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האגף לחינוך יסודי  n  משרד החינוך  n  הפיקוח על הוראת העברית 

ּפֶֶרק שֵני
ִקראּו ֶאת הֶקַטע, וַעֲנּו עַל השֵאלֹות.

העֵץ הָקסּום
רֶתם ּפַּעַּם בַּג'ּונגֶל, אֹו אּולַּי ְראיֶתם ֶסֶרט עַּל ג'ּונגֶל? ִאם ביקַּ הַּ

הג'ּונגֶל הּוא יַעַּר עֲנָק, ּובֹו צֹומחים עֵצים ַרבים בִצפיפּות גְדֹולָה.
ֶאָחד  עֵץ  יֵש  ּובֵינֵיֶהם  בַּג'ּונגֶלים,  גְֵדלים  עֵצים  שֶל  ַרבים  מינים 

המַּצמיחַּ "ּפֵרֹות ֶקֶסם" ֲהֵרי הּוא עֵץ הָקָקאֹו.
עֵץ הָקָקאֹו הּוא יְרֹוק עַד: הּוא ְמכּוֶסה בְעָלים ירּוקים ּכָל יְמֹות 

השָנָה, וְֵאינֹו עֹוֵמד בַּשַלֶכֶת.
גיעַּ לִשלֹושָה עַּד ֲחמישָה ֶמטרים, ולַּּפָרחים שֶלֹו  גֹובְהֹו שֶל העֵץ מַּ

ָקָקאֹו גָדֹול ּוָמאֹוָרך. ם. הּפרי שֶל עֵץ הַּ מדַּ יֵש צֶבַּע צָהֹוב-ֲאדַּ
אֹורּכֹו ּכְ-15 ס"מ ּוִמשָקלֹו ּכְ-400 גָרם.

בְתֹוך ּפרי הָקָקאֹו נִמצָאים זְָרעים הנִקָראים ּפֹולים.
עֲָמם מַּר מאֹוד. הַּּפֹולים ָמאֹוָרכים, צִבעָם חּום-שָחֹור וטַּ
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לִפנֵי ֵמָאה שָנָה גילָה חֹוֵקר הֹולַּנדי שֶֶאפשָר לְהַּפיק ַאבַקת ָקָקאֹו 
וְֶחמַאת ָקָקאֹו ִמּפֹולֵי-הָקָקאֹו.

בֵל  יִם רֹותחים ִמתקַּ ת הָקָקאֹו במַּ הּוא גילָה שִֶאם ְמִמיִסים ֶאת אַּבקַּ
מַּשֶקה ָטעים, היָדּועַּ ּכַּיֹום בַּשֵם שֹוקֹו.

ּכַּמּות  עִם  ת הָקָקאֹו  ֶאת אַּבקַּ ְמעַּרבְבים  גַּם, שִֶאם  גילָה  החֹוֵקר 
עֲָמה  בֶלֶת עיָסה שֶטַּ גְדֹולָה שֶל ֶחמאַּת ָקָקאֹו ּומֹוסיפים סּוּכָר, ִמתקַּ

מּופלָא. ּכָך נֹוצַּר השֹוקולָד.

עֲמֹו,  טַּ ֶאת  לְשַּפֵר  שֹוקולָד,  לְיַיצֵר  מַּמשיכים  יָמים  אֹוָתם  ֵמָאז 
ֲאכָלים ְמתּוקים ּוטעימים. כין ִמֶמנּו מַּ ּולְהַּ

ּכָל  שֹוקולָד.  הְמיַיצרים  ַרבים  ִמפעָלים  יָימים  קַּ ּובַּעֹולָם  בָָאֶרץ 
עַּם הַּשֹוקולָד. ֶַּסה לְשַּפֵר ּולְחֵַּדש ֶאת טַּ ִמפעָל ְמנ

המַּמָתק  לַּשֹוקולָד,  עַּד  היַעַּר  ִמן  הָקָקאֹו  ּפֹולֵי  עָשֹּו  ֲארּוּכָה  ֶדֶרך 
הָאהּוב בְיֹוֵתר בָעֹולָם.

מתוך "תעשייה קסומה" )חוברת עבודה לתלמידים(, ת"ל, הוצאת מעלות, תשנ"ד
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השְֵאלֹות

ָקָקאֹו הּוא יְרֹוק עַּד". בֶַּקטַּע ּכָתּוב: "עֵץ הַּ  .1
ּפֵירּוש הַּביטּוי "יְרֹוק-עַד" הּוא:  

יָרֹוק ּכֵֶהה א. 

יין יָרֹוק עֲדַּ ב. 

יָרֹוק ָתִמיד ג. 

יֹוֵתר יָרֹוק ד. 

ע: ֶקטַּ ָתֲארּו ֶאת עֵץ הָקָקאֹו לְפִי הַּ  .2
הגֹובַּה 

העָלים 

הּפָרחים 

הּפְרי 

הַּקיפּו ֶאת התשּובָה הנכֹונָה.  .3
לְפִי הֶקטַּע ּפֹולים ֵהם:  

ּפֵרֹות הָקָקאֹו א. 

זַּרעֵי הָקָקאֹו ב. 

עֲלֵי הָקָקאֹו ג. 

ת הָקָקאֹו אַּבקַּ ד. 
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עֲָמם מַּר ְמאֹוד". בְשּוָרה 15 ּכָתּוב: "טַּ  .4
בַּמילָה "ַטעֲָמם" ִמתּכַּוְונִים לְ:  

זְָרעים  .1

עָלים  .2

ּפֵרֹות  .3

ּפְָרחים  .4

ֵאיך ְמכינים שֹוקֹולָד לְפי הֶקטַּע?  .5
ֲהכָנָה. ּכִתבּו ִמסּפָר לְיַד ּכָל ִמשּפָט לְפִי ֵסֶדר הַּ  

ת ָקָקאֹו וְֶחמאַּת ָקָקאֹו. ְמפיקים ֵמהַּּפֹולים אַּבקַּ   

קֹוטפים ֶאת ּפֵרֹות עֵץ הָקָקאֹו הגֵָדל בַּג'ּונגֶל.   

ֲאכָלים מתּוקים ּוטעימים. ְמכינים מַּ   

מֹוציאים ִמּפְרי הָקָקאֹו ֶאת הזְָרעים.   

ְמעַּרבְבים ֶאת החֹוָמִרים לְעיָסה ְטעִיָמה.   

ע: הַּקיפּו ֶאת ּכָל השֵאלֹות שֶיֵש עֲלֵיֶהן ְתשּובֹות בֶַּקטַּ  .6
ֵאיך ְמגַּדלים עֲצֵי ָקָקאֹו? א. 

מַּהּו ג'ּונגֶל? ב. 

ֲהליך ייצּור השֹוקֹולָד? מי גילָה ֶאת תַּ ג. 

ֵאיך ְמיַיצרים שֹוקֹולָד? ד. 

מַּדּועַּ שֹוקֹולָד הּוא המַּמָתק הָאהּוב בָעֹולָם? ה. 
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עַּם השֹוקֹולָדֹ". בְסֹוף הֶקטַּע ּכָתּוב: "לְשַּפֵר ּולְחֵַּדש ֶאת טַּ  .7
ִמשּפָט שֶבֹו מַּתאים לִכתֹוב ֶאת הַּמילָה "לְשַּפֵר": ִקיפּו ֶאת הַּ הַּ  

ת ָקָקאֹו. חֹוֵקר הֹולַּנדי גילָה שֶֶאפשָר  ֵמהַּּפֹולים אַּבקַּ א. 

ת ָקָקאֹו ֶאפשָר  ֶאת מַּשֶקה השֹוקֹו. מאַּבקַּ ב. 

איָמא ָקנָתה לִי שֹוקֹולָד ּכְֵדי  ֶאת מַּצַּב-הרּוחַּ שֶלִי. ג. 

ע עַּתכֶם בָחַּר הּכֹוֵתב לִקֹרוא לֶַּקטַּ מַּדּועַּ לְדַּ  .8
"ָהעֵץ ַהָקסּום"? הַּסבירּו ֶאת תשּובַּתכֶם.  

 

 

 

 

 

ִמפעַּל מַּמָתקים ייצֵר ֲחטיף שֹוקֹולָד ָחָדש.  .9
ֵַּהל הִמפעָל ָרצָה לְעַּצֵב עֲטיפָה שְֶתעַּניֵין יְלָדים. ְמנ  

ֶקטַּע ִמשּפָט שֶמַּתאים לִכתֹוב עַּל עֲטיפַּת הָחטיף הָחָדש: עֲתיקּו ִמן הַּ הַּ  

 

 

בֶַּקטַּע מֹופיעָה המילָה "מּופלָא".  .10
ִקיפּו ֶאת המילים השַיָיכֹות לְאֹוָתה ִמשּפַּחַּת מילים שֶל המילָה "מּופלָא". הַּ  

בִכתיבַּתכֶם הַּקּפידּו 
, עַּל סיָמנֵי  על הניסּוחַּ
הּפיסּוק, עַּל ּכְתיב נָכֹון 

ב יָד בָרּור. וְעַּל ּכְתַּ

ֲאפילּוִמתּפַלֵאּפֹוליםִמפעָלּפֶלֶא


