المممكة المغربية
وزارة التربية الوطني
والتعميم العالي والبحث العممي وتكوين األطر
قطاع محاربة األمية والتربية غير النظامية

التكوٌن األساسً فً مجال التربٌة الطرقٌة

لنغٌر سلوكنا
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المقدمة
المقدمة
أٌها المستفٌد  ،أٌتها المستفٌدة:
نضع بٌن ٌدٌك هذه الكراسة فً التربٌة الطرقٌة ،التً تضم نصوصا سردٌة وحوارٌة وأنشطة
تعلٌمٌة  -تعلمٌة تهدف إلى تشبعك بقٌم وأهداف التربٌة الطر قٌة ،وممارستها فً حٌاتك الٌومٌة ،وبما أنك
مجبر فً حٌاتك الٌومٌة على استعمال الطرٌق ،فقد وجب علٌك أن تمتلك مجموعة من الكفاٌات المعرفٌة
والتواصلٌة واإلستراتٌجٌة والمنهجٌة والقدر ات والمهارات األساسٌة التً ٌروم منهاج التربٌة الطرقٌة
تحقٌقها ،وهو ما تطمح إلٌه هذه الكراسة ،من خالل تؤهٌلك ل:
 االستعمال السلٌم للطرٌق ،مهما اختلفت أشكالها ووضعٌاتها سواء فً المدٌنة أو القرٌة.
 اتخاذ مواقف إٌجابٌة تجاه النصوص القانونٌة الضابطة لحركة السٌر والجوالن ببالدنا ،ومواقف سلبٌة
رافضة للح االت الخارقة لقوانٌن السٌر.
 التوظٌف الهادف لرصٌدك المعرفً والمهاري والقٌمً أثناء استعمال الطرٌق سابقا كنت أو راكبا أو
راجال.
ولكً تكتسب هذه الكفاٌات والقدرات والمهارات المنشودة ،فقد صممت بطاقات(وحدات) الكراسة وفق
تسلسل شامل للعناصر التالٌة:
 مدخل إشكالً ٌتضمن الوضعًة المشكلة والتعلٌمات(األسئلة) المرتبطة بها(أنشطة أفهم الوضعٌة -المشكلة ).

 أنشطة وظٌفٌة مصورة ومكتوبة تناسب البطاقات (الوحدات) المرتبطة بسالمة (الراجلٌن،
الراكبٌن،السابقٌن،السٌارة) ،وتتم هذه األنشطة تحت عنوان (أالحظ وأفهم)؛
استنتاجات مستخلصة من مقاربة الوضعٌة المشكلة ومختلف األنشطة المرتبطة ببطاقات (الوحدات)
منهاج التربٌة الطرقٌة( أنشطة أستنتج ).
 ختم كل بطاقة (وحدة) بؤنشطة التقوٌم والدعم وهً عبارة عن وضعٌات لتقوٌم الكفاٌات ودعمها بكٌفٌة
مندمجة ،وذلك من خالل إنجازك مهام مركبة وجدٌدة كاشفة عن قدرتك على تحقٌق امتداد للكفاٌات
المستهدفة فً حٌاتك الٌومٌة (أنشطة أقوم وأدعم ).
إن هذه الكراسة الغنٌة بالوثابق والنصوص والصوٌرات التوضٌحٌة واألنشطة التعلمٌة ،تقتضً منك
توظٌفها فً سلوكك الٌومً أثناء استعمال الطرٌق حفاظا على سالمتك وسالمة اآلخرٌن.
وهللا ولي التوفٌق
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كفاٌات سؤكتسبها

الكفاٌة التواصلٌة

 القدرة على التواصل عن طرٌق اللؽة ،أو باإلشارة والرموز الدالة على السلوك الطرقً
المرؼوب فٌه.
 توظٌؾ الرصٌد المعرفً الطرقً فً التواصل مع مستعملً الطرٌق من سائقٌن وراجلٌن.

 تنمٌة منهجٌة التفكٌر المنطقً السلٌم فً الحكم على سلوكٌات السائقٌن والراجلٌن فً
مستوٌاتها المتعددة.
 اكتساب القدرة على حسن التصرؾ والتدبٌر المسؤول ،أثناء استعمال الطرٌق .

الكفاٌة المنهجٌة

 توظٌؾ تقنٌات تدبٌر الفضاء الطرقً فً مختلؾ صوره واستعماالته .
تنمٌة الرصٌد الثقافً فً مجال القو انٌن المنظمة لحركة السٌر والجوالن ببالدنا.

الكفاٌة الثقافٌة

تعرؾ المحٌط الطرقً محلٌا ووطنٌا و مختلؾ التحوالت الطارئة علٌه.
 تعزٌز قٌم التسامح واالختالؾ و االنفتاح على القٌم اإلنسانٌة أثناء استعمال الطرٌق.
 التشبع بروح المواطنة ومبادئ حقوق اإلنسان فً تدبٌر الشأن الطرقً.

الكفاٌة اإلستراتٌجٌة

 القدرة على توظٌؾ المعارؾ والخبرات فً عالقة المستفٌد(ة) بذاته وباآلخرٌن من حوله
أثناء استعمال الطرٌق.
تنمٌة المٌول والقٌم اإلٌجابٌة ،للمستفٌد(ة) أثناء استعمال الطرٌق.

الكفاٌة التكنولوجٌة

 التعرؾ التقنً العام على مكونات السٌارة والمبادئ األساسٌة فً مٌكانٌكا السٌارة،والتمكن
من إصالح بعض األعطاب البسٌطة الطارئة.
 االلتزام بالسلوك اإلٌجابً فً استثمار وتدبٌر التطور التكنولوجً للعربات .
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امتدادات الكفاٌات

عند اكتساب الكفاٌات المستهدفة سأتمكن من:
 مقاربة نصوص قانونٌة ( رموز ،إشارات ،عالمات )...ذات حمولة و داللة قانونٌة.
 توظٌؾ مكتسبات التربٌة الطرقٌة فً وصؾ الظواهر والسلوكٌات الخاطئة أو المنافٌة لقوانٌن السٌر
والجوالن.
 اتخاذ المواقؾ المبررة من السلوكٌات الطرقٌة السائدة.

كٌف أستعمل كراستً
األنشطة المنجزة
تشخٌص المكتسبات
الفهم
االستثمار

طرٌقة التمكن
أجٌب عن األسئلة لتشخٌص المكتسبات.أقرأ النص قراء معبرة ،وأشرح ألفاظه وأتعرؾ وضعٌته المشكلة.أحدد عناصر النص وم ضام ينه.-أبرز مقاصده و أبعاده.

المالحظة والتعرؾ

أالحظ عالمات أو مشٌرات أو صور تمكننً من فهم معانٌها واإلجابة عناألسئلة /التعلٌمات المرتبطة بها.

االستنتاج

أستخلص أجزاء ومكونات الظاهرة  /السلوك الطرقً مرتبا حسب مكوناته. -أقوم قدراتً على استثمار ما حصلته واكتسبته.

التقوٌم والدعم

 أعبر عن رأًٌ فً الظاهرة  /السلوك الطرقً المدروس. أتبث وأدعم مكتسباتً اعتمادا على النماذج المذٌلة لكلوحدة/بطاقة.
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الوحدة األولى
سالمة الراجلٌن

الكفاٌات المستهدفة

األهداف التعلمٌة

أن ٌتعرف المستفٌد(ة)على:
أماكن سٌر الراجلٌن فً المدٌنة والقرٌة؛ السلوكٌات المرفوضة التً تعرض حٌاةالراجلٌن للخطر؛

 تمكٌن المستفٌد(ة) من تبنً سلوكٌا ت سلٌمةتجنبهم مخاطر الطرٌق.

 السلوكٌات الواجب تبنٌها من طرف الراجلٌنمن أجل سالمتهم؛

 تمكٌن المستفٌد(ة) من تبنً قواعد السالمةعند عبورهم الطرٌق.

 أماكن عبور الراجلٌن للطرٌق؛اإلشارات الضوبٌة؛األخطاء التً ٌرتكبها ا لراجلون عندعبورالطرٌق.
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البطاقة األولى :أماكن سٌر الراجلٌن
 - 1أفهم الوضعٌة المشكلة

عبد الرحمن :زينب ،لماذا تسيرين على
قارعة الطريق؟ إنها مخصصة للعربات.

( صورة تجسد وضعٌة المتحاورٌن)

زٌنب :أنا مرتاحة في الطريق ،أنظر إلى
الرصيف إنه مزدحم بالمارة وباألطفال الذين
يتزلجون ،إضافة لراكبي الدراجات.
عبد الرحم ن:هذا عذر غير مقبول ،أنت
تعرضين حياتك للخطر.

أجٌب عن التعلٌمات/األسئلة
أ-

لماذا فضلت زٌنب السٌر على قارعة الطرٌق؟

ب -هل احترمت زٌنب قانون السٌر؟ لماذا؟
ت -نبه زٌنب للمخاطر التً قد تتعرض لها من جراء سلوكها المتعنت .
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 -2أالحظ وأتعرف

النشاط رقم  :01أتعرؾ سلوكٌات الراجلٌن فً السٌر على الطرٌق:
أ  -أالحظ الصور وأجٌب ب "نعم " أو "ال" :

 ٌسٌر الراجلون على قارعة الطرٌق: ٌتزلج األطفال على الرصٌؾ: ٌسمح لؤلطفال الصؽار بالسٌر بدراجاتهم على الرصٌؾ: تسٌر العربات على الرصٌؾ: فً األماكن المظلمة ٌلبس الراجلون ثٌابا تحمل عالمات عاكسة للضوء :ب -أذكر ببعض سلوكٌات الراجلٌن التً تعرضهم للخطر:
 .............................................................................. .............................................................................. ...............................................................................النشاط رقم  :02أتعرؾ أماكن سٌر الراجلٌن من أجل احترامها.
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أ  -أالحظ الصورتٌن وأفهم داللتهما:
صورة تجسد سير الراجلين
على الحافة اليسرى للطريق
نظرا لعدم وجود رصيف.

ب  -أمؤل الجدول بوضع عالمة ( )Xفً المكان المناسب مع ذكر السبب.

وصؾ سلوك الراجل
ٌسٌر الراجلون على الرصٌؾ فً
المدٌنة.

سلوك صحٌح

سلوك خطأ السبب(لماذا؟)
ألن الرصٌؾ هو
المكان المخصص
للراجلًن.

X

فً البادٌة حٌث ال ٌوجد رصٌؾ،
ٌسٌر الراجلون على الحافة
الٌسرى للطرٌق.
ٌسمح لراكب الدراجة النارٌة
بالسٌر على الرصٌؾ.

النشاط رقم  :03أتعرؾ سلوكٌات الراجلٌن التً تكون خطرا على حٌاتهم.
أ  -أالحظ الصورة وأحدد أرقام األشخاص المعرضٌن للخطر.
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نوع السلوك الذي ٌعرض الشخص للخطر

رقم
الشخص
اللعب بالكرة أو الجري اللتقاطها وسط الطرٌق
4
1
2
3
5
6
7
8

ب -اللعب بالكرة على رصٌؾ الراجلٌن ٌزعج المارة.
أذكر بعض السلوكٌات األخرى التً ال ٌجب القٌام بها على الرصٌؾ:
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 ........................................................... ........................................................... ........................................................... ...................................................................................................................... -

-3أستنتج

ٌ سٌر الراجلون فً المدن على الرصٌؾ؛
 فً البوادي وفً المناطق التً ال ٌوجد بها رصٌؾٌ ،سٌر الراجلون على
الحافة الٌسرى من الطرٌق ،لٌتمكنوا من رؤٌة العربات القادمة من االتجاه
المعاكس؛
 على الرصٌؾ ال ٌجوز اللعب بالكرة أو الجري أو التدافع ألن ذلك ٌزعج المارة،
وٌعرض حٌاتهم للخطر.
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 -4أقوم وأدعم

أالحظ الصورة جٌدا وأستنتج منها خمس وضعٌات خطٌرة أوؼٌر منطقٌة.

خطورتها

نوع الوضعٌة
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البطاقة الثانٌة :عبور الطرٌق من طرؾ الراجلٌن
 - 1أفهم الوضعٌة المشكلة

المنشطة :لماذا تغيبت أمينة عن دروسها لليوم الثالث على التوالي؟
عائشة :لقد تعرضت أمينة لحادثة سير بعد هبوطها من الحافلة،
وعبوره ا للطريق،
المنشطة :ألم تنتبه أمينة يمينا ويسارا قبل عبورها للطريق؟،
عائشة :كانت أمينة متسرعة ،فعبرت من أمام الحافلة التي حجبت عنها
الرؤية ،فصدمتها سيارة.
المنشطة:وكيف حالة أمينة الصحية اآلن؟
عائشة :لحسن الحظ بقيت على قيد الحياة ،لكنه ا أصيبت بكسور
وجروح مختلفة.

أجٌب عن التعلٌمات/األسئلة
أ-

ماذا وقع ألمٌنة؟

ب -هل الحالة الصحٌة ألمٌنة تدعو للقلق؟
ت -ما ذا كان على أمٌنة أن تفعله لعبور الطرٌق بكل أمان؟
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 -2أالحظ وأتعرف

النشاط رقم  :01أتعرؾ أماكن عبور الراجلٌن:
أ  -أالحظ الصورتٌن وأجٌب عن األسئلة:
ممر خاص بالراجلٌن

ما هو المكان الذي ٌعبر منه الراجلون الطرٌق ؟
.............................................
 كٌؾ نتعرؾ على مكان عبور الراجلٌن؟
.............................................

ب -أالحظ الصورة وأجٌب عن األسئلة:

عدم وجود ممر خاص بالراجلٌن
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 فً حالة عدم وجود ممر خاص لعبور الراجلٌن ،أو بعده ،كٌؾ ٌتم عبور
الطرٌق بسالم؟
..................................................................
 قبل مباشرة العبور ما هً اإلجراءات التً ٌجب القٌام بها؟
..................................................................
النشاط رقم  :02أتعرؾ اإلشارات الضوئٌة ودورها:
أالحظ الصورة وأمؤل الجدول التالً:
نوع الضوء

المارة (الراجلون)

العربات

األحمر

تتوقؾ العربات

ٌمر الراجلون

البرتقالً

.............

ٌتوقؾ الراجلون عن
العبور

األخضر

............

...................

النشاط رقم  :03أتعرؾ أخطاء الراجلٌن:
أالحظ الصورة وأستخرج األخطاء المرتكبة من طرؾ الراجلٌن:
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أ  -أذكر ببعض األخطاء التً ٌرتكبها الراجلون عند عبورهم للطرٌق:
 .......................................................................... .......................................................................... ........................................................................... .......................................................................... -3أستنتج

 إذا أراد الراجل عبور الطرٌق علٌه استعمال الممرات الخاصة بالراجلٌن؛
 إذا كانت هذه الممرات ؼٌر موجودة نضطر لعبور الطرٌق عبر مكان مناسب
ٌتٌح الرؤٌة بوضوح؛
 فً حالة وجود اإلشارات الضوئٌة نعبر الطرٌق عندما تتوقؾ السٌارات عند
الضوء األحمر؛
 عند عبور الطرٌق ال ٌنبؽً الجري ،وال العبور فً خط مائل.

 -4أقوم وأدعم
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أبحث عن :
أالحظ الصورة جٌدا،
وأستخرج األخطاء العشرة
المرتكبة من طرف الراجلٌن
والسائقٌن.
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الوحدة الثانٌة
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سالمة الراكبٌن

األخطاء
العشرة

الكفاٌات المستهدفة

األهداف التعلمٌة

أن ٌتعرف المستفٌد(ة)على:

أن ٌتمكن المستفٌد(ة)من:
 تبنً سلوكٌات كفٌلة بحماٌة راكبً السٌاراتوؼٌرها.

 دور حزام السالمة فً حماٌة الراكب منأخطار االصطدام؛

 تمكًن المستفٌد(ة) من تبنً قواعدالسالمة عند راكبً الدراجات النارٌة
والهوائٌة.

 قانون السٌر الخاص بركوب األطفالوحماٌتهم داخل السٌارة؛
 اإلجراءات الوقائٌة لدى راكبً الدراجاتالهوائٌة والنارٌة؛
 اللوازم الضرورٌة المفروض توفرها لدىمستعملً الدراجات على اختالؾ أنواعها.
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البطاقة األولى :سالمة راكبً السٌارة والحافلة
 01أفهم الوضعٌة المشكلة

شرطً المرور :صباح الخير سيدتي؛
السٌدة زٌنب :صباح الخير؛
شرطً المرور :أوراق السيارة من فضلك؟
السٌدة زٌنب:هاهي ،تفضل؛
شرطً المرور :حسنا ،كل األوراق مضبوطة  ،لكنك لم تحترمي القانون
في شيئين؛
السٌدة زٌنب :ألاعتقد ،فأنا جد حريصة على احترام القانون؛
شرطً المرور:انتبهي سيدتي  ،ابنك الجالس في المقعد األمامي ،لم يبلغ بعد سن العاشرة،
وهذا ممنوع قانونيا ،والطفلة الصغيرة الواقفة على المقاعد الخلفية غير مشدودة بكرسي
خاص باألطفال ،أو بحزام السالمة ،أليس هذا خرق للقانون؟
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أجٌب عن التعلٌمات/األسئلة:
أ -ماذا طلب الشرطً من السٌدة زٌنب؟
ب -ما هً الوثابق التً عادة ٌطلبها شرطً المرور؟
ت -فً وضعٌة مماثلة لوضعٌة زٌنب ،كٌف نتصرف لنكون محترمٌن لقانون السٌر ؟

 -2أالحظ وأتعرف

النشاط رقم  :01أتعرؾ دور حزام السالمة:
أ  -أالحظ الصور وأفهم معناها:

20

ب  -أقرأ الوثٌقة التالٌة وأفهمها:
وزن كل
/50س
بسرعة50كلم
تسٌربسرعة
عربةتسٌر
اصطدامعربة
إن إناصطدام
متنهامتنها
علىعلى
راكبراكب
وزن كل
تجعلتجعل
كلم/،س،
الطابق
رض من
على األ
الشخص
سقوطسقوط
ٌوازي
مرة،ماأي ما
ب 30
الرابع،
الطابق
رض من
على األ
الشخص
ٌوازي
مرة ،أي
ٌتضاعف30
ٌتضاعف ب
اصطدام
اصطدامعند
عند معرضا
معرضاٌكون
ٌكونالسالمة
لحزام
المستعمل
غٌر الراكب
الراكب إذن
إذن الرابع،
السٌارة إلى
السالمة
غٌرلحزام
المستعمل
للسٌارة،مما ٌرفع
األمامً
األمامً بالزجاج
األمامٌة أو
بالمقاعد
بالمقاعداالرتطام
السٌارة إلى
الخطورة،
ٌرفع من نسبة
للسٌارة،مما
بالزجاج
األمامٌة أو
االرتطام
أو ٌإدي للموت المحقق.

أ  -أمؤل الجدول التالً ب "نعم" أو "ال"،
الجواب

الجمل المقترحة
حزام السالمة خاص فقط براكبً المقاعد
األمامٌة

حزام السالمة خاص فقط بالكبار دون
األطفال،
حزام السالمة ٌقً الراكب من االرتطام
بالزجاج األمامً للسٌارة،
حزام السالمة ٌقً السابق من اإلنقداف
خارج السٌارة،
حزام السالمة مفروض فقط خارج المدار
الحضري.

النشاط  :02أتعرؾ طرق حماٌة األطفال داخل السٌارة.
21

ال

أ  -أالحظ الصور وأفهم معناها:

أقل من 10
كلػ

من  09إلى 18
كلغ

من  15كلغ إلى  36كلغ
(حوالً عشر سنٌن)

ب -أمؤل الجدول بوضع عالمة)  ( Xفً المكان المناسب:
22

صحٌح

االقتراحات
األطفال أقل من عشر سنوات ٌلزم إجالسهم على كراسي خاصة،
ٌجب أن تكون الكراسً المخصصة لألطفال مناسبة لوزنهم وسنهم،
األطفال أكثر من عشر سنوات ال ٌحتاجون إلى كراسً خاصة،
حضن األم ال يكفً لحماٌة الرضع من خطر اإلصطدامات
المفاجبة،
ٌمكن استعمال كرسً األطفال دون استعمال حزام السالمة.

النشاط رقم :03أتعرف ركوب الحافلة بطرٌقة سلٌمة:
أ  -أالحظ الصورتٌن وأفهم معناها:

ب -أمؤل الجدول بوضع "نعم" أو "ال" فً المكان المناسب:
األجوبة

االقتراحات
23

X

خطأ

ال

ننتظر قدوم الحافلة على قارعة الطرٌق،
ننتظر قدوم الحافلة على الرصٌف،
ننتظر قدوم الحافلة فً المكان المخصص لذلك،
ٌجب أن ٌصعد الركاب إلى الحافلة بانتظام وبدون
تدافع،
ٌباح للركاب التحدث مع السابق أثناء سٌر للحافلة.

ت -أختار الجواب الصحٌح بوضع عالمة () فً المكان المناسب:
الوضعٌة

الجواب الصحٌح

السلوك
أعبر الطرٌق من أمام الحافلة.

أثناء النزول من الحافلة
أعبر الطرٌق بعد إقالع الحافلة.
أعبر الطرٌق من خلف الحافلة.
مغادرة مقعد الجلوس فً قبل توقف الحافلة لربح الوقت.
الحافلة للنزول منها
عند التوقف التام للحافلة مخافة السقوط منها.
عند وجود راكب مسن
أو امرأة حامل ،أو
شخص معاق

أقدم لهم المساعد للصعود أو النزول من
الحافلة.
أسبقهم للجلوس حتى ال ٌعٌقوننً.
أنتظر حتى ٌنزلوا أو ٌصعدوا.

 -3أستنتج
 حزام السالمة لم ٌوضع لتزٌٌن السٌارة بل لسالمة راكبٌها؛
24

ٌ فرض القانون وضع حزام السالمة على كل الركاب ،سواء داخل المدار الحضري أو
خارجه؛
 لتوفر السالمة لألطفال أقل من عشر سنوات ضد االصطدام أو الفرملة المفاجبةٌ ،جب
استعمال الكراسً الخاصة بهم وشدهم بحزام السالمة؛
 ننتظر قدوم الحافلة على الرصٌف أو فً المكان المخصص لها؛
ٌ جب التزام المقاعد داخل الحافلة دون مغادرتها إال فً حالة التوقف النهابً للحافلة؛
 نعبر الطرٌق بعد إقالع الحافلة أو من خلفها إذا كنا مستعجلٌن .

-4أقوم وأدعم

أكتشف األخطاء
السبعة ،المرتكبة من
طرف الراكبٌن.

البطاقة الثانٌة :سالمة راكب الدراجة.

-1أفهم الوضعٌة المشكلة
25

أحمد بناء ماهر ،اعتاد منذ سنوات ،بعد كل صالة صبح أن ٌستقل دراجته الهوابٌة لٌلتحق
أحمد بناء ماهر ،اعتاد منذ سنوات ،بعد كل صالة صبح أن ٌستقل دراجته الهوابٌة
بمقر عمله.
لٌلتحق بمقر عمله.
بٌنما كان أحمد  -البارحة -عابدا إلى منزله ،انزلقت به الدراجة فً إحدى المنعرجات،
بٌنما كان أحمد  -البارحة -عابدا إلى منزله ،انزلقت به الدراجة فً إحدى المنعرجات .سقط
غٌبوبة.
فً حالة
العناٌةالعناٌة
غرفةغرفة
ٌرقد فً
رأسه ،وال
سقط على
غٌبوبة.
ألنهحالة
المركزة فً
المركزة ألنه
اآلن فً
ٌزال ٌرقد
ٌزال اآلن
رأسه ،وال
على
هذه الدرجة
إلى هذه
لتصل إلى
كانت لتصل
ما كانت
حالته ما
أن حالته
أحمد أن
لعابلة أحمد
المشرف؛؛ لعابلة
الطبٌب المشرف
أكد الطبٌب
الفحص أكد
عملٌة الفحص
بعد عملٌة
بعد
رأسه.
خوذةعلى
ٌضعواقٌة
كانخوذة
ٌضع
لو أنه
على رأسه.
واقٌة
كان أنه
الدرجة لو

أجٌب عن التعليمات/األسئلة
أ-

كٌف تعرض أحمد لحادثة السٌر؟

ب -لماذا أدخل أحمد لغرفة العناٌة المركزة؟
ت -للتخفٌف من مخاطر الحوادث ،ما هً االحتٌاطات التً ٌجب على راكبً الدراجات
اتخاذها؟

 -2أالحظ وأتعرف

النشاط رقم  :01أتعرف اإلجراءات الوقابٌة لدى راكبً الدراجات الهوابٌة والنارٌة:
أ  -أالحظ الصور التالٌة وأفهم معناها:
مستلزمات ضرورٌة
26

مستلزمات الدراجة

ب -أقرأ الوثٌقة التالًة وأفهم داللتها :
إن الرأس هو العضو الهش والثقٌل من جسم اإلنسان ،لذلك خالل حادثة اصطدام ٌمٌل الرأس إلى
خالل
السٌرجسم
والثقٌل من
الهش
العضو
حادثةعاهات
تإدي إلى
لذلك أو
اإلنسان ،ممٌتة
غالبا ما تكون
فً حوادث
الرأس
هوإصابة
الرأس إن
إناألسفل،
السقوط نحو
مستعملً السٌر
فً حوادث
الرأس
الواقٌةإصابة
األسفل ،إن
السقوط نحو
الرأس إلى
اصطداملهذاٌمٌل
الدراجات
طرف
للرأس من
ارتداء الخوذة
قانون السٌر
السبب ٌلزم
مستدٌمة,
مخالف .مستدٌمة  ,لهذا السبب ٌلزم قانون السٌر
إلىكلعاهات
تفرضممٌتة
غالبا ،ماكماتكون
تإديعلى
أو مالٌة
غرامة
النارٌة

ارتداء الخوذة الواقٌة للرأس من طرف مستعملً الدراجات النارٌة  ،كما تفرض
غرامة مالٌة على كل مخالف .
27

ت -أجٌب عن أسئلة الجدول بوضع عالمة ( )Xفً المكان المناسب:

نعم

االقتراحات
ارتداء الخوذة من طرف راكبً الدراجات ٌوفر لهم الحماٌة الكافٌة،
فرض قانون السٌر استعمال الخوذة على راكبً الدراجات النارٌة فقط،
ارتداء مستعملً الدراجات لثٌاب سمٌكة تقً أجسامهم من عواقب الحوادث،
فً األماكن التً ال تتوفر فٌها الرإٌة الكافٌة ،على راكبً الدراجات ارتداء أقمصة
عاكسة للضوء،
ٌتسامح القانون مع راكبً الدراجات الذٌن ال ٌضعون الخوذة الواقٌة على رإوسهم.

النشاط رقم  :02أتعرؾ طرق السالمة لسٌر الراجلٌن:
أ  -أالحظ الصور التالٌة وأفهم معناها:

ممر إجباري
لمستعملً الدراجات

على أصحاب الدراجات
سلك الممرات المخصصة
لهم

28

X

ال

ٌشٌر أصحاب
الدراجات الهوائٌة
بؤٌدٌهم ،إلى الجهة
التً ٌنوون سلكها

من أجل السالمة وعدم عرقلة اآلخرٌن ،ال ٌجوز لراكبً الدراجات
السٌر جنبا إلى جنب ،بل الواحد تلو اآلخر.

ٌجب ترك مسافة السالمة
بٌن راكبً الدراجات
ومختلف العربان ،لتجنب
االصطدام عً حالة الوقوف
المفاجئ ،أو الفرملة القوٌة.

29

ب -أمؤل الجدول ب "صحٌح" أو "خطأ":
األجوبة

االقتراحات
ٌسلك راكبو الدراجات الممرات الخاصة بهم عند وجودها.
ٌجب على راكب الدراجة الهوابٌة اإلشارة بٌده للجهة التً ٌقصد التوجه
إلٌها.
ٌسٌر مستعملو الدراجات مثنى أو جماعة فً قارعة الطرٌق.
ٌجب أن ٌكون راكب الدراجة مشاهدا من طرف باقي السابقٌن ،حتى
ٌتجنبوا اصطدامه.
ٌجب ترك مسافة من وراء العربات من طرف راكبً الدراجات ،تجنبا
للتوقف المفاجا.

النشاط رقم  :03أتعرف لوازم مستعملً الدراجات الهوابٌة والدراجة النارٌة:
أ -أالحظ الصور وأفهم معناها:

30

صحٌح

مستلزمات الوقاٌة لمستعملً الدراجات النارٌة

ب -أمؤل الجدول بلوازم مستعملً الدراجات النارٌة والهوائٌة:
لوازم الدراجة الهوائٌة

لوازم الدراجة الهوائٌة

الخوذة ،اللباس السمٌك........،

الخوذة ،األضواء األمامٌة
والخلفٌة.......................،

..............................

........................................

..............................

........................................

.............................

 - 3أستنتج

 البد لراكب الدراجة من خوذة واقٌة لحماٌة الرأس أثناء الحوادث،
ٌ جب على أصحاب الدراجات النارٌة ،ارتداء لباس سمٌك للوقاٌة من الكسور أثناء
الحوادث،
ٌ سلك مستعملً الدراجات الممرات المخصصة لهم عند توفرها،
31

 الٌنبغً لمستعملً الد راجات السٌر مثنى أو جماعة ،بل الواحد تلو اآلخر،
 على مستعملً الدراجات فحص المكباح واألضواء والعجالت والم نبه الصوتً
والمراٌا،قبل اإلقالع.

 -4أقوم وأدعم

أ  -حدد األخطاء المرتكبة من طرؾ راكبً الدراجات فً الصورة التالٌة:

...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

ب -صل بخط اللوازم المستعملة من طرف السابقٌن والصور المناسبة لها:

32

الوحدة الثالثة
السالمة الطرقٌة
للراجلٌن

الكفاٌات المستهدفة

األهداف التعلمٌة
33

أن ٌتمكن المستفٌد(ة)من:
 تبنً مواقؾ إٌجابٌة اتجاه رخصةالسٌاقة ودور مدارس التعلٌم فً
السٌاقة.
 تمكٌن المستفٌد(ة) من استضمارقانون السٌر وتوظٌفه فً حٌاتهم
الٌومٌة.

أن ٌتعرف المستفٌد(ة)على:
رخصة السٌاقة القدٌمة والحدٌثة ،ودورها فً تنظٌمحركة السٌر والجوالن؛
 التعرف على أصناف رخص السٌاقة بالمغرب؛ دور مدارس تعلٌم السٌاقة ،وأهمٌتها فً تنظٌم حركةالسٌر والجوالن؛
 كٌفٌة اجتٌاز امتحان رخصة السٌاقة فً شكله الحدٌث؛عالمات المرور الخاصة ب (:التنبٌه،الخطر ،المنع،اإلجبار،بملتقى الطرق،باإلرشاد )،
-الوضعٌات الطرقٌة المختلفة عند سٌاقة السٌارة.

البطاقة رقم  :01رخصة السٌاقة.
 - 1أفهم الوضعٌة المشكلة

لم يلتحق عبد الرحمن" اليوم" بمتجره ألنه أحس بتعب
وإرهاق شديدين.
أخبر خالد أصدقاءه بأنه سينوب عن أبيه في المتجر طيلة
اليوم.
اقترح األصدقاء على خالد أن يستغل هذه الفرصة34،ويأخذ
سيارة أبيه -دون علمه -ليستمتعوا بها في جولة ترفيهية.
رفض خالد الفكرة ،ألنه غير حاصل على رخصة
السياقة ،لكن وبعد إلحاح األصدقاء ،استعمل خالد الحيلة،

(صورة معبرة عن مضمون النص)

أالحظ وأستنتج

أجٌب عن التعلٌمات/األسئلة
 - 1ما ذا اقترح األصدقاء على خالد؟
 - 2لمادا رفض خالد فكرة أصدقائه فً البداٌة؟
 - 3لو كنت واحدا من بٌن أصدقاء خالد ،كٌؾ كنت ستقنعهم بعدم اإلقبال على هذا السلوك ،وتجنبهم
الوقوع فً الحادثة؟

 -2أالحظ وأقوم

النشاط رقم  :01أتعرؾ رخصة السٌاقة ودورها:

أ  -أالحظ الصورتٌن وأتعرؾ رخصة السٌاقة فً شكلها القدٌم والحدٌث:

الرخصة القدٌمة

الرخصة الحدٌثة
35

ب -أقرأ الوثٌقة التالٌة وأفهمها:
العربةمنالتً
العربة سً
علٌها من
القانون
ٌسمح
الوثٌقة التً
الوثٌقةهً
رخصةهًالسٌاقة
اقةاجتاز-
التً
للحاصلسٌاقة
علٌها من
للحاصل
القانون
التً ٌسمح
رخصة السٌاقة
أجلها -االمتحان بنجاح .
االمتحان-بنمن
أجلها -اجتاز
جاح .
مالٌةبؽرامة
السٌاقة،
رخصة
رخصةعلى
على توفره
توفره دون
دون عربة
عربةٌسوق
شخص
ٌعاقبكلالقانون
تتراوح ما
بغرامة
السٌاقة،
شخصكلٌسوق
ٌعاقب القانون
أشهر.من ٌ 11وما إلى
تتراوح
حبس
ومدة1200
درهم،بٌن
تتراوح ما
ثالثة
ومدةإلى
درهمٌ ،وما
 2400من 11
حبسوتتراوح
مالٌة2400
بٌن  1200و
ثالثة أشهر.

ت -أمؤل الفراغ بوضع عالمة( )Xفً المكان المناسب:
االقتراحات

صحٌح

من ٌعرؾ السٌاقة جٌدا ال ٌحتاج إلى رخصة السٌاقة؛

خطأ
X

كل من ٌسوق العربة بدون رخصة معرض للعقاب من طرؾ القانون المنظم لحركة السٌر والجوالن؛
ٌعاقب كل شخص ٌسوق عربة بدون رخصة ،بالؽرامة والحبس؛
أصبحت رخصة السٌاقة الحدٌثة إلكترونٌة.

النشاط رقم  :02أتعرؾ أصناؾ رخصة السٌاقة:
36

أ  -أقرأ الوثٌقة التالٌة وأفهمها:
كل صنؾ من العربات ٌتطلب رخصة سٌاقة خاصة به ،كما هو مبٌن فً الجدول التالً:
العربة

السن األدنى

نوعها

نوع الرخصة

للمرشح
الدراجات النارٌة التً ال ٌزٌد وزنها على 400كػ،

 16سنة

J

وقوة محركها ال تزٌد عن  125سنتم مكعب.
الدراجات النارٌة التً ٌزٌد وزنها على 400كػ ،وقوة

 18سنة

A

محركها أكثر من  125سنتمتر مكعب.
العربات ذات ثالث عجالت وال تتعدى قوة محركها
 125سنتمتر مكعب.
السٌارات التً الٌزٌد وزنها عن  3500كلػ وال ٌتعدى  21سنة

B

عدد مقاعدها تسعة.
عربات نقل البضائع التً الٌتعدى وزنها مع حمولتها
 3500كلػ.

شاحنات نقل البضائع التً ٌتعدى وزنها مع حمولتها
 3500كلػ.

37

 21سنة

C

حافالت نقل األشخاص التً ٌتعدى عدد مقاعدها

 21سنة

D

تسعة.
عربات من صنؾ ()Bأو()Cأو( ،)Dوالتً تجر

 21سنة

E

مقطورة وٌفوق مجموع وزنها  7500كلػ.

عربات من صنؾ ()Aأو ( )Bمهٌأة خاصة لدوي

 18سنة

F

االحتٌاجات الخاصة.

ب -أجٌب ب"نعم" أو "ال" على االقتراحات الواردة فً الجدول التالً:
االقتراحات
رخصة السٌاقة صالحة لجمٌع أنواع العربات والسٌارات.
الرخصة من نوع »  « Bصالحة لسٌاقة السٌارة التً ال ٌزٌد وزنها عن 3500كلػ.
رخصة السٌارة من نوع »  «Cتسمح بسٌاقة سٌارة ٌزٌد وزنها عن 3500كلػ.
لسٌاقة حافلة لنقل أكثر من تسعة أشخاص ٌلزم رخصة سٌاقة من نوع» «D
رخصة سٌاقة من نوع »  « Bصالحة لسٌاقة شاحنة لنقل البضائع ٌتعدى وزنها 3500كلػ.

النشاط رقم  :03أتعرؾ دور مدارس تعلٌم السٌاقة:
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الجواب
ال

أ -أالحظ الصور وأتعرؾ مدلولها:

سٌارة التعلٌم مخصصة
إلعطاء الدروس التطبٌقٌة
فً السٌاقة.

قاعة متخصصة إلحدى
مدارس تعلٌم السٌاقة ،تعطى
فٌها الدروس النظرٌة.

أ -أقرأ الوثٌقة التالٌة وأفهمها:
مدارس تعلٌم السٌاقة مرخص لها من طرؾ الدولة .إنها تأخذ على عاتقها تعلٌم السٌاقة ،لكل راؼب
ٌود اجتٌاز امتحان الحصول على رخصة السٌاقة فً صنؾ العربات الذي ٌرٌده.
ٌتكلؾ بالتكوٌن فً هذه المدارس م علمون مختصون فً تعلٌم السٌاقة ،وذلك من خالل إعطاء دروس
تطبٌقٌة فً السٌاقة على متن سٌارات خاصة للتعلم ،ودروس نظرٌة فً قانون السٌر.
ث -أجٌب بعبارة "صحٌح" أو "خطأ" أمام كل اقتراح فً الجدول:
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االقتراحات

الجواب

 مدارس تعلٌم السٌاقة تعطً دروسا تطبٌقٌة ودروسا نظرٌة.

 مدارس تعلٌم السٌاقة تمنح رخصة السًاقة لكل مرشح أنهى بها تدرٌبه .

مدارس السٌاقة تدرب فقط على سٌاقة السٌارة أقل من  3500كلػ.

تعطى الدروس النظرٌة فً مدارس السٌاقة داخل العربات .

النشاط رقم  :04أتعرؾ كٌفٌة اجتٌاز امتحان نٌل رخصة السٌاقة:
أ  -أقرأ الوثٌقة التالٌة وأفهمه ا:
لوزارة
السٌارات
تسجٌل
بإحدىمراكز
بإحدى
للحصول على
االمتحان الن
لوزارة
التابعالتابع
السٌارات
تسجٌل
مراكز
السٌاقةالسٌاقة
رخصةرخصة
للحصول على
ظريالنظري
االمتحان
ٌمر ٌمر
التجهٌزوالنقل.
التجهٌز
والنقل.
وٌنتهًبدورة
طرقٌة،وٌنتهً
حلبةطرقٌة،
داخلحلبة
تطبٌقٌاٌتمٌتمداخل
تطبٌقً
ا
متحان
ا
النظري،إ
االمتحانالنظري،
جحونفًفًاالمتحان
الناجحون
ٌجتازالمرشحون
ٌجتاز
بدورة
إمتحانا
المرشحون النا
مدارحضري.
فًفًمدار
حضري.
بواسطة
متخصصة)،
بصرٌة(
سمعٌة
 2004فً
ٌ 2004مر
أصبح منذ
النظري فقد
االمتحان
بواسطة
متخصصة)،
بصرٌة(
سمعٌة
قاعاتقاعات
ٌمر فً
سنة سنة
أصبح منذ
النظري فقد
االمتحان
أما أما
كمبٌوترٌ ،صدر أسئلة مع أجوبة متعددة االختٌار ،وٌجٌب المرشحون بواسطة آلة للتحكم عن بعد.
كمبٌوترٌ ،صدر أسئلة مع أجوبة متعددة االختٌار ،وٌجٌب المرشحون بواسطة آلة للتحكم عن بعد.
ب  -أالحظ الصور التالٌة وأفهم مدلولها:
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الكمبٌوت ،تتم اإلجابة عنه بنعم
ر
نموذج لسإال على
بآلة التحكم عن بعد.

ت -أمال الجدول بوضع عالمة ( )Xالمناسب:
صحٌح

االقتراحات
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خطأ

ٌجتاز المرشحون امتحان رخصة السٌاقة بمدارس تعلٌم السٌاقة.

X

ٌجتاز المرشحون االمتحان النظري لرخصة السٌاقة،بمركز تسجٌل السٌارات لكل
مدٌنة.
 ال ٌجتاز االمتحان التطبٌقً إال المرشحون الناجحون فً االمتحان النظري.
ٌتم االمتحان النظري بواسطة الكمبٌوتر.
ٌتم االمتحان التطبٌقً على متن العربة.

 03أستنتج

 ال ٌسمح بسٌاقة عربة إال بعد الحصول على رخصة السٌاقة المناسبة لها.
 المخالؾ لهذه القاعدة ٌتعرض لعقوبة الؽرامة والحبس.
 تتولى مدارس تعلٌم السٌاقة تمكٌن المرشحًن من تكوٌن نظري فً قانون السٌر ،وتكوٌن تطبٌقً على
متن العربة.
 تتكلؾ اللجن التابعة لوزارة النقل والتجهٌز باإلشراؾ على تدبٌر امتحانات رخص السٌاقة ومنحها
للناجحٌن.
 منذ  2004أصبحت االمتحانات النظرٌة لنٌل رخص السٌاقة تتم فً قاعات متخصصة ،بواسطة
الوسائط السمعٌة البصرٌة(الحاسوب ،األقراص المدمجة )...حٌث ٌتم تقدٌم األسئلة واألجوبة المتعددة
االختٌار ،وٌعمل المرشح على اختٌار الجواب المناسب عن طرٌق آلة التحكم عن بعد.

 04أقوم وأدعم

- 01

أجٌب عن األسئلة التالٌة:
42

أ  -هل تجوز السٌاقة بدون رخصة؟
ب -ما هً العقوبات التً ٌحددها القانون ضد كل سائق الٌتوفر على رخصة السٌاقة؟
ت  -أصؾ البطاقة التً على الصورة ،وأجٌب عن السؤال الموضوع تحتها ،وذلك باختٌار
الجواب الصحٌح.

................................................................................................... 
....................................................................................................... 
................................................................................................... ... 
....................................................................................................... 
...................................................................................................... 

ث  -أحدد طبٌعة السٌارة فً الصورة أسفله،وأذكر الفرق الذي ٌمٌزها عن
السٌارة العادٌة والخصوصٌة.
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البطاقة الثانٌة :قانون السٌر
 - 1أفهم الوضعٌة المشكلة

األغراض.
السوقبعض
إلىلقضاء
السوق
متنأبٌه
سٌارة
ٌؤخذهاأنعلى
عثمان
طلبت حلٌمة
طلبت الحاجة
لقضاء بعض
إلى أبٌه
سٌارة
متنعلى
ٌؤخذها
ابنهاأنعثمان
ابنهامن
الحاجةمنحلٌمة
األغراض
طول .الطرٌق ،كانت األم تؤمر ابنها بالتمهل والتؤنً .لم ٌكن عثمان ٌحترم اإلشارات الضوبٌة وال عالمات "
علً
سابقا مبتدبا؟
أجابها بقوله":
ابنها
ٌكنسٌاقة
طرٌقة
انتقدت األم
وكلما
شرطً
طولالحظ
إال إذا
أتحسبٌننً وال
اإلشارات الضوبٌة
ٌحترم
عثمان
والتؤنً .لم
بالتمهل
المرور.ابنها
األم تؤمر
وجودكانت
الطرٌق،
قف"علً
أجابهامحتاجا إلى قانون
أنا لست
لسٌاقة،
األم فً ا
انتقدتعقلً
أستخدم
المرور.كٌف
أعرف جٌدا
اإلنسان،
السٌر
إن قانون
سٌاقةإذنابنها
طرٌقة
وكلما
وجودوأناشرطً
صنعالحظ
قف"منإال إذا
عالمات "
وق .
ألس
 ":أتحسبٌننً سابقا مبتدبا؟ إن قانون السٌر من صنع اإلنسان ،وأنا أعرف جٌدا كٌف أستخدم عقلً فً
بقوله
ألسوق .
إلى قانون
محتاجا
ارتؤىنا لست
السٌاقة ،إذن أ
السوق عبر شارع توجد بمدخله عالمة ممنوع المرور .بعد أن قطع
المسافة إلى
ٌختزل
عثمان أن
فً لحظة
المعاكس،
ممنوعفً
السٌارات اآلتٌة
لمنبهات
األصوات
ارتؤى هذا
معدودة فً
أمت
ا
االتجاهبعد أن
المرور.
بمدخله عالمة
المرتفعةتوجد
عبر شارع
منالسوق
عثمانإلى
انزعجالمسافة
الشارعٌ،ختزل
عثمان أن
فًرالحظة
السابقٌن.
احتج
فً هذا الشارع ،انزعج عثمان من األصوات المرتفعة لمنبهات السٌارات اآلتٌة فً االتجاه
اجاتمعدودة
أمتارا
معقطع
السابقٌن.
احتجاجات
المعاكس ،مع
السابقٌن االحتجاج فوجا بالشرطً ٌؤمره بالتوقف  ،وٌطلب منه أوراق السٌارة.
لٌبادل
عثمان رأسه
لما أخرج
لما أخرج عثمان رأسه لٌبادل السابقٌن االحتجاج فوجا بالشرطً ٌؤمره بالتوقف  ،وٌطلب منه أوراق السٌارة.

أجٌب عن التعلٌمات/األسئلة
 - 1لماذا كانت األم تنتقد ابنها طوال الطرٌق المإدٌة إلى السوق؟
 - 2لماذا طلب شرطً المرور من عثمان أوراق السٌارة؟
 - 3كٌف تنصح عثمان لٌصبح سابقا ملتزما بقانون السٌر والجوالن؟
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-2أالحظ وأتعرف

النشاط رقم  : 01أتعرؾ عالمات المرور الخاصة بالتنبٌه بالخطر :
أ_ أقرأ الوثٌقة التالٌة وأفهمها:
السائق أن
ٌلزم على
قرٌبا،
مستعملًبأن هناك
لتنبٌه الطرٌق
مستعملً
التنبٌهلتنبٌه
تستخدم
إشارات التنبٌه
قرٌباٌ ،لزم
خطرا
خطراهناك
الطرٌق بأن
تستخدم
إشارات
اآلخرٌن.
وسالمة
السرعةمن أجل
من الحذر
سالمته و سالمة
من أجل
سالمتهالحذر
وٌضاعؾ من
وٌضاعؾمن
السرعةأن ٌخفض
من السائق
ٌخفضعلى
اآلخرٌن.مثلثة الشكل ،محٌطها أحمر ،وٌتوسطها رسم ٌشٌر إلى نوع الخطر الذي
عالمة التنبٌه
عالمة التنبٌه مثلثة الشكل ،محٌطها أحمر ،وٌتوسطها رسم ٌشٌر إلى نوع الخطر
الذي ٌنبؽً التنبه إلٌه.
ٌنبؽً التنبه إلٌه.
ب_ بعض عالمات التنبٌه بالخطر األكثر شٌوعا:
عالمات التنبٌه

داللتها

اإلجراءات الواجبة على
السائق

انتباه ممر الراجلٌن

التمهل ألن األسبقٌة
للراجلٌن ،الذٌن ٌسمح لهم
بالمرور،

انتباه أطفال المدرسة

التخفٌض من السرعة
والسماح بمرور أطفال
المدرسة،

انتباه خطر متنوع

التخفٌض من السرعة
والحذر،
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انتباه طرٌق كبٌرة متقاطعة األسبقٌة فً المرور
للسائقٌن المتواجدٌن فً
مع طرٌق صؽٌرة
الطرٌق الكبٌرة أي الذٌن
أمامهم هذه العالمة
انتباه طرٌق صؽٌرة
متقاطعة مع طرٌق كبٌرة.

أمام هذه العالمة ،علً أن
أسمح بالمرور للسائقٌن
الذٌن ٌوجدون فً الطرٌق
الكبٌرة أو الرئٌسًة

انتباه انعطاؾ الطرٌق على التخفٌض من السرعة و
عدم التجاوز وأخذ الحذر.
الٌمٌن.

انتباه اإلشارات الضوئٌة.

االستعداد الحترام
اإلشارة،إذا كان الضوء
أحمر نتوقؾ،وإذا كان
أخضر نمر،وإذا كان أصفر
نستعد للوقوؾ.

انتباه ملتقى الطرق.

االنتباه إلعطاء األسبقٌة
للعربات التً ٌكون ٌمٌنه ا
خالً من أٌة عربة أخرى.
ا

ب-أمؤل الجدول بما هو مطلوب:
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عالمات التنبٌه

داللتها
انتباه األشؽال العمومٌة

انتباه الحٌوانات األلٌفة

انتباه سكة بدون حارس,
48

اإلجراءات الواجبة على
السائق
التخفٌض من السرعة وعدم
تجاوز أي عربة,

النشاط رقم :02أتعرؾ عالمات المرور الخاصة بالمنع:
أ  -أقرأ الوثٌقة التالٌة وأفهمها:
49
الطرٌق بأن هناك خطرا قرٌباٌ ،لزم على السائق
إشارات التنبٌه تستخدم لتنبٌه مستعملً
أن ٌخفض من السرعة وٌضاعؾ من الحذر من أجل سالمته وسالمة اآلخرٌن .

عالمة التنبٌه مثلثة الشكل ،محٌطها أحمر ،وٌتوسطها رسم ٌشٌر إلى نوع الخطر الذي

ِ

ب -بعض إشارات المنع األكثر شٌوعا:
عالمات المنع

داللتها

اإلجراءات الواجبة على السائق

ممنوع المرور على جمٌع العربات.

أمنع نفسً من المرور من
الجهة التً توجد فٌه هذه
العالمة.

مم نوع المرور على جمٌع العربات
ما عدا الحكومٌة وسٌارات نقل
األموات.

أمنع نفسً من المرور من
الممر الذي توجد فً مدخله
هذه العالمة.

ممنوع االتجاه نحو الٌسار.

أمنع نفسً من المرور جهة
الٌسار.

ممنوع الرجوع من نفس االتجاه.

ؼٌر مسموح لً أن أقوم
بنصؾ دورة وأرجع من نفس
االتجاه الذي جئت منه.

ٌمنع مواصلة السٌر والتوقؾ
إجباري النتظار خلو الطرٌق.

علً بالتوقؾ إجبارٌا حتى
أتمكن من مراقبة جمٌع
االتجاهات والتأكد من خلو
الطريق لكً أمر.

ممنوع التوقؾ أو ترك العربة فً
هذا المكان.

ممنوع علً أن أتوقؾ أو أترك
عربتً فً المكان الذي به هذه
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العالمةٌ،سمح استثناءا الوقوؾ
لقضاء بعض األغراض
بسرعة.
ممنوع الوقوؾ أو التوقؾ.

ممنوع علً أن أقؾ بعربتً أو
أن أتركها فً المكان الذي
توجد فٌه هذه العالمة.

ممنوع تشؽٌل المنبه الصوتً فً
أماكن تواجد هذه اإلشارة.

ممنوع على أن أشؽل منبه
عربتً فً أماكن مثل
المستشفٌات والعٌادات
الطبٌة...

ممنوع تجاوز سرعة  60كلم فً
الساعة فً هذه المنطقة.

ممنوع علً أن أتجاوز السرعة
المحددة فً العالمة.

ممنوع مرور العربات التً ٌتجاوز
علوها  3،5أمتار.

ممنوع علً الم رور من هذه
القنطرة،إذا كان علو حمولة
عربتً ٌتجاوز  3،5أمتار.

نجد هذه العالمة فً بعض القناطر.

ب -بعض إشارات نهاٌة المنع األكثر شٌوعا:
عالمات نهاٌة المنع

اإلجراءات الواجبة على السائق

داللتها
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نهاٌة تحدٌد السرعة ،تكون ؼالبا خارج
المدن.

مسموح أن أتجاوز السرعة التً
كانت محددة فً السابق.

نهاٌة منع التجاوز.

هذه اإلشارة تعطٌنً الحق فً
التجاوز.

نهاٌة تحدٌد السرعة فً  60كلم فً الساعة.

مسموح بتجاوز السرعة أكثر من
 ،60خارج المدن ال داخلها.

نهاٌة منع تشؽٌل المنبه الصوتً.

مسموح للسائق أن ٌشؽل المنبه
الصوتً إذا كان فً حاجة إلٌه.

د -أضع تحت كل إشارة جملة تحدد معناها:
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ممنوع مرور
الدراجات

.
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النشاط رقم  :03أتعرؾ عالمات اإلجبار:
أ  -أقرأ الوثٌقة التالٌة وأفهمها :
إشارات اإلجبار دابرٌة الشكل وملونة باألزرقٌ ،توسطها رمز أو سهم ٌدل على
المعنى المراد توصٌله إلى مستعملً الطرٌق من اتخاذ موقف أو قرار معٌن .
ب -بعض إشارات اإلجبار األكثر شٌوعا:
عالمات اإلجبار

داللتها

اإلجراءات الواجبة على السائق

اتجاه إجباري إلى الٌمٌن.

على السابق احترام العالمة واالتجاه إلى الٌمٌن.

إجبارٌة تتبع المدار.

على السابق إتباع أسهم العالمة.

ممر إجباري للخٌالة.

على السابق اتخاذ الحٌطة والحذر ،أمام هذه
العالمة.

ممر إجباري للحافالت.

على السابق اتخاذ الحٌطة والحذر ،أمام هذه
العالمة.

ممر إجباري خاص
بالدراجات

علً أن أسلك هذا الممر إذا كنت أمتطً الدراجة.
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ج -أحدد داخل الجدول داللة العالمات المقترحة ،مع تحدٌد ما ٌجب على السابق فعله :
عالمات اإلجبار

ما ٌجب على السائق فعله

داللتها

النشاط رقم :04أتعرؾ إشارات ملتقى الطرق أو المدار:
أ  -أقرأ الوثٌقة التالٌة وأفهمها:
ملتقى الطرق هو المكان الذي ي لتقً فٌه طرٌقان أو أكثر ،وقد وظفت إشارات
خاصة لملتقٌات الطرق والمدارات ،لٌسهل على السائقٌن ومستعملً الطرٌق معرفة من
له حق األسبقٌة فً المرور ،حتى ٌتفادى الوقوع فً الحادثة .
ب -بعض اإلشارات الشائعة فً ملتقى الطرق:
إشارات ملتقى الطرق

إجراءات السائق

داللتها
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النشاط رقم  :05أتعرؾ عالمات اإلرشاد:
أ  -أقرأ الوثٌقة التالٌة وأفهمها :

تكون عالمات اإلرشاد مربعة أو مستطٌلة الشكل ،لونها أزرق أو أخضر ،وتتوسطها
رموز أو كلمات إلرشاد السائقٌن أو مستعملً الطرٌق على مؤسسات أو خدمات
اجتماعٌة تفٌدهم.

ب -بعض عالمات اإلرشاد األكثر شٌوعا:
عالمات اإلرشاد

إجراءات السائق

داللتها
محطة لوقوؾ السٌارات
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مقهى لالستراحة
ٌمكن عند الضرورة
االستفادة من هذه
الخدمات
مكان أللعاب األطفال
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النشاط رقم  :06أتعرؾ بعض الوضعٌات الطرقٌة عند سٌاقة السٌارة:
أ  -أتعرؾ وضعٌات التجاوز أثناء السٌاقة وأفهم مدلولها:
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 - 1الحق فً التجاوز
مع وجود الخط
المتقطع

ٌجوز لسائق السٌارة الزرقاء أن ٌتجاوز السٌارة الحمراء ألن الخط متقطع.

 -2عدم التجاوز مع
وجود الخط المتصل

 ال ٌجوز لسائق السٌارة البٌضاء تجاوز السٌارة الخضراء ألن الخط متصل.

-3الحق فً التجاوز مع وجود
خطٌن أحدهما متقطع ٌمٌنا
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ٌ جوز لسائق السٌارة الصفراء تجاوز السٌارة الخضراء لوجود خطٌن والخط
المتقطع جهة الٌمٌن.

-4عدم الحق فً التجاوز لوجود
خطٌن ،والخط المتصل على ٌمٌن
السائق

ال ٌجوز للسٌارة الزرقاء تجاوز السٌارة الحمراء لوجود خط متصل جهة الٌمٌن أي جهة
السٌارتٌن معا.

ب -أتعرؾ وضعٌات المرور عند ملتقى الطرق:
-1ملتقى الطرق بدون
إشارات.
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 األسبقٌة فً هذا الملتقى للٌمٌن ,وبما أن الطرٌق على ٌمٌن السٌارة الصفراء تخلو من وجود أي
سٌارة ،فلها حق األسبقٌة ثم تلٌها السٌارة الخضراء ثم الحمراء فالبٌضاء وأخٌرا السٌارة الزرقاء.

 -2ملتقى الطرق بوجود
عالمة قؾ

عالمة "قؾ"تجبر السٌارة الزرقاء والشاحنة على االنتظار إلى حٌن خلو جمٌع طرق الملتقى،وتبقى
األسبقٌة هنا لدى السٌارة البٌضاء والصفراء فً نفس الوقت ثم السٌارة الخضراء بعد انصراؾ السٌارة البٌضاء.

-3ملتقى الطرق( المدار ) به
إشارات "' لٌس لكم حق األسبقٌة"
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 تعطى األسبقٌة للمدار أي للعربة التً تدخل المدار قبل ؼٌرها ،ومن هنا على السٌارة البٌضاء
أن تتوقؾ لتفسح المجال للسٌارة الزرقاء ألنها السباقة لدخول المدار.

-4ملتقى الطرق بإشارات
ضوئٌة مع وجود ممرات
للراجلٌن

 الضوء األخضر ٌعطً حق المرور للسٌارة البنفسجٌة ،وبما أن الراجلٌن باشروا عبور الطرٌق
من الممر المخصص لهم ،فإن األسبقٌة تعطى لهم وعلى السٌارة التو قؾ فاسحة المجال لهم للعبور.

-5ملتقى الطرق مع وجود
اإلشارات الضوئٌة باإلضافة إلى
شرطً المرور

62

 تدخل شرطً المرور لتنظٌم السٌر ٌحتم على السابقٌن اتباع أوامره ،دون األخد بعٌن
االعتبار اإلشارات الضوبٌة.

 -3أستنتج
 من واجب كل سابق عربة أن ٌحترم قانون السٌر لضمان سالمته وسالمة اآلخرٌن .
 إشارات المرور هً لغة التفاهم بٌن الطرٌق والسابقٌن ,
 تنقسم إشارات المرور إلى مجموعات عدة هً:
أ  -إشارات التنبٌه بالخطر ،مثلثة الشكل ومحٌطها أحمر .
ب  -إشارات المنع ،دابرٌة الشكل ،محٌطها أحمر.
ت -إشارات اإلجبار ،دابرٌة الشكل ،زرقاء اللون.
ث -إشارات ملتقٌات الطرق عبارة عن إشارات ضوبٌة ،أو عالمات مثلثة الشكل ،أو عالمة
"قف" دابرٌة الشكل أو ذات أضالع ثمانٌة.
عند وجود اإلشارات الضوبٌة والعالمات المرورٌة األخرى فً ملتقى الطرق ،فإن الحكم
واألسبقٌة تعطى لألضواء .
 فً حالة وجود شرطً ٌنظ م المرور وال ٌكتفً فقط بالمراقبة ،فإن ه ٌحظى باألسبقٌة
وقراراته تلغً باقً اإلشارات المرورٌة األخرى.

 -4أقوم وأدعم

أ  -أحدد مدلول كل إشارة مما ٌلً:
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ب-أصؾ الوضعٌة وأحدد
أسبقٌة المرور فٌها:
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.................................................................................. 
......................................................................................

ت-أحدد عدد إشارات كل
مجموعة من اإلشارات المرورٌة،
وأبحث عن األصناؾ التً تم
إؼفالها فً الصورة:

............................................................................................ 
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

ث-أتعرؾ مدلول كل عالمة فً الصورة التالٌة:
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....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
......................................................................................
....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
......................................................................................
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الوحدة الرابعة
السٌارة

الكفاٌات المستهدفة

األهداف التعلمٌة

أن ٌتعرف المستفٌد(ة)على:
أ -البطاقة الرمادٌة؛
ب -شهادة التأمٌن على السٌارة؛
أن ٌتمكن المستفٌد(ة)من:
 الوثائق الضرورٌة للسٌارة. تمكٌن المستفٌد(ة) من معرفةمستلزمات السفر على متن السٌارة.

ث -الضرٌبة على السٌارات؛
ج -الفحص التقني للسٌارات؛
ح -دور زٌت المحرك فً السٌارة،
خ -أهمٌة العجالت فً السالمة الطرقٌة؛
د -دورالفرامل فً السالمة الطرقٌة.
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البطاقة األولى :وثائق السٌارة
-1أفهم الوضعٌة المشكلة

أنهى أحمد كل ترتٌبات السفر ،حزم حقٌبته ،قبل ٌد أمه وأبٌه،سلم على أخٌه سعٌد وأخته نوال
وأوصاهما بالجد واالجتهاد .أوقد أحمد محرك السٌارة وأقلع وهو فرح بدعوات الوالدٌن له
بالسالمة والعافٌة.
لم تمض أكثر من نصؾ ساعة حتى رن الهاتؾ ،إنه صوت أحمد :
األب :أحمد هل أنت بخٌر؟ هل حصل لك مكروه؟
أحمد :ال ،أنا بخٌر ٌا أبً ،كل ما فً األمر ،أن شرطً المرور أوقفنً وطلب منً وثائق السٌارة .
األب :وما المشكل؟ فأنت دائم الحرص على حملها معك.
أحمد :نسٌت البطاقة الرمادٌة ،لم أجدها مع باقً الوثائق .
األب :وماذا قرر الشرطً؟
أحمد :قرر إحالة السٌارة على المرآ ب البلدي ،إلى حٌن إحضار البطاق ة الرمادٌة ،وفً هذه
الحالة سٌصبح األمر معقدا ومكلفا.
األب :ولماذا كل هذه التعقٌدات بسبب بطاقة ورقٌة صؽٌرة؟ حدد لً مكان تواجدك ،سألتحق بك
حاال.

أجٌب عن التعلٌمات/األسئلة
-1لماذا أوقؾ الشرطً أحمد؟
-2هل كان أحمد ٌتوفر على كل وثائق السٌارة؟
-3ما هً الوثائق الخاصة بالسٌارة والتً ٌجب على السائق حملها معه دائما؟
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-2أالحظ وأتعرف

النشاط رقم  :01أتعرؾ دور البطاقة الرمادٌة:
أ-أالحظ الصورة وأفهم معناها:

البطاقة الرمادٌة اإللكترونٌة

( صورة لبطاقة رمادٌة إلٌكترونٌة)

ب-أقرأ الوثٌقة التالٌة وأفهمها:

البطاقة الرمادٌة هً بطاقة تعرٌؾ السٌارة ،ففً الوجه األمامً للبطاقة نجد
تارٌخ الشروع فً استخدام السٌارة ورقم تسجٌلها واسم مالكها وعنوانه  ،أما
فً الوجه الخلفً للبطاقة فإننا نجد نوع السٌارة وصنفها وعدد أساطٌنها،
باإلضافة إلى قوتها الجبائٌة ونوع الوقود الذي تستهلكه.كما نجد خاتم وتوقٌع
المسؤول عن مركز تسجٌل السٌارة التابع لوزارة التجهٌز والنقل.
ٌنص القانون على ؼرامة مالٌة ٌتراوح مقدارها ما بٌن  100و  200درهم فً
حالة عدم تقدٌم البطاقة الرمادٌة أثناء المراقبة.
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ت-أمؤل الجدول بوضع عالمة ( )xفً المكان المناسب:
صحٌح

االقتراحات
البطاقة الرمادٌة ال تفٌد السائق فً شًء.

خطأ
x

البطاقة الرمادٌة تساعد الشرطة على معرفة المالك الحقٌقً
للسٌارة.
البطاقة الرمادٌة تساعد على معرفة إن كانت السٌارة مسروقة
أم ال.
ٌتسامح القانون مع السائقٌن الذٌن ال ٌقدمون البطاقة الرمادٌة
لعرباتهم أثناء مراقبة وثائقهم.
النشاط رقم :02أتعرؾ دور شهادة التأمٌن:
أ-أالحظ الصورة وأفهم معناها:
شهادة التأمٌن على
السٌارة
ب-أقرأ الوثٌقة التالٌة وأفهمها:
ش
شهادة التأمٌن وثٌقة إدارٌة،إجبارٌة على كل سائق عربة ،تسلم ههذه الشهادة من طرؾ شركات التأمٌن المعتمدة من طرؾ
الدولة.
ا
التأمٌن على السٌارة نوعان :
د
 النوع األول هو التأمٌن اإلجباري وٌسمى بالمسؤولٌة المدنٌة،ة هذا النوع ٌضمن التعوٌض من شركة التأمٌن عن كل
األضرار المادٌة والجسدٌة التً ٌتسبب فٌها السائق بعربته للؽٌر .ا
النوع الثانً وهو اختٌاري مثل التأمٌن ضد الحرٌق أو ضد ل
السرقة وؼٌرها .
ت
ٌعاقب القانون كل سائق ال ٌتوفر على شهادة التأمٌن على العربة التً ٌسوقها بؽرامة مالٌة تتراوح ما بٌن  120و 500
أ
درهم والحبس لمدة تتراوح بٌن شهر و ستة أشهر.
م
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أ  -أمؤل الجدول بوضع عالمة( )xفً المكان المناسب:
صحٌح

االقتراحات
شهادة التأمٌن ؼٌر ضرورٌة بالنسبة لسائق العربات .
التأمٌن اإلجباري ٌسمى المسؤولٌة المدنٌة.
شركة التأمٌن هً التً تعوض عن األضرار المادٌة
والجسدٌة التً ٌتسبب فٌها السائق للؽٌر.
التأمٌن على السرقة إجباري على السائقٌن.
ٌعاقب القانون كل سائق عربة ال ٌتوفر على شهادة
التأمٌن ،وذلك بالحبس والؽرامٌة المالٌة .

النشاط رقم  :03أتعرؾ دور الضرٌبة على السٌارات:
أ-أالحظ الصورتٌن وأؾهم معناهما:

ب-أقرأ الوثٌقة التالٌة وأفهمها:
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خطأ
x

تؤدى الضرٌبة على السٌارات فً شهر ٌناٌر من كل سنة ،وٌحتسب المبلػ الواجب
أداؤه حسب القوة الجبائٌة ونوع الوقود المستعمل من طرؾ السٌارة.
لتسهٌل مراقبة أداء هذه الضرٌبة هناك قسٌمة ثانٌة ٌتم إلصاقها على الزجاج األمامً
للسٌارة وقسٌمة ثانٌة ٌحتفظ بها السائق مع باقً الوثائق األخرى للسٌارة .
ٌعاقب القانون عدم إشهار الضرٌبة بؽرامة مالٌة قدرها  100درهم.

ت-أمؤل الجدول التالً بوضع عالمة( )xفً المكان المناسب لها:

صحٌح

االقتراحات
تؤدى الضرٌبة على السٌارات فً أي شهر من شهور
السنة.
الضرٌبة على السٌارات موحدة بٌن جمٌع أنواع
السٌارات من حٌث المبلػ المؤدى.
القسٌمة الملصقة على الزجاج األمامً للسٌارة كافٌة
ؾ السائق الذي أدى الضرٌبة .
لمعر ة
ٌتسامح القانون مع السائقٌن الذٌن لم ٌؤدوا الضرٌبة
على السٌارة.

النشاط رقم  :04أتعرؾ دور الفحص التقنً للسٌارة:
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خطأ
x

أ-

أالحظ الصورتٌن وأفهم معناهما:
قسٌمة فحص السٌارة تلصق
على الزجاج األمامً
للسٌارة.

سٌارة أثناء فحصها فً
أحد مراكز الفحص التقنً

ب-أقرأ الوثٌقة التالٌة وأفهمها:
الفحص التقنً للسٌارات إجراء مهم من أجل التٌقن من حالة السٌارة ،هل هً صالحة لالستعمال فً
الطرقات أم ؼٌر صالحة،كما أن عملٌة الفحص تجعلنا نتأكد من أن أي عطب مٌكانٌكً ال ٌشكل خطرا
على مستعملً الطرٌق.
ٌكون الفحص التقنً إجبارٌا وسنوٌا بالنسبة لكل سٌارة ٌفوق عمرها خمس سنوات ،وٌكون الفحص
كل ستة أشهر للسٌارات المستعملة فً النقل العمومً .
ٌتم فحص السٌارات داخل إحدى مراكز الفحص التقنً المعتمدة من طرؾ الدولة ،وهً مراكز
متخصصة تتوفر على أحدث التجهٌزات التقنٌة لكشؾ مواطن الخلل فً السٌارات.
ٌشمل الفحص تسعة محاور أساسٌة وهً تعرٌؾ السٌارة ،وذلك بمراقبة الورقة الرمادٌة ،الفرامل،
المقود ،الرؤٌة ،اإلنارة ،المنبهات الضوئٌة ،التوازن والتوازي ،حالة هٌكل السٌارة واألجهزة
أمؤل الجدول التالً بوضع عالمة()Xفً المكان المناسب لها:
ث-
المٌكانٌكٌة...
73

صحٌح

االقتراحات
إجباري بالنسبة
ا
الفحص اختٌاري ولٌس
للسٌارات.

خطأ
X

الفحص التقنً ٌكون كل سنة بالنسبة للسٌارات
التً ٌفوق عمرها خمس سنوات.
الفحص التقنً ٌكون كل ستة أشهر بالنسبة
لسٌارات النقل العمومً.
ٌكون فحص السٌارات داخل مراكز الفحص التقنً
بالمعاٌنة البصرٌة فقط.
ٌشمل الفحص إجبارٌا تسعة محاور أساسٌة فً
السٌارة.

-3أستنتج

واجب على كل سائق أن ٌحمل معه أثناء سٌاقته للسٌارة الوثائق الضرورٌة لٌدلً بها
عند كل مراقبة وهً:
أ-

البطاقة الرمادٌة وهً بمثابة بطاقة تعرٌؾ للسٌارة،

ب  -شهادة التأمٌن على السٌارة ،فهً التً تضمن التعوٌض عن كل األضرار التً
قد ٌتسبب فٌها السائق للؽٌر بسٌارته،
ت-

الضرٌبة على السٌارة ،وتؤدى فً شهر ٌناٌر من كل سنة،

ث  -شهادة الفحص التقنً بالنسبة للسٌارات التً ٌفوق عمرها خمس سنوات
وبالنسبة لكل عربات النقل العمومً .
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-4أقوم وأدعم

أ--أستخرج من الكلمات التالٌة األسماء التً ال تعتبر من وثائق السٌارة:
 البطاقة الرمادٌة. رخصة السٌاقة( البرمً). دفتر الحالة المدنٌة. بطاقة التعرٌؾ الوطنٌة. شهادة التأمٌن. شهادة عقد االزدٌاد. شهادة الفحص التقنً.ب -اشترٌت سٌارة شرع فً استخدامها بالمؽرب بتارٌخ  ،2005/08/01هل ٌجب
علًك إخضاعها للفحص التقنً ؟ و لماذا؟
-03ما اسم التأمٌن الذي ٌضمن التعوٌض عن األضرار التً ٌسببها السائق لآلخرٌن؟
-04سائق عربة لم ٌشهر على الزجاج األمامً للسٌارة قسٌمة الضرٌبة السنوٌة على
السٌارة ،ما نوع العقوبة التً تجب فً حقه؟
-05ما أنواع التأمٌن التً تكون اختٌارٌة بالنسبة للسٌارات؟
-06ما هً الوثٌقة التً – فً حال عدم توفرها لدى السائق ٌ -عاقب علٌها القانون
بؽرامة مالٌة ٌتراوح قدرها ما بٌن  120و  500درهم والحبس من شهر إلى ستة
أشهر؟
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البطاقة الثانٌة :مستلزمات السفر
-1أفهم الوضعٌة الم شكلة
بعد طول انتظار ،حصل السٌد إدرٌس على إجازته السنوٌة .كل أفراد األسرة فرحون ألن أباهم وعدهم
بقضاء العطلة فً مدٌنة أكادٌر الجمٌلة.
كل الحقابب وأمتعة السفر مهٌؤة بشكل جٌد ،حدد األب الساعة األولى من صباح الغد للسفر.
ها وخاطبت أباها قابلة:
خرجت غٌثة ،وهً صغرى أخواتها ،من غرفت
 بما أن المسافة طوٌلة  ،فمن المستحسن أن تقوم بفحص أجهزة السٌارة ،حتى ال نفاجؤ بعطب فً الطرٌق. األب :نعم الرأي ٌابنٌتً ،سؤتوجه حاال إلى" لمعلم صالح " إنه مٌكانٌكً ماهر.الورش لٌطلعه على النتٌجة
ة
فحص" لمعلم صالح" السٌارة من عدة جوانب واستدعى إدرٌس إلى مكتب
قابال:
 سٌارتك" آالسً ادرٌس" ،فً حاجة إلى تبدٌل زٌت المحرك ،إنه تخطى العدد المحدد له من الكٌلومٌتراتالضرورٌة ،كما أن عجلتً سٌارتك األمامٌتٌن قد تآكلتا ،األمر الذي ٌستلزم تبدٌلهما ثم إخضاعهما لعملٌتً
التوازي والتوازن.
 إدرٌس (مندهشا) ،أال ٌمكن لً أن أإجل كل هذه اإلصالحات إلى ما بعد رجوعً من السفر؟ " لمعلم صالح" :أبدا ،ال ٌسمح لك بتعرٌض نفسك وأسرتك للخطر ،إن هذه اإلصالحات مستعجلةوضرورٌة ،و ال تحتمل التؤخٌر ،رجع األب إلى المنزل  ،استقبله أفراد األسرة مستفسرٌن:
 ماذا هناك ٌا أبً؟ األب :نحن مضطرون لتؤخٌر السفر بٌومٌن على األقل ،إلى حٌن صٌانة السٌارة. -األبناء :ماذا؟ هذا غٌر معقول ،فنحن تهٌؤنا للسفر وال ٌمكن لنا أن نإجله.
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أجٌب عن التعلٌمات/األسبلة
 - 1أٌن اختار السٌد إدرٌس أن ٌقضً عطلته السنوٌة مع أسرته؟
 - 2ما هً األشٌاء التً تحتاج إلى اإلصالحات الفورٌة فً سٌارة السٌد إدرٌس؟
ق مع فكرة تؤجٌل اإلصالحات إلى ما بعد عودة السٌد إدرٌس من سفره أو
 - 3هل أنت متف
العكس؟ولماذا؟
-2أالحظ وأتعرف

الشاط رقم  :01أتعرؾ دور زٌت المحرك:
أ  -أالحظ الصور وأفهم معناها:

2

 مراحل تبدٌل زٌت المحرك:

1

3

4
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ب -أقرأ الوثٌقة التالٌة وأفهم معناها:
زٌت محرك السٌارة هو بمثابة الدم بالنسبة لجسم اإلنسانٌ ،مكن للزٌت
أن ٌطٌل عمر محرك السٌا رة وٌمنحه القوة إذا كان السابق مواظبا
ودقٌقا على حسن اختٌار زٌت محرك سٌارته ،وذلك تبعا لنوع الوقود
المستعمل ،والمسافة المقطوعة ،وكلما اتضح بعد الفحص أن زٌت
المحرك أصبح محمال بكثٌر من األوساخ والجزٌبات الملوثة التً
بإمكانها أن تضر بالمحرك أو ببعض أجزابه .

ت -أمؤل الجدول التالً بوضع عالمة ( )Xفً المكان المناسب:
اإلقتراحات
لٌس لزٌت المحرك أهمٌة كبرى فً السفر.
ٌم نح الزٌت القوة لمحرك السٌارة.
ٌختار السابق الزٌت المناسب لسٌارته حسب نوع الوقود المستعمل
والمسافة المقطوعة.
إذا أحس السابق باتساخ زٌت محرك السٌارة ،علٌه استبداله بزٌت
نظٌف.

النشاط رقم  : 02أتعرؾ دور العجالت فً السالمة الطرقٌة:
أ  -أالحظ الصورة وأفهم معناها:
تركٌب العجالت
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صحٌح خطأ
X

فحص وقٌاس ضؽط الهواء فً العجالت

آلة لقٌاس وضبط توازن
العجالت

عملٌة قٌاس وضبط توازي العجالت

ب -أقرأ الوثٌقة التالٌة وأفهم معناها:
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العجالت أهم عنصر فً توازن السٌارة وثباتها على قارعة الطرٌق ،إن تآكل العجالت
أو نقص فً كمٌة الهواء ٌعد من األسباب الربٌسٌة فً وقوع حوادث السٌر ،كما ٌإدي
إلى استهالك مضاعف للوقود.
ٌجب على السابق أال ٌقود سٌارته بعجالت ملساء أو ناقصة من حٌث كمًة الهواء ،أو
غٌر متوازنة ،لكً ال ٌعرض نفسه أو اآلخرٌن للخطر .
ٌجب على السابق أن ٌعرض سٌارته من حٌن آلخر لفحص توازن العجالت وتوازٌها .

ت -أمؤل الجدول التالً بوضع عالمة ( )Xفً المكان المناسب:
االقتراحات

صحٌح

تعتبر العجالت من أهم عناصر توازن السٌارة وثباتها على الطرٌق .

X

من أسباب حوادث السٌر ،تآكل العجالت ونقص كمٌة الهواء فٌها،
سٌاقة السٌارة بعجالت ملساء ال ٌعرضها للخطر.
عند استبدال العجالت أو عند تعرض السٌارة لالصطدام أو المرور
فوق الحفر ،البد من فحص توازن العجالت وتوازٌها .
تتم عملٌة قٌاس وضبط توازي العجالت داخل مراكز خاصة و
بواسطة آالت إلكترونٌة متطورة.

النشاط رقم  : 03أتعرؾ دور الفرامل فً السٌارة:
أ  -أالحظ الصور وأفهم معناها:
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خطأ

فرامل العجالت ( الخدمة ) مكونة من أسطوانة وبطائن

( فرامل التثبٌت عند توقؾ السٌارة )

ب -أقرأ الوثٌقة التالٌة وأفهمها:
تلعب الفرامل دورا مهما فً السالمة الطرقٌة وفً التقلٌل من حوادث السٌر .
الفرامل فً السٌارة نوعان:
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 فرامل الخدمة:وهً التً تعمل أثناء سٌر السٌارة من أجل تخفٌض السرعة
أو إٌقاف السٌارة عند أي طارئ.و ٌتحكم السابق فً فرامل الخدمة حٌن ٌضغط
على الدواسة برجله الٌمنى.

 تضعؾ الفرامل وٌنقص مفعولها نتٌجة لعوامل متعددة منها :
 النقص فً الزٌت الخاص بالفرامل، تآكل بطابن الفرامل ،وهً التً تعمل على الضغط على األسطوانات الحدٌدٌة إلٌقافالعجالت.
 تآكل األسطوانة الحدٌدٌة بفعل االحتكاك المفرط مع البطابن ، االستخدام المفرط والقوي للفرامل بفعل السرعة العالٌة أو الحمولة الزابدة، -استخدام الفرامل بشكل مفرط فً المنحدرات.

ت  -أمؤل الجدول التالً بوضع عالمة ( )Xفً المكان المناسب:
صحٌح

االقتراحات
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خطأ

دور الفرامل فً السالمة الطرقٌة غٌر مهم.

X

ٌتحكم السابق فً فرامل الخدمة برجله.
فرامل التثبٌت تثبت السٌارة عند توقفها.
ال ٌإدي نقص زٌت الفرامل إلى تعطلها.
تآكل بطابن الفرامل ٌإدي إلى اضمحاللها أو النقص فً فعالٌتها .
االستعمال المفرط للفرامل ٌإدي إلى ضعفها.

 -3أستنتج

قبل الشروع فً السفر ٌجب القٌام بعدة إجراءات وقابٌة ،من أهمها التؤكد من الحالة
المٌكانٌكٌة للسٌارة والقٌام -دون تؤخٌر -باإلصالحات الالزم ة  ،نذكر منها:
 مراقبة حالة زٌت المحرك والتؤكد من عدد الكٌلومترات المقطوعة بنفس الزٌت،ألنه سابل
حٌوي بالنسبة للمحرك وكل األجزاء المتصلة به .
 مراقبة العجالت وذلك لدورها األساسً فً توازن السٌارة وثباتها على قارعة الطرٌق،
وضمان السالمة الطرقٌة للسابق وغٌره من مستعملً الطرٌق .
 مراقبة جودة الفرامل وذلك بفحص مستوى زٌتها ،واألسطوانات ،والبطابن ،والدواسة ألن
للفرامل دورا مهما فً السالمة الطرقٌة لراكبً السٌارة ولباقً مستعملً الطرٌق.
 -4أقوم وأدعم

أ  -أكتب تحت كل صورة من الصور التالٌة جملة أعبر بها عما ترمز إلٌه :
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ب  -أجٌب ب "نعم" أو "ال" أمام كل جملة من الجمل التالٌة:
 زٌت محرك السٌارة نوع واحد ٌصلح لكل أنواع السٌارات : تبدٌل زٌت محرك السٌارة مرتبط بعدد الكٌلومتر ات التً قطعتها السٌارة: السٌر بعجالت ملساء(متآكلة) خطر على راكبً السٌارة: النقص فً كمٌة الضغط الهوابً فً عجالت السٌارة ٌإدي إلى عدة مشاكل : توازن وتوازي العجالت ٌتم بآالت إلكترونٌة: تحتاج فرامل العربات إلى زٌت خاص بها : لكل عربة نوعان من الفرامل: -تضمحل الفرامل وتضعف بفعل السرعة المفرطة والحمولة الزابدة:
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