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החי:
כמה מיני ציפורים ישנם בעולם ?. 1

כמה רגליים יש לעכביש? . 2

מהו משך ההיריון של הפילים?  . 3

מהו טופר?. 4

 כמה ימים יכול הגמל להחזיק מעמד מבלי לשתות מים . 5
במצב של חוסר עמל ובטמפרטורה של 30-40 מעלות צלזסיוס?

מי הולך ממקום למקום מבלי לעזוב את ביתו?  . 6

מיהו המכרסם הניזון מזרעי אורנים ואיצטרובלים ?  . 7

מהו מקור השם נשר?  . 8

מהו מקור השם חוויאי? . 9

איך העקרבים נושאים את צאצאיהם?      . 10

מהו המקור לשם נמר?     . 11

מי מבעלי החיים מכונה בשם שאקל ?   . 12

האם האימרה “ אדם לאדם זאב” מתאימה לאורח חייו של הזאב?. 13

היכן היחמור הפרסי שוחרר בטבע בארץ?. 14

א בכרמלאובנגב.	.

א בגלילאהעליוןאובהריאיהודה.אב.

קרניו של איזה בעל חיים נושרות מדי שנה?. 15

א יחמוראפרסי.	.

א יעלאנובי.ב.

אוגר מזון במעונו לקראת החורף הוא:. 16

א דורבן.	.

א נמלתאהקציר.אב.

יונקים הפעילים בלילה:. 17

א אא	.אינשופים.	.

א אאב.אעטלפים.ב.

איזה עוף לבן פעיל בלילה ובעל מעוף חרישי?. 18

א ינשוף.	.

א תנשמת.אב.
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החי - המשך:
ציפור קטנה הניזונה מצוף של פרחים:. 19

א צופית.	.

א דרור.ב.

א שרקית.אג.

ציפור הנודדת  בסתיו מאירופה לארץ ישראל:. 20

א 	נפה.	.

א חסידה.ב.

ציפור הנשאר בארץ  בעונת החורף:. 21

א נחלי	לי.	.

א 	נפתאהבקר.ב.

מהו משך ההיריון של יעל?. 22

א 12אחודשים.	.

א 5אחודשים.ב.

לאן החסידות שבות שנה אחר שנה?. 23

א למקוםאהקינוןאשהיהאבשנהאשעברה.	.

א לבןאהזוגאהזכראמשנהאשעברה.ב.

מה משך ההיריון של ג’ירפה?. 24

השלם את האימרה בשאלות הבאות:

הוא עובד כמו…? . 25

הוא ערום …? . 26

הוא רעב כמו …?. 27

מיהו בעל החיים הגדול ביותר בעולם במים?. 28

מיהו בעל החיים הגדול בעולם ביבשה?   . 29

למה משמשות אוזניו של הפיל מלבד לשמיעה?  . 30

היכן מופיעים תוכים בתנ”ך?  . 31

מה משך ההריון של פרה? . 32

מי שוקל יותר - פר או פרה?. 33

כמה ליטר חלב מניבה פרה ליום בממוצע? . 34

כמה זמן ישן סוס בלילה?. 35

איזה נחש מכונה בשם נחש משקפיים?  . 36
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החי - המשך:
מיהו הקוף הגדול ביותר?  . 37

מיהו חובב הבירה מבעלי החיים? 

החי במקרא – היכן מוזכרים בעלי החיים הבאים?. 38

אריה -. 39

שה -. 40

נשר -. 41

נחש - . 42

כלב -   . 43

זאב -. 44

נמר -. 45

נשר - . 46

צבי -. 47

שועל - . 48

מדוע הלווייתן עולה מעל לפני המים?. 49

מיהו הנחש הארסי ביותר המצוי בישראל?. 50

ממה ניזון נחש הצפע?. 51

מהי צורת ההכשה של נחש צפע עין גדי?. 52

איזה בעל חיים אינו משמיע קול בכלל?. 53

מדוע לג’ירפה יש צוואר ארוך?. 54

איזה בעל חיים ממין זכר נכנס להיריון?. 55

כמה נשמות יש לחתול?. 56

איזה כלי נגינה מייצג החתול?. 57

מהו ההבדל בין אליגטור לבין תנין?. 58

מיהו בעל החיים היבשתי המהיר ביותר ? . 59

מיהו היונק בעל מחזור הרבייה הקצר ביותר?. 60

איזה בעל חיים נקרא בשם מרינו?. 61

כיצד מכונה הכבשה המובילה את העדר?. 62

מה המשותף לעופות:  אנפה, ינשוף, יסעור?. 63

מהו טפיר?. 64
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תשובות - החי
תשובהשאלה

1400

שמונה רגליים2

22-20 חודשים3

ציפורן של חיית טרף4

17 יום5

צב6

חולדה נודדת7

על שם נשירת נוצותיו מצווארו8

מארמית. חוואי - עוף דורס האוכל נחשים9

מרכיבים אותם על גבם כשק קמח10

היותו מנומר בכתמים שחורים - חברבורות11

תן12

 לא. הזאב הבוגר אינו פוגע לא בגור ולא בנקבה, כך שהאימרה13
 אינה נכונה

תשובהשאלה
א14

א15

ב16

ב17

ב18

א19

ב20

א21

ב22

א23

450 יום בממוצע24

חמור25

כנחש26

ככלב27
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תשובהשאלה
הלווייתן הכחול28

פיל29

לקירור גופו30

 " אני תרשיש נשאת זהב וכסף ושנהבים וקופים ותוכיים"31
 )מלכים א' י' 22(

כתשעה חודשים ,277 יום32

 הפר מגיע לכדי 1000 ק"ג והפרה מגיעה למשקל של33
 500 ק"ג

30 ליטר34

חצי שעה35

נחש קוברה36

גורילה37

פיל38

"אריה שאג מי לא יירא" )עמוס ג' 8( 39

"איה השה לעולה"40

תשובהשאלה
"מנשרים קלו מאריות גברו"41

"והנחש היה ערום מכל חיית השדה"42

"פני הדור כפני הכלב"43

"וגר זאב עם כבש"44

"ונמר עם גדי ירבץ"45

"על כנפי נשרים"46

"הצבי ישראל על במותיך חלל"47

"שועלים קטנים מחבלים כרמים"48

כדי לשאוף אוויר49

נחש צפע50

 מבעלי חיים, הוא מכיש אותם, הם מתים ולאחר מכן הוא אוכל 51
אותם. בנוסף הוא ניזון מצמחים. הבהרה: אין הנחש אוכל פגרים

 ההכשה היא צידית ואילו אצל נחש צפע רגיל ההכשה 52
היא מלמעלה

ג'ירפה53
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תשובהשאלה
  א. לפי חוק האבולוציה של דרווין היא נבראה כך כדי לשרוד, כי54

  אם לא היה לה צוואר ארוך, הוא לא הייתה יכולה להגיע לצמרות
 העצים כדי לראות את הסכנה מרחוק ולברוח מפני הטרף
 ב. כי כך אלוהים ברא אותה, כך שאין לערער על כך, ישנן 

חיות עם צוואר ארוך וישנן עם צוואר קצר.

סוסון ים55

תשע, לפי אמונה עממית56

קלרינט57

 לתנין ישנן לסתות צרות יותר, והשן הרביעית בלסתו 58
התחתונה בולטת החוצה

הברדלס צ'יטה59

 חדף קצר זנב. הנקבה ממליטה לאחר היריון של 15 ימים60
 5-6 גורים

 כבשה, השם מהשפה הספרדית. גזע של כבשים דקות  61
צמר, צמר משובח

משכוכית, מלשון משיכה62

שמן ניתן למסוקי תובלה בחיל האוויר63

תשובהשאלה
יונק דמוי חזיר המצוי בדרום אמריקה64




