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الرسائل األساسية:
• السالمة على الطرقات تنقذ الحياة

 •  سنهتم هذه السنة بأربعة مواضيع رئيسية: المشي اآلمن،
العبور اآلمن، الركوب اآلمن والسفر اآلمن

مجرى النشاط:
1. ُنعّرف عن أنفسنا وعن الموضوع: السالمة على الطرقات.

2.  نشرح النشاط: مسابقة بين المجموعات حول موضوع السالمة على الطرقات. في هذه المسابقة سنفحص ذاكرة الطالب 
حول المواضيع التي تعلمناها في العام الماضي، وذلك بواسطة أحجية. نقسم الصف الى أربع مجموعات. تحصل كل 

مجموعة على أوراق كبيرة، أقالم ماركر، ورق كريب ومواد للتزيين )تحصل كل مجموعة على لون مختلف(.
3. يجب على كل مجموعة اختيار اسم وعالمة وأغنية مرتبطة بموضوع السالمة على الطرقات. يستغرق النشاط 10 دقائق.

4. قواعد األحجية:
أ.  نوجه كل سؤال الى كل مجموعة على حدة.

ب. العالمة: إجابة كاملة 5 نقاط إجابة جزئية 4-1 نقاط إجابة خاطئة خصم 5 نقاط
ت. إذا كانت المجموعة ال تعرف اإلجابة أو كانت إجابتها خاطئة، ينتقل السؤال الى المجموعة التالية. 

ث. يجب تشجيع الطالب أثناء توجيه األسئلة وسنعطي عالمات على المعنويات العالية والمشاركة.
ج. نشرح كل إجابة للصف ونتأكد بأن الجميع قد فهم. 

أحجية السالمة على الطرقات:
أ.  نوزع لكل مجموعة صورة - يجب على أفراد المجموعة أن يشرحوا ما الخطأ في الصورة. 

ب. من أي عمر ُيسمح بعبور الشارع وحدنا؟ 
إجابة: عمر 9

ت. كيف نعبر على خط المشاة؟
إجابة: نتوقف قبل الخط، ننظر الى جميع االتجاهات وفقط إذا كان الطريق خالًيا نعبر من دون اإللتهاء وبخط مستقيم.

ث. لماذا ُيمنع التحدث بالهاتف المحمول عند عبور خط المشاة؟
إجابة: ألن من يتحدث بالهاتف المحمول خالل العبور ال يرّكز على السيارات وقد يتأذى.

ج. كيف نعبر إذا لم يتواجد خط مشاة قريب؟
إجابة: نتوجه الى المفترق القريب، نتأكد جيًدا من أن الشارع خالي من المركبات، ومن ثم نعبر.

ح. لماذا يجب وضع خوذة عند الركوب على الدراجة؟
إجابة: الخوذة تحمي الرأس عند السقوط عن الدراجة.

خ. لماذا ُيمنع على األطفال اللعب بالقرب من السيارات المتوقفة؟ 
إجابة: السيارات المتوقفة ُتخفينا عن السيارات المتحركة، مما قد ُيعّرضنا لألذى. 
د. عند السفر بالسيارة، من يتوجب عليه وضع حزام األمان ومتى يجب وضعه؟

إجابة: على كل الركاب وضع حزام األمان في المركبة وبشكل دائم، حتى إن كانت السفرة قصيرة.

أهداف رئيسية:
• التعّرف على الموضوع: السالمة على الطرقات

• التعّرف على المصطلحات الرئيسية 
• خلق الحماسة لمتابعة النشاط

افتتاح السنة

الوحدة
1
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خالصة: سنكرر المصطلحات الرئيسية: السالمة على الطرقات تنقذ الحياة, أربعة مواضيع 
رئيسية هذا العام: مشي آمن، عبور آمن، ركوب آمن، سفر آمن.

ذ. ماذا تعني إشارة "توقف" للسائقين؟ )يجب إبراز صورة اإلشارة(
إجابة: إشارة المرور تبلغ المركبة بوجوب وقوفها بشكل كامل ومتابعة السفر فقط عندما يصبح الطريق خالًيا بشكل كامل.

ر. لماذا ُيمنع الركض على الشارع؟
إجابة: ألن مدى فرامل المركبة ال يسمح للسائقين بالتوقف بشكل مفاجئ. 

ي.أ. ماذا يعني الضوء األخضر في اإلشارة الضوئية للمشاة؟
إجابة: الضوء األخضر يشير الى إمكانية بدء عبور الشارع بعد التأكد من عدم مرور أي مركبة فيه.

ي.ب. في أي ساعات ُيسمح بعبور الشارع عندما يكون الضوء أحمًرا؟
إجابة: ال ُيسمح بعبور الشارع عند الضوء األحمر في أي ساعة من ساعات اليوم. 

ي.ت. ما معنى إشارة "طريق للدراجة الهوائية"؟ )يجب إبراز اإلشارة(
إجابة: طريق مخصص لراكبي الدراجات الهوائية فقط. 

ي.ث. ما الهدف من استخدام عاكسات الضوء ومتى يجب استخدامها؟ 
إجابة: عاكسات الضوء مخصصة إلبراز الراكب في الظالم، كي يرى مستخدمو الطريق، وخاصة سائقي المركبات، هذا 

الراكب بسهولة.
ي.ح. ماذا تعني اإلشارة التي تحتوي على شخصين وسيارة وطابة؟ )يجب إبراز اإلشارة(

إجابة: طريق مدمج.
ُنعلن عن الفائزين في اللعبة عند نهاية األحجية.

5. لوح السالمة الخاص بالصف:
نجّهز زاوية في الصف تحمل "لوح السالمة الخاص بالصف"، ونعلّق عليه اللوحات التي جّهزها الطالب لألحجية. لوح 

السالمة الخاص بالصف يرافق الصف طوال العام، خالل النشاطات المختلفة.
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إجابة: الولد يقطع شارع خالي من ممر للمشاة بين سيارات التي تعيق على ظهوره

إجابة: يلعب األطفال على الشارع

افتتاح السنة
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إجابة: الخطأ هو أن األهل ال يعتمرون الخوذات

إجابة: الولد ال يجلس في السيارة بصورة آمنة وال يضع حزام األمان

افتتاح السنة


