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  שאלות. , ערכו דיאלוג עם הטקסט וענו על הקראו את הטקסט

  חידת הדינוזאורים
  )97גיליון  ,"(מתוך: "עניין חדש

    ליון יפני כדור הארץ לפני כמאה מ-הדינוזאורים היו בעלי חיים ענקיים שחיו על

    ות. אך היו ביניהם גם טורפים אכזריים בעליריו אוכלי עשב, צמחים ופֵ רובם השנה. 

    ניים נוראות שנקראו ברונטוזאורים. והיו שם גם בעלי כנפיים: עופותציפורניים וִש 

    והיו כאלה שהלכו על ארבע.  ,טורפים ללא רחמים. היו כאלה שהלכו על שתי רגליים

  5  ריון קשקשים על גופם. אורך גופם של היו בעלי עור חלק, והיו כאלה שנשאו ש

    . לפתע הם נעלמו. לפני נותטו 40 - ומשקלם כ ,מטר 30הדינוזאורים הגדולים היה 

    רו בבטון שנתקשה. רק ותליון שנה הם גוועו ומתו. רק עקבות רגליהם ניכשישים מ

    עצמותיהם נמצאו מאובנות בתוך סלעים.

    ל כדור הארץ?מה קרה? מדוע הם נכחדו ונעלמו מע

  10  האקלים השתנה. אוויר  - ליון שנה קרה דבר נורא על פני כדור הארץ ילפני שישים מ

    קר חדר לאזורים החמים והלחים ששם חיו הדינוזאורים. במקום אחר, שגם בו 

    נוס יבמקום בו נמצא עכשיו האוקי(ציף הים את היבשה. חיו הדינוזאורים, הֵ 

    העשב הגבוה נבל, גם  ).בשה שעליה התהלכו הדינוזאוריםי בעברתה יהי ,האטלנטי

    ר הצמחים, שהיו מזונם של הדינוזאורים, נבלו. לדינוזאורים לא היה מה לאכול ית

  15  הם גוועו ברעב ומתו, וכאשר מתו הדינוזאורים אוכלי העשב, מתו גם  –

    הדינוזאורים הטורפים, כי לא היה להם מי לטרוף!!!

    ליון שנה נפל על כדור הארץ מטאור ענקי, ים חושבים, שלפני כשישים מחוקרים רבי

    המטאור הזה בנופלו חפר סלע ענק שירד מן החלל ונחת בכוח רב על כדור הארץ. 

    מכתש אדיר באדמה. ענני חול ואבק עלו מן הבור וכיסו את עין השמים. כמות החול 

  20  במשך ימים רבים. השמש  שהסתירה את השמשעד  –תה כה גדולה יוהאבק הי

    לא חיממה את האזורים החמים שבהם חיו הדינוזאורים. השמש גם לא כמעט 

    הצמחים אינם מסוגלים לייצר לעצמם מזון.  –את הצמחים. ובלי אור שמש האירה 

    הצמחים ונבלו.קמלו הקור ובגלל האפלה בגלל 

    הדינוזאורים. באותם יש חוקרים החושבים שלא המטאור גרם לאסון שבא על 

  25  ימים היו על פני כדור הארץ הרי געש פעילים רבים.

    ידועה, היו אז התפרצויות רבות מאוד - החוקרים האלה סבורים, שבגלל סיבה בלתי

    פות ענקיות, ששרפו הרי געש חדשים. הרי הגעש גרמו לשֵר  "נולדו"ו ,של הרי געש

    פר רב וגזים הגעש פרצו לבה לוהטת, ֵא  כמעט את כל הצמחייה. מתוך לועות הרי

    פני כדור הארץ. השינוי גרם להרים - רעילים. כל אלה גרמו לשינויי האקלים על

  30  שנוצרו לפתע, ליבשות ששקעו והפכו לימים, ולמותם של הדינוזאורים...

    לאט, בהדרגה.-אחת. אולי האקלים השתנה לאט- ואולי האקלים לא השתנה בבת

    אחת. זאת אין איש יודע. את החידה לקחו עמם-כל הדינוזאורים מתו בבתאולי לא 

 

 


