
 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 

 ַהַנֲחִליֵאִלי

  

 

דֹולֹות ֶשל ַנֲחִליֵאִלים. ָהקֹות גְּ ֵצנּו לְּ ַארְּ ָתו רֹוִאים בְּ ֵראִשית ַהסְּ  בְּ

ִסָנר ַטָנה ַבֲעַלת ָזָנב ָאֹרְך, וְּ ָלּה.  ַהַנֲחִליֵאִלי ִהיא ִצּפֹור קְּ ָשחֹור ַעל ֶהָחֵזה שְּ

ָמּה  ָחִלים, ּוִמָכאן שְּ ַיד נְּ ַקֶנֶנת לְּ ָצּה ִהיא מְּ ַארְּ  ַנֲחִליֵאִלי. -בְּ

ָהקֹות  צֹות ַהָצפֹון ַהָקרֹות, ּוִבלְּ ָרֵאל ֵמַארְּ ֶאֶרץ ִישְּ ַהַנֲחִליֵאִלים ַמִגיִעים לְּ

ַיִמים. ֵהם ִנמְּ  ֵני ֲאָרֹצות וְּ ִרים ַעל ּפְּ דֹולֹות עֹובְּ ֶמֶשְך ָכל גְּ ָרֵאל בְּ ֶאֶרץ ִישְּ ָצִאים בְּ

ָצם. ַבחּוש  ַארְּ ֵצנּו ָחם יֹוֵתר ֵמֲאֶשר ַהֹחֶרף בְּ ַארְּ קּוַפת ַהֹחֶרף, ִכי ַהֹחֶרף בְּ תְּ

ִרים  ֵראִשית ָהָאִביב חֹוזְּ ָכם ֵאֵלינּו. בְּ ִטים ֶאת ַדרְּ ַנּוְּ ִעי ֶשָלֶהם ֵהם מְּ ַהִטבְּ

צֹות מֹולַ  ַארְּ ָתו ַהָבא.ַהַנֲחִליֵאִלים לְּ ֵצנּו ַבסְּ ַארְּ ֵהם ָישּובּו לְּ ָתם, וְּ  דְּ

 

 

יֹוֵתר:א. שּוָבה ַהנְּכֹוָנה בְּ  ַהֵקף ֶאת ַהתְּ

ֵצנו:1 ַארְּ אֹות בְּ ָשר ִלרְּ      . ֶאת ַהַנֲחִליֵאִלי ֶאפְּ

יב. ית ָהָאבִׁ ֵראשִׁ ָתו.   א. ַרק בְּ יַלת ַהסְּ חִׁ תְּ  ב. ַרק בִׁ

ית ַהַקיִׁץ. ֵראשִׁ ָתו וְַּהחֶֹרף.   ג. ַרק בְּ ֶמֶשְך ָכל ַהסְּ  ד. בְּ

  

ֶעזְַּרת:2 ָכם בְּ ַנּוְִּטים ֶאת ַדרְּ  . ַהַנֲחִליֵאִלים מְּ

ֵפן. י.     א. ַמצְּ עִׁ בְּ  ב. חּוש טִׁ

 ד. ַהכְּנַָפיִׁם ֶשָלֶהם.     ג. ַמָפה.

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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ָרֵאל:  ַהַנֲחִליֵאִלים ַמִגיִעים  .3 ֶאֶרץ יִשְּ  לְּ

ָרֶאל.ב. ֵמאֶ    ֵמֲאָרצֹות ָקרֹות.    .1 ְֹּ   ֶרץ יִׁש

יֹות.   ֵמֲאָרצֹות ַחּמֹות.     .0 רֹופִׁ  ד. ֵמֲאָרצֹות טְּ

  

 ַהַנֲחִליֵאִלי ִהיא:  .4

ַטנָה.  ב. צִׁפֹור ֵבנֹונִׁית.    א. צִׁפֹור קְּ

אֹד.    ג. צִׁפֹור גְּדֹוָלה.  ד. צִׁפֹור גְּדֹוָלה מְּ

  

 . ַלַנֲחִליֵאִלי יֵש:5

ינָר ָשחֹור וְָּזנָב  ינָר ֲאפֹור וְָּזנָב ָקָצר.   ָקָצר.א. סִׁ  ב. סִׁ

ינָר ָשחֹור וְָּזנָב ֲארֹוְך.  ג. ינָר ֲאפֹור וְָּזנָב ֲארֹוְך.   סִׁ  ד. סִׁ

 

מה הייתה רוצה לדעת על  הנחליאלי היא ציפור נודדת.ב.
.ציפורים נודדות?    

שאלות:  חבר  

1_____________________._____________________________  

2____________________________________._______________  

3_______________________.____________________________  

4_________________________.__________________________  

5_________________________.__________________________  

6__________________________._________________________  
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