
األساسية المرور قواعددرس حول   
 



 :ما الذي سوف نتعلمه

 أهم قواعد المرور -
 الطريق على الموقع -

 حق المرور -

 إشارات المرور -
 الدائرية الطرق -
 الحديدية السكك عبور مناطق -
 المرور عالمات -



 (:من قواعد الطريق السريع 5المادة )أهم قواعد المرور 
 

 ُيحظر على جميع األشخاص التصرف على نحو يسبب خطًرا على الطرق أو
 . إعاقة سير حركة المرور على الطرق السريعة العامة

 



 :األماكن المخصصة للمشاة على الطريق
 . الرصيف أو الممر -
 .ممرات أو مسارات الدراجات إذا لم يتوفر ما سبق -
 .استخدام جانب الطريق أو طرفه إذا لم يتوفر أي مما سبق-
 . تسير على طرق السيارات أو الطرق السريعةال -

 



 :األماكن المخصصة لراكبي الدراجات على الطريق

ممرات أو مسارات الدراجات؛ إذا لم يتوفر ذلك فيجب السير على أقصى الجانب  -
  . األيمن من الطريق

 .ال تقد الدراجة على األرصفة أو بالممرات -

 .ال تقد الدراجة إلى جانب أكثر من شخص -
 .  ال تقد الدراجة على طرق السيارات أو الطرق السريعة -



 

 قواعد حق الطريق للمشاة وراكبي الدراجات
 

ومع ذلك يجب عليك . قواعد حق الطريق ال تنطبق عليك إذا كنت تسير مشًيا على األقدام -

 .دائًما إعطاء حق الطريق لحركة المرور بالطرق الجانبية

 

 

 ال تفترض أبًدا أن لك حق الطريق

 تابع السير فقط. ال تفترض أن لك حق الطريق 

 .عندما تعطى حق الطريق

 

 



 :إذا كنت تقود الدراجة في طريق له أولوية المرور

 

 .  كنت تقود الدراجة في طريق له أولوية المرورإذا  -

 
 :  في طريق له أولوية المرورالدخول 

 .يجب عليك إعطاء حق الطريق ألي شخص يأتي من اليسار أو اليمين -

 .ترافق هذه العالمة دائًما عالمات مثلث األولوية على الطريق

 

 (:مع عدم وجود عالمات األولوية)على الطريق المتقاطع 

 .يجب عليك إعطاء حق الطريق ألي شخص يأتي من اليمين -

 .ستعطى حق الطريق من أي شخص يأتي من اليسار -

 



 السيارات التي لها أولوية المرور
 سيارات الشرطة، واإلطفاء واإلسعاف التي ُتشغل األضواء الزرقاء -

 في هذه الحالة، تحرك إلى جانب الطريق . وصوت اإلنذار لها دائًما حق الطريق

 .وأفسح الطريق لمرور هذه السيارات



 قواعد حق الطريق لراكبي الدراجات والمشاة

 

 .  يكون لك حق الطريق إذا كان أحدهم يغادر طريق السيارات -

 .  يكون لك حق الطريق إذا كان أحدهم يرجع إلى الخلف -

 .  يكون لك حق الطريق إذا كان أحدهم يخرج من موقف للسيارات -

 

 

 قواعد حق الطريق للمشاة
 .يمنح المشاة حق الطريق بالجزء األمامي من طريق السيارات وعند خطوط عبور المشاة -
  



 قواعد حق الطريق لراكبي الدراجات

 يكون للحافالت حق المرور إذا ما كانت تريد مغادرة محطات الحافالت الموجودة بالمناطق المحاطة - 
 .يكون لراكبي الدراجات حق الطريق خارج المناطق المحاطة بالمباني. بالمباني

 .يكون لألفراد الموجودين على خطوط عبور المشاة أو الذين يهمون بالمرور حق الطريق  -

 . إذا كنت تقود دراجة، فيجب عليك تحديد اتجاهك عن طريق مد ذراعك -

 



 .تحتوي إشارات مرور المشاة على ضوء أحمر وضوء أخضر

 .يمكنك العبور إذا كانت اإلشارة خضراء، ومع ذلك يجب أن تتوخى الحذر -

 إذا كنت . إذا بدأ الضوء األخضر بالوميض، فال تعبر -

 .  قد عبرت منتصف الطريق فاعبر بهدوء إلى الجانب اآلخر  

 .يجب عليك االنتظار إذا كانت اإلشارة حمراء -

 المشاةإشارات مرور 

 
 

 إشارات المرور



 قواعد حق الطريق لراكبي الدراجات

 .أحمر، أصفر، أخضر: إشارات المرور على ثالثة ألوانتحتوي 

 .يجب عليك التوقف إذا كانت اإلشارة حمراء - 

 .يجب عليك التوقف إن أمكن إذا كانت اإلشارة صفراء - 

 .يجب عليك االستمرار في السير إذا كانت اإلشارة خضراء - 

 !يجب أن تتوخى الحذر. إذا كان الضوء األصفر يومض، فهذا يعني أن إشارة المرور متعطلة

 

 إشارات المرور التي تحتوي على سهم

 تنطبق إشارة المرور على: اإلشارات التي تحتوي على سهم-

 .االتجاه الُمشار إليه بالسهم فقط



 قيادة الدراجات على طريق دائري

 

إذا كنت تقود الدراجة على طريق دائري، فحافظ على السير بمحاذاة الطريق أو ممر  -
 .  حق الطريق من السائقين المغادرين للطريق الدائريَسُتعطى  الدراجات،

إذا كنت تسير في ممر للدراجات يمتد حول الطريق الدائري، فسوف ُيشار دائًما إلى حق  - 

 .الطريق باستخدام عالمات ومثلث األولوية

 الطرق الدائرية



 :  هناك عدة أنواع من مناطق عبور السكك الحديدية
 

 الحواجزعبر 

 إذا كان الحاجز ال يزال مفتوًحا، ولكنك تسمع الجرس يدق وترى -

 .سيغلق الحاجز بعد قليل. فاستمر في االنتظار: ضوء أحمر يومض

 وال يزال الجرس يدق والضوء : ُيفتح الحاجز مرة أخرى -

 .  فقد يكون هناك قطار آخر سيمر. ال تتابع: األحمر يومض

 

 مناطق عبور السكك الحديدية



 بدون حاجز، ولكن مع وجود إشارات وامضة

 

 :الضوء األبيض يومض، ولكن ال توجد قطارات قادمة -

 .يمكنك العبور، ولكن تحقق من أن الطريق آمن

 هناك:  األضواء الحمراء تومض والجرس يدق -

 .استمر في االنتظار. قطار قادم

 :مر القطار، لكن األضواء الحمراء ال تزال تومض -

 .فقد يكون هناك قطار آخر سيمر. استمر في االنتظار

 

Enkel spoor dubbel spoor 



 مناطق عبور السكك الحديدية غير المحميةة

 
 .ال توجد حواجز أو إشارات ضوئية

 يتم تحذيركلن - 

 .إذا كان هناك قطار قادم
 .لذا انظر جيًدا قبل العبور -

 

  

Enkel spoor dubbel spoor 

 



المرور إشارات  



المرور إشارات  

 األولوية طريق
 فستعطى دراجة تقود كنت إذا

 شخص أي من الطريق حق
اليمين أو اليسار من قادم .  

األولوية طريق انتهى . 
  

 فستعطى ،دراجة تقود كنت إذا
 شخص أي من الطريق حق

اليمين أو اليسار من قادم . 
  

 فستعطى ،دراجة تقود كنت إذا
 شخص أي من الطريق حق

اليسار من قادم . 

 فستعطى ،دراجة تقود كنت إذا
 شخص أي من الطريق حق

اليمين من قادم . 



المرور إشارات  

 أن فيجب ،دراجة تقود كنت إذا
 شخص ألي الطريق حق تعطي

اليمين أو اليسار من قادم .  

 فيجب ،دراجة تقود كنت إذا
 حق وإعطاء التوقف عليك

 من قادم شخص ألي الطريق
اليمين أو اليسار . (  عليك يجب

 هناك تكن لم إذا التوقف أيًضا
قادمة سيارات ) 

 من الشارع إلى الدخول يمكنك ا
االتجاه هذا .  (  باتجاه الشارع هذا

 أن المرور لحركة يمكن .واحد
المعاكس االتجاه من تأتي .) 

 هذا إلى الدخول يمكنك ال
) .الشارع  ،دراجة تقود كنت إذا

 على من النزول عليك فيجب
 السير ومواصلة الدراجة

بجانبك والدراجة .) 



المرور إشارات  

هنا السير عليك يجب  يجب .
 ممر استخدام اآلن عليك

) .المشاة  استخدام أيًضا يمكنك
 دراجة أو ،التزلج لوح

 أو للقدم مخصص بموضع
منخفضة صغيرة عربة .) 

 

 ؛هنا الدراجة قيادة عليك يجب
 ممر استخدام اآلن عليك يجب

) .الدراجات  أيًضا يمكنك
 هناك يكن لم إذا هنا المشي

للمشاة ممر .) 
 

 مسار استخدام عليك يجب
الهوائية الدراجة /  البخارية

) .هنا  الدراجات لراكبي يمكن
 هذا استخدام أيًضا البخارية

 (.المسار
  

 من بالتجاوز تلتزم أن يجب
هنا اليمين .   

 مستقيم خط في تسير أن يجب
) .هنا  يميًنا االتجاه يمكنك ال

 تقود كنت إذا يساًرا أو
 (.دراجة



المرور إشارات  

 كنت إذا هنا يميًنا االتجاه عليك يجب
دراجة تقود . (  خط في السير يمكنك ال

 تقود كنت إذا يساًرا االتجاه أو مستقيم
 (.دراجة

 هنا يميًنا أو يساًرا االتجاه عليك يجب
دراجة تقود كنت إذا . (  السير يمكنك ال

هنا مستقيم خط في ). 

 كنت إذا األسهم اتجاه تتبع أن يجب
دراجة تقود .  ( الدائرية الطرق ) 

 

 أو مستقيم خط في السير عليك يجب
دراجة تقود كنت إذا هنا يميًنا االتجاه . 

(  كنت إذا هنا يساًرا االتجاه يمكنك ال
دراجة تقود .) 

 



المرور إشارات  

 عليك فيجب تقاطع هذا ،انتبه
اليمين إلى االتجاه . (  يمكنك ال

اليسار إلى االتجاه .) 

هنا الدراجة قيادة يمكنك ال . 
(  متابعة تريد كنت إذا

 السير عليك فيجب ،الطريق
بجانبك والدراجة .) 

 هذا الدراجات مسار ،انتبه
إجباري غير . (  إذا الحرية لك

استخدامه أردت .) 

 الدراجة قيادة متابعة يمكن ا
 قادم شخص هناك كان إذا هنا

المعاكس االتجاه من . . 
 

واحد باتجاه الشارع هذا نتبه . 
(  أن المرور لحركة يمكن ال

المعاكس االتجاه من تأتي .)   

 ال للسيارات؛ مخصص طريق
 الدراجة قيادة أو المشي يمكنك

 .هنا

هنا الدراجة قيادة يمكنك ال . (  كما
 بخارية دراجة ركوب يمكنك ال

هنا جرار قيادة أو .) 

هنا المشي يمكنك ال . 



المرور إشارات  

 الدخول يمكنك الممر هذا ،نتبه
 سيارة هناك كانت إذا أوالً  فيه

المعاكس االتجاه من قادمة . 

مسدود الشارع هذا نتبه  لعبور مخصص مكان هذا ،انتبه .
 .المشاة

خطر تقاطع ،انتبه . 
)   تتوخى أن جب

هنا الشديد الحذر .) 

 مخصص مكان ،انتبه
المشاة لعبور . 

دوار عالمة  ال سريع؛ طريق :
 الدراجة قيادة أو المشي يمكنك

 .هنا



 هل لديك أية أسئلة

 ؟ 
 




