
ח.
ע.
ב.

السرعة والمجازفة في الّسفر، مسافة رّد الفعل، مسافة التوقف

القوانني واألنظمة التي تتعّلق بهذا اجلزء:

ع���ادًة م���ا تكون إصابات حوادث الّطرق خطيرة، والّس���بب ف���ي ذلك يكمن في القانون الفيزيائّي البس���يط

.)2X2( أي أّنه إذا زادت السرعة بضعفني، فإّن قّوة الّضربة تزداد بأربعة أضع��اف
)3X3( وإذا زادت السرعة بثالثة أضعاف، فقّوة الّضربة تزداد بتسعة أضعاف

والّنتيج����������ة أّن احلادثة الّناجم������ة عن الّس���رعة العالية تؤّدي إلى ض���رر أك���بر من احلادثة الّناجمة عن 
س����رعة منخفض����ة.
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ב.ע.ח.

لإلنس���ان صفة ال تتغّير، ترافقه في رحلته احلياتّية، وهي )س���رعة رّد الفعل(. هذه الّصفة ال تتطوّر رغم 
التّطور الهائل في الّتكنولوجيا، ولذلك قد ُتعتبر أحياًنا صفة مضايقة.

إّن احملّفزات اّلتي يتعّرض لها اإلنسان تدرك بوساطة احلواّس، وتنقل إلى الّدماغ من أجل الّتصنيف والبرمجة، 
ومن ثّم يعطي الّدماغ األمر للجسم بشأن رّد الفعل لهذا احملّفز.

 الحظ العلماء أّن معّدل الّزمن اّلذي ميّر من وقت إعطاء احملّفز حّتى تسّلم الّرّد املطلوب )لدى اإلنسان املعافى( 
يبلغ 0.75 من الّثانية، فعندما نتحّدث عن قياس رّد الفعل للمحّفز، فإّن هذه املّدة الّزمنّية ال تشّكل مشكلة، 
ا. ولكن عندما نتحّدث عن رّد الفعل للمحّفز اّلذي يعطي وقت الّسفر للّسائق، فإّن املشكلة تبدو واضحة جًدّ

 
حني تس���تمّر املركبة في احلركة بنفس الّس���رعة، وفي نفس االّتاه تكون متاًما كما كانت من قبل 
اس���تيعاب احملّفز. ومن نظرة إلى الئحة أبعاد التوّقف، يبدو لنا بش���كل واضح أّنه عندما تزداد سرعة الّسفر 
فإّن الّزمن املطلوب لرّد الفعل يزداد بدوره، وبالّتالي خطر وقوع حادثة. وبسبب اخلطر يدعى زمن رّد الفعل 
)مّدة الّزمن من وقت استيعاب احملّفز حّتى رّد الفعل: الفرملة، استخدام املقود، إلخ( باملنطقة احلمراء؛ ألّن 

إصابة كّل ما هو موجود في الّداخل يصبح مؤّكًدا.

دة: 
ّ
مؤك

املس���احة احلمراء ميكن أن تّتسع عندما يكون الّسائق مش���غواًل، أو ضجًرا من االنشغال في أمور أخرى، ليس 
لها عالقة بالّس���ياقة، مثل: احملادثة الهاتفّية، وتوجيه مؤّش���ر الراديو إلى محّطة ما، والّتدخني، وما إلى ذلك.

ف:
ّ

زمن مسافة التوق
هن���اك حتس���ينات كثيرة ف���ي مج���ال الّتكنولوجيا من���ذ أن أنتج���ت أّول مركبة، ولكن ما ي���زال هناك 
الكثي���ر م���ن القوان���ني الفيزيائّية، وقوان���ني الّطبيعة اّلتي ل���م تتغّل���ب الّتكنولوجيا عليها؛ فالّس���ائق اّلذي 
ميّي���ز مرك���ز مش���اهدة ومتابعة، ف���ي طريق���ه، ولدي���ه رّد الفع���ل للّتوّقف، لي���س قادًرا عل���ى توقيف 
مركبت���ه ح���ااًل؛ فعدا الوق���ت املطلوب لرّد الفعل اإلنس���انّي، حتت���اج املركبة أيًضا إلى وق���ت من أجل رّد 
الفع���ل. إّن امل���ّدة الّزمنّية اّلتي حتت���اج إليها املركبة لتتوّص���ل إلى وضع يصبح فيه الّس���ائق قادًرا على رّد 
الفع���ل للمحّف���ز )مرك���ز املتابعة واملش���اهدة(، وحّت���ى التوّق���ف الك���امل والّت���اّم، يدعى )زم���ن الفرملة(.

سرعة رّد الفعل )المنطقة الحمراء(

املساحة احلمراء: هي املساحة اّلتي تقطعها املركبة حّتى استعمال الفرامل، 
وليس للّسائق أّية سيطرة على املركبة. 
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ח.
ע.
ב.

إّن إضافة جزء الّزمن / املسافة، املطلوب لرّد الفعل، وجزء الّزمن / املسافة املطلوب للّتوّقف يسّمى )زمن / مسافة التوّقف(.
ا كمثال على قّوة اإلصابة أيًضا يتعّلق مبسافة الفرملة.  ـً وما عرضناه سابق

بعد الّتوّقف باألمتارالّسرعة

بعد رّد الفعل كم في الّثانيةكم في الّساعة
4/3 في الّثانية

بعد الفرملة في 
الّشارع اإلسفلتّي 

اجلاّف
مسافة الّتوّقف

205.532.26.2

308.36511

4011.18917

5013.91014
24

6016.612.52032.5

7019.414.52842.5

8022.2173653

9025194665

10027.8215677

ف
ّ

وق
ّ
الّسرعة وأبعاد الت

ف 
ّ

وق
ّ
الئــحــة أبعـاد الت

 = 
مسافة الفرملةمسافة رّد الفعل

زمن مسافة التوقف
زمن زمن 

 +
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ב.ע.ח.

ال بّد من المحافظة على المنطقة الحمراء خالية من مراكز 
المشاهدة والمتابعة. 

كّلما خّففنا الّسرعة = قّللنا من املنطقة احلمراء

حقل أحمر حقل  وردي حقل أبيض

تي تحّول 
ّ
يقظة الّسائق وانتباهه ومهارته هي ال

المنطقة الحمراء إلى منطقة وردّية، أو منطقة بيضاء.

كيفّية احملافظة على مساحة فاصلة بينك وبني املركبة اّلتي تسير أمامك؟
بطريقة الّثانيتني: 

 
َ

على مسافة ثانيتين حافظت
 .

َ
هاب – وصلت

ّ
وأينما أردت الذ

انيتين: واحد وعشرين - اثنين وعشرين
ّ
طريقة الث

ا واحد وثالثين - اثنين وثالثين.. الخ
ً

وأيض

تذكر!
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ח.
ע.
ב.

ذي سيجري؟
ّ
تمرين على »المنطقة الحمراء«، ماذا يجري وما ال

1. في لعبة كرة قدم تسّدد ضربة اجلزاء من بعد 11 متًرا مباشرة إلى املرمى،،كم من الوقت تستغرق 
الكرة لالنتقال من قدم الاّلعب إلى داخل املرمى، علم�ًا بأّن سرعة الكرة 110 كم في الّساعة ؟ 

2. إذا كان هنالك عقبة علينا أن جنتازها ونحن نراها عندما تكون داخل »املنطقة احلمراء« الّتابعة لنا، 
فما هو رّد الفعل الّصحيح؟ وملاذا؟

3. ما هي احلاالت اّلتي ال ميكن فيها تاوز العقبات بسهولة؟ أعط أمثلة. 

 4. هل مسافة الّتوقف واملنطقة احلمراء متساوية في شارع جاّف وشارع رطب؟

5. إذا كانت مسافة الفرملة تتضاعف مّرة ونصف املّرة وقت املطر، فما هي مسافة الّتوّقف في الّسرعة 
الّتالية؟

50 كم /الّساعة                          80 كم / الّساعة                     140كم/الّساعة 

5



ב.ע.ח.

مالئمة الّسرعة، والمح�افظة على الب�عد

1. ملاذا يجب أن نحافظ على البعد )5 أسباب على األقّل( 

ول�ماذا؟

 3. ما هي الّسرعة األكثر إشكااًل في الّطريق  الّسريعة حسب رأيك؟ وملاذا؟

4. ما هي الّسرعة األكثر أماًنا داخل املدينة وخارجها؟ وملاذا؟

5. عندما نس���افر في س���رعة *2، تزداد مسافة رّد الفعل ضعفني. كم ضعًفا تزداد مسافة الفرملة  ول�ماذا؟ 
)استعمل الئ�حة مسافة الت�وقف(.
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ח.
ע.
ב.

أسئلة 3

مباذا تتمّيز الّطريق الّسريعة؟1

نقص في املتفّرقات) أ (
قّلة اإلشارات املرورّية. )ب(
انعدام املشاة.)ج(
جميع األجوبة صحيحة.)د(

ما اّلذي ال يتواجد على الّطريق الّسريعة؟2

املفتّرقات.) أ (
اإلشارات املرورّية.)ب(
حواشي الّطريق.)ج(
جميع االجوبه صحيحه)د(

3
ما هــي الّســرعة الّدنيــا للمركبــة اّلتي 
متنــع من الّدخول إلى الّطريق الّســريعة 

)اإلشارة املرورّية 74(؟
80) أ (

90)ب(

55)ج(
جميع األجوبة خاطئة.)د(

الّسرعة املعقولة هي الّسرعة: 4

اّلتي يشّجعني الّرّكاب في مركبتي على ) أ (
الّسفر به�ا.

 القصوى املسموحة في نفس الّطريق.)ب(

املتالئ�مة مع األحوال والّظروف، وال تزيد عن )ج(
الّسرعة القصوى املسموح بها.

املالئمة للّظروف واألحوال، وتزيد في كّل )د(
حالة عن الّسرعة املسموح بها.

أيّ مركبــة ممنوعــة مــن الّســفر علــى 5
الّطريق الّسريع؟

املركبة البطيئة.) أ (
املركبة اّلتي تسافر بشكل بطيء.)ب(
مركبة األمن.)ج(

الّدّراج�ات اله�وائي�ّة.)د(

ماهي الّطريق الّسريعة؟6

كّل طريق كثيرة املسالك.) أ (

فقط الّطريق كثيرة املسالك اّلتي ليست داخل )ب(
املدينة، وفيها جدار فاصل.

فقط الّطريق اّلتي أعلن عنها أّنها طريق )ج(
سريعة عن طريق إشارة مرورّية مالئمة.

كّل طريق متنع دخول مركبة بطيئة.)د(

ما معنى مصطلح »مساحة ميتة«؟7

املساحة اّلتي شهدت حوادث قاتلة.) أ (

املنطقة في الّطريق غير املرئّية، محجوبة عن )ب(
مدى رؤية الّسائق.

املنطقة املوجودة بالّضبط أم�ام املرك�بة في )ج(
أثناء الّسفر.

كّل مساحة تشاهد باملرآة.)د(

ما اّلذي يساعد الّسائق على معرفة وجود 8
مشكلة ما في الطريق الّسريعة؟

مجال رؤية جّيد لألم�ام.) أ (
سرعة الّسفر العالية.)ب(
محّوالت )مفترق ذو طبقتني(.)ج(
وجود سّيارات شرطة كثيرة على الّطريق.)د(
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ב.ע.ח.

مــا هو الوقــت الّتقريبّي اّلــذي يحتاجه 9
الّسائق ليقوم برّد فعـل؟

4/1 من الّثانية.) أ (
2/1 من الّثانية.)ب(
4/3 من الّثانية.)ج(

ثانيتان.)د(

فــي الّتوّقــف الفجائّي فإّن طول مســافة 10
الفرملة يتعّلق ب:

سرعة الّسّيارة.) أ (
ظروف الّطريق.)ب(
حالة اإلطارات.)ج(

جميع األجوبة صحيحة.)د(

ا؟11 في أّي حالة تكون الفرملة قصيرة جًدّ

في شارع ج�اّف.) أ (
في شارع رطب.)ب(
في شارع فيه حجارة صغيرة.)ج(

في طريق ترابّية.)د(

مسافة رّد الفعل تزداد: 12

عندما تزداد الّسرعة.) أ (
عندما يتعّقب الّسائق.)ب(
عندما يتحّدث الّسائق بهاتف خلوّي.)ج(

كّل األجوبة صحيحة.)د(

ما اّلذي يستطيع الّسـائق فعله لكـي يقّلل 13
من مسافة رّد الفعـل: 

ال ميكن فعل أّي شيء، فعامل رّد الفعل ثابت.) أ (
نزيد الّسرعة.)ب(
تخفيف الّسرعة.)ج(

نضغط على الّزامور.)د(

14
ما هـو البعــد األدنى اّلذي يجب علينا أن 
نحافظ عليه عن املـركبة األمامّية حسب 

القانون؟
ليس هناك أّي بند كهذا في القانون.) أ (
 4/3 من الّثانية على األقّل.)ب(
ثانية واحدة على األقّل.)ج(

 3 ثواٍن على األقّل.)د(

ملن مينع الّدخـول في الّطريق الّسريعة؟15

للتراكتور.) أ (
للمشاة.)ب(

الّدّراجة الّنارّية اّلتي يبلغ حجم محّرك�ها )ج(
50سم/3.

كّل األجوبة صحيحة.)د(

16
ما هي األفضلّيــات الّناجتة عن احملـافظة 
على بعد مناســب على املركـبة املســافرة 

أمـامك؟
مجال رؤية كبير أمامنا.) أ (
منع وقوع احلوادث.)ب(
مجال تسارع حسب اخلروج لالجتياز.)ج(

جميع األجوبة صحيحة.)د(
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ח.
ע.
ב.

عندما تزيد الّسرعة بثالثة أضعاف، كم 17
ضعًفا تزداد مسافة الفرمـلة؟

تبقى ك�ما ه�ي.) أ (
3 أضع�اف.)ب(
 6 أضع�اف.)ج(

 9 أض�ع�اف )د(

ما هو الّشيء األكبر فيما يلي؟18

مسافة رّد الفعل.) أ (
مسافة الفرملة.)ب(
مسافة الّتوّقف.)ج(

ليس هناك فرق بني أ، ب، ج.)د(

متى يفّضل أن نحـافظ على مسافة أكبر 19
عن الّسّيارة األمامّية ؟

ثانيتان تكفيان دائ�م�ًا.) أ (
في شارع رط�ب.)ب(
في شارع ج�اّف.)ج(

خالل سفر بطيء في منطقة داخ�ل املدينة.)د(

الّســرعة القصــوى املســموح بهــا ملركبة 20
خصوصّية في طريق خارج املدينة هي:

50 كم في الّساعة.) أ (

70 كم في الّساعة.)ب(
 80 كم في الّساعة.)ج(

100 كم في الّساعة.)د(

الّسرعة املفّضلة في الّطريق الّسريعة: 21

سرعة  بطيئة.) أ (

)ب(
س�رع�ة أكثر من املسموح به�ا، وحسب ظروف 
الّسير إذا كانت حالتا اجلّو واملركبة تسمحان 

بذلك.
الّسرعة القصوى املسموح بها.)ج(

سرعة حرك�ة الّسير، وبشرط أاّل تزيد عن )د(
الّسرعة القصوى املسموح به�ا.

الّســرعـة القصوى املســموح بهــا ملركبة 22
خصوصّية في الّطريق الّسريعة هي:

80 كم في الّساعة.) أ (

90 كم في الّساعة)ب(
110 كم في الّساعة.)ج(

120 كم في الّساعة.)د(

كم مــّرة تزيد قّوة الّضربة عندما تكون 23
الّسرعة أكبر ب 4 أضعـاف؟

.) أ ( ضعفنينْ
 4 أض�عاف.)ب(
8 أضعاف.)ج(

 16 ضعًفا.)د(

24
الّســرعة القصوى املســموح بهــا ملركـبة 
خصوصّيــة فــي منطـقة داخــل املدينة 

هي:
30 كم في الّساعة.) أ (

40 كم في الّساعة.)ب(
50 كم في الّساعة.)ج(

60 كم في الّساعة.)د(
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ב.ע.ח.

هل يســمح أن نتجاوز الّســرعة القصوى 25
املسموح بها خالل الّتجاوز؟

نعم.) أ (
كاّل.)ب(
نعم، ولكن في طريق كثيرة املسالك.)ج(
نعم، ولكن فقط في طريق خ�ارج املدينة.)د(

ما هــي الّســرعـة القصوى املســموح بها 26
للخروج من الّطريق الّسريعـة؟

55 كم في الّساعة.) أ (

70 كم في الّساعة.)ب(
90 كم في الّساع�ة.)ج(
حسب اإلشارة املرورّية.)د(

مــا هــي ممّيــزات احملافظة علــى البعـد 27
الكبير عن املركبة املسافرة أمـامـك؟

متّكن املرك�بة املتجاوزة من الّدخول بني ) أ (
مركبتني.

في حالة توّقف مركبة تسير أمامك.)ب(

تساعد على منع وقوع ح�ادث مع املرك�بة )ج(
املسافرة خلفنا.

جميع اإلجابات صحيحة.)د(

الّســائـق اّلذي يندمج من مســلك تسارع 28
إلى الّطريق الّسريعة يجب عليه: 

أن يتوّقف ويعطي حّق األولوّية.) أ (

أن يضيء أنوار املركبة ويعطي حّق األولوّية )ب(
للحركة في الّطريق الّسريعة.

أن يستخدم الّزامور.)ج(

أن يتسارع ويندمج مع حرك�ة الّسير، وإعطاء )د(
حّق األولوّية حلركة الّسير.

الّســائق اّلذي يخرج من الّطريق الّسريع 29
يجب عليه:

أن يخّفف سرعة املركبة قبل مسلك ) أ (
الّتخفيف.

أن يخّفف سرعة املركبة في مسلك الّتخفيف)ب(
أن يتسارع في مسلك الّتخفيف.)ج(
أن يتسارع قبل مسلك الّتخفيف.)د(

أين جتب الّســياقة في الّطريق الّســريعة 30
اخلالية اّلتي حتتوي على 3 مسالك؟

في أحد املسلكني في اجلهة اليمنى.) أ (
في املسلك األمين.)ب(
في املسلك األوسط.)ج(
حسب حرك�ة الّسير في كّل مسلك.)د(

كيــف نتجــاوز فــي طريق ســريعة ذات 31
ثالثة مسالك؟

فقط فبأقصى مسلك إلى اليسار.) أ (
فقط عن يسار املتجاوز.)ب(
في املسلك األوسط فقط.)ج(
عن ميني أو يسار املتجاوز.)د(

ما هي السرعة املعقولة؟32

سرعة مالءمة لشروط وظروف الطريق وال ) أ (
تتعد ى السرعة القصوى املسموح بها.

السرعة التي  يحث الر كاب السائق على )ب(
السفر بها. رغبة الر كاب هي أهم االعتبارات.

سرعة مالءمة لشروط وظروف الطريق، حتى )ج(
إذا كانت أعلى قليال  من السرعة املسموح بها.

السرعة القصوى املسموح بها في نفس الطريق )د(
هي السرعة املعقولة في جميع الظروف.
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33

مــا هي الســرعة القصــوى التي تُســَمح 
القيــادة بها في مركبــة رّكاب خاّصة في 
طريق ليســت داخــل املدينة يوجد على 
طولها مساحة فاصلة مبنّية إذا لم توضع 

إشارة مرور تشير إلى خالف ذلك ؟

100 كم/ الساعة) أ (

90 كم/ الساعة)ب(
110 كم/ الساعة)ج(

80 كم/ الساعة)د(

36
هل يُســَمح للسائق الســفر أثناء التجاُوز 
بســرعة أعلــى مــن الســرعة القصــوى 

املسموح بها ؟

مسموح في الطريق السريعة فقط.) أ (
ممنوع في جميع األحوال.)ب(

مسموح في الطريق التي ليست داخل املدينة )ج(
فقط.

مسموح أثناء تاُوز دراجة نارية فقط.)د(

34

 ما هي الســرعة القصوى املسموح بها في 
الشارع الذي في الصورة التي أمامك؟

20 كم/ الساعة) أ (

30 كم/ الساعة)ب(

10 كم /الساعة)ج(

40 كم/ الساعة)د(

37

 ما هــي الســرعة القصوى املســموح بها 
للمركبة اخلاّصة في مقطع الطريق الذي 

في الصورة التي أمامك؟

30 كم/ الساعة) أ (

90 كم/ الساعة)ب(

50 كم /الساعة)ج(

80 كم/ الساعة)د(

منطقة حركة سير معتدلة هي منطقة:35

معدة حلركة سير ملركبة بطيئة فقط) أ (

السرعة القصوى املسموح بها فيها هي 30كم/ )ب(
الساعة فقط

السرعة القصوى املسموح بها فيها هي 25كم/ )ج(
الساعة.

السرعة القصوى املسموح بها فيها هي 40 )د(
كم/ الساعة

ما هي السرعة املعقولة أثناء القيادة؟38

سرعة مالءمة للقانون ولشروط الطريق ) أ (
ومتكن التحكم الكامل باملركبة.

كل سرعة من املعقول أن يقود بها السائق.)ب(

كل سرعة يتح كم بها السائق حتكما )ج(
كاماًل مبركبته.

كل سرعة يحد دها السائق العادي بحسب )د(
اعتباراته وحتكيم رأيه.
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كيف يجب القيادة أثناء التجاُوز؟39

يجب السفر بنفس سرعة املركبة املتجاوزة.) أ (

مُينع السفر بسرعة أعلى من السرعة القصوى )ب(
املسموح بها.

يجب السفر أعلى ب�ِ� 10 كم/ الساعة من )ج(
السرعة التي تسافر بها املركبة املتجاوزة .

يُسمح السفر بسرعة أعلى من السرعة القصوى )د(
ا املسموح بها لوقت قصير – إذا كان األمر ضرورًيّ

ما هي العالقة بني سرعة السفر ومسافة 42
توقُفّ املركبة ؟

كل ما كانت سرعة املركبة أعلى، قلت ) أ (
مسافة توقُفّ املركبة. 

كل ما كانت سرعة املركبة أعلى، ازدادت )ب(
مسافة توقُفّ املركبة.

كل ما كانت سرعة املركبة أقل، ازدادت )ج(
مسافة توقُفّ املركبة.

ال توجد عالقة. مسافة التوقُفّ ثابتة وال )د(
تتعلق بسرعة املركبة

هل يجوز لسائق املركبة أن يتّعّدى السرعة 40
القصوى املسموح بها أثناء التجاُوز؟

ممنوع في جميع األحوال.) أ (

مسموح فقط في طريق ليست داخل املدينة.)ب(

مسموح من أجل تقصير زمن التجاُوز، إذا كان )ج(
األمر ضرورياًّ.

ممنوع إ ال إذا كانت الطريق متعددة املسالك.)د(

أّي من العوامل التالية يؤثّر على املســافة 43
الالزمة لتجاُوز مركبة أخرى؟

سرعتا املركبتني، املتجاِوزة واملتجاوزة.) أ (

سرعة املركبة املتجاِوزة فقط، سرعة املركبة )ب(
املتجاوزة ال تؤثر بتاًتا

سرعة املركبة املتجاوزة فقط، سرعة املركبة )ج(
املتجاِوزة هامة لكنها ال تؤثر

سرعتا املركبتني ال تؤثران على املسافة )د(
الالزمة.

ما هي السرعة املعقولة؟44

ما ) أ ( أية سرعة، بشرط أن يتحكم السائق حتُكّ
كامال  باملركبة.

م باملركبة، ومالءمة )ب( سرعة متِكن التحُكّ
جلميع الظروف وللسرعة القصوى املسموح بها.

في الشارع املع ب د- 80 كم/ الساعة، وفي )ج(
الطريق الترابية- 40 كم/ الساعة.

السرعة القصوى التي تستطيع املركبة السفر )د(
بها في الظروف القائمة.

41

ما هي داللة إشارة املرور التي أمامك ؟ 

خروج من منطقة حركة سير معتدلة. ) أ (
)حتديد السرعه(

دخول إلى منطقة سير معتدلة.)ب(
)حتديد السرعه(

مُينع السفر بسرعة أق ل من 30 كم/ الساعة.)ج(

مُينع صف ركن املركبة في مسافة أكثر )د(
من 30 سم عن الرصيف.
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45
ما هي املســافة التي يجــب احلفاظ عليها 
بني مركبة معّينة ومركبة أخرى تسافر 

أمامها؟
مسافة ثالث ثواٍن على األقل.) أ (
مسافة 40 مترا، ملنع حادث طرق.)ب(
مسافة 30 مترا، لتمكني توقُفّ آمن.)ج(

مسافة متكن التوقُفّ في كل وقت ومنع )د(
حادث طرق.

ما هي »مسافة ّرّد الفعل« ؟49

) أ (
املسافة التي تقطعها املركبة من اللحظة التي 
يرى فيها السائق خطرا وحتى التوقُفّ النهائي 

للمركبة.

)ب(
املسافة التي تقطعها املركبة من اللحظة التي 
يدوس فيها السائق على دواسة الفرامل وحتى 

التوقُفّ النهائي للمركبة.

)ج(
املسافة التي تقطعها املركبة من اللحظة التي 

يرى فيها السائق خطرا وحتى اللحظة التي 
يبدأ فيها برد  الفعل على اخلطر.

)د(
املسافة التي تقطعها املركبة من اللحظة التي 

يبدأ فيها السائق برد  الفعل على اخلطر وحتى 
التوقُفّ النهائي للمركبة.

أّية جملة من اجلمل التالية صحيحة ؟46
مسافة التوقُفّ أكبر دائما من مسافة الفرملة.) أ (
ف.)ب( مسافة الفرملة أكبر دائما من مسافة التوُقّ
مسافة الفرملة تساوي دائما مسافة رد  الفعل.)ج(

مسافة رد  الفعل أكبر دائما من مسافة )د(
الفرملة.

في أّية حالة يجب احلفاظ على مسافة فرق 50
أكبر من املتّبع من املركبة املسافرة أمامنا؟

ال توجد حالة كهذه، تكفي مسافة ثانيتني دائًما.) أ (
عندما تسافر أمامنا شاحنة أو مركبة ثقيلة أخرى.)ب(

في احلالة التي تكون الرؤية فيها محدودة وفي )ج(
القيادة في شارع أملس وفي حالة التعب.

في القيادة بسرعة منخفضة في طريق داخل )د(
املدينة.

ما هي »مسافة الفرملة« ؟47

) أ (
املسافة التي تقطعها املركبة من اللحظة التي 
يدوس فيها السائق على دواسة الفرامل وحتى 

التوقُفّ النهائي  للمركبة.

)ب(
املسافة التي تقطعها املركبة من اللحظة التي 
يرى فيها السائق خطرا وحتى التوقُفّ النهائي 

للمركبة .

املسافة التي تقطعها املركبة خالل زمن رد  )ج(
فعل السائق.

)د(
املسافة التي تقطعها املركبة من اللحظة التي 

يرى فيها السائق خطرا وحتى اللحظة التي 
يدوس فيها على دواسة الفرامل.

ما هي »مسافة ّرّد الفعل« ؟51

ال توجد »مسافة رد  فعل«، توجد مسافة ) أ (
توقُفّ فقط.

املسافة التي تقطعها املركبة منذ رؤية اخلطر )ب(
وحتى الدوس على دواسة الفرامل. 

)ج(
املسافة التي تقطعها املركبة من اللحظة التي 
يرى السائق فيها خطرا وحتى التوقُفّ النهائي 

للمركبة.

)د(
املسافة التي تقطعها املركبة من حلظة الدوس 

على دواسة الفرامل وحتى التوقُفّ النهائي 
للمركبة

« ؟48 ما هي »مسافة التوقُفّ

املسافة التي تقطعها املركبة إلى أن يرى ) أ (
السائق خطًرا.

املسافة التي تقطعها املركبة منذ بداية )ب(
الفرملة وحتى توقُفّ املركبة.

)ج(
املسافة التي تقطعها املركبة من حلظة رد  
فعل السائق على خطر وحتى اللحظة التي 

يدوس فيها على دواسة فرامل املركبة.

املسافة التي تقطعها املركبة من اللحظة التي )د(
يرى فيها السائق خطرا وحتى توقُفّ املركبة.

كيف تؤثّر السرعة على مسافة التوقُفّ ؟52

.) أ ( كل ما ازدادت السرعة، ازدادت مسافة التوقُفّ

.)ب( كل ما ازدادت السرعة، قل ت مسافة التوقُفّ

.)ج( ال يوجد تأثير لسرعة املركبة على مسافة التوقُفّ
.)د( كل ما قل ت السرعة، ازدادت مسافة التوقُفّ
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ما هو تأثير الســرعة العالية على نتائج 53
حادث الطرق ؟

السرعة العالية تُطيل زمن رد الفعل وبذلك ) أ (
تزيد من األمان.

السرعة العالية تقصر بشكل ملحوظ  زمن رد  )ب(
فعل السائق وتزيد من األمان.

السرعة العالية تُسِبب شد ة أكبر لالصطدام )ج(
وضررا وإصابات بالغة مبدى أكبر

ال يوجد للسرعة العالية تأثير على نتائج )د(
حادث الطرق.

أيّة جملة من اجلمل التالية صحيحة ؟53

مسافة رد  الفعل أكبر دائما من مسافة ) أ (
الفرملة

مسافة التوقُفّ أكبر دائما من مسافة الفرملة.)ب(
.)ج( مسافة رد الفعل أكبر دائما من مسافة التوقُفّ

.)د( مسافة الفرملة أكبر دائما من مسافة التوقُفّ

ما هي أفضليّة القيادة بسرعة منخفضة 54
في حاالت اخلطر؟

.) أ ( مسافة رد  الفعل تكون أطول وتكفي للتوقُفّ

مسافة رد  الفعل والفرملة والتوقُفّ تكون )ب(
أطول، لذلك يكون السفر أكثر أماًنا.

مسافات رد  الفعل والفرملة والتوقُفّ تكون )ج(
جميعها أقصر، لذلك يكون السفر أكثر أماًنا

زمن رد  الفعل يكون أقصر بحيث يكفي )د(
السائق التخاذ القرار الصحيح.

أيّة جملة من اجلمل التالية صحيحة ؟54

في القيادة بسرعة منخفضة  يقُصر زمن رد  ) أ (
الفعل، ولذلك يطول زمن الفرملة.

)ب(
في القيادة بسرعة منخفضة تكبر مسافة رد  
الفعل، ولذلك يتمكن السائق من التوقُفّ بأمان 

عند احلاجة.

)ج(
في القيادة بسرعة منخفضة تكبر مسافة 

 ، الفرملة ومسافة رد  الفعل ومسافة التوقُفّ
ولذلك يكون السفر أكثر أماًنا.

)د(
في القيادة بسرعة منخفضة تقل مسافة رد  

، ولذلك  الفعل ومسافة الفرملة ومسافة التوقُفّ
يكون السفر أكثر أماًنا.

ما هي املشكلة التي يواجهها السائق الذي 55
يسافر بسرعة عالية ؟

لدى السائق وقت قصير جداًّ لرد  الفعل على ) أ (
أحداث في الطريق.

ال توجد أية مشكلة في السفر بسرعة عالية.)ب(

زمن رد  فعل السائق يطول كثيًرا.)ج(

زمن رد  فعل السائق يقصر وذلك يش كل )د(
خطًرا.

ما الذي يُطيل مسافة رّد  الفعل ؟55

القيادة بسرعة عالية.) أ (

القيادة في الساعات التي الرؤية فيها محدودة.)ب(

ى بالرمل.)ج( القيادة في شارع رطب أو مغًطّ

دم معرفة السائق بشكل كاٍف للمركبة التي )د(
يقودها.

مباذا تتعّلق مسافة ّرّد الفعل؟56

بزمن رد  فعل السائق وبسرعة املركبة.) أ (

بصالحية الفرامل في املركبة.)ب(

بسرعة املركبة فقط.)ج(

بزمن رد  فعل السائق فقط)د(

ف املركبة ؟56 ما الذي يُطيل مسافة توُقّ

عدم معرفة السائق بشكل كاٍف  للمركبة ) أ (
التي يقودها.

ى بالرمل.)ب( القيادة في شارع رطب أو مغًطّ

القيادة في الساعات التي الرؤية فيها محدودة.)ج(

القيادة مقابل ريح قوية بشكل خاص.)د(
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