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 הערכת פתרונות של תלמידים
 Aתלמיד 

 

 

 

 

 

 2 הפתרון דרך

 2 בהירות הפתרון וההנמקה

 2 'סעיף בב התייחסות לאילוצי השאלה

 2 'גסעיף בהתייחסות לאילוצי השאלה 

 הערות:
 .זוגיים והזוגיים-האיהתלמיד מזהה נכון את המספרים 

, התלמיד מציג את כל האפשרויות בהן נפלה האבן על מספר אי זוגי ומחשב נכון את 'בסעיף ב
 הסכום בכל אחת מהן.

, התלמיד מראה את כל האפשרויות של נפילת האבן על משבצת זוגית ומקיף את 'בסעיף ג
 האפשרות הנכונה עליה נשאל.

 רת ובהירה.התלמיד כותב את הפתרון בצורה מסוד
 

 משוב:
 ניתן לבקש מהתלמיד לנסח שאלה משלו, למשל:
 .בקלאס 8חבר שאלה כך שהתשובה עליה תהיה המספר 
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 Bתלמיד 

 

 

 

 2 הפתרון דרך

 2 בהירות הפתרון וההנמקה

 2 'סעיף בבהתייחסות לאילוצי השאלה 

 2 'גסעיף בהתייחסות לאילוצי השאלה 

 הערות:
 זוגיים.-המספרים האימזהה נכון את התלמיד 

בסעיף ב, התלמיד מציג את כל האפשרויות בהן נפלה האבן על מספר אי זוגי ומחשב נכון את 
 הסכום בכל אחת מהן.

( ומראה בעזרת תרגיל מתאים כי אכן הסכום הוא 4מוצא את הפתרון הנכון ) בסעיף ג, התלמיד
16. 

יש מקום לשאול את התלמיד איך  ובהירה. בסעיף גהתלמיד כותב את הפתרון בצורה מסודרת 
 ? האם בחן את כלל האפשרויות?4ע לפתרון כי אכן האבן נפלה על הגי

 
 משוב:

? 16. האם יכולה להיות אפשרות נוספת לסכום 'בתושבתך לסעיף ג 4הסבר כיצד הגעת למספר 
 הסבר.

 

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


 משחק קלאס

___________________________________________________________________________

 ד"ר יניב ביטון – אוגדן משימות הערכה     מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי  
[3] 

 Cד יתלמ

 

 1 הפתרון דרך

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 0 'סעיף בבהתייחסות לאילוצי השאלה 

 2 'סעיף גבהתייחסות לאילוצי השאלה 

 הערות:
 זוגיים.-התלמיד מזהה נכון את המספרים האי

פרה סספר אי זוגי, אך מצרף , התלמיד מציג אפשרויות שונות בהן נפלה האבן על מ'בסעיף ב
הסכומים בכל אחת . התלמיד לא מראה את , שאינה מופיעה כלל על הלוח9נוספת, 

 מהאפשרויות.
( ומראה בעזרת תרגיל מתאים כי אכן הסכום הוא 4בסעיף ג, התלמיד מוצא את הפתרון הנכון )

 לתשובה הנכונה על ידי אסטרטגיה של כיסוי.. התלמיד מציין כיצד הגיע 16
 משוב:

 .זוגיים על הקלאס? השווה עם תשובתך-מהם המספרים האי
 שבת את הסכומים? יחהאם ? 'מה נשאלת בסעיף ב

 ? הסבר.'בסעיף ג16האם יכולה להיות אפשרות נוספת לסכום 
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 D התלמיד

 

 

 1 הפתרון דרך

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 1 'סעיף בבהתייחסות לאילוצי השאלה 

 1 'סעיף גבהתייחסות לאילוצי השאלה 

 הערות:
 .זוגיים והזוגיים-מזהה נכון את המספרים האי ההתלמיד

 אפשרויות. 4ה רק אפשרות אחת מתוך מציג ה, התלמיד'ב בסעיף
מציינת את כל המספרים הזוגיים בלוח הקלאס. התלמידה מראה את  ה, התלמיד'בסעיף ג

 על ארבע. ת, כאשר האבן נופל16האפשרות הנכונה שמניבה את הסכום 
נפלה על  התלמידה מדוע היא מציינת בתשובתה "עולי ]אולי[ אבן עם זאת, לא ברור מתשובת

או על אחת  1 האם כוונתה שהאבן נפלה על המשבצת שמספרּה ."16אחד והז ]ואז[ נוצר 
  מאפשרויות המספרים הזוגיים אותם ציינה בסעיף זה.

 
 משוב:

? חשבי על דרך יעילה להצגת 'הציעי אפשרויות נוספות לסכומים היכולים להתקבל בסעיף ב
 האפשרויות.

 . 'בתך לסעיף גושבת 4הסבירי כיצד הגעת למספר 
 .? הסבירי16האם יכולה להיות אפשרות נוספת לסכום 
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