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ً معلومات حول قواعد وممارسات القیادة اآلمنة لمساعدتك على أن تصبح   مونتاناوالیة في  السائق تیبكُ  یقدم لك . تأكد من قراءة  سائقاً آمنا
 سنقدمھا لك ھنا. ما لم تكن تعرف المعلومات التي  والعملیة النظریةاجتیاز االختبارات تباعاً ال یمكنك الدلیل بعنایة. 

 
المحاكم  تلتزم مرجعاً قانونیاً شامالً.مونتانا وال یُقصد بھ أن یكون   المركبات في والیة قیادة صیاغة قوانین المذكورالسائق  ُكتیبیعید 

الحصول على مزید   كالحاشیة التفسیریة ولیس ھذا النص. یمكنالُمزّودة بالھوامش والنموذجي  قانون والیة مونتانامسودة لالفعلیة  بالصیاغة
أو   ؛www.dojmt.gov/driving اإللكتروني ؛ الموقعمعتمد للسائقین إنفاذ القانون أو ممتحن: مكتبة عامة أو وكالة عبرمن المعلومات 
 P.O. Box 201430, Helena, MT 59620-1430 or 1-406-444-3933عبر:  اآللیة قسم المركبات

 
اإللكتروني موقعھ  عبر مكتب التعلیم العاممن   السائق تیبكُ المصورة من  المعدلة النسخة  یمكنك الحصول على

http://www.opi.mt.gov/Programs/DriverEd/  :۱-۸۸۸-۲۳۱-۹۳۹۳أو عبر االتصال بالرقم التالي . 
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 المستقبل، سائقعزیزي 
 

استقالالً جدیداً   ذلك  یمنحكس مرحلة البلوغ. نحو بلوغ  ھامة تعلم القیادة خطوة یعتبر 
خلف عجلة   عند جلوسكربما لم تكن لدیك من قبل. ولكن ذلك یتبعھ أیضاً مسؤولیات 

ً  رواح الركاب وزمالئك السائقینأ ؛القیادة فلن تكون سالمتك فقط على المحك  تباعا
 أیضاً.بین یدیك 

 
  یتعیّن علیك اإللمام بھاادرس ھذا الدلیل عن كثب ألنھ یحتوي على القواعد التي 

ً عن المشاكل. ستجد  آمناً وبعیداً للبقاء  معلومات حول كیفیة الحصول على   تباعا
وكیفیة فحص   في حالة الطوارئ على جانب الطریق  فعلھ رخصة القیادة وما یجب  
 . ةمركبتك قبل رحلة طویل

 
ً  ، ابقمبكراً، قد مركبتك بتمھلغادر  – الطریق  تعلیماتلذا اتبع  ، وِعش لفترة  یقظا

 . أطول
 

 قد مركبتك بأمان،
 
 
 

 نودسن المدعي العام أوستن  أوستن

http://www.dojmt.gov/driving
http://www.opi.mt.gov/Programs/DriverEd/
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 بغرض التیسیر: العدید من الخدمات عبر اإلنترنت  المركباتیقدم قسم 

 جدولة المواعید 
من جھاز  ت تراخیص القیادة ومنحھا للسائقینعبر اإلنترنت جدولة موعد أو عرضھ أو تعدیلھ أو إلغائھ لخدما   خاصیة جدولة المواعیدتتیح لك 

ً أیام  ۷ –یومیاً ساعة   ۲٤الكمبیوتر الخاص بك  في المحادثات عبر اإلنترنت على تجنب االنتظار  خدمة جدولة المواعید . تساعدك أسبوعیا
 .مركز خدمة العمالءالخاصة ب خطوط الھاتف أثناء إنشغالالھاتفیة 

 خدمة تجدید رخصة القیادة 
 مؤھل لتجدید رخصة القیادة –مواطناً أمریكیاً العمیل أن یكون  التالیة: الشروطتلبیة بشرط یادة عبر اإلنترنت یسمح للعمالء بتجدید رخصة الق

أشھر بعد تاریخ انتھاء الصالحیة) ولدیھ رخصة قیادة صالحة أو ترخیص لم یتم تعلیقھ أو إلغاؤه في أي والیة   ۳أشھر أو في غضون  ٦قبل (
وفحص   وسیلتین صالحتین لتحدید الھویةإلى نسخة من  أیضاً عبر اإلنترنت أو عن طریق البرید. سیحتاج العمیل  السابقةالتجدید  تتم عملیةولم 

عبر اإلنترنت/عبر البرید   القیاسیةرخصة القیادة طلب تجدید ) و۲۰-۱۹۰۰ الطبي (نموذج والفحص )۲۲-۱۸۰۱(نموذج  حاسة البصر 
 ). ۲۱-۱۹۰۰أ (نموذج

 فحص حالة
یمكنھم التحقق من حالة الترخیص والحالة التجاریة   ؛مونتانا الصادرة عن والیة قیادتھممن التحقق من الحالة الحالیة لرخصة  العمالءتمكن 
رقم الضمان االجتماعي ) عن طریق إدخال اسم العمیل ورقم رخصة القیادة واألرقام األربعة األخیرة من MEC( شھادة الفحص الطبيوحالة 

 میالد.اللعمیل وتاریخ الخاص با

 تجدید تسجیل المركبات 
  المركبة) أو رقم VIN( المركبةأو رقم تعریف  ملكیة المركبةرقم عبر اإلنترنت عن طریق إدخال  ممركباتھتمكن العمالء من تجدید تسجیل 

 .للعامةھذه الخدمة متاحة  إن ). الجدیدةالمركبات رقام أ(الموجود في 

 البحث عن مركبة
وعرضھا بما في ذلك معلومات المالك وسجل الملكیة ومعلومات  تسجیل المركبةیسمح للمستخدمین بالبحث الفوري عن معلومات 

 للشركات والعامة. إن ھذه الخدمة متاحةالتسجیل. 
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 سجالت تاریخ السائق
التحقق من صحة معلومات المستخدم  عن طریق  ،سجل السائق على الفور الواردة في معلوماتالعرض ب المصرح لھمیمكن للمستخدمین 

جلھ. ال تعرض السجالت رقم  االطالع على س السائق الذي یطلبونالخاص ب میالدالسم ورقم رخصة القیادة وتاریخ االخاصة بھم وإدخال  
  صادرة عنادة رخصة قی یحملالخدمة متاحة ألي شخص إن ھذه  الضمان االجتماعي للسائق أو العنوان أو أي أرقام رخصة قیادة سابقة. 

وللشركات المرخصة مثل وكاالت التأمین وشركات النقل  للعامةأیضاً  متاحة الخدمة .الوالیةوالیة مونتانا أو بطاقة ھویة صادرة عن  
 من سجالت القیادة. أعداداً غفیرةبالشاحنات التي تطلب بشكل روتیني 

 تصاریح التسجیل المؤقتة
ملكیة وتسجیل مكتب المقاطعة ومونتانا وموظفي خدمات المركبات في مكاتب أمین صندوق  والیة لتجار المركبات في  إن ھذه الخدمة متاحة

 المركبات. 

 للتحمیل   تیبات إرشادیة وكُ   للملءنماذج قابلة  
ً نموذجاً وكُ  ۸۰یتوفر أكثر من   العدید من تلكیمكن ملء  ). MVDالخاصة بقسم المركبات اآللیة ( نماذجالعلى موقع  تیباً إرشادیاً مجانا

 .النماذج على جھاز الكمبیوتر الخاص بك
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  رخصة القیادة  –الفصل األول 
 

  منح تراخیص القیادةلمرجع سریع  ►

•  ً موافقات خاصة لقیادة ویلزم الحصول على  صادرة عن والیة مونتانارخصة قیادة ساریة المفعول  یتعین على كل سائق أن یحمل دوما
 ات البخاریة أو الدراجات الناریة (سكوتر). دراجال

ً  ٦۰في غضون رخصتھم الساریة على المقیمین الجدد التقدم لتحویل  یتعین • ً  ۳۰( یوماً متتالیا خوض االختبار  ). للفئة التجاریة یوماً متتالیا
 رخصتك األولى. (اختبار الطریق) إلزامي للحصول على النظري وفحص حاسة البصر واالختبار العملي 

 .میالد حاملھا بتاریخ ) صالحة لمدة أقصاھا أربع إلى ثماني سنوات وتنتھي عادةً درخصة القیادة األساسیة (الفئة  •
ً  ۱٦ن الحد األدنى لسن الترخیص ھو فإ  عاماً؛  ۲۱بالنسبة للمقیمین الذین تقل أعمارھم عن   • ً  ۱٥(  عاما ) للملتحقین ببرامج تعلم القیادة  عاما

 للشخص ذي الصلة.  ویسري حتى عید المیالد الحادي والعشرین
 . ۸إلى قسم الرسوم في الصفحة  بالتحدید؛ برجاء العودةالرسوم: لمعرفة الرسوم  •
على الرسوم  ذلك . ال ینطبقالخاصة بالمركباتمعامالت ال٪ على جمیع ۳رسوم إداریة بنسبة سیتم فرض ، ۲۰۱۸ینایر  ۱من  اعتباراً  •

 بھا المقاطعة. التي تحتفظ
. قائمة الرسوم الكاملة  رخصة القیادةفي مكتب أمین صندوق المقاطعة أو محطة رخصة قیادة المركبات مقابل الحصول على  برجاء الدفع •

 . سحب آليأو بشیك أو ببطاقة ائتمان/ نقداً الدفع . /licensing-https://dojmt.gov/driving/driver والحالیة متاحة على
 . /scheduling-https://dojmt.gov/driving/appointmentزیارة برجاء عبر اإلنترنت *  لتحدید وجدولة المواعید •
 دلیالً یؤكد صالحیة التأمین علیھا.تحمل داخل المركبة التي تقودھا من الضروري أن  •

 جدولة المواعید*  ■
 المكاتب المسؤولة عن إصداررخصة القیادة؛ وبالمثل، تتطلب بعض  المكاتب المسؤولة عن إصدارالمواعید متوفرة في جمیع مواقع 

 محددة مسبقاً.رخصة القیادة مواعید 
المنطقة التي تتواجد بھا في ھناك مكتب  عید لتحدید ما إذا كان جدولة المواخاصیة وانقر فوق  dojmt.gov/drivingزیارة برجاء  •

المكاتب  . في الرابطھذا  عبرتقدم خدمة جدولة المواعید عبر اإلنترنت. إذا كان األمر كذلك، یمكنك تحدید موعدك عبر اإلنترنت  حینھا
مونتانا واستبدال   رخصة القیادة الصادرة عن والیةلجمیع الخدمات باستثناء تجدید  مسبقة یلزم تحدید مواعید التي تقدم تلك الخاصیة،

 . مونتانا رخصة القیادة الصادرة عن والیة

 التحقق من ھویة حامل رخصة القیادة  ■
یجب أن یتطابق   لمتحدة.أكثر أنواع الجرائم الُمبلغ عنھا للسلطات داخل الوالیات اسرقة الھویة اآلن تعتبر جریمة  في غایة األھمیة. ھویتك

والذي سیتم التحقق االسم وتاریخ المیالد الموجودان في طلبك للحصول على رخصة القیادة أو بطاقة الھویة مع المستند األساسي الذي قدمتھ 
اآلن لتجنب   اءالتباینات واألخطللمساعدة في حمایتك من االحتیال. من المھم إصالح  ذلك یھدف؛ إدارة الضمان االجتماعي منھ بواسطة

المشاكل في المستقبل لك ولعائلتك. ستحتاج إلى تقدیم رقم الضمان االجتماعي الخاص بك عند التقدم للحصول على رخصة قیادة أو بطاقة 
مونتانا. یرجى التأكد من تطابق االسم القانوني الكامل وتاریخ المیالد الذي ستستخدمھ في طلبك للحصول على   صادرتین عن والیةھویة 

 . رخصة القیادة أو بطاقة الھویة مع ما ھو مسجل في إدارة الضمان االجتماعي
 

  مونتانا  الرخص والتصاریح والموافقات الصادرة عن والیةأنواع  ►

 ) (رخصة غیر تجاریة  د من الفئة   قیاسیةرخصة قیادة   ■
 رطل.  ۲٦۰۰۰بقیادة أي مركبة غیر تجاریة یقل وزنھا اإلجمالي عن  دتسمح لك رخصة القیادة األساسیة من الفئة 

قد ال تضطر إلى   فحص حاسة البصر واالختبار النظري واالختبار العملي (اختبار الطریق).اجتیاز  یتعیّن علیكلحصول على رخصتك، ل
ً كنت تحمل  اجتیاز تلك االختبارات إن  أخرى.  من دائرة ترخیصاً صالحا

 ) CLDرخصة قیادة تجاریة (  ■
تلك  لحصول على ). لCDL( مونتانا صادرة عن والیةرخصة قیادة تجاریة    یحملأن  المخصصة ألغراض تجاریةالمركبة   قائد یتعین على

تود التي  المركبةحجم  ي مركبة بنفسفواالختبار النظري واالختبار العملي (اختبار الطریق)  حاسة البصرفحص اجتیاز  یتعیّن علیكرخصة، ال
 دلیل رخصة القیادة التجاریةدراسة نسخة من  یتعیّن علیك(الفئة أ أو ب أو ج)،  CDLالختبارات الرخصة من نوع قیادتھا. للتحضیر 

]https://dojmt.gov/driving/forms/[  . 
. CDLدلیل  مدرجة فيالخرى األتطلبات فعلیك التحقق من الم، CDLرخصة من نوع  الحصول على أردتإن 
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 )IDبطاقة الھویة (   ■
صادرة عن والیة  مونتانا غیر مؤھل للحصول على بطاقة ھویة  والیة أخرى غیر  دائرةرخصة قیادة ساریة من   ویحملمونتانا  والیة  أي شخص مقیم في 

والعنوان وتاریخ المیالد (تبدأ قائمة المستندات المقبولة في الصفحة   ھویتك القانونیة (اسمك بالكامل) ووضعك القانوني یثبتما تقدیم یتعین علیك مونتانا. 
 ة شخصیة لك. التقاط صورو  ) ودفع الرسوم المناسبة٤

 البطاقة صالحة لمدة أربع أو ثماني سنوات. یجب أن تكون 
 
 
 رخصة المتدرب  ■

ً مصطلح" المتدرب "رخصة یعد  ً عام ا  یشمل ما یلي:  ا
 )TEPتصریح القیادة لتعلم قواعد المرور (  ■

التدریب  أثناء  مركبة  بقیادة*  لتعلم قواعد المرور  معتمدة من الدولة دورة المسّجل في  للمتدرب )TEP(  تصریح القیادة لتعلم قواعد المروریسمح 
 للمدرب الخص بتلك الدورة/التدریب. تحت اإلشراف المباشر  ؛المرور المخصص لتعلم قواعد

ً   )TEP(  تصریح القیادة لتعلم قواعد المروریعد   في الدورة.   المتدربالتي تم فیھا تسجیل  أثناء الفترة فقط  صالحا
 أثناء تعلم قواعد المرورصادرة   متدربرخصة  ■

ً  ۱٤ألي شخص یبلغ من العمر  المتدربیجوز إصدار ترخیص  المعتمدة من قبل  ( المرور أو أكملھا بنجاح*  تعلم قواعدعلى األقل ویشارك في دورة   عاما
 . ومراقب التعلیم العام)وزارة العدل 

و أحد الوالدین أو الوصي  المركبات أمرخص لتعلیم قواعد قیادة مدرب بصحبة عندما یكون فقط   دمركبة من الفئة   لقیادة تعد رخصة المتدرب صالحة
 بجانب السائق.  األمامي یشغل المقعدلآخر مع إذن من الوالدین أو الوصي  راشد القانوني أو شخص 

 *. معلومات مفصلة فیما یتعلق بالدورات المعتمدة من الدولة لتعلم قواعد المرور للحصول على  في منطقتكاتصل بالمدرسة الثانویة 
 رخصة المتدرب  ■
و أحد الوالدین أو الوصي  مرخص لتعلیم قواعد قیادة المركبات أمدرب بصحبة عندما یكون فقط   دمركبة من الفئة   لقیادة رخصة المتدرب صالحة تعد

 بجانب السائق.  األمامي یشغل المقعدلآخر مع إذن من الوالدین أو الوصي  راشد القانوني أو شخص 
ً  ۱٦ه/عمرھا ، یجب أن یكون عمرم،مؤھالً للحصول على رخصة متعل یكون مقدم الطلب لكي  دون احتساب الفترة التي تعلم بھا قواعد  على األقل ( عاما

ً  ۱٥) أو المرور ، سیُطلب من مقدم الطلب تقدیم المستندات  المتدرب*. للحصول على رخصة معتمدة لتعلیم القیادةوأن یكون قد أكمل بنجاح دورة  عاما
في    وفحص حاسة البصر النظري واجتیاز االختبار  الرخصة مونتانا) ودفع رسوم  والیة  إثبات اإلقامة في وما یثبت الوضع القانوني و(الھویة   المطلوبة 

 القیادة.  المحطة المخصصة الختبارات رخصة 
ة من أحد الوالدین/الوصي قبل بدء االختبار. یُلزم التوقیع استمارة موافقة موقع   یحملأن  فیتعین علیھ عاماً؛ ۱۸إذا كان عمر السائق المراھق أقل من 

 صالح لمدة عام واحد من تاریخ شرائھ.  الرخصة . إیصال للمركبة القاصر  قیادة الوالد/الوصي بقبول المسؤولیة المالیة عن أي ضرر ناتج عن 
 وتكون صالحة لمدة عام واحد. الرخصة ذات الصلة  الخاص بنوعاألساسي  النظري عند اجتیاز االختبار  المتدربیتم إصدار تصاریح رخصة 

ً  ۱۸لمدة ستة أشھر متتالیة من قبل أي سائق جدید یقل عمره عن  المتدربیجب استخدام رخصة   . عاما
الدورات الخاصة   یتم اعتمادووزارة العدل. لم   التعلیم العاممن قبل مكتب  الدورات الخاصة بتعلم قواعد المرورمالحظة: یجب أن تتم الموافقة على *

 لمعرفة مزید من التفاصیل فیما یتعلق بتعلم قواعد المرور".  المحلیةعبر اإلنترنت أو طرف ثالث. اتصل بالمنطقة التعلیمیة  بتعلم قواعد المرور

 ات البخاریة دراج موافقة خاصة (اعتماد خاص) لقیادة ال ■
ً  البخاریة الدراجة  قیادة یعتبر اعتماد الطرق   شبكة  على  بخاریة) مصنفة كدراجة (  إطاراتأو أي مركبة ذات عجلتین أو ثالث  لقیادة دراجة بخاریة  ضروریا

 العامة. 
دفع   یكیتعین علأن تحمل أو تكون مؤھالً للحصول على رخصة قیادة أساسیة.  یتعین علیك لقیادة دراجة بخاریة؛لكي تكون مؤھالً للحصول على اعتماد 

 . واالختبار النظري واالختبار العملي (اختبار الطریق) فحص حاسة البصر  واجتیاز الرخصة رسوم 
 .]/https://dojmt.gov/driving/forms[ البخاریةدراجة ُكتیب سائق ال ، ستحتاج إلى دراسةالنظريللتحضیر لالختبار 

  والیة  دورة مؤسسة سالمة الدراجات الناریة في  واجتزتنجاح من شرط اجتیاز االختبار العملي (اختبار الطریق) في حال أكملت ب  اعفاء المتقدمقد یتم 
 عند تقدیم الطلب.  ) MSFمونتانا (  والیة   وقدمت شھادة دورة مؤسسة سالمة الدراجات الناریة في الُمقامة في العام الماضي) MSFمونتانا (

ً وتعلم كیف تكون   motorcycle.msun.eduاكتشف المزید على  ً . یمكنك آمناً ومسؤوالً  سائقا لمزید من   1-800-922-2453االتصال بالرقم  أیضا
 المعلومات. 

باستخدام اعتماد خاص لقیادة دراجة  خارج الوالیة   تم إصدارھا تحویل رخصةإن كنت بصدد  االختبارات النظریة والعملیة من  اعفاء المتقدمقد یتم  ■
 . بخاریة
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 متدرب لقیادة دراجة بخاریة رخصة  ■

 البخاریة. للدراجات  النظري یتم الحصول على رخصة متدرب لقیادة دراجة بخاریة من خالل دفع رسوم الترخیص واجتیاز االختبار 
 . متدرب لقیادة دراجة بخاریة صالحة لمدة عام واحدالرخصة 

وافقة  م فوري والقریب للسائق المرخص الذي لدیھوأن یكونوا تحت اإلشراف ال فوراً  رخصة متدرب لقیادة دراجة بخاریة یتعین على الُمرخصین حیازة 
 خاصة (اعتماد خاص) لقیادة الدراجات البخاریة. 

 الھویة الحقیقیة  ■
الحكومة الفیدرالیة الحد األدنى من معاییر األمان لتحدید الھویة التي تصدرھا   حددت، 2005من خالل قانون الھویة الحقیقیة، الذي أقره الكونجرس في عام 

على   كھویة حقیقیة ُمصدق علیھاالھویة األخرى التي ال تفي بالمعاییر التي وضعتھا الحكومة الفیدرالیة  أشكال رخص القیادة. ال یمكن قبول جمیع كالدولة 
 . متن الرحالت التجاریة 

ممتثلة لما ورد في قانون الھویة  والیة مونتانا بإصدار بیانات اعتماد  والذي یفّوض  SB 366 ملحق  ۲۰۱۷مونتانا في عام  والیة  عیة في أقرت الھیئة التشری 
قیقیة  ممتثلة لما ورد في قانون الھویة الحالمعدات والموظفین الالزمین إلصدار أوراق اعتماد ) MVD. یمتلك قسم المركبات اآللیة ( ) REAL ID(الحقیقیة 

)REAL ID (  ۱من وزارة األمن الداخلي حتى  مھلة إضافیة مونتانا والیة . تلقت  ۲۰۱۹من ینایر  ممتثلة لما سبق اعتباراً وستبدأ في إصدار أوراق اعتماد  
 .۲۰۱۹یونیو 

لالمتثال الكامل لما ورد في قانون الھویة الحقیقیة   الخاصة بوالیة مونتانا حزمة ال لتقدیم  ۲۰۱۹یونیو  1حتى ) مھلة MVDقسم المركبات اآللیة ( لدى
)REAL ID ( . 

  سیتم معاملة،  )MVDالمقدمة من قسم المركبات اآللیة (لى حزمة االمتثال الكامل لبطاقات الھویة الحقیقیة ) عDHS( بمجرد موافقة وزارة األمن الداخلي 
المرافق الفیدرالیة حتى أكتوبر  وكھویة لدخول لرحالت المحلیة والتجاریة كبطاقات ھویة في امونتانا  ادرة عن والیة الصجمیع رخص القیادة وبطاقات الھویة 

2020. 

رخصة أو بطاقة ھویة متوافقة  ، سیحتاج جمیع المسافرین الذین یسافرون على متن الرحالت المحلیة والتجاریة داخل الوالیات المتحدة إلى ۲۰۲۰بعد أكتوبر 
 ). TSAت (أو نموذج بدیل مقبول لتحدید الھویة معتمد من إدارة أمن النقل والمواصال ) REAL ID( مع ما ورد في قانون الھویة الحقیقیة 

         https://mtrealid.gov/faqs زیارة برجاء ، اآلنیةالمعلومات والتحدیثات لمزید من 
 

 مونتانا  رخص القیادة من والیة من یمكنھ التقدم للحصول على   ►
 

تعلیق أو إلغاء رخصة القیادة الخاصة بك  مونتانا أو إصدارھا أو االحتفاظ بھا إذا تم صادرة عن والیة ال یمكنك التقدم بطلب للحصول على رخصة قیادة 
 منطقة أخرى. ي أي والیة أو ف

 یمكنك الحصول على رخصة قیادة إذا كنت: 
 عاماً أو أكبر:   ۱۸بعمر 

 : مقبولة إلثباتقادر على تقدیم مستندات  ■
o  ٤الوضع القانوني (انظر صفحة ( 
o  ٤الھویة (انظر صفحة ( 
o  ٦اإلقامة (انظر صفحة ( 

 اجتیاز اختبارات رخصة القیادة المطلوبة  ■
 تسلیم أي رخص قیادة أخرى  ■
 المطلوبة الطبیة الالزمة لنوع رخصة القیادة  الشروط اجتیاز  ■
ً غیر كفء  لم تستطع المحكمة أن تثبت بأنك ■  معتاداً على تعاطي المخدرات غیر الشرعیة أو  مدمناً للمشروبات الكحولیة أو  عقلیا

 عاماً:  ۱۸بعمر أقل من  
ً   ۱٦إذا كان القاصر یبلغ من العمر  ■ ً  ۱٥یبلغ من العمر  –أو  – عاما البرنامج الخاص بتعلم قواعد المرور وھو المعتمد من قبل الوالیة  وأكمل  عاما

 عبر اإلنترنت غیر معتمدة)  الُمقدمة  بنجاح (الدورات 
ً  وقبول المسؤولیة المالیة عملیة الترخیص الحصول على موافقة الوالدین / الوصي على  ■  تباعا
 تقدیم مستندات مقبولة إلثبات:  ■

o  ٤الوضع القانوني (انظر صفحة ( 
o  ٤الھویة (انظر صفحة ( 
o  ٦اإلقامة (انظر صفحة ( 

  من ھذا الدلیل للتعرف على المتطلبات الكاملة.  السادسة في الصفحة  الُمؤھلةراجع قسم رخصة القیادة    مالحظة:  
 مقیمون جدد ■
مونتانا (إذا كان لدیك رخصة قیادة   صادرة عن والیةعلیك الحصول على رخصة قیادة   تعینی مونتانا، من والیة أخرى لإلقامة الدائمة في والیة انتقلت  إن

 ).]/https://dojmt.gov/driving/forms[دلیل رخصة القیادة التجاریة  فیتعین علیك مراجعة تجاریة، 
یوماً متتالیاً ویتعین علیك بعد  ٦۰التي انتقلت منھا، فیمكنك استخدامھا لمدة تصل إلى  المنطقةرخصة قیادة ساریة المفعول صادرة عن   بحوزتكإذا كان 

ة  رخصوزتھم بح مونتانا. یمكن للسائقین من خارج الوالیة الذین یحملون  رخصة قیادة صادرة عن والیة للحصول على   والتقدم التنازل عنھا  تلك المدة
عملي (اختبار  أو اختبار  نظري مونتانا دون اختبار  صادرة عن والیة  ساریة المفعول من خارج الوالیة استبدال رخصة قیادتھم األساسیة برخصة قیادة

  النظریة والعملیة (اختبار بأمان على الطریق السریع إكمال االختبارات مركبة الكافیة لقیادةقد یُطلب من المتقدمین الذین قد یفتقرون إلى القدرة   الطریق). 
 . سوى رخصة قیادة واحدة صالحة صادرة عن أي سلطة ترخیص في أي وقت  تحمل . ال یجوز أن )الطریق 
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 الجیش (الخدمة العسكریة)  ■

مونتانا ما لم   والیة االحتفاظ برخصة ساریة المفعول خارج الوالیة والقیادة في ،وعائالتھم ،أثناء فترة الخدمة الفعلیةسكریین للعیجوز 
 .مونتانا رخصة القیادة من والیة، یجب الحصول على الحصول على فرصة عمل فعلیةإذا تم   .یصبحوا موظفین بأجر

ساریة أثناء فترة الخدمة  ن بطاقة عسكریة سكریین الذین یقدموسنوات للع ۸تصل مدة صالحیتھا إلى   اعتیادیة سیتم إصدار رخصة قیادة
ا وسیتم تدوین العبارة التالیة كإشارة لإلعفاء العسكري  القیادة في والیة مونتان الشروط الخاصة بإصدار رخصةوالذین یستوفون  الفعلیة

  اإلشارة الخاصة . بمجرد إضافةالعسكریة" أیام بعد التسریح المشرف من الخدمة   ۹۰"صالحة لمدة   على الجزء الخلفي من الرخصة: 
"قبل ستة   بعد تجاوز الفترة المعتادة المخصصة للتجدیداإلعفاء العسكري إلى رخصة القیادة، یجوز لحاملھا التقدم لتجدید رخصة القیادة ب

 ". انتھاء الصالحیة أشھر وحتى ثالثة أشھر بعد
في أي وقت طوال فترة خدمتھ العسكریة المستمرة.   ه الرخصةم بطلب لتجدید ھذالتقد اً عسكری إعفاءً لحاصل على ا  لحامل الرخصةیجوز 

ً  ۹۰تلك الرخصة لمدة تصل إلى بالقیادة  اً عسكری إعفاءً  یمكن للحاصلین على  من الخدمة العسكریة. المشرف التسریحبعد  یوما
ً  ۹۰أشھر بعد تاریخ انتھاء الصالحیة ( 3لدى السائق فترة سماح مدتھا   المشرف) للتجدید لتجنب عقوبة االختبار.  التسریحبعد  یوما

 سوى رخصة قیادة واحدة صالحة صادرة عن أي سلطة ترخیص في أي وقت.  تحملال یجوز أن 

 تصنیف المحاربین القدامى  ■
 ؛على رخصة القیادة أو بطاقة الھویة إدراج ھذا التصنیفكنت من المحاربین القدامى وترید  إن: ۲۰۱٤كانون الثاني (ینایر)  ۱من  ابتداءاً 

www.dojmt.gov/driving/driver-بزیارة  تفضلالتفاصیل أو  لمعرفةمونتانا  والیة فاتصل بقسم شؤون المحاربین القدامى في
personnel-licensing/#military 

 القانوني والھویة واإلقامةإثبات الوجود  ►
 

مونتانا تقدیم المستندات المطلوبة من كل فئة من الفئات والیة على جمیع المتقدمین للحصول على رخصة قیادة أو بطاقة ھویة من  یتعین
طالع . لال ۷مستندات موضحة في الصفحة محددة وتقدیم  خطواتالقیام ب )REAL IDتتطلب اشتراطات الھویة الحقیقیة (الثالث التالیة. 

 docs-www.dojmt.gov/driving/requiredبزیارة  برجاء بالوثائق المقبولة، على القائمة الحالیة 

 إثبات الوجود القانوني   .1
وجودھم في الوالیات المتحدة  یؤكد قانونیةمونتانا تقدیم دلیل  والیة على المتقدمین للحصول على رخصة قیادة أو بطاقة ھویة من یتعین

ً علیھم إثبات أنھم إما مواطنون أمریكیون أو مخولون  یتعینأي أنھ  –بموجب القانون الفیدرالي   الوالیات المتحدة. داخل حدودبالتواجد  قانونیا
 

مونتانا لمواطن أجنبي، سیتم التحقق من وجودھم  والیة ، من أجل إصدار رخصة قیادة أو بطاقة ھویة منMCA 61-5-105 اً لما ورد فيطبق
تفضل بزیارة ) (SAVE( الممنھج من أھلیة األجانب للحصول على االستحقاقات نظام التحققفي الوالیات المتحدة باستخدام  القانوني

www.uscis.gov/save یجب أن تنتھي صالحیة رخصة القیادة الصادرة لشخص أجنبي وتم تفویض وجوده في الوالیات المتحدة .( ً  مؤقتا
  األمریكیةدائرة خدمات الھجرة والجنسیة في موعد ال یتجاوز تاریخ انتھاء صالحیة الوثیقة الرسمیة الصادرة إلى الشخص من قبل 

)USCIS .( 
 

 فیما یلي قائمة بالوثائق المقبولة:
 VitalChekأمریكیة. (للحصول على نسخة مصدقة من شھادة میالدك، اتصل بـ  والیة نسخة أصلیة أو مصدقة من شھادة میالد صادرة عن   ■

]www.vitalchek.com[ مكتب اإلحصاءات الحیویة  –مونتانا  صادرة عن والیة   أو للحصول على شھادات میالد]www.dphhs.mt.gov[ (. 
  FS-240شھادة من وزارة الخارجیة األمریكیة أو سفارة أمریكیة عن والدة مواطن أمریكي بالخارج (التقریر القنصلي للوالدة في الخارج، نموذج  ■

 ) DS-1350أو شھادة تقریر المیالد، نموذج 
 جواز سفر ساري المفعول وغیر منتھي الصالحیة صادر عن وزارة الخارجیة األمریكیة  ■
 غیر منتھیة الصالحیة صادرة عن وزارة الخارجیة األمریكیة صحیحةبطاقة جواز سفر   ■
 یر الوالیات المتحدة مع: جواز سفر ساري المفعول وغیر منتھي الصالحیة صادر عن سلطة قضائیة غ ■

o  دائرة خدمات الھجرة والجنسیة األمریكیة (مقدم من سجل مرفقUSCIS  للوصول والمغادرة (نموذج (I-94 نفس االسم مع) (  اعتماد
 غیر المھاجرین)خاص ب   غیر منتھي الصالحیة

 أو
o ختم I-551  غیر منتھي الصالحیة للمقیم الدائم 

 ) N-578أو  N-570أو  N-550وغیر منتھیة الصالحیة (نموذج   صحیحةشھادة تجنیس   ■
 ) N-645أو  N-561أو  N-560وغیر منتھیة الصالحیة (نموذج   صحیحةشھادة جنسیة  ■
 بوع علیھا "ماریانا الشمالیة" بدالً من "مقیم دائم") مطI-551ماریانا الشمالیة (نموذج  صادرة عن جزر وغیر منتھیة الصالحیة   صحیحة بطاقة  ■
 " بدالً من "المقیم الدائم" الھنود األمریكیین) مع ختم "I-551(نموذج  صادرة للھنود األمریكیین بطاقة صالحة وغیر منتھیة الصالحیة ■
 ) I-197أو  I-179بطاقة ھویة مواطن أمریكي صالحة وغیر منتھیة الصالحیة (نموذج  ■
 ) I-551بطاقة إقامة دائمة صالحة وغیر منتھیة الصالحیة (نموذج  ■
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 )I-688(نموذج   بصورة مؤقتةمقیم لوغیر منتھیة الصالحیة  صحیحة بطاقة ھویة   ■
 ) I-327(نموذج  ألراضي الوالیات المتحدة دخول العادة إلوغیر منتھي الصالحیة صحیح تصریح  ■
 )I-571وغیر منتھیة الصالحیة لالجئین (نموذج صحیحة وثیقة سفر  ■
 )I-766أو  I-688Bأو  I-688Aوغیر منتھیة الصالحیة (نموذج صحیحة بطاقة تصریح عمل  ■
  بختم مختوم  جواز سفر ساري المفعول ولكن  دون) I-94"الجئ" (نموذج   بختم مختومووغیر منتھي الصالحیة  صحیحسجل وصول ومغادرة   ■

 ملحقة "الجئ" مع صورة 
صورة    وتحملمونتانا  والیة فيفیدرالیاً وتقع محمیتھا معترف بھا  من السكان األصلیینبطاقة ھویة رقمیة صادرة لمقدم الطلب من قبیلة أمریكیة  ■

 رقمیة لمقدم الطلب وتاریخ میالد مقدم الطلب ورقم التسجیل القبلي 

 إثبات الھویة  .2
مونتانا تقدیم المستندات التالیة إلثبات االسم القانوني الكامل وتاریخ  والیة  على المتقدمین للحصول على رخصة قیادة أو بطاقة ھویة من یتعین

 محل اإلقامة داخل والیة مونتانا:المیالد و

 إثبات االسم القانوني الكامل وتاریخ المیالد  ■
  المكتب المسؤول عن إصدارفي  إلى القائم على عملیة التحقق  –  ةثانوي مدرج  وثیقة أساسیة وأخرىإما وثیقتان أساسیتان أو  –علیك تقدیم وثیقتین  یتعین

 دلیل على االسم القانوني الكامل وتاریخ المیالد. لتقدیممونتانا  والیة  رخصة القیادة في 

 تتضمن الوثائق األساسیة ما یلي: 
 صادرة عن والیة أمریكیة أو كندیةو صورة ملونة غیر منتھیة الصالحیة ألكثر من أربع سنوات   تحمل■ رخصة قیادة أو بطاقة ھویة 

 . ■ شھادة میالد معتمدة صادرة عن والیة أمریكیة أو كندیة
أو متعدد   مدبوغ (مبصوم) بارز أو منقوش أو  ال: ختملمسجل (على سبیل المث الخاص بامالحظة: تحتوي شھادة المیالد المعتمدة عادةً على الختم 

 األلوان) وتوقیع أمین السجل وتاریخ تقدیم الشھادة إلى مكتب المسجل 
أو  FS-240]نموذج [ج طن أمریكي بالخارج (التقریر القنصلي للوالدة في الخارشھادة من وزارة الخارجیة األمریكیة أو سفارة أمریكیة عن والدة موا  ■

 ) DS-1350]نموذج [د شھادة تقریر المیال
ً معترف بھا فیدرالی  من السكان األصلیینبطاقة ھویة رقمیة صادرة لمقدم الطلب من قبیلة أمریكیة  ■ صورة   وتتضمنمونتانا  والیة فيوتقع محمیتھا   ا

 رقمیة لمقدم الطلب وتاریخ میالد مقدم الطلب ورقم التسجیل القبلي 
قبل أولئك   من بطاقة ھویة عسكریة غیر منتھیة الصالحیة صادرة عن وزارة الدفاع األمریكیة (الخدمة الفعلیة أو االحتیاطیة أو المتقاعدین أو المعالین ■

 رقمیة لمقدم الطلب وتاریخ میالد مقدم الطلب تحتوي على صورة ملونة أو صورة  والفعلیة)  في الخدمة 
 جواز سفر ساري المفعول وغیر منتھي الصالحیة صادر عن وزارة الخارجیة األمریكیة  ■
 وغیر منتھیة الصالحیة صادرة عن وزارة الخارجیة األمریكیة   صحیحةبطاقة جواز سفر   ■
 یر الوالیات المتحدة وإما: جواز سفر ساري المفعول وغیر منتھي الصالحیة صادر عن سلطة قضائیة غ ■

o  دائرة خدمات الھجرة والجنسیة األمریكیة (مقدم من سجل مرفقUSCIS للوصول والمغادرة، نموذج (I-94  نفس االسم مع)  اعتماد غیر منتھي
 غیر المھاجرین) أوخاص ب  الصالحیة 

o ختم I-551 غیر منتھي الصالحیة للمقیم الدائم 
 :)USCISالصالحة وغیر المنتھیة صادرة عن دائرة خدمات الھجرة والجنسیة األمریكیة (أحد المستندات التالیة  ■

o   وغیر منتھیة الصالحیة (نموذج   صحیحةشھادة تجنیسN-550  أوN-570  أوN-578( 
o  وغیر منتھیة الصالحیة (نموذج   صحیحةشھادة جنسیةN-560  أوN-561  أوN-645( 
o  ماریانا الشمالیة (نموذج صادرة عن جزر وغیر منتھیة الصالحیة   صحیحة بطاقةI-551"مطبوع علیھا "ماریانا الشمالیة" بدالً من "مقیم دائم ( 
o نموذج  صادرة للھنود األمریكیین بطاقة صالحة وغیر منتھیة الصالحیة)I-551" بدالً من "المقیم الدائم" الھنود األمریكیین) مع ختم " 
o ن أمریكي صالحة وغیر منتھیة الصالحیة (نموذج بطاقة ھویة مواطI-179  أوI-197( 
o  بطاقة إقامة دائمة صالحة وغیر منتھیة الصالحیة (نموذجI-551( 
o  نموذج   بصورة مؤقتةمقیم لوغیر منتھیة الصالحیة  صحیحة بطاقة ھویة)I-688( 
o  نموذج  المتحدة ألراضي الوالیات دخول العادة إلوغیر منتھي الصالحیة صحیح تصریح)I-327 ( 
o  وغیر منتھیة الصالحیة لالجئین (نموذج صحیحة وثیقة سفرI-571( 
o  وغیر منتھیة الصالحیة (نموذج صحیحة بطاقة تصریح عملI-688A  أوI-688B  أوI-766(  أو 

  بختم مختوم  جواز سفر ساري المفعول ولكن  دون) I-94"الجئ" (نموذج   بختم مختومووغیر منتھي الصالحیة  صحیحسجل وصول ومغادرة   ■
  ملحقة"الجئ" مع صورة 

ً إذا كان  ؛أو استالم رخصة قیادة أو تصریح للمتدرب عن الوالیات المتحدة أو كندا أو تصریح قیادة  توجیھ صادر ■ صورة مقدم الطلب   وتحمل   ساریا
 وتاریخ میالده

مونتانا والتي تحتوي على صورة أو صورة رقمیة لمقدم الطلب   السجون في والیة ة بطاقة ھویة نزیل السجن صادرة لمقدم الطلب من قبل إدار ■
 الراشد  السجینوتاریخ میالد مقدم الطلب ورقم 

القیادة في الوالیات المتحدة أو كندا والتي تتضمن اسم  السلطة القائمة على إصدار رخص صورة تعریف في حاالت الطوارئ صادرة ومصدقة من  ■
 عبر البرید أو النسخ  غیر مقبولة للتجدید –وتاریخ میالده مقدم الطلب  

 یمكن أن تشمل المستندات الثانویة: 
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 وثیقة أساسیة ثانیة  ■
 

 بطاقة ضمان اجتماعي أمریكیة أصلیة أو بطاقة تأمین اجتماعي كندیة ■
 زواج صادر عن سلطة حكومیة بال أو تصریح نسخة مصدقة من عقد ■
 كثر من عام ولكن لیس أكثر من خمس سنوات منذ أریكیة أو كندیة انتھت صالحیتھا رخصة قیادة أو بطاقة ھویة أم ■
 تھ تحمل صوروالوالیات المتحدة أو الحكومة الكندیة  سلطات  فيُمعیّن موظف ل ساریة بطاقة ھویة  ■
 صورة فوتوغرافیة ملونة  تحمل رخصة قیادة أمریكیة أو كندیة أو بطاقة ھویة ساریة ولكن ال  ■
االسم القانوني الكامل لمقدم الطلب وتاریخ   تحملأمر محكمة أو حكم صادر عن محكمة أمریكیة أو كندیة ذات اختصاص قضائي  نسخة مصدقة من ■

 میالده
 معتمد كوثیقة أساسیة ولكن لم تنتھ صالحیتھ ألكثر من عام واحد  )USCISأي مستند من دائرة خدمات الھجرة والجنسیة األمریكیة ( ■
الوالیات المتحدة أو مقاطعة كولومبیا أو كومنولث   منطقة في حیازة میالد صادرة عن سلطة قضائیة غیر والیة أو إقلیم أو نسخة مصدقة من شھادة  ■

 بورتوریكو أو مقاطعة أو إقلیم في كندا
 صادرة عن وزارة الدفاع األمریكیة   التسریح من الخدمة العسكریةشھادة باإلفراج عن  ■
أو التأمین  Medicaidأو    Medicare  الخاص بـ تعریف اللتأمین الصحي تحمل اسم مقدم الطلب ورقم أو ا Medicaidأو   Medicareبطاقة   ■

 الصحي 
  مأمورصادر عن رئیس الشرطة في قسم شرطة منظم بدوام كامل أو  مخبأ الصالحیة أو تصریح سالح  ةغیر منتھی  ةسالح ناري ملون رخصة   ■

 المقاطعة في نطاق سلطة محلیة داخل الوالیات المتحدة 
 إدارة الطیران الفیدرالیة – رخیص طیار حالي صادر عن وزارة النقل األمریكیة ت  ■

 
ً  نسخة مصدقة من سجالت المدرسة أو نسخة تحتوي على االسم الكامل لمقدم الطلب ویفضل  ■ للتعلیم االبتدائي تاریخ المیالد وصادرة عن مدرسة  أیضا

 مرحلة التعلیم الثانوي أو ما بعد أو الثانوي 
 اسم مقدم الطلب وتاریخ میالده  والتي تحمل قیادة تعلم الالمرور أو  لتعلم قواعد مونتانا والیة  شھادة إتمام دورة معتمدة من إدارة ■
 بطاقة ھویة مدرسیة حالیة تحمل صورة اسم الطالب ورقم تعریف الطالب  ■
 إذا كانت الشھادة تسرد اسم مقدم الطلب وتاریخ میالده كوالد  ؛ ة من نسخة مصدقة من شھادة میالد طفل مقدم الطلبنسخة مصدقة أو بالفاكس أو نسخ  ■

 مونتانا  إثبات اإلقامة في والیة   .3
مونتانا.   والیةتھ داخل عنوان إقامإثبات لمقدم الطلب تقدیم  یتعین علىعند تقدیم الطلب األصلي للحصول على رخصة قیادة أو بطاقة ھویة، 

أو صندوق برید  یتعیّن علیھ تباعاً تعیین، الذي یقیم بھ أو الشارع استالم رسائل عبر البرید في محل إقامتھ مقدم الطلب لم یكن بمقدورإذا 
المستند  یحملبشرط أن  مونتانا، داخل والیةاإلقامة  كإثبات لمحلیقبل القسم المستندات التالیة  . یة مونتانا الستقبال الرسائلعنوان داخل وال

مونتانا كما یظھر في طلب رخصة القیادة. (أحضر إحدى المستندات التالیة إلثبات عنوان   داخل والیةاسم مقدم الطلب وعنوان اإلقامة  
 إقامتك.)

 23.3.131مونتانا لوالیة  أي مستند أساسي أو ثانوي كما ھو مذكور في القواعد اإلداریة  ■
 الوالیات المتحدة أو والیة مونتانا للعام السابق إقرار ضریبة الدخل في  ■
 بطاقة تسجیل الناخبین في والیة مونتانا  ■
 مونتاناوالیة إیصال بضرائب الملكیة الشخصیة أو العقاریة المدفوعة خالل العام الماضي إلى والیة مونتانا أو إحدى مقاطعات  ■
 أو الحیاة ساري المفعول  المركبةوثیقة أو بیان تأمین على  ■
 مقدم الطلب أو التحق بھا في غضون أربعة أشھر من تقدیم الطلب  یدرس بھانسخة مصدقة من السجالت المدرسیة الصادرة عن المدرسة التي  ■
  نسخة باإلضافة ل  الراشدبأن مقدم الطلب یقیم في نفس عنوان الوالد أو الوصي أو الطفل  الراشد بیان مكتوب من والد مقدم الطلب أو الوصي أو الطفل  ■

 راشد في والیة مونتانالمقدم الطلب الوالد أو الوصي أو طفل عنوان السكن من المستند المسموح بھ بموجب ھذه القاعدة والذي یوضح 
 النسخة األصلیة من عقد اإلیجار أو إیصال دفع اإلیجار موقع من المالك أو وكیل اإلیجار والذي یتضمن اسم مقدم الطلب وعنوان إقامتھ  ■
 فعليسیتم قبول العنوان الریفي عندما ال یكون ھناك عنوان  – اسم مقدم الطلب وعنوان إقامتھ  تحملأوراق الرھن العقاري أو قروض األسھم التي  ■

 آخر 
ً أي مما یلي، مؤرخ ■  لمدة ال تزید عن أربعة أشھر قبل تقدیم الطلب:  صادراً أو  ا

o  رواتب  كشف شیك رواتب أو كعب 
o  كشف حساب مصرفي 
o مرافق أو أمر بتوصیل خدمات المرافق  فاتورة 
o  ب إلى مقدم الطل رسالة برید ملغیة موجھة 

"أسفل الطرف الغربي من جسر    :لموقع الذي یقیم فیھ بالفعل، على سبیل المثالیصف بھ ا عنوانیتعین علیھ تقدیم إذا كان مقدم الطلب بال مأوى،  ■
East Street ."على مقدم الطلب  یتعین ً ورق  تمت كتابتھ على  تقدیم عنوان بریدي منفصل وتقدیم بیان مكتوب من وكالة الخدمة االجتماعیة  أیضا

 القائم على الوصف  والعنوان الذي قدمھ مقدم الطلب  الذي ال مأوى لھ الوكالة الرسمي للتحقق من حالة مقدم الطلب 
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 ) REAL IDالحقیقیة ( الوثائق المطلوبة للحصول على الرخصة أو الھویة  ►
 

قدیم  ت )REAL IDتفي بمتطلبات الھویة الحقیقیة ( صادرة من والیة مونتانا على جمیع المتقدمین للحصول على رخصة قیادة أو بطاقة ھویة   یتعین
ً المستندات المطلوبة من كل خطوة من الخطوات الثالث التالیة. قد یتم تطبیق بعض الخطوات اإلضافیة على العمالء    تقدیم . یجب  لوضعھم القانونيطبقا

التحقق من بعض   )MVDیتعین على قسم المركبات اآللیة (المصدرة.  الجھة من قبل  المستنداتبعض  تُوثق. یجب أن تعدیالت جمیع المستندات دون 
القائمة  لجمیع المستندات المقبولة. لتنزیل )  REAL ID(الھویة الحقیقیة  القائمة المرجعیة الخاصة ب للحصول على   ۸۷المستندات. انتقل إلى الصفحة  

 .docs-mtrealid.gov/required زیارةبرجاء  بالمستندات المقبولة،  حدیثةأو للحصول على قائمة المرجعیة 
 

 القانوني : االسم وتاریخ المیالد والتواجد  ۱  المرحلة 
تقدیم دلیل على أن   )REAL IDعلى المتقدمین للحصول على رخصة قیادة أو بطاقة ھویة صادرة من والیة مونتانا تفي بمتطلبات الھویة الحقیقیة ( یتعین

ً الوالیات المتحدة مصرح بھ   داخلوجودھم  أنھم إما مواطنون أمریكیون أو مخولون  تقدیم ما یثبت  یتعین علیھمأي أنھ  –بموجب القانون الفیدرالي  قانونیا
 ً ً  یتعین علیھمالوالیات المتحدة.  داخلبالتواجد  قانونیا بالمستندات   حدیثةاالسم القانوني الحالي وتاریخ المیالد. للحصول على قائمة تقدیم ما یثبت  أیضا

 .docs-ov/requiredmtrealid.gزیارة  ، برجاء المقبولة

 : رقم الضمان االجتماعي ۲  المرحلة 
). سیتم التحقق من ھذا الرقم من خالل إدارة الضمان االجتماعي. یجب  SSNحصولھم على رقم الضمان االجتماعي ( تقدیم ما یثبتعلى المتقدمین  یتعین

بالمستندات   حدیثةللحصول على قائمة  كامالً باإلضافة إلى اسم مقدم الطلب.  مقدمي الطلباتالخاص ب  ند المقدم رقم الضمان االجتماعيالمست  یحملأن 
 .docs-mtrealid.gov/requiredزیارة  ، برجاء المقبولة

 : اإلقامة بوالیة مونتانا ۳  المرحلة 
وثیقتین  تقدیم اإلقامة  یتطلب إثبات محل  عنوان إقامة فعلي.عنوان سكني أو  تقدیممونتانا من خالل  والیة   إقامتھم في تقدیم ما یثبتعلى المتقدمین  یتعین

تكون منتھیة الصالحیة أو مؤرخة خالل عام واحد من انتھاء  وأال جمیع المستندات اسم مقدم الطلب والعنوان الفعلي الحالي    تحملمقبولتین ویجب أن 
).  اإلقامة وعنوان   المتقدماسم  یحمالنن نفس النوع (على سبیل المثال، بریدان من الدرجة األولى مختومان بختم البرید الصالحیة. قد تكون المستندات م

 .docs-mtrealid.gov/requiredزیارة  ، برجاء بالمستندات المقبولة حدیثة للحصول على قائمة 

 االسم  في جمیع التغییرات  توثیق  خطوة إضافیة:
االسم القانوني عندما ال یتطابق االسم القانوني  التغیرات في   تقدیم ما یثبتعلى المتقدمین  یتعینقد ال تنطبق ھذه الخطوة اإلضافیة على جمیع المتقدمین. 

االسم القانوني مرة أخرى إلى االسم القانوني  في  تغیرات) التغیر (العلى مقدم الطلب إثبات  یتعین. ۲أو   ۱الحالي مع المستندات المقدمة في الخطوة 
 . docs-mtrealid.gov/requiredزیارة  ، برجاءبالمستندات المقبولة حدیثةاألصلي المعروض على المستندات المطلوبة. للحصول على قائمة  

 
 (GDL) المتأھلبرنامج ترخیص السائق  ►

 

بتطویر مھاراتھم  عاماَ  ۱۸یسمح للسائقین الجدد الذین تقل أعمارھم عن  مراحل ) ھو برنامج تقدمي من ثالث GDLبرنامج ترخیص السائق المتأھل (
ھي السبب الرئیسي لوفاة وإصابة المراھقین ألن المراھقین یفتقرون إلى   المركبات. حوادث بیئة تتسم بأقصى قدر من األمانفي القیادة وتحسینھا في 

في   للوقوع أكثر عرضة من السائقین المتمرسین  –" ذوي النوایا الحسنةحتى الطالب المتفوقین و"األطفال  –خبرة القیادة. جمیع السائقین الجدد  
مما   ؛) من عدد الركاب والقیادة في الظالم GDLج ترخیص السائق المتأھل (والسرعة. یحد برنام   واستكشاف الطریقحوادث بسبب أخطاء السائق 

 یساعد على تقلیل مخاطر االصطدام للسائقین المراھقین.
 

ً مھارات وامتیازات ومسؤولیات السائق الجدید لرفع كفاءة وكل خطوة  ُصممت تصریح  ) GDL. یتضمن برنامج ترخیص السائق المتأھل (تدریجیا
 بكامل مزایاھا.للسنة األولى ورخصة قیادة  مقیدةرخصة ریب و بالتوجیھ/بالتد

تعلیق أو إلغاء رخصة القیادة الخاصة  مونتانا أو إصدارھا أو االحتفاظ بھا إذا تم صادرة عن والیة ال یمكنك التقدم بطلب للحصول على رخصة قیادة 
 . منطقة أخرىي أي والیة أو بك ف

 القیادة تحت المراقبة –: تصریح بالتدریب السائق المتأھلبرنامج ترخیص الخطوة األولى في 
 : المتطلبات 

 : تحت المراقبة القیادة  التمرین على ■
o   اللیل خالل ستة أشھر على األقل   أثناء ساعات    ۱۰بما في ذلك    تحت المراقبة؛   ساعة   ٥۰  لفترة ال تقل عن السائقون المراھقون  یجب أن یقود. 
o   من قبل أحد الوالدین أو الوصي المرخص لھ أو سائق بالغ مرخص لھ من قبل الوالد    متدرب أن یتم اإلشراف على السائق الذي یحمل رخصة    یجب

 .أو الوصي 
 ارتداء حزام األمان. من داخل المركبةعلى كل  یتعینحزام األمان:  ارتداء ■
خالل الستة  مخدرات الكحول / نتیجة لتعاطي ال السائق المراھق أي مخالفات مروریة أو مخالفاتممنوع تعاطي الكحول أو المخدرات: یجب أال یتلقى  ■

 للسنة األولى.  محدودة (مقیدة)رخصة إصدار  : ۲الخطوة . )GDLبرنامج ترخیص السائق المتأھل ( االلتحاق ب التقدم إلى  أشھر التي تسبق 
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 شروط التصریح:  ■

o على السائق المراھق  یتعین : 
  لرخصة القیادة المطلوبة.  النظرياجتیاز االختبار 
  .تسلیم أي رخص قیادة أخرى 
  الطبیة الالزمة لنوع رخصة القیادة المرغوبة.  الفحوصات اجتیاز 
  لم تثبت المحكمة أنھ غیر كفء ً  . ةمعتاداً على تعاطي المخدرات غیر الشرعی أو   مدمناً للمشروبات الكحولیةأو  عقلیا

 : وشروط السنأنواع التصاریح  ■
ً ۱٤في وقت مبكر من سن   متدرب یجوز للمراھق الحصول على ترخیص  .1 ً فقط إذا كان  عاما   تعلم قواعدأو أكمل بنجاح دورة  مشاركا

 عبر اإلنترنت غیر معتمدة).  الُمقدمة من الدولة (الدورات ةالمرور المعتمد
  ۱٥أو كان یبلغ من العمر اً عام ۱٦متحان القیادة إذا كان یبلغ من العمر یجوز للمراھق الحصول على رخصة متعلم من محطة ا .2

 عبر اإلنترنت غیر معتمدة).  الُمقدمة من الدولة (الدورات ةالمرور المعتمد تعلم قواعدأكمل بنجاح دورة اً عام
 ۱۸المراھق الذي یقل عمره عن  یتعین على  ً لمدة ستة أشھر متتالیة على األقل قبل التقدم للحصول على   متدربأن یحمل رخصة  عاما

 رخصة مقیدة لمدة عام واحد. 
  صالحة لمدة تصل إلى عام واحد.   المتدربرخصة 

 للسنة األولى   مقیدة رخصة  : برنامج ترخیص السائق المتأھلالخطوة الثانیة في 
. للقیام بذلك، رخصة مقیدة لمدة عام یجوز للمراھق الحصول على  ،السائق المتأھل برنامج ترخیص  الخطوة األولى من بمجرد استیفاء جمیع متطلبات 

  لترخیص السائق المؤھل" بما في ذلك نموذج "شھادة الوالدین ؛المراھق دفع جمیع الرسوم ذات الصلة وإحضار جمیع المستندات المطلوبة سیتعین على
  ستحملفي البدایة،   .)licensing-https://dojmt.gov/driving/driver(برجاء زیارة   القیادة الختبارات رخصةالمحطة المخصصة المكتمل، إلى 

رة یتعرض حینھا المراھق لمخاطر  أكثر فت رخصة القیادة رمز تقیید على المقدمة والخلف. سیبقى ھذا القید على رخصة القیادة لمدة عام واحد. 
تقلیل  في القیود المفروضة على القیادة اللیلیة والركاب   تساھم میل.  ۱۰۰۰ول أل بمفردهھي في األشھر األولى من القیادة  االصطدامات والحوادث 

 المخاطر. 
 

 القیود المفروضة نتیجة للرخصة المقیدة للسنة األولى: 
 ارتداء حزام األمان. المركبة  فرد داخل على كل   یتعینأحزمة األمان مطلوبة:  ■
 بالنسبة للمراھقین. تزیدالخطر تسبة القیادة اللیلیة: من المرجح أن تحدث الحوادث الممیتة لیالً لجمیع األعمار ولكن  ■

o   ھناك   اً.صباح ٥:۰۰والساعة  مساءً  ۱۱:۰۰ن الساعة بی  قیادة المركباتال یجوز للسائقین المراھقین الذین یحملون رخصة قیادة مقیدة
 :استثناءات محدودة لھذه القاعدة، بما في ذلك

   والسفر من وإلى المدرسة أو الكنیسة أو العمل وأغراض محددة مصرح بھا من    بالزراعة/المزرعةحاالت الطوارئ واألنشطة المتعلقة
 الوالدین

  حدود  جوز لمسؤولي إنفاذ القانون االتصال بوالد / وصي السائق المراھق للتحقق من الغرض الذي من أجلھ یُصرح لھ / لھا بالقیادة بین ی
 الزمنیة.  الفترة

 آخرین.  مراھقین مركباتھم برفقة  د المراھقونالركاب: تزداد مخاطر االصطدام عندما یقو ■
o ،۱۸راكب واحد فقط من غیر األقارب یقل عمره عن اصطحاب  لسائق المراھق بإمكان ا  راكب واحد: لألشھر الستة األولى  ً في   عاما

 . یحمل رخصة قیادة سائق بالغ ومراقبة  ما لم یكن تحت إشراف  المركبة
o  ۱۸من غیر األقارب یقل عمره عن  ركاب 3اصطحاب لسائق المراھق بإمكان ا، التالیةالمزید من الركاب: لألشھر الستة  ً   المركبةفي   عاما

 . یحمل رخصة قیادةسائق بالغ ومراقبة  ما لم یكن تحت إشراف 
 

 للسنة األولى  مقیدة رخصة : برنامج ترخیص السائق المتأھلالخطوة الثانیة في  ألي مخالفة للقواعد المنصوص علیھا فيعقوبات 
ً إذا خالف السائق المقید   . تم معاقبتھت فس الرخصة الممنوحة لھ، من قیود   أیا

 الخدمة المجتمعیة. ساعة من  ٦۰إلى  ۲۰المخالفة األولى: ما بین  ■
 . لمراھق لمدة ستة أشھر الخاصة با المخالفة الثانیة: تعلیق رخصة القیادة ■

 بكامل مزایاھا رخصة قیادة : برنامج ترخیص السائق المتأھل الخطوة الثالثة في 
ً المقیدة للسنة األولى    القیود المفروضة نتیجة للرخصة تنتھي   رخصة قیادة المراھق أو عندما یبلغ الفرد  ل  الجانب الخلفي  فيفي التاریخ المشار إلیھ    تلقائیا

۱۸  ً  رخصة قیادتھ / لھا امتیازات كاملة.  الثالثة، سیتم منحھ . بمجرد وصول المراھق إلى الخطوة أسبق، أیھما عاما
 

 

 الرسوم/اإلیصاالت  ►
 

 عدة عوامل منھا: وفقاً لرخصة القیادة  مدة سریان / صالحیة تُحدد رخصة القیادة. یتم تحدید الرسوم التي ستدفعھا حسب مدة سریان / صالحیة 
 بك في عید میالدك الحادي والعشرین الرخصة الخاصة تنتھي صالحیة  عاماً، ۲۱إذا كان عمرك أقل من  ■
ً  ۷٥و ۲۱إذا كان عمرك بین  ■ ثماني سنوات أو أقل بعد تاریخ اإلصدار أو في عید   ؛في عید میالدك رخصة القیادة الخاصة بك، تنتھي صالحیة عاما

 أسبق. میالدك الخامس والسبعین، أیھما 
ً  ۷٥إذا كان عمرك  ■  في عید میالدك بعد أربع سنوات أو أقل من تاریخ اإلصدار   رخصة القیادة الخاصة بكأو أكثر، تنتھي صالحیة  عاما
 لھ  القانونيالوثائق التي تثبت الوجود  صالحیة المواطن األجنبي بانتھاءتنتھي صالحیة رخصة  ■

■  
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 و/أو بطاقة الھویة من والیة مونتانا ھي*:  الرخصة رسوم 

 دوالرات في السنة  ٥.۰۰..............................................................رخصة لمتدربأو  د من الفئة  قیاسیةرخصة  أي  ■
 في السنة  اً دوالر ۰.٥۰موافقة خاصة (اعتماد خاص) لقیادة الدراجات البخاریة ............................................................. ■
 اً دوالر ۰.٥۰البرید....................................................................................................عبر تجدید الرسوم إشعار  ■
ً  ۲۱(بطاقة (الھویة) للمقیمین  ■  اً دوالر ۱٦.۰۰.................................................................)فأكثر عاما
 اً دوالر  ۸.۰۰.........................................................................عاماً) ۲۱أقل من (بطاقة (الھویة) للمقیمین  ■
 دوالرات  ۱۰.۰۰.. ...............................................................ة بدیل رخصة ■

 
قسم المركبات  ٪ لجمیع منتجات وخدمات ۳، ستتم إضافة رسوم إداریة بنسبة  ۲۰۱۸ینایر  ۱من  اعتباراً * الرسوم الواردة في ھذا الدلیل قابلة للتغییر. 

أو اتصل   license-https://dojmt.gov/driving/driver برجاء زیارة الموقع اإللكتروني، بأكملھاقائمة الرسوم الحالیة   لالطالع على. )MVDاآللیة (
 . 1-866-450-8034بالرقم 

 
یسمح اإلیصال لمقدم الطلب بثالث محاوالت خالل تلك السنة   لالختبار، الخاضعین إیصاالت رخصة القیادة صالحة لمدة عام واحد. بالنسبة ألولئك

لم تكتمل عملیة الترخیص في غضون عام واحد، فسیحتاج مقدم الطلب   إن اإلیصاالت غیر قابلة للتجدید. الجتیاز جمیع االختبارات المطلوبة بنجاح. 
 من جدید.  الحصول على الرخصةإلى إعادة التقدیم وبدء عملیة 

 
 ) REAL ID( رسوم الھویة الحقیقیة ►

 
 الفترة المخصصة للتجدید مونتانا أثناء  رخصة أو بطاقة ھویة صادرة عن والیةتغییر   ■

o  ۲٥.۷٥أشھر بعد تاریخ انتھاء الصالحیة) سیدفعون  ۳أشھر قبل وما یصل إلى  ٦للتجدید (العمالء المؤھلون  ً خاصة بإصدار الوثائق   دوالراً إضافیا
 العادیة (تختلف حسب النوع)  الرخصةباإلضافة إلى رسوم ) REAL ID(طبقاً لمتطلبات قانون الھویة الحقیقیة  

 الفترة المخصصة للتجدید  بعد انتھاء مونتانا  رخصة صادرة عن والیةتغییر   ■
o ) دوالراً خاصة بإصدار الوثائق طبقاً لمتطلبات قانون   ٥۱.٥۰أشھر بعد تاریخ انتھاء الصالحیة) سیدفعون  ٦أكثر من العمالء المؤھلون للتجدید

 لالستبدال رسوم دوالراً ك ۱۰.۳۰ باإلضافة إلى) REAL ID(الھویة الحقیقیة 
  )REAL ID(رخصة جدیدة صادرة عن والیة مونتانا طبقاً لمتطلبات قانون الھویة الحقیقیة   ■

o ) العمالء الذین یتقدمون للحصول على رخصة جدیدة صادرة عن والیة مونتانا طبقاً لمتطلبات قانون الھویة الحقیقیةREAL ID ٥۱.٥۰) سیدفعون 
ً أمریكی  دوالراً  الرسوم االعتیادیة الخاصة بإصدار باإلضافة إلى ) REAL ID(كرسوم خاصة بإصدار الوثائق طبقاً لمتطلبات قانون الھویة الحقیقیة  ا

 ) خارج الوالیة أو السائقین ألول مرة الرخصةعلى عملیات نقل تلك الرسوم (تنطبق الرخصة 
   )REAL ID(  الحقیقیة  لمتطلبات قانون الھویةتجدید أو استبدال رخصة صادرة عن والیة مونتانا طبقاً  ■

o  البطاقة الساریة الصادرة عن والیة مونتانا طبقاً لمتطلبات قانون الھویة الحقیقیة العمالء الذین یقومون بتجدید أو استبدال)REAL ID (  سیدفعون
ً  ۲٥.۷٥بقیمة ) REAL ID(خاصة بإصدار الوثائق طبقاً لمتطلبات قانون الھویة الحقیقیة رسوم   الرسوم االعتیادیة  باإلضافة إلى  دوالراً أمریكیا

 الخاصة بإصدار الرخصة 
 

 تجدید رخصة القیادة ►
 

 
لقیادة  إذا انتھت صالحیة رخصتك فھي غیر صالحة  صالحیة الرخصة المذكورة. حتى ستة أشھر قبل تاریخ انتھاء   الرخصة الخاصة بكیمكنك تجدید 

تنتھي قدرتك على القیادة الصالحیة دون إعادة االختبار.  فترة  في غضون ثالثة أشھر بعد انتھاء  خطوات التجدید؛ ومع ذلك، قد یتم استكمال  المركبة
  ت مساءلتك أثناء قیادتك لمركبتك بعد انتھاء صالحیة الرخصة التي تحملھاإذا تم الرخصة التي تحملھا إن لم تجددھا. ند انتھاء صالحیة  ع بصورة قانونیة

 تحذیراً حینھا.علیك، فأنت تقود بشكل مخالف للقانون ویمكن أن تتلقى 
 

كسائق جدید. ستحتاج إلى تقدیم   أوراقك للحصول على الرخصةعادة تقدیم إ  یتعین علیكثالثة أشھر،  لفترة زمنیة تتجاوز إذا انتھت صالحیة رخصتك  
ً سیُطلب منك  والوجود القانوني داخل الوالیات المتحدة؛وثائق مقبولة إلثبات الھویة واإلقامة  المعمول بھا. تأكد   الرخصة اجتیاز جمیع اختبارات  تباعا

 ً في طلبك للحصول على رخصة القیادة أو بطاقة الھویة مع ما ھو مسجل في إدارة   ستدونھالذي  من تطابق االسم القانوني الكامل وتاریخ المیالد أیضا
 الضمان االجتماعي. 

 
شخصیاً  والظھور  ذات الصلة ) ودفع الرسوم ٤(تبدأ القائمة في الصفحة   بطاقة ھویة صحیحةعلیك تقدیم  یتعینلتجدید رخصة القیادة الخاصة بك، 

والتقاط صورة جدیدة. قد یُطلب من المتقدمین الذین قد یفتقرون إلى القدرة    فحص حاسة البصرالقیادة واجتیاز  الختبارات رخصة المحطة المخصصة 
 النظریة والعملیة (اختبار الطریق). بأمان على الطریق السریع إكمال االختبارات  مركبة الكافیة لقیادة

 
تعلیق أو إلغاء رخصة القیادة الخاصة بك  مونتانا أو إصدارھا أو االحتفاظ بھا إذا تم صادرة عن والیة ال یمكنك التقدم بطلب للحصول على رخصة قیادة 

 . منطقة أخرىي أي والیة أو ف
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  المفقودة أو التالفة  الرخص ►
الخاصة بك.   في المنطقة القیادة  المحطة المخصصة الختبارات رخصة، یمكنك التقدم بطلب للحصول على بدیل في تلفھافي حالة فقدان رخصتك أو  

) للتحقق من اسمك القانوني الكامل وتاریخ  ٤(تبدأ القائمة في الصفحة  إثبات صالح/صحیح لھویتك  دوالرات وتقدیم  ۱۰دفع رسوم قدرھا  سیتعین علیك
ً مطلوب  یعتبر إثبات الھویة المذكور میالدك.  ً لیس فقط إلثبات ھویتك ولكن  ا  .باسمك رخصة بدیلة لضمان عدم حصول أي شخص آخر على  أیضا

  
 

  تغییر في العنوان  ►
من حدوث    أیام ۱۰علیك إخطار مكتب خدمات السائقین التابع لوزارة العدل من أي تغییر في العنوان في غضون  یتعینللتأكد من تحدیث رخصة قیادتك، 

ة في المقاطعات أو  من معظم أمناء الخزان  https://dojmt.gov/driving/formsلھذا الغرض على مخصصة على نماذج  االطالع . یمكن ھذا التغییر
قد ترغب سلطة الترخیص في االتصال بك   إن ھذا األمر في غایة األھمیة؛ قیادة. الرخصة مدقق لمونتانا أو أي والیة دوریة الطرق السریعة في  عضو

ألنك لم تكن على علم باألوامر أو  قدرتك على القیادة بصورة قانونیة بخصوص رخصة قیادتك في أي وقت. إذا لم یتمكنوا من االتصال بك، فقد تفقد  
 قدرتك على القیادة بصورة قانونیة. المتطلبات التي تؤثر على 

 
  تغییر في االسم ►

 : إكمال الطلب المناسب وتقدیم إحدى المستندات التالیةمونتانا، تحتاج إلى   إدارة المركبات اآللیة في والیة مع  المدون في رخصتكم القانوني لتغییر االس
 نسخة مصدقة من شھادة زواج مقدم الطلب من السلطة القضائیة المصدرة ■
 مختصة نسخة مصدقة من مرسوم أو حكم قضائي بتغییر االسم من محكمة  ■
 نسخة مصدقة من قرار الطالق أو فسخ الزواج الممنوحة لمقدم الطلب والتي تحدد تغییر االسم المطلوب  ■
-N)، شھادة التجنس (النماذج USCIS)، دائرة خدمات الھجرة والجنسیة األمریكیة (DHSنسخة مصدقة من وزارة األمن الداخلي ( ■

550  ،N-570 الصادرة لمقدم الطلب ( 
 

ً تأكد   في طلبك مع ما ھو مسجل في إدارة الضمان االجتماعي.  المستخدمینمن تطابق االسم القانوني الكامل وتاریخ المیالد  أیضا
 

  والمواعیدالقیادة  المخصصة الختبارات رخصةمحطات ال ►
وانقر فوق رمز   www.dojmt.gov/drivingوالمواعید، تفضل بزیارة   في والیة مونتاناختبارات رخصة القیادة  في االمخصصة األماكن للتعرف على 

 "المواقع". 
 

بزیارة   تفضل . لتحدید موعدك عبر اإلنترنت، جمیع المحطات المخصصة الختبارات رخصة القیادة  یتعین علیك تحدید مواعید مجدولة لدخول 
www.dojmt.gov/driving/appointments 
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  الفصل األول   اختبار 

 
 علیك إبالغ مكتب خدمات السائقین بتغییر العنوان في غضون:   یتعینإذا انتقلت إلى مكان آخر،  .1

 أسبوعین . أ
 یوم ۱٥ . ب 
 أیام ۱۰ . ج
 شھر . د

 
 : ، یشیر الوالدان إلى ما یلي)عاماً ۱۸  (دون سنعند التوقیع نیابة عن طفلھم   .2

 . از طفلھم دورة تعلیم القیادةی اجت  . أ
 حذر.   طفلھم سائق . ب 
 . تاریخ میالد طفلھم الصحیح . ج
 للمركبة. القاصر   قیادةأي ضرر ینتج عن  یتحملون (مالیاً)إنھم  . د

 
 ؟ الرخصةمونتانا قبل تاریخ انتھاء  والیةصادرة من  رخصة قیادة   ا ھو أبكر وقت لتجدیدم .3

 أشھر  ۳ .أ
 أشھر  ٦ .ب
 أشھر  ۹ . ج
 شھر  ۱۲ . د
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  معدات المركبات اآللیة   – الفصل الثاني  

 
ً   قادراً األمر متروك لك لتقرر ما إذا كنت   ً   جسدیا ،  المركبة. إذا كنت تقود مھمة ومطلوبةعلى القیادة بأمان. قبل القیادة، تأكد من أن رحلتك  و/أو عقلیا

وفحص  وربط حزام األمان مقعدك والمرایا  وضع بما في ذلك تعدیل  قیادتك لمركبتك؛على ما تفعلھ قبل  كثیراً تعتمد  العامة فإن سالمتك وسالمة 
 كبة. المروالحفاظ على رؤیة واضحة وتأمین  مركبتك

 
 تخطیط الرحلة ►

 

ً  ھو استخدامھا بأقل قدر ممكن. مركبتكأفضل طریقة لتوفیر الوقود وإطالة عمر  بالتبعیة سیقل زمن قیادتك  و  حیاتك أسھل ستجد  إن خططت رحلتك مسبقا
 لمركبتك.

 
 استخدم وسائل النقل العام عندما تكون متاحة.  ■
 وإھالك لمركبتك.إضافي علیك  إرھاق في  ذلك . یتسبب الزحامتجنب القیادة أثناء  ■
 أو مشاركة الرحالت كلما أمكن ذلك. للمركبات ستخدام المشترك االستفادة من نظام اال ■
قائمة باألشیاء التي تحتاجھا   بوضعالتخطیط للمھام الخاصة بك ثم الجمع بینھا؛ سیؤدي ذلك إلى تقلیل عدد الرحالت التي یتعین علیك القیام بھا. قم  ■

. حاول  المذكورة  بین األماكنممكنة أقصر مسافة  اسلكواألماكن التي ترید الذھاب إلیھا. اذھب إلى أكبر عدد ممكن من األماكن في رحلة واحدة. 
 تقلیل عدد األماكن التي ترید الذھاب إلیھا. 

ً اتصل  ■  . جاھز ستأخذهو أن ما ما تحتاجھ ألدیھا  تلك األماكنللتأكد من أن  مسبقا
 

 .على الطریق وخفض تكالیف السفر وتوفیر الوقت والجھد تخفیف الزحام المروريفي  المساھمة ، یمكنك األمورمن خالل القیام بھذه 
 

 فحص المركبة  ►
 

التي   المركبةتعتبر السائقین التأكد من أن المركبات التي یقودونھا آمنة.  یتعین على. المركبة التي تقودھا یبدأ أوالً من نوع وحالة  مدى أمان القیادة  قیاس
، إذا كانت  على جانب آخرتتسبب في حدوث تصادم.  من الممكن أن تتعطل أو وتم صیانتھا؛ ت تشغیلھا أكثر من تلك التي وسیكلفك في حالة سیئة غیر آمنة  

 ستحتاج لذلك. ال تعرف متى  ألنك؛ وقت الحاجةفي  بحالة جیدة، فیمكن أن توفر لك ھامش أمان إضا المركبة 
 

 ، والبعض اآلخر یجب أن یقوم بھ میكانیكي مؤھل. في بعضھاعلیك اتباع دلیل مالك مركبتك للصیانة الروتینیة. یمكنك القیام بھ بنفسك   یتعین
 

 مشاكل على الطریق. ال  بعض الفحوصات البسیطةستجنبك 

 نظام المكابح ■
الكثیر من الضوضاء أو تصدر   المكابح. عندما تصدر تشكل تدھور حالة المكابح خطر كبیر على المركبة. فعّالبشكل  إیقاف المركبة فقط لمكابح یمكن ل
 فحصھا.  فني المركباتعلى األرض، اطلب من  المكابحأو تسقط دواسة  غریبة رائحة 

 (مصابیح المركبة) اإلشارات ■
  المكابحأضواء  تنبھ. المركبة. یجب فحصھا من خارج بكفاءةوالمصابیح الخلفیة والمصابیح األمامیة تعمل  حالمكاب وأضواء  االنعطاف تأكد من أن إشارات 

القیادة مع  تساعد . سنتعطف في اتجاه ماأنك  الدورانتخبرھم إشارات  ومن ناحیة أخرى،  . مركبتك ستتوقفأنك  في الطریق الذي تسلكھ اآلخرین السائقین
 المصابیح األمامیة طوال الوقت السائقین اآلخرین على رؤیة مركبتك أثناء النھار واللیل.  تشغیل

 
أو   السائقین اآلخرین. إذا كنت تواجھ مشكلة في الرؤیة لیالً  في المكان الذي لن یساعدك ولكن قد یعمي یسلط الضوء على الطریق مامي أن األمصباح لیمكن ل

لمركبتك. بإضاءة مصابیحھم األمامیة علیك بشكل متكرر، اطلب من میكانیكي فحص المصابیح األمامیةقام سائقون آخرون 
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 والممسحاتالزجاج األمامي  ■
أن  بالتبعیة الزجاج التالف رؤیتك للطریق ویمكنیحجب  . الذي تسلكھ أثناء القیادةحافظ على نظافة الزجاج األمامي حتى تتمكن من التركیز على الطریق  

استبدل الزجاج األمامي في   یتعرض الزجاج األمامي للصدمة من جراء االصطدام بشيء ما. ینكسر بسھولة أكبر في حالة االصطدام البسیط أو عندما 
 . ھحالة تلف

 
قم  استبدلھا.  بكفاءة. إذا لم تكن الشفرات تعمل تعمل بكفاءة تأكد من أنھا من البقاء على الزجاج األمامي؛ فالزجاج األمامي المطر والثلج  ممسحةتمنع 

 أمامك.  للطریق لتحظى برؤیة واضحةبإزالة الثلج والجلید من جمیع النوافذ قبل القیادة 

 اإلطارات ■
أكثر صعوبة عندما یكون الطریق مبلالً. تتسبب   التي تتوقف خاللھا المركبة وتجعل انعطافھا  أن تزید من مسافة الجرداءیمكن لإلطارات البالیة أو 

في استھالك الوقود وزیادة صعوبة    وتؤثر بالسلب على ما تقوم بھ لالقتصاداإلطارات غیر المتوازنة والضغط المنخفض في تآكل اإلطارات بشكل أسرع  
 فاطلب من میكانیكي فحصھا.  في اتجاه ما؛ المركبة  انحرفتأو اھتزت عجلة القیادة أو  كبةالمروإیقافھا. إذا ارتدت  المركبة توجیھ 

 
ویزید من فرصة حدوث انفجار أثناء الرحلة. افحص ضغط ھواء اإلطارات باستخدام مقیاس ضغط   انزالق المركبة یمكن أن تتسبب اإلطارات البالیة في 

 لمركبتك.  الضغط المناسب  مستوى لمعرفة المركبة دلیل مالك الھواء عندما تكون اإلطارات باردة. تحقق من 
 

فإن اإلطار   ،على األقل إلى رأس أبراھام لینكولن الفقيأوالً. إذا لم یصل  الفقي/المداس في "رأس"  البنس بنس. قم بلصق ب  فقي/مداس اإلطارات تحقق من  
ً  غیر آمن وتحتاج  إلى استبدالھ.  تباعا

 نظام التوجیھ وعجلة القیادة ■
االنعطاف أو   المركبة إلیھ. إذا كان من الصعب على  ختارهفمن الصعب التحكم في االتجاه الذي ت   ت عجلة القیادة (نظام التوجیھ) ال تعمل بكفاءة؛إذا كان 

 التوجیھ بواسطة میكانیكي. ص نظام ال تنعطف عند تدویر عجلة القیادة ألول مرة، فقم بفح

 نظام التعلیق  ■
مركبة  ال. إذا ارتدت مختلفة من الطرق  على أسطح ویجعلك تقود بأریحیة بھااص بك على توازن مركبتك ویساعدك على التحكم یحافظ نظام التعلیق الخ

أو أجزاء تعلیق أخرى. اطلب من    أجزاء جدیدة خاصة بامتصاص الصدماتفقد تحتاج إلى   ؛واستمرت في االرتداد بعد االصطدام أو بعد التوقف كثیراً 
 من ذلك.  میكانیكي التحقق

 دورة العادم ■
تبرید الغازات الساخنة الناتجة عن تشغیل المحرك.  وتقلیل الضوضاء الصادرة عن المحرك والعادم على إزالة الغازات السامة من المحرك  تساعد دورة 

تشغل  . كما یمكن أن یجعلك تشعر بالنعاس أثناء القیادة. ال جداً قصیر   زمنالمنبعثة من العادم المتسرب في الوفاة في  األبخرة /یمكن أن تتسبب األدخنة 
 أبداً.  مع تشغیل المحرك دون فتح نافذة داخل المركبة. ال تجلس أبداً  المحرك في المرآب الخاص بك

 
 . تأكد من إصالحھان سماعھا بسھولة؛ فإن معظم مشاكل العادم ھي التسریبات التي یمك ، لحسن الحظ

 المحرك ■
تستطیع تشغیلھ وقد یؤثر  وحاالت الطوارئ، وقد ال  في الظروف العادیة الطاقة الالزمة للقیادة  ال یتم ضبطھ بطریقة جیدة قد یفقد المحرك الذي 

من یقودون مركباتھم في  م ، مما یسبب لك ولغیركوقد یتعطل أثناء رحلتكیلوث الھواء  سالقتصاد في استھالك الوقود وبالسلب على ما تقوم بھ ل
 اتبع اإلجراءات الموصى بھا في دلیل المالك للصیانة.   أزمة مروریة. نفس الطریق الذي تسلكھ 

 غیر الُمحكمة  األجسام ■
في حالة    رأس راكب ما داخل المركبةتصطدم ب والتي یمكن أن تأكد من عدم وجود عبوات أو أشیاء أخرى على الرف الخلفي أو المقعد الخلفي 

أو    المركبة حتى ال تتمكن من إبطاء  المكابحالتوقف المفاجئ أو االصطدام. تأكد من عدم وجود أشیاء على األرض یمكن أن تتدحرج تحت دواسة 
 ھا.إیقاف

 آلة التنبیھ  ■
  كتنبیھاستخدامھ فقط   یتعین على السائق . كوسیلة للتنبیھ ھذه الخاصیة بإمكانھا أن تنقذ حیاتك ولكنتبدو آلة التنبیھ عامالً ھاماً لضمان سالمتك؛ قد ال 

 لآلخرین. 
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 معدات المركبات اآللیة  ►
 

ماً)  شاحنات والمقطورات األكبر حجبالتحدید (كال بعض المركباتول اآللیةمونتانا تركیب معدات معینة على جمیع المركبات والیة یتطلب قانون 
لكل نوع من   خاصة  متبوعة بقائمة ؛كل مركبة أدناهلالمعدات المطلوبة  یمكنك التحقق منالركاب.  مركباتإضاءة ومعدات أخرى غیر مطلوبة في 

 . ب معدات خاصة أو إضافیة المركبات التي تتطل
 

ھذا المستوى. لمزید من المعلومات   ذكرمرئیة، وما إلى ذلك)، یتم  المسافات البعیدة(یجب أن تكون أضواء   المعداتعندما یحدد القانون مستوى أداء 
مسودة  من   ۹الفصل  – ٦۱لباب ل إلى  برجاء العودة أو متطلبات التثبیت المحددة،  مكان تنصیب المعدات في المركبة التفصیلیة حول موضوعات مثل 

یمكنك الحصول على  . بشكل عام، )Montana Code Annotated (MCA)(   الحاشیة التفسیریةالُمزّودة بالھوامش والنموذجي  قانون والیة مونتانا
 لمعلوماتك مونتانا في كل محكمة مقاطعة ومعظم المكتباتوالیة من قانون   نسخ

 وخلفیة: مصابیح أمامیة   ■
 حتى تتمكن المركبات األخرى من رؤیتك. أثناء القیادة لسالمتك والمصابیح األمامیة تأكد من تشغیل 

 
ً أبیض ضوءاً  ۱۹٥٦ینایر  ۱یجب أن تشع المركبات المصنعة بعد  بحیث یمكن رؤیتھ من   ؛الخلف إلى  أصفرأحمر أو  اً إلى األمام وضوء أصفراً أو  ا

ما لم یكن جزء من  مصبوغملون أو أو مكون الخلفیة أو تغطیتھا أو معالجتھا بمادة أو نظام وقدم. ال یجوز تلوین المصابیح األمامیة  ٥۰۰مسافة 
ً المعدات األصلیة أو االختیاریة   الفیدرالیة المصنعة لھا.  مع لوائح الشركات  متماشیا

 
ً  ۳٥۰األشخاص أو المركبات لمسافة  تسلیط اإلضاءة علىیجب أن تكون المصابیح األمامیة قادرة على  قدم   ۱۰۰و بخاصیة اإلضاءة العالیة  قدما

المركبات  قدم وعند تجاوز   ۱۰۰۰ مسافةعلى  مالقاة مركبات أخرى في االتجاه المعاكس عند  اإلضاءة العالیة. یجب تعتیم بخاصیة اإلضاءة المنخفضة
قدم. یجب استخدام المصابیح األمامیة في جمیع األوقات من نصف ساعة بعد غروب الشمس إلى نصف ساعة قبل شروق   ٥۰۰مسافة  األخرى على

 .الغبارھبوب قدم بسبب الطقس أو  ٥۰۰الرؤیة أقل من  یكون مدى الشمس وأي أوقات أخرى عندما 

 مسافات الضوء الخاصة بالمركبات:  ■
                     

  قدم ۱۰۰۰ مالقاة المركبات األخرى لمصابیح األمامیة عند من ا خافت ضوء 
عندما تكون خلف المركبات   اإلضاءة العالیةإطفاء المصابیح األمامیة ذات تأكد من 

 قدم  ٥۰۰األخرى بمسافة 
  قدم ٥۰۰

  قدم ٥۰۰ قدم أمامك ٥۰۰تشغیل المصابیح األمامیة إذا كنت ال تستطیع رؤیة تأكد من 
  قدم ٥۰۰ الخلفیة  المصابیحمسافة 

  قدم ۳٥۰ مسافة الضوء العالي الصادر من المصباح األمامي 
  قدم ۳۰۰ الشمس  أشعة تحت الضوء الصادر عن مصباح المكابحمسافة 
  قدم ۳۰۰ الشمس  أشعة  تحت االنعطاف/الدوران إشارة مسافة 

  قدم ۱۰۰ األمامي  المصباح منخافت) المنخفض ( مسافة الضوء
  قدم  ٥۰ ضوء لوحة الرخصة 

 وعواكس  أحمر خلفي مصباح
 أحمر  ومصباح حمراء مضیئة

 السیارة توقف لمؤشر

 االنعطاف  إشارات

 السیارة والمصباح أرقام  لوحة

  مخفف
 االصطدامات 

 األمان  أحزمة

 االصطدامات  مخفف

  إشارات
 االنعطاف  

 السیارة   أرقام  لوحة

بإضاءة    أمامیة  مصابیح آلة التنبیھ
 منخفضة  وإضاءة عالیة

 واقٍ  زجاج

الرؤیة   مرآة
 الخلفیة 

ممسحة 
 الزجاج 

منفصلتان   طریقتان
 المكابح  الستخدام

 الصوت خافض
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 إشارات االنعطاف  ■
وھو الضوء الذي  إلى الخلف  أصفر أحمر أو اً إلى األمام وضوء أصفر أبیض أو  أن تشع ضوءاً  ۱۹٥٦ینایر  ۱المركبات المصنعة بعد   یتعین على

(مصابیح إشارة) عندما تكون المسافة   دوران/مزودة بإشارات انعطاف  المركبةالشمس. یجب أن تكون  تحت أشعة قدم   300على مسافة  یمكن رؤیتھ
أو الحمولة أكثر   للمركبة إلى الحد الخلفي  ود المقبوصة أو عندما تكون المسافة من  ۲٤أكثر من  للمركبةإلى الحد الخارجي األیسر  المقود من مركز 

ً قدم ۱٤من   ا

 المكابح أضواء ■
ً  أصفر أحمر أو اً ضوء ۱۹٥٦ینایر  ۱المركبات المصنعة بعد  تشع تتباطأ أو تتوقف. یجب أن  المركبة(مصابیح التوقف) إلى أن  أنوار المكابحتشیر    مرئیا

 تحت أشعة الشمس المعتادة.  قدم  ۳۰۰لمسافة 

 المركبة ضوء لوحة  ■
یحظر إضاءة لوحة   اً في االتجاه الخلفي للمركبة. قدم  ٥۰لمسافة  الرخصةأبیض إلضاءة لوحة  اً ضوء ۱۹٥٦ینایر  ۱المركبات المصنعة بعد  تشعیجب أن 

 . الشركة المصنعة األصلیة ة لما تم تصنیعھ من قبلرالرخصة بمعدات مغای 

 (خلفیة)  الحمراء العواكس ■
  ۳۰۰و ٥۰بین  ما  لجمیع المسافاتاإلضاءة العالیة) المصابیح األمامیة ذات تكون مرئیة لیالً عندما تصطدم بھا األشعة عالیة القوة (الصادرة من یجب أن 

 . قدم

 خافض الصوت  ■
 المألوفة. منع الضوضاء المفرطة أو غیر أن ت یجب 

 المرآة  ■
 باتجاه الخلف عند قیادة المركبة. قدم   ۲۰۰ مجال للرؤیة یصل إلى ۱۹٥٦ینایر  ۱یجب أن توفر المركبات المصنعة بعد 

 المكابح ومكابح الید ■
ظرف یؤثر على  وفي أي    الواقعة على المركبة التحمیل أحوال  تحت جمیع وإیقافھافي حركة المركبة وتوقفھا   تتحكم المكابح ومكابح الیدیجب أن 

 . درجة كفاءتھا

 آلة التنبیھ  ■
 دم. ق  ۲۰۰ أن تصدر صوت للتنبیھ. یجب أن یكون ھذا الصوت مسموعاً لمسافة تصل إلىیجب 

 الركنضواء أ ■
خاصة بالوقوف لتصدر ضوءاً أبیض  استخدام مصابیح أمامیة، یجب أن تكون أي مركبة متوقفة على الطریق مزودة بمصابیح  فیھ  خالل الوقت المطلوب 

 . قدم  ٥۰۰ تصل إلى مسافة لیراه المارة والسائقون منفي الخلف في مقدمة المركبة وضوءاً أحمر  أصفر أو 
 

 الزجاج األمامي والممسحات ■
). یجب أن یكون الزجاج األمامي في حالة جیدة حتى ال یعیق رؤیة  ۱۹٥٦ینایر  ۱بعد  (إن تم تصنیعھا بزجاج أمامي آمن تزودعلى المركبات أن 

 ال یمكن وضع مواد ملتصقة بأي نافذة قد تؤثر بالسلب على مجال رؤیة السائق. السائق. 
 

 مي. من الزجاج األما  مصدر آخر للرطوبةإلزالة المطر أو الثلج أو أي عمل بكفاءة الزجاج األمامي مطلوبة ویجب أن ت  ممسحات 

  مركبات) باستثناء الدوران /أو الوامضة أو المتسلسلة أو الدوارة أو النابضة (بخالف إشارات االنعطاف  الساطعة یُحظر استخدام األضواء  :مالحظة
ھ  لوناً ما تستخدمأو تعرض  تتذبذبالتي تدور أو تومض أو وھي الطوارئ أو المركبات المصرح بھا. یحظر استخدام اإلضاءة الزخرفیة للھیكل السفلي 

 . الطوارئمركبات الشرطة أو مركبات 
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 النوافذ وحجب الشمس تلوین ■
المسؤول المحلي القائم على عملیة التدقیق  والحمایة من أشعة الشمس. قد ترغب في مراجعة  لتلوین النوافذ مونتانا معاییر صارمة  والیة  قانون  یرسي

 موظف من المكلفین بإنفاذ القانون. أو أمین صندوق المقاطعة أو أي 

 حزام األمان  ■
. یجب  (مقعد السائق والمقعد المجاور لھ)أحزمة أمان للمقاعد األمامیة  ب  ۱۹٦۸ینایر  ۱و ۱۹٦٥ینایر  ۱المركبات المصنعة بین  تزودیجب أن 

 داخل المركبة.  على أحزمة أمان لكل مقعد محدد ۱۹٦۸ینایر   ۱المركبات المصنعة بعد تزود أن 
 

ً أحزمة األمان  تعملیجب أن  مثبتاً  في والیة مونتانا إال إذا كان كل راكب یرتدي حزام أمان  مركبةال یجوز ألي شخص قیادة .  بكفاءة دائما
 بشكل صحیح. 

 
 معدات إضافیة مطلوبة في بعض المركبات  ►

 

 مصابیح التخلیص ومصابیح التحدید الجانبیة  ■
رطل على   ۳۰۰۰كل حافلة أو شاحنة وكل مقطورة أو نصف مقطورة یزید وزنھا عن  تزود بوصة، یجب أن  ۸۰عن زاد عرض المركبة إذا 

 أحدھما في جانب واآلخر في الجانب المقابل.  تخلیص أمامیة وخلفیة؛ مصابیح ب إجمالي وزن المركبة 
 

 . المقابل؛ أحدھما في جانب واآلخر في الجانب في األمام ي تخلیص مصباحب  شاحنة جرارةكل   تزودیجب أن 
 

تخلیص؛ أحدھما في جانب واآلخر في الجانب   يمصباحب رطل  ۳۰۰۰وزنھا عن إجمالي مقطورة مفصلیة متداخلة الجائز یزید كل  تزودیجب أن 
 . المقابل

 
والدراجات اآللیة   البخاریة مزودة بمصباحین خلفیین مثبتین في الخلف باستثناء الدراجات  ۱۹٥٦ینایر  ۱أي مركبة تم تصنیعھا بعد  تزودیجب أن 

 الجرارة.   والشاحناتوالدراجات الرباعیة 
 

المثبتة في الجزء   التخلیصمصابیح   تومضویجب أن   أصفراً ضوءب  المركبةالموجودة في مقدمة أو جانب   التخلیصمصابیح  تومضیجب أن 
 . قدم عند الحاجة  ٥۰۰مرئیة لمسافة  التخلیصیجب أن تكون جمیع مصابیح  بالضوء األحمر.  المركبة الخلفي من 

 العواكس  ■
مع   عواكس یجب أن یكون في الخلف كل مركبة مھما كان حجمھا: عاكسان وضوء توقف ، باإلضافة إلى مصابیح الخلوص المطلوبة ؛ لدیھا 

المطلوبة مرئیة على   العواكس مصابیح الخلوص أو باالشتراك معھا والتي یجب أن تعكس نفس لون مصباح الخلوص المطلوب. یجب أن تكون 
عند إضاءتھا بالمصابیح األمامیة ذات الشعاع العلوي. یجب أن تكون كل شاحنة أو حافلة   المركبةقدم من  ۱۰۰۰قدم و ٦۰۰جمیع المسافات بین 

 وضوء توقف.  عواكس مھما كان حجمھا مزودة بمصابیح خلوص 

 مصباح اإلشعار أو التحمیل  ■
لمصابیح تعین على السائق تشغیل االوقت الذي ی ، یجب أن یكون ھناك، أثناء المركبةعندما یمتد أي حمل بمقدار أربعة أقدام أو أكثر خارج جسم 

  بوصة مربعة ۱۲ال یقل عن  أحمر  إشعار. یجب أن یكون ھناك للحملقدم متصل بالنھایة الخلفیة القصوى  ٥۰۰األمامیة، ضوء أحمر مرئي لمسافة  
 في جمیع األوقات األخرى. 

 إضاءة خاصة للجرارات الزراعیة وأدوات الزراعة  ■
  تومضیتم نقلھا على الطریق السریع، أن للزراعة على أي جرار زراعي أو أداة  یتعینالمصابیح األمامیة،  تومض بھتي یجب أن خالل الوقت ال

ً أبیض في المقدمة  اً ضوء ً قدم وضوء أحمر في الخلف  ٥۰۰لمسافة ال تقل عن  لیكون مرئیا ھذه   یتم تركیب قدم.  ٥۰۰لمسافة  لیكون مرئیا
 المركبة على الجانب األیسر.  المصابیح بحیث تشیر إلى أقصى بروز

 ) (مصابیح ضباب إضافیة مصابیح موضعیة ومصابیح  ■
یجب إطفاء المصابیح الموضعیة   ال یتجاوز المصباحین).(مجھزة   (ضباب)  إضافیةمصابیح موضعیة و/أو مصابیح ب أي مركبة  تزودمن الممكن أن 

أقوى من   تومض بضوء السفلیة إذا لم المصابیح األمامیة  عند االقتراب من مركبة متحركة أخرى من أي اتجاه ویمكن استخدام مصابیح الضباب مع
 ذات الضوء المنخفض. المصباح األمامي 
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 المتطلبات اإلضافیة للمكابح  ■
 ۳۰۰۰یزید وزنھا اإلجمالي عن  تلك التي ھوائیة أو مفرغة أو بمكابحمقطورة مفصلیة متداخلة الجائز مزودة وشبھ مقطورة كل مقطورة و  تزودیجب أن 

 القاطرة. عن  المركبةإذا تم فصل  تفعیلھا" والتي یتم منفردة" بمكابح تجھزیجب أن رطل 

 صیانة المكابح  ■
 على حد سواء. لتعمل على جمیع العجالت   تعدیل النظام الخاص بھایجب الحفاظ على جمیع الفرامل في حالة جیدة ویجب 

 محظورة  تنبیھ   آالت ■
باستثناء ما ھو مسموح بھ لمركبات   المركبةتجھیز أي مركبة بأي صفارات إنذار أو صفارة أو جرس وال یجوز ألي شخص استخدامھا على  یجب ال 

 الطوارئ المصرح بھا. 

 قالبات الوحل المطلوبة  ■
رطل أو   ۸۰۰۰المركبات التي یبلغ وزنھا اإلجمالي  المقطورات وأشباه المقطورات أو  أوأو المركبات بمقطورة الشاحنات أو الحافالت  تجھزیجب أن 

ال تتجاوز   مجموعة من العجالت التي تمتد إلى نقطةالالخلفي من معظم العجالت أو  الجانب على  قالبات أو  غطاء رسوبي للرذاذأقل على مصدات أو 
 . فارغة   المركبةالطریق السریع عندما تكون بوصة فوق  ۲۰

 سالسل األمان  ■
في    ،من إجمالي وزن المركبة أو أقل رطل ۳۰۰۰ والتي تزن ما یقرب  ،كل مقطورة أو شبھ مقطورة أو مقطورة مفصلیة متداخلة الجائز تحتوي یجب أن 

 . بوصة  ۰.۲٥. یجب أال یقل قطر ھذه السلسلة أو الكبل عن القاطرة المقدمة على سلسلة أو كابل من الصلب یتم تثبیتھ بإحكام في 

 أخرى تنبیھأو أجھزة  ضوئیة مشاعلیتعیّن على سائقھا تزویدھا ب مركبات معینة   ■
على األقل أو ثالثة   ضوئیة  مزودة بثالث مشاعل أو حافلة لنقل الركاب أو شاحنة جرارة أن تكون ،ثركل شاحنة بسعة طن واحد أو أك یتعین على
قدم في ظل الظروف الجویة العادیة   ٦۰۰عن بعد ال یقل  على  مرئیةحمراء محمولة. یجب أن تكون جمیعھا  عواكس كھربائیة حمراء أو ثالثة مصابیح 

حمراء على األقل (في حالة عدم وجود    منصھراتبوصة مربعة من السطح العاكس وثالثة  ۲٤ما ال یقل عن ب المستخدمة  العواكس تجھز یجب أن لیالً. 
وعرض ھذه   وتثبیت  لدعم مخصصة  بوصة مربعة على األقل مع معاییر ۱۲حمراء) وعالمتین من القماش األحمر بمساحة مصابیح أو  عواكس

 العالمات. 

 
 

الصادر عن وزارة النقل   125رقم  كبدیل للمعدات المطلوبة أعاله، یمكن حمل ثالثة مثلثات عاكسة للطوارئ تتوافق مع معیار سالمة المركبات اآللیة
 ). USDOTاألمریكیة (

  ال یجوز للمركبات التي تنقل المتفجرات أو السوائل القابلة لالشتعال أو الغازات المضغوطة أو التي تستخدم الغازات المضغوطة كوقود أن ملحوظة:
 اللھب.  بمساعدةتحمل أي جھاز إنذار یصدر إشارة  
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 المركبة  تعطل عند  التنبیھ/التحذیرعرض أجھزة  ■
  على قارعة على الطریق السریع أو  مقطورة أو مقطورة مفصلیة متداخلة الجائز شبھ أي شاحنة أو حافلة ركاب أو جرار أو مقطورة أو  تعطلت عندما 

 التالیة:  التنبیھالطریق السریع عند الحاجة إلى مصابیح مضاءة، یجب عرض أجھزة 
 

. ثم  الطریق في اتجاه الطریق حیث تعطلت المركبة وفي اتجاه حركة المرور الوافدةسابقاً، على قارعة كما ھو موضح فوراً،  تنبیھیجب وضع جھاز 
 : كالتالي التنبیھ/التحذیرضع أجھزة 

 
 المركبة التي تشغلھا المروریة في وسط الحارة  المركبة طریق سریع مقسم) في الجزء الخلفي من  تم التوقف في قدم إذا   ۲۰۰قدم ( ۱۰۰ – ۱ ■
 الحارة المروریة طریق سریع مقسم) في وسط نفس  تم التوقف في (نفس االتجاه إذا  المركبة قدم في مقدمة  ۱۰۰ – ۱ ■
 حركة المرور الوافدة أقدام فى اتجاه  ۱۰عن  قارعة الطریق التي مرت بھ المركبة بمسافة ال تقل على   – ۱ ■

 
قدم من منحنى أو تل أو أي عائق آخر للرؤیة ، یجب وضع إشارة التحذیر في ھذا االتجاه   ٥۰۰ل أي من المركبات المذكورة أعاله على بعد طتععندما ت 

 ومن أجل توفیر تحذیر واٍف من اقتراب حركة المرور.   المركبةقدم من  ٥۰۰على مسافة ال تقل عن 
 

على السائق عرض   یتعینل أي من المركبات المذكورة أعاله على أحد الطرق عندما ال تكون أجھزة التحذیر المذكورة أعاله مطلوبة ، عطت عندما ت 
 . المركبةقدم من مقدمة ومؤخرة  ۱۰۰المعطلة أو على مسافة  المركبة التي تشغلھا  الحارة المروریةفي  حمراوتینعالمتین 

 
تنقل متفجرات أو سوائل قابلة لالشتعال أو غاز مضغوط أو أي مركبة تستخدم الغاز المضغوط كوقود في أي وقت أو مكان مذكور   مركبة تعطیل أي  عند

فانوس  أو  المرور  جانب المركبة القریب لحركةعلى السائق على الفور عرض فانوس كھربائي أحمر أو عاكس طوارئ أحمر محمول على   یتعینأعاله، 
قدم في الجزء    ۱۰۰قدم من األمام وفانوس كھربائي أحمر أو عاكس أحمر محمول على بعد  ۱۰۰احد أو عاكس أحمر محمول على بعد كھربائي أحمر و

 المعطلة.  المركبةفي وسط حارة المرور التي تشغلھا  المركبة الخلفي من 
 

  ،أو المركبات التي تستخدم الغاز المضغوط كوقود عدم ت المضغوطة لة لالشتعال أو الغازا التي تنقل المتفجرات أو السوائل القاب  یتعین على المركبات
 .تنبیھاستخدام المشاعل أو الصمامات أو اإلشارات الناتجة عن اللھب كأجھزة 

 المركبات بطیئة الحركة  ■
اآلالت الخاصة برصف أو  أو أو عربات تجرھا حیوانات یجب أن تعرض أي مركبة أو معدات بطیئة الحركة 

، شعاراً في الواجھة الخلفیة للمركبة  في الساعة أو أقل  میالً  ۲٥ بسرعةالتي تعمل بشكل طبیعي صیانة الطرق، 
توضع بجانبھا عالمة أو إشارات  التي  اآلالت الخاصة برصف أو صیانة الطرقباستثناء ؛ كما ھو موضح أدناه

 تحذیر.
 

  ۱٤  ارتفاع یصل إلىبوصة و  ۱٤  بقاعدة تصل إلى الشعار عبارة عن مثلث من اللون األصفر البرتقالي الفلوري  
بعرض واحد وثالثة أرباع بوصات وأن یتم  بحدود عاكسة بخطوط باللون األحمر المثلث  یصنعبوصة. یجب أن 

 .الطریق مستوى أقدام فوق  على ارتفاع ثالثة إلى خمسةالواجھة الخلفیة للمركبة تثبیتھ في منتصف 
 

حارتین لخلق حارة خالیة للتغلب على الزحام المروري والسماح للمركبات القادمة في  على طریق سریع مكون من  جانباً  البطیئة  تتنحى المركبةعندما ال 
للسماح للمركبات األخرى   ،للمناورةمع وجود مساحة كافیة  تلك المركبة على قارعة الطریق في أقرب فرصة آمنة، یجب أن تتوقف ھذا االتجاه بالمرور

 بالمرور. 
 

 نظف جمیع النوافذ واألسطح الزجاجیة  ►
 

 : القیام بھا لتساعدكالتي یمكنك  األمورعلى الرؤیة بوضوح من خالل النوافذ والزجاج األمامي والمرایا. إلیك بعض  قادراً من المھم أن تكون  
 

تأكد من وجود  . تتسبب في صعوبة الرؤیةحافظ على نظافة الزجاج األمامي. الشمس الساطعة أو المصابیح األمامیة على الزجاج األمامي المتسخ  ■
 حتى تتمكن من تنظیف الزجاج األمامي عند الضرورة.  قماش منشفة في مركبتكومنشفة ورقیة أو منظف سائل  

لئة. استخدم غسول مضاد للتجمد في المناطق التي یمكن أن تنخفض فیھا درجة الحرارة إلى ما دون درجة  زجاجة غسالة النوافذ ممت تأكد من أن  ■
 التجمد. 

على الزجاج  من البخار . یتسبب التدخین في تكوین طبقة رقیقة في حال قام أحدھم بالتدخین داخل المركبة حافظ على نظافة النوافذ من الداخل، خاصة  ■
 . من الداخل 

 الثلج أو الجلید أو الصقیع من جمیع النوافذ. نظف المقدمة والجوانب والخلف قبل القیادة. قم بإزالة  ■
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 ؛ من الممكن أن یتسبب ذلك في حجب الرؤیة.  تعلق األشیاء من المرآة أو تفسد الزجاج األمامي بالملصقاتال ■
فعالیة   بالسلب على الموجودة على العدسات تؤثر األوساخ الخلفیة. یمكن أن ووالمكابح   واالحتیاطیةحافظ على نظافة المصابیح األمامیة  ■

 ٪.٥۰بنسبة  المصابیح
 

 اضبط المقعد والمرایا ►
 

 ً  بالتبعیة.  العدید من المركبات من الممكن ان یقود سائقون بأحجام مختلفة مقعدك والمرایا قبل البدء في القیادة. وضع  التحقق من   یتعین علیك دوما
 

بعیداً  بما یكفي لرؤیة الطریق بوضوح. إذا لزم األمر، استخدم وسادة مقعد. ال تحرك المقعد لألمام  تكون في وضع مرتفعاضبط مقعدك بحیث  ■
 ك توجیھھ بسھولة. بحیث ال یمكن  لدرجة تؤثرب 

على رؤیة النافذة الخلفیة بمرآة الرؤیة الخلفیة وعلى الجوانب بالمرایا الجانبیة.   قادراً اضبط مرآة الرؤیة الخلفیة والمرایا الجانبیة. یجب أن تكون  ■
 عند االنحناء قلیالً إلى األمام.  مركبتكبحیث یمكنك رؤیة جانب  جیداً ضبط المرایا الجانبیة  یتم

 لدیك مرآة نھاریة / لیلیة، فتأكد من ضبطھا أثناء القیادة.  إذا كان ■
 مساند الرأس مصممة لمنع اإلصابة في حالة الضرب من الخلف. یجب تعدیلھا بحیث یالمس مسند الرأس مؤخرة الرأس.  ■

 
 حزمة األمان  أارتداء مطلوب  ►

 

(MCA 61-9-419; 61-13-103) 
 

  مثبتاً بطریقة صحیحة. حزام أمان  إن ارتدى كل راكب داخل المركبةفي والیة مونتانا إال  مركبةال یجوز ألي شخص قیادة 
مونتانا المسؤولیة على عاتق السائق لضمان ربط كل راكب بشكل صحیح أو وضعھ في مقعد أمان لألطفال.   والیة یضع قانون

 دوالراً تباعاً.  ۲۰سیتم تغریم السائق الذي یخالف القانون  
 

، بعیداً  مركبتكحتى في الرحالت القصیرة بسرعات منخفضة. قبل أن تقود  – في كل رحلة وفي كل مرة   –اربط حزام األمان 
ُ احرص  أحزمة األمان أو أدوات تثبیت األطفال في جمیع   یرتدونعلى ربط حزام األمان وتأكد من أن جمیع الركاب  دوما

ً األوقات. تذكر   . المركبةأن تغلق أبواب  أیضا
 

رضت لحادث  تع في حال أحزمة األمان. أظھرت الدراسات أنھ   وباقي الركاب داخل المركبةأنت  ترتديمن الضروري أن 
نقرة سریعة ھي كل ما یتطلبھ   تتقلص بدرجة كبیرة. الموتأحزمة األمان، فإن فرص تعرضك لألذى أو  مع ارتدائكاصطدام 

 األمر إلنقاذ األرواح وتعزیز العادات المنقذة للحیاة. 
 

والیة  النقل في  إلدارةالتابع  Buckle Up Montana  الموقع اإللكتروني إلیك المزید من األسباب الرتداء حزام األمان، من 
 مونتانا:

  كشخص سقط من الشخص الذي ال یرتدي حزام األمان في حادث تصادم سیعاني في الساعة فقط،  میالً  ۳۰عند سرعة  ■
 .فیل یبلغ وزنھ ثالثة أطنان ونصفكمن اصطدم بھ طوابق أو  ۳مبنى مكون من 

 .االصطدام البشري واالصطدام الداخلي (داخل جسمك)لمركبة وھناك ثالثة اصطدامات في كل حادث: اصطدام ا ■
جساد  . یمكن أن تصطدم األفي خضم حادث التصادمترتدي حزام األمان   إن لم سیتعرض إلى اإلصابةلست الوحید الذي   ■

مما یؤدي إلى إصابتھم  المركبة بأشخاص آخرین في نفس  المذكور، تصادم القوة نفس  ب التي ال ترتدي حزام األمان، 
 موتھم. بجروح خطیرة أو حتى 

في    الطبیةوقت االستجابة  سیزیدبالنسبة للعدید من اإلصابات الخطیرة، تعتبر الساعة األولى من الرعایة حرجة. ومع ذلك،  ■
ً المسافة والجغرافیا. إذا كنت كریفیة بسبب عوامل المناطق ال  سیصل إلیك األخصائیون بجروح خطیرة، فھل  مصابا

حزام األمان، فمن غیر المرجح أن تتعرض إلصابة  إن كنت مرتدیاً ل في الوقت المناسب؟ الطبیون ألغراض الطوارئ 
یون الطبیون ألغراض الطوارئ في الوقت  یصل إلیك األخصائ خطیرة ولدیك فرصة أفضل للبقاء على قید الحیاة حتى 

 المناسب. 
 

للركاب.   متكامل الوسائد الھوائیة لیست سوى جزء من نظام حمایة 
حزمة أمان من جزأین، فارتد  ألإذا كانت مركبتك تحتوي على نظام 

إن ارتداء أي من الجزأین بمفرده یقلل   وحزام الكتف.  البطنحزام 
كبیرة من حمایتك. إذا كان لدیك حزام كتف أوتوماتیكي، فقم   بنسبة

ً بربط حزام  . وإال فقد تنزلق من الحزام في حالة  بطنك أیضا
  . الموتأو  لإلصابةوتتعرض  التصادم

االستخدام المناسب  
األمان  ألحزمة  

 أجل

 ال 

 ال 

 ال 

 ال 
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 تشمل االستثناءات من قانون حزام األمان ما یلي: 
 

 . ۱۹٦۸إذا كانت المركبة قد صنعت قبل األول من كانون الثاني (ینایر)  ■
ً   یحملالراكب إذا كان  ■  من الطبیب بأنھ غیر قادر على ارتداء حزام األمان ألسباب طبیة.  خطاباً مكتوبا
متنقلة خاصة (مركبة غیر مخصصة أو مستخدمة بشكل أساسي لنقل األشخاص أو الممتلكات ویتم  كمركبةلمركبة مرخصة  قائداً إذا كنت   ■

حفر    آالت أو  اآلالت الخاصة برصف أو صیانة الطرقبما في ذلك الجرارات الزراعیة أو  ؛تشغیلھا أو نقلھا بالمصادفة عبر الطرق السریعة
 ).MCA 61-1-104لشروط العامة لـ ندرج في نطاق اوالتي ت وخالطات الخرسانة والمركبات األخرى    الخنادق

ً رطالً،  ٦۰سنوات ووزنھ أقل من   ٦إذا كان الطفل، البالغ من العمر  ■ بنظام أمان  مزودة  ھذه المركبةفیجب أن تكون  في مركبة ما، راكبا
 بنظام األمان المذكور بطریقة مناسبة.  كل طفل  حمایةویجب    المركبةلألطفال لكل طفل في 

 MVDSE-1مھام وظیفتك الرسمیة، فقد یتم إعفائك من قبل وزارة العدل. انظر نموذج بمركبة تقودھا أثناء القیام ب إذا توقفت بشكل متكرر  ■
)https://dojmt.gov/driving/forms/( . 

 
 

 القیود المطلوب تطبیقھا على حركة الطفل  ►
 

(MCA 61-9-419 & 61-9-420; 61-13-103) 
 

ً لألطفال. یوصى باستخدام المقاعد الداعمة لألطفال األكبر  مخصص في مقعد أمان  رطالً  ٦۰و ٦یجب ربط األطفال والرضع حتى سن  بما  سنا
 بوصات.  ۹أقدام و ٤األطفال حوالي   طولبشكل صحیح وھو ما یحدث عادةً عندما یبلغ  وحزام الحوضیتناسب حزام الكتف  

 
 المركبة. تذكر أن تغلق أبواب 

 
المجھزة بوسادة ھوائیة،  للمركبةاألطفال في المقعد األمامي  في حال ركوب للركاب.   متكاملالوسائد الھوائیة لیست سوى جزء من نظام حمایة 

یجب أن  . وحزام الحوضأو المقعد المعزز باستخدام نظام حزام الكتف   المركبةفیجب تأمینھم في مقعد أمان لألطفال باستخدام نظام حزام األمان في 
  لكي یتمتعوا بحمایة  أماكنھمألطفال في سیؤدي ذلك إلى تثبیت ا  الُمفعلة.عن الوسادة الھوائیة   بعیداً للخلف قدر اإلمكان  المركبةتحریك مقعد  یتم

مقعد    أبداً ال تضع . وانقالب المركبةمع حمایتھم من االصطدامات الجانبیة والخلفیة  تعرض المركبة لالصطدام من األماماألكیاس الھوائیة في حالة 
ً  ۱۳ال دون سن . یجب تأمین األطف ُمفعّل للخلف في مقعد الراكب األمامي مع وجود كیس ھوائي  مواجھ  المركبة كلما كان   في المقعد الخلفي عاما

 اً. ذلك ممكن 
 

في  میالً  30اصطدام مركبة تسیر بسرعة . في حادث  أي اصطدام أثناءذى البالغ تتسبب لھ باألفقد  الرحلة داخل المركبة كنت تحمل طفلك أثناء  إن
مستقراً ومقیداً أن یكون  المركبة من المھم لكل راكب في ف لذلك . في ھذا الوضع  رطل ضد الطفل ۳۰۰۰رطل قوة  ۱۰۰ بوزن  البالغ یمثلالساعة، 

 حركة الطفل داخل المركبة.  تقییدالنظام الخاص ب بحزام األمان أو  بطریقة صحیحة ومستقلة 
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  الفصل الثاني   اختبار 
 

 و: قدم (بسبب الجلید والغبار وما إلى ذلك)  ٥۰۰المصابیح األمامیة مطلوبة في أي وقت ال یمكنك فیھ رؤیة األشخاص أو المركبات لمسافة  .1
 في االزدحام الشدید  . أ

 خالل التوقیت الصیفي  . ب 
 شروق الشمس  توقیتغروب الشمس إلى نصف ساعة بعد  توقیت من نصف ساعة قبل  . ج
 شروق الشمس  توقیت غروب الشمس إلى نصف ساعة قبل  توقیتمن نصف ساعة بعد  . د

 
 : یمكن لنظام العادم المتسرب .2

 اإلفراط في استخدام الزیت  التسبب في  . أ
 ضبط أسرع من المعتادال بحاجة إلى  أن یجعل مركبتك . ب 
 تجعلك تشعر بالنعاس أثناء القیادة  . ج
 على الطرق الریفیة  حرائق األعشابإشعال   . د

 
 : لمدى مرئیة    االنعطاف یجب أن تكون إشارات   .3

 قدم ٥۰۰ . أ
 قدم ۲٥۰ . ب 
 قدم ۳۰۰ . ج
 فقط أثناء اللیل  . د
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  الالفتات واإلشارات والعالمات   – الفصل الثالث  

 
 إن أردت قیادة مركبتك بأمان. علیك أن تتعلم تلك اللغة جیداً الرصیف.  المرسومة/المعلقة على والعالمات الالفتات واإلشارات  تتكون لغة الطریق من

 
 من خالل شكلھا ولونھا  الالفتات تعرف على  ►

 

 . . األلوان موضحة أدناهفي لمحةلون خاص لمساعدتك في التعرف على الالفتة  الالفتات كل نوع من ل 
ً باإلضافة إلى اللون، یساعدك شكل الفتة المرور  . في ظروف  لما ترسیھ من قواعدلالمتثال  القیام بھعلیك  یتعینالعالمة وما  فھم وتحدیدفي    أیضا

الطرق   الموجودة في الفتاتالمن المھم للسائقین التعرف على ألوان وأشكال   شكل الالفتة فقط. الضباب الكثیف، قد تتمكن من تحدید كالرؤیة السیئة 
 السریعة. 

اإلضافیة لتوضیح  واللوحات   )أولویة المرور(و )توقف( لالفتات یُستخدم – اللون األحمر 
أو   ، لتوضیح المالحظات)طریق خاطئ(و  )ممنوع الدخول(وعالمات   التقاطعات متعددة االتجاھات 

بین  العالمات المثبتة في الطرق السریعةالتنظیمیة وكجزء من الالفتات الرموز على بعض 
 . الوالیات والطرق الحكومیة

  الالفتاتباستثناء (الخاصة بالالفتات التحذیریة لفیة الخ  في  كلون یُستخدم – اللون األصفر 
 . والالفتات التي تؤكد وجود مدرسة في الطریق ذي الصلة)  المؤقتة

 . إدارة الحوادثالخاصة بالفتات لفیة الخ  في كلون یُستخدم –اللون الوردي الفاقع  

عبور المشاة  ل الخاصة بالالفتات التحذیریة  لفیة الخ  في  كلون یُستخدم –اللون الفوسفوري  
 . والدراجات الھوائیة ووجود المدارس في الطریق ذي الصلة

التنظیمیة وبعض عالمات   الالفتات الخاصة بمعظملفیة الخ في كلون یُستخدم –اللون األبیض 
على الالفتات ذات الخلفیات الحمراء والخضراء واألزرق والبني   بغرض التوضیحالطریق وكلون 

 . واألسود

الخاصة بالالفتات المؤقتة الخاصة بمراقبة الحركة  لفیة الخ في  كلون یُستخدم –اللون البرتقالي  
 . المروریة

الالفتات الخاصة  اإلرشادیة والخاصة بالالفتات لفیة الخ في  كلون یُستخدم –اللون البرتقالي  
 . المركباتوعالمات وقوف   وكلون توضیحي للقواعد المتساھلةالمعلومات ب

الخاصة بالالفتات الخاصة بالمعلومات الخاصة بخدمات  لفیة الخ  في  كلون یُستخدم –اللون األزرق 
العالمات المثبتة في الطرق  طریق اإلخالء في حاالت الطوارئ وكجزء من  والفتات المسافرین

 . بین الوالیات والطرق الحكومیة السریعة

الالفتات الخاصة  اإلرشادیة وبالالفتات الخاصة لفیة الخ  في  كلون یُستخدم – البنياللون 
 الترفیھیة أو الثقافیة  حول المواقع المعلوماتب

والحد األقصى   الخاصة للطرق ذات االتجاه الواحد لفیة الخ  في كلون یُستخدم –اللون األسود 
على الالفتات   بغرض التوضیحوكلون للسرعة أثناء اللیل وعالمات المرور التنظیمیة للشاحنات 

البیضاء والصفراء والبرتقالیة والخلفیات ذات اللون الوردي الفاقع واللون  ذات الخلفیات 
 . الفوسفوري 
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 الالفتات واإلشارات وعالمات الطرق  ►
 

ً الوالیات المتحدة نظام ستتبع  .المكتوبة من الرسائل  بدالً على الصور والعالمات الرمزیة  ویركز لیتم تطبیقھ للتحكم في حركة المرور   اً دولیا
 

ً الالفتات الجدیدة  تلك ستجد في الصفحات القلیلة التالیة  . یتم إجراء التغییرات على الالفتات  )لبعض الوقت  بعض منھاسیُستخدم ( إلى جنب مع نظیراتھا جنبا
 اإلصالحات أو الصیانة.  طبقاً إلجراءاتالجدیدة فقط عند استبدال الالفتات القدیمة 

 
على التعرف على ھذه العالمات   قادراً أن تكون   یتعین علیك . الطرق المرور واإلشارات وعالمات  بالفتات كاملة على جمیع السائقین أن یكونوا على درایة 

 . دون تردد اعھاواتب 
 

یتعین على السائقین اتباع التعلیمات الموضحة  یتم وضع الالفتات واإلشارات وعالمات الطریق على طرقنا السریعة إلعالم السائقین وتحذیرھم وتنظیمھم. 
 سیتم القبض على المخالفین.في تلك الالفتات وبالتبعیة 

 
ً وفقاً للمھام المرور  الفتاتیتم تصنیف أنواع  الفتات تقدم معلومات خاصة  إرشادیة تنظیمیة وتحذیریة و  تعتبر تلك الالفتات الفتات . والوظائف المبینة تباعا

 بإدارة الطرق. 
 

 الالفتات  ■
 

 الفتات التحكم بحركة المرور في التقاطعات 
 في ھذا القسم. ) موضحة  إجراءات أو حركات معینةالقیام ب التي تحظر  (كالعالمات  قد تكون التقاطعات خطیرة. أجھزة التحكم في حركة المرور

 
ً حركة المرور عبر التقاطعات. تذكر: اللون األحمر یعني  تساعد تلك الالفتات السائقین على رفع معدالت األمان أثناء التحكم في تدفق  التوقف أو   دوما

 طریق خاطئ. أو   العبور من ھذا المكانأو عدم  إعطاء أولویة المرور 
 
 

 

 
تعني تلك الالفتة أنھ یتعین علیك التوقف تماماً  . ثُمانیة الشكلالمكونة من  الالفتة المروریة الوحیدة ھي  (توقف) الفتةتعتبر 

. إذا كان ھناك معبر للمشاة  من أي خطر محدق لحركة المرور بالقرب   إعطاء أولویة المرورالتقاطع أمامك  قبل عبور 
 عبوره.  فتوقف قبل

 

 

 
 

ذي  لجمیع المركبات على الطریق ال األولویةسرعة معقولة وإعطاء  القیادة ببطء لتصل إلى  (أولویة المرور)   الفتةتعني 
 تسلكھ تباعاً.

 

 

 
 

ال تمر  المركبات.  بمرور البتة طریق باتجاه واحد أو أنھ ال یُسمحھو  أمامك  الذي " أن الطریقممنوع الدخولیعني مربع "
 .من ھنا

 
فھذا یعني ؛ سھم أو رمز أسود  علىدائرة حمراء وعالمة مائلة حمراء عند رؤیتك لالفتة تحمل  القیام بأفعال محددة.أدناه تحظر  الالفتات الموضحة  

 مبین على تلك الالفتات. عدم القیام بأي شيء 
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 الفتات تنظیمیة
الموضحة ھي أمثلة   الالفتات. تظھر السرعة القصوى للسائق أو غیرھا من اإلجراءات المطلوبة. القیام بھعلیك  یتعینالتالیة بما  الالفتاتتخبرك 

كلمات أو رموز سوداء على خلفیة بیضاء.   وتحمل قید االستخدام. الالفتات التنظیمیة مستطیلة الشكل  المزید من الالفتات إلشارات تنظیمیة ولكن ھناك 
 . التنظیمیة الالفتات جمیع نة على المبی أن تلتزم بالقواعد  یتعین علیك

 
 

 

 

 
 

 ممنوع المرور 
أال تتجاوز أي مركبات تسیر في نفس    یتعین علیك 

 عبورك بتلك المنطقة. االتجاه الذي تسیر فیھ أثناء  

 ممنوع الدخول 
الطریق أمامك طریق باتجاه واحد أو أن مرور  

 ر. المركبات بالكامل محظو

 تمر بعنایة 
، یُسمح لك مرة أخرى  الالفتةبعد تجاوز ھذه 

 . بتجاوز المركبات األخرى بحذر

 

 

 

 

 

 
 للدوران  ال

  ال یمكنك الدوران في االتجاه المعاكس عند
 ھذا التقاطع. 

 االنعطاف إلى الیسار ممنوع 
إلى الیسار عند ھذا  تنعطف أال  یتعین علیك

 التقاطع.

 الزم الیمین 
باالتجاه األیمن من الطریق  علیك االلتزام 

 لتجاوز العراقیل القادمة في الطریق. 
 

 

 

 

 

 الحد األقصى للسرعة 
اتباعھا  یشیر ھذا إلى الحد األقصى للسرعة التي یمكنك  

  الالفتة الطریق حیث تم وضع ھذه    بسیرك عبر ذلك 
.  الفتة تبین مستوى سرعة مختلف حتى یتم وضع  

تَُحدَّد سرعة  اللیل، فقد    أثناء ألن الرؤیة محدودة    نظراً 
 مركبتك أیضاً. 

 أمامك منطقة محددة السرعة 
تحدیدھا كمنطقة  من منطقة تم  كسائق تقترب

 محددة السرعة. 
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 الالفتات التحذیریة 
ً تُستخدم ھذه الالفتات لتحذیرك من ظروف خطرة تُلون الفتات التحذیر باللون األسود واألصفر.  حیث یتعین علیك القیادة بحذر شدید. عادة   ستواجھك تباعا

على شكل  مستدیرة. إنھا عالمة المرور التحذیریة الوحیدة تكون " سكة حدیدیةالفتة "معبر  ولكن.  ُمعیَّنشكل مصممة على الالفتات التحذیریة  تلك ما تكون
 لم نذكرھا ھنا:. ھناك العدید من العالمات التحذیریة المختلفة والتي دائرة

 

 
 مفترق طرق أمامك  

أمامك تقاطع رباعي  
االتجاھات. انتبھ لحركة المرور  

 المتقاطعة التي تدخل الطریق. 

 
 طریق متعرج  

بسلسلة  الطریق أمامك متعرج 
 من المنعطفات أو المنحنیات. 

 
  Tتقاطع على شكل حرف

السیر بطریقة  ال یمكنك 
سیتفرع  مباشرة.  مستقیمة

 الطریق یمیناً ویساراً. 

 
 طریق جانبي (بزاویة)

  یصب في طریق جانبي  أمامك
 الطریق السریع بزاویة. 

 
یوجد   طریق جانبي
یصب  طریق جانبي أمامك 

في الطریق السریع الذي  
 من الیمین.  تسلكھ

 

 
 انعطاف حاد إلى الیمین 

ھناك انعطاف حاد إلى  
الذي  الیمین في الطریق 

 . تسلكھ

 

 
انعطاف حاد إلى الیسار ثم 

 الیمین 
ھناك انعطاف حاد إلى الیسار 

ثم إلى الیمین في الطریق  
 الذي تسلكھ. 

 

 
انعطافات إلى الیمین  

 ثم الیسار 
ھناك انعطاف إلى الیسار ثم  

الیمین في الطریق الذي  إلى 
 . تسلكھ

 

 
 معبر سكة حدیدیة 

 معبر سكة حدیدیة.  أمامك

 

 
  جسر ضیق

الجسر الذي أمامك أضیق من  
  ولكنالطریق الذي تسلكھ. 

للتوقف والمرور ھناك متسع  
 من خاللھ 

 

 
 مدرسة 

أمامك مدرسة في الطریق  
وانتبھ  . تمھل الذي تسلكھ

والحفاظ  دائماً األطفال  لوجود
 . على سالمتھم

 

 
 حصى 
  الذي تسلكھالطریق السریع 

 ى. مغطى بالحص

 

 
 جسر بحارة واحدة 

ال یوجد مكان على الجسر  
أو   مركبة مجاوزةأو  للتوقف

 . شاحنة أخرى
 

 

 
 منطقة لرعایة الماشیة

في حالة عدم وجود أسوار  
الماشیة والخیول    ترى، قد للحقل

 على الطریق السریع. 

 

 
 الطریق سیضیق

لیس   الذي ستسلكھالطریق 
بعرض الطریق الذي تسلكھ  

؛ ومع ذلك، ھناك متسع  اآلن
 والمرور.للتوقف 

 

 
 طریق جلیدي

الالفتة عندما    تلكتُستخدم 
 جلیدیاً وخطیراً. یكون الطریق 

 

 
  جسر ضیق

  أمامك جسر ربما ضیقاً للغایة
التوقف أو  بحیث یتعذر علیھ 

أن    یتعین علیكشاحنة. تجاوز 
 . حذراً تكون 

 

 
 محطة حافالت مدرسیة 

ھذه الالفتة تحذرك من وجود  
موقف حافلة مدرسیة أمامك.  

تخفیض سرعة   ابدأ في 
 مركبتك اآلن. 

 

 
 أمامك محطة توقف 

تخفیض سرعة مركبتك    ھناك عالمة توقف أمامنا. ابدأ في
 . اآلن

 
 منعطف باتجاه الیمین 

 ) السرعة اآلمنةبالفتة تبین (
قد   أمامك منعطف باتجاه الیمین. 

السرعة اآلمنة المقترحة   تبیّن
 أسفل العالمة مباشرة.  للمنعطف
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مشاة أمام   معبرأمامك 
 مدرسة 
من مكان  مركبتك تقترب

 لعبور مشاة أمام مدرسة. 
 دوماً.  وانتبھ لألطفال تمھل 

 عبور مشاة أمام مدرسة
  أطفال المدارس یعبر 

الطریق في ھذه المرحلة.  
أن تتوقف إذا   یتعین علیك

عبور  كان المشاة ینتظرون 
 . الطریق 

 معبر مشاة 
ً كن متیقظ لألشخاص   ا

الطریق  الذین یعبرون 
. تمھل  الذي تسلكھ

عند   للتوقف استعد و
 الحاجة. 

 جسر منخفض االرتفاع 
منخفض االرتفاع.  الجسر 

إذا كانت  بمركبتك ال تتقدم 
  للغایة مرتفعةمركبتك 

 .بحیث ال یمكن تجاوزھا

 انخفاض حاد 
أمامك منخفض شدید  

. افحص مكابح  االنحدار
. قد تحتاج إلى  مركبتك

 التحول إلى ترس أقل. 

 

 •  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
• 

 

 

 

 

 

 
بدایة الطریق السریع  

 الُمقسم التجاھین 
یقسم الحاجز أمامك الطریق  

السریع إلى طریقین 
؛ وتسیر المركبات  منفصلین

في كل طریق منھما في  
الزم الجانب  . اتجاه واحد

 .األیمن

نھایة الطریق السریع  
 الُمقسم التجاھین 
یصبح الطریق السریع  

طریقاً واحداً تسیر  أمامك 
المركبات في اتجاھین؛ بھ 

الزم الجانب  . ذھاباً وعودة
 .األیمن

 منطقة عبور غزالن 
 ً ما تعبر الغزالن   غالبا

الطریق السریع في ھذه  
  . تمھلحذراً المنطقة. كن 

إذا   وتأكد من السیر ببطء 
 زاالً. غرأیت 

 عبور المواشي 
 ً ما یقسم الطریق   غالبا

السریع مزرعة. تشیر ھذه  
إلى النقطة التي   الالفتة

من   القطیعینتقل فیھا 
 منطقة إلى أخرى. 

 طریق زلق عند المطر
بشكل غیر   زلق الرصیف 

 مبلالً. عادي عندما یكون 
قم بتقلیل سرعة مركبتك وال  
تضغط المكابح بقوة وال تغیر  

تأكد  فجأة.  اتجاھات المركبة 
  مسافة مناسبة  من الحفاظ على

التي  وتلكبین مركبتك 
  أمامك.
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 والصیانة   اإلنشاءالفتات 
  مناطق أعمال اإلنشاء التحكم المختلفة في حركة المرور في مناطق أعمال البناء والصیانة لتوجیھ السائقین أو المشاة بأمان عبر  معدات وأجھزةتستخدم 
 عمال الطرق السریعة.  ولتأمین

 
ً التحكم في حركة المرور   معدات وأجھزة أكثر  واألشخاص التي  ھي الالفتات والحواجز والبرامیل واألقماع واألنابیب ولوحات األسھم الوامضة   شیوعا

 المعدات واألجھزة. البرتقالي ھو اللون األساسي لھذه اللون . ترفع الالفتات 
 

 الالفتات   •
أو بالقرب منھا.   اإلنشاء في مناطق تسبب خطورة على السائقین والصیانة إلخطار السائقین بظروف غیر عادیة أو یحتمل أن  اإلنشاء تُستخدم الفتات 

تحذرك تلك الالفتات من إصالحات الطریق السریع  تأتي بعض الالفتات على شكل مستطیل. . تأتي على شكل معینمعظم الالفتات في مناطق العمل 
 في المنطقة التي تقترب منھا. . ھناك رجال ونساء یعملون  ذر وبطء لذلك علیك المرور بح

 
عن  مركبة (یقود المخالفة السابقة. من ضعف   إلى األعمال غرامات انتھاك منطقة تصل  والعمل مخالفة.  اإلنشاء في مناطق  المقررة یعد تجاوز السرعة 

بإزالة جھاز التحكم في حركة المرور أو تجاھلھ أو   أحدھم طریق سریع لتعریض األشخاص للخطر أو إذا قام   إنشاء فيفي منطقة  بإھمال متعمد)قصد أو 
 القیادة المتھورة.  عقوبة  یكون مذنباً بارتكاب جنحة وتكون العقوبة ھي نفس  اً صدمھ عمد

 
 

 

 

 المعدات   •
ً األكثر   المعداتالحواجز واللوحات العمودیة والبرامیل واألقماع واألنابیب ھي  من الممكن أن  لتنبیھ السائقین بالظروف غیر العادیة أو التي  استخداما

ً خطرة في مناطق العمل على الطرق السریعة والشوارع ولتوجیھ السائقین بأمان عبر منطقة العمل.   تصبح مزودة بأضواء   تلك المعدات ما تكون  غالبا
 . لیالً  ساطعة أو مشتعلة ثابتة

 
إلى    المائلة. تشیر الخطوط  بانتظام  حركة المرور  حیثما تمرالخطوط القطریة الموجودة على الحاجز أو اللوحة العمودیة بتوجیھ السائق نحو االتجاه    توجھ

أنھ یتعین علیھ السیر  الیسار تعني    جھةسفل  إلى األ   المائلة فإن الخطوط    ؛ وفي المقابل،جھة الیمین  السیرعلى السائق    یتعینسفل جھة الیمین إلى أنھ  األ
 . جھة الیسار

 
 

 الیسارانعطف إلى 

 
 
 انعطف إلى الیمین

 منعطف

منعطف على  
 قدم  ۱۰۰۰بعد 

جسر مؤلف من  
 حارة واحدة

طریق مؤلف من حارة  
  ۱۰۰۰واحدة على بعد 

 قدم 

أمامك طریق  
 عمل

أمامك طریق مغلق  
 قدم  ۱۰۰۰على بعد 
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 لوحات األسھم الوامضة  • 
  جزءاً وإبالغھم بأن   مسارات معینة للمرورلتوجیھ السائقین إلى  لیالً ونھاراً یمكن استخدام لوحات األسھم الكبیرة الوامضة أو المتسلسلة في مناطق العمل 

 مغلق.  أمامھممن الطریق أو الشارع 

  
 
 

 مراقب المرور  إشارات   •
 ً في مناطق العمل على الطرق السریعة والشوارع للتوقف أو اإلبطاء أو توجیھ حركة المرور عبر    مراقب المرورما یتم توفیر إشارات  غالبا

حركة   لتنظیمالتوقف/البطيء  سواتربرتقالیة اللون ویستخدمون األعالم الحمراء أو  معاطف سترات أو قمصان أو  مراقبو المرور المنطقة. یرتدي 
 . بر مناطق العمل المرور ع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منطقة بناء  ►
 

 
للسرعة في مناطق البناء أو العمل. تحدد وزارة النقل أو السلطة المحلیة أو   أقصى قیاسيال یوجد حد  تتضاعف الغرامات المروریة في مناطق العمل.

 الحد األقصى للسرعة لكل منطقة. شركة المرافق أو المقاول الخاص 
 

عند عن قصد أو عن طریق اإلھمال   بتھور مركبة للخطر إذا كنت تقود عامل في موقع للعمل على الطریق السریع قد یتم محاسبتك على تعریض 
جھاز التحكم في  ب عن عمد  تصطدم أو تزیل أو تتجاھل أو  المحدق  األشخاص أو الممتلكات للخطر  المزید من  بطریقة تعرضذلك الموقع  االقتراب من

 حركة المرور. 

 توقف

تفضل  
 بالمرور 
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 منطقة المدارس األمان فيمعاییر ► 
 

إقالل وإنزال الطلبة من وإلى  یزید االزدحام المروري في أوقات  عند االقتراب من أي منطقة مدرسیة دوماً. عادة التحقق من سرعتك والتباطؤ من طور 
ادة . من الخطورة الخلط بین القی اختر طریقاً یجنبك مناطق المدارس وقتما استطعتوالشوارع المجاورة.  المركباتمن االرتباك في مواقف  المدرسة 

 . للقیام بأفعال مفاجئةلحجمھم ومیلھم لصعوبة رؤیة األطفال نظراً األطفال المشاة وراكبي الدراجات  مع وجود السریعة أو المشتتة 
 

 ً أینما   المركباتلذلك یعبرون الشوارع ومواقف  ھا؛المرور أو ال یفھمون  قواعدما یتجاھل األطفال الذین یمشون أو یركبون دراجاتھم إلى المدرسة   غالبا
ً كان ذلك  ً . متاحاً ومناسبا . یحتاج األطفال إلى وقت لتطویر  الطرقاتالطریق عند عبور  أولویة مناسبة أو عن  مساحة شاغرة ال یتحققون من وجود  غالبا

. قد یعتقد األطفال الصغار أن  كة المرور القادمة في نفس الطریقالمسافة بینھم وبین المركبات وسرعة تلك المركبات وحرعلى الحكم بدقة على  قدرتھم
ً قادرة على التوقف بینما في الحقیقة ال تستطیع ذلك.  المركبة  فسیراھم بالتبعیة. ، قد یعتقد األطفال أنھ إذا تمكنوا من رؤیة السائق  أیضا

 
 مناطق المدارس في  / قلل سرعة مركبتك تمھل •

 ) MCA 61-8-310(  في الساعة میالً  ۱٥إلى  للسرعة في مناطق المدارس یصل الحد األقصى قد  •

 لیالً ونھاراً األطفال بالقرب من المدارس والمتنزھات  انتبھ لوجود  •

ً  وابقتوقف  •  وعند التقاطعات  أماكن العبور الخاصة بھمفي  انتظاراً لعبور المشاة ساكنا
 

 منطقة مدارس  ■
الشوارع المجاورة   ؛ یتضمن ذلك المدرسة ومرافق   المدرسيتعني منطقة بالقرب من مدرسة تبدأ من الباب األمامي للمدرسة وتشمل الحرم  المدارس منطقة 

-MCA 61-1ضع حداً أقصى للسرعة. برجاء تفقد المحیطة بالمدرسة على النحو الذي تحدده السلطة التي ت  المبانيالمدرسة وألي عدد من  لمرافقمباشرة 
101 (68). 

 

 عبور مشاة أمام مدرسة  ■
یساعدون المارة على عبور  حراس  قد یكون أو ال یكون ھناك.  المدارس أماكن عبور المشاة أمام  عنددوماً  للمشاة أولویة الطریقالسائقون  یعطیجب أن 

 تباعاً.المشاة حتى یتمكن السائقون اآلخرون من رؤیة المشاة  األماكن المخصصة لعبورعلى السائقین التوقف قبل  یتعین. بشكل آمن الطرق
 

  الطرق، یساعدون المارة على عبور  الحراس الذینأو المرور عبر  ،ال یمكن للسائقین القیادة عبر طابور من أطفال المدارس الذین یعبرون أحد الطرق
 .MCA 61-8-502برجاء تفقد رسمیة.  "توقف"   بینما یحمل الفتة إحدى الطرقات بتوجیھ حركة األطفال عبر  الحارس المذكور بینما یقوم 

 

 الحد األقصى للسرعة في منطقة المدارس ■
بسرعات  للمركبات بالسیر إلى السرعات المعلنة أو األماكن التي سمحت فیھا السلطات المحلیة  منطقة المدارس  تشیر الفتات الحد األقصى للسرعة في

 .منخفضة
 MCA 61-8-310التغیرات في الحدود الخاصة بسرعة المركبات. برجاء تفقد و/أو العالمات و/أو األضواء الوامضة كمؤشرات على  الالفتات راقب 

(1)(d). 
 

 فوالتوق المركبات(ركن) وقوف   ■
في الطریق ذي الصلة  لكل من السائقین والمشاة   مجال الرؤیة وحارات السیر  یمكن استخدام الالفتات لمنع المركبات المتوقفة أو المنتظرة من حجب  

 تعزیز مجال الرؤیة لمناطق المدارس. و بوضوحمناطق تحمیل الحافالت المدرسیة  وتمییز
 

 المدارسمضاعفة الغرامات في مناطق  ■
في مناطق المدارس أو بالقرب منھا. یتم مضاعفة الغرامات    الحدود المسجل للسرعةمونتانا سیاسة صارمة بشأن انتھاكات  والیة   یفرض قانون

 المدارس في جمیع أنحاء والیة مونتانا. في جمیع مناطق 
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 إشارات المرور ► 
 

المشاة في منتصف   ومناطق عبورتُستخدم إشارات المرور للتحكم في سائقي المركبات والمشاة في بعض التقاطعات  
  وتحدید أولویة تخصیص  حركة المرور على الطرق المزدحمة من خالل   كفاءة . تعمل اإلشارات على تعزیزاألحیاء
  تؤمرك بالتوقف كما تفعل إذا كانت ھناك إشارات  سیتعین علیك التوقف . بشكل عام، إذا كانت اإلشارة ال تعمل، الطریق 

  حذراً ذلك، كن  بالرغم من یتحرك أوالً تباعاً.  أوالً السائق الذي یتوقف  إنھ من اآلداب العامة أن في جمیع االتجاھات. 
ُ للمضي أن الطریق أمامك آمن وتأكد من   . تصل إلى التقاطع  مركبتك ھي األولى التيحتى عندما تكون  قدما

 

 إشارات المشاة  ■
، یجب أن یلتزم  مإشارات توقف وانطالق خاصة للمشاة. عند االستخدا تعتبر تلك اإلشارات بمثابة 

من إشارات المرور ذات اللون األحمر واألصفر واألخضر. قد یبدأ المشاة   بدالً المشاة بھذه اإلشارات 
لعبور الشارع. إذا   قارعة الطریق ذي الصلة من الرصیف أو "تفضل بالعبور"  الذین یواجھون إشارة

"تفضل   على المشاة االنتظار حتى تظھر إشارة یتعینتومض، كانت " أو  تعبرالظھرت إشارة "
 في عبور الشارع عندما تبدأ إشارة  االستمرارعلى المشاة  یتعینقبل البدء في عبور التقاطع. بالعبور" 

طریق  الرمز المعبر عن شخص یعبر . "ال تعبر"تعني  المرفوعة بالومیض. الید البرتقالیة " ال تعبر"
 . باللون األبیض یعني "تفضل بالعبور"

 

 إشارات المركبات  ■
 

 
 

 

ھناك خط توقف، فتوقف   إن لم یكنعلى الرصیف.  المرسوم ". توقف قبل خط التوقف توقفتعني "ثابت  أحمر بلون شارة اإل
. عند الدخول إلى شارع ذي  للمشاة  مكان لعبورللمشاة أو قبل دخول التقاطع إذا لم یكن ھناك  مكان لعبورأقرب  اعتراض قبل 

ً االنعطاف  یتعین علیكاتجاھین،  إحدى الالفتات أو ضابط   تأمركبحذر بعد التوقف. یمكنك االستدارة إلى الیمین ما لم  یمینا
للمشاة وراكبي الدراجات وحركة المرور في   الطریق  ة أولوی اعط . عند وموض اإلشارة الحمراءالشرطة بعدم االنعطاف 

. عند الدخول إلى شارع ذي اتجاه واحد من شارع ذي اتجاه واحد،  وأمامكالیسار والیمین  فيالمشاة  انتبھ لمرور التقاطع. 
ً یمكنك  یتعین على المشاة أال  . ، إذا لزم األمراعط أولویة الطریق. استجابةً لإلشارة الحمراء بعد التوقف  یساراً االنعطاف  أیضا

 بالعبور تباعاً.المشاة عبور إشارة   توجھھمما لم  رؤیتھم لإلشارة الحمراءفي حال یعبروا الطریق 
 

 

 

ً ". توقف وابق  توقف" یعني ثابت بلون أحمر السھم  االنعطاف المسموح بھ للمركبات مع ظھور اللون األحمر  باستثناء  ساكنا
 أعاله)  بمراجعة ما تم ذكرهتفضل ( المبین ھنا.

 

 

 
ً إشارة التوقف. عني ما تعنیھ ت  أحمر وامض شارة بلون اإل   واعط أولویة الطریق. انظر إلى الیسار والیمین واألمام  توقف تماما

ً لحركة المرور والمشاة   ً عندما یكون ذلك  وتحرك تباعا  . آمنا

 

 

تقاطعاً إن   تعبربحذر. اإلشارة على وشك التحول إلى اللون األحمر. ال التقاطع  تقدم عبرتعني "تنبیھ". شارة بلون أصفر ثابت اإل
یتعین على المشاة أال  . إن كنت قریباً للغایة من اإلشارة بطریقة ال تسمح لك بالتوقف بأمانإال رأیت إشارة بلون أصفر ثابت 

ً المشاة عبور إشارة   توجھھمما لم  الصفراءلإلشارة یعبروا الطریق في حال رؤیتھم    .بالعبور تباعا

 

 

 
  بالدورانالمركبات التي تقوم یتعین على " على وشك االنتھاء أو التوقف. اآلمنأن وقت الدوران "یعني  ثابت أصفر بلون السھم 

 . سھماً باللون األخضر أو األحمر ربما تكونلالنصیاع لإلشارة التالیة والتي   مستعداً التقاطع. كن  أن تبتعد عن

 

 

 
لحركة المرور   إعطاء أولویة الطریق أوالً للیسار ولكن یجب  بالدوران للمركبات إلى السماح  یشیروامض بلون أصفر السھم 

 .علیك تحدید ما إذا كانت ھناك فجوة آمنة قبل االستدارة یتعینالقادمة والمشاة. حركة المرور القادمة لھا ضوء أخضر. 

ال 
 تعبر

 اعبر
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 بحذر." عادة ما یعني أنك بحاجة إلى اإلبطاء.  تقدمتعني "  وامضبلون أصفر   اإلشارة 

 

 

 
یرون   . ابحث في كال االتجاھین عن حركة المرور القادمة التي قدالتقاطع بحذر  تقدم عبر". انطلق"   ثابت  أخضراإلشارة بلون 

مرسوم/محدد أو غیر مرسوم/محدد  عبور الشارع في ممر مشاة  الخضراء اإلشارة  یرون. یجوز للمشاة الذین اإلشارة الحمراء 
 ما لم یتم توجیھھم بواسطة الفتات أخرى أو إشارة مشاة. 

 

 

 
، فإن حركة المرور التي تنعطف  یومض السھم األخضر. إذا لم بإمكانك الدوران بطریقة "آمنة" أن أخضر ثابت بلون السھم 

 الطریق أمام حركة المرور والمشاة.   أولویة" ویجب أن تعطي مؤمنةإلى الیسار والیمین تكون "غیر 
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 التقاطعات الدائریة في والیة مونتانا  ►
 

التنقل عبر دوار من التقاطعات  . ستساعدك ھذه القواعد على والسرعة للمركباتالدوارات تقاطعات دائریة مصممة لتقلیل حوادث المرور والتأخیر تمثل 
 : الدائریة في والیة مونتانا

 في الساعة أو أقل  میالً  ۱٥ التقاطعات الدائریة في  سرعة القیادة  –  إبطاء .1
تتدفق  . لدیھم أولویة الطریق في ھذا الموقف ؛ التقاطع الدائريللمركبات الموجودة بالفعل في   أولویة الطریقاعط  – انظر إلى الیسار  .2

 . عكس عقارب الساعةاتجاه  حركة المرور في 
ً وابق على یمین الجزیرة المركزیة. ال تتوقف إذا كان الطریق    التقاطع الدائريادخل إلى  –  ابق على الیمین  .3  . خالیا

 . ذي حارة واحدة تقاطع دائري ال تتجاوز أو تتخطى مركبة أخرى بعد دخولك في 
إلى الیمین واخرج من   الدوران/االنعطاف حول الدائرة حتى تصل إلى الشارع الذي تریده؛ استخدم إشارة   تحرك –  حول الدائرة تحرك .4

 . التقاطع الدائري
 

ً وھي أكثر  التقاطعات الدائریة السیر عبرمن السھل  واعطھم  انتبھ للمشاة  تقاطع دائري والخروج منھ، المرور عبرمن التقاطعات التقلیدیة. عند  أمانا
 . عبر المناطق المخصصة لعبور المشاةأوالً أولویة الطریق أو انتظرھم لكي یعبروا 

 المركبات الكبیرة  ■
بما في ذلك الشاحنات   المركبات بكل أحجامھا؛الدائریة للتعامل مع جمیع  التقاطعات. تم تصمیم امنح المركبات الكبیرة المساحة التي تحتاجھا

  ستعبر. ) الشاحنة برصیف منبسط ومنحدر بصورة تدریجیة (رصیف أحادي المسار  للتقاطع الدائري . تم بناء الجزیرة المركزیة بأنواعھا والمقطورات 
ً سائق المركبة األصغر أن یتراجع خلف الشاحنة األكبر  یتعین علىالعجالت الخلفیة للمركبة الكبیرة فوق ساحة الشاحنة.   عبورھاعند استكمال  حجما

 . التقاطع الدائري عبر 

 المشاة ■
إلى الجزیرة المركزیة. على الرغم   أبداً المشاة. ال تعبر  لعبور المخصصة المناطق على جمیع المشاة العبور عند  یتعین. للمشاة   اعط أولویة الطریق

ً  على المشاة توخي الحذر  یتعینمن أن المركبات مطلوب منھا التوقف للمشاة،   . عند العبور دوما

 ركاب الدراجات الھوائیة  ■
. یتم تشجیع راكبي الدراجات على المشي بدراجاتھم على األرصفة واستخدام ممرات المشاة. إذا  واستخدم ممرات المشاة  دون أن تركبھا   دراجتكب امش 
ً كنت  المركبات اآللیة. أشر   المطبقة على لكن اتبع نفس قواعد المرور كالمركباتللدوران  التقاطع الدائري على  فقد الدراجة  في الطرق  لقیادتھا مرتاحا

 نعطاف یمیناً أو یساراً. فیما یتعلق باالبوضوح إلى نوایاك  

 وارئ مركبات الط  ■
ناحیة   توقف ببطء. استمر في السیر واخرج كالمعتاد ثم عندما تقترب منك مركبات الطوارئ / اإلسعاف  التقاطع الدائريعند  تركن مركبتك ال تتوقف أو 

الطوارئ /   مركبة، توقف إذا كان ھناك مكان لمرور التقاطع الدائريمن  اقتربتحیث یوجد متسع لمركبة الطوارئ / اإلسعاف لتجاوزھا. إذا  الیمین
. exiting اإلسعاف؛ إذا لم یكن ھنا  

 

دوماً عند عبور  توقف 
 المشاة 

 انعطف جھة الیمین 

 انعطف جھة الیسار 

حركة المركبات في التقاطع الدائري   .1
ً لھا أولویة   الطریق دائما

خفف سرعتك وتوقف قلیالً حتى أن   .2
 تجد مساحة آمنة قبل الدخول 

قم باالنعطاف أو الدوران إلى   .3
 الخلف 

دائماً ما تسیر  
المركبات في اتجاه  

عكس عقارب  
الساعة حول  

 الجزیرة المركزیة 
 

 إلى األمام

استعد 
 لالنعطاف 

 الدوران للخلف
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 السكك الحدیدیة لمعابر خطوط/ إشارات تحذیر  الفتات► 
 

. توقف إذا كان  أبداً الدخول في سباق مع القطار لعبور القضبانیوجد في العدید من معابر السكك الحدیدیة الفتات أو إشارات لتحذیر السائقین. ال تحاول  
عند   تغییر سرعة المركبة . من الحكمة عدم اآلخر المقابل في العبور حتى یتوفر مكان لمركبتك على الجانب  أبداً . ال تبدأ  شك حول سالمتكھناك أي 

 .إن توقفت بمركبتكعبور خطوط السكك الحدیدیة فقط 
 

ات السكك الحدیدیة. تعلم  من أجل سالمتك من قبل إدارات الطرق السریعة وشرك  إنذار وتحذیربأجھزة  لخطوط السكك الحدیدیةتم تمییز المعابر العامة 
معابر خطوط السكك الحدیدیة أن تحدث  وادث بمساعدة أجھزة اإلنذار والتحذیر المذكورة وحذرك في ھذا الخصوص، ال ینبغي لح. وانتبھ لھم ما ھم 
 مطلقاً. 

 
  التنبیھ / حدید عندما تشیر إشارات التحذیر ال سكة  خط لل قرب  من أ   قدماً   ۱٥في أقرب وقت ممكن ولكن لیس أقل من  معابر خطوط السكك الحدیدیة  أنت مطالب بالتوقف عند  

أو إذا كان ھناك خطر  قدم من معبر السكة الحدید    ۱٥۰۰أو إن كان ھناك قطار على بعد  أو عبور البوابات أو عالمات التوقف أو الحراس البشریین إلى اقتراب قطار  
 داھم وواضح. 

 

 المسبق  التنبیھ / التحذیر   الفتات   ■
ة مركبتك وأن تلحظ وتنصت لكي تكون  أن تبطئ من سرع بالتبعیة مسبقة قبل المعابر. یطلبون منك الفتات تحذیر/تنبیھتوجد 
 للتوقف عند المعبر الذي أمامك. مستعداً 

 

 الرصیف  العالمات المرسومة/المعلقة على ■
ً لتكون متیقظلكي یتم تحذیرك  على الرصیف أمام المعابر RRوحروف  X حرف و )STOP LINEخط للتوقف (التي تتكون من العالمات یمكن رسم     ا

 إلى المعبر الذي أمامك. 
 

 السكك الحدیدیة   الفتات تقاطع  ■
، فإن العالمة الموجودة أسفل  خط/مسارالسكك الحدیدیة في جمیع المعابر العامة. إذا كان ھناك أكثر من  تقاطع  الفتات ستجد

 قادماً. القضبان إذا كان القطار   قبل للتوقف   مستعداً المسارات. كن الحارات/تشیر إلى عدد التقاطع 
 

 وامضة ال ضوئیة  ال   العالمات  ■
ً في العدید من تقاطعات السكك الحدیدیة. توقف   الفتات تقاطع السكك الحدیدیةالعالمات الضوئیة الوامضة ب یتم استخدام   العالمات  عندما تبدأ  دوما

 المسارات قبل البدء في العبور. الحارات/، فتأكد من خلو جمیع خط. إذا كان ھناك أكثر من ألن ذلك یعني أن ھناك قطار قادم  في الومیض  الضوئیة
 

 البوابات  •
في   العالمات الضوئیةضوئیة وامضة عند تقاطعات معینة. توقف عندما تبدأ   عالماتتستخدم البوابات مع 

ً . ابق الحارة المروریة التي تسلكھا بوابات عبر الومیض قبل أن تنخفض ال البوابات   یتم رفعحتى  متوقفا
 .عن الومیض العالمات الضوئیة وتتوقف 
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 عالمات الطرق ► 
 

تنتقل إلى الحارة المروریة األخرى أو  ما لم  الخط المرسوم في وسط الطریق . ال تعبر كالخط المرسوم في وسط الطریق متقطععبور خط أصفر یمكن 
غیر متقطع في الطریق الذي تسلكھ یعني أنھ ال یمكنك عبور الخط المرسوم في وسط   . وجود خط أصفر متصل الطریقتتجاوز مركبة ما في نفس 

الخط غیر المتقطع والمرسوم  من خالل حركة المرور في أي من االتجاھین. ال یُسمح بعبور ال یتعین على السائق عبور الخط األصفر المزدوج  الطریق.
  الشرائط البیضاء الخاصة بأماكن عبور. انتبھ لعالمات الرصیف األخرى مثل بالمركبة لالنعطاف جھة الیسار من مناورة  إال كجزء  في وسط الطریق 

 وما إلى ذلك.  والفتات التحذیر المشاة
 

 الرصیف على  العالمات المرسومة ►
 

التي   الممراتمتى تغیر من الممر الذي تسیر بھ وتخبرك متى یمكنك تجاوز مركبات أخرى أو و تقسم الخطوط والرموز الموجودة على الطریق الممرات 
 . أو إشارات مرور   الفتاتالمشاة والمكان الذي یجب أن تتوقف فیھ عند وجود  أماكن عبورلالنعطاف وتحدید  یجب استخدامھا

 

 خطوط الحواف والممرات  ■
الخطوط الفاصلة بین حارات المرور التي تتحرك في نفس   توضع لك حافة الطریق. تحدد على جانب الطریق   غیر المتقطعة والمرسومةالخطوط 

 . باللون األصفر متضادینالخطوط التي الفاصلة بین حارات المرور في اتجاھین  توضع . باللون األبیض االتجاه
  
 

 العالمات/الخطوط البیضاء بین الحارات 
ً إذا كان ذلك  الحاراتأنھ یمكنك عبوره لتغییر  یعني حارات المرور وجود خط أبیض متقطع بین  . وجود خط أبیض متصل بین حارات المرور یعني  آمنا

 . الحارة المروریة لسبب ماتغییر  األمرما لم یتطلب منك  أنھ یتعین علیك البقاء بمركبتك في حارتك
 
 

 وخطوط التوقف   أماكن عبور المشاة
أماكن  . تحدد إن وجد مكان لعبور المشاةالتوقف أو  خط علیك التوقف قبل أن تصل مركبتك إلى   تعینأو إشارة، ی  الفتةعندما یُطلب منك التوقف بسبب 

على وشك العبور من  في مكان عبور المشاة أو  تعطي أولویة الطریق للمشاة أن  یتعین علیكالمنطقة التي یجب أن یعبر فیھا المشاة الطریق.  عبور المشاة
 أماكن محددة لعبور المشاة. انتبھ للمشاة عند عبور التقاطعات التي ال تحتوي على  لیست كل أماكن عبور المشاة ممیزة في كل الطرق. . خاللھ 

 
 

 العالمات/الخطوط الصفراء بین الحارات 

  المتعارضة یعني متقطع بین حارات المرور  أصفر وجود خط 
ً إذا كان ذلك  الحاراتنك عبوره لتغییر أنھ یمك . تحتوي  آمنا

أماكن السماح بالعبور   توضح الفتات بعض مناطق المرور على 
غیر متقطع وخط متقطع  . عندما یكون ھناك خط أصفر ومنعھ
بین الممرات المتعارضة، ال یجوز لك المرور إذا كان   كالھما

إذا كان   في الجانب الذي تسیر بھ مركبتك.الخط األصفر الثابت  
، فیمكنك المرور  في الجانب الذي تسیر بھ مركبتكالخط المتقطع  
ً إذا كان ذلك  . وجود خطین متصلین بین الممرات المتعارضة  آمنا

ي من الجانبین المرور.  لحركة المرور یعني أنھ ال یمكن أل 
عام   مركبات إلى موقف  لتدخل یمكنك عبور خط أصفر متواصل 
ً إذا كان ذلك  آخر أو خاص أو ممر خاص أو طریق  . آمنا
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 للحارات ضوابط أخرى   ■
 

 للعكسقابلة    حارات 
لنقل حركة المرور في اتجاه واحد في أوقات معینة وفي االتجاه المعاكس في أوقات أخرى.   الحاراتتم تصمیم بعض 

  طبیعة تأكد من ، عبر تلك الحارات. قبل أن تبدأ بالقیادة تلك الحاراتعادةً ما تحدد الخطوط الصفراء المزدوجة المتقطعة 
  للتوضیح. علویة الفتات  الفتات معلقة على جانب الطریق أواستخدامھا في ذلك الوقت. قد تكون ھناك وإمكانیة  الحارات 

؛  دناهخاصة. السھم األخضر یعني أنھ یمكنك استخدام الممر الموجود أ   إشارات ضوئیةفي بعض األحیان یتم استخدام 
  ریةالحارة المرو" الصفراء الوامضة إلى أن Xأنھ ال یجوز لك ذلك. تشیر عالمة " باللون األحمر تعني" Xعالمة "

یتعین و الغرض من استخدام الحارة المروریة سیتغیر" الصفراء الثابتة أن Xفقط. تعني عالمة "  للدورانمخصصة 
ً  علیك ترك تلك الحارة المروریة   . وقتما كان ذلك آمنا

 
 

 الحارات المروریة المخصصة لغرض ما
الخاصة على الطرق المختلفة. یتم تمییز   ذات األغراض أو أكثر للمركبات  مروریة واحدة حارة تخصیص قد یتم 

الخاصة   ذات األغراض  للمركبات  ةمخصص   الحارة المروریة تشیر إلى أن  بالفتات الُمخصصة لغرض ما الحارات 
ً وغالب   .على جانب الطریق أو مطلیة على سطح الطریق عالمة بیضاء على شكل معین ما یتم وضع ا

 
 . مخصصة الستخدام الحافالت فقط  الحارة المروریة" أو "حافلة" أن نقل تعني كلمة " ■

 
 للدراجات.  الحارة المروریة مخصصة" أن دراجة تعني " ■

 
المخصصة للمركبات التي  الحارات المروریة " إلى المركبات كثیرة الركاب ویشیر إلى HOVیشیر مصطلح " ■

باإلضافة إلى   المركبة. تشیر الالفتات إلى عدد األشخاص الذین یجب أن یكونوا في یشغلھا أكثر من راكب واحد
یتعین على المركبة أن  أنھ  یعني "HOV 3" مصطلح  األیام والساعات التي تنطبق علیھا. على سبیل المثال،

 أشخاص على األقل.  3تحمل 
 
 

 الحارة المروریة المشتركة في منتصف الطریق
مخصصة لالنعطاف إلى الیسار (أو الدوران للخلف عندما یُسمح   المصممة في منتصف الطریق  الحاراتإن تلك 

لحركة   جھة الیساراألسھم  تُبدَّلبذلك) ولكن یمكن استخدامھا من قبل المركبات التي تسیر في كال االتجاھین. 
القادمة من االتجاه اآلخر. یتم تمییز لحركة المرور  جھة الیسارالمرور على الرصیف في اتجاه واحد مع األسھم  

 أصفر متقطع.وآخر الممرات على كل جانب بخط أصفر متصل  تلك الحارات 
 

 
 
 

 حارات دون عالمات ■
التي سیتم  الحارة المروریةقواعد تشیر إلى  ھناك، الحارات من قبل المركباتحارات للتحكم في استخدام لل أو عالمات  الفتاتفي حالة عدم وجود 

 القسم الخامس).  – قواعد الطریق  برجاء تفقد(  والدوران القیادة العامة والمرور   مفھوم استخدامھا. تغطي ھذه القواعد
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  الفصل الثالث   اختبار 
 

 المصورة على الیمین تعني: الالفتة  .1
 أمامك موقف للحافالت. أن  . أ

 توقف.  الفتة أمامك أن  . ب
 . الفتة تحذیر/تنبیھ أمامك أن . ج
 . األخرى   المركبات   عند توقف أن تتوقف    یتعین علیك  . د

 
 المصورة على الیمین تعني:  الالفتة  .2

 إطالق آلة التنبیھ. و یتعین علیك القیادة ببطء   . أ
 األطفال في ھذه المنطقة. لوجود    یتعین علیك االنتباه  . ب
 . المدرسي األطفال خالل ساعات الدوام  لوجود    یتعین علیك االنتباه  . ج
 تمھل وراقب األطفال في جمیع األوقات.  –المدرسة أمامك  . د

 
 المصورة على الیمین تعني:  الالفتة  .3

 . الطریق السریع أمامك فقط إلى الیمین انعطاف . أ
 . الطریق السریع أمامك بحدة إلى الیمین انعطاف . ب
 . الطریق السریع أمامك إلى الیمین ثم إلى الیسار انعطاف . ج
 الطریق السریع أمامك إلى الیسار ثم إلى الیمین. انعطاف . د

 
 المصورة على الیمین تعني:  الالفتة  .4

 . على الجسر الضیق بالعبور لشاحنات السماح ل . أ
 . الجسر أمامك مفتوح لحركة المرور باتجاه واحد فقطأن  . ب
 واحدة في كل مرة.  مركبةل الجسر أمامك عریض بما یكفي أن  . ج
 تسیر بجانب شاحنة أو تتخطاھا؛ علیك أن تتوخى الحذر. بحیث یتعذر علیھ    قد یكون ضیقاً للغایةالجسر أمامك  أن  . د

 
 المصورة على الیمین تعني:  الالفتة  .5

 منعطف  أن أمامك . أ
 مراقبي المرور.   لصالح التوقف    أنھ یتعین علیك  . ب
 المرور. الطریق أمامك مغلق أمام حركة  أن  . ج
 اقترب بحذر.  ؛إصالح الطریق السریع أمامك أن ھناك . د

 
 المصورة على الیمین تعني:  الالفتة  .6

 .ھناك شاحنات تنقل الحصى أمامكأن  . أ
 الطریق السریع أمامك قید اإلنشاء. أن  . ب
 . المتناثرمغطى بالحصى  كالطریق السریع أمامأن  . ج
 . المتساقطبسبب الثلج بالرمل  مغطى الطریق السریع أمامك أن  . د

 
 مخصصة لـ:  الحارة المروریة المشتركة في منتصف الطریق  .7

 . الیسار  االنعطاف جھة  . أ
 وقتما كان ذلك ممكناً.  الدوران إلى الخلف . ب
 ن.لمركبات التي تسیر في كال االتجاھی ا . ج
 كل ما سبق.  . د
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  قواعد القیادة   – الفصل الرابع  

 
 IPHONEو IPADأجھزة على اختبار القیادة  ►

 

) MVDقسم المركبات اآللیة (   مونتانا. تم إنشاء ھذا التطبیق بواسطةوالیة القیادة في  بقواعد  مدى درایتك وإلمامكیمكنك تنزیل تطبیق مجاني الختبار  
 .dojmt.gov/driving/driver-licensing الحصول على رابط في ھذا الخصوص عبریمكن  سائقاً آمناً.لمساعدتك على تعلم القواعد لتصبح 

 
  القیادة العامة  ►
 

 طبقاً للظروف المحیطة. بسرعة آمنة   قد مركبتك ■
 ھم الطریق الذي تسلكھ وقد مركبتك بلطف وھدوء. احترم مستخدمي الطریق اآلخرین وشارك ■
 المحیطة. حركة المرور التأثیر على إن كان ذلك آمناً دون إال  المركبةال تحرك  ■
 . للخلف   العودة المتوقفة قبل    مركبتك تجول حول   ■
السماح لراكب بالخروج)؛   –االنھیار   – ألي سبب من األسباب (االرتباكحارة مروریة  أو التوقف في أي  بالعودة إلى الخلف  أبداً ال تقم  ■

 . من الطریق بأمان الخروجحتى یمكنك   الحركةاستمر في 
 

ً واللوائح   القوانین اتباعك  یحمیك ویبقیك آمنا
 

 الطاعة:  ھي القیادةأول قاعدة في 

 االنصیاع ألوامر دوریات الطرق السریعة وضباط الشرطة والمخاطرین •

 أجھزة التحكم في حركة المرور  االنصیاع ألوامر  •

 االلتزام بقوانین المرور  •
 

 : الھامة بعض القوانین األساسیة إلیك 

 بحذر وأمان.  قد مركبتك •

 . قدم قبل االنعطاف في الطرق الریفیة   ۳۰۰المدینة،  داخلقبل االنعطاف   )قدم ۱۰۰بطریقة مناسبة (نعطاف االإشارة استخدم  •

، على طریق بھ ثالث حارات أو أكثر تسیر في نفس االتجاه. إذا كان ھناك  تخطي المركبات إال في حالة، الحارة المروریة الیمنىابق في  •
 . فاستخدم الحارة المروریة في منتصف الطریقالمركبات تسیر في نفس الطریق الكثیر من 

ً علیك المضي  فیتعینإذا اقتربت من منعطف في الحارة الخاطئة أو نسیت اإلشارة،  • نتقال إلى  والدخول في الحارة المناسبة واال قدما
 . ثم االنعطاف إلى االتجاه المنشود اإلشارةثم التقاطع التالي 

 . الطریق ما لم یُطلب منك ذلك جانبال تقم بالقیادة على  •
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 حدود السرعة المقررة  ►
 

ً التزم  ً  دائما ، فقد تحتاج إلى القیادة بسرعة أقل من الحد  بحدود السرعة المحددة وخذ ظروف الطریق في االعتبار. إذا كان الطریق أو الطقس سیئا
 األقصى للسرعة. 

 
 الشاحنات الثقیلة*   المركبات والشاحنات الخفیفة  
 اللیل  النھار   اللیل  النھار  

 ٦٥ ٦٥  ۸۰/۷٥ ۸۰/۷٥ الطرق السریعة بین الوالیات 
 ٦٥ ٦٥  ٦٥ ٦٥ الطرق السریعة داخل المناطق الحضریة** 

 ٥٥ ٦۰  ٦٥ ۷۰ الطرق السریعة المؤلفة من حارتین
 
 .الشاحنات التي تزید عن السعة المقدرة من الشركة المصنعة للطن الواحد*

 .ینطبق على الطرق السریعة داخل مناطق بیلینغز وجریت فولز ومیسوال**
 
 

مركبة أخرى وتجاوزھا والعودة بأمان إلى   لیدركأمیال في الساعة  ۱۰حد السرعة بمقدار  حارتینقد تتجاوز المركبات التي تسیر على طریق مؤلف من 
 . الحارة الیمني

 
 تجاوز المركبات  ►

 

ً   تجاوز المركبات فقط  .وقتما كان ذلك آمنا
 

 بمركبة أخرى.  المرسوم في منتصف الطریق السریع عند إدراك وتجاوز الخط  من  یسارال، یمكنك القیادة إلى المؤلفة من حارتینالطرق على 
 

 لتجاوز المركبات األبطأ.  تُخصص الحارة في أقصى یسار الطریق ، الحاراتالطرق متعددة على 
 

ً الیمین  تخطي المركبات من جھةفجأة أمامك. یعد  ه خر صعوبة في رؤیتك وقد یغیر مسار، فقد یواجھ السائق اآلمررت من جھة الیمینإذا    أمراً قانونیا
أو أكثر من المركبات التي تسیر بشكل   لحارتینأو على طریق بھ رصیف خاٍل من العوائق یتسع بما یكفي  یساراً  تتخطاھا التي  المركبة  تنعطفعندما 

المرور   عدمعن الرصیف أو الجزء الرئیسي من الطریق مما یعني  بعیداً الیمین بالقیادة  تخطي المركبات من جھة. ال یمكنك كقانوني في نفس اتجاھ
ً (سواء كان   مطلقاً على جانب الطریق وقد ینحرفون عن الطریق دون    أبداً  في ھذا الموقعأم ال). لن یتوقع منك السائقون اآلخرون أن تكون  مرصوفا

 . النظر
 

  الدوران ►
 

األقرب إلى االتجاه الذي ترید   الحارةمن  الدورانعلیك  یتعین، نلتحدید الحارات من أجل التحكم في عملیة الدوراأو عالمات  الفتاتفي حالة عدم وجود 
انتقل من حارة إلى   ، نالدورا. عند ستقطع بھذه الطریقة أقل عدد من الحارات المروریة.  االذي أتیت منھ للحارةاألقرب  الحارة إلى  الدوران وأن تسلكھ  

إن  إلى حارة أخرى  التنقل، یمكنك نتھائك من عملیة الدورانقدر اإلمكان دون عبور خطوط الحارة أو التدخل في حركة المرور. بمجرد ا  مباشرةً أخرى 
 لزم األمر. 

 إلى الیمین   الدوران ■
على نطاق   تمیل بمركبتك. إذا كنت الدورانعملیة لتسھیل  الدورانعلى نطاق واسع جھة الیسار قبل  المیل ، تجنب المھیئة جھة الیمینعند المنعطفات 

على  بمركبتك  تمیلالیمین. إذا كنت  مركبتك من جھة  وقد یحاول تجاوز یساراً واسع، فقد یعتقد السائق الذي یقف خلفك أنك تغیر مسارك أو تنعطف 
 . في ھذا الموقعرؤیتك  الحارة البعیدة، فلن یتوقع السائقون الموجودون في  الدورانعملیة نطاق واسع أثناء إكمال 

 

 إلى الیسارالدوران  ■
ترك مساحة   یتعین علیكبشدة لدرجة أنك تصطدم بشخص یقترب من الیسار. ومع ذلك،  اختصار المنعطف، تجنب جھة الیسار الدورانعند 

 . أمامك جھة الیسار للدوران للمركبات القادمة 
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 االستدارة/الدوران  ■
في شارع    بأال تحاول االستدارة اإلحساس الفطري یخبرك

غیر  ألنھ مزدحم أو بالقرب من منحنى أو تل. لیس فقط 
ً قانوني ولكن  في أي من  أن تستدیر بمركبتك من الخطر  أیضا

في طریق حیثما یكون مدى    االستدارةالمواقف. یمكنك  تلك
لمسافة   لسائق خالیة من العوائق في كال االتجاھینرؤیة ا
ضافة لعدم وجود  باإل )مربعین سكنیین(ما یقرب من  قدم ٥۰۰

تذكر أن معظم قوانین  أي مركبات بالقرب من مركبتك.
المربعات  في منتصف أحد  الدوران للخلف المدینة تحظر 

 للخلف تماماً. وبعضھا یحظر الدوران  السكنیة
أي مركبة في أي وقت ما لم   دوران  قبل كل شيء، تذكر أن 

 ووقتما یكون ذلك آمناً. حیح تكن في المسار الص 
 

  أولویة الطریق  ►
وال توجد   في نفس المكانالمشاة  والمركبات   وقتما تتواجد 

قواعد تنص   فلدینالتنظیم حركة المرور،   إشارات أو  الفتات
ھذه القواعد   توجھ. أولویة الطریقعلى من یجب أن یعطي 

االنتظار في   یتعین علیھومن  یتحرك أوالً  السائقین بمن
 مواقف مروریة مختلفة. 

 
  الطریق أولویة  یعطيأن  یتعین علیھینص القانون على من 

أولویة الطریق  أي شخص  یعطي ال ولكن  ؛ بطریقة قانونیة
لكي ال  كل ما في وسعك ك أن تقوم ب یتعین علی . طواعیةً 

بغض النظر عن   ؛مركبة أخرىب أحد المشاة أو تصطدم ب 
 الظروف. 

 المشاة  ■
على كل منھم أن یكون متأھباً  ویتعین على السائقین والمشاة مشاركة طرقنا   یتعین؟ في كلتا الحالتین، العكس أم  علیھ؛  المشاة خطراً  یُعتبربالنسبة للسائق، 

 باآلخر  وعلى درایة 
 

عن  ذلك إلى أن المشاة ھم من یتحملون المسؤولیة للبقاء بعیداً یشیر   ربما ھو الخاسر. األخیر المشاة، أحد و  المركبةمن الواضح أنھ في أي تعارض بین 
مسؤولیة السائق األساسیة أن یكون في حالة تأھب للمشاة   تزال وجیدة ولكن ال  مفیدةصحیح. ھذه القوانین  التصور  المشاكل مع المركبات. إلى حد ما، ھذا

ً المشاة أحد حتى لو كان أولویة الطریق وإعطاء  فإن قوانین المشاة ال تمنع الناس   إذا تجاھلھا السائق  "توقف" في توقف المركبة . مثلما ال تتسبب الفتة  مخطئا
ً . انتبھ من صغار السنالشوارع خاصة إذا كانوا  البقاء بعیداً عنمن   خاصة في المناطق السكنیة حیث قد یلعب األطفال.  – للمشاة  دوما

 
 ھناك قوانین المرور وقواعد السالمة التي تحكم المشاة:  إلى اإلحساس الفطري،باإلضافة 

 
  تخیفأو  تربكقد آلة التنبیھ الخاصة بك ألنھا . ال تستخدم أولویة مطلقة في العبوردمون كلب إرشاد أو یحملون عصا بیضاء لھم المشاة الذین یستخ ■

 من المكفوفین. المشاة 
والسیر في   رصیفولكن ال یمكن ألي مشاة ترك   المشاة أماكن عبور المشاة  عبرللمشاة الذین یعبرون  أولویة الطریق على السائقین إعطاء  یتعین ■

 . المركبة مسار 
 مناسب.  ارتداء مالبس فاتحة اللون أو حمل ضوء  لیالً على طول الطریق السریع  یسیرونعلى األشخاص الذین  یتعین ■
 مخالف للقانون.  توجد األرصفة فإن سیر المشاة على الطریق نفسھ حیثما  ■
 ). المركبات القادمة(في مواجھة جھة الیسار على   یتحركوا یتعین علیھم أن، نفسھ على الطریق المشاةعندما یسیر  ■
 كما ھو منصوص علیھ. المصممة المشاة  عبر أماكن عبورعبور الشوارع عند التقاطعات االلتزام ب على المشاة  یتعین ■
 بجمیع قوانین وقواعد المرور التي تنطبق علیھم. االلتزام المشاة على یتعین ■

أحادي االتجاه
 

ثنائي االتجاه
 

 أحادي االتجاه  أحادي االتجاه 

أحادي االتجاه
 

ثنائي االتجاه
 

ثنائي االتجاه
 

أحادي االتجاه
 

 ثنائي االتجاه

 ثنائي االتجاه
 ثنائي االتجاه

 ثنائي االتجاه
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 التقاطعات  ■
 تطبق قواعد األولویة التالیة على التقاطعات: 

   ؛ التوقف والسماح  المركباتیجب على السائق أثناء عبور أحد األرصفة، أو عند الدخول أو الخروج من الممرات الخاصة، األزقة، أو مواقف
 بمرور المشاه. تعتبر القیادة على الرصیف أمر مخالف للقانون إال إن كانت القیادة بغرض عبور الرصیف. 

 المقبلة باالتجاه الرئیسي  المركباتاراً التوقف والسماح بمرور یجب على السائق الذي ینوي االنعطاف یس 
   الموجودة بداخل الدوران بالفعل المركباتیجب على السائق المقبل على دوران مروري التوقف والسماح بمرور 
  المقبلة من الیمین. على   ركباتالمعند التقاطعات التي ال یوجد بھا عالمة توقف أو إشارة مروریة، یجب على السائق التوقف والسماح بمرور

الرغم من ذلك، یجب على السائق أن یكون مستعد للتوقف على أي حال لتجنب الحوادث. یتم ذلك عن طریق رفع القدم عن دواسة الوقود،  
 ووضعھا فوق دواسة المكابح بدون ضغط، ثم النظر للیسار، ثم للیمین ثم الیسار مرة أخرى.  

  ،یمكن ألول سائق یصل أن یبدأ في التحرك أوالً (بعد التوقف بشكل كامل).   عند التوقف رباعي االتجاه 
  الموجودة بالفعل على الطریق   للمركباتیجب على السائق المتجھ للطریق العام من ممر خاص أو زقاق أو من جانب الطریق، التوقف والسماح

 الرئیسي بالمرور أوالً.  
 بإمكانھ عبور التقاطع دون الحاجة للتوقف. یجب علیك االنتظار حتى انفراج التكدس المروري لئال تقوم   ال یسمح للسائق بدخول التقاطع إال إن كان

 بتعطیل التقاطع.     
  المركبات تعني عالمة التوقف أنھ علیك تھدئة السرعة إلى مستوى مناسب والسماح بمرور جمیع . 
  یمیناً كقاعدة عامة (إال إن كانت ھناك إشارة تمنع ذلك) وإن كنت في الحارة  عند التقاطعات الخاضعة لإلشارات المروریة، یمكنك االنعطاف

ي  المروریة المناسبة، ذلك بعد التوقف بشكل كامل والتأكد من سالمة االنعطاف. یسمح قانون والیة مونتانا باالنعطاف یساراً من شارع أحاد 
اف یمیناً على إشارة مروریة حمراء. إذا وصلت اإلشارة الحمراء ورغبت  االتجاه إلى آخر بموجب الشروط المذكورة أعاله الخاصة باالنعط

 في الحارة المروریة الیسرى، قم بالقیادة حتى التقاطع التالي إلى الحارة الصحیحة، ثم قم باالنعطاف.  مركبتكباالنعطاف یمیناً وكانت 
 

 ممرات المشاة  ■
  بالمشاة یجب على السائق االنتباه حتى یتجنب االصطدام 
  المركبات یجب على السائق التوقف والسماح للمشاة بالمرور عند ممرات المشاة، ولكن ال یمكن للمشاة ترك الرصیف والمشي على طریق . 
  یق  عند أحد ممرات المشاة الموسومة وغیر الموسومة، یمكن للسائق االنعطاف یمیناً إن كان المشاة في النصف المقابل من الطر المركبةعند توقف

 وغیر معرضین للخطر.  
  أمام ممرات المشاة الموسومة أو غیر الموسومة في التقاطعات، للسماح بمرور المشاة للطریق، ال یجب على بقیة السائقین   المركبةعند انتظار

    المنتظرة.    المركبةالمقبلین من الخلف أن یتخطوا 

 

 المركبات تخطي  ■
 المركبةبالمرور، حتى وإن كانت  المركبةالمتجھة بنفس االتجاه، التوقف والسماح لتلك  المركباتیجب على السائق الذي یحاول تخطي إحدى 

 تھدئ من سرعتھا أو تتوقف.
 

 الطوارئ  مركبات  ■
طوارئ أخرى تستخدم صافرة اإلنذار أو الضوء األحمر أو األزرق.    مركباتالشرطة واإلطفاء واإلسعاف وأي  لمركباتیجب علیك إعطاء حق الطریق 

الطوارئ تقترب من أي إتجاه. اتبع أي إرشادات   لمركبات توقف على جانب الطریق األیمن أو في أقرب مكان ممكن لنفس الجانب، عند رؤیتك أو سماعك 
. إن كنت تنتظر عند أحد التقاطعات، قم  المركبةالل السماعات الخارجیة. باإلضافة إلى ذلك، توقف وانتظر حتى مرور الطوارئ من خ مركبةتقدمھا لك 

 بتخطي التقاطع ثم توقف على جانب الطر یق بعده.     

 الحافالت المدرسیة  ■
و تخطي حافلة مدرسیة من أي الجانبین، بینما تضيء الحافلة  “. إن األطفال غیر متوقعین مثل جو مونتانا تماماً. عند مالقاة ألنعطي أطفالنا ”استراحة 

قدم على األقل من الحافلة، وأال یبدأ في الحركة حتى تنطفئ أضواء انتظار   ۳۰التوقف على بعد  المركبةأضواء االنتظار الخلفیة، یجب على سائق 
). إذا اقتربت من حافلة تبطئ سرعتھا من أجل التوقف إلنزال الركاب، أو حافلة تضيء أضواء انتظار صفراء، یجب  ۲و ۱الحافلة (األشكال التوضیحیة 

الحافلة   علیك تھدئة السرعة والتقدم بحرص. تذكر أن الحافلة على وشك التوقف وأنھ یمكن أن یتجھ األطفال إلى الطریق. لست بحاجة للتوقف إن كانت
 ) أو إن كانت متوقفة في محطة موازیة، حیث ال یمكن للمشاة عبور الطریق منھا.  ۳الطریق (الشكل التوضیحي على الجانب اآلخر من 
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األطفال صباحاً ومساًء. یعود األطفال للمدرسة الستخدام الملعب على مدار الساعة. تعود على تفقد   لتواجد وانتبھعند القیادة بجانب مدرسة، ھدئ سرعتك 
 عند مرورك بالقرب من أي مدرسة. ابق یقظاً.   مركبتكسرعة 

 . MCA 61-8-349المدرسیة عند خطوط السكك الحدیدیة في   یمكنكم العثور على متطلبات توقف الحافالت 
 
 

1الشكل التوضیحي   

2الشكل التوضیحي   

3الشكل التوضیحي   
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 موكب الجنازة ■
- 8-384حتى  MCA 61-8-380أثناء القیادة في أو مقابلة أحد مواكب الجنازة (  فیما یتعلق بأولویة الطریقتوجد في والیة مونتانا قواعد ممیزة 

مرافقة الجنازة، تحمل إحداھما الجثمان  مركبةقیادة الموكب و  مركبةأو أكثر، ویشمل ذلك  مركبتین). طبقاً لتعریف الوالیة، یعني موكب الجنازة 61
 ).  MCA 61-1-415أثناء ساعات النھار (

 
قیادة الموكب    مركبةة في موكب الجنازة والذي تقوده المشارك  للمركبات  أولویة الطریقالعابرة أن تعطي  المركباتیتطلب قانون الوالیة من المشاة و

 المرافقة.  مركبة الأو 
 

المكونة لموكب الجنازة أثناء سیر الموكب إال إن كان السائق مصرح لھ بفعل ذلك بواسطة ضابط   المركباتالعابرة القیادة بین  المركبةال یمكن لسائق 
الذي یحظى بھ األخیر أو أن یتخطى الموكب   أولویة الطریقب الطوارئ. ال یمكن لسائق االنضمام للموكب للتمتع  مركبات شرطة أو إن كان یقود أحد 

 من الجانب األیمن على طریق سریع متعدد الحارات إال إن تواجد الموكب في الحارة على أقصى الیسار.  
 

بإمكان  غیر مشاركة في الموكب دخول التقاطع أثناء مرور الموكب عبر إشارة مروریة حمراء إال إن كان مركبةباإلضافة إلى ذلك، ال یحق لسائق 
 السائق فعل ذلك دون أن یتقاطع طریقھ مع طریق موكب الجنازة.  

 
قیادة الموكب أحد التقاطعات، یجب علیھا االلتزام بمتطلبات أجھزة التحكم في سیر المرور أو إرشادات أولویة المرور أو    مركبةعند وصول 

التابعة في الموكب المرور في التقاطع بغض النظر عن حالة أجھزة التحكم في   للمركباتقیادة الموكب، یمكن   مركبةالتشریعات المحلیة. حالما تمر 
 .  طقة ن الموالمشاة في نفس  المركبات سیر المرور. ولكن على السائق توخي الحذر بخصوص 

 
طبق التشریعات أو القوانین التي تنظم  التي تسبقھ بقدر اإلمكان. وفي ھذه الحالة، ال تن  المركبةأثناء القیادة في موكب الجنازة، یجب على السائق اتباع 

 المشاركة في موكب الجنازة.   المركباتأخرى أن تشغل ھذه المسافة بشكل آمن، على  مركبة ، بحیث یمكن لالمركباتتحدید مسافات معینة بین 
 

میل/ساعة أو أكثر،   ٥٥د األقصى بھ میل/ساعة على أي طریق سریع یكون الح ٥٥ال یسمح للسائق في موكب الجنازة بالقیادة على سرعة أعلى من 
األمامیة   المصابیحمیل/ساعة عن الحد األقصى للسرعة في الشوارع أو الطرق األخرى. یجب إضاءة جمیع  ٥كما ال یمكنھ القیادة بسرعة تقل بقیمة 

التي یعتقد بكونھا األخیرة في   المركبةفي موكب الجنازة، أو   مركبةوالخلفیة. باإلضافة إلى إضاءة إشارات االتجاھات وإشارات االنتظار بالنسبة ألول 
 الموكب.  

 
 الطوارئ المقبلة المصدرة إلشارة مسموعة أو مرئیة.   لمركبات أولویة الطریق یجب على السائق المشارك في موكب الجنازة إعطاء 

 
ائق بعدم اتباع تعلیمات السالمة تجاه اآلخرین أثناء استخدام الطریق  ولكن تذكر بأنھ ال یوجد أي استثناء في قانون الوالیة یعطى بموجبھ الحق للس

 السریع.  
 

 سائقو الدراجات الھوائیة والناریة ► 
 

 نفس الحقوق  –نفس القواعد  –نفس الطریق   ■
الحفاظ على الطاقة، وللوصول للعمل أو  تتزاید أعداد سائقي الدراجات الھوائیة من جمیع األعمال ألسباب متعددة تشمل: الصحة والرشاقة، المتعة،  

 ضاً. المدرسة بتكلفة قلیلة. ال یستخدم سائقي الدراجات الناریة طرق المدینة الداخلیة فحسب، بل یستخدم العدید منھم الطرق القرویة اآلن أی 
 

مونتانا، تعتبر الدراجات الھوائیة  والیة قانون  بموجب یحتاج سائقي الدراجات الھوائیة والناریة إلى مشاركة الطرق بأمن وكیاسة مع بعضھم البعض. 
  بسرعة أقل  تتحركیجب على سائقي المركبات أن یدركوا بأن الدراجات بنوعیھا  من المركبات وتحكمھا نفس قواعد المرور التي تطبق على تشغیلھا. 
 وإجراء التعدیالت الالزمة أثناء المرور بجانبھم أو مشاركتھم الطریق. 
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بجانب راكب دراجة ھوائیة من الخلف بسرعة كبیرة، على طریق من حارتین فقط. في ھذه الحالة،   مركبة یعتبر أحد أخطر المواقف عندما یمر سائق 
ركبات،  متعتبر أأمن طریقة لتخطي راكب الدراجة الھوائیة ھي اعتباره كأنھ سائق مركبة بطیئة السرعة مثل الجرارات الزراعیة. في حالة عدم وجود 
دئ السرعة  اعبر الخط الفاصل بین جانبي الطریق بحرص إلعطاء راكب الدراجة الھوائیة مسافة الخمسة أقدام الكافیة بینكما. في حالة وجود مركبات، ھ

 لتتساوى مع راكب الدراجة وانتظر حتى لحظة آمنة للمرور.  

أنھ من أجل المرور بشكل آمن، فأنت بحاجة لالنتظار  ال تفترض بأن راكب الدراجة یقود على جانب الطریق؛ ولكن افترض 
للحظة آمنة لترك حارتك الحالیة وتخطي الراكب بشكل آمن. باإلضافة إلى ذلك، ال تفترض بأن راكب الدراجة یقود وحده.  

طي جمیع  ركاب الدراجات الھوائیة في مجموعات ویقودوا في خط واحد متصل. سیتطلب األمر وقت أطول لتخ  یتحركغالباً ما 
 أفراد المجموعة.  

یجب على ركاب الدراجات القیادة على أقصى یمین الطریق. ال یعني ھذا أن الراكب دوماً سیكون على طرف الطریق. عادة ما  
بوصة) إلثناء سائقي المركبات عن القیام بتخطیھم من نفس الحارة.   ۲٤-۱۸یقود أغلب راكبي الدراجات داخل الطریق (حوالي 

 المركبات باالنتظار للتواجد في منطقة تخطي آمنة لتخطي راكب الدراجة.    ینصح سائقي

ھي عالمات على الرصیف لمساعدة راكبي الدراجات الھوائیة على ضبط موقعھم في األماكن  عالمات الحارة المشتركة 
الدراجة، یمكن لراكب الدراجة  واالتجاھات الصحیحة في الحارة المشتركة مع المركبات اآللیة. باتباع عالمات السھمین أعلى 

عند رؤیتك عالمات الحارة  في حارة ضیقة.  مركبةالمفتوح، أو أن یحاصر بجانب  المركباتتجنب التصادم مع باب أحد 
تختلف عالمات الحارة  المشتركة، علیك االنتباه لتواجد راكبي الدراجات الھوائیة والتأكد من ترك مسافة كافیة أثناء المرور. 

 المشتركة عن عالمات الدراجات التي تستخدم لإلشارة لحارات الدراجات.  

 مركبات: مونتانا التالي لقائدي الوالیة للتوضیح، یحدد قانون 
 .یجب على قائد المركبة منح راكب الدراجة نفس الحقوق الممنوحة لسائقي المركبات األخرى من مستخدمي طرق مونتانا 
  .یجب على قائد المركبة عدم التدخل بحركة راكب الدراجة عن عمد 
  األخیر أو سائقي المركبات المحیطة، للخطر. یجب على قائد المركبة عدم تخطي راكب الدراجة إال إن كان یمكن فعل ذلك دون تعریض 
  .یجب على قائد المركبة إعطاء أولویة استخدام الطریق لراكب الدراجة في الحارة المخصصة للدراجات 

 
 یجب على راكبي الدراجات القیادة في صف واحد إال في الحاالت التالیة:

  الستخدام الدراجات حصریاً عند القیادة في حارات الدراجات أو في أجزاء الطریق المخصصة 
  عند تخطي والمرور بجانب دراجة أخرى 
  عند القیادة على جانب الطریق المعبد أو في حارة االصطفاف، في ھذه الحالة یمكن للراكبین القیادة جنباً إلى جنب 
 ي ھذه الحالة یمكن لراكبي الدراجة القیادة عند القیادة في حارة منفردة على طریق متعدد الحارات یحتوي على حارتین على األقل في كل اتجاه، ف

 جنباً إلى جنب، إن لم یعوق ذلك حركة المرور الطبیعیة بشكل أكثر من القیادة في صف واحد. 
 

 : یجب على راكبي الدراجات الذین یقودون بسرعة أقل من سرعة المرور الطبیعیة القیادة على الجانب األیمن للطریق إال في الحاالت التالیة
  عند تخطي مركبة أخرى تتحرك في نفس االتجاه 
  عند االستعداد لالنعطاف یساراً في أحد التقاطعات أو للدخول لطریق أو ممر خاص 
   ،عند الحاجة لتجنب وضع غیر آمن الستكمال السیر في الجانب األیمن للطریق، یشمل ذلك ولكن ال یقتصر ذلك على: جسم ثابت أو متحرك

 ة، مشاة، حیوانات، سطح خطر، أو حارة أضیق من أن تمر بھا دراجة ومركبة أخرى جنباً إلى جنب بشكل آمن.  مركبة متحركة أو متوقف 
  یصف ھذا الموقف قیام  المركبة عند االقتراب من المركبات المتوقفة، یقود راكبي الدراجات أبعد ما یمكن عن المركبة لتجنب االرتطام بباب .

ل مفاجئ بدون التأكد من عدم اقتراب دراجات من الخلف. غالباً ما تحدد المدن حارات الدراجات بجانب  بفتح الباب بشك  المركبة أحد ركاب 
 . المركباتحارات التوقف، ولكن قد یتردد راكبي الدراجات في استخدام الحارة المخصصة لھم، خوفاً من االرتطام بأبواب 

  یعلم راكبیھا باقتراب مركبة من الخلف. توخى الحذر عند وجود الدراجات على الطریق. عند  ال تحتوي أغلب الدراجات على مرایا، لذا ال
االقتراب من الراكب من الخلف، افترض بأنھم ال یمكنھم سماعك أو رؤیتك في المركبة. 
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إلفساح الطریق لك أو اسمح لراكبھا بالمرور  إن كانت ھناك دراجة في نفس حارتك وأنت بحاجة لالنعطاف یمیناً، تأكد أوالً من توقف الدراجة   ■

 قبل أن تنعطف. یجب على الدراجات تخطي المركبات من الیسار، ولكن غالباً ما یتم تجاھل ھذه القاعدة نظراً لسھولة فعل عكس ذلك. 
 ثناء السفر خالل النھار. إن الدراجات الھوائیة أقل ظھوراً للعیان، على عكس الدراجات الناریة، وال یتطلب أن تحتوي على أضواء أ ■
عام، وكثیر منھم لم یشاركوا في دورة عن القیادة اآلمنة للدراجات أو خضعوا الختبار   ۱٥عادة ما یكون راكبي الدراجات الھوائیة تحت سن  ■

لراكبي دراجات صغیري   مونتانا للمركبات اآللیة. نتیجة لذلك، فھم غیر واعین بالكثیر من قواعد الطریق، لذا تقدم بحرص شدید عند مقابلتك
 السن. 

أو   مركبتكآلة التنبیھ الخاصة ب ال تطلق عامل راكبي الدراجات باحترام. تشارك الطریق مع الدراجات مثلما تشاركھ مع أي مستخدم آخر لطرقنا.   ■
 الراكب ویتسبب في حادث خطیر.   تباغت تلك األفعال تصرخ أو تنحرف تجاه راكبي الدراجات. قد 

 

 المعدات واإلضاءة الالزمة للدراجات الھوائیة  ■
 یتطلب قانون والیة مونتانا أن تجھز الدراجات الھوائیة كالتالي: 

  قدم على األقل أمام الدراجة  ٥۰۰أثناء االستخدام اللیلي، یلزم استخدام ضوء أمامي یشع ضوء أبیض مرئي على بعد 
  قدم من الخلف، باإلضافة إلى العواكس الخلفیة، التي یجب وجودھا على الدراجة.   ٥۰۰یمكن استخدام ضوء یشع ضوء أحمر على بعد 
  مم   ۷٦ي نطاق أثناء االستخدام اللیلي، یجب تجھیز إطاري الدراجة بجدران عاكسة أو عواكس مثبتة على اإلطارات. یجب أن تتواجد العواكس ف

بوصات) من الجانب الداخلي لإلطار ویجب أن تكون مرئیة على جانبي اإلطار. یمكن أن تكون العواكس الموجودة على مقدمة الدراجة بال  ۳(
 لون أو صفراء، أما العواكس الموجودة على اإلطار الخلفي فیجب أن تكون حمراء أو صفراء. 

  ن آثار انزالق على رصیف جاف ومنتظم ونظیف. یجب استخدام مكابح تمكن الراكب من تكوی 
 

أقدام على األقل من الطریق في وضعیة   ٦نحث راكبي الدراجات على تجھیز دراجاتھم بعلم برتقالي متوھج، یكون مرئي من الخلف ومعلق على ارتفاع 
 استقامة الدراجة. 

 
اجة مثلما  یمكن تجنب العدید من حوادث الدراجات والمركبات. أحد أھم أسباب ھذه الحوادث ھو عدم رؤیة سائقي المركبات لراكبي الدراجات. فكر بالدر

فال على الدراجات الذین  عبورك لطرق الدراجات أو األرصفة وعند انعطافك. انتبھ لوجود األطوأثناء   أثناء قیادتك. انتبھ أثناء دخولك الشارع بالمركبةتفكر 
 المتوقفة أو الشجیرات. تذكر أن راكبي الدراجات معرضین للخطر.  المركباتقد یخرجوا بشكل مفاجئ من بین 

 

 المركبات موقف ► 
 

 إرشادات عامة  ■
، تأكد من كونھا في مكان  مركبتك. عندما تصف  المركباتاآلخرین للخطر بعد صفھا في موقف    مركبتھمسؤول عن التأكد من أال تعرض    المركبة سائق  

 المقتربة من كال االتجاھین. للمركبات) مرئیة ۲) بعید بشكل كافي من حارات القیادة لتجنب تداخلھا مع المرور (۱(
 

  في المناطق المخصصة.  مركبتكتأكد من صف 
   على الغیار إن كان بھا نظام نقل حركة یدوي، أو في وضع الركن إن كان بھا   المركبة. اترك  مركبتكتأكد من تشغیل مكابح اإلیقاف عند صف

 نظام نقل حركة تلقائي. 
   مركبات من عدم وجود  إلى الرصیف إن أمكن. إن كان علیك الخروج تجاه الطریق، تأكد    المركبةتفقد حركة المرور قبل أن تفتح الباب. اخرج من  

 أو راكبي دراجات أو مشاة قبل خروجك. أغلق الباب فور نزولك.  
  مركبتكمتوقفة. أغلق األبواب كلما تركت  مركبة ال تترك المفاتیح في. 
   ممكن لھ. إن  على الطریق، اركنھا في أبعد مكان ممكن عن المرور، وإن كان ھناك رصیف، اركن في أقرب مكان    مركبتكإن كان علیك ركن

 لم یكن ھناك رصیف، یمكنك التوقف على أبعد جانب ممكن للطریق. 
  قدم) من الرصیف أو جانب الطریق.  ۱.٥بوصة ( ۱۸على بعد  مركبتكیجب أن تكون 
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  المصابیح قدم. إن كانت    ٥۰۰ى بعد  یجب أن تحتوي المركبات المركونة على الطریق أو جانبھ أثناء ساعات اللیل على أضواء أمامیة وخلفیة مرئیة عل  ■
 األمامیة منارة، یجب أن تكون باھتة قلیالً. 

. تأكد من النظر في االتجاھین ومن عدم وجود مركبات، دراجات أو مشاة عند المركبات استخدم إشارة االنعطاف عند دخولك للمرور من موقف  ■
 . المركبات خروجك من موقف 

 
 

 الركن الموازي  ■
 : مركبتینللركن الموازي في مساحة فارغة بین 

 
 استخدم مؤشر االنعطاف إلبداء نیتك في الركن.  .1
 
. صف  المركبةالمركونة أمام المساحة الفارغة وحافظ على مسافة قدمین على األقل من تلك  مركبةبشكل موازي لل مركبتكصف  .2

 ). Aالمركونة أمام المساحة الفارغة (الشكل   المركبة مع مؤخرة  مركبتكمؤخرة 
 
الموازیة. أدر العجلة بشكل حاد للیمین وتراجع ببطء حتى تمیل   المركبةللباب األمامي في  مركبتكتراجع ببطء حتى تصل مقدمة  .3

 ). Bدرجة ثم تراجع (الشكل  ٤٥بزاویة  المركبة
 
جلة القیادة للیسار بشكل حاد ثم تراجع ببطء وبشكل تدریجي بینما الموازیة، أدر ع  المركبةمؤخرة  مركبتكعندما تتخطى مقدمة  .4

 ). Cتدخل في المساحة الفارغة (الشكل  
 
 ). Dوتقدم لألمام في المساحة (الشكل  مركبتك إطاراتاضبط  .5

 
 الركن على تل  ■

في التدحرج أسفل   مركبتكبشكل حاد تجاه الطریق. بھذا الشكل، إن بدأت  باالنحراف بإطارات المركبة ، قم تلعلى  مركبتكعندما تركن 
 التل، ستتدحرج بعیداً عن المرور. 

 
 ). Aك تجاه الرصیف (الشكل  إطارات أدر  مواجھاً نزول التل،عندما تركن  ■
 ). Bك بعیداً عن الرصیف (الشكل إطارات أدر  مواجھاً صعود التل،عندما تركن  ■
o  ك بعیداً عن الشارع (الشكل إطارات إن لم یكن ھناك رصیف، أدرC .( 
 
 

 

 ) بدون رصیف( صعود التل نزول التل  صعود التل 
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 مناطق منع الوقوف  ■
 بھا. ابحث عن اإلشارات التي تمنع أو تحدد الوقوف.  المركبةھناك العدید من المناطق التي ال یمكن ركن 

 . عالمات ملونة على الرصیف  یشار لبعض قیود الوقوف من خالل 

 أبیض = توقف فقط إلنزال أو التقاط الركاب  ■
 المركبةأصفر = توقف لفترة كافیة للتحمیل أو اإلنزال، ویجب علیك البقاء في  ■
 أحمر = ال تتوقف أو تقف أو تركن ■

 
 في المواقف التالیة: ال تركن 

 
 في التقاطعات  ■
 قدم من ممر مشاة أو رصیف عند أحد التقاطعات  ۲۰على بعد  ■
 ستعوق حركة المرور   مركبتكفي منطقة إنشاء إن كانت  ■
 قدم من إشارة مرور، عالمة توقف أو إشارة أولویة  ۳۰على بعد  ■
 قدم من مطفأة حریق  ۱٥على بعد  ■
 قدم من تقاطع سكة حدیدیة ٥۰على بعد  ■
 قدم) من الرصیف  ۱.٥بوصة ( ۱۸على بعد مسافة تزید عن  ■
 قدم لمحطة على الجانب اآلخر من الطریق.   ۷٥قدم من ممر خاص بمحطة اإلطفاء على نفس جانب الطریق، أو على بعد  ۲۰على بعد  ■
 منخفض أو مزال لتسھیل الوصول للرصیف. بشكل یعوق ممر خاص أو زقاق أو طریق خاص أو منطقة مقاربة لرصیف  ■
 على جسر أو ھیكل مرتفع أو في نفق أو ممر أسفل الطریق  ■
 على الجانب الخاطئ من الطریق  ■
 مركونة (ركن مزدوج)  مركبةعلى جانب  ■
 على السكة الحدیدیة  ■
 عندما ترى إشارة تمنع الركن ■
في األماكن المخصصة لذوي االحتیاجات الخاصة، إال إن كنت من حاملي رخص ذوي االحتیاجات الخاصة بنفسك؛ موضحة   ■

 أو على الزجاج (یمكن أن تحصل على غرامة للركن في األماكن المخصصة لذوي االحتیاجات الخاصة)  مركبتكعلى رقم 
 
 
 
 
  

  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 موقف 
 محجوز 

 یجب وجود تصریح 
 دوالر   100غرامة  
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 تأمین المركبات ► 
 

 المتطلبات ■
یجب على المالك أن یمتلك تأمین  المؤمنة على وثیقة التأمین.  المركبةإن تأمین المسؤولیة إجباري (إال في حالة الدراجات الناریة). یجب أن تحتوي 

 بالقیم التالیة على األقل: 
o ۲٥۰۰۰   أذى جسدي أو وفاة شخص واحد في أي حادث  –دوالر 
o ٥۰۰۰۰   أذى جسدي أو وفاة شخصین في أي حادث  –دوالر 
o ۱۰۰۰۰   إصابة أو إتالف ممتلكات الغیر في حادثة واحدة  –دوالر 

 
دلیل على تأمین المركبة لقوات  بموجب قانون والیة مونتانا، یجب على سائقي المركبات الذین یتم إیقافھم لخرق قواعد المرور أو التورط في حادث، تقدیم 

 یجب حمل دلیل على التأمین في المركبة طوال الوقت. إنفاذ القانون، باإلضافة إلى تقدیم رخصة القیادة وأوراق تسجیل المركبة. 
 

 العواقب  ■
دوالر، أو الحبس في   ٥۰۰دوالر على األقل وال تتعدى  ۲٥۰تعد قیادة مركبة آلیة على طرق مونتانا بدون بولیصة تأمین ساریة جنحة عقوبتھا غرامة 

دوالر أو   ۳٥۰أیام، أو كالھما؛ وخمس نقاط ضد قیادتك في سجل القیادة. یعاقب تكرار المخالفة بغرامة ال تقل عن  ۱۰سجن المقاطعة لمدة ال تتعدى 
یوم للمخالفة الثالثة أو   ۱۸۰یوم ( ۹۰وتسجیلھا لمدة   المركبةأیام، أو كالھما؛ باإلضافة إلى تعلیق أرقام  ۱۰بالحبس في سجن المقاطعة لمدة ال تتعدى 

 ما یلیھا).  
 

بل المحكمة، وعدم قدرتك على دفع الغرامة  وتسجیلھا في حال تم إثبات مسؤولیتك عن األضرار من ق  المركبة إن تورطت في حادث، یمكن إیقاف أرقام 
أعوام. باإلضافة إلى ذلك، سیتطلب منك  ٦یوماً. یتم اإلیقاف بشكل تلقائي. یبقى اإلیقاف ساري حتى یتم دفع الغرامة أو بعد انقضاء  ٦۰في غضون 

 تقدیم دلیل على تأمین المركبة.  
 

 التأمین الذاتي  ■
مركبة آلیة قد یتأھل كمؤمن ذاتي. في حالة تورط المالك غیر المقیم أو المشغل في حادث بوالیة مونتانا، یقبل  ۲٥ینص القانون على أن مالك أكثر من 

مونتانا على  والیةتأمین كافي محضر بواسطة شركة مرخصة للقیام بأعمال تجاریة في الوالیة. تطبق جمیع أحكام وعقوبات قانون المسؤولیة األمنیة في 
مونتانا. سیتم إرسال نسخة موثقة من السجل   والیة  ن من غیر المقیمین بالوالیة، وفي حالة عدم االمتثال، یتم سحب ممیزات قیادتھم فيالمالك أو المشغلی 

 لوالیة إقامة المخالفین، إن كان باألخیرة قانون یصرح للسلطات بالتصرف وفقاً لھذه المعلومات. 
 

 )MTIVS(مونتانا  والیة  نظام التحقق من التأمین في ■
مونتانا قانون یصرح بإنشاء نظام إلكتروني للتحقق من صحة تأمین  والیة  للمساعدة على تطبیق قانون تأمین المسؤولیة، سنت الھیئة التشریعیة في 

تأمین مسؤولیة المركبات  نظام إلكتروني للتحقق من صحة إدارة القضاء بالوالیة بإنشاء  ٦۱-٦-۱٥۷مونتانا رقم والیة مسؤولیة المركبات. یوجھ قانون  
والیة  مونتانا بمتطلبات سیاسة مسؤولیة المركبات. تم تنفیذ نظام التحقق من التأمین في  والیة قادر على تأكید التزام مالكي ومشغلي المركبات على طرق 

 مونتانا لتحقیق ھذه المتطلبات. 
 

مونتانا ومن شركات التأمین التي تصیغ  والیة البیانات من سجالت تسجیل المركبات في )MTIVSنظام التحقق من التأمین في والیة مونتانا (یستخدم 
 مونتانا للولوج إلى بیانات محدثة للتأكد من انطباق أقل معاییر تغطیة تأمین المسؤولیة.  والیة   البولیصات في

 
نظام التحقق من التأمین في والیة مونتانا  والیة والعامة استخدام یمكن ألجھزة تطبیق القانون والمحاكم وقسم المركبات اآللیة ومكتب أمین صندوق ال

)MTIVS  (تأكید وجود التأمین. ل 
 

مونتانا بدون تأمین مسؤولیة الذي یتطلبھ قانون الوالیة. یعتبر السائق غیر المؤمن مشكلة كبیرة،  والیة إن ھدف ھذا النظام ھو تقلیص عدد السائقین في  
المرور للخطر ویرفع من تكالیف سائقي المركبات المؤمنین والملتزمین بالقانون. سیساعد نظام التحقق اللحظي في تأمین الطرق  فھو یعرض حركة 

 للجمیع.
 

یرجى زیارة الموقع اإللكتروني   ،)MTIVSنظام التحقق من التأمین في والیة مونتانا ( عن لمزید من المعلومات 
www.dojmt.gov/driving/insurance-and-verification

http://www.dojmt.gov/driving/insurance-and-verification
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       الرابعاختبار الفصل 
  

 الطوارئ، على السائق:  مركبةعند سماع صافرة إنذار  .1
 . التوقف بسرعة في مكانھ . أ

 . التوقف وانتظار الضوء األحمر أو األخضر  . ب
 . الجانب األیمن من الطریق أو الشارعالتوقف على  . ج
 الطوارئ.  مركبةزیادة السرعة واالبتعاد عن طریق   .د

 
 عند التعامل مع المشاة، یجب على السائق:  .2

 . التأكد من رؤیة المشاة للسائق  . أ
 .حتى إن كانوا مخطئین أولویة الطریق إعطائھم  . ب
ً أولویة إعطائھم  . ج  . الطریق عندما یحق للمشاة قانونا
 . السرعة وإطالق آلة التنبیھ عند دخول منطقة مزدحمةتھدئة  .د

 
 عند مالقاة أو تخطي حافلة مدرسیة من أي اتجاه أثناء توقفھا على الطریق مع إضاءتھا األنوار الحمراء، على السائق:  .3

 . التوقف قبل أن یصل الحافلة وعدم التقدم إال بعد أن تبدأ الحافلة في الحركة . أ
 . الحافلة وعدم التقدم إال بعد إطفاء األنوار الحمراءالتوقف قبل أن یصل  . ب
 . التوقف قبل أن یصل الحافلة والتقدم بعد ترجل أو ركوب جمیع األطفال  . ج
 . التوقف وعدم التقدم إال إن كان الطریق آمن . د

 
 عند مالقاة موكب جنازة، على السائق: .4

 . ابط شرطة الموكب إال إن كان مصرح لھ بذلك بواسطة ض مركباتعدم القیادة بین  . أ
 عدم دخول التقاطع لعبور مسار الموكب بینما یمر األخیر خالل إشارة حمراء.  . ب
 . إعطاء حق الطریق للمركبات اآللیة المشاركة في الموكب . ج
 . جمیع ما سبق  . د

 
 على السائق:  عند االقتراب من تقاطع بدون ضوابط، .5

 . الحفاظ على سرعتھ والتقدم  . أ
ً التوقف عند التقاطع، تفقد جمیع  . ب  . االتجاھات ثم التقدم إن كان الوضع آمنا
 .لجمیع السائقین أولویة الطریقتھدئة السرعة وإعطاء  . ج
 یق. رفع قدمھ عن دواسة الوقود، االستعداد للضغط على المكابح، ثم النظر یساراً ثم یمیناً ثم یساراً مرة أخرى واالستعداد إلعطاء حق الطر . د

 
 خط منتصف الطریق السریع: یسمح بقیادة المركبة اآللیة على یسار  .6

 . عند تخطي مركبة أخرى  . أ
 . ، أمام وخلف المركبة المركباتقدم من الطریق من  ٥۰۰عند خلو . ب
 . عندما یكون جانب الطریق غیر معبد ویكون الخندق عمیق . ج
 . عند خلو الطریق من المركبات المقبلة من االتجاه المعاكس . د
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    كیف تقود بشكل آمن  - الخامسالفصل 
 

أن یعلمك كیفیة تشغیل المركبة أو أن تكون سائق آمن. تتطلب القیادة مھارات یمكنك أن تكتسبھا فقط عن طریق التعلیم والتمرن، حتى   ُكتیبال یمكن ألي 
 حینھا یعتمد األمر على كیفیة تطبیقك ما تعلمتھ. 

 
 ال تكن سائق مشتت ► 

 

یادة اتخاذ  یمكن أن تتشتت في أي مرة ترفع بھا عینك عن الطریق ویدیك عن عجلة القیادة وعقلك عن مھمتك األساسیة وھي القیادة بشكل آمن. تتطلب الق
 ٪ من قرارات القیادة على ما تراه عینیك. ۹۰قرارات وتفكیر حرج، وترتكز 

 
 لقیادة وعندما تنظر بعیداً عن الطریق أمامك. تخاطر بالتورط في حادث عندما تقرر فعل شيء آخر أثناء ا

 تشمل المشتتات: 
 

o  تبادل الرسائل النصیة 
o  استخدام الھاتف 
o  األكل أو الشرب 
o  التحدث أو الجدال مع الركاب 
o التبرج 
o  القراءة، منھا قراءة الخرائط 
o  استخدام نظام المالحة 
o  مشاھدة فیدیو 
o  الموسیقى ضبط الرادیو أو مشغل األقراص المدمجة أو 
o الشعور بالدوار أو النعاس أو التعب أو التوتر 

 
نیك عن  یعد تبادل الرسائل النصیة ھو أخطر المشتتات ألنھ یشمل مشتتات یدویة وبصریة وإدراكیة في نفس الوقت. ترفع قراءة أو إرسال الرسائل عی 

حاول أن تصل إلى المكان الذي  ل ملعب كرة وانت مغمض العینین. میل/ساعة، یشبھ ھذا قیادة مسافة تساوي طو  ٥٥الطریق لخمس ثواٍن. على سرعة 
 حیاً. ال ترسل الرسائل أثناء القیادة.  تنشده

 
كذلك. یمكن  تعرض جمیع المشتتات حیاة السائق والركاب والمارة للخطر، وتزید من خطر التعرض لحادث. ما یشار إلیھ "بتعدد المھام" عادة ما ال یكون  

 واحدة على حدة، ولكنھ یبدل ما بین المھام بسرعة كبیرة.   لعقلك أن ینفذ مھمة
 

  .حافظ على حیاة اآلخرین باالمتناع عن إرسال الرسائل النصیة أو التحدث على الھاتف أثناء القیادة. یمكن لالتصاالت أن تنتظر 
  مشتتاً.  مركبتككن راكباً جیداً، اربط حزام األمان وتحدث إن كان سائق 
  .شجع أصدقائك وأفراد عائلتك على القیادة دون استخدام الھاتف 

 
 مونتانا قوانین تمنع تبادل الرسائل النصیة والتحدث على الھاتف أثناء القیادة.  والیة أقرت أغلب مدن

 
 حتى یمكنك التوقف بشكل آمن على جانب الطریق ثم توقف.   انتظرأثناء القیادة، إن كنت بحاجة لالھتمام ببعض األمور 

 
  .ًأبق عینیك على الطریق ویدیك على عجلة القیادة. تذكر بأن حیاتك بین یدیك، وحیاة اآلخرین المتأثرین بقرارك أیضا 
  .ًاربط حزام األمان وتأكد من نفس األمر لركابك أیضا 
 قبل القیادة.  ال تحتسي الكحول أثناء أو 

 
   http://www.distraction.govموقع  تفضلوا بزیارة  ■

للمزید من المعلومات 

 كل شيء  تدمر وتنھيیمكن لمكالمة أو رسالة نصیة واحدة أن 
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 أساسیات القیادة► 
 

 التشغیل  ■
وعلى نوع نظام نقل الحركة. تأكد من تشغیل مكابح الركن    المركبة . تختلف العملیة وفقاً لنظام إشعال  مركبة ألفضل عملیة تشغیل لل  المركبة مالك    ُكتیبتفقد  

 .  مركبة قبل تشغیلك لل
 

للمركبات  علیك أن تضغط على دواسة القابض. أما بالنسبة  المركبات في حالة تأھب، وفي بعض  المركبة إن كان نظام نقل الحركة یدوي، یجب أال تكون 
 في التشغیل.  المركبةفي وضع "ركن"، وإال لن تبدأ  المركبةبنظام نقل حركة تلقائي، علیك وضع 

 

 زیادة السرعة  ■
، خصوصاً على األسطح الزلقة وتتسبب في انزالق  طاراتبشكل تدریجي وسلس. قد تتسبب محاوالت التشغیل بسرعة في دوران اإل قم بزیادة السرعة  

 المركبة. 
 مع المركبات ذات ناقل الحركة الیدوي، تمرن على استخدام القابض والمسرع بحیث ال تزید سرعة المحرك أو تبطئ عند التغییر بین التروس. 

 

 التوجیھ ■
في المركبات الحدیثة   ٤و ۸في الساعة، أو  ۳و  ۹خدم قبضة محكمة. یجب وضع كال الیدین على جانبي عجلة القیادة (على سبیل المثال؛ موضع است 

ة  التي یوجد بھا وسائد ھوائیة في عجلة القیادة). تعتبر ھذه الوضعیة مریحة وتسمح لك باالنعطاف على الطرق السریعة دون رفع یدیك عن عجل
 ادة. یعطیك ھذا تحكم أفضل في المواقف الحرجة. القی 

 
قبل الوصول إلیھا. بھذه الطریقة    المركبة. احترس من مواقف المرور التي ستحتاج لتوجیھ لمركبتكانظر بحرص للطریق، ولیس فقط للجزء المقابل 

 سیكون لدیك متسع من الوقت للتوجیھ بسالسة وأمن. 
 

. عندما تكمل  عند االنعطاف في الزوایا، قم بلف عجلة القیادة بطریقة "الید فوق الید"؛ ال تدر العجلة مستخدماً راحة یدیك فقط وإال قد تفقد التحكم 
 سي باستخدام یدك. ترك العجلة لتدور وحدھا بین أصابعك قد یكون خطیراً. االنعطاف، أعد عجلة القیادة لوضعھا القیا

 
 
 
 
 
 

 تحذیر

ال تطفئ المحرك أو تزیل  
 المفتاح أثناء القیادة 

 یغلق ذلك عجلة القیادة  

 عملیة إغالق عجلة القیادة 

 نظام الركن باستخدام الناقل  .1
، انقل الغیار لوضع "ركن". أدر  المركبة اركن 

 المفتاح لوضع "غلق" ثم أزلھ. 
 نظام الزر باستخدام الیدین  .2

. یتطلب ھذا النظام استخدام الیدین.  المركبةاركن 
الزر أسفل عمود التوجیھ. أدر  اضغط على 

 المفتاح لوضع "غلق" ثم أزلھ. 
 نظام الرافعة  .3

. اخفض الرافعة بجانب زر  المركبةاركن 
 التشغیل. أدر المفتاح لوضع "غلق" ثم أزلھ. 

 نظام الزر باستخدام ید واحدة  .4
. اضغط على الزر الموجود بجانب  المركبةاركن 

 لھ. زر التشغیل. أدر المفتاح لوضع "غلق" ثم أز
 نظام الضغط للداخل  .5

. أدر المفتاح لوضع اإلطفاء.  المركبةاركن 
اضغط للداخل. أدر المفتاح لوضع "غلق" ثم  

 أزلھ. 
 الدوران واإلزالة نظام  .6

. أدر المفتاح لوضع "غلق" ثم  المركبةاركن 
 أزلھ. 
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 التحكم في السرعة  ■
ھم.  تعتبر أفضل طریقة للتحكم في السرعة ھي معرفة سرعة قیادتك. تفقد عداد السرعة بشكل مستمر. عادة ما ال یستطیع األشخاص تحدید سرعة سفر

 بسرعة أكبر بكثیر مما تظن. ینطبق ھذا بشكل كبیر عندما تترك الطرق السریعة لتقود على طرق محلیة بطیئة.  تتحركقد 
 

المحددة، فھي موجودة ھنا لسالمتك. إن كانت حالة الطریق أو الطقس سیئة، قد تحتاج إلى القیادة بسرعة أقل من السرعة   اتبع عالمات السرعات 
 المحددة. 

 
 . ۳٦قواعد القیادة في صفحة   – ٤تتواجد السرعات المحددة القیاسیة بوالیة مونتانا في الفصل 

 

 التوقف  ■
أن تتوقف. یعتبر التوقف المفاجئ خطیر وعادة ما یشیر إلى عدم انتباه السائق. عندما تستخدم المكابح بسرعة،  ابق یقظاً لكي تعلم مسبقاً متى یجب علیك 

 قد تنزلق المركبة وتفقد السیطرة علیھا. وتصعب الوقوف بدون حوادث على السائق الذي یلیك أیضاً. 
 

یمكنك أال تحتاج للتوقف على اإلطالق، إن ھدأت سرعتك أو غیرت حارتك، وحتى  حاول أن تتجنب الوقوف المفاجئ بالنظر إلى األحداث بشكل مسبق. 
 إن توقفت، یمكن أن یكون توقف تدریجي وآمن. 

 
 ► الرؤیة الواضحة 

 

مل المسببة  تعتمد أغلب أفعالك أثناء القیادة على ما تراه. لكي تصبح سائق جید، علیك أن ترى بشكل واضح. یعد انعدام الرؤیة الجیدة من أكبر العوا
خرى التي تصعب  ، وأن تبقى متیقظاً لألحداث المباغتة. أثناء اللیل واألوقات األ مركبتكللحوادث. علیك النظر المتداد الطریق وعلى الجانبین وخلف 

األمامیة. على سبیل المثال، في الكثیر من حوادث التصادم مع الدراجات الناریة أو الھوائیة أو المشاة،   المصابیحفیھا الرؤیة بشكل جید، علیك استخدام 
 أفاد السائقون بأنھم نظروا ولم یروا األطراف األخرى.  

 
ث الكثیر من الحوادث ألن السائق ال ینتبھ بشكل كاٍف لقیادتھ. ال ترفع عینیك عن الطریق ألكثر من  ینبغي على السائقین االنتباه لما یحدث حولھم. تحد 

ریطة  بضع ثواٍن للمرة. على سبیل المثال، إن كنت بحاجة للنظر إلى خریطة، توقف بشكل آمن على جانب الطریق قبل فعل ذلك. ال تحاول قراءة الخ
 أثناء قیادتك.

 
. حتى وإن كنت تستخدم السماعات، یشغل التحدث على الھاتف أو  المركبةأو جھاز السلكي، تجنب استخدامھ أثناء حركة إن كان بحوزتك ھاتف 

ماع  الالسلكي انتباھك عن القیادة وقد یجعلك أقل عرضة لمالحظة المواقف الخطرة. ال تقد المركبة أثناء استخدام السماعات، فھي تصعب علیك س
 صافرات إنذار الطوارئ. 

 
أثناء مرورك بمواقع الحوادث، أو بشخص تحرر لھ مخالفة مروریة أو أي أنشطة أخرى تحدث على جانب الطریق، ال ترفع عینك عن الطریق وال  

أو "التلكؤ بدافع الفضول"). إن رفعت عینیك عن الطریق للنظر إلى شيء ما، قد  " rubberneckingتبطئ سرعتك للتحدیق (عادة ما یسمى ذلك " 
ھدأت من سرعتھا أو توقفت أمامك. یمكن أن یزید التوقف لتفقد األشیاء من االحتقان المروري. عندما تمر بجانب   مركبة ذلك في اصطدامك ب یتسبب 

 الحوادث، أبق عینیك على الطریق وتخطى مكان الحادث بشكل آمن وبأسرع ما یمكن.
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 المسح  ■
. یساعدك المسح على رؤیة  مركبتكیك النظر المتداد الطریق وعلى الجانبین وخلف یحدث حول مركبتك. عللكي تصبح سائق جید، علیك أن تعرف ما 

ت مقبلة أو  المشاكل المقبلة، أو المركبات واألشخاص الذین قد یكونوا في الطریق عندما یحین وقت وصولك إلیھم، أو اإلشارات الدالة على وجود مشكال 
 اإلشارات التي تقدم إرشادات. 

 
 

 انظر لألمام 
ثواني على األقل. بنظرك لألمام   ۱۰بمدة تساوي  مركبتكلكي تتجنب استخدام المكابح في آخر لحظة أو الحاجة لالنعطاف، علیك تفقد الطریق أمام 

ت كافي لتفقد  واستعدادك للتوقف أو تغییر الحارات، یمكنك القیادة بشكل أكثر أمناً وتوفر الوقود وتساعد تدفق المرور بشكل مستقر والسماح لنفسك بوق 
 وتقلیل االنعطافات. محیط مركبتك وجانب الطریق. یساعدك تفقد امتداد الطریق على توجیھ المقود بشكل أكثر استقامة  

 
على الطریق السریع،  عندما تقود في شوارع المدینة، حاول أن تتطلع لمسافة طول مربع سكني.  ثواني مربع سكني.   ۱۰في المدینة، تساوي مدة 

 مربعات سكنیة أو ربع میل.  ٤ثواني  ۱۰تساوي مدة 
 

 ثواٍن أمامك:  ۱۰إلیك طریقة تحدید المسافة التي تستغرق 
 

 اعثر على جسم غیر متحرك مثل إشارة على جانب الطریق أو ھاتف عمومي.  .1
 ابدأ في العد (واحد من األلف، اثنان من األلف، ثالثة من األلف، إلخ) حتى تصل الجسم.  .2
 یفصل بینك وبین الجسم حینما بدأت العد. یساوي عدد الثواني الذي قمت بعّده عدد الثواني الذي كان  .3

 
. یمكنك تجنب الحاجة للتوقف أو االنعطاف المباغت. كلما قلت حاجتك للتوقف أو  مركبتكیمكنك أن تصبح سائق أكثر أمناً بتفقد امتداد الطریق أمام 

 االنعطاف المفاجئ، كلما قلت فرص ارتطامك بمركبة أخرى أو ارتطامھا بك.
 

المزید من الوقت   مركبتك. في كل مرة تتوقف فیھا بشكل مفاجئ، یتطلب ذلك من مركبتكن استھالك الوقود بتفقد امتداد الطریق أمام یمكنك أن تقلل م
الغیر  خدام المكابحوالوقود للعودة إلى السرعة السابقة. یمكن للسائق الذي ینظر أمامھ أن یھدئ من سرعتھ بشكل تدریجي أو یغیر من حارة القیادة لتجنب است 

 ضروري؛ الذي یؤدي إلى عدد أمیال أقل لكل غالون وقود. 
 

عل. كلما تفاعلت بشكل  یسیر المرور بشكل أكثر سالسة إذا تفقد الجمیع امتداد الطریق. یمنح القیام بتغییرات مسبقة في القیادة السائق خلفك وقتاً أطول للتفا
كل مفاجئ. كلما زاد توقعك لتغییرات القیادة، كلما أمكنك القیادة بشكل أكثر أمناً، مما یساعد السائقین مبكر، كلما قلت فرصة المركبة التي تلیك في التفاعل بش

 خلفك على القیادة بشكل آمن أیضاً. یساعد ھذا على سریان المرور بشكل مستقر. 
 

 تفقد الجانبین 
للتأكد من عدم إقبال أحدھا. ینطبق   مركبتكوقت، علیك البحث وتفقد جانبي نظراً إلمكانیة عبور المركبات أو المشاة أو الحیوانات للطریق أمامك في أي 

 ذلك بصفة خاصة على التقاطعات والسكك الحدیدیة (حیث یجب علیك توقع مرور قطار دوماً). 

أمامك  سكنيربع مانظر لمسافة   انظر لمسافة ربع میل أمامك   
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 التقاطعات 
لتسوق أو  یعرف التقاطع بأنھ أي مكان التقاء أو عبور المرور. تشمل التقاطعات: مفترقات الطرق، الشوارع الجانبیة، الطرق الخاصة ومداخل مراكز ا

متوقف بالفعل، انظر یمیناً  . قبل أن تدخل التقاطع، تفقد یمینك ویسارك بحثاً عن مركبات مقبلة و/أو مشاة یعبرون الطریق. إن كنت المركبات مواقف 
 ویساراً قبل أن تبدأ في الحركة. انظر عبر التقاطع قبل أن تبدأ في الحركة للتأكد من خلو طریقك في التقاطع.

 
ات أو  كب قبل أن تنعطف یساراً قاطعاً المرور المقبل، انتظر وجود ثغرة آمنة في المرور. انظر للشارع الذي ستنعطف تجاھھ للتأكد من عدم وجود مر

اً، یمكنك مشاه في طریقك، ما قد یتركك متوقف في طریق المرور المقبل. انظر مرة أخرى تجاه المرور المقبل قبل االنعطاف. ما إن لم یكن ذلك ممنوع
 االنعطاف یساراً من شارع أحادي االتجاه إلى آخر. 

 
خر منعطف یساراً باتجاھك. ال تبدأ االنعطاف دون تفقد عبور المشاة في  قبل االنعطاف یمیناً، تأكد من عدم وجود مرور مقبل من اتجاه یسارك أو آ

 طریقك. یمكنك االنعطاف یمیناً خالل اإلشارة الحمراء، إال إن كان ذلك ممنوعاً بشكل صریح. 
 

لمرور. في التقاطعات، تفقد یمینك  ال تعتمد على إشارات المرور أو العالمات إلیقاف مرور العبور أمامك. ال یطیع بعض السائقین إشارات أو عالمات ا
یعتبر ھذا أكثر أھمیة بعد   احترس من المنعطفین عند اإلشارة الحمراء. ویسارك حتى إن كانت إشارة المرور حمراء أو إن كانت ھناك عالمة توقف. 

ع. یمكن لآلخرین أال یتوقفوا في ھذا الظرف من  تغیر إشارتك للون األخضر. یعتبر ھذا الوقت األكثر شیوعاً لكسر اإلشارة الحمراء من الطریق المتقاط
 السائقین تحت تأثیر الكحول أو المتھورین. 

 
في مكان ال تستطیع منھ رؤیة المرور المتقاطع، تقدم لألمام قلیالً   مركبتكتأكد من رؤیتك للمرور المتقاطع مع طریقك قبل دخولك للتقاطع. إن توقفت 

قبل أن تراھم انت، مما یعطیھم الفرصة لتھدئة السرعة   مركبتكحتى تتمكن من رؤیتھ. بفعل ذلك، یمكن للسائق في الطریق المتقاطع رؤیة مقدمة 
 وتحذیرك إن لزم األمر. 

 
األرجح أن أحدھم سیعبر أو یدخل الطریق. لذا من الھام أن تتفقد جوانب الطریق أثناء مرورك بجانب   أینما تجد نشاط متزاید على جانب الطریق، من 

 ، مناطق اإلنشاء، األرصفة المزدحمة، المالعب أو باحات المدارس.  المركباتمراكز التسوق، مواقف 
 

 عبور السكك الحدیدیة
لتأكد من عدم إقبال القطارات. ال تفترض بأن القطار غیر مقبل حتى وإن لم تر أي قطارات  بینما تقترب من أي سكة حدیدیة، تفقد یمین ویسار السكة ل

 في ھذا المكان من قبل. یعتبر ھذا أھم أسباب حوادث التصادم على خطوط السكك الحدیدیة. 
 

أن تبدأ في العبور. قد یكون ھناك قطار آخر  في المناطق التي تحتوي على أكثر من سكة واحدة، انتظر حتى یمر القطار لمسافة كافیة على الخط قبل 
 ولكنھ كان مختبئ خلف القطار الذي عبر أوالً.   –مقبل على الخط التالي 

 
 انظر خلفك 

ذه الطریقة  باإلضافة إلى النظر للمرور الذي یسبقك، علیك تفقد ذلك الذي یلیك. علیك تفقده بصورة أكثر تكراراً في حاالت االزدحام المروري. تعد ھ
جب  من الخلف أو مقبل بسرعة كبیرة، مما سیمنحك وقت كافي للتصرف. ی  مركبتكالوحیدة التي ستعرف من خاللھا إن كان ھناك سائق قریب من 

علیك تفقد المركبات التي تلیك قبل أن تغیر حارتك أو تھدئ سرعتك أو ترجع للخلف أو أثناء قیادتك أسفل تل طویل أو منحدر. 
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 تشیر المناطق الرمایة إلى النقاط العمیاء للسائق

 تغییر الحارات
وخلفھا قبل   مركبتككلما احتجت لتغییر حارتك، علیك التأكد من عدم وجود مركبات في الحارة التي تنوى دخولھا. یعني ھذا تفقد المرور على جانبي 

 تغییر الحارة. یشمل تغییر الحارات: االنتقال من حارة ألخرى، االندماج مع الطریق من طریق فرعي أو من جانب الطریق. 
 

 ارات، یجب علیك: عند تغییر الح 
تعد أفضل طریقة لتحذیر السائقین من نیتك لتغییر الحارة أو االندماج ھي باستخدام   استخدام إشارة االنعطاف لتوضیح تغییر الحارة أو االندماج. ■

 إشارة االنعطاف لتوضیح الحارة التي ستنتقل إلیھا. 
 تأكد من عدم وجود مركبات في الحارة التي تود االنتقال إلیھا. تأكد من عدم وجود مركبة تحاول تخطیك.  تفقد المرایا الجانبیة والخلفیة.  ■
"نقاط عمیاء"  . تسمى ھذه المناطق لمركبتكفي االتجاه الذي تنوي االنتقال إلیھ. تأكد من عدم وجود مركبات بالقرب من الزوایا الخلفیة  ر خلفكانظ ■

 . نظراً لعدم قدرتك على رؤیتھا من المرایا. علیك أن تدیر رأسك وتنظر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ال ترفع عینیك عن الطریق ألكثر من ثانیة. قد یتوقف المرور أمامك بشكل مفاجئ أثناء تفقدك المرور على الجانبین أو في الخلف أو  تفقد بسرعة.  ■

كل  حتى بمجرد نظرك للخلف. استخدم المرایا لتفقد المرور أثناء تحضیرك لتغییر الحارات أو االندماج أو التوقف على جانب الطریق. بھذا الش
في النقاط العمیاء. انظر بضع مرات إن   حركة المركبات أمامك في نفس الوقت. انظر للخلف قبل تغییر الحارة لرؤیة  المركباتاقبة یمكنك مر

 احتجت لذلك لتجنب النظر مرة واحدة لفترة طویلة. علیك تتبع حركة المرور أمامك وفي الحارة التي تنوي دخولھا. 
لحارة البعیدة، إن وجدت، نظراً الحتمالیة قیام شخص آخر في تلك الحارة بالدخول لنفس الحارة التي تنوي  تأكد من تفقد اتفقد الحارة البعیدة.  ■

 دخولھا. 
والذین تصعب رؤیتھم أكثر من  تیقظ لوجود مستخدمین آخرین. تذكر أنھ ھناك مستخدمین آخرین مثل راكبي الدراجات الناریة والھوائیة والمشاة ■

ك توخي الحذر دوماً عند تخطیك دراجة ھوائیة، ألن راكبھا قد یحتاج لالنعطاف داخل الطریق لتجنب عقبة على الطریق.  والشاحنات. علی  المركبات
 توخى الحذر أثناء دخولك الطریق من جانبھ أو من ممر خاص. 

 
 عندما تھدئ السرعة 

ھام عندما تھدئ سرعتك بشكل مفاجئ أو في األماكن التي ال یتوقع بھا كلما كان علیك تھدئة السرعة. یعتبر ھذا  مركبتكعلیك تفقد الجزء الخلفي من 
 السائق خلفك ذلك، مثل الممرات الخاصة وأماكن الركن. 

 
 االبتعاد عن الرصیف 

استخدم اإلشارة، انظر خلفك وابتعد عن الرصیف عندما یكون الوضع آمن لذلك. 
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 أثناء التراجع للخلف 
. حاول أن تتراجع ألقل مسافة ممكنة. في مراكز التسوق، حاول أن تجد مساحة للركن یمكنك القیادة بداخلھا  لمركبتكالجزء الخلفي قد یصعب علیك رؤیة 

 بشكل آمن: بمركبتك. أینما كانت ھناك حاجة للتراجع، ھناك بعض النصائح التي ستساعدك على التراجع المركبةبحیث تخرج منھا مستخدماً مقدمة 
 

  قبل دخولك لمساحة الركن. ال یمكن رؤیة األطفال واألشیاء الصغیرة من كرسي السائق.  لمركبتكتفقد الجزء الخلفي 
 یة  ضع یدك الیمنى على ظھر الكرسي ودر للخلف بحیث یمكنك النظر بشكل مباشر خالل الزجاج الخلفي. ال تعتمد على المرایا الجانبیة أو الخلف

 . المركبة بشكل مباشر خلف  ألنھا لن تمكنك من الرؤیة
  أثناء تراجعھا.  المركبةتراجع ببطء؛ یصعب علیك التحكم في 
  لمساعدتك على التراجع للخلف.  المركبة أینما كان ممكناً، استعن بشخص آخر خارج 

 
 القیادة اللیلیة ■

تطلب  ٪ من قرارات القیادة على ما نراه. نظراً النخفاض الرؤیة لیالً، ال یمكن للسائق الرؤیة بشكل جید لیالً، لذا علیك أن تھدئ السرعة. ت ۹۰ترتكز 
ة التي تلي األمامیة في النصف ساع  المصابیحالقیادة اللیلیة األخذ في االعتبار الحد األقصى للسرعة وحالة الطریق والمركبة والطقس. علیك استخدام 

 فیھ، نظراً النعدام اإلضاءة الكافیة.  مركبتكقدم أمام  ٥۰۰الغروب أو تسبق الشروق، أو في أي وقت ال یمكنك رؤیة أكثر من 
 

قدم. عند   ۱۰۰قدم، وفي الحزمة السفلیة (المنخفضة) تكشف لمسافة  ۳٥۰لمسافة  المركبات في الحزمة العلویة (المرتفعة) األشخاص و المصابیحتكشف 
قدم أو عندما تتبع   ۱۰۰۰المنخفضة عندما تقابل مركبة أخرى على بعد  المصابیحاألمامیة. استخدم المصابیح الغروب أو في األیام الغائمة، علیك استخدام 

ذلك یجعل المركبات المقبلة قد تظن بأنك متوقف. یمكن استخدام ضوء الكشاف طالما تلتزم قدم. ال تقد مستخدماً أضواء الركن، ألن   ٥۰۰بمسافة  مركبة
 بإطفائھ كلما اقتربت من مركبة أخرى.  

 
 األمامیة. بدالً من ذلك، انظر للحافة الیمنى من الطریق، وإن قام سائق مقبل بإعطائكالمصابیح عند مقابلة المرور لیالً، تجنب النظر بشكل مباشر في 

 یضاً.  إشارة ضوئیة، تأكد من إطفائك لألضواء المرتفعة واستخدامك للمنخفضة. بجانب إلزامك بذلك قانوناً، ولكنھ من اللباقة واألمن فعل ذلك أ
 

ظللة أو "االنتقالیة" یمكنھا  إال أنھا تقلل من الرؤیة بشكل كبیر أثناء اللیل. حتى العدسات الم ؛على الرغم من أن النظارات الشمسیة تساعد كثیراً أثناء النھار
 ٪ من رؤیتك اللیلیة. ینبغي على مستخدمي العدسات المظللة توخي الحذر. ۳۰تقلیل حتى 

 
، تأكد من تھدئة السرعة بلطف. ال تحاول التوقف على جانب الطریق إال إن كنت متحكم في  طاراتإن كنت تواجھ مشاكل میكانیكیة أو عطل في اإل

المصابیح بشكل كامل. حینھا تحرك للیمین خارج الحارات المروریة. إن حدث ذلك لیالً، تأكد من تركك أضواء الركن مضاءة، وإن كانت  مركبتك
 األمامیة مضاءة، تأكد من كونھا منخفضة. 

 
الشباك أو التھوئة الباردة للسماح بدخول الھواء  تجنب القیادة اللیلیة لمسافات طویلة. إن كنت متعباً، توقف كل ساعتین على األقل الستراحة قلیلة. افتح 

، ثم قم بالغناء أو تشغیل الرادیو. إن شعرت بالنعاس، توقف على جانب الطریق واغف قلیالً، أو اعثر على غرفة یمكنك قضاء اللیلة  المركبةالنقي داخل 
 اإلطالق. بھا. من األفضل لك أن تتأخر على الوصول لوجھتك لعدة ساعات، من أال تصل على 
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 التواصل► 
 

 أو أن سائق یفعل شيء ال یتوقعھ اآلخر. من المھم أن یعلم السائق اآلخرین بوجوده ونیتھ في التحرك.  ر عادة ما تحدث الحوادث ألن سائقاً ال یرى اآلخ

 إعالم اآلخرین بوجودك  ■
 قد ال ینتبھ بعض السائقین لما یحدث حولھم. من المھم أن یعرف مستخدمي الطریق بأنك ھناك. 

 
 األمامیة المصابیح استخدم 

األمامیة لتنبیھ اآلخرین   المصابیحاآلخرین على رؤیتك. عند الحاجة، یمكنك اإلشارة باستخدام  المصابیحبجانب مساعدتھا لك على الرؤیة لیالً، تساعد 
ي رؤیتك  بوجودك. تذكر أن تضيء ھذه األنوار إن كنت تواجھ صعوبة في رؤیة اآلخرین. إن كنت تواجھ صعوبة في رؤیتھم، فھم یواجھون صعوبة ف 

 أیضاً.  
 
.  مركبتكاألمامیة من رؤیة  المصابیح. في ھذه الحاالت، تسھل مركبتكفي األیام الممطرة أو المثلجة أو الضبابیة، یصعب على السائقین رؤیة  ■

 األمامیة إن قمت بتشغیل المساحات أیضاً.  المصابیحتذكر أن تشغل 
 األمامیة عندما یحل اللیل. إن كنت تشغلھم في وقت مبكر قلیالً، ستساعد السائقین اآلخرین على رؤیتك.  المصابیحشغل  ■
 المركونة فقط.  المركباتاألمامیة. تستخدم أضواء الركن مع  المصابیح، استخدم المصابیحكلما كانت ھناك حاجة الستخدام  ■
األمامیة. قد یواجھ السائقین المقبلین تجاھك صعوبة في رؤیة   المصابیحأثناء القیادة بعیداً عن الشمس المشرقة أو المغربة، قم بتشغیل  ■

 األمامیة على رؤیتك. المصابیح. سوف تساعدھم مركبتك
 

 استخدم آلة التنبیھ
تنبیھ أن تجذب انتباھھم. استخدمھا كلما كانت ستساعد على منع وقوع حادثة. إن لم یكن ال یمكن لآلخرین رؤیتك إال إن كانوا ینظروا تجاھك. یمكن آللة ال

 ھناك خطر مباشر، كل ما تحتاجھ ھو نقرة بسیطة على آلة التنبیھ. انقر نقرة بسیطة في الحاالت التالیة: 
 

 .إن كان ھناك راكب دراجة أو شخص مترجل یتحرك في تجاه قیادتك 
 أ في القیادة داخل حارتك. عندما تتخطى سائق ویبد 
 إن كان ھناك سائق غیر منتبھ أو ال یمكنھ رؤیتك 
  .إن دخلت مكان یحتوي على نقاط عمیاء مثل تل مرتفع أو منعطف حاد أو عند الخروج من زقاق ضیق 

 
 في حالة وجود خطر، ال تخف من استخدام آلة التنبیھ بشكل حاد. افعل ذلك في الحاالت التالیة: 

 
  ھناك طفل أو شخص بالغ على وشك الركض أو القیادة إلى الشارعإن كان 
  أخرى على وشك االرتطام بك مركبةإن كانت ھناك 
  وتتحرك تجاه شخص آخر  مركبتكإن فقدت التحكم في 

 
 ال تستخدم آلة التنبیھ

 ھناك عدة حاالت ال یمكنك استخدام آلة التنبیھ بھا. الحاالت ھي: 
 

 ة بشكل أسرع أو االبتعاد عن طریقكلتشجیع اآلخرین على القیاد 
 إلبالغ اآلخرین بأخطاء ارتكبوھا 
  لتحیة صدیق 
  حول المشاة من ذوي اإلعاقات البصریة 

 

 استخدم إشارات الطوارئ 
  مركبةعلى طریق سریع، تأكد من قدرة اآلخرین على رؤیة ذلك. عادة ما تحدث حوادث التصادم بسبب عدم قدرة السائق على رؤیة  مركبتكإن تعطلت 

شخص تعرفھ. تحتوي الكثیر    مركبةأو  مركبتكمعطلة إال بعد فوات األوان. إن كان ذلك متاح، استخدم ھاتفك أو جھاز الالسلكي إلبالغ السلطات بتعطل 
على الفتات تحتوى على ترددات القنوات المدنیة أو أرقام الھاتف التي یمكن استخدامھا في حاالت الطوارئ. إن كنت تواجھ مشاكل في   من الطرق

 وعلیك التوقف:  مركبتك
  عن الطریق والمرور، إن كان ذلك ممكناً. مركبتكأبعد 
 شغل أضواء الطوارئ لإلشارة بأنك تواجھ بعض المشكالت .
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o  عن الطریق، حاول التوقف في مكان یمكن لآلخرین رؤیتك بھ. ال تتوقف فوق تل أو خارج منعطف.  مركبتكإن لم یكن بإمكانك إبعاد 
o  مما یسمح لآلخرین بتغییر الحارة إن لزم األمر. المركبةھناك. ضع شعالت ضوئیة خلف  مركبتكحاول تحذیر اآلخرین من وجود ، 

 مركبتك إن لم یكن بحوزتك شعالت ضوئیة أو أي أجھزة تحذیر أخرى، قف على جانب الطریق حیث تكون آمناً وقم بالتلویح حول  ■
 قطعة قماش أبیض إن وجدت. للمركبات المقبلة. استخدم 

 ال تقف في طریق المركبات. ال تحاول تغییر اإلطار إن كان ذلك یعني تواجدك في حارة المرور. ■
 ارفع الغطاء أو اربط قطعة قماش أبیض بالھوائي أو المرآة الجانبیة أو مقبض الباب لإلشارة لحالة طوارئ.  ■

 
 ابق خارج النقاط العمیاء 

 أخرى.   مركبة یمكن لآلخرین رؤیتك بھ. ال تقد مركبتك داخل النقطة العمیاء لقد مركبتك لمكان 
  بسھولة.  مركبتكحاول تجنب القیادة على جانبي أو خلف مركبة أخرى. زد من سرعتك أو ھدئ السرعة لكي یتمكن السائق اآلخر من رؤیة 
  .عند تخطي مركبة أخرى، اعبر من نقطة السائق العمیاء في أسرع وقت ممكن. كلما أطلت البقاء بھا، كلما كنت في خطر االلتقاء بھم 
 ویصعب على سائقیھا    للمركباتبات الكبیرة مثل الشاحنات أو الحافالت. تعتبر النقاط العمیاء لھذه المركبات أكبر من تلك ال تبق بجانب المرك

 رؤیتك.
 

 عالم اآلخرین بما تفعل إ ■

بشكل عام، یتوقع اآلخرین منك أن تستمر في فعل ما تفعلھ. علیك أن تحذرھم عند قیامك  
تھدئة سرعتك، مستخدماً موقع المركبة والتواصل البصري. سیعطیھم  بتغییر اتجاھك أو 

 ذلك الوقت الكافي للتفاعل، إن لزم األمر، أو لتوقع فعلك. 

 
. 

 قدم 300 –  200

 منطقة خطر 

منطقة  
 خطر 

منطقة  
 خطر 

منطقة  
 خطر 

 نقطة عمیاء 

 نقطة عمیاء 

 مدى رؤیة المرآة الیسرى 

الیمنى مدى رؤیة المرآة   

مدى رؤیة المرآة  
 الخلفیة 
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 استخدم اإلشارات للتواصل 
یساراً، االندماج مع  علیك استخدام إشارة االنعطاف قبل تغییرك للحارات، االنعطاف یمیناً أو 

 المرور، دخول طریق سریع أو الركن. یعطي ذلك وقت لآلخرین للتفاعل مع حركتك. 
 

تعود على استخدام اإلشارة في كل مرة تغیر اتجاھك أو حارتك. استخدم اإلشارة حتى عندما ال ترى  
 یكون بحاجة لمعرفة اتجاھك. آخرین حولك. یسھل علیك أال ترى شخص ما قد 

 
قبل المنعطف بفترة كافیة، ابحث عن المركبات خلفك واستخدم اإلشارة ثم اقترب   –  االنعطاف یساراً 

 من خط المنتصف. 
 

  قدم (للمناطق الریفیة) ثم   ۳۰۰مربع سكني) أو  ۱/۳قدم ( ۱۰۰استخدم اإلشارة على بعد
 ابدأ في تھدئة السرعة 

  للمركبات المقبلة  أولویة الطریق تفقد وأعط 
  في تلك الحالة إن ارتطم بك أحدھم من    -ك مستقیمة  إطارات بینما تنتظر إكمال االنعطاف، أبق

 الخلف، لن یتم دفعك تجاه المرور المقبل
  ال تختصر الطریق  – ادخل الشارع من یمین منتصف الطریق 
  بشكل تدریجي إلى منتصف حارتك وتأكد من إطفاء  بعد االنتھاء من االنعطاف، تحرك

 إشارة االنعطاف 
 

 ً  یجب االنعطاف یمیناً من أقرب نقطة ممكنة للحافة الیمنى للرصیف أو الطریق  -االنعطاف یمینا
 

  انتقل للحارة المناسبة قبل المنعطف بفترة كافیة 
  قدم (للمناطق الریفیة) ثم   ۳۰۰مربع سكني) أو  ۱/۳قدم ( ۱۰۰استخدم اإلشارة على بعد

 ابدأ في تھدئة السرعة 
  ً  ابق على یمین الطریق عند قیامك باالنعطاف یمینا
  ال تقم باالنعطاف في منحنى عریض أو تمر للحارة الیسرى 

 
إن كانت ھناك طرق أو ممرات أو مداخل بینك وبین المنعطف   احذر من إعطائك لإلشارة بشكل مبكر.

 المرغوب، من األفضل أن تنتظر حتى تعبرھا لبدء اإلشارة. 
 

أخرى ترغب بدخول الطریق بینك وبین المنعطف، انتظر حتى تتخطاھا إلعطاء   مركبةإن كانت ھناك 
إشارتك. إن أطلقت اإلشارة مبكراً، قد یظن السائق اآلخر بأنك تنوي االنعطاف في نفس شارعھ وقد  

 یقطع علیك الطریق. 
 

 تنطفئ  بعد أن تنعطف أو تغیر حارتك، تأكد من إطفائك لإلشارة. بعد االنعطافات الصغیرة، قد ال
اإلشارة بشكل تلقائي. تأكد من إطفائھا إن لم یحدث ذلك تلقائیاً. إن لم تفعل ذلك، قد یعتقد اآلخرین بأنك 

 تنوي االنعطاف مجدداً. 
 

 استخدم اإلشارة عندما تھدئ السرعة
تھدئ سرعتك في مكان غیر متوقع بالنسبة تساعد أضواء المكابح على إخبار اآلخرین بتوقفك. ھدئ السرعة في أبكر وقت ممكن. إن كنت ستتوقف أو 

 لآلخرین، اضغط على دواسة المكابح ثالث أو أربع مرات بسرعة إلعالم من ھم خلفك بنیتك في تھدئة السرعة. 
 

 استخدم اإلشارة قبل تھدئة السرعة عند:
 

 الخروج عن طریق لیس بھ منعطفات منفصلة أو حارات خروج  ■
 كان من یتبعك یتوقع منك أن تستمر بشكل مستقیم في التقاطع)   الركن أو الدوران قبل التقاطع (إن ■
تجنب عائق في الطریق أو لتوقف المرور بشكل ال یمكن لمن خلفك رؤیتھ ■

على الرغم من أن المركبات مجھزة 
بأضواء لالنعطاف وللمكابح، إال أنھ 
 ً  .علیك معرفة اإلشارات األساسیة أیضا

 موضح باألسفل إشارات الیدین 

 یساراً االنعطاف 

 ً  االنعطاف یمینا

 تھدئة السرعة /التوقف
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 ضبط السرعة► 
 

میل/ساعة   ٦۰، كلما زادت المسافة المتطلبة للدوران أو تھدئة السرعة أو التوقف. على سبیل المثال، یتطلب التوقف بعد سرعة المركبةكلما زادت سرعة 
على رؤیة   میل/ساعة. القیادة اآلمنة تعني ضبط سرعتك لظروف الطریق والمرور وقدرتك ۳۰ثالثة أضعاف المسافة التي یتطلبھا التوقف بعد سرعة 

 وااللتزام بحدود السرعة. 
 

 

 التكیف مع ظروف الطریق  ■
ق أو  ھناك العدید من ظروف الطریق التي یجب علیك تھدئة سرعتك بھا للحفاظ على األمان. علیك تھدئة السرعة قبل أي منعطف، وإن كان الطریق زل 

 إن كان ھناك میاه راكدة على الطریق. 
 

 تشبث العجلة مع الطریق على حالة ووضع العجلة والطریق. . یعتمد طاراتتتصل مركبتك مع الطریق من خالل اإل 
 

  ُكتیبفي حالة جیدة وأن تحتوي على كمیات مناسبة من الھواء. تفقد  طارات أو الطریق. من المھم أن تكون اإل  طارات ال ینتبھ العدید من السائقین لحالة اإل 
 مالك المركبة لمعرفة ضغط العجلة المناسب. 

 
 الطرق الریفیة

بنفس قوة الجذب على الحصى والتراب مثل الخرسانة واألسفلت. أثناء القیادة على الحصى أو التراب، علیك تھدئة السرعة. سوف   طاراتتحظى اإل ال 
 یستغرق ذلك منك وقت أطول للتوقف ویسھل حینھا االنزالق أثناء الدوران. 

 
 الحصى  ■

. یمكن أن یحدث االنزالق عند فقدان قوة الجر.  طاراتنظراً النخفاض قوة جر اإل یصعب التوقف أو الدوران على الحصى الرخو مقارنة بالرصیف  
  المركبةكما یمكن أن یحدث تأثیر "لوح الغسیل" على الطرق المكسوة بالحصى. یوصف ھذا بأنھ سلسلة من الحفر التي یمكنھا أن تؤثر على توجیھ 

 سوف یستغرق ذلك منك وقت أطول للتوقف ویسھل حینھا االنزالق أثناء الدوران.والتحكم بھا. أثناء القیادة على الحصى، علیك تھدئة السرعة. 
 

 التراب  ■
 المصابیحستخدام في الفترات الجافة من العام، یمكن أن تصبح الطرق المكسوة بالحصى غابرة للغایة. یتسبب ھذا في تقلیل الرؤیة. ینصح السائقین با

 أكثر وضوحاً لآلخرین.  المركبةاألمامیة المنخفضة لجعل 
 

 الطرق والجسور الضیقة  ■
غایة.  یمكن أن تكون الطرق المكسوة بالحصى أو الترابیة ضیقة وأن تمتلك حافة ضیقة للطریق، إن لم تكن منعدمة. تكون الخنادق منحدرة وخطرة لل

 الجسور الضیقة وأن یستعدوا للتوقف للمركبات المقبلة. یجب أن یحترس السائق من إشارات 

 میل
 في

 الساعة

 قدم
 في

 الساعة
قدم  46  

قدم  87  

قدم  140  

قدم  210  

قدم  281  

قدم  367  

 مسافات وسرعات التوقف 

الحد األدنى لمسافات التوقف الكلیة بمكابح مثالیة 
 على أفضل الطرق تحت ظروف مالئمة.

مسافة  
 التفكیر

مسافة  
 الكبح 
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 المنعطفات 
بسرعة أكبر في خط مستقیم من تلك في المنعطفات. من السھل علیك أن تزید من سرعتك في المنعطف. ولكن إن فعلت ذلك، لن   تتحركیمكن للمركبة أن 

المركبة أن تتمسك بالطریق وستنزلق المركبة. ھدئ من سرعتك قبل دخولك المنعطفات لكي تتجنب استخدام المكابح بداخل المنعطف.   إطارات تستطع 
 خدام المكابح داخل المنعطفات في انزالق المركبة. یمكن أن یتسبب است 

 
 الطرق الزلقة 

ھدئ من سرعتك سرعان من ترى أي عالمات للمطر أو الثلج أو الجلد. تجعل ھذه الظروف الطریق أكثر انزالقاً. عندما یحدث ذلك، ال تتمسك 
میل/ساعة. على   ۱۰القیادة؟ على الطرق المبتلة، قلل سرعتك بحوالي المركبة بالطریق بشكل جید مثلما تفعل في الظروف الجافة. كیف یمكنك  إطارات 

الجلید أو السالسل في حالة وجود ثلوج على الطریق. على الجلید، علیك تھدئة السرعة لحد   إطارات الثلج السمیك، اخفض سرعتك للنصف. استخدم 
ألن ھذه أكثر طریقة تضمن أن یتم العثور   المركبة الزحف. إن القیادة على الجلید خطیرة للغایة. إن علقت في عاصفة ثلجیة، یجب علیك البقاء في 

 علیك.
 

مدببة في المناطق التي یكون بھا ظروف ثلجیة متكررة. ولكنھا غیر مسموح   إطاراتطرق المثلجة. یسمح باستخدام إن كان ممكناً، تجنب القیادة على ال 
یونیو  ۱المدببة في الفترة ما بین  طارات بھا في مناطق أخرى كثیرة أو على طرق معینة، نظراً لتسببھا في أضرار في الطریق. ال یسمح باستخدام اإل

 سبتمبر.  ۳۰حتى 
 

 أسطح بعض الطرق زلقة في بعض األوقات أو األماكن. ھا ھي بعض النصائح التي تساعدك على إیجاد الطرق الزلقة:   تكون
 

  .ًفي األیام الباردة والممطرة، یمكن للمناطق المظللة أن تكون مثلجة. تتجمد ھذه المناطق أوالً وتجف أخیرا 
  على مناطق مثلجة. كذلك الحال بالنسبة لألرصفة على الجسور، حتى وإن لم یكن الوضع یمكن للممرات الفوقیة والجسور في المدن أن تحتوي

 مشابھ لألرصفة في أماكن أخرى. یحدث ھذا ألن أرصفة الجسور ال تحتوي على أرض أسفلھا لتساعد على عزلھا من الجو البارد. 
 كثر انزالقاً مما یكون علیھ في درجات الحرارة األكثر برودة. یمكن أن یبتل الجلید عندما یقترب من نقطة التجمد. یتسبب ھذا في جعلھ أ 
   إن بدأ المطر في الھطول في یوم حار، قد تكون األرصفة زلقة ألول بضعة دقائق. تتسبب الحرارة في صعود الزیت الموجود في األسفلت إلى

 السطح. ذلك یجعل الطریق أكثر انزالقاً حتى یتم غسل الزیت. 
 

 الطرق المبتلة 
في   طارات میل/ساعة. لكن إن زدت من سرعتك، ستبدأ اإل  ۳٥التمسك بالطریق بشكل جید حتى سرعة  طاراتفي حالة ابتالل الطریق، یمكن ألغلب اإل 

تفقد   میل/ساعة.  ٥۰أن تفقد الجر مع الطریق عند سرعة  طارات الطفو على طبقة الماء. یسمى ھذا التحلیق المائي. أثناء األمطار الغزیرة، یمكن لإل
شكل  المتآكلة الجر عند سرعات أقل بكثیر. تعتبر أفضل طریقة لتجنب التحلیق المائي ھي تقلیل السرعة أثناء األمطار أو عند ابتالل الطریق ب  طاراتاإل

 عام.
 

 ك فقدت الجر مع الطریق، علیك فعل التالي: إطارات إن كنت تشعر بأن 
 

  ارفع قدمك من على دواسة الوقود 
  المركبةأبق عجلة القیادة مستقیمة، أدرھا فقط في حالة الطوارئ؛ إن كان علیك فعل ذلك، أدرھا ببطء وإال ستنزلق . 
  ك بالطریق مرة أخرى.  إطارات ال تحاول التوقف أو الدوران إال أن تمسكت 

 
 إلى وجھتك  المركبةانظر وقد  –التحكم في االنزالق 

الظروف العادیة، خطرة في الظروف الممطرة أو المثلجة. یمكن للسرعات المرتفعة أن تزید من احتمالیة االنزالق،  یمكن أن تكون الطرق اآلمنة في 
 في التمسك بالطریق.   طاراتحتى في الظروف العادیة، إن كان علیك التوقف أو االنعطاف بشكل مفاجئ. یحدث االنزالق عندما تفشل اإل

 
یمكن تجنب أغلب االنزالقات، عن طریق الحكم على حالة الجو والطریق ومعرفة أماكن االنزالق   ق ھي بمنعھ. تعتبر أفضل طریقة للتحكم في االنزال

 المحتملة مثل المنعطفات أو الجسور. في أغلب الحاالت، تحدث االنزالقات بسبب قیادة السائقین بسرعة كبیرة لھذه الظروف. 
 

 باالنزالق:  مركبتك إذا بدأت 
 

  أكثر.  المركبةوقد تتسبب في انزالق فعاالً  استخدام المكابح  یكونحتى تقل سرعة المركبة، لن  – ال تستخدم المكابح 
 ارفع قدمك عن دواسة الوقود لتقلیل السرعة وانظر تجاه وجھتك 
  تبدأ المركبة في االستقامة، وجھ عجلة القیادة في االتجاه  استخدم یدیك لتوجیھ عجلة القیادة بسرعة في اتجاه وجھتك. حالما  –وجھ عجلة القیادة

. لمعاكس وتبدأ في االنزالق مجدداً المعاكس. إن لم تفعل ذلك، یمكن لمركبتك أن تتأرجح في االتجاه ا
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 استمر في التوجیھ وتصحیح التوجیھ، یمیناً ویساراً، حتى تتحرك المركبة على الطریق تحت تحكمك.  ■

 
 البریة والحیوانات األخرىالحیاة 

عن حوادث االصطدام بشكل مباشر    یترتبتعد الحیوانات أحد الجوانب الخطیرة في القیادة. ال یمكن للسائق تنبؤ وقت ومكان ظھور حیوات على الطریق. 
مراض. تشمل الكثیر من ھذه الحوادث  وفقاً لمركز مكافحة والوقایة من األ  إصابة سنویة، ۲٦۰۰۰حالة وفاة و ۲۰۰أو االنحراف لتجنب حیوان حوالي  

 الحیوانات الكبیرة مثل الغزالن والدببة واألیل والظباء والماشیة. 
 

  احترس من الحیوانات، باألخص في أوقات الشروق والغروب. إن رأیت حیواناً، ھدئ من سرعتك واستعد للتوقف. إن لم یكن ھناك متسع من الوقت
تنخفض فرص إصابة السائق بشكل خطیر إن اصطدم بالحیوان وتجنب االنحراف ومالقاة المرور في  بشكل حاد.  للتوقف أو تجنب الحیوان، ال تنحرف

الحیوانات مثل الغزالن والظباء في قطعان، لذا یجب علیك توخي الحذر لوجود المزید من   تتحرك في خندق.  المركبة االتجاه المعاكس أو انقالب 
 الحیوانات.  

 

 التكیف مع المرور  ■
في نفس االتجاه بنفس السرعة أن تصطدم ببعضھا البعض. تحدث حوادث التصادم بین مركبتین أو أكثر بسبب قیادة سائق    المتحركةال یمكن للمركبات 

 األخرى على الطریق.  المركبات أقل من بسرعة أكبر أو 
 

 واكب سرعة الطریق
في كل مرة تتخطى بھا أحدھم، ھناك فرصة للتصادم. إن كنت تسافر بسرعة أكبر من المرور، سیجب علیك تخطي اآلخرین. قد بنفس سرعة المرور  

مقبلة   مركبة  حولك، وتخطى المركبات عند الحاجة فقط. قد تقوم المركبة التي تتخطاھا بتغییر الحارة فجأة؛ أو على الطرق المكونة من حارتین، قد تظھر
حولك. ال توفر زیادة السرعة أكثر من بضعة دقائق. إن كان علیك تخطي السرعة المسموح بھا    المركباتبشكل مفاجئ. ھدئ من سرعتك وواكب سرعة  

 لتخطي مركبة أخرى، فال یجب علیك تخطیھا حتى یمكنك فعل ذلك بشكل قانوني وآمن. 
 

األخرى أن تشكل نفس خطورة زیادة السرعة. یتسبب ذلك في االحتشاد خلفك وتدفع المركبات األخرى لتخطیك.  یمكن للقیادة بسرعة أبطأ من المركبات 
 إن احتشدت المركبات خلفك، توقف على جانب الطریق ودعھم یتخطوك بشكل آمن. یجب علیك القیادة بسرعة الحد األقصى أو استخدام طریق أبطأ. 

 
 االلتقاء بالمرور 

. أوضح نیتك بالدخول مستخدماً اإلشارة، واستخدم المرآة الخلفیة مع النظر للخلف.  المتحركةعند التقاءك بالمرور، حاول الدخول بنفس سرعة المركبات 
قبل أن تدخل   المتحركة تحتوي الطرق السریعة على منحدرات لمساعدتك على زیادة سرعتك بشكل تدریجي. استخدم المنحدر لمطابقة سرعة المركبات 

ھذا متسع لزیادة سرعتك لتوائم المركبات األخرى. باإلضافة إلى ذلك، لن یتوقع السائقین اآلخرین  الطریق. ال تقد لنھایة المنحدر ثم تتوقف. لن یترك لك 
مكنك خلفك أن تتوقف. إن كانوا یراقبون المرور على الطریق الرئیسي، یمكن أن یرتطم أحدھم بك من الخلف. إن كان علیك االنتظار لوجود متسع ی 

على طریق   تتحركى المنحدر لكي توجد مسافة كافیة لزیادة السرعة الحقاً قبل التقاءك بالطریق. إذا كنت الدخول منھ إلى الطریق، ھدئ السرعة عل
سریع والحظت سائق آخر یدخل الطریق، یجب علیك االنتقال للحارة التالیة على یسارك لكي تساعده على دخول الطریق بشكل آمن. 
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 الحالیة المرور حركة الخروج من
سرعة المرور بینما أنت على الطریق الرئیسي. إن كان بالطریق منحدرات خروج، استخدم اإلشارة لتبدي نیتك في الخروج وال  حافظ على نفس  

تھدئ من سرعتك حتى تدخل منحدر الخروج. عندما تخرج من طریق سریع ذو حارتین، حاول أال تھدئ سرعتك مبكراً إن كان ھناك مرور خلفك.  
 ن سرعتك بشكل سریع ولكن آمن. اضغط على المكابح وقلل م

 
 المرور البطيء

غییر الحارة  ال تستطیع بعض المركبات السفر بسرعة كبیرة أو یصعب علیھا مواكبة سرعة المرور. إن رأیت مركبة مماثلة مبكراً، لدیك متسع من الوقت لت 
 الحوادث. أو تقلیل السرعة بشكل آمن. یمكن أن یتسبب تقلیل السرعة المفاجئ في 

 
o الصغیرة الضعیفة على األسطح المنحدرة أو عند التقائھا بالمرور. یمكنھا أن تفقد سرعتھا على التالل   المركباتاحترس من الشاحنات الكبیرة و

 الطویلة أو المنحدرة وتستغرق وقتاً أطول لزیادة سرعتھا أثناء االلتقاء بالمرور. 
o  میل/ساعة أو أقل. یجب أن تحتوي   ۲٥جرارات المزارع والعربات التي تجرھا الحیوانات وعربات صیانة الطریق بسرعة   تتحركعادة ما

 ). ۱٦تلك المركبات على إشارة "مركبة بطیئة" على الخلف (انظر صفحة 
o  السریع، أینما یوجد متسع آمن للخروج. المتسببة في ذلك الخروج عن الطریق  المركبةأو أكثر على الطریق، على  مركبات ٤في حالة تباطؤ 
o  في الحارة على أقصى یمین الطریق.  السیر البطیئة  المركباتعلى 

 بؤر االضطراب
  أینما یجتمع الناس أو المرور، تنخفض فرصتك في المناورة. علیك خفض سرعتك لكي تحظى بمتسع من الوقت للتفاعل في المناطق المزدحمة. بعض

 د تحتاج لتقلیل سرعتك بھا: األمثلة لألماكن التي ق
 

o  ووسط المدن. تزدحم ھذه المناطق بالمرور ویتحرك األشخاص في اتجاھات مختلفة.  المركبات مراكز التسوق، مواقف 
o  .ساعات الذروة. غالباً ما یزدحم المرور أثناء ساعات الذروة ویكون السائقین أنھم في عجالة من أمرھم 
o  في اتجاھات مختلفة من بعضھا.   المتحركةالجسور واألنفاق الضیقة، حیث تقترب المركبات 
o   بوابات تحصیل الرسوم. تغیر المركبات الحارات وتستعد للتوقف ثم تزید من سرعتھا بعد خروجھا من البوابة. قد یتغیر عدد الحارات قبل

 وبعد البوابة. 
o  السكنیة. عادة ما تحتوي ھذه المناطق على أطفال. احذر من عبور األطفال للطریق، أو ركضھم أو ركوبھم  المدارس والمالعب والمناطق

الدراجات في الطریق بدون النظر. 



63 www.dojmt.gov/driving   كتیب السائق في والیة مونتانا  

 كیف تقود بشكل آمن  –الفصل الخامس 
 

  

 ضبط جودة رؤیتك  ■
. إن كانت  إن كان ھناك ما یعوق طریقك، علیك رؤیتھ بشكل مبكر لكي تتوقف. عادة ما یتطلب التوقف وقت ومسافة أطول مما یظن أغلب األشخاص 

 ك ومكابحك جیدة، وكان الطریق جاف: إطارات 
 

o  قدم بعد رؤیتك لشيء یتطلب التوقف. تساوي ھذه المسافة مربع سكني في المدینة.  ٤۰۰میل/ساعة، یتطلب التوقف  ٥۰على سرعة 
o  قدم. تساوي ھذه المسافة نصف مربع سكني في المدینة.  ۲۰۰میل/ساعة، یتطلب التوقف  ۳۰على سرعة 

 
قدم أمامك، یعني   ۲۰۰میل/ساعة. إن كنت ال ترى مسافة  ٥۰بشكل آمن على سرعة  تتحركقدم أمامك، یعني ھذا أنك ال   ٤۰۰إن كنت ال ترى مسافة 

ریق، قد یكون فات أوان تفادیھ أو عدم االصطدام بھ. تحدث  میل/ساعة. بحلول وقت رؤیتك لجسم یعوق الط  ۳۰بشكل أمن على سرعة  تتحركھذا أنك ال 
 حوادث االصطدام بسبب خطأ في الحكم. نرصد لك بعض العناصر التي تحد من الرؤیة الجیدة، وبعض النصائح لكي تصبح سائق آمن.  ۱۰من كل  ۹

 
 الظالم 

مسافة   تزداد صعوبة الرؤیة لیالً. لرؤیة جسم في اللیل، علیك أن تكون أقرب منھ مقابل نفس الجسم في النھار. یجب أن تكون قادر على التوقف في
 میل/ساعة.  ٥۰قدم. یجب علیك القیادة بسرعة تسمح لك بالتوقف في تلك المسافة أو حوالي  ٤۰۰األمامیة، والتي تبلغ  المصابیحمدى رؤیة 

 
 المطر أو الضباب أو الثلوج

األمامیة لكي یتمكن اآلخرین من رؤیتك. أثناء األمطار الغزیرة أو العواصف الثلجیة أو الضباب الكثیف، قد ال   المصابیحیجب علیك القیادة مستخدماً 
میل/ساعة. أثناء األمطار الغزیرة، قد ال   ۳۰. في ھذه الحالة، لن یمكنك القیادة بشكل آمن بسرعة أكبر من مركبتكقدم أمام   ۲۰۰أبعد من  یمكنك رؤیة

 تتمكن من الرؤیة بشكل كاٍف للقیادة على اإلطالق. إن حدث ھذا، توقف على جانب الطریق في مكان آمن وانتظر حتى یتحسن الجو. 
 

 نیات التالل والمنح
الطریق  یمكنك أال تعلم ما یواجھك على الجانب اآلخر من التل أو بعد المنعطف، حتى وإن قدت على نفس الطریق مئات المرات. إن تعطلت مركبة على 

بط سرعتك فوق التل أو بعد المنعطف مباشرة، یجب علیك أن تكون قادر على التوقف. أینما اقتربت من تل أو منعطف یحجب عنك رؤیة ما خلفھ، اض
 لتتمكن من التوقف إن لزم األمر. 

 
 المركبات المركونة

المركونة. اسمح بأكبر   المركباتوالمشي بین   المركبةیمكن للمركبات المركونة على جانب الطریق أن تحجب رؤیتك. قد یستعد األشخاص للترجل من 
التي یتم قیادتھا  المركبات المركونة بشكل مواٍز للرصیف و المركباتأثناء قیادتك. تحدث أغلب الحوادث بین  المركباتمساحة ممكنة بعیداً عن تلك 

المتوقفة في الخروج من موقفھ.   المركبةعلى الطریق بسبب إھمال سائق 
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 قاعدة مجال الرؤیة 
  ٤بسرعة تمكنك من التوقف بشكل آمن. لتحدید ما إن كنت تقود بسرعة غیر مالئمة من الظروف المحیطة، استخدم قاعدة "مجال الرؤیة في  المركبة قد 

من ألف،   ثواني". اختر جسم ثابت على أقصى بعد یمكنك رؤیتھ (مثل إشارة أو ھاتف عمومي). ابدأ في العد (مثل: واحد من ألف، اثنان من ألف، ثالثة 
بسرعة أكبر من مجال رؤیتك. یجب علیك أال   تتحركأربعة من ألف). إن وصلت الجسم قبل أن تنھي جملة "أربعة من ألف"، علیك تھدئة السرعة. أنت 

 تقود بسرعة أكبر من المسافة التي تراھا. إن كان ھذا صحیح، فھو غیر آمن ویمكن أن یتسبب في أذى لآلخرین أو لنفسك. 
 

 األمامیة.  المصابیحیمكنك استخدام نفس القاعدة لیالً للتأكد من عدم قیادتك بسرعة أكبر من مجال رؤیة 

 
 حدود السرعة 

األشیاء التي ال  علیك االلتزام بحدود السرعة. یتم تحدید ھذه القیم بناء على تصمیم الطریق ونوع المركبات التي تستخدمھ ومواقعھا. تأخذ ھذه القیم 
 یمكنك رؤیتھا في الحسبان، مثل الطرق الجانبیة والممرات الخاصة التي قد یخرج منھا األشخاص فجأة وحجم المرور الذي یستخدم الطریق. 

 
ن المرور كثیف،  تذكر بأن حدود السرعة محددة للظروف المثالیة. إن كان الطریق مبلل أو مثلج، أو إن كنت ال تستطیع الرؤیة بشكل جید أو إن كا
 علیك تھدئة السرعة. حتى إن كنت ملتزم بحدود السرعة، یمكن أن تحصل على مخالفة للسفر بسرعة كبیرة بالنسبة لھذه الظروف. 

 
 مشاركة الحیز ► 

 

فعلك تجاھھم. تعد ھذه المسافة  علیك مشاركة الطریق مع اآلخرین دوماً. كلما زادت المسافة التي تحافظ علیھا بینك وبین اآلخرین، كلما زاد وقت رد 
 بمثابة وسادة أمان. كلما زادت المسافة، كلما زاد األمن. یصف ھذا القسم كیف یمكنك التأكد من وجود مسافة كافیة حولك أثناء القیادة. 

 

 المسافة أمامك  ■
التي تسبقھ قبل االصطدام بھا عندما تتوقف بشكل   مركبةالإن التصادمات الخلفیة شائعة للغایة. عادة ما تحدث بسبب اقتراب السائق أكثر من الالزم من 

 مفاجئ. ھناك طریقة سھلة لتحدید ما إن كانت المسافة أقل من الالزم. تسمى الطریقة "قاعدة الثالث ثواني"، ویمكن تطبیقھا في أي سرعة. 
 

 التي تسبقك عالمة ما أو أي نقطة ثابتة. عد الثواني التي تفصلك عن ھذا الجسم.  المركبةانتظر حتى تعبر مؤخرة  .1
 عد (واحد من ألف، اثنان من ألف، ثالثة من ألف)  .2
 أكثر من الالزم المركبةإن عبرت الجسم قبل االنتھاء من العد، فأنت تتبع  .3
بثالث   المركبةفي ھذه الحالة، قلل من سرعتك وزد المسافة، ثم كرر الخطوات مع جسم آخر لتفقد المسافة الجدیدة. كرر الخطوات حتى تتبع  .4

ثواٍن أو أكثر. 

 األربعة ثواني مسافة 
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 اً. ثواني لكي تكون آمن  ٤ھناك بعض الحاالت التي تحتاج بھا مسافة أكبر أمام مركبتك. في ھذه الحاالت قد تحتاج إلى مسافة تساوي 
 

o  ألنك تحتاج مسافة أطول إلیقاف مركبتك على الطرق الزلقة، علیك ترك مسافة أكبر أمامك. إن توقفت المركبة    – على الطرق الزلقة
 التي تسبقك بشكل مفاجئ، ستحتاج مسافة إضافیة للتوقف اآلمن. 

o تسمح تھدئة السرعة للسائق اآلخر بتخطیك  ھدئ من سرعتك لزیادة المسافة أمام مركبتك –  عندما یرغب السائق الذي یتبعك بتخطیك .
 في فترة أقل. 

o في حالة سقوط الدراجة، تحتاج لمسافة كافیة لتجنب الراكب. تزداد فرص السقوط على الطرق المبللة   –  أثناء اتباع الدراجات الناریة
 أو الثلجیة، أو المرصوفة بالحصى أو األسطح المعدنیة مثل الجسور أو الحواجز األرضیة أو السكك الحدیدیة. 

o حنات أو الحافالت أو المركبات المتصلة بالمقصورات من رؤیتك  قد ال یتمكن سائقي الشا – أثناء اتباع المركبات التي ال یمكنھا رؤیتك
 عندما تكون خلفھم بشكل مباشر. تسمح لك المسافة بینھم برؤیة أفضل. 

o یزید الوزن اإلضافي من المسافة التي تتطلبھا مركبتك للتوقف.  –ة أثناء حمل وزن ثقیل أو جر مقصور 
o  وبین المركبات األخرى أثناء اللیل أو الظروف الجویة السیئة.  علیك زیادة المسافة بینك – أثناء صعوبة الرؤیة 
o  كان یتم اتباعك، علیك تقلیل سرعتك مشجعاً المركبة التي تخلفك أن تتخطاك، أو توقف على جانب الطریق   إن –أثناء اتباعك عن كثب

 واسمح لھم بالمرور. 
o  المطافئ لمسافة أكبر للعمل. الشرطة واإلسعاف و مركبات تحتاج  – أثناء اتباع مركبات الطوارئ 
o اترك متسع كافي للمركبات التي تتوقف قبل خط السكة الحدیدیة، مثل حافالت النقل، الحافالت   – أثناء االقتراب من خط سكك حدیدیة

 المدرسیة أو الشاحنات التي تنقل مواد خطیرة. 
o  المركبة التي تسبقك أثناء تشغیلھا. اترك مسافة كافیة عند التوقف على تل. قد تنزلق  – أثناء التوقف على تل 

 

 المسافة خلفك  ■
مبكرة  ال یسھل الحفاظ على مسافة آمنة خلف مركبتك. ولكن یمكنك مساعدة السائق في الحفاظ على مسافة آمنة عن طریق تثبیت سرعتك وإرسال إشارة 

 قبل تھدئتك من سرعتك. 
 

 حاول أن تجد مكان آمن للتوقف، بعیداً عن المرور   – التوقف لتحمیل أو إنزال الركاب 
 

إن كنت ترغب بالركن موازیاً للرصیف وكانت ھناك مركبات خلفك، استخدم إشارة االنعطاف وتوقف بالقرب من مساحة الركن  –  الركن الموازي 
 واسمح للمركبات خلفك بالمرور قبل أن تركن. 

 
لدرجة إبطاءك للمرور خلفك، توقف على جانب الطریق بشكل آمن ودعھم یمرون. ھناك أماكن مخصصة   عندما یجب علیك القیادة ببطء – القیادة ببطء

 لفعل ھذا على بعض الطرق المكونة من حارتین، وفي بعض الطرق األخرى توجد حارة مخصصة للتخطي. 
 

بشكل خطیر أو قریب. إن مررت بھذا الموقف وكانت   من حین آلخر، تجد نفسك في موقف تتبعك فیھ مركبة أخرى –  إن كان أحدھم یتبعك بشكل خطیر
ال تھدئ   ھناك حارة یمنى، انتقل لتلك الحارة. إن لم تكن ھناك حارة، انتظر خلو الطریق ثم قلل سرعتك ببطء. سیشجع ھذا السائق اآلخر على تخطیك. 

 . سرعتك بسرعة إلثناء المتتبع، فكل ما یفعلھ ھذا ھو زیادة فرص ارتطامھ بك من الخف 
 

 المسافة الجانبیة  ■
 لالنعطاف أو تغییر الحارة.  مركبتكانت بحاجة لمسافة على جانبي 

 
أو خلف  تجنب القیادة بجانب المركبات األخرى على الطرق متعددة الحارات. قد یزاحم أحدھم حارتك أو یحاول تغییر الحارة فیصطدم بك. تحرك أمام 

 المركبات األخرى. 
 

ممكنة بینك وبین المركبات المقبلة. على الطرق المكونة من حارتین، ال یعني ھذا القیادة في منتصف الطریق. بشكل عام، تعتبر حافظ على أكبر مسافة 
 القیادة في منتصف الحارة ھي األكثر أمناً. 

 
 مركبات بجانبك، انتقل للحارة التالیة. اسمح للمركبات التي تحاول الدخول لطریق مكون من حارتین أو أكثر ببعض المسافة. إن لم یكن ھناك 

 
 حافظ على مسافة إضافیة بین مركبتك والمركبات المركونة. قد یخرج أحدھم من تلك المركبات أو من بینھا، أو قد تبدأ إحداھا في الحركة. 
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ال تقود في نفس الحارة التي یستخدمھا المشاة أو راكبي الدراجات  اترك مسافة كافیة للمشاة، خاصة األطفال. یمكنھم اعتراض طریقك بسرعة وبدون تحذیر. 

 في نفس الوقت. انتظر فرصة آمنة لكي تتخطاھم في الحارة الموازیة. 
في منتصف   مركبتكعلى سبیل المثال، قد  - قاعدة "تقسیم الفرق". قسم الفرق بین خطرین 

داھا أكثر خطورة من األخرى، اترك  مقبلة وأخرى مركونة. ولكن إن كانت إح مركبةالمسافة بین 
المقبلة مقطورة   المركبةخطورة. على سبیل المثال، إن كانت  مسافة أكبر في الجانب األكثر 

 جرار، اترك مسافة أكبر في الجانب الذي ستمر منھ الشاحنة. 
ھوائیة  ار كل على حدة. على سبیل المثال، إن كنت تتخطى دراجة طأینما كان ممكناً، واجھ األخ 

في نفس اقتراب مركبة من االتجاه المعاكس، ھدئ سرعتك وده المركبة تمر أوالً لكي تترك  
 مساحة إضافیة للدراجة. 

 

 مسافة كافیة لاللتقاء  ■
التي تلیك مسافة ثانیتین   المركبةثواني في أي مرة ترغب فیھا بااللتقاء بالمرور. إن دخلت في منتصف األربع ثوان، یتبقى لدیك و ٤تحتاج لفراغ یساوي 

 فقط. تحتاج إلى فراغ من أربع ثواٍن كلما غیرت الحارة أو دخلت في طریق سریع أو اندمجت حارتك مع حارة أخرى. 
 

 لالزم. یمكن للفراغ أن یقل حجمھ بسرعة غیر متوقعة. ادخل في فراغ یسمح لك بمسافة كافیة لكي تدخل بشكل آمن. ال تحاول الدخول في فراغ أصغر من ا
 

  عصب تحدیدإن أردت عبور حارات متعددة، اعبرھم كل على حدة. مثل صعود أو نزول الدرج كل على حدة، تعتبر ھذه أكثر الطرق أمناً لتغییر الحارات. ی 
 حارات فارغة وآمنة. إن حاولت االنتظار حتى تخلو الحارات، یمكنك تعطیل المرور والتسبب بحادث. ما إن كانت جمیع ال

 

 مسافة للعبور أو الدخول  ■
، تحتاج لمسافة كافیة  للطریقعند دخولك أثناء عبورك للمرور، تحتاج لمسافة كافیة لتخطي جمیع الحارات والعبور للجانب اآلخر من الطریق دون توقف. 

 المرور.  حركة  لالنعطاف ثم مواكبة سرعة 
 

في   مركبتك. ال تتوقف عند حاجز یخرج منھ جزء من مركبتكیعتبر التوقف في المنتصف آمن فقط عندما یكون الحاجز الوسطي كبیر بشكل كاٍف التساع 
 اتجاه المرور. 

 
 ترید أن تقف لتنتظر خلو طریقك، بین الحارات، مع اقتراب مركبة تجاھك.إن كنت تنعطف یساراً، تأكد من عدم وجود مركبات أو مشاة في طریقك. ال 

 
رة للون حتى إن كانت اإلشارة تسمح لك بالمرور، ال تبدأ في عبور التقاطع إن كانت ھناك مركبات تعوق طریقك. إن توقفت في التقاطع وتغیرت اإلشا

 ل على مخالفة مروریة إلعاقتك حركة المرور في التقاطع. األحمر، ستعوق حركة المرور في االتجاه اآلخر. یمكنك أن تحص
 

مقبلة تشیر بانعطافھا أیضاً. قد ینوي السائق االنعطاف   مركبةال تفترض بأن سائق آخر سیشاركك مساحتھ أو یترك لك مساحة كافیة. ال تنعطف لمجرد أن 
جات الناریة؛ فعادة ما ال تنطفئ اإلشارة بشكل تلقائي بعد االنعطاف. انتظر حتى بعدك، أو نسي أن یطفئ إشارة االنعطاف. ینطبق ھذا بشكل كبیر على الدرا

 یبدأ السائق اآلخر في االنعطاف ثم انتقل للحارة أو انعطف في وقت آمن.
 

 مسافة للتخطي  ■
افي لتخطي  أینما تسمح لك عالمات أو إشارات الطریق بالتخطي، علیك أن تحكم ما إن كانت ھناك مساحة كافیة للمرور اآلمن. ال تعتمد على وجود وقت ك

ني للمرور. یعني میل/ساعة، تحتاج لعشرة ثوا ٥٥واحدة في كل مرة. عند القیادة بسرعة  مركبة في وقت واحد. كن آمناً. كقاعدة عامة، تخطى   مركباتعدة 
ثواني في المرور المقبل ومجال رؤیتك للمرور. علیك أن تحكم ما إن كانت ھناك مساحة كافیة للتخطي اآلمن أم ال.  ۱۰ھذا أنك بحاجة لفراغ من 
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قدم، أو   ۱٦۰۰بحاجة إلى ثواني. كذلك الحال بالنسبة للمركبات المقبلة. یعني ذلك أن  ۱۰قدم في  ۸۰۰میل/ساعة، تقطع مسافة  ٥٥عند السفر بسرعة 
بسرعتھا الحقیقیة. بشكل   تتحركحوالي ثلث میل، للمرور بشكل آمن. یصعب تحدید سرعة المركبات المقبلة في ھذه المسافة. ال تبدو المركبات كأنھا 

ن تكون أقرب مما ینبغي لكي تسمح بمرورك.  البعیدة بمسافة معینة وكأنھا ثابتة. في الحقیقة، إن كنت تستطیع رؤیتھا تقترب، یمكن أ  المركباتعام، تبدو 
 وتأكد من وجود مسافة كافیة.    المركبةإن كنت غیر واثق، انتظر حتى تعبر 

 

ثواني من المسافة. في أي مرة تحجب عنك الرؤیة بھا بواسطة تل أو منعطف،   ۱۰علیك أن ترى ثلث میل أمامك أو ما یساوي  -  التالل والمنعطفات
لیك أال تبدأ  افترض بأن ھناك مركبة مقبلة ال تستطیع رؤیتھا. لذا علیك معاملة التالل والمنعطفات كما تعامل المركبات المقبلة علیك. یعني ھذا أن ع

 التخطي إن كنت على بعد ثلث میل من تل أو منعطف. 
 

من الخطر تخطي المركبات بالقرب من أماكن خروج أو دخول مركبات   -  لتقاطعاتا
أخرى. تشمل ھذه األماكن التقاطعات، خطوط السكك الحدیدیة ومداخل مراكز  

التسوق. أثناء تخطیك، یمكن للمركبة التي تتخطاھا أن تحجب رؤیتك عن األشخاص  
توقع السائق المنعطف یمیناً في  أو المركبات أو القطارات. باإلضافة إلى ذلك، لن ی 

 الحارة المقبلة انعطافك لحارتھ. قد ال ینظر تجاھك على اإلطالق قبل االنعطاف.  
 

قبل أن تمر، تفقد ظروف الطریق والمرور أمامك والتي قد تتسبب في    – قیود الحارات 
 انتقال المركبات األخرى إلى حارتك. قد تفقد مساحتك للمرور بسبب: 

 
  راكبي الدراجات بالقرب من الطریق األشخاص أو 
  جسر ضیق أو أي موقف آخر یتسبب في تقلیل عرض الحارة 
  بقعة من الجلید، أو حفرة أو جسم على الطریق 

 
 ال تتخطى مركبة أخرى إال أن كان لدیك مسافة كافیة للعودة لحارة القیادة. ال تعتمد على سائق آخر لیفسح لك المجال.   –مسافة للعودة 

 
األمامیة (كالھما) للمركبة التي   المصابیحقبل العودة لحارة القیادة، تأكد من ترك مسافة كافیة بینك وبین المركبة التي تخطیتھا. عندما تستطیع رؤیة 

 تخطیتھا في مرآتك الخلفیة، یمكنك حینھا العودة لحارتك بأمان.
 

 مسافة للمركبات البطیئة والحیوانات  ■
 البطیئة المركبات 

یجب عرض شعار المركبات البطیئة، وھو عبارة عن مثلث برتقالي مضيء أو عاكس، على مؤخرة المركبات التي تجرھا الحیوانات وأغلب معدات  
ن مركبة  الحقول والبناء. تتطلب إدارة البرید األمریكیة عرض ھذه المثلثات على جمیع مركبات توصیل البرید الریفیة. توخى الحذر عند االقتراب م

 بطیئة وتأكد من أمان محیطك قبل تخطیھا.  
 

 الماشیة وحیوانات الجر والمركبات التي تجرھا الخیول 
للحیوانات التي یجرھا أو یقودھا أو یركبھا األشخاص. تخاف الحیوانات بسھولة من المركبات. عندما تقترب من حیوان أو مركبة   أولویة الطریقاعط 

 وتصرف كالتالي:تجرھا خیول، احترس  
 

 ھدئ السرعة  ■
 توقف إن كانت المركبة أو الحیوان تقترب من أو تعبر طریق. اسمح لھم بالمرور.  ■
 في نفس اتجاھك، اترك مسافة كافیة للمرور اآلمن. قد بسرعة مناسبة.   تتحركإن كان الحیوان أو المركبة  ■
 ال تستخدم آلة التنبیھ أو تصدر أصوات مرتفعة.  ■
 ئفاً، توقف على جانب الطریق. إن بدا الحیوان خا ■
 تحرك عندما یكون الوضع آمن.  ■
 توقف إن طلب منك السائق أو الراكب ذلك.  ■

 
یطبق ھذا على الخیول، الماشیة وأي من حیوانات الجر. 
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 راكبي الخیول 
واحد بالقرب من الرصیف أو حافة الطریق من الیمین، أو في  یخضع راكبي لقواعد المرور، وھم محمیون بموجبھا أیضاً. یجب أن یقود الراكبین في صف  

 حارة أو طریق یمكن استخدامھ على یمین الطریق. 
 

مسافة معقولة  أنت ملزم قانوناً بالتزام الحرص عند االقتراب من حصان یتم ركوبھ أو اقتیاده على جانب الطریق. علیك القیادة بسرعة معقولة وعلى بعد 
 استخدام آلة التنبیھ عند االقتراب من أو تخطي الحصان غیر قانوني. من الحصان. یعد 

 

 مسافة للظروف الخاصة  ■
 ھناك بعض السائقین ومستخدمي الطریق ممن یجب إعطائھم مسافة إضافیة. ھا ھم بعضھم. 

 
 من ال یستطیعون رؤیتك

 سبیل المثال: یمكن ألي شخص ال یمكنھ رؤیتك أن ینتقل لطریقك دون أن یعلم بأنك ھناك. على 
 

  أخرى  مركبات السائق في التقاطعات أو الممرات الخاصة الذي ال یستطیع رؤیتك بسبب المباني أو األشجار أو 
  المركباتالسائق الخارج من طریق خاص أو الخارج أو الداخل إلى موقف . 
  الثلوج أو بخار الماء  مركبتھ السائق الذي تغطي نوافذ 
   حاملي المظالت أو مرتدي القبعات من المشاة 

 

 مشتتي الذھن من المشاة
ء،  حتى عندما یمكن لآلخرین رؤیتك، اترك مسافة إضافیة أو توخى الحذر إن كنت تظن بأنھم مشتتین. یشمل ھؤالء: عمال توصیل الطلبات واإلنشا

 ف أو یأكلون أو یتجملون أو یستمعوا للموسیقى الصاخبة، إلخ. واألطفال والسائقین المشتتین عن القیادة مثل من یتحدثون على الھات 
 
 

 المرتبكین
 قد یتسبب المرتبكون في مواقف غیر آمنة. على سبیل المثال: 

 
 السائحون أو اآلخرون ممن ال یعرفون طریقھم 
  السائقون على سرعات بطیئة بدون سبب واضح 
  أرقام المنازل السائقون الذین یبحثون عن إشارات الطریق أو 

 

 ن والسائقون المتأزم
ل آمن.  إن ارتكب سائق خطأ ما، ال تزد من مشكلتھ؛ على سبیل المثال، إن تخطاك سائق ولم یجد مسافة كافیة. ھدئ من سرعتك ودعھ یعود للحارة بشك

قل. تساعد ھذه اللفتات على إبقاء المرور سلس وآمن. إن كان ھناك سائق آخر بحاجة إلى تغییر الحارة بشكل مفاجئ، ھدئ من سرعتھ ودعھ ینت 
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          الخامس اختبار الفصل 
  

 عند الغروب أو في األیام الغائمة، یجب علیك:  .1
 القیادة مضیئاً المصابیح األربعة  . أ

 القیادة مضیئاً مصابیح الركن . ب
 عدم إضاءة أي مصابیح في المركبة  . ج
 إضاءة مصابیح المركبة . د

 
 الحذر عند تخطي الدراجات الھوائیة بسبب: علیك توخي  .2

 قیادتك أسرع من الدراجة  . أ
 الدراجة لھا أولویة استخدام الطریق  . ب
 قد ال یراك المرور المقبل محاوالً تخطى الدراجة  . ج
 قد یرغب الراكب في االنعطاف تجاه المرور لتجنب عقبة في الطریق.  . د

 
 یك تفقد امتداد الطریق على األقل: لتجنب استخدام المكابح المفاجئ أو الحاجة لالنعطاف، عل  .3

 لمدة ثانیتین أمام مركبتك  . أ
 ثواني أمام مركبتك ٤لمدة  . ب 
 ثواني أمام مركبتك ۱۰لمدة  . ج
 ثانیة أمام مركبتك ۱٥لمدة  . د

 
 تتطلب القیادة لیالً زیادة الحذر بسبب:  .4

 یكون المرور أسرع لیالً  . أ
 یكون المرور أكثر ازدحاماً لیالً  . ب 
 بشكل جید لیالً ال یمكن للسائق الرؤیة  . ج
 تزداد الحوادث لیالً  . د

 
 بجانب استخدام إشارات االنعطاف، یمكن لقائدي المركبات تحدید نیتك لالنعطاف عن طریق:  .5

 موقع مركبتك والتواصل البصري  . أ
 مركبتك إطاراتانعطاف  . ب 
 تھدئتك للسرعة عند المنعطفات  . ج
 تصرفات المركبة التي تلیك . د

 
 أثناء التخطي: من القواعد التي یمكن تذكرھا   .6

ً  . أ  تخطى من جانب الیمین أینما كان ممكنا
 واكب سرعة المرور وتخطى المركبات عند الحاجة فقط  . ب 
 حاول أن تصل لبدایة أي طابور بطيء لكي تتمكن من الرؤیة بشكل أفضل  . ج
 لوح بالمصابیح دوماً واستخدم آلة التنبیھ لتحذیر السائقین اآلخرین . د

 
 :یمكن وصف "التحلیق المائي" بأنھ  .7

 للماء من طریقھا طارات دفع اإل  . أ
 فوق الماء  طارات طفو اإل . ب 
 في رش الماء على المركبات المارة  طارات تسبب اإل  . ج
 للماء تجاه الخلف، مسببة مشاكل للمركبات التي تتبعك  طارات رش اإل . د

 
 إن علقت في عاصفة ثلجیة، أفضل ما یمكنك فعلھ ھو:  .8

 الخروج من المركبة والبحث عن المساعدة . أ
 والنوم  المركبة االستلقاء في  . ب 
 إغالق النوافذ بشكل محكم وإبقاء المحرك في وضع التشغیل  . ج
 لتسھیل عملیة إیجادك المركبةالبقاء في  . د
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   المتطلبات البدنیة –  السادسالفصل   
 

ھا أن تتسبب في إصابتنا القیادة اآلمنة لیست دوماً سھلة ولكنھا من أكثر األمور تعقیداً. تعتبر القیادة أحد األشیاء التي نقوم بھا بشكل منتظم والتي بإمكان 
 ووفاتنا. تستحق القیادة اآلمنة عنائھا.  

 
المھمة صعوبة في بدایة تعلم القیادة. یمكن للقیادة أن تستنفذ جمیع قدراتك  تتطلب القیادة اآلمنة الكثیر من المھارات والقدرة على الحكم. تزداد ھذه 

لصحیة  بسھولة. تعتمد قدرتك على أن تكون قائد آمن على عوامل أخرى مثل الرؤیة بوضوح وعدم التعب وعدم القیادة تحت تأثیر المخدرات والحالة ا
 تكون في حالة "جیدة" للقیادة بشكل آمن.  الجیدة بشكل عام والمالئمة النفسیة للقیادة؛ باختصار أن

 

 ► الرؤیة والسمع واإلرھاق
 

 الرؤیة ■
ظروف الطریق   إن الرؤیة الجیدة أساسیة للقیادة اآلمنة. فأنت تقود بناء على ما تراه، وإن لم تستطع الرؤیة بشكل واضح، ستواجھ مشاكل في التعرف على 

 والتفاعل في وقت مناسب. والمرور ورؤیة المشاكل المقبلة  
 

التأكد من أن  تعتبر الرؤیة مھمة بشكل كبیر لدرجة أن والیة مونتانا تتطلب منك تخطي اختبار للرؤیة قبل حصولك على رخصة قیادة. یقوم ھذا االختبار ب 
 في عین واحدة على األقل، مع استخدام عدسات مصححة أو بدونھا.   ۲۰/٤۰مقیاس رؤیتك یساوي 

 
 تھا للقیادة اآلمنة، علیك فحص عینیك كل عام أو اثنین بواسطة متخصص. قد ال تعلم بأن لدیك قصور في النظر إال إن اختبرت عینیك.نظراً ألھمی 

 
 إن كنت بحاجة الرتداء النظارات أو العدسات للقیادة، تذكر التالي: 

  قریبة للغایة. إن كان محدداً في رخصة القیادة أنك ترتدي عدسات   ارتدي العدسات أو النظارات دوماً أثناء القیادة، حتى إن كنت مسافراً لمسافة
 مصححة للرؤیة وتم إیقافك بدونھا، قد تحصل على مخالفة مروریة. 

   ھذا احتفظ بزوج إضافي من النظارات في المركبة. ھذا للتأكد من قیادتك بشكل آمن في حالة ضیاع أو تضرر النظارات األساسیة. یمكن أن یساعد
 عدم ارتداؤك للنظارات في جمیع األوقات، حینھا یسھل علیك إضاعتھم. في حالة 

  كبیر، تجنب استخدام عدسات غامقة أو ملونة لیالً، حتى وإن كانت تساعد على تقلیل الوھج. مشكلة ھذه العدسات األساسیة أنھا تقلل الضوء بشكل
 وانت بحاجة لھذا الضوء للرؤیة بشكل واضح. 

 
 األخرى المھمة للرؤیة التالي: تشمل الجوانب 
 • الرؤیة الجانبیة 

قدرتك على التركیز على  علیك أن تستطیع الرؤیة من "جانب عینك". یمكنك ھذا من رؤیة المركبات والمشاكل المحتملة على جانبیك، أثناء نظرك لألمام. نظراً لعدم  
  عند الحاجة. األجسام على جانبیك، علیك استخدام المرایا الجانبیة والنظر سریعاً 

 
 • الحكم على المسافات والسرعات 

الت  حتى وإن كنت ترى بوضوح، قد ال یمكنك الحكم على المسافات والسرعات بشكل جید. في الواقع، انت لست وحدك، یواجھ الكثیر من األشخاص مشك
التدریب. یعتبر ھذا مھماً في تقدیر المسافات والحكم على فراغات األمان  في الحكم على المسافات والسرعات. تتطلب القدرة على الحكم علیھما الكثیر من 

 أثناء االلتقاء وتخطي المركبات على الطرق المكونة من حارتین. 
 

 • الرؤیة اللیلیة
لیالً مقارنة بالنھار. یواجھ   یواجھ الكثیر من األشخاص ذوي الرؤیة الطبیعیة نھاراً، مشاكل في الرؤیة لیالً. نواجھ جمیعنا صعوبات مختلفة في الرؤیة 

المقبلة. إن كنت تواجھ مشاكل في الرؤیة لیالً، ال تقد أكثر من   المركباتبعض السائقین مشاكل مع الوھج أثناء القیادة لیالً، خاصة مع وھج مصابیح 
 الالزم، وعندما تفعل ذلك، توخى الحذر بشكل كبیر. 

 
 • السمع 

على الطریق من الخطر. یمكن أن تتطور مشاكل السمع  طارات یساعد السمع على القیادة بشكل آمن. یمكن أن یحذرك صوت اإلنذار أو صوت اإل
ل آمن.  بشكل بطيء، مثل مشاكل النظر، بشكل ال یمكن مالحظتھ. یمكن للسائقین الذین یعلمون مسبقاً بوجود مشاكل في السمع التأقلم والقیادة بشك

السائقین ذوي اإلعاقة السمعیة مماثلة لسجالت أولئك ممن ال  یتعلمون االعتماد على رؤیتھم والبقاء منتبھین. أوضحت الدراسات بأن سجالت قیادة 
یعانون من إعاقة. 
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 • اإلرھاق 
طول التخاذ  عندما تكون متعباً، ال تقود بنفس أمان قیادتك عندما تكون مرتاحاً. ال ترى بنفس الجودة وال تكون بنفس الیقظة. یتطلبك األمر وقتاً أ 

قرارات جیدة. یمكن أن تصبح سریع الغضب واالنزعاج. وأخیراً، عندما تكون متعب، یمكن أن تغفو وراء عجلة القیادة  القرارات وال تكون دوماً 
 وتتسبب في حادث تصادم. ھا ھي بعض النصائح لتمنع إرھاقك أثناء رحلة طویلة: 

 
o  .حاول أن تنام بشكل طبیعي قبل أن تسافر 
o تك بحیث تبدأھا بعد أن تحظى بوقت من الراحة.  ال تبدأ رحلة إن كنت متعب بالفعل. خطط رحال 
o .تناول وجبة خفیفة. ال تتناول وجبة كبیرة قبل سفرك. یشعر بعض األشخاص بالنعاس بعد تناولھم لوجبة كبیرة 
o   خذ قسطاً من الراحة. توقف كل ساعتین أو كلما تحتاج لذلك. اذھب للمشي، تنشق بعض الھواء الطلق واشرب بعض القھوة أو

 روبات الغازیة أو العصیر. یمكن للدقائق التي تقضیھا في الراحة أن تنقذ حیاتك.  المش
o  .خصص وقت كافي إلنھاء رحلتك بشكل آمن 
o  .حاول أال تقود في وقت متأخر من اللیل في أوقات نومك المعتادة. یظن جسدك أنھ وقت النوم وسیحاول فعل ذلك 
o  قف وتنام لبضعة ساعات بدالً من أن تخاطر ببقائك مستیقظا. إن كان ذلك ممكناً، تناوب  ال تقد إن كنت تشعر بالنعاس. من األفضل أن تتو

 بالقیادة مع سائق آخر ویمكنك النوم أثناء قیادتھم.
 

 شرب الكحول والقیادة ► 
 

 تعرضك لحادث. ٪ من الحوادث الممیتة. یزید استھالك الكحول، حتى الكمیات البسیطة، من فرص ٤۰الكحول في حوالي  یتسبب
 

نھم ال  ال یمكن ألي شخص أن یشرب الكحول ویقود بشكل آمن، حتى وإن كنت تقود لعدة أعوام. یتأثر السائقین الجدد أكثر بالكحول من ذوي الخبرة أل
 زالوا یتعلمون القیادة. 

 
بھ للكحول بالتعرض لغرامات كبیرة ونسب أعلى نظراً لخطورة القیادة بعد شرب الكحول، تكون الغرامات صارمة للغایة. یخاطر من یقود بعد شر

 للتأمین وخسارة الرخصة وحتى األحكام بالسجن.  
 

 القیادة بعد شرب الكحول خطیرة؟ تعتبر لماذا  ■
قیقة. في  د  یقلل الكحول من المھارات الھامة التي تحتاجھا للقیادة بشكل آمن. یمكن أن یتشربھ الجسم خالل جدران المعدة، ویؤثر على دماغك في غضون 

أنھ یؤثر على حكمك. تعتبر  - دماغك، یؤثر الكحول على المناطق التي تتحكم في اتخاذ القرارات والمھارات. یعد ھذا سبب من أسباب خطورة الكحول 
ف عن الشرب. بطریقة  القدرة على الحكم واتخاذ القرارات مھمة للقیادة. ولكن في ھذه الحالة، یساعدك اتخاذ القرارات أن تعرف متى یجب علیك التوق

حلول  ما، یوقف الكحول قدرتك على الحكم بشكل مؤقت. ال تعلم متى یجب علیك التوقف عن الشرب إال بعد فوات األوان. یشبھ األمر حروق الشمس، ب 
 وقت شعورك بھا، یكون األوان قد فات بالفعل. 

 
ا ساءت  یبطئ الكحول من انعكاساتك وردود أفعالك، یقلل من قدرتك على الرؤیة بوضوح ویجعلك أقل انتباھاً. كلما زادت كمیة الكحول في جسمك، كلم

 ة.مھاراتك وحكمك. ستواجھ مشكالت في الحكم على المسافات والسرعات وحركة المركبات األخرى. وأخیراً، ستواجھك صعوبات في التحكم بالمركب 
 

 إن شربت الكحول، متى یمكنك القیادة؟ ■
 إن شربت الكحول، ال تقد. حتى مشروب كحولي واحد یمكنھ أن یؤثر على قیادتك. أفضل إجابة ھي: 

 
طعام؛  تساھم العدید من العوامل في تحدید مدى اختالل الشخص بعد استھالك الكحول: الكمیة المستھلكة؛ سرعة استھالكھا؛ وزن الشخص؛ استھالك ال

یمكن أن یتراكم الكحول في جسدك حتى إن كنت تشرب بمعدل  وصحة الشخص العامة. للشخص المتوسط، یعالج الجسم مشروب كحولي واحد في ساعة. 
 شروب واحد في الساعة. م
 

أونصة من الجعة التجاریة   ۱۲٪ كحول (مشروب في كوب واحد)، نقي أو ممزوج، ۸۰أونصة من كحول یحتوي على  ۱/۲-۱یشمل المشروب الواحد: 
أونصة. یمكن   ۱۲حجم  أونصات من النبیذ. عادة ما تحتوي الجعة المحلیة على نسبة كحول أكبر من المحلیة  ٥(علبة أو كوب متوسط الحجم) أو زجاجة 

 أن تحتوي المشروبات المتخصصة على نسبة كحول أكبر وتساوي شرب عدة مشروبات عادیة. 
 

السائق   ھناك طرق للتعامل مع مواقف الشرب االجتماعیة. اتفق أن تذھب بصحبة عدة أشخاص واتفق معھم أن أحدكم لن یشرب الكحول. یمكنكم تبادل دور 
أجرة.  مركبة بین أفراد المجموعة. إن كان ذلك ممكناً، یمكنكم ركوب المواصالت العامة أو 
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 الكحول والقانون  ■
 عاماً.   ۲۱لكحول لمن ھم أقل من ال یسمح القانون بشرب ا

 
تساوي  )  BACإن قبض علیك بتھمة القیادة تحت تأثیر الكحول، تكون العقوبات صارمة. یمكن أن یتم القبض علیك عند القیادة بنسبة كحول في الدم (

یتم تحدیدھا من خالل اختبار تنفس أو تحلیل دم  بنسبة الكحول في الدم، و BAC٪ أو أكثر، أو بسبب القیادة تحت تأثیر الكحول أو المخدرات. تعرف ۰.۰۸
 ٪. ۰.۰۲عام ھي  ۲۱أو بول. نسبة الكحول في الدم للسائق تحت سن 

 
  إن طلب منك شرطي أن تخضع لالختبار، علیك فعل ذلك. یمكنك أن تخسر رخصة قیادتك إن رفضت الخضوع الختبار نسبة الكحول في الدم. إن وجدت

دوالر، باإلضافة إلى دفع تكالیف المحكمة؛ أو   ۱۰۰۰و ۳۰۰الكحول، وكانت ھذه إدانتك األولى، سیتم تغریمك بمبلغ یتراوح بین مذنباً بالقیادة تحت تأثیر 
 أشھر.    ٦یوم في السجن؛ باإلضافة إلى إیقاف رخصتك لمدة  ٦۰یمكن الحكم علیك بقضاء فترة تتراوح بین یوم و

 
 . ص للمرة الثانیة أو لمرات متتالیةفي حال أدین الشخ  تكون العقوبات أكثر صرامة

 
 العبوات المفتوحة

. یجب الحفاظ على العبوات الكحولیة المفتوحة؛ شاملة  المركبة مونتانا حیازة عبوة مشروب كحولي مفتوحة بواسطة أي شخص في والیة یجرم قانون 
 الزجاجات والصفائح والبرطمانات أو أي أوعیة تحتوي على أي كمیة من مشروب كحولي كالتالي: 

 
  أو صندوق التخزین؛ المركبة في درج 
  أو الشاحنة أو مقصورة الحمولة؛ أو  المركبة في صندوق 
   في منطقة ال یستخدمھا السائق أو أي من ركاب المركبات التي ال تحتوي على صندوق. خلف آخر كرسي مستقیم أو داخل وعاء مغلق 

 
 ھناك استثناءات في القانون للتالي: 

 
  األوعیة محكمة اإلغالق والتي تحتوي على جمیع محتویاتھا األصلیة؛ 
 األوعیة المفتوحة المخزنة داخل منطقة المعیشة في شاحنات التخییم أو المنازل المتحركة؛   
  أجرة أو لیموزین. مركبة وللمسافرین بصحبة سائق مخصص داخل حافلة أو 

 
 مخالفة.  تعتبرولكن تذكر بأن الحیازة غیر القانونیة لوعاء مشروب كحولي مفتوح، في منطقة الركاب، في مركبة على الطریق السریع، 

 

 اإلبالغ عن سائق ثمل  ■
، بدأ الحاكم والمدعي العام ومسؤولي قسم أمن مرور طرق مونتانا وشعبة تعاطي الكحول والمخدرات ودوریة الطرق السریعة  ۱۹۸۱في دیسمبر 

حالة وفاة سنویاً كسبب رئیسي لتناول الكحول أو بسبب سائق ثمل. في   ۲۳۰۰۰بمونتانا برنامج "بلغ عن سائق ثمل". على الصعید الوطني، تحدث 
إصابة تنتج بسبب شرب الكحول أو سائق ثمل. إن المشكلة كبیرة   ۲۱۰۰٪ من حاالت الوفاة المروریة بالكحول، وأكثر من ٥۰بط مونتانا، ترت  والیة

 ویھدف برنامج "بلغ عن قائد ثمل" للمساعدة في التخلص من القاتل األول على الشوارع والطرق السریعة. 
 

كالمة ھاتفیة. على جمیع المواطنین الذین یشّكون في قیادة شخص تحت تأثیر الكحول، أن یتصلوا  البرنامج بسیط للغایة. كل ما یتطلبھ ھو اھتمامكم وم
اول أفراد  بوكاالت إنفاذ القانون المحلیة أو دوریة الطریق السریعة بمونتانا، وتقدیم وصف للمركبة واتجاھھا. ال یجب علیك اإلفصاح عن اسمك. سیح

 لمتھم، وإن كان یمكن تحدید السبب المحتمل، سیتم إیقاف السائق ومن الممكن أن یتم القبض علیھ. إنفاذ القانون أن یتصلوا مع مركبة ا
 

٪ ممن یبلغ عن قیادتھم تحت تأثیر الكحول، وممن تم  ۳۷البرنامج ناجح. تشیر اإلحصائیات الحالیة أن مسؤولي إنفاذ القانون قادرین على التواصل مع 
٪ للقیادة تحت تأثیر الكحول. یتم القبض على سائقین ثملین یومیاً كنتیجة مباشرة لھذه البرنامج. إن رأیت شخصاً تشك ۷۱اإلبالغ عنھم، یتم اعتقال 

 . ۱- ۸۰۰- ٥۲٥- ٥٥٥٥ل بالھاتف المجاني بقیادتھ تحت تأثیر الكحول، أو إن كنت بحاجة لإلبالغ عن حادثة، یمكنك االتصا
 

 بلغ عن سائق ثمل 
٥-٥٥٥٥۲٥-۸۰۰-۱ 
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 ► المخدرات األخرى والقیادة
 

 
ت آثار مشابھة  بجانب الكحول، ھناك العدید من المخدرات األخرى التي یمكنھا التأثیر على قدرة الشخص على القیادة اآلمنة. یمكن أن یكون لھذه المخدرا 

لجة للصداع أو نزالت  للكحول، أو أسوأ. ینطبق ھذا على العدید من الوصفات الطبیة أو األدویة التي یمكن شراؤھا بدون وصفة. قد تتسبب األدویة المعا
جعل السائق  البرد أو حمى الكأل أو الحساسیات األخرى أو لتھدئة األعصاب في الدوار وتؤثر على القیادة. یمكن للحبوب المنشطة أو حبوب الحمیة أن ت 

كیز، ویمكنھا التأثیر على رؤیتك. یمكن أكثر انتباھاً لفترة قصیرة. ولكن الحقاً یمكنھا أن تتسبب في جعل الشخص متوتر أو مشوش وغیر قادر على التر
 أن تؤثر على انعكاساتك وحكمك ورؤیتك وانتباھك، بشكل مشابھ للكحول.  - شاملة الماریجوانا الطبیة  - للوصفات الطبیة األخرى 

 
إن كنت   أو شاحنة. مركبةأال تقود قبل القیادة، تفقد تحذیرات الدواء واألعراض الجانبیة قبل تناولھ. تعني التحذیرات التي تخص تشغیل الماكینات الثقیلة 

ویة. قد تضاعف األدویة  غیر متأكد من تناول الدواء والقیادة، استشر طبیبك أو الصیدلي بخصوص أي أعراض جانبیة. ال تشرب الكحول أثناء تناول األد
اكل  من تأثیر الكحول وتتسبب في أعراض جانبیة مختلفة. ال تقلل ھذه األعراض من قدرتك على القیادة اآلمنة فحسب، بل یمكنھا أن تتسبب في مش

 صحیة خطیرة، وحتى الموت.  
 

  - ى سبیل المثال، أوضحت الدراسات أن مستخدمي الماریجوانا تعتبر المخدرات غیر القانونیة ضارة بالصحة وتؤثر على قدرتك على القیادة اآلمنة. عل
یرتكبون أخطاء أكثر، وتكون انعكاساتھم أبطأ ویواجھون مشكالت في التأقلم على الوھج ویتم القبض علیھم لخرق قواعد المرور   -حتى وإن كانت طبیة  

 أكثر من غیرھم.
 

 الصحة► 
 

الزكام، العدوى أو الفیروسات. حتى المشكالت البسیطة مثل تصلب الرقبة، الكحة، أو آالم   -یمكن للكثیر من المشاكل الصحیة أن تؤثر على قیادتك 
م بتوصیلك.  األقدام بإمكانھا التأثیر على قیادتك. إن كنت تشعر بأنك لست على ما یرام وبحاجة للذھاب إلى أحد األماكن، اطلب من شخص آخر أن یقو

 . المركبةعلیك تحدید قدرتك الجسدیة أو العقلیة على القیادة اآلمنة في كل مرة تقرر فیھا أن تركب 
 

 یمكن لبعض الحاالت الصحیة أن تكون خطیرة للغایة  ■
 

 الصرع 
 المركبات بشكل آمن. یحتاج مریض الصرع استشھاد كتابي من الطبیب باستقرار حالتھ وعدم تداخلھا في قدرتھ على قیادة 

 
 السكر

ال یجب على مستخدمي اإلنسولین من مرضى السكر القیادة عند احتمالیة حدوث صدمة. قد یحدث ھذا بسبب تخطي وجبة أو وجبة خفیفة، أو بسبب  
اإلنسولین الخاصة بك. إن كنت من  تعاطي جرعة خاطئة من اإلنسولین. من األفضل طلب مساعدة شخص آخر في القیادة أثناء ضبط الطبیب لجرعة 

 مرضى السكري، علیك فحص عینیك بشكل منتظم، وباألخص تفقد العمى اللیلي ومشاكل الرؤیة األخرى. 
 

 أمراض القلب
ھذه  قد یتعرض مرضى القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل الدورة الدمویة لإلغماء أو فقدان الوعي أو النوبات القلبیة؛ وفي حالة عدم عالج 

 المشكالت، ال یجب علیك القیادة. إن كان الطبیب یعالجك من أمراض القلب، اسأل عن إمكانیة تأثیر ذلك على القیادة. 
 

 المشاعر ► 
 

، متحمس، خائف،  یمكن للتوتر أن یقلل من تركیزك على مھمة القیادة، وتؤثر المشاعر بشكل كبیر على القیادة اآلمنة. قد ال تتمكن من القیادة إن كنت قلق
 غاضب أو محبط.  

 
حتى تھدأ. إن كنت قلقاً أو محبط    إن كنت غاضب أو متحمس، انتظر حتى تھدأ. اذھب لنزھة قلیلة إن كان ذلك ضروریاً، ولكن ابق بعیداً عن الطریق

دأ رحلتك مبكراً  بشأن أمر ما، حاول التركیز على القیادة. قد یساعدك االستماع إلى الرادیو. إن كنت قلیل الصبر، أعط نفسك المزید من الوقت لرحلتك. اب 
د تتسبب في حصولك على مخالفة مروریة أو التسبب  ببضعة دقائق. إن كان ھناك متسع من الوقت، قد ال تمیل لزیادة السرعة أو فعل أمور أخرى ق

 بحادث. 
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 كبار السن من السائقین ► 
 

ویقودونھا بمھارة كبیرة. ال یوجد ھناك سبب لمنعھم من القیادة طالما ھم في صحة جیدة ومطلعین على قوانین   مركباتھمیستمتع أغلب كبار السن باستخدام 
 المرور. 

 
 لسوء الحظ، تؤثر السنوات على أفضلنا، وأحیاناً ما یحدث ذلك بشكل تدریجي فال نالحظ التغییر. 

 
د أنفسنا أمام حالة طوارئ ال نستطیع التعامل معھا. ینتج عن ھذا حوادث كان یمكن یتطور تدھور الرؤیة والسمع ورد الفعل بشكل غیر ملحوظ، حتى نج

 للسائق تجنبھا قبل بضعة أعوام، أو حتى أشھر. 
 

عام، من حیث عدد األمیال، نظیرتھا بین السائقین ممن ھم أصغر من   ٦٥یعتبر ھذا أحد أسباب تخطي معدل الحوادث بین السائقین ممن ھم أكبر من  
اإلشارة  تشمل األخطاء التي عادة ما یتم اإلبالغ عنھا بین كبار السن عدم االنتباه، عدم القدرة على القیادة في حارة بشكل صحیح، عدم استخدام . عام  ۲٤

 أو عدم مالحظة إشارات التوقف والمرور، والقیادة بشكل بطيء للغایة على الطرق السریعة المكتظة. 
 

 اعتبارات كبار السن ■
عاماً توخي الحذر للتأكد من أمنھم وأمن مستخدمي الطرق. أصحبت ظروف المرور الحالیة متطلبة أكثر مما كانت علیھ منذ   ٦٥على السائقین األكبر من 

 عشرة أو عشرین عاماً مضت.  
 

 ھا ھي بعض المشكالت التي تواجھ كبار السن من السائقین في مرور الیوم: 
 والبصر.  مع تقدم السن، تقل حدة السمع 
  .تصبح القدرة على الحكم أبطأ. یتطلب األمر وقت أطول للتعرف على مواقف المرور واتخاذ القرارات الالزمة 
  .تضعف المھارة الجسدیة. ال یمتلك كبار السن نفس القدرة على التصرف بسرعة وحزم في حاالت الطوارئ 
  یمكن ان یكون حادثة بسیطة منذ بضعة أعوام، قد یعني إصابة أو وفاة اآلن.  یصبح السائقین كبار السن أكثر عرضة لإلصابة والوفاة. ما كان 
  .ینسى كبار السن بأن حجم المرور في ازدیاد دائماً وأن ھناك قواعد ولوائح جدیدة تقدم باستمرار 

 

 لمواجھة المشكالت المتعلقة بالسن، یرجى مراعاة النقاط التالیة.  ■
 قیادتكم أكثر أمناً لكم وعائلتكم.تھدف القوانین إلى جعل 

 احصل على نصیحة طبیبك بخصوص قیادتك. إن نصحك الطبیب بتجنب المرور المزدحم أو المسرع أو القیادة اللیلیة، اتبع نصیحتھ. 
  توجد استمارات على موقعwww.dojmt.gov/driving   .لمساعدة العاملین في المجال الطبي على تقییم قدرتك البدنیة على تشغیل مركبة آلیة

 تقریر فحص العین.  ۲۲-۱۸۰۱والتقییم الطبي للسائق؛  ۲۰-۱۹۰۰توصیات إلعادة االمتحان؛  ۳۲-۱۸۰۰انظر القسم 
  فقط عندما تشعر أنك قادر على ذلك.  مركبتكحافظ على لیاقتك وصحتك؛ قد 
 .ال تقد بعد تناول األدویة إال أن صرح لك طبیبك بذلك 
  .انتبھ أثناء القیادة. حاول التنبؤ بأي أفعال مفاجئة أو غیر آمنة قد یقوم بھا اآلخرین من سائقین أو مشاه أو أطفال 
  قواعد القیادة اآلمنة. ابق مطلعاً على قواعد المرور و 
  قبل أن تخرج من المنزل. تجنب الطرق المزدحمة أو السریعة. ابق بعیداً عن الطرق أو المناطق التي   – قصیرة أو طویلة  – خطط لكل رحلة

 تزعجك.
  ودعھ یمر. األفضل من    األسرع منك بالقیادة بسرعة غیر معقولة. إن كنت تعوق حركة المرور خلفك، توقف على جانب الطریق المركباتال تعق

 ذلك ھو أن تختار طریق آخر أو یوم/وقت أقل ازدحاماً. 
  بشكل دوري.  مركبتكومعداتك في حالة آمنة. افحص  مركبتكحافظ على 
  أثناء  األمامي والمصابیح األمامیة والزجاج. یتداخل التراب على ھذه األسطح مع رؤیتك أثناء القیادة، باألخص  المركبة حافظ على نظافة زجاج

 اللیل. 
 .ًارتدي حزام األمان أثناء قیادتك دوما

http://www.dojmt.gov/driving
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السائقین. إن انطبقت ھذه فرصة لتفقد مھاراتك في القیادة. األسباب التالیة ھي األكثر شیوعاً وتسبباً في المشكالت بین كبار السن من  
 واحدة أو اثنین علیك، علیك أخذ الخطوات الالزمة لتصحیحھا.

 
 ھل تحتاج لمحاولتین أو ثالثة للركن الموازي؟  .1

 
 ھل واجھت صعوبات في التمییز بین األشیاء مثل مطفأة حریق أو طفل صغیر، أثناء القیادة لیالً؟  .2

 
 امیة بشكل مطول لیالً؟األم المركباتھل یضایقك الوھج الناتج عن مصابیح  .3

 
 ھل تواجھ صعوبة في الحفاظ على نفس وتیرة المركبات األخرى أو ھل یبدو لك أنھم یتخطوك طوال الوقت؟ .4

 
 ھل تستغرق وقتاً طویالً في االنطالق بعد تغیر اإلشارة للون األخضر؟  .5

 
 ؟مركبتكھل تتزاید الخدوش البسیطة (من باب مرأبك على سبیل المثال) واالنبعاجات على  .6

 
 ھل تفوت عالمات التوقف أو إشارات الطریق المھمة أو مؤشرات المرور األخرى؟  .7

 
 ھل تجد نفسك مشوشاً عند حدوث أمور غیر متوقعة أو مألوفة أثناء قیادتك؟ .8

 
 م على بعد بضعة أقدام وعدة یاردات؟ ھل تجد صعوبة في تحدید ماھیة األجسا .9

 
 عندما تقترب منك مركبة على الطریق، ھل تجد صعوبة في تحدید بعدھا عنك في لحظة معینة؟  .10

 
 عند النظر لألمام من مقعد السائق، ھل تواجھ صعوبة في رؤیة جوانب الطریق؟  .11

 
 لحمایتك وحمایة اآلخرین، أعد مراجعة قدرتك على القیادة إن واجھت صعوبات في أي من الفئات السابقة. كم سؤال استطعت اإلجابة علیھ بالنفي؟ 

 

 التخلي عن القیادة ■
احة وراء عجلة  إن قرار التخلي عن القیادة صعب للغایة. ھناك العدید من العوامل التي یجب أخذھا في الحسبان عند اختیار استكمال القیادة مثل عدم الر

بة أو اإلصابة في  تأثیر صحتك أو أدویتك على القیادة بشكل سلبي، النجاة بأعجوالناجمة عن القیادة، الشعور بأن القیادة أصبحت مخاطرة، المخاوف 
 حادث خطیر والقلق من ضالل الطریق. إن قرارك مھم ألنھ ال یشمل استقاللك فحسب، بل أمنك وأمن اآلخرین على الطریق. 

 
شھر  أ ٦من یمكن للسائقین الذین یشعرون بعدم قدرتھم على القیادة تسلیم رخصھم ألي محطة اختبارات قیادة. إن سلمت رخصتك قبل فترة تجدیدھا (أكثر 

أشھر قبل انتھاء الصالحیة) سیتم دفع تكالیف   ٦قبل انتھاء صالحیتھا)، یمكنك الحصول على بطاقة ھویة مجاناً. إن سلمت رخصتك أثناء فترة التجدید (
 بطاقة الھویة القیاسیة. 

 
  www.dojmt.gov/drivingقم بزیارة موقع االستمارات  إن كانت لدیك مخاوف بخصوص قدرة أحد السائقین على تشغیل مركبة بشكل آمن،

 القتراح إعادة االمتحان.   ۳۲-۱۸۰۰للحصول على استمارة 

http://www.dojmt.gov/driving
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  السادس اختبار الفصل 
 

 یتخلص جسمك من:  .1
 ثالث مشروبات كحولیة في الساعة  . أ

 الساعة مشروب كحولي في  . ب
 مشروبان كحولیان في الساعة  . ج
 ال شيء مما سبق  . د

 
 للمساعدة على التخلص من اإلرھاق على الطریق، من األفضل:  .2

 التوقف للراحة كل ساعتین . أ
 تمرین الذراعین كل ساعة  . ب
 القیادة بعین واحدة مفتوحة على حدة  . ج
 تغییر موضع القدم على دواسة الوقود . د

 
 الكحول ھو أنھا تؤثر على: السبب الرئیسي لخطر القیادة بعد شرب  .3

 التنسیق . أ
 الرؤیة  . ب
 الحكم والمھارات  . ج
 االنعكاسات . د

 
 یمكن للتوتر أن یؤثر على قیادتك عن طریق:  .4

 خفض تركیزك على مھمة القیادة  . أ
 تقلیل فرص وقوع حادث  . ب
 التسبب في نومك أثناء القیادة  . ج
 جعلك أكثر وعیاً باآلخرین حولك  . د

 
 طرق مونتانا؟ ما ھو السبب األول لوقوع الحوادث على  .5

 الطرق السیئة أو غیر المھندمة  . أ
 سوء األحوال الجویة/ظروف القیادة . ب
 السائقین المخمورین . ج
 السرعة المفرطة  . د
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      الطوارئ، الحوادث واإلیقاف إلنفاذ القانون  –السابع  الفصل
 

حذراً، ھناك مواقف قد تسبب لك مشكالت. إن كنت مستعداً، قد تقدر على منع أي  یجد جمیع السائقین أنفسھم في موقف طارئ عاجالً أم آجالً. مھما كنت  
 عواقب وخیمة. 

 
 ► طوارئ المركبات 

 

مالك المركبة. یقلل اتباعك لھذه   ُكتیبدائماً ما توجد فرصة لحدوث مشكلة في المركبة أثناء القیادة. علیك دوماً اتباع جداول الصیانة الموصى بھا في 
 التدابیر الوقائیة من فرص حدوث مشكلة في مركبتك. ھذه بعض األعطال المحتملة وما یمكنك فعلھ حینھا. 

 تعطل المكابح  ■
 مكابحك على العمل: إن توقفت 

 اضغط على دواسة المكابح عدة مرات. عادة ما یتسبب ھذا في تراكم ضغط كافي في المكبح إلیقافك.  ■
الخلفیة وتتسبب في انزالق. استعد إلطالق المكابح إن بدأت   طارات إن لم ینجح ھذا، استخدم مكابح الركن. اسحب مقبض المكبح ببطء لئال تغلق اإل  ■

 المركبة في االنزالق. 
 كابح. إن لم ینجح ذلك، ابدأ في التنقل للغیارات األقل وابحث عن مكان آمن للتوقف. تأكد من أن المركبة خارج الطریق وال تقد المركبة بدون م ■

 

 طارات انفجار اإل ■
 فجأة:   طاراتإذا انثقبت إحدى اإل 

 أمسك المقود بإحكام وحافظ على استقامة المركبة  ■
 ھدئ السرعة تدریجیاً. ارفع قدمك عن دواسة الوقود واستخدم المكابح بخفة.  ■
 ال تتوقف على الطریق إن كان ذلك ممكناً. اخرج عن الطریق من مكان آمن.  ■

 
 انقطاع الطاقة ■

 إن توقف المحرك عن العمل أثناء القیادة:
 القیادة. قد تكون القیادة صعبة الدوران، ولكن یمكنك القیام بذلك. أبق یدیك على عجلة  ■
 تستمر المكابح في العمل، ولكن قد یتوجب علیك الضغط بقوة على دواسة المكابح.ستوقف على جانب الطریق.  ■

 
 تعطل المصابیح األمامیة  ■

 إن تعطلك مصابیحك األمامیة فجأة: 
 ابق ھادئاً وتخیل الطریق  ■
 دواسة الوقود وابدأ في استخدام المكابحارفع قدمك عن  ■
 حاول تشغیل المصابیح عدة مرات وشغل الضوء المرتفع  ■
 .بمركبتكإن لم ینجح ھذا، قم بتشغیل أضواء الطوارئ أو االنعطاف أو الضباب، إن تواجدت  ■
 توقف على جانب الطریق بشكل آمن. ■

 
 التصاق دواسة الوقود  ■

 إن استمر المحرك في زیادة السرعة: 
 عینیك على الطریق  أبق ■
 انتقل للغیار المحاید  ■
 اضغط بشكل ثابت على المكابح ■
 توقف على جانب الطریق بشكل آمن ■
 . المركبة أطفئ محرك  ■
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 االنجراف أو الخروج عن الطریق  ■
 الیمنى الطریق:  مركبتك إطاراتإن تركت 

 بشكل موازي للطریق.   المركبة ارفع قدمك عن دواسة الوقود وقم بتوجیھ   ■
یسرى على عجلة  أثناء تھدئة السرعة، ارجع للطریق ببطء عندما یكون ذلك آمناً. أبق یدیك على عجلة القیادة وانتقل للحارة الیمنى بربع استدارة  ■

 القیادة.
 استخدم المكابح بعد أن تعود للطریق  ■
حزام األمان أن  لابق في حارتك. یفرط السائق الھلع في توجیھ عجلة القیادة عبر الطریق ویصطدم وجھاً لوجھ أو یتدحرج عن جانب الطریق. یمكن  ■

 یزید من فرص نجاتك. 
 

 تجنب االصطدامات ► 
 

یھلع أغلب السائقین ویفشلوا في التصرف. في بعض الحاالت یتصرفون ولكن ال یفلح ذلك في تقلیل فرصة التصادم. غالباً إن كان ھناك تصادم وشیك، 
 ) زیادة السرعة. ۳) االنعطاف و(۲) التوقف، (۱ما یوجد شيء یمكن فعلھ لتجنب التصادم أو تقلیل نتائجھ. لتجنب التصادم، توجد ثالث اختیارات: (

 

 التوقف السریع  ■
تأكد من قراءة دلیل المالك لكیفیة استخدام ھذا النظام. یسمح لك النظام  ). ABSحتوي أغلب المركبات الحدیثة على نظام المكابح المانع لالنزالق (ت 

 بالتوقف دون انزالق. بشكل عام، إن كنت بحاجة للتوقف بسرعة: 
 

 النظام وكنت بحاجة للتوقف بسرعة: مع نظام المكابح المانع لالنزالق: إن كانت مركبتك مجھزة بھذا 
 

 .اضغط على دواسة المكابح بأكبر قوة ممكنة واستمر في الضغط علیھا 
 الق  یمكن أن تشعر بضغط دواسة المكابح للخلف أثناء تشغیل النظام. ال تتوقف عن الضغط على دواسة المكابح. یعمل نظام المكابح المانع لالنز

 أثناء الضغط على المكابح فقط. 
 

 ون نظام المكابح المانع لالنزالق: إن كانت مركبتك غیر مجھزة بھذا النظام وكنت بحاجة للتوقف بسرعة: بد
 

   إن استخدمت المكابح بقوة یمكن أن تتسبب بانزالق المركبة 
  اضغط على المكابح ألقصى حد ممكن دون إغالقھا بشكل كامل 
   حینھا ارفع قدمك من على دواسة المكابح بسرعة. المركبةإن أغلقت المكابح، ستشعر بانزالق . 
  .عندما تبدأ المركبة في التوقف عن االنزالق، اضغط على دواسة الوقود مجدداً. استمر في تكرار ھذا حتى تتوقف المركبة 

 

 االنعطاف السریع  ■
 لتجنب التصادم.  المركبةأسرع مما یمكنك إیقافھا. یجب علیك التفكیر في االنعطاف ب  المركبة في أغلب الحاالت، یمكنك االنعطاف ب 

 
  ٤و  ۸على المقود (أو أماكن عقارب الساعة   ۳و  ۹تأكد من إمساكك من المقود بشكل محكم بیدیك االثنین. یفضل وضع یدیك في أماكن عقارب الساعة 

وائیة داخل المقود). حالما تنعطف بعیداً أو تغیر الحارات، علیك االستعداد إلبقاء المركبة تحت السیطرة. یوجھ  الھ وسائدفي المركبات الحدیثة المجھزة بال
 بعض السائقین المركبة بعیداً عن أحد التصادمات متجھین آلخر. تذكر أن توجھ المركبة صوب وجھتك دوماً.

 
في االنعطاف بالمركبة  )  ESCوالتحكم في االستقرار اإللكتروني ()  ABSمانع لالنزالق (یساعد نظام المكابح ال – نظام المكابح المانع لالنزالق مع 

 أثناء استخدام المكابح بدون االنزالق. یساعد ھذا إن كنت بحاجة لالنعطاف أو التوقف أو تھدئة السرعة. 
 

إن لم تكن مركبتك مجھزة بالنظام، علیك استخدام عملیة مختلفة لالنعطاف بسرعة. تضغط على دواسة الوقود   –بدون نظام المكابح المانع لالنزالق  
األمامیة مما یسمح بانعطاف أسرع.   طاراتقلیالً، ثم تضع بعض الوزن على اإل  المركبةولكنك ترفع قدمك وتدیر عجلة القیادة. تبطئ المكابح من سرعة 

 لألمام دون توقف.  المركبةاألمامیة أو تنعطف بشكل حاد یتسبب في اندفاع  طارات حد لئال تغلق اإل  ال تضغط على المكابح ألقصى 
 

أحد الخیارات التي یجب وضعھا في الحسبان ھي أنھ من األفضل الخروج عن الطریق مقارنة باالصطدام المباشر بمركبة أخرى. 
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 زیادة السرعة  ■
المھم زیادة السرعة لتجنب تصادم. قد یحدث ھذا عندما تكون مركبة أخرى على وشك االرتطام بك من الخلف أو الجانب،  عادة یكون من األفضل أو  

 وتوجد مساحة أمامك للخروج من الخطر. تأكد من تھدئة السرعة حالما یمر الخطر. 
 

 احم نفسك في التصادمات ► 
 

سعك لتجنبھا، ولكن إن لم تنجح، حاول تقلیل اإلصابات التي قد تنتج عن الحادثة. أھم شيء یمكنك فعلھ ھو  قد ال تتمكن من تجنب التصادمات دوماً. حاول كل ما بو 
 استخدام أحزمة الوسط واألكتاف. بجانب أحزمة األمان، ھناك بضعة أشیاء أخرى یمكنھا منع المزید من اإلصابات الخطیرة. 

 

 صدمة خلفیة  ■
جسدك للخلف. اضغط نفس مقابل ظھر الكرسي وضع رأسك مقابل مسند الرأس. استعد للضغط على المكابح من الخلف، سیرمى  مركبتكإن اصطدمت 

 بحیث ال یتم دفعك تجاه مركبة أخرى. ستساعد أحزمة األمان على تقلیل عرضتك لإلصابة. 

 
 صدمة جانبیة  ■

الھوائیة الجانبیة في ھذا الموقف ولكن الزلت   وسائدالصدمة. تساعد ال من الجانب، سیرمى جسدك تجاه الجانب الذي أتت منھ  مركبتكإن اصطدمت 
لمنع  بحاجة إلى أحزمة األمان لتقلیل عرضتك لإلصابة. أنت بحاجة لألحزمة لكي تبقى خلف المقود. استعد لتوجیھ المركبة أو الضغط على المكابح

 االصطدام بشيء آخر. 

 
 صدمة أمامیة  ■

حاول أن تنعطف بھا لتجنب التصادم بشكل مباشر وجھاً لوجھ. قد یساعد ھذا على تقلیل األذى الجسدي المحتمل  إن اصطدمت مركبتك من األمام، 
 الھوائیة، إن كانت مركبتك مجھزة بھا. یساعد حزام األمان على تقلیل عرضتك لإلصابة.  وسائد واألضرار. سوف تنطلق ال

 
 الحوادث► 

 

كنت متورطاً فیھ أو إن لم تصل فرق مساعدة الطوارئ بعد. أبق انتباھك على قیادتك واستمر بالتقدم وانتبھ لوجود  ال تتوقف بجانب موقع الحادث إال إن 
لشرطة  األشخاص بالقرب من أو على الطریق. ال تقد تجاه موقع الحادث أو الحریق أو أي كارثة أخرى لمجرد النظر. قد یتسبب ھذا في إعاقة طریق ا

 سعاف أو شاحنات القطر ومركبات اإلنقاذ األخرى. أو رجال اإلطفاء أو اإل
 

 بغض النظر عن مھارتك في القیادة، ھناك أوقات یمكن فیھا أن تتعرض لحادثة. 
  إن تعرضت لحادث، علیك التوقف 
 إن تعرضت لحادث مع مركبة مركونة، علیك محاولة العثور على السائق 
  الشرطة إن أصیب شخص أو قتل في الحادث، یجب إبالغ 
   یعتبر ترك موقع التصادم جریمة إن كانت مركبتك طرف متورط بالحادث، وكانت ھناك إصابة أو وفاة، قبل التحدث مع الشرطة وتقدیم كل

 المعلومات المطلوبة عن الحادث. 

 علیك حمل عدة طوارئ أساسیة تحتوي على مشاعل وعدة إسعافات أولیة في مركبتك.
 

 في موقع الحادث ■
 ، أخرجھا عن الطریق لئال تعوق حركة المرور. مركبتكإن كنت باستطاعتك تحریك في موقع الحادث أو بالقرب منھ.  مركبتكأوقف  ■
 ال تقف أو تمشي في حارات المرور. یمكن أن تصدمك مركبة أخرى.  ■
 حقیقي في ھذه المواقف. أطفئ محرك المركبات المحطمة وال تدخن حولھا. یمكن أن یكون الوقود قد انسكب وتشكل الحرائق خطر  ■
 إن كانت ھناك أسالك كھربائیة، ال تقترب منھا ■
تأكد من عدم تورط المرور في الحادث. استخدم المشاعل أو أجھزة التحذیر األخرى لتحذیر المرور من الحادثة.  ■
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 في حالة إصابة أحدھم  ■
 اإلنقاذ والطوارئ الطبیة. إن كان ھناك حریق، أخبر رجال الشرطة بذلك عند االتصال بھم. استدع المساعدة. تأكد من االتصال بالشرطة وفرقة  ■
 محترقة أو خطر وشیك. یمكن أن یؤدي تحریكھم إلى تفاقم إصاباتھم. مركبةال تحرك المصابین، إال إن كان ھناك  ■
 أوالً، ساعد من ال یمشي أو یتحدث، تفقد تنفسھم ثم تفقد وجود نزیف  ■
ك نزیف، قم بالضغط بشكل مباشر على الجرح بیدك أو مستخدماً قطعة قماش. حتى النزیف الحاد یمكن إیقافھ أو إبطاؤه بالضغط على  إن كان ھنا ■

 الجرح.  
 ال تقدم للمصابین أي شيء لیشربوه وال حتى الماء  ■
 لمنع دخول المصابین في الصدمة، قم بتغطیتھم بغطاء أو معطف إلبقائھم دافئین.   ■

 
 ادثبلغ عن الح ■
 احصل على أسماء وعناوین جمیع األشخاص المتورطین في الحادث وأي شھود. وتأكد من الحصول على أسماء وعناوین المصابین أیضاً.  ■
العالمة  ، المركبةتبادل المعلومات مع السائقین المتورطین في الحادث. االسم والعنوان ورقم رخصة القیادة ومعلومات المركبة (أرقام لوحة  ■

 ، المودیل وسنة الصنع)، وشركة التأمین ورقم بولیصة التأمین.التجاریة
 سجل أي أضرار حدثت للمركبات المتورطة في الحادث  ■
 قدم المعلومات للشرطة أو مسؤولي الطوارئ، إن طلبت منك ■
یسھل رؤیتھ، تحتوي على  إن احتوى الحادث على مركبة مركونة، حاول العثور على المالك. إن لم تستطع فعل ذلك، اترك مالحظة على مكان  ■

 معلومات تواصل المالك معك، وتاریخ ووقت الحادث. 
دوالر أو أكثر.   ٥۰۰أو عند حدوث ضرر للملكیة بقیمة  علیك اإلبالغ عن الحادث لسلطات إنفاذ القانون فوراً، إن كانت ھناك أي إصابة أو وفاة  ■

دوالر أو أكثر. تتواجد استمارات   ۱۰۰۰علیك اإلبالغ لدوریة الطریق السریع إن كانت ھناك أي إصابة أو وفاة، أو عند حدوث ضرر للملكیة بقیمة  
نت مصاباً وغیر قادر على  أیام من الحادث. إن ك ۱۰الحوادث لدى أجھزة إنفاذ القانون، أو وكاالت التأمین. علیك اإلبالغ وتقدیم التقریر بغضون 

 إكمال االستمارة، یمكن لشخص آخر أن یقدمھا بالنیابة عنك.
 

 استجابة السائق لمركبات الطوارئ ■
ئ  على سائقي المركبات األخرى إعطاء حق الطریق والتوقف على یمین الطریق، أینما كان ذلك ممكناً وآمناً، عند رؤیة أو سماع مركبة الطوار 

 اتجاه. تقترب منھم من أي 
 

 ھا ھي أنواع إشارات الطوارئ المختلفة المستخدمة بواسطة قوات تطبیق القانون ومركبات الطوارئ: 
 

 أو أضواء صفراء دوارة أو وامضة.   دوارة أو وامضة مركبات الشرطة: صافرة اإلنذار و/أو أضواء حمراء أو زرقاء  ■
 حمراء دوارة أو وامضة أو أضواء صفراء دوارة أو وامضة مركبات الطوارئ المصرح لھا: صافرة اإلنذار و/أو أضواء   ■

 
، أن تعطي المركبات العادیة حق الطریق لمركبات الطوارئ التي تستخدم  ٦۱-۸-۳٤٦مونتانا رقم والیة یتطلب قانون والیة مونتانا، بالنسبة لقانون 

 حافة الطریق بأكثر ما یمكن.اإلشارات السمعیة والبصریة، وأن تقود لموقع موازي ویقارب لیمین الرصیف أو  
 

ت  على الطرق السریعة ذات السرعات المحددة بخمسین میل/ساعة أو أكثر، على المركبات المالصقة لمركبة طوارئ أو شرطة متوقفة ومبدیة إشارا
المركبات تغییر الحارة ألبعد ما یمكن عن حارة  كلما أمكن، یجب على  میل/ساعة على األقل من السرعة المحددة.  ۲۰تھدئة السرعة بمقدارالطوارئ، 

المركبة المتوقفة. 
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 الطوارئ، الحوادث واإلیقاف إلنفاذ القانون  –الفصل السابع 
 

  

 

 اإلیقاف إلنفاذ القانون► 
 

 إن تم إیقافك من قبل قوات إنفاذ القانون: 
 سلّم بوجود الشرطي مستخدماً إشارة االنعطاف الیمنى.  ■

تعترف بوجوده وقد یظن بأن لدیك سبب لتجنب الوقوف على  یوضح استخدامك اإلشارة اعترافك بوجود الشرطي. یمكن أن یقلق الشرطي إن لم 
 جانب الطریق أو بوجود إعاقة. 

 . لجانب الطریق األیمن  مركبتك حرك  ■
الدوریة. ال تتحرك لمنتصف الطریق. ال تتوقف في منتصف طریق سریع أو على الجانب المقابل من طریق مكون   مركبةسیرشدك الشركي مستخدماً 

 من حارتین. یعرضك ھذا، باإلضافة للشرطي، لخطر التصادم مع المرور المقبل. 
ابحث عن مناطق بھا المزید من اإلضاءة مثل   في أبعد مكان ممكن عن الطریق. أثناء اللیل، مركبتكأوقف  حیثما تجد إنارة جیدة.توقف في مكان 

 مصابیح الشوارع أو بالقرب من المطاعم أو محطات الوقود. 
 . أنھ مكالمتك الھاتفیة وأطفئ الرادیو  ■

 یحتاج الشرطي الھتمامك الكامل للتواصل واكمال عملیة التوقف في أقل وقت ممكن.  
 ابق داخل مركبتك إال إذا طلب من الشرطي غیر ذلك.  ■

غلب  ال تخرج من مركبتك إال إن طلب منك الشرطي ذلك. أثناء عملیة اإلیقاف، تكون أولویة الشرطي لسالمتك وسالمة ركابك وسالمة الشرطي. في أ
تكون المركبة ھي األكثر أمناً لك وركابك. یمكن للخروج من المركبة بدون توجیھ من الشرطي أن یزید خطر االصطدام بواسطة مركبة   الحاالت،

 الشرطي بالتھدید.  مارة ویزید إحساس
 یجب على السائق والركاب إبقاء أیدیھم في مكان واضح؛ على سبیل المثال على المقود، أو أعلى الساقین، إلخ.  ■

األعمال اإلجرامیة ضد أفراد  أثناء عملیة اإلیقاف، تزید عدم قدرة الشرطي على رؤیة یدیك أو أیدي الركاب من شعوره بالتھدید. تحدث أغلب 
ب الطریق  إنفاذ القانون بواسطة الیدین، مثل استخدام سالح أو آلة حادة، إلخ. إن كانت نوافذك مظللة، ینصح بإنزالھا بعد إیقاف المركبة على جان 

األیمن وقبل تواصل الشرطي معك. 
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 الطوارئ، الحوادث واإلیقاف إلنفاذ القانون  – الفصل السابع 
 

 

 

    السابعاختبار الفصل 
 

 منى الطریق؟ ماذا علیك أن تفعل إن تركت عجلة مركبتك الی .1
 توقف بسرعة  . أ

 اخرج عن الطریق بشكل كامل وانتظر للعودة إلى الطریق في وقت آمن . ب 
 زد من سرعتك وارجع للطریق بسرعة  . ج
 ارفع قدمك عن دواسة الوقود عند تھدئة السرعة، ارجع للطریق بھدوء في وقت آمن . د

 
 ماذا یجب علیك أن تفعل إن علقت دواسة الوقود أثناء القیادة؟  .2

 اقترب من الدواسة وحاول سحبھا . أ
 انتقل لغیار الركن . ب 
 انتقل للغیار المحاید واضغط بشكل مستمر على المكابح . ج
 أطفئ المحرك  . د

 
 عند التورط في حادث أثناء القیادة:  .3

 ال تتبادل المعلومات مع السائقین اآلخرین . أ
 تبادل جمیع المعلومات مع السائقین اآلخرین . ب 
 أنكر مسؤولیتك عن الحادث  . ج
 ئقین اآلخرین یبلغون عن الحادث دع السا . د

 
 عند االقتراب من موقع حادث، یجب علیك:  .4

 إبقاء انتباھك على القیادة  . أ
 االستمرار في التحرك  . ب 
 التوقف إن كنت متورط في الحادث أو إن لم تصل مركبات الطوارئ  . ج
 جمیع ما سبق  . د

 
 في حالة التورط في حادث، یجب على السائق:  .5

 موقع الحادث إیقاف المركبة بالقرب من  . أ
 عدم الوقوف أو المشي في حارات المرور  . ب 
 إطفاء محرك المركبات المحطمة  . ج
 جمیع ما سبق  . د
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 المخالفات وسجالت القیادة   -  الثامن الفصل 
 

  المخالفات وسجالت القیادة   - الثامن الفصل 
 

 ► فقدان الرخصة 
 

 
إن الحصول على رخصة ھو امتیاز،  یتورط الكثیر من األشخاص في مشاكل كبیرة تخص رخصة القیادة ألنھم ال یعلمون أو یفھمون مسؤولیات امتالكھا. 

 من الممكن تعلیق الرخصة أو سحبھا أو إلغائھا في حالة خرق القانون. 
 

و ملغیة، أو إن كان السائق قاصراً وبحوزتھ مشروبات كحولیة، بعض أمثلة االختیارات  تشكل القیادة غیر السلیمة أو المشتتة أو باستخدام رخصة معلقة أ 
 التي قد تتسبب في خسارتك لرخصة القیادة. 

 
وتوجد المزید من المعلومات   www.dojmt.gov/driving/driver-license-sanctions-2لمعرفة المزید عن العقوبات، زوروا موقع 

 ابحث عن معلومات السالمة وبرامج سالمة المرور.  www.mdt.mt.gov/safetyمونتانا  والیة على موقع إدارة النقل في
 
 

 ► سجل القیادة
 

 
غاء  یحتفظ سجل القیادة بالتفاصیل الھامة بخصوص: طلبك للحصول على الرخصة، عملیة االختبارات، اإلصدار الالحق، اإلنكار، سحب، تعلیق أو إل

 الرخصة، أداء السائق، وأي أفعال تم اتخاذھا كنتیجة ألداء السائق الغیر آمن أو أي متطلبات قانونیة أخرى.  
 

 معلومات في خمس فئات رئیسیة: یحتوي السجل على 
 

  معلومات التاریخ الشخصي 
  معلومات الترخیص 
  تاریخ اإلدانات/الحوادث 
  عقوبات رخصة القیادة 
  تاریخ حوادث المركبة 

 
 

أو   www.dojmt.gov/driving/driving-recordsللحصول على إرشادات بخصوص كیفیة طلب سجالت القیادة، یرجى زیارة صفحة  
1-866-450-8034االتصال بمركز خدمة عمالء قسم المركبات اآللیة بمونتانا على رقم 

http://www.dojmt.gov/driving/driving-records
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 خدمات أخرى  –  التاسعالفصل 
 

    خدمات أخرى -التاسع الفصل 
 

 الناخبین ► تسجیل  
 

إلدارة االنتخابات المختصة وسیتم إرسال بطاقة    الناخبین مونتانا. یتم إرسال استمارة تسجیل    والیة  یمكنك التسجیل للتصویت في أي من مراكز اختبارات القیادة في 
للتأكد من صالحیة تسجیلك. یمكنك    الناخبین تصویت إلیك. إن كنت مسجالً للتصویت، ولكن فوتت التصویت في آخر انتخابات رئاسیة، علیك ملء بطاقة تسجیل  

والتحقق مما إن كنت مسجالً    /https://app.mt.gov/voterinfo  " على موقع My Voter Pageوالیة مونتانا في صفحة " العامة ل مانة  األ زیارة موقع  
 للتصویت، والتأكد من عنوان تسجیل التصویت الخاص بك، وللعثور على موقع وإرشادات الوصول لمحطة التصویت. 

 

 ► الخدمة االنتقائیة 
 

  ٤٥۳القسم  ٥۰للخدمة االنتقائیة، التزاماً بقانون الخدمة العسكریة الفیدرالیة االنتقائیة رقم  ۲٦و ۱٥یتطلب تسجیل الشباب ممن ھم بین أعمار 
)Military Selective Service Act, 50 App. USC 453 .(  على الفرد أن یكون قادر على تلبیة متطلبات التسجیل أثناء التقدیم على رخصة

عاماً، یجب أن   ۱٥عاماً ولكن أكبر من  ۱۸إرشاد، رخصة قیاسیة، رخصة قیادة تجاریة، أو بطاقة ھویة في والیة مونتانا. إن كان الفرد أصغر من 
بار رخصة  عاماً. سیحظى الفرد بفرصة للتسجیل عند ملء الطلب في محطة اخت   ۱۸تكون ھناك إمكانیة لتسجیلھ على نظام الخدمة االنتقائیة عند إتمامھ 

 القیادة بمونتانا. 
 

 ► التبرع باألعضاء واألنسجة 
 

 ھناك عدة أسباب لتصبح متبرعاً باألعضاء أو األنسجة منھا: 
 إنقاذ حیاة اآلخرین 
 تحسین حیاة اآلخرین 
  المساھمة في تقدم العلوم الطبیة 

 
 یمكنك أن تصبح متبرع باألعضاء واألنسجة عن طریق: 

  المعلومات لرخصة قیادتكطلب إضافة ھذه 
  زیارة موقع التبرع باألعضاءwww.donatelifetoday.com   
  ۱-۸۷۷-۲۷٥-٥۲٦۹ االتصال بالرقم المجاني 

 تأكد من مناقشة ھذه المشاركة مع األقرباء وطبیبك واألصدقاء. 
 
 

أو اتصل بالرقم   www.donatelifetoday.comإن أردت تغییر رغباتك في التبرع أو قررت عدم التبرع باألعضاء واألنسجة، یمكنك زیارة موقع 
 لتحدیث أو إلغاء سجلك.  ۱-۸۷۷-۲۷٥-٥۲٦۹المجاني 

 
 فة حالة التبرع باألعضاء على رخصة قیادتھم. ال یتطلب تصریح األھل لفعل ذلك.  عاماً طلب إضا ۱٥یمكن للقصر فوق سن 

 

 ► الوصیة 
 

عاماً أو أكثر، یمكنك إضافة معلومة امتالكك وصیة إلى رخصة القیادة.   ۱۸إن كنت تبلغ 

https://app.mt.gov/voterinfo/
https://app.mt.gov/voterinfo/
https://app.mt.gov/voterinfo/
http://www.donatelifetoday.com/
http://www.donatelifetoday.com/
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 إجابات االختبار 
 

   ات إجابات االختبار 
 
 

 رخصة القیادة   –الفصل األول 
1. C 
2. D 
3. B 

 كیف تقود بشكل آمن  – الخامس الفصل 
1. D                     5 .A 
2. D                     6 .B 
3. C                     7 .B 
4. C                     8 .D 

 معدات المركبات اآللیة  – الفصل الثاني 
1. D 
2. C 
3. C 
4. C 

  البدنیة المتطلبات  – السادس الفصل    
1. B 
2. A 
3. C 
4. A 
5. C 

 الالفتات واإلشارات والعالمات  – الفصل الثالث 
1. B          5 .D 
2. D          6 .C 
3. C          7 .D 
4. D 

 الحوادث واإلیقاف إلنفاذ القانون  ،الطوارئ –  السابعالفصل 
1. D 
2. C 
3. B 
4. D 
5. D 

 قواعد القیادة  – الفصل الرابع 
1. C 5.  D 
2. B 6.  A 
3. B 
4. D 
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 مصادر إضافیة 

 
   مصادر إضافیة

 
 

 ► القیادة النعسة
سبب في نفس نتائج  تنتشر القیادة النعسة على طرق الوالیات المتحدة األمریكیة وتمثل تھدید كبیر للصحة العامة وأمن المواصالت. یمكن لھذه القیادة أن تت 

ا تحدث القیادة النعسة على  القیادة تحت تأثیر المخدرات أو الكحول. یمكن للنعاس أن یضعف القدرة على القیادة اآلمنة، حتى وإن لم یغف السائق. عادة م
  AAAللسالمة المروریة ( للمركباتالسرعات المرتفعة، مما یصعب تجنب الحوادث. أوضحت دراسة حدیثة من مؤسسة الجمعیة األمریكیة 

Foundation for Traffic Safety ( احتوت  ٪ من الحوادث التي قتل بھا شخص۲۱٪ من الحوادث التي ینتج عنھا نقل شخص للمشفى، و۱۳بأن ،
 على سائق نعس. 

ساعة متواصلة، تصبح مھارات القیادة مماثلة لتلك لشخص ثمل أو مخدر. یمكن للقیادة النعسة أن تزید من خطر التصادمات.   ۱۸بعد االستیقاظ لمدة 
حوادث القیادة النعسة خطیرة للغایة، وقد  عادة ما ال تستطیع االستجابة بسرعة الستخدام المكابح أو توجیھ المقود بعیداً عن حادث محتمل. یمكن أن تكون 

المعلومات   تؤدي للوفاة أو إلصابات خطیرة. إن كنت تقود أثناء الشعور بالنعاس، قد تصبح أبطأ في االستجابة لظروف الطریق والمرور. قد تعاني لفھم 
 القیادة وأن تواجھ صعوبة في التركیز أو تنام أثناء القیادة. المعقدة الصادرة من أماكن مختلفة في وقت واحد. یمكن أن تصبح مھمالً في اتخاذ قرارات 

 www.aasmnet.orgلمزید من المعلومات، یمكن زیارة موقع 
 

 للسكك الحدیدیة) ENS► نظام اإلخطار بحاالت الطوارئ (
ھذه إشارة، موضوعة بجانب معبر، توضح رقم ھاتف ورقم لوزارة النقل األمریكیة. یستخدم  "):  Operation Lifesaverوفقاً لموقع عملیة المنقذ ( 

 اإلنذار." نظام اإلخطار بحاالت الطوارئ إلخطار السكك الحدیدیة بحالة طوارئ أو عطل في أحد أجھزة 

 

  oli.org/training/presentation-highway-rail-crossing-questions-and-answersلمزید من المعلومات، یرجى زیارة موقع 

 
 ► أمن الطفل: ضربة الشمس

ن  وقع اإلدارة الوطنیة لسالمة المرور على الطرق السریعة: "تعتبر ضربات الشمس أحد األسباب الرئیسیة للوفیات الغیر مرتبطة بالحوادث بی وفقاً لم 
مس  األطفال. تحدث ضربة الشمس عندما یترك الطفل في مركبة حارة، مما یتسبب في ارتفاع درجة حرارة الطفل بشكل سریع وقاتل. تبدأ ضربات الش

درجة قاتالً.   ۱۰۷درجة فھرنھایت ویحدث إرھاق لمراكز تنظیم الحرارة. یعتبر وصول درجة حرارة الجسم إلى  ۱۰٤ندما تصل درجة حرارة الجسم ع
. تشمل عوامل الخطر األخرى مقدمي الرعایة الغیر معتادین على  مركبةلسوء الحظ، حتى أفضل األھالي بإمكانھم نسیان الطفل في المقعد الخلفي لل

 توصیل األطفال، أو من یتغیر روتینھم بشكل مفاجئ." 
   nhtsa.gov/road-safety/child-safetyلمزید من المعلومات یرجى زیارة  

 

 ► سائقون مناھضون لتجارة البشر 
تقر المنظمة بأن أعضاء صناعة النقل بالشاحنات وسائقي الشاحنات ھم جزء ال یتجزأ من  ): "TATوفقاً لموقع منظمة سائقون مناھضون لتجارة البشر (

ین یسعون  مكافحة جریمة تجارة البشر. كونھم األعین الیقظة لطرقنا السریعة، یمكن لسائقي الشاحنات إحداث فرق وإغالق الثغرات أمام المھربین الذ
 األمریكیة لمنافعھم الشخصیة."  الستغالل نظام النقل في الوالیات المتحدة
 truckersagainsttrafficking.orgلمزید من المعلومات یرجى زیارة موقع  

  

لإلبالغ عن أي طوارئ أو  
مشكالت یرجى االتصال  

 ۱-۸۰۰-٥٥٥-٥٥٥٥برقم 
 

     

http://www.aasmnet.org/
https://oli.org/training/presentation-highway-rail-crossing-questions-and-answers
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 مصادر إضافیة 
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 بمونتانا  المركباتتاریخ لوحة  
 

    بمونتانا  المركباتتاریخ لوحة 
 

عندما مررت الجمعیة التشریعیة الثانیة قانون یؤسس فرض الضرائب على جمیع الملكیات في الوالیة   ۱۸۹۱في عام  المركبات بدأت الحاجة للوحة 
  للمركباتقدم تصنیف مخصص  ۱۹۱۹، اعترف التشریع بالمركبات اآللیة من ضمن الممتلكات، وفي عام  ۱۹۱۳(مع وجود استثناءات). في عام 

 والشاحنات والمركبات اآللیة األخرى. 
 

لغرض رفع اإلیرادات من أجل إنشاء وصیانة وتحسین الطرق العامة. تم تحدید تكالیف   ۱۹۱۳بدأ تنفیذ فرض الضرائب على المركبات في عام 
 دوالر وفقاً للقدرة الحصانیة للمركبة.   ۲۰و ٥الرخصة بقیمة تتراوح بین 

 
تم تحدید مسجل للمركبات اآللیة وأصبح   . ۱۹۱۳تم بدء تنفیذ تسجیل المركبات، شامالً جمیع السمات الممیزة للمركبة واسم وعنوان المالك، في عام  

ألن الوالیة  من الممكن تحدید رقم ممیز لعرضھ على مقدمة ومؤخرة كل مركبة. تم إصدار ھذه األرقام بتتابع عددي مع استقبال طلبات التسجیل. نظراً 
 حینھا، قام مالك المركبات بنقش رقم التسجیل على قطعة من الجلد أو أي مادة أخرى، وإرفاقھ بالمركبة.   للمركباتلم تكن تقدم لوحات  

 
 ۱۹۱٦-۱۹۱٥احتوت اللوحات األولى على رقم اللوحة فقط. بینما احتوت لوحات عامي . ۱۹۱٤عام  المركبات بدأت والیة مونتانا في إصدار لوحات 

. تم إصدار أول  ۱۹۱٤، والذي كان یشیر للمراكز السكانیة كما كانت في عام ۹۲٦العام ورقم اللوحة. تم إرفاق رقم البادئة في عام "، MONعلى "
خارج   ۱۹۲۸بشكل كامل؛ بینما كانت تصنع اللوحات قبل عام " MONTANA، وكتبت علیھا مونتانا "۱۹۲۸لوحات صنعت في السجن في عام  

، تمت مراجعة الرقم البادئة لإلشارة للمقاطعة التي سجلت بھا المركبة. تم ختم  ۱۹۳۳. في ۱۹۲۸لوحة في عام  ۱۲۷۲۱٥یة. تم تصنیع حوالي الوال
 .  ۱۹٥۷-۱۹۳۹على اللوحات بین األعوام " PRISON MADEكلمات "صنع في السجن" أو "

 
البرتقالیة والبنیة، وتمت إضافة جمجمة البیسون (ثور) لعام  ۱۹۳۳تم إنشاء خریطة الوالیة، التي تحدد الرخصة القیاسیة الحالیة، على لوحات عام 

 . ۱۹۳۸واحد في 
 

. استمر استخدام الشعار  ۱۹٦۷ي وتم تغییره الحقاً للشعار الشھیر "بلد السماء الكبیرة" ف ۱۹٥۰تم استخدام شعار "والیة الثروات" ألول مرة في عام 
 عندما تم تبني شعار "والیة الثروات" مرة أخرى.  ۲۰۱۰األخیر حتى عام 

 
من ألواح الفایبر المصنعة من فول الصویا المضغوط، نتیجة لنقص الصلب الناتج عن الحرب. قیل بأن   المركبات، تم تصنیع لوحات ۱۹٤٤أثناء عام 

 كطعام لحیواناتھم.  مركباتھمبطعم ھذه اللوحات، بعد أن فقد مالكي المركبات ألواح  الماعز والبقر والفئران استمتعوا
 

عندما تم إدخال المواد العاكسة. تم استخدام شارات   ۱۹٦۷ . تسببت الموارد الجدیدة في تغییر جدید في عام۱۹٦۰تم استبدال الصلب باأللومنیوم في 
 .۱۹٥٤مات المعدنیة التي بدأ استخدامھا في ، مستبدلة العال۱۹٦۸التسجیل الالصقة في عام 

 
 لوحة مخصصة وجامعیة.  ۱۹۰، وأكثر من المركباتحالیاً تقدم والیة مونتانا خمس تصمیمات قیاسیة للوحات 

 
plates/license-www.dojmt.gov/driving/license-یرجى زیارة  مونتانا، والیة   في المركبات لالطالع على التاریخ الكامل للوحات 

history-latep   
 

    /plates-www.dojmt.gov/driving/licenseیرجى زیارة ، المركباتللحصول على معلومات عامة عن لوحات 
 

    / fees-and-designs-www.dojmt.gov/driving/plateیرجى زیارة لالطالع على اللوحات المتخصصة والجامعیة، 
 

by-www.dojmt.gov/driving/mvd-، یرجى زیارة  والعناوین والتسجیل والرسوم المحصلة  المركبات لالطالع على قائمة بإحصائیات لوحات 
numbers-het  

http://www.dojmt.gov/driving/license-plates/license-plate-history
http://www.dojmt.gov/driving/license-plates/license-plate-history
http://www.dojmt.gov/driving/license-plates/
http://www.dojmt.gov/driving/license-plates/
http://www.dojmt.gov/driving/license-plates/
http://www.dojmt.gov/driving/plate-designs-and-fees/
http://www.dojmt.gov/driving/plate-designs-and-fees/
http://www.dojmt.gov/driving/plate-designs-and-fees/
http://www.dojmt.gov/driving/mvd-by-the-numbers
http://www.dojmt.gov/driving/mvd-by-the-numbers


 

 

 إدارة القضاء بوالیة مونتانا 
 قسم المركبات اآللیة 

 خدمة السائقمكتب 
 نورث روبیرتس  ۳۰۲

 ۲۰۱٤۳۰ص.ب. 
 ۱٤۳۰- ٥۹٦۲۰ھیلینا، مونتانا 

 
 مركز خدمة عمالء قسم المركبات اآللیة

۸۰۳٤٥- ٤۰-۸٦٦ -۱ 
 الجمعة  –االثنین  

 مساءً   ٥ – صباحاً  ۸
 

    mtrealid.govأو   dojmt.gov/drivingیرجى زیارة  
 للحصول على معلومات شاملة ومحدثة عن التالي: 

 التكالیف ■
 الوثائق المطلوبة  ■
 متطلبات الترخیص للسائق  ■
 ساعات عمل ومواقع مراكز اختبار القیادة ■
 المقاطعة مواقع وأرقام ھاتف مكاتب أمین صندوق  ■

 
 قم بتحدید موعد مسبق

   www.dojmt.gov/driving/appointmentsعبر االنترنت: 
 ۱-۸٦٦-٤٥۰- ۸۰۳٤عبر الھاتف:  

 
 
 

 تیب السائق في والیة مونتانا كُ 

مونتانا أن یقدم تسھیالت ألي نوع من اإلعاقات التي قد تتداخل مع مشاركة شخص في أي من خدمات أو  یحاول قسم المركبات اآللیة في إدارة القضاء بوالیة 
 لى رقم برامج أو أنشطة ھذه الوثیقة، وسیتم تزوید األدوات المساعدة عند الطلب. للمزید من المعلومات یرجى التواصل مع قسم المركبات اآللیة ع

 TTY (406) 1987-444أو عن طریق رقم  450-8034) 866(

 
   2018تمت المراجعة في أكتوبر 

 .دوالر للتوزیع ۰.۰۰دوالر للطباعة و  ٤۲۹٤.٤۲دوالر للنسخة، بتكلفة كلیة تبلغ  ۰.۲۱نسخة من ھذه الوثیقة بتكلفة تقریبیة تبلغ  ۲۰۰۰۰تم نشر 

http://www.dojmt.gov/driving
http://www.dojmt.gov/driving/appointments
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