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 הערכת תשובות תלמידים למשימה

 

 (ה)כיתה  Aתלמיד 

 

 

 2 הפתרון דרך

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 2 התייחסות נכונה לאילוצי השאלה ויחידות

 2 דיוק החישוב

 הערות:

 נראה כי התלמיד מבין את מעבר היחידות מטון לק"ג.

 ההובלות.  3חלוקת השקים בין לנכונה אפשרות התלמיד מנמק 

 לזמן שלקח לו להתמודד עם המשימה. התלמיד מתייחס

 משוב:

 טון?  8הסבר כיצד השתמשת בנתון 

 שקים יחד? 6הסבר מדוע ציינת כי ניתן להעביר בהובלה הראשונה 

 ?מבלי לשנות את מספר ההובלותהאם ניתן לסדר בדרך נוספת את מספר השקים 
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 (ה)כיתה  Bתלמיד 

 

 2 הפתרון דרך

 1 הפתרון וההנמקהבהירות 

 2 התייחסות נכונה לאילוצי השאלה ויחידות

 2 דיוק החישוב

 הערות:

 -, השקולים יחד ל500פעמים זוגות של  3)רשם  מבין את מעבר היחידות מטון לק"גהתלמיד נראה כי 

 המעבר במפורש.אך אינו מציין את  ,טון( 3

   שקים. 3 עםשקים וההובלה השלישית תהיה רק  6נכונה כי שתי הובלות תהינה עם  משיבהתלמיד 

 משוב:

 מספר פעמים? 500מדוע כתבת את המספר האם תוכל להסביר 

 האם ניתן לסדר בדרך נוספת את מספר השקים מבלי לשנות את מספר ההובלות?
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 (ה)כיתה  Cלמיד ת

 

 

 2 הפתרון דרך

 1 וההנמקהבהירות הפתרון 

 1 התייחסות נכונה לאילוצי השאלה ויחידות

 2 דיוק החישוב

 הערות:

 לא ברור מעבר היחידות בפתרון.

ובלה השלישית תהיה והה כל אחת שקים  6כי שתי הובלות תהינה עם  מראה בעזרת טבלה התלמיד 

 שקים. 3רק של 

 משוב:

 שקים? 6הסבר מדוע ציינת שבהובלה הראשונה ניתן להעמיס 

 האם ניתן לסדר בדרך נוספת את מספר השקים מבלי לשנות את מספר ההובלות?
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  (ד)כיתה  Dתלמיד 

 

 

 2 הפתרון דרך

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 2 התייחסות נכונה לאילוצי השאלה ויחידות

 2 דיוק החישוב

 הערות:

 התלמיד עובר מיחידת טון לק"ג בצורה נכונה.

 את מספר השקים המקסימלי האפשרי בכל הובלה.  הבהיר התלמיד מנמק בצורה

 שוויון בו הנעלם הוא מספר ההובלות. -התלמיד בונה תרגיל אי

 הוא מספר ההובלות. 3 -לא ברור מתשובתו הסופית האם אכן כוונתו ש

 משוב:

 שוויון שכתבת?-האם תוכל להסביר את משמעות תרגיל האי

 ?האפשרי ספר ההובלות הקטן ביותרהוא מ פר שמצאתמדוע הנך משוכנע שהמס
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 (ד)כיתה  Eתלמיד 

 

 1 הפתרון דרך

 2 בהירות הפתרון וההנמקה

 2 התייחסות נכונה לאילוצי השאלה ויחידות

 1 דיוק החישוב

 הערות:

 .נכון של היחידותמעבר  התלמיד מראה

ק"ג( ואחד המחוברים הוא  8000המשקל המופיע בתמרור )בונה משוואה כאשר הסכום הוא התלמיד 

 ק"ג(. 5000משקל המשאית )

 אותו יכולה להעמיס המשאית.המירבי המחובר השני הוא המשקל 

  שגיאה בתשובה הסופית.וכתוצאה מכך יש לו  ,יהתלמיד טועה בחישוב המחובר השנ

 משוב:

 הסבר לי בבקשה מה המשמעות של המספר בתוך המלבן.

 .ת חישובשגיאונסה לאתר בדוק שוב את הפתרון 

  ערוך שוב את דרך הפתרון שתהיה ברורה יותר.
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