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 الوعي المروري  مة بمعايير ومؤشراتائق
 العمرية للفئة 

 ()رياض االطفال + الصف االول والثاني والثالث االبتدائي
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 المعيار رياض االطفال الصف االول الصف الثاني الصف الثالث

ةانتظار اتوبيس المدرس المؤشر:   

 
 

 االول:

التعامل مع 
بشكل  االتوبيس
 آمن

    ادراك المناطق

الخطر حول 

 اتوبيس المدرسة.

  خارج البقاء دائما

 منطقة الخطر.

  االنتظار في مكان

 آمن

  االنتظار حتي

يتوقف االتوبيس 

 تماماً.

  يعطي السائق

اشارة اآلمان 

 .لركوب االتوبيس

الجلوس داخل اتوبيس المدرسة  ر:المؤش  

 التحدث بصوت هاديء 

  عدم تشتيت السائق بااي اضطرابات 

  عدم خروج

الرأس او االيدي 

خارج شباك 

 االتوبيس

  لالمام النظر

 باستمرار

  النظر لالمام. 

  الجلوس بشكل

 مستقيم

 القدمين لالمام 

 

النزول من اتوبيس المدرسة :المؤشر  

     عدم لمس أو دفع

 .ماملألشخص 

  في المناطق

الحضرية وترك 

وعبور  االتوبيس

االلتزام  الطريق

بالممرات 

 للسير. المخصصة

  في المناطق

الريفية وترك 

وعبور  االتوبيس

الطريق بأمان  

ما ال يقل  االبتعاد

خطوات  01عن

انتظار إشارات و

بأن السائق 

 الطريق آمن.

  التمسك بسلم

عند  االتوبيس

 النزول.

  االبتعاد عن

االتوبيس بعد 

 5النزول مسافة 

 خطوات.

  عدم دفع الزمالء

 اثناء النزول.
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 المعيار رياض االطفال الصف االول الصف الثاني الصف الثالث

كيف يكون طريق المشاه آمن :رشؤلما  الثاني: 

 هطريق المشا
 اآلمن

 

  مراقبة السيارات الخارجة

من شوارع جانبية او من 

 الخلف

  فتح أبواب السيارة على

جانب الطريق بعيداً عن 

 الشارع.

  فهم أن السيارات ال

يمكن أن تتوقف على 

الفور، خصوصا في 

 فصل الشتاء.

   ارتداء المالبس

 ة,وعاكسالالزاهية أو 

مالبس العدم ارتداء 

 داكنة في الليلال

 

  المشي في منتصف

 الرصيف

  استيعاب أن

المركبات تتحرك 

يشكل خطر على 

 المارة

ق بأمانيعبور الطر :رشؤلما  

  من أن جميع  التأكد

 السيارات قد توقفت

 لعبور الشارع.

 سائقي  مالحظة

السيارات قبل واثناء 

 .عبور الشارع

  االلتفات الى عالمات

 السالمة على الطرق

 -اعبر–مثل )توقف 

معبر للسكة  -للمشاه

 الحديد(.

 

  عدم السير بين

السيارات في اماكن 

  توقفها.

 المناسب انتقاء الممر. 

  اتباع تعليمات اتوبيس

 المدرسة الدوري.
 

    استيعاب مدلول

أضواء إشارة 

 عبور المشاة.

   استبعاب أهمية

العبور دائما في 

 .أماكن آمنة

  مراعاة التوقف

والنظر والعبور 

مع الكبار بشكل 

 دائم.
 

بأمان طرق السكة الحديدعبور  :رشؤلما  

 
  ممنوع اللعب عند

 خطوط السكة الحديد.

  ادراك أن القطارات

لها أحقية السير فهي 

ال تتوقف بسرعة مرة 

 واحدة.

  خطوط عند عبور

السكك الحديدية علينا 

النظر يميناً ويساراً 

 قبل العبور.
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ن داخل المركبةاالسالمة واآلم المؤشر:  الثالث: 

السالمة 
 الشخصية

  ركوب في المقعد ال

اقل الخلفي لألطفال 

 سنة. 01من سن

    االستعانة بالوسائد

 الهوائية.

  التواء دائما 

  استخدام المقاعد

 الداعمة

السالمة واآلمان عند ركوب الدراجات المؤشر:  

   النظر في كل

االتجاهات قبل دخول 

 اي شارع.

  التوقف عند اشارات

 التوقف.

  الدراجات عبر بالمشي

 الشوارع المزدحمة.

  ارتداء مالبس آمنة

العاكسة مثل المالبس 

والمحافظة على 

 الساقين.

  التعرف علي اشارات

 اليد.

  ارتداء معدات السالمة

للدراجة بشكل صحيح 

في اي مكان مثل 

المناسبة  لخوذاتا

 لمقاس الراكب.

  ركوب الدراجة

المناسبة لحجم الراكب 

. 

  تثبيت االعالم الملونة

لزيادة بالدراجة 

والتأكد من  وضوحها

عاكسات وجود 

 )المرايا(.األضواء 

 

 

فهم أنه ينبغي 

 :الدراجات

هل عاكسات،  •

أضواء أو األعالم 

تعلق على الدراجة 

 لزيادة وضوح

كن الحجم المناسب  •

 للمتسابق

 

السالمة واآلمان عند ركوب الدراجات البخارية المؤشر:  

  ارتداء معدات السالمة

 .المناسبة

 على الجانب األيمن من  السير

 .المسارات والممرات

  االبتعاد عم مصادر الخطر

 مثل الساللم او الصخور.

 

 

   

 


