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  ִּכָּתה ב  - ִמְבָחן ִּבְזִהירּות ַּבְּדָרִכים  
  

  ִטיחּות ִּבְנִסיָעה ָּבֶרֶכב. נֹוְׂשִאים: ְּכָלֵלי ֲחִצַּית ְּכִביׁש ִעם ּוְבִלי ַרְמזֹור, ְרִכיָבה ְּבטּוָחה ַעל אֹוַפַּנִים ְוחֹוַבת ֲעִטַּית ֲחגֹוַרת ּבְ 

  

  ַעת ַהְּׁשַלִּבים ַלֲחִצַּית ְּכִביׁש ְּבַמֲעָבר ֲחִצָּיה ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַרְמזֹור ְלהֹוְלֵכי ֶרֶגל. ְלָפֶני ַאְרּבַ  . 1
  

  .ַהְׁשֵלם ֶאת ַהִּמִּלים ַהֲחֵסרֹות, ּתּוַכל ְלֵהָעֵזר ַּבַּמֲאָגר ֶׁשְּלַמָּטה  
  
   .ַסֵּדר ֶאת ַהְּׁשַלִּבים ְלִפי ַהֵּסֶדר ַהָּנכֹון ע"י הֹוָסַפת ִמְסָּפר ַמְתִאים ְלַיד ֹּכל ָׁשָלב  

  

    ם ֶׁשַהְּכִביׁש ָּפנּוי.ִמְסַּתְּכִלים ִלְׂשמֹאל, ְלָיִמין ְוׁשּוב ל_______________ ּובֹוְדִקי  

    .חֹוִצים ב_______________ ְמִהיָרה ּוְבַקו ָיָׁשר  

      !עֹוְצִרים  

     .________________ְמַחִּכים ֶׁשָהַרְמזֹור ִיְתַחֵּלף ל  

  
  : ֲהִליָכה, ָיֹרק, ְׂשמֹאל ַמֲאָגר ְּתׁשּובֹות

  
  
  
  

 ַעֵּנה ַעל ַהְּׁשֵאלֹות ַהָּבאֹות: . 2
 
  ַהַּסָּכנֹות ֶׁשָּלַמְדנּו)   3ִמּתֹו  2ַּגם ְּכֶׁשרֹוְכִבים ַעל אֹוַפַּנִים ָרחֹוק ֵמַהְּכִביׁש ֵיׁש ַסָּכנֹות. ָמֵהן? (ְּכֹתב    .א

 _________________________________ _____________________________________________

 ___________ ____________ _________________________________ ______________________

______________________ ________________________________________________________  

  

  
 ) ָהֵאָבִרים ֶׁשָּלַמְדנּו 3ִמּתֹו  2ִגֵּני ַהְּפָרִקים? (ְּכֹתב ַעל ֵאּלּו ֵאָבִרים ְמִגִּנים ְמ   .ב

 
  

 _________________________________ _______________________________________________

_________ _____________________________________________________________ __________

________________________ ________________________________________________________  

  

 

:  בהצלחה רבה ל

 _______________________ 
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 ? ַהִאם ָּפַעְלִּתי ָּכָראּוי .3
  ִּתי ָנכֹון.  ְלַיד ָּכל ִמְקֶרה ְּכֹתב ַהִאם ָּפַעלְ 

  ַּתֵּקן ֶאת ַהִּמְקִרים  ָּבֶהם ָטִעיִתי. 
  

     ִהְתַחְלִּתי ַלֲעֹבר ֶאת ַהְּכִביׁש ְּכֶׁשָהַרְמזֹור ָהָיה ָיֹרק ּוְכֶׁשָהִייִתי ְּבֶאְמַצע ַהְּכִביׁש הּוא ִהְתַחֵּלף

  ְלָאֹדם. ָעַצְרִּתי ְוָחַזְרִּתי ַמֵהר ַלִּמְדָרָכה ִמֶּמָּנה ָּבאִתי.

  ַהִאם ָּפַעְלִּתי ָּכָראּוי? 

 _________________________________________________________________

 ________________ __________________ _______________________________  

  

   .ְּכֶׁשֲאִני רֹוֵכב ַעל אֹוַפַּנִים ֲאִני ַמְקִּפיד ֶׁשַהַּקְסָּדה ְּתַכֶּסה ֶאת ַהֵּמַצח ְוַתִּגיַע ַעד ֵמַעל ַהַּגּבֹות  

  ? ַהִאם ֲאִני ּפֹוֵעל ָּכָראּוי

________________________________________________________ _________

____________________________________________________________ _____  

  

   ִם. ָיַרְדִּתי ִעם ָאח ֶׁשִּלי ַהִּתינֹוק ְלַטֵּיל. ַהְּׁשִביל ָהָיה ָעמּוס ָאז ִטַּיְלִּתי ִעם ָהֲעָגָלה ִּבְׁשִביל ָהאֹוַפַּני  

  ַהִאם ָּפַעְלִּתי ָּכָראּוי? 

  

________________________________________________________ _________

__________________ _______________________________________________  

  

  ר ָחֵבר ִּבֵּקׁש ְלִהְצָטֵרף ַלְּנִסיָעה ָּבֶרֶכב ֶׁשל ַאָּבא ֶׁשִּלי. לֹא ָהיּו ֵמֲאחֹוָרה  ִמֵּבית ַהֵּספֶ  ְּבָחזֹור

  ַמְסִּפיק ֲחגֹורֹות ְּבִטיחּות, ָאז ָחַגְרנּו ַיַחד ַּבֲחגֹוָרה ַאַחת. 

  ַהִאם ָּפַעְלִּתי ָּכָראּוי? 

________________________________________________________ _________

_____________________________________________________________ ____  

  

   ָיִמין ּוְׂשמֹאל ְוָחִציִתי ָּבִריָצה. -י ְׂשמֹאלִּכיִתי ֶׁשָהַרְמזֹור ִיְתַחֵּלף ְלָיֹרק, ִהַּבְטִּת י ִח  

  ? ַהִאם ָּפַעְלִּתי ָּכָראּוי

________________________________________________________ _________

 ________________________________________________________________ _  
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   ְִּכיִתי ַעד ֶׁשָהֶרֶכב ָעַצר ְלַגְמֵרי ְוַרק ָאז ָּפַתְחִּתי ֶאת ֲחגֹוַרת  יֶׁשָּנַסְענּו ְלַבֵּקר ֶאת ָסְבָתא ִח ּכ

  ַהְּבִטיחּות. 

  ? ַהִאם ָּפַעְלִּתי ָּכָראּוי

 _________________________________________________________________

 ________________ __________________ _______________________________  

  
  ְּכֹתב ְלַיד ָּכל ְּתמּוָנה ֶאת ֵׁשם ַהֻּמָּׂשג.  . 4

 
 
  
  

 

  

 _____________________________________________ֵאי ָהָיה ַהִּמְבָחן?


