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صندوق السالمة املرورية
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املقدمة
عزيزي املعلم...عزيزتي املعلمة

"حياتنا بالسالمة أحلى" ... هو برنامج طموح وواعد يستهدف توعية أبنائنا وبناتنا بأهمية 
السالمة املرورية ونظام املرور، لتعليم جيل جديد من قائدي السيارات، ومستخدمي 
الطريق وكذلك املشاة ليكونوا على وعي ودراية بجميع التعليمات واالجراءات. شهدت 
من  كل   £ لل¤نامج  والثانية  ا§و¦  املرحلتني  انطالقة  املاضية  الدراسية  ا§عوام 
املنطقة الشرقية وا°حساء وحفر الباطن ومنطقة الرياض، وكان التطبيق للطالب من 

مرحلة التمهيدي إ¦ الصف السادس االبتدائي.

استمرارية  لضمان  املرورية،  السالمة  أهمية  حول  الطالب  ال¤نامج  هذا   £ نخاطب 
الرسالة لهم ولذويهم، حيث أن أدوات احلملة تساهم وتسهل نقل مبادئها إ¦ كل بيت 

عن طريق الطالب وكذلك البيئة احمليطة بهم.
مسئولية  العظيمة..  املسئولية  هذه  عاتقكم  على  حتملون  من  §نكم  أنتم..  نخاطبكم 

تعليم أبنائنا وبناتنا.. 

نخاطبكم §ننا نؤمن £ هذا ال¤نامج، أنكم جزء أصيل من معادلة النجاح ودوركم عامل 
رئيس £ حتقيق الهدف ونعلم يقينÀ أنكم على قدر املسئولية وحمل ا§مانة. 

اليوم مع االنطالقة اجلديدة لل¤نامج، نتطلع إ¦ استمرار الدعم وتواصل اجلهود لتحقيق 
ا§هداف املنشودة. 

دومÀ نسعى معÀ بجد وعزم نحو رسم مستقبل أكÄ أمانÀ وسالمة ملستخدمي الطريق 
 .Åوطننا بإذن ا £

 

 

املقدمة
منوذج خطاب §ولياء ا§مور لÊبالغ مبوعد بدء ال¤نامج

أهداف ال¤نامج
رؤية ال¤نامج

ا°حصائيات عن ال¤نامج
أدوات ال¤نامج  

�تويات الصندوق
موقع ال¤نامج على ا°نÏنت

ألعاب (تطبيقات) الهواتف الذكية
آليات التطبيق

شرح طريقة إدارة لعبة السجادة التفاعلية
التخطيط ا§سبوعي

ا§سبوع ا§ول " حزام ا§مان و مقعد الطفل"
ا§سبوع الثاÓ" عبور الطريق و التقاطعات"

ا§سبوع الثالث " الركوب اÕمن للحافلة/ السيارة
ا§سبوع الرابع " الركوب اÕمن للدراجات الهوائية"

ا§سبوع اخلامس " العالمات املرورية"
ا§سبوع السادس " ا°شارات الضوئية"
ا§سبوع السابع " عدم تشتيت السائق"

استمارة تقومي الطالب/الطالبة
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منوذج خطاب �ولياء ا�مور ل�بالغ مبوعد بدء 
ال�نامج  

"إميانÀ منا بدور ا§هل مع املدرسة لتوصيل الرسالة للطالب"
إ¦ والدى الطالب/ الطالبة ............................................ احملÏمني.

السالم عليكم و رحمة اÅ و بركاته،،،
 Àنوّد إبالغكم أن برنامج "حياتنا بالسالمة أحلى" سُيطبق بدءا من ...................... ، و ذلك انطالق

من الدور الÏبوّي للمؤسسات التعليمية ومسئولياتها جتاه أبنائنا وبناتنا الطالب.  
وعيهم  تنمي  التى  املفاهيم  و  احلقائق  الطالب  إكساب  بهدف  ال¤نامج  موضوع  اختيار  مت 
التي  اخملاطر  من  ووقايتهم  سالمتهم  لضمان  بها  االلتزام  أهمية  تؤكد  و  املرورية  با§نظمة 

.Åكانوا أو عابرين ال سمح ا Àميكن أن يتعرضوا لها ركاب

و يتم ذلك من خالل تعريفهم باملهارات التالية:
حزام ا§مان ومقعد الطفل  -

عبور الطريق  -
-  الركوب اÕمن (السيارة/حافلة املدرسة)

ركوب الدراجة والطرقات  -
لوحات ا°رشاد املرورية  -
إشارات املرور الضوئية  -

التعامل مع السائق  -
دور  و  دورها  بني  للتكامل   Àوحتقيق الطالب/الطالبة   تربية   £ ا§سرة  تؤديه  الذى  للدور   âنظر
املدرسة فإننا نأمل تعاونكم فى تعزيز املفاهيم املرورية التى وردت فى ال¤نامج وذلك بالتقيد  

مبا يلى:
عدم السماح للطالب/الطالبة باجللوس £ املقعد ا§مامي.  -

االلتزام بلبس حزام ا§مان £ السيارة التي ينتقل فيها و تعويده على استخدامه.  -
التأكيد على اتباع اخلطوات الصحيحة لالستخدام اÕمن للمركبة وعبور الطريق.  -

.ãعدم السماح للطالب/الطالبة بعبور الشارع من دون مرافقة شخص كب  -
استخدام أدوات السالمة اخلاصة بالدراجة.  -

وأخâã نؤكد أهمية أن يكون الوالدين قدوة لåطفال فى االلتزام بأنظمة السالمة املرورية.

أهداف ال�نامج
غرس مفهوم السالمة املرورية لينعكس على سلوك الطالب ومن ثم تصرفاتهم.  •

إشراك الطالب واملشاركني £ احلملة £ نشر ثقافة السالمة املرورية للبيئة احمليطة       •
         بهم (ا§صدقاء والوالدين).

التعرف على وسائل املواصالت و بعض أنظمة املرور.  •
التعرف على أهمية استخدام حزام ا§مان وا°لتزام به.  •

التعرف على خطوات العبور السليم عند ا°شارات اخلاصة بعبور املشاة.  •
التعرف على العالمات املرورية.  •

تفعيل دور املعلم واملدرسة وا§سرة £ توعية الطالب عن أهمية السالمة املرورية.  •
تتُبع قواعد ا§من والسالمة و الÏشيد عند التعامل مع املواد و ا§دوات و ا§جهزة.  •

رؤية ال�نامج:
قائدي  من  جديد  جيل  لÏبية  املرور  وقواعد  املرورية  السالمة  مبفهوم  العام  الوعي  زيادة 

 .Åبإذن ا Àسالمة وأمن Äالسيارات واملشاة لنضمن حياة أك

الفئة املستهدفة:
الطالب من مرحلة التمهيدي إ¦ الصف السادس االبتدائي.
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Óالفيلم الكرتو
القصص املصورة
كتيب التلوين
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ا§نشطة املدرسية
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فكرة ال¤نامج

تقييم ا§دوات وا§فكار واحملتوي

تقييم اجلودة وا°خراج الفني

تفاعل التالميذ

تأثر التالميذ بال¤نامج
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التقييم العام لل�نامج:
يوضح الرسم التاê نتائج االستبيان على املوقع.

ا¡حصائيات عن ال�نامج: 
فيما يلي بعض ا°حصائيات اخلاصة باملرحلتني ا§و¦ والثانية لل¤نامج والتي استهدفت مرحلتي 

التمهيدي إ¦ الصف السادس االبتدائي عن أدوات احلقيبة والتقييم العام لل¤نامج.

أك¦ ا�دوات تشويق¢:
املدارس  من  املباشرة  االستبيانات  وفق  وذلك   Àتشويق  Äا§ك ا§دوات   êالتا الرسم  يوضح 
املعلمني  بها  شارك  والتي  بال¤نامج  اخلاص  املوقع  على  االستبيانات  وكذلك  املشاركة 

واملعلمات.
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:êعالية تتحمل ظروف االستخدام اخملتلفة، وهي كالتا
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1-1 إشارات املرور اخملتلفة:
يحتوي الصندوق على ìموعة من إشارات املرور.
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حدود السرعة
القصوى 80كم/س

مع¤ للجمال

STOP

إشارة قف

ممنوع دخول
الدراجات الهوائية
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  ممر عبور املشاه

  ممر عبور املشاه
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حدود السرعة
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مع¤ للجمال

STOP
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ممنوع دخول
الدراجات الهوائية
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ممنوع التوقف
واالنتظار
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موقف لذوي
االحتياجات اخلاصة

مستشفى

إشارة ربط حزام ا§مان

إشارة ضوئية



أدوات ال�نامج:
صندوق السالمة املرورية  -1
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العاب تطبيقية  -3
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سيارة إطفاءسيارة شرطةسيارة عادية ãباص مدرسة كب ãسيارة إسعافباص مدرسة صغ
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1-2 إشارة ضوئية:
إشارة مرور كهربائية حتاكي إشارة املرور احلقيقية.

1-3 سيارات صغ�ة:
ìموعة من السيارات املصغرة لالستخدام على السجادة التفاعلية. 

1-4     س¯ة فسفورية:    
عدد  2 سÏة صفراء للطالب/ عدد 1 سÏة برتقالية للشرطي. 

1-5      قبعة شرطي املرور:
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 عدد 3  أقماع.
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أب أم شرطي املرورابنابنة
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1-9      لوحات تعليمية:
عدد 6 لوحات تعليمية للعرض £ املدرسة.

1-      دليل تطبيق ال�نامج:

 مت إرفاق 3 نسخ من دليل تطبيق ال¤نامج مع الصندوق.

 

1-7      سجادة:
سجادة مت تصميمها على شكل مدينة ذات شوارع وعالمات مرورية.

مالحظة: طريقة اللعب صفحات رقم 15 - 16 - 17

1-8      دمى متحركة:
 £ استخدامها  ليتم  املرور  وشرطي  ا§سرة  أفراد  حتاكي  بشخصيات  دمى  تصميم  مت 

املشاهد التمثيلية.
مالحظة: مشاهد مقÏحة £ صفحات رقم  20 - 22 - 32  
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1-7      سجادة:
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املشاهد التمثيلية.
مالحظة: مشاهد مقÏحة £ صفحات رقم  20 - 22 - 32  

 

3-      ألعاب (تطبيقات) الهواتف الذكية:
من  املرحلة  هذه   £ واجلديدة  املميزة  ا§دوات  من  الذكية  الهواتف  وتطبيقات  ألعاب  تعت¤ 
ال¤نامج، وذلك لسهولة الوصول إليها وسرعة انتشارها، لدينا عدد (4) ألعاب (تطبيقات) جذابة 

.iOSخاصة بالهواتف الذكية بنظامي التشغيل أندرويد و

4-      آليات التطبيق

فيما يلي بعض االقÏاحات لتطبيق واستخدام ا§دوات واملواد اخلاصة بال¤نامج:
التدرج £ استخدام أدوات ال¤نامج بهدف إحداث أك¤ قدر ممكن من ا§ثر واملشاركة.  •

ا°عداد النفسي للطالب من خالل مناقشة مفتوحة عن السالمة املرورية ومشاهدات        •
 

استخدام السجادة التفاعلية كتقنية للتعليم من خالل الÏفيه واملتعة.  •
حتفيز الطالب لتطبيق مبادئ السالمة املرورية بشكل عملي £ ساحات املدارس   •

رصد تفاعل الطالب أثناء اللعب با§دوات ومناقشتهم بعد االنتهاء من اللعب، ومتابعتهم £  •

حتفيز الطالب على االشÏاك £ موقع ال¤نامج على ا°نÏنت واملشاركة £ ا§لعاب.  •

2-      موقع ال�نامج على ا¡ن¯نت:
مت تطوير موقع خاص بال¤نامج على ا°نÏنت يتضمن ìموعة ألعاب (أون الين) بتقنية الفالش 
جناح  مدى  بقياس  تساهم  والتي  لل¤نامج  واملساعدة  التعريفية  ا§دوات  بعض  إ¦  با°ضافة 

ال¤نامج. ومن مميزات املوقع:
مسابقة هادفة (تكون املشاركة من خالل املوقع فقط) وتقيس مدى استفادة الطالب                    -

من الفيلم.   
العاب ترفيهية (أون الين)، حيث مت تطوير عدد (4) ألعاب ترفيهية مبتكرة بتقنية الفالش   -

استبيان لقياس جناح ال¤نامج من خالل املشاركة على املوقع.  -
الشارع، ركوب احلافلة، وقطع  لعبور  التصرفات  للتعرف على أهم  أفالم قصãة  مقاطع   -

1112

الطريق.

وحتميلها على موقع االنÏنت اخلاص بال¤نامج، حيث يتعلم الطفل من خالل هذه ا§لعاب
العالمات املرورية ا§ساسية £ إطار مرح.

الطالب وجتاربهم.

باستخدام أدوات الصندوق.

املرة القادمة لقياس مدى استجابتهم للتوجيهات.
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هامة لتنسيق حركة املرور.
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 طريقة إدارة لعبة السجادة التفاعلية
عزيزي املعلم...عزيزتي املعلمة

يتمكن  خالله  فمن  اللعب   £ وقته  معظم  يقضي  الطالب/الطالبة  أن  فيه  شك  ال  مما 
الطالب/الطالبة من اكتساب  قيم ومهارات واجتاهات ضرورية للنمو االجتماعي السليم. 

صقل  و£  اجملاالت،  كافة   £ مهارات  أساسية  اكتساب   £ فرصة  يعطيهم  فاللعب 
الشخصية وربط  جتربة اللعب مع وظائف عديدة كالتطور اللغوي والعاطفي والنضج العقلي.

أهداف السجادة التفاعلية:

توضيح أهم االرشادات املرورية بطريقة عملية وواضحة حتاكي الواقع.  •
الÏكيز على مفهوم التعلم من خالل اللعب واملرح، واملشاركة اجلماعية.   •

إعطاء دور الشرطي (§حد الطالب) ليتفهم الطالب دور شرطي املرور وما له من واجبات    •

عدد الالعبني:  -3
 :êعدد 6 العبني تنقسم أدوارهم كالتا        

عدد 5 العبني لقيادة السيارات.  •
عدد 1 العب ليقوم بدور شرطي مرور.  •

خطوات استخدام السجادة التفاعلية
 

توفã املساحة املالئمة لوضع السجادة على ا§رض.  -1
يقوم املعلم/املعلمة بشرح معاÓ العالمات املرورية املصاحبة للعبة وكذلك القواعد         -2

املرورية البسيطة واملتعلقة مبا يلي:  
حزام ا§مان وأهميته.   •

إشارة املرور الضوئية.  •
حقوق املشاة.   •

االلتزام بالسرعات احملددة. (وضع عالمة 60 كم).  •
االلتزام بالعالمات ا°رشادية والتحذيرية (قف – إشارة ضوئية – ممر عبور مشاه...).  •

هامة لتنسيق حركة املرور.
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يتمكن  خالله  فمن  اللعب   £ وقته  معظم  يقضي  الطالب/الطالبة  أن  فيه  شك  ال  مما 
الطالب/الطالبة من اكتساب  قيم ومهارات واجتاهات ضرورية للنمو االجتماعي السليم. 

صقل  و£  اجملاالت،  كافة   £ مهارات  أساسية  اكتساب   £ فرصة  يعطيهم  فاللعب 
الشخصية وربط  جتربة اللعب مع وظائف عديدة كالتطور اللغوي والعاطفي والنضج العقلي.

أهداف السجادة التفاعلية:

توضيح أهم االرشادات املرورية بطريقة عملية وواضحة حتاكي الواقع.  •
الÏكيز على مفهوم التعلم من خالل اللعب واملرح، واملشاركة اجلماعية.   •

إعطاء دور الشرطي (§حد الطالب) ليتفهم الطالب دور شرطي املرور وما له من واجبات    •

عدد الالعبني:  -3
 :êعدد 6 العبني تنقسم أدوارهم كالتا        

عدد 5 العبني لقيادة السيارات.  •
عدد 1 العب ليقوم بدور شرطي مرور.  •

خطوات استخدام السجادة التفاعلية
 

توفã املساحة املالئمة لوضع السجادة على ا§رض.  -1
يقوم املعلم/املعلمة بشرح معاÓ العالمات املرورية املصاحبة للعبة وكذلك القواعد         -2

املرورية البسيطة واملتعلقة مبا يلي:  
حزام ا§مان وأهميته.   •

إشارة املرور الضوئية.  •
حقوق املشاة.   •

االلتزام بالسرعات احملددة. (وضع عالمة 60 كم).  •
االلتزام بالعالمات ا°رشادية والتحذيرية (قف – إشارة ضوئية – ممر عبور مشاه...).  •



عدد الالعبني:  -3
 :êعدد 6 العبني تنقسم أدوارهم كالتا        

عدد 5 العبني لقيادة السيارات.  •
عدد 1 العب ليقوم بدور شرطي مرور.  •

خطوات اللعب
يختار املعلم عدد (5) طالب للقيام بدور قائدي السيارات.  -1

يعطي املعلم العالمات املرورية جملموعة أخرى من الطالب للوقوف على جانبي الطريق   -2

يقوم املعلم/ املعلمة بتوجيه قائدي السيارة للذهاب بقيادة السيارات الصغãة على   -3

عند كل عالمة يقوم املعلم بسؤال قائدي السيارات عن معنى العالمة.  -4
الالعب الذي ينجح £ الذهاب للمكان احملدد والعودة دون ارتكاب õالفات مرورية أو بأقل   -5

السجادة من نقطة االنطالق إ¦ اجلهة ا§خرى وااللتزام باتباع العالماتاملرورية وكذلك احÏام
حقوق املشاة.

لÊشارة بها لقائدي السيارات.

عدد من اخملالفات  املرورية هو الرابح. 
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النشاط املق¯ح ا�سبوع 

ا§سبوع ا§ول

ا§سبوع الثانى

ا§سبوع الثالث

ا§سبوع الرابع

ا§سبوع اخلامس

ا§سبوع السادس

ا§سبوع السابع

حزام ا§مان
ومقعد الطفل

عبور الطريق

الركوب اÕمن
للحافلة/ السيارة

الركوب اÕمن
للدراجات الهوائية

العالمات املرورية

ا°شارات الضوئية

عدم تشتيت السائق

حزام ا§مان ومقعد
الطفل

عبور الطريق والتقاطعات

الركوب اÕمن
للحافلة/ السيارة

الركوب اÕمن
للدراجات الهوائية

العالمات املرورية

ا°شارات الضوئية
وممر عبور املشاة

عدم تشتيت السائق

لعب أدوار متثيلية £
مسرحية " أول شئ “

لعب أدوار متثيلية £
مسرحية

"يسار – ميني – يسار “

Óمشاهدة فيديو كارتو
" مدينة النمل “

Óمشاهدة فيديو كارتو
" الكرة الذهبية“

اللعب بصندوق السالمة
املرورية و التعرف

على ا§دوات املوجودة به

Óمشاهدة فيديو كارتو
للتعريف بإشارات املرور

 "عاù بال إشارات“

استخدام لعبة السجادة
التفاعليةولعب أدوار متثيلية

£ مسرحية
"هل أنا على صواب؟“  عليها

Àمن مرحلة التمهيدي إ
الصف الثالث ا¡بتدائي

من الصف الرابع ا¡بتدائي اÀ الصف
السادس ا¡بتدائي

موضوع املناقشة

التخطيط ا�سبوعي اُملق¯ح ل�نامج حياتنا بالسالمة أحلى

عدد الالعبني:  -3
 :êعدد 6 العبني تنقسم أدوارهم كالتا        

عدد 5 العبني لقيادة السيارات.  •
عدد 1 العب ليقوم بدور شرطي مرور.  •

خطوات اللعب
يختار املعلم عدد (5) طالب للقيام بدور قائدي السيارات.  -1

يعطي املعلم العالمات املرورية جملموعة أخرى من الطالب للوقوف على جانبي الطريق   -2

يقوم املعلم/ املعلمة بتوجيه قائدي السيارة للذهاب بقيادة السيارات الصغãة على   -3
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الالعب الذي ينجح £ الذهاب للمكان احملدد والعودة دون ارتكاب õالفات مرورية أو بأقل   -5

السجادة من نقطة االنطالق إ¦ اجلهة ا§خرى وااللتزام باتباع العالماتاملرورية وكذلك احÏام
حقوق املشاة.

لÊشارة بها لقائدي السيارات.

عدد من اخملالفات  املرورية هو الرابح. 
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النشاط املق¯ح ا�سبوع 

ا§سبوع ا§ول

ا§سبوع الثانى

ا§سبوع الثالث

ا§سبوع الرابع

ا§سبوع اخلامس

ا§سبوع السادس

ا§سبوع السابع

حزام ا§مان
ومقعد الطفل

عبور الطريق

الركوب اÕمن
للحافلة/ السيارة

الركوب اÕمن
للدراجات الهوائية

العالمات املرورية

ا°شارات الضوئية

عدم تشتيت السائق

حزام ا§مان ومقعد
الطفل

عبور الطريق والتقاطعات

الركوب اÕمن
للحافلة/ السيارة

الركوب اÕمن
للدراجات الهوائية

العالمات املرورية

ا°شارات الضوئية
وممر عبور املشاة

عدم تشتيت السائق

لعب أدوار متثيلية £
مسرحية " أول شئ “

لعب أدوار متثيلية £
مسرحية

"يسار – ميني – يسار “

Óمشاهدة فيديو كارتو
" مدينة النمل “

Óمشاهدة فيديو كارتو
" الكرة الذهبية“

اللعب بصندوق السالمة
املرورية و التعرف

على ا§دوات املوجودة به

Óمشاهدة فيديو كارتو
للتعريف بإشارات املرور

 "عاù بال إشارات“

استخدام لعبة السجادة
التفاعليةولعب أدوار متثيلية

£ مسرحية
"هل أنا على صواب؟“  عليها

Àمن مرحلة التمهيدي إ
الصف الثالث ا¡بتدائي

من الصف الرابع ا¡بتدائي اÀ الصف
السادس ا¡بتدائي

موضوع املناقشة

التخطيط ا�سبوعي اُملق¯ح ل�نامج حياتنا بالسالمة أحلى
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ا�سبوع ا�ول
" حزام ا�مان ومقعد الطفل"

الهدف:
مبا  لåطفال،  السالمة  مقاعد  وأنواع  ا§مان  حزام  إستخدام  فوائد  الطالب/الطالبة  يعدد  أن   

يساعد على حتقيق السالمة املرورية جلميع الركاب. 

املفاهيم الذاتية:
التغلب على مفهوم شعور الطالب/الطالبة بأن احلزام تقييد للحرية.   –

النشاط املق¯ح:
لعب أدوار متثيلية £ مسرحية "أول شيء"

5:00 – 10:00 دقيقة (حسب تفاعل ا§طفال املتفرجني). زمن املسرحية:  
استخدام العرائس منط املسرحية: 

الهدف:
ترسيخ فكرة ربط حزام ا§مان كأول شيء يتم فعله عند ركوب السيارة.

الفكرة:
يدخل الشرطي ويرحب بالطالب ثم يسألهم عن أول شيء يفعلونه عند ركوب السيارة؟

يبدأ الطالب با°جابة..
الولد ويستفسر من الشرطي عن سؤاله... فيبادره الشرطي بالسؤال عن أول  يدخل الدمية 
شيء يفعله عند ركوب السيارة فãد عليه الولد: أول شيء أفعله عندما أركب السيارة... أجلس 

على الكرسي اليمني £ اخللف ..
ثم  والديك!...  على  التحية  إلقآء  تنسى   وال  نعم  الولد:  للدمية  كالمها  وتوجه  ا§م  الدمية  تدخل 
تستفسر من الشرطي، فيسأالها نفس السؤال فÏد أنها أول شيء طبعا تطمئن على وجود 

جميع أفراد ا§سرة وأن تكون ا§بواب �كمة ا°غالق
تبدأ  أنها  البنت وتسأل عن املوضوع فيسألها الشرطي نفس السؤال فÏد  الدمية  ثم تدخل 

فورâ بالسؤال عن الوجهة التي سيذهبون إليها...
يدخل الدمية ا§ب ويقول ماذا تقولون؟ كل هذه أشياء غã هامة... فينظر له الشرطي ويقول: 
نعم! .. يبدو أنك تعرف ا°جابة... أخ¤هم بأول شيء تفعله عند ركوب السيارة... فيقول ا§ب :اول 

شيء أفعله هو تفقد عداد الوقود 
فيؤكد الشرطي على إجابات ا§سره بأن كل ماذكر صحيح ولكن أول شيء نفعله هو ربط حزام 
ا§مان... ويتكلم عن أهميته بإيجاز ثم يسأل الدمى بحيث يجاوبونه بالتواê: أول شيء نفعله عند 
ا§طفال  من  عدد  بسؤال  الدمى  والبنت  الولد  يقوم  ثم  ا§مان...  حزام  ربط  هو:  السيارة  ركوب 

والتأكد من أن إجابتهم إجابة صحيحة...

 

املهارات املطلوب االلتزام بها

مرحلة التمهيدي إÀ الصف
الثالث االبتدائي

من الصف الرابع االبتدائي
إÀ الصف السادس االبتدائي

االملام التام بأهمية ارتداء حزام ا§مان. 

االلتزام طواعية باستخدام حزام ا§مان. 

املبادرة إ¦ ربط احلزام دون الطلب منه.

دائما  ا§مان  حزام  ارتداء  على  املواظبة 
حول  أو  القصãة  املسافات   £ حتى 

البيت.

 -

-

-

-

تقبل اجللوس £ املقعد اخللفي 
واستخدام مقعد الطفل. 

اجللوس بهدوء لدى حترك السيارة. 

 -

-
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ا�سبوع ا�ول
" حزام ا�مان ومقعد الطفل"

الهدف:
مبا  لåطفال،  السالمة  مقاعد  وأنواع  ا§مان  حزام  إستخدام  فوائد  الطالب/الطالبة  يعدد  أن   

يساعد على حتقيق السالمة املرورية جلميع الركاب. 

املفاهيم الذاتية:
التغلب على مفهوم شعور الطالب/الطالبة بأن احلزام تقييد للحرية.   –

النشاط املق¯ح:
لعب أدوار متثيلية £ مسرحية "أول شيء"

5:00 – 10:00 دقيقة (حسب تفاعل ا§طفال املتفرجني). زمن املسرحية:  
استخدام العرائس منط املسرحية: 

الهدف:
ترسيخ فكرة ربط حزام ا§مان كأول شيء يتم فعله عند ركوب السيارة.

الفكرة:
يدخل الشرطي ويرحب بالطالب ثم يسألهم عن أول شيء يفعلونه عند ركوب السيارة؟

يبدأ الطالب با°جابة..
الولد ويستفسر من الشرطي عن سؤاله... فيبادره الشرطي بالسؤال عن أول  يدخل الدمية 
شيء يفعله عند ركوب السيارة فãد عليه الولد: أول شيء أفعله عندما أركب السيارة... أجلس 

على الكرسي اليمني £ اخللف ..
ثم  والديك!...  على  التحية  إلقآء  تنسى   وال  نعم  الولد:  للدمية  كالمها  وتوجه  ا§م  الدمية  تدخل 
تستفسر من الشرطي، فيسأالها نفس السؤال فÏد أنها أول شيء طبعا تطمئن على وجود 

جميع أفراد ا§سرة وأن تكون ا§بواب �كمة ا°غالق
تبدأ  أنها  البنت وتسأل عن املوضوع فيسألها الشرطي نفس السؤال فÏد  الدمية  ثم تدخل 

فورâ بالسؤال عن الوجهة التي سيذهبون إليها...
يدخل الدمية ا§ب ويقول ماذا تقولون؟ كل هذه أشياء غã هامة... فينظر له الشرطي ويقول: 
نعم! .. يبدو أنك تعرف ا°جابة... أخ¤هم بأول شيء تفعله عند ركوب السيارة... فيقول ا§ب :اول 

شيء أفعله هو تفقد عداد الوقود 
فيؤكد الشرطي على إجابات ا§سره بأن كل ماذكر صحيح ولكن أول شيء نفعله هو ربط حزام 
ا§مان... ويتكلم عن أهميته بإيجاز ثم يسأل الدمى بحيث يجاوبونه بالتواê: أول شيء نفعله عند 
ا§طفال  من  عدد  بسؤال  الدمى  والبنت  الولد  يقوم  ثم  ا§مان...  حزام  ربط  هو:  السيارة  ركوب 

والتأكد من أن إجابتهم إجابة صحيحة...

 

املهارات املطلوب االلتزام بها

مرحلة التمهيدي إÀ الصف
الثالث االبتدائي

من الصف الرابع االبتدائي
إÀ الصف السادس االبتدائي

االملام التام بأهمية ارتداء حزام ا§مان. 

االلتزام طواعية باستخدام حزام ا§مان. 

املبادرة إ¦ ربط احلزام دون الطلب منه.

دائما  ا§مان  حزام  ارتداء  على  املواظبة 
حول  أو  القصãة  املسافات   £ حتى 

البيت.

 -

-

-

-

تقبل اجللوس £ املقعد اخللفي 
واستخدام مقعد الطفل. 

اجللوس بهدوء لدى حترك السيارة. 

 -

-



املهارات املطلوب االلتزام بها

مرحلة التمهيدي إÀ الصف
الثالث االبتدائي

من الصف الرابع االبتدائي
إÀ الصف السادس االبتدائي

معرفة املكان اÕمن لعبور الطريق. 
النظر يسارâ وميينÀ ثم يسارâ مرة أخرى 

واالستماع جيدا حلركة املرور £ 
الطريق. 

عبور الطريق £ خط مستقيم مع 
االستمرار £ املراقبة واالستماع 

حلركة املرور .

 -
-

-

عبور  أثناء  الكبار  بيد  با°مساك  ا°لتزام 
الطريق. 

استخدام ا§ماكن اخملصصة للعبور. 
سيارات  وجود  عند  العبور  خطورة  إدراك 

متحركة £ الطريق. 

-

-
-

2122

Ëا�سبوع الثا

"عبور الطريق و التقاطعات"

الهدف:
أن يطبق الطالب/الطالبة الطريقة الصحيحة لعبور الطريق بأمان.

املفاهيم الذاتية:
العبور اÕمن.  –

النشاط املق¯ح:
لعب أدوار متثيلية £ مسرحية "يسار – ميني – يسار"

5:00 – 10:00 دقيقة (حسب تفاعل ا§طفال املتفرجني). زمن املسرحية:  
استخدام الدمى منط املسرحية: 

الهدف:
شرح وترسيخ قاعدة (يسار ميني يسار) £ النظر أثناء عبور الطريق.

ترسيخ فكرة عبور الطريق باملشي باملشي بأمان.

الفكرة:
يدخل الشرطي مرحبÀ بالطالب ثم يسألهم: من يعرف قاعدة يسار ميني يسار؟

يبدأ الطالب با°جابة..
تدخل الدمية البنت وتقول أنا.. أنا أعرفها.. هذه طريقة عمل الضفãة.. ناخذ خصلة من اليسار 

ثم ميني ثم يسار... صح؟
 âثم يسار  Àىمين âالكرة يسار أمرر   .. ا°حÏافية  لعبي  ال، هذه طريقة  قائال:  الولد  الدمية  فيدخل 

وأسجل هدًفا
تدخل الدمية ا§م وبيدها ملعقة خشبية للتقليب وتقول: ال، يسار ميني يسار هذه طريقة خلط 

الكعكة ا°سفنجية.. نقلب يسار ثم ميني ثم يسار وتذوقون أحلى كعكة
يحاول الشرطي أن يتكلم ويوضح القاعدة

يتفاءل  للقاعدة...  الصحيح  املعنى  سأعلمكم  تقولون؟  ماذا  ويقول:  ا§ب  الدمية  فيدخل 
يسار  للعمل..  طريقي  هذا  قائال..  ا§ب  فيشرح  بها!...  فلتخ¤هم  نعم!  لåب:  ويقول  الشرطي. 

ميني يسار.. 
فيقول الشرطي: ال، اعطوÓ فرصة.. ويبدأ بشرح القاعدة وهي: الوقوف على حافة الرصيف عند 
على  املرور  حلركة  جيدا  واالستماع  أخرى  مرة   âيسار ثم   Àوميين  âيسار والنظر  املشاة،  خطوط 

الطريق، ويع¤ الطريق بهدوء، يطلب من أحد الطالب أن يطبق القاعدة أمام زمالئه.
.À؟ ال.. نع¤ الطريق مشيÀو£ النهاية يسأل ا§طفال: هل نع¤ الطريق ركض

2122

Ëا�سبوع الثا

"عبور الطريق و التقاطعات"

الهدف:
أن يطبق الطالب/الطالبة الطريقة الصحيحة لعبور الطريق بأمان.

املفاهيم الذاتية:
العبور اÕمن.  –

النشاط املق¯ح:
لعب أدوار متثيلية £ مسرحية "يسار – ميني – يسار"

5:00 – 10:00 دقيقة (حسب تفاعل ا§طفال املتفرجني). زمن املسرحية:  
استخدام الدمى منط املسرحية: 

الهدف:
شرح وترسيخ قاعدة (يسار ميني يسار) £ النظر أثناء عبور الطريق.

ترسيخ فكرة عبور الطريق باملشي باملشي بأمان.

الفكرة:
يدخل الشرطي مرحبÀ بالطالب ثم يسألهم: من يعرف قاعدة يسار ميني يسار؟

يبدأ الطالب با°جابة..
تدخل الدمية البنت وتقول أنا.. أنا أعرفها.. هذه طريقة عمل الضفãة.. ناخذ خصلة من اليسار 

ثم ميني ثم يسار... صح؟
 âثم يسار  Àىمين âالكرة يسار أمرر   .. ا°حÏافية  لعبي  ال، هذه طريقة  قائال:  الولد  الدمية  فيدخل 

وأسجل هدًفا
تدخل الدمية ا§م وبيدها ملعقة خشبية للتقليب وتقول: ال، يسار ميني يسار هذه طريقة خلط 

الكعكة ا°سفنجية.. نقلب يسار ثم ميني ثم يسار وتذوقون أحلى كعكة
يحاول الشرطي أن يتكلم ويوضح القاعدة

يتفاءل  للقاعدة...  الصحيح  املعنى  سأعلمكم  تقولون؟  ماذا  ويقول:  ا§ب  الدمية  فيدخل 
يسار  للعمل..  طريقي  هذا  قائال..  ا§ب  فيشرح  بها!...  فلتخ¤هم  نعم!  لåب:  ويقول  الشرطي. 

ميني يسار.. 
فيقول الشرطي: ال، اعطوÓ فرصة.. ويبدأ بشرح القاعدة وهي: الوقوف على حافة الرصيف عند 
على  املرور  حلركة  جيدا  واالستماع  أخرى  مرة   âيسار ثم   Àوميين  âيسار والنظر  املشاة،  خطوط 

الطريق، ويع¤ الطريق بهدوء، يطلب من أحد الطالب أن يطبق القاعدة أمام زمالئه.
.À؟ ال.. نع¤ الطريق مشيÀو£ النهاية يسأل ا§طفال: هل نع¤ الطريق ركض

املهارات املطلوب االلتزام بها

مرحلة التمهيدي إÀ الصف
الثالث االبتدائي

من الصف الرابع االبتدائي
إÀ الصف السادس االبتدائي

معرفة املكان اÕمن لعبور الطريق. 
النظر يسارâ وميينÀ ثم يسارâ مرة أخرى 

واالستماع جيدا حلركة املرور £ 
الطريق. 

عبور الطريق £ خط مستقيم مع 
االستمرار £ املراقبة واالستماع 

حلركة املرور .

 -
-

-

عبور  أثناء  الكبار  بيد  با°مساك  ا°لتزام 
الطريق. 

استخدام ا§ماكن اخملصصة للعبور. 
سيارات  وجود  عند  العبور  خطورة  إدراك 

متحركة £ الطريق. 

-

-
-



النشاط املق¯ح:
مشاهدة الفيديو الكرتونى "مدينة النمل" الذي يشرح كيفية اجللوس السليم فى السيارات/ال 

حافالت وبعض اشارات املرور.

 

2324

ا�سبوع الثالث
" الركوب اÌمن للحافلة/ السيارة"

الهدف:
أن يلتزم الطالب/الطالبة بضوابط الركوب اÕمن للسيارة/احلافلة املدرسية مبا يحقق السالمة 

املرورية له.

املفاهيم الذاتية:
االلتزام بالنظام عند ركوب السيارة واحلافلة وعدم التسرع عند النزول.  -

عدم التدافع حرصÀ على احلصول على مقعد معني.  -

املهارات املطلوب االلتزام بها

مرحلة التمهيدي إÀ الصف
الثالث االبتدائي

من الصف الرابع االبتدائي
إÀ الصف السادس االبتدائي

احملافظة على اجللوس الهادئ 
وعدم التحرك كثâã أثناء اجللوس 

بالسيارة/احلافلة.
عدم العبور من اخللف بعد اخلروج من 

احلافلة و املرور من أمام احلافلة 
على بعد 3 أمتار بعد التأكد من أن 

السائق يراه. [احلافلة فقط]
االلتزام بالوقوف مع زمالئه £ صف 

واحد عمودي على الطريق وعلى بعد 
3 أمتار منه لدى رؤية احلافلة قادمة. 

[احلافلة فقط]  
االمساك بدعامة الصعود والنزول من 

احلافلة. [احلافلة فقط]

-

 -

-

-

-

 -

-

-

احملافظة على اجللوس الهادئ وعدم 
التحرك كثâã أثناء اجللوس بالسيارة/احلافلة. 

االمساك بدعامة الصعود والنزول من 
احلافلة. [احلافلة فقط]

عدم العبور من اخللف بعد اخلروج من 
احلافلة و املرور من أمام احلافلة على بعد 

3 أمتار بعد التأكد من أن السائق يراه. 
[احلافلة فقط]

االلتزام بالوقوف مع زمالئه £ صف واحد 
عمودي على الطريق وعلى بعد 3 أمتار 
منه لدى رؤية احلافلة قادمة.  [احلافلة 

فقط] 

النشاط املق¯ح:
مشاهدة الفيديو الكرتونى "مدينة النمل" الذي يشرح كيفية اجللوس السليم فى السيارات/ال 

حافالت وبعض اشارات املرور.

 

2324

ا�سبوع الثالث
" الركوب اÌمن للحافلة/ السيارة"

الهدف:
أن يلتزم الطالب/الطالبة بضوابط الركوب اÕمن للسيارة/احلافلة املدرسية مبا يحقق السالمة 

املرورية له.

املفاهيم الذاتية:
االلتزام بالنظام عند ركوب السيارة واحلافلة وعدم التسرع عند النزول.  -

عدم التدافع حرصÀ على احلصول على مقعد معني.  -

املهارات املطلوب االلتزام بها

مرحلة التمهيدي إÀ الصف
الثالث االبتدائي

من الصف الرابع االبتدائي
إÀ الصف السادس االبتدائي

احملافظة على اجللوس الهادئ 
وعدم التحرك كثâã أثناء اجللوس 

بالسيارة/احلافلة.
عدم العبور من اخللف بعد اخلروج من 

احلافلة و املرور من أمام احلافلة 
على بعد 3 أمتار بعد التأكد من أن 

السائق يراه. [احلافلة فقط]
االلتزام بالوقوف مع زمالئه £ صف 

واحد عمودي على الطريق وعلى بعد 
3 أمتار منه لدى رؤية احلافلة قادمة. 

[احلافلة فقط]  
االمساك بدعامة الصعود والنزول من 

احلافلة. [احلافلة فقط]

-

 -

-

-

-

 -

-

-

احملافظة على اجللوس الهادئ وعدم 
التحرك كثâã أثناء اجللوس بالسيارة/احلافلة. 

االمساك بدعامة الصعود والنزول من 
احلافلة. [احلافلة فقط]

عدم العبور من اخللف بعد اخلروج من 
احلافلة و املرور من أمام احلافلة على بعد 

3 أمتار بعد التأكد من أن السائق يراه. 
[احلافلة فقط]

االلتزام بالوقوف مع زمالئه £ صف واحد 
عمودي على الطريق وعلى بعد 3 أمتار 
منه لدى رؤية احلافلة قادمة.  [احلافلة 

فقط] 



املهارات املطلوب االلتزام بها

مرحلة التمهيدي إÀ الصف
الثالث االبتدائي

من الصف الرابع االبتدائي
إÀ الصف السادس االبتدائي

ارتداء خوذة ا§مان الصحيحة 
واملناسبة وحاميات الركب وا§كواع.

اختبار الدراجة قبل الركوب (الفرامل/ 
التوجيه/ ا§ضواء والعواكس..).

التحكم £ الدراجة بصورة صحيحة 
بإمساك املقود. 

مراقبة الطريق واحلذر من املعوقات.

االلتزام عند ركوب الدراجة ليًال بارتداء 
مالبس فسفورية عاكسة.

ا§لتزام  بإشارات املرور.

 -

-

-

-

-

-

الرصيف  على  بالدراجة   ãبالس االلتزام 
وليس ع¤الطريق. 

الصحيحة واملناسبة  ا§مان  ارتداء خوذة 
وحاميات الركب وا§كواع.

طلب مساعدة الكبار عند وجود مشكلة 
بالدراجة.

مراقبة الطريق واحلذر من املعوقات.

-

 -

-

-

ا�سبوع الرابع
" الركوب اÌمن للدراجات الهوائية"

الهدف:
أن يعدد الطالب/الطالبة ا§دوات الالزمة للركوب اÕمن أثناء إستخدام الدراجة.

املفاهيم الذاتية:
استخدام الدراجة £ املناطق اÕمنة بعيدâ عن الطرقات العامة.  –

النشاط املق¯ح:
للدراجات  السليم  االستخدام  كيفية  الذي يشرح  الذهبية"  "الكرة  الكرتونى  الفيديو  مشاهدة 

واخملاطر الناجتة عن عدم اتباع التعليمات.

2526

ا�سبوع الرابع
" الركوب اÌمن للدراجات الهوائية"

الهدف:
أن يعدد الطالب/الطالبة ا§دوات الالزمة للركوب اÕمن أثناء إستخدام الدراجة.

املفاهيم الذاتية:
استخدام الدراجة £ املناطق اÕمنة بعيدâ عن الطرقات العامة.  –

النشاط املق¯ح:
للدراجات  السليم  االستخدام  كيفية  الذي يشرح  الذهبية"  "الكرة  الكرتونى  الفيديو  مشاهدة 

واخملاطر الناجتة عن عدم اتباع التعليمات.

2526

املهارات املطلوب االلتزام بها

مرحلة التمهيدي إÀ الصف
الثالث االبتدائي

من الصف الرابع االبتدائي
إÀ الصف السادس االبتدائي

ارتداء خوذة ا§مان الصحيحة 
واملناسبة وحاميات الركب وا§كواع.

اختبار الدراجة قبل الركوب (الفرامل/ 
التوجيه/ ا§ضواء والعواكس..).

التحكم £ الدراجة بصورة صحيحة 
بإمساك املقود. 

مراقبة الطريق واحلذر من املعوقات.

االلتزام عند ركوب الدراجة ليًال بارتداء 
مالبس فسفورية عاكسة.

ا§لتزام  بإشارات املرور.

 -

-

-

-

-

-

الرصيف  على  بالدراجة   ãبالس االلتزام 
وليس ع¤الطريق. 

الصحيحة واملناسبة  ا§مان  ارتداء خوذة 
وحاميات الركب وا§كواع.

طلب مساعدة الكبار عند وجود مشكلة 
بالدراجة.

مراقبة الطريق واحلذر من املعوقات.

-

 -

-

-



املهارات املطلوب االلتزام بها

مرحلة التمهيدي إÀ الصف
الثالث االبتدائي

من الصف الرابع االبتدائي
إÀ الصف السادس االبتدائي

ادراك معاÓ عالمات املرور وأهمية 
االلتزام بها. 

مالحظة عالمات املرور على الطريق 
وإسÏجاع معنى كل منها. 

االلتزام بالتصرف اÕمن على الطريق 
باتباع توجيهات العالمات ا°رشادية. 

تنبيه اÕخرين إ¦ أهمية االلتزام 
بعالمات املرور. 

 -

-

-

-

االستجابة لåلعاب واملسابقات الهادفة 
إ¦ تعريف ا§طفال با°رشادات املرورية.

 
 ãتفس  £ الكبار  لتعليمات  االستماع 

ا°رشادات املرورية. 

-

 -

ا�سبوع اخلامس
"العالمات املرورية"

الهدف:
أن مييز الطالب/الطالبة لوحات ا°رشاد املرورية اخملتلفة ويحدد مدلوالتها.

املفاهيم الذاتية:
االلتزام باللوحات املرورية و النظام.   -

النشاط املق¯ح:
اللعب با§دوات املوجودة فى احلقيبة املدرسية كإشارات املرور و الُدمى املتحركة.

2728

ممنوع دخول
الدراجات الهوائية

ممنوع التوقف  ممر عبور املشاه
واالنتظار

موقف لذوي
االحتياجات اخلاصة

إشارة ربط حزام ا§مان

ممنوعمع¤ للجمالممنوع الدخول
استعمال املنبة 

مستشفى

80

حدود السرعة
القصوى 80كم/س

  ممر عبور املشاه

STOP

إشارة ضوئيةموقفإشارة قف

أب أم شرطي املرورابنابنة

ا�سبوع اخلامس
"العالمات املرورية"

الهدف:
أن مييز الطالب/الطالبة لوحات ا°رشاد املرورية اخملتلفة ويحدد مدلوالتها.

املفاهيم الذاتية:
االلتزام باللوحات املرورية و النظام.   -

النشاط املق¯ح:
اللعب با§دوات املوجودة فى احلقيبة املدرسية كإشارات املرور و الُدمى املتحركة.

2728

املهارات املطلوب االلتزام بها

مرحلة التمهيدي إÀ الصف
الثالث االبتدائي

من الصف الرابع االبتدائي
إÀ الصف السادس االبتدائي

ادراك معاÓ عالمات املرور وأهمية 
االلتزام بها. 

مالحظة عالمات املرور على الطريق 
وإسÏجاع معنى كل منها. 

االلتزام بالتصرف اÕمن على الطريق 
باتباع توجيهات العالمات ا°رشادية. 

تنبيه اÕخرين إ¦ أهمية االلتزام 
بعالمات املرور. 

 -

-

-

-

االستجابة لåلعاب واملسابقات الهادفة 
إ¦ تعريف ا§طفال با°رشادات املرورية.

 
 ãتفس  £ الكبار  لتعليمات  االستماع 

ا°رشادات املرورية. 

-

 -



املهارات املطلوب االلتزام بها

مرحلة التمهيدي إÀ الصف
الثالث االبتدائي

من الصف الرابع االبتدائي
إÀ الصف السادس االبتدائي

احÏام إشارات املرور. 

االلتزام باالستعداد لدى ظهور اللون 
ا§صفر. 

 -

-

التمييز بني ا§لوان الثالث (ا§حمر وا§صفر 
وا§خضر) وإدراك معانيها. 

ا°لتزام بتعليمات ا°شارات الضوئية. 

-

 -

2930

ا�سبوع السادس
"إشارات املرور الضوئية"

الهدف:
أن مييز الطالب/الطالبة ألوان إشارة املرور الضوئية ويحدد مدلوالتها.

املفاهيم الذاتية:
االلتزام بإشارات املرور.   -

النشاط املق¯ح:
مشاهدة الفيديو الكرتونى "عاù بال إشارات" الذي يشرح مدى أهمية إشارات املرور الضوئية 

ووجوب االلتزام بها.

2930

ا�سبوع السادس
"إشارات املرور الضوئية"

الهدف:
أن مييز الطالب/الطالبة ألوان إشارة املرور الضوئية ويحدد مدلوالتها.

املفاهيم الذاتية:
االلتزام بإشارات املرور.   -

النشاط املق¯ح:
مشاهدة الفيديو الكرتونى "عاù بال إشارات" الذي يشرح مدى أهمية إشارات املرور الضوئية 

ووجوب االلتزام بها.

املهارات املطلوب االلتزام بها

مرحلة التمهيدي إÀ الصف
الثالث االبتدائي

من الصف الرابع االبتدائي
إÀ الصف السادس االبتدائي

احÏام إشارات املرور. 

االلتزام باالستعداد لدى ظهور اللون 
ا§صفر. 

 -

-

التمييز بني ا§لوان الثالث (ا§حمر وا§صفر 
وا§خضر) وإدراك معانيها. 

ا°لتزام بتعليمات ا°شارات الضوئية. 

-

 -



املهارات املطلوب االلتزام بها

مرحلة التمهيدي إÀ الصف
الثالث االبتدائي

من الصف الرابع االبتدائي
إÀ الصف السادس االبتدائي

فى  للجلوس  السليمة  بالقواعد  االلتزام 
.ãاحلافلة  أو السيارة أثناء الس

االلتزام بالهدوء لعدم تشتيت السائق. 

-

 

-

املقاعد   £ واجللوس  السائق  احÏام 
اخملصصة لهم.

االلتزام بعدم تشتيت السائق.

-

 -

النشاط املق¯ح:
صواب؟"  على  أنا  "هل  مسرحية   £ متثيلية  أدوار  ولعب  التفاعلية  السجادة  لعبة  استخدام 

عليها

زمن النشاط:     5:00 – 10:00 دقيقة (حسب تفاعل ا§طفال املتفرجني).
منط النشاط:    باستخدام السجادة التفاعلية والدمى.

الهدف: 
ترسيخ معلومات عامة متنوعة عن السالمة املرورية   -

تعزيز ثقة التالميذ £ أنفسهم بلعب دور الشرطي.  -

الفكرة:
يجلس املعلم/املعلمة والطالب حول السجادة...

يرتدي املعلم/ املعلمة إحدى الّدمى £ يده (ولتكن الدمية ا§ب).
يرتدي أحد الطالب دمية الشرطي £ يده (يتم تبادل ا§دوار بني التالميذ)

يختار املعلم/املعلمة أحد الطالب الختيار الوجهة التي سيقصدها ا§ب على السجادة.
أخطاء  بعمل  ويقوم  ا§ب  صوت  ويقلد  السجادة  على  الدمية  بتحريك  املعلم/املعلمة  يقوم 
شرطي  فيوقفه  صواب؟"  على  أنا  "هل  بالسؤال  عبارته  وينهي  بها  ويتكلم  õتلفة  مرورية 

املرور (الطالب/الطالبة) ويعّرفه بالتصرف الصحيح.

3132

ا�سبوع السابع
"عدم تشتيت السائق"

الهدف:
أن يعدد الطالب/الطالبة أنواع املشتتات داخل السيارة.  -

املركبة  داخل  السائق  مع  التعامل   £ اللياقة  أداب  الطالب/الطالبة  يناقش  أن   -
(سيارة/حافلة).

املفاهيم الذاتية:
إدراك مسؤولية السائق عن سالمة جميع الركاب.  -

النشاط املق¯ح:
صواب؟"  على  أنا  "هل  مسرحية   £ متثيلية  أدوار  ولعب  التفاعلية  السجادة  لعبة  استخدام 

عليها

زمن النشاط:     5:00 – 10:00 دقيقة (حسب تفاعل ا§طفال املتفرجني).
منط النشاط:    باستخدام السجادة التفاعلية والدمى.

الهدف: 
ترسيخ معلومات عامة متنوعة عن السالمة املرورية   -

تعزيز ثقة التالميذ £ أنفسهم بلعب دور الشرطي.  -

الفكرة:
يجلس املعلم/املعلمة والطالب حول السجادة...

يرتدي املعلم/ املعلمة إحدى الّدمى £ يده (ولتكن الدمية ا§ب).
يرتدي أحد الطالب دمية الشرطي £ يده (يتم تبادل ا§دوار بني التالميذ)

يختار املعلم/املعلمة أحد الطالب الختيار الوجهة التي سيقصدها ا§ب على السجادة.
أخطاء  بعمل  ويقوم  ا§ب  صوت  ويقلد  السجادة  على  الدمية  بتحريك  املعلم/املعلمة  يقوم 
شرطي  فيوقفه  صواب؟"  على  أنا  "هل  بالسؤال  عبارته  وينهي  بها  ويتكلم  õتلفة  مرورية 

املرور (الطالب/الطالبة) ويعّرفه بالتصرف الصحيح.

3132

ا�سبوع السابع
"عدم تشتيت السائق"

الهدف:
أن يعدد الطالب/الطالبة أنواع املشتتات داخل السيارة.  -

املركبة  داخل  السائق  مع  التعامل   £ اللياقة  أداب  الطالب/الطالبة  يناقش  أن   -
(سيارة/حافلة).

املفاهيم الذاتية:
إدراك مسؤولية السائق عن سالمة جميع الركاب.  -

املهارات املطلوب االلتزام بها

مرحلة التمهيدي إÀ الصف
الثالث االبتدائي

من الصف الرابع االبتدائي
إÀ الصف السادس االبتدائي

فى  للجلوس  السليمة  بالقواعد  االلتزام 
.ãاحلافلة  أو السيارة أثناء الس

االلتزام بالهدوء لعدم تشتيت السائق. 

-

 

-

املقاعد   £ واجللوس  السائق  احÏام 
اخملصصة لهم.

االلتزام بعدم تشتيت السائق.

-

 -



مثًال: 

-1

 -2

 -3

 -4

 

ا§ب (املعلم/املعلمة): أنا أع¤ الطريق من أي مكان... هل أنا على صواب؟
الشرطي (الطالب/الطالبة): ال خطأ... اع¤ من على خطوط املشاة...

ا§ب (املعلم/املعلمة): أنا أع¤ الطريق ركضÀ... هل أنا على صواب؟
...Àالشرطي (الطالب/الطالبة): ال خطأ... اع¤ الطريق مشي

ا§ب (املعلم/املعلمة): أنا أع¤ الطريق وإشارة عبور املشاة حمراء... هل أنا على صواب؟
الشرطي (الطالب/الطالبة): ال خطأ... أع¤ الطريق وإشارة عبور املشاة خضراء...

ا§ب (املعلم/املعلمة): أنا أع¤ الطريق وأنا ال أرى بسبب حافالت متوقفة... هل أنا على صواب؟
الشرطي (الطالب/الطالبة): ال خطأ... ال تع¤ الطريق إذا كنت ال ترى بسبب باصات متوقفة...

وينتهي النشاط بوصول ا§ب إ¦ وجهته اخملتارة على السجادة.

للسيارة  قائد  املعلم/املعلمة  يكون  املرة  هذه  ولكن  النشاط  نفس  إعادة  ميكن  ملحوظة: 
 £ متمثلني  الطالب  لها  يتصدى  مرورية  أخطاء  بعمل  ويقوم  السجادة  على  بيده  ويحركها 

شخصية شرطي املرور.

3334

سيارة إطفاءسيارة شرطةسيارة عادية ãباص مدرسة كب ãسيارة إسعافباص مدرسة صغ

80

حدود السرعة
القصوى 80كم/س

مع¤ للجمال

STOP

إشارة قف

ممنوع دخول
الدراجات الهوائية

ممنوع الدخول

  ممر عبور املشاه

  ممر عبور املشاه

ممنوع التوقف
واالنتظار

ممنوع
استعمال املنبة 

موقف

موقف لذوي
االحتياجات اخلاصة

مستشفى

إشارة ربط حزام ا§مان

إشارة ضوئية

أب أم شرطي املرورابنابنة

مثًال: 

-1

 -2

 -3

 -4

 

ا§ب (املعلم/املعلمة): أنا أع¤ الطريق من أي مكان... هل أنا على صواب؟
الشرطي (الطالب/الطالبة): ال خطأ... اع¤ من على خطوط املشاة...

ا§ب (املعلم/املعلمة): أنا أع¤ الطريق ركضÀ... هل أنا على صواب؟
...Àالشرطي (الطالب/الطالبة): ال خطأ... اع¤ الطريق مشي

ا§ب (املعلم/املعلمة): أنا أع¤ الطريق وإشارة عبور املشاة حمراء... هل أنا على صواب؟
الشرطي (الطالب/الطالبة): ال خطأ... أع¤ الطريق وإشارة عبور املشاة خضراء...

ا§ب (املعلم/املعلمة): أنا أع¤ الطريق وأنا ال أرى بسبب حافالت متوقفة... هل أنا على صواب؟
الشرطي (الطالب/الطالبة): ال خطأ... ال تع¤ الطريق إذا كنت ال ترى بسبب باصات متوقفة...

وينتهي النشاط بوصول ا§ب إ¦ وجهته اخملتارة على السجادة.

للسيارة  قائد  املعلم/املعلمة  يكون  املرة  هذه  ولكن  النشاط  نفس  إعادة  ميكن  ملحوظة: 
 £ متمثلني  الطالب  لها  يتصدى  مرورية  أخطاء  بعمل  ويقوم  السجادة  على  بيده  ويحركها 

شخصية شرطي املرور.

3334

سيارة إطفاءسيارة شرطةسيارة عادية ãباص مدرسة كب ãسيارة إسعافباص مدرسة صغ

80

حدود السرعة
القصوى 80كم/س

مع¤ للجمال

STOP

إشارة قف

ممنوع دخول
الدراجات الهوائية

ممنوع الدخول

  ممر عبور املشاه

  ممر عبور املشاه

ممنوع التوقف
واالنتظار

ممنوع
استعمال املنبة 

موقف

موقف لذوي
االحتياجات اخلاصة

مستشفى

إشارة ربط حزام ا§مان

إشارة ضوئية

أب أم شرطي املرورابنابنة



مالحظات / أمثلةالنعم املمارسات التى سمعتها املعلمة أو رأتها   

 يستمع بÏكيز و اهتمام   

يعدد بعض العالمات املرورية التى وردت فى ال¤نامج 

يشرح مدلوالت العالمات املرورية

يعدد فوائد استخدام حزام اÕمان

يعدد أدوات السالمة لركوب الدراجة 

يطبق الطريقة الصحيحة للعبور اÕمن داخل الفصل 

يشرح كيفية الركوب اÕمن £ املركبة (السيارة/احلافلة)

يعدد ألوان إشارة املرور الضوئية ويشرح مدلوالتها 

طريقة ترتيب ا�دواتاستمارة تقومي الطفل
 Ó صندوق السالمة املرورية

3536

لنعدها بال¯تيب للمحافظة عليها
لنعد الصندوق  داخل  ا§دوات  تخزين  °عادة 
املوضح والÏقيم  الÏتيب  حسب  ترتيبها 
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