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مقّدمة الرّئيسة

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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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 

النواحي 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



المة املروريَّة بية عىل السَّ التَّ
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المة املروريَّة بية عىل السَّ التَّ

أنشطة

الحلقة األوىل



التَّعليم األسايسُّ
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السنة األوىل

النشاط األول

املّدة: حصتان اثنتان

الحلقة األوىل

الوسائل واألدوات املساندة

اإلشارات والرُّموز

أهداف النشاط

• يتعرّف بعض الرموز واإلشارات.	

• يقّدر أهميتها لسالمته الشخصية ولسالمة اآلخرين.	

• يلتزم مبا ترمز إليه هذه الرموز واإلشارات .     	

سري النشاط
 

يبارش املعلم/ة النشاط بتوجيه األسئلة اآلتية:

• هل هذه اإلشارات والرموز متشابهة؟	

• أين رأيتموها؟ ما فائدة كل منها؟	

يستمع املعلم/ة إىل أجوبة التالمذة ويسّجلها عىل اللوح  ويتم 
يف  نصادفها  واإلشارات  الرموز  هذه  أن  ليستخلصوا  تصويبها 
للمحافظة  انتباهنا  نعريها  أن  الضوري  ومن  اليومية  حياتنا 

عىل سالمتنا الشخصية وسالمة اآلخرين .

أكتشف

منهم  كل  يرسم  أن  التالمذة  إىل  املعلم/ة  يطلب 
رمزًا أو إشارة يختارها من الرسم  أعاله أو صادفها يف 
املنزل أو عىل الطريق أو يف حرم املدرسة، وان يكتب تحتها 
التالمذة  إعفاء  املعلم/ة  )بإمكان  منها  والغاية  ماهيتها 
إىل رشحهم  واالستامع  ذلك  عليهم   تعذر  إذا  الكتابة  من 

الشفوي حول ما رسموه(.
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أستنتج

أضع الكلمة املناسبة يف املكان املناسب: )ترمز– عديدة – يرشدنا – سالمتنا – خطر(

اإلشارات والرموز ........................، منها ما ........................ إىل الطريق الصحيح ومنها ما ينبِّهنا من ........................ محتمل، ومن الضوري االنتباه 
إليها ومعرفة ما ........................ إليه، حفاظًا عىل ........................ وسالمة اآلخرين.

أُطبِّق
 

أصل اإلشارة أو الرمز بدالالته:

• خطر املوت 

• انتبه مدرسة 

• قف 

• مواد سامة 

• ممر للمشاة 

• ممنوع املرور 

• راجات  ممنوع مرور الدَّ

مترين إثرايئ:

 يلوِّن التالمذة الرُّسوم الواردة يف باب »أكتشف«، تحت عنوان الوسائل واألدوات املساندة، ويكتبون ما تشري إليه كل منها 	 

ويلصقونها عىل لوحة الصف.

المة املروريَّة بية عىل السَّ التَّ
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السنة األوىل

النشاط الثَّاين

املّدة: حصتان اثنتان

الحلقة األوىل

الوسائل واألدوات املساندة

الطريق إىل املدرسة

أهداف النشاط

• يتعرّف مخاطر الطريق املؤدية إىل مدرسته. 	

• يلتزم بتوجيهات من يرافقه أو بتوجيهات رشطي 	

املرور.

• يتحرّك مطلبيًّا لجعل محيط مدرسته أكرث أمانًا .        	

سري النشاط
 

يبارش املعلم/ة النشاط بتوجيه األسئلة اآلتية:

• هل ميكنكم مساعدة رائد للتعرّف إىل الطريقة 	

اآلمنة للعبور؟

أكتشف

كيفية  عن  التالمذة  من  عدًدا  املعلم/ة  يسأل 
مجيئهم إىل املدرسة صباًحا :

• برفقة من؟ 	

• ما هي الوسيلة التي يستعملونها؟ 	

• كيف يترصفون يف الطريق؟ 	

• إىل أية جهة من الشارع يسريون ، وملاذا؟ 	

باإلضافة إىل أسئلة أخرى  يجد املعلم/ة رضورة لطرحها 
بهدف استكامل الصورة وتظهري السلوكيات عىل اختالفها. 
ويسجل األجوبة عىل اللوح ويناقشها مع التالمذة بهدف 

بلورة سلوكيات صحيحة وآمنة، من املفرتض اتباعها.

كيف

أعرب الطريق 

بأمان؟

التَّعليم األسايسُّ
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أستنتج

أحّوق الكلمة الدالة عىل السلوك الصحيح:

• آيت إىل مدرستي كل صباح وأترصّف )بوعي – بتهور(.	

• قبل أن يتوقّف الباص أو  السيارة نهائيًّا )أنزل منها  – ال أنزل منها(.	

• أَعرُب الطريق  )وألتزم – ال ألتزم( بتوجيهات من يرافقني.	

• سالمتي وسالمة اآلخرين )تهّمني – ال تهّمني(.	

• )أجتاز – ال أجتاز( الطريق إال برفقة أهيل أو معلمتي.	

• حزام األمان  ال يفيد )فأضعه – ال أضعه( عند التنّقل بالسيارة.	

أُطبِّق
 

أضع إشارة صح )( يف خانة السلوك الصحيح و إشارة خطأ )( يف خانة السلوك الخاطىء:

مترين إثرايئ:

 عمل مجموعات: يوّصف التالمذة محيط مدرستهم والطرقات واملعابر املؤدية إليها، ويقرتحون بعض اإلجراءات لجعلها آمنة 	 

وتسطري كتب مطلبية إىل الجهات املختصة للمعالجة.

و/أو ترسيم يافطات باملطالب وحملها عند مدخل املدرسة يف تحرّك مطلبي، ودعوة مندوبني عن الجهات املعنية لالطالع عىل 	 

مطالبهم والعمل عىل تلبيتها.

المة املروريَّة بية عىل السَّ التَّ
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السنة الثانية

النشاط األول

املّدة: حصة واحدة

الحلقة األوىل

الوسائل واألدوات املساندة

الترصُّف اآلمن

أهداف النشاط

• يتعرّف أصول الترصف اآلمن يف أثناء الرحالت.	

• ميّيز السلوكيات اآلمنة من السلوكيات غري اآلمنة 	

داخل وسيلة النقل وخارجها.

• يقّدر مخاطر السلوك املتهّور أو السلوك غري 	

املسؤول.     

سري النشاط
 

أكتشف

عن  التالمذة  ويسأل  املستندات  املعلم/ة  يعرض 
رأيهم يف السلوكيات الظاهرة؟ ما هي نتائج كل منها؟ 
تعزيزًا  وتصويبها  مناقشتها  بعد  اللوح  عىل  ويسجلها 

للسلوكيات اآلمنة والواعية.

التَّعليم األسايسُّ



أستنتج

أضع خطًّا واحًدا تحت السلوك الصحيح:

•  حزام األمان رضوري للمحافظة عىل سالمتي من الحوادث ) فأضعه/ ال أضعه( عند التنقل بالسيارة. 	

• ) أُخِرج / ال أُخِرج( رأيس أو يدي من شبابيك الباص املدريس أو من السيارة حفاظًا عىل سالمتي.	

•  داخل السيارة ) أجلس / ال أجلس( بشكل صحيح.	

• أتحمل مسؤوليتي )فأترصف/ ال أترصّف( بوعي ومسؤولية  ومن دون تهوُّر، داخل السيارة.	

•  ال ألهو مع السائق يف أثناء القيادة ) فاتكلم / ال أتكلم( معه إال عند الضورة.	

أُطبِّق
 

أضع اشارة )( يف الخانة املناسبة:

ال أوافقأوافقكيف أترصّف

أضع حزام األمان قبل أن تسري السيارة حفاظًا عىل سالمتي.

اللعب أمام السيارات والباصات أو خلفها خطر عىل سالمتي.

أفتح باب السيارة وأنزل منها يف أي وقت وبأي اتجاه.

ينظّم رشطي املرور السري واملرور عىل الطرق حفاظًا عىل سالمتنا  وعىل السالمة العامة.

ال أرصخ داخل السيارة وأترصّف بهدوء.

أنصح والدّي بعدم استعامل الهاتف الخلوي عندما يقودان السيارة.

يف ختام التمرين يصوِّب املعلم/ة األجوبة ويدعو التالمذة إىل اختيار السلوكيات التي يرغبون فيها ولصقها عىل اللوح.

مترين إثرايئ:

ميكن دعوة رشطي سري أو رشطي بلدي إىل املدرسة لعرض ما يقوم به أثناء تأدية وظيفته أمام التالمذة، والغاية من ذلك هي 	 

تعرّف أهمية تعاون الجميع معه لينجح يف أداء مهمته.

10

المة املروريَّة بية عىل السَّ التَّ
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السنة الثانية

النشاط الثاين

املّدة: حصتان اثنتان

الحلقة األوىل

الوسائل واألدوات املساندة

سيارات صغرية )ألعاب(.	•

أشخاص )ألعاب(.	•

مقّصات.	•

أوراق كبرية وأقالم.	•

غراء.	•

أقالم تلوين خشبية.	•

أقالم تلوين شمعية.	•

علب كرتون فارغة.	•

املهندس الصغري

أهداف النشاط

• يتعرّف مكّونات الشارع اآلمن.	

• يكتسب مهارة رسم الخرائط.	

• يبادر إىل حل مشكلة.      	

سري النشاط
 

)يوزع املعلم/ة النشاط عىل حصتني وفًقا ملعطياته(

• عاّم 	 التالمذة  مع  ذهني  بعصف  املعلم/ة  يقوم 

تحتويه الطرقات ويسّجل كل األفكار. 

• ن سالمة 	 يسألهم تحديد أّي من هذه األشياء تؤمِّ

الناس ووضع عالمة عليها.

• يرشح لهم كيفية بناء شارع آمن.	

• سيارات، 	 )أشخاص،  جمعها  التي  األشياء  يريهم 

ما  هناك  كان  إذا  عام  ويسألهم  الطرقات(  أثاث 

ينقص لبناء شارع آمن. هنا عىل التالمذة االنتباه 

إىل عدم وجود أبنية وميكن أن يحتاجوا إىل دعم 

ليلحظوا بعض رضورات السالمة مثل مكان مرور 

املدارس  تالمذة  ملرور  صة  املخصَّ األماكن  املشاة، 

وغريها. 

• إىل 	 يُطلب  عمل،  مجموعات  إىل  التالمذة  يُقسم 

بعضها صنع مجّسامت موجودة يف صورة يعلقونها 

عىل  شارع  رسم  اآلخر  بعضها  وإىل  الصف  يف 

لوحات كرتون كبرية .

• تقوم املجموعات بالتعاون يف ما بينها ببناء مجسم 	

الشارع.

التَّعليم األسايسُّ
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سري النشاط )تابع(
 

• يناقش املعلم/ة مع التالمذة أين يجب وضع »أثاث« الطرق يف هذا الشارع وباألخص أين يجب وضع اإلشارات واألشياء الضورية 	

للسالمة وملاذا؛ مثالً: يجب أن يكون قرب املدرسة مكان آمن ملرور الشاحنات، أمكنة التبضع وغريها...

•  يسأل املعلم/ة التالمذة عاّم اذا كانوا يوّدون العيش يف هذا الشارع ويشجعهم عىل ذكر األسباب وتعليلها.	

• يسألهم ما الذي يساعدهم عىل أن يكونوا بأمان اذا كان حجمهم أصغر وكانوا ميشون يف هذا الشارع.	

• صة لألنشطة يف املدرسة.	 م يف باحة مخصَّ يوضع املجسَّ

المة املروريَّة بية عىل السَّ التَّ
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السنة الثالثة

النشاط األول

املّدة: حصتان اثنتان

الحلقة األوىل

الوسائل واألدوات املساندة

نزهة يف وسط املدينة

أهداف النشاط

• يتعرَّف امليش عىل الرصيف ضمن مجموعة.	

• مييز بعض إشارات السري ورسوم الطريق.	

• يالحظ املحيط من حوله.	

• يستبق حدوث الخطر واضًعا الفرضيات الختيار  	

الترصّف السليم واملوقف املناسب.     

سري النشاط
 

الحصة األوىل: )مجموعة من األطفال بعمر السبع سنوات 
مع مربيتهم (.

 يخرج التالمذة ) عددهم 15 كحد أقىص( مع املعلم/ة 
ومساعد له، إىل وسط املدينة يف نزهة تستمر 35 دقيقة، 

ويكون هؤالء التالمذة قد اكتسبوا يف السنوات األوىل 
كفايات التمييز السمعي والبرصي، وتحديد املوقع يف املكان 

والزمان، كام تعرفوا املشاكل التي قد يواجهونها يف الشارع 
ويقوم املعلم/ة بتعريفهم كيفية عبور شارع : 

• عىل ممر املشاة.	

• من دون ممر للمشاة.	

• بوجود إشارات املرور.	

التَّعليم األسايسُّ
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سري النشاط )تابع(
 

الحصة الثانية:

• يقسم املعلم/ة التالمذة إىل مجموعات عمل ويوزّع عليهم مستند الوسائل واألدوات، ويطلب إليهم يف خالل 10 دقائق، كتابة 	

جملة تبنّي ما متثّله كل صورة.

       يقوم ممثل عن كل مجموعة بعرض نتيجة العمل وتُستخلص الجمل الصحيحة. 

• يوزع املعلم/ة  مجّسامت إلشارات مرور يف الصف أو يف قاعة خاصة ويطلب إىل بعض التالمذة أن يترصَّفوا وفًقا لفهمهم ملعنى 	

اإلشارة )لعب أدوار(.

المة املروريَّة بية عىل السَّ التَّ
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السنة الثالثة

النشاط الثاين

الحلقة األوىل
مرشوعي الصغري

اسم املرشوع

• تالمذة الحلقة األوىل ينفذون معرًضا حول 	

المة املروريَّة..         السَّ

تنفيذ املرشوع
 

كل  إىل  ويطلب  مجموعات  إىل  التالمذة  املعلم/ة  يقسم 
مجموعة القيام باآليت:

• املجموعة األوىل: إحضار صور ورسوم لرجال أمن: 	

مدين/  دفاع  عنرص  بلدي/  رشطي  سري/  رشطي 

رجل إطفاء/ يف وضعيات مختلفة ويرتدون زيهم 

الرسمي، وكتابة تعليقات تحتها.

• عن 	 وملصقات  وصور  رسوم  الثانية:  املجموعة 

كل  إليه  ترمز  ما  وكتابة  متنّوعة  مرورية  إشارات 

منها.

• املجموعة الثالثة: رسم محيط املدرسة والطرقات 	

املوصلة إليها وتلوينها.

Projet d’établissement /مرشوع مدريس

إقامة معرض واحتفال يف املدرسة عىل مستوى تالمذة الحلقة 
وفًقا ملا يرتئيه املعلمون، بحيث يعكس بأمانة جهد التالمذة 

بشكل يحفزّهم عىل تنفيذ مشاريع أخرى مشابهة ومفيدة.

التَّعليم األسايسُّ

املّدة: حصتان اثنتان
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أنشطة

الحلقة الثانية

المة املروريَّة بية عىل السَّ التَّ



17

السنة الرابعة

النشاط األول

املّدة: حصتان اثنتان

الحلقة الثانية

الوسائل واألدوات املساندة

الخروج من املدرسة

أهداف النشاط

• يتعرف مخاطر الطريق املؤدية إىل مدرسته.	

• يعّدد السلوكيات املروريّة اآلمنة الواجب اعتامدها.	

• يتبّنى سلوكيّات مرورية صحيحة تقيه املخاطر.     	

سري النشاط
 

• إالَم يرمز املستند أعاله ويف أية ساعة من اليوم؟	
• املتهّورة 	 والسلوكياّت  الواعية  السلوكيّات  هي  ما 

الظاهرة يف املستند؟
• ما هي املخاطر التي قد تتعرّضون لها يف محيط مدرستكم؟	
• إالَم ترمز اإلشارات الواردة يف املستند؟	
• هل سمعتم عن حوادث مرورية حصلت، أين؟ وهل 	

تعرفون أسبابها؟ وما كانت نتائجها؟

اللوح   عىل  ويسجلها  التالمذة  أجوبة  إىل  املعلم/ة  يستمع 
حياتنا  يف  نصادفها  واإلشارات  الرموز  أن  ليستخلصوا  بها  ويصوِّ
عىل  للمحافظة  انتباهنا  نعريها  أن  الضوري  ومن  اليومية 

سالمتنا الشخصية وسالمة اآلخرين .

أكتشف

يوزّع املعلم/ة ورقة بيضاء A4 عىل كل تلميذ/ة ويدعوه 
إىل رسم مدرسته وما يحيط بها  من طرق وممرات وإشارات 
وذكر ما ترمز إليه وتلوينها )من الضوري لفت نظر التالمذة 

قبل يوم من إعطاء الحصة إىل مالحظة محيط مدرستهم(.

ذكر  إىل  ويدعوهم  مجموعات  إىل  التالمذة  املعلم/ة  يقسم 
أو  الدخول إىل مدرستهم  اتخاذها لجعل  الواجب  اإلجراءات 
الخروج منها آمًنا وذلك يف ضوء الرسوم والتوصيفات الواردة 

يف الرسوم التي نّفذوها.

التَّعليم األسايسُّ



أستنتج

أضع إشارة )×(  يف الخانة املناسبة:

ال أوافقأوافقكيف أترصف

أخرج من املدرسة إىل الشارع بهدوء.

أجتاز الشارع غري مهتم بالسيارات العابرة.

أنتظر أهيل أو باص املدرسة عىل الرصيف.

أسري بوعي وحذر حفاظًا عىل سالمتي.

عىل سائقي السيارات االهتامم بسالمتي.

ألتزم بتوجيهات رشطي السري قبل العبور.

أتحّدث مع رفيقي ونحن نعرب الطريق.

أُطبِّق
 

عمل مجموعات: تسطري كتب مطلبية إىل الجهات املعنية )إدارة مدرسية، بلدية، ...( تطالبهم فيها التحرك لجعل محيط 	 

مدرستهم آمًنا ويرفعها التالمذة إىل الجهات املعنية بواسطة وفد ميثلهم بإرشاف اإلدارة املدرسية أو بواسطتها.

18

المة املروريَّة بية عىل السَّ التَّ
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السنة الرابعة

النشاط الثاين

املّدة: حصة واحدة

الحلقة الثانية

الوسائل واألدوات املساندة

الباص املدريس

أهداف النشاط

• يتعرّف كيفية الترصّف داخل الباص ويف محيطه.  	

• يفرِّق بني اإلشارات املرورية ووظائف كل منها.	

• يترصّف بوعي وانضباط يف أثناء التنقل بالباص.  	

سري النشاط
 

يعرض املعلّم/ة املستند عىل التالمذة ويسأل:

• ما رأيكم بترصّفات األوالد؟	
•  هل تَرْوَن أّن جميع ترصّفاتهم مقبولة؟	
• هل بإمكانكم تعداد الترصّفات الصحيحة؟ والترصّفات 	

غري الصحيحة؟

أكتشف

أو  )كرتونيًّا  مصوًرا  فيلاًم  التالمذة  عىل  املعلم/ة  يعرض 
صحيحة  غري  وسلوكيات  صحيحة  سلوكيات  يتضّمن  حقيقيًّا( 

ألوالد يستقلّون الباص.

التَّعليم األسايسُّ



أستنتج

أضع إشارة )×(  يف الخانة املناسبة:

ال أوافقأوافقكيف أترصف

أصعد إىل الباص املدريس بدوري ومن دون مزاحمة أو تهّور.

أترصّف داخل الباص بصمت وبهدوء.

أمّد يدي ورأيس من شبابيك الباص.

ال أتكلّم مع السائق يف أثناء قيادته الباص لئاّل ينشغل عن القيادة.

ال أتوّجه إىل الباص املدريس قبل توقّفه.

أفسح مجااًل ليجلس رفاقي وال استأثر بكامل املقعد.

أطبِّق
 

يقسم املعلم/ة التالمذة إىل مجموعات ثم يوّزع عليهم مستند الباص املدريس ويطلب إليهم:

• املجموعة األوىل: تحديد قواعد وأصول الصعود إىل الباص املدريس أو النزول منه والترصّف يف داخله.	

• املجموعة الثانية: تحديد بعض إشارات السري ورسمها وتلوينها وكتابة ما ترمز إليه كل إشارة.	

• املجموعة الثالثة: وضع اقرتاحات لتحسني الخدمة التي توفّرها  الباصات يف مدرستهم لتصبح أكرث أمانًا وراحة.	

عرض ومناقشة عمل املجموعات واستخالص النتائج.

مترين إثرايئ:

يف نهاية النشاط ميكن للمعلم/ة دعوة التالمذة إىل:

• لصق ما أنجزوه من التوجيهات املتعلقة بالباصات املدرسية وما يتّصل بها من اقرتاحات لتحسني  وتطوير خدمات النقليات 	

املدرسية وزخرفتها ولصقها عىل لوحة الصف.

• توجيه كتاب إىل إدارة املدرسة يطالبون فيه بتحسني خدمات النقل يف مدرستهم وتطويرها.	

20

المة املروريَّة بية عىل السَّ التَّ
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السنة الخامسة

النشاط األول

املّدة: حصة واحدة

الحلقة الثانية

الوسائل واألدوات املساندة

الطريق وجرس املشاة

أهداف النشاط

• يتعرّف السبل اآلمنة الجتياز الطريق.	

• يعي مخاطر السلوك املروري الخاطئ عىل سالمته 	

وعىل سالمة اآلخرين.

• مييّز السلوك املروري اآلمن من السلوك املروري 	

املتهّور.

سري النشاط
 

يعرض املعلم/ة املستند عىل التالمذة ويسأل:

• ملاذا ال تعرب السيارات عىل الجرس؟ ملن هو مخّصص؟	
• أية وسيلة تعتمدونها للعبور إىل الجهة األخرى من 	

هذه الطريق، ملاذا؟
• إذا مل نستعمل جرس املشاة للعبور، فام هي املحاذير 	

عىل سالمتنا الشخصيّة، وعىل سالمة اآلخرين؟

أكتشف

إىل  إىل مجموعات ويدعوهم  التالمذة  املعلم/ة  يقّسم 
يف  الفوارق  وذكر  املدينة  يف  وأخرى  القرية  يف  مدرسة  رسم 
استخدام الطرق فيهام وطرق الوصول إىل كل منهام وإيجابيات 

ومخاطر كل منها.

التَّعليم األسايسُّ



أستنتج

استكمل الجمل بالكلمة املناسبة واضًعا إشارة صح )√( أو خطأ )×( يف الخانة املناسبة:

 يحفظ القانون حقوق جميع الناس ومن دون متييز.

 عدم االلتزام بقانون السري يؤّدي إىل حوادث وقتىل وجرحى.

 ال أوافق عىل أن يُصاب أهيل أو أحد رفاقي يف حادث سري.

 حوادث السري هي نتيجة الرسعة والتهّور.

 كّل مستخدم للطريق له الحق يف استعاملها ضمن القانون.

 أقيمت جسور املشاة للمحافظة عىل سالمتهم.

أُطبِّق
 

أصل بسهم بني كل من السلوك الصحيح والسلوك الخاطئ ونتائج كل منهام:

• تؤمن سالمتي وسالمة اآلخرين	

• •التزم بقوانني السري ألنها:	 تؤخر وصويل إىل املدرسة	

• تحافظ عىل حقّي وحق اآلخرين يف استعامل الطريق	

• تعّزز شعوري بالحرية وبالقوة	

• وضعت ليلتزم بها اآلخرون	

• •ال ألتزم بقوانني السري ألنها:	 تنظم العالقة بني عابري الطريق	

• وضعت للجبناء ولذوي الشخصيًّات الضعيفة	

22

المة املروريَّة بية عىل السَّ التَّ
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السنة الخامسة

النشاط الثاين

املّدة: حصة واحدة

الحلقة الثانية

الوسائل واألدوات املساندة

السلوك والشعارات

أهداف النشاط

• يتعرَّف معاين الشعارات ودالالتها.	

• مييز الشعارات اإليجابيّة من الشعارات السلبيّة.	

• يتبّنى الشعارات اإليجابيّة يف حياته اليوميّة. 	

سري النشاط
 

يبارش املعلّم/ة النشاط بسؤال التالمذة:

• أين تشاهدون مثل هذه الشعارات؟	
• ما الهدف منها؟	
• سالمتنا 	 لتأمني  السيارات  عىل  كتابتها  تكفي  هل 

وسالمة اآلخرين؟
• هذه 	 لتفعيل  اتخاذها  املطلوب  الخطوات  ما 

الشعارات؟

أكتشف

التالمذة عىل مجموعات ويدعوهم إىل  يوزّع املعلم/ة 
اختيار شعار أو كتابة تحذيرية أو توجيهية شارحني يف أسطر 

ما ترمز إليه ومحاذير عدم االلتزام بها.

املعلم/ة  بإرشاف  وتناقشها  أعاملها  املجموعات  تعرض 
وتستخلص النتائج

ال ترسع فاملوت أرسع

شو عبالِك أبو رامي خيالك

يف العجلة الندامةالقيادة ذوق وأخالق

ويف التأين السالمة

سوق عا مهلك بتجع ألهلك

دمعة أميال أخاف املوت بل تحرقني 

ال ترسع يا بابا فنحن بانتظارك

ني الله ترعاك
روق وعا مهلك سوقسريي فع

سارحة والرب راعيها

ممنوع التجاوز عىل اليمني

التَّعليم األسايسُّ



أستنتج

أضع إشارة )×( يف الخانة املناسبة:

غري موافقموافق

ال تكفي كتابة الشعارات عىل السيارات بل يجب االلتزام بها.	 

الشعارات تدلّنا عىل السلوك الصحيح واآلمن.	 

الهدف من الشعارات تزيني السيارات.	 

وراء كل شعار خربة ومعاناة.	 

عندما أتبّنى شعاًرا أعمل مبوجبه.	 

السيارات ال تحميها الشعارات بل القيادة الواعية لها.	 

هناك هدٌف ومعًنى لكّل شعار.	 

عيّل أن أتذكّر دامئًا أن هنالك من يحبّني وينتظر عوديت ساملًا.	 

سالمة اآلخر حّق له فال يجوز تهديدها.	 

مترين إثرايئ:

الطلب إىل التالمذة مالحظة ما يشاهدونه عىل السيارات ويف الطرقات من عبارات وشعارات تتعلّق بالسالمة وجمع أمثال معروفة عن 
السلوك الواعي واملسؤول وكتابتها عىل ملصقات وتزيينها وعرضها عىل لوحة اإلعالنات يف الصف مع رسوم وصور مناسبة.

24
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السنة السادسة

النشاط األول

املّدة: حّصتان اثنتان

الحلقة الثانية

الوسائل واألدوات املساندة

مستند 1 

نات الطريق، يتكون الطريق من: مكوِّ

• املعبّد: وهو الجزء اإلسفلتي من الطريق، وهو مخّصص •
لحركة السيارات وسائر وسائل النقل.

• املدن • يف  الشارع  جانبي  عىل  ويقع  الجانبي:  الرصيف 
والقرى، وهو مخّصص ملرور املشاة.

• مساحات التوقّف: وتقع عىل جانب الطريق خارج املدن •
وتُستغل لوقوف السيارات والشاحنات عند الحاجة.

• الطريق • يتوسط  أوسط”  الوسطي: وهو “رصيف  املثلث 
عن  بعضها  املرور  اتجاهات  فصل  منه  الغرض  العام، 
املدن  داخل  ذلك  كان  املقسمة، سواء  الطريق  بعض يف 

أو خارجها.

• املفتق الدوراين: وهو جزء من الطريق العام تلتقي فيه 	
دائرة  هيئة  عىل  رصيف  وسطه  يف  وينشأ  عدة  طرقات 
تدور حولها السيارات الختيار السبيل إىل الطريق الواجب 

سلوكه.

التعامل اآلمن مع الرصيف 
ومع الشارع

أهداف النشاط

• يتعرَّف مكوِّنات الطريق.	

•  يستخدم الطريق بشكل واٍع .	

• يلتزم عدم اللعب عىل الرصيف.	

سري النشاط
 

 يرشح املعلم/ة حاجة اإلنسان للميش عىل قدميه بالرغم 
من وجود وسائل النقل املختلفة مبيًّنا أن هناك حاالت البد فيها 
من الرتجل وخصوًصا عىل الطرقات، لذلك علينا معرفة التعامل 
مع الطريق بسالم، ثم يربط املعلم/ة بني املجيء إىل املدرسة 

والتعامل مع الرصيف.

يوزّع املعلم/ة عىل التالمذة املستند رقم 1 بهدف التعرُّف 
إىل مكّونات الطريق، بعد قراءة صامتة ملدة 5 دقائق  يكتب يف 
أثنائها مكونات الطريق عىل اللوح ثم يطلب إىل بعض التالمذة 

التعريف بكل مكّون وفًقا ملا جاء يف املستند. 

يكّرر العمل باملستند رقم 2 ويتوّجه إىل عدد من التالمذة 
بالسؤال اآليت:

كيف تأيت إىل املدرسة؟ ويثبِّت اإلجابات عىل اللوح مبا يشبه 
الجدول اآليت:

مع تلميذ اكرب منك سنًّامع شخص كبريمع األب أو األم

وحيًدابالسيارةمع مجموعة أطفال

ويؤكد املعلم/ة عىل أن اجتياز الطريق يكون آمًنا عند:

اإلشارة الضوئيةرشطّي املرورممر املرتجلني

جرس املشاةاملساعدة من ِقبَل راشد

التَّعليم األسايسُّ



26

سري النشاط )تابع(
 

بعدها يقوم املعلم/ة بتطبيق ذلك عمليًا فينتقل مع التالمذة 
إىل باحة املدرسة ليَمثّل الطريق والرصيف:

منه• ميكن• الذي• املكان• وهو• اآلمن:• املكان• للتالمذة• مبيّناً• ••
رؤية السيارات القادمة من اليمني ومن اليسار، من قريب ومن 
التي  املناطق  يف  أو  املنعطفات  يف  آمًنا  املكان  يكون  وال  بعيد، 

تحوي حواجز جانبية متنع الرؤية.

••موضًحا•كيفية•اجتياز•الطريق:•بالوقوف•عىل•طرف•الرصيف•
وأهميته  الوقوف  عىل  والتأكيد  السيارات  رؤية  يستطيع  حيث 
تنفيذ  التالمذة  إىل  الطريق، ويطلب  ثم عبور  والنظر واالستامع، 

التمرين.

إىل  بعدها  املجموعة  تعود  دقيقة   30 النشاط  تنفيذ  مدة 
الصف للمناقشة واستخالص النتائج وتدوينها عىل اللوح من قبل 

املعلم/ة.

الوسائل واألدوات املساندة

مستند 2 

- الطفل وسالمة املرور:

أ - الطفل املستعمل للدراجة الهوائية:

متيقظًا  الطفل  يكون  أن  إىل  الهوائية  الدراجة  قيادة  تحتاج 

حذًرا متابًعا لكل ما يجري حوله. وعىل غرار بقية مستعميل 

الطريق فهو ُمطالب باحرتام قواعد املرور يف السري عىل اليمني، 

والوقوف عند األضواء وعدم السري يف املسالك املمنوعة.

القانونية  السن  يخص  ما  يف  الدول  بني  القوانني  والختالف 

املستوجبة لقيادة الدراجة الهوائية، يجب التذكري أنه ال ميكن 

الثانية  العارشة من عمره أو حتى  بأي حال ترك طفل دون 

عرشة يتجول مبفرده مستخدًما دراجته عىل طريق مفتوح.

ب - كيف ميكن للطفل استعامل الدراجة؟

فقط،  توازن  مسألة  هي  الدراجة  قيادة  أن  الكثريون  يعتقد 
والدوران  االتجاه  عىل  الحفاظ  تتطلَّب  أنها  بالهم  عن  وغاب 
سقوط،  دون  من  االتجاه  وتغيري  الرسعة  يف  والتحكم  السليم 

ومن أبرز النصائح:

• وجوب السري دامئًا إىل أقىص ميني الطريق املعبّد.•

• الحذر من الفتح املفاجئ ألبواب السيارات املتوقّفة عىل •
الطريق.

• بل • أخرى  دراجة  سائق  مع  إىل جنب  جنبًا  السري  عدم 
السري متتابًعا الواحد تلو اآلخر.

• السري يف مسالك الدراجات إن وجدت.•

• التحكم يف عملية الدوران إىل اليسار التي تبقى خطرية •
وتتطلَّب انتباًها شديًدا لحركة املرور ) التأكد من عدم 
إشارة  يف  اليرسى  اليد  مد  الخلف،  من  سيارة  قدوم 

الدوران إىل اليسار، تخفيض الرسعة...(.

• االلتزام بالقانون حيث ال ميكن للطفل قبل سن الثانية •
أولياء  وعىل  العام.  الطريق  يف  الدراجة  قيادة  عرشة 
وساحات  مناسبة  أماكن  يف  أطفالهم  تدريب  األمور 
اللعب واملنتزهات. كام ال ميكن استعامل الدراجات يف 

التنّقل إال إذا كانت مستجيبة للقواعد الفنية.

المة املروريَّة بية عىل السَّ التَّ
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السنة السادسة

النشاط الثاين

الحلقة الثانية
العبور اآلمن و الترصف 

السليم

اسم املرشوع

• يتعرَّف أماكن عبور الطريق .	

• مييز األماكن الخطرة واآلمنة.	

• يلتزم التقيد بالعالمات املرورية.	

• يعي مخاطر السلوك املتهّور      	

سري النشاط:
 

• يطرح املعلم/ة أسئلة متنوعَّة عىل التالمذة تتعلَّق 	

تشخييص(،  )تقييم  الشارع  يف  الترصّف  بكيفية 

ومصّحًحا اإلجابات.

•  يقسم التالمذة إىل مجموعات عمل ويوزِّع عليهم 	

املسند ) رقم 1( ويطلب إليهم يف خالل 10 دقائق 

ترصفات  عن  تعربِّ  التي  الصورة  يف  األرقام  كتابة 

خطرة .

• 	 15 إليهم يف خالل  ويطلب   2 رقم  املستند  يوزِّع 

إليه  توصلوا  مبا  الجدول  محتوى  مقارنة  دقيقة 

وكتابة جملة بجانب كل صورة تعلِّل الخطورة.

• الجمل 	 وتناقش الختيار  املجموعات  نتائج  تعرض 

الصحيحة .

• يعلِّق املعلم/ة الجدول النهايئ عىل لوحة الصف.	

الوسائل واألدوات املساندة

مستند)رقم 1( عبارة عن صورة شارع يف حركة وسط النهار.

مستند )رقم 2( يحوي الترصفات الخطرة.

املّدة: حصة واحدة

التَّعليم األسايسُّ



الوسائل واألدوات املساندة )تابع(

مستند 2 

ح سبب الخطورة الجملة التي توضِّ الصورة
رقم الترصّف
يف الصورة

1

4

6

7

9

10

14
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السنة السادسة

النشاط الثالث

الحلقة الثانية
مرشوعي الصغري

اسم املرشوع: لنجعل محيط مدرستنا آمًنا

• يتعرّف أماكن عبور الطريق .	

• مييّز األماكن الخطرة من اآلمنة.	

• يتقيّد بالعالمات املروريّة.	

• يعي مخاطر السلوك املتهّور.  	

مراحل تنفيذ املرشوع:
 

يقسم املعلم/ة التالمذة إىل مجموعات ويدعو كالًّ 
منها إىل:

• املجموعة األوىل: إنشاد أغنية “الراب” املرفقة أو 	

أغنيات أخرى من تأليفهم مبواكبة آالت موسيقية 

متوافرة يف املدرسة.

• للمدرسة 	 ترسيمة  إنجاز  الثانية:  املجموعة 

ومحيطها وتحديد نقاط الخطر عليها.

• لجعل 	 مطلبية  رسالة  إعداد  الثالثة:  املجموعة 

محيط املدرسة أكرث أمانًا للتالمذة.

• حفل 	 أو  معرض  إقامة  املرشوع  ختام  يف  وميكن 

يعرض فيه التالمذة ما أنجزوه.

Rap / أغنية راب

ييلِّ سايق سيارة ومرسع طاير طيارة

متّهل وينك فكِّر روق السواقة بّدا شطارة

ا شطارة وأخالق بدا شوية مهارة بدَّ

واليل مايش عالطريق رح يتحّمل الخسارة

السواقة منَّا تشفيط والرسعة مش شطارة

د حياة الناس ل تهدر حياتك وتهدِّ عمَّ

الله خلقنا تا نعيش وبالسيارة ما ننداس

فكِّر بأمك حتى وحياتك حتى ما تسيح

روِّق متهَّل ملا تسوق السواقة منا تشبيح

السواقة ذوق وأخالق، ونظام ومسؤولية

تقيّد فيها عىل طول، ما بتندم عالخربيّة

 واذا طلِعت من بيتك برتجع سامل عشية

املّدة: حصتان اثنتان

التَّعليم األسايسُّ




