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مة الرَّئيسة مقدِّ

تضع الدول املتحّضة األمن املروري يف  سلم أولوياتها وذلك للحفاظ عىل حياة مواطنيها وتسهيل انتقالهم وتنظيم 

أوقاتهم. ذلك أن أي خلل يف احرتام قوانني املرور يعرّض املجتمع لخسائر قد تصل يف بعض األحيان إىل حدود الكوارث. 

أما يف لبنان فإن املرور اآلمن عىل الطرق أصبح يشكل هاجًسا لدى جميع املواطنني، وباتت الحوادث اليومية تقلق 

األهايل واملسؤولني. وقد حملت اإلحصاءات التي ترصد حوادث السري أرقاًما مخيفة، جلّها بسبب الرسعة وعدم التقيد 

بإشارات املرور. 

إال أنه وبالرغم  من كون القوانني اللبنانية ال تشكو من عيوب يف وضعها بل بالنقص يف تطبيقها، فإنه ال يجوز ونحن 

يف القرن الواحد والعرشين أن نتغاىض عن هذه القوانني التي تنظِّم يومياتنا، كام ال يجوز أن نتجاهل هذه الترشيعات 

يف وطننا ونحرتم الترشيعات يف األوطان األخرى عندما نزورها.

فت رضورة الرتبية عىل أخالقيات القيادة اآلمنة وذلك بهدف ترسيخ سلوكيات احرتام   يف ظل هذا الواقع األليم، تكشَّ

إشارات املرور وقوانني السري، من خالل مادة تربوية مشوِّقة تعزِّز لدى املتعلمني الحس باملسؤولية تجاه أنفسهم وتجاه 

اآلخرين، وتزرع يف عقولهم ويف يوميَّاتهم عادات سليمة تحفظ حياتهم وحياة الذين يتشاركون معهم يف استخدام 

عها. الطرق واألرصفة ووسائل النقل عىل تنوُّ

لذلك فإن املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء وهو املؤسسة الرتبوية التي تُعنى ببناء اإلنسان وتحرص يف املحافظة عليه، 

سارع إىل جعل السالمة املرورية أولوية يف املناهج الرتبوية ويف األنشطة الصّفية والالصّفية. إال أن مخرجات هذا الخيار 

تبقى دون الهدف املنشود ما مل يتم تبّنيها ودعمها من جميع القوى الحية يف املجتمع من بلديات وجمعيات وأندية 

وعائالت، ليك تصبح السالمة املرورية قضية وطنية بامتياز ويتحّول بالتايل موضوع »املرور اآلمن« إىل سلوك راسخ يف 

الحياة اليومية. 

الت حوادث املرور إىل حّدها األدىن، من طريق التعريف بالقوانني واألنظمة، والتوعية  وهكذا فهدفنا إًذا هو خفض معدَّ

عىل األرضار والخسائر التي ميكن أن تنتج من إهامل هذه األصول وتدريب األطفال منذ الصغر عىل السلوكيات املرورية 

السليمة، ذلك أن الشخصية املثقفة مروريًّا هي منوذج للمواطن الصالح، الواعد مبستقبل مرشق وقدوة لآلخرين، لجهة 

توفري مرور آمن يحفظ  سالمة الجميع ويحافظ عليهم يف وطن نأمل تصنيفه يف مصاف الدول املتقّدمة والراقية.

بقلم رئيسة املركز التبوي للبحوث واإلمناء 

الدكتورة ليىل مليحه فياض
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المة املروريَّة بية عىل السَّ التَّ

مـة مقـدِّ

تشري معظم اإلحصاءات املتعلقة مبخالفات السري التي  نرتكبها والحوادث املرورية التي نتعرض لها بشكل يومي، إىل أن 

الجزء األكرب منها يعود إىل جهلنا حتى ألبسط قواعد املرور وآدابه  وهو ما يطلق عليه »األمية املرورية« التي تستحوذ 

عىل نسبة عالية من األفراد يف مجتمعنا، ويعود أساس هذا الجهل إىل عدم االهتامم الكايف ببناء شخصية مثقفة مروريًّا.

فمن املعلوم أنه ومنذ الدورة 62 للجلسة العامة لألمم املتحدة اعتربت “السالمة املرورية” ومبشاركة مجموعة من 

الدول العربية “أزمة دولية”.

كذلك يعترب األمن املروري أولوية توليها الدول يف العرص الحديث أهمية خاصة ملا له من انعكاسات مبارشة عىل 

االجتامعية واالقتصادية وميزان القوى البرشية يف أي مجتمع.

وإذا كانت اآلراء تتباين حيال الكثري من القضايا واملشاكل التي تواجه الدول واملجتمعات، فإن مشكلة املرور تبدو 

من بني األمور القليلة التي مثة إجامع حيالها. وتتفق اآلراء بشأن الحلول الناجعة لها، ألنها تطول الدول كلها إذ ال 

مير يوم يف أي بلد من دون حوادث مرور، تزرع الحزن والكآبة وتفقد البالد جانبًا من ثروتها البرشية واملادية. وهذا 

بالذات ما مييز حوادث املرور من الكوارث األخرى، إذ إن األخرية قد ال تصيب بلًدا ما أو قد تحدث عىل فرتات 

متباعدة يف مناطق معينة. ولكن ال ميكن ألي دولة االدعاء بأنها نجت يوًما واحًدا فقط من حادث مروري، لذلك تبدو 

الحاجة ملحة ملعالجة هذه الحوادث بالشكل الذي ميكِّن من تقليص احتامل وقوعها إىل أقىص حد.

ويف نطاق املعالجة يجب أن يكون واضًحا منذ البداية أن مسؤولية تأمني السالمة املرورية تقع عىل عاتق الجميع، ال 

عىل طرف واحد من دون غريه.

 من هنا تأيت أهمية موضوع الرتبية  عىل السالمة املرورية  لتكون وسيلتها املنهج املدريس وليكون هدفها تكوين 

الوعي املروري لدى رشائح املجتمع كافة من خالل تزويد النشء باملعارف واملهارات والقيم واالتجاهات التي تنظم 

سلوكه ، وتجعله منضبطًا فيعتاد االلتزام بالترشيعات والقوانني والنظم والتقاليد املرورية، مبا يسهم يف حامية نفسه 

وحامية اآلخرين من أخطار املرور وتأثرياته .

انطالقًا مام تقدم فقد تّم إنجاز هذه األنشطة لتتناول املفاهيم املرورية وفًقا للمناهج الرتبوية الحديثة بأسلوب 

علمي وتربوي يتناسب واحتياجات الطفل يف املراحل التعليميّة كافة، كذلك متّت مراعاة تدرَّج املحتوى من خالل 

ًعا يف املعلومات التي سوف يتم تدريسها بشكل يتناسب مع كل مرحلة عمرية.  أنشطة متعّددة تشمل موضوعاته تنوُّ

ويُعترب الطفل وفًقا لهذا املنهج »محور العملية الرتبوية« ويُنتظر منه أن يبنَي بنفسه املعرفة املرورية ويُسهم يف دعم 

مقتضيات السالمة وتكريس آداب املرور يف الطريق العام. 

بريوت يف11 / 8 / 2011    لجنة التأليف
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التَّعليم الّثانويُّ

الـفهـرس

التَّعليم الّثانويُّ

الصفحةمدتهعنوان النشاطاملرحلة/ الحلقة

املرحلة الثَّانويَّة

7حصة واحدةنظام املرور:  تعاوٌن وتكامل

10حصة واحدةنظام املرور:  »قانون السري للجميع«

االلتزام بإشارات املرور وقواعدها وآدابها

)عالمات الطرق الدوليّة وإشاراتها(
12حصة واحدة

االلتزام بإشارات املرور وقواعدها وآدابها

)املطبّات - التجاوز – االنزالق - الوقوف(
16حصة واحدة

 االلتزام بالرسعة القصوى واملسافة املثىل 

من منظور علمي
20حصة واحدة

 التدّخل عند وقوع حادث مرورّي وتقديم اإلسعافات األوليّة
دور كلٍّ من: الصليب األحمر،الدفاع املدين، ومستعميل 

الطريق سواء أكانوا مشاة أم سائقني
23حصتان

28ملحق إثرايئ )توعية وثقافة مرورية(
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أنشطة

املرحلة الثَّانويَّة
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التَّعليم الّثانويُّ

نظام املرور:  تعاوٌن وتكامل

أهداف النشاط املتعلِّقة باملتعلّم:

• يتعرّف مدى تكامل جميع مكوِّنات نظام املرور 	

)شبكة الطرقات، وسائل النقل، مستعميل الطريق(.

• يلتزم القيام بواجباته حفاظًا عىل سالمته الشخصية 	

وسالمة مستعميل الطريق كافة )سواًء أكانوا من 

املشاة أم من السائقني...(

• يلتزم احرتام حقوق اآلخرين والحفاظ عليها يك 	

يحافظ اآلخرون عىل حقوقه باملقابل.

• الطرقات.	

• وسائل النقل املتعددة.	

• أرصفة املشاة.	

• جسور املشاة.	

• سائقي دراجات آلية ونارية.	

• سائقي سيارات يف أوضاع متعددة )يلتزمون بوضع حزام 	

األمان -  يلتزمون إشارات السري- يقفون عىل األرصفة 

املخصصة للمشاة ...(.

• مشاة يستعملون الطريق يف أوضاع متعّددة )يقطعون 	

الشارع عرب املمر الخاص باملشاة - يعربون الطريق بني 

السيارات – يستعملون جرس املشاة - ال يستطيعون 

استعامل الرصيف ألنه أصبح مكبًّا للنفايات(.

السنة األوىل 

النشاط األول

ة واحدة  ة : حصَّ املدَّ

الوسائل واألدوات املساندة
عرض رسوم للتكيز عىل األمور اآلتية:
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التَّعليم الّثانويُّ

مراحل سري النشاط

 . 1- يبدأ املعلم/ة العرض من دون الدخول يف التفاصيل التي رُشحت يف الصف التَّاسع األسايسِّ

2- بعد هذا العرض املوجز يقوم املعلّم/ة بتوزيع التالمذة ضمن ثالث مجموعات )لعب أدوار( يف قاعة مناسبة:

املجموعة األوىل  مُتثّل الطريق.  -

املجموعة الثانية  مُتثّل وسائل النقل.  -

مُتثّل مستعميل الطريق. املجموعة الثالثة    -

• الطلب إىل هذه املجموعات رسم مخطّط مستوحى من العرض يبنّي عالقة أو ارتباط كل مجموعة باملجموعتني الباقيتني. 	

• وهنا ال بد للمعلم/ة من التنّقل باستمرار بني املجموعات ملساعدتهم عىل فهم املقصود من املوضوع املطروح. مثالً: تقوم 	

املجموعة األوىل برسم الطريق، وتحديد سري وسائل النقل عليها، وترمز اىل األسلوب الصحيح الذي يجب اعتامده من قبل 

مستعميل الطريق.

• بعد ذلك تقوم كل مجموعة باستعراض األفكار التي توصلت إليها، وهنا ال بد من إفساح املجال للنقاش املثمر بني التالمذة 	

لرتسيخ املبادىء السليمة يف أذهانهم.

• ختاًما، يستنتج املعلّم/ة أن هذا التعاون بني الجميع يشبه إىل حدٍّ كبري التعاون الواجب مراعاته من ِقبل جميع مستعميل 	

الطريق.

• تدوين الخالصة عىل لوحة اإلعالنات:   	

 

 مًعا        يًدا بيد      تكون الرحلة أكرث أمانًا
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نظام املرور:  “قانون الّسري للجميع”

أهداف النشاط املتعلِّقة باملتعلّم:

• يتعرّف عن كثب إىل جميع مكّونات نظام املرور 	

)شبكة الطرقات، وسائل النقل، مستعميل الطريق(.

• يعي أن احرتام حّق اآلخر والتفكري بالحفاظ عليه هو 	

السبيل األنجع للوصول إىل السالمة املروريَّة.

• يلتزم التفكري جديًّا باحرتام حقوق اآلخرين مع 	

الحفاظ عليها يك يحافظ اآلخرون عىل حقوقه، وذلك 

يك تنعم الطرقات بالرحالت اآلمنة.

• الطرقات )عالمات املرور- إنارة - خطوط – مطبّات- 	

أوتوسرتادات(.

• وسائل النقل املتعددة.	

• أرصفة املشاة.	

• جسور املشاة.	

• سائقي دراجات آلية ونارية.	

• سائقي سيارات يف أوضاع متعددة )يلتزمون املسار املخّصص 	

لهم وحزام األمان(.

• مشاة يستعملون الطريق يف مواقف مختلفة )يقطعون 	

الشارع عرب املمر الخاص باملشاة - يعربون الطريق بني 

السيارات – يستعملون جرس املشاة(.

• صور متثّل األدوار وتَُعلَّق عىل صدور املشاركني.	

السنة األوىل 

النشاط الثاين

املّدة : حّصة واحدة 

الوسائل واألدوات املساندة
صور تبّي:
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التَّعليم الّثانويُّ

1- يبدأ املعلم/ة العرض من دون الدخول يف التفاصيل التي رُشحت يف النشاط السابق. 

2- اختيار تالمذة عدة لتنفيذ لعب أدوار، حيث يلعب كل تلميذ أحد األدوار اآلتية:

تلميذ•=••طريق. •	

تلميذ•=••مركبة. •	

درَّاجة. تلميذ•=• •	

تلميذ•=•سائق. •	

أحد•املشاة. تلميذ•=• •	

جرس•مشاة. تلميذ•=• •	

ممّر•للمشاة. تلميذ•=• •	

، عىل سبيل املثال: 3- الطلب إىل هؤالء التالمذة القيام بحوار يهدف إىل منع حصول حادث مروريٍّ

ماذا•يطلب•السائق•إىل•الطريق؟ •	

هل•تتدخل•املركبة؟•وماذا•تطلب•إليهام؟ •	

ماذا•يفعل•جرس•املشاة•إلنقاذ•أحد•املارة؟ •	

كيف•يترصف•ممّر•املشاة•عندما•تقف•السيارة•عليه؟ •	

ماذا•يطلب•الرصيف•إىل•املركبات•وإىل•مستوعبات•النفايات؟ •	

.... •	

6- بعد هذا الحوار املوجز، يّبني )تبنّي( املعلم/ة أن االرتباط وثيق بني هذه العنارص، إذ إّن حصول خلل يف أيٍّ منها سينعكس حتاًم عىل 

بقية العنارص، ثم يطلب اىل أحد التالمذة رسم قلب كبري عىل لوحة اإلعالنات يُكتب بداخله باللون األحمر مكونات عنارص نظام املرور 

وتحته مبارشة    قانون السري للجميع. وزيادة يف التوضيح، يعطي )تعطي( املعلم/ة األمثلة عن بقية القوانني )مثالً : قانون املوظفني هو 

للموظفني فقط – قانون البلديات هو للبلديات فقط...( وأما قانون السري فهو يتعايش معنا يوميًّا وكلام استعملنا الطريق علينا التفكري 

بسالمتنا وبسالمة اآلخرين أيًضا.

سري النشاط
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 االلتزام بإشارات املرور وقواعدها وآدابها
“عالمات الطرق الدولّية وإشاراتها”

أهداف النشاط املتعلِّقة باملتعلِّم:

• يتعرّف عالمات الطرق الدولية وإشاراتها وقواعد املرور الخاصة بها.	

• يفرِّق بني هذه العالمات واإلشارات.	

• يعي القواعد التي تتضمنها كل عالمة وإشارة موجودة عىل الطريق.	

• يلتزم القواعد التي تحّددها هذه العالمات واإلشارات حرًصا عىل 	

سالمته الشخصية وسالمة اآلخرين.

• كُتيِّب، يبنّي عالمات الطرق الدولية وإشاراتها، يُوزّع عىل التالمذة.	

• أوراق عمل مجموعات.	

نة الثَّانية  السَّ

النشاط األّول

ة واحدة  ة : حصَّ املدَّ

الوسائل واألدوات املساندة

• يقّسم املعلم/ة الصف إىل مجموعات عمل وتوزّع املستندات وفًقا ملا هو مبنّي أدناه:	

• املجموعة األوىل: مستند الخطوط الطولية.	

• املجموعة الثانية: مستند الخطوط العرضية.	

• املجموعة الثالثة: مستند اإلشارات املرئية والضوئية.	

بعد عرش دقائق من االطالع عىل مضمون املستند، تقوم املجموعات بتبادل املندوبني وفًقا للرسم اآليت:

سري النشاط

مجموعة 2

مجموعة 3مجموعة 1

 مستند اإلشارات

املرئيّة والضوئيّة
مستند الخطوط الطوليّة

مستند الخطوط العرضيّة
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• يعرض املندوب مضمون املستند الخاص مبجموعته )10 د(.	

• يعود املندوبون إىل أماكنهم وتحضِّ كل مجموعة استامرة تقييمية )عرشة أسئلة مغلقة( عىل أوراق مجموعات )10 د(.	

• يتم توزيع االستامرات وفًقا للرسم السابق.	

• تقوم املجموعة باإلجابة عن األسئلة )5 د(.	

• تُعرض أوراق املجموعات ويتّم التعليق عليها.	

• يتّم توزيع الكتيّب واملنشور عىل التالمذة. 	

1- مستند الخطوط الطوليَّة )مستند رقم 1(

الخط املتواصل: يوضع عند املنعطفات غري املكشوفة وعند مشاهدته علينا تذكُّر ما يأيت: »

ممنوع التجاوز. _

ممنوع الوقوف عىل الجهتني. _

وجود منعطفات خطرة غري مكشوفة. _

إمكانية وجود أخطار مختلفة. _

الخط املزدوج املتواصل: يوضع يف منتصف الشارع مبثابة جزيرة وسطية ليفصل الشارع إىل اتجاهني ويف أماكن مكشوفة وميكن  »

أن تكون خطرة. وعند مشاهدته علينا تذكُّر ما يأيت:

مُينع التجاوز عىل الجهتني. _

مُينع الوقوف. _

ر من وجود منعطفات. _ يُحذِّ

    الخط املتقطِّع واملتواصل:  وهو خط إرشادي يوضع عند املنعطفات بحيث يكون الخط املتواصل هو دخول للمنعطف فيُمنع  »

التجاوز، والخط املتقطِّع خروج من املنعطف حيث يُسمح بالتجاوز.

 الخط التحذيري: يُحّذر السائقني قبل الوصول إىل الخطِّ املتواصل. »

وعند مشاهدته، علينا تذكُّر ما يأيت:

يُسمح بالتجاوز من الجهتني، إمنا بحذٍر شديد. _

توقّع أخطار ومفاجآت. _

م الشارع إىل قسمني ويلزم السائق بالسري لجهة اليمني. » خط منتصف الشارع: خط إرشادي يقسِّ
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« : خطٌّ فاصل بي املسارب، خطٌّ إرشاديٌّ

صة لذلك. _ مينع الوقوف بإستثناء املواقف املخصَّ

مينع التجاوز أثناء الدخول يف منطقة التقاطع. _

يسمح بالتجاوز يف املسارب لتحديد االتجاه. _

2- مستند الخطوط العرضية )مستند رقم 2(

مناطق عبور املشاة: ويوضع هذا النوع من الخطوط يف األماكن املزدحمة بالسيارات، ويكون باللون األبيض وعىل شكل ُسلَّم.  »
عند مشاهدته علينا تذكُّر ما يأيت:

مُينع وقوف السيارات عىل هذا الخط. _

مُينع التجاوز. _

يجب الوقوف قبل الوصول إىل هذا الخط بخمسة أمتار. _

خط الوقوف – إلزامي, يوضع عند التقاطعات ويُلزم السائق بالوقوف واالنتباه وأخذ الحيطة والحذر. عند مشاهدته علينا تذكُّر  »
ما يأيت:

مراقبة التقاطع من جميع االتجاهات. _

الوقوف التام. _

إعطاء األولوية للغري إن ُوجد. _

خط التوقف املتقطع- إرشادي: يوضع عند التقاطعات املكشوفة والشوارع الفرعية التي تلتقي مع الشارع الرئيس ويعني إعطاء  »
األولوية للغري إن ُوجد.

الخطوط املتقطِّعة: تستعمل للتحذير واإلرشاد وتعطي حق األولوية للغري إن ُوجد، كام تُستعمل أماكن لعبور الدراجات. »

الخطوط املائلة: تكون متصلة ملنع الوقوف والتوقف فوقها. لونها أصفر وميكن استخدامها موقًفا للباصات. »

الخطوط املنقَّطة: هي خطوط إرشادية للسائقني، وتُستعمل عند االلتفاف عىل التقاطعات. »

الرموز : »

األسهم: هي التي تدل عىل االتجاهات اإلجباريَّة للمسارب سواء أكان االتجاه إىل اليمني أم إىل األمام مييًنا أو يساًرا. _

األزرار: هي التي توضع عىل سطح الطريق لتخفيض الرسعة يف األماكن السكنية ومحيط املدارس. _

الكلامت: وهي التي نشاهدها عىل الطرقات مثل : قف STOP، وتحّل الكلمة مكان العالمة املرورية. _

األرقام: هي التي تكتب عىل سطح الطريق لتحديد الرسعة املطلوبة يف هذا الشارع، واألرقام هي مبثابة عالمات لتحديد  _
الرسعة.
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3- مستند اإلشارات املرئّية والضوئّية )مستند رقم 3(

اإلشارة املرئّية. 1

إشارة الرشطي للسائق وملستعميل الطريق. _

إشارة السائق للرشطي. _

إشارة السائق للسائق اآلخر وملستعميل الطريق: _

بواسطة اليد ©

الغامز ©

© )HORN( الزمور املنبه

© )FLASHER ( الغامز الرباعي

تبديل األنوار ©

اإلشارة الكهربائية. ©

اإلشارة الضوئّية . 2

أماكن  التقاطعات، مخارج املدن ومداخلها، وأمام املستشفيات وممرات عبور املشاة، ويجب أن تكون يف  توضع هذا اإلشارات عند 
ظاهرة تسهل رؤيتها من ِقبل مستعميل الطريق.

ألوان اإلشارة الضوئية: »

األحمر: يعني التوقُّف التّام وعدم االتجاه مييًنا أو يساًرا. _

األصفر بعد اللون األخض: إنذار للسائق القادم لتخفيف الرسعة والتهيؤ للوقوف. _

اللّون األصفر بعد اللّون األحمر: يلزم االستعداد ومراقبة الضوء الذي يسمح باملرور. _

اللّون األخض: يسمح للسائقني باملرور بأمان. _

اللّون األصفر املتقطّع: يعطي أمرًا مبواصلة السري، إمنا بحذٍر شديد. _

أسهم اإلشارات الضوئيّة: »

سهم الجنب:  ويدل عىل أن السري إجباري يف هذا االتجاه. _

سهم إىل األعىل: يسمح بالسري إىل األمام ومينع الدوران والرجوع إىل الخلف، كام مينع االتجاه إىل اليمني وإىل اليسار. _

ظهور رجل عىل اإلشارة الضوئية: يدلُّ ذلك عىل وجود ممر عبور للمشاة لتأمني سالمة عبورهم. _

يف نهاية الحّصة يوزع )توزع( املعلم/ة عىل التالمذة الكتيِّب الخاص بهذه الحّصة ويَُدوِّن عىل لوحة اإلعالنات الجملة اآلتية: »

دة = رحالت آمنة وممتعة خطوط منّقطة، متواصلة، متقطّعة + إشارات ملوَّنة متعدِّ
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االلتزام بإشارات املرور وقواعدها وآدابها 
)املطّبات - التجاوز – الوقوف(

أهداف النشاط املتعلِّقة باملتعلّم:

• يتعرّف قواعد املرور الخاصة باملطبّات وأصول التجاوز 	

وأسباب انزالق السيارة وكيفية الوقوف اآلمن.

• يعي أن قانون السري قد حّدد هذه القواعد املروريّة.	

• يلتزم القواعد املروريّة حرًصا عىل سالمته الشخصيّة 	

وسالمة اآلخرين.

نة الثَّانية  السَّ

النشاط الثاين

ة واحدة  ة : حصَّ املدَّ

• ن املبادئ األساسية إلشارات وقواعد 	 كتيّب يتضمَّ

املرور )وهو الكتيّب الذي ُوزِّع عىل التالمذة يف 

النشاط األول(.

• فيلم فيديو يُبنّي سائًقا يسري بإحدى املركبات وكيفيّة 	

مواجهته للمواقف اآلتية: )تصوير التلفزيون الرتبوي(

مطّب. �

تجاوز مركبة أخرى.  �

• صورة تبنّي املسافة املثىل بني سيارتني. 	

• يبدأ  املعلم/ة بتوجيه أسئلة عامة )خالل 5 دقائق( لتهيئة التالمذة وإحاطتهم مبوضوع النشاط.	

• يعرض املعلم/ة فيلم فيديو يُبنّي مركبة تسري بصورة طبيعية والسائق يلتزم جميع قواعد املرور )املشار إليها أو إىل بعضها 	

خالل الحصص السابقة(.

• يستعرض بعض املواقف التي ميكن أن يتعرض لها السائق تباًعا:	

أوالً - املطبَّات

أ- مسؤولية الجهات املعنيَّة عن وضع املطبَّات عىل الطريق:

توضع لوحات لإلرشاد أو للتحذير باللون الفوسفوري يف منطقة املطبّات وقبل الوصول إليها مبسافة كافية، عىل  �

أن تكون اللوحات من النوع الذي متكن رؤيته ليالً.

الوسائل واألدوات املساندة

سري النشاط
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يشرتط أن تكون املطبّات املتتالية عىل مسافة متباعدة يفصل بينها نحو سبعة أمتار وأال يزيد عددها عىل ثالثة مطبّات. �

يجب أن تكون عىل هيئة قوس دائري وتره مرت واحد وارتفاعه يف الوسط من 5 إىل 10 سم. �

يجب أن تكون عىل عرض الطريق ويف املستوى عينه. �

يجب أن تُطىل الجهات املقابلة للسائقني بدهانات مميزة لرؤيتها بسهولة عن بعد. �

يجب أن يقترص وضعها يف األماكن التي تستدعي ذلك، مع رضورة إلغاء املطبّات املفاجئة عىل الطرق الرسيعة. �

ب-  مسؤولية السائق أمام خطر املطّبات:

عبور املطّب بأقل رسعة ممكنة للحفاظ عىل أجزاء السيارة. �

الكشف عىل املكوِّنات السفليّة للمركبة يف حال تعرُّضها ألي رضر جراء املطبّات وإعادة ربط األجزاء وتغيري الجزء  �

املتلف وضبط ضغط واتزان وزوايا اإلطارات.

ثانًيا - تجاوز مركبة أخرى

أ- املقصود بالتجاوز هو تخطي املركبة ألي جسم سواء أكان ثابتًا أم متحركًا ويجب أن يكون واضًحا وصحيًحا ويف مناطق 

يُسمح فيها بالتجاوز.

ب- متى يجوز التجاوز؟ 

يُسمح بالتجاوز بعد التأكد من خلو الطريق من املركبات املقابلة من األمام، إضافة اىل التأكد من عدم وجود مركبات 

قادمة من الخلف تحاول التجاوز بدورها. لذلك يجب التأكد من خالل النظر يف املرآة الداخلية والخارجية وإعطاء اإلشارة 

ز( ومن ثم يتم التجاوز من جهة اليسار. امليكانيكية )الغامَّ

ج- هل يسمح قانون السري بالتجاوز من جهة اليمي؟ 

مينع قانون السري التجاوز من جهة اليمني، إال يف بعض الحاالت االستثنائية:

يسمح  � واحد  باتجاه  ومنظَّمة  عّدة  مبسارب  مخطَّطة  الشوارع  تكون  املدن حيث  داخل  تسري  املركبة  كانت  إذا 

بالتجاوز بانتباه وحذر.

إذا وصل السائق إىل مفرتق طريق وأراد االتجاه إىل جهة اليسار. �

إذا وقع حادث عىل الطريق وأدى ذلك إىل تعطيل حركة السري من الجهة اليرُسى. �

د- ما هي األماكن التي ُينع فيها التجاوز؟

عند مشاهدة عالمات منع التجاوز. �

عند مشاهدة خطوط املنع )الدهانات( �

عند املنعطفات. �

عند التقاطعات. �

عىل قمم التالل. �

عند ممرات عبور املشاة. �

يف األماكن الزاّلقة. �

** مالحظة: يُسمح بالتجاوز ملركبات املواكب الرسمية وضيوف الدولة وسيارات اإلسعاف واإلطفاء والرشطة.
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ثالًثا - انزالق املركبة 

أ- أسباب االنزالق:

الرسعة:  إن الدخول عىل جزء زلق من الطريق برسعة يُعدُّ من األسباب الرئيسة التي تؤدي إىل االنزالق. �

املقود )عجلة القيادة (: إّن االستعامل العنيف يُسبّب االنزالق سواء أكانت السيارة تسري برسعة أم ببطء. �

دّواسة البنزين: إن الّضغط عىل دّواسة البنزين بعنف يُسبّب دوران العجالت الخلفية يف مكانها و يؤدي بالتايل  �

إىل انزالق املركبة.

دّواسة املكابح: إّن الضغط عىل املكابح الفرملة بشدة وبشكٍل فجايئ يوقف العجالت عن الدوران وقد يؤدي ذلك  �

إىل انزالق املركبة.

ب- واجبات السائق:

غالبًا ما يشعر السائق يف الطريق الزلق بأن حركة املقود خفيفة، وهذا يعني أّن املركبة أخذت يف االنزالق، لذا يجب 

رفع القدم عن دواسة البنزين فوًرا وعدم استعامل الفرامل بشدة، بل بلطف وحذر شديدين لتخفيف الرسعة . وميكن 

أن يشعر السائق بانزالق املركبة من خالل جسمه وظهره. لذلك، يجب أن يكون جلوسه عىل املقعد مستقياًم لإلحساس 

بأي تغيري يف حركة السيارة.

رابًعا -  الوقوف اآلمن

أ- املقصود بالوقوف اآلمن هو التمركز يف مكاٍن آمن وقًتا طويالً.

ب- أنواع الوقوف:

1- الوقوف العادي: وهو الوقوف املنظَّم أي عرب خطوات متسلسلة كاآليت :

Õ .مراقبة الطريق مراقبة جيدة بواسطة املرايا

Õ .ز( لجهة اليمني إعطاء اإلشارة امليكانيكية )الغامَّ

Õ .التزام جهة اليمني

Õ .رفع القدم اليمنى عن دّواسة البنزين

Õ .الضغط قلياًل عىل دواسة الفرامل لتخفيف الرسعة

Õ .الوقوف وقوفًا عاديًا باستعامل غيار الرسعة والفرامل
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2- الوقوف املفاجىء: يحصل عندما تُفاجأ املركبة بأي جسم غريب عىل الطريق سواء أكان دراجة، مركبة أخرى، مشاة، 

فتتوقف فجأة من دون إعطاء إشارة أو القيام بالخطوات املبيّنة سابًقا.

 األماكن التي يسمح فيها بالوقوف:

Õ .يف األ ماكن املعدة لوقوف السيارات

Õ .عىل جوانب الطرق، إذا كان ذلك ممكًنا ومن دون أن يؤثّر يف حركة السري

Õ .عند وجود عالمات الوقوف اإلرشادية والتي تسمح بوقوف السيارات

Õ .صة لوقوف السيارات يف األماكن املخصَّ

د- األماكن التي ُينع فيها الوقوف:

عند وجود عالمات املنع . �

يف مواقف الباصات وذلك لعدم عرقلة حركة السري. �

عند املنعطفات. �

عند التقاطعات. �

أمام ممرات عبور املشاة. �

أمام الدوائر الحكومية واملؤسسات والرشكات واملداخل الخاصة والعامة. �

عىل الدّوار. �

داخل األنفاق. �

أمام مراكز اإلسعاف والطوارىء. �

عىل قمم التالل. �

الوقوف املزدوج. �

ا بهدف  مالحظة: إىل جانب الوقوف العادي واملفاجىء نجد ما يُسّمى بالتوّقف، واملقصود بذلك هو االنتظار ملدة زمنية قليلة جدًّ

التحميل والتنزيل بشكٍل رسيع مع استخدام اإلشارة )flasher( أثناء الوقوف.

يقسم املعلم/ة التالمذة إىل مجموعات عمل ويوزِّع عىل كل مجموعة استامرة فيها أسئلة تتعلق باملحتوى ويطلب إليهم اإلجابة  9

عنها خالل 15 د.

تعرض االجابات وتناقش. 9

يهدف هذا النشاط إىل تقييم مدى التقّدم يف مستوى املعلومات التي تكوَّنت لدى التالمذة )مع إمكانية تعديل نوعية األسئلة(.  9

يدّون عىل لوحة اإلعالنات:

قواعد التنظيم املرورّي + أخالقّيات الّسائق + مهارة الّسائق + قيادة بدون إنزالق = طريق سالك ووصول آمن 
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االلتزام بالرسعة القصوى واملسافة 
املثىل من منظور عميّل

أهداف النشاط املتعلِّقة باملتعلّم:

• يتعرّف مخاطر الرسعة انطالقًا من التجارب الحيَّة 	

واإلحصاءات العاملية.

• يتعرّف كيفية تطبيق املسافة املثىل من منظور عميل.	

• ر أهمية االلتزام بالرسعة القصوى واملسافة املثىل.	 يقدِّ

• يعي جديًّا عواقب الرسعة الزائدة.	

نة الثَّالثة  السَّ

النشاط األول

ة واحدة  ة : حصَّ املدَّ

• رسوم تُبنّي حوادث مرورية .	

• صورة تبنّي املسافة املثىل بني سيارتني.	

الوسائل واألدوات املساندة
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ة مستقاة من خرباء السري، مجالت،  ة أو عامَّ يطلب املعلّم/ة إىل التالمذة )قبل اسبوع من الدرس( إحضار صور لحوادث مروريَّة )خاصَّ

جرائد، مواقع إلكرتونية(.

يقوم املعلم/ة بعرض الرسوم التي تبّي حوادث مروريَّة نتيجة الرسعة الزائدة فقط، مع التكيز عىل مسألة أساسية مفادها   -1

أن التأثري السلبي لهذه املشاهد يف نفسية التلميذ تبقى أخف وطأة من التوّرط بحوادث مرورية مفجعة قد تودي بحياته 

وتلحق الرضر الفادح به وبأرسته ومبجتمعه )نتيجة فقدان عنرص الشباب جراء الحوادث املرورية(، كام يُبّي املعلم/ة أن 

هناك عالقة بي رسعة املركبة وشدة اإلصابة وذلك من خالل تسليط الضوء عىل نتائج الدراسات العاملية حول هذا املوضوع 

والتي تشري إىل ما يأيت:

أخطار  ½ وتتلّخص  كلم/ساعة.   15 مقدارها  الرسعة  يف  زيادة  لكل  أمتار   )6( ستة  مبقدار  تنخفض  املسافات  رؤية  إن 

انخفاض مجاالت البرص بشكل رئيس يف عدم رؤية األجسام القريبة أمام املركبة, وبالتايل يربز فشل اإلحساس باألجسام 

التي تقرتب منها سواء من الجانبني أم من الخلف.

إن قوة تصادم مركبة تسري برسعة 50 كم/ساعة تعادل قوة ارتطام مركبة تسقط عىل األرض من مبنى ارتفاعه ثالثة  ½

)3( طبقات. وعند مضاعفة رسعة املركبة إىل 100 كم/الساعة فإن قوة التصادم تعادل قوة ارتطام مركبة تسقط عىل 

األرض من مبنى ارتفاعه 12 طبقة، ولنسأل أنفسنا هنا : ما مصري الركاب يف مثل هذا النوع من الحوادث ... املميتة؟

إذا كانت املركبة تسري برسعة 60 كم/الساعة وفيها طفل وزنه 15 كيلو غرام )الوزن التقريبي لطفل عمره 3 سنوات(  ½

ثم اصطدمت هذه املركبة بجدار اسمنتي، فإن قوة اصطدام هذا الطفل هي 550 كيلو غرام. ومثل ذلك إذا حدث 

اصطدام ملركبة تسري برسعة 80 كم/الساعة وكان فيها راكب بالغ ذو بنية متوسطة )يكون وزنه حواىل 75 كيلو غرام( 

فإن قوة اصطدام هذا الراكب سوف تكون أكرث من وزنه 20 مرة أي حواىل 1500 كغ . مع الرتكيز عىل أن الركاب الذين 

ال يربطون أحزمة األمان سوف تلحق بهم إصابات بليغة وقد يلقون حتفهم نتيجة هذه الرسعة الزائدة.

شبّه علامء الفيزياء الصدمة بني املركبة التي تسري برسعة 60 كم/الساعة وحاجز جامد كإلقاء قنينة مرطبات من الطبقة  ½

السادسة إىل الرصيف ) تّصور ماذا يّحل بالزجاجة!( وقارن بني الزجاجة – الصلبة- وبني جمجمة اإلنسان – الطرية 

جداً- إذا سقطت من هذا العلو؟.

ميكننا أن نشبّه قوة اصطدام الركّاب بجسم املركبة من الداخل بقوة ارتطامهم باألرض عند سقوطهم من علو أربع  ½

طبقات! لذا فإن كّل محاولة لتفادي االصطدام بجسم املركبة من الداخل من طريق األيدي واألرجل – مع أهميتها- 

تبقى محاولة يائسة فاشلة مبواجهة الرسعة الزائدة القاتلة والحادث املروري املأساوي!.

مع ازدياد معدالت الرسعة تتعرض أنسجة الجسم البرشي إىل كمية عالية من الضغط والسحب والشد بحيث تصبح  ½

األنسجة بعد » تهتّكها« غري قابلة للشفاء عند اصطدام جسم صلب بالجسم البرشي الهش!.

الرسعة تزيد من املسافة التي تحتاجها املركبة اىل التوقف فور كبس املكابح، وتزداد شدة اإلصابة مع مربع رسعة  ½

املركبة، فمثالً إذا زدنا الرسعة من 40 كم/ساعة إىل 60 كم/ساعة فإن نسبة الزيادة يف الرسعة تكون 50% أما الطاقة 

املتولدة فتتضاعف أي أنها تزيد بنسبة 200 يف املئة.

خفض 5% من متوسط رسعة املركبات عىل الطريق يقابله انخفاض مقداره 10 إىل 15 يف عدد اإلصابات البليغة. ½

باإلمكان خفض أكرث من 20% من وفيات حوادث الطرق وأكرث من 33% من اإلصابات لو أمكن إلزام جميع السائقني  ½

بحدود الرسعة القصوى للطريق.

سري النشاط
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يطلب إىل التالمذة ضمن مجموعات عمل وخالل 15 دقيقة  التعليق بعبارات وجدانية مؤثرة يف الصور) تعطى الصورة رقاًم   -2

متسلسالً(. تعلّّق الصور عىل جدران املدرسة، ويّتم اختيار أفضل تعليق عليها.

Í معلومات إضافية: املسافة املثىل 

Ï .املسافة املثىل هي املسافة اآلمنة بني سيارتني والتي يجب مراعاتها لتاليف االصطدام عند التوقّف املفاجئ 

Ï :تحتسب املسافة املثىل وفًقا للقاعدة اآلتية 
املسافة املثىل = الرسعة * 0،6

الرسعة

)كم/ساعة(
مسافة التوقُّف بدون اصطدام )م(

5030

6036

7042

8048

9054

10060

11066

12072
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ل عند وقوع حادث مروريٍّ  التدخُّ
وتقديم اإلسعافات األولّية

دور كلٍّ من: الصليب األحمر، الدفاع 
املدينِّ، ومستعميل الطريق سواء 

أكانوا مشاة أم سائقي

أهداف النشاط املتعلِّقة باملتعلّم:

• يتعرف دور الصليب األحمر والدفاع املدين عند وقوع 	

حوادث مرورية.

• يتعرف مسؤولية السائق قبل مامرسة القيادة.	

• يعي مسؤولية السائق أثناء الحادث وبعده.	

• يسهم يف االلتزام بهذه األصول خدمة ملجتمعه وضامنًا 	

لسالمة الجميع.

• يلتزم إعطاء األولوية لسيارات الصليب األحمر والدفاع 	

يف  املصابني  إلنقاذ  مروري  حادث  وقوع  عند  املدين 

الوقت املناسب وبالطريقة املثىل.

• املدين 	 والدفاع  األحمر  الصليب  من  كّل  دور  يحرتم 

مرورية  وقوع حوادث  عند  كافة  الطريق  ومستعميل 

وتقديم اإلسعافات األولية.

نة الثَّالثة  السَّ

النشاط الثاين

تان ة : حصَّ املدَّ

Í :كتيّب معّد مسبًقا بالتعاون مع الصليب األحمر اللبناين يلخِّص بصورٍة جليَّة ومخترصة وواضحة اآليت

دور الصليب األحمر والدفاع املدين عند وقوع الحوادث املروريّة وكيفية تقديم اإلسعافات األولية للمصابني.	•

اإلرشادات الواجب عىل املواطنني اعتامدها عند وقوع حادث مروري بهدف املساهمة اإليجابية بهذا املوضوع.	•

عيّنات عن بعض العقاقري الطبية التي يُفّضل عدم تناولها قبل القيادة وأثناءها.	•

أوراق عمل مجموعات – بطاقات تتضمن نقاط املرحلتني األوىل والثانية.	•

الوسائل واألدوات املساندة
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الحصة االوىل: زيارة ميدانية أو حضور عنرص من عنارص الصليب األحمر أو الدفاع املدين.

الصليب األحمر والدفاع املدين  -1

• يتلخص هذا النشاط بزيارة ميدانية إىل أحد مراكز الصليب األحمر اللبناين أو الدفاع املدين، حيث يقوم أحد أو بعض 	

األفراد بالتعاون مع املعلم/ة املسؤول عن الحصة برشح الدور اإلنساين الذي يقوم به هذا الجهاز عند وقوع حادث 

مرورّي بهدف إنقاذ املصابني. مع الرتكيز عىل أن التدخل من ِقبل املواطنني ال يكون دامئًا إيجابيًّا، إذ إن نقل املصاب 

ا. لذا، يجب أن يدرك الفرد كيف يتدخل وماذا عليه أن  مثالً أو تحريكه بطريقة خاطئة قد يؤدي إىل نتيجة خطرة جدًّ

يفعل، وأن أصحاب االختصاص هم خري معني يف هذا املجال.

• بعد الرّجوع إىل املدرسة يتّم توزيع الكتيّب عىل التالمذة والتأكيد عىل أن هذه الزيارة امليدانية يجب أن ترتسخ يف 	

األذهان وترُتجم يف املامرسة أثناء استعامل الطريق.

الحصة الثانية: نشاط مواجهة حادث مروري

مستعملو الطريق سواء أكانوا مشاة أم سائقي  -2

• يتلخص هذا النشاط بعرض األفكار الواجب عىل كل تلميذ )سائق الغد( معرفتها قبل مامرسة القيادة وأثناءها.	

• يقّسم الصف إىل أربع مجموعات، وتوزع بطاقات املرحلتني عىل كل مجموعة، ثم يطلب إىل كل مجموعة تصنيف 	

البطاقات ضمن جدول املسؤولية )10 دقائق( )قبل وبعد الحادث(.

بعد الحادثقبل الحادث

1- املعلومات
2- األدوية

... -3

... -4

1- االتصال بالجهات املعنية
2- معرفة مبادئ اإلسعاف
3- االتصال برشكة التأمني

... -4

• تعرض أعامل املجموعات، ويتّم التعليق والتفصيل من قبل املعلّم/ة حول موضوع األدوية بشكل كامل.	

محتوى البطاقات:

 املرحلة األوىل:  املسؤولية قبل الحادث =

s .الحصول عىل القدر الكايف من املعلومات حول قواعد املرور وآدابه

s  بذل الجهد الالزم والعناية الجدية إلتقان املامرسة السليمة أثناء استعامل الطريق )سواء من ِقبل املشاة أم من

ِقبل السائقني : السيارات- الشاحنات- الدراجات(.

سري النشاط
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s :الرتكيز عىل مسألة مهّمة للغاية وتتعلق ببعض أنواع األدوية التي يُفّضل عدم تناولها عند القيادة

األدوية التي تدخل يف تركيبتها مشتقات األفيون، الكلوديني  مثل مضادات الحساسية ومسكنات  �

اآلالم ومخفضات الحرارة ومضادات االكتئاب.

األحيان            � النعاس ويف بعض  إىل  البنزوديازين، كونها تؤدي  التي تحتوي عىل مشتقات  املهّدئات 

قد تتسبب بالدوار أو باضطرابات سمعية أو برصية.

أدوية الروماتيزم أثناء القيادة أو حتى قبلها بساعتني عىل األقل الحتوائها عىل عنرص األندوميثاتني  �

املسبّب للصداع والتي تّحد من قدرة السائق عىل الرتكيز )يجب تناولها يف أوقات الراحة وقبل النوم(.

s .اإلملام بقواعد التنّفس االصطناعي

 املرحلة الثانية:  املسؤولية أثناء الحادث وبعده =

s  رضورة االلتزام بواجب االتصال بالرشطة )قوى األمن الداخيل( والصليب األحمر اللبناين أو الدفاع املدين وذلك

فور وقوع الحادث.

s .تنفيذ التنفس اإلصطناعي ومبارشته عند حدوث غيبوبة للمصاب

s .وجوب أخذ املصاب إىل أقرب مستشفى أو مركز صحي، وبخاصة عند تأّخر وصول املسعفني املختصني

s  التزام السائق الذي تسبّبت مركبته يف صدم مركبة واقفة ال يعرف مالكها أن يرتك عنوانه عىل املركبة املتضرة يك

تتّم التسوية الوديّة بني الطرفني. إن هذا الترصف داللة واضحة عىل النضوج الفكري والرقي االجتامعي والترصف 

الحضاري.

s  يجب عىل السائق أن يرتك عنوانه عىل املركبة املتضرة الواقفة والتي ال يُعرف صاحبها، وذلك يك تتّم التسوية

الودية بني الطرفني.

s  رضورة أخذ الِعرب من كل حادث يك يُلّم السائق باألسباب والعوامل التي أّدت إىل حصوله، فيسعى إىل تداركها

مستقبالً والحيلولة دون تكرارها. ليس من العيب ارتكاب الخطأ وإمنا “الجرمية” تكمن يف تكرار الخطأ مرات 

عدة بحيث تكون النتائج سلبية! 

s :التدوين عىل لوحة اإلعالنات

ئات = سالمة عىل الطرقات كفاءة ومعلومات + تركيز من دون مهدِّ
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مشاهد مصوَّرة
تعليامت للتلميذ:

يحتوي هذا القرص عىل 18 مشهًدا مصّوًرا.

ص  سوف نطرح عليك أسئلة خاصة بكل من املشاهد املصورة اآلتية، عليك اختيار اإلجابة الصحيحة وذلك بوضع إشارة √ يف املكان املخصَّ
من الجدول.

مالحظة : قد يحتمل السؤال أكرث من إجابة واحدة صحيحة.

اإلجابات املقتحةالوضعَيـــــةالسؤال

احرتام النظام : من الذي ال يحرتم القاعدة؟1

roller -1 عىل الرصيف

roller -2 عىل املمرِّ بجانب الطريق

3- السيارة

حزام األمان2

1- ينصح بوضعه

2- إلزامي

3- غري رضوري

كيف منيش عىل جانب الطريق؟3

1- عىل الجانب األمين من الطريق 

2- عىل الجانب األيرس من الطريق

3- ال يهّم

4
الرؤية: أّي مجموعة من املشاة يراها السائق 

بوضوح؟

1- املجموعة األوىل

2- املجموعة الثانية

3- املجموعتني

5
اجتياز الطريق: 

هل أعطى األخ األكرب التعليامت الكافية الجتياز 
الطريق؟

1- نعم

2- ال

6
الباص املدريّس 

الجتياز الطريق عند توقف الباص، من األفضل :

1- املرور أمام الباص 

2- املرور خلف الباص 

3- انتظار ذهاب السيارة

7
حاجات الدرَّاج للسري ليالً:

هل هذه الدرَّاجة مؤّهلة للسري ليالً؟

1- نعم

2- ال

8
أفضليّة املرور:

ملن أفضلية املرور عند التقاطع؟
لدّراجة ناريَّة أم لدرَّاجة هوائيَّة؟

1- لدّراجة ناريّة

2- لدراجة هوائيّة

9
ملن أفضليَّة املرور  عند دّوار؟

لسيارة أم لراكب درَّاجة ناريّة؟

1- لسيارة

2- لراكب درَّاجة ناريّة
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اإلجابات املقتحةالوضعَيـــــةالسؤال

هل خالف راكبا املوتو أثناء القيادة؟10
1- نعم

2- ال

كم عدد املخالفات يف هذا املشهد؟11

1- مخالفة واحدة
2- مخالفتان اثنتان

3- ثالث مخالفات

استعامل الهاتف الجوَّال أثناء قيادة الدرَّاجة؟12

1- ممنوع بتاتًا
2- مسموح استعامله يف املدينة

3- مسموح استعامله يف القرية

أي ترصُّف هو األفضل لالنعطاف نحو اليسار؟13
1- النظر ثم مّد اليد ثم االنطالق
2- مّد اليد ثم النظر ثم االنطالق

3- االنطالق ثم مّد اليد ثم النظر  

ماذا يفعل السائق؟ وملاذ ا؟14
1- يتفّقد هيكل السيارة

2- يتفّقد العجالت

بب بوقوع الحادث؟15 ما أو من الذي تسَّ
1- استعامل الهاتف الخليوي

2- عدم احرتام اإلشارات املروريَّة
3- وجود الدرَّاج يف وسط الطريق

16
يف حال صودف مرورك مبكان حصول حادث كيف 

تترصَّف؟

1- تغطِّي الشخص املصاب يف مكانه
2- تتّصل باألرقام :140 ،125،112

3- تنقل املصاب إىل جانب الطريق

يف حال واجهك مطب عىل الطريق، كيف تترصف؟17
1- تخّفف الرسعة الجتيازه

2- تتابع السري بالرسعة نفسها
3- تزيد معدل الرسعة لتجتازه

أّي ترصف هو الصحيح عند اجتياز سيارة؟18

1- إعطاء إشارة ومن ثم التجاوز من جهة 
اليسار مع زيادة الرسعة

2- التجاوز من جهة اليمني من دون إعطاء 
إشارة
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ملحق إثرايئٌّ 
ن: يتضمَّ

1- مصطلحات مروريَّة
2- القيادة الوقائيَّة واآلمنة

 ) إجراءات الكشف عىل السيارة قبل بدء الرحلة وأثنائها(
3- كيفيَّة تجّنب الحوادث
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مصطلحات مروريّة

s .الطريق: السبيل املخّصص للمرور العام مبا يف ذلك مرور املركبات واملشاة والحيوانات وتشمل الساحات والجسور
s  الطريق الرسيع: كل طريق خارج املدن يف اتجاهني أو أكرث تفصل بينهام منطقة فاصلة ويخّصص لحركة املركبات اآللية

فقط وكل منهام يحوي مسلكني عىل األقل بكل اتجاه وال ميكن الوصول إليه من أفنيه مجاورة وهو خاٍل من ملتقيات 
السكة الحديد أو املتفرقات باستثناء اندماجات الطرق ووضعت يف مدخله شاخصة تدل عىل أنه طريق رسيع.

s .طريق يف اتجاه واحد: كل طريق مسموح فيها بحركة لسري يف اتجاه واحد
s  طريق بلدية: كل طريق يقع ضمن اختصاصات سلطة محلية أو سلطات محلية تتاخم إحداهام األخرى ووضعت يف

مدخل ذلك املكان شاخصة معناها مدخل إىل طريق داخل مدينة أو قرية وذلك حتى املكان الذي وضعت فيه شاخصة 
معناها نهاية حدود طريق البلدية.

s .ع للطريق عىل مستوى واحد أو أكرث شامالً املساحة املكشوفة التي تكونت نتيجة لذلك املفتق: كل تالٍق أو تقابل أو تفرُّ
s .املسلك: أي جزء من األجزاء الطويلة للطريق ويسمح عرضه مبرور صف واحد من املركبات
s  حافة الطريق: املساحة املجاورة لحافة طريق املركبات الخالية من الرصيف وذلك لغاية عرض مقداره ثالثة أمتار أو حافة

قناة الرصف إذا كانت حافة القناة قريبة إىل حافة الطريق بأقل من ثالثة أمتار.

s  الرصيف: قسم من عرض الطريق غري معّد لسري املركبات ويقع بجانب طريق املركبات ويخّصص للامرّة سواء أكان يف
مستوى طريق املركبات أم أعىل.

s  املساحة الفاصلة: كل مبنى أو جزيرة أو مكان مرسوم عىل سطح الطريق أو حديقة أو ساحة غري معبدة أو ما أشبه
وتقسم الطريق عىل امتدادها.

s  خط التوقُّف: خط عىل عرض الطريق املعبدة أو عىل قسم من عرضها يسري إىل الحد الذي تقف عنده املركبة بالقرب من
اإلشارة الضوئية أو من شاخصة وقوف إجباري أو قبل ملتقى سكة حديد أو من مكان يقف عنده رشطي يقوم بتوجيه 

حركة السري.

s  ممّر املشاة: هو مكان مخصص ملرور املشاة ومخطط لهذه الغاية يف ملتقى الشوارع، ويفرض عىل السائق الوقوف قبل
الوصول إليه للتمكن من رؤية املشاة العابرين.

s .التوقف: هو الوقوف لفرتة محددة من الوقت تستلزمها رضورات السري أو إنزال الركاب أو صعودهم
s .الوقوف: هو التمركز يف مكان ما وقتًا طويالً إىل حدٍّ ما
s .االنتظار: هو التوقف فرتة من الزمن تتعدى الفرتة الالزمة لصعود الركاب أو نزولهم
s .مستعملو الطريق: املركبات، الدراجات )العادية، اآللية والهوائية(، الباصات، الشاحنات، املشاة، العربات الحيوانية
s :املعوَّق: كل شخص صادقت عليه اللجنة الطبيّة املختصة املعينة بقرار من وزير الصحة بأنه يتوافر فيه أحد األمرين اآلتيني

إنه معوَّق ويحتاج إىل مركبة كوسيلة حركة بسبب عجز يف كلتا رجليه.  -
إن سريه يف الطريق بدون مركبة من شأنه أن يضعف حالته الصحية.  -

s .املركبة: هي وسيلة من وسائل النقل الربي أو الجر أو الرفع أو الدفع ذات عجالت تسري بقوة آلية وال تشمل القطار
s .املركبة الخصوصية: املركبة املعدة لالستعامل الشخيص
s .املركبة العمومية: املركبة املستعملة أو املعدة لالستعامل يف نقل ركاب لقاء أجر
s  مركبة التأجري: وهي املركبة املسجلة بسلطة الرتخيص تحت اسم رشكة تأجري للسيارات وتستعمل ألغراض التأجري فقط

وبحسب النظام الخاص بذلك.
s .املركبة التجارية: املركبة املعّدة لالستعامل يف نقل البضائع لقاء أجرة أو لنقلها يف ما يتعلّق بأعامل صاحب املركبة

s  مركبة أمن: وتشمل مركبة اإلسعاف املعدة لنقل املرىض أو مركبة تابعة لقوات الرشطة أو األمن العام أو مركبة إطفاء
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الحريق وكل مركبة أخرى صادقت سلطة الرتخيص عىل أنها مركبة أمن وينبعث منها نور خاص متقطع أحمر أو أزرق 
وتطلق إشارة إنذار بواسطة صافرة أو جرس.

s  مركبة تخليص: مركبة آلية معدة بحسب تصميمها لتنفيذ أعامل تخليص وجر املركبات التي مل تعد صالحة للعمل بشكل
مسيطر عليه.

s .مركبة العمل: مركبة آلية غري معدة لنقل البضائع أو أشخاص وثبت عليها أجهزة عمل ثابتة
s .السيارة: املركبة اآللية املصممة لنقل األشخاص أو البضائع أو كليهام وتشمل القاطرة املصممة لجر املقطورة
s  املقطورة: املركبة غري اآللية املصّممة لتجرّها قاطرة من دون أن تحمل هذه أي جزء من وزن املقطورة، وتكون نصف

مقطورة إذا كانت القاطرة التي تجرها تحمل جزًءا منها.
s .الحافلة: سيارة الركاب املصممة لتحمل أكرث من 30 شخًصا
s .حافلة عمومية: مركبة عمومية من نوع حافلة مخصصة لنقل ركاب بأجر
s .حافلة خصوصية: كل حافلة ليست عمومية وتستعمل يف نقل األشخاص بدون أجر
s .الحافلة السياحية: كل حافلة ليست عمومية وتستعمل يف نقل األفواج السياحية أو الرحالت مقابل مبلغ مقطوع
s .سيارة الشحن: السيارة املصممة لنقل البضائع فقط
s  الدراجة اآللية: املركبة ذات العجلتني أو الثالث عجالت واملجهزة مبحرك آيل واملصممة لنقل األشخاص أو البضائع عىل أن

يكون تصميمها عىل شكل سيارة.
s .الدراجة العادية: وسيلة ركوب ذات العجلتني أو أكرث وتسري بقوة دافعة من راكبها من دون أن تكون مجهزة مبحرك آيل
s  إعطاء حق األولوية: عدم مواصلة سائق املركبة السري أو عدم البدء فيه إذا كان استمرار سريه سيعرّض سائقي املركبات

اآلخرين للتحول عن خط سريهم أو تغيري رسعتهم.
s .الليل: الفرتة التي تبدأ بعد ربع ساعة من غروب الشمس وتنتهي قبل ربع ساعة من رشوقها
s .وقت اإلنارة: الليل وكل وقت آخر تكون فيه الرؤية غري واضحة بسبب حالة الطقس أو ألي سبب آخر
s .تخفيف النور: إطفاء النور الكبري يف املصابيح األمامية وإنارة النور الصغري
s  الشاخصة: أية خطوط أو إشارة ضوئية أو رموز أو كلامت أو عبارات ذات دالالت معروفة ترسم أو تكتب عىل الطريق

أو تثبت عىل جوانبها أو فوقها وضعت مبعرفة السلطة املختصة لتنظيم حركة السري وإرشاد مستعميل الطريق.
s :التقاطع املتكاىفء: هو التقاطع الذي تتوافر فيه الرشوط اآلتية

أن يكون معبًّدا من جميع الجهات.  -
أال يحكم بإشارة ضوئية.  -

أال يوجد عليه رشطي مرور.  -
أال يوجد عليه شواخص مرور.  -

s :الشارع الرئيس: هو الشارع الذي تتوافر فيه الرشوط اآلتية
أن يربط بني مدينتني.  -

إذا وجدت شاخصة تدل عىل أنه شارع رئيس.  -
أن يكون مفصوالً بجزيرة وسطية.  -

s .أنوار التالقي: هي األنوار املنخفضة
s .أنوار الطريق: هي األنوار العالية
s  رموز الطريق: اإلشارة الضوئية أو الشاخصة أو الخطوط أو العبارات أو الكلامت أو الرموز ذات الداللة املعروفة، ترسم

أو تكتب عىل الطريق أو تثبت عىل جوانبها أو فوقها لتنظيم حركة السري وإرشاد مستعميل الطريق.
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القيادة الوقائيَّة واآلمنة 
 إجراءات الكشف عىل السيارة قبل بدء الرحلة ويف أثنائها

يجب التأكّد من وضع العجالت األمامية قبل التحرك. 9
يجب القيام بعمل الفحص األويل للسيارة قبل التحرك بها لضامن عدم حدوث عطل أو التسبب بحادث يف أثناء القيادة. 9
يجب عمل تبديل لإلطارات كل 7500 كم . 9
يجب التأكّد من اكتامل منسوب املاء بالرادياتري قبل التحرك. 9
يجب التأكّد قبل التحرك باملركبة من إغالق األبواب جيًّدا. 9
يجب التأكّد من ربط مسامري العجالت جيًّدا قبل التحرك. 9
يجب عدم السري باملركبة يف حال فقدان بعض مسامري تثبيت العجالت. 9
يجب التأكّد من ضبط األنوار األمامية حتى ال تسبّب عمًى مؤقّتًا ألعني اآلخرين يك ال تضعف من كفاءة الرؤية يف أثناء  9

القيادة الليلية.
يجب ضبط املرايا اليمنى بامليل إىل اليمني، عىل أن يتّم ذلك أثناء الجلوس عىل كريس عجلة القيادة، بحيث يكون النظر  9

إىل األمام وضبط املرآة من هذا الوضع، رشط أن يرى السائق أقل جزء ممكن من جانب السيارة األمين من هذا الوضع.
يجب اختبار املكابح قبل التحرك يف رحلة عىل الطريق الرسيع أو القيادة لفرتات طويلة . 9
يجب التأكّد عند اختبار املكابح من التزامن يف توقف العجالت ومن عدم انحراف السيارة مييًنا أو يساًرا عند الضغط عىل  9

املكابح واالنتباه إىل أن العجالت ال تتوقف مرة واحدة من دون تهدئة.
يجب التأكّد من معرفة أماكن كل أدوات التحكم يف املركبة قبل التحرك بها، وضبط ما ميكن ضبطه يف أثناء التوقف. 9
يجب اختبار جميع األنوار باملركبة قبل التحرك، وبخاصة أنوار املكابح واألنوار األمامية وأنوار الطوارىء )الفالرش(.  9
يجب عدم الضغط عىل املكابح بعنف، ألّن ذلك يتلف نظام املكابح مبكرًا كام ويعرض مركبتك للتصادم الخلفي. 9
يجب ارتداء حزام األمان، عىل أن يتقاطع مع الكتف وليس مع الرقبة، وميكن املساعدة عىل تحقيق ذلك بوسادة أسفل  9

السائق أو الركاب.
يجب عدم جلوس األطفال دون سن السابعة يف املقاعد األمامية للسيارات. 9
يجب أن يكون حزام األمان مشدوًدا يف أثناء ارتدائه وليس مرتخيًا. 9
يجب أال يكون حزام األمان ملفوفًا يف أثناء ارتدائه، حيث يكون تأثريه أعنف ىف حالة وقوع الحوادث. 9
يجب ارتداء حزام األمان عند القيادة برسعة بطيئة . 9
إذا انفجر اإلطار أو فرغ من الهواء، يجب عدم التوقّف بغرض الحفاظ عىل اإلطار، واألفضل من ذلك هو اختيار مكان  9

آمن للتوقّف وتغيري اإلطار.
يراعى وضع العالمات التحذيرية طبًقا لرسعة الطريق وحالة الخطر، بحيث تحّقق أكرب قدر من التحذير وتكون من 100: 500  9

قدم من مكان التوقف الطارىء.
إذا حدث عطل يف املركبة ومل تتمكن من الوقوف مبكان آمن، فإن أول ما تفعله هو أن تخيل السيارة من الركاب ثم تأخذ  9

جانبًا آمًنا بعيًدا عن الطريق مع استخدام إشارة أو قطعة مالبس لتحذير املارة من وضع السيارة إىل حني حضور املساعدة.
يجب النظر إىل املرآة عىل فرتات متقاربة إلدراك ما يدور خلف سيارتك مرة كل 10 ثواٍن تقريبًا. 9

ادات بني الحني واآلخر. 9 يجب النظر إىل العدَّ
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يجب عدم رفع صوت الكاسيت أو املذياع بحيث يكون أعىل من صوت املحرك، حتى يستطيع السائق الشعور بالسيارة  9

وكذلك بأصوات آالت التنبيه أو التحذيرات من خارج مركبته.

يجب عدم االعتامد عىل املرايا عند الرغبة يف تغيري االتجاه أو الدوران أو االنحراف اىل اليمني أو اليسار أو الرجوع إىل  9

الخلف، وإمنا يجب النظر من فوق الكتف لفحص النقط العمياء.

يجب اإلعداد مسبًقا لعملية الدوران إىل اليمني أو اليسار. 9

يجب عدم إعطاء إشارة إىل اليمني أو إىل اليسار إال بعد التأكد من أنه ال يوجد طريق آخر قبل الطريق الذي تنوي الدخول  9

فيه.

عند الرغبة ىف التوقف أو التهدئة أثناء السري بالرسعات العالية وإلعالم السيارات الخلفية بذلك، فإنه يجب الضغط بطريقة  9

خفيفة متقطعة عىل املكابح إلعطاء ضوء أحمر متقطع من الخلف لتنبيه السيارات الخلفية .

عند التخطي، يجب مراعاة عدم وجود عالمة مرورية أو حالة متنع التخطي طبًقا لقواعد املرور وآدابها. 9

عند التخطي، يجب استعامل آلة التنبيه نهاًرا أو قالب النور ليالً إلعالم السائق عن نيتك يف تخطيه. 9

إذا كانت هناك سيارة تنوي تخطيك فال تقم باإلشارة للسائق خلفك لتشجيعه عىل التخطي سواء أكانت يدوية أم ضوئية،  9

وإمنا عليك تهدئة الرسعة والتزام الجانب األمين.

الفوانيس األمامية للسيارة  9 الحارة األصلية إال بعد رؤية  العودة إىل  التخطي، عىل سائق املركبة عدم  عند إجراء عملية 

املتخطاة يف مرآتك.

عند حدوث حريق، يراعى عدم إطفاء املحرك إال بعد توقف السيارة ىف مكان آمن. 9

يراعى عدم فتح الكبوت عند إطفاء الحريق إن أمكن والبحث عن أية فتحة لتوجيه طفاية الحريق من خاللها )مثل  9

الشبكة األمامية(.

يراعى عدم إطفاء الحريق املولّد باملاء، وميكن االستعاضة عن طفاية الحريق بالرمل أو بالبطانية. 9

يجب عدم فتح غطاء الرادياتري يف أثناء ارتفاع درجة الحرارة. 9

يجب االمتناع عن تناول املرشوبات الكحولية واملسكنات، وال سيام العقاقري الخاصة بالحساسية املؤثرة يف الرؤية وعىل  9

زمن رّد الفعل وعىل اإلدراك.

كيفّية تجّنب الحوادث 

 تجّنب الرسعة الزائدة فهي القاسم املشرتك لجميع أسباب الحوادث.  ?

 احذر خطأ الغري وذلك بالطريقة الوحيدة اآلمنة، وهي تهيئة مسافة كافية كمنطقة أمان حول السيارة للتحرك يف نطاقها.  ?

 ال تستعمل املكابح بصورة مفاجئة للتقليل من رسعة املركبة أو إليقافها وتجّنب استعامل املكابح يف الطرق الزاّلقة.  ?

 تحّكم بأعصابك يف أثناء القيادة فإن ذلك يعترب عامالً أساسيًّا لسالمتك. ?

 ال تستخدم الضوء العايل داخل املدن، واحذر استعامل املصابيح الكاشفة التي تتسبب يف إبهار بقية مستخدمي الطريق. ?

 استخدم حزام األمان.  ?

عزيزي املواطن، من أجل سالمتك ننصح بوضع حقيبة لإلسعافات األولية، ومكوناتها هي:

“شاش وقطن - بالست ورشائط الصقة - أربطة ضاغطة وعالقات رفع الذراع- قفازات طبية - مطهرات صبغة اليود والسافلون أو 

الديتول - محلول الجفاف - قربة ماء لكامدات الثلج - جبائر هوائية - جبائر شد - محلول ملح - مرشط – رسنجات” 


