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 / משימות ציפורים נדידת

 זנד מחבר: גידי

 

 "נדידת ציפורים" וענו על השאלות הבאות: ים בנושאהטקסט לכקראו את 

 ?(1מס'  נושאהסבירי מהי נדידה )בעזרת  .1

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

ערכו השוואה בין מיני הציפורים השונות  – "סוגים " 3מס'  שאנולפי המידע המופיע ב .2

 בעזרת הטבלה הבאה: –החיות בישראל 

 שם הקבוצה
זמן השהייה בארץ 

 ישראל
 דוגמה

נודדים 
 (v/x )סמן

  דוגמה:
 עופות יציבים

 X דרור הבית לאורך כל השנה

    

    

    

    

 

 _____________ ?נודדותציפורים  –פרוייקט "הציפור שחקרת בשבוע שעבר ביהי מ א. .3

____________________________________________________________ 

 ___________ !נמקי ?ימה הציפור שלךמתא -מתוך הטבלה ב. לאיזה סוג של ציפורים 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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 ?יםמהי מטרתו של כותב הטקסט .4

 לפרט את מיני הציפורים הנודדות בישראל. .א

 לצאת למסע בעקבות הציפורים הנודדות. .ב

 לידע ולתאר את תופעת הנדידה של הציפורים. .ג

 להסביר מדוע בעבר לא ידעו על נדידת ציפורים. .ד

 

 ? (3נושא מס' ) הציפוריםא. איך עוקבים אחרי נדידת  .5

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

4. ______________________________ 

 ב. איזו שיטת מעקב עדיפה, לדעתך? נמקו!

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 נכון או לא נכון ליד כל משפט: וסמנ .6

 נכון / לא נכון     .כל הציפורים נודדות ממקום למקום .א

 נכון / לא נכון     .הנחליאלי נודד אלינו בעונת האביב .ב

 נכון / לא נכון   .ישראל היא מסלול נדידה מועדף על הציפורים .ג

 נכון / לא נכון   .בסתיו ובאביב –הציפורים נודדות פעמיים בשנה  .ד

 נכון / לא נכון  .יותר ורים נודדות למקומות בהם ישנו מזג אויר נוחהציפ .ה

 

 _______________________________ ?ציפורים נודדות עוברות בישראלכמה  א. .7

 ________ ?מדוע בוחרות ציפורים רבות לעבור דוקא בישראל במסלול הנדידה שלהן. ב

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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 ומז הכינוי המודגש במשפטים הבאים?אל מי ר .8

 _____________ -( 1" )טקסט מס' עבורם יותר נוח האויר מזג בהם באזורים" .א

 _______________ -( 2)טקסט מס'  "כאן צאצאיהם את ומגדלים דוגרים .ב

  ___________ -( 4" )טקסט מס' השנה של זאת בתקופה" .ג

 -( 5)טקסט מס'  "מעליה מתרכזים הדואים העופות של הנדידה מסלולי ולכן" .ד

__________________ 

 _______________ -(6)טקסט מס' " השחורה החסידה הוא אליה קרוב מין" .ה

 

 המסתוריות התופעות אחת בעקבות, קצר מסע לפניכם"בפיסקת הפתיחה כותב המחבר:  .9

מדוע לדעתך, מכנה המחבר את נדידת הציפורים:  ."עבטב לנו המוכרות, ביותר והמדהימות

 "?תופעה מסתורית ומדהימה"

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 כתבי ליד כל שאלה, באיזה טקסט ניתן למצוא את התשובה עבורה: .10

 טקסט מס' ___   ? בשנים עברוכמה עופות חלפו בשמי הארץ  .א

 טקסט מס' ___   ?נמצאים בארץ בעונת החורףאילו סוגי ציפורים  .ב

 טקסט מס' ___    כיצד מסייע המכ"ם למעקב אחרי הציפורים? .ג

 טקסט מס' ___    מדוע עופות רבים חולפים בשמי ישראל? .ד

 טקסט מס' ___   רף?אילו סוגים של ברווזים נודדים לישראל בחו .ה

 

 

 בהצלחה!


