 .1קראו את הטקסט "הטיגריס" ,וזהו את משפטי התוכן אותם הב תם.
 .2סמ ו את חסמי הקריאה )מילים ,מאזכרים )=( ,סימ י פיסוק )~( ומילות
קישור ( וכתבו מעליהם את הפירוש ,את התפקיד ולמי הכוו ה.

ַה ִטיגְ ִריס
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הַ ִטּיגְ ִריס שַׁ ָיּ לְ ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ חֲ תוּלִ יִּ ים ,וְ הוּא ְקרוֹב ִמ ְשׁפָּ חָ ה שֶׁ ל הַ ָנּמֵ ר ,שֶׁ ל הָ ַא ְר ֵיה
וַ אֲ פִ לּוּ שֶׁ ל חֲ תוּל הַ בַּ יִ ת ,שֶׁ ֻכּלָ וּ מַ כִּ ִירים .הַ ִטּיגְ ִריס שׁוֹכֵ ן בַּ יְ עָ רוֹת וְ טוֹ ֵרף בַּ ֲעלֵ י
חַ יִּ ים גְּ דוֹלִ ים כְּ מוֹ חֲ זִ ִיריםַ ,א ָיּלִ ים וְ כַ דּוֹמֶ ה .הַ ִטּיגְ ִריס חַ י לְ בַ דּוֹ – הַ מַ ְדעָ ִ ים
קוֹ ְר ִאים לָ זֶ ה סוֹלִ יטָ ִרי – הַ זָּ כָ ר חַ י לְ בַ דּוֹ ,וְ הַ ְנּ ֵקבָ ה חַ ָיּה לְ בַ דָּ הַ .אחַ ד הַ ְדּבָ ִרים
גּוּרים
ידים עַ ל כָּ שֶׁ הַ ִטּיגְ ִריס הוּא סוֹלִ יטָ ִרי ,הוּא שֶׁ הַ נְּ ֵקבָ ה ְמגַדֶּ לֶת ֶאת הַ ִ
הַ ְמּעִ ִ
לְ ל ֹא עֶ זְ ַרת הַ זָּ כָ ר.
הַ ִטּיגְ ִריס הוּא בַּ עַ ל חַ יִּ ים הַ נִּ ְמצָ א בְּ סַ כָּ ַ ת הַ כְ חָ דָ ה ,כְּ לוֹמַ ר ֵישׁ סַ כָּ ָ ה שֶׁ הוּא ֵיעָ לֵ ם
יסים ,צַ ָיּ ִדים
חק הָ אוֹסֵ ר צֵ יד ִטיגְ ִר ִ
מֵ הָ עוֹלָ םִ .סבָּ ה ַאחַ ת לְ כָ ִהיא שֶׁ לַּ ְמרוֹת הַ ֹ
ַרבִּ ים צָ ִדים אוֹתוֹ בְּ שֶׁ ל פַּ ְרוָ תוֹ הַ ָיּפָ ה ,וְ ַאף מוֹכְ ִרים ֶאת עַ צְ מוֹ ָתיו לַ אֲ ָ ִשׁים
הַ מַּ אֲ ִמי ִ ים שֶׁ ֵיּשׁ בָּ הֶ ן ֹכּשֶׁ ר ִרפּוּיִ .סבָּ ה ַאחֶ ֶרת ִהיא צִ ְמצוּם אֲ זוֹ ֵרי הַ ִמּ ְח ָיה שֶׁ ל
יתת יְ עָ רוֹת שֶׁ הוּא חַ י בָּ הֶ ם .בֶּ עָ בָ ר חַ יּוּ בָּ עוֹלָ ם ְשׁמוֹ ָ ה ַתּת-
ַה ִטּיגְ ִריס עֵ ֶקב כְּ ִר ַ
וֹתרוּ ַרק חֲ ִמשָּׁ ה סוּגִ ים ,הַ יּ ֶֶתר כְּ בָ ר ִ כְ חֲ דוּ ִמן
יסים ,וְ כַ יוֹם ְ
ִמי ִ ים שֶׁ ל ִטיגְ ִר ִ
הָ עוֹלָ ם.
ַה ִטּיגְ ִריס ְמשַׁ מֵּ שׁ הַ ְשׁ ָר ָאה לְ ֵאיןְ -ספוֹר ַא ָגּדוֹת מַ פְ ִחידוֹת ,אֲ בָ ל בַּ ְמּצִ יאוּת הוּא
ִ ְמ ָ ע ,בְּ דֶ ֶר כְּ לָ לִ ,ממַּ ָגּע עִ ם בְּ ֵ י ָאדָ ם ,וְ ַרק לְ עִ ִתּים ְ ִדירוֹת ִטּיגְ ִריס תּוֹ ֵקף בֶּ ן
ָאדָ ם.

מהו סוג הטקסט_________________________ :
מקו________________________________________________ :
כעת ע ו על השאלות שבדף המשימות.
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