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3  املقدمة2
 كثري من الناس يختارون اآلن السفر إىل العمل واملدرسة والحرم الجامعي بالدراجة 
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Apple App Store و Android App Store عىل جهاز Essential Cycling Skills ميكنك تنزيل مجانًا 
ًما متا

يف العملية  التدريبية  دوراتنا  عن  املزيد  معرفة  ميكنك 
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 اختيار دراجة

بها ومقدار التي ستستخدم  الطريقة  فكر يف   ، دراجة هوائية   عند رشاء 
دفعه تستطيع  ما 

التي ستقوم بها؟    ما نوع الرحالت 
  كم مدة هذه الرحالت؟ 

؟   الدراجة عليها  التي ستقود   مانوع االرضية 
اشياء؟  لحمل    هل ستحتاج 

التنقل خالل رحلتك؟  اخر من  نوعا    هل ستستخدم 
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اختيار . بشأن  املشورة  تقديم  من  الدراجات  متجر   سيتمكن 
إذا كنت تشرتي دراجة بشكل خاص  ففكر يف املناسبة لك.   الدراجة 

للسري صالحة  أنها  من  للتأكد  ميكانييك  فحص 
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 سهلة الحفظ
 جيدة للرحالت التي تتضمن استخدام وسائلل نقل 

مختلفة
  يفضل استخدامها للرحالت القصريه عىل ارض مستويه 

ولرحالت داخل املدينة

مجموعة من الجريات املختلفة لطرق التالل 
صنعت للرسعه واملتانة

 تصميم مريح
صيانة قوية ومنخفضة

متعددة االستخدامات ومريحة
يفضل استخدامها للرحالت اليومية  

الهجني / املسافر املطوية

دراجة الطريق  دراجة املدينة

 خيارات الدراجة 

 

  

 
تصميم بسيط 

التحتاج صيانة كثريا 
مناسبه للرحالت القصريه واملستويه 

مثالية لنقل البضائع أو الناس 
العجالت او ثالث يف  تأيت بخيارين  ان  ممكن 

خيار املساعدة الكهربائية مفيد يف املناطق الجبلية

قويه ومتينة 
 مناسبة للقيادة بعيدا عن الطريق

سهله التوازن
جيده يف الطريق املسطح

 دراجة بجري واحد

دراجة ثالثية العجالت دراجه مع حمولة

 دراجة الجبال 

واجعل نطاقك  الدراجات.وسع  قيادة  تجربة  تحويل  ميكنك  االكرتونية  الدراجات   من خالل 
الدراجات ان يركب  املتحدة اي شخص فوق عمر 14 ميكن  اململكه   التالل مسطحة. يف 

الكثري من الساعه.هناك  اىل 15 ميل يف  الطاقة تصل  ويقدم مساعده يف   االلكرتونية 
املوجوده للدراجة  طبقا  طاقتها  تعديل  ميكنها  التي  السوق  يف  االلكرتونية  الدراجات 

Electric 
Assist 

 

 

 

 



9 املالبس وركوب الدراجات يف الليل8
 قد توفر الخوذة بعض الحامية اإلضافية يف حالة وقوع حادث

 ال تحتاج إىل مالبس خاصة لركوب الدراجة. ومع ذلك ، قد تفكر يف ارتداء مالبس أكرث
إرشاًقا ملساعدة مستخدمي الطريق اآلخرين عىل رؤيتك

اليل
مالبس براقة أو عاكسة  

مطر
سرتة املطر واأللوان املرئية 

 يف الربد, قفازات وغطاء تحت الخوذة

 احمي مالبسك
 ابقهم بعيًدا عن السلسلة الدهنية عن طريق

 لف ساق البنطلون الخاص بك ، باستخدام رشيط
الساق أو دسهم يف الجوارب الخاصة بك

ركوب الدراجة يف الليل
استخدم دامئًا مصباًحا أبيض يف املقدمة

وضوء خلفي أحمر مع عاكس يف الخلف
 كحد ادىن). مطلوب عاكسات الدواسة أيضا)

تركيب خوذة
 عندما تهز رأسك من جانب إىل 

بشكل املجهزة  الخوذة  ، ستظل   آخر 
مكانها يف  صحيح 

الحواجب فوق  الخوذة   ضع 
األذن  أسفل  الجانبية  األطراف   تلتقي 

Y شكل لتشكيل 
والحزام الذقن  بني  املسافة  اصبعني  اقل من 

1

2

3

1
2

3

اإلضافية يف حالة وقوع حادث الحامية  الخوذة بعض  توفر  قد 
 ال تحتاج إىل مالبس خاصة لركوب الدراجة. ومع ذلك ، قد

الطريق ملساعدة مستخدمي  إرشاًقا  أكرث  مالبس  ارتداء  يف   تفكر 
رؤيتك اآلخرين عىل 



11 فحص الدراجة  قفل دراجتك
 استعامل قفل من نوعيه رديئة ورخيصة ميكنه ان يسبب يف قطع الرتباس يف ثواين.

استخدام نوعيه قفل جيدة تزيد من احتامليه الحامية

A حرص دامئًا عىل قفل دراجتك بيشء ال ميكن تحريكه - ابحث عن حامل للدوران ، أو كائن مثبت عىل األرض ال ميكن كرسه )عىل  

(signpost) سبيل املثال ، سلسلة ربط السالسل) أو أنه ال ميكن رفع الدراجة )عىل سبيل املثال ، عالمة 

للحصول عىل أقىص حامية ، ميكن استخدام أكرث من قفل لتأمني عجالت وإطار الدراجة.

C  السلسلة 
 تأكد من ان السلسله الخاصة بك تعمل بسالسة مزيته بخفه وخاليه من الصدأ

واالوساخ عن طريق تدويرها للخلف عدة مرات.قد تكون عىل دراية ب

M-check
 فحص آخر بسيط للدراجات قبل ركوب الدراجة.يرجى مشاهدة الفيديو عىل -

bikeability.scot 

B الربيكات
 من اآلمن اختبار الفرامل عن طريق سحب األذرع أثناء السري بجانب

 الدراجة. تحتاج كابالت الفرامل والكتل اىل تعديل واستبدال مبرور الوقت.
 إذا كانت املكابح تبدو ضعيفة ، اسأل متجر الدراجة أو ميكانيكيًا للحصول

عىل املشورة. بعض الدراجات ذات الثالث عجالت تحتوي عىل فرملة يد

  A  الهواء 
 اذا أعطت إطاراتك بعض اليشء عندما تضغط بإبهامك ، فإنها تحتاج إىل  

 بعض الهواء سوف يركب الركوب مع القليل جدا أو الكثري من الهواء يف
 اإلطارات الخاصة بك كيف يعالج دراجتك. يتم ضبط بعض مضخات الهواء

  مبقياس ضغط ملساعدتك. تحقق أيضا من سطح اإلطارات الخاصة بك

 ABC بسيطة مثل 
 سيضمن لك الفحص الرسيع أن الدراجة يف حالة عمل جيدة وتساعدك عىل القيادة بأمان

من االفضل االستثامر يف نوعية قفل جيدة
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 عند بدء الركوب ، استمع إىل أي فرك
 أو طحن أو نقر قد تعني أن شيًئا ما ال

يعمل بشكل صحي

BB

A

C C

C
A

اذا كان لديك دراجه الكرتونيه تأكد انها مشحونة بالكامل اذا اردت قفل دراجة الكرتونيه تأكد ان البطاريه محمية او خذها معك



مهارات قيادة الدراجات
13 التوازن والتحكم12

القيادة و االنعطاف
  ضبط الرسعة الخاصة بك لتتناسب مع الظروف والبحث يف االتجاه الذي تريد السفر 

  اثناء جمع الرسعة ، ستكون هناك حاجة إلجراء تعديالت طفيفة عىل املقود
  وقد يساعدك التحكم الجيد يف استخدام الدراجة عىل الركن بسالسة  
  ارفع الدواسة املوجودة بداخل الركن لتجنب تقطيع األرض 

  إذا كان ركوب الدراجة مع أكرث من عجلتني ، اتجه إىل املنعطفات لتقليل فرص االنقالب
  يف البضائع ، والدراجات طويلة أخرى ، حذار من متايل التوجيه عند االنطالق والبحث يف الخلف

استعامل املكابح
  تعرف عىل شعور املكابح

  معظم قوة الكبح تأيت من الفرامل األمامية 
  تدرب عىل استخدام كال الفرامل معا ، مع الضغط برفق عند بناء الثقة 
  عند الكبح ، أبقي ذراعيك وثقلك نحو الجزء الخلفي من الدراجة 
  قلل من رسعتك قبل الدخول إىل الزاوية 
  الدراجات الكبريه مثل دراجات البضائع قد تتطلب قوه اكرب عند الضغط عىل املكابح 

Heavier bikes such as trikes or cargo bikes may require greater braking distance.

 ebike ، إذا كنت تستخدم املساعدة اإللكرتونية للتسارع 
 فكن عىل دراية بأي زيادة يف القوة قد تحدث. تجنب التسارع

عند اإلشارة أو إجراء املناورات



15 موقعك يف الطريق14
 اختيار أفضل موقع عىل الطريق مهم جًدا للسالمة ويساعد عىل تدفق حركة 

املرور بحرية

يعتمد وضعك عىل الطريق عىل عرض الطريق ورسعة حركة املرور وأي عوائق أمامك 

تريد ان تكون يف موقع بحيث ميكنك

  ترى امامك بسهوله وجعل االخرين يرونك بسهولة 
   يساعدك يف التحكم والرد برسعه لالخطار 
  تجنب الطريق املكسور وأغطية الرصف الصحي والحطام والعوائق 

 يف كل قسم من مسارك ، يجب عليك إجراء تقييم وتحديد كيفية تحديد موضعك بشكل أفضل. سيتغري موضع
الطريق وفًقا للظروف التي تواجهها

 ركوب يف القنوات هو أبدا خيارا غري مفضال. إن ركوب الدراجة بالقرب من سيارة متوقفة سيحد من رؤيتك
للطريق ، وقد يكون خطرياً إذا فتح باب السيارة عىل طريقك

هناك نوعان من مواقف الطريق القياسية التي يجب أن تكون عىل علم بها ويتم توضيحها يف الصفحات التالية

 اعطاء االشارة واملالحظه
 الظروف من حولك ميكن أن تتغري برسعة. عند التوقف ، انتقل إىل أداة أسهل ملساعدتك عىل إعادة التشغيل.

عندما تكون ثابتة ، يجب أن تشري بوضوح إىل نواياك ملستخدمي الطريق اآلخرين
من املفيد أن يكون هناك روتني بسيط خطوة بخطوة عند إجراء املناورات ، يوضح روتيننا أدناه

اعطاء اشارة
 إذا كان الوضع آمًنا ، فقم
 بإصدار إشارة واضحة مع

 توجيه راحة يدك إىل األمام
 واألصابع مًعا

انظر
 انظر حولك للتأكد من
 عدم وجود زحمه او

خطر يف الشارع

 استخدام
املقابض

 أعد كلتا يديك مرة
 أخرى إىل
املقاود

الحياة منقذ 
 قم مبالحظة أخرية بالنظر
 إىل نفس الكتف باتجاه

دورانك

الجريات بعض  تغيري  احرص عىل  توقف  نقطه  عند  املرور   عند 
البطاريه حفظ  ايضا  ميكنه  اخرى.هذا  مره  االنطالق   لتسهيل 

دواساتك عىل وضع الظروره ضع  االلكرتونية.عند  الدراجه   يف 
بسالسة للتحرك  ملساعدتك   2 الساعة 

2 o’clock

مناورات
اكمل املناورات



1617 موقعك يف الطريق
املوقع االويل

 هذا هو وضع الركوب الخاص بك عند ركوبك يف شوارع هادئة ، طرق ضيقة ، يف جزر املرور  وعند
التقاطعات

التجاوز الثقة وسيثني سائقي السيارات عن   يجب أن تهدف إىل أن تكون يف وسط الطريق. سيظهر ذلك 
التجاوز خطًرا سيكون  حيث 

الثانوي املوقع 
الثانوي أكرث مالءمة يف الطرق األكرث ازدحاًما وحركة املرور بشكل أرسع مام تستطيع السفر ، يعترب املوقع 
الثانوي يجب ان اليؤثر عىل سالمتك دع حركة املرور متر بسالسه يف الطريق يجب  قرارك باالنتقال للموقع 

عليك عدم ركوب أقل من 50 سم من حافة الطريق
 الدراجة ذات العجالت الثالث هي أوسع حتى يكون موقع الطريق الخاص بك بني الطريق األسايس والثانوي

الواضح

الطريق فحص 
 قبل تغيري موضع الطريق أو املمرات أو الدوران ، انظر دامئًا عىل كتفك وأمامك )فحص الطريق). ثم قم

بعدها وتحرك  باإلشارة 

السيارات ابواب  من  القريبه   املنطقة 
التقد دراجتك قريبا من سيارات مركونه يف الشارع دامئا دع مسافه باب واحد بينك وبينهم



اليمني من شارع اىل   االنعطاف 
ثانوي  رئييس اىل شارع 

من لليمني   االنعطاف 
 شارع ثانوي اىل شارع

رئييس

18

شارع من  لليسار   االنعطاف 
ثانوي رئييس اىل شارع 

من لليسار   االنعطاف 
 شارع ثانوي اىل شارع

 رئييس

 التحكم باملنعطفات

ثانوية املرور من طريق  تفسح حركة  أن   يجب 
والتي  ، الرئييس  الطريق  املرور عىل  لحركة   الطريق 

األولوية لها 

 الزحمه عىل الطريق الثانوي يجب ان تعطي اولوية
للزحمه القادمة من الطريق االسايس

الزحمه عىل الطريق الثانوي يجب ان تعطي اولوية للزحمه القادمة من الطريق االسايس
 يف كثري من األحيان يتم التحكم يف مفرتق الطرق الذي ينضم  إىل طريق رئييس بإشارات

«Stop» أو عالمات الطريق «Give Way» أو إشارات املرور أو الرشطة أو حراس املرور

 املنعطفات سوف لن يكون بها اشارات اعطاء الطريق او توقف ولن يكون هناك خطوط تقاطع.
 ممكن العثور عليها يف بعض األحيان يف مناطق أكرث هدوًءا ، مثل الشوارع السكنية أو املمرات

الريفية

 ال توجد أولوية معرتف بها يف هذه التقاطعات وهناك حاجة إىل تحكم جيد. إذا اقرتبت من
التقاطع يف نفس الوقت مع مركبة أخرى ، فمن األفضل يف الغالب االنتظار والسامح لها

اذهب اوال

 قد تحتاج الدراجات / الدراجات الهوائية الثقيلة إىل مساحة أكرب لسحبها بعيًدا ، وتأكد من ترك
فجوة كبرية كافية

19



1 رئييس20 شارع  من  لليمني   االنعطاف 
      اىل شارع ثانوي

 انظر تحقق من كل مكان ، وانظر إىل الخلف عىل
كتفك األمين ، ملعرفة ما إذا كانت آمنة

 اعطاء االشارة إذا كانت آمان ، فقم بإعطاء إشارة واضحة مع
متديد ذراعك األمين

 بناًء عىل مدى اتساع الطريق ، انتقل تدريجياً إىل املوضع األسايس
 أو املوضع الذي يبلغ طول الذراع إىل يسار خط الوسط ، مع
اإلشارة إىل ذلك. استمر يف متابعة البحث عن كل من حولك

22

 إذا كان الطريق مزدحم بشكل خاص ، فقد تضطر 

 إىل االنتظار يف منتصف الطريق. قد تشعر مبزيد

 من الراحة عند التوقف عند الجانب األيرس من

. الطريق وامليش

 منقذ الحياة انظر إىل األمام مبارشة لحركة املرور
 القادمة نحوك. حركة املرور القادمة نحوك هي الطريق

 الصحيح ويجب عليك االنتظار حتى يصبح الطريق
الرئييس واضًحا وآمًنا. تحقق من أن طريقك إىل

 املناورة إذا كان الوضع آمناً ، فاستقل إىل الطريق الثانوي
 دون قطع الزاوية. ابحث عن مستخدمي الطريق

)اآلخرين )السائقني واملشاة وراكبي الدراجات

 القوابض كلام اقرتبت من التقاطع ، ضع يدك اليمنى
 مرة أخرى عىل املقاود واضغط عىل ذراع الفرامل برفق.
ابحث يف التقاطع عن املركبات التي قد تنسحب أمامك

21  املناورات

لليسار االنعطاف 
اىل طريق رئييس ثانوي  طريق 

 انظر تحقق من كل مكان ، وانظر خلف كتفك األمين
ملعرفة ما إذا كان آمًنا

 اعطاء اشارة إذا كانت آمنة ، فقم بإعطاء إشارة
واضحة بذراعك اليرسى

 طريقة مسك القوابض عند االقرتاب من التقاطع ،
 ضع يدك اليرسى مرة أخرى عىل املقاود واضغط عىل

ذراع الفرامل برفق

 منقذ الحياة ألِق نظرة أخرية عىل الكتف األيرس ،
 فقط للتأكد من أنه آمن

 إذا كان التقاطع غري واضح أو كانت األضواء حمراء

 ، فاخرج دراجتك. أبق قدمك اليرسى عىل األرض

ودعامة القدم اليمنى يف وضع الساعة الثانية

1

 املناورة أطع إشارات املرور وإشارات الطرق. إذا
 توقفت ، تذكر أن تنظر حولك وأن تشري بوضوح إذا

لزم األمر قبل أن تغادر بأمان

لالشارات اعطائنا  مالحظتنا,  كيف  ننظر   دعونا 
الطريق يف  ووضعنا 

ميكن ان يطبق يف املناورات 
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1

اخطار محملة عند الركوب يف حركة املرور
/ حجب جزئيًا  الصافية«  املساحة  »الحفاظ عىل  عند  الطريق  من  االندماج   - املتقاطعة  املرور  حركة 
الثابتة  السيارات  ، من خالل  الطريق  يعربون  املشاة 
السيارات  ابواب  فتح 
منها  المرر  التي  الحفر 

1
2
3
4
5

23 التحرك بوجود حركة مرور22
 ستفيد بعض األشخاص الذين يستخدمون الدراجات من حجمهم الصغري للتصفية من خالل السيارات الثابتة أو

 البطيئة الحركة. عىل الرغم من أن هذه املامرسة مقبولة يف قانون الطرق الرسيعة ، إال أن التصفية ميكن أن متثل
بعض املخاطر التي يجب إدارتها بعناية

 من املستحسن أن يظل مستخدمو الدراجات عدميي الخربة يف حارة وينتظرون. إذا اخرتت التصفية خالل حركة املرور ،
فيجب عليك

 تجاوز  إىل اليمني إذا كانت هناك مساحة - ستكون أكرث وضوًحا ويتوقع السائقون متريرها عىل اليمني 

 التحقق من وجود فجوة وإعادة االنضامم إىل دفق حركة املرور حتى متر عرب تقاطع يف املوقف األسايس

 كن مستعًدا للتوقف برسعة لتجنب املخاطر ، مثل فتح أبواب الركاب ، واملركبات من الطرق الجانبية الت 

 تجر يف املمر 

 أفضل طريقة للتواصل يف قامئة انتظار حركة املرور هي عن طريق االتصال بالعني ، للتأكد من أنك قد شوهد 

 قد تتاميل  الدراجات األثقل ، مبا يف ذلك الدراجات الكهربائية ، برسعات بطيئة 

 تجنب التصفية عىل يسار حركة املرور ، بجانب الرصيف أوجنب التصفية عىل يسار حركة املرور ، بجانب
 الرصيف أو املركبات املتوقفة. ال تقم مطلًقا بالتصفية ألسفل يسار مركبة كبرية أو طويلة - حيث ستكون
 النقطة العمياء أكرب. تجنب التصفية عند التقاطعات غري املنضبط. سوف ينتظر السائقون فرصة للدمج

 وقد ينطلقون يف أي وقت. هناك خطر من عدم رؤيتك
خطر يف التصفية عىل اليسار ، والبقع العمياء ، وتحول حركة املرور اليسار عرب املسار الخاص بك



25 للسائقيني24 العمياء  النقطة 

 قد ال يتمكن سائقو املركبات الكبرية من رؤيتك إذا كنت يف وضع أمام السيارة مبارشة أو بالقرب من يسارها )عىل

 سبيل املثال ركوب داخل السيارة). عند االنتظار يف قامئة انتظار حركة املرور ، يجب عليك أن تضع نفسك يف مكان

ميكن أن يراه السائق وينظر إليه. ابق بعيًدا إىل اليمني قليالً من أجل لفت انتباه السائق يف املرآة

امنح املركبات الكبرية مساحة كبرية ، خاصة عندما تتحرك ببطء أو ثابتة عند التقاطعات أو املناورة 

 تذكر - إذا مل تتمكن من رؤية مرايا
السائق ال أن  املحتمل  ، فمن   السيارة 

رؤيتك يستطيع 

الظروف واملخاطر
لطقس  ا

 سيكون لبعض الظروف الجوية تأثري عىل كيفية تعامل الدراجة الخاصة بك. عندما تكون الطرق مبللة عادة ما تكون أكرث

زلًقا ، ويجب عليك ضبط رسعتك وتطبيق الفرامل يف وقت مبكر إلدارة ذلك. يف الطقس الجليدي ، ميكن أن يكون

 تحدي للحفاظ عىل سيطرة جيدة عىل الدراجة الخاصة بك. يف الظروف الجليدية أو الثلجية ، ميكنك تركيب اإلطارات

املرصعة. قد يكون من األفضل التفكري يف النقل البديل

لسطح ا
 أسطح الطرق الخطرة تشمل الطرق الزلقة ، الحفر ، الطرق الرطبة ، األسطح غري املستوية أو التي ال تتم صيانتها بشكل

جيد ، الزجاج املكسور أو غري ذلك من العوائق ، عبور املستوى وخطوط الرتام ، وصدمات الرسعة

 عند ركوب الدراجات فوق سطح خطري ، قلل من رسعة السري عىل الطريق ، وقم بتوجيه مستقيم قدر اإلمكان ، وارفع

 وزنك من الرسج واطلق املكابح. اقرتب من تقاطعات املستوى وخطوط الرتام يف الزوايا اليمنى ، وعىل األسطح الزلقة ،

وتجنب الكبح واالنعطاف املفاجئ

 الحفر كلها شائعة عىل طرقنا. من األفضل التطلع إىل األمام والتجول حولهم حيثام كان ذلك ممكًنا. قد ال تتمكن دامئًا من

 القيام بذلك بأمان عندما تكون يف تهريب أو ركوب مجموعة. أفضل طريقة لركوب الحفرة هي الوقوف خارج الرسج مع

ثقلك عىل ظهر الدراجة وثني ركبتيك قليالً المتصاص بعض التأثري

!إذا كنت تستطيع تجنبها ، فال تجوب الربك عىل الطريق. ميكن أن يختبئون الحفر الكبرية
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 نقاط مهمة يجب مالحظتها

خطط ملسارك وفهم كيف ميكن أن يتأثر بالطقس وحركة املرور يف ساعة الذروة 

قد يكون أفضل طريق إىل دورة مختلفة عن الطريق املفضل للقيادة 

تعرف عىل رمز الطريق الرسيع وعالمات الطريق الرئيسية التي ميكن العثور عليها يف الجزء الخلفي من هذا الدليل  

النظر يف موقف الطريق الخاص بك - البقاء بعيدا عن كبح ومنطقة الباب 

تجنب الركوب داخل املركبات الكبرية ، مثل الشاحنات أو الحافالت ، حيث قد ال ترى 

ركب بشكل حاسم - هذا سيمنح مستخدمي الطريق اآلخرين الثقة من حولك 

كن ثابتًا - ابحث عن إشارة إىل مستخدمي الطريق اآلخرين وتخطط إلظهارها 

قم باالتصال بالعني حيثام أمكن ذلك حتى تعرف من حولك 

استخدم دامئًا األضواء بعد حلول الظالم - وهذا مطلب قانوين 

 هناك حاجة إىل مزيد من الوقت واملساحة للحكم عىل الرسعة واملسافة عند ركوب الدراجات عىل الطرق بحد أقىص 
للرسعة أعىل من 30 ميل يف الساعة

 عند الركوب عىل الطرق الريفية ، استخدم أماكن املرور للسامح للمركبات األرسع وراء التجاوز والسامح للمركبات 
القادمة نحوك ملواصلة الحركة

العنارص  باستخدام  اإلنرتنت  عرب  بأمان  دراجتك   سجل 
للملكية الوطني  السجل  يف  املوجودة  األخرى    القيمة 

www.immobilise.com

 

شاحن. معك  تحمل  وانك  بالكامل  مشحونه  انها  دمئا  تأكد  االلكرونية  الدراجة  ركوب  عند 

املرور اشارات  عند  االصطفاف 
حركة انتظار  قامئة  املرور  إشارات  فيها  تتحكم  التي  الوصالت  استخدام   يتضمن 

املثالية الناحية  )من  املرور  أو  االنتظار  قامئة  االنتظار يف  اختيار  ، وميكنك   املرور 
األضواء تتوقف عند  أن  االنتظار. يجب  قامئة  للوصول إىل رأس  اليمني)   عىل 

السائقني ، تواصل مع  املرور  أثناء  التحرك  الصف يف  إذا بدأت حركة   الحمراء. 
قبل العودة إىل املوضع األسايس ر

املسارات متعددة  تقاطعات 
وعند الرئييس  املوضع  املسارات  متعددة  الطرق  مع  الوصالت  استخدام   يتطلب 

للخلف السائق  انتظار  من  التأكد  أو  املرور  حركة  مطابقة رسعة   االقتضاء 
املسار لتحديد  املمرات  عرب  التنقل  عىل  ذلك  ينطوي  قد  العني.  اتصال   باستخدام 

الرحلة ملواصلة  األنسب 



CYCLING 
ADVICE

مع بعض االستعدادات ، ستستمتع برحلة دراجتك أكرث

امور يجب التفكري بها 

قد ال يكون الطريق الذي سلكته مرة واحدة بالسيارة هو أفضل طريق لركوب دراجة. يجدر التحقق من الخيارات 
 باستخدام دراجة هوائية ، ميكنك اختيار ركوب بعض الطرق ذات املناظر الخالبة عىل مهل مختلطة مع بعض 

الطرق األخرى
مبارشة عىل أقسام الطريق. ستوفر بعض الطرق ممرات مخصصة للدراجات أو ميزات مفيدة مثل 
                                                                                                                     20mph حدود الرسعة
قد يكون للمسارات عىل الطرق الوعرة والبنية التحتية املشرتكة نقاط ضيقة غري مناسبة لألوسع نطاقًا 
 trikes الدراجات البضائع و

 مبجرد تخطيط املسار الخاص بك ، قم بإجراء مترين عندما تكون الطرق أكرث هدوًءا ، وستشعر مبزيد من الثقة خالل
أوقات االنشغال

 قد يكون لدى مكان عملك أو جامعتك أو كليتك مستشارون للسفر أو خطة سفر أو خرائط أو معلومات حول 
الطرق التي ميكن أن تساعدك يف تحديد الطريق األفضل لك

قد تجد بعض أدوات تخطيط املسار هذه عىل الويب مفيدة 

cyclestreets.net
sustrans.org.uk

routes.bikehub.co.uk  
maps.google.co.uk

29 التخطيط للطريق28
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  الدوارات

بالدراجة واضح ومبارش إذا كنت تركب بحزم. عىل االقرتاب من دوارت الدوار  التفاوض حول 

يجب ان تكون يف مركز حركة املرور يف االتجاه الذي تريده  
اشاره بشكل حذر  اعطي  ثم  انظر 
التحرك برسعة  يساعدك عىل  استخدامك جيري  تأكد من من   ، اقرتبت  كلام 
اليمني  من  القادمه  املرور  لحركة  االولويه   اعطي 
تفعل  ان  تريد  السائقني عىل دراية مباذا  او يسار لجعل  اشاره ميني  اعطاء   يجب عليك 
تريده  الذي  املخرج  قبل  الذي  املخرج  اليسار عند عبورك  اشاره  اعطي 
الدخول يف مخرجك  قبل  اليسار  كتفك  فوق  املرور  التأكد من حركه  عليك  يجب 
اتجاهك  بإجراء أي تغيري مفاجئ يف  الخاص بك وكن حاساًم - ال تقم  بقيادة املسار  قم 
السائقني  بالنظرات مع  تواصل  الدوران واإلشارة. حاول عمل  تتمكن من  الدوار صغريًا فقد ال  إذا كان 

بنية تحتية

 

 قد يكون هناك بعض املقاطع من رحلتك حيث يكون أفضل
نهج هو إلغاء الحركة والسري

قد يكون هذا عند مفرتق أو دوار مشغول بشكل خاص



الدراجات ممرات 

دعم  بقصد  الدراجات  تصميم ممرات   تم 
الدراجة عىل  املسافرين 

استخدام هذه ليس عليك   ،  ومع ذلك 
أكرث إذا كانت هناك خيارات   املمرات 

 أمانًا. ما مل يكن هناك خط صلب يحدد
إيقافها للسيارات  ميكن   ، الدراجات   مسار 

قانوين بشكل 

 اذا وجدت نفسك يف وضع مع الكثري 
أنك املرجح  ، ومن  املتوقفة  السيارات   من 

البقاء يف  أمانا  أكرث  ستكون 
 يف حارة املرور بدالً من االضطرار إىل

 التفاوض يف طريقك داخل وخارج كل
متوقفة سيارة 

الدراجة يف منطقة  إذا تم رسم مسار 
السيارات بجانب  الباب   خطر 

33 الدراجات32 مسارات 

واملدن  البلدات  من  العديد   متتلك 
القيام لك  تتيح  مسارات   شبكات 
تفاعل بأقل  املدينة  عرب   برحالت 

 مع حركة املرور. اركب عىل
ممكنا ذلك  كان  كلام   ، اليسار 

املشاة مع  تقاسمها  يتم  ما   وعادة 
الكالب وغريها مشاة  

 احرتس من مستخدمي املسار
 اآلخرين. كن مهذبًا وخّفض من

 رسعتك عند الحاجة ، ال سيام عىل
الدراجات اإللكرتونية رسيعة الحرك

 إذا مل يكن من اآلمن مترير
، للمسارات  آخرين   مستخدمني 

تكون حتى  االنتظار  إىل   فستحتاج 
بذلك للقيام  آمنة 



الحافالت ممرات 

الدراجة األحيان ميكنك ركوب   يف كثري من 
الركوب عليك  يجب  الحافالت.  ممرات   يف 

رؤيتك املمر حيث ميكن  منتصف   يف 
بوضوح

 
اليسار  عىل  التقاطعات  عند   انتبه 

وللمركبات الناشئة  للمركبات   بالنسبة 
املتابعة عند  اليسار.  إىل  تتجه  التي   التالية 

للتوقف له  مستعًدا  كن   ، الحافلة   خلف 
الطريق عىل طول 

عند ينتظرون  اشخاص  كان هناك   اذا 
ينتظرون اشخاص  هناك  او  الباص   موقف 
الباص سوف ان  توقع  الباص   للنزول من 

الباص خلف  االنتظار  عليك  يجب   يتوقف 
للتحرك الثقه  بعدم  تشعر  كنت  اذا 

35 اشارات الطريق34

 طريق يتم استخدامها
لراكبي الدراجات فقط

 طريق للدراجات عىل
الطريق الرئييس

 طريق خاص للدراجات ممنوع
مرور اي مركبة اخرى

 تحذير طريق لسائقي
 السيارات

 ممنوع ركوب ممنوع الدخول 
 الدراجات

 ممنواع املركبات
 )باستثناء الدراجات
)التي يتم دفعها

كونتور فلو للدراجات  طريق للدراجات
والباصات فقط

  يق للمشاه وراكبي
 الدراجات    

 دورة منفصلة ومسار
املشاة

طر
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 قطع مسافات
 مبجرد اختيار الدراجة األنسب لك ، ميكن تحقيق رحلة قصرية تصل إىل 5 أميال بالنسبة ملعظم الناس. من املفاجئ

 مدى رسعة تحسن لياقتك وتقنيتك ، مام يجعل الرحالت الطويلة أسهل يف التعامل معها. ليست هناك حاجة إىل
 املبالغة يف ذلك. قم بتخطيط مسارك ، واحتفظ بالدراجة الخاصة بك يف حالة جيدة ، واسمح لنفسك بالوقت الذي

تحتاجه لالستمتاع برحلتك. مع تنامي ثقتك ولياقتك ، ستجد أنك ستصل يف وقت أقرب بكثري مام توقعت

التحقق من املوؤسات
 أماكن العمل والجامعات والكليات واملباين العامة ومراكز التسوق يف كثري من األحيان لديها التسهيالت املتاحة

 ألولئك الذين يستخدمون الدراجة. حاول ومعرفة ما هو معروض قبل االنطالق. هل هناك دراجة وقوف السيارات ،
واالستحامم ، وخزائن؟ هل تحتاج إىل ترتيب الوصول إىل أي من هذه مقدما؟ هل هناك تهمة؟

 تحدث إىل زمالئك وأصدقائك - وإذا كنت يف العمل - مستشار املوارد البرشية لديك بشأن ما هو متاح. قد تكون
.هناك مجموعة لركوب الدراجات ميكنك االنضامم إليها

 لركوب الدراجات يف اسكتلندا الدعم والتقدير ألصحاب العمل واملدارس ’Cycle Friendly‘ تقدم جائزة
ملعرفة املزيد cycling.scot واملجتمعات املحلية والكليات والجامعات التي تشجع ركوب الدراجات. انتقل إىل

صديقا  جد 
الدراجات وسوف يكونوا عىل دراية أو زمالئك رمبا يركبون  الدراسة  أو زمالئك يف   ميكنك تجد أن أصدقائك 

مشاركتها ميكنهم  واقرتاحات  ونصائح  نصائح  هناك  تكون  قد  ستسلكه.  الذي  بالطريق 
الدراجات إذا مل تكن هناك مجموعة أو منتدى لركوب  الركوب نفسه!  إليك يف    ، أنت - أو قد ينضمون 

scotbug.com باستخدام اإلنرتنت  تبدأ واحدة عىل  فلامذا ال 

جاهزا  كن 
الرحلة بشكل صحيح أعددت  قد  أنك  إذا علمت  واسرتخاء  ثقة  أكرث  ستكون 

قامئة إليها. ستجد  تحتاج  التي  األشياء  أن تحزم  تذكر   ، بداية ونهاية كل رحلة   إذا قمت بفحص دراجتك يف 
40 الصفحة  يف  املقرتحة  للعنارص  مرجعية 

الدراجة عىل  والتأمني  الشخيص  التأميني 
ما يكون هناك خيار إلدراج تأمينها. عادة  الجيد  أن يكون من  املحتمل  ، فمن   إذا كنت متتلك دراجة جيدة 

لتغطية أو   ، تكلفة  أكرث  تأمني محدد من أجل دورات  الحصول عىل  املنزل. ميكن  التأمني عىل   دراجتك يف 
اإلنرتنت عرب  بسهولة  عليها  العثور  ميكن  التي  املتخصصة  التأمني  من رشكات  عدد  هناك  محّسنة. 

التأمني ، فقد ترغب يف مراجعة خيارات  آمًنا بشكل عام  الدراجات يعد نشاطًا  أن ركوب  الرغم من   عىل 
British Cycling و Cycling UK التكلفة تأمني شخيص منخفضة  خيارات 

األمنية العالمات 
اسرتداد احتامل  من  وتزيد  دراجتك  استهداف  اللصوص عن  لردع  شائعة  البيانات طريقة  متييز  ميزة   عد 
واحفظها يف املميزة  وميزاتها  دراجتك  تفاصيل  دراجتك وسجل جميع  بتصوير  قم  إذا رُسقت.   ،  دراجتك 

الدراجة الخاص بك باستخدام قلم      أو أي طريقة أخرى - يجب أن تتضمن  مكان آمن. قم بتمييز إطار 
املنزل ورقم  للمنزل  الربيدي  الرمز  العالمة 

 نصائح  عامه

 قد يكون هناك بعض املقاطع من رحلتك حيث يكون أفضل
نهج هو إلغاء الحركة والسري

قد يكون هذا عند مفرتق أو دوار مشغول بشكل خاص

UV



 C3السالت
 السالت. إذا كنت تفضل ترك الدراجة تحمل الوزن ، فإن السالت مثالية.

 إنها حقائب يتم تثبيتها عىل كل جانب من الرف ، وتعلق يف الجزء الخلفي

 من دراجتك. إنها تحتفظ بالوزن املنخفض عىل األرض وتنطلق من سعة

 كبرية لجميع السلع اليومية. تحقق الدراجة الخاصة بك ال ميكنك وضع سلة

عىل كل دراجة

C4السلة 
 السلة  تعترب السلة وسيلة ممتازة لحمل معداتك اليومية عىل ميكنك فقط

 إسقاط حقيبتك العادية بداخلها والذهاب ، مع ميزة إضافية تتمثل يف

 القدرة عىل إبقاء أغراضك يف األفق يف جميع األوقات. فقط تذكر أن تتأكد

 من أن كل يشء محمي إذا كان يبدو أنه قد متطر. تعد شبكات األمتعة

 املرنة كبرية يف التمدد فوق السلة ، إليقاف حركة األشياء إذا تجاوزت أي

مطبات. سلة محملة ميكن أن تجعل القيادة ثقيلة جدا

C5دراجة الحمولة
يجب التأكد من ان الحمل موزع بالتساوي  

الظهر C1حقيبة 
 حقيبة  الظهر مثالية لحمل األحامل بحجم الركاب )مثل الكمبيوتر املحمول

 والغداء وعدد قليل من األدوات ومقاومة للامء) يف رحالت أقرص. حزم

 الهواء الطلق الوعرة عادة ما تكون مقاومة للامء وتهوية ، وتبقي األشياء

 مستقرة ومحمية. لرحالت أطول وأحامل أثقل ، قد تكون الخيارات األخرى

 أكرث راحة. ابحث عن األرشطة الفضفاضة التي ميكن أن تتعرض للعجالت

املتحركة

C2حقيبة الرسج 
 يتم تثبيت هذه األكياس خلف الرسج ، وغالبًا ما تتطلب حلقات الرسج

 أو دعاًم محدًدا. إنه أمر رائع بالنسبة لألحامل الصغرية ، مثل األدوات ، ال

يحتاج إىل حامل كبري ، كام أنه بعيد عن متاعب الطرق والتلف املحتمل
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Never to dangle carrier bags from 
your handlebars! You won’t have 

full control of the bike. 

3
2

1

5
املحيل  الدراجات  إىل متجر   التحدث 

األشخاص بشأن حمل  خيارات  عىل   للحصول 
األطفال ،مقاعد  املكيفة  الدراجات   مبا يف ذلك 

القوابض النها تعليق اي يش من   يجب عدم 
بالدراجة تحكمك  تعيق  ان  ميكن 

 حمل اشياء
بأمان وراحة األحامل عىل دراجة  الخيارات ملساعدتك عىل حمل  هناك بعض 



التطبيق !حمل 
 إذا مر وقت منذ أن كنت عىل دراجة أو كنت

نهاية الدراجات يف عطلة   معتاًدا عىل ركوب 
 األسبوع أكرث من حركة املرور يف ساعة الذروة ،

الدراجات ركوب  مهارات  تطبيق  يكون  أن   فيجب 
مفيًدا الجديد  األسايس 

 حمل                                  االن من اب ستور او
مجاين والتطبيق  بيل  جوجل 

جدد مهاراتك بقيادة الدراجات واكتسب مهارات جديدية

أسئلة مع السيناريوهات التفاعلية

نصائح ستجعلك تكتسب ثقه لقيادة الدراجات من جديد

قامئة عدة الدراجة
والحامية المان 

االضواء
 العاكس 
 الخوذة 

الدراجة قفل 
عاكسه براقة  مالبس 

للبنطال مشابك 

الطريق عدة 
تلفون

 طقم إصالح ثقب 
اظايف انبوب 

GPS / خريطة
 عدة ادوات

االطارات مضخة 
التشحيم سلسة 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

الراحة
ه ميا

شمس  واقي 
املاء مالبس ضد 

 وقفازات 

االلكرتونية الدراجة 
شاحن
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القامئة لالستمتاع بركوب   التحتاج إىل كل يشء يف 
للغاية مفيدة  املميزة  العنارص  تكون  أن  ميكن  .الدراجات. 
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