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 הערכת תשובות תלמידים למשימה

 (ו)כיתה  Aתלמיד 

 

 2 הפתרון דרך

 2 בהירות הפתרון וההנמקה

 2 התייחסות לנתוני השאלה

 2 דיוק החישוב

 הערות:

 התלמיד מבצע חישובים המעידים על הבנת הבעיה. .1למיד מגיע לתשובה הנכונה בסעיף הת

מסתמך על שאפשרויות שונות של שילוב בין חדרים קטנים )ייתכן  2התלמיד בוחן  2בסעיף 

 (1אפשרות נוספת שהייתה בסעיף 

 לא ניסה אפשרויות נוספות. מדוע מסביראך לא  ,התלמיד מגיע למחיר המינימלי

 משוב:

 ? אם כן, מהן?2האם בחנת אפשרויות נוספות בסעיף 

 אם כן, מדוע? המינימלי? משוכנע שהגעת למחיר האם אתה

 הוסף יחידות במקומות הנדרשים.
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 (ו)כיתה  Bתלמיד 

 

 

 1 הפתרון דרך

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 1 התייחסות לנתוני השאלה

 2 דיוק החישוב

 הערות:

 . 1התלמיד מגיע לתשובה הנכונה בסעיף 

  תוך התעלמות ממשמעות השיוויון. ,מבצע את חישוב העלות בתרגיל אופקי אחדהתלמיד 

חדרים קטנים  17ומחליט על הזמנת  ,אפשרויות נוספותמראה האם חישב התלמיד אינו  2בסעיף 

חדרים קטנים אינם מספיקים לאכלס את כלל הילדים  17 -בלבד. התלמיד לא מבחין בכך ש

 שיצאו לטיול.

 התלמיד לא מציין יחידות במהלך הפתרון.

 משוב:

 ? יש מקום לכל התלמידים 2ים יצאו לטיול? האם בתשובתך לסעיף כמה תלמיד

 , וחשב את מחירה של כל אפשרות.הראה לי אפשרויות לשילוב בין חדרים קטנים וחדרים גדולים

 הוסף יחידות בפתרון במקומות הנדרשים.
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  (ו)כיתה  Cתלמיד 

 

 

 1 הפתרון דרך

 2 בהירות הפתרון וההנמקה

 1 לנתוני השאלההתייחסות 

 2 דיוק החישוב

 הערות:

נכון. קל להבין את רצף החישובים אותם מבצע התלמיד על מנת להגיע למספר  1התלמיד פותר את סעיף 

 עלות הכללית.להחדרים הגדולים ו

 לילד נמוכה יותר מאשר העלות₪(  9)חדר גדול בהתלמיד מסתמך על העובדה שהעלות לילד  2בסעיף 

 התלמיד אינו בוחן אפשרויות נוספות וממשיך באסטרטגיה זו.₪(.  10בחדר קטן )

 משוב:

 כל החדרים מלאים? האם יש הפסד כתוצאה מכך? 2האם בתשובתך לסעיף 

הראה לי בבקשה אפשרויות נוספות לשילוב בין חדרים קטנים וחדרים גדולים וחשב את מחירה של כל 

 .אפשרות
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 (ה)כיתה  Dתלמיד 

 

 1 הפתרון רךד

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 1 התייחסות לנתוני השאלה

 2 דיוק החישוב

 הערות:

 .אך לא מסביר את דרך הפתרון ,א1התלמיד מגיע לתשובה הנכונה בסעיף 

)מספר  7 -גדול בכפל את מחירו של חדר  ,שבחישוב העלות הכללית ,ה בכךב התלמיד טע1בסעיף 

 המנהלת(.  החדרים שביקשהמספר ) 6 -האנשים( ולא ב

שאכן מתאימה  ,בלבד אחתאפשרות התלמיד בוחן )הפתרון מופיע בחלקו העליון של העמוד(  2בסעיף 

 אך אינה האפשרות הזולה ביותר.  ,למספר התלמידים הכללי

 משוב:

 בבקשה את שלבי הפתרון. פרטא? 1בסעיף לתשובה כיצד הגעת 

רם של  החדרים הגדולים לפי הצעת המנהלת. מה העלות רשום את מספרם של החדרים הקטנים ומספ

 השווה לפתרון שלך.לפי הצעה זו? 

 שהגעת למחיר הנמוך ביותר? 2משוכנע בסעיף  האם אתה

 מדוע? אם לא, נסה שנית.? אם כן, 2האם בחנת אפשרויות נוספות בסעיף 
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