
 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 

מּור             ַהסָּ

  

ִעים ֶשל ַבֲעֵלי בָּ ֵמר -ַלצְּ ֶרה ַלנָּ ִמקְּ ֹלא בְּ ַמעּוִתי, וְּ ִקיד ַמשְּ ַחִיים ֵיש ַתפְּ

בּורֹות ה  ֲחַברְּ ִביבָּ ֶצַבע ַהסְּ ם ֶשל ַבֲעֵלי ַהַחִיים כְּ עָּ ֹרב, ִצבְּ ֹהב. לָּ ֵמר צָּ אֹו ֶצַבע ַהנָּ

ַאַחת, ַעל ִריֹות: הָּ ֵתי ִסבֹות ִעקָּ ַלל שְּ ֹזאת ִבגְּ ּה ֵהם ַחִיים וְּ ַתֵתר -בָּ ִהסְּ ַנת לְּ מְּ

ם. פָּ ֵעיֵני טֹורְּ אֹות לְּ ֵהרָּ ֵדי ּלא לְּ ִניָּה כְּ ַהשְּ ֵביֶהם וְּ ֵני אֹויְּ  ִמפְּ

חֹוקֹות ָחי  צֹות ַהָצפֹון ַהרְּ ַארְּ ָרא ָסמּור ֲאֶשר ַבֹחֶרף, ַכֲאֶשר  טוֵֹרףבְּ קְּ ָקָטן ַהנִּ

ָבָנה  ָוה לְּ ֻכֶסה הּוא ַפרְּ ֻכָסה ֶשֶלג, מְּ ד ֹראש.ָכל ָהָאֶרץ מְּ ף ֶרֶגל ְועַּ ַכֲאֶשר  ִמכַּ

ַתֵתר ֵמֲאחֹוֵרי  סְּ ַזהֹותֹו בְּ  ֵתלַהָסמּור מִּ ֹאד לְּ ְסָוָאתוֶֹשל ֶשֶלג, ָקֶשה מְּ  ִצְבֵעי הַּ

יָרה  ָיה ֲעשִּ חִּ מְּ ם צִּ ַגָלה ֲאָדָמה ֻחָמה עִּ תְּ ץ, ַכֲאֶשר ַהֶשֶלג ָנֵמס ּומִּ ים. ַבַקיִּ ֻצָינִּ ַהמְּ

יב ָקֵרב ּוָבא,  – ים. ָלֵכן ַכֲאֶשר ָהָאבִּ ַחקִּ ֶמרְּ ַגלֹות מִּ תְּ הִּ ָעלּול ַהָסמּור ַהָלָבן לְּ

יַח שֵֹ  מִּ ַהצְּ יל ַהָסמּור לְּ חִּ ַבָנה ֻחָמה, ַמתְּ ַבנְּ יא לְּ ָותֹו הִּ יב ַפרְּ ָער חּום, ָכְך ֶשָבָאבִּ

יָבה.  בִּ ֶצַבע ַהסְּ ָותֹו.  ִמֵדי יוֹם ּביוֹמוֹ כְּ ַפרְּ ָערֹוָתיו ַהֻחמֹות ֲאֶשר בְּ ַרבֹות ֹשְּ תְּ מִּ

ץ ָבא  לּו –ַכֲאֶשר ַהַקיִּ ַבָנה וְּ ָעָרה לְּ ֹלא ֹשְּ ָוה ֻחָמה לְּ ַפרְּ ֻכֶסה בְּ ַאַחת.  ָכל ַגבֹו מְּ

כֹו ֶשל ַהָסמּור  י ַדרְּ ָפיו.ְלִהְתגוֵֹנן זֹוהִּ ֵני טֹורְּ פְּ ַתֵתר מִּ סְּ הִּ ָביו ּולְּ ֵני אֹויְּ פְּ  מִּ
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 .קרא את הקטע וענה על השאלות:1
 

 ? למה משמשים הצבעים של בעלי החייםא.
_____________________________________________________
____________________________________________________ 

 ב. מהם צבעי ההסוואה של הסמור ?
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 יש סמור בארץ? נמק את תשובתך. ג. האם לדעתך
_____________________________________________________
____________________________________________________ 

 ד. למה קשה לגלות סמור מאחורי תל שלג ?
_____________________________________________________

____________________________________________________ 
 ה. מתי מתחלף צבע פרוותו של הסמור ולמה ?

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

 . כתוב פירוש לכל מילה או ביטוי. העזר בהקשר.2
 

 א.חברבורות :______________________

 טורף : ___________________ב. 

 ג. מכף רגל ועד ראש : ___________________

 ד. תל : _________________

 ה. צבעי הסוואה : ___________________

 ו. מידי יום ביומו : ___________________

 ז. להתגונן : _________________

 

 –חי הניזון מבשר בעל  –יום בכל  –מנומרים פסים  –גבעה  –להגן על עצמו 
 הגוף כל  –כיסוי על הגוף שלא יכירו 

 
 
 

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

