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ג ָהֵראוֹת  דַּ

  

  

 

ִים  מַּ ם ֵהם נֹוְשִמים בַּ תָּ ֶהם ִזיִמים, ֶשְבֶעְזרָּ ִים ְוֵיש לָּ מַּ ִיים בַּ ִגים חַּ דָּ , הַּ יָּדּועַּ כַּ

ֲאִויר ּוְכֶשמֹוִציִאים ם לָּ ֵראֹות ֶשְשמֹו הּוא   אֹותָּ ג הָּ ך דַּ ֵהם ֵמִתים. ֹלא כָּ

ְנֵיִנים   ְפרֹוטֹוֵפְטרּוס. ְמעַּ ְנִדיִרים ְוהַּ ְיצּוִרים הַּ ד הַּ ְפרֹוטֹוֵפְטרּוס הּוא ַאחַּ הַּ

ם ֵראֹות, ִמשּום ֶשְבֵני ִמנֹו ֶשל  ט ִזיִמים ְוגַּ ֵראֹות ֵיש ְמעַּ ג הָּ עֹולָּם כֻּּלֹו. ְלדַּ בָּ

ִמים ֵאּלּו הַּ  ֲאגָּ ה, וַּ ְרדּוִדים ֶשל ַאְפִריקָּ ִמים הָּ ֲאגָּ ְפרֹוטֹוֵפְטרּוס ֲחִיים בָּ

ִים  מַּ ֲאֶשר הַּ ה, כַּ ְיֵבשָּ עֹונָּה הַּ את הָּ ִמים. ִלְקרַּ ְגשָּ ק ְבעֹונַּת הַּ ִים רַּ ְּלִאים ְבמַּ ִמְתמַּ

ִגים ּוְמנַּ  דָּ ֵלם ִבְמִהירּות ִנְבֲהִלים הַּ ְתִחיִלים ְלֵהעָּ ִמים מַּ ֲאגָּ ם בַּ ל כֹוחָּ ִסים ְבכָּ

ֲחֶסה ְבִמְקוֵוי ִכים שֹונֹות ִלְבֹרחַּ ְוִלְמֹצא מַּ ִלים.-ּוִבְדרָּ ִקים ּוִבְנחָּ ִים ֲעמֻּ  מַּ

ם  ֲאגָּ ם בָּ ְצִליִחים ּומֹוְצִאים ֶאת מֹותָּ ִבים ֵאינָּם מַּ ֶעֶצב, רַּ ְרֵבה הָּ ְך, ְלמַּ אַּ

ֵר  ג הָּ ֵמק. דַּ ִמְצטַּ בֹוץ ְד ּואֹות ֵאינֹו בֹוֵרחַּ ְוֵאינֹו מהַּ ת לַּ ָאג, ֶשֵכן הּוא שֹוֵקעַּ ְבנַּחַּ

ְפִריש  ן ֶשאֹותֹו הּוא יֹוֵצר ְסִביב גּופֹו, ּומַּ טָּ ל קָּ לָּ ְרֵבל ְבחָּ ן, ִמְתכַּ ָאגָּ ִעית הָּ ְרקָּ ְבקַּ

ד ְלֹתם עֹונַּת  ם עַּ אן הּוא ִנְרדַּ ת ֶשל ֹגֶלם. כָּ עַּ ד ֶשהּוא ִנְרֶאה ְכמֹו ְפקַּ ב עַּ ִריר רַּ

נָּה, ֹיֶבש, ֲחִצי שָּ ֵראֹות  הַּ ג הָּ ְך דַּ ִנים. כָּ ֹלש שָּ ֵמים ֲאִפיּלּו שָּ ה ְוִלְפעָּ נָּה ְשֵלמָּ שָּ

ג ָאֵחר  ֶהם ַאף דָּ ֵיים ִבְמקֹומֹות ּוִבְתנִָּאים ֶשבָּ ְמִשיְך ּוְלִהְתקַּ כֹול ְלהַּ יָּ

מֹונּו.  ֵאינוֹ  ן ִמְפֵני ֶשהּוא נֹוֵשם ְבִדיּוק כַּ מּובָּ ל ִלְחיֹות, ְוֹזאת כַּ גָּ  ְמסֻּ

 

 

 

 

 

 

 

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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 .קרא את הקטע על דג הראות וענה על השאלות:1

 א. מהו שם המדעי של דג הראות?

 

 מה הבעיה של רוב הדגים החיים באגמים הרדודים של אפריקה ?ב. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ורד דג הראות את העונה היבשה?ג. כיצד ש  

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ?ד. איך יתכן שדג הראות מצליח לחיות ללא מיים 

_____________________________________________________

___________________________________________________ 

ה. מה ההבדל בין אברי הנשימה של רוב הדגים לאברי הנשימה של דג 

 הראות?

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ו. מהו הזמן המירבי בו יכול להיות דג הראות בתרדמת ?

_____________________________________________________ 

 

 חבר משפטים למילים הבאות:. 2

 ______________________________________זימים:_______ -

 מתכרבל :____________________________________________ -

 ריר :______________________________________________ -

 מקווי מים:__________________________________________

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

