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الحذر عند الركوب

الرسائل األساسية:
• الدراجة الهوائية هي مركبة كأي مركبة أخرى

• ال توجد أي حماية لراكب الدراجة الهوائية
•  إن ركوب راكب إضافي مسموح فقط لمن يبلغ من العمر 14 

سنة. ال يجب أن يقل عمر الراكب اإلضافي عن 8 سنوات. ُيسمح 
بركوب شخص إضافي عند وجود مقعد مخصص لذلك فقط.

• ركوب الدراجة يتطلب تركيًزا كامالً
•  الدراجة الهوائية غير السليمة خطيرة وقد تؤدي الى اإلصابة

مجرى النشاط:
1. سنعرض أمام الطالب موضوع الدرس: الحذر عند الركوب.

      نسأل - من سقط مرة عن الدراجة الهوائية ويرغب بإخبارنا لماذا سقط؟ هل أصيب؟ نتأكد من مشاركة الطالب للجميع
حول مواضيع السرعة، التضارب، عدم التوازن، مع أو من دون خوذة، عدم التركيز وما شابه.

نشدد على أن: الدراجة الهوائية هي مركبة كأي مركبة أخرى!
2. نوّزع للطالب ورقة العمل "سبب ونتيجة". عليكم وضع خط بين سبب الخطر وما قد ينتج عنه.

بنك اإلجابات: 1ث، 2 ت، 3 أ، 4 ج، 5 ب، 6 ح
 3.  نراجع مع الطالب كل الحاالت والمخاطر والنتائج المحتملة. من المهم جًدا تقديم أمثلة ملموسة من الحياة اليومية

وسؤال الطالب إذا صادفوا حاالت مشابهة لتلك الظاهرة في الصور؟

أهداف رئيسية:
• تطوير التفكير اآلمن حول ركوب الدراجات الهوائية

خالصة: سنكرر المصطلحات الرئيسية: الدراجة الهوائية هي مركبة كأي مركبة أخرى، ال توجد 
أي وسيلة حماية لراكب الدراجة الهوائية، الدراجة الهوائية مخصصة لراكب واحد فقط. الراكب 

اإلضافي سُيضر بالتوازن ويؤدي الى السقوط، الركوب يتطلب تركيًزا كامالً، عدم سالمة الدراجة 
يشّكل خطًرا وقد يؤدي الى إصابة
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نتائج أسباب 

ارسم خًطا بين سبب الخطر المرتبط بركوب 
الدراجة الهوائية وبين النتيجة التي قد تحدث
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مكالمة هاتفية خالل الركوب

عدم اعتمار خوذة ووسائل حماية

عدم الحفاظ على مسافة بين 
راكبي الدراجات الهوائية

عدم سالمة الدراجة 
الهوائية

 عبور الطريق 
خالل الركوب

ركوب صديق 
على الدراجة الهوائية

اإلصابة نتيجة الوقوع عن 
الدراجة الهوائية

عدم التحكم بالدراجة 
والسقوط

إصابة جراء سيارة لم تنتبه 
الى الدراجة الهوائية

التصادم بين الدراجتين 
الهوائيتين عند الفرملة

عدم التركيز عند الركوب والسقوط

عدم التوازن والسقوط


