בס"ד
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חידות מן הצומח
לפניכם אוסף נרחב של חידות מסוגים שונים על צומח,
לא כל סוג של חידות מתאים לכל גיל ולכל קבוצה ויש להתחשב בכך בבחירת הפעילות.

מה יוצא דופן?
.1
.2
.3
.4
.5

זית -תמר  -אבוקדו (אבוקדו ,השאר משבעת המינים)
אבוקדו  -שקד  -אננס (שקד ,אינו מן הפירות טרופים)
חיטה  -שעורה  -אורז  -שיבולת (אורז ,השאר דגנים)
אורן  -צאלון  -ברוש  -חרוב (חרוב ,השאר עצי סרק)
אורן  -אקליפטוס  -ארז  -ברוש (אקליפטוס ,השאר עצים מחטניים)

ביטויי צומח:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

מרחמת  -חסה
סוג נשק  -רימון
יופי ,הוד  -הדר
פצוע ,נמצא בכלא  -חבוש
לאן בורח ?  -אננס
יליד הארץ  -צבר
בית מפואר  -ערמון

 .8ערבוביה  -משמש
 .9אכסניה  -מלון
 .10צנוע  -ענב
 .11הרוס  -חרוב
 .12מלאך -כרוב
 .13לא מפסיק לזוז  -נענע

חידות עצים:
 .1אני עץ ירוק עד ,בעל עלים מחטניים ,בקק"ל כנראה מאד אוהבים אותי  -אני העץ הכי
נפוץ שלהם  -אורן ירושלמי.
 .2אני ירוק עד ,בעל אצטרובלים עגולים .זקוף כמו חיל ואוב לשמור על פרדסים  -ברוש
מצוי
 .3עץ פרי נפוץ בטראסות ,ובעל השמן הכי טוב מכולם  -זית
 .4הפרי שלי מתוק ,אני אחד מארבעת המינים ,משמש גם לסוכה וגדל בנאות מדבר -
תמר
 .5אני ירוק תמיד ,הפרי שלי בלוט  -אלון מצוי
 .6אני עץ נשיר ,דומה לפיסטוק ,העמק שבו נלחמו דוד וגולית נקר על שמי  -אלה ארץ
ישראלית
 .7יש לי פרי שהוא תרמיל ארוך ,שהרבה ילדים אוהבים לכרסם  -חרוב
 .8הביאו אותי במיוחד לארצנו כדי ליבש את ביצות ארצנו  -אקליפטוס
 .9א ני עץ שכולם אוהבים :גם בגלל הפרי שלי וגם בגלל ששרים עלי בט"ו בשבט  -שקד
 .10אני עץ משבעת המינים ,העלים שלי היו הבגד הראשון  -תאנה
 .11אני עץ חורש יווני ,בזמן הפריחה צבעי לילך סגול ,ועלי בצורת לב  -כליל החורש
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חידות צמחים
 .1התבלין זז פעמיים  -נענע
 .2ההר שרודפים אחריו  -הרדוף
 .3פורח לפני הנישואין  -אירוס
 .4מנורה קטנה שהיא גם פרח  -נורית
 .5פרח בשכונת יוקרה סביון
 .6צמח קושר  -רותם
 .7גרש את הירק  -סלק
" .8תלך למיטה ,ירק !"  -תרד
 .9צבע ודלות ,מי לא יכירם יחדיו  -צבעוני
 .10לא עבה ולא כבד  -דקל
 .11איש השכבה העליונה  -איש צמרת
 .12הירק לא היה בשמש  -בצל
 .13חתך ירק  -גזר
 .14הקוץ חי בירידה  -דרדר
 .15השיח המשתחווה  -קידה
 .16ראש הממשלה מתבל  -שמיר
 .17דיבור שהוא צורת צמח ,מי הפיתרון יפענח ?  -שיח
 .18שכל אותיות חברי  ,הוא צורת צומח אל האור צמרתו שולח  -יער
 .19מדוע היא מכונה רצה ,אף שממקומה אינה זזה – אצה
 .20מה פשעי כי כיננו כשם כלי מלחמה ,ואני מעטר בפרחי הורודים כמעט כל סוגי אדמה
 סייפן .21שכלו אותיות "הוזה" מה שם השיח הזה ? – מלוח

חידון צמחים
.1
.2
.3
.4
.5
.6

פרחי ורודים ולבנים עלי מאורכים ותמצאו אותי סמוך למקורות מים .אני צמח רעיל,
ודי בכמות קטנה ממני כדי להזיק .הרדוף הנחלים
כמה מיני אלה יש בארץ ?  - 3ארץ ישראלית ,אלת המסטיק ,אטלנטית
איזה מהצמחים הבאים משמש כתבלין  -סירה קוצנית ,סביון אביבי ,זוטא לבנה,
עכנאי שרוע?  -זותא לבנה
מה יוצא דופן ? פטל קדוש ,הרדוף הנחלים ,לוטם מרווני ,שערות שולמית  -לוטם
מרווני  -השאר הם צמחי נחלים.
פקעת זו הגדרה לגבעול תת קרקעי ,קצר המכיל מלאי של חומרי מזון? (נכון)
לאיזה צמח יש פקעת? קידה שעירה ,חלמונית גדולה ,לוטוס מצוי ,דרדר קרומי -
חלמונית גדולה.
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פתגם צמחי
 .1בגלל ריבוי הפרטים לא מבחינים בעיקר  -מרוב עצים לא רואים את היער
 .2מקבלים אותו עבור נסיעה בתפקיד מחוץ למקום העבודה  -אש"ל.
 .3קשה תפיסה  -בול עץ ,ראש כרוב ,ראש דלעת ,ראש בטטה.
 .4מסתמך על דברי אישים חשובים  -נתלה באילנות גבוהים.
 .5להרוס את הבסיס שלך  -לגדוע את העץ שעליו אתה יושב.
 .6הבן דומה לאביו  -התפוח לא נפל רחוק מהעץ
 .7אדם מוכשר בהרבה תחומים  -איש אשכולות.
 .8תטריד מישהו אחר  -לך טפס על עץ אחר.
 .9לחסל תופעה ביסודיות  -לעקור מהשורש.
 .10תיאור קשרים משפחתיים  -אילן יוחסין.
 .11לא היה ולא נברא  -לא דובים ולא יער
 .12קצת חצוף ,עוקצני ,אבל חמוד  -צבר.
 .13ארבעה כיווני אוויר  -שושנת הרוחות.
 .14לא ניתן לבטוח בו  -משענת קנה רצוץ.
 .15שכבה עליונה בצבא  -צמרת הפיקוד.
 .16לחקור לעומק  -להגיע לשורש הדבר.
 .17רואים שהוא נבוך  -מסמיק כסלק.
 .18להיאחז במקום  -להכות שורשים.
 .19הישר יצליח  -צדיק כתמר יפרח.
 .20בודד לחלוטין  -כערער בערבה.
 .21בעיה קשה  -אגוז קשה לפיצוח.
 .22משפחה גדולה  -משפחה ענפה
 .23חברה'מן  -בחור כארז.
 .24ג'נג'י  -ראש גזר.
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