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إشارات المرور

الرسائل األساسية:
 •  تخلق إشارات المرور لغة مشتركة بين السائقين والركاب

والمشاة
• االنصياع إلشارات المرور ينقذ الحياة!

مجرى النشاط:
1. سنعرض موضوع النشاط: "إشارات المرور" ونسأل: لم وجود إِشارات المرور مهم؟

    نشرح بأن إشارات المرور تخلق لغة مشتركة وتسمح باندماج كل السائقين والمشاة في حركة السير. 
2.  التعّرف على إشارات المرور عن طريق االبتكار: نقسم الطالب الى مجموعات من اثنين أو ثالثة. يختار كل طاقم إشارة 
مرور، يفهم معناها وينتج شبيًها لها من البريستول، األوراق، البوليغال وما شابه... )يمكن التفكير بطرق إضافية لعرض 

إشارة المرور.( 
3. يعرض كل طاقم إشارة المرور الخاصة به أمام الصف.

4. نوّزع للطالب "ورقة العمل- إشارات المرور".
5. تويستر إشارات المرور - خالل العمل، نأخذ مجموعة من 5 طالب كل عدة دقائق ونضع أمامها لوحة إشارات المرور.

    يجب تحضير لوحة إشارات مرور الكبرى مسبًقا لهذا النشاط.
      نعلن عن اسم إشارة المرور في كل مرة. كما نعلن عن اسم أحد أطرافنا األربعة: يد يمني أو يد يسرى،

رجل يمنى أو رجل يسرى.
    يجب على الطالب وضع العضو الذي تم اإلعالن عنه على صورة إشارة المرور المالئمة ومحاولة عدم فقدان التوازن.

أهداف رئيسية:
• التعّرف على إشارات المرور المهمة

خالصة: سنكرر المصطلحات الرئيسية: تخلق إشارات المرور لغة مشتركة بين السائقين والراكبين 
والمشاة، فاالنصياع إلشارات المرور ينقذ الحياة!

الوحدة
9
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إشارات المرور

التعّرف على إشارات المرور عن طريق االبتكار
إشارة المرور شرح

للسائق:
توقف! )وأعِط حق األولوية الى المركبات العابرة(

الى راكب دراجة هوائية:
ُيمنع الدخول/يمنع مرور راكبي الدراجات الهوائية

للسائق:
إحذر خط للمشاة بالقرب من المكان

للسائق:
إحذر مشاة بالقرب من المكان

للسائق:
إحذر من حركة الدراجات الهوائية

الى راكبي دراجة هوائية:
طريق لراكبي الدراجات الهوائية فقط

موقف للمركبات

للسائق:
موقف لسيارة ذوي احتياجات خاصة فقط
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إشارات المرور

التعّرف على إشارات المرور عن طريق االبتكار
إشارة المرور شرح

شارع مدمج )مشاة + دراجات هوائية + سيارات(

طريق للمشاة فقط!

طريق منفصل للدراجات الهوائية فقط والمشاة فقط

إحذر - أشغال على الطريق

 ُيمنع إيقاف المركبة في جانب الطريق 
الذي يحمل هذه اإلشارة!

الدخول ممنوع

للسائق:
الدخول ممنوع للمركبات

للسائق:
إشارة الحد من السرعة - ُيمنع القيادة بسرعة تزيد 

عن 50 كلم في الساعة



ورقة عمل - إشارات المرور

إشارات المرور

قم بمالءمة اسم اإلشارة للصورة

موقف لسيارة معاق فقط // توقف! )أعِط حق األولوية الى السيارات العابرة( // طريق منفصل للدراجات الهوائية فقط والمشاة فقط // طريق 
للمشاة فقط // إحذر مشاة بالقرب من المكان // ُيمنع دخول المشاة // إحذر أشغال على الشارع // موقف للمركبات // إحذر خط للمشاة بالقرب 
من المكان // إحذر حركة الدراجات الهوائية // طريق لراكبي الدراجات الهوائية فقط // الدخول ممنوع للدراجات الهوائية // أعِط حق األولوية 
الى المشاة الذين يعبرون // شارع مدمج )مشاة + دراجات هوائية + سيارات( // ُيمنع إيقاف المركبة في جانب الطريق الذي يحمل هذه اإلشارة!
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إشارات المرور

مجموعة السالمة على الطرقات

تاقرطلاىلعةمالسلاماود

وخجصقدضصااقصفيياغبصير

قذفيضصثبقكفبغتاعئهخحا

فيشفسيربلسااتنرمكقطظج

ثشرضأسئءؤضرحالىةقةووزة

يحمطبطهتغواألفقبيثصسه

اطجيدةفذيءرمفقوتلاتقو

بتلغسمعاصثتاةايحذاقنا

فسءبافاةلضشمئءسصثميعئ

اكغاحمخيوعكيعاالرسلطبي

تضتكمسارءاللعلبءانحماة

حيفضاحكذحؤوىسشحكقءنبخ

ةلكشيوئخيحفشاةكاءقيرط

اشارةضوئيةلبمللخنراسم

للخهعغفقثصضييأطايضثصش

لشرسريشأتستيولاراغفقا

وعاؤؤءخالاةخلتعضييعهنة

نغنذيرهنحعورفسرالءقبخم

خذضصضةجمكيىقنقشخالهغمق

فثصضكخنهةثشبشبسياقبعو

فلخبحقيرطلاشماهربالود

ِجد الكلمات المسجلة في أسفل الصفحة في كومة أو بشكل مستقيم أو عمودي أو مائل.

مخزن الكلمات:
رصيف // مفترق // طريق // هامش الطريق // دوام السالمة على الطرقات // توقف // حماية // عاكس الضوء // 

دراجة هوائية // خط مشاة // مسار // مقود // مصباح أمامي // دوالب // ثياب فاتحة اللون // طريق // الرؤية // انبهار 
// مساحة ميتة // وقت التوقف // سيارة // سائق // إشارة ضوئية // خفف // أعِط حق األولوية // إنقاذ حياة // تأشير // 

عابر سبيل // مسار // خفف أطفال على الطريق
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أكملوا في كل خط أربع إشارات مرور مختلفة وتأكدوا من عدم تكرار نفس إشارة المرور مرتين 
في نفس الخط أو في نفس العمود.

سودوكو إشارات مرور

إشارات المرور


