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   - חידון חורף
  

  . בחרו את התשובה הנכונה לכל שאלה
  ? ואיך תדעו אם פתרתם נכון

  com.gmail@bustanshoshanשלחו אלינו את התשובה במייל 
  !או בואו לסיור

  
  

   -פירות חורף
  

 .  אני הכוכב-ושבאצלנו במ. פריחה סגולה עדינה ופריי צהוב ומוארך .1
 וומפי �
 י'ליצ �
 קלמנטינה �
 קרמבולה �
 

הפרי עגול קטן , העץ הוא גבוה ונראה כמו פגודה יפנית, גם אני לא פרי הדר .2
והוא טעם , אוכלים את העוקץ החום הנראה כמו קרני צבי. ואותו לא אוכלים

 .  דומה לחרוב אל הפה מביא
 ספודילה �
 מורינגה �
 ברי'אורנג �
 הובניה �
 

, הפרי הוא חום עם קליפה קשה.  יש לי פרי בשל-אני בשלכתלמרות שבחורף  .3
 . בתוך מגן ירוק

 פקן �
 ֵׁשיַזף �
 שִזיף �
 תמר �

  
  

   -פירות הדר
 

 ?  מי אני–.אך הפרי מבשיל בחורף עסיסי ועשיר, העץ שלי ירוק בכל מזג אויר .4
 תפוח עץ �
 תפוח זהב �
 תפוח הורד �
 תפוח כפרי �
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 כתומה ובתוכה פלחים עסיסיים קליפתי, מבשיל ראשון מבני מיני, אני ירוק עד .5

 . ויש לי סימן מיוחד בקצה
 תפוז טבורי וושינגטון �
 תפוז שמוטי �
 תפוז ולנסיה �
 אפרסמון �
 

אבל אני מתהדר בפרי , גם אני מבני ההדרים, גם אני ירוק עד ומבשיל בחורף .6
 . ענק וצבע נהדר הדומה לעוף שרגליו ורודות

 אפרסק �
 פאיה �
 פלמנגו �
 שמוטי �
 

 . מוצאו מספרד הרחוקה. מבשיל אחרון בעונה ומשמש למיץ בעיקר, ירוק עד .7
 תפוז ולנסיה �
 תפוז טבורי �
 פומלו �
 וומפי �

  
כשמוצאי מתימן , במטבח בתוך ריבה אוהב להתארח, בעל טעם וריח, ירוק עד .8

 .  אני לא לבד- חברים בחודש תשרי3ויש לי עוד , אני גדול במיוחד
 תפוז �
 אתרוג �
 פומלית �
 ק פרוט'ג �
 

כל פלח ופלח בעל מיץ . קליפתי משמשת לריבות וסוכריות, ירוק עד ודי גדול .9
 ?תנסי/ למה שלא תנסה-עסיסי
 קומקווט �
 פומלו �
 פיטאיה �
  פיטנגה �

    
 
 


