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  טקסט נלווה

  קראו את הטקסט וענו על השאלה שלאחריו.

  הטיפול בבעלי חיים ארסיים

  פי ויקיפדיה-מעובד על

ד יַ לְ , ְּכֶׁשֵהם יׁשִא  ְׁשמֹוַנת ֲאָלִפיםה ּכִ נָ י ׁשָ ּדֵ ע ִמ ּצָ מֻ ְמ ים ּבִ עִ ּגָ פְ ל נִ ֵא ָר ְׂש ת יִ ינַ ִד ְמ ּבִ 

י ִד ּיָ י ִמ ּוּנת ּפִ בֶ ּיֶ חַ י ְמ ִס ְר ים ַא ּיִ חַ -לעַ י ּבַ דֵ יְ -לת עַ מֶ ֶר גְ ּנִ ה הַ יעָ גִ ים. ּפְ ּיִ ִס ְר ים ַא ּיִ חַ -ילֵ עֲ ּבַ 

  ים. לִ ית חֹובֵ לְ 

ת טּוְּׁש ּפַ ְת ת ִה ב ֶא ּכֵ עַ לְ  נּוֵת רּוׁשָ פְ ֶא ּבְ  ׁשיֵ  ַא  ,ּהמָ צְ ה עַ יעָ גִ ּפְ ל ּבַ ּפֵ טַ לְ  נּוֵת רּוׁשָ פְ ֶא ּבְ ין ֵא 

  ים.לִ ית חֹובֵ ע לְ ּגַ פְ ּנִ הַ  ֹו ֶׁשלתעָ ּגָ ן הַ מַ זְ ֶאת " יחַ וִ ְר הַ לְ " כָ בְ ס ּוֶר ֶא הָ 

  :עּגַ פְ ּנִ ם ׁשֶ דָ ל ָא ֵאצֶ  יעַ פִ הֹוים לְ לִ לּור עֲ ׁשֶ ים אֲ נִ ימָ ִּס הַ 

ם ף ּדָ טֶ ן, ׁשֶ פֹוּלָ ה, עִ ׁשָ לְ ים, חֻ בִ ֵא , ּכְ הׁשָ ּכָ י הַ נֵ ימָ ים ִס ִּת עִ לְ ה ּוׁשָ ּכָ הַ ר הַ ֹוּזֵא ת ּבְ יחּופִ נְ 

  ֹות.יּוצֻ ּוְ ּכַ ְת ִה וְ  ּהָ בֹוק ּגָ פֶ ת, ּדֹ רֹוחֹ ְר חַ ם, ְס י, חֹ יִמ נִ ּפְ 

  תרֹוסּות אֲ ֹוּלעֻ ּפְ 

, הׁשָ ּכָ הַ ם הַ קֹות ְמ ין לחתוך ֶא ֵא , סֶר אֶ ת הָ ץ אֶ צֹ ְמ ין לִ ֵא , םקֹוּמָ ת הַ אֶ  דֵר גָ ין לְ ֵא 

  יםיִד ִר וְ  ים אֹוִק ְר ם עֹוסַ חֲ  יחַ ּנִ הַ ין לְ ֵא 

  תרֹוּתָ ת מֻ לּועֻ ּפְ 

  .עּגָ פְ ּנִ ת הַ יב אֶ ּכִ ְׁש הַ לְ , עּגָ פְ ּנִ ת הַ ֶא  יעַ ּגִ ְר הַ לְ , הָר זְ יק עֶ עִ זְ הַ לְ 

  

  אלו מבין הסימנים המופיעים בטקסט הנלווה מצויינים בטקסט המקורי? 
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