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 הערכת תשובות תלמידים למשימה

  Aתלמיד 

 

 

 2 הפתרון דרך

 2 הפתרון וההנמקהבהירות 

 2 לזמנים בשאלההתייחסות 

 2 דיוק החישוב

 הערות:

 .3דקות תיעצר פעמיים בקומה  10לכך שהמעלית בכל התלמיד מתייחס נכון 

 שעות. 26 –התלמיד מחשב נכון את מספר השעות בהן פועלת המעלית במתכונת שבת 

 26 –התלמיד בוחר לפתור את הבעיה לפי יחידות זמן של דקות ולכן מחשב כמה דקות יש ב 

 שעות ובהתאם לכך מוצא את התשובה על ידי חישובים נכונים.

 משוב:

 .26:5   בתחילת הדף: תרגיל אותו כתבתתאר מהי משמעות ה

 השעות לדקות? 26האם תוכל לחשוב על פתרון נוסף לשאלה מבלי להעביר את 

 

http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1113%3Afor-teachers-ogdan-evaluation&catid=31%3Afor-teachers&Itemid=49


 מעלית שבת

___________________________________________________________________________ 

 ר יניב ביטון"ד – אוגדן משימות הערכה             מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי   זמרכ
[2[ 

  Bתלמיד 

 

 

 2 הפתרון דרך

 2 בהירות הפתרון וההנמקה

 1 התייחסות לזמנים בשאלה

 2 דיוק החישוב

 הערות:

 .3דקות תיעצר פעמיים בקומה  10התלמיד מתייחס נכון לכך שהמעלית בכל 

 פעמים. 12התלמיד מחשב נכון כי במהלך שעה שלמה המעלית תיעצר 

 שעות 26 . במקום בהן פועלת המעלית במתכונת שבתמספר השעות טועה בחישוב התלמיד 

 .שעות 14הוא מצין 

 משוב:

 פחות מיממה? איך ידעת?/האם המעלית פעלה יותר

 כמה שעות יש ביממה?
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 Cתלמיד 

 

 1 הפתרון דרך

 2 בהירות הפתרון וההנמקה

 1 התייחסות לזמנים בשאלה

 2 דיוק החישוב

 הערות:

 פעמיים כנדרש(. ולא) 3דקות בקומה  10תיעצר פעם אחת בכל מציין שהמעלית התלמיד 

 שעות. 26 –התלמיד מחשב נכון את מספר השעות בהן פועלת המעלית במתכונת שבת 

. התלמיד טוען 10 -ב 6 –כופל את מספר הפעמים שעוצרת המעלית לפי חישובו  התלמיד

והתאם לכך  3ת בקומה כי המכפלה מייצגת את משך הזמן בו עוצרת המעלי [שיחה ]במהלך

אך בכל  3היא משך הזמן בו נעצרת המעלית בקומה  1560ממשיך כי התשובה הסופית של 

 זאת רושם בתשובה פעמים.

 משוב:

  דקות. 10 -ספר במילים שלך את תנועת המעלית בדקות בשאלה?  10מה מייצג הנתון 

 כמה פעמים תיעצר בשעה אחת? דקות? 10במשך  3כמה פעמים תיעצר בקומה 

http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1113%3Afor-teachers-ogdan-evaluation&catid=31%3Afor-teachers&Itemid=49


 מעלית שבת

___________________________________________________________________________ 

 ר יניב ביטון"ד – אוגדן משימות הערכה             מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי   זמרכ
[4[ 

 

  Dתלמיד 

 

 1 הפתרון דרך

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 1 התייחסות לזמנים בשאלה

 2 דיוק החישוב

 הערות:

שעות  26התלמיד טועה בחישוב מספר השעות בהן פועלת המעלית במתכונת שבת. במקום  

 שעות. 14שעות. התלמיד מסביר איך הגיע לחישוב של  14הוא מצין 

 . 6 -( ב14התלמיד כופל את מספר השעות )

דקות תיעצר פעם  10לא ברור מתשובת התלמיד האם התלמיד מתייחס לכך שהמעלית בכל 

 פעמים לפי חישוב זה. 6)ולא פעמיים כפי שנכון(.  ולכן בשעה תיעצר  3אחת בקומה 

 עצירות. 84 -את מספר העצירות בהתאם לשתי השגיאות שצוינו ומגיע ל התלמיד מחשב

 משוב:

 כמה שעות יש ביממה? פחות מיממה? איך ידעת?/האם המעלית פעלה יותר

דקות? כמה פעמים תיעצר המעלית בקומה  10 -קרא שוב מהי 'הדרך' אותה עושה המעלית ב

 דקות? 10 -ב 3
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