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ְטרוֹס  ָהַאְלבֶּ

  

עֹוֶפֶפת  יָּה ַהִצּפֹור ַהמְּ ה, חָּ ִטיקָּ ַטארְּ רֹוִמי ַהּסֹוֵער ַהַמִקיף ֶאת ַיֶבֶשת ַאנְּ ֵמַעל ַהיָּם ַהדְּ

עֹולָּם  יֹוֵתר בָּ ה בְּ דֹולָּ רֹוס. –ַהגְּ ֶבטְּ ַאלְּ  הָּ

ַרת מֹוַטת  ֶעזְּ רֹוס ֵמַעל ַהיָּם ַהּסֹוֵער  –בְּ ֶבטְּ ַאלְּ ַרֵחף הָּ ִרים, מְּ ֵחִצי ֶמטְּ ה וָּ לֹושָּ נַָּפִיים ֶשל שְּ כְּ

ִנים. שָּ ִשים וְּ ֶמֶשְך חדָּ ה בְּ שָּ ל ַיבָּ לָּ אֹות כְּ ִלי ִלרְּ ַחִקים ַאִדיִרים ִמבְּ עֹוֵבר ֶמרְּ  וְּ

ֵני  ַבֶלה ַביָּם: הּוא יֵָּשן ַעל ּפְּ ַייו הּוא מְּ ל חָּ ַעט ֶאת כָּ נּוִנים ִכמְּ ר ִמַתמְּ ִעקָּ ִנּזֹון בְּ ַהַמִים וְּ

דֹול.  ַרת ַמקֹורֹו ַהגָּ ֶעזְּ ם הּוא ַצד בְּ  ֶשאֹותָּ

קֹום ֶשבֹו  לָּם ַלמָּ ִדיּוק ֻמשְּ ֲעצּוִמים ֶשהּוא עֹוֵבר, הּוא יֹוֵדַע לָּשּוב בְּ ַחִקים הָּ רֹות ַהֶמרְּ ַלמְּ

ל בֹוֵדד ַּפעַ  ם גֹוזָּ ַגֵדל שָּ ֵדי לְּ ִים. זֹו ַגם ַהִּס הּוא נֹוַלד, כְּ ַנתָּ ה ם ִבשְּ ִחידָּ ה ַהיְּ הּוא ַמִגיַע ש בָּ

ה. שָּ  ַלַיבָּ

ַיד ַהֵקן ֶשאֹותֹו בֹוֶנה  ִשים לְּ גָּ ֵהם ִנפְּ ֵמי ֲחֵייֶהם, וְּ ל יְּ ֲאִרים ֶנֱאַמִנים ֶזה ַלֶּזה כָּ ֵני ַהּזּוג ִנשְּ בְּ

ה ַעד שֶ  ַלת ַהֵביצָּ ה ַתֲעֹבר ֵמַהטָּ ֵלמָּ נָּה שְּ ר. שָּ כָּ ה ַהּזָּ ֶדֶרְך ֲאֻרכָּ ֵיֵצא לְּ יו וְּ נָּפָּ ֹרֹש ֶאת כְּ ל ִיפְּ ַהגֹוזָּ

לֹות ֶשל ִגדּול  ֵני ַהּזּוג ֶאת ַהַמטָּ ִקים ֵביֵניֶהם בְּ ַחלְּ נָּה ַהּזֹו מְּ ֶמֶשְך ַהשָּ ֵמַעל ַהיָּם ַהּסֹוֵער. בְּ

לָּתֹו.  ֲאכָּ הָּ יו וְּ לָּ ה, ַהֲהַגנָּה עָּ ה ַעל ַהֵביצָּ ִגירָּ ל, ַהדְּ  ַהגֹוזָּ

ִנַתן ֵמַאחַ  ם, וְּ ֵני ָאדָּ ַלל ִמבְּ בִים, הּוא ֵאינֹו ּפֹוֵחד כְּ יֻשָּ ִתי מְּ ִאִיים ִבלְּ ַקֵנן בְּ רֹוס מְּ ֶבטְּ ַאלְּ ר ֶשהָּ

ֹקף. ַרח אֹו ִיתְּ ִלי ֶשִיבְּ ַאף ַלַגַעת בֹו ִמבְּ יו וְּ ֵרב ֵאלָּ קָּ ִהתְּ  לְּ
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 אלבטרוסים רבים על מזון 2

 

 קרא את הקטע וענה על השאלות: .1

 יוחדת בכל העולם ?במה האלבטרוס מ .א

______________________________________________

______________________________________________ 

 היכן מבלה האלבטרוס את רוב חייו ? .ב

______________________________________________ 

 באיזו תדירות מגיע האלבטרוס ליבשה ולשם מה ? .ג

______________________________________________

______________________________________________ 

 מהן התכונות המיוחדות של זוג האלבטרוסים ? .ד

______________________________________________

______________________________________________ 

 ?________________________כמה ביצים מטילה הנקבה  .ה

 מהו הגיל בו הגוזל יכול לפרוש כנפיים ולעוף על הים ?__________ .ו

 ממה ניזון האלבטרוס ?___________________ .ז

 למה האלבטרוס אינו חושש מבני האדם ?_________________ .ח

______________________________________________ 

 

 נכון.במקום ה  Vהשלם את הטבלה: סמן  .2

 

בנית  נאמנות 

 הקן

דגירת 

על 

 הביצה

גידול 

 הגוזל

הבאת 

אוכל 

 לגוזל

הגנה 

על 

 הגוזל

  זכר

 

     

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F_Creative_Commons_%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%A1-%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3_%D7%96%D7%94%D7%94_3.0_%D7%9C%D7%90_%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%9D


 נגבה מתקדמים בעמותתלומדים ו
 

במידה ונעשה שימוש בקובץ זה יש לציין כי מקורו בעמותת נגבה באתר  0.3שיתוף זהה -ייחוס CCהטקסט מוגש בכפוף לרישיון 

www.negba.org 

  נקבה

 

     

 

נסה לכתוב הכי הרבה מילים מאותיות המילה  .0

 א.ל.ב.ט.ר.ו.ס:אלבטרוס 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________ 

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F_Creative_Commons_%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%A1-%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3_%D7%96%D7%94%D7%94_3.0_%D7%9C%D7%90_%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%9D

