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ننتبه على
الطرقات!
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تعالوا إذن لنبدأ األحجية!
 .1قبل عبور طريق  ...ماذا يجب أن نفعل؟
أ .يجب النظر يسارً ا ويمي ًنا فقط.
ب .يجب النظر الى كل االتجاهات وباتجاه أطراف الشارع واالستماع الى أصوات حركة السير.
ت .يجب النظر فقط الى اليسار واليمين واالستماع الى أصوات حركة السير.
 .2وضع أحزمة األمان إلزامي:
أ .فقط في المقاعد األمامية
ب .فقط في المقاعد الخلفية
ت .في المقعد األمامي  -الجميع ،وفي المقعد الخلفي  -فقط األطفال دون سن 14
ضا ولكل األعمار
ث .في المقاعد األمامية والمقاعد الخلفية أي ً
.3ما العمل عندما نريد عبور الشارع في خط المشاة عند الضوء األخضر لكن في الوقت نفسه يكون الضوء أخضرً ا أيضًا
للسائق الذي يتوجه يمي ًنا باتجاه خط المشاة؟
أ .ال نثق بأن السائق سيدعنا نمر وال نبدأ بالعبور الى أن يتوقف.
ب .يوجد ضوء أخضر للمشاة ،لذلك نعبر من دون التفكير بالمركبات المقتربة.
ت .يجب على المشاة إعطاء حق األولوية للسيارة المتجهة نحو اليمين ولذلك ال يجب أن يعبروا حتى لو توقفت المركبة.
 .4يُسمح للسائق بالتحدث بالهاتف المحمول من دون سمّاعة
أ .عندما يقود بسرعة تقل عن  50كلم في الساعة
ب .في طرق المدينة فقط
ت.يمكن التحدث عبر الهاتف المحمول من دون س ّماعة كما ُينصح عدم التحدث
بالهاتف المحمول على اإلطالق خالل القيادة.
 .5عندما اصل الى خط المشاة راكبًا على الدراجة الهوائية:
أ .يُمنع العبور على الدراجة الهوائية
ب .أنزل عن الدراجة الهوائية وأحركها بيدي
ت .أنظر يسارً ا ويمي ًنا ثم أستطيع المرور
ث .أتخطى خط المشاة ألنني لست عابر سبيل

ننتبه على
الطرقات!

بالنجاح!
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