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 הערכת תשובות תלמידים למשימה

 (ה)כיתה  Aתלמיד 

 

 2 הפתרון דרך

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 2  התייחסות לארבעת הבניינים  ומספר החניות הנוספות

 1 דיוק החישוב

 הערות:

 מחשב נכון את מספר החניות הפרטיות ומוסיף את מספר החניות הנוספות.התלמיד 

 חשב.אמור ל הואתרגיל מה מפרט ליד כל התלמיד לא 

 לתלמיד שגיאת חישוב בתרגיל חיבור.

 משוב:

 ליד כל תרגיל בפתרון.מה ברצונך לחשב  בבקשה פרט

 בדוק באיזה תרגיל. .בפתרון ישנה שגיאת חישוב אחת

כיצד הייתה  ,קומות 6על כל חניה נוספת אחת הייתה  ,לכל קומהחניה נוספת אילו במקום 

 משתנה תשובתך?
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 (ה)כיתה  Bתלמיד 

 

 

 

 2 הפתרון דרך

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 2  התייחסות לארבעת הבניינים  ומספר החניות הנוספות

 2 דיוק החישוב

 הערות:

התלמיד מחשב נכון את מספר החניות הכולל לבניין אחד )פרטיות + נוספות(  ואת התוצאה כופל 

 )כמספר הבניינים(. 4 –ב 

 ליד כל תרגיל מה היה ברצונו לחשב.התלמיד לא מפרט 

 . תרגילים נפרדים במאונך כרצף אחד 2כתב  –אין הקפדה על כתיב מתמטי 

 משוב:

 פרט בבקשה מה ברצונך לחשב ליד כל תרגיל בפתרון.

 נסה לרשום את הפתרון לשאלה בתרגיל אופקי אחד.

ומות, כיצד הייתה ק 6אילו במקום חניה נוספת לכל קומה, הייתה חניה נוספת אחת על כל 

 משתנה תשובתך?
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 (ה)כיתה  Cתלמיד 

 

 

 1 הפתרון דרך

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 1  התייחסות לארבעת הבניינים  ומספר החניות הנוספות

 2 דיוק החישוב

 הערות:

 הפרטיות.החניות  סך כלהתלמיד מחשב נכון את 

 מתייחס לתנאי החניות הנוספות.התלמיד לא 

 מה היה ברצונו לחשב. אך לא מפרט  ,מפרט את הפעולות החשבוניות אותן עשההתלמיד 

 משוב:

 פרט בבקשה מה ברצונך לחשב ליד כל תרגיל בפתרון.

 במה תלוי מספר החניות לשכונה? מתח קו מתחת לטקסט הרלוונטי. .קרא שוב את השאלה

 כמה חניות דרושות לקומה אחת? לבניין אחד?
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 (ה)כיתה  Dתלמיד 

 

 2 הפתרון דרך

 2 בהירות הפתרון וההנמקה

 2  התייחסות לארבעת הבניינים  ומספר החניות הנוספות

 2 דיוק החישוב

 הערות:

 פירוט המראה את דרך העבודה של התלמיד. ויש ,התלמיד מחשב נכון את מספר החניות הכולל

 משוב:

קומות, כיצד הייתה  6כל אילו במקום חניה נוספת לכל קומה, הייתה חניה נוספת אחת על 

  משתנה תשובתך?

 להוסיף? ישבאותה שכונה ובאותם תנאים. כמה מקומות חניה נוספים  ,הוחלט לבנות בניין נוסף

 

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

