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שאלות הבנה ]איתור מידע — 7א; פרשנות והיסק — שאר השאלות[

בחרו באפשרות הנכונה: העלון מופנה אל —  .1

כלל רוכבי האופניים;  �

ילדים הרוכבים על אופניים;  �

הורים שילדיהם רוכבי אופניים;  �

מי שמתכנן לרכוש אופניים.  �

בססו את קביעתכם על מובאות מן העלון.

מי מפרסם את העלון? א.   .2

בחרו באפשרות הנכונה: המטרה העיקרית של העלון היא — ב. 

להגביר את מכירות קסדות האופניים;  �

להגביר את הבטיחות של רוכבי האופניים;  �

לפרסם תווי תקן של קסדות מכל העולם;  �

להדריך כיצד להשתמש בקסדות.  �

על פי עמודה 2 בעלון — נסחו שתי טענות אפשריות של הנמענים שהעלון משיב עליהן.  .3

לפניכם ארבע מובאות מעמודה 2. שלוש מהן בעלות מכנה משותף:  .4

"כ-90% ממקרי המוות בתאונות אופניים הם תוצאה של פגיעות בראש."  �

"חבישת קסדה יכולה למנוע 90% מהפגיעות הרציניות בראש."  �

לחבוש  מוכנים  כבר  הילדים  שרוב  מסתבר  בארץ  האחרונה  בעת  שנעשו  "מסקרים   �

קסדות..."

"הקסדות היום מעוצבות בשלל צבעים וסגנונות..."  �

מה היא המובאה היוצאת דופן? הסבירו מה המשותף לשלוש המובאות האחרות.

נירית טענה שתחת הכותרת "בחירת הקסדה המתאימה" )עמודה 3( באים סעיפים שאינם   .5

שייכים ישירות לנושא.

כותרת  מהם  אחד  לכל  והציעו  לנושא,  ישירות  שייכים  אינם  שלדעתכם  סעיפים  שני  ציינו   

מתאימה.

ילדים. ציינו באילו מן הסעיפים מוטל על  בכל אחד מששת הסעיפים שבעמודה 4 נזכרים   .6

הילד תפקיד פעיל, ומהו.

רביעית(  פסקה   ,2 )עמודה  תקן"  תו  עם  קסדה  חבישת  על  להקפיד  שיש  "מובן  א.   .7
— מדוע?   

לשם מה מופיעה רשימת "תווי התקן המאושרים לקסדות" )עמודה 4(? ב. 

טוב", בראש  "קסדה  דו־משמעות:  בהן  שיש  ססמאות  שתי  בו  שילבו  העלון  כותבי   .8 

"שומרת־הראש הצמודה..."

הסבירו את הדו־משמעות שבכל ססמה.  



21
שאלה של טקסט

הבעה ואוצר מילים

כתבו מאמר קצר לעיתון נוער המסביר לרוכבי האופניים את חשיבות הקסדה והמדרבן   .9

אותם לחבוש אותה. התבססו על העלון.

כתבו דף הנחיות לרוכבי אופניים שנושאו רכיבה בטיחותית בפארקים ובצדי כבישים.  .10

בעקבות ריבוי תאונות דרכים הופיעו בעיתון מאמרים התובעים להעלות את הגיל שבו בני   .11

נוער יכולים לקבל רישיון נהיגה. 

כתבו מכתב למערכת העיתון ובו דעתכם המנומקת בעד שינוי זה או נגדו.

המילה 'קסדה' שייכת לשדה הסמנטי של כיסויי הראש.  .12

שונות  מדתות  שונות,  מארצות  ראש  כיסויי  עשר  חמישה  עד  עשרה  של  רשימה  יצרו   

ומתקופות שונות, ומיינו אותם לקבוצות. תוכלו להיעזר באגרונים )תזאורוס(.

נסחו הגדרה לכל כיסוי ראש. ההגדרה יכולה להתייחס לצורה, לתפקיד ולהיבט התרבותי   

)דתי, היסטורי, גאוגרפי(. הוסיפו איורים במידת האפשר. 

פעילות זו מתאימה לעבודה בקבוצות.  


