


 لنا إال ما علمتنا  قالوا سبحانك ال علم
 نت العليم احلكيمأ إنك

 لنا إال ما علمتنا  قالوا سبحانك ال علم
 نت العليم احلكيمأ إنك

 لنا إال ما عممتنا  قالوا سبحانك ال عمم
 نت العميم الحكيمأ إنك
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 االلتزام باداب وقواعد المرور
 دلٌل وعً وحضارة ورقً بٌن الشعوب

 د ماهر احمد عاصً العٌساوي.ا
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 المقدمة
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قالوا ٌا رسول هللا ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فٌها ، قال رسول هللا صلى هللا علٌه ( إٌاكم والجلوس فً الطرقات ) ذكر رسولنا الكرٌم 

غض البصر وكف األذى ورد السالم واألمر بالمعروف والنهً ) قالوا وما حقه ، قال ( فإذا أبٌتم إال المجلس فؤعطوا الطرٌق حقه ) وسلم 

وما علٌنا اال أن نقوم بغرس هذه . صدق رسول هللا اذ أن حدٌثه دلٌل واضح على التحلً بآداب الطرٌق والمرور منه ( . عن المنكر 

الصفات الحمٌدة فً أطفالنا منذ الصغر لتنمو معهم وتترسخ فً عقولهم وتبقى هً الصورة الحٌة فً وجدانهم ، كما للمدرسة دور كبٌر 

إن الطرٌق هو ملك للعامة . فً توعٌة الطالب وإرشادهم وتثقٌفهم حتى نضمن بناء جٌل واعد متحلً باألخالق الفاضلة والصفات الحمٌدة 

 -: وللمجتمع أكمل وال بد من إعطاء الطرٌق حقه والتقٌد بكثٌر من اآلداب ومنها 

 .التقٌد بتعالٌم القٌادة 1.

 .عدم اإلسراع واالستهتار بؤرواح الناس 2.

 .التقٌد باإلشارات الضوبٌة ،وربط حزام األمان 3.

 .عدم استخدام المنبه المبالغ فٌه واستخدامه للحاالت الضرورٌة 4.

 .عدم فتح المذٌاع أو موسٌقى بصوت مرتفع فكل هذه األمور قد تسبب اإلزعاج لألخرٌن 5.

 .أن ٌقوم المشاة أو األطفال بالعبور من المكان المخصص للمشاة وااللتزام بالقواعد 6.

 .مساعدة المسنٌن وكبار السن فً قطع الشارع واٌصالهم لبر األمان أو معاونتهم فً حمل بعض مشترٌاتهم 7.

خفض الصوت أثناء الكالم وعدم التحدث بصوت عال أو الضحك بصورة ملفتة تشد انتباه الجمٌع فالصوت الهادئ هو سر من أسرار 8.

 .الثقة بالنفس 

 غض البصر وهو من األمور المهمة التً تعمل على زٌادة األمان كما أنها تعمل على التحصٌن وعدم الوقوع فً الخطٌبة والرذابل 9.

 .للحٌاء وااللتزام بما ٌرضً هللا ورسوله  دعوة لكل الشباب بعدم المعاكسة فً الشارع وقول بعض الكلمات الخادشة 10.

 .إماطة األذى عن الطرٌق وعدم رمً أي مهمالت أو نفاٌات قد تإذي اآلخرٌن 11.

 .إفشاء السالم كما أوصانا رسولنا الكرٌم حتى تسود المحبة وتذهب الضغٌنة وٌزول الحقد 12.
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 الطرٌق واالمن اداب

MUSIC01-1-1.mpg

 هادئة بحٌاة لٌنعموا عباده على بها من   تعالى هللا من هبة هو األمن•

 ، والرقً واإلخاء والصفاء بالمحبة المجتمع ولٌنعم ، السالم ٌغمرها

 هو األمن فردا، فردا جمٌعا إتباعه علٌنا راقً عٌش أسلوب هو األمن

 واجب هو األمن على والحفاظ ، باألخرٌن والثقة المتبادل االحترام

 أرجاء كل فً االستقرار لٌعم المجتمع أفراد من فرد كل اتجاه وطنً

 النتمائه بالفخر ٌشعر مواطن كل قلب وفً بٌت كل وفً المجتمع

 مجتمع نشكل حتى نبٌنا وسنة دٌننا تعالٌم تطبٌق هو األمن . لوطنه

 أي تعترض قد التً الٌومٌة والمنغصات المشاكل من ٌخلو حضاري

 األمان عن الٌوم ونتحدث شرحها ٌطول عدة نواح ولألمن ، شخص

   حقه الطرٌق إعطاء وكٌفٌة المرور بآداب التحلً عن المترتب
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 ؟...مــن أٌــن نبــدأ 
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 كٌف اتعلم اشارات المرور

فهم إشارات الطرق وقواعدد الطرٌدق أمدر ضدروري إنا كندت ترٌدد أن تكدون سدائق محتدرف ٌقدود •

فهنه اإلشارات  تساعد على الحفاظ على تدفق حركة المدرور بشدكل جٌدد ، مدن أجدل تجندب . بآمان

فددً معظددم الدددول إشددارات المددرور متشددابهة وتسددتخدم نفدد  قواعددد .  وقددوا الحددوادث المرورٌددة

وفً حالدة رببتدك بالحصدول علدى رخصدة قٌداده ، . المرور، ولكن قد تكون هناك اختالفات طفٌفة

ٌجب ان تجتاز اختبار إشارات المرور لكً تتمكن من الحصول علٌه ، للتؤكد من فهمك لإلشارات 

تعلددٌم " ٌتددوفر عبددر شددبكة اإلنترنددت ، العدٌددد مددن المصددادر التددً تتحدددث عددن . وقواعددد المددرور 

ان ٌوجدد . ، لكً تتعلم من خاللها بشكل سٌسهل علٌك النجاح فً إمتحان القٌادة " إشارات المرور 

لتعلٌم إشارات المرور ، و ٌوجد علدى سدبٌل  online schoolفٌما أشبه ، بالمدار  اإللكترونٌه 

إختصددار لدد   DMV) المثددال فددً وزارة النقددل والمواصددالت فددً أوروبددا ، قسددم لقٌددادة المركبددات 

Department of Motor Vehicles ) ،  فر هدنا القسدم خدمدة إلكترونٌده لتعلدٌم إشدارات ٌدوف

 المرور ، كال حسب دولته
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 العالمات التحنٌرٌة

هذا النوع من العالمات هو تحذٌر الساابق عان وجاود خطار فاً •

الطرٌااق قباال مسااافة مناساابة حتااى ال ٌتفاجااؤ السااابق بهااذا الخطاار 

وٌساتدل إلاى الخطار مان . وٌصعب تالفٌه ومن ثم وقوع الحاادث 

خالل الرمز الموجود فً العالماة أو ٌمكان وضاع لوحاات إضاافٌة 

توضااع مااع العالمااات التحذٌرٌااة تثباات فٌهااا المسااافة بااٌن العالمااة 

والخطاار وكااذلك ممكاان إضااافة لوحااات توضااح فٌهااا نااوع الخطاار 

وٌكاااون شاااكل هاااذا الناااوع مااان العالماااات مثلاااث قاعدتاااه لألسااافل 

والرأس لألعلى محاط بإطار احمر اللون واألرضٌة للعالمة تكون 

 -: ٌاتًبالون األبٌض والرمز بالون األسود وهً كما 
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 العالمات المانعة

معنى هنه العالمة هو منع السائق أو مستخدم الطرٌق من •

القٌام بعمل معٌن ٌستدل علٌه من الرمز الموجود فً العالمة 

لغرض تنظٌم حركة السٌر والمرور وٌكون الرمز على شكل 

 -: ٌاتً وكما.أحمردائري محاط بإطار 
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 العالمات االرشادٌة

الطرٌددق بعددض  ومسددتخدموامعنددى هددنا النددوا مددن العالمددات هددو إعطدداء السددائق •

اإلرشادات أو التوجٌهات أو لتزوٌدهم بٌانات نات نفع لهدم ونلدك أثنداء اسدتخدامهم 

وٌكددون الشددكل الخددارجً لهددنا النددوا هددو مربددع أو مسددتطٌل بالنسددبة إلددى . للطرٌددق

لعالمات اإلعالم تكون بلون ازرق والرمز بالون األبٌض ٌدل على نوا الخددمات 

أو األماكن التً قدد ٌحتاجهدا مسدتخدم الطرٌدق وعالمدات الداللدة تكدون علدى شدكل 

مسددتطٌل توضددا بهددا أبعدداد وأسددماء المدددن وأرقددام الشددوارا والمسددافات الباقٌددة 

للوصول إلى مدٌندة أخدرو وتكدون بلدون ازرق والكتابدة بلدون ابدٌض فدً الطرٌدق 

السددرٌع وتكددون بددالون األخضددر والكتابددة بددالون األبددٌض فددً الطددرق الخارجٌددة 

والكتابددة بددالون األسددود فددً الطددرق  البٌجددًوالطددرق الرئٌسددٌة وبددالون األصددفر أو 

 -:ٌاتًوكما , الداخلٌة
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 اسبقٌة المرور
وهً العالمات التً تعطً لمستخدم الطرٌق االمر بان اسبقٌة المرور لك او لٌ  لك وهً على ستة اشكال •

المثلث المقلوب والشكل المعٌنً والشكل الدائري والدائري المثمن والمربع اما الشكل المستخدم فً العراق 

او ( قف)فهو المثلث المقلوب الني ٌشٌر بان االسبقٌة لك وكنلك العالمتٌن الدائري المثمن الني ٌعنً 

 .االسبقٌة لٌست لك والشكل المعٌنً المإشر بخم  خطوط والني ٌعنً نهاٌة االسبقٌة

إلشارة رجل المرور الٌدوٌة أسبقٌة على االشارة الضوئٌة وعالمات الطرق وكنلك لالشارة الضوئٌة  -1•

 .اسبقٌة على عالمات الطرق

 .للسٌارة المتحركة اسبقٌة على السٌارة الواقفة -2•

 .للسٌارة المتقدمة اسبقٌة على السٌارة الالحقة -3•

 .اسبقٌة السٌارة التً فً التقاطع او الساحة على السٌارة التً تروم الدخول الى التقاطع او الساحة -4•

 .اسبقٌة المرور للسٌارة القادمة من جهة الٌمٌن فً التقاطعات النافنة -5•

 .اسبقٌة السٌارة الصاعدة على السٌارة النازلة -6•

 .اسبقٌة السٌارة السائرة فً الممر على السٌارة التً تروم االنتقال الٌه -7•

 .تكون اسبقٌة المرور للقطار او اٌة واسطة نقل تسٌر على سكة حدٌد على السٌارات االخرو -8•

تكون االسبقٌة لسٌارات الطوارئ على كافة السٌارات االخرو عندما تكون فً واجب طارئ وسٌارات  -9•

سٌارات االسعاف، سٌارات الحرٌق واالنقان، سٌارات الشرطة والمرور، السٌارات المشتركة )الطوارئ هً 

فً المواكب الرسمٌة، سٌارات اعضاء القوة متعددة الجنسٌات والنٌن ٌعملون بالتعاون مع االمم المتحدة، 

 .السٌارات االعتٌادٌة المستخدمة كسٌارة طوارئ
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 (االجبارٌة )العالمات االلزامٌة 

تكددون العالمددة اإللزامٌددة أو اإلجبارٌددة علددى •

شددكل دائددري ازرق اللددون وفددً الددداخل هددنه 

العالمة أسهم تشٌر إلى االتجداه الدني ٌجبدرك 

 -. أو ٌلزمك إلى االنعطاف أو االستدارة
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 العالمات االرضٌة
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 خالصة القول

 .االلتزام بحزام األمان للسابق ومن ٌركب معه 1.

 .أن ٌكون االطفال فً الكرسً الخلفً للسٌارة 2.

 .االلتزام بترك مسافة كافٌة ما بٌنك وما بٌن السٌارة التً تسٌر أمامك 3.

 .االلتزام بالسرعة المحددة على الطرٌق 4.

االلتزام التام بالمسار الخاص بك وعدم تغٌٌر االتجاه الى مسرب آخر بشكل مفاجا استخدام إشارة االنعطاف عند االنحراف 5.

 .الى الٌسار أو الى الٌمٌن 

ٌّة6. ٌّة والمرور  .االلتزام التام باإلشارة الضوب

 .التزام المشاة باألماكن المخصصة لعبورهم 7.

 .مساعدة كبار السن والعجزة أو ذو االحتٌاجات الخاصة فً قطع الشارع 8.

 .عدم التحرش باألخرٌن وخاصة بالنساء 9.

 .المحافظة على نظافة الطرٌق فهً ملك لعامة الناس 10.

 .عدم إزعاج الناس بصوت المنبه بدون ضرورة الزمة 11.

 .له دٌننا االسالمً الحنٌف  دعىغض البصر على الطرٌق فهو مما 12.
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