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 רציונאל

 המזכירות הפדגוגית

 הפיקוח על המתמטיקה

 

י הפיקוח על המתמטיקה בשיתוף עם מחוז חיפה לתחילת  "הכלי פותח ע•

מנת לאפשר  את סגירת מעגל הלמידה הראשון של בית הספר  -על' כיתה ו

 .לקראת הכניסה למעגל הלמידה השני בחטיבת הביניים,היסודי 

הכלי משלב  ידע והבנה של  מושגים ואלגוריתמים עם מיומנויות חשיבה  •

 .מתמטית

נושאים שנכללים  . 'הכלי כולל את תכני הלימוד הנדרשים עד תחילת כיתה ו•

בתכנית הלימודים לכיתות צעירות יותר משולבים בשאלונים כשהם 

ומותאמים ליכולת ההתמודדות , בשילוב עם נושאים אחרים, משודרגים

 .'הנדרשת מתלמיד בתחילת כיתה ו

ולפי  ( לעיתים שילוב של נושאים)כל השאלות ממופות על פי נושאים •

 .מיומנויות אפשריות לשימוש בזמן הפתרון

 . 

 . 

. 
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שישה שאלונים קצרים המכילים את תכני הלימוד     

 'הנדרשים עד תחילת כיתה ו

בשאלונים  משולבים נושאים שנכללים בתכנית     

הלימודים לכיתות צעירות יותר כשהם מותאמים  

 .'ליכולת ההתמודדות הנדרשת מתלמיד בכיתה ו

 

 כלי לאיתור חוזקות וחולשות
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 שאלון א 

חיבור וחיסור בשלמים •

 ועשרוניים

 סדר פעולות החשבון בשלמים•

מיומנויות של פתרון בעיות  •

 מורכבות מסוגים שונים

. תובנה , יישום, אלגוריתמים+ ידע   

 שאלון ב 

 כפל וחילוק בשלמים •

פתרון בעיה אינטגרטיביות  •

 כוללת ממוצע( גדולה)

 . תובנה , יישום, אלגוריתמים+ ידע 

 שאלון ג 

 מהות השבר הפשוט והעשרוני•

פתרון בעיות העוסקות במהות  •

השבר כולל שילוב מושגים  

 בסיסיים במדידות

 . תובנה , יישום, אלגוריתמים+ ידע 

 שאלון ד

 חיבור וחיסור שברים פשוטים•

 .  כפל שלם בשבר וסדר פעולות•

מספרים ) תובנה חשבונית •

 (עשרוניים

פתרון בעיה אינטגרטיבית  •

 (גדולה)

 תובנה , יישום, אלגוריתמים+ ידע •

. 

 שאלון ה

:  מושגי יסוד בגיאומטריה•

מאונכות  , משולשים, זוויות

 מרובעים, ומקבילות

תכונות של משולשים  •

 ומרובעים

 (ריבוע ומלבן) יחסי הכלה •

 . תובנה , סרטוט–זיהוי יישום, ידע•

 שאלון ו

 שטח, היקף, מדידות אורך•

תכונות של משולשים  •

 ומרובעים

 נפח תיבה•

–יישום, אלגוריתמים, זיהוי, ידע

 . תובנה , סרטוט

 מבנה הכלי
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 מחוונים מואריםלשאלונים מצורפים •

 :כל מחוון מכיל•

תשובות לשאלות 

אסטרטגיות אפשריות לפתרון השאלות 

טעויות צפויות 

ידע קודם הנדרש לפתרון השאלות. 

  רמות חשיבה ומיומנויות שניתן להשתמש בהן

 .לצורך פתרון השאלות

 מבנה הכלי

. מובילים להצלחה. מחוללים שינוי.בונים שותפויות

 מחוז חיפה  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 המזכירות הפדגוגית

 הפיקוח על המתמטיקה

 

 שאלון ד 

קיימת שליטה באלגוריתם  •

 חיסור שברים פשוטים/לחיבור

קיימת שליטה באלגוריתם  •

חיסור שברים פשוטים  /לחיבור

 ובכפל שלם בשבר

 קושי בסדר פעולות החשבון•

בתרגיל השני לא היה שימוש  •

 בתובנה
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י הנושאים הנבדקים  "ששת השאלונים מופו בתוך טבלאות עפ•

 י המיומנויות"ועפ

 ניתן לסמן על גבי טבלאות אלו את מוקדי הקושי של התלמיד•

ניתן לקבל תמונה מקיפה ראשונית באשר לקשיים בנושאים  •

 שונים

 או ביכולת השימוש במיומנויות מסוימות     

 קישור לקובץ אקסל     

לאיתור ראשוני זה יפותחו כלים ייחודיים ממוקדים ובנושאים  •

שיכללו איתור קשיים מעמיק יותר והצעות לבניית תכנית  

 . עבודה ולדרכי עבודה

 

 

 בדיקה איכותנית
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 דרכי הפעלה

 המזכירות הפדגוגית

 הפיקוח על המתמטיקה

 

פי ציון יחסי-הכלי  איננו כמותי ולא נועד לדרג תלמידים או כיתות על  . 

יש  לאפשר לתלמידים לעבוד ללא לחץ של זמן  או  לחץ אחר  . 

 רצוי להעביר כל  שאלון בתחילת שיעור  ולא  להעביר יותר משני      

 .  שאלונים ביום    

.  את כל חישובי העזר יש לבצע על דפי השאלונים ולא למחוק אותם•

.  במידת הצורך אפשר לצרף דף טיוטה שיצורף עם הגשת השאלון

אין  ,  יחד עם זאת. הטיוטות עשויות לסייע למורה בניתוח התשובות

 .  לבקש מהתלמידים לתעד את הדרך במקום שאינם נדרשים לכך

. 

 . 
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 אופן השימוש

 המזכירות הפדגוגית

 הפיקוח על המתמטיקה

 

  מתוך הכלי ניתן לקבל תמונה כוללת של קושי שעשוי להיות בנושא

 .או במיומנות

חשוב לזכור שהמסקנות מבוססות רק על מספר קטן של פריטים  .

במקרים שמתעורר חשד לקושי יש להפעיל כלים מעמיקים יותר  , לכן

 .  שיכוונו גם לנושאים שיש לעבוד עליהם

טעויות אפשריות ומיון השאלות  , המחוון כולל אסטרטגיות אפשריות

 .לנושאים ולמיומנויות

. 

 . 
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