

 ضروري مواصلة هذا الدرس أو االنتقال إلى مقطع أخر ؟هل من ال
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 29بطاقة 

 السياقة للتقاطعات الخاصة مالئمة

 ) الحديدية، طرامواي، تقاطعات الطريق مع السكة مدارات (

 .أحدد لون مرحلة اإلشارات الضوئية 

 . استبق تغييرات لون املرحلة 

 . أتأقلم مع اختالالت اإلشارات 

 .أحدد نوع املدارة 

  ع  بشكل قبلي حسب االتجاه .ضأتمو 

  املدارة .في و كذا  ياتجاهعن أعلم بشكل قبلي 

 .أحدد منطقة التعارض بتقاطع طريق مع السكة الحديدية و االقتراب منه 

 .أعلم قبل االنتظار و االستعداد لالنطالق 

 .أقطع منطقة التعارض 

 الكفاءات التي يجب بلوغها 1

 في دقيقة كحد أقص ى: 

 دون خطأ:أجيب ب

 في الطريق عند تقاطعات طريق مزدحمة ؟ التوغلملاذا ال يجب علينا 

 مض؟اماذا يعني الضوء األحمر الو 

ذات  انمعبر للطرامواي و  إشارات 1ملتقيات طرق دورانية،  4تقاطعات للطريق ذات حركة سير كثيفة تتضمن على األقل  10عبور 

يسمح ال  .الرؤية ثم السماح باملرور عند الحاجةو قاعدة المة السرعة وفق ءسرعات مع مالأضواء ثالثية مع التنبيه القبلي بتخفيف ال

 .املعمول بها في تطبيق القاعدة إخطبلمراقبة و ال لياب بغفرطة و  ال مسرعة ب

 الوسائل 2 

 متوسط املدة الزمنية  -أ                

 دقيقة. 60

 مكان التعلم -ب                

 داخل التجمعات العمرانية مع تنوع كبير ملستعملي الطريق بقدر اإلمكان ،ركبة وحركة سير كثيفةبامل

 األدوات الضرورية  -ج              

 مركبة و معينات متعددة الوسائط.

  فضاء التعلم 3

 فائدة املقطع                    

و ال يجب أن  .             يدة لكنها ستتطلب من املتعلم مستوى عال من اليقظةاألنشطة التي يتعين اكتسابها في هذا املقطع ليست جد

 املتعلم. لدىكرر ت أخطاءخطر التسبب في  فهناكال إ تتسلسل الوضعيات و 

و حركة السير  جيجمن املؤثرات غير ذات فائدة ) منبه و ض متنوعة و يجب عليه من اآلن اختيار مؤشرات مفيدة لسياقته ضمن مجموعة

 (....إعالنات إشهارية

 بلورة املقطع البيداغوجي. 4
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و هذا  .مفيدةلن تكون ن في اختياره ملؤشرات مفيدة من بين حشد من مؤشرات أخرى مأن الصعوبة ستك علمشرح للمتأ ،فو عند الوق

بشكل خاص. تقوده إستراتجيته البصرية للنظر من القريب إلى البعيد من أجل  واحدال تركز أبدا على ش يء  كبيرة ركية بصريةح يتطلب

 .ةفاجأتعريض نفسه للماستباق ردود أفعال اآلخرين و عدم 

رع في هذه الظروف السيما على من جديد مفهوم معالجة املعلومة شارحين له أن هذه املعالجة يجب أن تكون أسمعه يمكن أن نتناول 

 مستوى أخذه للقرار. 

جل أفي هذه األماكن و ذلك من  توقعا األقلو يجب بشكل خاص األخذ بالحسبان مستعملي الطريق عديمي الحماية األكثر عددا و 

 و ممرات الراجلين.السيما الراجلون بجانب محطات وقوف الحافالت و الطرامواي  ،هم عند االقتضاءل بور العحمايتهم و تسهيل 

ساعدته عند ملتمكن من تقدير عمق إدراكه البصري نحتى و   ما يرصده انتقادجل أمن  تهعلق على سياقياملتعلم  جعلعند السياقة ن 

  البيئة. ههذ فياالقتضاء. و نحاول أن نعينه على اختيار املؤشرات الجيدة 

عدم ل منتبها أن يكون  عليه يجبو  ...تجارية باملناطق املحيطة باملستشفياتو الأقرب املحطات و املدارس و املناطق الصناعية  نسير 

 البقاء خلف مركبة في طابور مزدوج.عدم ف في تقاطع الطريق أو عند ممر للراجلين أو و الوق

 تبع اتجاه املحطة... (.إتبع اتجاه محلي بواسطة اللوحات ) مثال: ي جعلهيمكن أيضا أن ن

في وضعية  -خطر التصرف ككبش يتبع القطيع دون تفكير و ارتكاب تهورات بسبب عدم االنتباه-فعال املبالغ فيها أثير أيضا خطر ردود األ 

محتمل بمنطقة  توقفسياقة مثل هذه. يجب توخي اليقظة خصوصا إلثارة انتباهه إلى ما بعد تقاطع الطريق و ذلك الستباق كل 

 متيقن من قدرته على املرور منها دون إعاقة. غير مادام  في التقاطعدخل التعارض. و يجب أن يكون قادرا على أن ال ي

 املستعملينفي بيئته: أشخاص باملركبات و البحث عن نظرات غير ظاهرةؤشرات لرصده مل سنكون منتبهين بصفة خاصة و على أي حال، 

 اآلخرين و فهم نواياهم.

ألن الخطر املرتقب يكون ضعيفا بسبب العدد  ،العمرانية صغيرة الحجم يبقى الخطر الرئيس ي هو السرعة املفرطة في عبور التجمعات 

و لعدم االنتباه إذا كنا في طابور للمركبات.  و يجب إذن  الطريق و لسيولة حركة السير و لعرض قارعة غير الظاهرةالضئيل للمؤشرات 

 ال يتفاجأ. على املتعلم أن يبقى منتبها لسرعة سيره و الحفاظ على نظر  متحرك ونشط حتى

السكة الحديدية و أتحدث عن األخطار الخصوصية ب املرتبطةبتقاطعات الطريق  تذكير بمجموع التشوير املرتبطالف، أقوم بو عند الوق

 في وضعيات مختلفة . ذلك ثم الذهاب لتطبيق .لهذه الحالة

 املفاتيح-املخططات و  املفاتيح-الكلمات  .ب              

فمن  .متقطعة حتى النرفع النظر على الطريق لوقت طويل بصورةن إذات بسرعة و يجب أن تتم املراقبات وضعيلمراقبات: تتطور ا

 األمام.في بدال من اإلطالة على مؤشر واحد و إهمال آخرين ما تكرار  مراقبة  األفضل

قرب جدا لهذه السلوكات الحيوانية أو أقة رد فعل مبالغ فيه: كاألكباش في القطيع تلقي بنفسها في الفراغ، تبدو بعض حاالت السيا

 حديدقودونهم. فليس من الضروري تيلم يعد السائقون هم املتحكمون في مركباتهم بل املتزعمون هم الدين  .ملعب فيسلوكات حشد ل

 لخطر.مة سرعة سيره حسب إدراكه الخاص للمؤشرات و اءفرغم سرعة تدفق املرور، يكون من األساس ي مال ! خطر هذا الوضع

نه ال يمكننا القيام بها. يجب إذن التواصل مع باقي أاإلغالق الخاطف: تلزمنا بعض كثافات املرور أن نخبر بتغيير اتجاهاتنا في حين 

 جل أن يفسحوا لنا املرور و لالندماج في طابور مختلف.أمستعملي الطريق من 

 حصيلة املقطع البداغوجي. 5

 املقطع ؟ماهي مؤهالته حول املوضوع قبل 

 هل يحدد بسرعة مراحل اإلشارات الضوئية؟

 هل يحدد بسرعة منطقة التعارض بتقاطعات الطريق مع السكة الحديدية و يأخذها بالحسبان عند االقتراب؟ 

 هل يقطع منطقة التعارض بكل سالمة؟

 هل من الضروري مواصلة هذا الدرس أو االنتقال إلى مقطع آخر ؟
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  30بطاقة 

 اقة للظروف املناخيةمالءمة السي
 . سياقتي قبل و خالل و بعد تساقطات مطرية أالئم ●

 أالئم سياقتي لكثافة و تقلبات عواصف الرياح أو اتجاهاتها . ●

 .كثيف ضباب وخالل وبعد أالئم سياقتي قبل ●

 ات ثلجية.زخأالئم سياقتي قبل و خالل و بعد  ●

 أالئم سياقتي قبل و خالل و بعد زوبعة رملية. ●

 ت التي يجب بلوغها الكفاءا1 

 في دقيقة  كحد أقص ى:

 كلم/ساعة عند جو جاف ثم تحت املطر، أشرح الفرق. 80أعطي مسافة الوقوف الدنيا التقريبية بسرعة 

السلوك الذي يتعين نهجه عند اإلحساس  بينعي لطبيعة و/أو نوع التكسية املصادفة و أتموض، أالئم سرعة سيري و ةقيدق 15خالل 

 تمرين يمكن إنجازه على طريق من تراب.باالنزالق، 

 الوسائل 2 

 متوسط املدة الزمنية  -أ                

 دقيقة 60

 مكان التعلم -ب                

 في القاعة إذا أمكن بواسطة حاكي السياقة ثم على الطريق متى سمحت الظروف

 األدوات الضرورية  -ج                

 تعددة الوسائط و مركبةمعينات م  و  حاكي

  فضاء التعلم 3

 فائدة املقطع                     

األهمية التي يشكلها تحديد بيئة يكون فيها االلتحام ومستوى الرؤية ناقصين بالنسبة للسائق. ويمكن أن يكون لهذه التدهورات  إبراز 

( أو أيضا  ...ت البنية التحتية الطرقية  )طرق منحدرة, أنفاق( خاصيا...مصادر متعددة: الظروف املناخية )تساقطات مطرية، ضباب

 (  ...) أ ودية، جبال تضاريس املكان

 % من عدد القتلى على الطريق.50إن الوفاة بالليل تمثل لوحدها تقريبا 

 الليته.خالل تكوينه، يجب على املتعلم أن يقوم بتجربة السياقة بالتحام ومستوى رؤية ناقصين من أجل اكتساب استق

 البيداغوجي.بلورة املقطع  4

  -املواضيع الديداكتيكية-لها خالل املقطع  النقاط التي سيتم التطرق  .أ                

تلك التي تهم االلتحام عند الحصر على األخص القوانين الفيزيائية املرتبطة بالتحام السيارة و تأثير من اآلن فصاعدا، يعرف املتعلم 

(Df=v²/2ga)  تلك املتعلقة بالقوة النابذة كذلك  و(Fc=mv²/r) و طبعا فالسرعة تؤثر بصفة خاصة على التماسك على الطريق و على .

نتائجه على  يحلل حدد الخطر و ي الذيوحده  يحدد سرعة املركبة. نناقش إذن املسؤولية امللقاة على عاتق السائق   و السائق ،الحصر 

 ياقة بل في بعض الحاالت التخلي عن السياقة.لسلمالءمة  يقرر السياقة ثم 

اللتحام ا حسبسرعة سير  يعرف مالءمة سياقته تبعا لحالة وطبيعة التكسية: يجب عليه أن كيف يالئميجب على املتعلم أن يعرف 

ة أشغال )غبار، منطقوجود حاكي أو على طريق من تراب أو ب علىهش سواء  بالتحامالسياقة  يكتشف نجعلهعلى األرض. ويمكننا أن 

إذا أمكن نقارن مسافات الحصر  تحام ومسافة الحصر.ل( وعليه الحصر بطريقة مضغوطة )فرملة تنازلية( ملعرفة تأثير اال...حص ى
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مع تلك املحصل عليها فوق طريق من تراب أو رمل.  مساعد على االلتحام املحصل عليها في وقت سابق خالل التكوين على طريق جاف و 

 ل هذه الفرصة لتجديد مراقبة ضغط اإلطارات املطاطية مع إعطاءه استقاللية تامة في طريقة الفحص.ويجب استغال

في وقت املطر. يجب أن يعرف تأثير الطريق املبللة على تالحم املركبة. ويجب عليه أن يكون منتبها  السير املتعلم جب على إذا أمكن ي

ملطرية األولى التي تجعل الطريق زلقة بصفة خاصة بسبب األوساخ والغبار التي لم يتم لفترات الجفاف الطويلة التي تسبق التساقطات ا

 نزالق ومتى يكون هناك خطر حدوثه.اال يجب عليه أن يعرف ما هو  أمور أخرى من بين  إخالؤها من على التكسية.  و

هم أن نشرح له أنه يجب عليه أال يعمل بصورة من امل غير أنهسيكون صعبا جعل املتعلم يسير فوق الثلج. نستعمل حاكي إذا أمكن.  

لسياقة املراعية على ا نشتغلعلى الثلج أو الجليد، كما  نشتغلمفاجئة على وسائل للسيارة )فرامل، دواسة السرعة، مقود(. يجب أن 

 مة سرعة سيره كما لو أن املركبة لم تعد تتوفر على أجهزة حصر.ءمال معللبيئة 

وجود  رصدومن أجل هذا يجب عليه  .مة سياقته على طريق زلقة جداءعلم اكتشاف وجود الجليد من أجل ماليجب على املتعلم أن يت

أن  الطريق تلمع و قارعة إذا كانتما درجة، ورؤية  0رؤية ميزان الحرارة الخارجية إذا كان أقل أو يساوي  الصقيع على الزجاج األمامي و

 في األماكن املعرضة للرياح أو املحمية من الشمس )أنفاق، جسور(.  ابات والوديان وعند القرب من الغ على الخصوصيكون حذرا 

لتالحم. ا، وأن يالئم سرعة سيره للرؤية و بشكل فجائيأو يحصر  يسرععلى املتعلم أن يزيد من مسافات السالمة، وأال  يجبوبحضوره، 

 اج.ويجب عليه أيضا أن يتأكد من وجود سائل مضاد للتجمد بمنظف الزج

 أذكر أن السرعة املنخفضة جدا ليست احتياطا كافيا وأنه من املمكن زيادة تماسك مركبته بتجهيزها بإطارات مطاطية خاصة بالثلج. 

على املتعلم أن يعرف دور اإلطارات املطاطية في التحام سيارة. ويجب عليه أن يعي أنه في حالة الثلج يحتمل أن تمتلئ نقوش هذه 

نفس األمر في حالة املطر إذا أشبعت نقوش اإلطارات املطاطية باملاء  ، الش يء الذي قد ينجم عنه فقدان االلتحام. واإلطارات بالثلج

 يكون هناك خطر االنزالق ألن العجلة لم تعد في اتصال مع الطريق )طبقة رقيقة بين اإلسفلت واإلطارات املطاطية(.

 امتصحيح السيارة عندب سمحضاد لالنزالق أو نظام إلكتروني لحسابات املسار ييجب أن تكون لدى املتعلم مفاهيم حول النظام امل

 .تنزلق أو نحرفت

، وهو النظام الذي يسمح بفك العجالت في حالة االنحراف عند الحصر. ABSيجب أن تكون لديه زيادة على ذلك مفاهيم حول نظام  و

 جيهية للمركبة.االحتفاظ بالقدرة التو بويسمح هذا النظام عالوة على ذلك 

 على حساب الراحة.أكثر التحام ربح وعليه أخيرا أن يعرف أنه في حالة الثلج، يمكنه تجهيز اإلطارات املطاطية بسالسل )على العجالت( ل

 أحسن. بشكل تحكم في مركبتهيوفي جميع الحاالت، يجب على املتعلم مالءمة سرعة سيره ل

عليه أن يفهم خصوصا أن ريحا جانبية يمكنها دفع املركبة وخلق فجوات  مسار املركبة. وعلى املتعلم أن يعرف تأثير الرياح على  

خالفا ملا يمكن اعتقاده فإن شاحنة تتاثر أيضا  .عليه تقليص سرعة السير و اإلمساك باملقود بحزميجب  عنيفة،باملسار. في حالة رياح 

األخذ بالحسبان باقي مستعملي الطريق الذين قد تدفعهم أيضا  ب عليه أيضايج و بالرياح العنيفة رغم الوزن املهم مقارنة مع سيارة. 

عند  و يمكن أن تحدث هذه الحالةالرياح. هذه األخيرة يمكن أن تهب على شكل عواصف ويمكنها إذن أن تفاجئ السائق أو املتعلم، 

أوراق و أغصان  تلقىأكثر من ذلك، يمكن أن . ابة...(الخروج من مناطق يكون فيها للرياح تأثير أقل )الخروج من نفق أو الخروج من غ

 مقد يكون أساسيا معرفة الوقوف أو السير لاللتحا منعدمة و و في حالة عاصفة رملية يمكن أن تكون الرؤية  ....لشجار على الطريقل

 . -ستوى الثاني للسرعةفي امل مركبةمحرك  ءاملعادل لبط-كلم/ساعة15ف شبه فوري، أي أقل من و بمخبأ بسرعة سير تسمح بوق

هذه القوة  االلتحام فإنيجب عليه أن يعرف أنه عند ضعف  منعرج.السيما عند  املركبة،يعرف املتعلم مسبقا تأثير القوة النابذة على 

من أجل ن يجب أن تكون السرعة مخفضة إتدفع املركبة بسهولة أكبر خارج املنعرج نظرا لتقلص التحام اإلطارات املطاطية. و عليه ف

 االلتحام.تقليص حدة القوة النابذة و بالتالي الحد من فقدان 

 .التي تمت اإلشارة إليها سابقا الحاالت كلاملتعلم  وفي كل مرة تتاح فيها الفرصة أثير مع األحوال،و في جميع 

تغيرة التي يمكن أن توفر رؤية مئات و تتمثل خطورته في كثافته امل .يشكل الضباب أحد الظواهر االرصادية الخطيرة جدا على السياقة

 عالماتوسائل لتقييم مسافة الرؤية السيما مع توفر أو عدم توفر  رفاألمتار إلى أمتار قليلة في وقت وجيز. نطلب إذن من املتعلم هل يع

إذن إيجاد حل لسرعة  نطلب منه . و يجب أن يجد أجوبة بسيطة و يحل املشكلة باعتماد سرعة سير مالئمة ملسافة الرؤية.األرضعلى 
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متر. و يجب إيجاد الجواب في مسافات الوقوف املطابقة، و هي في هذه 100متر أو تقل عن  50سير مالئمة إذا كانت الرؤية تقل عن 

و يجب أن يتساءل أكثر من أي وقت مض ى حول رؤيته: هل تتم رؤيتي من  .كلم/ساعة100كلم/ساعة و  70األمثلة على التوالي أقل من 

 مام و الخلف؟ و هنا يتم معالجة استخدام األضواء الخاصة بالضباب .األ 

يمكن  .من أجل تحديد الطريق التي تسير أمامهعلى أضواء املركبات  االعتماد إال يتم ال كما يتم إثارة انتباهه حول خطر السياقة عندما 

تتوقف عند مستوى أضواء هذه املركبات. في حين أنه أن ينخدع بسرعة سيرها و ال يالئم سرعته حسب مسافة الرؤية التي يكمن أن 

متر من الحصر  50األمام فسيفتقد لفي و في حالة وقوع حادثة  .كلم/ساعة100متر منها بسرعة  50يمكن أن يكون فعال على بعد 

الخطيرة على الطرق  الضباب و عدم مالئمة سرعة السير يكونان مصدرا لحوادث السير  املفرطة.للوقوف. نشرح إذن مفهوم الحوادث 

 السيارة.

 املفاتيح-املخططات و  املفاتيح-الكلمات  .ب                

التكسية/درجات الحرارة : مثل جميع العناصر تنجز تكسيات الطريق من أجل تحمل درجات حرارة "عادية"، فدرجات حرارة مرتفعة 

 يمكن تحديدها بمظهرها الالمع و األملس. جدا يمكن أن تتسبب في ذوبان الزفت و تحويله إلى لوحة لزجة.

يمكن من إخالءها على جنبات الطريق. إال أن  ميلها انحدارها أو التكسية/تقلبات الجو : تزيل التكسية املياه الراكدة بطريقة طبيعية ف

اطية املعمولة من أجل صرف التساقطات املطرية القوية تتسبب في جريان مهم للمياه ال يمكن إخالؤه، والنقوش على اإلطارات املط

إذن باملياه، وهنا يحصل االنزالق. كما أن درجات حرارة منخفضة جدا هي مرادفة  "تطفح"املياه والحفاظ  على التحامها مع األرض 

 تكون  .ت على مناطق باردة وبالتالي  تواجد محتمل للجليدمؤشراهي  …لخطر الجليد، فتواجد الطريق بجانب الوديان وأطراف  الغابات 

درجات فإن املخاطر تكون ذات داللة ومن الضروري  3بعض املركبات مجهزة بميزان حرارة خارجي، وبمجرد ما يشير إلى حرارة من 

 التخفيف من سرعة سيره.

كل و يجب أخذ هذا الش .الطريق/األفق : من أجل إخالء املياه و االوساخ، تكون الطريق محدبة أو مائلة نحو أحد الجوانب سطور م

بالحسبان من أجل مالئمة سرعة السير السيما مع االقتراب من املنحنيات أو املنعرجات ألن  التأثير املجتمع ملفعول القوة النابذة و 

 تحويل الكتلة و االلتحام على الطريق قد يتسبب في انقالب املركبة ) فقدان التحكم أو التدحرج( .

كلما حافظت على املركبة على الطريق و بالعكس كلما كانت ملساء كلما كانت هشة إزاء أنواع التكسية : كلما كانت التكسية خشنة 

 تقلبات الجو أو ركود القاذورات أو الرمال خالل العواصف .

و كل املواد التي  .حالة التكسية : رغم الجودة األصلية  للتكسية فإن تواجد عوامل خارجية )حص ى، رمل، طين... ( يقلص من التحامها

 فتصبح العجلة كأنما تسير على كريات صغيرة على األرض. .شر بين التكسية و اإلطارات املطاطية هي  مخفضات لاللتحامتح

ها دون أن تكون لنا القدرة على التحكم ذبتأثير الرياح : تؤثر الرياح الجانبية على املركبة مثل تأثيرها على أشرعة باخرة، تدفعها أو تج

 الحل الوحيد هو إذن التقليص من سرعة السير . بفعالية في اتجاهنا، و 

 الشيئان االثنان ملتصقان.  تساوي  1( و تساوي غياب االلتحام )نحلق! 0 . 1و  0يمكن أن نقدر أنه بين  االلتحام:معامل 

ت، نظام الحصر، ذن على حالة اإلطارات املطاطية و األجهزة التي تعمل على الحصر ) توازن، إطاراإيتوقف االلتحام على األرض 

املعامل . و يتم بلوغ ةكون رطبتعندما  0.4وينزل إلى  0.6و يمكن اعتبار أن املعامل املتوسط على طريق جاف هو حوالي   .التوجيه (

 ! 0.1أو عند ذوبان التكسية، فهو إذن حوالي  وحلاألقص ى عند تواجد الجليد، ال

تتالءم  و اطية على الطريق كمكانس إزاحة األوساخ و املياه املتواجدة على األرض.حالة شريط اإلطارات املطاطية: تعمل اإلطارات املط

. و لذا فكلما تآكلت  هذه اإلطارات كلما تدنت و تالشت خصائصها. فحالتها معه الطريق بتغيير شكلها من أجل التالؤم سطور أيضا مع م

 عدني السيما في حالة تغيير الشكل.ضغطها هما فقط ما يضمنان استقرارها و ثباتها على اإلطار امل و

 .حصيلة املقطع البداغوجي  5

 ما هي معارفه حول هذا املوضوع قبل املقطع ؟

 هل يعرف كيف يتأقلم مسبقا مع تغييرات االلتحام عبر البحث عن مؤشر مناسب؟

 هل من الضروري مواصلة هذا الدرس أو االنتقال إلى مقطع آخر؟
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 31بطاقة 

 ظروف االضاءة

 مة السياقة في الليل أو أثناء األحوال الجوية السيئةءالم

  ـ )...، الصدىالنفق، الخروج من صعودال(شرح مخاطر اإلبهار أثناء السياقة 

  ـ )مسار شرق/غرب(وصف األخطار املرتبطة بالسياقة عند شروق أو غروب الشمس 

  السيئة لإلضاءة ـشرح السياقة التي يجب إتباعها للحد من األخطار املرتبطة بالظروف 

 أستعمل مختلف األضواء للتأقلم مع ظروف االضاءة و حركة املرور دون إبهار باقي مستعملي الطريق ـ 

  اآلخرين. نستعملياملأستعمل مختلف األضواء ليتم إدراكي بما فيه الكفاية مبكرا من طرف 

  خذ في الحسبان مسافة الرؤية ـاأل أسير مع 

 ءة في اختيار سرعة السير ـخذ في الحسبان مسافة اإلضاآ 

 الكفاءات التي يجب بلوغها 1 

 في دقيقتين كحد أقص ى :

 .ال يسمح بأي خطأ أو سهو

ذكر ثالث حاالت تكون فيها السرعة مالئمة لإلضاءة و أعطي السرعة القصوى التي تمكن من السير ليال بكل أمان بحسب السير بأضواء أ

 التقابل أو الطريق.

. نحدراتدقائق، عند االقتراب من املنعرجات و/أو قمم امل 5ستعمال األضواء على مسار خارج املدار الحضري ليال ملدة أالئم السرعة و ا

 السرعة املفرطة.بال يسمح بأي خطأ يتعلق بإبهار باقي مستعملي الطريق و 

 الوسائل 2 

 متوسط املدة الزمنية  -أ                

 دقيقة  120

 مكان التعلم -ب                

 داخل و خارج التجمعات العمرانية و في القاعة مع األفضلية على حاكي

 األدوات الضرورية  -ج               

 حاكي و معينات متعددة الوسائط و مركبة

  فضاء التعلم 3

 فائدة املقطع                    

فأخطار التصادم تصبح مهمة، و لذا يتعين على السائق . تزيد عن مسافة الوقوفإذا كان السائق ال يرى الطريق أمامه بوضوح ملسافة 

ضبط سرعة سيره و بالتالي مسافة وقوفه،و ذلك حسب رؤيته حتى يتيقن أن الطريق خالية أمامه و ستظل كذلك ـ فالرؤية يمكن أن 

و تتحسن إذا كانت األضواء  .الليل خاللالظالم سوء األحوال الجوية و بو أيضا  ) نحدرمنعرج، قمة م(األماكن  حسب شكلتتقلص 

 و إذا بقي زجاج النوافذ شفافا. بشكل جيد نظيفة و مضبوطة

 البيداغوجي.بلورة املقطع  4

  -املواضيع الديداكتيكية-لها خالل املقطع  النقاط التي سيتم التطرق  .أ                

مختلف  يستعملاملتعلم  أجعلقة بالليل، داخل أو خارج التجمعات العمرانية، أوضح أو في القاعة أو في املركبة ,إذا كانت ساعة السيا

 .وضعياتاألضواء حسب ال
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 نشدد على ضرورة التوفر على أضواء مضبوطة جيدا و اختيارها من أجل عدم اإلبهار.

لقيام بتمرين بسيط للقراءة داخل قاعة في القاعة، يتم من جديد إثارة بعض املفاهيم الفيزيولوجية خاصة حدود رؤيتنا بالليل. ا

القرنية، القزحية، البؤبؤ، االمتداد (  تهاتركيبو العين  تشريح بعرض موجز حول  تعزيز ذلكو يمكن  .مضاءة ثم إطفاء النور فجأة

 .)...املخروطي و العصبة املشكلين للخاليا

و يمكن إنجاز جدول تركيبي على شكل بطاقة يمكن  .ا اآلخرون و ننبهيران و  األضواء و استعماالتها، أي أن نرى  دىمل أيضاو يتم التطرق 

 املتعلم أن يحمله معه و يحتفظ به كل الوقت .

ثم نقوم بربط مسافة الرؤية هذه مع السرعة التي تمكن من احتواء مسافة  .في حالة اضطراب االحوال الجوية نقوم بتقييم الرؤية

 الوقوف في هذا الحيز من الرؤية.

تكييف الهواء إذا لزم االمر و إزالة بخار و  مساحات الزجاج و  ي مختلف الحاالت الجوية السيئة لتمكينه من اختيار األضواء الجيدةنحاك

 املاء على الزجاجة الخلفية.

سيما على الطرق السيارة نثير االخطار املرتبطة بسوء األحوال الجوية مثل تقاذفات املياه، البرك املائية االقل أو األكثر عمقا، الضباب، ال 

 و الطرق السريعة.

 يتم التطرق من جديد لهذه املخاطر الخاصة ـ  حاكي،السيما على  القاعة،داخل 

فاملناطق التي تكون فيها الرؤية منخفضة بسبب حالة  ،و على املتعلم أن يتعلم اختيار سرعة سيره حسب مسافة الرؤية، و ألجل هذا

 هي األنسب للقيام بهذا التمرين.) ات. . .حدر نمنعرجات، قمم امل(األماكن 

إذا أمكن نسلك في الصباح مسارات شرق/غرب و في املساء مسارات غرب/شرق إليجاد حاالت يمكن أن يحدث فيها بصفة مفاجئة 

السياقة بالليل أو عند مع  ،التي يمكن أن تكون من مكان سكن إلى مكان عمل املتعلم  ،و نطابق هذه املسارات ".الثقب األسود"اإلبهار و 

ـ و هذه املناطق يمكن أن تكون مصدرا إلبهار قوي متبوع بمنطقة تفقد فيها العين وظيفتها كليا، مفعول .و الخروج من نفق الدخول 

نفسه  و على املتعلم إذن أن يكون يقظا الستباق هذه الحاالت فيعلم مثال أنه عند االلتفاف إلى اليمين في طريق سيجد .الثقب األسود

 و إذا استبقها يمكنه خفض واقية الشمس أو استعمال النظارات الشمسية. .في مواجهة أشعة الشمس املزعجة

كما يتعلم أيضا مد نظره على  .و في الليل عليه القيام باختيار اإلضاءة التي تعطيه أكبر مستوى للرؤية دون إبهار باقي مستعملي الطريق

و نعمل  .ة العمل الالإرادي لتركيز العين الذي يؤدي دائما إلى توجيه الرؤية نحو النقطة األكثر إضاءةطول الكتد عند التقابل و مقاوم

 على الربط بين العياء و تناول املواد املخدرة التي تزيد من حدة هذه الظاهرة.

و على . املعتمدة حسب االضاءةو نتطرق من جديد لجدول األضواء حسب وظائفها الذي تم إعداده من قبل ملطابقة السرعة القصوى 

  .متر 100متر، فال يمكن السير بسرعة تتطلب مسافة وقوف تزيد عن  100سبيل املثال إذا كانت األضواء ال تض يء ألكثر من 

تطبيق استعمال أضواء التقابل و أضواء الطريق بالتناوب على خارج و داخل التجمعات العمرانية و بمناطق ضعيفة اإلضاءة  سنعمل

كما سيستعمل أضوائه أيضا للتنبيه بتواجده قبل مناطق بدون رؤية كتقاطعات  .سب تواجد أو عدم تواجد مستعملين آخرينح

 الطريق أو منعرجات على طرق ضيقة.

 املفاتيح-املخططات و  املفاتيح-الكلمات  .ب                

و يغيب إذن في هذه الحالة إدراك  .ة إذا تعرضت ملصدر قوي للضوءو تصبح ضعيف  االبهار : تجحظ العين بالليل للتأقلم مع الظلمة

الطريق لتظهر نقطة مضيئة ستستمر لعدة ثواني بعد اختفاء الضوء القوي. و إذا كانت الطريق تنعطف في هذه اللحظة فإن كل ش يء 

 يبدو مستقيما.

من أجل اإلضاءة دون إبهار أو بالعكس توفير أقص ى قدر من ألضواء التقابل و أضواء الطريق  الضوئيةتختلف الكثافة  األضواء:أطياف 

كثر نحو يسار املحور الطولي للمركبة في حين يمكنها الوصول إلى على األ امتر  30فأضواء التقابل لها إذن إضاءة ال تماثلية تض يء  .الرؤية

 شريطة أن تكون مضبوطة و نظيفة و حديثة. متر على االقل 100نحو الكتد. أما أضواء الطريق فتوفر إضاءة تماثلية ل  امتر  60

و إذا استمر أحد  .: يفرض تواجد مستعملين آخرين للطريق استعمال أضواء التقابل من أجل عدم االبهار يةالتنظيماملقتضيات 

لتأقلم من مستعملي الطريق في استعمال أضواء الطريق فيجب إذن تنبيهه باستعمال سريع ألضواء الطريق و التقليص من السرعة ل
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 و خطر اإلبهار. اضعفأكثر جديد مع ظروف الرؤية 

و يكون هذا املجال بالليل مماثال لنفق ، بعيدة جداتبقى مجال البصري التي نتوفر عليها عند الوقوف للدرجة  180إن  املجال البصري:

 املجال الجانبي ـ أبدا ببعض الدرجات... في هذا الوضع ال ندرك

إضافة لذلك فإن نظام تعرفنا على األشياء  .لية: خلق اإلنسان ليرى بالنهار و تقسم حدة اإلبصار في الليل على ثالثةالرؤية النهارية/اللي

 و نستغرق أوقاتا أكثر ملعرفة مؤشرات الليل أو نفسرها بطريقة سيئة ـ .فال نميز إذن إال خياالت .املدركة يتعرض للتغيير بكثرة في الليل

فاألمطار القوية و الضباب ينقصان من وضوح  ،ة: حتى خالل النهار يمكن أن ينخفض مستوى اإلضاءة و الرؤيةاألحوال الجوية السيئ

 املشاهد و بالتالي من إدراكنا ـ

فإذا كنا نتجه  .طلوع و غروب الشمس : مثل االبهار بواسطة أضواء الطريق ليال، يشكل الصباح و املساء إشكاليات حسب اتجاه مسارنا

الظاهرةـ تعيق أشعة الشمس املزعجة حسن إدراكنا للطريق و تجعله أكثر  فإننا نعرض أنفسنا لهذهق صباحا أو الغرب مساء نحو الشر 

 صعوبة ـ

 الرؤية/ مسافة الوقوف: من أجل االستمرار في التحكم في سرعة السير و بالتالي في املركبة يجب احتواء مسافة الوقوف في مجال الرؤية ـ

 70مترا ال يجب أن تتعدى سرعة سيرنا  50لبيئة: باستعمال أضواء التقابل ليال حيث مسافة الرؤية لدينا هي حوالي السرعة/رؤية ا

 كلم/ساعةـ

املسار املعروف: هذه الحالة هي مضللة بشكل خاص، فكلما عرفنا حالة ما كلما أحسسنا بالتحكم فيها أكثر حتى في غياب للرؤية، حيث 

وفر لنا إدراك الطريق، و لكن الصورة الذهنية التي تحتفظ بها الذاكرة هي التي تقوم بذلك. و فعال، فإنه من ليست الرؤية هي التي ت

و  ! السهل جدا تصور مسار نتمثله ذهنيا على غرار تمكننا من التوجه في الظالم التام نحو غرفة ما بمسكننا دون االصطدام باألثاث

 ملتوفرة و ليس حسب معرفتنا للطريق.يجب إذن السياقة بحسب مستوى الرؤية ا

 البداغوجي.حصيلة املقطع  5

 ما هي معارفه حول هذا املوضوع قبل املقطع ؟

 هل يأخذ بالحسبان مسافة الرؤية عند السير ليال؟

 هل يأخذ بالحسبان مسافة اإلضاءة في اختيار سرعة السير؟

 خر ؟هل من الضروري مواصلة هذا الدرس أو االنتقال إلى مقطع آ

 ما هي خالصاته فيما يتعلق بالسياقة ليال؟
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   32بطاقة 

 مة السياقة على الطريق السيارءمال

 .أدخل إلى الطريق السيار، استعمال ممر االندماج 

 .املحافظة على مسافة األمان إزاء باقي املركبات 

 .أغير املمر 

  .أتجاوز و أنحاز 

 .أدخل و أخرج من باحات وقوف السيارات 

 وأستعمل ممر تخفيف السرعة. الطريق السيار أخرج من 

 الكفاءات التي يجب بلوغها  -6

أندرج مرتين دون مضايقة مستعملي الطريق اآلخرين. ويقبل خطأ واحد في استعمال ممر  ج ,باستعمال ممر االندماعلى الطريق السيار, 

 االندماج طاملا لم يتسبب في أية مضايقة.

 ل ممر تخفيف السرعة دون مضايقة مستعمل آخر مع اإلعالم عن نيته مبكرا بما فيه الكفايةاتعمسبامرتين الطريق السيار  أغادر 

 الوسائل  -7

 متوسط املدة الزمنية  -أ                      

 دقيقة 90

 تعلم المكان  -ب                     

 أو على حاكيبالطريق السيار 

 ة األدوات الضروري -ج                  

 مركبةو معينات متعددة الوسائط حاكي و 

 فضاء التعلم  -8

 فائدة املقطع                  

لقد سبق للمتعلم أن تعلم أن يندمج و يترك قارعة الطريق الرئيسية. في هذا املقطع , يتعلق األمر بفعل ذلك على محور يكون فيه فارق 

 ين أكثر أهمية  .السرعة بين مركبات نقل البضائع واملستعملين اآلخر 

 .بلورة املقطع البيداغوجي -9

 -الديداكتيكيةاملواضيع -لها خالل املقطع  النقاط التي سيتم التطرق  .أ                

/مدرسة بصحبة عدة رإذا كان ممكنا، خالل السير،الذهاب للقيام بتجربة السياقة في الطريق السيار. يمكن أن يكون هذا موضوع سف

 متعلمين. 

 :دمج أن

 الطريق السيار.مهمة السياقة التي يمثلها االندماج في  شرح بواسطة مخطط مفصلأ , عند الوقوف

( وأن سرعات ومسافات مستعملي الطريق السيار  يجب على املتعلم أن يفهم أنه يتعين عليه أن يرى في وقت مبكر، و أن يحلل بسرعة )

 .(ضعيفة في الوزن الثقيل ف باستعمال قدرات السرعة الخاصة بمركبته )يقرر دون تردد و يتصرف على ضوء ذلك وفقا للظرو 

املستعملين يكون  املشكل هو أن طول ممرات االندماج ال يسمح للوزان الثقيلة ببلوغ سرعات مرتفعة في حين أن فارق السرعة مع باقي

 مهما .

يقوم فيها بذلك. في األوزان الثقيلة , ال يكون دائما ناجعا استعمال على املتعلم أن يتعلم أن يقرر متى يندمج أو ال وأيضا اللحظة التي 

. باملقابل , الخطر في التصرف بهذه الطريقة (دون مضايقة )مجموع ممر اإلنندماج . يفضل في بعض األحيان الخروج متى توفر حيز كاف

. (ضرورة املراقبة في املرايا العاكسة اليمنى  )             هو أن مستعمال أسرع يمكن أن يتجاوز على اليمين باستعمال ممر اإلندماج     
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 . BAUإذا كان االندماج مستحيال, ال يجب التوقف عند نهاية املمر , في أسوأ الحاالت نواصل السير على شريط الوقوف املستعجل 

لسلوك املتبع عند عبور حواجز األداء ، تتم إثارة تحديدات السرعة الخاصة والقواعد الخاصة و األخطار الخاصة و افعند الوقو 

 وتعليمات السالمة عند تعطل املركبة.

حرص على استعمال كل الباحات نسيتم معالجة عمليات التجاوز ووقت ما بين املركبات و التموضع على املمر على أقص ى اليمين. 

داخل الباحات بسرعة بطيئة الستئناف حركة السير  املمكنة للطريق السيار لتعلم كيفية التصرف عند مغادرة الطريق السيار و السير 

 السريعة عند الخروج من الباحة. و أخيرا نتبع إشارات االتجاه الستباق تغييرات االتجاه و التصرف بكل أمان ملتابعة السير في الطابور.

التفاوتات التي يمكن أن تكون مهمة ، نحرص على إثارة مالءمة سرعة السير حسب فوارق السرعة. هذه إذا كان الحال على هذا النحو

كلم/ساعة بين مركبة من الوزن الثقيل في حالة صعود و مركبة خفيفة( تثير صعوبات في تقييم  60على الطريق السيار )أكثر من

 .اإلدراكاملسافات و السرعات و كذلك مشاكل في 

 :أخرج 

 . الطريق السيار الخروج من ثلهاعند التوقف، و بواسطة مخطط مفصل يتم شرح مهمة السياقة التي يم

يجب على املتعلم أن يفهم أن عليه أن يعبر  في وقت مبكر جدا عن نيته مغادرة الطريق السيار من أجل عدم مفاجأة املستعملين الذين 

 يسيرون خلفه .

ى ذلك, غالبا ما تجد في نهاية املمر زيادة عل. املشكل أن طول ممرات تخفيف السرعة ال تسمح دائما للوزان الثقيلة بالتمهل فقط عليها

 ركبة ضعيفة لتفادي خطر االنقالب.منعرجا حادا جدا. يجب أن تكون سرعة امل

 ظروف االندماج و الخروج هي نفسها بالنسبة لباحات االستراحة .

 تجاوز:أ

تلزم استعمال ممر التجاوز لوقت يمكن تجاوز وزن ثقيل آخر على الطريق السيار. لكن غالبا ما يكون فارق السرعة ضعيفا مما يس

 ". ؟طويل جدا. يجب على املتعلم أن يتساءل قبل اتخاذ قرار التجاوز "هل األمر يستحق ذلك 

يجب على املتعلم أن يتعلم تقييم مسافة و سرعة باقي املستعملين من أجل عدم مفاجأتهم. وفي جميع األحوال يجب تجنب الخروج عن 

 الطريق في آخر لحظة.

 :أنحاز

ذيل السمكة(.  ) تنص املقتضيات التنظيمية على االنحياز متى أمكن ذلك دون مضايقة املستعمل الذي تم تجاوزه بانحياز مبكر جدا    

 يجب على الطالب أن يتعلم أن يقيم اللحظة التي يمكنه فيها االنحياز بكل أمان.

 كي سيكون مناسبا .إذا لم يكن ممكنا معالجة هذا الجانب في الواقع فان استعمال حا

 املفاتيح-املخططات و  املفاتيح-الكلمات  .ب                

، كل خطأ في التواصل و املراقبة و أيضا في تقييم السرعات أو املسافات يمكن أن يضايق عالية: عند السرعات ال مضايقة/مفاجأة

 من أجل تفادي أكبر عدد من املخاطر.مستعمال للطريق و يفاجئ آخرين. و من الضروري تكرار هذه املراقبات 

: بمجرد ما تسمح الرؤية بذلك، يتعين تقييم طول ممر االندماج في حركة السير املتاح أمامك ثم اكتشاف الكثافة و السرعة و استباق

 املسافة التي يسير بها باقي مستعملو الطريق خلف املركبة. 

ببلوغ السرعة القصوى قبل نهاية ممر االندماج من أجل التوغل في  دائمالثقيل القدرة الضعيفة للتسارع للوزن اال تسمح : تسريع 

السير دون مضايقة باقي املستعملين . سيكون إذن ضروريا اختيار اللحظة املناسبة لالندماج للتقليل ما أمكن من مضايقة املستعملين 

  الذين يسيرون على الطريق السيار .

نا إلى تدفق حركة املرور دون أخطار بالنسبة لباقي مستعملي الطريق و بالنسبة إلينا أيضا. و يجب يجب أن يتم وصول مسافة األمان:

أن تكون املسافات التي تفصلنا عن باقي املركبات األمامية و الخلفية قريبة بثانيتين في وقت أول لتزداد بمجرد اندماجنا داخل تدفق 

 حركة املرور.

غير املباشر باالنعكاس في املرايا الداخلية و يجب التأكد على األقل ثالث مرات من القدرة على : يتشوه املجال البصري راقباتم
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وألنه ليس ممكنا أن تراقب في الزاوية امليتة, ال يجب أن تندمج فجأة لتترك الوقت , عند  االندماج في حركة السير قبل القيام بذلك.

 بيه بوجوده باستعمال املنبه الصوتي .االقتضاء , ملستعمل قد ال نراه ليتمكن من التن

 البداغوجي.حصيلة املقطع  -10

 ما هي معارفه حول هذا املوضوع قبل املقطع؟ -

 ي يرغب في استعماله؟ذال ممر االندماجهل يستبق خصائص  -

 ؟القدرة الضعيفة للتسارع للمركبة قبل االندماج هل يأخذ بعين االعتبار  - 

 ؟ نستعملياملهل يندرج دون مضايقة باقي  -

 ؟ نستعملياملمضايقة باقي الطريق السيار دون هل يخرج من  -

 ملقطع آخر؟ االنتقالهل من الضروري مواصلة هذا الدرس أو  -
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 33بطاقة 

 حادثة مركبة السلوك في حالة حدوث عطب أو

 ستعمل إشارة االستغاثة.أ 

 خلي املركبة عند حالة االستعجال.أ 

 سبق.ستعمل مثلث التنبيه املأ 

 تخذ اإلجراءات الطارئة لنقل املركبة ) على تقاطع طريق على السكة الحديدية مثال (.أ 

 . أصف مسطرة حماية الحادثة 

  اإلسعافات بحادثة السير. إشعار أصف مسطرة 

 الكفاءات التي يجب بلوغها 1 

 ملدة دقيقتين كحد أقص ى :

 عند وقوع حادثة السير. ذكر حسب الترتيب اإلجراءات الثالثة الواجب القيام بهاأ

 بحادثة. إشعارجل أأعطي الطريقة التي يجب إتباعها من 

 قل من ثالث ثوان ـأإلى األمام في  دفع املركبة خمسة أمتار  ،عند توقف املحرك

 الوسائل 2 

 متوسط املدة الزمنية  -أ                

 دقيقة 60 

 مكان التعلم -ب                

 .إشعارجل محاكاة عملية أأو في القاعة السيما من  في املركبة

 األدوات الضرورية  -ج               

 معيينات متعددة الوسائط

  فضاء التعلم 3

 فائدة املقطع                   

هيم األولية البسيطة جدا بالنسبة لإلسعافات فتكفي بعض املفا .و تشوير مكان الحادثة أكثر من اإلسعافات األولية اإلشعار نشدد على 

للضحية دون  اإلسعافات و بالفعل سيكون من الخطير جدا االعتقاد بالقدرة على التدخل لتقديم .شريطة أن تكون مستوعبة بشكل جيد

 محترفا.أن تكون 

 ة حيوي جدا لالحتفاظ بمكان الحادثة في مأمن في انتظار اإلسعافات ـفرطا يكون مفهوم الحادثة املنو ه

 البيداغوجي.لورة املقطع ب 4

  -املواضيع الديداكتيكية-لها خالل املقطع  النقاط التي سيتم التطرق  .أ               

أناقش الحاالت التي يكون فيها استعمال أضواء االستغاثة و مثلث التنبيه املسبق ضروريا: الوقوف الغير املتوقع إذا كانت املركبة على 

 مريحة... ( ـ الطريق )عطل، وضعية غير 

املجتمعية لجنحة الفرار و عدم تقديم املساعدة لشخص في خطر و عدم االمتثال و كذا العقوبات  الرهاناتيتم اقتراح تبادل لآلراء حول 

 هذه الجنح. كل واحدة من املترتبة عن 

( عند دراسة حالة لحادثة سير و هذا الترتيب  - Secourir أغيث / Alerter ر أشع/ Protégerحمي أ)  P. A. Sو يتم تفصيل مسطرة الطوارئ 

 كبر عدد ممكن من الضحايا .أو العمل على تدخل اإلسعافات في أسرع وقت ممكن و إنقاذ مفرطة أساس ي لتفادي حوادث 

وضعها دائما  نحرص علىو  .جل حماية اآلخرينأو تتطلب الوقاية في بعض األحيان توجيه إضاءة املركبة نحو منطقة الحادثة أو ركنها من 
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 ياتصو ن الخصإف ،الحادثة مكانو إذا كان ال يجب علينا أبدا تغيير  متر على األقل من مكان الحادثة. 20بشكل مرئي من بعيد ملسافة 

 نقلها إذا تعلق األمر بحادثة على طريق على السكة الحديديةـ يجب إيقاف محركات جميع املركبات لتفادي الحريق. ستوجبيمكن أن ت

ر من طرف عدة أشخاص في حالة ما إذا لم يكن بإمكاننا القيام بذلك بأنفسناـ و يجب قبل النداء تقييم مكان شعاإعطاء اإل  يمكن

تقاطعات طريق على السكة  قابلة لالحتراق،الحادثة بصفة دقيقة جدا من حيث عدد و حالة الضحايا و الخصوصيات ) مركبات 

 الحديدية ...( ـ

و عدم  ةحرجة...( و عدم إعطاء ماء الشرب للضحي حاالتو  الحريق و  نقل الجرحى ) إال في حاالت خطر االنفجار  يتم التشديد على عدم

 هدئه في انتظار اإلسعافات.نو  نغطيه حتى ال يشعر بالبردالوقاية إذا كان يستعملها و  ةخلع خوذ

جل التمكن من أو يجب أن تكون في متناول اليدين من  .ركابذكر أن سترة عالية الرؤية يوص ى بها بشكل كبير للسائق بل و لجميع الأ

 ارتدائها إذا كنا مجبرين على الخروج من مركبة توقفت بشكل طارئ على الطريق أو بجانبها .

جأ أو أكثر عند اللزوم( و يشير مسبقا إلى مكان املشكل حتى ال يتفا امتر  30يعلن املثلث عن تشوير مسبق لحاجز على الطريق )حوالي 

.. و .الخروج من املنعرج  و ات نحدر قمم املخصوصا: في جميع الحاالت التي يمكن أن تكون فيها الرؤية غير كافية  ون اآلخرونستعملامل

 يتعين على مستعمل الطريق الذي يريد تشوير مكان الحادثة أن يحلل بعض الوضعيات التي يمكنها أن تعرضه للخطرـ

ورقة (حادثة و تدوين املعلومات الضرورية انطالقا من مختلف الوثائق  مطبوع معاينة ءادرا على ملكما يجب على املتعلم أن يكون ق

ت وضعياينجز رسما واضحا يفصل مختلف ال .على أساس دراسة واقعية لحالة الحادثة)التأمين، رخصة السياقة...  شهادةرمادية، 

في القاعة باستعمال الوثائق الرسمية أو على األقل مراقبة توفر نموذج املعاينة املمكنة. و من املمكن القيام بمحاكاة خالل القيام بدرس 

 ملئه.باملركبة و شرح طريقة 

 املفاتيح-املخططات و  املفاتيح-الكلمات  .ب                

ركبات و الحطام إذا كان ، و يجب أوال وضع الضحايا في مكان آمن ثم إخالء املمفرطةأحمي: يجب تشوير مكان الحادثة لتفادي حوادث 

 و إال فيجب إنذار باقي مستعملي الطريق بوجود خطر. .ذلك ممكنا و ال يشكل أي خطر

دعوة مجموعة من  يكون من الحكمةلبقاء بجانب الضحايا، لو  .: إذا كنا أول الحاضرين في مكان الحادثة يجب علينا طلب النجدةشعرأ

حمي الضحية و أغطيه إلبقائه دافئا ثم أو إذا كان املكان خاليا  .إخبارهم فعلياكد من اإلسعافات للتأمصالح  الستنفاراألشخاص 

الذهاب شخصيا لطلب اإلسعافات ـ و من الالزم أخذ أقص ى ما يمكن من املعلومات حول مكان الحادثة بالضبط و نوع الجروح و عدد 

 يعتمد على دقة و جودة املعلومات املقدمة.فنوع العتاد املحمول على عربات اإلغاثة  االنصراف.الضحايا قبل 

 5050/ الطرق السيارة:  177/ الدرك امللكي:  190/ الشرطة:  150النجدة: 

كل و عدم نقله إال ألأو ا اءاالمتناع عن إعطائه امل ات.بقاء عليه واعيا إلى حين حضور االسعافدفئة الضحية و اإل تقل على األيتم أسعف : 

التوفر على شهادة مسعف دون أية ممارسة سابقة ال   ! انتباه .خاص في املوضوع و التأكد من صواب ما نقوم بهفي حالة اتباع تدريب 

 ... ! إجراءات مهمة اتخادسمح لك بي

من الواجب علينا كمواطنين الوقوف عند التورط في حادثة سير و لو كانت بسيطة. فالفرار عمل يعاقب عليه بشدة أمام  جنحة الفرار:

 بجروح.حاكم خاصة إذا كان األشخاص املعنيون مصابون امل

و حتى إذا كنت مسؤوال عن األضرار و ارتكاب  .في وضعية جنحة كعدم تقديم املساعدة لشخص في خطر يضع املساعدة:عدم تقديم 

 .يكونون في حاجة إلعليك تقديم املساعدة للضحايا، فقد يك جبي )السكر أو عدم احترام قاعدة أساسية(الخطأ املسبب للحادثة 

من عند تواجد جرحى، و يجب يجب أن تكون موضوع معاينة ودية، كما يجب إخبار قوات األ  )و لو مادية(املعاينة الودية : كل حادثة سير 

تعلق و يجب على كل طرف أن يحرر الجزء من املحضر امل .تدوين جميع املعلومات املطلوبة حتى و لو لم نكن على اتفاق حول املصطلحات

 به .
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 ما هي معارفه حول هذا املوضوع قبل املقطع ؟

 هل يعرف أرقام االتصال بالطوارئ؟

 ر الطوارئ عند وقوع حادثة؟شعاهل يعرف وصف مسطرة إ

 ملركبة؟اما هي خالصاته فيما يتعلق بتجهيزات 

 آخر ؟ هل من الضروري مواصلة هذا الدرس أو االنتقال إلى مقطع
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 االستقاللية

 .أتبع اتجاها محددا من طرف املكون 

  االتجاه معلنا عنه في الوقت املناسب. رغبتي يكون حسب  أسير 

 .أحدد خصوصيات سرعة سير مالئمة 

 .أحدد مفاهيم السرعة املفرطة واإلفراط في السرعة 

 ن فارق السرعة الختيار سرعة سيرهآخذ بالحسبا. 

 

 يجب بلوغها  الكفاءات التي1 

كلم، مع تبيان بدقة التجمعات العمرانية التي تم عبورها، رقم واسم  30أعد مسارا على خريطة يربط بين ثالث شبكات مختلفة لحوالي 

 كل طريق وعدد الكيلومترات املتعين قطعها.

أو  لآلخريناستدراكه دون خطر بالنسبة ، يسمح بخطأ واحد في االتجاه إذا تم لوحاتتغييرات لالتجاه بواسطة  5أتبع مسارا يتضمن 

 له شخصيا.

 الوسائل 2 

 متوسط املدة الزمنية  -أ                

 دقيقة على األقل .120

 مكان التعلم -ب                

 لى السياقةدرس من ساعتين أو ترتيب سفر/مدرسة مع عدة متعلمين يتناوبون ع تلقينفي القاعة و/ أو باملركبة  و األمثل هو 

 األدوات الضرورية  -ج                

 مركبة.

  فضاء التعلم 3

 فائدة املقطع                     

قائد على متن "نصل إلى نهاية التكوين ويجب على املتعلم اآلن اكتساب استقاللية التنقل في ظروف غير استثنائية، ويصبح لوحده " 

يعلم إلى أين يتجه وكيف يقوم بذلك مع ضمان سالمة الركاب وباقي مستعملي جب عليه وي .لياتهتحمل مسؤو جب عليه املركبة" وي

 الطريق.

 خالل هذا املقطع.‘‘إثارة أسفار طويلة، ويتعين لزوما بلورة موضوع '' التعب واليقظة إلى مفهوم تتبع املسار سيقوده 
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  -املواضيع الديداكتيكية-لها خالل املقطع  ط التي سيتم التطرق النقا .أ                

حرارة كبيرة...( و يتم االستعالم حول ظروف املسار , نقرأ  ،نقوم بإعداد سفر ''جماعي من األحسن'' حسب الظروف املناخية ) برد

 إذا أمكن.خريطة طرقية على اح تفاملأشرح . الخريطة على الورق أو على نظام للمالحة إذا أمكن

 : HVEنشدد عند إعداد املسار على تأثير نظام 

H .)الحالة املادية )السيما تدبير التعب و الدورات اإليقاعية : 

Vاملطاطية, مستوى الحمولة و لوازم اإلغاثة... الخ. , اإلطارات: الحالة امليكانيكية 

E .حالة الجو و املرور : 

 وقت الراحة. سار، املدن، الطرق التي سيتم عبورها، الكيلومترات التي سنقطعها ونجاز ورقة طريق حيث سيتم تحديد املإأطلب 

وسائل  وو كتاباتها و الخرائط   األلوان و  تفرعها   وتراتبيتها  و  ذكر باللوحاتأ تخفيف الحمولة(، ة وأقرأ تشوير االتجاه )مسارات مكرر 

 لمسار الصحيح . تتبعنا لالتحقق من 

 متعلمين ( 3أو  2ساعات مع  6أو  4ن على األقل ) من ساعتي افضل درسأ

يتصرف املكون كمالح بواسطة ورقة الطريق دون أن يتدخل إال لضرورة السالمة ) تنمية القدرة على االستقاللية بالنسبة  السير،عند 

 للمتعلم(.

 أحرص على تنمية تفاعلية املتعلم عند الوضعيات املتغيرة.

ل املسار إلى أهداف أخرى وخاصة حول تدبير سرعة السير حسب مفاهيم السرعة املفرطة وفوارق بشكل عرض ي، يتم التطرق خال 

 السرعة مع باقي مستعملي الطريق.  

                                                                                                   أتطرق إلى زيادة النظم املحمولة للمالحة.                                                                                       

، األماكن املفضلة للقيام عدم املضايقة و املفاجئةجل أاحتياطات واجبة من  :أشدد على جانب السالمة عند الخطأ في االتجاه

 بمناورات نصف دورة .

 ."تهور من أجل إعادة إيجاد اتجاههأبدا ب"حول مبدأ عدم التصرف  تبادلأ 

حيث ال يجب عليه أن يخلط بين التعب و  خاصة,تتبع املسارات واألسفار طويلة املسافات هي فرصة إلثارة موضوع التعب بصفة   

 في النقاش انطالقا من تجاربه املعاشة . علمإشراك املتمحاولة النعاس. و نعود إلى هذه املفاهيم ب

 ! آالم عضلية و يمكن مقاومة هذه األعراض بقدر اإلمكان و اض جسدية: انهاكات يتميز التعب بأعر  

" التي تحافظ على التيقظ و عندما تكون نسبتها  sérotonineويتميز النعاس بأعراض فسيولوجية: يفرز الدماغ مادة '' السيروتونين 

 ضعيفة تتسبب في النعاس.

احتمال وقوع  هو في خطر  ونفسه شخصياوضع مستعملي الطريق  وقت ردة الفعل وإن مخاطر نقص اليقظة والنعاس هي الزيادة في 

 ! حادثة سير مميتة

التثاؤبات املتكررة و الرغبة املترددة في تغيير وضع السياقة وفترات  و تثاقل الجفون  و  رةلعابإن العالمات املنذرة للنوم هي الغفوات ا

 لو ملدة عشرين دقيقة. و !!! بل يجب النعاسفي هذه الحالة ال يجب املقاومة  . واتالغياب

طلب انتباها أقوى و تتفعدم التجربة في السياقة  .إن وقت ردة الفعل األكثر طوال لدى السائقين املبتدئين يزداد مرة أخرى مع التعب

اكم الحاجة الى النعاس حسب فتر . سنة 24إلى  18و يزداد هذا الخطر مع الشعور بالحصانة لدى الشباب من .تعب بسرعة أكبرتبالتالي 

 نمط العيش يمكن أن يفاقم هذا الوضع.

أشرح للمتعلم أن عليه اختيار وقت االنطالق بصفة تمكنه من االحتفاظ واحترام اإليقاع العادي الستيقاظه ونومه و السيما االستيقاظ 

 في ساعته املعتادة.

فيجب التوقف كل ساعتين و لو كنت مستريحا. قم  :ريستريح خالل سفجل أن أيتعين على املتعلم التعبير عن نواياه و حلوله من 

 كيف سيدبر ذلك؟ ر.دقيقة كل ساعتين خالل السف 20إلى  10باستراحات متكررة من 
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معرفة كيفية التغذية وتفضيل األطعمة املزودة بالطاقة )ماعدا املشروبات الطاقية( التي تساعد على مقاومة التعب. تفادي املواد 

 وة جدا و/ أو الكثيرة الدسم.الحل

 تبادل اآلراء حول النتائج في حالة الصيام السيما من حيث تقاسم وقت السياقة وتفادي التنقالت الطويلة خالل هذه الفترة.

 املفاتيح-املخططات و  املفاتيح-الكلمات  .ب               

ميزة باأللوان الخاصة بشبكات الطرق. فاألبيض يشير إلى مسارات ألوان التشوير: تكون تشويرات االتجاه مقروءة بصورة أسرع و م

القرب و األخضر إلى مسارات تعرف حركة مرور مرتفعة )تربط بين املدن املهمة( واألصفر إلى مسارات االنحراف )أو إذا كان مقترنا 

مكن من االندماج إلى الطريق السيار( و أخيرا البني واألزرق مسار طريق سيار )أو إذا كان مقترنا باألخضر، مسار ي) باألخضر، مسار ثنائي

 يعطي إشارات سياحية .

تتم اإلشارة إلى مكان دقيق للقرب دائما بأحرف صغيرة  .تحديد االتجاه أيضا حروف خطوط اإلشارات: تسرع حروف خطوط اإلشارات

)مثال: بالنسبة للمدن األكثر أهمية   حرف كبرى و بأحرف صغيرة بالنسبة للمدن صغيرة الحجم ثم بأ) مثال: محطة القطار( مائلة 

 و هذه املعرفة تسمح بفرز املعلومات املتعين قراءتها في تقاطع طرقي بطريقة أسرع . الرباط( 

جب و غيابها يعني أنه ي ،االستمرارية على املحور: ال تتواجد إشارات تغيير االتجاه إال عند إمكانية تغيير االتجاه عند التقاطع الطرقي 

 مواصلة السير على نفس املحور.

و  .الشبكات )حتى املسالك الغابوية(هذه إلى أهم الشبكات الطرقية بل و حتى إلى كل  الدخول خريطة طرقية: حسب املقياس تمكن من 

سبة ملنطقة التزود بخرائط مالئمة لتنقالته. على األقل بخريطة وطنية للتنقل فيما بين الجهات و بخريطة محلية بالنإذن ينبغي 

 تحديدمفتاحا يبين نوع الطريق والكيلومترات الجزئية و حجم التجمعات العمرانية. يمكن هذا من  دائما الوصول.  تتضمن كل خريطة

إشارات و حسب دقة هذه الخرائط يمكنها أن تسمح بالتوفر على  للكيلومترات.نريد سلكها و احتساب العدد اإلجمالي  املحاور التي

 غابات...(. و  مواقع خاصة و  تغيرات االرتفاع و  تضاريس و  نقط االزدحام ) السيرتوجيه خالل لل استدالل

إعداد مساره: زيادة على رصد املحاور و املسافات الكيلومترية , يجب األخذ في الحسبان أوقات و أماكن التوقف للراحة و املطعمة و 

 و نوع و اسم الشبكة الطرقية  و طريق" تظهر فيه: املدن املتعين عبورها التزود.  يمكن نقل مالحظات دقيقة ليكون لنفسه "كتيب 

 ... لتوقف للراحةمكان ا و املسافات الكيلو مترية املتعين قطعها بين كل مدينة و على كل شبكة 

نظافة الزجاج  و  طاطيةضغط اإلطارات امل و  االحتياطات: يجب القيام بمراقبة حالة املركبة ليلة االنطالق على أقص ى تقدير )املستويات

 حمولة املركبة بشكل جيد لتفادي عرقلة الرؤية وعدم تجاوز الوزن األقص ى املرخص به لحمولة املركبة. ربطيجب موازنة و  ...(. و

ومن الحكمة أن يأخذ معه املاء  .بطريقة سليمة قبل االنطالق و يتغذىأن يرتاح  يأخد في  الحسبان ضرورةوأخيرا على السائق أن 

 خالل الرحلة. بعض املواد الغذائيةو 

 و بالتالي يكون انتباهنا مكرس فقط ملهمة السياقة لدينا. .اليقظة: هي الحالة التي يكون فيها اإلدراك في أحسن أحواله

ــــ ال تعمل  وتحليالتنا .مؤشرات أخرى إدراك تشل اهتمامنا حول نقطة تثبيت دون آن يكون باستطاعتنا  "ستيقاظ"ا: هي حالة عاسالنــ

 ف فورا في هذه الحالة.و يجب الوق و  ! (بل بشكل آلي ) إذن إال على شكل ردود فعل

فقدان بعض األعضاء للحس )السيما الذراعين( ثم في نهاية املطاف  و  عالمات العياء: تظهر مع الحاجة إلى تغيير الوضع بصفة متكررة

 تنمل العينين.

 البداغوجي.حصيلة املقطع  5

 رفه حول هذا املوضوع قبل املقطع؟ما هي معا

 هل يتبع الوجهة املحددة من طرف املكون؟ هل يعرف أيضا كيف يكون مستقال؟

 هل يعرف التفريق بين السرعة املفرطة واإلفراط في السرعة؟

 ما هي خالصاته فيما يتعلق باالستعداد لسفر طويل؟

 ر؟هل من الضروري مواصلة هذا الدرس أو االنتقال إلى مقطع آخ
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 السياقة املراعية للبيئة

  السرعة مع مسطور الطريق ى أسير مع مالئمة مستو 

  سرعة السير باملسارات الطويلة أعمل على استقرار 

 كراهات البيئية لتكييف سرعة السيرآخذ في الحسبان اإل 

 الكفاءات التي يجب بلوغها 1 

 : ةقيدق 30على مسار ملدة  

  تقليلذلك ممكنا، السيما إيقاف املحرك و كان املراعية للبيئة متى  السياقةت املطاطية. أطبق مبادئ بعد مراقبة ضغط االطارا

 . هاوالرفع السريع  من من مستوى السرعة النزول

 .ال يمكن تقبل أي توقف للمحرك أو أية مضايقة لباقي مستعملي الطريق خالل هذه املرحلة

 الوسائل 2 

 سط املدة الزمنية متو  -أ                

 دقيقة 45

 مكان التعلم -ب                

 داخل و خارج التجمعات العمرانية

 األدوات الضرورية  -ج               

 مركبة و حاسوب املركبة أو ورقة لعمليات الحساب

 فضاء التعلم  3

 فائدة املقطع                   

بة لنقل البضائع مباشرة بالواجب املنهي. و تمكن تعليمات بسيطة و ذات توجه سليم من تقليص يرتبط اختيار التنقل على متن مرك

استهالك البنزين و كمية التلوث املرتبط باشتغال محرك حراري. و تقلص السياقة االقتصادية كذلك من نفقات صيانة املركبة 

 )عجالت و أجهزة الحصر و واصل( و تعزز السالمة بتصرف استباقي. 

 البيداغوجي.بلورة املقطع  4

  -املواضيع الديداكتيكية-لها خالل املقطع  النقاط التي سيتم التطرق  .أ                

السياقة مع مراعاة البيئة تعني فهم الرهانات البيئية و نتائجها على االحتياطات الطبيعية و كذا اآلثار السلبية للتلوث الجوي على 

و أهم امللوثات املتعلقة بالسيارات هي أول أوكسيد  (أوكسيد الكربون و أوكسيد اآلزوت و الجسيمات الدقيقة... انبعاث ثاني)الصحة 

كسيد الكربون أ ثانيو كذا الجسيمات املنبعثة من محركات الديزل. إن  و  الهيدروكربونات غير املحترقة و  أوكسيد اآلزوت و  الكربون 

االسباب الرئيسية املسؤولة عن ازدياد آثار االحتباس الحراري و التغيرات املناخية املالحظة من الناتج عن الوقود االحفوري هو أحد 

 عدة سنوات.

 و اعتمادا على أمثلة صادرة عن املتعلم، أثير إمكانيات أنماط النقل األقل تلويثا حسب إكراهاته الخاصة.

ي، استباق التخفيفات من السرعة برفع الرجل عن دواسة السرعة في نطبق أثناء السير بالتناوب بين املدينة و خارج املدار الحضر 

الدوراني  نظام الأقرب وقت ممكن، ثم االبقاء على مستوى السرعة االعلى، و أخيرا النزول بمستوى السرعة عندما نكون في مستوى 

 املنخفض.

و إذا كانت املركبة مجهزة نستعمل  .قبة لسرعة السيرمرا ةحصر باملحرك أو أيال سنفقد إمكانية و إالال يجب السير بنقطة الحياد 

 قدر االمكان معدل السرعة من أجل ضمان استقرار املركبة ألطول فترة ممكنة.
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 ضغط هواء العجالت أخدين بالحسبان حرارتها.و مرة أخرى خالل الدرس  نراقب على األقل مرة واحدة في بداية الدرس  ميدانيا

 20نطفئ املحرك عند كل وقوف  تتجاوز مدته  الى األحمر أو عند اختناق في الطريقعلى التو ئية مرت عند االقتراب من إشارة ضو 

 ثانية.

 املفاتيح-املخططات و  املفاتيح-الكلمات  .ب                

 .ك أكثر للوقودطار املطاطي الناقص الضغط يقاوم أكثر االحتكاكات و بالتالي يتسبب في استهالاإل ضغط االطارات املطاطية: 

كما يكمن أن يتجاوز حقن الوقود في محرك  .%25: سوء صيانة املركبة يتسبب في استهالك أكثر للوقود قد يصل إلى حالة املركبة

 الطلب الحقيقي للمحرك غير مضبوط

ق تخفيضات السرعة ستبأ .تردد في السير بنظام منخفض األعلى دون مر دون انتظار إلى املستوى أنطلق بتمهل و أ قيادة مرنة:

. و عند االقتراب من عالمة دخول مجال حصردواسة الاستعمال باستعمال حصار املحرك دون النزول بمستوى السرعة بدال من 

 .متر قبل الوصول إليها، و في هذه الحالة فإنك تسير "مجانا" 500عمراني، يمكنك على أرض مستوية الكف عن اإلسراع ألكثر من 

لترات من املحروقات  5حتى كلم/الساعة يمكن من اقتصاد 10كلم بناقص  500 مسافة : السير علىمرة أخرى  سرعة السير أخفف 

حافظوا على سرعة سيركم و استعملوا معدل  .كلغ من انبعاث تاني أوكسيد الكربون  12%، أي ما يماثل 12.5 نسبةو التقليص ب

 .)مستقيمة طريق سلسة و (السرعة بمجرد ما تسمح حركة املرور بذلك 

 20: إطفاء محرك املركبة ثم إعادة تشغيله يمكن من استهالك أقل للوقود عوض تركه يدور في حالة وقوف ملدة إطفاء املحرك 

 و يجب تطبيق هذه العملية عند الوقوف عند إشارة ضوئية ثالثية مرت للتو إلى االحمر. .ثانية

و يمكن أن يصل االستهالك . كلغ 3.5من ثاني أوكسيد الكربون أي ما يماثل  %15على االقل  يلقىكلم 100: على كل  تكييف الهواء

% داخل املدينة. و للحصول على توافق جيد، يجب تهوية املركبة عند 25% على الطريق و 10املفرط للوقود بسبب تكييف الهواء إلى 

 ير.غالق النوافذ عند سرعة أكبر للسإالسرعات املنخفضة و استخدام التكييف بعد 

 حصيلة املقطع البداغوجي. 5

 ؟ ما هي معارفه حول هذا املوضوع قبل املقطع

 السياقة املراعية للبيئة؟ هل يطبق تلقائيا مبادئ

 هل من الضروري مواصلة هذا الدرس أو االنتقال إلى مقطع آخر ؟
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 36بطاقة 

 و حالة الطوارئ( )القطيعة تدبير الوضعيات الحرجة
  حسب خاصيات املركبة.أقيم مسافات الحصر 

 .أقيس تأثير البيئة على مسافات الحصر 

 .أحاكي حدود التجنبات في بيئات متدهورة 

 أقيس مسافة توقفي حسب سرعات سير مختلفة. 

 أحاكي وقوفا مفروضا بواسطة حافز خارجي.  

 بلوغها يجب  الكفاءات التي1 

 في دقيقتين كحد أقص ى : 

 / مركبة / بيئة( املؤثرين في مسافة الحصر. إنسان) HVEعوامل ل  ةالحصر و أعطي ثالثأشرح مفهوم مربع السرعة في مسافة 

 الوسائل 2 

 متوسط املدة الزمنية  -أ                

 دقيقة. 60

 مكان التعلم -ب                

 قاعة بحاكي إذا أمكن. و   زنقة خالية و  موقف سيارات خال و  مرآب و  حلبة خاصة

 األدوات الضرورية  -ج               

 مركبة ومعينات متعددة الوسائط. و   حلبة أو زنقة خالية و  حاكي

  فضاء التعلم 3

 فائدة املقطع                   

ي هذه املفاهيم يمكن أن تكون مفيدة، ولكن األساس ي الذي يجب االحتفاظ به بعد القيام بالتجربة هو أن نكون قادرين على التوقع ف

 وقت مبكر جدا لتفادي الوقوع ما أمكن في مثل هذه الوضعيات.

 البيداغوجي.بلورة املقطع  4

  -املواضيع الديداكتيكية-لها خالل املقطع  النقاط التي سيتم التطرق  .أ                

في الثانية مع تفصيل تأثيرات  اعة( و فقدان كلم/سg2a/ v²العالقة بين الصيغة ) االتخفيف السيمنشرح مفهوم  بطريقة نظرية

 .  HVFمختلف عوامل نظام 

منذ وقوع التصادم، ثم الرجوع إلى  زمنو لتفسيرها نعود في ال مراحل. 4نثير تحليل الحادثة بتقسيم حادثة ما إلى سو 

لعوامل و أن لإلنسان القطيعة من أجل الرجوع إلى وضعية سياقة عقالنية، املبدأ هو فهم أن حادثة سير هي متعددة ا،االستعجال

 ! و ال يجب االعتقاد أبدا بالحتمية .مكان كبير في املسؤولية عن الحوادث

 60 و 40من  سير  بسرعات استعجالحاالت  ملحاكاة القوية الحصرأو على حاكي نقوم بسلسلة من عمليات  في منطقة واضحة

ون مسافة حصره ثم يقارن هذا التقدير بالواقع ونقوم بربط قبل هذه التمارين يجب على املتعلم أن يقدر ماذا ستك كلم/ساعة. و

 السرعة بمفعول مربع السرعة على مسافة الحصر.

 عند)جهاز املساعدة  AFUو ت( جهاز منع انغالق العجال ) ABS السياقة و هي على  ساعدة املوسائل الو يجب أن يشرح مختلف 

.                                                                            على حدىمع حدود كل منها لمسار( )جهاز التصحيح اإللكتروني ل ESPو  املستعجل( الحصر

التكسية و و   بالحصر و املسافة حسب سرعة السير  رتبطةيجب عليه أن يكون قادرا على الربط بين مراقبة مختلف أجهزة املركبة امل

 املستعملة. حصر تقنية ال

ه على حاكي أو يتم النقاش حول ضرورة استدراك فقدان لاللتحام بواسطة تصحيح خفيف لالتجاه و عدم محاولة تفادي يمرن نفس
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 حيوان وحش ي مخافة خطر الخروج عن الطريق و االصطدام بحاجز ثابت أو السقوط في واد.

 ملتعلم في مفهوم االستباق والسياقة الوقائية.ويفكر ا .عند عمليات الحصر املثارة نوضح تأثير وقت ردة الفعل على مسافة التوقف

 و يقوم بتطبيق هذه التقنية ) القدم أمام دواسة الحصر(  عند اجتياز تقاطعات للطريق أو ممرات ذات رؤية محدودة.

 املفاتيح-املخططات و  املفاتيح-الكلمات  .ب             

مما  قليلة النجاعةالتوفر على وقت قصير للتحليل أو األخذ بالحسبان مؤشرات  إن الخطر الرئيس ي في السياقة هو  االنتباه االنتقائي :

يقلص فهمنا للوضعيات الخطيرة، كما أن التسرع هو العامل الرئيس ي ألخطاء السلوك. فيمكن أن نقرر مثال الحصر في حين أن الحل 

 هو أحد مفاتيح السالمة. األفضل هو التجنب في الحالة التي تصادفنا. إن عدم الشرود أثناء السياقة

% من عمليات الحصر التي نقوم بها هي لضبط أكثر أو أقل دقة وهي عمليات حصر متدرجة. و في حالة الطوارئ 99إن  الحصر املثالي:

يجب تثبيت  و من ثم فعند ممارستنا لحصر تنازلي نكون فعالين أكثر. و ممكن،يجب علينا التقليص من سرعة السير في أقرب وقت 

مع تحريك دواسة الحصر بطرف القدم بقوة في البداية ثم تخفيف الضغط تدريجيا على الدواسة، إال في حالة  يةلكعب على األرضا

 انغالق العجالت فيجب تخفيف هذا الضغط بسرعة.

هنا تبدو ميزة  إن انغالق عجلة ال يعمل سوى على تمديد مسافات الحصر و ال يسمح لنا بالتحكم في اتجاهنا. )و  التحكم:فقدان 

 األنظمة املضادة النحصار العجالت (.

إذا كان نظام املحرك غير مالئم عند االقتراب من سكة حديدية، يمكن للمركبة أن تتوقف وسط  توقف املحرك/السكك الحديدية:

كبة من االرتجاف و إخالء السكة ) أو تقاطع الطريق( و التصرف الالئق في هذه الحالة هو إثارة مفتاح دوران املحرك لتمكين املر 

 منطقة التعارض.

التي ال يمكن فيها التوقف قبل حاجز يجب االلتفاف حوله ، و تتطلب وضعية السياقة هذه الكثير من الدقة،  وضعياتفي ال التجنب:

هما   على فضاء حرنظر موجه نحو املكان املتوفر  و فالوضع الجيد لليدين على املقود ) يد تمكن من التجنب و األخرى للتصحيح ( 

 اإلمكانيتين الوحيدتين للتصرف بدقة.

 البداغوجي.حصيلة املقطع  5

 ؟ ما هي معارفه حول هذا املوضوع قبل املقطع

 املؤثرة على مسافة الحصر ؟ HVE هل يعرف عوامل نظام 

 هل يعرف شرح فرق التقنية بين حصر مريح و حصر حالة طارئة ؟

 سياقة العقالنية ؟ما هي خالصاته فيما يتعلق بال

 هل من الضروري مواصلة هذا الدرس أو االنتقال إلى مقطع آخر ؟
 

 


