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© جميع الحقوق محفوظة لجمعية "أور يروك"

الرسائل األساسية:
• السالمة على الطرقات تنقذ الحياة

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

مجرى النشاط:
1. سنعرض موضوع النشاط: السالمة على الطرقات.

 2.  نستخدم أحجية "ملك التريفيا" لنفحص من خاللها ما يتذكره الطالب. نقّدم االستبيان لكل طالب ويجب عليه
اإلجابة على األسئلة. بعد ذلك نراجع كل األسئلة في الصف.

  مالحظة: من المهم أن تشيروا لنا األسئلة التي شّكلت صعوبة للصف وهي ستكون المواضيع التي سنرّكز عليها بشكل خاص

صحيح غير صحيح - 20 سؤال في 5 دقائق!
1. يجب وضع حزام األمان عند الجلوس في المقاعد األمامية من السيارة فقط )غير صحيح(

2. يمكن ركوب صديق لنا على الدراجة الهوائية أمامنا فقط )غير صحيح(
3. لطفل حتى عمر 6 يمكنه عبور الطريق وحده )غير صحيح(

4. في كل مرة نركب فيها الدراجة الهوائية يجب أن نعتمر خوذة مالئمة لقطر الرأس ومشدودة عليه بواسطة أشرطة مركزية )صحيح(
5. لألطفال حتى عمر 9 بنية جسدية تجعل من الصعب عليهم الرؤية والظهور وهذا األمر يعّرضهم الى خطر أكبر )صحيح(

6. حزام األمان ينقذ الحياة! )صحيح(
7. يجب على كل الراكبين في المركبة وضع حزام األمان في كل سفرة منذ بدايتها وحتى نهايتها )صحيح(

8. ال ننطلق قبل أن يضع الجميع حزام األمان - في الخلف وفي األمام أيًضا )صحيح(
9. ُيمنع نقل عدد رّكاب أكبر من عدد أحزمة األمان في المركبة )صحيح(

10. يجب جلوس األطفال حتى عمر ثمانية في كرسي أمان خاص بحسب العمر والوزن والطول )صحيح(
11.  يجب أن يجلس الطفل حتى عمر السنة في كرسي أمان مخصص لألطفال )סל קל( أو في كرسي أمان مدمج، بشكل يتجه فيه 

وجهه الى اتجاه السفر )صحيح(
12. ُيمنع على كل راكب في المركبة إلهاء السائق خالل القيادة أو إزعاجه )صحيح(

13. األماكن األكثر أماًنا للعبور هي الجسر أو النفق )صحيح(
14. في ساعات الظالم يجب تفضيل الذهاب الى أماكن مضيئة وارتداء ثياب فاتحة اللون وارتداء عاكسات ضوء )صحيح(

15. ُيفّضل ارتداء ألوان قاتمة على الطرقات في ساعات الليل )غير صحيح(
16. إذا ال يملك الراكب خوذة، يجب أن يستبدلها بقبعة على األقل )غير صحيح(

17.  يجب على كل راكبي الدراجات الهوائية من كل األعمار أن يسافروا على الشارع من أجل عدم إزعاج األهل والعربات الموجودة 
على الرصيف )غير صحيح(

18. الفرامل في الدراجة الهوائية غير إلزامية ألننا نستطيع الفرملة بواسطة القدمين )غير صحيح(
19. االرتفاع الصحيح واآلمن لمقعد الدراجة الهوائية هو عندما يالمس كعب القدم األرض عند طي الركبتين )غير صحيح(

20. ُيفّضل أن ينزل الراكب من السيارة من الباب القريب إليه بغض النظر عن جهته من الشارع )غير صحيح(
21. يجب وضع حزام األمان في الباصات التي تحتوي على أحزمة أمان! )صحيح(

22. بعد النزول من الباص، يجب تخطيه وعبور الشارع بسرعة قبل أن يخرج الباص من المحطة )غير صحيح(

أهداف رئيسية:
• التعّرف على الموضوع: السالمة على الطرقات

• مراجعة المصطلحات الرئيسية 

افتتاح السنة

خالصة: سنكرر المصطلحات الرئيسية

الوحدة
1
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1. يجب وضع حزام األمان عند الجلوس في المقاعد األمامية من السيارة فقط

2. يمكن ركوب صديق لنا على الدراجة الهوائية أمامنا فقط

3. الطفل حتى عمر 6 يمكنه عبور الطريق وحده
4.  في كل مرة نركب فيها الدراجة الهوائية يجب أن نعتمر خوذة مالئمة لقطر الرأس ومشدودة عليه 

بواسطة أشرطة مركزية
5.  لألطفال حتى عمر 9 بنية جسدية تجعل من الصعب عليهم الرؤية والظهور وهذا األمر يعّرضهم الى 

خطر أكبر
6. حزام األمان ينقذ الحياة!

7. يجب على كل الراكبين في المركبة وضع حزام األمان في كل سفرة منذ بدايتها وحتى نهايتها

8. ال ننطلق قبل أن يضع الجميع حزام األمان - في الخلف وفي األمام أيًضا

9. ُيمنع نقل عدد رّكاب أكبر من عدد أحزمة األمان في المركبة

10. يجب جلوس األطفال حتى عمر ثمانية في كرسي أمان خاص بحسب العمر والوزن والطول

11.  يجب أن يجلس الطفل حتى عمر السنة في كرسي أمان مخصص لألطفال )סל קל( أو في كرسي أمان 
مدمج، بشكل يتجه فيه وجهه الى اتجاه السفر

12. ُيمنع على كل راكب في المركبة إلهاء السائق خالل القيادة أو إزعاجه

13. األماكن األكثر أماًنا للعبور هي الجسر أو النفق 
 14.  في ساعات الظالم يجب تفضيل الذهاب الى أماكن مضيئة وارتداء ثياب فاتحة اللون

وارتداء عاكسات ضوء 
15. ُيفّضل ارتداء ألوان قاتمة على الطرقات في ساعات الليل 

16. إذا ال يملك الراكب خوذة، يجب أن يستبدلها بقبعة على األقل 
17.  يجب على كل راكبي الدراجات الهوائية من كل األعمار أن يسافروا على الشارع من أجل عدم إزعاج 

األهل والعربات الموجودة على الرصيف
18. الفرامل في الدراجة الهوائية غير إلزامية ألننا نستطيع الفرملة بواسطة القدمين 

19. االرتفاع الصحيح واآلمن لمقعد الدراجة الهوائية هو عندما يالمس كعب القدم األرض عند طي الركبتين

20. ُيفّضل أن ينزل الراكب من السيارة من الباب القريب إليه بغض النظر عن جهته من الشارع

21. يجب وضع حزام األمان في الباصات التي تحتوي على أحزمة أمان!

 22.  بعد النزول من الباص، يجب تخطيه وعبور الشارع بسرعة قبل
أن يخرج الباص من المحطة 

صحيح غير صحيح
20 سؤال في 5 دقائق!

افتتاح السنة


