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יס יְגרִּ         ַהטִּ

ים, ְשַפַחת ַהֲחתּולִּ ְך ְלמִּ יס ַשיָּ יְגרִּ ַאְריֶׁה   ַהטִּ ל הָּ ל ַהנֵָּמר, שֶׁ ה שֶׁ חָּ ְשפָּ רֹוב מִּ ְוהּוא קָּ

ים.  ירִּ נּו ַמכִּ ת, אֹותֹו כֻּּלָּ תּול ַהַביִּ ל חָּ ּלּו שֶׁ  ַוֲאפִּ

ים  ים, ְתאֹואִּ ים, ֵאילִּ ירִּ ים ְכמֹו ֲחזִּ ים ְגדֹולִּ רֹות ְוטֹוֵרף ַבֲעֵלי ַחיִּ יס שֹוֵכן ַבְיעָּ יְגרִּ ַהטִּ

יס ַחי ְלַבד  יְגרִּ ה. ַהטִּ י  –ְוַכּדֹומֶׁ רִּ יטָּ ה סֹולִּ זֶׁ ים לָּ ים קֹוְראִּ נִּ ר ַחי ְלַבּדֹו  –ַהַמְדעָּ כָּ ַהזָּ

רִּ  ה. ַאַחד ַהְּדבָּ יָּה ְלַבּדָּ ה חָּ ה ְוַהְנֵקבָּ י זֶׁ רִּ יטָּ יס הּוא סֹולִּ יְגרִּ ַהטִּ ְך שֶׁ ים ַעל כָּ ידִּ ים ַהְמעִּ

ים ַעל ּדּול ַהגּורִּ ר.-גִּ כָּ ְזַרת ַהזָּ ה ְלֹלא עֶׁ  ְיֵדי ַהְנֵקבָּ

ֵלם  הּוא ֵיעָּ נָּה שֶׁ ה, ְכלֹוַמר, ֵיש ַסכָּ דָּ ַנת ַהְכחָּ א ְבַסכָּ ְמצָּ ים ַהנִּ יס הּוא ַבַעל ַחיִּ יְגרִּ ַהטִּ

ה  בָּ עֹולָּם. סִּ ים ֵמהָּ דִּ ים, ַציָּ יסִּ יְגרִּ אֹוֵסר ֵציד טִּ ַלְמרֹות ַהחֹוק הָּ יא שֶׁ ְך הִּ ַאַחת ְלכָּ

ים  יו ַלֲאנָּשִּ ת ַעְצמֹותָּ ים אֶׁ ה, ְוַאף מֹוְכרִּ פָּ תֹו ַהיָּ ְרוָּ ל פָּ ים אֹותֹו ְבשֶׁ דִּ ים צָּ ַרבִּ

ְמצּום ֲאזֹוֵרי הַ  יא צִּ ת הִּ רֶׁ ה ֲאחֶׁ בָּ פּוי. סִּ ר רִּ ֵהן ֹכשֶׁ ֵיש בָּ ים שֶׁ ינִּ ל ַהַמֲאמִּ ְחיָּה שֶׁ מִּ

ל  ים שֶׁ נִּ עֹולָּם ְשמֹונָּה ַתת מִּ יּו בָּ ם הּוא ַחי. ַפַעם חָּ הֶׁ רֹות בָּ ת ְיעָּ יתָּ ב ְכרִּ יס ֵעקֶׁ יְגרִּ ַהטִּ

עֹולָּם. ן הָּ ְכֲחּדּו מִּ ים, ַהְשַאר ְכַבר נִּ ה סּוגִּ שָּ ְשֲארּו ַרק ַחמִּ ים, ְוַכיֹום נִּ יסִּ יְגרִּ  טִּ

ָאה  יס ְמַשֵמש ַהְשרָּ יְגרִּ יאּות הּוא ַהטִּ ל ַבְמצִּ ידֹות, ֲאבָּ דֹות ַמְפחִּ ְלֵאין ְספֹור ֲאגָּ

ם. ן ָאדָּ יס תֹוֵקף בֶׁ יְגרִּ ירֹות טִּ ים ְנדִּ תִּ ם, ְוַרק ְלעִּ ם ְבֵני ָאדָּ ע עִּ ַמגָּ ל, מִּ ְך ְכלָּ רֶׁ ְמנָּע, ְבדֶׁ  נִּ
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 השלם את תעודת הזהות של הטגריס: .1
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 שם:___________________________

 שם משפחה:____________________

 מקום מגורי הטגריס:_______________________

 מזון הטיגריס: _____________________

 תכונה מיוחדת של הטיגריס:________________

 הגורים:____________________אחריות על גידול 

 ___סיבות להכחדת הטיגריסים:_________________

 

 

 כיצד לדעתך אפשר למנוע את הכחדת הטיגריסים ? .2
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 המילים(  השלם את המשפטים בעזרת מילה מתאימה .3

 החסרות נמצאות בקטע.(

 

 הטיגריס חי לבד לכן קוראים לו _______________. -

 בארץ היו פעם נמרים אך כמעט כולם _________________ . -

 __________ מזג האויר הגשום ,לא נוכל לצאת לטיול. -

 החתול שרבץ על השטיח שמש כ_____________ לצייר. -
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