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

טקסט מס' 1

חצב

צֵ מַ ח ִמ ִמּ ְשׁפַּ חַ ת הַ שּׁוֹשָּׁ ִ יִּ ים שֶׁ ֵישׁ לוֹ בָּ צָ ל ָגּדוֹל ְמאוֹד .הֶ עָ לִ ים שֶׁ ל הַ צְּ מָ ִחים
גְּ דוֹלִ ים ,וְ הַ צּוּ ָרה שֶׁ לָ ֶהם ִהיא כְּ מוֹ חֶ ֶרב ְרחָ בָ ה .הֵ ם יוֹצְ ִאים מֵ הָ אֲ דָ מָ ה ַאחֲ ֵרי
שֶׁ יוֹ ְר ִדים הַ גְּ שָׁ ִמים הָ ִראשׁוֹ ִ ים .הַ פְּ ָר ִחים שֶׁ ל הֶ חָ צָ ב ְמסֻ דָּ ִרים ִמסָּ בִ יב לְ עַ מּוּד
ִתּפְ ַרחַ ת ָגּבוֹהַּ  .בְּ כָ ל עַ מּוּד ִתּפְ ַרחַ ת ֵישׁ הַ ְרבֵּ ה פְּ ָר ִחים לְ בָ ִ ים ,וְ הֵ ם ִ פְ ָתּ ִחים
ְקבוּצוֹת ְקבוּצוֹת לְ פִ י הַ סֵּ דֶ רִ ,מלְּ מַ טָּ ה לְ מַ עְ לָ ה .הַ פְּ ָר ִחים שֶׁ ל כָּ ל ְקבוּצָ ה ִ פְ ָתּ ִחים
בְּ ֶא ְמצַ ע הַ לַּ יְ לָ ה ,פּוֹ ְר ִחים כָּ ל הַ יּוֹם ,וּבָ עֶ ֶרב הֵ ם וֹבְ לִ ים .כָּ ל פֶּ ַרח הוֹפֵ לִ פְ ִרי ָי ֹרק
ח ִרים.
שֶׁ ֵישׁ בְּ תוֹכוֹ זְ ָרעִ ים ְשׁ ֹ
הַ צֶּ מַ ח ָ פוֹץ בְּ כָ ל ֵאזוֹ ֵרי הַ ָיּם הַ ִתּיכוֹן .הוּא פּוֹ ֵרחַ בְּ סוֹף הַ ַקּיִ ץ וּבִ ְת ִחלַּ ת הַ ְסּ ָתו,
בָּ חֳ דָ ִשׁים ָאב ,אֱ לוּל וְ ִתּ ְשׁ ֵרי )אוֹגוּ ְסט עַ ד אוֹ ְקטוֹבֶּ ר( ,כְּ שֶׁ ִמּסָּ בִ יב הַ ֹכּל ֲעדַ יִ ן ָיבֵ שׁ.
ערכו את תעודת הזהות של החצב על-פי טקסט מס' .1

תעודת זהות לצמח
שם הצמח______________ :
שם המשפחה________________ :
תיאור העלים______________________ :
_________________________________
תיאור הפרחים_____________________ :
_________________________________
תיאור הפרי_______________________ :
_________________________________
* תפוצה___________________________ :
זמן פריחה________________________ :

* תפוצה – הפצה – חפשו במילון את הפירוש.
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