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تیـم موسسـه مهاجرتـی تراسـت مجموعـه ای از وکال و مشـاورین خبـره ایسـت کـه هدفـش طراحـی و اجـرای 

 )Trust Way Immigration Services( بهتریـن مسـیر مهاجرتی برای شماسـت. مؤسسـه مهاجرتـی تراسـت

شـرکتی کانادایـی اسـت کـه در اسـتان بریتیـش کلمبیـا بـه شـماره BC1268598 و در اداره مهاجـرت کانـادا به 

شـماره R506959 بـه ثبت رسـیده اسـت.

موسســه مهاجــرتـی تراســت
همــراه شمــــا در تمـــام مراحــــل مهـــــاجرت

مهاجرت به کانادا

زندگــی ای بــا کیفیــت کانادایــی 

ــود در  ــواده خ ــود و خان ــرای خ را ب

ــد. ــا کنی ــادا بن کان

تحصیل در کانادا

در بهتریـن دانشـگاه ها و موسسـات 

آموزشـی جهان تحصیـل کنید. 

سرمایه گذاری در کانادا

زندگــی  و  موفــق  کار  و  کســب   

قــاب.  یــک  در  کانادایــی 

ویزای کانادا

به مقصـد بیاندیشـید، راه خودش را 

به شـما نشـان خواهد داد.

اخبار مهاجرت

 بـه روز تریـن اخبـار مهاجرتـی کانادا 

و قوانیـن و مقـررات تصویب شـده. 

RCIC# 506959
وکــــالی رسمـــی اداره مهـــــاجــــرت کــانــــادا

ارتباط با دفاتر کانادا )ونکوور و ریچموند(  ارتباط با دفـاتر ایـران )تهــران و کـاشـــان( 

)10 خط(  1+)30 خط(   )250( 201  2020 021  9130  2929

چرا موکلین به ما

اعتمـاد
کرده انـد؟

خود آمــــار پرونـــــده هــای موفــــق ما باالســــت! مشتـــریان  وقـــت  برای  ویــژه ای  ارزش  ما 
قائــــل هستیـــم!

صرفه جویی در وقتپرونده های موفق

ما نماینـــده رسمی مراکز آموزشی مقاطع 
مختلف در کانادا هستیم!

بهتریــن هــا را بــه مشــتری پیشــنهاد مــی دهیم 
حتـــی به ضـــرر خودمـــان!

پیشنهاد بهرتین ها نمـاینده رسـیم

ـی مهاجــرت  تراســت توســط مشــاورین قانوـن
کانادا و عضو انجمن ICCRC اداره می شود!

توجــه به جزئیـات، عامـــل تمـــایز ماســـت!

توجــه به جـزئیـــاتمشـاوریـن قانــوین

وکالـــت پرونـده هـا با توجـه به تجربه 
قبلی وکال پذیرفته  می شود!

همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

در دســـرتستجـــــربه وکــال
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مقــدمـه

این کتاب راهنمایی برای رانندگان موتورسیکلت، 
موتور ســه چرخه، موتورســیکلت های کم ســرعت 
)LSM( و موتورهــای گازی اســت. در ایــن کتــاب 
و  ســه چرخه  موتــور  موتورســیکلت  از  منظــور 
موتورهای کم ســرعت هم هست، مگر اینکه چیز 

دیگری گفته شده باشد. 

رانــدن موتورســیکلت و موتــور گازی می توانــد 
تجربــه ای لذت بخــش و حـتـی هیجان  انگیــز امــا 
خطرناک باشــد. شــما راننده ی یکی از کوچک ترین 
وسایل نقلیه ی جاده هستید و در صورت تصادف 
احتمــااًل بیشــتر در معرض آســیب یــا خطر مرگ 
خواهید بود. برای اجتناب از تصادف و جان سالم 
به  در بردن باید یاد بگیرید که به  دقت و به  طور 

ایمن رانندگی کنید. 

خطــای رانندـگـی متداول تریــن علــت تصادفــات 
ترافیکی اســت. درصد باالیی از تصادفات کشنده 
در موتورســواران بــه  دلیل از دســت دادن کنترل 

هنگام باسرعت رفتن است. 

وزارت راه وترابــری اونتاریــو موتورســواران تازه کار 
و افــراد عالقه مند به ارتقای مهارت موتورســواری 
ـی  ایمـن آمــوزش  تــا دوره ی  را تشــویق می کنــد 
موتورســیکلت را بگذرانند. برای کســب اطالعاتی 
و  موتورســیکلت  ـی  ایمـن دوره هــای  دربــاره ی 
ـی کــه در نزدیـکـی شــما برگزار می شــود،  دوره هاـی
بــا آموزشــگاه محــل زندگی تان تمــاس بگیرید یا 
www.mto. وبســایت وزارت راه وترابری به نشانی

gov.on.ca را ببینید. یادتان باشد که این کتاب 
فقط یک راهنما است. 

نســخه ی آنالیــن کتــاب موتورســیکلت اونتاریو 
 M1 را بــرای گرفتــن گواهینامــه ی موتورســیکلت
مطالعه کنید، در آزمون آیین نامه شرکت کنید و 
برای آمادگی داشــتن در آزمون های جاده ی سطح 

M از این کتاب استفاده کنید. 

ایــن کتاب فقط یک راهنما اســت. برای مطالعات 
رســمی بــه قوانین و مقــررات ترافیــک بزرگراهی 

اونتاریو مراجعه کنید. 

بــرای اطالعــات بیشــتر دربــاره ی مراحــل گرفتــن 
گواهینامــه ی رانندـگـی، ایــن ســایت بــه نشــانی 

www.mto.gov.on.ca را ببینید. 

برای درخواســت نســخه ای از این کتاب با فرمتی 
دیگــر با انتشــارات اونتاریــو به شــماره ی -9938 
1-800-668 یا 5300-326-416 تماس بگیرید یا 
  www.publications.serviceontario.ca ســایت

را ببینید. 

رانندـگـی یکی از حقوق اساســی نیســت، 
امتیاز است. 

کتاب رســمی رانندگان وزارت راه وترابری اطالعات 
موردنیاز رانندگان تمامی وســایل نقلیه ی موتوی 

را ارائه می کند.

 

وزارت  موتورســیکلت  رســمی  کتــاب 
راه وترابــری بایــد در کنــار کتــاب رســمی 
رانندگان وزارت راه وترابری استفاده شود. 

برای مطالعه ی توضیحات رسمی قوانین، مقررات 
وســایل  قوانیــن  اونتاریــو،  بزرگراهــی  ترافیــک 
نقلیــه ی موتوری مورد اســتفاده در بــرف و یخ و 
قوانین وســایل نقلیه ی آفرود در اونتاریو، سایت 
www.e-laws.gov.on.ca  را بررســی کنیــد. برای 
آگاهــی از چگونگی گرفتــن گواهینامه ی رانندگی 
انواع وســایل نقلیه کتاب رســمی رانندگان وزارت 
راه وترابری، کتاب رسمی کامیون وزارت راه وترابری، 
کتاب رســمی اتوبــوس وزارت راه وترابــری، کتاب 
رسمی ترمزهای بادی وزارت راه وترابری دردسترس 

شماست. 



13 www.ganjineh.ca

نرخ دالر

نرخ لحظه ای دالر کانادا در 

شهرهای مختلف

دایرکتوری مشاغل

ایرانیـان  مشـاغل  دایرکتـوری 

کانـادا

کتاب ها و منابع

ترجمه کتاب ها و منابع مفید

ابزارهای کاربردی

ابزارهای کاربردی و 

محاسبه گرهای قیمت

اخبار محلی

اخبار محلی شهرهای مختلف 

کانادا

01
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1415 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

انواع وسایل نقلیه ای که نیاز به 

گواهینــامه ی کـالس M دارند

در  نقلیــه  وســیله ی  نــوع  چهــار  رانــدن  بــرای 
جاده هــای عمومی اونتاریو نیاز بــه گواهینامه ی 
موتــور  موتورســیکلت،  اســت:  موتورســیکلت 
 )LSM( سه چرخه، موتورسیکلت با سرعت محدود

و دوچرخه ی موتوری )موتورگازی(

بــرای  کــه  می گویــد  شــما  بــه  فصــل  ایــن 
ســه چرخه،  موتــور  موتورســیکلت،  رانــدن 
موتورســیکلت بــا ســرعت محــدود )LSM( و 
دوچرخــه ی موتوری )موتــورگازی( در اونتاریو 
بــه چه گواهینامه ای نیاز دارید، چه به  تازگی 
رانندـگـی یاد گرفته باشــید، چــه بازدیدکننده 
باشــید و چــه از ســاکنان جدید باشــید. این 
فصــل نظام گواهینامه دادن تدریجی را شــرح 
می دهــد، ازجمله، آزمون هایی که باید بدهید 
و امتیازات و مزایای رانندگی در هر ســطح از 

گواهینامه. 

محدودیـــت هــــا 

باتوجه  به نوع وسیله ی نقلیه ای که شخص برای 
آزمون جاده می آورد، گواهینامه ی موتورسیکلت 
کالس M او محدود می شود. برای مثال، اگر برای 
آزمــون جــاده اش LSM مــی آورد، گواهینامه اش 
فقــط محــدود بــه LSM می شــود و نمی توانــد با 
 M تمــام وســایل نقلیــه ی دســته ی گواهینامه ی
رانندـگـی کند. گواهینامه ی کالس M محدود برای 
موتورهای سه چرخه به دارندگان گواهینامه فقط 
اجــازه ی رانندـگـی با موتورســیکلت های ســه چرخ 
را می دهــد. گواهینامــه ی کالس M محــدود بــه 
موتورهــای بــا ســرعت محــدود و موتــورگازی به 
دارنــدگان ایــن گواهینامــه اجازه خواهــد داد که 

فقط این وسایل نقلیه را برانند. 

موتورسیکلت ها 

 )HTA( اونتاریــو  بزرگراهــی  ترافیــک  قانــون 
موتورســیکلت را خودرویی با صندلی یا زین برای 
راننــده توصیــف می کنــد که حداکثر با ســه چرخ 
روی زمیــن حرکت می کند. بــرای خواندن تعاریف 
موتورســیکلت  گواهینامــه ی  انــواع  بخــش  بــه 

مراجعه کنید. 

بــرای عبور و مرور در جاده هــای عمومی اونتاریو، 
موتورســیکلت ها بایــد در وزارت راه وترابــری ثبت 
شــوند و پــالک موتورســیکلت معتبــری داشــته 

باشند که به آن وصل شده است. 

بـــرای رانـــدن موتورســـیکت در 

اونتاریو به چه نیاز دارید؟

در اونتاریو، 12 دســته بندی متفــاوت گواهینامه 
وجود دارد. هر دســته بندی شــما را واجد شــرایط 
رانــدن نوع متفاوتی از وســیله ی نقلیــه می کند. 
دسته بندی گواهینامه ی شما باید با نوع وسیله ی 

نقلیه ای که می رانید مطابقت داشته باشد. 

برای راندن موتورسیکلت باید حداقل 16 سال سن 
و گواهینامــه ی موتورســیکلت معتبــر )کالس یا 

دسته ی M2 ,M, M1( داشته باشید.

شما باید شماره ی ثبت معتبر و نوع مناسب پالک 
را داشــته باشــید که بــه عقب موتورســیکلت یا 
موتورگازی شــما وصل شــده باشد. همچنین باید 
بیمه ی مســئولیت داشته باشــید. برای مواقعی 
که پلیس بخواهد مدارکتان را ببیند، گواهینامه، 
کارت بیمــه و کارت ثبــت خودرویتــان را همــراه 

داشته باشید. 

درصورتی که متقاضی سطح 1 یا 2، آزمون جاده را 
با موتورسیکلتی قبول شود که وسیله ی نقلیه ی  
فــول کالس M نیســت، یــک شــرط مضاعــف در 

گواهینامه ی رانندگی او درج خواهد شد. 

در صورتی که ســطح 1 یا سطح 2 آزمون جاده  	
را بــا موتــور ســه چرخه قبول شــوید، شــرط M به 
گواهینامه ی شــما اضافه می شــود. شــرط M  به 
این معناســت که شــما فقــط گواهینامه ی راندن 

موتور سه چرخه را دارید. 

اگر سطح 1 یا سطح 2 آزمون جاده را با موتور  	
 L سرعت محدود یا موتورگازی قبول شوید، شرط
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اعطای گواهینامه ی تدریجی 

بــرای  بــار  اولیــن  بــرای  کــه  راننــدگان جدیــدی 
درخواســت  ماشــین  یــا  موتــور  گواهینامــه ی 
می دهند، وارد نظام اعطای تدریجی گواهینامه ی 
اونتاریو می شوند. اعطای تدریجی گواهینامه به 
راننــدگان جدید امکان می دهد تا به طور تدریجی 
مهارت هــا و تجربه هــای رانندـگـی را کســب کنند. 
تکمیــل فرآینــد دومرحلــه ای اعطــای گواهینامــه 

حداقل 20 ماه طول می کشد. 

برای درخواســت گواهینامه ی موتورسیکلت، شما 
باید حداقل 16 ســال ســن داشــته باشــید. وقتی 
درخواســت می دهیــد، از شــما ســؤاالتی درباره ی 
وضعیت ســالمتی تان پرســیده می شــود. افرادی 
با نوعی از مشــکالت جســمی یا پزشکی به دالیل 
ایمنی اجازه ی رانندگی ندارند. اگر شــرایط جسمی 
یا پزشــکی تان طوری اســت که نمی توان به شما 
گواهینامــه داد، بایــد هنــگام درخواســتتان این 
موضوع را بگویید. همچنین باید معاینه ی چشم 
ـی اطالعات تابلوهــای ترافیکی هم  و آزمــون کتـب
ـی دانش  بدهیــد. همچنیــن بایــد در آزمون کتـب
موتورســیکلت و قوانیــن جاده هم قبول شــوید. 

این آزمون ها هزینه دارند. 

بعــد از قبولــی در ایــن آزمون هــا، وارد ســطح 1 
می شــوید و گواهینامــه ی کالس M را دریافــت 

می کنید. 

بــرای دریافــت گواهینامــه ی جامــع بایــد در دو 
آزمــون جــاده قبول شــوید. بــا قبولــی در آزمون 
 M2 جاده ی ســطح 1 به شــما گواهینامه ی کالس
می دهند و شــما وارد سطح 2 می شوید. با قبولی 

به گواهینامه ی شــما اضافه می شــود. شرط L به 
این معناســت که شــما فقــط گواهینامه ی راندن 

موتور سرعت محدود یا موتورگازی را دارید. 

دوره هـای ایمنـی 
موتـــورسیکلـت 

وزارت راه وترابــری تمام رانندگان جدید را تشــویق 
می کند تا دوره ی ایمنی موتورسیکلت مورد تأیید 
وزارتخانــه را بگذرانند تا بــه یادگیری مهارت های 
رانندـگـی صحیــح و دانــش الزم کمــک کنــد. این 
دوره را می تــوان در ســطح 1 یا ســطح 2 گذراند و 
آزمــون جاده هم دارد. اگــر در دوره ی مورد تأیید 
وزارتخانــه قبول شــوید، می توانید زمانی که باید 
در ســطح 2 بگذرانیــد را کاهــش دهیــد و ممکن 
است واجد شرایط کاهش مبلغ حق بیمه شوید. 

 1M سطح یک؛ کالس

بــرای ورود بــه ســطح یــک، شــما بایــد حداقل 16 
ســال ســن داشــته باشــید. باید معاینه ی چشم 
ـی اطالعات تابلوهــای ترافیکی هم  و آزمــون کتـب
ـی دانش  بدهیــد. همچنیــن بایــد در آزمون کتـب

موتورسیکلت و قوانین جاده هم قبول شوید. 

آیین نامــه ی  آزمــون  بررســی:  فهرســت 
سطح یک 

قبــل از شــرکت در آزمــون آیین نامــه، حتمًا این 
ایمــن و  راهنمــا و بخــش  »رانندـگـی  کتابچــه ی 
چراغ هــای  و  »تابلوهــا  کتــاب  و  مســئوالنه«، 
 MTO ـی« را از کتابچه ی رســمی رانندگان راهنماـی

بخوانید. 

بــرای آزمــون آیین نامــه، مــوارد زیر را بــا خود به 
همراه داشته باشید: 

در آزمــون جاده ی ســطح 2 به شــما گواهینامه ی 
رانندگی جامع کالس M را می دهند. 

آزمون های جاده 

رانــدن  و  کنتــرل  مهــارت  جــاده  آزمون هــای 
موتورســیکلت یــا موتــورگازی در جاده را بررســی 
می کننــد. توانایی رعایــت قوانین جاده و رانندگی 

ایمن شما مورد آزمایش قرار خواهد گرفت. 

آزمــون جاده ی ســطح یــک با مهارت هــای پایه ی 
رانندـگـی ســروکار دارد. آزمون جاده ی ســطح 2 با 
دانــش و مهارت هــای پیشــرفته ای ســروکار دارد 
که عمومًا با تجربه ی رانندگی به  دســت می آیند. 
عملکرد شــما در هرکــدام از این آزمون ها نشــان 
می دهد به آموزش یا تمرین بیشــتری نیاز دارید 
یــا خیر. تمــام آزمون های جــاده چارچــوب زمانی 
معیــن دارنــد. قبــل از اینکــه آزمونتان را شــروع 
کنیــد، ممتحــن به شــما خواهد گفت کــه چقدر 

زمان برای تکمیل آزمونتان دارید. 



1819 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

بیشتر از 80 کیلومتر بر ساعت رانندگی کنید، به 
اســتثنای بزرگراه هــای 11، 17، 61، 69، 71، 101، 102، 
144 و 655. این اســتثناها به این خاطر است که 
برخی از رانندگان مســیر دیگری برای دسترسی به 

آن ها ندارند.

شما نباید همراه سوار کنید.  	

آزمون جاده ی سطح یک 

شــما بایــد در آزمون جاده ی مهارت هــای رانندگی 
قبول شوید تا گواهینامه ی کالس M2 را دریافت 
کنیــد و بــه ســطح 2 برویــد. وقتی آزمــون جاده 
را رزرو می کنیــد، بایــد نــوع وســیله ی نقلیــه ای 
کــه قصــد دارید بــرای آزمــون بیاوریــد را معرفی 
کنید؛ مثاًل، موتورســیکلت، موتورسیکلت سرعت 
محــدود یا موتورگازی. نوع موتورســیکلتی که به 
آزمون می آورید، نوع گواهینامه ی دریافتی تان را 

مشخص می کند. 

اگر با موتورســیکلت کم ســرعت یا موتورگازی در 
آزمــون قبــول شــوید، گواهینامه ی M2 با شــرط  
L دریافــت می کنیــد. شــرط L شــما را محــدود به 
رانــدن موتورســیکلت کم ســرعت یــا موتــورگازی 
در جاده هــای عمومــی بــه  غیــر از بزرگراه هایی با 
دسترسی کنترل شده و هر بزرگراه دیگری می سازد 
کــه در بخــش 630 قانــون ترافیــک بزرگراه هــا 

فهرست شده است. 

اگر با موتورسیکلت سه چرخه )موتور سه چرخه یا 
موتورســیکلت با صندلی کنــاری( در آزمون قبول 
شــوید، گواهینامــه ی M2 بــا شــرط  M دریافــت 
می کنید. شــرط M شــما را محدود بــه راندن تنها 

از مــدارک  	 )بــرای اطــالع  دو برگــه ی هویــت 
قابل قبول، کتاب رانندگان MTO را ببینید.(

پــول بــرای پرداخــت هزینــه ی آزمون ها )پول  	
نقد، چک، کارت اعتباری( 

عینک یا لنز طبی )اگر برای نوشتن یا خواندن  	
به آن نیاز دارید(

وقتی در معاینه ی چشم و آزمون آیین نامه قبول 
دریافــت  را   M1 گواهینامــه ی کالس  می شــوید، 
می کنید و وارد ســطح یک می شوید. شما باید از 
روز دریافــت گواهینامــه، حداقل به  مدت 60 روز 
در سطح یک بمانید . پس از این مدت می توانید 

در آزمون جاده ی سطح 1 شرکت کنید. 

گواهینامــه ی M1 فقــط بــه  مــدت 90 روز معتبــر 
اســت، بنابراین بهتر اســت آزمون جاده ی ســطح 
یک خود را زودتر رزرو کنید تا قبل از منقضی شدن 

گواهینامه ی M1، زودتر آن را تکمیل کنید. 

وقتی در سطح یک هستید

با گواهینامه ی M1، شما می توانید موتورسیکلت، 
موتور ســه چرخه، موتورسیکلت با سرعت محدود 

و موتورگازی را باتوجه  به شرایط زیر برانید: 

اگر الکل مصرف کرده اید، نباید رانندگی کنید.  	
مقدار الکل خون شما باید صفر باشد. 

شــما بایــد فقــط در طــول روز رانندـگـی کنید،  	
ـی نیم ســاعت قبل از طلوع خورشــید تا نیم  یعـن

ساعت بعد از غروب خورشید. 

شما نباید در جاده هایی با محدودیت سرعت  	

لطفًا توجه کنید
اگــر آزمــون جاده ی ســطح یک را در بخشــی 
ـی موتورســیکلت موردتأییــد  ایمـن از دوره ی 
وزارتخانــه می دهید، هنوز باید حداقل 16 روز 
صبر کنید تا به سطح دو بروید. یادتان باشد 
کــه گواهینامه ی دوره فقط شــش ماه معتبر 
اســت. حتمًا بعــد از 60 روز، گواهینامه را به 
مرکز رانندگی ببرید، پیش از اینکه شــش ماه 
بگذرد، در غیــر این صورت دوباره باید آزمون 

جاده بدهید. 

 )L( M2 یا M2 سطح دو؛ کالس

 )M( M2 یا

 )M( M2 یا   )L( M2 یا M2 از روزی که گواهینامه ی
می گیرید، ســطح 2 حداقل 22 ماه طول می کشد. 
اگرچــه، اگر در دوره ی ایمنی موتورســیکلت مورد 
تأییــد وزارتخانــه قبــول شــوید، می توانیــد زمان 
ســطح 2 را تــا 4 ماه کاهش دهید. ممکن اســت 
از روزی کــه در آزمــون جاده ی ســطح یــک قبول 
می شــوید تا حداکثر 5 ســال در ســطح 2 بمانید. 
 M2 یا )L( M2  یا M2 بــرای گرفتن گواهینامــه ی
)M(  فول کالس، یا باید در آزمون جاده ی ســطح 
دو شــرکت کنیــد یــا قبــل از اینکــه گواهینامه ی 
سطح دو در پایان پنج سال منقضی شود، دوباره 

برای سطح دو درخواست دهید. 

وقتی در سطح دو هستید:

در ســطح دو بــه  خاطــر تجربه هــای رانندگی تــان، 

موتورسیکلت سه چرخه در تمام جاده های عمومی 
در اونتاریو می سازد. 

اگــر با موتورســیکلتی غیر از موتور ســه چرخه یا 
موتورســیکلت کم ســرعت در آزمون قبول شوید، 
گواهینامــه ی M2 دریافت می کنید )بدون شــرط 
M یــا L( و می توانیــد موتورســیکلت یــا موتــور 
ســه چرخه را در جاده های عمومی اونتاریو برانید. 
همچنین می توانید موتورســیکلت کم ســرعت یا 
موتــورگازی را در جاده هــای عمومــی کــه اجازه ی 

عبور دارند ببرید. 

فهرست بررسی: آزمون جاده ی سطح یک

قبل از شــرکت در آزمون جاده ی سطح یک، حتمًا 
MTO و کتابچــه ی  کتابچــه ی رســمی راننــدگان 

رسمی موتورسیکلت MTO  را بخوانید. 

بــرای آزمــون، موارد زیــر را با خود همراه داشــته 
باشید: 

وســیله ی نقلیه ای کــه نقصی نــدارد. )بخش  	
آزمون جاده ی لغوشده را ببینید.(

	 M1 گواهینامه ی رانندگی

موتورســیکلت  	 تأییدشــده ی  ـی  ایمـن کاله 
)کاله هــای ایمنی ای که مطابق مــاده ی 610 قانون 

ترافیک بزرگراه هستند.(

ـی )اگر برای رانندـگـی باید از  	 عینــک یا لنز طـب
آن ها استفاده کنید.(

حداقل 30 دقیقه قبل از زمان آزمون جاده در  	
آنجا باشید. 
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توجه
اگــر الکل مصــرف کرده اید، موتورســیکلت یا 
موتورگازی ســوار نشوید، مقدار الکل خونتان 

باید صفر باشد. 
با موتورگازی همراه سوار نکنید؛ طبق قوانین 
ترافیـکـی بزرگــراه، ایــن کار جــرم محســوب 

می شود. 

آزمون جاده ی سطح دو

بعــد از اینکه زمان موردنیاز ســطح دو را به  اتمام 
رســاندید، می توانیــد در آزمــون جــاده ی ســطح 
دو شــرکت کنیــد تــا واجــد شــرایط مزیت هــای 

گواهینامه ی فول کالس M شوید. 

بعد از شرکت در آزمون سطح 2 با موتورسیکلتی 
کــه کم ســرعت نیســت، بایــد فــرم اظهارنامــه ی 
تجربــه ی رانندـگـی بزرگراه را پر کنیــد، در این فرم 
شــما تجربــه ی خــود در رانــدن موتورســیکلت در 
بزرگراه هایی با محدودیت ســرعت 80 کیلومتر بر 

ساعت و بیشتر را شرح می دهید. 

در ســطح M2، موتورســیکلت های کم ســرعت و 
موتورهای گازی اجازه دارند که در تمام بزرگراه ها 
به اســتثنای آزادراه هایی با دسترســی کنترل شده 
که در قانون 630 فهرســت شده اند، حرکت کنند. 
بنابراین، اگر آزمون جاده ی M2 را با موتورسیکلت 
کم ســرعت یا موتورگازی بدهیــد، بخش رانندگی 
آزادراه آزمــون را تکمیــل نکرده ایــد. اگرچه، ملزم 
بــه راندن در جاده هایی با محدودیت ســرعت 50 
کیلومتــر بــر ســاعت خواهید شــد. قبــل از دادن 
آزمــون ســطح 2 بــا موتورســیکلت کم ســرعت یا 
 M2 موتــورگازی، بایــد فــرم اظهارنامــه ی امتحان

امتیازات بیشتری دارید. 

شما می توانید در شب رانندگی کنید.  	

شما می توانید همراه سوار کنید )به استثنای  	
موتورگازی(.

با گواهینامه ی M2 می توانید با موتورسیکلت  	
عمومــی  جاده هــای  بــه  ســه چرخه  موتــور  یــا 
برویــد. همچنیــن می توانید موتور کم ســرعت یا 
موتــورگازی را بــه جاده های عمومی ببرید؛ به  غیر 
ـی که در قانــون 630 قوانین ترافیک  از جاده هاـی

بزرگراهی به  ثبت رسیده اند. 

اگــر گواهینامــه ی L( M2( داریــد، می توانید  	
موتــور کم ســرعت یا موتــورگازی را به هر جاده ی 
عمومی ای ببرید، به غیر از جاده هایی که در قانون 
630 قوانین ترافیک بزرگراهی به ثبت رسیده اند.

اگــر گواهینامه ی M( M2(  دارید، نمی توانید  	
موتورســیکلت دوچرخ، موتورســیکلت کم سرعت 

یا موتورگازی را برانید. 

	  )M( M2 یا  )L( M2 یــا M2 اگــر گواهینامه ی
معتبــر داریــد، می توانید وســایل نقلیه ی کالس 
G را برانیــد، بــا ایــن شــرط که بــرای گواهینامه ی 
کالس 1G درخواست دهید. لطفًا کتابچه ی رسمی 
راهنمــای راننــدگان MTO را برای اطالعات بیشــتر 

درباره ی گواهینامه های کالس G ببینید. 

کم سرعت یا موتورگازی را در جاده های عمومی به 
غیر از بزرگراه های کنترل محدود و آن جاده هایی 
کــه در مــاده ی 630 قانون ترافیــک بزرگراهی نام 
برده شده برانید. اگر با موتور سه چرخه در آزمون 
قبــول شــوید، گواهینامــه ی M( M( را دریافــت 
می کنیــد کــه به شــما فقط اجــازه می دهد موتور 

سه چرخه در جاده های عمومی برانید. 

لطفًا توجه کنید
بــرای فهرســت کامــل جاده هــای عمومــی بــا 
موتورســیکلت های  بــرای  تــردد  ممنوعیــت 
کم ســرعت و موتــور گازی، لطفــًا ماده ی 630 
www.e- قانون ترافیک بزرگراهی را در سایت

laws.gov.on.ca ببینید. همچنین باید بدانید 
که شــهرداری ها ممکن است آیین نامه هایی 
را تصویب کنند که تردد موتورهای کم سرعت 
و موتــورگازی در جاده های شــهری با ســرعت 
بیشتر از 80 کیلومتر بر ساعت ممنوع باشد. 

فهرست بررسی: آزمون جاده ی سطح دو

بــرای آزمــون، موارد زیــر را با خود همراه داشــته 
باشید: 

وســیله ی نقلیــه ای کــه نقصی نــدارد )بخش  	
آزمون جاده ی لغوشده را ببینید(.

کاله ایمنی موتورسیکلت  	

گواهینامه ی رانندگی فعلی 	

پــول بــرای پرداخت هزینه ی آزمــون )اگر الزم  	
باشد(

ـی )اگر برای رانندـگـی باید از  	 عینــک یا لنز طـب

را امضــا کنیــد کــه بیــان می کند موتورســیکلت 
کم ســرعت یــا موتــورگازی شــما در جاده هایی با 
سرعت 50 کیلومتر بر ساعت قادر به حفظ سرعت 
ایمن است. سرعت ایمن بسته به شرایط جاده و 
ترافیک می تواند متفاوت باشــد. اگر نتوانید این 
اظهارنامــه را امضا کنید، آزمون جاده تان کنســل 
خواهد شــد و احتمااًل باید نصف هزینه ی آزمون 

را بپردازید. 

در طــول آزمــون جــاده ی M2، ممتحــن از طریــق 
گوشــی بــه شــما مســیرهایی را خواهــد گفــت و 
هنگام انجام این تکالیف، شــما را نگاه می کند تا 
مطمئن شود که می توانید به  طور موفقیت آمیز 

مهارت های الزم را انجام دهید. 

ـی بــرای آزمــون جاده وقــت می گیریــد، باید  وقـت
نوع وســیله ی نقلیه ای که قصــد دارید به آزمون 
بیاوریــد مشــخص کنیــد )مثــاًل، موتورســیکلت 
کم ســرعت یا موتــورگازی(. نــوع موتورســیکلتی 
کــه به آزمون می آورید، نــوع گواهینامه ای را که 

می گیرید مشخص خواهد کرد. 

گر آزمون جاده را با موتورســیکلتی قبول شــوید 
که ســه چرخه یا کم سرعت نیســت، گواهینامه ی 
هــر  می توانیــد  و  می کنیــد  دریافــت   M کالس 
موتورسیکلت دوچرخ یا سه چرخی را در جاده های 
عمومــی اونتاریــو برانیــد. همچنیــن می توانیــد 
در  را  موتــورگازی  یــا  موتورســیکلت کم ســرعت 
جاده های عمومی به  غیر از آن هایی که در ماده ی 
630 قانون ترافیک بزرگراهی نام برده شده برانید. 

اگر آزمون جاده را با موتورســیکلت کم ســرعت یا 
      M موتــورگازی قبول شــوید، گواهینامه ی کالس
)L(  دریافت می کنید و می توانید موتورســیکلت 
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آزمون جاده ی لغوشده 

اگر وسیله ی نقلیه ی شما استانداردهای وزارتخانه 
بــرای اســتفاده در آزمون جاده را نداشــته باشــد 
یــا دلیلی غیر از وســیله ی نقلیه باعث شــود که 
ممتحن تشخیص دهد که آزمون جاده نمی تواند 
تکمیــل شــود، ممتحــن اعالم می کند کــه آزمون 
جــاده لغو شــده اســت. شــما 50درصــد هزینه ی 
آزمــون جــاده را از دســت می دهیــد. پنجاه درصد 
ـی بــه  صورت اعتبــار در پرونــده ی رانندگی تان  باـق
باـقـی می مانــد و وقتی بــرای آزمون جــاده جدید 
وقــت می گیرید، اســتفاده می شــود. برای گرفتن 
وقــت آزمــون جاده ی جدیــد، بایــد 50درصد باقی 
هزینه که در آزمون جاده ی لغوشده از شما کسر 

شد را بپردازید. 

شما باید برای آزمونی که رزرو کرده اید، وسیله ی 
نقلیه ی مناســب بیاورید. مثاًل، اگــر آزمون جاده 
را برای موتورســیکلت های معمولی رزرو کرده اید، 
نمی توانید موتورسیکلت کم سرعت بیاورید. اگر 
موتورســیکلت کم ســرعت بیاورید و مرکز آزمون 
رانندگی نتواند شــرایط آزمون جاده ی کم ســرعت 
را در آن روز فراهــم کنــد، آزمــون جــاده ی شــما 
لغوشــده اعالم خواهد شــد، 50درصد هزینه را از 
دست خواهید داد و باید دوباره برای آزمون وقت 

بگیرید. 

ـی ای درباره ی لغوشــدن آزمون جاده تان  اگر نگراـن
داریــد، قبــل از آزمــون رزروشــده بــرای صحبــت 
درباره ی آن با مرکز آزمون رانندگی تماس بگیرید. 

آن ها استفاده کنید.(

حداقــل 30 دقیقــه قبــل از زمان آزمــون جاده در 
آنجا باشید. 

لطفًا توجه کنید
دوره ی  از  بخشــی  در  را  جــاده  آزمــون  اگــر 
ـی موتورســیکلت مورد تأییــد وزارتخانه  ایمـن
می دهیــد، گواهینامه ی دوره فقط شــش ماه 
معتبر اســت. حتمًا پیش از اینکه شــش ماه 
بگــذرد، گواهینامه را بــه مرکز آزمون رانندگی 
ببریــد، در غیر این صــورت دوباره باید آزمون 

جاده بدهید. 

 )L( M ارتقای گواهینامه از کالس

 M به کالس )M( M یا کالس

 M  یا ،)L( M ،)L( M2 ، )M( M2 اگر گواهینامه ی
)M( را دارید، و می خواهید آن  را به گواهینامه ی 
M فــول کالس ارتقــا دهیــد )نــه مشــروط M یــا 
L(، بایــد هــر دو آزمون جاده را با موتورســیکلتی 
بدهیــد که ســه چرخ یا کم ســرعت نیســت. باید 
ابتدا TDL )گواهینامه ی رانندگی موقت( آموزش 
صــدور  اداره ی  در  کــه  روزه   90 موتورســیکلت 
گواهینامــه ی رانندگی و وســایل نقلیــه ی کویینز 
پارک یا هر مرکز آزمون رانندگی دیگری دردسترس 
اســت را بگیریــد. TDL ایــن امــکان را بــه شــما 
می دهد که راندن موتورهایی غیر از ســه چرخه ها 
و موتورهای کم ســرعت را تمرین کنید. شما باید 

این TDL را به آزمون جاده ی الزامی هم ببرید. 

دیگــر کانادا، اســترالیا، ایرلند شــمالی، ســوئد یا 
ایــاالت متحــده ی آمریــکا داریــد، ممکــن اســت 
بــدون دادن آزمون آیین نامه یا جاده، مزیت های 

گواهینامه ی فول کالس M را دریافت کنید. 

اگــر گواهینامــه ی موتورســیکلت کم ســرعت یــا 
نیوبرانزویــک،  ساســکاچوان،  از  را  موتــورگازی 
جزیره ی پرنس ادوارد یا کبک دارید، واجد شرایط 
دریافــت گواهینامــه ی L( M( فــول کالس بــدون 

دادن آزمون آیین نامه یا آزمون جاده هستید. 

ساکنان جدید از مناطق دیگر 

اگر گواهینامه ی موتورســیکلت دارید و از کشور 
دیگــری غیر از کانادا، ایــاالت متحده ی آمریکا یا 
ســوئد آمده ایــد، بایــد معاینه ی چشــم و آزمون 
ـی آیین نامه ی موتورســیکلت و قوانین جاده  کتـب
را بدهیــد. همچنین باید آزمــون کتبی تابلوهای 

راهنمایی و رانندگی را هم بدهید. 

اگــر ســند قابل قبولی از دو یا چند ســال تجربه ی 
رانندگی دارید، می توانید در آزمون جاده ی سطح 
2 شرکت کنید تا امتیاز کامل رانندگی را به دست 
آوریــد. اگــر در ایــن آزمون جــاده قبول نشــوید، 
گواهینامــه ی ســطح یــک دریافــت خواهید کرد 
و بالفاصلــه بایــد بــرای آزمون جاده ی ســطح یک 

برنامه ریزی کنید. 

اگر کمتر از دو سال تجربه رانندگی دارید، در سطح 
یــک قــرار خواهید گرفــت. اگرچــه در صورتی که 
سند قابل قبولی از تجربه ی رانندگی موردنیاز برای 
ســطح یک دارید، می توانید بالفاصله برای آزمون 

بازدیدکننـدگان و ساکنـان 
جـــــدیــد اونتاریــــو 

اگــر بازدیدکننــده ی اونتاریو هســتید و زمانی که 
اینجــا هســتید می خواهیــد رانندگی کنیــد، باید 
حداقل 16 سال سن و گواهینامه ی موتورسیکلت 
معتبر از شهر، ایالت یا کشورتان داشته باشید. 

اگر از کشــور دیگری هســتید و به  مدت بیش از 
ســه مــاه در انتاریو می مانید، باید جــواز رانندگی 

بین المللی از کشور خودتان داشته باشید. 

اگــر جواز رانندـگـی بین المللی نداریــد، می توانید 
برای گواهینامه ی اونتاریو درخواست دهید. 

اگر ساکن جدید اونتاریو هستید و گواهینامه ی 
موتورســیکلت معتبر از اســتان یا کشــور دیگری 
دارید، می توانید به مدت 60 روز از آن گواهینامه 
در اســتانتان اســتفاده کنیــد. اگــر می خواهیــد 
بیــش از 60 روز بــه رانندـگـی ادامــه دهیــد، باید 

گواهینامه ی موتورسیکلت اونتاریو را بگیرید. 

ســـاکنان جدیـــد از اســـترالیا، 

ـــوئد  ـــمالی، س ـــد ش ـــادا، ایرلن کان

و ایاالت متحده ی آمریکا

موتورســیکلت  گواهینامــه ی  اگــر 
)موتورســیکلت هایی غیر از موتورهای کم سرعت 
و موتور ســه چرخه ها( با تجربه ی رانندگی دو سال 
یا بیشتر در سه سال گذشته در استان یا مناطق 
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آیا می توانیـد در امتحان 
قبــــــــول شویـــد؟

ادامــه ی ایــن کتابچــه ی راهنما به شــما اطالعات 
موردنیاز بــرای قبولی در آزمون ها و نحوه ی حفظ 
گواهینامــه ی  وقـتـی  از  رانندگی تــان  امتیــازات 
موتورســیکلت را می گیریــد، توضیح می دهد. در 
اینجا نمونه ســؤالی مطرح می شــود که می تواند 

در آزمون آیین نامه ی کتبی بیاید: 

وقـتـی گروهــی از موتورســواران بــا هــم حرکــت 
می کننــد، ایمن تریــن روش رانندـگـی این اســت: 

)یکی را انتخاب کنید(

الف: شکل متناوب

ب: هر چهار موتورسوار کنار هم 

ج: هر سه موتورسوار کنار هم 

د: به صورت گروهی 

همچنیــن در آزمون آیین نامه درباره ی این موارد 
از شما سوال پرسیده می شود: 

قوانین جاده  	

تابلوهای راهنمایی  	

دانش اجزای کنترلی موتورسیکلت  	

موقعیت مناسب در خط عبور  	

کنترل فرمان موتورسیکلت  	

تجهیزات الزم موتورسیکلت 	

جاده ی سطح یک برنامه ریزی کنید. گواهینامه ی 
موتورســیکلت از منطقه ای دیگر سند قابل قبولی 
محســوب می شــود، اگر که نشــان دهد تجربه ی 
رانندگی موردنیاز را دارید. اگر چنین گواهینامه ی 
موتورســیکلتی نداریــد کــه بــه  عنوان ســندی از 
تجربه ی رانندگی تان نشــان دهید، باید از ابتدای 

سطح یک مثل راننده ای تازه کار شروع کنید. 

حتمــًا قبــل از آزمونتــان، اطالعــات ایــن 
رســمی  کتابچــه ی  و  راهنمــا  کتابچــه ی 
راننده ی MTO را بخوانید و درک کنید. 

خـالصـه 

در انتهای این فصل، شما باید موارد زیر را بدانید:

تفاوت بین موتورســیکلت، موتور سه چرخه،  	
موتورسیکلت کم سرعت یا موتورگازی.

الزامــات راندن موتورســیکلت یــا موتورگازی  	
تحت سیستم اعطای گواهینامه ی تدریجی. 

اطالعــات عمومــی آزمون های جاده ی ســطح  	
یک و سطح دو.

مواردی کــه برای آزمــون آیین نامه یا آزمون  	
جاده باید بیاورید.

ـی کــه منجربــه لغــو آزمــون جــاده  	 چیزهاـی
می شود. 

اگــر قباًل در حوزه ی قضایی دیگری گواهینامه  	
موتورســیکلت  گواهینامــه ی  چگونــه  داشــتید، 

بگیرید. 

کاله ایمنی  	

سوارکردن همراه یا حمل بار  	

مدیریت سطوح خطرناک  	

کم کردن دنده  	

نگهداری مناسب موتورسیکلتتان  	

آزمون هــای جــاده بــرای ایــن اســت کــه 
مشخص شود شــما چقدر خوب از دانش   
خود اســتفاده می کنید. موارد زیر از شما 

امتحان گرفته خواهد شد: 

روشن کردن، توقف کردن ، گردش کردن  	

تابلوها و چراغ های راهنمایی  	

ســبقت گرفتن از وســایل نقلیــه و رانندگی در  	
خط سبقت

و  	 کنترل شــده  چهارراه هــای  در  حرکــت 
کنترل نشده 

)در  	 آن هــا  از  خــروج  و  آزادراه هــا  بــه  ورود 
آزمون هــای جاده با موتورســیکلت کم ســرعت یا 

موتورگازی امتحان گرفته نمی شود.(

پیش بینی شرایط خطرناک و آماده شدن برای  	
آن ها 

سایر تمرینات رانندگی ایمن  	
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نرخ دالر

نرخ لحظه ای دالر کانادا در 

شهرهای مختلف

دایرکتوری مشاغل

ایرانیـان  مشـاغل  دایرکتـوری 

کانـادا

کتاب ها و منابع

ترجمه کتاب ها و منابع مفید

ابزارهای کاربردی

ابزارهای کاربردی و 

محاسبه گرهای قیمت

اخبار محلی

اخبار محلی شهرهای مختلف 

کانادا

02

ــدن بــرای  ــاده ش آم

مـــوتــورســـواری 
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داشتـن آمـادگی ذهنــی 

راندن موتورسیکلت یا موتورگازی با راندن خودرو 
یا هر وسیله ی نقلیه ی دیگری متفاوت است. برای 
ـی و کنترل خود هنگام موتورســواری،  حفــظ ایمـن
باید توجه و تمرکز کامل داشته باشید. این یعنی 
باید شرایط جسمانی و ذهنی خوبی داشته باشید. 
هنگام بیماری، آســیب دیدگی، خستگی، ناراحتی 
یا هوشــیاری پایین در هر صورتی موتورســواری 
نکنید. همیشــه برای رانندگی و موتورسواری باید 

آرام، هوشیار و متمرکز باشید. 

این فصل به شما می گوید که چطور خودتان، 
موتورســیکلت و یــا موتــور گازی تــان را برای 
موتورســواری آمــاده کنیــد و این امر شــامل 
ـی خوب،  داشــتن وضعیــت جســمانی و ذهـن
ـی و لبــاس مناســب،  اســتفاده از کاله ایمـن
شــناخت وســیله ی نقلیه تان و نحوه ی کار با 
بخش هــای مختلــف آن و اطمینــان از ایمنی 

وسیله ی نقلیه برای موتورسواری می باشد. 

تلفــــن هـــای 
همــــراه 

تلفن های همــراه می توانند کمک کننده ی مطمئن 
و مهمــی بــرای راننــدگان باشــند، اما اســتفاده از 
تلفــن همراه هنگام موتورســواری، توجه راننده را 
از رانندگی پرت می کند و خطر تصادف را افزایش 
نمایش هــای  صفحــه   بــه  نگاه کــردن  می دهــد. 
غیرمرتبــط بــا رانندـگـی، هنــگام رانندـگـی ممنوع 
است. برای رانندگان حواس پرت احتمال بیشتری 
وجــود دارد که اشــتباه کنند یــا به کندی واکنش 
دهند. راننده ای که با تلفن همراه یا دیگر وسایل 
ارتباـطـی دســتی و یــا وســایل ســرگرمی صحبت 
می کنــد، پیــام می دهــد، تایــپ می کنــد، تماس 
می گیــرد یا پســت الکترونیکی می فرســتد، طبق 
قانون رانندگی با حواس پرتی اونتاریو با جریمه ی 
باال و امتیاز منفی در ســوابق رانندگی اش مواجه 

خواهد شد. 

اجتنــاب از مصـــرف 
دارو، مواد مخدر و الکل 

نوشــیدن الــکل احتمال تصادف کــردن را افزایش 
ـی کنترل ایمن  می دهــد. الــکل می تواند بر تواناـی
ـی اگــر ســطح  موتورســیکلتتان اثــر بگــذارد؛ حـت
الــکل خون خیلــی پایین تر از محــدوده ی قانونی 
و  ســرعت  کنتــرل  فرمان دهــی،  تعــادل،  باشــد. 
درک فاصله تــان می توانــد از بیــن بــرود. بــه این 
دلیــل کــه الکل می تواند بر قضاوت شــما هم اثر 
بگــذارد، ممکــن اســت متوجــه نشــانه های افت 
هوشیاری تان نشوید تا وقتی که دیگر خیلی دیر 
اســت. عالوه بر الکل، تقریبًا هــر دارویی می تواند 
بــر توانایی رانندگی ایمن شــما تأثیر بگذارد. این 
ـی و داروهــای  داروهــا شــامل داروهــای غیرقانوـن
تجویزشــده هســتند. ایــن داروهــا حـتـی شــامل 
داروهای بدون نسخه مانند قرص سرماخوردگی و 
داروهای ضدحساسیت هم می شوند. این داروها 
می توانند باعث ضعف، ســرگیجه و خواب آلودگی 
شما شوند. حتمًا قبل از رانندگی از اثرات هر دارو 
آگاه شوید. اگر هنگام رانندگی احساس سرگیجه 
یــا ضعــف می کنیــد، توقــف کنید و تــا وقتی که 

حالتان خوب شود صبر کنید. 

فصــل 4 کتاب راهنمای رســمی رانندـگـی MTO را 
بــرای فهمیدن نتایج رانندگی با هوشــیاری پایین 

بخوانید. 
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استفـــاده از کــاله 
ایمنــی 

ـی هنــگام  ـی مهم تریــن وســیله ی جانـب کاله ایمـن
موتورسواری است. گذاشتن کاله ایمنی می تواند 
شــما را از رســیدن آســیب جدی به سر محافظت 
کنــد. قوانین اونتاریو شــما و همراهتــان را ملزم 
می کند همیشــه هنگام موتورسواری، کاله ایمنی 
موردتأییــد بــا بنــد زیــر چانــه کــه محکم بســته 

می شود بپوشید. 

توجه
ـی  تنهــا اســتثنای قانــون اجبــاری کاله ایمـن
اونتاریو برای موتورســواران ســیک است که 
مطابق قانون ترافیک بزرگراهی است. بخش 

Ontario.ca/laws را ببینید. 

کــه  اســت  کالهــی  موردتأییــد  ـی  ایمـن کاله 
استانداردهای تأییدشده ی استفاده در اونتاریو را 
دارد. این کاله باید نوار روی چانه ای داشته باشد 
کــه محکم بســته می شــود و وضعیت مناســبی 
داشته باشد. کاله های ایمنی موردتأیید در انواع 
قیمت ها و ســبک ها موجودند. مهم است کالهی 
را انتخاب کنید که ســاخت خوبی داشته باشد و 
از شما حفاظت کند. کاله ایمنی تمام رخ بیشترین 
ـی را فراهم می کند. کاله  حفاظــت و حداکثر راحـت
ایمنی با رنگ روشــن و شــبرنگ می تواند شــما را 

برای سایر رانندگان قابل رؤیت تر کند. 

مطمئــن شــوید کــه کاله ایمنی تان درســت روی 

آرام و هــوشیـــار 
بــودن 

هنــگام خســتگی رانندـگـی نکنیــد. ممکن اســت 
هنــگام رانندـگـی خوابتــان ببرد و زندـگـی خودتان 
و ســایر انســان های در جاده را به خطر بیاندازید. 
حتی اگر خوابتان نبرد، خســتگی بر توانایی شــما 
در درک و واکنــش بــه موقعیت هــای اضطــراری 
اثر می گذارد. ســرعت تفکر شــما پایین می آید و 
نمی توانیــد بعضی چیزها را ببینید. ممکن اســت 
در یــک موقعیــت اضطــراری، تصمیم اشــتباهی 
بگیرید یا نتوانید سریع تصمیم درست را بگیرید. 
همچنیــن مهــم اســت کــه هنــگام غم یا خشــم 
رانندـگـی نکنیــد. عواطف قــوی می توانند توانایی 
فکرکردن و واکنش ســریع شــما را کاهش دهند. 
به ویژه مراقب باشــید که قربانی قانون شــکنی در 
جاده نشــوید یا اینکه در موقعیت آسیب پذیر یا 

خطرناک قرار نگیرید. 

پوشیــدن لبــاس 
حفاظتــی 

لباس های حفاظتی هنگام تصادف یا زمین خوردن 
می توانند از شــما در مقابل آسیب ها و همچنین 
باد، باران، حشرات، سنگ ها و گردوخاک محافظت 
بــا گــرم نگه داشــتن شــما در  کننــد. همچنیــن 
آب وهوای بد می توانند به کاهش خستگی کمک 
کننــد. لباس هــای رنــگ روشــن و شــبرنگ، مانند 
جلیقــه ی ایمنی، شــما را برای ســایر راننــدگان در 

جاده قابل رؤیت تر می کند. 

حتی در هوای گرم، کاپشــن و شلواری را بپوشید 
که بازوهای شما را کاماًل می پوشاند. چرم بهترین 
حفاظت را ارائه می کند، اما لباس های موتورسواری 
ـی خاصــی ســاخته شــده اند کــه  از مــواد ترکیـب
می توانند محافظت زیادی کنند. لباس های شــما 
بایــد انــدازه ی تنتان باشــند تا بــاد در آن ها جمع 
نشــود و در عیــن حــال بتوانیــد به راحـتـی حرکت 
ـی ماننــد محافــظ کمر،  کنیــد. پوشــیدن تجهیزاـت
کمربنــد محافظت از پهلوها و جلیقه ی محافظتی 
کــه در لباس محافظتی شــما قــرار می گیرند را در 

نظر بگیرید. 

در هوای ســرد یــا مرطوب، لباس هایتــان عالوه بر 
حفاظــت از شــما در مقابــل آســیب، باید شــما را 
گرم و خشــک هم نگه دارنــد. رانندگی طوالنی در 
هــوای ســرد می تواند باعث ســرمازدگی شــدید و 
خســتگی شــود. بارانی باید یک سره و رنگ روشن 
ـی که برای اســتفاده روی موتور  باشــد. بارانی هاـی
طراحی نشــده اند، هنگام موتورســواری با سرعت 
بــاال ممکــن اســت بــاد کننــد و باعــث ورود باد و 

ســرتان است و ُســر نمی خورد. همیشه نوار کاله 
را محکم ببندید. بررســی تصادفات موتورسیکلت 
نشــان می دهد که کاله ایمنی لغزان در تصادفات 

از سر بیرون می آید. 

در  ســرتان  از  حفاظــت  عالوه بــر  ـی  ایمـن کاله 
مقابل آســیب می توانــد راحتی بیشــتری هنگام 
موتورسواری برایتان ایجاد کند، چرا که سروصدای 
جــاده را کــم می کنــد و جلــوی بــاد، حشــرات و 
گردوخاک و برخورد آن ها با صورتتان را می گیرد. 
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باران به لباســتان شــوند. کاپشن زمســتانی باید   
در مقابــل باد مقاوم باشــد و گــردن، مچ ها و کمر 
را بپوشــاند. برای گرما و محافظت بیشــتر الیه ای 

لباس بپوشید. 

کفشــی را انتخــاب کنید که محکــم و به اندازه ی 
کافی بلند باشد تا از مچ پاهایتان محافظت کند. 
کف کفش ها باید از مواد بادوام و سختی ساخته 
شــوند که هنــگام توقف روی آســفالت گیر کند. 
پاشنه ها باید کوتاه باشند تا روی سطوح ناهموار 
گیــر نکننــد. از پوشــیدن کفش هایی بــا حلقه یا 
بنــد اجتنــاب کنیــد؛ ممکــن اســت بــه پدال های 

موتورسیکلت گیر کنند. 

پوشــیدن دســتکش هــم در هــوای ســرد و هــم 
هوای گرم مهم اســت. دســتکش باعث می شود 
کــه بهتر دســته ی فرمــان و قســمت های دیگر را 
بگیرید. دســتکش های بلندی که تا روی مچ شما 
را می گیرند، به این دلیل توصیه می شــوند که از 
مچ ها، انگشــتان و بند انگشــت هایتان محافظت 

می کنند. 

به دنبال دســتکش های چرمی بادوامی باشید که 
برای استفاده روی موتور طراحی شده اند. 

5. اهرم کالچ 

6. اهرم دنده 

ایــن تصویــر فقــط یــک راهنمــا اســت. اجــزای 
کنترلــی و محــل قرارگیری آن ها ممکن اســت در 
وســیله ی نقلیــه ی شــما متفــاوت باشــد. بعضی 
از موتورســیکلت ها اهــرم تعویض دنــده یا کالچ 

ندارند. 

 

1. دسته ها ی فرمان  

جهــت  کنتــرل  بــرای  کــه  فرمــان   دســته های 
دو  واقــع  در  می بریــد،  بــه کار  موتورســیکلتتان 
میله انــد. بســیاری دیگــر از اجــزای کنترلــی، روی 

دسته های فرمان یا اطراف آن هستند. 

 

وسیله ی نقلیه تان را بشناسید

اولیــن گام بــرای یادگیــری راندن موتورســیکلت 
یــا موتــورگازی این اســت که یاد بگیریــم اجزای 
کنترلی کجا هســتند و چه کاری انجام می دهند. 
موتورســیکلت ها و موتورگازی هــا طــوری طراحی 
شــده اند کــه اجــزای کنترلــی دردســترس ســریع 
دســت ها و پاهایتــان هســتند. اگــر چــه اجــزای 
کنترلی ممکن است در تمام وسایل نقلیه در یک 
قســمت یکسان نباشــد. همچنین، برخی از انواع 
موتورگازی ها نســبت  به موتورســیکلت ها اجزای 
کنترلی متفاوتی دارند. با اجزای کنترلی وسیله ی 
نقلیه تان آشــنا شوید. دفترچه ی راهنمای خریدار 
را بــرای آگاهــی از محــل دقیــق و روش دقیــق 

استفاده از تمام اجزای کنترلی مطالعه کنید. 

ـی اجــزای کنترلــی را  شــما بایــد بــه  انــدازه ی کاـف
بشناســید تــا بدون برداشــتن نگاهتان از مســیر 
تمریــن  بــا  کنیــد.  اســتفاده  از آن هــا  بتوانیــد 
می توانیــد به  ســرعت از تمام ایــن اجزای کنترلی 
استفاده کنید. باید قبل از شروع به موتورسواری 

در جاده این واکنش خودکار را داشته باشید. 

اجزای کنترلی اصلی

این شــش کنتــرل مهم ترین اجــزای کنترلی برای 
هدایت موتور هستند:

1. دسته ی فرمان 

2. دسته ی گاز 

3. ترمز دستی جلویی

 4. اهرم ترمز عقب 



3435 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

4. اهرم ترمز عقب 

ترمز عقب نزدیک جای پای راست است. پایتان را 
روی ترمز فشــار دهید تا آن را روی چرخ عقب به 
 کار بیندازید. ترمز عقب و جلو را با هم اســتفاده 
کنید. در صورتی که موتورســیکلت شــما کالچ و 
دنــده دارد، یادتــان باشــد اگــر چه موتــور هنگام 
کم کــردن دنــده یــا گاز ماننــد ترمز عمــل می کند، 
چراغ های ترمز شما روشن نخواهد شد و رانندگان 
دیگــر ممکن اســت متوجه کاهش ســرعت شــما 
نشــوند. همیشه هنگام استفاده از ترمز، دیگران 

را متوجه کاهش سرعت خود کنید. 

 

2. دسته ی گاز 

فرمان سمت راست را بچرخانید تا دسته ی گاز به 
 کار بیفتد. دســته ی گاز با کنترل جریان ســوخت 
ورودی به موتور، ســرعت موتورسیکلت را کنترل 
می کنــد. بــرای افزایــش ســرعت موتــور، آن را به 
 ســمت خودتان بچرخانید و برای کاهش ســرعت 
موتــور، آن را در جهت مخالف خودتان بچرخانید. 
همیشه وقتی دستتان را برمی دارید، دسته ی گاز 

باید به وضعیت بی حرکت برگردد. 

 

3. ترمز دستی جلویی 

 اهرم ترمز جلو روی فرمان ســمت راست و جلوی 
دســته ی گاز قرار دارد. شما این ترمز را با فشردن 
اهرم به ســمت دســتتان روی چــرخ جلویی به کار 
می اندازیــد. ترمــز عقب و جلو را با هم اســتفاده 

کنید. 

 

اجزای کنترلی فرعی 

تعــدادی از کنترل هــای فرـعـی هســتند کــه برای 
رانــدن مؤثــر موتورســیکلت، نیاز به اســتفاده از 
آن هــا دارید. در اینجا تعدادی از مهم ترین آن ها 

نام برده می شود:

7. سرعت سنج 

8. دورسنج

9. چراغ نور باال/ پایین

10. سوئیچ موتور

11. استارت )starter( الکتریکی 

12. ساسات 

13. کلید خاموش کردن موتور )قطع برق(

14. شیر سوخت 

15. کلید چراغ راهنما 

16. دکمه ی بوق 

17. کلید چراغ ها

18. جک 

5. اهرم کالچ 

اهــرم کالچ روی فرمان چپ قــرار دارد. این اهرم، 
کالچ را کنتــرل می کنــد و بــرای تعویــض دنــده 
اســتفاده می شود. فشردن اهرم به  سمت فرمان، 
کالچ را آزاد و رهاکــردن ایــن اهــرم، کالچ را درگیر 
و موتــور را بــه جعبه دنده وصــل می کند. هروقت 
می خواهیــد موتورهــا را تغییر دهیــد، باید ابتدا 
کالچ را آزاد کنیــد. ســعی کنید که حرکت کالچ و 
دســته ی گاز را با هم هماهنگ کنید تا دنده ها را 
به  آرامی تغییر دهید. بیشتر موتورسیکلت های 

کم سرعت و موتورگازی کالچ خودکار دارند. 

 

6. اهرم تعویض دنده 

این اهرم در نزدیک جاپایی ســمت چپ قرار دارد 
و بــرای تعویض دنده ها اســتفاده می شــود. این 
اهرم فقط وقتی باید استفاده شود که کالچ آزاد 
اســت. دنده  را با بلندکردن یا فشردن پایتان روی 
اهرم انتخاب کنید. بیشــتر موتورسیکلت ها پنج 

تا شش دنده ی جلو و یک دنده ی خالص دارند.
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9. چراغ نور باال/ پایین

وقتی چراغ نور باال روشــن اســت، نور باال قرمز یا 
آبی می شــود. وقتی دنده در حالت خالص است، 
نور خنثی سبز می شود. وقتی راهنمای گردش به 
چپ یا راســت روشن است، چراغ راهنمای گردش 

چشمک زن و زرد است. 

10. سوئیچ موتور

این سوئیچ، سیستم احتراق را روشن و خاموش 
می کند. کلید سوئیچ موتور جدا از استارت است. 
شما این سوئیچ را نمی چرخانید تا موتور را مانند 
ماشــین روشــن کنیــد. ایــن ســوئیچ حالت های 
روشــن و خامــوش و در بعضــی موتورهــا حالــت 

چراغ، قفل و پارک دارد. 

 

 

7. سرعت سنج 

سرعت ســنج سرعت حرکت شــما را به کیلومتر بر 
ساعت یا مایل بر ساعت نشان می دهد. 

 

8. دورسنج

تعــداد دور موتــور شــما را در هــر دقیقــه نشــان 
می دهــد. خــط قرمــز حداکثر دور بــر دقیقه را که 

برای موتور ایمن است نشان می دهد. 

13. کلید قطع برق موتور 

توقــف  بــرای  اضطــراری  مواقــع  در  کلیــد  ایــن 
ســریع موتور اســتفاده می شــود. همچنین برای 
خاموش کــردن موتور بعد از یــک توقف معمولی 
هم اســتفاده می شــود، اما حتمًا ســوئیچ موتور 
را هــم خاموش کنید. وقتی کلیــد خاموش کردن 
اضطراری در حالت خاموش اســت، موتور روشــن 
نخواهد شــد. بعضــی از موتورســیکلت های مدل 
قدیمی تــر و موتورگازی هــا، کلید قطع برق موتور 

را ندارند. 

 

11. استارت )starter( الکتریکی 

بیشــتر موتورسیکلت ها استارت الکتریکی دارند. 
قبــل از زدن اســتارت، حتمــًا ببینیــد کــه دنده در 
وضعیــت خــالص و کالچ جمــع اســت. دکمــه ی 
اســتارت روی دســته ی فرمــان راســت و نزدیــک 
دســته ی گاز را بزنید. بعضی از موتورســیکلت ها 
اهرم استارت پایی دارند که معمواًل باالی جا پای 
راست قرار دارد. این اهرم باید با پا باز و به پایین 

زده شود تا موتور روشن شود. 

برای روشن شــدن موتور بیشتر موتورگازی ها الزم 
است که شما پدال بزنید. 

 

12. ساسات 

ساســات اهرم یا دستگیره است که معمواًل روی 
دسته ی فرمان هاست و با تنظیم ترکیب بنزین و 
هوای موردتأمین موتور برای کمک به روشن شدن 
موتــور اســتفاده می شــود و هنگامــی اســتفاده 

می شود که موتور سرد را روشن می کنیم. 
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16. دکمه ی بوق 

موتورسیکلت یا موتورگازی شما باید بوقی داشته 
باشــد کــه کار کند. بیشــتر بوق ها با فشــاردادن 

انگشت شصت روی دکمه کار می کنند.

 

17. کلید چراغ 

در بیشتر موتورسیکلت های مدرن و موتورگازی ها، 
وقـتـی کلیــد موتور روشــن می شــود و موتور راه 
می افتــد، چراغ جلو و چــراغ عقب به  طور خودکار 
روشــن می شوند. ســوئیچ تبدیل چراغ جلو از نور 
پایین به نور باال معمواًل روی دسته ی فرمان چپ 

است و با انگشت شصت روشن می شود. 

 

14. شیر سوخت 

شــیر ســوخت با یــک دریچه ی تنظیم دســتی یا 
شــیر تخلیه کنترل می شــود که جریان بنزین به 
موتور را کنترل می کند. وقتی از وســیله ی نقلیه 
استفاده نمی شود، شیر سوخت باید بسته باشد 
تــا از خطر آتش ســوزی اجتناب شــود. همچنین 
مخزن ســوخت هم یک حالت تأمین ذخیره دارد 
که به  طور دستی انتخاب می شود؛ در مواردی که 
بخش اصلی خالی از سوخت است. برای آزادکردن 
ســوخت ذخیــره، باید شــیر ســوخت را بــه حالت 
ذخیره بچرخانید. بســیاری از موتورســیکلت های 
مدل جدیدتر، شیر کنترل سوخت دستی ندارند.

15. کلید چراغ راهنما 

در بســیاری از موتورســیکلت ها و موتورگازی هــا 
کلیــد چــراغ راهنما به  طور خــودکار بعد از گردش 
کامل خاموش نمی شود. شما باید بعد از گردش یا 
تغییر خط عبوری به  طور دستی راهنما را خاموش 
کنید. اینکــه یادتان برود راهنما را خاموش کنید 
بــه همان انــدازه ی راهنمــازدن در ابتــدا خطرناک 
اســت؛ زیرا ممکن است باعث شــود که رانندگان 
دیگــر از شــما ســبقت بگیرنــد یــا در مقابل شــما 

بپیچند. 

 

بررســی قبل از حرکــت 
موتـــورسیکلــت هـــا

1. تایرها 

2. اجزای کنترلی 

3. ترمزها 

4. بدنه

5. کابل ها 

6. چراغ ها 

7. سوخت و روغن 

8. جک ها 

9. تنظیم آینه ها 

10. روشن کردن چراغ جلو 

بــه  نســبت  موتورگازی هــا  و  موتورســیکلت ها 
خودروهــا نیــاز بــه توجــه و نگــه داری بیشــتری 
دارنــد. زیــرا عواقــب درســت کارنکــردن یـکـی از 
اجزای موتورســیکلت معمواًل بســیار شــدیدتر از 
خودرو اســت. شــما باید همیشــه قبل از حرکت، 
شــرایط وســیله ی نقلیه تــان را بررســی کنیــد. در 
ادامــه مواردی می آید که باید هربار قبل از راندن 

موتورسیکلت یا موتورگازی بررسی کنید. 

18. جک 

جک بغل یا جک وسط موتورسیکلت یا موتورگازی 
را هنــگام پارک کردن صاف نگه می دارد. بعضی از 
موتورســیکلت های بزرگ تــر هــر دو جک وســط و 
جک بغل را دارند. جک بغل از سمت چپ وسیله ی 
نقلیه باز می شــود و وســیله ی نقلیه به آن تکیه 
می کند. جک وسط به زیر مرکز بدنه وصل می شود 
و وســیله ی نقلیــه را صــاف نگه مــی دارد. جک ها 
با مکانیســم پرشــی کار می کنند و فقط باید روی 
ســطح ســخت اســتفاده شــوند. همیشــه قبل از 
راه افتادن، حتمًا به  طور کامل جک را جمع کنید. 
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ترمزها 

همزمان ترمز عقب و جلو را بررسی کنید. مطمئن 
شــوید کــه هــر دوی آن هــا به هنگام اســتفاده ی 
کامل، موتور را نگه می دارند. به  ویژه مهم اســت 
کــه ترمزهــای موتورســیکلت یــا موتــورگازی که 
پیش از این هرگز سوار نشده اید یا با آن ها آشنا 

نیستید را امتحان کنید.

بدنه

پیچ های شل را بررسی کنید.

کابل ها 

پیچ خوردگی، گره خوردگی یا قطع شــدن کابل ها را 
بررسی کنید. 

چراغ ها 

چراغ جلو باید نور سفید داشته باشد. چراغ عقب 
باید قرمز باشد. چراغ سفیدی باید پالک را روشن 
کنــد. چراغ هایتــان را تمیــز نگــه داریــد و قبل از 
حرکت بررسی کنید که همه ی آن ها کار می کنند. 

سوخت و روغن 

سطح آن ها را بررسی کنید.

تایرها

تایرهای مناســب بــرای اصطکاک، میــزان مصرف 
ـی مهــم هســتند. تایرهــا را از نظر  بنزیــن و ایمـن

موارد زیر بررسی کنید:

فشار هوا:

 فشــار مناســب تایر به  معنی رانندـگـی ایمن تر و 
عمر بیشــتر تایرها است. وقتی تایرها سردند، از 
فشارسنج برای بررسی فشار آن ها استفاده کنید. 

عاج تایر:

 عاج هــای ناهمــوار یــا کهنــه می تواننــد باعــث 
ســرخوردن وســیله ی نقلیه به  ویژه روی آسفالت 

خیس شوند. 

آسیب:

تایرها را از نظر بریدگی یا فرورفتن اشیای بیرونی 
در عــاج بررســی کنیــد. همچنین تایرهــا را از نظر 
فرسودگی، برآمدگی یا ترک خوردگی بررسی کنید. 
کم باد شــدن تایرهای موتورســیکلت می تواند به  

شدت خطرناک باشد. 

اجزای کنترلی 

مطمئــن شــوید کــه تمــام اهرم هــا، پدال هــا و 
ســوئیچ ها در وضعیت خوبی هســتند و درســت 
کار کننــد. وقـتـی آن هــا را رهــا می کنیــد، باید به 

وضعیت اولشان برگردند. 

چراغ جلو را روشن کنید

تمام موتورســیکلت ها باید چراغ سفیدی در جلو 
)چراغ جلو( و یک چراغ قرمز در عقب )چراغ عقب( 
داشــته باشــند و این چراغ ها باید در تمام اوقات 

روز و شب استفاده شوند. 

هنــگام راندن موتــورگازی، چراغ جلو و چراغ عقب 
)یــا بازتابنــده ی عقــب( بایــد از نیم ســاعت قبل 
از غــروب خورشــید تــا نیم ســاعت بعــد از طلوع 
خورشید و در شرایط نوری ضعیف استفاده شود، 
مانند مه، برف یا باران که مانع دید واضح تا کمتر 
از 150 متری شــما می شــود. توصیه می شــود که 
تمام چراغ های گازی موتورگازی همیشــه روشــن 
باشــد تــا ایمنی خود و دیگــران را افزایش دهید. 
به عــالوه موتورگازی هــا باید نوار ســفید شــب نما 
روی دو شاخ جلو و نوار قرمز شبرنگ روی دو شاخ 

عقبشان داشته باشند. 

جک ها 

فنرها را چک کنید. 

آینه ها را تنظیم کنید

قبل از حرکت، هر دو آینه را تمیز و تنظیم کنید. 
تنظیــم آینه هــا در زمان رانندگی خطرناک اســت. 
آینه ها را به اندازه ی کافی به  سمت بیرون بدهید 
تــا اطــراف خودتــان را ببینید. هر یــک از آینه ها 
را تنظیــم کنیــد، این کار به شــما امکان می دهد 
تــا حدود نصف خط عبوری پشت ســرتان و مقدار 
زیادی از خط عبور کنارتان را تا حد ممکن ببینید. 
ـی  که امکان دارد، نقــاط کورتان را کاهش  تــا جاـی
دهیــد. اگــر موتورســیکلت یــا موتــورگازی شــما 
آینه ی محدب دارد، توجه داشــته باشید که این 
آینه ها باعث می شــوند، وســایل نقلیــه دورتر از 
چیــزی که واقعًا هســتند به  نظر بیاینــد. یادتان 
باشــد که بررســی آینه ها جایگزین بررسی از روی 

دو طرف شانه هایتان نیست. 
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خـالصـه 

در انتهای این فصل، شما باید بدانید:

ـی بــرای رانندگی چه  	 آمادـگـی جســمی و ذهـن
اهمیتی دارد. 

نــوع کاله ایمنی و لباس های محافظتی ای که  	
باید در طول موتورسواری بپوشید.

اجــزای کنترل اصلی و فرعی موتورســیکلت و  	
نحوه ی استفاده از آن ها. 

اجــزای موتورســیکلت بایــد قبــل از هر ســفر  	
بررسی شود.

چگونــه از آینه ها و چــراغ جلویتان برای دید  	
مطلوب و دیده شدن استفاده کنید. 
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نرخ دالر

نرخ لحظه ای دالر کانادا در 

شهرهای مختلف

دایرکتوری مشاغل

ایرانیـان  مشـاغل  دایرکتـوری 

کانـادا

کتاب ها و منابع

ترجمه کتاب ها و منابع مفید

ابزارهای کاربردی

ابزارهای کاربردی و 

محاسبه گرهای قیمت

اخبار محلی

اخبار محلی شهرهای مختلف 

کانادا

03
مهارت های پایه ی 

مـوتـورســواری 



4647 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

شرکت در دوره ی ایمنی 
مــوتـــورسیکلــــت 

بهتریــن راه بــرای یادگیــری تکنیک هــای درســت 
ـی  موتورســواری از ابتــدا، شــرکت در دوره ی ایمـن
موتورسیکلت است. شما عادت های موتورسواری 
درســت را از مربیــان آموزش دیده یــاد می گیرید 
و فرصــت رانندـگـی ایمن و لذت بخــش را افزایش 
بــرای  ـی  ایمـن دوره هــای  همچنیــن،  می دهیــد. 
موتورســیکلت های کم ســرعت هم هســت. برای 
اطالعــات بیشــتر دربــاره ی چگونـگـی پیداکــردن 
دوره ی ایمنی موتورســیکلت و آنچه یاد خواهید 
on-  گرفــت، وبســایت وزارت راه وترابری به آدرس

tario.ca/transportation را ببینید. 

این فصل درباره ی مهارت های پایه ی موردنیاز 
رانــدن موتورســیکلت یا موتــورگازی صحبت 
می کند. کنترل موتورسیکلت یا موتورگازی به 
معنای توانایی هدایت آن با ســرعت مناسب 
در مسیر دقیقی است که می خواهید بروید. 
ایــن کار تمریــن و تجربــه می خواهــد تــا بــر 
مهارت های اصلی روشن کردن، فرمان دادن و 
هدایت کردن، گردش، تعویض دنده و توقف 
مســلط شــوید. خــارج از جــاده در محوطــه ی 
پارکینــگ یــا در نقــاط دور از ترافیک تا زمانی 
که بتوانید تمام این حرکات را به شکل ایمن 

و مطمئن انجام دهید، تمرین کنید. 

روشن کردن موتورسیکلت 

بســته به ســال تولید و مــدل موتورســیکلتتان، 
رونــد کارکردن با آن متفاوت اســت. به  طور کلی 
موتور را با چرخاندن ســوئیچ روشــن کردن موتور 
و اطمینــان از خاموش نبــودن کلیــد قطــع موتور 
روشــن می کنیــد. این کلید ممکن اســت به  طور 
تصادفی خاموش شده باشد، پس خوب است که 

همیشه آن را بررسی کنید. 

دنــده را در حالــت خــالص قرار دهید. ساســات را 
آن طــور کــه الزم اســت تنظیــم کنیــد. چگونگی 
خــود  ویژگی هــای  عالوه بــر  کار،  ایــن  انجــام 
وســیله ی نقلیه تان، بســتگی به ایــن دارد که آیا 
موتورتان ســرد اســت یا خیر. کالچ را بکشــید و 
دکمه ی اســتارت را بزنید. به  محض اینکه صدای 
روشن شــدن موتور را شنیدید، دستتان را از روی 
اســتارت بردارید. اگر موتورســیکلت شما به  جای 
اســتارت برقی، راه انداز پایی دارد، شــما باید برای 
روشــن کردن موتورســیکلت، اهرمی را که معمواًل 
باالی جای پای راســت اســت، با پا بــاز کنید و به 

پایین ضربه بزنید. 

وقـتـی موتور روشــن می شــود، درحالی که پایتان 
روی زمیــن اســت، موتــور را در دنــده ی یــک قرار 
دهید و به آرامی کالچ را رها کنید تا موتور شروع 
بــه حرکت کنــد. پایتان را بلند کنیــد، کالچ را رها 
کنید و با استفاده از دسته ی گاز، سوخت کافی را 
برای جلوگیری از خاموش شدن به موتور برسانید. 

ســوار مـوتـور شـــدن 

موتورســواری را با اطمینان از این موضوع شروع 
کنیــد که وســیله ی نقلیه تان برای موتورســواری 
راحت خیلی بزرگ یا خیلی ســنگین نیست. باید 
هنــگام نشســتن روی صندلی بتوانیــد پایتان را 

صاف روی زمین قرار دهید. 

اگر موتورســیکلت شــما جک بغل دارد، وسیله ی 
نقلیه تان را از ســمت چپ باال بیاورید و با فرمان 
آن را صاف کنید. وقتی موتورتان متعادل شد، با 

پاشنه ی چپ خود جک را کنار بزنید. 

اگر موتورسیکلت شما روی جک وسط قرار گرفته 
است، آن را بلند کنید و به  آرامی به جلو ببرید تا 
از روی جک رد شود. جک وسط می تواند باال بپرد. 
با استفاده از ترمز جلو، راه  افتادن وسیله ی نقلیه 

را متوقف کنید. 

همیشه قبل از راه  افتادن مطمئن شوید که جک 
بغل یا وسط را کاماًل بلند کرده اید. 
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استفاده از کالچ و تعویض 
دنده )اگر داشته بـاشد(

اگــر موتورســیکلت شــما مجهــز بــه کالچ و دنده 
اســت، هنــگام افزایش و کاهش ســرعت موتور، 
دنده هــا را عــوض کنیــد. هنگام افزایش ســرعت 
دنــده را باال ببرید و هنگام کاهش ســرعت، دنده 

را کاهش دهید. 

هــدف دنده هــا، تطبیــق ســرعت موتــور کــه بــا 
شتاب ســنج انــدازه گرفتــه می شــود، بــا ســرعت 
موتورســیکلت، کــه با سرعت ســنج انــدازه گرفته 
می شود، است. دنده ی مناسب قدرت شتاب گیری 

الزم را تأمین می کند. 

یادگیــری هماهنگ کردن حرکات کالچ و دســته ی 
گاز بــرای تغییــر راحــت دنده هــا، بخــش بســیار 
مهمی در رانندگی اســت. قبل از اینکه در خیابان 
موتورســواری کنید، مطمئن شوید که می توانید 

به  راحتی شتابتان را افزایش یا کاهش دهید. 

برای افزایش دنده، با کشــیدن کالچ، دسته ی گاز 
را هــم بچرخانیــد. با پنجــه ی پایتــان، اهرم دنده 
ـی که متوقف شــود. وقتی  را بــاال بدهیــد تا زماـن
می توانید بشــنوید و احســاس کنید که دنده به 
موتــور وصل شــده اســت، کالچ را رهــا کنید و به  
آرامی دسته ی گاز را به عقب بچرخانید تا سرعت 

بگیرید. 

کم کــردن آرام دنــده بســیار ســخت تر از افزایش 
دنــده اســت. شــما باید هنــگام تعویــض دنده با 
کشیدن کالچ، دسته ی گاز را به آرامی بچرخانید تا 
سرعت موتور را افزایش دهید. اگر دسته ی گاز را 

روشن کردن موتورسیکلت 
کم سـرعت یا موتور گازی

بیشتر موتورسیکلت های کم سرعت جدید، نوعی 
جعبه  دنده ی خودکار به نام جعبه دنده ی با نسبت 
متغیر دارند و با گرداندن سوئیچ، به  طور خودکار، 
روشــن می شــوند. بیشــتر موتورگازی هــا، اول با 
پدال و بعد با چرخاندن ســوئیچ روشن می شوند. 
و  بخوانیــد  را  راهنمایتــان  دفترچــه  بایــد  شــما 
روش های درســت روشن کردن وسیله ی نقلیه تان 

را یاد بگیرید. 

راننـــدگـــی 

فرمــان  گرفتــن و هدایت کردن موتورســیکلت یا 
موتــورگازی با خــودرو تفاوت دارد. هنــگام راندن 
موتورســیکلت، شــما باید از کل بدنتان استفاده 
کنید تا تعادل و فرمان موتورسیکلتتان را کنترل 

کنید. 

هنــگام موتورســواری، وضعیــت بــدن شــما باید 
ـی نزدیــک  باشــد. به انــدازه ی کاـف کامــاًل راســت 
فرمان ها بنشــینید، تا با بازوهای کمی خمیده به 
آن ها دسترســی داشته باشــید و بدون کشیدن، 
فرمان هــا را بچرخانیــد. دســته های فرمــان  را بــه  
اندازه ای محکم بگیرید که در صورت باال و پایین 
پریــدن موتــور، فرمان از دســتتان بیــرون نیاید. 
هنــگام حرکت، مچ هایتــان را پایین نگه دارید تا 
اشتباهی سرعت را افزایش ندهید. برای راحتی و 
کنتــرل بهتر، زانوهایتان را محکــم در کنار مخزن 
بنزین قرار دهید. بــرای حفظ تعادلتان، پاهایتان 
ـی قرار دهیــد. پایتان را روی  را محکــم روی جاپاـی

زمین نکشید. 

پنجه ی پایتان را باال نگه دارید تا بین سطح جاده 
و جاپایی گیر نکند. تا جای ممکن، به  ویژه هنگام 

شتاب گیری، موتورتان را عمودی نگه دارید. 

به  اندازه کافی به  کار نگیرید، ممکن اســت موقع 
رهاکــردن کالچ، موتورســیکلت شــروع بــه لرزش 
کنــد. بــرای اینکــه چرخ عقب ســر نخــورد، وقتی 
ســرعت موتور پایین تر از ســرعت موتورسیکلت 

است، دنده را کم کنید. 

هنگام گردش، دنده عوض نکنید. کم کردن شدید 
دنــده می تواند باعث قفل شــدن چــرخ عقب و در 
نتیجه سرخوردن شود. بهترین کار این است که 

قبل از ورود به پیچ، دنده را عوض کنید. 

به  یاد داشــته باشید: شــما هنگامی دنده را زیاد 
می کنیــد که موتور برای ســرعت موتورســیکلت، 
به ســرعت می گردد یا سرعت را افزایش می دهید 
و هنگامی دنده را کم می کنید که موتور به کندی 

می گردد یا می خواهید سرعتتان را کم کنید. 
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فرمان برعکس یا نیــرو 
واردکـردن به فــرمـان

وقتی شروع به پیچیدن می کنید، باید رو به جلو 
به فرمان ها فشار بیاورید و به طرفی که در جهت 
پیچ اســت برای گردش به راست، دسته ی فرمان 
سمت راست و برای گردش به چپ، دسته ی فرمان 
ســمت چپ را فشــار دهیــد. این حرکــت کوچک 
باعث خواهد شــد که شــما و موتورسیکلتتان به 

جهتی که می خواهید بپیچید، کج شوید. 

وقتی موتورسیکلت شما در زاویه ی اتکای مطلوب 
است و دسته ی فرمان را رها کنید، موتورسیکلت 
در همان زاویه خواهد ماند؛ به شرط اینکه تایرها 
خــالف موتــور کار نکنند و ســعی کنند کــه آن را 

صاف نگه دارند. 

اگر حاال دســته ی گاز را رها کنید، موتورســیکلت 
شروع به پیچیدن خواهد کرد و برعکس پیچاندن 
بیشــتر دســته ی گاز، باعث می شود که موتور در 
پیــچ پهن تــری بگردد. بــرای صاف کــردن موتور و 
گردش کامل: باید دسته ی فرمان مخالف را فشار 
دهید و از دسته ی گاز هم استفاده کنید. اگر در 
پیچ ســمت چپ هستید، دســته ی فرمان سمت 
راســت را فشــار دهید و موتور صاف خواهد شد؛ 
اگر در پیچ سمت راست هستید، دسته ی فرمان 
ســمت چپ را فشــار دهید. به فرمان ها با شــدت 
ضربــه نزنید، برای راحت پیچیــدن، باید به  آرامی 
و بــه  طور یکنواخت به فرمان ها فشــار بیاورید و 
در همین حال از دسته ی گاز هم استفاده کنید. 

ایــن حرکت، فرمان برعکس یــا نیرو واردکردن به 
فرمــان نامیده می شــود. شــما بــرای پیچاندن هر 

گــردش 

روی موتورســیکلت یا موتــورگازی، هنگام گردش 
یــا تغییــر خط خــود باید بســیار مراقب باشــید. 
تنهــا راه یادگیری چگونگی گردش خوب و دقیق، 

تمرین کردن است. 

قبــل از ورود بــه پیــچ ســرعتتان را کــم کنید. با 
احتیــاط زیــاد به پیچ هــا نزدیک شــوید، تا وقتی 
کــه یــاد بگیریــد محاســبه کنیــد با چه ســرعتی 
می توانیــد از پیچ عبور کنید. اگر نتوانید در پیچ 
موقعیتتان را حفظ کنید ممکن اســت داخل خط 

عبوری دیگری بیفتید یا از جاده خارج شوید. 

اگــر هنگام پیچیدن با شــدت ترمــز کنید، ممکن 
اســت کنترلتان را از دســت بدهید و سر بخورید. 
آینه هــا و دو طــرف شــانه تان را بررســی کنیــد تا 
مطمئــن شــوید کــه مســیر خالی اســت و زودتر 
راهنما بزنید تا به سایر رانندگان هشدار دهید که 
قصــد پیچیدن یا تغییر خــط عبوری تان را دارید. 
بعد با خم کردن بدنتان در جهت وســیله ی نقلیه، 
وارد پیــچ شــوید. هــر چه پیــچ تندتر و ســرعت 
بیشــتر باشد، شما بیشــتر کج می شوید. در پیچ 
ـی جلویتان را نگاه کنیــد. تمرین کنید که  به خوـب
ســرتان را بــاال بگیرید و مقابلتــان در پیچ را نگاه 
کنید. یادتان باشــد که قبل از گردش و پیچیدن، 
ســرعتتان را کم کنید و برای بیرون آمدن از پیچ، 
سرعتتان را باال ببرید. برای حفظ کنترل فرمانتان، 

از ترمزکردن در پیچ اجتناب کنید. 

 

ترمز گرفتـن و تــوقــف

ترمز جلو مهم تر از ترمز دیگر اســت و ســه چهارم 
قــدرت توقــف را فراهــم می کنــد. اگــر چــه بــرای 
کاهــش ســرعت، باید از هر دو ترمــز عقب و جلو 
اســتفاده کنیــد و بــه  طــور مؤثری توقــف کنید. 
مراقــب باشــید که ترمزها را خیلی شــدید فشــار 
ندهید، چون ممکن اســت چرخ هایتان قفل شود 
و سر بخورید. در اینجا، چند نکته برای ترمزکردن 

و توقف مناسب مطرح می شود: 

همیشه:

اگــر وســیله ی نقلیه تــان دنــده ای اســت، در  	
طول کاهش شــتاب، دنده کم کنید تا به دنده ی 

مناسب با سرعتتان برسید. 

برای کشیدن آرام ترمز جلو از تمام انگشتانتان  	
استفاده کنید. 

همیشــه برای کاهش سرعت یا توقف، از هر  	
دو ترمز عقب و جلو استفاده کنید. 

هر دو ترمز را هم زمان استفاده کنید.  	

هنــگام ترمــز شــدید، موتورســیکلت را تا حد  	
ممکن عمودی نگه دارید. 

در رد تایر مناســب توقف کنید تا خط عبوری  	
را مسدود کنید. 

اگر پشــت یک وسیله ی نقلیه بزرگ هستید،  	
ـی توقف کنید که راننده ی آن بتواند شــما را  جاـی

در آینه ی راننده ببیند. 

وســیله ی نقلیــه ای با دو چــرخ، از جمله دوچرخه، 
بایــد این کار را انجــام دهید. به  دلیل اینکه بدن 
شــما به  طور غریزی می داند که برای حفظ تعادل 
چطــور ایــن کار را انجام دهد، ممکن اســت حتی 

متوجه انجام آن نشوید. 

روش دیگــری کــه بــرای چگونـگـی انجــام فرمــان 
برعکــس بایــد یادتان باشــد: اگــر می خواهید به 
راســت بپیچید، فرمان راست را فشار دهید و اگر 
می خواهید به چپ بپیچید، فرمان چپ را فشــار 

دهید. 



5253 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

قبل از ورود به پیچ ترمز کنید. 	

وقـتـی توقف کردید، هــر دو ترمز را بگیرید و  	
پای چپتان را روی زمین بگذارید. 

یادتان باشد
شــما همچنین می توانیــد با کم کردن دنده یا 
دســته ی گاز، ســرعتتان را  کم کنیــد. اگرچه 
هنــگام انجــام ایــن کار، چراغ های ترمز شــما 
روشن نخواهد شد و در نتیجه رانندگان دیگر 
ممکن اســت ندانند که شــما در حال کاهش 
ســرعت هســتید. همیشــه هنگام اســتفاده 
از ترمــز بــه دیگــران راهنما بزنید کــه در حال 

کاهش سرعت هستید. 

هرگز:

برای متوقف کردن وسیله ی نقلیه تان، تنها به  	
کم کردن دنده اتکا نکنید. 

برای کاهش ســرعت موتورســیکلت یا موتور  	
گازی  مارپیچ نروید. 

هنگام توقف، پایتان را روی زمین نکشید.  	

به  جای توقف کامل در سرعت پایین متعادل  	
نشوید. 

 

خالصه

در انتهای این فصل، شما باید بدانید:

چگونه سوار موتورسیکلت یا موتور گازیتان  	
شــوید، آن را روشــن کنید، با آن بپیچید و ترمز 

کنید و آن را پارک کنید. 

وضعیت بدنی مناسب و روش تعویض دنده. 	

پارک کردن موتـورسیکلت 
یـا مـوتـور گــازی 

هنگام پارک کردن موتور، از پایتان برای پایین زدن 
جک بغل استفاده کنید. به  دقت وسیله ی نقلیه 
را به ســمت چــپ کــج کنید تا روی جــک بغل قرار 

گیرد. 

اگر موتورســیکلت یا موتورگازی شــما جک وسط 
دارد، برای پارک کردن این مراحل را دنبال کنید:

1. کنار ســمت چپ موتورســیکلت یــا موتورگازی 
بایستید و هر دو دسته ی فرمان را نگه دارید. 

2. بــا اســتفاده از پــای راســتتان، جــک وســط را 
پایین تــر بیاورید تا احســاس کنید کــه به زمین 

رسیده است. 

3. وســیله ی نقلیه تان را به شــکل صــاف متعادل 
کنیــد و برای گرفتن زین از یک دســت اســتفاده 

کنید. 

4. با پای راستتان که به طور ایمن روی جک وسط 
گذاشــته شــده اســت، جک را به عقب و جلو هل 
دهیــد؛ درحالی که موتورســیکلت را با دســتانتان 
بــه عقب می برید. وســیله ی نقلیه باید روی جک 

وسط قرار بگیرد. 
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ــنــدگــی ایــمــن و  ران

مسئــــولـــانــــه 
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قابلیـــت دیـــد 

1. دیدن 

2. بررسی آینه ها 

3. دیده شدن 

4. دیده شدن در چهارراه ها 

5. خالصه 

دیدن 

بهتریــن راه اجتنــاب از مشــکل، ایــن اســت کــه 
ببینیــم مشــکلی در حال وقــوع اســت. رانندگان 
باتجربه، خیلی کم در جاده غافلگیر می شوند،؛زیرا 
قبــل از درگیرشــدن بــا مشــکل، آن را می بیننــد و 
متوجه می شــوند. یاد بگیرید که هنگام رانندگی 
ـی را که هســتید ببینید. در  خیلــی جلوتــر از جاـی
شــهر، نصف یا یک بلوک آن طرف تر را ببینید. در 
آزادراه ها تا جایی را که امکان دارد بررسی و نگاه 
کنیــد. بررســی و خــوب نگاه کــردن پیش رویتان، 
بــه شــما زمان می دهــد تا مشــکالت را حل کنید. 
همچنین، این کار به شــما کمک خواهد کرد تا از 
توقف هــای ناگهانی یا تغییــر جهت های ناگهانی 
کــه حـتـی می تواننــد باعــث مشــکالت بیشــتری 

شوند، اجتناب کنید. 

 

راننـــدگـــی تدافعـــی 

رانــدن موتورســیکلت یا موتــورگازی در خیابان و 
بین سایر وسایل نقلیه بسیار خطرناک تر از راندن 
ماشــین یا کامیون اســت. برای همین اســت که 
یادگرفتن مهارت های پایه ی رانندگی قبل از اقدام 
به رانندگی در ترافیک بســیار مهم اســت. هنگام 
رانندگی در ترافیک شــما بایــد تمام توجه خود را 
به آنچه می بینید و می شنوید بدهید و محاسبه 

کنید که چه اتفاقی خواهد افتاد. 

ایــن فصــل دربــاره ی مهم تریــن اصــول رانندـگـی 
ایمــن و مســئوالنه صحبــت خواهــد کــرد. ایــن 
اصول شــامل دیدن و دیده شــدن، برقراری ارتباط 
واضــح با ســایر رانندگان، حفــظ فاصله ی مطمئن 
در پیرامون موتورســیکلت برای ایمنی و قراردادن 
خــود در بهتریــن نقطــه ی ممکن در جاده اســت. 
ایــن راهبردها در کنار هم پایــه ی رانندگی دفاعی 

یا رانندگی راهبردی هستند. 

 

در چهارراه هــای کــور ،پس از توقــف، به  آرامی از 
موانع عبور کنید تا اگر چیزی در حال نزدیک شدن 

است، آن را ببینید. 

 

وقـتـی در کنــار جــاده پارک یــا توقــف کرده اید و 
می خواهیــد وارد ترافیــک شــوید، بــا زاویــه وارد 

جاده شوید تا بتوانید هر دو جهت را ببینید. 

 

ایــن اقدامــات را انجــام دهیــد تــا آگاهی تــان را 
هنگام رانندگی افزایش دهید: 

چشــمانتان دائــم درحــال چرخــش و بررســی  	
اطــراف و مســیر مقابــل و پشت ســرتان در جاده 
باشد. بیشتر از دو ثانیه به یک نقطه نگاه نکنید، 

خوب نگاه نکردن می تواند مشکل ایجاد کند. 

مقابلتان را تا جایی که می توانید، خوب نگاه  	
کنیــد. جلوتر از وســایل نقلیــه ی مقابلتان را نگاه 
کنیــد تــا خودروهــای در حــال توقف و گــردش را 

ببینید. 

کنــار جــاده را بررســی کنیــد. مراقب وســایل  	
نقلیــه ای باشــید که ممکن اســت از کنــار جاده، 
خیابان های فرعی یــا خیابان های اختصاصی وارد 

جاده شوند. 

ـی را ببینید،  گاهــی اوقات شــما نمی توانیــد جاـی
ـی جلــوی دیدتــان را گرفتــه  زیــرا پــل یــا کامیوـن
است. رانندگان خوب قدرت تصور خوبی دارند. از 
خودتان بپرســید که آنجا ممکن است چه چیزی 
باشــد که شــاید هنوز ندیده باشید. یادتان باشد 
آنچه نتوانید ببینید ممکن است به شما آسیب 

بزند. 

هنــگام نگاه کردن به جلو و بررســی جاده، ســطح 
جــاده را ازنظــر نقاط لغزنده، برآمدگی، شکســتگی 
آسفالت، شن وماسه، برگ های خیس، یا چیزهای 
دیگــر روی جــاده بررســی کنیــد. هنــگام رانندگی 
در زمســتان، مراقــب یــخ و برف باشــید. مثاًل، در 
پیچ های کور که نمی توانید کل مســیر را ببینید، 
به کنار خط عبوری که بیشترین بخش از جاده ی 

مقابلتان را می توانید ببینید، بروید. 
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کــه راننــدگان پشت ســرتان متوجه گردش شــما 
نشــده اند، مســتقیم رفتــن می توانــد مطمئن تر 

باشد. 

قبل از اینکه خط عبورتان را تغییر بدهید: 

مطمئن شــوید که هیچ کس قصد سبقت گرفتن 
از شما را ندارد. 

یادتان باشــد که آینه ها تصویر کاملی از ترافیک 
ارائه نمی دهند. در هر دو طرف موتورســیکلت یا 
موتور گازی نقاطی وجود دارد که شما نمی توانید 
در آینه ببینید. شــما نمی توانید مردم یا وســایل 
نقلیــه ای را ببینیــد کــه در نقــاط کــور هســتند. 
همیشــه قبــل از گــردش یــا تغییــر خــط عبوری، 
ســرتان را بچرخانیــد و دو طــرف شــانه هایتان را 

بررسی کنید. 

 

آینه ها را بررسی کنید

هــر پنــج تا هفــت ثانیــه، آینه هایتان را بررســی 
کنید تا مسیر وسایل نقلیه ای که از پشت سرتان 
ـی از  می آینــد را بدانیــد. شــما بایــد تصویــر خوـب
پشت ســرتان داشــته باشــید، تــا اگــر کســی از 
پشت سرتان سبقت گرفت، غافلگیر نشوید. شما 
بایــد از وضعیــت پشت ســرتان آگاه باشــید، تــا 
در صــورت لزوم به  ســرعت توقــف کنید یا تغییر 

مسیر بدهید. 

به ویــژه، در موقعیت هــای زیــر، بررســی آینه هــا 
بسیار مهم است: 

قبل از اینکه به طور ناگهانی ســرعتتان را 
کــم کنید یا توقف کنید یا وقتی پشــت 

چهارراه توقف می کنید:

 اگر راننده ی پشت ســرتان توجه نداشــته باشــد، 
ممکــن اســت قبــل از اینکــه متوجه حضور شــما 
شــود، بــه  طــور خطرناکی خیلــی به شــما نزدیک 

شود؛ آماده شوید که از مسیر خارج شوید. 

قبل از اینکه گردش کنید: 

وقتی قصد کاهش سرعت و گردش کردن را دارید، 
وســایل نقلیــه ی پشت ســرتان را بررســی کنیــد. 
یادتان باشــد کــه از چــراغ ترمز، بــرای راهنمازدن 
کاهش ســرعتتان استفاده کنید. کم کردن دنده، 
چــراغ ترمزتان را فعال نمی کند. اگر به نظر می آید 

ـی کــه چراغ جلوی شــما  شــوید، به ویــژه از زوایاـی
دیده نمی شود. رنگ های زرد، نارنجی، قرمز و سایر 
رنگ های روشــن، قابلیت دیده شدن باالیی دارند. 
رنگ هــای ســیاه و تیــره اینطور نیســتند. به ویژه 
در شــب، جلیقه ی شبرنگ بپوشــید. اضافه کردن 
نوار شــبرنگ به لبــاس، کاله و وســیله ی نقلیه را 
هم در نظر بگیرید. در باران، لباس بارانی شبرنگ 

بپوشید. 

و در مقابــل  رانندـگـی در شــب  هنــگام 
گروهی از وســایل نقلیه، سرعتتان را کم 

کنید:

وقـتـی در شــرایطی رانندـگـی می کنیــد که همه ی 
وســایل نقلیــه ی پشت ســرتان چــراغ جلویشــان 
روشــن اســت، راننده ی جلویی شــما ممکن است 
نتوانــد شــما را از بقیه ی چراغ های پشت ســرتان 
تشــخیص دهد. این مشکل به ویژه هنگامی بدتر 
می شــود که جاده خیس اســت و نــور چراغ ها از 

سطح جاده منعکس می شود. 

به موقعیتتان در خط عبوری فکر کنید:

گاهــی اوقــات با حرکت کــردن از یک ســمت خط 
عبوری به ســمت دیگر یا با تغییر خط عبوری تان 
در زمــان مناســب، خــود را بیشــتر در معرض دید 

قرار دهید. 

  

دیـده  شـدن 

شــما نمی توانیــد فــرض کنید که راننــدگان دیگر 
شما را می بینند. رانندگانی که با موتورسیکلت ها 
تصادف کرده اند، اغلب می گویند که موتورسیکلت 
را ندیده بودند تا وقتی که دیگر خیلی دیر بود. 

دیــدن  نقلیــه،  وســایل  ســایر  بــا  مقایســه  در 
موتورســیکلت یــا موتــورگازی بســیار دشــوارتر 
اســت. انــدازه ی موتــور شــما در بیشــتر زوایــا، 
کوچک تر اســت. حتی اگر دیده شوید، سرعت یا 
فاصله تــان از وســایل نقلیه ی دیگر ممکن اســت 
اشــتباه تخمیــن زده شــود. اگــر راننده ای شــما را 
نبینــد، ممکن اســت جلوی شــما بیایــد، از مقابل 
شما بپیچد یا از کنار شما سبقت بگیرد. همیشه 
از خودتــان بپرســید آیــا راننــده ی دیگــر شــما را 

می بیند یا خیر. 

ـی رانندگان دیگر شــما را می بینند، اگر  حـتـی وقـت
ســرعت شما را اشتباه تخمین بزنند، قانون شکنی 
کننــد، هوشیاری شــان پاییــن باشــد و یــا فقــط 
بی دقت باشــند، ممکن است با شما برخورد کنند. 
هوشــیار باشید و ســعی کنید اقدامات رانندگان 

دیگر را پیش بینی کنید. 

بــا اینکه چراغ هــای عقب و جلوی موتورســیکلت 
به دیده شــدنتان کمک می کننــد، کارهای دیگری 
هم هست که برای افزایش دیده شدن می توانید 

انجام دهید: 

لباس و کاله رنگ روشن بپوشید:

این کار کمک می کند تا در طول روز بیشتر دیده 
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به آرامی نزدیک شوید:

اگــر راننده ای ناگهان وارد خط عبورتان شــود، اگر 
سرعتتان کم باشد امکان توقف یا چرخش سریع 

بهتر برایتان فراهم خواهد بود. 

تــا حد ممکن با فاصله از وســایل نقلیه ی 
دیگر حرکت کنید:

اگر وســیله ی نقلیه ای در ســمت راست شماست، 
به ســمت چپ برویــد. اگر وســیله ی نقلیه ای در 
ســمت چپ شماست یا وســیله ی نقلیه ای که به 
 ســمتتان می آید، راهنمای گردش به چپ خود را 

روشن کرده است، به سمت راست بروید. 

از آنچه که ممکن اســت جلوی دید سایر 
رانندگان را بگیرد دوری کنید:

ـی به چهارراهی نزدیک می شــوید که در آن   وقـت
وســیله ی نقلیه ای منتظر ورود به خط عبور شــما 
اســت، به  ســمت وســط جاده حرکت کنید، تا در 

خط دید راننده ی دیگر باشید. 

 

در نقطــه ی کــور راننــده ی دیگــر حرکــت نکنید و 
نگذارید که وسیله ی نقلیه ی دیگر در نقطه ی کور 
شما حرکت کند؛ عقب بیفتید یا از کنار آن راننده 
سبقت بگیرید. وقتی از وسیله ی نقلیه ی دیگری 
ســبقت می گیرید، به محض اینکه توانســتید، از 
نقطــه ی کــور آن راننــده خارج شــوید. با ســرعت 
یکنواخت پشت ســر وسیله ی نقلیه حرکت کنید، 
امــا وقتی در کنار آن هســتید، ســریع از کنارش 
عبور کنید. قانون کلی این اســت که اگر بتوانید 
راننده ای را در آینه اش ببینید، راننده هم شــما را 

می بیند. 

 

دیده شدن در چهارراه ها 

بیشــتر تصادفات بین موتورســیکلت ها و ســایر 
وســایل نقلیــه در چهارراه هــا اتفــاق می افتد. دو 

علت اصلی این تصادفات عبارتند از:

1( راننــدگان اغلب به ســختی می توانند ببینند که 
موتورسیکلت یا موتورگازی به سمتشان می آید.

2( وســیله ی نقلیــه ای ممکن اســت از خــط عبور 
شما به چپ گردش کند و یا از جاده ی فرعی وارد 
خط عبورتان شــود. برای کاهش احتمال تصادف، 

اقدامات زیر را انجام دهید: 

ارتباط بـا راننـدگان دیگـر 

عالوه بــر دیــدن و دیده شــدن، مهــم اســت که با 
رانندگان دیگر ارتباط برقرار کنید تا مطمئن شوید 
که رانندگان دیگر شــما را می بینند و می دانند که 
می خواهید چه کار کنید. با رانندگان دیگر تماس 
چشــمی برقــرار کنیــد. هــر چندوقــت یک بــار، دو 
طرفتان را بررسی کنید تا مطمئن شوید رانندگان 

دیگر به سمتتان نمی آیند. 

قبــل از اینکــه از وســیله ی نقلیه ی دیگر ســبقت 
بگیریــد یــا بــه مســیر اختصاصــی یــا چهارراهی 
نزدیک شــوید که ممکن اســت وسیله ی نقلیه ای 
جلوی شــما بیاید، آماده باشــید تا درصورت لزوم 
بــوق بزنیــد. قبــل از ســبقت گرفتن از وســیله ی 
نقلیــه ای که فکر می کنید ممکن اســت وارد خط 
عبورتان شــود، می توانید از بوق اســتفاده کنید. 
ـی مانند زمانیکــه راننده ای که در  در موقعیت هاـی
خــط عبــوری کناری شــما از پشــت یک وســیله ی 
نقلیــه می آید، خودرویی پارک شــده که شــخصی 
در آن اســت یــا شــخصی در جــاده پیــاده روی یا 

دوچرخه سواری می کند، مراقب باشید. 

 

خـالصـه 

در انتهای این بخش، شما باید بدانید: 

هنگام رانندگی در جاده، چگونه و کجا را نگاه  	
کنید. 

تــا  	 کنیــد  اســتفاده  آینه هــا  از  چگونــه 
پشت سرتان را در موقعیت های مختلف ببینید. 

چگونه در معرض دید سایر رانندگان باشید. 
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را می توانیــد هنگامــی انجام دهید کــه راهنمای 
گــردش یا چراغ ترمزتان کار نمی کند، در هر مورد 
شــما بایــد حرکت کنید تــا وســیله ی نقلیه تان را 
از جــاده خــارج کنیــد و تعمیــرات را انجام دهید. 
راهنما با استفاده از دست و بازو در شرایط نوری 
ضعیف کارآمدی کمتری دارد و ممکن اســت برای 
دیگران قابل رؤیت نباشــد. اگــر راهنمای گردش و 
چراغ هــای ترمزتــان کار نمی کند، بیشــتر احتیاط 

کنید. 

وقـتـی مراقب راهنمــای دیگران هســتید، یادتان 
باشــد کــه دوچرخه ســواران بــا صاف نگه داشــتن 
بــازوی راستشــان، گــردش بــه راســت را عالمــت 

می دهند. 

 

به آرامــی بــه پــدال ترمــز ضربــه بزنیــد تــا قبل از 
کاهش ســرعت، چراغ ترمزتان روشــن شود. این 
کار بــه راننــدگان پشت ســرتان هشــدار می دهــد 
کــه شــما قصد کاهش ســرعت را داریــد. این کار 
به ویــژه هنگامی مهم اســت که وســایل نقلیه ی 
پشت ســرتان بــا فاصلــه کمــی از شــما حرکــت 
می کنند، یا وقتی از جاده ای با سرعت باال، گردش 
شــدیدی انجــام می دهیــد، یــا وقـتـی ســرعتتان 
ـی گــردش می کنیــد کــه  را کــم می کنیــد یــا جاـی
دیگران احتمااًل انتظار آن را ندارند. صبح یا شب، 
هنگامی که مقابل تابلوی توقف یا چراغ راهنمایی 

بــرای برقــراری ارتبــاط از راهنمــا اســتفاده کنیــد. 
احتمال توجــه راننده ی پشت ســرتان به راهنمای 
گردش شــما بیشــتر از احتمال توجــه او به چراغ 
ـی اگــر کاری که قصــد دارید  عقبتــان اســت. حـت
انجام می دهید واضح است، از راهنمای گردشتان 
استفاده کنید. مثاًل، اگر در گذرگاه ورودی بزرگراه 
از راهنمایتان استفاده می کنید، احتمال بیشتری 
دارد کــه وســایل نقلیه در بزرگراه، شــما را ببینند 
و بــه شــما فضــا دهنــد. همچنین، هــر زمانی که 
خــط عبورتان را تغییر می دهید راهنما بزنید، چه 
کســی در اطرافتان باشد چه نباشــد. وقتی سایر 
وسایل نقلیه را نمی بینید، راهنمازدن خیلی مهم 

می شود. 

 

یادتان باشد که بعد از تکمیل گردش یا تغییر خط 
عبورتان، راهنمایتان را خاموش کنید. ازیاد بردن 
خاموش کــردن راهنمــا می تواند به انــدازه ی از یاد 
بردن روشن کردن آن خطرناک باشد. راننده ممکن 
است فکر کند که شما قصد گردش یا تغییر خط 
عبورتان را دارید. صفحه ی داشــبوردتان را بررسی 
کنیــد تا اگــر راهنمایتان را روشــن گذاشــته اید، 
متوجه شــوید. اگر وســیله ی نقلیه تــان، مدلش 
قدیمی تر است و راهنمای گردش ندارد، همان طور 
که در شکل زیر نشان داده شده است، از راهنمای 
اســتاندارد دســت و بازو اســتفاده کنید. این کار 

خـالصـه 

در انتهای این بخش، شما باید بدانید: 

چگونه از تماس چشمی و بوق برای ارتباط با  	
دیگران در جاده استفاده کنید. 

چگونــه از راهنماهــا و چــراغ ترمزتــان بــرای  	
نشــان دادن قصدتان به دیگران در جاده استفاده 

کنید

توقف می کنید، پایتان را روی ترمز نگه دارید. 

 

 

گردش به چپ

گردش به راست 

کاهش سرعت یا توقف 
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در اطــــرافتـــــان  
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فاصلــــه ی جلــــو 

همیشه حداقل فاصله ای دو ثانیه ای را با وسیله ی 
نقلیه ی جلویی تان حفظ کنید. با این کار درصورت 
بروز اتفاقی در مقابلتان، زمان برای واکنش نشان 
دادن داریــد. همچنیــن با این کار دیــد بهتری از 
چیزهایی که در جاده هست پیدا می کنید، مانند 
چاله هــا، نقاط لغــزان، بخش هایی از تایر یا زباله. 
اگر شــرایط چنــدان مطلوب نیســت، مانند زمانی 
که آب وهوا خوب نیســت، حتی فضای بیشــتری 
هــم ایجــاد کنید. برای ایجــاد فاصله ی حداقل دو 

ثانیه ای، اقدامات زیر را انجام دهید: 

1. نشــانه ای را در مســیر مقابلتــان انتخاب کنید، 
مانند تابلوی جاده.

2. وقتی عقب ماشین جلویی از نشانه عبور کرد، 
بشمارید، هزار و یک، هزار و دو. 

3. وقتی به نشــانه رســیدید، شــمردن را متوقف 
کنیــد. اگــر قبل از هزار و دو به نشــانه رســیدید، 

فاصله تان با خودروی جلویی خیلی کم است. 

 

وقتی پشت ســر وســیله ی نقلیه ی دیگری توقف 
بــرای ســبقت گرفتن و  ـی  کاـف می کنیــد، فضــای 
تغییر مســیر باقی بگذارید تا مجبور نباشــید که 
به انــدازه ی طول موتورســیکلت دنده عقب بروید. 

ـی کــه به عنــوان موتورســیکلت  بهتریــن حفاظـت
سوار می توانید ایجاد کنید، فاصله انداختن بین 
خودتــان و رانندگان دیگر اســت. فاصله به شــما 
زمان می دهد تا به مشکل واکنش دهید و جایی 

را پیدا کنید تا درصورت لزوم آن را رفع کنید. 

همیشــه فاصله ی مطمئنی را در اطراف وســیله ی 
نقلیه تــان ایجاد کنید تا از تصادف اجتناب کنید 
و راننــدگان دیگــر بتواننــد شــما را ببینند. مراقب 
ترافیک باشید، از جمله وسایل نقلیه ی مقابلتان، 
ـی کــه از مقابل یــا کناره ها  پشت ســرتان، آن هاـی
به ســمتتان می آیند و آن وســایل نقلیه ای که از 
کنارشان سبقت می گیرید یا آن ها از شما سبقت 

می گیرند. 

همیشه به خاطر داشته باشید که موتورسیکلت ها 
بــه  خاطــر وزن کمشــان به  نســبت دیگر وســایل 
نقلیــه می تواننــد ســریع تر توقف کنند و شــتاب 
بگیرنــد. وقتی برای مقدار ایجاد فضا در اطرافتان 
تصمیــم می گیرید، توجه کنید که رانندگان دیگر 
ممکن است به فضای بیشتری از شما برای توقف 

نیاز داشته باشند. 

 

فاصلـــه ی کنـــاره هـــا 

روی موتورســیکلت یــا موتورگازی، شــما توانایی 
تغییــر موقعیــت در خــط عبوری تــان را داریــد تا 
فاصله تان را از سایر وسایل نقلیه افزایش دهید. 
شــما باید هــر زمانی که وضعیــت ترافیک تغییر 

می کند، این کار را انجام دهید. 

ســعی کنیــد فضــا و فاصلــه را در هــر دو طــرف 
وســیله ی نقلیه تان حفظ کنیــد، اگر در وضعیتی 
هستید که امکان دوری از وسایل نقلیه ی دیگر را 
دارید، در کنار ســایر وسایل نقلیه رانندگی نکنید. 
وسیله ی نقلیه ای که در خط عبوری کنار شماست 
می تواند بدون هشــداردادن وارد خط شــما شود. 
همچنیــن اگر شــما در خــط عبوری تان بــا خطری 
روبه رو شوید، وســایل نقلیه ی خط کناری راه فرار 
شــما را مســدود می کنند. ســرعتتان را کاهش یا 
افزایــش دهیــد تا مکانی را پیــدا کنید که هر دو 
طرفش خالی اســت. از رانندگی در نقاط کور سایر 

رانندگان اجتناب کنید. 

 

اگر وسیله ی نقلیه ی مقابلتان بزرگ است، فضای 
بیشــتری ایجــاد کنیــد. ایجــاد این فضا به ســه 
طریــق از شــما محافظــت می کند: اجــازه می دهد 
کــه از مقابــل وســیله ی نقلیــه ای که جلوی شــما 
خامــوش شــده رد شــوید. اگــر از پشت ســر بــه 
شــما برخــورد کنند، این فضا مانع برخورد شــما با 
وســیله ی نقلیه ی جلویی می شــود. اگر وسیله ی 
نقلیــه ی جلویی عقب بیاید یــا دنده عقب بگیرد، 

خطر تصادف را کاهش می دهد. 
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در شــرایط زیــر باید موقعیتتــان را در خط عبوری  
تغییر دهید:

وسایل نقلیه ی در حال سبقت گرفتن:

 وقتی وســیله ی نقلیه ای از پشت سر یا مقابلتان 
از شــما ســبقت می گیــرد، بــه مرکــز خــط عبوری 
بروید. از نزدیک شــدن به خودروی در حال سبقت 
اجتناب کنید، یک اشتباه کوچک از طرف هر یک 
از راننده هــا می توانــد باعث شــود از کنار تصادف 

کنید. 

وسایل نقلیه ی پارک شده:

 بــا مانــدن در ســمت چــپ خــط عبــوری، شــما 
می توانیــد از خطر بازکردن در خودرویی که راننده 
از آن بیرون می آید یا برخورد با افرادی که از بین 

وسایل نقلیه عبور می کنند اجتناب کنید. 

ورود وسایل نقلیه به ترافیک:

 وقـتـی وســایل نقلیــه وارد ترافیــک می شــوند، 
بــه  سرســری  نگاهــی  اغلــب  دیگــر  راننــدگان 
را  موتورســیکلت  و  می کننــد  پشت سرشــان 
نمی بیننــد. وســایل نقلیــه ای کــه در دوربرگردان 
دور می زننــد، خطر بزرگی هســتند. اگر وســیله ی 
نقلیــه ای را می بینیــد کــه وارد ترافیک می شــود، 

بااحتیاط حرکت کنید. 

شریک شــدن جـاده با 
وسیلـه ی نقلیــه ی بـزرگ 

این خیلی مهم است که بدانیم چگونه از جاده با 
وسایل نقلیه ی بزرگ مانند تراکتورها و اتوبوس ها 
به طور ایمن و مشترک استفاده کنیم. عوامل زیر 

را در ذهن داشته باشید: 

نقاط کور 

وســایل نقلیــه ی بــزرگ نقــاط کــور بزرـگـی در دو 
طرفشــان دارند. از حرکت کردن بــا فاصله ی خیلی 
کم در پشت ســر وســیله ی نقلیه ی بزرگ اجتناب 
کنیــد. ایــن کار نه  تنها مانع دید شــما می شــود، 
بلکه راننــده ی خودروی بزرگ هم نمی تواند شــما 
را در پشت ســر خود ببیند. اگر آن خودروی بزرگ 
مجبور شــود که به طور ناگهانی توقف کند، شــما 
ممکن است با آن تصادف کنید. یادتان باشد اگر 
نتوانیــد چهره ی راننــده را در آینه ی بغل او ببنید، 

راننده هم احتمااًل نمی تواند شما را ببیند. 

فاصله ی توقف 

بســیاری از رانندگان متوجه نمی شوند که وسایل 
نقلیه ی بزرگ نســبت به وســایل نقلیه ی کوچکتر 
نیاز به فاصله ی طولی بیشتری برای توقف دارند. 
هنــگام ســبقت گرفتن از یــک وســیله ی نقلیه ی 
بــزرگ، خیلی نزدیــک از مقابلش عبور نکنید. این 
کار نــه  تنها گســتاخی اســت، بلکــه خطرناک هم 

فاصلـــه ی پشــت ســـر

بیشتر رانندگان از وسایل نقلیه ای که سپربه سپر 
آن ها حرکت می کنند شــکایت دارند. اگر شخصی 
در فاصله ی کمی پشت سر شما حرکت می کند، خط 
عبوری را تغییر دهید و بگذارید او سبقت بگیرد. 
اگر باز هم راننده ای با فاصله ی کم پشت سر شما 
بــود، فاصلــه ی بیــن خودتان و وســیله ی نقلیه ی 
ـی را افزایش دهیــد. در موقعیت اضطراری،  جلوـی
این کار به شــما و ماشــین پشت ســرتان فرصت 
بیشــتری برای واکنش نشان دادن می دهد. بعد، 
وقتی مسیر برای سبقت گرفتن ایمن خالی است، 
ـی بتواند  ســرعتتان را کــم کنیــد تا ماشــین عقـب

سبقت بگیرد. 
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عقب آمدن 

وقتی پشت ســر وســیله ی نقلیــه ی بزرگی توقف 
کرده ایــد، فضــای زیادی ایجاد کنیــد. هنگامی که 
راننده ی وسیله ی نقلیه ی بزرگ، پس از توقف کردن 
ترمــز را رهــا می کنــد، آن وســیله ی نقلیه ی بزرگ 

ممکن است به عقب بیاید. 

 پاشیدن آب و گل

در آب وهوای بد، وسیله ی نقلیه ی بزرگ می تواند 
مقــدار زیــادی گل والی و بــرف را به ســمت شــما 
بپاشد که ممکن است به محافظ صورتتان بخورد 
و مانــع دیدتــان شــود؛ یا حتی بدتر، باعث شــود 
که کنترل وســیله ی نقلیه تان را از دســت دهید. 
در آب وهوای بد، در فاصله ی مناســب با وسیله ی 

نقلیه ی بزرگ حرکت کنید. 

جریان هوایی 

بــا  بــزرگ  نقلیــه ی  وســیله ی  از  ســبقت گرفتن 
یــا موتــورگازی دشــوار اســت و  موتورســیکلت 
می تواند خطرناک باشــد. به  دلیل عوامل مختلفی 
مانند فشار هوا و جریان هوایی، وسیله ی نقلیه ی 
بزرگ می تواند جریان هوایی شدیدی را ایجاد کند 
که هنگام ســبقت گرفتن از آن می تواند به شــکل 
جــدی بــر توانایی کنتــرل وســیله ی نقلیه تان اثر 
بگذارد. اگر باید از وسیله ی نقلیه ی بزرگ سبقت 
بگیرید، سعی کنید آرام و در جهت جریان هوایی 
باشــید. بعد از اینکه از اولین موج جریان هوایی 

هســت، زیرا فضایی را که وسیله ی نقلیه ی بزرگ 
برای توقف ایمن نیاز دارد کاهش می دهد. وقتی 
از یک وســیله ی نقلیه ی بزرگ ســبقت می گیرید، 

فاصله ی توقف طوالنی تر را ایجاد کنید. 

پیچ های پهن 

وســایل نقلیــه ی بــزرگ هنــگام گردش به راســت 
ممکن است ابتدا نیاز داشته باشند مقدار زیادی 
بــه چــپ بچرخنــد و بعد به راســت برگردنــد تا از 
برخورد با جدول ســمت راســت اجتناب کنند. اگر 
وســیله ی نقلیــه ی بزرـگـی در مقابل شــما در حال 
گردش به راست است، وارد فضایی نشوید که در 
مسیر عبوری ســمت راستتان ایجاد شده است،؛ 
در ایــن صــورت، خودتــان را در موقعیــت خیلــی 
خطرناـکـی قــرار می دهیــد. وقتی جلوی وســیله ی 
نقلیــه ی بزرگ از آن گوشــه کنار رفــت، عقب آن 
دوباره تا حدی وارد خط عبوری راست می شود. اگر 
شما در آن خط باشید، وسیله ی نقلیه ی شما بین 
آن خودروی بزرگ و جدول خیابان له خواهد شد. 
پس به  اندازه ی مناســبی عقب باشید تا کامیون 
به طــور کامل از خط عبوری خارج شــود. همچنین 
ایــن وضعیــت می تواند در خروـجـی آزادراه ها که 
دو مسیر گردش به چپ دارد اتفاق بیفتد. وقتی 
وســیله ی نقلیــه ی بزرـگـی در مقابل شــما در حال 
گردش به چپ است، وارد خط عبوری سمت چپ 
نشــوید. به اندازه ی کافی عقب بمانید تا کامیون 
از پیچ خارج شود، در غیر این صورت ممکن است 

بین جدول و خودروی بزرگ له شوید. 

می کنیــد، باید بــه اتوبوس اجازه دهیــد که وارد 
ترافیک شود. طبق قانون در چنین وضعیتی باید 

حق تقدم را به اتوبوس بدهید. 

الف. ایستگاه عقب رفته ی بین ساختمانی 

ب. ایستگاه عقب رفته قبل از چهارراه 

ج. ایستگاه عقب رفته بعد از چهارراه

ـی که  د. ایســتگاه های اتوبــوس بیــن خودروهاـی
به طور قانونی پارک شده .

 

کــه از عقب کامیون می آیــد عبور کردید، طوفان 
ـی را احســاس خواهیــد کرد کــه باتوجه  به  هواـی
جهت باد یا شــما را به ســمت کامیون می کشــاند 
و یــا از آن دور می کنــد. اگر باد شــما را به ســمت 
کامیون می کشــاند، جهت اتکایتان را از کامیون 
دور کنیــد یــا اگــر بــاد شــما را از آن دور می کند، 
جهــت اتکایتان را به کامیون نزدیک کنید. اگر از 
جلوی کامیون عبور کنید، جریان هوایی بیشتری 
در انتظار شماست. هنگام سبقت گرفتن از جلوی 

کامیون، به این باد تکیه کنید. 

شریک شدن جاده با 
اتوبوس های شهری 

توقفگاه هــای  شــهری،  مســیرهای  از  بســیاری 
عقب رفته ی ویژه ای را برای اتوبوس های شــهری 
دارنــد کــه ایســتگاه اتوبوس نامیده می شــود و 
مســافران می تواننــد به طور ایمن ســوار و پیاده 

شوند. سه نوع ایستگاه اتوبوس وجود دارد: 

ایستگاه عقب رفته ی بین ساختمانی  	

ایســتگاه عقب رفتــه بالفاصلــه قبــل و بعد از  	
چهارراه ها 

ایســتگاه اتوبوس بین دو منطقه ی پارکینگ  	
مشخص 

وقتی اتوبوســی در ایســتگاه اتوبوس شــروع به 
زدن راهنمــای چــپ خــود می کند، نشــان دهنده ی 
این اســت که آماده ی ترک ایســتگاه است و اگر 
در خــط عبوری مجــاور ایســتگاه اتوبوس حرکت 
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خالصه 

در انتهــای ایــن بخــش، شــما بایــد مــوارد زیر را 
بدانید: 

اهمیــت حفــظ فضــا بیــن خودتــان و ســایر  	
وسایل نقلیه. 

چگونــه هنــگام رانندـگـی، فاصلــه ی طولــی را  	
اندازه گیری کنید. 

زمان هایی که شــما می توانیــد موقعیتتان را  	
در خــط عبوری تــان تغییر دهید تــا فاصله ی بین 

خود و سایر وسایل نقلیه را افزایش دهید. 

چگونــه با وســایل نقلیه ای برخــورد کنید که  	
سپربه سپر شما می آیند.

مالحظات خاصی که هنگام استفاده ی مشترک از 
جاده با وسایل نقلیه ی بزرگ باید در نظر بگیرید. 

ـی که  ســرعت تعیین شــده را حفــظ کنــد، تــا جاـی
می توانید به طور ایمن نزدیک جدول سمت راست 
یا کناره ی جاده رانندگی کنید. وقتی شرایط ایمن 
و ســبقت ممکن اســت، باید بگذارید که وســایل 
نقلیه با ســرعت باالتر از کنار شما سبقت بگیرند. 
ـی یا خطرات  ـی به  دلیــل وجود نرده های آهـن وقـت
دیگــر، رانندـگـی نزدیــک کنــار خیابــان یــا جــدول 
خطرناک اســت، یا خط عبوری آنقدر باریک اســت 
که نمی توانید اجازه ی سبقت ایمن وسایل نقلیه 
موقعیــت  از  می توانیــد  بدهیــد،  را  کنارتــان  از 
مســدودکننده در خــط عبــوری اســتفاده کنید تا 

کسی نتواند از شما سبقت بگیرد. 

موقعیت اشتباه 

مرکز خط عبوری موقعیت رانندگی خوبی نیســت، 
زیــرا روغــن ســایر وســایل نقلیــه روی ســطح آن 

ریخته شده و هنگام بارندگی لغزنده است. 

 

خط عبور کنار جدول

در خط عبوری ســمت راســت در جاده ای دوالینه، 
باید به آرامی به  ســمت چپ مرکــز خط عبوری در 

موقعیـــت یـابــی 

موقعیت خط عبوری 

شــما روی موتورسیکلت در مقابل وسایل نقلیه ی 
اطرافتان هیچ محافظتی ندارید، بنابراین خودتان 
بایــد از خــود حفاظت کنید. برای انجــام این کار، 
شما باید وسیله ی نقلیه تان را در بهترین نقطه ی 

ممکن در جاده قرار دهید. 

باتوجــه  بــه ترافیــک و شــرایط جــاده، بهتریــن 
موقعیــت در مســیر معمواًل کمی به  ســمت چپ 
یــا راســت خــط عبــوری اســت و در مســیری کــه 
الســتیک های وســیله ی نقلیه ی چهارچرخ حرکت 
می کند. به این نقطه رد الســتیک چپ یا راســت 
گفته می شــود. برای حفظ فاصله ی ایمن از ســایر 
وســایل نقلیــه، بــرای دیــدن و دیده شــدن و برای 
داشتن روان ترین سطح جاده با بهترین اصطکاک، 
ایــن کار بهترین حفاظت اســت. همچنین به آن 
موقعیت مســدودکننده هم گفته می شــود؛ زیرا 
مانع از این می شــود که رانندگان دیگر به  زور در 

خط عبوری شما حرکت کنند. 

و  کم سرعت  موتورسیکلت های 

موتورگازی ها

اگــر وســیله ی نقلیــه ی شــما بتوانــد محــدوده ی 
ســرعت معین جاده را حفظ کند، باید از موقعیت 
رد الســتیک مناســب اســتفاده کنیــد. اگرچه، در 
صورتیکه وســیله ی نقلیه شــما نتوانــد محدوده  
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خط مرکزی 

در آزادراهی با ســه یا چند خط عبوری، در صورت 
امــکان در خط مرکزی حرکت نکنید، زیرا موقعیت 

مسدودکننده ندارید. 

 

گردش به راست؛ خط یک اندازه 

با نزدیک شــدن به چهارراهی کــه خط عبوری کنار 
جــدول یــک انــدازه  مشــخصی دارد، در موقعیت 
مسدودکننده ی معمول )رد الستیک چپ( بمانید. 
بعضی از رانندگان موتورسیکلت، در خط عبوری به 
موتورشان زاویه )45 درجه( می دهند تا موقعیت 
مســدودکننده ی بزرگتری ایجاد کنند و بیشتر در 
دید رانندگان پشت سری قرار بگیرند. گردش خود 
را انجــام دهیــد و بعد از کامل کــردن گردش وارد 

موقعیت مسیر مناسب شوید. 

رد الســتیک چــپ برویــد. این موقعیــت قابلیت 
دیده شــدن را فراهــم می کند و مانع آمدن ســایر 
وسایل نقلیه  به کنار شما در خط عبوری می شود. 

 

خط سبقت 

در خط ســبقت، شما باید به آرامی به سمت راست 
مرکــز خــط عبــوری در رد الســتیک راســت بروید. 
ایــن موقعیت قابلیت دیده شــدن خوبی را فراهم 
می کند و مانع حرکت کردن ســایر وسایل نقلیه ی 

کنار شما در خط عبوری می شود. 

 

گـــردش بـــه چـــپ؛ از خـــط 

ـــط  ـــا خ ـــان ت ـــار خیاب ـــوری کن عب

عبوری آن طرف خیابان 

از خــط عبــور کنار جدول، گردشــتان را کامل کنید 
و در حین گردش، موقعیت مســدودکننده ی خود 

)مسیر الستیک چپ( را حفظ کنید. 

 

تا  از خط سبقت  به چپ؛  گردش 

خط سبقت 

از خط ســبقت، گردشتان را کامل کنید و در حین 
گــردش موقعیــت مســدودکننده ی خود )مســیر 

الستیک راست( را حفظ کنید. 

 

تغییر خط عبوری 

مارپیچ رفتن در ترافیک ســنگین خطرناک اســت 
و معمــواًل راننــدگان بی تجربه یا قانون شــکن این 
کار را انجــام می دهند. وقتی در ترافیک ســنگین 
حرکــت می کنیــد، تا جای ممکن در همان مســیر 

بمانید. 

دهیــد،  تغییــر  را  عبورتــان   خــط  بایــد  ـی  وقـت

 

عبوری  خط  ــت؛  راس به  گــردش 

پهن تر 

هنگام نزدیک شــدن به چهارراه، گردش به راســت 
دشوارتر اســت، زیرا خط عبوری باز است. به این 
خاطــر کــه خط توقــف دورتر اســت، شــما باید از 
موقعیت مســدودکننده معمولتــان جلوتر بروید 
)رد الســتیک چپ( تا مانع این شــوید که وسایل 
نقلیــه ی دیگــر وارد بخــش پهن تــر جاده شــوند. 
دو طــرف شــانه هایتان را بررســی کنیــد و بــه رد 
الســتیک راست بروید. دوباره شاید بخواهید که 
به وسیله ی نقلیه تان در خط عبوری زاویه بدهید 
تــا خودتــان را بیشــتر در معرض دید قــرار دهید 
و مانع ســایر وســایل نقلیه از ســبقت از کنارتان 
شــوید. گردش به راســتتان را انجام دهید و بعد 
درصــورت لزوم دوباره دو طرفتان را بررســی کنید 
و بــه موقعیت مســدودکننده ی مناســب )مســیر 

الستیک چپ( برگردید. 
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استفـاده ی مشتـرک از 
خــــــط عبـــــوری 

شــما  نقلیــه ی  وســیله ی  کــه  ـی  زماـن از  به غیــر 
نمی تواند محدوده ی ســرعت تعیین شده ی جاده 
را حفظ کند و شــما به ســمت جدول راست یا کنار 
مســیر می روید، نبایــد خط عبورتان را با وســایل 
نقلیه ی دیگر به  اشــتراک بگذارید. بهترین روش 
برای اجتناب از شریک شــدن جاده حفظ موقعیت 
مســدودکننده تان اســت؛ به ویژه در شــرایطی که 
رانندگان دیگر ممکن اســت وسوسه شوند که به 
 زور در کنار شما قرار بگیرند. این اتفاق بیشتر در 

شرایط زیر پیش می آید: 

ترافیک سنگین و متراکم  	

وقتی آماده ی گردش در چهارراه می شوید. 	

وقتی وارد مســیر خروجی می شوید یا آزادراه  	
را ترک می کنید. 

ـی راننــده ی دیگــری می خواهــد از شــما  	 وقـت
سبقت بگیرد. 

حرکت نکردن بین خطوط عبوری 

بعضی از موتورســواران در ترافیک سنگین سعی 
می کننــد که بین خطوط رانندـگـی نکنند. این کار 
بســیار خطرناک اســت. این کار را انجــام ندهید. 
ایــن کار شــما را به وســایل نقلیه ی دیگر بســیار 
نزدیک می کنــد. رانندگان دیگر انتظــار ندارند که 
وســیله ی نقلیــه ای در آن فضــا باشــد. تنهــا یک 

آینه هایتــان را بررســی کنیــد تــا مطمئن شــوید 
که هیچ وســیله ی نقلیه ای درحال ســبقت گرفتن 
در  مســیر،  تغییــر  از  قبــل  نیســت.  شــما  از 
صــورت ایمن بــودن شــرایط، راهنما بزنیــد، دوباره 
آینه هایتــان را بررســی کنیــد و بعد بــا چرخاندن 
ســرتان، دو طــرف شــانه هایتان را بررســی کنید. 
بررســی کــردن دو طــرف شــانه هایتان، تنهــا راه 
مطمئن دیدن وســیله ی نقلیه ی پشت ســرتان در 
خط عبور کنارتان است. به ویژه این کار برای این 
مهم اســت که احتمــال کمــی دارد راننده در خط 
عبــوری کناری بتوانــد هنگامی که خط عبورتان را 
تغییــر می دهیــد برای اجتناب از برخورد شــما، با 

سرعت کافی واکنش نشان دهد. 

در جــاده ای بــا چند خــط عبــوری، از دورترین خط 
عبــوری تــا خــط عبــور کنارتــان را بررســی کنیــد. 
راننده ی دیگر ممکن است به طرف همان مسیری 

بیاید که شما قصد حرکت در آن را دارید.

 

خـالصـه 

در انتهای این بخش، شما باید بدانید:

آشــنایی با مفهوم اســتفاده از رد الستیک و  	
موقعیت مسدودکننده تا در ایمن ترین موقعیت 

ممکن در جاده رانندگی کنید. 

ـی  	 ســناریوهای مختلفــی کــه در موقعیت یاـب
مسیرهای متفاوت استفاده می کنید. 

اینکه در پیچ هــای مختلف از کدام موقعیت  	
مسیر استفاده کنید. 

خطر شریک شــدن مســیر، حرکت نکــردن بین  	
خطوط و سبقت گرفتن از شانه ی جاده.

حرکــت کوچک مانند تغییر خط عبوری وســیله ی 
نقلیه یا بازکردن در می تواند باعث تصادف شــود 
بــه این خاطــر که هیچ جــای دیگری نیســت که 

شما بروید. 

سبقت از شانه ی جاده 

تنهــا زمانی که می توانید از شــانه ی راســت جاده 
حرکت کنید، وقتی است که از وسیله ی نقلیه ای 
که در حال گردش به چپ اســت ســبقت بگیرید، 
اگر شــانه ی جاده آســفالت اســت. شــما نباید از 
شــانه ی چپ جاده ســبقت بگیرید، چه آســفالت 

باشد چه نباشد. 
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روشـن کـردن موتورسیکلـت 

در سـرباالیـی وقتی آن را با 

کالچ و دنده حرکت می دهید

روشــن کردن موتورســیکلت بــا کالچ و دنــده در 
ســرباالیی ســخت تر از روی زمیــن صــاف اســت. 
ایــن مراحــل را انجــام دهیــد تــا از عقب رفتــن یا 

خاموش کردن اجتناب کنید: 

1. وقـتـی موتــور را روشــن می کنیــد و در دنــده ی 
یــک می گذاریــد، از ترمــز جلــو بــرای نگه داشــتن 

موتورسیکلت استفاده کنید. 

گاز  دســته ی  از  راســتتان  دســت  بــا  ـی  وقـت  .2
اســتفاده می کنید، از ترمز پایی برای نگه داشــتن 

موتورسیکلت استفاده کنید.

را کمــی  بــرای قــدرت بیشــتر، دســته ی گاز   .3
بچرخانید. 

4. به تدریج کالچ را آزاد کنید. اگر آن را به  سرعت 
رهــا کنید، ممکن اســت چــرخ جلــو از زمین بلند 
شود، موتور خاموش شود یا هر دو اتفاق بیفتد.

5. وقتی کالچ شــروع به وصل شدن می کند، ترمز 
پایی را رها کنید. 

این فصل به شــما می گوید که چطور شــرایط 
رانندـگـی خاصی را که با آن مواجه می شــوید 
مدیریــت کنیــد. این شــرایط شــامل رانندگی 
در آزادراه، رانندـگـی در شــب و آب وهــوای بد 
ـی را راجع به  اســت. ایــن فصــل به شــما نکاـت
دشــوار،  و  خطرنــاک  ســطوح  روی  رانندـگـی 
رانندـگـی گروهی و ســوارکردن همــراه یا حمل 

بار می گوید. 

مطمئن شوید که چیزی در چهارراه نیست که باعث 
مشکل شود؛ مانند وسیله ی نقلیه یا عابر پیاده. 

 

گردش به چپ وسیله ی 
نقلیه در مقابــل شمــا 

یـکـی از متداول تریــن علت هــای تصادفــات بین 
موتورســیکلت ها و خودروهــا، گــردش بــه چــپ 
خودرویی در مقابل موتورســیکلت اســت. این به 
 دلیل آن است که راننده ی خودرو یا موتورسیکلت 
را ندیده است یا سرعت آن را به  درستی محاسبه 

نکرده است. 

با انجام مراحل زیر می توانید از چنین تصادفاتی 
اجتناب کنید:

اگــر ســرعت شــما بیشــتر از راننده ای اســت  	
کــه انتظــار داریــد در چهــارراه در حــال گردش به 
چپ باشــد، آمــاده ی کاهش ســرعت و بااحتیاط 

جلورفتن باشید. 

در موقعیــت خط عبوری دفاـعـی قرار بگیرید.  	
تــا جایی  که می توانید به راســت بروید تا فضای 
بیشتری بین خودتان و آن وسیله ی نقلیه ایجاد 

کنید. 

به این فکر کنید که اگر آن خودرو مقابل شما  	
بپیچد، چــه کاری انجام می دهیــد. کجا خواهید 
رفــت؟ آیــا فضای خالی برای ویراژ رفتن هســت؟ 
روی ســطح جاده موتورســیکلتتان با چه سرعتی 

توقف خواهد کرد؟

فقط بر وسیله ی نقلیه ی در حال گردش به چپ  	
تمرکــز نکنیــد. به تمــام چیزهایی کــه در اطرافتان 
درحــال گردش اســت، توجه کنید. بررســی کنید و 
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ـی که باال و پایین  را هم بررســی کنید. چراغ عقـب
مــی رود ممکــن اســت به شــما هشــدار دهد که 

برآمدگی یا ناهمواری در آسفالت است. 

فاصله تان را از وســایل نقلیه ی دیگر افزایش  	
دهید. شما نمی توانید در شب به  خوبی فاصله ها 
را بــرآورد کنیــد؛ بــا ایجــاد فاصلــه ی بیشــتر بین 
خودتــان و ســایر وســایل نقلیــه، ایــن مشــکل را 
برطرف کنید. برای سبقت گرفتن فاصله ی بیشتری 

ایجاد کنید. 

 

راننــدگــی در شـــب

راندن موتورسیکلت در شب می تواند مخاطره آمیز 
باشــد. شــما نمی توانیــد به انــدازه ی روز ببینید و 
دیــده شــوید. رانندگان ســطح یــک )M1( به خاطر 
بی تجربگی اجازه ندارند که در شب رانندگی کنند. 

مشــکل عمــده ی دیگر برای موتورســواران، هنگام 
رانندـگـی در شــب، الــکل اســت. در شــب، تعداد 
افــرادی کــه الــکل مصــرف کرده انــد و شــما را به 
 خطــر می اندازنــد در جاده بیشــتر اســت. برخی از 
موتورســواران هــم با نوشــیدن الکل خودشــان را 
به خطــر می اندازند. الکل توانایی تــان برای کنترل 
ـی مشــکالت از طرف  وســیله ی نقلیــه و پیش بیـن
سایر راننده ها را کاهش می دهد. برای رانندگی در 

شب، نکات زیر را رعایت کنید: 

چراغ هــای جلویتان را تمیــز نگه دارید، وقتی  	
پشت ســر یــا در حــال نزدیک شــدن به وســیله ی 
نقلیه ای نیســتید، نورباالیتان را روشــن کنید. تا 

جای ممکن، از حداکثر نورتان استفاده کنید. 

ـی  	 لبــاس شــبرنگ ماننــد جلیقــه و کاله ایمـن
شــبرنگ بپوشــید. همچنیــن، هنــگام رانندگی در 

شب، لباس گرم تر بپوشید. 

ـی که خوب  	 ســرعتتان را به ویــژه در جاده هاـی
نمی شناســید یا در مقابلتــان در جاده چیزی قرار 
دارد، نمی توانیــد بــه  موقــع آن را ببینید تا از آن 

اجتناب کنید،کم کنید. 

مقابلتــان  	 نقلیــه ی  وســیله ی  چراغ هــای  از 
اســتفاده کنیــد تا دید بهتری از مســیر مقابلتان 
به دســت آورید. مســیر چراغ عقب وسایل نقلیه 

راننـدگـی در آزادراه

به استثنای موتورسیکلت های 

کم سرعت و موتورگازی

1. ورود به آزادراه 

2. تغییر خط عبور در آزادراه 

3. خروج از آزادراه 

توجه
بخش هــای زیــر در ارتبــاط با بخــش رانندگی 
آزادراه آزمــون جــاده ی ســطح دو اســت. اگر 
بــا موتورســیکلت کم ســرعت یا موتــورگازی 
در آزمــون جاده شــرکت کنید، بخــش آزادراه 
را انجــام نخواهیــد داد؛ زیــرا در اونتاریو این 
وســایل نقلیــه اجازه ندارند در آزادراه باشــند. 
اگرچه، شــما باید با اطالعــات بخش های زیر 
آشــنا باشــید، چرا که ممکن است در آزمون 

آیین نامه ی سطح یک از آن  سؤال شود. 

موتورســوار بایــد مراقــب باشــد کــه در آزادراه با 
ســرعت خیلــی زیــاد حرکــت نکنــد. اگرچــه بــرای 
موتورســیکلت ها آســان اســت کــه از ترافیــک 
ســبقت بگیرند و در آزادراه سرعت بروند، رانندگی 
با ســرعت بیشــتر از ترافیک خطرناک اســت؛ زیرا 
نمی تــوان در مواقع اضطراری با ســرعت مناســب 

واکنش داد. 

در آزادراه بــا ســرعتی یکنواخــت حرکــت کنیــد. 

باسرعت   رفتن و به اشتباه 
افتادن با چـراغ های جلو 

ـی بــا ســرعت خیلــی زیــاد حرکــت می کنید،  وقـت
فاصلــه ی توقفتــان دورتــر از چیــزی اســت کــه 
می توانید بــا چراغ جلویتان ببینید. این خطرناک 
است؛ به این دلیل که فاصله ی کافی برای توقف 
ایمــن ایجاد نکرده اید. تابلوهای شــبرنگ جاده ای 
هم می توانند شما را گمراه کنند و باعث می شوند 
کــه باور کنید می توانید دورتر از چیزی که واقعًا 
هســت، ببینید. اگر مراقب نباشید این می تواند 
باعث شود که چراغ جلو، شما را به  اشتباه بیندازد. 
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موتورســیکلت ها بــا آن مواجهند آگاه نیســتند، 
احتمااًل باید با وسایل نقلیه ی دیگری کنار بیایید 
که سپر به سپر شما می آیند و سعی می کنند از 

شما سبقت بگیرند. 

وقـتـی در گذرگاه حرکت می کنید، حرکت وســایل 
نقلیه در خط عبوری ای که قصد ورود به آن دارید 
را بررســی کنیــد و فضــای ایمنی بــرای ورود پیدا 
کنیــد. یادتان باشــد که مقابلتــان را نگاه کنید و 
آینه هــا و نقاط کورتان را بررســی کنید. بالفاصله 
راهنمایتــان را روشــن کنید تا وســایل نقلیه ی در 
آزادراه بتواننــد موتورســیکلت شــما را در گذرگاه 
ببیننــد. ســرعتتان را افزایش دهید تا با ســرعت 
ترافیــک آزادراه منطبق شــوید. توجهتــان را بین 
مراقب جلو بودن، بررسی آینه هایتان و نگاه کردن 
بــه دو طرفتــان تا وقتی کــه بتوانید به طور ایمن 
وارد ترافیــک شــوید، تقســیم کنیــد. به آرامــی و 
به تدریــج وارد رد تایر چــپ نزدیک ترین خط عبور 

آزادراه شوید. 

تغییر خط عبور در آزادراه 

هنــگام تغییر خط عبور در آزادراه، بســیار محتاط 
باشــید. در جــاده ی چندالینــه، شــما بایــد قبل از 
ورود به خط عبور، خالی بودن آن را بررســی کنید، 
همچنین باید مطمئن شوید که وسیله ای از خط 

عبوری دیگر به آن نقطه وارد نمی شود. 

به این دلیل که در آزادراه، وسایل نقلیه با سرعت 
بــاال حرکت می کنند، بســیار مهم اســت که کاری 
کنید که وســایل نقلیه ی پشت ســرتان بدانند که 

شما قصد تغییر خط عبوری را دارید. 

وســایل نقلیه ی اطرافتان را به  طور مداوم بررسی 
کنیــد و هــر 5 تــا 10 ثانیه بــه آینه هایتــان نگاه 
کنید. هنگام رانندگی در شهر باید به  طور مستمر 
مقابــل و اطرافتــان در جــاده و آینــه ی عقبتان را 
بررســی کنیــد. جلویتــان را نــگاه کنید کــه 15 تا 
20 ثانیــه بعــد کجا خواهیــد بود یا تــا جایی که 

می شود بررسی کنید. 

تــا 3 ثانیــه ای را  همیشــه حداقــل فاصلــه ی 2 
بــا وســیله ی نقلیــه ی مقابلتــان حفظ کنیــد. اگر 
وســیله ی نقلیــه ای بــا فاصلــه ی خیلــی کمــی در 
پشت ســرتان حرکت می کند، در مقابلتان یا حتی 
هنگام تغییر مســیر فضای بیشتری ایجاد کنید. 
فضــای احتیاطی در اطراف خودتان ایجاد کنید و 
از رانندگی در نقاط کور سایر وسایل نقلیه اجتناب 
کنید. دور از وسایل نقلیه ی بزرگ باشید. وسایل 
نقلیه ی بزرگ بیشــتر از ســایر وسایل نقلیه مانع 
دید شــما می شــوند و یک گــردش هوایی قوی را 
در پشت سر خود ایجاد می کنند. اگر در پشت سر 
یکی از این وسایل نقلیه قرار بگیرید، دیوار بادی 
می تواند موتورسیکلت شما را احاطه و کنترل آن 

را مشکل کند. 

ورود به آزادراه 

بــرای  می توانــد  بــه  ویــژه  ورودی  گذرگاه هــای 
موتورســیکلت ها دشوار باشــد. عالوه بر پیچ های 
کوچــک، گذرگاه های ورودی اغلب ســطوح لغزانی 
وســایل  بــه  نســبت  می شــوند  باعــث  و  دارنــد 
نقلیه ی بزرگتر، آهســته تر حرکت کنید و به این 
دلیــل کــه رانندگان دیگر نســبت  بــه خطراتی که 

دهید. سرعت ســنجتان را بررسی کنید تا مطمئن 
ـی آرام حرکت می کنید.  شــوید که به اندازه ی کاـف
شاید شما متوجه سرعت باالی خود نشوید، چون 

به سرعت باالی آزادراه عادت دارید. 

اگــر یک خروجی را از دســت دادیــد، به حرکتتان 
ادامه دهید و به خروجی بعدی بروید. 

وقـتـی مطمئــن شــدید که یــک خط عبــور خالی 
اســت، هنگام ورود به مســیر زودتر راهنما بزنید 
و به آرامــی ســرعتتان را افزایــش دهید. بررســی 
کنید و مطمئن شوید که هیچ وسیله ی نقلیه ای 

پشت سرتان با سرعت باال نمی آید. 

هنگامی که به یک گذرگاه ورودی نزدیک می شوید 
و وســایل نقلیــه ی دیگــر وارد آزادراه می شــوند، 
ســرعتتان را طــوری تنظیــم کنیــد کــه وســایل 
نقلیه ی دیگر مقابل یا پشت ســرتان به طور ایمن 
وارد ترافیک شوند. این کار به شما کمک خواهد 
کــرد تــا با خودرویی کــه راننده اش شــما را ندیده 
برخــورد نکنید. درصورت لــزوم در یک خط عبوری 
حرکت کنید و در صورت ایمن بودن شرایط دوباره 

به خط کنار جدول برگردید. 

بــه گــذرگاه  همیــن کار را هنــگام نزدیک شــدن 
خروـجـی انجــام دهیــد. اگــر در نزدیک تریــن خط 
عبــوری به گذرگاه خروجی حرکت می کنید، ممکن 
اســت راننــده ای از مقابلتان عبور کند که شــما را 
ندیده باشد و از خط عبوری مقابل شما رد شود تا 

به گذرگاه خروجی برسد. 

خروج از آزادراه 

هنــگام خــروج از آزادراه، قبــل از خروـجـی به خط 
عبوری راست بروید و راهنما بزنید که می خواهید 
وارد خط عبور خروجی شــوید، اما سرعتتان را کم 
نکنید. به چپ و راست نگاه کنید و آینه هایتان را 
بررسی کنید. راهنمایتان را روشن کنید. با حرکت 
تدریجی و آرام وارد خط عبور خروج شوید. وقتی 
در خط عبور خروج هستید، به تدریج سرعتتان را 
تا سرعت تعیین شده برای گذرگاه خروجی کاهش 
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ناهموار مطرح می شود: 

ســرعتتان را کم کنید تا اثر ســطح ناهموار را  	
کاهش دهید.

ـی کــه می توانیــد، موتورســیکلت یــا  	 تــا جاـی
موتــور گازی تــان را صــاف نگه داریــد و از گردش 

اجتناب کنید. 

ـی بلند شــوید تــا بتوانید  	 کمــی از روی جاپاـی
ضربه را با زانوها و آرنج هایتان بگیرید. 

ـی  خوـب بــه  ماســه ای  جاده هــای  روی  اصطــکاک 
آســفالت نیست. بعضی از مناطق بهتر از جاهای 
دیگر هســتند. در مســیر تایر و دور از ماسه های 

پراکنده ی کنار جاده باشید. 

در منطقــه ی ساخت وســاز بــا دقت زیــاد رانندگی 
کنیــد. ســرعتتان را کم کنید، جاده ممکن اســت 
دارای شــیار یــا گل والی باشــد یــا آســفالت آن 

آسیب دیده باشد. 

توقف در تقاطع راه آهن 

تمــام تقاطع هــای راه آهــن در جاده هــای عمومی 
اونتاریــو بــا تابلــوی X ســفید و قرمزرنــگ بزرگی 
عالمت گذاری شــده اند. مراقب این تابلوها باشید 
و آمــاده ی توقف شــوید. همچنین ممکن اســت 
تابلوهای هشدار زردرنگ را زودتر و عالمت X بزرگ 
روی آســفالت را جلوتر از تقاطــع راه آهن ببینید. 
برـخـی از تقاطع هــای راه آهــن چراغ هــای راهنمای 
چشــمک زنی دارنــد و بعضی از آن هــا از دروازه یا 
موانعی اســتفاده می کنند تا هنگام نزدیک شدن 

رانندگی روی سطـوح 
خطــــــــــرنـاک 

1. توقف در تقاطع راه آهن 

2. چاله ها و نرده ها و مسیرهای ناهموار 

چــون موتورســیکلت  و موتورگازی فقــط دو چرخ 
دارنــد، ایــن دو چــرخ برای صــاف ایســتادن باید 
اصطکاک خوبی داشــته باشند. هر سطحی که بر 
اصطکاک موتورسیکلتتان اثر بگذارد، بر هدایت، 
ترمــز و تعــادل هم اثــر می گذارد. ســطوح لغزنده 
کنتــرل شــما را کاهــش می دهنــد و در نتیجــه 
احتمال زمین خوردنتان را افزایش می دهند. حفظ 
تعادل موتورســیکلت روی سطوح چوبی خیس یا 
یخی ،تقریبًا غیرممکن اســت. اگــر نمی توانید از 
چنین ســطوحی دوری کنید، تــا جای ممکن، قبل 
از رســیدن بــه آنجا ســرعتتان را کــم کنید. روی 
ســطوح لغزنده به  طــور ناگهانی ترمــز نکنید. اگر 
موتورســیکلت را با کالچ و دنده حرکت می دهید، 

کالچ را بکشید و کنار بزنید. 

جــدا  عقــب  چــرخ  از  را  موتــور  کالچ،  کشــیدن 
می کند و مانع ُســرخوردن می شــود. ترمز نگیرید. 
درصــورت لــزوم از پایتان برای صاف نگه داشــتن 

موتورسیکلت استفاده کنید. 

مراقب ســطوح ناهمــوار جاده ماننــد برآمدگی ها، 
و  راه آهــن  ریــل  چاله هــا،  شکســته،  آســفالت 
منطقه ی ساخت و ســاز باشید. اگر شرایط جاده بد 
باشــد، می تواند بر کنترل وســیله ی نقلیه تان اثر 
بگذارد. در ادامه چند نکته برای مدیریت ســطوح 

آن ها باال بروند. 

هرگــز وقـتـی دروازه یــا مانع پایین اســت، یا  	
درحال پایین آمدن یا باال آمدن اســت، از اطراف، 
زیر یــا روی آن ها عبور نکنید. این کار غیرقانونی 

و خطرناک است. 

در میان مســیر راه آهــن توقف نکنید. قبل از  	
شــروع عبور، مطمئن شوید که فضای کافی برای 

عبور کامل از ریل راه آهن را دارید. 

هنگام عبور از ریل، دنده را عوض نکنید.  	

اگر در تقاطع راه آهــن گیر افتادید، بالفاصله  	
وســیله ی نقلیه تان را تــرک کنید و به محل امنی 

بروید. سپس با مسئوالن تماس بگیرید. 

اتوبوس ها و ســایر وســایل نقلیــه ی عمومی  	
بایــد در تقاطع هــای راه آهنی که بــا دروازه، چراغ 
راهنما یا تابلوی توقف حفاظت نمی شــوند توقف 
کنند. اتوبوس های مدرسه باید در تقاطع راه آهن 
توقــف کنند، چــه دروازه یــا چراغ راهنما داشــته 
باشــند و چه نداشــته باشــند. مراقب این وسایل 
نقلیه باشــید و آماده ی توقف در پشت سر آن ها 

شوید. 

اگر به تقاطع راه آهنی با تابلوی توقف نزدیک  	
می شــوید، باید توقف کنید، مگــر اینکه پرچمدار 

آن را کنترل کند. 

ـی که از جاده  معمــواًل هنــگام عبور از ریل راه آهـن
می گذرد، الزم نیســت مســیرتان را تغییر دهید. 
آماده ی برخورد با برآمدگی ها باشید و وقتی روی 
ریــل هســتید از ترمزکــردن یــا پیچیــدن اجتناب 
کنیــد. ریل راه آهن و مســیرهای تراموای شــهری 

قطار مانع عبور رانندگان از روی ریل شوند. برخی 
از تقاطع هــای کم تــردد، تابلــوی توقــف دارند. در 
جاده های خصوصی، تقاطع راه آهن ممکن اســت 
نشــانه گذاری نشده باشــند، پس به  دقت مراقب 
باشــید. وقتی به تقاطع راه آهن می رســید، نکات 

زیر را در نظر داشته باشید: 

 

سرعتتان را کم کنید، خوب گوش دهید و به  	
دو طــرف مســیر نگاه کنید تا قبــل از عبور از ریل 

راه آهن مطمئن شوید مسیر خالی است. 

قطــار هنگام ترمز اضطــراری برای توقف تا دو  	
کیلومتر جلو می رود. 

اگــر قطاری نزدیک می شــود، حداقل پنج متر  	
قبــل از دروازه یــا ریــل توقف کنید. تــا زمانی که 
مطمئــن نشــدید که قطار یا قطارهــا به طور کامل 

عبور کرده اند  ، از ریل عبور نکنید. 

هرگز در تقاطع با قطار رقابت نکنید.  	

تــا  	 اگــر چــراغ راهنمــا هســت، صبــر کنیــد 
چشــمک زن قطــع شــود و اگــر تقاطــع دروازه یــا 
مانعــی دارد، قبــل از عبــور از ریــل، صبــر کنید تا 
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امــا محکم بگیرید، تا حــد ممکن به  نرمی حرکت 
کنید و بهترین مســیر ممکــن را انتخاب کنید تا 

به سطح مناسب جاده برگردید. 

بسیار لغزنده است. 

وقـتـی می خواهیــد از مســیر ترامــوای شــهری یا 
ریل راه آهنی که موازی با مســیر شما است عبور 
کنیــد، بــا زاویــه )کمتــر از 45درجه نباشــد( عبور 
کنید تا در ریل گیر نکنید یا کنترلتان را از دست 
ندهیــد. از لبــه ی ریل عبــور نکنید و ترمز شــدید 
نگیریــد. هنــگام عبــور از دیگــر ســطوح ناهموار 
مانند کناره های آسفالت یا شانه ی ماسه ای جاده 

همین کار را انجام دهید. 

 

ــیرهای  ــا و مسـ ــا، نرده هـ چاله هـ

ناهموار 

وقتی در سطوح خاصی مانند آسفالت شیاردار یا 
چالــه دار یا پل های فلزی حرکــت می کنید، ممکن 
اســت احســاس کنید که در حال از دســت دادن 
کنتــرل موتورســیکلتتان هســتید. ایــن اثر روی 
وسایل نقلیه ی کوچک تر به  نسبت وسایل نقلیه ی 
بزرگتــر بیشــتر اســت. هــر چــه وســیله ی نقلیه 
کوچک تر باشــد، این اثر بیشتر است. از واکنش 
بیش ازحد اجتناب کنید. دسته ی فرمان ها را آرام 

سرعتتان را کاهش دهید:

روی ســطوح لغزنــده، توقف کــردن بیشــتر طــول 
خواهد کشــید. شــما می توانید این مشــکل را با 
رانندگی با سرعت کمتر برطرف کنید. به ویژه مهم 
است که در پیچ ها سرعتتان را کم کنید. یادتان 
باشــد که ســرعت تعیین شــده برای پیچ ها، برای 

شرایط خوب است. 

از حرکت های ناگهانی اجتناب کنید:

هر تغییر ناگهانی سرعت یا جهت می تواند باعث 
سرخوردن روی سطوح لغزنده شود. تا حد ممکن، 
به آرامــی بپیچیــد، ترمــز کنید، شــتاب بگیرید و 

دنده عوض کنید. 

از هردو ترمز استفاده کنید:

 حتی روی سطوح لغزنده، استفاده از هر دو ترمز 
مؤثرتر از یک ترمز عقب است. 

از نواحی ای که بیشترین لغزندگی را دارد 
دوری کنید:

روغنی که از وسایل نقلیه ریخته می شود، معمواًل 
وســط خط عبوری بیشــتر اســت، به ویــژه نزدیک 
چهارراه ها که ماشین ها سرعتشان را کم می کنند 
یا متوقف می شــوند. از آب هــای راکد، گل والی و 
دیگر سطوح خطرناک مانند سطوح فلزی خیس یا 

برگ ها دوری کنید. 

راننـدگی در شــرایط 
آب وهوایی دشـــوار 

1. رانندگی در باران 

2. رانندگی در مه 

3. رانندگی در هوای سرد 

رانندگی در باران 

رانندگی در باران می تواند خطرناک باشد. زیر باران 
احتمال بیشتری دارد که خسته و سرمازده شوید. 
جاده لغزنده اســت، اصطکاک ضعیف اســت، دید 
کاهــش یافتــه و ترمز هــا ممکن اســت کمتر اثر 
داشــته باشــند. بهترین کاری کــه می توان انجام 
داد، پیاده شــدن از موتور اســت. اگــر نمی توانید 
در بــاران رانندـگـی نکنیــد، به نکاتی کــه در ادامه 

می آید توجه کنید: 

خودتان را در معرض دید قرار دهید:

یــا  از جنــس شــبرنگ  روشــن  رنــگ  لباس هــای 
فلورسنت بپوشید. 

تجهیزات خوبی داشته باشید:

مطمئن شــوید که الستیک ها عاج مناسب دارند 
ـی باکیفیــت، محافظ صــورت و لباس  و کاله ایمـن
گرم دارید. بارانی سرتاســری هم به گرم وخشــک 

نگه داشتن شما کمک خواهد کرد. 
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رانندگی در مه 

مــه الیــه ی ابر رقیقی اســت کــه روی زمیــن قرار 
می گیــرد. مــه دیــد راننــدگان را کاهــش می دهد 
و باعــث ایجاد شــرایط رانندگی دشــوار می شــود. 
بهتریــن کاری که می توان انجــام داد، اجتناب از 
رانندـگـی در مه اســت. پیش بینی های آب وهوا را 
بررســی کنید و اگر هشــدار مه داده شــده است، 
ســفرتان را به  تأخیر بیندازید تــا مه ازبین برود. 
این کار می تواند باعث حفظ جانتان شود. اگر به  
تأخیــر انداختــن حرکتتان ممکن نبــود یا هنگام 
حرکــت در مه گیر کردید، چند نکته برای رانندگی 

ایمن هست که باید انجام دهید: 

نکاتی برای رانندگی ایمن در مه 

قبــل از حرکــت و در طــول ســفر، پیش بینی هــای 
آب وهــوا را بررســی کنیــد. اگر هشــدار مــه داده 
شــده است، سفرتان را به تأخیر بیندازید تا مه از 
بیــن برود. ایــن کار می تواند جانتان را حفظ کند. 
بهتریــن کاری که می توان انجــام داد، اجتناب از 
رانندـگـی در مــه اســت. اگر هنگام حرکــت در مه 
گیــر کردید، نکات زیر را برای رانندگی ایمن انجام 

مراقــب نواحی درخشــان و چاله های آب 
باشید:

ترمیــم  اغلــب  قدیمــی  و  کهنــه  آســفالت های 
می شوند و وقتی خیس هستند، بسیار لغزنده اند. 
اگــر بادقت نواحی درخشــان ســطح جــاده را پیدا 
کنیــد، می توانیــد متوجه ایــن بخش های لغزنده 
شوید. چاله های آب می توانند گودال ها را پنهان 
کنند و در نتیجه اصطکاک در آب های عمیق بدتر 

می شود. 

از عبور از گودال های آب اجتناب کنید:

 گودال آب می تواند یک چاله ی بزرگ را پنهان کند 
که می تواند به وسیله ی نقلیه یا سیستم تعلیق 
آن آســیب بزنــد و یا تایر را صاف کند. پاشــیدن 
آب می توانــد باعــث اختــالل دیــد موتورســواران 
کناری و درنتیجه تصادف و آسیب به عابران و یا 
خرابی موتور و خاموش کردن شود. همچنین، آب 

می تواند اثر ترمزها را کمتر کند. 

هنــگام گردش های شــدید در چهارراه یا 
ورود بــه آزادراه  و خــروج از آن، از کنــار 

جاده دور باشید:

 زباله ها و شن وماسه در کناره ی آسفالت ها جمع 
می شوند و می توانند باعث شوند که سر بخورید. 

 

اگــر مــه آنقــدر غلیظ اســت کــه نمی توانید  	
بــه مســیرتان ادامه دهید، به طــور کامل از جاده 
بیــرون برویــد و ســعی کنید وســیله ی نقلیه تان 
را در محــدوده ی امنی پارک کنید. عالوه بر روشــن 
نگه داشــتن نور پایین، چراغ چشمک زن اضطراری 

خود را روشن کنید. 

نبایدها:

در بخش عبوری جاده توقف نکنید. ممکن اســت 
از پشت سر با شما تصادف کنند. 

به طــور ناگهانی ســرعتتان را افزایش ندهید،  	
ـی اگــر به نظــر می آید کــه مه در حــال از بین  حـت
رفتن اســت. ممکن اســت ناگهان دوباره خودتان 

را در مه ببینید. 

با این هدف که از وسیله ی نقلیه ای با سرعت  	
کمتر ســبقت بگیرید یا از وســیله ی نقلیه ای که 
با فاصله ی کمی پشت ســرتان اســت دور شــوید 

سرعتتان را افزایش ندهید. 

یادآوری:

اســت  	 ممکــن  باشــید.  ســرعتتان  مراقــب 
سرعتتان از چیزی که فکر می کنید بیشتر باشد. 
اگــر این طــور اســت، ســرعت خــود را بــه  تدریــج 

کاهش دهید. 

فاصله ی ترمز ایمنی را بین خودتان و وسیله ی  	
نقلیه ی جلویی ایجاد کنید. 

وقتی دید کم اســت، از چــراغ نورپایین خود  	

دهید:

بایدها:

توجه کامل را به رانندگی تان بدهید. 

به  تدریج ســرعتتان را کم کنید و با ســرعتی  	
حرکت کنید که مناسب شرایط باشد. 

از نور پایین استفاده کنید. نور باال از قطرات  	
آب مه منعکس می شود و دیدن را دشوار می کند. 

اگــر روی وســیله ی نقلیه تــان چراغ مه شــکن  	
دارید، عالوه بر نور پایین از آن هم استفاده کنید. 

صبــور باشــید. از ســبقت گرفتن، تغییــر خط  	
عبوری و عبور از ترافیک بپرهیزید. 

از عالمت گذاری های روی آســفالت اســتفاده  	
کنیــد تا شــما را راهنمایی کنــد. به  جای خط عبور 
مرکــزی، از کناره ی راســت جاده به  عنــوان راهنما 

استفاده کنید. 

فاصلــه ی طولی خــود را افزایــش دهید. برای  	
ترمز ایمن به فاصله ی بیشتری نیاز دارید. 

بــرای آگاهــی از خطــرات پیش رویتــان خوب  	
نگاه کنید و گوش دهید. 

مراقب تابلوهای هشدار الکترونیکی باشید.  	

ـی کــه می شــود نگاه  	 پیش رویتــان را تــا جاـی
کنید. 

پنجــره و آینه هایتــان را تمیــز نگــه دارید. از  	
یخ زدا یا برف پاک کن اســتفاده کنید تا دیدتان را 

به حداکثر برسانید. 
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رانندگی در هوای سرد 

در زمســتان یا هوای ســرد، رانندگان دیگر انتظار 
ندارنــد کــه موتورســیکلت ها را در جــاده ببیننــد، 
حتی وقتی شــرایط جاده خوب اســت. شــما باید 
حتی بیشــتر مراقب باشــید و تدافعی تر رانندگی 

کنید. 

ـی در ســطح جــاده را  شــما بایــد تغییــرات ناگهاـن
ـی کنیــد، به ویــژه اگــر درجــه ی حــرارت  پیش بیـن
نزدیــک بــه انجمــاد یا کمتــر از آن اســت. ممکن 
است بخشــی از جاده خشک باشد و بخش دیگر 
آن خیــس و لغزنــده باشــد. مراقب قســمت های 
یــخ زده یا پوشــیده از برف مثــاًل روی پل ها، نقاط 
سایه ی جاده، نواحی بادگیر و جاده های فرعی که 

به طور کامل پاک نشده اند، باشید. 

هوشیار باشید. به طور کلی، در زمستان آسفالت 
به رنگ سفید و خاکستری است. به رنگ آسفالت 
ســیاه و درخشــان مشکوک باشــید. ممکن است 
جــاده پوشــیده از ســطح نازـکـی از یخ بــه نام یخ 

سیاه باشد. 

وقتی می دانید ســطح جاده پوشیده از یخ و برف 
است، بهترین کار اجتناب از موتورسواری است. 

اگر نمی توانید از حرکت بر ســطوح بسیار لغزنده 
اجتنــاب کنیــد، قبل از رســیدن به آن هــا تا جای 
ممکن، ســرعتتان را کم کنید. اگر موتورســیکلت 
شما کالچ و دنده دارد، کالچ را بکشید، کنار بزنید و 
از ترمز استفاده نکنید. در صورت لزوم، از پایتان 
بــرای صاف نگه داشــتن موتورســیکلت اســتفاده 
کنیــد. در بخشــی طوالنی از جاده ی برفی، ســعی 
کنیــد روی بــرف تــازه یا در حال آب شــدن حرکت 

استفاده کنید. 

آرام و صبور باشــید. از وســایل نقلیه ی دیگر  	
ســبقت نگیرید یــا ســرعتتان را ناگهانی افزایش 

ندهید. 

وســط جاده توقف نکنید. اگر دید به  ســرعت  	
در حال کاهش اســت، کنار بزنید و در محدوده ی 
ـی پــارک کنید و منتظر باشــید تا مــه از بین  امـن

برود. 

راننــدگــی گـروهـــی 

1. رانندگی گروهی وسایل نقلیه ی کم سرعت 

اگــر می خواهید بــا تعدادی موتورســیکلت دیگر 
حرکــت کنید، باید این کار را طــوری انجام دهید 
که خطرناک نباشد و مانع جریان ترافیک نباشد. 

هرگز مســتقیمًا در کنار موتورســیکلت های دیگر 
حرکــت نکنید. اگر مجبور شــوید که از وســیله ی 
نقلیه ی دیگر یا چیز دیگری در جاده دوری کنید، 
ـی بــرای رفتن نداریــد. بــرای صحبت با  هیــچ جاـی

راننده ی دیگر، هر دو باید توقف کنید. 

بــا  گروهــی  رانندـگـی  بــرای  روش  بهتریــن 
موتورسیکلت شکل متناوب آن است؛ یعنی رهبر 
گروه در ســمت چپ خط عبوری، موتورســوار دوم 
کمی عقب تر و در فاصله ی یک ثانیه ای در سمت 
راســت خط عبوری حرکت می کند. راننده ی ســوم 
به  ســمت چپ می رود و یک فاصله ی دو ثانیه ای 
در پشت ســر راننــده ی اول ایجاد می کند. راننده ی 
چهــارم در فاصله ی دو ثانیه ای پشت ســر راننده ی 
دوم قــرار می گیــرد. این شــکل متنــاوب به گروه 
امــکان می دهــد تا بــدون کاهش طولــی و بدون 
اینکه مجبور باشند کنار هم حرکت کنند و نزدیک 

کنیــد. برف سفت شــده نســبت  به برف آب شــده 
اصطکاک کمتری دارد. 

خطر دیگر رانندگی در زمســتان سرماســت. ســرما 
بر عملکرد شــما و موتورســیکلتتان اثر می گذارد. 
در ادامــه مــواردی مطرح می شــود که مراقبشــان 

باشید: 

هــوای ســرد فشــار هــوای الســتیک را پایین  	
می آورد. آن را منظم بررسی کنید. 

بخارگرفتن محافظ صورت در هوای ســرد بدتر  	
خواهد شد. 

احتمااًل بزرگترین خطری که با آن روبه رویید 
خســتگی حاصل از سرماست. چند الیه لباس 
بپوشــید. خودتــان را خشــک نگــه داریــد. بــا 
صورت بــدون محافظ بیــرون نیایید، باتوجه 

  به کندشدن واکنشتان، هوشیار باشید. 
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موتورســواران باتجربه تــر بتواننــد مراقــب آن ها 
باشند. 

مراقــب موتورســوار پشت ســر خــود باشــید.  	
بگذاریــد که راننده ی پشت ســر ســرعت را تعیین 
کنــد. از آینه هایتــان اســتفاده کنیــد تــا مراقب 
موتورســوار پشت ســرتان باشــید. اگــر او عقــب 
افتاد، ســرعتتان را کم کنید. اگر همه همین کار 

را انجام دهند، گروه با هم خواهد ماند. 

در گـــروه وســـایل  رانندگـــی 

نقلیه ی کم سرعت

هنگام حرکت در گروهی که نمی توانند با سرعت 
تعیین شــده جاده حرکت کنند، به  شــکل متناوب 
حرکــت نکنیــد. هر زمان که الزم بــود، یکی یکی و 
تــا جای ممکن در انتهای راســت یــا کناره ی جاده 
حرکــت کنید. قانون دو ثانیــه ای حداقل فاصله ی 
طولــی ممکن را ایجاد می کند. اگر در گروه خیلی 
بزرـگـی حرکــت می کنیــد، به چند گــروه کوچک تر 

تقسیم شوید تا ترافیک سریع تر عبور کند. 

هم باشــند. شــکل متناوب می تواند به طور ایمن 
در جاده های باز اســتفاده شــود. اگر چه، در پیچ، 
هنگام گردش یا هنگام ورود به آزادراه و خروج از 
آن، هرکدام از شما باید در یک خط حرکت کنید. 

وقتی موتورسوارانی که به  شکل متناوب رانندگی 
می کنند، قصد سبقت گرفتن از سایر وسایل نقلیه 
در جــاده را دارنــد، باید ایــن کار را یکی یکی انجام 
دهنــد. در شــرایط ایمــن، رهبــر گروه بایــد خارج 
شــود و ســبقت بگیرد. وقتی رهبر به خط عبوری 
برمی گردد، باید به  ســمت چپ خط عبوری برود و 
به حرکت ادامه دهد تا فضایی را برای موتورسوار 
بعــدی بــاز کنــد. به  محــض اینکــه راننــده ی اول 
به طور ایمن ســبقت گرفت، موتورسوار دوم باید 
بــه  ســمت چپ خط عبوری بــرود و منتظر فرصت 
ایمنی برای ســبقت باشد. این موتورسوار پس از 
ســبقت گرفتن باید به  ســمت راســت خط عبوری 
برگردد و فضایی را برای موتورسوار بعدی باز کند.

بــرای کنار هم نگه داشــتن گروه بــدون مزاحمت 
برای ترافیک یــا به  خطر انداختن دیگران به این 

چند نکته توجه کنید:

زودتــر برنامه ریــزی کنیــد. اگــر رهبــر گــروه  	
هســتید، مراقب تغییرات مقابلتان باشید. زودتر 
راهنمــا بزنیــد. زودتــر تغییر خط عبوری را شــروع 
کنیــد تــا همــه بتوانند خــط عبوریشــان را تغییر 

دهند. 

راننــدگان تــازه کار را جلــو بگذاریــد. رانندگان  	
بی تجربــه را پشــت رهبــر گــروه قــرار دهیــد کــه 

یادتان باشــد که موتورسیکلت شما به خاطر وزن 
بیشــتر آهســته تر واکنــش نشــان خواهــد داد. 
افزایش ســرعت، کاهش ســرعت یا گردش کردن 
بیشــتر طول می کشــد. هر چه وزن همراه بیشتر 
باشد، واکنش آهسته تر خواهد بود. برای تنظیم 
موتورتان با وزن اضافه، باید کارهای زیر را انجام 

دهید:

در کناره هــا، پیچ هــا و برآمدگی هــا با ســرعت  	
کمتر رانندگی کنید. 

وقـتـی قصــد توقف داریــد، زودتــر از معمول  	
سرعتتان را کم کنید. 

فاصلــه ی طولی بیشــتری را ایجــاد کنید و در  	
هــر دو طرف بین خودتان و وســایل نقلیه فاصله 
را افزایــش دهید. هنــگام عبور به  دنبال فضاهای 
بزرگ تــر باشــید، وارد ترافیــک شــوید یــا بــا آن 

هم مسیر شوید. 

قبل از شروع به حرکت به همراهتان توضیح الزم 
را بدهید. حتی اگر همراهتان موتورســوار اســت، 
فکــر نکنیــد می داند باید چــه کاری انجــام دهد. 
وقتی قصد حرکت، توقف سریع، گردش شدید یا 
عبــور از برآمدگی را دارید بــه همراهتان بگویید. 
قبل از حرکت، توضیحات الزم را بدهید. شما باید 

به همراهتان بگویید: 

بعد از اینکه موتور روشن شد، سوار شود.  	

تا جــای ممکن، بدون ناراحت کردن شــما جلو  	
بنشیند. 

پاها یا کمر شما را محکم نگه دارد.  	

سوارکردن همراه 

بخش زیر فقط برای موتورسیکلت ســواران است، 
زیرا طبق قانون ترافیک بزرگراه، ســوارکردن همراه 

با موتورگازی جرم محسوب می شود. 

 )M1( 1 ســوارکردن همــراه بــرای راننــدگان ســطح
 ،)M2( 2 ممنوع است. حتی با گواهینامه ی سطح
باید از سوارکردن همراه یا گذاشتن بار سنگین تا 
وقتی راننده ی باتجربه ای شده باشید، بپرهیزید. 

قبــل از ســوارکردن همــراه مطمئــن شــوید کــه 
موتورســیکلت شــما تجهیزات ســوارکردن همراه 
را دارد. صندلــی موتورســیکلت بایــد به انــدازه ی 
ـی بزرگ باشــد تا شــما و همراهتــان بدون به   کاـف
هــم چســبیدن کنــار هــم بنشــینید. همچنیــن 
موتورســیکلت بایــد برای همراهتــان هم جاپایی 
داشــته باشد. بدون داشتن جاپای محکم، همراه 
شــما ممکــن اســت بیفتد و شــما را هــم با خود 
ـی  بکشــد. همچنیــن همراهتــان بایــد کاله ایمـن

تأییدشده و لباس حفاظتی بپوشد. 

بــا تغییــر زاویــه ی موتورســیکلتتان به دلیل وزن 
بیشــتر، آینه هــا و چراغ جلو را هــم تنظیم کنید. 
ـی انجــام  دهیــد کــه  ایــن تغییــرات را بایــد وقـت

همراهتان روی صندلی نشسته است. 

اگــر همــراه ســوار می کنید، خوب اســت کــه باد 
الستیک ها را بیشتر کنید. )دفترچه ی راهنمایتان 
را بررســی کنید( اگر سیســتم تعلیق قابل تنظیم 
اســت، آن هم برای حمل وزن اضافی باید تنظیم 

شود. 

موتورســیکلت،  روی  همــراه  ســوارکردن  هنــگام 
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حمل بار 

برای حمل بار، راهنمایی های زیر را دنبال کنید: 

بار سبک بردارید:

 موتورســیکلت ها بــرای حمــل بــار زیــاد طراـحـی 
نشــده اند. اگر روی موتورتان ســبد بار دارید، آن 

را لبریز نکنید. 

بار را پایین بگذارید:

بــار را پشــت صندلــی و روی بدنــه نگذاریــد. این 
تعــادل  و  می دهــد  تغییــر  را  جاذبــه  مرکــز  کار 

موتورسیکلت را به هم می ریزد. 

بار را جلو بگذارید:

بار را باال یا جلوی محور عقب قرار دهید. هر چیزی 
که پشــت چرخ عقب گذاشته شــود، می تواند بر 
گــردش و ترمزکــردن وســیله ی نقلیه اثــر بگذارد. 

این کار می تواند باعث لنگی شود. 

بار را به طور یکنواخت توزیع کنید:

 اگر خورجین دارید، مطمئن شــوید که مقدار بار 
در هر کدام یکســان اســت. توزیع غیریکنواخت 
بــار می تواند باعث شــود وســیله ی نقلیه به یک 

طرف کشیده شود. 

ـی بگذارد،  	 کل مســیر، پاهایــش را روی جاپاـی
حتی وقتی موتورســیکلت، توقف کرده است. به 

موتورسیکلت تکیه بدهد. 

از حرکت یا صحبت غیرضروری پرهیز کند.  	

خالصـه

در انتهای این بخش، شما باید بدانید: 

چگونــه بــا موقعیت هــای بالقوه ی دشــوار یا  	
خطرنــاک ماننــد باالرفتن از ســرباالیی، گردش به 
چــپ وســایل نقلیــه در مقابلتــان و عبــور از ریل 

راه آهن برخورد کنید. 

هنــگام رانــدن موتورســیکلت در آزادراه، چــه  	
مالحظات خاصی را باید درنظر بگیرید. 

چگونــه بــا شــرایط خــاص آب وهــوا و جــاده  	
برخورد کنید. 

روش مناســب بــرای موتورســواری گروهی و  	
اینکــه چگونه بــه  طور ایمن همراه ســوار کنید و 

بار حمل کنید. 

بار را محکم کنید:

 مطمئن شوید که بار محکم و نزدیک مرکز جاذبه 
بســته شده اســت. به  طور کلی بســتن بار باالی 

صندلی کار درستی نیست. 

بار را بررسی کنید:

 بــه  طور منظم هرگاه توقف کردید، بار را بررســی 
کنیــد. مطمــن شــوید که جابه جا یا شــل نشــده 

است. 
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 تــرمـــز اضطـــراری 

در محیطــی ایمــن ماننــد زمیــن پارکینــگ خالی، 
توقــف اضطــراری را تمریــن کنید تا کاماًل مســلط 
شوید. ترمز جلو تقریبًا سه چهارم نیروی موردنیاز 
ترمزکــردن را تأمین می کنــد، بنابراین برای توقف 

سریع از هر دو ترمز استفاده کنید. 

اگر موتورســیکلت شما کالچ و دنده دارد، کالچ را 
بکشید و به سرعت و به  نرمی بدون اینکه چرخ ها 
قفل شــوند از هر دو ترمز اســتفاده کنید. اگر هر 
کدام از چرخ ها قفل شدند، یک لحظه ترمز را آزاد 
کنید تا چرخ شــروع به چرخیدن کند، بعد دوباره 
از ترمزها اســتفاده کنید اما نه آنقدر که چرخ ها 
قفل شوند. به این کار ترمزگیری آستانه ای گفته 

می شود. 

اگــر موتورســیکلت یا موتورگازی شــما سیســتم 
ترمــز ضدقفل دارد، ترمــز اضطراری را تمرین کنید 
تا متوجه شــوید که وسیله ی نقلیه ی شما چطور 
واکنــش نشــان می دهــد. خــوب اســت کــه این 
تمرین را در شــرایط تحــت کنترل و زیر نظر مربی 

آموزش دیده انجام دهید. 

سیســتم ترمــز ضدقفــل کــه ABS هــم نامیــده 
می شــود، طــوری طراحی شــده اســت که نســبت 
 بــه ســرعت چرخ هــای وســیله ی نقلیــه حســاس 
باشــند. یــک افت غیرمعمول در ســرعت چرخ که 
نشان دهنده ی امکان قفل شدن چرخ است، باعث 
می شــود کــه نیروی ترمــز آن چــرخ کاهش پیدا 
کنــد. ABS بــه این صورت از ســرخوردن تایر و از 

دست دادن کنترل فرمان جلوگیری می کند. 

ایــن سیســتم ایمنی وســیله ی نقلیــه را در طول 

ایــن فصــل بیــان می کنــد کــه چگونــه بــرای 
مواجهــه بــا موقعیت هــای اضطــراری آمــاده 
شوید. مطالعات نشــان می دهد که رانندگان 
ناآمــاده هنــگام مواجه شــدن بــا موقعیـتـی 
اضطراری بیشــتر شوکه و بی حرکت می شوند 

یا کار اشتباه انجام می دهند. 

فرمـان گرفتـن اضطـراری 

حتی توقف سریع نمی تواند برای پرهیز از برخورد 
ـی باشــد. وســیله ی  بــا چیــزی در مســیرتان کاـف
نقلیــه ی جلویی ممکن اســت ناگهــان توقف کند 
یا وارد خط عبوری شــما شــود و جلوی مســیرتان 
را بگیرد. تنها راه اجتناب از تصادف ممکن اســت 
گردش یا مارپیچ سریع باشد. نکته ی کلیدی برای 
مارپیچ ســریع، کج کردن ســریع موتورسیکلت در 
جهتی اســت که می خواهید به آن گردش کنید. 
انجام آرام و مطمئن این کار نیاز به تمرین دارد. 

اســتفاده ی ســنگین از ترمز یا هنگام ترمزگرفتن 
در شرایطی با اصطکاک پایین باال می برد. 

اگــر چه سیســتم ترمــز ضدقفل به پیشــگیری از 
قفل شــدن چرخ هــا کمــک می کند، اما شــما نباید 
انتظــار داشــته باشــید کــه فاصله ی توقــف برای 
رانندـگـی  موتورتــان کوتاه تــر  شــود. در شــرایط 
معمولــی، در جاده هــای خشــک و همــوار، شــما 
متوجــه تفاوت بین ترمــز ضدقفل و ترمزی بدون 

این سیستم نخواهید شد. 

اگر با ABS آشــنا نیســتید، هنگام ترمز شدید در 
مواقــع اضطــراری، بروز لرزش ممکن اســت باعث 
تعجب شما شود. مطمئن شوید که می  دانید چه 
انتظــاری دارید، در نتیجه می توانید به  طور مؤثر 
و بــه  ســرعت در مواقــع اضطراری واکنش نشــان 

دهید. 
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عبــــور از موانـــع 

گاهــی اوقــات، هیچ انتخابی نداریــد جز اینکه از 
روی شــیء در مســیرتان عبور کنید. آشــغال های 
جــاده، ماننــد لولــه ی اگــزوز ممکــن اســت آنقدر 
نزدیکتــان باشــد کــه نتوانید مســیرتان را عوض 
کنید. عبور از روی اشیاء مانند رانندگی در سطوح 
ناهمــوار اســت. ایــن ســه مرحلــه به شــما کمک 
خواهد کرد که از بیشتر اشیایی که در مسیرتان 

می بینید ایمن عبور کنید:

1. فرمان هــا را محکم بگیرید تا زمان اصابت چرخ 
جلو با آن شیء، فرمان از دستتان نرود. 

2. مســیر مســتقیم را حفظ کنید. این کار باعث 
صاف مانــدن موتورســیکلت می شــود و احتمــال 

زمین خوردن را کاهش می دهد. 

ـی بلند کنید.  3. پاهایتــان را کمــی از روی جاپاـی
ایــن کار باعــث می شــود که دســتان و پاهایتان 
تــکان را بگیرنــد و هنــگام برخــورد با چــرخ عقب، 

مانع بیرون افتادن شما شود. 

پس از برخورد، خوب اســت کــه توقف کنید 
و تایرها و طوقه ها را از نظر آســیب بررســی 

کنید. 

عبــور ســریـع از پیــچ 

علت عمده ی تصادفات موتورســیکلت خارج شدن 
از جــاده در پیچ اســت. یکی از دو مــوردی که به 
 نظــر می رســد اتفــاق می افتد: یــا راننــده درباره ی 
ســرعت ایمن محاسبه ی اشتباهی انجام می دهد 
و با ســرعت بســیار باال از پیچ عبور می کند، ســر 
می خــورد و از جــاده خــارج می شــود و بــا چیــزی 
برخــورد می کند، یا راننــده ی بی تجربه فکر می کند 
که نمی تواند با ســرعت کافی از پیچ عبور کند و 
باشدت ترمز می کند، چرخ ها قفل می شود، موتور 
از جاده خارج می شــود و تصــادف می کند. گاهی 
اوقات رانندگان بی تجربه در سرعت هایی تصادف 
می کننــد که رانندگان باتجربه تر می توانند پیچ را 

مدیریت کنند. 

ـی یــاد بگیریــد کــه بــه محدودیت هــای  تــا وقـت
وســیله ی نقلیه تــان مســلط شــوید، در پیچ هــا 
ســرعتتان را کــم کنید. یادتان باشــد کــه قبل از 

پیچ ترمز کنید. 

حیــوانــات در جـــاده 

شــما باید هر کاری کــه می توانید انجام دهید تا 
در جاده از مارپیچ رفتن کنار حیوانات بپرهیزید. 
مارپیــچ رفتن بســیار خطرناک اســت، زیرا ممکن 
اســت باعــث تصادف با وســیله ی نقلیــه ی دیگر 
شــود. اگر در جاده با حیوان روبه رو شــدید، ترمز 
کنیــد و آماده ی توقف شــوید. اگر نمی توانید به 
 موقــع توقــف کنید و حیوان بزرگی مثل ســگ یا 
گوزن درمقابلتان است، هیچ انتخابی جز مارپیچ 
رفتن ندارید و اگر در ترافیک و بین سایر وسایل 
نقلیه هســتید، ســعی کنید که در خــط عبورتان 
بمانیــد. در صورتیکه حیوان کوچک باشــد، شــما 
نسبت  به سایر وسایل نقلیه، فرصت بهتری برای 

اجتناب از برخورد با حیوان دارید. 

سگ ها اغلب موتورسیکلت ها را تعقیب می کنند. 
اگر دیدید که موردتعقیب سگ ها قرار گرفته اید، 
به حیوان لگد نزنید، به  راحتی ممکن است کنترل 

وسیله ی نقلیه تان را از دست بدهید. 

اشیــــای پــرنــــده 

گهگاهــی، حشــرات، ته ســیگاری کــه از وســایل 
نقلیه ی دیگر بیرون می اندازند یا ســنگ هایی که 
الستیک ماشین های دیگر جلوی شما می اندازند، 
می توانــد بــه شــما آســیب بزنــد. اگــر از محافظ 
صورت استفاده نکرده باشید، ممکن است چشم 
یا صورتتان آســیب ببیند. اگــر از محافظ صورت 
اســتفاده کنیــد، ممکن اســت ترک بخــورد یا لک 
شــود و دیدن را مشــکل کند. اجــازه ندهید هیچ 
ـی بــر کنتــرل موتورســیکلتتان اثــر بگذارد.  اتفاـق
چشمتان به جاده و دستتان روی فرمان باشد. به 
 محض ایمن شــدن شرایط، از جاده بیرون بروید و 

آسیب را برطرف کنید. 
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اگر دسته ی گاز گیر کرد، 
چه کار کنیم؟ 

ـی ســعی می کنیــد دســته ی گاز را ببندیــد،  وقـت
ممکن است ببینید که دسته ی گاز نمی چرخد یا 
ســرعت موتور کم نمی شود. در ادامه می گوییم 

که باید چه  کار کنید: 

1. آرام باشید و دسته ی گاز را رها کنید. 

2. همیــن موقــع کالچ را بکشــید و بــا کلید قطع 
برق موتور را خاموش کنید. 

3. اگر موتورسیکلت کلید ندارد، کالچ را بکشید و 
بگذاریــد موتور بگردد تا وقتی که بتوانید توقف 
کنیــد و آن را بــا کلیــد خاموش کنیــد. همچنین 
می توانیــد از کالچ اســتفاده نکنیــد و موتور را با 

ترمز خاموش کنید. 

4. موتــور را پــارک کنیــد تا بتوانید مشــکل آن را 
برطرف کنید. 

اگر باد تایر خالی شد 
چه کار کنیم؟ 

اگــر بــاد تایرتــان خالــی شــد، بایــد بــرای حفــظ 
تعادلتان به  سرعت واکنش نشان دهید. همیشه 
نمی توانید صدای خالی شــدن باد تایر را بشنوید. 
شــما باید بتوانید خالی شــدن تایــر را از وضعیت 
موتورتــان متوجــه شــوید. اگر تایر جلویی شــما 
بادش خالی شــود، فرمان ســنگین می شــود. اگر 
تایــر عقب کم باد شــود، عقب موتورســیکلت به 

این طرف و آن طرف می رود. 

اگــر هنــگام رانندـگـی بــاد تایرتــان خالــی شــد، 
اقدامات زیر را انجام دهید: 

1. فرمان هــا را محکــم بگیریــد و بــر فرمان گرفتن 
تمرکز کنید. ســعی کنید مسیر مستقیم را حفظ 

کنید. 

2. از ترمــز اســتفاده نکنیــد. به تدریــج گاز را کم 
کنید و بگذارید وسیله ی نقلیه کنار بزند. 

3. اگــر تایر جلو کم باد شــده اســت، تا جایی که 
می توانیــد وزنتــان را روی عقب موتــور بیندازید. 
اگر تایر عقب دچار این مشــکل اســت، جایی که 

هستید بمانید. 

4. صبر کنید تا ســرعتتان کم شــود، بعد به کنار 
جاده بروید و برای توقف کنار بزنید. 

علل دیگر لنگی چرخ 

چیزهــای دیگــری کــه می توانــد باعــث لنــگ زدن 
موتورسیکلت شود، عبارتند از: 

شیشــه ی جلــو بــه  درســتی بــرای وســیله ی  	
نقلیه ی شما نصب یا طراحی نشده است. 

یاتاقان فرمان 	

قطعات فرسوده ی فرمان  	

چرخی که تراز نیست  	

یاتاقان چرخ  	

شل بودن فنر  	

طراحی نامناسب عاج تایر  	

درصـورت لنگـی چـرخ 
چه کـار کنیـم؟ 

ـی با ســرعت نســبتًا باالیی حرکــت می کنیم،  وقـت
چــرخ جلو ممکــن اســت ناگهان این طــرف و آن 
طــرف برود و شــروع به لنگ زدن و یــا لرزش کند. 
تنها کاری که می توانید هنگام لنگی انجام دهید، 

اقدامات زیر است: 

1. فرمان هــا را محکــم بگیریــد. ســعی نکنیــد که 
جلوی لنگی را بگیرید. 

2. به تدریــج دســته ی گاز را ببندیــد و بگذاریــد 
ســرعت وســیله ی نقلیــه کــم شــود. از ترمزهــا 
اســتفاده نکنید، ممکن اســت لنـگـی را بدتر کند. 

هرگز شتاب نگیرید. 

3. بــه  محــض اینکــه توانســتید توقــف کنید از 
جاده بیرون بروید. 

4. اگــر بــار ســنگینی را حمــل می کنیــد، آن را به 
 طــور یکنواخت تــری توزیــع کنیــد. اگــر در پمپ 
بنزین هســتید یا فشارسنج دارید، فشار تایرتان 

را بررسی کنید. 
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درصورت خرابی موتور 
چه کــــار کنیــــم؟ 

ـی حرکت  ـی موتــور قفــل یا ـب ـی موتــور یعـن خراـب
می شــود و همان نتیجه ی قفل شدن چرخ عقب را 
ـی دارد. اگر چه معمــواًل خرابی موتور، عالئم  در ـپ
هشــداردهنده ی زودتــری دارد و به شــما فرصتی 

برای واکنش می دهد. 

داغ شدن بیش ازحد یا نبودن روان کننده ها باعث 
گرفتـگـی موتور می شــود. بــدون روغــن، قطعات 
متحــرک موتــور، دیگــر در کنار یکدیگــر روان کار 
نخواهند کرد و موتور بیش ازحد داغ خواهد شد. 
اولین نشــانه ممکن اســت از دســت دادن قدرت 
موتــور باشــد. همچنیــن، ممکــن اســت متوجــه 

تغییری در صدای موتور شوید. 

بــه کنار جــاده بروید و توقف کنیــد. بگذارید که 
موتور خنک شــود. وقتی امکان داشت در موتور 
روغن بزنید و آن را دوباره روشن کنید. کل موتور 

باید از نظر آسیب بررسی شود. 

اگر موتورسیکلت شما کالچ و دنده دارد و موتور 
در حــال خراب شــدن اســت، اهــرم کالچ را فشــار 
دهیــد، موتور را از چــرخ عقب جدا کنید و بعد از 

جاده بیرون بیایید و توقف کنید. 

درصــورت پاره شـــدن 
زنجیــر چه کـار کنیــم؟ 

مشــکل زنجیــر معمــواًل ناشــی از فرســودگی یــا 
کشیده شــدن آن اســت کــه بــه  طور مناســبی با 
چرخ دنده ها یا با چرخ دنده های فرســوده تناســب 
نــدارد. شــما متوجه خواهید شــد که اگــر زنجیر 
پاره شــود، بالفاصله نیروی چرخ عقب را از دست 
خواهیــد داد و ســرعت موتــور افزایــش خواهــد 
داشــت. اگــر زنجیر چــرخ عقب را قفل کند، شــما 
نمی توانید آن دو را جدا کنید و باعث خواهد شد 
که موتورسیکلت شما سر بخورد. سعی کنید که 
کنتــرل را حفظ کنید و مــکان ایمنی را پیدا کنید 
تــا به  محض اینکــه امکان داشــت از جاده خارج 

شوید. 

خـالصـه 

در انتهای این فصل، شما باید بدانید: 

چگونــه با مشــکالت فنی مانند کم باد شــدن  	
تایرها، گیرکردن دسته ی گاز، لنگی چرخ، پاره شدن 

زنجیر یا خرابی موتور برخورد کنید.

چگونــه ترمــز و فرمان گیری اضطــراری انجام  	
دهید و چگونه از سریع پیچیدن اجتناب کنید.

چگونــه بــه اشــیاء و حیوانات در جــاده یا به  	
اشــیای پرنده کــه هنگام رانندگی با شــما برخورد 

می کنند، واکنش نشان دهید.

چگونه به  طور ایمن به کنار جاده بروید. 	

خارج شدن از جاده 

اگر باید از جاده بیرون بروید تا وسیله نقلیه تان 
را بررســی کنــد یــا کمی اســتراحت کنید، ســطح 
جــاده را بررســی کنیــد تا مطمئن شــوید که برای 
حرکت کــردن به انــدازه ی کاـفـی محکم اســت. اگر 
جاده پوشــیده از علف یا شــن است و یا مطمئن 
نیستید که چه سطحی دارد، قبل از واردشدن به 
آن سرعتتان را کم کنید. به  دلیل اینکه رانندگان 
پشت سری ممکن است انتظار نداشته باشند که 
ســرعتتان را کم کنید، حتمًا آینه و راهنمایتان را 

بررسی کنید. 

ـی کــه می توانیــد از جــاده خارج شــوید.  تــا جاـی
ســختی  بــه   جــاده  کنــار  در  موتورســیکلت 
قابل تشــخیص اســت. از اینکه شخص دیگری به 
همان نقطه ای بیاید که شــما هســتید جلوگیری 

کنید. 

اگــر نیــاز به کمک داریــد، کاله ایمنی تــان را روی 
زمیــن کنــار جاده قــرار دهید. این نشــانه ای بین 
موتورســواران اســت کــه یک موتورســوار نیاز به 

کمک دارد. 
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بیمه کردن موتـورسیکلت 
یــا مــوتـــور گـــازی  

اونتاریو قانون بیمه ی اجباری وسایل نقلیه دارد. 
یعنی شــما بایــد موتورســیکلتتان را بیمه کنید. 
قبــل از ثبت موتورســیکلتتان یا تجدید آن، باید 
سندی ارائه دهید که پوشش بیمه ای دارید. اگر 
دربــاره ی داشــتن بیمه راســت نگویید، یا اســناد 
اشــتباهی را نشــان دهید ممکن اســت از 5هزار 
تــا 25هــزار دالر جریمــه شــوید. همچنین ممکن 
است به  مدت یک سال گواهینامه تان را ازد ست 
بدهید و موتورسیکلتتان سه ماه توقیف شود. 

شــما باید تمام وســیله ی نقلیه تــان را حداقل به 
مبلــغ 200هــزار دالر بیمه ی شــخص ثالــث کنید. 
اگر شــما به شخصی آســیب بزنید یا باعث مرگ 
او شــوید یا باعث تخریب اموال شــخص دیگری 
شــوید، ایــن بیمــه شــما را تحت پوشــش قــرار 
می دهد. بیمه ی تصادفات برای پوشــش آســیب 
بــه وســیله ی نقلیه تــان خــوب اســت امــا از نظر 

قانونی اجباری نیست. 

هنگام رانندگی با وسیله ی نقلیه ی شخصی دیگر، 
شــما باید کارت بیمه ی موقت داشــته باشید که 
از طــرف شــرکت بیمه برای آن وســیله ی نقلیه ی 
خاص به شــما داده شــده اســت. باید در صورت 
تقاضــای افســر پلیــس، این کارت را به او نشــان 
دهید. اگر این کار را نکنید، ممکن اســت تا 400 

دالر جریمه شوید. 

این فصل به شــما دربــاره ی قوانینی می گوید 
که برای ثبت و بیمه ی موتورســیکلت و برای 
خریدوفروش موتورســیکلت دســت دوم باید 
رعایــت کنیــد. همچنیــن این فصــل درباره ی 
ایــن صحبــت می کند کــه برای عملکــرد ایمن 
موتورســیکلت یــا موتــور گازی تــان باید چه 

کارهایی انجام دهید. 

اطالع دهید. شما می توانید این کار را شخصًا در 
اداره ی صدور گواهینامه، اداره ی خدمات اونتاریو 
و یــا با پســت کردن اطالعاتتان به پیوســت جواز 
وسیله ی نقلیه تان به اداره ی حمل ونقل به نشانی 
اونتاریو، کینگســتون، صندوق پســتی 9200 و یا 
www.serviceontar-  به صورت آنالین در ســایت

io.ca. انجام دهید. 

ثبت موتـورسیکلت یا 
موتور گازی 

ثبت موتور شــامل پالک و مجوز وســیله ی نقلیه 
اســت. موتورها بــرای ورود بــه جاده های عمومی 

باید پالک داشته باشند. 

هنــگام ثبــت موتــور گازی تــان در مرکــز خدمات 
اونتاریو، شــما باید ســند انتقال مالکیت را کامل 
نشــان دهید. معامله کننــدگان موتــورگازی طبق 
قانون ملزم هســتند بــه خریداران گواهی ای ارائه 
کننــد کــه تضمیــن می کنــد موتورســیکلت تمام 

شرایط قانون ترافیک بزرگراهی را دارد. 

پالک جدید برای تمام موتورسیکلت های کم سرعت 
با اندازه ی یکسان همانند پالک موتورسیکلت اما 
به رنگ سبز و با حروف سفید صادر می شود. پالک 
موتورســیکلت و موتورگازی یکســان است. پالک 
در اونتاریــو براســاس سیســتم پالک بــرای مالک 
اســت. یعنی پالک با مالک وسیله ی نقلیه جابجا 
می شود و نه وسیله ی نقلیه. وقتی شما وسیله ی 
نقلیه ای را می فروشــید یا تغییــر می دهید، باید 
پالکتــان را برداریــد. اگر قصد نداریــد که پالک را 
برای وسایل نقلیه ی دیگر استفاده کنید، باید آن 

را به مرکز خدمات اونتاریو برگردانید. 

جواز وســیله ی نقلیه ی شما باید توصیف درستی 
از وســیله ی نقلیــه ی شــما داشــته باشــد؛ یعنی 
اگــر شــما هر چیــزی در موتورســیکلت یــا موتور 
گازی تان مانند رنگ آن را تغییر دهید، باید ظرف 
شش روز آن را به اداره ی صدور گواهینامه اطالع 
دهیــد. همچنیــن اگر نــام یا نشــانی تان را تغییر 
دهید، باید ظرف شــش روز به اداره ی راه وترابری 
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خریدن یا فروختن موتورسیکلت 

یـا موتـورگـازی دسـت دوم

اگر موتورســیکلت دست دوم را به  شکل شخصی 
در اونتاریــو می فروشــید، باید بســته ی اطالعات 
وســیله ی نقلیه ی دســت دوم )UVIP( را خریداری 
کنیــد. اگر موتورگازی را می فروشــید، به آن نیاز 
ندارید. این بسته در اداره های صدور گواهینامه، 
دفاتــر خدمــات اونتاریــو و به صــورت آنالیــن در 

www.serviceontario.ca موجود است. 

این بســته که فروشــنده باید به خریداران بالقوه 
موتورســیکلت،  توصیــف  شــامل  دهــد،  نشــان 
اطالعات ثبت آن و سوابق بدهی آن در اونتاریو، 
قیمت میانگین خرده فروشی و عمده فروشی برای 
مدل و سال تولید آن است. همچنین این بسته 
ـی دربــاره ی مالیــات خرده فروشــی  حــاوی اطالعاـت

است. فروشنده UVIP را به خریدار می دهد. 

فروشــندگان موتورســیکلت و موتــورگازی بایــد 
پالک هایشــان را بردارنــد، بخش انتقال وســیله ی 
نقلیه ی جواز آن وســیله را امضا کنند و آن را به 
خریدار بدهند. فروشندگان باید بخش پالک جواز 

را نگه دارند. 

خریدار باید UVIP )به اســتثنای اینکه موتورگازی 
خریده باشد( و بخش وسیله ی نقلیه ی جواز را به 
اداره ی صدور گواهینامه بدهد تا ظرف شش روز 
از فروش به  عنوان مالک جدید آن را ثبت کند. 

قبــل از اینکــه خریداران بتوانند پالکشــان را روی 
وسایل نقلیه ی جدیدشان بگذارند، باید این موارد 

را داشته باشند:

نصب و نمایش دادن پالک 

طبق قانون، پالک کامل شما باید کاماًل قابل رؤیت 
باشد. هر چیزی که مانع دیدن پالک شما می شود 
ماننــد کثیفی، برف، قــاب گواهینامه و یا موتور 

باید رفع شود. 

اگر شماره ی پالک شما معلوم نباشد، ممکن است 
جریمه شوید. 

گواهی استانداردهای ایمنی 

گواهــی اســتانداردهای ایمنی ســندی اســت که 
ســالم بودن وســیله ی نقلیــه را گواهــی می دهد. 
شــما می توانید وســیله ی نقلیه را بــدون گواهی 
ایمنی بخرید و ثبت کنید، اما نمی توانید پالکتان 
را روی آن وســیله ی نقلیه بگذارید یا آن را بدون 

پالک برانید. 

مرکــز معاینه ی فنی مــورد تأیید وزارت راه وترابری 
می توانــد  موتورســیکلت ها  بررســی  بــرای 
ـی را صادر کند،  گواهینامه ی اســتانداردهای ایمـن
مشــروط به اینکه وســیله ی نقلیه تان در معاینه 
قبول شود. بسیاری از گاراژها مورد تأیید هستند، 
بــه  دنبــال تابلویی باشــید که نشــان می دهد که 
آنجا مرکز معاینه ی فنی وســایل نقلیه ی موتوری 

است. 

گواهینامه ی اســتانداردهای ایمنی تا 36 روز بعد 
از بررســی معتبر اســت، اگر چه ایــن گواهینامه 
ضمانت نامه است. موتورگازی ها معاف از گرفتن 

این گواهینامه هستند. 

پالکی که به آن اعتبار داده شــده، اگر پیش  	
از این معتبر نبود.

بخــش وســیله ی نقلیه ی جــوازی که برای آن  	
وسیله ی نقلیه صادر شده است. 

شــماره ی پالـکـی کــه در بخــش پــالک جــواز  	
وسیله ی نقلیه ثبت شده است. 

گواهینامه ی استانداردهای ایمنی معتبر )که  	
برای موتورگازی استفاده نمی شود(.

حداقل بیمه ی الزم طبق قانون بیمه ی اجباری  	
خودرو
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چرخ بررســی کنید. طوقه ها را از نظر ترک خوردگی 
یــا فرورفتـگـی بررســی کنیــد. در صــورت امــکان، 
چــرخ را از روی زمین بلند کنید و آن را بچرخانید. 
حــرکات آن را نــگاه کنید و به صدا گوش بدهید. 
همچنیــن آن را از یــک طرف بــه طرف دیگر تکان 

دهید تا آن را از نظر سستی بررسی کنید. 

خنک کننده 

اگــر موتور شــما بــا مایع خنک می شــود، ســطح 
مایــع خنک کننده را بررســی کنید. در همین حال، 
لوله های رادیاتور را از نظر ترک خوردگی یا نشــتی 

بررسی کنید. 

باتری )اگر وسیله ی نقلیه تان به آن مجهز است(

سطح آب باتری را منظم بررسی کنید. 

خط انتقال قدرت

زنجیــر را تمیــز و روغن کاری کنیــد و آن را از نظر 
فرســودگی بررســی کنید. هر زمان که الزم است، 
راهنمایتــان  دفترچــه ی  کنیــد.  تعویــض  را  آن 
توضیــح می دهد کــه چه زمانی و چطــور زنجیر را 
تنظیم کنید. اگر موتورسیکلت شما محور محرک 

دارد، سطح مایع را بررسی کنید. 

کمک فنر 

نگهداری موتورسیکلت یا 
موتور گازی  

موتورسیکلت و موتورگازی ها به  نسبت خودروها 
بــه نگهداری بیشــتری نیاز دارند. مهم اســت که 
دفترچه ی راهنمایتان را بخوانید، موتورسیکلتتان 
را به  دقت بررسی کنید و همه ی چیزها را درست 
کنید. عالوه بر بررســی ای که هربــار قبل از حرکت 
انجــام می دهیــد، مــواردی هســتند کــه باید هر 

هفته بررسی کنید: 

تایرها 

عاج تایر شــما باید حداقــل 1.5 میلیمتر ضخامت 
داشته باشد. اگر عاج نازک شده است، تایر جدید 
بخریــد. ضخامــت ناکافی عــاج شــدیدًا اصطکاک 
ترمزتان را روی جاده های خیس کاهش می دهد. 
اگر پوشــش آن ناهموار اســت، باید بفهمید که 
چرا این اتفاق افتاده است و مشکل را رفع کنید. 
همچنیــن عاج هــا و دیواره هــا را از نظــر بریدگی، 
تــرک خوردـگـی، خــراش، بیــرون زدن، برآمدـگـی یا 
فرورفتـگـی غیرمعمول یا هرنوع آســیب مشــهود 
بررسی کنید. همچنین فشار هوا را منظم بررسی 

کنید. 

چرخ ها 

هــر دو چــرخ را از لحاظ نبودن یا شل شــدن پره ی 

لـوازم جانبـی و تعمیـرات 

تغییــردادن یا اضافه کردن نادرســت لوازم جانبی 
می توانــد رانندگی با موتورســیکلت یا موتورگازی 
را خطرناک کند. قبل از اضافه کردن لوازم جانبی یا 
تغییر موتورســیکلت یا موتور گازی تان، مطمئن 
شوید که این تغییر بر ایمنی و عملکرد وسیله ی 
نقلیه تــان تأثیر نمی گذارد و آن تغییر با الزامات 
اگــر  دارد.  مطابقــت  بزرگراهــی  ترافیــک  قانــون 
مطمئن نیســتید، این موضوع را با تولیدکننده ی 

موتورسیکلت یا موتورگازی تان بررسی کنید. 

بلندترکردن دو شاخ جلو

بعضــی از رانندگان برای تغییر ظاهر موتورشــان، 
ـی را نصب می کنند کــه بلندتر  دوشــاخ های جلوـی
از اســتاندارد اســت. آن ها دقــت فرمان گرفتن را 
کاهش می دهند و فشار را بر بدنه ی موتورسیکلت 
یا موتورگازی و قطعات فرمان افزایش می دهند. 

دسته های فرمان  مسابقه ی جاده

دســته های فرمان  خیلی پایین، بررســی مناســب 
دو طــرف شــانه ها را ســخت تر می کننــد و باعــث 

ناراحتی و خستگی می شوند. 

اگر موتورسیکلت شما پس از عبور از برآمدگی ها، 
چنــد بــار باال و پاییــن می رود یا اگــر صدای دنگ 
شــنیدید، کمک فنرهایتــان ممکــن اســت نیاز به 

تعمیر یا تعویض داشته باشند. 

اتصاالت

موتور را از نظر شل شــدن یــا نبودن پیچ ومهره ها 
و میخ های پرچی بررســی کنید. موتورســیکلت یا 
موتــور گازی تان را تمیز نگه دارید تا مشــاهده ی 

بخش های گمشده راحت تر شود. 

ترمزها 

اگر هنگام توقف صدای خراش می شنوید، یا اگر 
ترمزهایتــان حالت اســفنجی دارند، باید بالفاصله 
آن ها را تعمیر کنید. اگر موتورسیکلت شما ترمز 
هیدرولیــک دارد، ســطح مایــع را منظــم بررســی 

کنید. 
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انتخاب دوره ی ایمنــی 
مـــوتـورسیکلـــــت 

ـی کــه می خواهند  هــر راننــده ی جدیــد یا آن هاـی
مهارت هایشان را ارتقا دهند، باید دوره ی آموزش 
موتورســیکلت را بگذرانند. اگر شما دوره ی ایمنی 
موتورســیکلت موردتأیید وزارتخانــه را بگذرانید، 
می توانیــد زمــان ســطح دو را تــا 4 مــاه کاهــش 
دهید. دوره ممکن است شامل موارد زیر باشد: 

راهنمایی های شخصی از طرف کارشناسان  	

ارائه ی موتورسیکلت برای 14 روز تمرین  	

آزمون رانندگی سطح یک یا سطح دو  	

نکات و مهارت های ارزشمند برای حفظ ایمنی  	
در جاده 

امکان تخفیف بیمه ی موتورسیکلت )شرکت  	
بیمه تان را بررسی کنید( 

اگــر اطالعــات بیشــتری دربــاره ی دوره ی آموزش 
رانــدن موتورســیکلت، موتورســیکلت با ســرعت 
محــدود یــا دوره ای کــه در نزدیـکـی شــما برگــزار 
می شود، می خواهید بدانید، با آموزشگاه محلتان 
تماس بگیرید یا وبســایت وزارت راه وترابری را به 

 نشانی ontario.ca/transportation ببینید. 

تغییرات سفری

وزن باربرها یا محفظه هایی که به  شکل نامناسب 
طراـحـی یــا نصب شــده اند، ممکن اســت باالتر از 
وزن قابل تحمل موتورســیکلت شــود، ویژگی های 
کنترلی آن را تغییر دهد و باعث کم بادشدن تایر 

شود. 

خـالصـه 

در انتهای این فصل باید بدانید: 

الزامات بیمه ی اجباری برای موتورسیکلت ها. 	

فــروش  	 یــا  ثبــت، خریــد  اطالعــات راجع بــه 
گواهینامه هــای  و  دســت دوم  موتورســیکلت 

استانداردهای ایمنی.

ـی از موتورســیکلت بایــد بــه طور  	  چــه اجزاـی
هفتگی بررســی شــوند و چه چیزی را باید بررسی 

کنید.

تغییراتی که برای موتورسیکلت شما خطرناک  	
و غیرقانونی است. 

مــواردی که باید هنگام انتخاب دوره ی ایمنی  	
موتورسیکلت در نظر بگیرید. 
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ــاده ی  ـــون ج آزم

سطــــــح یــک  
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از دو مخــروط بــه فاصلــه ی یــک متــر از هــم و 
هــر مجموعــه بــه فاصلــه ی 4.5 متــر از هــم )از 
وســط مخــروط( قرار داده شــده اند و بــرای آزمون 
مهارت هــای موتورســیکلتتان در حرکــت دادن به 

موتور مورد استفاده قرار می گیرند. 

آزمون هــای جــاده برحســب چارچوب هــای زمانی 
مشــخصی انجــام می شــوند. بهتر اســت که زود 
برســید تا فرایند ثبت نام را کامل کنید و در زمان 
مناسب آماده ی آزمونتان شوید. وقتی می رسید 
ممتحــن به شــما خواهد گفت که انجــام آزمون 

چقدر طول خواهد کشید. 

در ادامــه، جزییــات هــر بخش از آزمــون جاده ی 
سطح یک آورده می شود: 

آمارها نشــان می دهد که راننــدگان جدید، در هر 
سنی، نسبت  به رانندگان باتجربه، بیشتر احتمال 
دارد که درگیر تصادفات شدید یا کشنده شوند. 

ایالــت اونتاریــو بــرای کمک بــه راننــدگان جدید، 
بــرای اینکــه مهارت هــای رانندـگـی خــود را بهتر و 
ایمن تر کنند، برنامه ی گواهینامه تدریجی را برای 
ـی که بــرای اولین بار درخواســت  همــه ی رانندگاـن
گواهینامه ی ماشــین یا موتورسیکلت می دهند، 
در ســال 1994 ارائــه کــرد. گواهینامــه ی تدریجی 
بــه شــما این امــکان را می دهــد کــه مهارت ها و 
تجربه هــای رانندـگـی را بــه  تدریــج و در محیطــی 
اعطــای  سیســتم  آوریــد.  به دســت  کم خطرتــر 
گواهینامــه ی دومرحلــه ای حداقــل 20 مــاه طــول 
می کشــد تا کامل شــود و شــامل دو آزمون جاده 

است. 

 )M1( قبول شــدن در آزمــون جــاده ی ســطح یــک
بــه شــما اجــازه می دهــد بــه ســطح دو برویــد و 
گواهینامــه ی کالس M2 را دریافــت کنیــد. اگــر 
ایــن آزمون را با موتورســیکلت کم ســرعت قبول 
شوید، شرط L به گواهینامه ی رانندگی تان اضافه 
می شــود. شــرط L یعنی شــما محدود به رانندگی 
با موتورسیکلت های کم سرعت فقط در جاده های 

خاصی هستید. 

اگــر آزمون را با موتور ســه چرخه قبول شــده اید، 
شــرط M بــه گواهینامــه ی رانندگی تــان اضافــه 
می شود. شرط M یعنی شما محدود به رانندگی با 

موتور سه چرخه هستید. 

آزمون جاده ی ســطح یک فقط با مهارت های پایه 
رانندگی ســروکار دارد و شــامل آزمون سه بخشی 
مهارت های موتورســیکلت اســت. مجموعه هایی 

آزمون ترمز گرفتن در 
مسیـر مستقیـــــم 

درحالی که به  آرامی حرکت می کنید و هر دو پا را 
روی جاپایی گذاشته اید، بین دو ردیف مخروط ها 
در خــط مســتقیم حرکت کنید. برای آماده شــدن 
برای آزمون ترمزگرفتن، بپیچید و شتاب بگیرید. 
بــا اســتفاده ی یکســان از هــر دو ترمــز، توقفــی 
ســریع، مطمئــن و کنترل شــده انجــام دهید که 

چرخ جلویتان روی خط پایان قرار بگیرد. 

ایــن آزمــون بــرای تعییــن تعــادل و کنتــرل در 
ســرعت های پاییــن اســت و باید در یــک حرکت 
مســتمر انجــام شــود. اگــر بایــد یــک پایتــان را 
پاییــن بگذارید یا به یک مخروط ضربه بزنید، به 
بهترین شکل ممکن خودتان را بازیابی کنید و به 

مسیرتان ادامه دهید. 

توجه
تمــام مراکــز آزمــون رانندـگـی، ممکن اســت 
نتواننــد آزمــون ســطح یــک موتورســیکلت 
را برگــزار کننــد. بــرای اطالعــات بیشــتر، باید 
www. وبســایت آزمــون رانندـگـی به نشــانی

drivetest.ca. را بررسی کنید. 

آزمــون رانــدن

موتورســیکلت را پیرامون مخروط ها در شــکل 8، 
ترجیحــًا بــا هر دو دســت کــه روی فرمان اســت، 
برانیــد. بدون از دســت دادن کنترل یــا افتادن از 
وسیله ی نقلیه با چرخ جلو، در پایان شکل 8 روی 

خط توقف، متوقف شوید. 

راننـدگــی مــارپیـــچ 

درحالی که به  آرامی حرکت می کنید و هر دو پا را 
روی جاپایی گذاشــته اید، بــا الگوی مارپیچی و با 

روشی کنترل شده حرکت کنید. 
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آزمـون جاده ی سطـح دو 

آزمــون جاده ی ســطح دو با دانــش و مهارت های 
پیشــرفته ای ســروکار دارد کــه بــه  طــور کلــی با 

تجربه ی رانندگی به  دست می آید. 

وقتی این آزمون را می دهید، ممتحن با وسیله ی 
نقلیه ی دیگری شــما را دنبال خواهد کرد و با یک 
رادیو از طریق گوشی با شما صحبت خواهد کرد. 
ـی را به شــما ارائــه خواهد  ممتحــن راهنمایی هاـی
داد. وقتی تکلیف های رانندگی را انجام می دهید، 
ممتحن شما را تماشا خواهد کرد تا مطمئن شود 
که حرکات مربوطه را با موفقیت انجام می دهید. 

بــرای کمک به آمادگی برای آزمون جاده ی ســطح 
دو، ایــن فصــل بــه شــما دربــاره ی تکلیف هــا و 
فعالیت هــای مختلفــی که از شــما انتظار می رود 

انجام دهید، می گوید. 

ــرعت  ــم  س ــیکلت های ک موتورس

و موتور گازی 

اگر وســیله ی نقلیه تان بتواند محدوده ی سرعت 
تعیین شــده ی جــاده را حفــظ کنــد، شــما بایــد از 
موقعیــت رد تایــر مناســب اســتفاده کنیــد. در 
صورتیکه وسیله ی نقلیه ی شما نتواند محدوده ی 
ســرعت تعیین شــده ی جاده را حفظ کند، تا جایی 
که ممکن و ایمن اســت باید از ســمت راســت و 
کناره ی جاده حرکت کنید. شما باید بگذارید وقتی 
شــرایط ایمن اســت، وســایل نقلیه ی ســریع تر از 
کنارتان ســبقت بگیرند. وقتی حرکت در فاصله ی 

نمایش رانندگی در جـاده 

تصویــر زیــر مســیر رانندـگـی در جــاده ی معمــول 
در مراکــز آزمــون رانندـگـی در سرتاســر اســتان را 
نشــان می دهد که در آن از موتورســوارها آزمون 

می گیرند. 

ممتحــن اجــرای شــما را از محلی اســتراتژیک که 
موتورسیکلت می تواند در چندین تقاطع مشاهده 
شــود، تماشــا می کند. از شــما انتظــار می رود که 
تمــام قوانیــن جــاده را رعایــت کنیــد، در تمــام 
تقاطع ها راهنما بزنید، موقعیت مســدودکننده ی 
خوبی داشــته باشــید و خودتان را در دید بقیه ی 
ترافیک قرار دهید. به شما از نظر موقعیت یابی در 
خط عبورتان، زاویه ی گردش، استفاده از ابزارهای 
کنترلی وســیله ی نقلیه تان و نحوه ی مشــاهده ی 

ترافیک امتیاز داده می شود. 

 

گـردش به راسـت و چـپ 

رویکرد

این امتحان رانندگی هنگامی شــروع می شود که 
ممتحــن به شــما می گویــد که به راســت یا چپ 
گردش کنید و در نقطه ای درســت قبل از ورود به 
تقاطع تمام می شــود. حتمًا اقدامات زیر را انجام 

دهید:

بررسی ترافیک 

قبــل از کم کردن ســرعت، تمــام اطرافتــان را نگاه 
کنیــد. برای بررســی ترافیک پشت ســرتان و نقاط 
کــور از آینه تان اســتفاده کنید. اگر خط عبورتان 
را تغییــر می دهیــد، یادتان باشــد که نقاط کور را 

بررسی کنید. 

خط عبوری 

به  محض اینکه مسیر خالی شد، به آخرین مسیر 
سمت چپ یا راست بروید. در صورت امکان، قبل 
از کاهــش ســرعت برای گــردش، خــط عبورتان را 
تغییــر دهیــد. به  طور کلی از مســیر تایر ســمت 
چپ اســتفاده کنید تا از جاده ی تک الینه به چپ 
گردش کنید و از مسیر تایر سمت راست استفاده 
کنیــد تا از جاده ی دوالینــه به چپ گردش کنید. 
گردش به راست معمواًل از مسیر تایر چپ آخرین 

خط عبوری راست انجام می شود. 

بســیار کم با جدول خیابان به دلیل وجود نرده ها 
یــا ســایر خطــرات، خطرناک اســت یا خــط عبوری 
برای اجازه ی ســبقت ایمن به ســایر وسایل نقلیه 
خیلی باریک اســت، شــما باید در خط عبوری تان 
از موقعیــت مســدودکننده اســتفاده کنیــد تــا 

هیچ کس نتواند از کنار شما سبقت بگیرد. 
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اگر توقف کردید

اگر نتوانید بدون توقف گردشــتان را کامل کنید، 
به دلیل اینکه راه خالی نیســت یا شــما با تابلوی 
توقف یا چراغ قرمز مواجه شــدید، الزم اســت که 
این تمرین رانندگی را انجام دهید. یادتان باشــد 

که موارد زیر را انجام دهید:

1. بــا اســتفاده از هــردو ترمز عقــب و جلو توقف 
کامل را انجام دهید. 

2. در نقطه ی توقف، درحالی که هنوز هر دو ترمز 
را گرفته ایــد، پــای چپتان را پاییــن بگذارید. این 
عمــل را فقط در صورتی انجــام دهید که بتوانید 
این کار را بدون کشیدن پایتان روی زمین انجام 

دهید. 

کــه  ندهیــد  اجــازه  کردیــد،  توقــف  ـی  وقـت  .3
موتورسیکلتتان جلو یا عقب برود. 

ـی توقــف کردیــد، چــراغ ترمــز را همچنان  4. وقـت
روشن نگه دارید. 

5. باتوجــه  بــه شــرایط ترافیـکـی، جلــو برویــد تا 

راهنما 

گردش کــردن،  بــرای  ســرعت  کاهــش  از  قبــل 
راهنمایتــان را روشــن کنیــد، مگــر اینکه وســایل 
نقلیه ای از جاده های فرعی یا خصوصی بین شــما 
و تقاطع، منتظر ورود به جاده باشــند. صبر کنید 
تــا از ایــن ورودی هــا عبــور کنیــد، در نتیجه آن 
رانندگان فکر نخواهند کرد که شما قبل از تقاطع 

گردش می کنید. 

سرعت 

وقتی به پیچ نزدیک می شوید، به  طور یکنواخت 
ســرعتتان را کم کنید. اگر موتورسیکلتتان کالچ 
و دنــده دارد، همان طــور که ســرعتتان را کاهش 
می دهیــد، دنده تان را کم کنید تا به اولین دنده 
برســید، اما برای کاهش سرعت فقط به کم کردن 
دنــده متکی نباشــید. از هر دو ترمــز عقب و جلو 
اســتفاده کنید. این کار باعث می شــود رانندگان 
دیگر بدانند شما در حال کاهش سرعت هستید. 
کمتــر از ســرعت پایداری وســیله ی نقلیه تان )15 
کیلومتــر بــر ســاعت( حرکــت نکنیــد. در چنیــن 
ســرعت کمی، وســیله ی نقلیه ممکن اســت برای 
صاف ایستادن چپ و راست برود. حتی اگر آنقدر 
مهارت دارید که برای حفظ تعادل موتورسیکلتتان 
چپ و راســت نروید، سرعت پایین حداقل کنترل 

را برای شما باقی می گذارد. 

فضا 

هنگام کاهش سرعت، حداقل 2 تا 3 ثانیه فاصله 
پشت سر وسیله ی نقلیه ی جلویی تان ایجاد کنید. 

صــورت خاموش شــدن وســیله ی نقلیــه ی جلویی 
از کنارش رد شــوید، اگر از پشت ســر خودرویی با 
شــما برخورد کند، این فضا باعث می شــود که به 
وســیله ی نقلیه ی جلویی نخورید و اگر وســیله ی 
نقلیــه ی جلویی عقب بیاید یــا دنده عقب بگیرد، 

خطر تصادف را کاهش می دهد. 

خط توقف 

اگر شــما اولیــن وســیله ی نقلیه ای هســتید که 
بــه چهارراهــی بــا چــراغ قرمــز یــا تابلــوی توقف 
نزدیــک می شــوید، در صــورت وجــود خــط توقف 
اگــر خــط  بایســتید.  روی آســفالت، پشــت آن 
توقفی وجود ندارد، پشــت خط عابر پیاده توقف 
کنیــد، چه خط کشــی باشــد، چه نباشــد. اگر خط 
عابری نیســت، در کنار پیــاده رو توقف کنید، اگر 
پیاده رویی نیست، در کنار چهارراه توقف کنید. 

ببینید که مســیر خالی اســت یا نه و شــروع به 
گردش کنید.

6. اگــر بعــد عبور از خط توقــف باید توقف کنید، 
عقب نیایید. 

مسیر تایر 

در مســیر تایر درســت توقف کنید تا مانع آمدن 
ســایر وســایل نقلیــه به کنارتــان در خــط عبوری 
شــوید. بــه  طور کلــی از مســیر تایر ســمت چپ 
اســتفاده کنیــد تــا از جــاده ی تک الینــه بــه چپ 
گردش کنید و از مسیر تایر سمت راست استفاده 
کنیــد تا از جاده ی دوالینــه به چپ گردش کنید. 
گردش به راست معمواًل از مسیر تایر چپ آخرین 
خــط عبوری راســت انجام می شــود. وقتی توقف 
می کنیــد، می توانیــد موتورتان را به  ســمت پیچ 
قرار دهید تا سایر رانندگان بدانند که شما گردش 
می کنید و مانع آمدن آن ها به کنار خود شــوید. 
اگر شما پشت یک وسیله ی نقلیه ی بزرگ توقف 
می کنیــد، مطمئن شــوید که راننــده می تواند در 

آینه ی بغل خود شما را ببیند. 

فاصله

وقتی در چهارراه پشت سر وسیله ی نقلیه ی دیگر 
توقــف کرده اید، به  اندازه ی طول موتورســیکلت، 
فضــای کافی را برای بیرون آمدن و ســبقت گرفتن 
بدون نیاز به دنده عقب ایجاد کنید. اگر وسیله ی 
نقلیه ی جلویی بزرگ است، فضای بیشتری ایجاد 
کنیــد. ایجــاد ایــن فضــا به ســه صورت از شــما 
محافظــت می کند: به شــما امکان می دهد که در 
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دنده ها )اگر باشد( 

در طــول گــردش و پیچیدن، دنده عــوض نکنید. 
تغییــر دنــده ی اشــتباه در طــول پیــچ، می تواند 
باعث ســرخوردن چرخ عقب شــود. بــه  طور کلی، 
تغییرنــدادن دنده ها هنگام گردش کردن به شــما 
کنتــرل و تعادل بیشــتری بر وســیله ی نقلیه تان 

می دهد. 

سرعت 

حــدود 4 تــا 5 ثانیه بعــد از ایمن بــودن وضعیت 
برای حرکت، راه بیفتید. ســرعتتان را تا حد کافی 
افزایــش دهیــد تــا موتورتــان خاموش نشــود یا 
بیــش از حــد دور نگیــرد. با ســرعت ثابت گردش 
کنیــد، ســرعتتان را به  انــدازه ی کافی کم کنید تا 
کنترل کامل موتورســیکلتتان را به  هنگام گردش 
داشته باشید؛ اما سرعتتان به اندازه ی کافی زیاد 
هــم باشــد تا تعادلتــان را حفظ کنیــد و کندتر از 

جریان ترافیک نباشید. 

پهن/ کوتاه 

بــدون عبور از هر نشــانه گذاری یــا جدول، به خط 
متناظر در چهارراه گردش کنید. 

گـردش کـردن 

ایــن تکلیــف رانندگی شــامل فعالیت های شــما 
هنگام گردش کردن است. یادتان باشد که موارد 

زیر را رعایت کنید: 

بررسی ترافیک 

اگر توقف کرده اید، منتظر چراغ سبز یا خالی شدن 
مســیرتان شــوید و ترافیــک اطرافتان را بررســی 
کنیــد. درســت قبــل از ورود به تقاطع، به ســمت 
چپ، راســت و مقابلتان نگاه کنید که خالی یا پر 
بودن مسیر را ببینید. اگر درباره ی حق تقدم تردید 
دارید، سعی کنید با عابران یا رانندگان نزدیکتان 
تماس چشمی برقرار کنید. اگر امکان این هست 
که هنگام گردشــتان، وســیله ی نقلیــه ی دیگر از 
شــما ســبقت بگیرد، قبل از شروع به گردش نقاط 
کورتــان را بررســی کنیــد. اگر وســیله ی نقلیه یا 
عابــر دیگــری حق تقدم دارد و برای دوری از شــما 
باید حرکتی کند، شــما ترافیک را درســت بررســی 

نکرده اید. 

هردو پا 

در طــول گردش، هــردو پا را روی جاپایی بگذارید. 
بــرای راحت تر واردشــدن به پیچ یــا گردش کردن، 
موتورتان را راه نبرید. شــما هنــگام گردش کردن، 
در معرض بیشــترین خطر هســتید. نگه داشــتن 
هــر دو پــا روی جاپایی، به شــما حداکثر کنترل را 
می دهــد؛ هنگامی که بیشــتر از هــر وقتی به آن 

نیاز دارید. 

برگردیــد تــا با ترافیــک اطرافتان یکی شــوید. در 
ترافیک سبک، با میزان متوسطی شتاب بگیرید. 
در ترافیک ســنگین، شــاید باید ســریع تر شتاب 
بگیرید. اگر وســیله ی نقلیه تان دنده ای است، با 

افزایش سرعت، دنده را عوض کنید. 

خاموش کردن راهنما 

اگــر راهنمایتــان خــودکار نیســت، آن را خاموش 
کنید. 

کـامل کـردن گـردش 

در ایــن تکلیــف رانندـگـی بــه  طــور کامــل گردش 
می کنید. این تکلیف هنگامی شروع می شود که 
وارد چهارراه می شــوید و هنگامــی پایان می یابد 
که به ســرعت معمول ترافیــک برگردید. اقدامات 

زیر را انجام دهید: 

خط عبوری 

گردشــتان را در خط عبوری متناظر با خطی که از 
آن گردش می کنید کامل کنید. به  طور کلی، باید 
گردشتان را در مسیر تایر سمت چپ تمام کنید. 
اگــر در جاده ی چندالینه به چپ گردش می کنید، 
به سرعت معمول ترافیک برگردید و وقتی شرایط 
ایمــن اســت به خط عبــوری کنــار جــدول بروید. 
اگر در حال گردش به راســت در جاده ای هســتید 
کــه خط عبوری ســمت راســت با وســایل نقلیه ی 
پارک شــده مسدود شده است یا به دالیل دیگری 
نمی شــود از آن اســتفاده کرد، مستقیم وارد خط 

عبوری دردسترس بعدی شوید. 

بررسی ترافیک 

ـی بــه ســرعت معمــول ترافیــک برمی گردید،  وقـت
آینه هایتان را بررسی کنید تا از وضعیت ترافیک 

مسیر جدید آگاه شوید. 

سرعت 

بــا شــتاب گیری آرام به ســرعت ترافیــک معمول 
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فاصله 

هنــگام کاهش ســرعت، حداقل دو تا ســه ثانیه 
فاصله با وسیله ی نقلیه ی جلویی تان ایجاد کنید. 

توقف 

این تکلیف شــامل اقداماتی می شــود که هنگام 
عبــور از چهــارراه و بازگشــت بــه ســرعت معمول 
ترافیــک انجــام می دهید. حتمــًا اقدامــات زیر را 

انجام دهید: 

توقف 

بــا گرفتن هــردو ترمز عقــب و جلــو، کامل توقف 
کنیــد. در نقطــه ی توقــف، پــای چپتــان را پایین 
بگذارید؛ درحالی که هنوز از هر دو ترمز اســتفاده 
می کنیــد. وقتی پایتــان را روی زمین بگذارید که 
بتوانیــد بــدون کشــیدن پایتــان روی زمین، این 
کار را انجــام دهید. وقـتـی توقف کردید، نگذارید 
موتورسیکلتتان عقب یا جلو برود. هنگام توقف 
چــراغ ترمزتــان را روشــن نگــه داریــد. باتوجه  به 
شرایط ترافیک، کمی به جلو بروید تا مسیر خالی 
را ببینیــد و بعد شــروع به عبــور از چهارراه کنید. 
اگــر بعد از عبور از خط توقــف، باید توقف کنید، 

دنده عقب نگیرید. 

مسیر تایر 

در مســیر تایر درســت توقف کنید تا مانع آمدن 
سایر وسایل نقلیه به کنارتان در خط عبوری شوید. 

تـوقف در چهــارراه 

رویکرد 

ایــن تکلیــف رانندگی در چهارراه انجام می شــود، 
جایی که باید توقف کنید. این تکلیف از نقطه ای 
شــروع می شــود که می توانید چهــارراه را ببینید 
و درســت قبــل از ورود به چهــارراه پایان می یابد. 

حتمًا این اقدامات را انجام دهید:

بررسی ترافیک 

قبــل از کاهش ســرعت، تمام اطرافتان را بررســی 
کنید. آینه ها و نقاط کورتان را بررسی کنید. 

سرعت 

ـی بــه چهــارراه نزدیــک می شــوید، بــه  طــور  وقـت
یکنواخت ســرعتتان را کم کنیــد. هنگام کاهش 
سرعت، تا پایین ترین دنده، دنده را کم کنید. اما 
برای کاهش سرعت، فقط به کم کردن دنده متکی 
نباشــید. از هر دو ترمز عقب و جلویتان استفاده 
کنید. این کار باعث می شــود کــه رانندگان دیگر 
بدانند که شــما در حال کاهش ســرعت هستید. 
آهسته تر از سرعت پایداری موتورسیکلت حرکت 
نکنید. در چنین سرعت کمی، موتورسیکلت برای 
صاف ایســتادن ممکــن اســت بــه چــپ و راســت 
برود. حتی اگر مهارت کافی دارید تا بدون چپ و 
راست رفتن تعادل موتورسیکلتتان را حفظ کنید، 

سرعت پایین حداقل کنترل را به شما می دهد. 

در موقعیتی توقف کنید که ســایر وســایل نقلیه 
نتوانند از کنار شما در خط عبوری رد شوند. 

عبور از چهارراه 

این تکلیف شامل فعالیت هایی است که هنگام 
عبــور از چهــارراه و بازگشــت به ســرعت معمول 
انجــام می دهیــد. حتمًا ایــن فعالیت ها را انجام 

دهید: 

بررسی ترافیک 

اگر توقف کرده اید، منتظر چراغ سبز یا خالی شدن 
مســیرتان شــوید و ترافیــک اطرافتان را بررســی 
کنیــد. درســت قبــل از ورود به تقاطع، به ســمت 
چــپ، راســت و مقابلتــان نــگاه کنیــد تــا ببینید 
مســیرتان خالــی اســت. اگــر درباره ی حــق تقدم 
تردیدی دارید، ســعی کنید با عابــران یا رانندگان 
نزدیکتان تماس چشــمی برقــرار کنید. اگر امکان 
این هست که هنگام گردشتان، وسیله ی نقلیه ی 
دیگر از شما سبقت بگیرد، قبل از شروع به گردش 
نقاط کورتان را بررســی کنید. اگر وسیله ی نقلیه 
یا عابر دیگری حق تقدم دارد و برای دوری از شما 
باید حرکتی کند، شــما ترافیک را درســت بررســی 

نکرده اید.

 

دنده ها )اگر باشد( 

در طــول گردش و پیچیدن، دنده را عوض نکنید. 
اگــر مجبــور به این کار هســتید، بالفاصله بعد از 

به  طور کلی، همین کار را هنگام نزدیک شــدن به 
چهارراه انجام دهید. اگر پشــت وسیله ی نقلیه ی 
بــزرگ توقــف می کنید، مطمئن شــوید که راننده 

می تواند در آینه ی بغل خود، شما را ببیند. 

فاصله

وقتی در چهارراه پشت سر وسیله ی نقلیه ی دیگری 
توقــف کرده ایــد، به اندازه ی طول موتورســیکلت، 
فضــای کافی را برای بیرون آمدن و ســبقت گرفتن 
بدون نیاز به دنده عقب ایجاد کنید. اگر وسیله ی 
نقلیه ی جلویی بزرگ است، فضای بیشتری ایجاد 
کنیــد. ایجــاد ایــن فضــا به ســه صورت از شــما 
محافظــت می کند: به شــما امکان می دهد که در 
صورت خاموش شدن وســیله ی نقلیه ی جلویی از 
کنــار آن رد شــوید، اگــر از پشت ســر خودرویی با 
شــما برخورد کند، این فضا باعث می شــود که به 
وســیله ی نقلیه ی جلویی نخورید و اگر وســیله ی 
نقلیــه ی جلویی عقب بیاید یــا دنده عقب بگیرد، 

خطر تصادف را کاهش می دهد. 

خط توقف 

اگر شــما اولیــن وســیله ی نقلیه ای هســتید که 
بــه چهارراهــی بــا چــراغ قرمــز یــا تابلــوی توقف 
نزدیــک می شــوید، در صــورت وجــود خــط توقف 
اگــر خــط  بایســتید.  روی آســفالت، پشــت آن 
توقفی وجود ندارد، پشــت خط عابر پیاده توقف 
کنیــد، چه خط کشــی باشــد، چه نباشــد. اگر خط 
عابری نیســت، در کنار پیــاده رو توقف کنید، اگر 
پیاده رویی نیســت، در کنــار چهارراه توقف کنید. 
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در چـهـــــارراه 

رویکرد 

این تکلیف رانندگی در چهارراهی انجام می شــود 
که شــما الزم نیســت توقف کنید. این تکلیف از 
نقطه ای شــروع می شــود که می توانید چهارراه را 
ببینیــد و درســت قبــل از ورود به چهــارراه پایان 
می یابد. یادتان باشد که موارد زیر را رعایت کنید: 

بررسی ترافیک 

وقتی به چهارراه نزدیک می شوید، به سمت چپ 
و راســت نگاه کنید تا ترافیــک چهارراه را ببینید. 
اگر برای رســیدن به چهارراه باید ســرعتتان را کم 
کنید، با آینه هایتان ترافیک پشت ســر را بررســی 

کنید. 

 

سرعت 

هنــگام عبــور از چهــارراه، همــان ســرعت را حفظ 
کنید، مگر اینکه احتمال داشته باشد که وسایل 

حرکــت موتورســیکلت و قبــل از ورود به چهارراه، 
دنــده را عــوض کنیــد. همچنین، شــما می توانید 
در چهارراهــی که بیشــتر از چهار خــط دارد، دنده 
عــوض کنیــد، در غیــر ایــن صــورت ســرعتتان از 
بقیــه ی ترافیــک کمتر خواهد شــد. به طــور کلی، 
تغییرندادن دنده ها، هنگام گردش کردن به شــما 
کنتــرل و تعادل بیشــتری بر وســیله ی نقلیه تان 

می دهد. 

بررسی ترافیک 

ـی بــه ســرعت معمــول ترافیــک برمی گردید،  وقـت
آینه هایتان را بررسی کنید تا بعد عبور از چهاراه، 

از وضعیت ترافیک آگاه شوید. 

سرعت 

درصــورت ایمن بــودن شــرایط، ظرف 4 تــا 5 ثانیه 
حرکــت کنیــد. بــا شــتاب گیری آرام بــه ســرعت 
ترافیــک معمول برگردیــد تا با ترافیــک اطرافتان 
یکی شــوید. در ترافیک سبک، با میزان متوسطی 
شــتاب بگیریــد. در ترافیک ســنگین، شــاید الزم 
باشــد ســریع تر شــتاب بگیریــد. اگــر وســیله ی 
نقلیه تان دنده ای اســت، با افزایش سرعت، دنده 

عوض کنید. 

برگشــته اید انجام می دهید. ایــن نکات را به  یاد 
داشته باشید: 

خط عبوری 

در چهــارراه از نشــانه گذاری هــای خــط عبوری رد 
نشــوید و یا مســیر تایرتان را تغییر ندهید. اگر 
وســیله ی نقلیــه ای گــردش بــه چپ کنــد، یا اگر 
وســیله ی نقلیه ای که به  ســمت چهارراه می آید، 
از ســمت راســت خط عبوری تان را ببندد، به  جای 
سبقت از کنار وسیله نقلیه، سرعتتان را کم کنید 

یا متوقف شوید. 

دنده ها )اگر باشد( 

هنــگام عبور از چهارراه، دنده را عوض نکنید. اگر 
مجبور به این کار هستید، بالفاصله بعد از حرکت 
موتورســیکلت و قبل از ورود بــه چهارراه، دنده را 
عــوض کنیــد. همچنین، می توانیــد در چهارراهی 
که بیشتر از چهار خط دارد، دنده عوض کنید، در 
غیر این صورت سرعتتان از بقیه ی ترافیک کمتر 
خواهد شــد. به  طــور کلی، تغییرنــدادن دنده ها، 
هنگام گردش به شما کنترل و تعادل بیشتری بر 

وسیله ی نقلیه تان می دهد. 

بررسی ترافیک 

اگر برای رسیدن به چهارراه سرعتتان را کم کردید، 
قبل از برگشتن به سرعت معمول ترافیک، دوباره 

آینه هایتان را بررسی کنید. 

نقلیه از مقابل شما از چهارراه عبور کنند. در چنین 
مواقعــی ســرعتتان را کم کنیــد و آماده ی توقف 
باشید. مراقب عابرانی که در حال عبور از چهارراه 
می باشــند و وســایل نقلیــه ای کــه کنار چهــارراه 
یا در حال نزدیک شــدن با ســرعت باالتر هســتند 
باشید. وقتی به چهارراه نزدیک می شوید، به طور 
یکنواخت ســرعتتان را کم کنیــد. هنگام کاهش 
ســرعت، تــا پایین تریــن دنده، دنــده را کم کنید؛ 
امــا فقط بــه کم کردن دنده متکی نباشــید. از هر 
دو ترمــز عقــب و جلویتــان اســتفاده کنیــد. این 
کار باعــث می شــود که رانندگان دیگــر بدانند که 
شــما در حال کاهش سرعت هســتید. آهسته تر 
از ســرعت پایداری موتورسیکلتتان حرکت نکنید 
)15 کیلومتــر بر ســاعت(. در چنین ســرعت کمی، 
موتورســیکلت برای صاف ایســتادن ممکن اســت 
ـی مهارت  تــاب بخــورد. حتی اگر بــه  اندازه ی کاـف
دارید تا بدون تاب خوردن تعادل موتورسیکلتتان 
را حفــظ کنید، ســرعت پایین حداقــل کنترل را به 

شما می دهد. 

فاصله 

هنــگام کاهش ســرعت، حداقل دو تا ســه ثانیه 
فاصله با وسیله ی نقلیه ی جلویی تان ایجاد کنید. 

عبورکردن 

ایــن تکلیــف رانندـگـی شــامل اقداماتی می شــود 
ـی وارد چهارراه می شــوید تــا وقتی از  کــه از وقـت
آن عبــور کرده ایــد و به ســرعت معمــول ترافیک 
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فاصله 

از مســیر تایر ســمت چپ حرکت کنید. وقتی در 
گذرگاه هســتید و وارد ترافیک آزادراه می شوید، 
حداقل دو تا سه ثانیه فاصله را با وسیله ی نقلیه ی 
مقابلتان ایجاد کنید. اگر ترافیک ســنگین است، 
یا با چنان ســرعت باالیی حرکت می کند که حفظ 
فاصله ی طولی مطلوب دشــوار است، سرعتتان را 
تغییر دهید تا به بهترین فاصله ی ممکن دســت 

یابید. 

سرعت 

در گذرگاه، بیشــتر از ســرعت ایمن گذرگاه حرکت 
نکنید. در خط سرعت، سرعتتان را افزایش دهید 
تــا با ترافیک آزادراه یکی شــود. هنــگام ورود به 
ترافیــک، ســرعتتان را کنترل کنید تــا به آرامی با 

ترافیک آزادراه یکی شوید. 

ورود به ترافیک 

بــا حرکــت تدریجــی و آرام به  ســمت مســیر تایر 
ســمت چــپ کــه نزدیک تریــن خــط عبــور آزادراه 

است، وارد ترافیک آزادراه شوید. 

خاموش کردن راهنما 

بــه  محــض اینکــه وارد ترافیــک آزادراه شــدید، 
راهنمایتان را خاموش کنید. 

آزادراه 

ورود 

ایــن بخــش شــامل افرادی کــه با موتورســیکلت 
کم سرعت یا موتورگازی در آزمون شرکت می کنند 

نمی شود. 

ایــن تکلیف رانندگی در گــذرگاه ورودی به آزادراه 
شــروع می شــود و هنگامی پایــان می یابد که به 
ســرعت ترافیــک آزادراه رســیده باشــید. یادتــان 

باشد که کارهای زیر را انجام دهید: 

بررسی ترافیک 

وقـتـی در گــذرگاه هســتید، بــه  محــض اینکــه 
توانســتید ترافیک آزادراه که از پشت سر نزدیک 
می شــود را ببینید، بــرای پیداکــردن فضای ایمن 
ورود به ترافیک، آینه ها و نقاط کورتان را بررسی 
کنیــد. در همیــن حــال، مراقــب وســایل نقلیه ی 
مقابلتان در گذرگاه باشــید و عقب و در فاصله ی 
ایمن قرار بگیرید. به طور مســاوی در مقابل خود، 
آینه هــا و دو طــرف را نگاه کنید و نقاط کورتان را 
بررسی کنید تا بتوانید به  طور ایمن وارد ترافیک 

شوید.

راهنمازدن 

اگــر تــا ایــن زمــان راهنمــا نزده ایــد، راهنمایتــان 
را فــورًا روشــن کنیــد تــا ترافیــک آزادراه بتوانــد 

موتورسیکلتتان را در گذرگاه ببیند. 

دو طــرف موتورســیکلتتان، فاصلــه ایجاد کنید و 
در نقاط کور ســایر وســایل نقلیه رانندگی نکنید. 
سعی کنید پشت سر وسایل نقلیه ی بزرگ حرکت 
نکنید. آن ها به  خاطر اندازه شــان، بیشتر از سایر 
وسایل نقلیه مانع دید شما به ترافیک می شوند. 

در مسیر تایر درست حرکت کنید. 

خروج 

ایــن بخــش شــامل افرادی کــه با موتورســیکلت 
کم سرعت یا موتورگازی در آزمون شرکت می کنند 

نمی شود. 

این تکلیف رانندگی هنگامی شــروع می شود که 
شما در آخرین مسیر سمت راست آزادراه حرکت 
می کنید و می توانید خروجی تان را ببینید. وقتی 
بــه آخر گــذرگاه خروجی می رســید، ایــن تکلیف 
پایــان می یابد. یادتان باشــد کــه اقدامات زیر را 

انجام دهید: 

بررسی ترافیک 

قبــل از ورود بــه خــط عبــور خروج، ســمت چپ و 
راست و آینه هایتان را بررسی کنید. اگر در سمت 
راست شما خط عبوری مانند خط سرعت از گذرگاه 
ورودی یا کناره ی آسفالتی است، یادتان باشد که 

نقطه ی کور سمت راستتان را بررسی کنید. 

راهنما 

قبل از رســیدن به خط عبــور خروج، راهنمایتان را 

حرکت کردن در آزادراه 

ایــن بخــش شــامل افرادی کــه با موتورســیکلت 
کم سرعت یا موتورگازی در آزمون شرکت می کنند 

نمی شود. 

در این تکلیف رانندگی، فعالیت های شــما هنگام 
رانــدن در آزادراه بررســی می شــود نــه ورود بــه 
ترافیک، تغییر خط عبوری یا خروج. حتمًا یادتان 

باشد که نکات زیر را رعایت کنید: 

بررسی ترافیک 

هنــگام رانندگی در آزادراه، تمام ترافیک اطرافتان 
را بررســی کنید و هر 5 تا 10 ثانیه آینه هایتان را 

نگاه کنید. 

سرعت 

باالتر از محدوده ی ســرعت یا بــه  طور غیرمعقول 
آرام حرکــت نکنیــد. هــر وقــت امکان داشــت، با 
سرعتی ثابت حرکت کنید. برای آگاهی از شرایط 
خطرنــاک و یــا موانعــی کــه بــا تغییر ســرعتتان 
می توانیــد از آن ها دوری کنیــد، مقابلتان را نگاه 

کنید که 12 تا 15 ثانیه بعد کجا خواهید بود. 

فاصله 

همیشه با وســیله ی نقلیه ی مقابلتان حداقل دو 
تا ســه ثانیه فاصله داشــته باشید. اگر وسیله ی 
نقلیه ی دیگری با فاصله ی خیلی کمی از پشت سر 
شــما می آیــد، فضــای بیشــتری را در مقابلتان یا 
برای تغییر مســیر ایجاد کنید. سعی کنید در هر 
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تغییـر خط عبـوری 

این تکلیف رانندگی هنگامی شــروع می شــود که 
ـی بــرای تغییــر خط عبوری هســتید  دنبــال فضاـی
و هنگامــی پایان می یابد که شــما بــه طور کامل 
خــط عبورتان را تغییر داده اید. یادتان باشــد که 

کارهای زیر را انجام دهید:

بررسی ترافیک 

وقـتـی منتظر تغییر ایمن خط عبورتان هســتید، 
تمــام اطرافتــان را نــگاه کنیــد. بــه  طور مســاوی 
بــه بررســی مقابلتــان، نقــاط کــور و آینه هایتان 
بپردازیــد. اگــر در کنار خط عبــوری که قصد ورود 
بــه آن را داریــد، خط دیگری هســت، ترافیک آن 
خط را هم بررســی کنید تا از تصادف با وســیله ی 
نقلیه ای که هم زمان با شما وارد آن خط می شود، 

جلوگیری کنید. 

ر اهنما زدن 

وقـتـی فضای کافی بــرای تغییر خط عبــور دارید، 
راهنمایتان را روشن کنید. بعد از راهنمازدن، قبل 
از شروع ورود به خط عبوری دیگر، بار دیگر نقاط 
کورتان را بررسی کنید. باید به  موقع راهنما بزنید 
تا ترافیک پشت ســرتان زمان واکنش نشان دادن 
داشــته باشــد. اگــر ترافیــک در خــط عبــوری که 
قصــد ورود بــه آن را دارید ســنگین اســت، باید 
قبــل از وجود فضای کافی برای تغییر خط عبوری، 
راهنمایتان را روشن کنید. این کار باعث می شود 
راننــدگان پشت ســرتان بدانند که شــما به  دنبال 

فضایی برای تغییر خط عبور هستید. 

روشن کنید. 

خط خروج 

در ابتــدای خط عبوری با حرکـتـی تدریجی و آرام، 
وارد خط خروج شــوید. در مســیر تایر سمت چپ 

حرکت کنید و بین خطوط حرکت کنید. 

سرعت 

ـی بــه  طور کامــل وارد خــط خروج نشــده اید،  وقـت
ســرعتتان را کم نکنید. هنگامی که در خط خروج 
قرار گرفتید، به تدریج سرعتتان را کم کنید، بدون 
اینکــه باعث شــوید ترافیک پشت ســرتان بماند. 
هــر دو ترمــز عقــب و جلویتان را اســتفاده کنید 
تا ســرعتتان را کم کنید. این کار باعث می شــود 
که رانندگان دیگر بدانند که شــما در حال کاهش 
سرعت هســتید. هنگام کاهش ســرعت، دنده را 

کم کنید. 

فاصله 

با وســیله ی نقلیه ی جلویی تان حداقل دو تا ســه 
ثانیه فاصله داشته باشید.

خاموش کردن راهنما 

وقـتـی در گذرگاه خروجی هســتید، راهنمایتان را 
خاموش کنید. 

توقـف درکنار جاده 

رویکرد 

ایــن تکلیــف رانندگی وقتی شــروع می شــود که 
ممتحن از شما می خواهد توقف کنید و هنگامی 
تمام می شود که توقف کردید. حتمًا اقدامات زیر 

را انجام دهید:

بررسی ترافیک 

قبل از کاهش سرعت، ترافیک مقابلتان را بررسی 
بــرای بررســی ترافیــک  از آینه هایتــان  کنیــد و 
پشت ســرتان اســتفاده کنیــد. اگر ممکن اســت 
که وســیله ی نقلیه یا عابری از سمت راست شما 
رد شــود، قبل از حرکت کردن، نقطه ی کور ســمت 

راستتان را بررسی کنید. 

راهنمازدن 

قبل از کاهش سرعت، راهنمایتان را روشن کنید، 
مگر اینکه وسایل نقلیه ای منتظر ورود به جاده از 
جاده های فرعی یا اختصاصی بین شما و نقطه ای 
باشند که قصد توقف در آن را دارید. صبر کنید تا 
از این ورودی ها عبور کنید تا رانندگان فکر نکنند 

که شما قبل از نقطه ی توقف، گردش می کنید. 

سرعت 

وقـتـی می خواهید توقف کنید، به طور یکنواخت، 
ســرعتتان را کم کنید. اگر موتورسیکلتتان کالچ 

فاصله 

حداقل دو تا سه ثانیه فاصله را با وسیله ی نقلیه 
جلویی تان حفظ کنید. اگر در کنار خط عبوری که 
قصــد ورود بــه آن را داریــد، خط دیگری هســت، 
مراقب باشید که در کنار یا نقطه ی کور وسیله ی 

نقلیه ی دیگر حرکت نکنید. 

تغییر خط عبور 

ـی آرام و تدریجی به خط  خــط عبــوری را بــا حرکـت
جدید تغییر دهید. در مســیر تایری حرکت کنید 
که بیشــترین فضا را بین شــما و ســایر وســایل 

نقلیه در خط کناری تان ایجاد می کند. 

خاموش کردن راهنما 

بــه  محــض تغییــر خــط عبورتــان، راهنمایتــان را 
خاموش کنید. 
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پارک کردن 

باتوجــه  به ســطح پارکینــگ، موتورســیکلتتان را 
جایی قرار دهید که هنگام پایین بودن جک بغل، 
پایدار باشــد. دنــده را در حالت خالص بگذارید یا 
موتور را خاموش کنید. جک بغل را پایین بیاورید. 

ازسر گرفتن حرکت 

ایــن تکلیــف رانندگی وقتی شــروع می شــود که 
ممتحــن از شــما بخواهــد بــه جــاده برگردیــد و 
هنگامی تمام می شود که شما به سرعت معمول 

ترافیک رسیده اید. اقدامات زیر را انجام دهید:

روشن کردن 

موتورسیکلتتان را ثابت نگه دارید، درصورت لزوم 
جک بغل را باال بیاورید و موتور را روشن کنید. 

راهنمازدن 

چــراغ چشــمک زن چهارطرفــه را خامــوش کنید و 
راهنمای سمت چپتان را روشن کنید. 

بررسی ترافیک 

درست قبل از به  راه افتادن پس از توقف، آینه ها 
و نقطه ی کور سمت چپتان را بررسی کنید. 

سرعت 

بــا شــتاب گیری آرام به ســرعت معمــول ترافیک 
برگردیــد تــا با ترافیــک اطرافتان یکی شــوید. در 
ترافیک سبک، به  طور متوسط شتاب بگیرید. در 
ترافیک ســنگین تر، باید ســریع تر شتاب بگیرید. 

و دنده دارد، هنگام کاهش سرعت، تا پایین ترین 
دنده، دنده را کم کنید؛ اما فقط متکی به کم کردن 
دنده نباشید. از هر دو ترمز عقب و جلو استفاده 
کنیــد. این کار باعث می شــود تا راننــدگان دیگر 
بدانند که شــما در حال کاهش ســرعت هستید. 

بدون تاب خوردن توقف کنید. 

موقعیت مسیر 

تــا جای ممکن، دور از بخــش عبوری جاده توقف 
ـی توقــف نکنیــد که جلــوی ورودی یا  کنیــد. جاـی

وسایل نقلیه ی دیگر را بگیرید. 

 

توقف 

این تکلیف رانندگی شــامل اقداماتی می شود که 
پــس از توقف انجام می دهید. یادتان باشــد که 

کارهای زیر را انجام دهید:

راهنمازدن 

اگر موتورسیکلت شما چراغ چشمک زن چهارطرفه 
چــراغ  و  کنیــد  خامــوش  را  راهنمایتــان  دارد، 

چشمک زن چهارطرفه را روشن کنید. 

پیـــــچ 

این تکلیف رانندگی هنگامی شــروع می شود که 
پیــچ را می بینید و هنگامی پایان می یابد که به 
 طور کامل پیچیدید. اقدامات زیر را انجام دهید:

سرعت

با نزدیک شــدن به پیچ، ســعی کنید سرعت ایمن 
بــرای پیچ را تعیین کنید. برای انجام این کار، به  
دنبال نشانه هایی مانند تابلویی که سرعت ایمن را 
نشان می دهد، شکل پیچ و نوع جاده ای که در آن 
حرکت می کنید باشــید. با سرعتی ایمن وارد پیچ 
شوید. در پیچ کور که نمی توانید تمام مسیرهای 
اطراف آن را ببینید، در مواردی که ترافیک روبه رو 
بــه  طــرف خط شــما می آید و یــا پیــچ باریکتر از 
چیزی است که انتظار دارید، آرام تر حرکت کنید. 
اگر موتورسیکلت شما دنده دارد و باید دنده کم 
کنید، این کار را قبل از ورود به پیچ انجام دهید. 
در پیچ دنده عوض نکنید. عوض نکردن دنده ها به 
شما تسلط بیشــتری بر موتورسیکلتتان می دهد 
و خطر قفل شدن چرخ عقب هنگام کم کردن دنده 
را کاهش می دهد. در پیچ با سرعتی حرکت کنید 
کــه نیروهای به وجودآمــده از پیچیدن در پیچ را 
متعــادل می کنــد. نزدیک به آخر پیچ، شــروع به 
شتاب گرفتن کنید تا به سرعت معمول برگردید. 

اگر وســیله ی نقلیه ی شــما دنده ای است، هنگام 
افزایش ســرعت، دنــده را عوض کنید. در مســیر 

تایر سمت چپ حرکت کنید. 

خاموش کردن راهنما 

به  محض برگشتن به جاده، راهنمایتان را خاموش 
کنید. 
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بـخــش تجــــاری 

ایــن تکلیف رانندگی در قســمت صــاف جاده که 
تعدادی از کسب وکارها قرار دارند انجام می شود. 

حتمًا اقدامات زیر را انجام دهید:

بررسی ترافیک 

در بخــش تجــاری، بــه  غیــر از تقاطــع، مکان های 
زیــادی وجــود دارد کــه عابــران و وســایل نقلیــه 
می خواهند وارد جاده شوند. این مکان ها عبارتند 
بخش هــای  تجــاری،  بخش هــای  ورودی هــای  از 
ساخت وســاز، خطوط عابر پیاده و تقاطع راه آهن. 
در ایــن مکان ها و هر مکان دیگری، برای بررســی 
عابران و وسایل نقلیه ای که در حال ورود به جاده 

هستند، به چپ و راست نگاه کنید. 

بررسی آینه 

هنــگام حرکت، هــر پنج تا ده ثانیــه آینه هایتان 
را بررســی کنید. در ترافیک ســنگین یا جایی که 
ـی حرکــت  وســایل نقلیــه بــا ســرعت های متفاوـت

می کنند، آینه هایتان را بررسی کنید. 

خط عبوری 

برای عبور در ترافیک، از ایمن ترین خط عبور حرکت 
کنیــد کــه معمواًل خط کنار جدول اســت. اگر خط 
کنار جدول اشــغال باشد یا خطرات زیادی در کنار 
جدول باشــد، خط عبور مرکــزی انتخاب ایمن تری 
خواهد بود. باتوجه  به شرایط ترافیک، در بهترین 
مســیر تایــر حرکت کنیــد که معمواًل مســیر تایر 
چپ در خط کنار جدول و مسیر تایر سمت راست 

خط عبوری 

ـی وارد پیج می شــوید، تا جای ممکن، اطراف  وقـت
آن را بررسی کنید. این کار به شما کمک می کند 
که در پیچ در خط عبوری تان بدون مشکل حرکت 
کنیــد. اگر فقــط به مســیر مقابلتان نــگاه کنید، 
احتمــال اینکه در خط عبورتان عقب و جلو بروید 
و مدام فرمانتان را اصالح کنید، بیشــتر است. در 
پیچی با فاصله ی دید کم، در مسیر تایری حرکت 
کنیــد کــه می توانید بیشــتر جــاده ی مقابلتان را 
ببینید. اگر پیچ به سمت چپ است، از مسیر تایر 
ســمت راســت اســتفاده کنید. اگر پیچ به  سمت 
راســت اســت، هنگام بررســی ترافیک روبه رو که 
ممکن است بیشتر فضای پیچ را بگیرند، تا جایی 
که ممکن اســت به  ســمت چپ بروید. همچنین 
بــرای حرکت در پیچ باریک تر باید مســیر تایرتان 
را تغییر بدهید؛ نسبت  به زمانی که در پیچ پهن 

حرکت می کنید. 

 

 

منطقـه ی مسکـونـی 

این تکلیف رانندگی در قسمت های صاف جاده ی 
روســتایی یا مسکونی انجام می شود. این نکات 

را یادتان باشد: 

بررسی ترافیک 

در جاده ی مســکونی، مراقب ورودی های مدارس، 
اختصاصــی،  مســیرهای  پیــاده،  عابــر  خطــوط 
پیاده روها و هر محل دیگری که ممکن است خطر 
ترافیکی وجود داشته باشد، باشید. در جاده های 
روســتایی، مراقــب ورودی های مناطق مســکونی، 
مــزارع و بخش هــای تجاری و صنعتی باشــید. در 
تمــام این محل ها، به چپ و راســت نگاه کنید تا 
مراقب وســایل نقلیه و عابرانی باشید که در حال 

ورود به جاده هستند. 

بررسی آینه 

هنــگام حرکــت هر پنج تــا ده ثانیــه آینه هایتان 
را بررســی کنید. در ترافیک ســنگین یا جایی که 

در خط مرکزی است. در بین خطوط حرکت کنید. 
برای آگاهــی از موقعیت های خطرناک یا موانعی 
که می توانید با تغییر مسیر از آن ها دوری کنید، 
مقابلتان را نگاه کنید تا ببینید 12 تا 15 ثانیه بعد 

کجا خواهید بود. 

سرعت 

باالتــر از محــدوده ی ســرعت مجــاز یــا بــه ط ور 
غیرمعقول آهسته حرکت نکنید. هرجا که امکان 
داشت، با سرعت ثابت حرکت کنید. برای آگاهی 
از موقعیت های خطرناک یا موانعی که می توانید 
با تغییر مســیر از آن ها اجتنــاب کنید، مقابلتان 
را نــگاه کنیــد تــا ببینیــد 12 تا 15 ثانیــه بعد کجا 

خواهید بود. 

فاصله 

همیشه حداقل دو تا سه ثانیه با وسیله ی نقلیه ی 
مقابلتــان فاصلــه داشــته باشــید. اگر وســیله ی 
نقلیه ی دیگری با فاصله خیلی کمی از پشت ســر 
شــما می آیــد، فضــای بیشــتری را در مقابلتان یا 
برای تغییر مســیر ایجاد کنید. سعی کنید در هر 
دو طــرف موتورســیکلتتان، فاصلــه ایجاد کنید و 
در نقاط کور ســایر وســایل نقلیه رانندگی نکنید. 
در ترافیک آرام، پشت ســر وســایل نقلیه ی بزرگی 
که مانع دید شــما از ترافیک مقابلتان می شــوند، 
حرکت نکنید. وقتی پشت ســر وســیله ی نقلیه ی 
دیگــری توقف می کنید، حداقل بــه  اندازه ی طول 

موتورسیکلت عقب باشید.
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نقلیه ی دیگری با فاصله ی خیلی کمی از پشت سر 
شــما می آیــد، فضــای بیشــتری را در مقابلتان یا 
بــرای تغییر مســیر ایجاد کنیــد. در ترافیک آرام، 
پشت ســر وســایل نقلیــه ی بزرـگـی حرکــت نکنید 
که مانع دید شــما از ترافیک مقابلتان می شــوند. 
وقتی پشت ســر وســیله ی نقلیه ی دیگری توقف 
می کنیــد، حداقل به اندازه ی طول موتورســیکلت 

عقب باشید.

 

ـی حرکــت  وســایل نقلیــه بــا ســرعت های متفاوـت
می کنند، آینه هایتان را بررسی کنید. 

خط عبوری 

بــه  طور کلــی، در مســیر تایر ســمت چپ حرکت 
کنیــد. اگــر هیچ نشــانه گذاری ای بــرای خط عبور 
وجــود نــدارد، در بخش عبــوری جــاده بمانید. در 
خیابان های مســکونی پهن، به  ســمت مرکز جاده 
و دور از وســایل نقلیــه ی پارک شــده یــا عابــران 
باشــید. جایی که شــما نمی توانید به  خاطر وجود 
پیــچ یا تپه فاصلــه ی خیلی زیــادی را ببینید، در 
مســیر تایــری حرکت کنید که شــما را از تصادف 
با وســیله ی نقلیــه ی روبه رویی که در خط وســط 
اســت دور می کند. برای آگاهــی از موقعیت های 
خطرناک یا موانعی که می توانید با تغییر مســیر 
از آن هــا اجتناب کنید، مقابلتــان را نگاه کنید تا 

ببینید 12 تا 15 ثانیه بعد کجا خواهید بود. 

سرعت 

باالتــر از محــدوده ی ســرعت مجــاز یــا بــه  طــور 
غیرمعقــول آهســته حرکــت نکنیــد. هــر جــا که 
امکان داشــت، با سرعت ثابت حرکت کنید. برای 
آگاهــی از موقعیت هــای خطرناک یــا موانعی که 
می توانید با تغییر مســیر از آن ها اجتناب کنید، 
مقابلتان را نگاه کنید تا ببینید 12 تا 15 ثانیه بعد 

کجا خواهید بود. 

فاصله 

همیشه حداقل دو تا سه ثانیه با وسیله ی نقلیه ی 
مقابلتــان فاصلــه داشــته باشــید. اگر وســیله ی 

جـدول تبدیـل 

تبدیل واحدهای ایمپریال به متریک 

ضرب در به  از 

2.54سانتیمتر اینچ

1.61کیلومترمایل

0.31مترفوت 

0.46کیلوگرم پوند

1.61کیلومتر بر هر ساعت مایل در هر ساعت 

تبدیل واحدهای متریک به ایمپریال

ضرب در به  از 

0.39اینچسانتیمتر 

0.62مایلکیلومتر

3.28فوت متر

2.21پوندکیلوگرم 

0.61مایل بر ساعت کیلومتر بر ساعت 
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