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 ר יניב ביטון"ד – הערכה משימותאוגדן        ם ארצי למתמטיקה בחינוך היסודימרכז מורי

 
[1]  

 הערכת תשובות תלמידים למשימה

 (ו)כיתה  Aתלמיד 

 

 2 הפתרון דרך

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 1 שימוש בשטחים של עיגול או ריבוע

 2 דיוק החישוב

 :הערות

טועה התלמיד התלמיד מחשב נכון ובאופן מנומק את סכום השטחים של כל הנקודות. 

 לשטח עיגול במקום שטח ריבוע. בחישוב שטח הריבוע, מאחר שהוא משתמש בנוסחה

 אין התייחסות ליחידות אורך. בשטח יש בלבול בין ס"מ לסמ"ר.

 משוב:

 חשב את שטחו.ורשום את אורך צלעו שאלה( נתוני הצייר בבקשה ריבוע )ללא קשר ל

 ? 2 -ב 18לקת את יהסבר מדוע ח

 הוסף יחידות מתאימות בכל מקום בפתרון בו נדרש.
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 (ו)כיתה  Bתלמיד 

 

 :הערכה

 1 דרך הפתרון

 2 בהירות הפתרון וההנמקה

 2 שימוש בשטחים של עיגול או ריבוע 

 2 דיוק החישוב

 הערות:

התלמיד לא מחשב את שטח פני התלמיד יודע לחשב שטח של ריבוע ושטח של עיגול. 

 שטחן של כלסכום את  בודדתמפחית משטח של פאה  ,בחישוב השטח המושחרהקובייה, ו

 .נקודותה

 .אין התייחסות ליחידות אורך ושטח

 משוב:

 ציר בבקשה את הפאה שעליה נקודה אחת. חשב בבקשה את השטח המושחר על פאה זו.

 האם תוכל להשוות בין התוצאה שקבלת לתוצאה הסופית שלך?

 כמה פאות לקובייה? מהו שטחן של כל הפאות?

 הוסף יחידות מתאימות בכל מקום בפתרון בו נדרש.
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 (ו)כיתה  Cתלמיד 

 

 2 הפתרון דרך

 2 בהירות הפתרון וההנמקה

 2 שימוש בשטחים של עיגול או ריבוע

 2 דיוק החישוב

 :הערות

פני על מנת לקבל את שטח  6 -בהתלמיד מחשב את השטח של פאה אחת ומכפיל 

ומחשב  ,הנקודות שעל הקובייה פר. ניתן לראות כי התלמיד מחשב את מסהקובייה

 את שטחן לפי נוסחת שטח העיגול.

 פתרון בהיר, מסודר ויעיל.ה

 .אין התייחסות ליחידות אורך ושטח

"שטח  , כפי שניתן לראות בהתבטאויות כגוןהתלמיד לא מקפיד על מינוח מתמטי נכון

 "גודל של כל עיגול".ושל כל הקובייה" 

 :ואתגר משוב

 נדרש.הוסף יחידות מתאימות בכל מקום בפתרון בו 

 קוטראם במקום הנתון של  , כיצד היית מחשב את השטח המושחר על פני הקובייה

8 תון כי היקפה של כל נקודה הואהנקודה היה נ  ? 
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