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   ", וזהו את משפטי התוכן אותם הבנתם. הטיגריס" סטקראו את הטק  . 1

סמנו את חסמי הקריאה (מילים, מאזכרים (=), סימני פיסוק (~) ומילות   . 2

  את התפקיד ולמי הכוונה.  ,וכתבו מעליהם את הפירוש) קישור    

  

  יסִר יגְ ִט הַ 

  

ה יֵ ְר ַא ל הָ ר, ׁשֶ מֵ ּנָ ל הַ ה ׁשֶ חָ ּפָ ְׁש ב ִמ רֹוא ְק הּום, וְ יּיִ לִ תּוחֲ ת הַ חַ ּפַ ְׁש ִמ לְ  ּיָ יס ׁשַ ִר יגְ ִּט הַ 

י לֵ עֲ ף ּבַ ֵר טֹות וְ רֹועָ יְ ן ּבַ כֵ ֹוׁשַהִּטיְגִריס ים. יִר ּכִ מַ  נּולָ ּכֻ ׁשֶ ת, יִ ּבַ ל הַ תּול חֲ ׁשֶ  ּוּלפִ אֲ וַ 

ים נִ עָ ְד מַ הַ  – ֹוּדבַ י לְ חַ  ַהִּטיְגִריסה. מֶ ֹוּדכַ ים וְ לִ ּיָ ים, ַא יִר זִ חֲ  מֹוים ּכְ לִ דֹוים ּגְ ּיִ חַ 

ים ִר בָ ְּד ד הַ חַ ה. ַא ּדָ בַ ה לְ ּיָ ה חַ בָ ֵק ּנְ הַ וְ  ,ֹוּדבַ י לְ ר חַ כָ ּזָ הַ  –י ִר יטָ לִ ה סֹוזֶ ים לָ ִא ְר קֹו

ְמַגֶּדֶלת ֶאת ַהּגּוִרים ה בָ ֵק ּנְ הַ הּוא ׁשֶ  ,יִר יטָ לִ א סֹוהּו ַהִּטיְגִריסׁשֶ  ל ּכָ ים עַ יִד עִ ְּמ הַ 

ֹ לְ    ר.כָ ּזָ ת הַ ַר זְ א עֶ ל

ם לֵ עָ א יֵ הּוה ׁשֶ נָ ּכָ סַ  ׁשר יֵ מַ לֹוה, ּכְ דָ חָ כְ ת הַ נַ ּכָ סַ א ּבְ צָ ְמ ּנִ ם הַ יּיִ ל חַ עַ א ּבַ הּו ַהִּטיְגִריס

ים ִד ּיָ ים, צַ יִס ִר יגְ יד ִט ר צֵ סֵ אֹוק הָ חֹ ת הַ רֹוְמ ּלַ יא ׁשֶ ִה  כָ ת לְ חַ ה ַא ּבָ ם. ִס לָ עֹוהָ מֵ 

ים ִׁש נָ אֲ יו לַ ָת מֹוצְ ת עַ ים ֶא ִר כְ ף מֹוַא ה, וְ פָ ּיָ הַ  תֹווָ ְר ל ּפַ ׁשֶ ּבְ  תֹוים אֹוִד ים צָ ּבִ ַר 

ל ה ׁשֶ יָ ְח ִּמ י הַ ֵר זֹום אֲ צּוְמ יא צִ ת ִה ֶר חֶ ה ַא ּבָ י. ִס ּוּפר ִר ׁשֶ ן ּכֹ הֶ ּבָ  ׁשּיֵ ים ׁשֶ ינִ ִמ אֲ ּמַ הַ 

- תה ַּת נָ מֹום ְׁש לָ עֹוּבָ  ּוּיחַ  ָעָברּבֶ . םהֶ ּבָ  יא חַ הּוׁשֶ ת רֹועָ ת יְ יתַ ִר ב ּכְ ֶק עֵ ַהִּטיְגִריס 

ן ִמ  דּוחֲ כְ ר נִ בָ ּכְ  ֶּיֶתרים, הַ גִ ה סּוּׁשָ ִמ ק חֲ ַר  רּוֹוְת ם ניֹוכַ , וְ יםִטיְגִריִס ל ים ׁשֶ נִ יִמ 

  ם.לָ עֹוהָ 

א ת הּויאּוצִ ְּמ ל ּבַ בָ ת, אֲ ידֹוִח פְ ת מַ דֹוּגָ ר אַ פֹוְס - יןֵא ה לְ ָא ָר ְׁש הַ  ׁשּמֵ ׁשַ ְמ  ַהִּטיְגִריס

ן ף ּבֶ ֵק ֹוּת ִּטיְגִריסת ירֹוִד ים נְ ִּת עִ ק לְ ַר ם, וְ דָ י ָא נֵ ם ּבְ ע עִ ּגָ ּמַ ל, ִמ לָ ּכְ  ֶר דֶ ע, ּבְ נָ ְמ נִ 

  ם.דָ ָא 

 

  _________________________ :סוג הטקסטמהו 

  ________________________________________________ :ונמק

  כעת ענו על השאלות שבדף המשימות. 
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