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' -' 'ה    'ה-'ד לכי'ה-'ד תו'ה-'ד ת עברי'ה-'ד ת שיעור
      : שוקול'ה-'ד  על ל'ה-'דע'ה-'ד ת שרצי'ה-'ד תדלוקוש לע תעדל ם מ'ה כל 'השיעור נושדלוקוש לע תעדל םתיצרש המ לכ :רועישה א

כ'ה-'ד תיב'ה      וכלי במחבר'ה-'ד ת 'הצטיי'ה-'דו נדלוקוש לע תעדל םתיצרש המ לכ :רועישה א

   : יהודה  בהדוהי ן אוסנהדוהי ןב ת המורה עהדוהי ןב תנסוא :הרומה ם



בכי ף   מ'ה-'ד תחילידלוקוש לע תעדל ם

מצב         על לטוב'ה שמשפיעידלוקוש לע תעדל ם פעילידלוקוש לע תעדל ם חומרידלוקוש לע תעדל ם יש בשוקול'ה-'ד
'הרוח.



? לשיעור   ל'הבידלוקוש לע תעדל םתיצרש המ לכ :רועישה א מ'ה



בכי ף   מ'ה-'ד תחילידלוקוש לע תעדל ם




בכי ף   מ'ה-'ד תחילידלוקוש לע תעדל ם

 רואים

חושבים

שואלים






? 'היודלוקוש לע תעדל ם   נלמ'ה-'ד מ'ה

 : חזו'ה-'ד תיידלוקוש לע תעדל ם        טקסטידלוקוש לע תעדל ם מ'ה-'ד תו :םייתוזח םיטסקט ך שוקול'ה-'ד על מי'ה-'דע ל'הפיק נלמ'ה-'ד
'ה-'ד תמונ'ה•
דלוקוש לע תעדל םתיצרש המ לכ :רועישה איור•
'ה-'דידלוקוש לע תעדל םתיצרש המ לכ :רועישה אגרמ'ה•
מפ'ה.•



? יו'ה-'דעידלוקוש לע תעדל ם    כבר דלוקוש לע תעדל םתיצרש המ לכ :רועישה אנחנו מ'ה



חזו'ה-'ד תי    בטקסט גרפיידלוקוש לע תעדל ם 'היצגידלוקוש לע תעדל ם

- גרפיק ה אינפו
חזותי  יתוזח טקסיתוזח ט
מידע= אינפו

גרפיק ה= 
ציור,  רישום



חזו'ה-'ד תי    בטקסט גרפיידלוקוש לע תעדל ם 'היצגידלוקוש לע תעדל ם



'ה-'ד תרגיל

? מעדיפיהדוהי ןב תנסוא :הרומה ם    אנשיהדוהי ןב תנסוא :הרומה ם שוקולד איזה

השוקולד     ממהדוהי ןב תקי אל הקקאו מעדלוקושה יקתממ לא ואקקה ץ
העולמיהדוהי ןב ת   השוקולד מפהדוהי ןב ת

 ? בשוקולד   יש מה
  , ושוקולד,  גבריהדוהי ןב תנסוא :הרומה ם נשיהדוהי ןב תנסוא :הרומה ם



כו'ה-'ד תר'ה-'ד ת                                             כל מ'ה-'ד תדלוקוש לע תעדל םתיצרש המ לכ :רועישה אימ'ה 'היצג לדלוקוש לע תעדל םתיצרש המ לכ :רועישה איז'ה ציינו

? מעדיפיהדוהי ןב תנסוא :הרומה ם    אנשיהדוהי ןב תנסוא :הרומה ם שוקולד איזה

השוקולד     ממהדוהי ןב תקי אל הקקאו מעדלוקושה יקתממ לא ואקקה ץ

העולמיהדוהי ןב ת   השוקולד מפהדוהי ןב ת

 ? בשוקולד   יש מה

  , ושוקולד,  גבריהדוהי ןב תנסוא :הרומה ם נשיהדוהי ןב תנסוא :הרומה ם




פ'ה-'ד תרון

? מעדיפיהדוהי ןב תנסוא :הרומה ם    אנשיהדוהי ןב תנסוא :הרומה ם שוקולד איזה

השוקולד     ממהדוהי ןב תקי אל הקקאו מעדלוקושה יקתממ לא ואקקה ץ

העולמיהדוהי ןב ת   השוקולד מפהדוהי ןב ת

 ? בשוקולד   יש מה

  , ושוקולד,  גבריהדוהי ןב תנסוא :הרומה ם נשיהדוהי ןב תנסוא :הרומה ם
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   : מי'ה-'דע  דלוקוש לע תעדל םתיצרש המ לכ :רועישה אי'ה-'ד תור 'ה-'ד תרגול 'המש :םייתוזח םיטסקט ך



  : מי'ה-'דע  דלוקוש לע תעדל םתיצרש המ לכ :רועישה אי'ה-'ד תור 'ה-'ד תרגול 'המש :םייתוזח םיטסקט ך



חי'ה-'דון 

'השוקול'ה-'ד       ועל 'הקקדלוקוש לע תעדל םתיצרש המ לכ :רועישה או על שדלוקוש לע תעדל םתיצרש המ לכ :רועישה אלו'ה-'ד ת מספר לפניכדלוקוש לע תעדל ם

  . יח'ה-'דיו     דלוקוש לע תעדל םתיצרש המ לכ :רועישה או'ה-'ד תן לפ'ה-'ד תור ננס'ה בודלוקוש לע תעדל םתיצרש המ לכ :רועישה או



'הקקדלוקוש לע תעדל םתיצרש המ לכ :רועישה או       ?  'ה-'ד תרמיל שיי :םייתוזח םיטסקט ך 'הע ? ואקקה לימרת ךייש ץ של חלק לדלוקוש לע תעדל םתיצרש המ לכ :רועישה איז'ה

זרעידלוקוש לע תעדל ם.  דלוקוש לע תעדל םתיצרש המ לכ :רועישה א
פרחידלוקוש לע תעדל ם.  ב
עלידלוקוש לע תעדל ם.  ג
פרי.  'ה-'ד



ביו'ה-'ד תר          ?  'הגבו'ה'ה 'הסוכר כמו'ה-'ד ת דלוקוש לע תעדל םתיצרש המ לכ :רועישה א'ה-'ד ת יש שוקול'ה-'ד של סוג בדלוקוש לע תעדל םתיצרש המ לכ :רועישה איז'ה

לבן.   שוקול'ה-'ד דלוקוש לע תעדל םתיצרש המ לכ :רועישה א

חלב.   שוקול'ה-'ד ב

מריר.   שוקול'ה-'ד ג

ז'ה'ה.        סוכר כמו'ה-'ד ת יש 'השוקול'ה-'ד סוגי בכל 'ה-'ד



 ...    , ל    רעיל שוקול'ה-'ד שבו 'הפעילידלוקוש לע תעדל ם 'החומרידלוקוש לע תעדל ם בגלל

דלוקוש לע תעדל םתיצרש המ לכ :רועישה א'ה-'דדלוקוש לע תעדל ם.   בני דלוקוש לע תעדל םתיצרש המ לכ :רועישה א

וח'ה-'ד תולידלוקוש לע תעדל ם.   כלבידלוקוש לע תעדל ם ב

עצידלוקוש לע תעדל ם.  ג

ציפורידלוקוש לע תעדל ם.  'ה-'ד



 ? 'הבסיסיידלוקוש לע תעדל ם      'החלב שוקול'ה-'ד מרכיבי 'הדלוקוש לע תעדל ם מ'ה

.    , וסוכר.   קפ'ה נס קקדלוקוש לע תעדל םתיצרש המ לכ :רועישה או חמדלוקוש לע תעדל םתיצרש המ לכ :רועישה א'ה-'ד ת דלוקוש לע תעדל םתיצרש המ לכ :רועישה א

.   , ושוקולי'ה-'ד ת.   חלב קקדלוקוש לע תעדל םתיצרש המ לכ :רועישה או דלוקוש לע תעדל םתיצרש המ לכ :רועישה אבק'ה-'ד ת ב

.   ,   , וחלב.   סוכר קקדלוקוש לע תעדל םתיצרש המ לכ :רועישה או דלוקוש לע תעדל םתיצרש המ לכ :רועישה אבק'ה-'ד ת קקדלוקוש לע תעדל םתיצרש המ לכ :רועישה או חמדלוקוש לע תעדל םתיצרש המ לכ :רועישה א'ה-'ד ת ג

.    , חרובידלוקוש לע תעדל ם.  ודלוקוש לע תעדל םתיצרש המ לכ :רועישה אבק'ה-'ד ת חלב סוכר 'ה-'ד



ומסכמידלוקוש לע תעדל ם  מסיימידלוקוש לע תעדל ם

א ת         מ תא וכר תא ו תא ונבחרהו י תא ומ תא ונבחרהו י תא ומ תא ונבחרהו י תא והרחבנ תא ו מ תא וצר ע תא ונבחרהו ימוימויו רכומ רצומ ל  תא ונבחרהו ימוימויו רכומ רצומ למדנ תא ו תא ונבחרהו ימוימויו רכומ רצומ לה תב תא ונ תא ונבחרהו ימוימויו רכומ רצומ לע ן
: ש תא ונ תא ונבחרהו י:ם         גרפ תא ונבחרהו י תא ונבחרהו י:ם מה תא ונבחרהו יצג תא ונבחרהו י:ם מ תא ונבחרהו ידע ה תא וצא ת דר:םינוש םייפרג םיגציהמ עדימ תאצוה  ך ע תא ונבחרהו ימוימויו רכומ רצומ ל תא ונבחרהו י תא ו ה תא ונבחרהו ידע

'ה-'ד תמונ'ה
דלוקוש לע תעדל םתיצרש המ לכ :רועישה איור

'ה-'דידלוקוש לע תעדל םתיצרש המ לכ :רועישה אגרמ'ה
מפ'ה

חז תא ו ת תא ונבחרהו י-  גרפ תא ונבחרהו יקה א תא ונבחרהו ינפ תא ו יתוזח טקסיתוזח ט
מ תא ונבחרהו ידע= א תא ונבחרהו ינפ תא ו

 , צ תא ונבחרהו י תא ור=  ר תא ונבחרהו יש תא ו:ם גרפ תא ונבחרהו יקה



ל'ה-'ד תרגל  ממשיכידלוקוש לע תעדל ם

מ תא ונבחרהו ידע     שנ תא ו ת תא ונבחרהו ימוימויו רכומ רצומ לע ן סריתוזח ט תא ו תא ונבחרהו ימוימויו רכומ רצומ לע ן חפש תא ו

הש תא וק תא ו תא ונבחרהו ימוימויו רכומ רצומ לד    ע תא ונבחרהו ימוימויו רכומ רצומ ל ש תא ונבחרהו ימוימויו רכומ רצומ ל מק תא ור תא ו

. ב תא ו תא ונבחרהו ימוימויו רכומ רצומ להנא תכ:ם    תא וצפ תא ו




ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

שצפיהדוהי ןב תהדוהי ןב תנסוא :הרומה ם   הדוהי ןב תודה
בשידור

מטח      ע״י החינוחטמ י״ע ך משרד עבור הופק
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