
 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 

 

ים נֹוַזאֹורִּ     ַהדִּ

  

  

נים. ּגּוָפם ָהיָה ְמֻכֶסה  ְליֹונֵי ָשִּ ְפנֵי מִּ ים ָהיּו ְלָטאֹות ֲענָק, ֶשַחיּו לִּ נֹוַזאֹורִּ ַהדִּ

ים טֹון.  שִּ ְשָקָלם ַעד ֲחמִּ ים ּומִּ ּגִּיַע ַעד ְשֹלָשה ֶמְטרִּ ְריֹון ָעֶבה, ָאְרָכם הִּ שִּ

ים נֹוַזאֹורִּ ְתַרבּו ַעל ַהדִּ ים הִּ נֹוַזאֹורִּ ּצֹות. ַהדִּ יְֵדי -ָחיּו ַבַשדֹות, ַביְָערֹות ּוַבבִּ

ירּו אֹוָתן  ְשאִּ ים. ֶחְלָקם כִּסּו ֶאת ֵביֵציֶהם ְבחֹול, ֶחְלָקם הִּ ֲהָטַלת ֵביצִּ

ים נֶֶעְלמּו מִּ   ֲחשּופֹות ַלֶשֶמש, וְֶחְלָקם ָבנּו ֵקן ַעל ָהֲאָדָמה. נֹוַזאֹורִּ ן ַהדִּ

ים  ְסָלה אֹוָתם, וְיֵש ָהאֹוְמרִּ ְתָקְררּות ָהעֹוָלם חִּ ים כִּי הִּ ָהעֹוָלם. יֵש ַהחֹוְשבִּ

ְתָפְרצּות ֲהֵרי ַּגַעש. ָאְכֵלי ָהֶעֶשב ֵמתּו ֵמחֵֹסר ָמזֹון ְקבֹוֵתיֶהם   ֶשהִּ ּוְבעִּ

ים, ֶשנְִּשֲארּו ְלֹלא ַציִּד.  ֵמתּו ַּגם ַהטֹוְרפִּ

 

 ר:אֹוזָ ינֹודִּ לַ ת הּות זְ דַ עּוב תְ תֹו.כְ 1
 

 ף: ___________________גּוה הַ אֵ רְ מָ 
 : _______________ְךרֵ אֹו
 ל: ________________קָ שְ מִּ 
 ת :__________________ּוברָ תְ ת הִּ רַ צּו
 ים:______________________________רִּ גּום מְ קֹומָ 
 ם: ______________________________לָ עֹון הַ מִּ  תֹומּולְ עָ ת הֵ יבַ סִּ 
 

 
 
 ים?מִּ גרָ ילֹוקִּ ר בְ אֹוזָ ינֹודִּ ל הַ שֶ  לֹוקָ שְ מִּ  הּו. מַ ילֹוקִּ  1.333ש ן יֵ טֹו. בְ 2

______________________________________________ 
 
ן  יליֹוב מִּ תֹוים. כְ נִּ י שָ נֵ יליֹוי מִּ נֵ פְ י לִּ ר חַ אֹוזָינֹודִּ . הַ 0

 ים:_________________רִּ פָ סְ מִּ בְ 
 
ים שִּ לֹוף שְ לֶ ת אֶ אֹוש מְ מֵ ן חֲ יליֹוה מִּ שָ לֹוי שְ נֵ פְ לִּ  יּוחָ ים שֶ רִּ אֹוזָינֹוש דִּ . יֵ 4

 ים :_____________________רִּ פָ סְ מִּ ב בְ תֹוים. כְ נִּ ע שָ בָ רְ ַאוְ 
 

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
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ַֹ עָ  ְךרֶ עֶ ל בְ קֶ ם שֹולָ עֹוה בָ דָ בֵ כְ ה הַ יָ חַ ם הַ יֹוב הָ שָ חְ נִּ יל הַ פִּ . הַ 5 י ן.פִּ ה טֹורָ ש
 יל ?_____________________פִּ הַ מֵ ר אֹוזָ ינֹודִּ ד הַ בֵ ר כַ תֵ ה יֹומָ כַ 

 
 
ב ַאר לְ אֹוזָ ינֹודִּ ין הַ בֵ  יחַ שִּ  ר דּובֵ ה. חַ חָ פַ שְ ד מִּ יָ ר לְ אֹוזָינֹול דִּ ר שֶ יּוצִּ  יָךנֵ פַ . לְ 6

 ה:חָ פַ שְ מִּ הַ 
 

 
 הדינוזאור:_____________________________________ 

 האבא :________________________________________________

 הדינוזאור:_____________________________________________

 האבא:_______________________________________________

 הדינוזאור:__________________________________________

 האבא:_____________________________________________

 __________הדינוזאור:_________________________________

 

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

