
 (ריבועים) כיתתית קובייה

___________________________________________________________________________

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

 
[1]  

 הערכת תשובות תלמידים למשימה

 (ד)כיתה  Aתלמיד 

 

 הערכה

 2 דרך הפתרון

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 2 (שטח הפנים של הקובייה)שימוש בשטחים ריבוע 

 1 דיוק החישוב

 הערות:

הפנים מפחית משטח  , התלמיד. בחישוב השטח המושחרמחשב נכון את שטח הריבועהתלמיד 

 .הריבועים הלבנים 21של את שטחם של הקובייה 

שגיאת חישוב בפתרון תרגיל הכפל במאונך ושגיאה שנייה בסכום  :לתלמיד שתי שגיאות חישוב

 שטחי בריבועים הלבנים.

 .אין התייחסות ליחידות אורך ושטח

 חשוב להדגיש את משמעות השוויון. 

 משוב:

 במהלך הפתרון יש שתי שגיאות חישוב. מצא אותן בבקשה.

 ת ותקן לפי הצורך.עם התוצאה אותה קיבל. השווה 18X18אומדן למכפלה של  רשום

 ניתן לפתור את השאלה בדרך קצרה או יעילה יותר.חשוב האם 

 נדרש.הוסף יחידות במקום בו 
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 (ד)כיתה  Bתלמיד 

 

 

 1 הפתרון דרך

 2 בהירות הפתרון וההנמקה

 1 (שטח הפנים של הקובייה)שימוש בשטחים ריבוע 

 1 דיוק החישוב

 הערות:

 היקף.טועה בחישוב השטח מאחר שהוא משתמש לצורך כך בנוסחה לחישוב התלמיד 

 .פאותהשש ( ואת ריבועים 21מונה נכון את מספר הריבועים הלבנים )התלמיד 

 הנדרש לחישוב השטח המושחר. הפתרוןמבין  את תהליך התלמיד 

 בחיבור. השנייהבכפל והאחת  :לתלמיד שתי שגיאות חישוב

 .אין התייחסות ליחידות אורך ושטח

 משוב:

 של הריבוע. ת היקפו ושטחואחשב  .ס"מ 8ריבוע שאורך צלעו  צייר

 בדרך קצרה יותר?לחשב את שטחם של כל הריבועים הלבנים  כיצד ניתן
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 (ד)כיתה C תלמיד 

 

 0 הפתרון דרך

 0 בהירות הפתרון וההנמקה

 0 (שטח הפנים של הקובייה)שימוש בשטחים ריבוע 

 1 דיוק החישוב

 הערות:

 הניקוד לפתרון הנוכחי לא ניתן. 

מעניין לראות את האסטרטגיה בה השתמש התלמיד למנות את מספר הריבועים הלבנים והיא 

 מד.מ-שקיפות גם לפאות שאינן נראות בדוציור הקובייה. התלמיד מצייר זאת עם 

 תרגיל כפל.התלמיד מבצע חיבור חוזר במקום 

 משוב:

 .חשב את שטחו של הריבוע, חשב את היקפו של הריבוע. ס"מ 5ריבוע עם אורך צלע  צייר

 שבת?ימהו שטחו של ריבוע לבן בשאלה? איך ח

 מהו שטחו של ריבוע שחור )פאה(  בשאלה?

 כמה ריבועים לבנים מצוירים על הקובייה? מהו שטחם של כל הריבועים הלבנים בשאלה? 

 שבת זאת?ישל כל הריבועים השחורים על פני הקובייה? איך ח מהו שטחם

 אם כך, מה גודלו של השטח המושחר שעל פני הקובייה?
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