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ضع دائرة حول الشخص الذي يبني المنزل

1

اختبر معلوماتك

هل تعلم أن هناك اختصاصات متنوعة للمهندسين؟!؟
هيا بنا نتعرف عليها

2

أحسنت

المهندس المعماري
المهندس المدني

مختص في تقنية المعلومات

المهندس الكهربائي



ا�طفال في الحافلة
عمران : اليوم وجهتنا إلى سوق المواشي الجديد

ا�طفال : وهل يوجد سوق للمواشي في الشارقة؟
الصناعية  الصجعة  منطقة  في  ويقع  نعم   : عمران 

وتم افتتاحه عام 2021 

1

ا�طفال يشاهدون العيادة البيطرية
عمران : انظروا هذه العيادة البيطرية للحيوانات حيث 

يتم العناية بهم

2

عمران : هذه منطقة بيع المواشي وأيض� هناك مزاد 
خاص بذلك

3

يستمر الثــور في التحديق إلى الحقيبــة الحمـراء 
�حد ا�طفال

4

3

عمران في

سوق الشارقة
للمـــواشــي

باب الحظيرة مفتوح .. يجري الثور خلف الطفلــة 

5

البــاب هرب� من  تدخـل الطفلة الحظيــرة وتغلق 
الثور

6

يراقــب عمران وبقيــة ا�طفال من مسافــة
عمران : لدي فكرة 

7

عمران يضع الطعام على ا�رض إلى حظيرة الثور 
محاوًال استدراجه

8

4

وصــل  حتى  وتناولــه  الطعــام  بتتبع  الثــور  بدأ 
لمنتصف المسافة

9

فجأة دخلت المعزة للحظيرة وبدأت بأكل طعام 
الثور

ا�طفال : لقد التهمت المعزة  أكل الثور

10

حقيبتها،  له  ترمي  أن  الطفلة  من  عمران  يطلب 
يبعد عمران المعزة ويقترب من الحظيرة ثم يربط 
الحقيبــة الحمراء بحبــل ويرميهــا في الحظيــرة 

ويستمر بتحريكها ليستدرج الثور

11

يثور الثور ويجري إلى الحظيــرة باتجاه الحقيبــة

12



5

وب
شوو

يدخــل الثور الحظيــرة و يغلق ا�طفــال البــاب و 
الخارج  الحمراء من  الحقيبة  يقوم عمران بسحب 

بواسطة الحبل

13

بسبب سرعتــه يصـطـدم الثور بسور الحظيــرة

14

يشعر عمران و ا�طفال با�سف على الثور ويحاولون إطعامه ليهدأ

15

النهاية...

6

اختبر ذاكرتك

ما هو الحيوان الذي جرى خلف الطفلة
؟في القصة السابقة



7

ضع دائرة حول أدوات السالمة التي
؟يحتاجها المهندس في الموقع

خوذة

سماعة

قفازات السالمة

نظارات الوقاية

طفاية حريق

سترة السالمة

أدوات السالمة

8

خوذة الرأس:
رؤوسهم  فوق  خوذة  يرتدون  عملهم  مواقع  في  المهندسين  جميع  نرى 
لحمايتهم من أي خطر قد يصيبهم أثناء العمل، وتتنوع ألوان هذه الخوذ ما بين 

ا�صفر وا�حمر وا�زرق وا�بيض. 

سترة السالمة: 
لحركة  وضوحا  أكثر  يرتديها  من  تجعل  العاكس  والعتاد  الوضوح  عالية  المالبس 

المركبات تجنبا للحوادث بالمواقع

نظارة الوقاية:
أنواع تستخدم لحماية العينين من الحبيبات المتطايرة أو من الماء أو الكيماويات.

قفازات لسالمة اليدين:
المراد  ا�عمال  نوعية  حسب  تختلف  وهي  اليدين  حماية  في  القفازات  تستخدم 

إنجازها والمخاطر التي قد تنتج عنها.

حذاء لسالمة القدمين:
لالصطدام  والتعرض  عليها  المواد  سقوط  خطر  من  القدمين  لحماية  تستعمل 

بالمواد.

هل حزرتم معنا؟ 



9

تعال معي لنتعرف على ألوان خوذة الرأس

نرى جميع المهندسين فى مواقع عملهم يرتدون خوذة فوق رؤوسهم لحمايتهم من 
وتتنوع ألوان هذه الخوذ ما بين ا صفر وا حمر وا زرق  أي خطر قد يصيبهم أثناء العمل، 

وا بيض.

هل تعلم أنه هناك ألوان ودالالت مختلفة لخوذة السالمة؟

هل تعلم؟

الخوذة الصفراء:   يرتديها العمال والعاملون فى موقع العمل.

الخوذة الحمراء:   يرتديها مشرف ا�من الصناعى المسئول عن أمن
وسالمة وحماية كل من يوجد فى موقع العمل.    

الخوذة الزرقاء:   يرتديها المشرف العام على المشروع.

الخوذة البيضاء:   يرتديها مهندس المشروع والمهندس
    التنفيذي وا�نشائي وكبار الزوار.

10

لنتعلم معًا

تعلم رسم مسجد
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11

تسالي وألعاب
هيا يا صديقي 

لنبحث عن 
الفروق السبعة

12

ما رأيك في تحدي لعبة السودوكو  األشكال الهندسية



13

تسالي وألعاب

 ثالثية األبعاد 
ً
تعال معي لنتعلم كيف نرسم أشكاال

مكعب

مثلث

اسطوانة

14

هل يمكنك أن تساعد عمران
؟ليصل إلى موقع بناء المشروع



15

المصمم الصغير

استعن بصور األثاث وصمم مكانك الخاص بك يا صديقي

16

قص ولزق



هل استمتعتم
بالرحلة معي؟!

لمزيد من الرحالت اطلعو على كافة الكتيبات
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مع عمران


