הטקסט שלפניכם הוא מידעי .קראו אותו ,וענו על השאלות שאחריו.

הַ נּ ָָדל ָה ַא ְר ִסי
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לִמצ ֹא אוֹתוֹ בְּ חֻ ְרשׁוֹת ְסלָעִ ים,
הַ נָּדָ ל ָה ַא ְר ִסי שַׁ ָיּ לְמַ ְחל ֶֶקת הַ נְּ דָ לִ יםֶ .אפְ שָׁ ר ְ
צוּקים .א ֶֹר גּוּפוֹ יָכוֹל לְהַ גִּ יעַ עַ ד ִשׁ ְבעָ ה
בְּ צִ ֵדּי ְדּ ָרכִ ים עֲזוּבוֹת ,בִּ ְמ ִחלּוֹת וּבִ ְמ ִ
עָ שָׂ ר ס"מ .גּוּפוֹ בָּ וּי מֵ עֶ ְשׂ ִרים וַחֲ ִמשָּׁ ה פְּ ָר ִקים ,וְ יֵשׁ לוֹ עֶ ְשׂ ִרים וְ ֶאחָ ד זוּגוֹת
ַרגְ לַ יִם.
הָ ַרגְ לַ יִם עוֹזְ רוֹת לוֹ לָ וּעַ בַּ חוֹלוֹת וּמַ פְ ִחיתוֹת ֶאת הַ לַּחַ ץ עַ ל הַ חוֹל ,וְ כָ הוּא ל ֹא
שׁוֹקעַ – כְּ מוֹ טַ ְק ֶשׁנָּע עַ ל שַׁ ְרשֶׁ ֶרת ְר ָחבָ ה.
ֵ
וּמתּוֹלָ עִ ים .כַּאֲ ֶשׁר הוּא חָ שׁ
הַ נָּדָ ל ִ זּוֹן ִמפִּ רֻ ֵקי ַרגְ ַליִם שֶׁ הוּא מַ צְ לִיחַ ל ְִתפֹּסִ ,
בּוֹחן אוֹתוֹ בְּ ֶא ְמצָ עוּת ְמחוֹשׁוֹן וְ ָאז תּוֹפֵס אוֹתוֹ בְּ ַרגְ לָיו .זוּג
בְּ טֶ ֶרף ִמ ְת ָק ֵרב ,הוּא ֵ
הָ ַרגְ לַ יִם הַ ִקּ ְד ִמי חָ לוּל ,וּבְ עֶ זְ ָרתוֹ הוּא מַ זְ ִריק ְלטַ ְרפּוֹ ֶא ֶרס .צֶ בַ ע ְמחוֹ ָשׁיו ָאדֹם,
לְה ְת ָק ֵרב ֵאלָיו אוֹ לִ פְ ֹגּעַ בּוֹ – ֵאלֶּה הֵ ם צִ בְ עֵ י
בְּ מַ ָטּ ָרה לְהַ זְ ִהיר בַּ עֲלֵי חַ יִּים ל ֹא ִ
ַאזְ ָה ָרה.
ָאדָ ם שֶׁ נִּ ְשַׁ ך עַ לְ -י ֵדי ָ דָ ל ַא ְר ִסיֵ ,אי וֹ בְּ סַ כָּ ַת חַ יִּיםַ ,א עָ לוּל לָ חוּשׁ כְּ ֵא ִבים
יִתּכֵן שֶׁ יּ ְַרגִּ ישׁ
לְה ְת ַפֵּ ח .חֹם גּוּפוֹ עָ לוּל ַלעֲלוֹת ְמעַ טָ .
וּמקוֹם הַ נּ ְִשׁיכָה עָ לוּל ִ
עַ זִּ יםְ ,
ְסחַ ְרח ֶֹרת וּבְ ִחילָה.
ִאם ִכְ ַס ָ דָ ל לְבַ יִתֵ ,אין ל ְִתפֹּס אוֹתוֹ בַּ יָּד .יֵשׁ לְסַ לְּ קוֹ וּלְהַ ְר ִחיקוֹ בְּ עֶ זְ ַרת מַ ֵקּל
אוֹ ֶא ְמצָ עִ י ַאחֵ ר.

ה דל הארסי – משימות
איתור מידע )תוכן גלוי( ,הב ה מפורשת
 .1מהו מזו ו של ה דל? ___________________________________
 .2מהו האזור בו חי ה דל? ________________________________
מטה-לשון שאלות
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למה מתייחסת המילה "הוא" בשורה ?5
א .לט ק
ב .לחול
ג .ל דל
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