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 يمكنك الذهاب علي االنترنت 24 ساعة في اليوم،
 7 أيام في االسبوع عبر موقعنا االلكتروني

 :www.dmv.ca.gov
لتجديد رخصة السيارة.  •

لتجديد رخصة القيادة أو البطاقة الشخصية الخاصة بك.  •
حساب رسوم التسجيل.  •

التحقق من، وتحديث معلومات وقف التأمين الخاص  • 
بتسجيل السيارة.

استلم عينه من اختبار رخصة القيادة.  •
طلب لوحات رخصة خاصة.  •

أحصل علي إستمارات، كتيبات، و مطبوعات   •
 DMV للحصول علي إجابات عن األسئلة الخاصة  بألـ  •
لحجز المواعيد )ما عدا إختبارات الرخص التجارية*(.  •

قم باالتصال علي هذا الرقم 1-800-777-0133 
 للحصول علي خدمه آلية عبر الهاتف 24 ساعة في 

اليوم، 7 أيام في األسبوع
تحديد موعد )ما عدا إختبارات الرخص التجارية*(.  •

لتجديد تسجيل السيارة أو رخصة القيادة الخاصة بك. إنظر إشعار   •
التجديد الخاص بك لتجديد رقم رخصة القيادة  ، أو رقم  التعريف 

.)RIN( الخاص بك
أحصل علي إستمارات، ومطبوعات.  •

إستمع إلي معلومات عامة.  •
التحقق من، وتحديث معلومات وقف التأمين الخاص بتسجيل   •

السيارة.
* لتحديد موعد أختبار الحصول علي رخصة تجارية ، أو للتحدث  
مع فني ، نرجوا االتصال بهذا الرقم : 0133-777-800-1 في 

مواعيد العمل الرسمية.
 لإلستماع لضعاف السمع الرجاء االتصال علي 

 .TTY 1-800-368-4327

www.
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توفيرا للوقت، إذهب إلي االنترنت

تغيرات خاصة بالقيادة
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رة ا د إ ر  ختبا ا
دة للقيا  DMV

قائمة الفحص لقائد السيارة اآلمن
تشغيل السيارة:

 __ضبط المرايا و المقعد.
 __ربط حزام األمان.

 __معرفة أماكن ضوابط التشغيل.

اإلتجاة لألمام:
 __اإلشارات.

 __النظر في المرايا وإلى الخلف قبل أن االنخراط في الحركة المرورية.
 __استخدام اليدين على جانبي عجلة القيادة.

التوقف:
 __التحقق من حركة المرور )النظر و التفاعل مع المخاطر(.

 __الوقوف قبل معبر المشاة أو خط الحد الفاصل.
 __الوقوف دون إستخدام دواسة الوقود في نفس الوقت.

المنعطفات:
 __اإلبطاء في المنعطفات.

 __بدء المنعطف واالنتهاء منه في الحارة الصحيحة.
 __افساح الطريق لآلخرين عند الضرورة.

 __تقبُّل حق العبور القانوني عندما يكون ذلك آمنًا.
 __النظر و التفاعل مع المخاطر.

الرجوع للخلف:
 __تفقد المرايا.

 __النظر فوق الكتف األيمن واأليسر عند اللزوم.

تغيير الحارات:
 __اإلشارات.

 __تفقد المرايا.
 __النظر فوق الكتف الصحيح لرؤية المنطقة غير المرئية.

 __القيام بتغيير الحارات بأمان.
 __ضبط السرعة. 

القيادة على الطريق السريع:
 __تفقد تدفق المرور. 

 __قياس توقيت دخول الطريق السريع.
 __تفقد المرايا و فوق الكتف قبل الدخول في الحركة المرورية.

 __إعطاء إشارة مبكرة و التخفيف من السرعة عند منحدر الخروج.
 __ضبط السرعة وفقًا لظروف الطريق.

التقنيات الدفاعية للقيادة:
 __تفقد المرايا قبل الضغط على المكابح.

 __تفقد التقاطعات قبل العبور.
 __تفقد ضوء اإلشارات و العالمات.

 __االستمرار في مراقبة ما هو أمامك.
 __االحتفاظ “بمساحة كافية” حول السيارة.

 __قم بالتتبع على مسافة أثناء القيادة من أمامك

ينبغي أن يكون مقعد الراكب دائمًا متصل بالمركبة.  •
ينبغي أن تكون أحزمة األمان صالحة لالستعمال إذا كانت   •

المركبة بها أحزمة أمان.
مكابح للركن أو الطوارئ صالحة لالستعمال.  •

المسؤولية المادية
نة قبل البدء في اختبار القيادة  نبغي إثبات أن السيارة مؤمَّ
)و إال سيتم تأجيل االمتحان( بتقديم أحد المستندات التالية: 

وثيقة تأمين ضد المسئولية أو رقم سند الكفالة.   •
ورقم  التأمين،  شركة  المخاطرباسم  ضد  تأمين  بطاقة   •

الملف و تواريخ التغطية الحالية.
تأمين  وثيقة  من  نسخة  أو  الحالي  المؤقت  التأمين  عقد   •

موقعة أو ُمصدَّق عليها من ممثل شركة التأمين.
عقد إيجار السيارة إذا كان السائق المذكور في العقد هو   •

المؤمَّن عليه.
شهادة التأمين الذاتي الصادرة من إدارة DMV و إقرار   •

بوجود وديعة نقدي. 
تأكيد خطي إلثبات أن الشخص المذكور مؤمَّن عليه.  •

بعد اختبار القيادة
ال ينتهي تعلُّم القيادة بأمان عند اختبار القيادة، فإن حصولك 
على رخصة القيادة يعني أنك قمت باستيفاء شروط اختبار 
القيادة. ومع ذلك، فإن القيادة يوميًا ستجبرك على التعامل 
مع العديد من المواقف والمشكالت لم تصادفها في اختبار 
غير  المواقف  مع  للتعامل  الطرق  أفضل  فإن  ولذا  القيادة. 
المتوقعة هو أن تلتزم بنفس عادات القيادة اآلمنة و السلوك 

المسئول الذي اتبعته في اختبار القيادة.

حظ سعيد!



FFDL 22 arabic (rev. 5/2012) 

DMV هدف إدارة
إن أحد أهداف إدارة المركبات DMV الرئيسية هو تمتع 
كافة السائقين بتراخيص إذا كان ذلك آمنًا، هذا إلى جانب 
تحمل مسؤولية تعزيز سالمة الطرق السريعة بزيادة كفاءة 
السائقين. إن إدارة DMV تدرك أن االستقاللية والقدرة على 
التنقل بيسر التي تقدمها القيادة من العوامل المهمة لنوعية 

الحياة لمعظم سكان كاليفورنيا.

ما يمكن توقعه
إن التعامل باحترام و عدل و كياسة هي ما يمكن أن يتوقعه 
العميل أثناء خوض اختبار القيادة و إن لم يتم التعامل بشكل 

الئق، الرجاء االتصال بمدير المكتب.

إن إدارة DMV تتمنى لك النجاح 
العديد من الناس يخوضون اختبار القيادة دون االستعداد له 
أو التدرب بشكٍل كاٍف أو على نحٍو سليم. وقد يصاب البعض 
األخر بتوتر لجهلهم بما يمكن توقعه. ولذا ينبغي التذكر دومًا 
أن ممتحن إدارة DMV سيكون بصحبة العميل للتأكد من قدرة 
قائد السيارة على القيادة بأمان وعلى االلتزام بقوانين المرور.

االختبار  ويتألف  دقيقة.   20 القيادة حوالي  اختبار  يستغرق 
مثل:  القيادة  أثناء  ستواجهها  التي  األساسية  المناورات  من 
االنعطاف يمينًا أو يسارا، والتوقف في التقاطعات التي يمكن 
التحكم بها والتي ال يمكن التحكم بها، والرجوع للخلف في 
خط مستقيم ، وتغيير الحارات، والقيادة في حركة المرور 
المنتظمة أو في بعض األحيان القيادة على الطريق السريع.
 إن إدارة DMV تتمنى لك النجاح في االختبار. قم بدراسة هذا

 .California Driver Handbook الكتيب وكذا دليل القيادة 
استرخ و ابذل قصارى جهدك.

األشخاص المؤهلين لخوض اختبار القيادة
يمكنك أن تقوم باختبار القيادة لو توفرت الشروط التالية:

إذا لم تحصل على رخصة قيادة من والية أخرى أو إذا   •
كنت تحمل رخصة من دولة أخرى.

إذا كنت تعاني من مشكلة متعلقة بالرؤية.  •

  )P&M( إذا كان لديك رخصة مؤقتة لحالة بدنية أو نفسية  •
معينة.

إذا كنت تعاني من حالة بدنية )ما عدا العدسات التصحيحية(   •

تفرض إدارة DMV عليها قيدًا أو إذا كنت تخضع حاليًا 
لقيد وترغب في التخلص من هذا القيد.

إذا كنت تملك ترخيص قيادة لحديثي السن, أو رخصة   •
مبدئية، أو تحت االختبار من خارج الوالية.

إذا كنت تمتلك رخصة من خارج الوالية و لكنها ليست   •
بحوزتك لتسليمها.

يتم تأجيل اختبارات القيادة عادًة في حالة تجديد الرخصة أو 
لمن يحملون رخصة من خارج الوالية أو من خارج أراضي 
.U.S, وذلك إذا تم تقديم الرخصة. ولكن قد تطالب إدارة 

DMV بإجراء اختبار القيادة في أي وقت.

هل تتشابه اختبارات القيادة؟
يتشابه اختبار الرخصة األساسية )الفئة C( لكافة السائقين 
بغض النظر عن السن. كذا يخوض السائق البالغ نفس االختبار 
الذي يخوضه المراهق. أما ذوي الحاالت البدنية أو النفسية 

فقد يخضعون الختبار مختلف يتضمن عناصر إضافية.

االستعداد الختبار القيادة 
السائقين  القيادة: يحتاج بعض  تدرب بشكٍل كاف على   •
إلى المزيد من التدريب بالمقارنة بغيرهم من السائقين. 
فالقصر يحتاجون إلى التدريب لمدة 50 ساعة )متضمنة 
10 ساعة للقيادة أثناء الليل( قبل اجراء اختبار القيادة. 
من  أطلب  فعليًا.  االختبار  في  أنك  تخيل  التدريب  أثناء 
مرافقك توضيح االخطاء التي قمت بها بهدوء. استفسر 
عن بعض المواقف التي تسببت في إرباكك أثناء القيادة. 
وقم بتصحيح األخطاء. وعند القيام بتدريب آخر انتبه بشكل 
خاص على تصحيح األخطاء التي قمت بها في التدريب 
في  المذكورة  المناورات  كل  بالتدرب على  قم  السابق. 
قائمة الفحص الخاصة بالسائق. إن مهمة ممتحن إدارة 
DMV هي التأكد من أنك أظهرت قدرتك على التحكم 
في السيارة في ظروف المرور العادية، وليس لخداعك. 
بتدوين مالحظات عن  الممتحن  وأثناء االختبار سيقوم 
مدى التزامك بقواعد الطريق و إشارات و/أو عالمات 
المرور كما سيقوم أو ستقوم بتدوين الجوانب التي ينبغي 

تحسينها .

نصائح لقيادة آمنة. قم بالتدرب على تلك النصائح لتحسين   •

مهارتك في القيادة:

—قم بالقيادة بسالسة في جميع األوقات.

—زد سرعتك برفق. ال تسبق المحرك وال تجعله يتوقف فجأة. 

على  الضغط  في  البدء  عند  السيارةبلطف.  بإيقاف  —قم 
المكابح توقف قبل المنطقة المراده بمسافة مناسبة لكي 
تتفادى “االهتزاز” المفاجئ. ينبغي معرفة المكان الذي 
ستقف به. احذر معبر المشاة. إذا لم تكن الرؤية واضحة 
يمينًا ويسارًا قبل  تقدم بحذر وانظر  المشاة،  عند معبر 

دخول التقاطع.

تتلف  ال  الصحيح.  الحركة  ناقل  على  السيارة  أن  —تأكد 
ناقل الحركة. ال تدع السيارة تنطلق بفعل الجاذبية إلى 

منطقة توقف.

—ينبغي االلتزام بالسرعات المحددة المعلنة. واذا استلزم 
األمر، قم بتقليل السرعة التي تناسب حالة الجو، و الطريق، 
تريد  كنت  إذا  األنوار  تشغيل  تذكر  المرور.  حركة  و 
استخدام المساحات األمامية في الظروف الجوية السيئة.

—قم بالتتبع على مسافة آمنة واستخدم قاعدة الثالث ثواني. قم 
بزيادة مسافة التتبع في أثناء الرؤية المنعدمة أو األحوال 

الجوية السيئة.

—تعرف على معنى إشارارت المرور والتزم بها دومًا.

حارة  من  إنعطف  و  دومًا  الصحيحة  الحارة  —استخدم 
الصحيحة الى أخرى صحيحة.

—قم بإعطاء إشارة في أثناء تغيير الحارات أو أثناء االنعطاف.

—قم بالبحث عن اخطار محتملة )scan(. قم بفحص المرايا 
باستمرار. انظر في االتجاه المناسب قبل تغيير الحارات 

و االبتعاد عن الرصيف.

—قد السيارة بشكل دفاعي و توقَّع أخطاء اآلخرين.

إذا لم تكن متأكدًا من مهارتك في القيادة، قم بمطالعة كتيبات 
إدارة DMV اآلتية:

 Parent-Teen التدريبي  والمراهقين  األب���اء  دليل 
السيارات لقائدي  كاليفورنيا  دليل   ،Training Guide 
األرشد  الدليل   ،California Driver Handbook  
للقيادة اآلمنة Senior Guide for Safe Driving ,شاهد 

فيديوهات وهيا نقود Let’s Go for a Drive على موقعنا: 
/www.dmv.ca.gov/video. قدم هذه الكتيبات توجيهات 
بشكٍل صحيح  القيادة  بمناوارت  القيام  كيفية.  تفصيلية عن 
و  الطريق  قوانين  و  قواعد  إلى  باإلضافة  االختبار،  أثناء 

ممارسة القيادة بأمان.

معلومات أخرى تخص االختبار
من أجل سالمتك، أطلب من الممتحن إبراز بطاقة تعريف 
مسموح  غير  القيادة.  اختبار  في  البدء  قبل   DMV إدارة 
بوجود حيوانات أليفة أو أشخاص غير الممتحن أو أي من 
موظف من موظفي اإلدارة المعتمدين في أثناء اختبار القيادة.
إذا كان لديك أي استفسار، برجاء القيام بسؤال الممتحن قبل 
البدء في اختبار القيادة. في أثناء االختبار سيقوم الممتحن 
بتوجيه األسئلة أو تقديم التوجيهات إليك و لكنه لن يشارك 

أو تشارك في محادثات عامة.

شروط اختبار القيادة
ينبغي أن تكون السيارة المستخدمة في االختبار آمنه. وقبل 

االختبار سيقوم الممتحن بالتأكد من:
يظهر  أن  وينبغي  للسيارة.  الترخيص  لوحتي  وجود   •

ترخيص السيارة الحالي على اللوحة الخلفية. 

ضوء إشارات االنعطاف الخلفية و األمامية وأن ضوء   •
المكابح يعمل بشكٍل جيد.

بوق سيارة يعمل بشكٍل جيد مصمم للسيارة.   •

عجالت بدون مواضع مكشوفة.  •

ضغط مكابح مناسب )سيطلب منك الضغط على دواسة   •
المكابح للتأكد من كفاءتها(.

زجاج السائق الجانبي يسهل فتحه.  •

زجاج أمامي ال يسمح بعرقلة مجال الرؤية.  •

إثنان من المرايا للرؤية الخلفية )أحدهما يجب أن تكون   •
من الخارج إلى يسار السائق(.

أبواب السائق و الراكب األمامي يمكن فتحها من الداخل   •
و الخارج.

باب صندوق تابلوه ُمحكم الغلق ال ينفتح أثناء االختبار.  •


