
  

 ورقة عمل عن أمان الدراجات لألطفال
 یستخدم مع عرض EZ Ride عن أمان الدراجات

 
 أهم معدات األمان التي یجب على الناس ارتداءها هي _____. األطفال تحت سن ____ یجب علیهم ارتداء واحدة منهم1.

 حسب قانون نیو جیرسي.
 

 یجب علي أن ارتدي ______ و أنا أركب دراجتي.2.
 

 األطفال تحت سن _____ یجب علیهم الركوب مع شخص بالغ.3.
 

 یجب أن أركب دراجتي على الجانب ______ من الطریق.4.
 

 قواعد المشي األربع هم: قف، _____، استمع و _____.5.
 

 من المهم اتباع _____ الوقوف و ______ المرور و أن أقف على حافة ______ قبل الركوب إلى الطریق.6.
 

 تحتاج دراجتي ______ لكي أعلم الناس أمامي أنني أرید المرور.7.
 

 احتاج ___ دقائق من التمارین یومًیا.8.
 

 أثناء COVID-19، من المهم البقاء _____ أقدام بعیًدا عن الراكبین اآلخرین.9.
 

 خوذتي یجب أن تكون _________ (ضع دائرة على اإلجابة الصحیحة)10.
 

 على خلف رأسيمائلة للیمینبشكل مستقیم على رأسي
 

 في هـ. ـمـ. ـس.، عالم تدل تلك الحروف: هـ_______، ـمـ_______، ـس_________.11.
 

 من اآلمن أن استخدم الهاتف أو السماعات أثناء ركوب الدراجات (ضع دائرة على إحداهما).     صح    أو     خطأ12.
 

 یجب أن آكل هذه المأكوالت لكي أبقى صحًیا (ضع دائرة على االختیارات األفضل).13.
 

 حلویات حلیبأیس كریممیاهفاكهةصوداخضراواترقائق البطاطس
 

 أي ذراع هو األفضل في االستخدام لإلشارة   ضع دائرة على اإلجابة      الذراع األیمن   الذراع األیسر14.
 

 في اللیل، احتاج مصابیح أمامیة باللون _____ بأمام دراجتي و مصابیح خلفیة باللون ____ بخلف دراجتي.15.
 
 
 



  
 

 ورقة عمل عن أمان الدراجات لآلباء
  یستطیع األطفال مشاركته مع آبائهم بعد مشاهدة عرض EZ Ride ألمان الدراجات

 
 

 حتى إذا ال یحتاج اآلباء الرتداء خوذة دراجة، فهي تعطي مثاال حسنا لألطفال و یساعد في حمایة رؤوسهم في حالة تصادم.1.
  صح     أو     خطأ

 
ال یحتاج اآلباء الختبار مهارات طفلهم قبل تركهم للركوب وحدهم - یستطیع األطفال تعلم الركوب على الطریق وحدهم.2.

 صح     أو     خطأ
 

 بینما هو مفضل للبالغین الركوب على الطریق،  من المتاح لألطفال تحت 10 سنین ركوب الدراجة على الرصیف إذا كانوا3.
 خائفین.          صح     أو     خطأ

 
 من الطبیعي لعائلتین عدم ارتداء أقنعة و الركوب على الدراجات بقرب أثناء COVID-19 إذا كانوا أصدقاء مقربین4.

 صح     أو     خطأ
 

 یستطیع اآلباء اختبار دراجات أوالدهم باستخدام فحص هـ ـمـ ـس قبل خروجم لفحص الهواء و المكابح و السلسلة لتجنب5.
   الحوادث أو اإلصابات.   صح     أو     خطأ

 
 من المهارات المهمة التي یستطیع الوالد تعلیمها لطفله هي كیفیة النظر لكال االتجاهین عند الممرات و المنعطفات و كیفیة الكبح6.

  و ارتداء الخوذة.     صح     أو     خطأ
 

إذا تأكد الوالدین من ارتداء الطفل لخوذة في كل األوقات بشكل مضبوط، یستطیع ذلك إنقاذ حیاة الطفل في حالة تصادم7.
 صح     أو     خطأ

 
إذا لم یتبع الوالدین قواعد المرور كاملة (الوقوف عند أضواء الطریق و الفتات الوقوف) یكون هذا مثاال عظیًما لألطفال8.

 صح     أو     خطأ
 

 صح     أو     خطأ إذا اشترى اآلباء حقائب و مالبس داكنة اللون ألبنائهم سیجعلهم ذلك مرئیین بشكل أكبر9.
 

 إذا كان اآلباء مشتتین أثناء القیادة (یستخدمون هاتفا أو یأكلون أثناء القیادة) یمكن أن یكونوا خطًرا على راكبي الدراجات على10.
 صح     أو     خطأنفس الطریق.

 
 


