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َِن الرَِّحيمِ   ِمْسِب اهللِ الرَّْحم

 

 

 درًسا لتعلُِّم قيادِة السيَّارة 93
 

 ( جري عادي) 
 

 

 

 

 تأليف

 عبد الوهاببن صالح بن عبد اجلليل بن يوسف 
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 مجيع احلقوق متاحة لكل مسلم
 بشرط احملافظة على األصل

 

 4113الطبعة األوىل 
 

 حتذير
 

  هذا الكتاب ال َ منع مخالفة أنظمة املرور ؛ حيث ي  بإطالقًا  سمحي
 !! نظاميًّا قيادة املركبة من غري رخصة السري الصادرة من أنظمة املرور

  أغلب املعلومات املسجلة يف هذا الكتاب يه مؤلفة من واقع اتلجربة
ويه مع ,   -واحلمد هلل  – ؛ وقد تم اتلحقق من جناحها أكرث من مرة

 .مؤهل ؛ الختالف أنواع السيارات وابليئات  معلمذلك حتتاج إىل 

 لة القانونيةءوللمسا, وكل من خيالف هذه التعليمات يعرض نفسه للخطر 
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َِن الرَِّحيمِ   ِمْسِب اهللِ الرَّْحم

 مقدمة
وصوحب  ومون وىلع آهل , والصالة والسالم ىلع رسوو  اهلل , احلمد هلل 

العظيمة علينا يف هذا الزمان وسوالل تعاىل  من نعم اهللفإن ,  ما بعدأ, وااله 
ديًنا ودنيا   دد خريها وكرث نفعهافقد تع,  السيارةومنها , املواصالت احلديثة 

, احتجت إىل تعليمهوا قد و  - واحلمد هلل -قيادتها  وقد أكرمين اهلل بتعلم, 
فقموت بتوف    ؛ولم أجد أمايم منهًجا واضًحا شارًحا ذللك سوهل اتلنواو  

قيادة السيارة ؛ حبيث يوتمنن    مِ أهم ادلروس اتلدريبية تلعل  كتاٍب يضم 
ممن حتقق فيهم رشوط , بذلك ِمن تعليم َمن هم حتت يده  اعرٍف  مسلٍم اعقٍل 

ة ادَ القيَ  وس  در  : " وقد سميت  , ومنهج مرتب وواضح , بفسلوب سهل  ,اتلعلم 
 " . درًسا تلعل ِم قيادةِ السيَّارة 93, 

 :  يلع  يومما ينبيغ اتلنب
حيوث أنهوا  أن هذه ادلروس تمت كتابتها للمعلم قبل املتعلم ؛: أواًل  

ٍّ يف اتلنفيذ  فال يناسوب , كما حتتاج إىل رشح وإيضاح , حتتاج إىل إرشاٍف ِّلكي
 .تطبيقها بدون معلم 

                                                           

ا يف حالة االستخدام اليّسء هلا , وهو الغالب واحلمد هلل , ملن يستخدمها استخداًما حسًنا  -   فإن  ينتج , وأمَّ
 . -اعفانا اهلل وإياكم من   سوء  –عن  أرضاًرا جسيمة ديًنا ودنيا 
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بنتابة هذه ادلروس واتلعليمات  –حبمد اهلل تعاىل   –أين قمت : ثانًيا 
وىلع موا يناسوب  ,( هوينودا   –   11 -إكسونت: ) ىلع ما يناسوب سويارة 

بواختالف أنوواع واإلرشوادات  فقود تتلو  اتلعليموات, الطريق املستوية 
 .فليتنب  , السيارات وابليئات 

بو  وانلفع وإين ألرجو من اهلل تعاىل أن ينتب هلذه ادلروس القَ , هذا 
وأن جيعلهوا , ر بهوا ادليون ووأن ينص, ثغرة من ثغور املسلمني بها  سديوأن , 

 .يف ادلنيا واآلخرة  سبًبا للخري

, وىلع آهل , وصىل اهلل وسلم ىلع نبينوا ممود , واحلمد هلل رب  العاملني 
 .وصحب  أمجعني 

 
 

 
 

 

 

 

 : إىل اهلل تعاىلوكتب  الفقري 
 يوس  بن عبد اجلليل بن صالح بن عبد الوّهاب

 اململكة العربية السعودية –مافظة مرات 
11  /    / 449 
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 : قيادة السيارةشروط تعلم :  4الدرس
 . (جير عادي ) م يوجود السيارة المناسبة للتعل -1
ًً مناسبة المتعلم عقًل  -2  .وشجاعة   وسلمة ووو
,  من المخاوركأن يكون واسًعا مضاًء خالًيا , المناسب وجود المكان -3
 .ونحوها , ينتج عنه مخالفة ألنظمة المرور  ًو
 .وجود المعلم المؤهل  -4

 .التعلم سيكون خطًرا جًدا فإن , مما تقدم وعند عدم حتقق أي شرط 
 مالحظات الدرجة تطبيقي نظري

    
 : قبل الركوب:  2الدرس
من خلو المخاور األمامية والخلفية للسيارة ومناسبة المكان أتأكد 
 ..., من حيث الهواء ونسبة الصلحية  مع ملحظة الكفرات ... للقيادة

 مالحظات الدرجة تطبيقي نظري
    

 :الركوب  عند:  3الدرس
 من تقديم أو تأخير ومن رفع أو إنزال  أقوم بتهيئة كرسي السائق -1
بكل راحة  دعسة البنزين والبريك والكلتشالوصول إلى  التأكد من -2

  ... وأن كل شيء يعمل بسلم , ويسر 
 ...لبس حزام األمان أتدرب على  -3
 . االمرايات الثلث ؛ للحتياج إليهأقوم بضبو  -4

 مالحظات الدرجة تطبيقي نظري
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 : الدريكسون قفل وفتح :  1الدرس
 :اتبع اآلتي  الدريكسون لقفل 

 ( .  lock)إلى األخير يساًرا  أوفئ السيارة بدوران المفتاح -1
, يميًنا وهو أقرب  والسيارة منوفئةإلى األخير الدريكسون قم بلف  -2

 ًً  .حتى تسمع صوت الغلق , أو شما

 : اتبع اآلتي  الدريكسون لفتح 
 .أدخل المفتاح في السيارة  -1
( قليًل ً تجعله يرجع ولو ) إلى األخير مع التثبيت الدريكسون لف  -2
 .؛ ألنه مدور إلى اآلخر قليًل وبًعا ً يدور إً , 
 ( .الورقة األولى  ) ACCأدر المفتاح إلى  -3

 مالحظات الدرجة تطبيقي نظري
    

 : تشغيل وإطفاء السيارة:  5الدرس
 بتحرير الجير من أي سرعة  السيارة أفضي -1
 . (الورقة الثانية )  ONعلى  المفتاحأجعل  -2
 .ثم أقوم بإدارة المفتاح قليًل ثم تحريره  -3

 مالحظات الدرجة تطبيقي نظري
    

 : معرفة اجتاه الكفرات : 6الدرس
ولكي تعرف اتجاه الكفرات عليك , معرفة اتجاه الكفرات مهم جًدا  

حيث تكون الكفرات مستقيمة , ( الدريكسون ) بمراقبة وضعية المقود 
الكتابة فيه والرموز : عندما يكون الدريكسون  في وضعه الوبيعي 

 ... وهكذا , مستقيمة وغير منحنية أو مقلوبة 

 مالحظات الدرجة تطبيقي نظري
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 :للسيارة  تنظيف الزجاج األمامي:  7الدرس
عند الحاجة لتنظيف الزجاج األمامي يتم رش الزجاج بالماء واستخدام 

 ...المساحات من خلل األداة  الخاصة بذلك 

 مالحظات الدرجة تطبيقي نظري
    

 ( :البوري  -بوق ال) الستخدام اهلورن :  8الدرس
 حيث تجد رمز البوق  الدريكسون اضغو في منتصف لوحة 

 مالحظات الدرجة تطبيقي نظري
    

 : األنوارالستخدام :  9الدرس
, من خلل األداة المخصصة لذلك  تستخدم األنوار لإلضاءة ليًل  -1

وضوح الرؤية بعد وإلى , وينبغي تشغيلها قبل المغرب بنصف ساعة 
 .الفجر 

 ...وريق التكبيس كما تستخدم للتنبيه ليًل عن  -2

 مالحظات الدرجة تطبيقي نظري
    

 : الضوء العايلو استخدام التكبيس :  41الدرس
مقبض اإلشارة   على ضغوباليستخدم الضوء العالي للتنبيه الليلي  -1

ونسميه , مرتين أو أكثر بحسب الحاجة  بسرعةوتحريره  إلى الداخل
 ...التكبيس  

وذلك , ليًل  للرؤية اآلمنةويستخدم الضوء العالي باستمرار  -2
 ويجب إوفاءه عند ....الخارج  مقبض اإلشارة  إلى  على ضغوبال

 .إليذاءه سيارات في الخو اآلخر ؛  وجود

 مالحظات الدرجة تطبيقي نظري
    

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





8 

 

 :الستخدام اإلشارات :  44الدرس
 .حرك مقبض اإلشارة إلى أعلى عند اللف إلى اليمين  -1
 . حرك مقبض اإلشارة إلى أسفل  عند اللف إلى اليسار -2
 .اضغو على مثلث السلمة لتشغيل اإلشارتين  -3

 مالحظات الدرجة تطبيقي نظري
    

 : إلقالع السيارة فقط وذلك (  4) تستخدم سرعة :  42الدرس
 . عند البدء  -1
 .... وقبل اإلوفاءتحرك السيارة بالكلية  بعد إيقاف -2
 .ونحو ذلك , كإقلع مع صعود ,  22عند التحرك بأقل من سرعة  -3

 مالحظات الدرجة تطبيقي نظري
    

 (:  2,  4) للتحرك بسرعة :  43الدرس
 . 1تغيير الجير إلى  , دعسة الكلتش إلى األخير   -1
لى الداخل مع التثبيت كبس أعله إثم , قليًل الرفع تنزيل بريك اليد ب -2

 ...إلى األخير ثم اإلنزال , واًستمرار 
ثم , ضغو البنزين شعرة مع , قليًل قليًل تخفيف دعسة الكلتش  -3

الضغو الزائد من البداية :  تنبيه. الضغو قليًل قليلً حسب الحاجة زيادة 
 .وهذا يعتبر خوأ في القيادة  (حنين ) يولد صوت 

  22بدء التحرك إلى سرعة  -4
 . 2تغيير الجير إلى  , دعسة الكلتش إلى األخير   -5
ثم  ,ضغو البنزين شعرة مع , قليًل قليًل تخفيف دعسة الكلتش  -6

 .زيادة الضغو قليًل قليلً حسب الحاجة 
  42مواصلة  التحرك إلى سرعة  -7

 مالحظات الدرجة تطبيقي نظري
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 : مشكلة وحل
تكثر مشكلة انوفاء السيارة عند بدء اإلقلع من كثير من المتعلمين ؛ 

 : اهنم , ابسبأ كلذلو

 .رفع القدم من الكلتش دفعة واحدة  -1

 نم مدقلا بقع دعب ببسب كلذو ؛ شتلكلا نم مدقلا عفر ةنزاوم مدع -2

 دعب ضرألا ىلإ مدقلا بقع بحسب مق ةلكشملا هذه لحلو , ضرألا

 ليلق ءاخترا ثدحي اهنيح مدقلا تبث مث , ريخألا ىلإ شتلكلا وغض

 , تفتخا ءافونًا ةلكشم نأ دجت ليلق ليلق مدقلا عفرب مق مث , شتلكلل

 ( ىلاعت ئاها نذإب ) ... ءافونا نودب كرحتلاب ةرايسلا تأدب دقو

وذلك بسبب التحذير من الصوت الزائد   عدم الضغو على البنزين ؛ -3

 .الذي يحدث في البدء كما تقدم 

, عدم موازنة الضغو على البنزين ؛ بسبب وضعية القدم الخاوئ  -4

ا من بل تكون مرفوعة كلي ً , بحيث تكون القدم غير مرتكزة على األرض 

فل يشعر , بسبب سمك الحذاء  أو, األرض فيصعب معها الموازنة 

وول الحذاء عن حجم القدم ؛ فل  أو بسبب, بمقدار الضغو المتعلم 

  ... ونحو ذلك, يتمكن من وضع عقب القدم مرتكًزا على األرض 

 :السيارة حترك إليقاف :  41الدرس
 :الوريقتين  السيارة استخدم إحدىتحرك إليقاف 

.البريك قليًل قليًل + األخير الكلتش إلى  -1
2
 

.البريك قليًل قليًل + أفضي السيارة  -2
3
 

 مالحظات الدرجة تطبيقي نظري
    

                                                           

 .وحنوه , اعدة نستخدم هذه الطريقة للتوق  املفائج أو اليسري اذل  يعقب  سري  - 1
قبل : مثل ,  اعدة نستخدم هذه الطريقة للتوق  لكيًّا أو للتوق  اذل  حيتاج مع  إىل تغيري الرسعة  - 9

 .وحنو ذلك , املطبات 
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ف بشكل زاوية قائمة:  45الدرس
ّ
 :                             الل

 .كلتش إلى األخير  -1
 .قليًل قليًل بالضغو على البريك تخفيف السرعة  -2
 2تغيير الجير إلى  -3

4
. 

 الرصيف بمقدارآخر  وقدمها عن, أبعد جسم السيارة من الرصيف  -4
  ... أو أكثرتقريًبا  ثلثي جسم السيارة

فاستمر بضغو البريك حتى التوقف , فإن كان هناك سيارة : انظر  -5
 . 1على مبتدًئا بجعل الجير ثم التحرك , الكامل 

 .تخفيف الكلتش + بنزين , فاستمر في السير وإذا لم توجد سيارة  -6
 ....الدريكسون مع تثبيت إلى الجهة المولوبة قليًل  الدريكسونلف  -7
بمقدار اللف الدريكسون أعد واعتدالها في الوريق  بعد لف السيارة -8

 ...السابق لتستقيم السيارة 
 . وعدم الدخول في المسار اآلخرالتزام المسار عند اللف  -9

 :نبدأ من يسار السائق باآلتي , عملية التهيؤ قبل اللف ملخص  -12
 ( إشارة    -1,   كلتش       -2,    بريك       -3,        2جير  -4)  

 مالحظات الدرجة تطبيقي نظري
    

 (:  3) للتحرك بسرعة :  46الدرس
 . 3تغيير الجير إلى  , دعسة الكلتش إلى األخير   -1
ثم  ضغو البنزين شعرة مع , قليًل قليًل تخفيف دعسة الكلتش  -2

 .زيادة الضغو حسب الحاجة 
  62مواصلة  التحرك إلى سرعة  -3

 مالحظات الدرجة تطبيقي نظري
    

 
 

                                                           

 .وعند الل  وحنوه , كقبل املطبات واحلفر وحنوها , عند إرادة امليش ببطء  1نغري اجلري دالًما إىل  - 4
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ف بشكل نصف دائرة :  47الدرس
ّ
 :                            الل

 .كلتش إلى األخير  -1
 .تخفيف السرعة بالضغو على البريك قليًل قليًل  -2
 . 2تغيير الجير إلى  -3
 وقدمها عن آخر الرصيف بمقدار, أبعد جسم السيارة من الرصيف  -4

 ...  أو أكثرتقريًبا  ثلثي جسم السيارة
فاستمر بضغو البريك حتى التوقف , فإن كان هناك سيارة  :انظر  -5

 . 1ثم التحرك مبتدًئا بجعل الجير على , الكامل 
 .تخفيف الكلتش + بنزين , وإذا لم توجد سيارة فاستمر في السير  -6
 ....الدريكسون مع تثبيت الدريكسون إلى الجهة المولوبة لف  -7
بمقدار اللف الدريكسون أعد ق واعتدالها في الوري بعد لف السيارة -8

 ...وحتى ً تستمر في الدوران , السابق لتستقيم السيارة 
 . وعدم الدخول في المسار اآلخرالتزام المسار عند اللف  -9

 :نبدأ من يسار السائق باآلتي , ملخص عملية التهيؤ قبل اللف  -12
 ( إشارة    -1,   كلتش       -2,    بريك       -3,        2جير  -4)  

 مالحظات الدرجة تطبيقي نظري
    

 : جتاوز املطب :  48الدرس
 .كلتش إلى األخير  -1
 ... بالضغو على البريك قليًل قليًل فأقل  32إلى تخفيف السرعة  -2
 ...الموب تجاوز قبل  2تغيير الجير إلى  -3
خروج ضغو الكلتش والتخفيف بالبريك إلى بالتحرك مع  استمر -4

 .... لموبمن ااألمامية الكفرات 
قبل خروج الكفرات الخلفية من الموب استمر بالتحرك بضغو  -4

 ...قليًل قليًل مع تخفيف دعسة الكلتش , البنزين 
 42مواصلة  التحرك إلى سرعة  -5

 مالحظات الدرجة تطبيقي نظري
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 :                           الدوران يف الدوار :  49الدرس
 .كلتش إلى األخير  -1
 ...تخفيف السرعة بالضغو على البريك قليًل قليًل  -2
 الدخول في الدوارقبل  2تغيير الجير إلى  -3

5
 ... 

 ....أبعد جسم السيارة من الرصيف   -4
الدريكسون  مع تثبيتبمقدار مناسب الدريكسون لف  -5

6
 .... 

موازنة السرعة المولوبة في الدوار وذلك بضغو البنزين وتخفيفه  -6
 .السرعة أثناء الدوران أو اللف يسبب اًنقلب : تنبيه , حسب الحاجة 

 ...أثناء الدوران   بخفةالدريكسون موازنة  -7
بمقدار اللف السابق لتستقيم الدريكسون أعد انتهاء الدوران بعد  -8

  ...السيارة 

 مالحظات الدرجة تطبيقي نظري
    

 (:  1) للتحرك بسرعة :  21الدرس
 . 4تغيير الجير إلى  , دعسة الكلتش إلى األخير   -1
ثم  ضغو البنزين شعرة مع , قليًل قليًل تخفيف دعسة الكلتش  -2

 .زيادة الضغو حسب الحاجة 
 82مواصلة  التحرك إلى سرعة  -3

 مالحظات الدرجة تطبيقي نظري
    

 
 
 

                                                           

 .وقد يسبب االنقالب , زيادة الرسعة يف ادلوار يسبب عدم اتلحنم يف مقدار الل   -  

 .و االنقالب أوقد يسبب صدم الرصي  , ادلرينسون يف ادلوار وعدم ثبات  خطف باللعب  -  
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 (:  5) للتحرك بسرعة :  24الدرس
 . 5تغيير الجير إلى  , دعسة الكلتش إلى األخير   -1
ثم  ضغو البنزين شعرة مع , قليًل قليًل تخفيف دعسة الكلتش  -2

 .زيادة الضغو حسب الحاجة 
واألفضل عدم تجاوز .... 82من سرعة أكثر إلى  التحرك مواصلة -3

يرجى مراجعة تعليمات سرعة الكفرات في  ) بل قد يجب  122سرعة 
 ( 2ملحق 

 .الرجل اليسرى في مكان الراحة الموجودة يسار الكلتش  وضع قدم -4

 مالحظات الدرجة تطبيقي نظري
    

 (: الريوس)الرجوع إىل اخللف :  22الدرس
 .التأكد من خلو المكان الخلفي من المخاور  -1
 . Rتغيير الجير إلى  , دعسة الكلتش إلى األخير  -2
ثم  ضغو البنزين شعرة مع , قليًل قليًل تخفيف دعسة الكلتش  -3

 .زيادة الضغو قليًل قليلً حسب الحاجة 
 . لخوورته؛ على قدر الحاجة فقو و, قليًل قليًل الرجوع  -4

 مالحظات الدرجة تطبيقي نظري
    

 :(اجلانبيتني )  ني األماميتنياملرايتاستخدام :  23الدرس
 .التأكد من ضبو المرايات على ما يناسب السائق  -1
: عند الحاجة إلى النظر إلى الجانبين  المرايتين األماميتين تستخدم  -2

عند اللف أو عند الخروج من التجاوز أو  إلى المسار بعدكالرجوع 
 ....فهما كالعينان ؛ ونحو ذلك , جانب جسم 

 مالحظات الدرجة تطبيقي نظري
    

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





04 

 

 :للخروج من جانب جسم واحد كسيارة أو جدار :  21الدرس
 .الجسم اآلخر التأكد من بعد جسم السيارة من  -1
 ...مرآة الجهة المعنية خلل  اآلخر منجسم المراقبة  -2
حتى اختفاء الجسم الجانبي من قليل قليل يتم الرجوع إلى الخلف  -3

ثم اًستمرار في , إلى الجهة المعنية الدريكسون ثم لف , المرآة 
 ...ثم التوقف السيارة في الوريق  تعتدلالرجوع إلى أن 

ثم التحرك مبتدًئا ...  بمقدار اللف لتستقيم السيارةالدريكسون إعادة  -4
 . 1بسرعة 

 مالحظات الدرجة تطبيقي نظري
    

 :للخروج من جانب جسمني كسيارتني أو جدارين :  25الدرس
 ...مين الجسالتأكد من بعد جسم السيارة من  -1
 ...المرآتين خلل  منجسمين المراقبة  -2
 .التأكد من استقامة الدريكسون كما تعلمنا  -3
خروج السيارة كاملة من حتى قليل قليل يتم الرجوع إلى الخلف  -4

اًستمرار في  ثم, الدريكسون ثم لف , ثم التوقف ,  ينالجسمبين 
  ...ثم التوقف السيارة في الوريق  تعتدلالرجوع إلى أن 

ثم التحرك مبتدًئا  ... بمقدار اللف لتستقيم السيارةالدريكسون إعادة  -4
 1بسرعة 

 مالحظات الدرجة تطبيقي نظري
    

 :استخدام املراية اخللفية :  26الدرس
المراية الخلفية عند الحاجة إلى النظر إلى الخلف كالرجوع إلى تستخدم 
 ...ونحو ذلك , الخلف 

 مالحظات الدرجة تطبيقي نظري
    

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





05 

 

 :لتجاوز سيارة  : 27الدرس
التأكد من عدم وجود سيارة مسرعة في الخلف  بالنظر إلى المرايا  -1

 ....الثلث 
 .عن جهة اليسار فقو ويكون ,  التأكد من اتساع الوريق للتجاوز -2
 ( .اآلخر ) التأكد من عدم وجود سيارة قريبة في الخو المعاكس  -3
 .إعواء إشارة لجهة اليسار  -4
 5يكون الجيرزيادة السرعة بزيادة الضغو على البنزين وعادة   -5
ثم لتخرج السيارة إلى الخو اآلخر قليًل إلى اليسار  الدريكسونلف  -6

 ... لتستقيم السيارةبمقدار اللف إعادته 
اًستمرار بزيادة السرعة حتى ترى جسم السيارة التي تجاوزتها  -7

لتعود قليًل إلى اليمين الدريكسون ثم لف , كاملة  في المرآة خلفك
 ... لتستقيم السيارةبمقدار اللف ثم إعادته السيارة إلى خوك 

 مالحظات الدرجة تطبيقي نظري
    

 :بريك اليد استخدام :  28الدرس
يستخدم بريك اليد بعد إيقاف السيارة حتى ً تتدحرج إلى الخلف وذلك 

 ....بسحبه إلى أعلى بقوة 

 مالحظات الدرجة تطبيقي نظري
    

 :استخدام املكيف واملروحة :  29الدرس
عند الحاجة لتبريد داخل السيارة يتم تشغيل المكيف وقوة المروحة من 

ويفضل تشغيل المكيف وإوفائه حال كون , األزرار المخصصة لذلك 
 ...وواقفة السيارة مشغلة 

 مالحظات الدرجة تطبيقي نظري
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 :استخدام الراديو ضبط الساعة و :  31الدرس
تعني  Hحيث , لضبو الساعة يتم استخدام األزرار المخصصة لذلك  -1

 .يعني إعادة الضبو اًفتراضي  Rو , تعني الدقائق  Mو , الساعة 
 . عند الحاجة لتشغيل المذياع يتم استخدام األزرار المخصصة لذلك -2

 مالحظات الدرجة تطبيقي نظري
    

 :إلزالة الضباب نتبع اآلتي :  34الدرس
وحرارة قد يعلو الضباب زجاجات السيارة بسبب برودة الجو الخارجي 

الضباب قم بتشغيل المكيف على البارد  وإلزالت, لسيارة الجو الداخلي ل
 واختر موزع الهواء إلى األعلى إلزالة الضباب من الزجاج األمامي , 

 مالحظات الدرجة تطبيقي نظري
    

 :السيارة نتبع اآلتي  7لنتع:  32الدرس
 .التأكد من مناسبة المكان لذلك  -1
 .1الجير على  ثم نجعل,  ONعلى  السويتشنجعل  -2
 . نضغو الكلتش إلى األخير مع اًستمرار -3
 ونحذر من السقوو, إلى األمام نقوم بدف السيارة  -4

8
 . 

نفك الرجل من الكلتش مرة واحدة , قليًل وتحركها بعد دف السيارة  -5
 .( وإن شاء ئاها تشتغل السيارة .. ) مع الضغو على البنزين 

 مالحظات الدرجة تطبيقي نظري
    

 

                                                           

بسبب  , بدون دوران املفتاح ؛ وذلك عند عدم القدرة ىلع التشغيلتشغيل السيارة طريقة : انلتع هو  -  
 .ضع  ابلطارية 

 .صوت وحنوه من , كفن ال يبدأ السالق بعملية انلتع حىت يعطى إشارة ابلدء من اذل  يقوم بدف السيارة  -  
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 :إلقالع السيارة بدون الرجوع إىل اخللف :  33الدرس
 .من رفع بريك اليد بشكل صحيح التأكد  -1
 . 1تغيير الجير إلى  , دعسة الكلتش إلى األخير   -2
 ...ضغو البنزين شعرة مع , قليًل قليًل تخفيف دعسة الكلتش  -3
 .بلحظات أنزل بريك اليد كما تعلمت السيارة  قبل تحرك -4

 مالحظات الدرجة تطبيقي نظري
    

 :بني سيارتني ( الدخول )  التلبيقة:  31الدرس
 .التأكد بصرًيا بأن المكان يتسع لتلبيق السيارة  -1
 مع بعدها عنها بمقدار يسير, محاذاة السيارة لجسم السيارة األولى  -2
ثم , الرجوع إلى الخلف حتى ينتهي جسم السيارة األولى في المرآة  -3

 .التوقف 
قليًل قليًل ثم مواصلة الرجوع إلى الخلف , كامًل الدريكسون لف  -4

 .إلى أن تقترب من الرصيف 
قليًل ثم مواصلة الرجوع , كامًل للجهة األخرى الدريكسون ثم لف  -5

ثم إرجاع لفة , ثم التوقف , إلى أن تدخل السيارة بين السيارتين قليًل 
من تقديم وتأخير قليًل ثم التحرك , إلى أن تستقيم السيارة الدريكسون 

 .لموازنة استقامة السيارة والكفرات 

 مالحظات الدرجة تطبيقي نظري
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 :اخلروج من التلبيقة بني سيارتني :  35الدرس
 .التقدم إلى قرب السيارة األولى  -1
إلى قليًل قليًل ثم الرجوع , كامًل إلى جهة الرصيف الدريكسون لف  -2

 ...قرب الرصيف 
 ( .جهة خروج السيارة ) كامًل إلى الجهة األخرى الدريكسون لف  -3
إخراج الرأس , تشغيل إشارة الخروج حسب الجهة ,  1الجير -4

والنظر في الجانب
9
 ...للتأكد من عدم وجود سيارة قادمة  

مع التزام المسار وعدم الدخول في المسار  ,قليًل قليًل الخروج  -5
بقدر اللف الدريكسون وعندما تستقر السيارة في الخو يعاد ,  اآلخر

 ....لتستقيم الكفرات 

 مالحظات الدرجة تطبيقي نظري
    

 :تنبيهات :  36الدرس
فإن كان وً بد , ؛ لخوورته يجب عدم استخدام الجوال أثناء القيادة  -1

 . فأوقف السيارة
مشاهدة كذلك يجب عدم اًشتغال بغير القيادة من قراءة مجلت أو  -2

 ....ونحو ذلك , شاشات 
 ....ملحظة المرايات بين الفينة واألخرى والتيقظ المستمر  -3
كلما زادت سرعة السيارة كلما خفت حركة الدريكسون حتى تكون  -4

 .كالشعرة 
السيارة أثناء القيادة يجب التوقف  عند ظهور أي إشارة في وبلون -5

من , لذا ( الميكانيكي  –كهربائي سيارات ) واستشارة المختص , فوًرا 
كهربائي , سوحة : مثل , الجيد أن تحتفظ بأرقام جواًت مهمة 

 .ونحوهم , مصلح الرديتر , ميكانيكي , سيارات 

                                                           

وهو اجلانب , ويه اليت تقع باجلانب اذل  ال يمنن رؤيت  باملرآة اجلانبية  ,ال سيما املنطقة العمياء   - 3
 .األبعد من جسم السيارة 
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ًً بأول وعند ارتفاع مؤشر -6 الحرارة  متابعة مؤشر حرارة السيارة أو
ومن  ....ثم تفقد الماء , ثم اًنتظار حتى تبرد السيارة , يجب التوقف 
 .توفير ماء احتياوي للسيارة , األمر الهام 

, يتلف الكفرات والمساعدات , التفحيو اًختياري العبثي خلق ذميم  -7
, ويزعجهم , ويخيف اآلخرين , ويضعف تماسك أجزاء السيارة 

 .وعن أصحابه , ؛ لذا يجب البعد عنه ويعرض األنفس للتلف 
أثناء قيادتك للسيارة ً تفقد توازنك وثبات قيادتك وتركيزك على  -8

ألي تشويش جانبي كصراخ وضجيج ومناداة ً تفقد ذلك , الوريق 
ًً التوقف اآلمن ... ونحوها  ثم النظر في , ولو حصل تشويش فعليك أو
 ...األمر 

ير أمامك من دابة ونحوها فارفع قدمك عند رؤية أي عائق عن الس -9
 .مباشرة عن البنزين ثم قم بتخفيف السرعة كما تعلمت 

كلما زاد وول السيارة كلما زاد البعد عن الرصيف من الجانب  -12
من : وربما اقتضى األمر إلى أخذ اللفة الكاملة , ومن األمام حال اللف 

كن من األمام بعًدا من إلى أقصى ما يم, أقصى الشارع بعًدا من الجانب 
 .الرصيف حال اللف 

ا هذا الكتاب ً  -11 والسير بدون , مخالفة نظام المرور بيسمح نهائي ً
لمساعدة وقد صمم هذا الكتاب , ؛ للمصلحة العامة رخصة السير 

 .ونحوهم  ,الراغبين في الحصول على الرخصة 

 : املسلم آداب قائد السيارة:  37الدرس
 :قبل الركوب 

 .أن يكون مؤهل للقيادة  -1
 .المركبة وما حولها تفقد اليقظة والحذر ب -2

 :عند الركوب 
ِ : ) يقرأ دعاء الركوب  ِ ,  ِمْسِب اّللَّ د  ّلِلَّ َمم

م
َر نَلَا َهَذا } , احل ِ  َسخَّ بمَحاَن اذلَّ س 

نمَقلِب ونَ  ِرننَِي َوإِنَّا إىَِل َربيَنا لَم  قم نَّا هَل  م  ِ ,  {َوَما ك  د  ّلِلَّ َمم
م
ِ ,  احل د  ّلِلَّ َمم

م
د  ,  احل َمم

م
احل
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 ِ َب  ,  ّلِلَّ كم
َ
َب  ,  اّللَّ  أ كم

َ
َب  ,  اّللَّ  أ كم

َ
بمَحانََك ,  اّللَّ  أ يِس امهلل  س  ت  َنفم إيِني َظلَمم

نمَت 
َ
ن وَب إاِلَّ أ ِفر  اذل  ِفرم ِِل, فَإِنَّ   اَل َيغم (  فَاغم

12
 . 

 :أثناء القيادة 
ترك التشويش على اآلخرين بالمزاحمة : ومنه , كف األذى  -1

أو اإلسراع عند برك الماء فيبلل , والصوت العالي واألضواء المزعجة 
 .ونحو ذلك , المشاة 

الهدوء واًتزان واًعتدال والومأنينة حتى مع وجود المشوشات  -2
 .الجانبية 

تاج إلى أو من يح, إغاثة الملهوف بما ً ضرر فيه كإعانة المنقوع  -3
 األشرارمع الحذر من نقل , ونحو ذلك , مساعدة إلصلح سيارته 

 .أو تيسير السبل لهم , والمجرمين 
 .  كسيارة اإلسعاف ونحوها, فسح المجال لمن يحب التجاوز  -4
 .التزام السرعة المحددة فاإلفراو والتفريو كلهما مؤٍذ  -5
 .لبس حزام األمان  -6
 .ونحوها  كنظام اإلشارة,  المرورية وعدم مخالفتهااتباع األنظمة  -7
ومرض ونحو نعاس عدم التركيز من  ترك قيادة السيارة في حال -8

 .ذلك ؛ لخوورته 
 .اًعتناء باألضواء المولوبة كاستخدام اإلشارات الجانبية ونحوها  -9

فوريق , فلكل وريق نظامه في القيادة , مراعاة أحوال الوريق  -12
ووريق الخدمات , الخالي من السكان الوريق المدارس يختلف عن 

 ....وهكذا , يختلف عن وريق السرعة 
 .رع عدم رمي المخلفات في الشوا -11
  .والعفة والوهارة , غص البصر  -12
فهناك , إلى المرايات  راليقظة والحذر بمراقبة الوريق والنظ -13

 ...وهناك موبات , وهناك منعوفات , وهناك حفر , منحدرات 
 .وعدم التغيير إً لحاجة , المحدد للسير المسار التزام  -14
واكتمال ركوبهم , اًنتباه العام للركاب من حيث جلوسهم الصحيح  -15

وأنهم في وضعهم ,  واًنتباه الخاص لألوفال, ونحو ذلك , ونزولهم 
                                                           

 .وصحح  األبلاين ,  (94/ 9) داود أيب سنن - 1 
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؛ فهم حال القيادة  اًنتباه المستمر لتصرفاتهمالتيقظ و مع , الصحيح 
آخر وينبغي أن يجعل شخًصا ,  -ً قدر ئاها  –أكثر عرضة للحوادث 
 .؛ حتى ً يشغل السائق بغير القيادة بل قد يجب ,غير السائق لمتابعتهم

, منفعة القيادة  أً يترتب على قيادته مفاسد أكبر من تحصيل -16
 .كقيادة المرأة للسيارة من غير ضرورة 

وً يجعلها وسيلة ,  أن يستخدم هذه الوسيلة في واعة ئاها تعالى -17
أو يستمع بمذياعها ,  حرامفعل اليذهب بها إلى كأن ,  لفعل الحرام

 .ونحو ذلك , األغاني 

َب  اّللَّ   ) :اء السفر حال كونه مسافًرا عيقرأ د -18 كم
َ
َب  ,  أ كم

َ
اّللَّ  ,  اّللَّ  أ

َب   كم
َ
بمَحانَ }  أ ِ  س  رَ  اذلَّ نَّا َوَما َهَذا نَلَا َسخَّ ِرننِيَ  هَل   ك  قم نمَقلِب ونَ  َربيَنا إىَِل  َوإِنَّا م   لَم 
مَّ  { ل َك  إِنَّا اللَّه 

َ
ف َوى المِبَّ  َهَذا َسَفِرنَا يِف  نَسم مَّ  تَرمَض  َما المَعَملِ  َوِمنم  َواتلَّقم  اللَّه 

نم  وِ  َهَذا َسَفَرنَا َعلَيمَنا َهوي َده   َعنَّا َواطم مَّ  ب عم نمَت  اللَّه 
َ
اِحب   أ َفرِ  يِف  الصَّ  السَّ

َلِيَفة  
م
لِ  يِف  َواْل هم

َ مَّ  األم وذ   إيِني  اللَّه  ع 
َ
َثاءِ  ِمنم  بَِك  أ َفرِ  وَعم مَمنمَظرِ  َوَكآبَةِ  السَّ وءِ  ال  وَس 

نمَقلَبِ  م  يِف  المم  لِ  َما ِ ال هم
َ ونَ  تَالِب ونَ  آيِب ونَ :  ِفيِهنَّ َوَزاَد َقاَلُهنَّ َرَجَع َوِإَذا ,  وَاألم  اَعبِد 

ونَ  لَِربيَنا (  َحاِمد 
11
.  

 :عند إيقاف السيارة 
 .التزام قواعد المرور المتاحة في إيقاف المركبة  -1
الوقوف الصحيح وبقدر الحاجة ًسيما عند المحلت التجارية  -2

مع مراعاة رفع , ومحوات الوقود ونحو ذلك ؛ إلتاحة الفرصة لآلخرين 
 . المركبة حتى ً تتدحرجبريك اليد بقوة إلى أعلى ؛ 

 .وغري ذلك من اآلداب واألخالق الفاضلة 
 مالحظات الدرجة تطبيقي نظري

    
 

                                                           

 (  /  ) مسلم صحيح -   
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 :خفيفة للسيارة  صيانة:  38الدرس
أو , معرفته  ومما جيب .مما يتأكد االعتناء به لكل قائد مركبة  صيانة السيارة

 :التنبه له ومتابعته 
   زرار فتحة الشنوة الخلفية     -2          زرار فتحة علبة البنزين  -1
 (البريك ) زيت الفرامل   -4                 زرار فتحة الكبوت -3
 الفلتر  -6       زيت الجير                    -5
 الفحمات -8السيور                               -7
 الدريكسونزيت  -12زيت الماكينة                      -9

 الكفرات -12مكان الماء                      -11
حسب الجدول اآلتي, ينبغي متابعة صيانة السيارة باستمرار  -13

12
 : 

 وقت الصيانة المادة

 سير الماكينة الداخلي

 ألف كيلو 82بعد 

 سير الدينمو

 سير المكيف

 سير الدريكسون

 البواجي

 فحمات

تنظيف + زيت الماكينة 
 الفلتر

 4522ألف كيلو كحد أقصى وجيد قبله مثل  5بعد 

 تغيير السيفون
  ألف 9ألف كيلو كحد أقصى وجيد قبله مثل  12بعد 

 (مع التغيير الثاني لزيت الماكينة : أي ) 

 يثبت على نوع واحد من الزيوت نوع الزيت

 يثبت على نوع واحد من البنزين نوع البنزين

                                                           

وبعد جتربة السري ىلع , تمت كتابة بيانات هذا اجلدو  بعد استشارة مياكنييك متخصص يف هذا املجا   - 1 
 .  واحلمد هلل , سنوات   حسب تعليمات  ألكرث من 
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 تعبئة الهواء على حسب تعليمات السيارة الكفرات

 األفضل أن تكون البوارية حسب مواصفات الوكالة  البوارية
 

 :معرفة عالمات املرور :  39لدرسا
ا  علمات المرور مهمة -1 وذلك ؛ اًلتزام بها و, معرفتها يجب , جد ً

فهي تقتضي حفظ  ؛وسمًعا وواعة لولي األمر , للمصلحة العامة 
على الحفاظ  و, والحفاظ على األخلق العامة , وتنظيم السير , األنفس 
ا ,  الجليلةوغير ذلك من الفوائد , الوقت  فهو , ومخالفتها خوير جد ً

والذي ينتج ,  –ً قدر ئاها  –الشنيعة لحوادث من أسباب ا سبب رئيس
أن مخالفتها يعرضك  اكم, عنها أضراًرا جسيمة في العتاد واألرواح 

ولمعرفة علمات وتعليمات المرور يرجى قراءة  ... ةينوناقلا ةبوقعلل
 ...(  2,  1)  ملحق

 مالحظات الدرجة تطبيقي نظري
    

 

 
 

وعلى آله , وصلى ئاها وسلم على نبينا محمد , والحمد هلل رب العالمين 
 .وصحبه أجمعين 

 

 

 
 

 مالحظات الدرجة تطبيقي نظري
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المصدر : اللوحة اإلرشادية الصادرة من مدارس دلة لتعليم قيادة السيارات – المملكة العربية السعودية

ملحق رقم ١
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المصدر : اللوحة اإلرشادية الصادرة من مدارس دلة لتعليم قيادة السيارات – المملكة العربية السعودية

ملحق رقم ٢
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 كشف متابعة تطبيق دروس القيادة
 

 مالحظات التطبيق الدرس
   :شروو تعلم قيادة السيارة :  1الدرس

   :قبل الركوب :  2الدرس

   :عند الركوب :  3الدرس

   (المقود ) قفل وفتح الدريكسون :  4الدرس

   :تشغيل وإوفاء السيارة :  5الدرس

   :معرفة اتجاه الكفرات :  6الدرس

   :تنظيف الزجاج األمامي للسيارة :  7الدرس

   ( :البوري  -البوق ) ًستخدام الهورن :  8الدرس

   :ًستخدام األنوار :  9الدرس

   :استخدام التكبيس و الضوء العالي :  12الدرس

   :ًستخدام اإلشارات :  11الدرس

   إلقلع السيارة فقو (  1) تستخدم سرعة :  12الدرس

   (:  2,  1) للتحرك بسرعة :  13الدرس

   :إليقاف تحرك السيارة :  14الدرس

   :                        الل ف بشكل زاوية قائمة  :  15الدرس

   (:  3) للتحرك بسرعة :  16الدرس

   :                       الل ف بشكل نصف دائرة  :  17الدرس

   : تجاوز الموب :  18الدرس

   :                         الدوران في الدوار :  19الدرس

   (:  4) للتحرك بسرعة  : 22الدرس

   (:  5) للتحرك بسرعة :  21الدرس

   (: الريوس)الرجوع إلى الخلف :  22الدرس

   (:الجانبيتين ) استخدام المرايتين األماميتين :  23الدرس

   للخروج من جانب جسم واحد :  24الدرس

   للخروج من جانب جسمين :  25الدرس

   :الخلفية  استخدام المراية:  26الدرس

   :لتجاوز سيارة :  27الدرس

   :استخدام بريك اليد :  28الدرس

   :استخدام المكيف والمروحة :  29الدرس

   :استخدام الراديو ضبو الساعة و :  32الدرس

   :إلزالة الضباب نتبع اآلتي :  31الدرس

   :لنتع السيارة نتبع اآلتي :  32الدرس

   :إلقلع السيارة بدون الرجوع إلى الخلف :  33الدرس

   :بين سيارتين ( الدخول ) التلبيقة :  34الدرس

   :الخروج من التلبيقة بين سيارتين :  35الدرس

   :تنبيهات :  36الدرس

   :آداب قائد السيارة المسلم :  37الدرس

   :صيانة خفيفة للسيارة :  38الدرس

   :معرفة علمات المرور :  39الدرس
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 لفهرسا

 الصفحة املوضوع
 3 .............................................................................................................................. مقدمة

 5 ....................................................................................قيادة السيارة شروط تعلم :  1الدرس 
 5 ......................................................................................................قبل الركوب  :  2الدرس 
 5 ......................................................................................................الركوب  عند :  9الدرس 
 6 .......................................................................................... قفل وفتح الدريكسون:  4الدرس
 6 ........................................................................................تشغيل وإطفاء السيارة :  5الدرس

 6 .........................................................................................معرفة اجتاه الكفرات :  6الدرس 
 7 ..........................................................................تنظيف الزجاج األمامي للسيارة :  7الدرس 
 7 .....................................................................( البوري  –البوق ) الستخدام اهلورن :  8الدرس 
 7 ...............................................................................................الستخدام األنوار  :  3الدرس 
 7 ......................................................................الضوء العالي   وستخدام التكبيس ا:  11الدرس 
 8 ...........................................................................................الستخدام اإلشارات :  11الدرس 
 8 ..............................................................فقط  إلقالع السيارة(  1) تستخدم سرعة :  12الدرس 
 8 ....................................................................................(  2,  1) للتحرك بسرعة :  19الدرس 
 9 .......................................................................................إليقاف حترك السيارة :  14الدرس 
 01 .....................................................................................اللف بشكل زاوية قائمة :  15الدرس 
 01 .......................................................................................(   9) للتحرك بسرعة :  16الدرس 
 00 .....................................................................................اللف بشكل نصف دائرة :  17الدرس 
 00 .....................................................................................................جتاوز املطب :  18الدرس 
 01 .............................................................................................الدوران يف الدوار  :  13الدرس 
 01 .........................................................................................(  4) للتحرك بسرعة :  21الدرس 
 03 .........................................................................................(  5) للتحرك بسرعة :  21الدرس 
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 03 ............................................................................( الريوس ) الرجوع إىل اخللف :  22الدرس 
 03 .........................................................( اجلانبيتني )  ني األماميتنياستخدام املرايت:  29الدرس 
 01 ........................................................ للخروج من جانب جسم واحد كسيارة أو جدار:  24الدرس 
 01 ......................................................للخروج من جانب جسمني كسيارتني أو جدارين :  25الدرس 
 01 ....................................................................................اخللفية  استخدام املراية:  26الدرس 
 05 ..................................................................................................لتجاوز سيارة  :  27الدرس 
 05 ..........................................................................................استخدام بريك اليد :  28الدرس 
 05 ..................................................................................استخدام املكيف واملروحة :  23الدرس 
 06 ......................................................................... استخدام الراديوضبط الساعة و :  91الدرس 
 06 ..................................................................................................إلزالة الضباب :  91الدرس 
 06 ...................................................................................................لنتع السيارة  :  92الدرس 
 07 ............................................................... إلقالع السيارة بدون الرجوع إىل اخللف:  99الدرس

 07 ........................................................................بني سيارتني ( الدخول ) التلبيقة :  94الدرس 
 08 ........................................................................اخلروج من التلبيقة بني سيارتني :  95الدرس 
 08 .........................................................................................................تنبيهات :  96الدرس 
 09 ................................................................................... آداب قائد السيارة املسلم:  97الدرس

 11 ......................................................................................صيانة خفيفة للسيارة :  98الدرس 
 13 .........................................................................................معرفة عالمات املرور :  93الدرس 

 11 ..................................................................................................................(   1) ملحق رقم 
 15 .................................................................................................................(   2) ملحق رقم 

 15 ......................................................................................كشف متابعة تطبيق دروس القيادة 
 17 ...........................................................................................................................الفهرس 
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