
في االمتحانيتغلبون
النظري األول



قبل آفي ناؤور، من ، 1997عام « أور يروك»أقيمت جمعية 

.من عمره19فقد ابنه ران في حادث طرق، حين كان في الـ الذي 

من عدد المصابين الحّد تهدف الجمعية إلى 

على تغيير ثقافة السواقة في إسرائيلوالتأثير الطرق بحوادث 

ناؤورران



لماذا نحن هنا؟ 



في هذه الفعاليه سوف نتعلم عن 
االمتحان النظري وسيحصلون على 
أدوات التي ستساعدهم على التعرف

على قوانين السير 

תמונת מצב-תיאוריה

https://drive.google.com/file/d/1mei__pd-EVoJgvp1glWw130u2HKwCmIx/view?usp=sharing


!السواقة الخاص بيمعلم 



220
ألف 

ةمتقدم لالمتحان في السن



31%
نسبة النجاح 
في كل امتحان



49%

!فقط

انينجحون في االمتح

النظري األول



؟اساسا  االمتحان النظريهو ما 
مبنى االمتحان

:مواضيع4
قوانين المرورالسالمة التعرف على السيارة  إشارات المرور



اعتبارا من عمر 

16



حاولوا أن تتذكروا أكبر عدد من 

...الكلمات خالل دقيقة



حلوى شارع

ضوء ساحر 

شوكوالتة رصيف

الزقوقيازهرة كعكة

أحمر نغمة

عسل شاطئ

سرعة دوالب



إجابة26

–سؤاال أمريكيا 30

سؤال1800من مجمع يحتوي على 

: اضغط على الرابط

http://tqar.mot.gov.il/


ة؟ أي من الكلمات التالية ظهرت في القائم

اكتبوا على بطاقة



شارع حلو

ساحر ضوء

رصيف شوكوالتة

حامض مصباح

سيارة  إشارة ضوئية

سالمة  زهرة

دوالب شرطية



ظهرتباألبيض الكلمات الملونة 

من كانت هنالك الكثيرفي القائمة األولى1.
لم « حلو»لكن كلمة –األشياء الحلوة 

.  تظهر

؟«حلو»كم منكم كتبوا كلمة 

أكثر، سنتذكر كلما كانت لدينا رموز. 2
تي ال–مثل كلمة شوكوالتة –بصورة أفضل 

.  كانت بجانبها رسمة
؟«شوكوالتة»كم منكم كتبوا كلمة 

حلوى شارع

ضوء ساحر

ةشوكوالت رصيف

الزقوقيازهرة كعكة

أحمر نغمة

عسل شاطئ

سرعة دوالب

!  الذاكرة وحدها ليست أداة جيدة بما يكفي للدراسة
لذلك، سنتعلم عددا من األدوات األخرى



إشارات المرور



نفرق بين أنواع إشارات المرور من خالل اللون والشكل



إشارات المرور المميزة

اباإلمكان تمييزها من الخلف أيض

إشارات إعطاء حق األولوية



التعرف على السيارة

ارجل= الدواليب 

( االستدالل)استخدام المنطق 

جسم اإلنسان= السيارة 

الدماغ= منظومة التشغيل 

القلب= المحرك 

العيون= المصابيح 

الرئات= الكاربوريتور



السالمة

الشعورية على التذكروالدراسة يساعد تذويت النتائج 

السالمة في المفترق

تشتيت االنتباه–السالمة 

الكحول –السالمة 



المفترقالسالمة في 

كيف كنت ستتصرف بموجب ما هو ظاهر في الصورة؟. 0185

.إعاقةقف قبل المفترق وتابع سيرك بدون•

أعِط حق األولوية لحركة السير في •

.الطريق القاطعة

ال توجد ضرورة بإطاعة أوامر اإلشارة •

.الضوئية وإنما ألوامر اإلشارات

.قف قبل المفترق وال تدخل المفترق•

والعقوبةالقانون -فيديو

https://drive.google.com/file/d/1Wpmww_ZXIOk7eeNU9gpgyzVQNfwJob7J/view?usp=sharing


تشتيت االنتباه–السالمة 

؟كيف يسمح باستخدام جهاز الهاتف النقال خالل السواقة. 0076

. فقط بواسطة سماعة تتيح استخدام الهاتف دون اإلمساك به•

عندما يكون السائق ممسكا بالهاتف بيده اليمنى•

.فقط بواسطة سماعات أذنين موصوالت بكال األذنين•

ممنوع إطالقا استخدام الهاتف خالل السواقة•

فيديو

https://drive.google.com/file/d/14thCtK0E3RRMsDM4yft_o_88ssupRKbz/view?usp=sharing


الكحول –السالمة 

كأس هل يعتبر تأثير علبة بيرة على السائق أقل من تأثير301.
ويسكي؟

.  البيرة ليست مشروبا من شأنه التأثير على السواقة. كال•

.توجد في البيرة كحول أكثر مما في الويسكي. نعم•

ق على كالهما يؤثران بنفس القدر، تقريبا، على قدرة السائ. كال•
. السواقة

.  كمية البيرة أكبر، ولذلك فإن تأثيرها أكبر. كال•

فيديو

https://drive.google.com/file/d/1OQ9RBobZ_Wd9VzKpXeKmoowM1T1gxJa1/view?usp=sharing


قوانين السير 

السرعة المسموح بها حسب نوع الطريق 

إذا لم يتم وضع إشارة تقول غير ذلك*

منطقة تخفيف سرعة/ شارع مدمج–س /كم30

طريق بلدية–س /كم50

(غير بلدية)طريق خارجية –س /كم80

طريق غير بلدية مع منطقة فاصلة مبنية–س /كم90
(حاجز)

طريق سريع–س /كم110

الدراسة من خالل القواعد

من الصغير إلى الكبير

قوافي

اغاني



...  اآلن دوركم

اخترعوا أغنية أو قاعدة تساعد على الدراسة 
بمساعدة النصائح التي تعلمتموها

!بالنجاح


