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  ניכם שני טקסטים בנושא החצב. קראו אותם, וענו על השאלות שאחריהם. לפ

  חצב       1טקסט מס' 

ים ִח מָ ּצְ ל הַ ים ׁשֶ לִ עָ ד. הֶ אֹול ְמ דֹול ּגָ צָ ּבָ  לֹו ׁשיֵ ים ׁשֶ ּיִ נִ ּׁשָ ֹוּׁשת הַ חַ ּפַ ְׁש ִּמ ח ִמ מַ צֵ 

י ֵר חֲ ה ַא מָ דָ אֲ הָ ם מֵ יִא צְ ם יֹוה. הֵ בָ חָ ב ְר ֶר חֶ  מֹויא ּכְ ם ִה הֶ לָ ה ׁשֶ ָר ּוּצהַ ים, וְ לִ דֹוּגְ 

ד ּוּמעַ יב לְ בִ ּסָ ים ִמ ִר ּדָ סֻ ב ְמ צָ חָ ל הֶ ים ׁשֶ ִח ָר ּפְ ים. הַ נִ ֹואׁשִר ים הָ ִמ ׁשָ ּגְ ים הַ ִד ְר יֹוׁשֶ 

ים ִח ָּת פְ ם נִ הֵ ים, וְ נִ בָ ים לְ ִח ָר ה ּפְ ּבֵ ְר הַ  ׁשת יֵ חַ ַר פְ ד ִּת ּוּמל עַ כָ . ּבְ ּהַ בֹות ּגָ חַ ַר פְ ִּת 

ים ִח ָּת פְ ה נִ צָ בּול ְק ל ּכָ ים ׁשֶ ִח ָר ּפְ ה. הַ לָ עְ מַ ה לְ ּטָ מַ ּלְ ִמ ר, דֶ ּסֵ י הַ פִ ת לְ צֹובּות ְק ֹוצבּוְק 

ק רֹ י יָ ִר פְ לִ  פֵ ח הֹוַר ל ּפֶ ים. ּכָ לִ בְ ם נֹוב הֵ ֶר עֶ בָ ם, ּוֹוּיל הַ ים ּכָ ִח ְר ֹוה, ּפלָ יְ ּלַ ע הַ צַ ְמ ֶא ּבְ 

  ים.ִר חֹ ים ְׁש עִ ָר זְ  כֹותֹוּבְ  ׁשיֵ ׁשֶ 

, וָת ְּס ת הַ ּלַ ִח ְת בִ ץ ּויִ ַּק ף הַ סֹוּבְ  חַ ֵר ֹוא ּפן. הּוכֹויִּת ם הַ ּיָ י הַ ֵר זֹול ֵא כָ ץ ּבְ פֹוח נָ מַ ּצֶ הַ 

  .ׁשבֵ ן יָ יִ דַ ל עֲ ּכֹ יב הַ בִ ּסָ ִּמ ׁשֶ ר), ּכְ ּבֶ טֹוְק ד אֹוט עַ ְס גּוי (אֹוֵר ְׁש ִּת וְ ל לּוב, אֱ ים ָא ִׁש דָ חֳ ּבָ 
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  מילון את הפירוש. חפשו ב –הפצה  –* תפוצה 

  תעודת זהות לצמח

  שם הצמח: ______________

  שם המשפחה: ________________

  __________תיאור העלים: ____________

_________________________________  

  תיאור הפרחים: _____________________

_________________________________  

  תיאור הפרי: _______________________

_________________________________  

  * תפוצה: ___________________________

  _זמן פריחה: _______________________

  

 

 

 


