
تعالوا الي يا جميع املتعبني و الثقيلي االحمال و انا اريحكم (متي 11:28)

بسم اآلب و اإلبن و الروح القدس اإلله الواحد آمني

 خدمة األنبا أبرآم

تدريب علي امتحان قيادة السيارات باللغة العربية بوالية كاليفورنيا االمريكية

 ١. عندما تقود السيارة في الضباب او عند تساقط الثلج، يجب عليك استخدام
املصابيح االمامية ذات اإلضاءة املنخفضة    

املصابيح االمامية ذات اإلضاءة العالية
مصابيح االنتظار

 ٢. عندما تقوم باملناورة عند منحني حاد
يجب عليك قانونيا القيادة بسرعة اقل من السرعة املحددة    

يجوز لك تجاوز السرعة املحددة، إذا كنت تعتقد انك تتمتع بمهارة القيادة
تهدى من سرعتك حتي تستطيع التوقف عند الضرورة

 ٣. يجوز نقل الحيوانات في الجزء الخلفي من شاحنة صغيرة، فقط إذا
كانت جوانب الشاحنة ترتفع عن سطح املركبة بعدد كبير من البوصات    

جوانب الشاحنة مثبتة تثبيتا صحيحاً
صندوق الشاحنة مغلق

٤. أي مما يلي يعتبر دوران قانوني لالتجاه الخلفي؟
علي طريق سريع مقسوم نصفني حيث توجد فتحة ممهدة للدوران    

امام مخفر االطفاء
فوق مجموعتان من الخطوط الصفراء املزدوجة غير املتقطعة املسافة بينهما قدمني او اكثر بالطريق

٥. يعني الخط االصفر غير املتقطع و بجوارة خط اصفر مكسور ان املركبات
يجوز ان تمر في كال االتجاهني    

يجوز لها املرور بجوار الخط املنكسر
يجوز لها املرور بجوار الخط غير املتقطع

 ٦. تعتبر ممرات الدوران لالتجاه الخلفي في املناطق التجارية، ما لم يسجل غير ذلك
غير قانونية النها تمثل خطورة    

قانونية في اي مكان ال تشكل فية املركبات القادمة من االتجاه املعاكس خطرا
قانونية فقط عند التقاطعات، ما لو توجد عالمة تمنع وجودها
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إِلُهنَا رَِحيٌم" (سفر املزامير 116: 5) الرَّبُّ َحنَّاٌن َوِصدِّيٌق، َو

٧. يجب عليك ان تستخدم بوق سيارتك عندما
تقف سيارة اخري في طريقك    

يمكن ان تساعد في منع وقوع الحوادث
اجتياز دراجة

٨. يمكنك ايقاف سيارتك بجوار الرصيف الذي بهذا اللون للمدة الزمنية املحددة علي الرصيف او علي العالمة باللون
اخضر    

احمر
ازرق

٩. إذا كنت تركب في مركبة مزودة بحزام الخصر و حزام الكتف، فانه
مطلوب منك استخدام حزام الخصر فقط    

مطلوب منك استخدام كال من حزامي الخصر و الكتف
مطلوب منك استخدام حزام الكتف فقط

١٠. هذه العالمة الصفراء تعني
منعطف قادم    

مسموح باالنعطاف يمينا علي السهم االخضر فقط
منعطف حاد لليمني

١١. تحذرك العالمات البرتقالية التي علي الطريق من
وجود مدرسة امامك    

وجود اشارة مرور امامك
وجود عمال طرق او معدات طريق امامك

١٢. هذه العالمة البيضاء تعني
 يجب ان تهديء السرعة و تنتقل الي اليمني    

يجب ان تبقي في الحارة اليمني اذا كنت تسير بسرعة اقل من حركة املرور
املركبات ذات السرعة االقل تخرج من جهه اليمني

١٣. اي من املركبات التالية يجوز لها استخدام الحارة التي عليها هذه العالمة ؟
سيارة مكشوفه بها سائق و طفالن    

شاحنة كبيرة ال يوجد بها سوي السائق
مركبة رياضية بها سائق و طفل و الحيوان االليف لالسرة

١٤. للتاكد من ان الحارة خالية قبل ان تغير الحارات، يجب عليك
النظر في املرايا الخارجية ملركبتك فقط    

النظر فوق كتفك باتجاة الحارة التي تريد دخولها
ان تدير راسك دائما و النظر من فوق كتفك االيمن  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ْونَُه، لِلنَّفِْس الَِّتي تَطُْلبُُه" (سفر مراثي إرميا 3: 25) "طَيٌِّب ُهَو الرَّبُّ لِلَِّذيَن يَتَرَجَّ

١٥. اذا اقتربت من تقاطع دون وجود عالمة قف او اشارة مرور، يجب عليك 
التوقف دائما قبل القيادة لتعبر التقاطع    

التوقف قليال و النظر يمني الطريق علي كافة املركبات االخري
تهدئة السرعة و االستعداد للتوقف عند الضرورة

١٦. عندما ال تعمل إشارة املرور في تقاطع رباعي، يجب عليك
التوقف تماما ثم متابعة السير عندما يكون ذلك امنا    

تهدي من سرعتك و التحقق من حركة املرور ثم متابعة السير بحذر خالل التقاطع
عبور التقاطع و ضبط سرعتك فقط اذا كانت توجد حركة مرور

١٧. عندما تشاهد سائق متشتت يقود مركبتة بينما يتحدث في الهاتف الخلوي، يجب عليك
افساح مسافة اكبر بني مركبتك و مركبتة    

تنبية الشرطة
تشير لهذا السائق ان يتوقف عن استخدام الهاتف الخلوي

١٨. يجب علي السائق االلتزام بالتعليمات الصادرة عن
اذا كانت مثبتة في املركبة (GPS) اجهزة تحديد املوقع العاملي    

السائقون االخرون الذين تعطلت سيارتهم علي الطريق
العاملون بتنظيم املرور بمناطق العمل علي الطريق ( حاملي الراية )

١٩. عندما يبدا هطول االمطار الول مرة، هدي من سرعتك و شغل مساحات الزجاج االمامي و
تشغيل املصابيح االمامية ذات االضاءة املنخفضة    

تشغيل املصابيح االمامية ذات االضاءة العالية
الضغط علي الفرامل

٢٠. تتسبب القيادة بسرعة اقل بكتير عن سرعة تدفق املرور في
تقليل احتمال وقوع الحوادث    

زيادة احتمال وقوع الحوادث
عدم تغيير احتماالت وقوع الحوادث

٢١. يعني وجود سهم احمر يشير جهة اليمني فوق اشارة املرور انة يمكنك
االنعطاف بهذا االتجاه بعد ان تهدي من سرعتك و التحقق من حركة املرور    

عدم االنعطاف في هذا االتجاه حتي يتغير ضوء اشارة املرور الي اللون االخضر
االنعطاف بهذا االتجاه فقط عندما تصل للتوقف التام

٢٢. توقفت عند تقاطع طرق، و تحول ضوء اشارة املرور في الحال الي اللون االخضر، فانة يجب عليك
االنتظار 5 دقائق دائما قبل متابعة السير    

االنتظار حتي تتوقف حركة املرور تماما في كافة التقاطعات قبل متابعة السير
التوقف قليال و النظر في جميع الجهات للتاكد من عدم وجود مركبة او دراجة او احد املشاة  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عْ! الَ تَرَْهْب واَلَ تَرْتَِعْب ألَنَّ الرَّبَّ إِلَهَك َمَعَك َحيْثَُما تَذَْهُب" (سفر يشوع 1: 9) تََشدَّْد َوتََشجَّ

٢٣. اي مما يلي يعتبر االجراء املناسب للوقوف املتوازي للسيارات؟
الوقوف بجانب املركبة امام املنطقة املفتوحة ثم الرجوع للخلف في املكان    
الوقوف بجانب املركبة خلف املنطقة املفتوحة ثم القيادة لالمام للدخول للمكان
القيادة باتجاه االمام و دخول املكان دون توقف حتي ال تعوق حركة املرور

٢٤. اذا كانت سائق و كنت طرفا في حادث تصادم، يتطلب منك القانون تغيير بيانات رخصة القيادة مع وجود
شهود    

جميع من اشتركوا بالحادث
حراس االمن

٢٥. ما فائدة اتباع مسافات السالمة بينك و بني املركبات االخري؟
لتمنح نفسك الوقت لرد الفعل

يمكن للسائقني االخرين قطع الطريق عليك
حتي ال تقع املركبات االخري في النقاط العمياء لك

 ٢٦. اذا تعطلت مركبتك علي الطريق السريع و لم تكن هناك مساحة كافية علي حافة الطريق االخراج السيارة
 بالكامل عن حارة املرور، يجب عليك تشغيل مصابيح و ميض الخطر و

عندما يكون ذلك امنا الخروج من املركبة و االبتعاد عنها و البقاء في منطقة امنة    
البقاء في املركبة حتي وصول املساعدة

الوقوف خلف املركبة لتحذير السائقني االخرين

 ٢٧. يكون الدخول للطريق امنا، اذا كنت
توفر مساحة من خالل فرض طريقك في فجوة صغيرة    

تقود علي حافة الطريق حتي تصل لفتحة
االنتظار حتي وجود فجوة مناسبة بحركة املرور لدخول الطريق

 ٢٨. في شوارع املدينة يجب عليك التوقف قليال و النظر يمني الطريق علي مركبة طواري عن طريق
القيادة علي الحافة اليمني من الطريق ثم التوقف    

االنتقال الي الحارة اليمني و القيادة ببطء حتي تمر مركبة الطواريء
التوقف علي الفور، حتي ان كنت في تقاطع طرق

٢٩. يحق لشخص بلغ 21 عاما او اكثر القيادة مع وجود حاوية مشروبات كحولية مفتوحة، اذا كانت هذه الحاوية
تحت املقعد االمامي    
في صندوق القفازات

في حقيبة السيارة
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َسِمْعتُْم أَنَُّه ِقيَل: تُِحبُّ َقِريبََك َوتُبِْغُض َعُدوََّك.  َوأَمَّا أَنَا فَأَُقوُل َلُكْم: أَِحبُّوا أَْعَداَءُكْم. بَارُِكوا الَِعِنيُكْم. أَْحِسنُوا إَِلى ُمبِْغِضيُكْم، َوَصلُّوا 
ألَْجِل الَِّذيَن يُِسيئُوَن إَِليُْكْم َويَطْرُُدونَُكْم (إنجيل متى 5: 43)

٣٠ . اي سائق يهرب بارادتة او يحاول التهرب من رجل الضبط القضائي عند اصابة شخص بجرح خطير، يتعرض ل
السجن بسجن الوالية ملا يصل الي سبع اعوام    

غرامة ال تقل عن 1000$ دوالر امريكي
حضور صف ادارة الغضب

٣١. عليك إخطار ادارة رخص القيادة و السيارات في غضون خمسة آيام إذا
بعت سيارتك او انتقلت ملكيتها الى شخص اخر    

قمت بتغير لون سيارتك
حصلت علي مخالفة مرورية

٣٢. ما هي أفضل نصيحة للقيادة عند وجود غبار كثيف او ضباب كثيف؟
يجب عدم القيادة ببطء شديد خوفاً من اصطدام سيارة بك

يجب تشغيل انوار السيارة العالية و املنخفضة بالتبادل لتحسني الرؤية امامك
حاول أال تقود السيارة حتي تتحسن االحوال

٣٣. يجب ان تقود السيارة بحذر أكثر عندما
تريد مشاهدة حادثة محاطة برجال الشرطة

تكون بالقرب من املدارس و املالعب و املناطق السكنية
عند عبورك بالقرب من الشاحنات الضخمة في الطرق السريعة

٣٤. راقب دائماً الدرجات النارية قبل أن تدور ألنها
صغيرة الحجم مما يؤدي الي صعوبة رؤيتها

دائماً لها حق املرور في التقاطعات
يجب توفير حارة مرور كاملة لها

٣٥. عندما تدخل الطريق السريع ، يجب عليك ان تتفحص الطريق من خالل
استخدام املرايا الداخلية و الخارجية فقط

النظر الي الجانب فقط
فحص كل املرايا و االستدارة برآسك

٣٦. إذا ركنت سيارتك علي الرصيف األيمن في مرتفع ، عليك
توجيه العجالت إلي األمام في خط مستقيم

إدارة العجالت األمامية نحو اليسار
إدارة العجالت األمامية نحو اليمني

٣٧. للدخول علي الطريق السريع يكون أكثر اماناً إذا
االنتظار حتي تجد مجاالً كافياً لدخول الطريق

القيادة في حارة الطوارئ حتي تجد مجاالً للدخول
انتقلت ببطء إلي الحارة األقرب حتي تترك فرصة كافية للسائقني األخرين كي يفسحوا لك املجال  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الَ تََخْف ألَنِّي َمَعَك. الَ تَتََلفَّْت ألَنِّي إِلُهَك. َقْد أَيَّْدتَُك َوأََعنْتَُك َوَعَضْدتَُك ِبيَِمنيِ ِبرِّي" (سفر إشعياء 41: 10)

٣٨. االنتقال السريع بني الحارات في الطريق السريع في أوقات ازدحام املرور
يؤدي إلي تحسني انسياب املرور مما يخلق مسافات النضمام األخرين

يتسبب في مزيد من الزحام بسبب إبطاء السيارات األخري
يزيد من كفاءة الوقود

٣٩. تفصل الخطوط الصفراء املتواصلة
بني حارات الدرجات النارية و حارات السيارات

بني حارات املرور في الطرق ذات االتجاه الواحد
بني السيارات التي تسير في اتجاه معاكس من بعضها البعض

٤٠. يجب استخدام األنوار العالية األمامية في الليل كما يلي 
في الشوارع غير املضاءة فقط

باقل قدر ممكن
كلما كان ذلك مسموح به قانونياً و ال يشكل خطر

٤١. عندما تقوم بقيادتك للسيارة ، عليك
النظر دائما إلي األمام

النظر فقط إلي السيارات التي أمامك
النظر إلي األمام و إلي الخلف و إلي القريب و البعيد

٤٢. أدر العجالت األمامية نحو الرصيف عندما تركن السيارة
في منحدر
في عقبة

علي طريق مستو

٤٣. إذا كنت في منحني حاد ، يجب أن تستخدم الفرامل لتخفيض سرعة سيارتك
بمجرد دخولك الي املنحني مباشرة

قبل الدخول في املنحني
خالل فترة مرورك باملنحني بكاملها

٤٤. عليك إعطاء سيارات الطوارئ األحقية في املرور عن طريق
التوقف فوراً حتي إن كنت في التقاطع

القيادة بالقرب من الحافة اليمني للطريق بقدر اإلمكان و التوقف
االنتقال الي الحارة اليمني و القيادة ببطء حتي تمر

� 6خدمة االنبا ابرام بكنيسة السيدة العذراء و االنبا بيشوي بلوس انجليوس

https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=29&chapter=41


ُكْم َعَليِْه، ألَنَُّه ُهَو يَْعتَِني ِبُكْم" (رسالة بطرس الرسول األولى 5: 7) "ُمْلِقنَي ُكلَّ َهمِّ

٤٥. عند التوقف في موقع سكك حديدية متعدد املسارات ، عليك العبور
فقط إذا كنت تري بوضوح في كال األتجاهني

بمجرد ان يتخطي القطار الطريق الذي تسير فية
فقط بعد ان تبدأ السيارات االخري في العبور

٤٦. عندما تري سهماً أخضر باتجاه اليسار في اإلشارة الضوئية ، يعني ذلك انه يمكنك
الدوران الي اليسار دون انتظار

الدوران الي اليسار او السير في اتجاه مستقيم
الدوران في هذا االتجاه فقط بعد توقفك

٤٧. ال يحق لك ايقاف سيارتك في أي وقت
بجوار رصيف مدهون باللون االحمر
بجوار رصيف مدهون باللون االصفر

أمام مدرسة أثناء وجود التالميذ

٤٨. عليك أن تزيد املسافة التي بينك و بني السيارة التي أمامك إذا
كنت وراء سيارة ركاب صغيرة

كانت هناك سيارة أخري تندفع خلفك بالقرب منك مباشرة
كنت تقود السيارة بسرعة أقل من الحد املسموح به

٤٩. متي يمكنك أن تقود سيارتك و أنت تضئ مصابيح االنتظار؟
بعد غروب الشمس بنصف ساعة أو قبل شروقها بنصف ساعة

ال يجور تحت اي ظروف
في الضباب الكثيف حينما تنخفض الرؤية

٥٠. الرجوع الي الخلف بصورة آمنة بالسيارة يشتمل علي كافة ما يلي فيما عدا
النظر خلف كتفك األيمن أثناء الرجوع بالسيارة إلي الخلف

تفحص خلف سيارتك قبل أن تستقلها
إطالق صوت التنبيه قبل الرجوع إلي الخلف

٥١. أي مما يلي صحيح فيما يتعلق بالدراجات النارية؟
الدراجات النارية صغيرة الحجم و يمكن ان يراها السائقون بسهولة

ال يجوز للدراجات النارية تقاسم حارات املرور
يجب أن تكون املسافة التي تفصل الدراجات النارية عن السيارة كبيرة

٥٢. بإمكانك أن تقوم بركن سيارتك بشكل قانوني
في منطقة لعبور املشاة غير محددة املعالم
في جانب الطريق املواجه للسيارات القادمة

علي جانب الطريق السريع في حالة الطوارئ  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"َضَلْلُت ِمثَْل الَخرُف اْلَضال، فاطُْلْب َعبَْدَك، ألَنِّي لَِوَصايَاَك َلْم أَنَْس" (سفر املزامير 119: 176)

٥٣. متي يمكنك قانونياً املرور من حول أو تحت بوابة عبور السكك الحديدية؟
ال يمكن ذلك تحت اي ظروف

عندما يمكنك أن تري كال الجانبني بوضوح
عندما ال تكون أضواء التحذير في حالة الوميض

٥٤. اي طريقة مما يلي تعتبر الطريقة الصحيحة لتغيير الحارة التي تسير فيها؟
تعطي إشارة ثم تنظر في املرآة و بعد ذلك تغير الحارة

تعطي إشارة و تنظر من أعلي كتفك ثم تغير الحارة
تنظر في املرائي و تنظر من اعلي كتفك ثم تغير الحارة

٥٥. حدد الحالة التي تنطبق علي الشاحنات الكبيرة فيما يلي
أنها تاخد فترة أطول حتي تقف مقارنة بسيارات الركاب

أنها جميعا مزودة بفرامل هواء مما يتيح لها التوقف بشكل سريع
أنها تتمتع بدرجة أعلي من القدرة علي املناورة مقارنة بسيارات الركاب

٥٦. تكون السرعة القصوي في املناطق السكنية او التجارية ، ما لم توجد عالمة تشير إلي غير ذلك كما يلي
ميل / ساعة 35
ميل / ساعة 30
ميل / ساعة 25

٥٧. ما الذي يجب عليك أن تفعلة إذا بلغت تقاطعا و وجدت االشارة تومض بأللون االصفر؟
الحفاظ علي السرعة التي تسير بها مع مراقبة السيارات االخري

التوقف قبل عبور التقاطع
تخفيض السرعة و عبور التقاطع بحذر

٥٨. للمساعدة علي تجنب انزالق السيارة علي األسطح الزلقة يجب عليك
نقل السرعة إلي الغيار االقل، بعد أن تبدأ نزول املنحدر

زيادة السرعة عند دخول املنحنيات و استخدام الفرامل عند الخروج منها
خفض السرعة عند املنحنيات و تقاطعات الطرق

٥٩. تستطيع الخروج عن الطريق لتجاوز سيارة أخري
إذا كانت السيارة التي أمامك تقوم بالدوران لليسار

إذا كان هناك مساران أو أكثر في االتجاه الذي تسير فيه
ال يصلح ذلك تحت أي ظروف
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، َوأَْستَرِدُّ امْلَطُْروَد، َوأَْجِبُر اْلَكِسيَر، َوأَْعِصُب  الَّ .  َوأَطُْلُب الضَّ يُِّد الرَّبُّ "أَنَا أَرَْعى َغنَِمي َوأُْرِبُضَها، يَُقوُل السَّ
" (سفر حزقيال 34: 15، 16) اْلَجِريحَ

٦٠. الرصيف املطلي باللون األزرق يعني أن وقوف السيارات
مسموح به لفترة قصيرة إذا كنت تنتظر داخل السيارة

مخصص لذوي اإلعاقات الذين ال يحملون شارة أو لوحة خاصة
مخصص لذوي اإلعاقات الذين يحملون شارة أو لوحة خاصة

٦١. يمكنك الدوران الي اليسار في إشارة ضوئية حمراء من
طريق ذي اتجاه واحد إلي طريق ذي اتجاهني

طريق ذي اتجاه واحد إلي طريق ذي اتجاه واحد
 طريق ذي اتجاهني إلي طريق ذي اتجاه واحد

٦٢. أي الجمل التالية صحيح فيما يتعلق بالسرعة؟
كاليفورنيا ليس فيها قانون ينص علي الحد األدني للسرعة

كلما زادت سرعة السيارة التي تقودها، كلما قل تحكمك فيها
من الجائز قانوناً أن تتجاوز حدود السرعة املقررة لتتجاوز السيارات األخري

٦٣. عند خروجك من الطريق السريع الي مرتفع ينحني بانحدار. يجب عليك
خفض السرعة إلي درجة أمنة قبل الوصول إلي بداية املنحني

خفض السرعة إلي الحدود املقررة للطريق السريع
االنتظار حتي تدخل املنحني ثم البدء في استخدام الفرامل

٦٤. تفصل الخطوط الصفراء
مسارات السير في الطرق ذات االتجاه الواحد

حركة السير في اتجاهات معاكسة في الطرق ذات االتجاهني
كل مسارات مجموعات السيارات عن مسارات السير العادية

٦٥. يسمح القانون بترك طفل يبلغ من العمر ستة اعوام او اقل في مركبة الية
عندما يكون الطفل تحت اشراف طفل عمره ١٢ او اكتر
عندما يكون الطفل غير مرفق ملدة اقل من خمس دقائق

عندما يكون طقس اليوم غير حار

٦٦. ال يحق قانونياً قيادة السيارة اذا كانت نسبة الكحول في الدم تبلغ   ـــــــــــــــ   او اعلي
ثمانية من املائة في املائة 0.08
واحد من عشرة في املائة 0.10
خمس من مائة في املائة 0.05

٦٧. إذا بدأت تفقد السيطرة علي اتجاه سيارتك بسبب وجود مياه علي الطريق فانه عليك القيام بما يلي
استخدام الفرامل بشدة ملنع سيارتك من االنزالق

تخفيض سرعتك بشكل تدريجي دون استخدام الفرامل
قيادة سيارتك بسرعة ثابتة حتي تحافظ علي وضع افضل للسيطرة علي اتجاه السيارة  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، واَلَ تَنَْسيْ ُكلَّ َحَسنَاِتِه" (سفر املزامير 103: 2) "بَارِِكي يَا نَفِْسي الرَّبَّ

٦٨. يعد دخول التقاطع مخالفاً للقانون في حالة
لم يكن بإمكانك اجتياز التقاطع باكمله قبل أن يضئ الضوء األحمر إلشارة املرور

كان الضوء األصفر يومض و لم تتوقف قبل االجتياز
كانت اإلشارة صفراء و ال يمكنك التوقف بأمان

٦٩. عند تقاطع يصعب عليك رؤية السيارات التي تقطع الطريق، يكون الحد االقصي للسرعة
ميل / ساعة 15
ميل / ساعة 25
ميل / ساعة 20

 ٧٠. عند اقترابك من منطقة عبور املشاة حيث يقف آحد املشاة املكفوفني منتظراً لكي يعبر الطريق فانه عليك ان
تتوقف

علي بعد أكثر من خمسة أقدام من منطقة عبور املشاة حتي ال ينشغل املكفوف بصوت املحرك
عند منطقة عبور املشاة و تنتظر حتي يعبر ذلك الشخص الشارع

عند منطقة عبور املشاة ثم بعد ذلك تخبر ذلك الشخص متي يمكنة عبور الطريق

٧١. امامك مجموعتان من الخطوط املزدوجة الصفراء املتواصلة و املسافة التي بينهما قدمان او أكثر
يجوز عبورها عن طريق الدوران الي اليسار أو الي الخلف
 تجب معاملتها كما لو كانت جداراً صلباً و ال يجوز عبورها

تستخدم كبداية أو نهاية دوران إلي اليسار

٧٢. يمكن أن يركب الفرد خلف شاحنة النقل في الصندوق عندما
تكون جوانب الصندوق ال يقل ارتفاعها عن 24 بوصة

يكون الصندوق مغطي بغطاء قوي
توجد مقاعد آمنة مع آستخدام أحزمة األمان املطابقة للمواصفات

٧٣. يتحتم عليك أن تقدم تقريراً مكتوباً إلي إدارة خدمات رخص القيادة و السيارات (DMV)عندما         
ال تنجح السيارة التي تقودها في اختبار العادم

تكون طرف في حادث علي الطريق و وقعت إصابة
تقوم بتغيير شركة التآمني الخاصة بك

 ٧٤. إذا تمت إدانتك بسبب قيادة السيارة و نسبة الكحول في دمك تزيد عما يسمح به القانون فقد تخضع للعقوبة
التالية

السجن ملدة تصل إلي ستة أشهر
السجن ملدة تصل إلي ١٢ شهراً

ال يحكم عليك بالسجن و لكن يتحتم عليك سداد غرامة قدرها 500 دوالر

� 10خدمة االنبا ابرام بكنيسة السيدة العذراء و االنبا بيشوي بلوس انجليوس

https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=22&chapter=103


"تضرُّع الفقير يبلغ إلى أذنيّ الرب؛ فيجرى له القضاء سريًعا" (سفر يشوع بن سيراخ 21: 6)

٧٥. هذه العالمة تعني
هناك دوران حاد نحو اليسار

هذه حارة للدوران إلي اليسار فقط
الدوران إلي اليسار مسموح بة عند ظهور السهم االخضر فقط

٧٦. تعني عالمة برتقالية مثل هذه
أن أمامك منطقة عمل في الطريق

أن عليك تغيير الحارة قريباً
أن أمامك منعطف في الطريق

٧٧. القيادة بسرعة تقل عن سرعة االنسياب املروري تؤدي الي
تقليل احتمال وقوع الحوادث
زيادة احتمال وقوع الحوادث

ال تغير من احتمال وقوع حوادث

٧٨. هذه العالمة تعني
طريق ذو اتجاه واحد (تسير السيارات في اتجاه اليمني)

يوجد طريق ذو حارة واحدة في اتجاه اليمني
ضروري أن تدور جميع السيارات الي اليمني

 ٧٩. هناك حافلة مدرسية توقفت أمامك في الجانب الذي تمر فية من الطريق و تومض أنوارها الحمراء ، فما الذي
عليك آن تفعله؟

تتوقف أوالً ، و بعد ذلك تستمر في السير عندما تعتقد أن ليس هناك خطر
تتوقف مادامت األنوار الحمراء تومض

تتوقف حتي يعبر جميع األطفال الحارة التي تسير فيها

 ٨٠. يوجد في االتجاه الذي تسير فيه حارة واحدة فقط ، و السيارة التي تسير أمامك تخفف من سرعتها في غالبية
الوقت بدون وجود سبب واضح ، في هذه الحالة عليك أن

تزيد من سرعتك حتي تتجاوز تلك السيارة باسرع ما يمكن
تزيد في املسافة التي تفصل بينك و بني هذه السيارة
تومض بالضوء العالي بسرعة لتنبيه سائق تلك السيارة

٨١. إذا تم توقيفك و أنت تقود سيارة و نسبة الكحول في دمك تفوق املعدل املسموح به قانوناً
يمكن تغريمك من قبل املحكمة

 ال يمكن استخدام نتيجة اختبار النفس بمفرده من أجل إدانتك
يتم سحب رخصة قيادتك تلقائياً بصرف النظر عن حالة الرخصة
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"اَلَّلُهمَّ ِاْلتَِفْت إَِلى َمُعونَِتي. يَا رَبُّ أَْسرِْع َوأَِعنّي" (سفر املزامير 70: 1)

 ٨٢. إذا كانت هناك شاحنة ضخمة تسير في منتصف طريق مكون من ثالث حارات ، و كنت تريد تجاوز هذه
الشاحنة فمن األفضل ان تتجاوزها

بسرعة من اليسار ثم تسير أمامها
ببطء شديد من اليسار و تسير أمامها

بسرعة من اليمني و تسير أمامها

٨٣. سوف تقوم بدفع غرامة قدرها 1000 دوالر و الحبس ملدة ستة أشهر إذا
القيت حيواناً أو تركته علي طريق سريع

درت إلي الخلف من حارة  وسطي مخصصة للدوران إلي اليسار
وقفت في حارة مخصصة للدراجات

٨٤. هذه العالمة تعني
ستندمج حارات املرور أمامك
أمامك طريق سريع منقسم

أمامك طريق مسدود

 ٨٥. إذا رأيت أحد املشاة و معه عكاز في الزواية يستعد لعبور الشارع ، وخطا ذلك الشخص خطوة واحدة إلي الوراء
ثم استند علي عكازه ، فعليك

املضي قدماً في طريقك الن هذا الشخص ليس مستعداً لعبور الشارع
إيقاف سيارتك علي مسافة ستة أقدام من معبر املشاة و االنتظار حتي يعبر ذلك الشخص الشارع

استخدام املنبه حتي يعرف ذلك الشخص متي يمكنه عبور الشارع

٨٦. هذه العالمة تعني أن أيقاف السيارة في هذا املكان مسموح به
فقط للمعاقني علي كرسي متحرك

للمعاقني دون الحاجة إلي ملصقة أو لوحة معدنية خاصة علي السيارة
فقط للمعاقني الذين لديهم ملصقة أو لوحة معدنية خاصة

٨٧. عندما تقود في الحارة اليمني من الطريق السريع عليك
توقع دخول سيارات الي الطريق عند املداخل

القيادة بسرعة اقل من السيارات األخري
إعطاء أحقية املرور في الطريق للسيارات الداخلة إلي الطريق

٨٨. عليك عدم تجاوز سيارة أخري
عندما يكون هناك احتمال أن يدخل شخص إلي الطريق أو يعبره

في طريق متعدد الحارات في اتجاه واحد
عندما يكون هناك خط أصفر متقطع علي الجانب األيسر من الحارة التي تسير فيها
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َماَواِت" (سفر املزامير 123: 1) "إَِليَْك رَفَْعُت َعيْنَيَّ يَا َساِكنًا ِفي السَّ

٨٩. تكون القيادة في الجانب األيمن الخلفي لسيارة أخري
خطرا عليك ألنه من املحتمل أن تكون في إحدي البقع العمياء (الزوايا التي ال يراها السائق)

طريقة قيادة دفاعية جيدة لتجنب البقع العمياء
طريقة جيدة للحفاظ علي مسافة احتراس علي يسارك

٩٠. الشاحنات الضخمة يحتمل جدا ان تفقد السيطرة علي سرعتها و تسبب مخاطر
في املنحنيات التدريجية الطويلة
في املرتفعات الطويلة أو الحادة
في املنحدرات التدريجية الطويلة

٩١. إذا بدأ الطقس يمطر في يوم حار يكون الطريق أكثر انزالقاً
في الدقائق القليلة األولي

بعد تساقط اإلمطار لعدة ساعات
بعد توقف املطر

٩٢. يمكنك أن تدور إلي اليمني عند ضوء أحمر متواصل
فقط بعد تخفيض السرعة و تفحص حالة املرور في الطريق

فقط بعد التوقف ما لم تكن هناك تعليمات أخري
ال يجوز لك أن تدور تحت آية ظروف

٩٣. ما هو التعليق الذي ينطبق علي استخدام إشارة تغيير االتجاه ضمن ما يلي؟
ال يجوز استخدام اإلشارة الضوئية و االشارة باليد في آن واحد

عندما تعطي إشارة لدخول حارة أخري فإن علي باقي السائقني أن يسمحوا لك بذلك
من العادات الجيدة أن تعطي إشارة تفيد دخول حارة آخري دائماً

 ٩٤. قم بتشغيل مساحات الزجاج األمامي و استخدم األنوار األمامية عندما يكون الطقس ممطراً أو عندما يتساقط
الجليد أو في الضباب

حتي يراك السائقون األخرون
عندما تقود سيارتك في الطرق السريعة فقط

علي ضوء االنوار العالية

٩٥. كيف توجه العجالت األمامية حتي تتوقف بالسيارة في مكان منحدر بجانب الرصيف؟
نحو الرصيف

بعيداً عن الرصيف
بالتوازي مع الرصيف
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"أَمَّا أَنَْت فََمتَى َصلَّيَْت فَاْدُخْل إَِلى ِمْخَدِعَك َوأَْغلِْق بَابََك، َوَصلِّ إَِلى أَِبيَك الَِّذي ِفي اْلَخفَاِء. فَأَبُوَك الَِّذي يََرى ِفي اْلَخفَاِء 
يَُجاِزيَك َعالَِنيًَة" (إنجيل متى 6: 6)

٩٦. هذه العالمة تعني
يمكنك الدوران الي اليسار فقط حني تري السهم األخضر فقط

يمكنك الدوران إلي اليسار عند رؤية الضوء األخضر و عندما يكون ذلك آمناً
عليك أن تنتظر حتي تري الضوء األخضر املتواصل قبل الدوران إلي اليسار

٩٧. أي مما يلي صحيح بالنسبة لألماكن املحجوبة عن الرؤية؟
السيارات التي بها مرآتان خارجيتان ال يكون لديها أماكن محجوبة عن الرؤية

آنظر خلف كتفك االيمن عند التحويل للحارة اليمنة و خلف كتفك أاليسر عند التحويل للحارة اليسرة
ليس مطلوب منك سوي الدوران و أن تنظر خلف كتفك االيمن عند تغيير الحارة التي تسير فيها سواء

إلي الحارة اليمني أو اليسري 

 ٩٨. إذا كنت تقود سيارتك بسرعة 55 ميل في الساعة في أقصي حارة جهة اليسار (الحارة األعلي سرعة) من
الطريق السريع و السرعة املحددة هي 65 ميل في الساعة. يعتبر ذلك مخالفة لقانون السير إذا

كانت ظروف الطريق أو الطقس تفرض القيادة بهذا البطء
كنت تتسبب في إعاقة التدفق الطبيعي و املعقول للمرور

ال يكون ذلك مخالفة تحت أية ظروف ألنة من األكثر سالمة دائماَ أن تسير أبطا من السيارات األخري

 ٩٩. الطريق ذو االتجاهني الذي تقود السيارة فيه يحتوي علي حارة عليها العالمات املوضحة في الصورة. هذه الحارة
تستخدم

لبدء أو إنهاء الدوران نحو اليسار أو ابتداء دوران إلي الخلف مسموح به
كإحدي الحارات املعتاد للسير خالل فترات الكثافة املرورية العالية

لتجاوز السيارات األخري التي تسير ببطء

١٠٠. إذا توقفت بالسيارة ، و أردت أن تسير إلي اليسار ، ولكن الحظت وجود سيارات قادمة نحوك من قريب، فعليكة
تعطي إشارة و تستدير بالسيارة فوراً

تترك للسيارات القادمة حق املرور
تأخذ حق املرور بآن تقود السيارة أمام السيارات القادمة

 ١٠١. إذا كان الوقت ليالً و كانت هناك سيارة تتجة نحوك و قد أضاءت مصابيح اإلضاءة العالية و أصبح من الصعب
عليك أن تري أمامك، عليك أن تفعل ما يلي

أن تنظر نحو األمام في اتجاه الحافة اليسري للحارة التي تسير فيها
أن تنظر نحو األمام في اتجاه الحافة اليمني للحارة التي تسير فيها
أن تنظر في اتجاه مستقيم نحو األمام في الحارة التي تسير فيها

 ١٠٢. أنت تنتظر الدوران إلي اليمني و إشارة املرور حمراء ، و كان هناك أحد املشاة في الجانب األيمن من سيارتك
ينتظر أن يعبر الشارع الذي تريد أن تدخله، فمن له حق املرور عندما تتحول األشارة الي االخضر؟

الشخص الذي يمشي علي قدميه يكون له حق املرور
أنت الذي لك حق املرور فقط في حالة ما إذا كان الجزء املحدد لعبور املشاة غير واضح

أنت الذي لك حق املرور ألن ضوء إشارة املرور تحول إلي األخضر  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"إَِلى َمتَى يَا رَبُّ تَنَْساِني ُكلَّ النِّْسيَاِن؟ إَِلى َمتَى تَْحُجُب َوْجَهَك َعنِّي؟" (سفر املزامير 13: 1)

١٠٣. في حالة رنني هاتفك املحمول أثناء القيادة و لم يكن لديك جهاز الرد حر اليدين، ينبغي
الرد علي املكاملة ألنة ربما تكون هناك حالة طارئة

تحويل الرسالة الي البريد الصوتي
فحص رقم املكاملة الواردة قبل الرد عليها

١٠٤. إن التدخني بداخل سيارة بها شخص عمره أقل من 18 عاماً يعتبر
قانونياً إذا كان هذا الطفل هو طفلك

غير قانوني في جميع األحوال
ال يحظره القانون

١٠٥. أي من العبارات التالية حول سائقي الدراجات النارية و السيارات صحيحة؟
غير مسموح لسائقي الدراجات النارية القيادة بسرعة أكبر من حركة السير املجاورة أثناء االزدحام

لسائقي الدراجات النارية نفس الحقوق الخاصة بسائقي السيارات
الدراجات النارية أثقل وزناً من السيارات األخري و من ثم فهي أقل تاثيراً بالرياح

١٠٦. أثناء القيادة، ينبغي عليك النظر ملدة 10 إلي 15 ثانية للطريق أمامك
و التركيز علي منتصف الطريق
ألن ذلك إلزامياً بموجب القانون

لرؤية مصادر الخطر املحتملة مبكراً

(U-turn) ١٠٧. يعتبر عبور منعطفات الرجوع للخلف في مناطق األعمال
غير مسموح به دوماً نظراً لخطورته

مسموحاً به طاملا لم تشكيل السيارات القادمة خطراً
 مسموح به فقط في التقاطعات ما لم تحظرة العالمات

١٠٨. هذه العالمة تعني
يمكنك أن تدور إلي اليسار أو إلي الخلف

الدوران إلي اليسار أو إلي الخلف مسموح به عند رؤية أي ضوء أخضر
الدوران إلي اليسار أو الي الخلف مسموح به عند رؤية آي سهم أخضر

١٠٩. هذه اإلشارة تعني ممنوع التجاوز
حتي تجتاز اإلشارة

إال إذا كان يبدو آن التجاوز آمن
السيارات األخري مهما كان السبب

١١٠. عند تغيير الحارة آو االندماج مع حارة أخري
تكون لك أولوية املرور

يجب عليك التوقف أوالً و فحص مدي اقتراب السيارات منك
 تكون في حاجة إلي مسافة مدتها أربع ثوان بني السيارات القريبة منك
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"الَ تَطْرَْحِني ِمْن ُقدَّامِ َوْجِهَك، َوُروَحَك اْلُقدُّوَس الَ تَنْزِْعُه ِمنِّي" (سفر املزامير 51: 11)

١١١. تريد الرجوع للخلف في موقف السيارات. ينبغي عليك دوماً الرجوع للخلف ببطء و النظر
في املرآة الخلفية أثناء الرجوع

في املرايا الجانبية أثناء الرجوع
إلي جانبي الطريق األيسر و األيمن أثناء الرجوع للخلف

١١٢.  إذا بدأت سيارة مقتربة منك في األنعطاف لليسار أمامك
اطلق نفير سيارتك لتحذير السائق مع االحتفاظ بسرعتك

احتفظ بالسرعة و ليكن لك حق املرور
أبطي سرعة السيارة أو استخدم الفرامل ملنع االصطدام

١١٣. عند النظر لألمام أثناء قيادة السيارة ينبغي عليك
النظر إلي األمام في جميع األحوال
النظر فقط الي السيارات املقابلة لك
فحص جميع العناصر املحيطة بك

١١٤. إذا وقع لك حادث تصادم، فيجب عليك تبادل معلومات رخصة القيادة بك مع الطرف األخر في التصادم و
الدليل علي التامني فقط

الدليل علي التامني و تسجيل السيارة فقط
الدليل علي التامني و تسجيل السيارة و محل االقامة الحالي

١١٥. متي يسمح القانون باستخدام الهاتف الخلوي بدون جهاز التحدث حر اليدين أثناء القيادة؟
عند إجراء املكاملة أثناء التوقف في اإلشارة الحمراء

عند إجراء مكاملة طوارئ للمساعدة
ال يُسمح بذلك مطلقاً

 ١١٦. تقود السيارة في طريق منقسم يتضمن عدة حارات في اتجاهك. إذا أردت االنعطاف للخلف، من أين يجب أن
تبدأ؟

في الحارة الوسطي
علي حافة الطريق
في الحارة اليسري

١١٧. أي من العبارات التالية حول السائقني األخرين صحيحة؟
دائماً ما يلتزم السائقون بعالمات و إشارات املرور

دائماً ما يقوم السائقون الذين يستعينون بإشارات االنعطاف باالنعطاف في االتجاه املوضح
ال تفترض مطلقاً أن السائقني األخرين سوف يمنحونك حق املرور
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بْحِ  . فَرَاِئَضَك أَْحفَُظ.  َدَعْوتَُك. َخلِّْصِني، فَأَْحفََظ َشَهاَداِتَك.  تََقدَّْمُت ِفي الصُّ "َصرَْخُت ِمْن ُكلِّ َقْلِبي. اْستَجِْب لِي يَا رَبُّ
َوَصرَْخُت. َكالََمَك انْتَظَرُْت" (سفر املزامير 119: 147-145)

١١٨. كنت طرفاً في حادث سيارة تسبب عنه إصابة. يجب عليك كتابة تقرير إلي
CHP شرطة طرق كاليفورنيا

DMV مديرية املرور
شركة تأمينك

١١٩. إذا كنت تقود و لم تجد آي شئ يساعدك علي البقاء يقظاً، يجب عليك
تشغيل مبرد الهواء و شرب فنجان قهوة

فتح النوافذ و رفع صوت الراديو
التوقف لإلستراحة

١٢٠. حافة الرصيف املصبوغ باللون األحمر تعني
ممنوع الوقوف ( ما عدا الباصات )
مسموح للسائقني أصحاب العاهات

لسيارات الطوارئ فقط

 ١٢١. هناك حارتان مرور في االتجاه الذي تقود السيارة به. أنت تقود السيارة في الحارة اليسري و هناك العديد من
السيارات التي تتجاوز سرعتك جهة اليمني. إذا رغب قائد السيارة التي خلفك في زيادة سرعة السيارة ، فينبغي عليك

البقاء في حارتك حتي ال تعوق السيولة املرورية
االنتقال إلي جانب الطريق علي اليسار للسماح بعبور السيارات األخري

االنتقال إلي الحارة اليمني عندما تكون األمور مهيأة لذلك

١٢٢. في أي اتجاه توجه عجالت السيارة األمامية للتوقف في منحدر بجوأر حاجز؟
نحو الحاجز

بعيداً عن الحاجز
في موازاة الحاجز

١٢٣. إنك تقترب من تقاطع. و إشارة املرور الحمراء تومض. ما الذي يجب عليك فعلة؟
متابعة القيادة بحرص خالل التقاطع

التوقف قبل عبور التقاطع ثم مواصلة القيادة عندما يتهيأ الجو اآلمن
التوقف قبل عبور التقاطع. انتظار اإلشارة الخضراء املتابعة

١٢٤. أين ينبغي عليك إيقاف سيارتك في حالة عدم وجود ممر مشأة آو خط للحد؟
بعد املنعطف مباشرة

عند املنعطف
عند مسافة عشرين قدماً قبل املنعطف
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"َعلِّْمِني يَا رَبُّ طَِريَقَك، َواْهِدِني ِفي َسِبيل ُمْستَِقيمٍ ِبَسبَِب أَْعَداِئي" (سفر املزامير 27: 11)

١٢٥. أثناء قيادة السيارة في حارة مخصصة لالنعطاف مخططة بسهم أخضر ، أية من العبارات التالية صحيحة؟
يجب علي جميع السيارات أو املشاة في التقاطع منحك أولوية املرور
تتوقف جميع السيارات القادمة و املشاة عند رؤية األضواء الحمراء

يمكنك االنعطاف في اتجاه السهم دون مراعاة إشارة املرور

 ١٢٦. إذا كنت تقود سيارة في طريق سريع مكون من خمس حارات و كنت في الحارة األقرب للحاجز الفاصل في
 منتصف الطريق وأردت الخروج من الطريق السريع من اليمني ، فعليك

عبور كل الحارات مرة واحدة بحذر
تغيير الحارات واحدة تلوي االخري حتي تصل إلي الحارة الصحيحة

تخفيض السرعة عنذ تغيير كل حارة

١٢٧. كنت تريد التراجع إلي الوراء لتخرج من مركز يقع في زاوية. في هذه الحالة عليك أن تتراجع ببطء و تنظر
إلي مرآة الرؤية الخلفية أثناء تراجعك إلي الوراء
إلي مرآتني الجانبينت أثناء تراجعك إلي الوراء

خلف كتفك األيمن آثناء تراجعك إلي الوراء

١٢٨. ال تعبر الخطوط الصفراء املتواصلة املزدوجة في وسط الطريق
لتتجاوز السيارات األخري

لتقوم بالدوران لليسار
لتدخل في طريق خاص

 ١٢٩. إذا كنت تسير في طريق فيه حارة واحدة فقط في االتجاه الذي تسير فيه ، و هناك العديد من السيارات التي
تنحاز ملحاولة تجاوزك ، في هذة الحالة عليك

الخروج في مكان من الطريق حتي تتمكن السيارات األخري من تجاوزك
االنحياز إلي الجانب األيمن و مواصلة السير

الحفاظ علي نفس السرعة و البقاء في نفس املكان

١٣٠. االنتقال السريع بني الحارات في الطريق السريع في أوقات ازدحام املرور
يؤدي إلي تحسني انسياب املرور مما يخلق مسافات النضمام األخرين

يتسبب في مزيد من الزحام بسبب إبطاء السيارات األخري
يزيد من كفاءة الوقود

١٣١. عند وجود مشاة في ممر املشاة 
يتخذ املشاة الجانب االيمن من الطريق

يجب علي املشاة التوقف قليال و النظر يمني الطريق
تلتزم املركبات بيمني الطريق و يلزم القانون السائقني بمراعاة سالمة املشاة
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"َعرِّفِْني الطَِّريَق الَِّتي أَْسُلُك ِفيَها، ألَنِّي إَِليَْك رَفَْعُت نَفِْسي" (سفر املزامير 143: 8)

١٣٢. عندما تكون املركبة في وضع التشغيل، يجب عليك وضع حزام االمان
اذا كانت املركبة مصنعة بعد عام ١٩٧٥ فقط

و اذا لم تكن تركب في الجزء الخلفي من شاحنة صغيرة/شاحنة تخييم
فان االخفاق في القيام بذلك يمكن ان ينتج عنة مخالفة مرورية

١٣٣. هذة العالمة البيضاء و الحمراء تعني
الطريق الذي امامك مغلق امام حركة السير في االتجاه الذي تسير به

ال تدخل بالطريق الذي امامك حتي يكون ذلك امنا
الطريق الذي امامك مغلق امام حركة السير في كافة االتجاهات

١٣٤. توقف عند تقاطع طرق، و تحول ضوء اشارة املرور في الحال الي اللون االخضر. فانه يجب عليك
التوقف قليال و النظر في جميع الجهات للتاكد من عدم وجود مركبة او دراجة او احد املشاة بالتقاطع

االنتظار حتي تتوقف حركة املرور تماما في كافة التقاطعات قبل متابعة السير
االنتظار ٥ دقائق دائما قبل متابعة السير

١٣٥. هذه العالمة البيضاء و الحمراء تعني
ال يجوز لك دخول الطريق من االتجاه الذي تسير به

توقف ثم تابع السير مع توخي الحذر
الطريق الذي امامك مغلق امام حركة السير في كافة االتجاهات

١٣٦. انتم متوقفون. تريد الدوران جهة اليسار لكن هناك سيارات قريبة في االتجاه املعاكس. فانه يجب عليك
الدوران علي الفور ان لم يكن هناك مشاء بالقرب منك

منح السيارات التي باالتجاه املعاكس حق الطريق
اخذ حق الطريق امام السيارات القادمة

١٣٧. اذا كنت تسحب مقطورة علي الطريق سريع به اربع حارات باالتجاه الذي تسير به، يمكنك االنتقال الي
اي من حارات املرور باالتجاه الذي تسير به

اي من الحارتني علي اقصي اليمني
اخر حارة علي اقصي اليمني فقط

١٣٨. يفي اي حارة جب علي الشاحنات الكبيرة التي تسير في طريق سرع خال به اربع حارات في نفس اتجاه 
سيرها، يجب ان تسير؟

في اقصي حارتني جهة اليمني
اية حارة سوي التي جهة اليسار (السريعة)
الحارتان الوسطتان باستثناء عند الخروج
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"َقْلبًا نَِقيًّا اْخُلْق ِفيَّ يَا اهلَلُ، َوُروًحا ُمْستَِقيًما َجدِّْد ِفي َداِخلِي" (سفر املزامير 51: 10)

١٣٩. تقود علي طريق سريع به ثالث حارات لالتجاه الذي تسير فيه. و كنت تريد القيادة بسرعة اكبر او تريد ان تمر 
في اي حارة يجب ان تقود املركبة
الحارة الوسطي (الحارة رقم ٢)

الحارة التي علي اقصي اليسار (الحارة رقم ١)
الحارة التي علي اقصي اليمني (الحارة رقم ٣)

١٤٠. القاء النفايات او هجر حيوان علي جانب الطريق السريع
يمكن ان ينتج عنه غرامة تبلغ 1000$ امريكي و ستة شهور سجن

يعتبر قانوني في املناطق الريفية فقط
قانوني لكن قد يمثل خطورة

١٤١. يجوز لك قانونيا ايقاف سيارتك
عند زواية التقاطع

عبر الرصيف ان كانت املركبة موجودة جزئيا بطريق خاص
في ممر الدراجات ان لم تكن هناك عالمة تمنع ذلك

١٤٢. اذا كان املمر الذي تقود به مجاور ملمر الدرجات و تريد الدوران جهة اليمني عند التقاطع القادم. فانه
يجوز لك دخول ممر الدرجات حتي تقوم بالدوران

يجب عليك دخول ممر الدرجات اذا توقفت بالدوران
يجب عليك دخول ممر الدراجات قبل ان تقوم بالدوران

١٤٣. يعني الرصيف املطلي باللون ازرق ان ايقاف املركبة مسموح ل:
مدة ال تزيد عن 15 دقيقة
لدخول او انزال املسافرين

للمعاقني حيث توجد الفتة خاصة او لوحة لترخيص املركبات

١٤٤. يمكنك ايقاف السيارة علي الجسر فقط عندما
يكون ذلك مسموحا بة وفقا للعالمات املوجودة

يمكنك روية 150 قدم من كل اتجاه
توجد مساحة كافية اليقاف املركبة خارج حارة املرور بالكامل

١٤٥. تقطع سيارة الطريق امامك فجاة مما يمثل خطورة. اي من االجراءات التالية يجب عليك اتخاذها
تشغيل املصابيح االمامية ذات االضاءة العالية في شكل ومضات

ارفع قدمك عن دواسة البنزين (الغاز)
اطلق بوق املركبة و انحرف للحارة املجاورة لك
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، ُمْلتَِصِقنَي ِباْلَخيِْر" (رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 12: 9) رَّ "امَْلََحبَُّة فَْلتَُكْن ِبالَ ِريَاٍء. ُكونُوا َكارِِهنَي الشَّ

١٤٦. عندما تنظر امامك و انت تقود مركبتك يجب عليك
النظر لالمام مباشرة طوال الوقت

النظر الي السيارة التي امامك فقط
مسح كل حولك

١٤٧. يجب عليك في اثناء القيادة الحفاظ علي مسافة ال تقل عن ثالث ثوان عن املركبة التي امامك
اال اذا كانت هذه املركبة دراجة نارية

لتجنب التتبع القريب للمركبة التي امامك (نظام تتبع السيارات)
فقط علي الطريق السريع غير املنقسم و املكون من حارتني

١٤٨. عند تغيير الحارات علي الطريق السريع، يجب عليك
اعطاء اشارة قبل تغيير الحارات

تهدئة السرعة علي الدوام قبل البدء في تغيير الحارات
تغيير الحارات دون اعطاء اشارة

١٤٩. يجب عليك ضبط مرايا الروية الخلفية و الجانبية
قبل ان تدخل السيارة
قبل البدء في القيادة

في اثناء القيادة

١٥٠. اذا كنت تري الطريق الذي امامك بصعوبة في اثناء القيادة بسبب الضباب الكثيف، يجب عليك
تنشيط مصابيح اشارة الطواري (مصابيح وميض الخطر) و االستمرار في القيادة

تشغيل مصابيح االضواء العالية و االستمرار في القيادة
االبتعاد عن الطريق بالكامل مع تشغيل مصابيح اشارة الطواري (مصابيح وميض الخطر)

١٥١. اي  مما يلي يعتبر صحيحا بالنسبة للشاحنات الكبيرة
لديها نقاط عمياء مما يجعل من الصعب علي سائق الشاحنة روية املركبات االخري

لديها قدرة اكبر علي املناورة من سيارات الركاب
تسمح لها مكابحها القوية بالتوقف السريع

١٥٢. يجب عليك عند روية عالمات البناء البرتقالية او االقماع علي الطريق السريع ان:
تهدي من سرعتك النك ستصل لنهاية املمر قريبا

تستعد ملقابلة العمال و املعدات التي امامك
تغيير املمرات مع الحفاظ علي سرعتك الحالية

١٥٣. اي مما يلي يعتبر صحيحا بالنسبة للطرق و الجسور و املعابر في حالة الجو البارد و املاطر؟
تميل للتجمد قبل بقية اجزاء الطريق

ال تتجمد النها مصنوعة من الخرسانة
 تميل للتجمد بعد بقية اجزاء الطريق
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رَّ ِباْلَخيِْر" (رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 12: 21) رُّ بَِل اْغلِِب الشَّ الَ يَْغلِبَنََّك الشَّ

١٥٤. يجب عليك اشعار القائمني علي تنفيذ القانون و ادارة املركبات ذات املحركات (DMV) بملء استمارة حوادث 
املرور الواقعة في والية كاليفورنيا (SR1) مع ادارة املركبات ذات املحركات (DMV) اذا:

حدث لك تصادم، حتي ان لم تحدث اي اصابات
حدث لك تصادم، و اصيب احدهم

غيرت شركة التامني

١٥٥. ما نوع الدواء يمكن ان يعوق تناولة قدرتك علي القيادة؟
اي نوع من الدواء

الوصفات العالجية فقط
عالج نزالت البرد و الحساسية فقط

١٥٦. توافق علي الخضوع الختبار فحص نسبة الكحول في دمك او التنفس او اليورين:
اذا كنت تتناول املواد الكحولية فقط

متي كنت تقود مركبتك في والية كاليفورنيا
اذا كنت طرفا في حادث تصادم

١٥٧. يجب عليك اخطار ادارة املركبات ذات املحركات (DMV) خالل 5 ايام، اذا:
قمت بطالء املركبة بلون مختلف

اذا تعرضت ملخالفة مرورية
قمت بيبع او نقل ملكية مركبتك

١٥٨. من غير القانوني ترك طفل يبلغ من العمر ستة اعوام او اقل في سيارة في يوم حار:
دوما

عندما يكونون تحت اشراف شخص يبلغ من العمر 12 عاما او اكثر
فقط اذا كان املفتاح في قرص التشغيل

١٥٩. علي من تقع مسئولية معرفة ان كانت ادويتك توثر علي قدرتك علي القيادة؟
الصيدلي الخاص بك فقط

طبيبك فقط
انت

١٦٠. عندما تتبعك مركبة عن قرب من الخلف (نظام تتبع السيارات)، يجب عليك:
التوقف فجاة و استخدام بوق السيارة

الدخول في حارة اخري عندما يكون ذلك امنا
القيادة بسرعة اكبر من حدود السرعة املقررة للطريق
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لكنك ترحم الجميع النك قادر على كل شيء وتتغاضى عن خطايا الناس لكي يتوبوا" (سفر الحكمة 11: 24)

١٦١. لرؤية املركبات التي تقع في النقاط العمياء الخاص بك، يجب عليك التحقق:
من املرآة الرؤية الخلفية الداخلية

مرايا الرؤية الخلفية الخارجية
النظر فوق كتفيك

١٦٢. استخدام املصابيح االمامية ذات االضاءة العالية ليال:
عندما تقود في الضباب

في جميع االحوال
عندما يكون ذلك قانوني و آمن

١٦٣. عندما توقف مركبتك علي اي تل، اضبط مكابح توقف املركبة و:
تترك مركبتك في وضع محايد

حافظ علي العجالت االمامية في وضع متوازي مع الطريق
تاكد من ان مركبتك علي الوضع ”ايقاف“ او بتعشيق التروس

١٦٤. قبل الخروج من سيارتك املتوقفة بجانب املرور بالشارع، يجب عليك:
ان تعطي اشارة بيدك انك ستخرج من مركبتك

تشغل اشارة دورانك جهة اليسار
النظر بحثا عن مركبات و درجات و درجات نارية مارة

١٦٥. اي مما يلي يعتبر صحيحا فيما يتعلق باستخدامك عالمات الدوران الخاصة بك؟
عدم استخدام كال من العالمات الكهربائية و عالمات اليد ابدا

اذا اعطيت اشارة بانك ستغير الحارة، يجب علي السائقني االخرين السماح لك بالدخول
يجب عليك دائما اعطاء اشارة عند تغيير الحارة

١٦٦. هناك خمس مركبات تتبعك عن قرب علي الطريق يتكون من حارة واحدة باالتجاه الذي تسير به، عندما تري 
العالمة البيضاء، يجب عليك:

االستمرار في التحرك، لكن تقود باتجاه الحافة اليمني من الحارة
ان تهدي من سرعتك و تعطي اشارة للسائقني االخرين للمرور من جانبك

القيادة حتي مناطق التحويلة او الحارات حتي يمرون من خاللها

١٦٧. انت علي الطريق السريع و املرور يدخل بالحارة التي تسير بها. و انت لك حق الطريق حسب القانون و يجب 
عليك:

افساح املجال لدخول حركة املرور قدر االمكان
الثبات الدائم علي االلتزام بحق الطريق عن طريق القيادة بسرعة

ان تهدي من سرعتك و ترك املركبات االخري تدخل الطريق
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امَْلََحبَُّة الَ تَْسُقُط أَبًَدا" (رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 13: 8)

١٦٨. عندما تستخدم االضاءة العالية ليال، قم بتشغيل املصابيح االمامية ذات االضاءة املنخفضة عندما تكون علي 
بعد 500 قدم من:

مركبة تقترب منك من الخلف
مركبة قادمة من االتجاه املعاكس
مركبة مررت من جوارها بالفعل

١٦٩. عندما تقترب من سيارة طواري مع ومضات مصابيح اشارة الطواري (مصابيح وميض الخطر)، يجب عليك:
االنتقال اذا امكن او تقليل السرعة

وميض املصابيح االمامية ذات االضاءة العالية
البقاء في الحارة الخاصة بك و الحفاظ علي سرعتك

١٧٠. سائق شاحنة كبيرة يقودها في وسط الحارات الثالثة للطريق، و تريد ان تمر من هذه الشاحنة الكبيرة. من 
االفضل ان تمر:

بسرعة من علي اليسار الشاحنة و التحرك لالمام
علي مهل علي يسار الشاحنة و التحرك لالمام

بسرعة علي يمني الشاحنة و التحرك لالمام

١٧١. تنتظر للدوران جهة اليمني عندما يتحول ضوء اشارة املرور للون االحمر. يوجد احد املشاة علي الجانب االيمن 
من مركبتك في انتظار عبور الشارع الذي تريد دخولة. من يحق له االلتزام بيمني الطريق عندما يتحول لون اشاره 

املرور الخاص بك للون االخضر؟
يتخذ املشاة الجانب االيمن من الطريق

تمر ان بالجانب االيمن من الطريق اذا كان الرصيف ليس بة عالمات
يحق لك االلتزام بيمني الطريق الن لون اشارة املرور الخاص بك اخضر

١٧٢. هذه العالمة الصفراء تعني:
امامك مسار طويل تمشي به

يجب علي املشاة التوقف و اعطاء فرصة حق الطريق الذي امامهم
ممر مشاة امامك

١٧٣. اي مما يلي يعتبر صحيحا بالنسبة الحزمة االمان؟
تكون غير ضرورية اذا كانت مركبتك مجهزة باكياس الهواء االمامية و الجانبية

ذات اهمية كبيرة للرحالت الطويلة عنها للرحالت القصيرة في انحاء املدينة
تزيد من فرصتك للبقاء علي قيد الحياة عند وقوع غالبية انواع الحوادث

١٧٤. عندما تري العالمة الصفراء، يجب عليك:
التوقف دائما عند معبر املشاة

التوقف عند معبر املشاة حتي يعطيك حارس املعبر اشارة املرور
االستعداد للتوقف اذا كان هناك مشاة علي ممر املشاة
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"َقِريٌب ُهَو الرَّبُّ ِمَن امْلُنَْكِسِري اْلُقُلوِب، َويَُخلُِّص امْلُنَْسِحِقي الرُّوحِ" (سفر املزامير 34: 18)

١٧٥. هذه العالمة البيضاء و الحمراء تعني:
ينبغي علي السائقني االخرين انتظارك قليال
منح السائقني االخرين االولوية في الطريق

التوقف التام قبل الثبات علي اخذ حق الطريق
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