
   
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית

 אגף מדעים

 אוניברסיטת חיפה
 הפקולטה לחינוך

 מ"מל מינהלת
 המרכז הישראלי לחינוך מדעי

 ש עמוס דה שליט"טכנולוגי ע

 

 למתמטיקה בחינוך היסודי ארצי מרכז מורים
 المركز القطري لمعلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية

 

________________________________________________________________________________________ 
 9/7.3102' י מכרז מס"י אוניברסיטת חיפה עפ"מבוצע ע הפרויקט . מתמטיקה: ארצי במקצוע מרכז מורים

 משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, קט מבוצע עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודיםהפרוי
 

 אוניברסיטת חיפה,  פקולטה לחינוךה  – למתמטיקה בחינוך היסודי ארצי מרכז מורים
 4313343מיקוד , חיפה, הר הכרמל, 911שדרות אבא חושי 

 04-8288073. פקס                                                                                     43-3834434' טל

 http://ymath.haifa.ac.il:   אתר                               mathcntr@edu.haifa.ac.il: ל"דוא

 
 

 הערכהמשימות אוגדן 

 היסודי הספר-ביתלמורי 

 

 ר יניב ביטון"ד



_____________________________________________________________________________________
 ר יניב ביטון"ד –אוגדן בנושא הערכה    ז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודימרכ

 
[1]  

 משימות הערכהאוגדן 
 

נושאים שונים מתוך תכנית עוסקות במשימות ה. ס היסודי"משימות המיועדות לתלמידי ביהאוסף באוגדן 

 .הלימודים

 :מספר פריטים פיםמצוראחת מהמשימות לכל 

  מיועד למורה –תיאור המשימה 

  מיועד למורה כדף משוב לתלמיד בעקבות ביצוע המשימה –בצירוף מחוון המשימה  

 המשימה לתלמיד 

  תיאור הערכתםותוצרי תלמידים 

 בעלותמשימות , פתרון אחד בעלותבאוגדן ניתן למצוא משימות ברמות פתיחות שונות ביניהן משימות 

בהן התלמיד יכול  ,פתרונות אפשרייםמשימות להן מגוון ו מספר פתרונות אפשריים/ מספר דרכי פתרון 

 .להניח הנחות ולפתור לפי הנחות אלו

תוך התייחסות  ,לזמן פיתוח קריאה זהירה של טקסט והבנתו התמודדות עם מספר משימות עשויה

 ,יום של הלומד-ן מקושרות לסיטואציות מחיי היוםהמשימות באוגד. לאילוצים המוכתבים בגוף המשימה

ולהפחתת רמת  ,ואף להנאה ממנה של הלומדים להתמודדות עם המשימה להגביר את ההנעהבמטרה 

עבור התלמידים מהווה חשוב לשים לב כי מורכבות הטקסטים במשימות . ה משאלות עתירות מללהחרד

תוך , יש לשלב את המשימות בתהליך הלמידה וההוראה בהדרגתיות ,לפיכך .בפני עצמהת קושי רגד

 .הן מהבחינה המתמטית והן מהבחינה הלשונית ,שימת לב לרמת ההתפתחות של התלמידים

 

הן לאפשר למורה להעריך את הלומד  ,ובמקביל ,הזדמנויות ללמידה מפתרון המשימותעל מנת למקסם 

הערכה : אותן ניתן ליישם בשילוב המשימות מוצעות פעילויות נוספות ,כפרט בתוך קבוצההן כפרט ו

 .הערכה עצמיתו הערכת עמיתים, שיחה/הערכה בעזרת ראיון, בעזרת תצפית

ייצוגים או , ציוריםדרך , דים לפעול באמצעים שברשותםחשוב לאפשר לתלמי ,בפתרון המשימות

 .ם אחריםאמצעי
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 הצעות לחלופות בהערכה

בעקבות  האותן ניתן ליישם בכית ,הצעות שונות לפעילויות בפרק זה יובאו
 .מאגר המשימות

 הערכה בעזרת תצפית
כדי לפקח על תשובות  ,מורים משתמשים באופן קבוע בתצפית בלתי פורמלית במהלך שיעורם

מהימנה , כלומרלצורך גישת הערכה אפקטיבית  ,עם זאת .למידים במהלך ההתנסויות הכיתתיותהת

 .על התצפיות להיות יותר מכוונות ובעלות מטרה, ותקפה

ללמוד רבות על  ניתןדרכה  ,מתן המשימות בזמן השיעור עשוי להוות הזדמנות חשובה לתצפית

 . התלמידים

מרבית . יחד עם המשימהלהתמודד ( תלמידים 3-4)לזוגות או לקבוצות קטנות  כדאי לאפשר

 .המשימות מזמנות דיון ושיתוף פעולה

 :התצפית תתמקד במספר נושאים

  ואופן השימוש שלו בהםעל ידי התלמיד ( ציורים או חומרים)ייצוגים בהבחירה 

 השימוש בשפה מתמטית בקבוצה קטנה 

  והמוטיבציה של התלמידרמת הביטחון העצמי 

  אסטרטגיות לפתרון בעיות 

 

 ?על המשימות העבודה בעת ניתן לייעל את התצפיתכיצד 

 מומלץ  .דקות מספרלמשך , בלבד בקבוצה אחת או שתייםצפייה  באמצעות, כדאי להתחיל בקטן

לתעד את בזמן זה כדאי , כמובן .להתערב בעבודת התלמידים ולהדריך אותם להתעלם מכם לא

 .לתצפיות מיומנותזה עוזר לפתח . ממצאי התצפית

 הבנת , הבנת מושגים, כגון, למשימה מותאמותקטגוריות  הכולל במחוון צפייה מומלץ להיעזר

 .ויכולת עבודה בצוותמקוריות , כישורי תקשורת, המשימה
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 :להלן דוגמה למחוון המאפשר תיעוד מהיר ויעיל

 

 

שם 

 התלמיד

הבנת  הבנת מושגים

 המשימה

שליטה 

 במיומנויות

 הערות עבודה בצוות

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3  

              

              

              

 

 בתחילת הדרך -1

 בינוני -2

 מתקדם -3

 

 הערכה בעזרת ראיונות מבוססי משימה
 

דרך החשיבה של . את פתרונותיהם למשימה המורה מבקש מהתלמידים להסבירראיון מבוסס משימה ב

 . התלמיד טומנת בחובה כוח אבחוני משמעותי

 :המורה יכול

 לזהות שגיאות או אי הבנות 

 לזהות אסטרטגיות והנמקה 

 לגלות תפיסות שגויות 

 לחקור את עומק ההבנה של פרוצדורות 

 לצפות בשימוש של ייצוגים או חומרים 

 לזהות חוזקות או צורך באתגרים נוספים 

  קונסטרוקטיבי ומלמד, מיידימשוב לספק לתלמיד 

 

 :ראיונות מבוססי משימה יכולים להתבצע בכמה דרכים

 הפעילות הכיתתיתעקבות ראיונות אישיים ב 

 שיחות אישיות בזמן פעילות כיתתית רגילה 

  משימה שיתופית במהלךדיונים קבוצתיים 

  להיפגש עם כל תלמיד לפחות פעם אחת מאפשר –ראיונות לאורך המחצית. 
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 לצורךבכל פעם מספר תלמידים  בוחריםולאחר מכן , ראשית על התלמידים להתמודד עם המשימה

 .או בקבוצות יםביחיד ,ראיון

 

 :להלן דוגמה לשאלות אפשריות

 ?על מה חשבת, כשהתחלת לפתור את המשימה •

 ?למה בחרת לפתור את המשימה בדרך זו •

 ?האם תוכל להראות פתרון בדרך שונה מזו שפתרת •

 ?...אם הנתונים היו...    תשובתך הייתה משתנה אם המספרים היוכיצד  •

 ?...(לכפול, לחלק...)איך ידעת ל •

 ?באילו קשיים נתקלת בעת פתרון המשימה •

 

 :שאלות נוספותניתן להוסיף  ,בקבוצות בוצעהבמידה והמשימה 

 ?באילו קשיים נתקלתם במהלך הפתרון •

 ?לפתרוןהאם היו חילוקי דעות בין חברי הקבוצה בדרך  •

 .נמקו, אם לא? במה, אם כן? לכם העבודה בקבוצה/האם תרמה לך •

 

 

 הערכת עמיתים
 

הערכת עמיתים  היא . מעורבותם של תלמידים בתהליך ההערכה תופס לאחרונה מקום בולט בהוראה

 .האחראסטרטגיה בה הלומדים מתבקשים להעריך זה את עבודתו של 

 :יוכלו ללמוד התלמידים ,במסגרת פעילות הערכת עמיתים

  המשימה לפתרוןדרכים שונות 

 ושגיאות אותן עשו בעצמם ,נחשפים תוך כדי בדיקה ןשגיאות אליה 

  בכתיבה חשיבות הסדרעל  ,בפרטו ,נכונהבהירה וכתיבה מתמטית. 

 

 :פעילות הערכת עמיתיםלהמלצה ראשונה 

  תמודד לבד עם המשימהמכל תלמיד : שלב א

 בזוגות או בשלשות עובדיםהתלמידים : שלב ב
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גבש או לבקש מהם ל ,ניתן להשתמש במחוון המצורף לכל משימה .למחוון חשיפת התלמידים :שלב ג

  .הבינו את הקטגוריות להערכהאכן תלמידים הלבדוק ש חשוב .קריטריונים להערכה בעצמם

רת תוצרים של קבוצה אח 2-3כך שכל קבוצה מקבלת  ,העבודות בין התלמידים פתהחל: שלב ד

 .מעריכה אותם בעזרת המחווןו

 .תהליך הלמידהלתוך התייחסות  ,ערכה בעקבות הפעילותהתלמידים על ממצאי ההעם  דיון: שלב ה

 

 :הצעה לפעילות נוספת

ומתבקשים , מתוך האוגדן הזה פתרונות של משימות שונותמקבלים , 2-3קבוצות של ב ,התלמידים

 .להעריך אותם על סמך מחוון

 

 

 עצמיתהערכה 
 

 .ניתן לפתור במליאה את המשימה, לאחר מכן. המשימה לבדםמתבקשים לפתור את תלמידים ה

שנבחר או כל מחוון אחר  ,על סמך המחוון המצורף הפתרון שלולהעריך את תלמיד מתבקש כל  ,בהמשך

 . לצורך המשימה
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 מחוונים להערכת המשימות
 

 יותוך התייחסות ליתרונות ,המחוון ההוליסטי והמחוון האנליטי ,סוגי מחווניםעוסק בשני סעיף זה 

 . של כל מחוון יווחסרונות

 

מתארים את  ,לעומת זאת, מחוונים הוליסטיים. כל קריטריון בנפרדמתייחסים למחוונים אנליטיים 

והיתרון במחוונים ההוליסטיים הוא שהם  בו זמניתהעבודה על ידי התייחסות לכל הקריטריונים 

מחוונים , עם זאת, הוראה ולמידהעבור מרבית מטרות . מאפשרים שיפוט כללי לגבי איכות העבודה

כך משום ש ,התמקדות בכל קריטריון בנפרד טובה יותר להערכה מעצבת. אנליטיים הם הטובים ביותר

 התמקדות, כמוכן. נוספת לראות אילו היבטים של עבודתם דורשים תשומת לבהיא מאפשרת לתלמידים 

בניית ולגבי  ,תכנון ההוראה בכלל לגביעשויה לסייע למורה בהליך קבלת החלטות  בכל קריטריון בנפרד

 . בפרטאחד ואחת מהתלמידים תכנית התערבות לכל 

 

 בעקבות אותה המשימה המחווניםסוגי שני יישום ל הדוגמ

 :המשימה

ועליה ריבועים  ,הקובייה יהיה שחורצבעה של  . תתהיהמורה ברכה מעוניינת להכין קוביית משחק לכ

 .כל הריבועים הלבנים זהים (.במקום נקודות)לבנים 

 .מ"ס 11אורך צלעה של הקובייה הוא 

? מהו שטחו של השטח המושחר על פני הקובייה. מ"ס 3אורך צלע הריבוע הלבן שעל פני הקובייה הוא 

  .הפתרון במלואה פרטו והסבירו את  דרך
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 הוליסטיתמחוון בגישה 

 .4 -ל 0הציון ניתן כמספר בין . בגישה זו המורה מעניק לתלמיד ציון יחיד על הביצוע

 .אסטרטגיה נכונה מתארו ,התלמיד עונה על השאלה נכון או נותן קירוב לתשובה 4

 מלאה ונכונה עם תשובה  או אסטרטגיה, ם אסטרטגיה לא מלאההתגובה כוללת תשובה נכונה ע 3

 . שגוייה          

 ,ריבועבשטח של נכון או נכון חלקית שימוש  וכוללת, האסטרטגיה המוצגת נכונה חלקית 2

 .או בשטח הפנים של הקובייה           

 התגובה יכולה. אינה קשורה למטלה או שגוייה, תשובת התלמיד אינה רלבנטית 1

 .לכלול כמה חישובים נכונים           

 .כלל התלמיד לא ענה על השאלה 0

 

 מחוון בגישה אנליטית

 .2 -ל 0הציון ניתן כמספר בין . בגישה זו המורה מעניק לתלמיד ציון בכל אחת מהקטגוריות

 דרך הפתרון. א

 נכונה 2

 נכונה חלקית 1

 פירוט של דרך הפתרוןאין  0

 בהירות הפתרון וההנמקה. ב

 מציג את הפתרון וההסברים בצורה מלאה 2

 וההסבריםמציג חלק מהפתרון  1

 הנמקהלאין עדות לפתרון ו 0

 בשטחים נכון שימוש. ג

 והן של פאות הקובייה ריבועהן של  ,שימוש נכון בשטחים 2

 או בשטח הפנים של הקובייה הריבועשימוש נכון בשטח  1
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 אין עדות לשימוש בשטחים 0

 חישובבדיוק . ד

 חישוב נכון ומדוייק 2

 שגיאות חישוב קטנות 1

 או שאין ניסיון לחישוב, רציניותשגיאות חישוב  0

 

הבנת דרך המשקפת את לאינה מתייחסת ליעילות הפתרון אלא דרך הפתרון במחוון חשוב להדגיש כי 

, למשל. במחוון האנליטינים נוספים להערכה קריטריוקיימת אפשרות להוסיף . התלמיד את השאלה

  :יעילות הפתרון

 .ריבועיםה 21ו מוחסרים שטחם של חישוב שטח הפנים של הקובייה וממנ 2

 התלמיד מחשב את השטח המושחר על כל פאה בנפרד 1

 אין דרך פתרון 0

 

להוריד קריטריונים /תוכלו להוסיף. לכל אחת מהמשימות באוגדן צורף מחוון אנליטי להערכת המשימה

התלמידים מחוון על מנת שניתן יהיה לשתף את באוגדן נשמר מבנה אחיד של . לפי שיקול דעתכם

 :יצור שיח משותף סביב הקריטריוניםבמחוון ול

 

 שיח בין מורה לתלמיד 

חשוב לאסוף . ניתן לזמן את התלמיד לשיחה ולדון בממצאים. בהמשך לכתוב בפרק הראיונות

  .מספר תוצרי משימות של התלמיד ולהעריך יחד את התהליך אותו עובר ממשימה למשימה

 

 שיח בין התלמידים 

מתחילים לשלב " ?בלתיכמה ק: "חשובה ליצור שיח בו התלמידים מעבר לשאלהזו הזדמנות 

 .ומהוכד" לא דייקתי מספיק בחישובים", "ירדו לי נקודות על בהירות הפתרון: "מושגים כמו

 

 שיח בין המורה לבין ההורה 

הסבירו להורים שאת הערכה . שתפו את ההורים באסיפת ההורים הראשונה עם מבנה המחוון

מה שיאפשר מעקב אחר התפתחות , על המשימות יקבל התלמיד לפי מספר קריטריונים
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[9]  

הציגו ממצאים ותוצרים  .התלמיד לאורך מספר משימות אתן התמודד במהלך שנת הלימודים

 .ביום ההורים

 

לפי קבוצות למידה כאשר חלוקת התלמידים תוכלו ללמד של כל משימה הערכה חר ניתוח ממצאי לא

בקריטריון של  0-1תלמידים שקבלו ציון , למשל. לקבוצות תהיה בהתאם לכל אחד מהקריטריונים במחוון

ישבו כקבוצה ולמורה תהיה אפשרות לתת את הדגש בקבוצה זו , בהירות הפתרון וההנמקה

 .של כתיבת פתרון בצורה בהירה ומנומקתאסטרטגיות להתמודדות עם 

 

 .מלמד ויעיל באוסף המשימות, מאחל לכולם שימוש מהנה

 

 יניב
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 _______:שם התלמיד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אזהרה דרך הוואטסאפ
אותו ניתן  ,פני וירוס למחשבמאזהרה בירון צפה בחדשות 

 .למנוע

 

והחליט לעשות  ,ירון מעונין להפיץ בקרב חבריו את האזהרה

זאת באמצעות שליחת הודעה בקבוצות הוואטסאפ בהן הוא 

 .חבר

 

 :קבוצות 3 -ל את ההודעה ירון שלח

 

 ירון ילדים לא כולל 02חברים  1בקבוצה 

 1ילדים שכולם חברים גם בקבוצה  8חברים  2בקבוצה 

מתוכם חברים גם  7. ילדים לא כולל ירון 11חברים  3בקבוצה 

 1בקבוצה 

 

 ?את האזהרה של ירון קיבלוכמה חברים 

 .והסבירו את תשובתכם ופרט
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[00]  

 

 :תיאור המשימה

את מספר הילדים  נדרשים לחשבתלמידים ה. המשימה עוסקת ביחסים בין קבוצות

 .שיקבלו אזהרה דרך שליחת הודעה במספר קבוצות בווטסאפ

 ד-ג ותכית :התאמה

 דקות 11-21: זמן

 :מתוך תכנית הלימודיםעיקריים נושאים 

 ,(בתכנית הלימודים מופיע הכלה בין קבוצות המספרים)הכלה בין קבוצות 

 חיבור וחיסור

 :חומרים דרושים

 .עיפרוןודף  

 :בין תלמידים התמודדות עם שונות

ניתן לבקש מהתלמיד לרשום רשימת שמות לתלמידים בהתאם לקבוצות השונות ובהתאם 

 .ליחסים בין הקבוצות

 :אפשריים אותם ניתן לתת לתלמידים במהלך הפתרון' פיגומים'

 2לבין קבוצה  1נסה לצייר לי את הקשר בין קבוצה 

 .הסבר את תשובתך? 1ולא נמצא בקבוצה  2האם יש תלמיד שנמצא בקבוצה 

 .הסבר את תשובתך? 1ולא נמצא בקבוצה  3האם יש תלמיד שנמצא בקבוצה 
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[01]  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פתרון - אזהרה דרך הוואטסאפ
 .אותו ניתן למנוע, ירון צפה בחדשות באזהרה מפני וירוס למחשב

 

והחליט לעשות זאת , להפיץ בקרב חבריו את האזהרהירון מעונין 

 .באמצעות שליחת הודעה בקבוצות הוואטסאפ בהן הוא חבר

 

 :קבוצות 3 -ירון שלח את ההודעה ל

 

 ילדים לא כולל ירון 02חברים  1בקבוצה 

 1ילדים שכולם חברים גם בקבוצה  8חברים  2בקבוצה 

 1מתוכם חברים גם בקבוצה  7. ילדים לא כולל ירון 11חברים  3בקבוצה 

 

 

 ?את האזהרה של ירון קיבלוכמה חברים 

 .ו והסבירו את תשובתכםפרט

 :פתרון המשימה

 .ילדים 02חברים  1בקבוצה 

 .1מוכלת בקבוצה  0קבוצה 

 .1ילדים שאינם נמצאים בקבוצה  8ישנם  3בקבוצה 

 

20:  מספר הילדים שקיבל את האזהרה ניתן לחישוב בעזרת התרגיל (15 7) 28   

 .את האזהרה אותה שלח ירון קיבלוילדים  08

 [.וגם אם לא, כוללים את ירון 0הילדים בקבוצה  8נכונה גם אם  08התשובה ]
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[01]  

 

 

  :שם התלמיד

 

 מחוון להערכת המשימה

 

 הפתרוןאסטרטגיית 

 

 אסטרטגיה מלאה ונכונה 2

   נכונה , אסטרטגיה לא מלאה 1

 חלקית           

 אין אסטרטגיה 0

 

 בהירות הפתרון וההנמקה

 

 מציג את הפתרון וההסברים    2

 בצורה אפקטיבית           

 מציג חלק מהפתרון    1

 וההסברים           

 מציג את הפתרון ללא שום   0

 הסברים           

 

 התייחסות ליחסים בין קבוצות

 

 מתייחס נכון ליחסים בין   2

 הקבוצות           

 מתייחס נכון חלקית ליחסים    1

 בין הקבוצות           

 לא מתייחס ליחסים בין   0

 הקבוצות           

 

 חישובבדיוק 

 

 חישוב נכון ומדוייק 2

 שגיאות חישוב קטנות 1

    או , חישוב רציניותשגיאות  0

 שאין ניסיון לחישוב           

 

 אזהרה דרך הוואטסאפ
אותו ניתן , ירון צפה בחדשות באזהרה מפני וירוס למחשב

 .למנוע

 

והחליט לעשות , ירון מעונין להפיץ בקרב חבריו את האזהרה

זאת באמצעות שליחת הודעה בקבוצות הוואטסאפ בהן הוא 

 .חבר

 

 :קבוצות 3 -את ההודעה לירון שלח 

 

 ירון לא כוללילדים  02חברים  1בקבוצה 

 1ילדים שכולם חברים גם בקבוצה  8חברים  2בקבוצה 

מתוכם חברים גם  7. ירון לא כוללילדים  11חברים  3בקבוצה 

 1בקבוצה 

 

 ?את האזהרה של ירון קיבלוכמה חברים 

 .פרטו והסבירו את תשובתכם

 

 :משוב לתלמיד
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[01]  

 הערכת תשובות תלמידים למשימה

 (גכיתה ) Aתלמיד 

 

 

 0 אסטרטגיית הפתרון

 0 בהירות הפתרון וההנמקה

 0 התייחסות ליחסים בין קבוצות

 2 דיוק החישוב

 :הערות

 .התלמיד מתייחס נכון ליחסי ההכלה והחיתוך בין הקבוצות

 .שיקבלוהתלמיד מרחיב את ההנמקה למספר התלמידים והשכיחות של ההודעות 

תלמידים  33 -אך מגלה הבנה לאחר מכן שלא מדובר ב ,תלמידים 33תלמידים מתוך  08התלמיד מציין 

 .שונים

 :משוב

 ?האם תוכל לנסות לצייר את היחסים בין הקבוצות

 ?קיבלווכמה פעמים  ,אם כן כמה ילדים? את ההודעה יותר מפעם אחת קיבלוהאם יש תלמידים ש
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[01]  

 (כיתה ה) Bתלמיד 

 

 0 אסטרטגיית הפתרון

 0 בהירות הפתרון וההנמקה

 0 התייחסות ליחסים בין קבוצות

 2 דיוק החישוב

 :הערות

 את תשובתו מנמקו ,התלמיד מתייחס נכון ליחסי ההכלה והחיתוך בין הקבוצות

 בצורה מפורטת

 :משוב

 ?האם תוכל לנסות לצייר את היחסים בין הקבוצות

 ,אם כן כמה ילדים? יותר מפעם אחת את ההודעה קיבלוהאם יש תלמידים ש

 ?קיבלווכמה פעמים 
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[01]  

 (כיתה ה) Cתלמיד 

 

 1 אסטרטגיית הפתרון

 0 בהירות הפתרון וההנמקה

 0 התייחסות ליחסים בין קבוצות

 2 דיוק החישוב

 :הערות

 .התלמיד מתייחס נכון ליחסי ההכלה והחיתוך בין הקבוצות

תלמידים לא כוללים ה 02למרות שמצוין כי  ,1בקבוצה התלמיד כולל את ירון 

 .את ירון

8: על כתיב מתמטי נכון  ההקפד אין 15 7  

 

 :משוב

 ? 1תלמיד  1הסבר לי בבקשה מדוע החסרת מקבוצה 

 ?"לא כולל"משתמש בצירוף  התן לי דוגמא למשפט מחיי היום יום בו את

 ?במשפט שציינת "כולללא " הצירוף מה המשמעות של
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[01]  

 (הכיתה ) Dתלמיד 

 

 1 אסטרטגיית הפתרון

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 1 התייחסות ליחסים בין קבוצות

 2 דיוק החישוב

 :הערות

התלמיד מחשב  ,3לגבי קבוצה (. הכלה)  0 -ו 1ליחסים בין הקבוצות  בצורה שגויההתלמיד מתייחס 

 .נכון את מספר הילדים שלא יקבלו את ההודעה משליחה בשתי הקבוצות הקודמות

 

 :משוב

 ?פירטתש תרגיליםה תהאם תוכל להסביר את מה היה ברצונך לחשב בכל אחד משלוש

 ? "1ולם חברים גם בקבוצה כ: "י משמעות המשפטמה

 .לצייר את היחסים בין הקבוצותנסה 
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[81]  

 _______:שם התלמיד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) אזהרה דרך הוואטסאפ
אותו ניתן  ,פני וירוס למחשבבאזהרה מירון צפה בחדשות 

 .למנוע

 

ירון מעונין להפיץ בקרב חבריו את האזהרה והחליט לעשות זאת 

 .באמצעות שליחת הודעה בקבוצות הוואטסאפ בהן הוא חבר

 

 .קבוצות 3 -ל את ההודעה ירון שלח

 

 כולל ירוןילדים לא  02חברים  1בקבוצה 

גם שכולם חברים  ,לא כולל ירון ילדים 8חברים  2בקבוצה 

  1בקבוצה 

מתוכם חברים גם  7. ילדים לא כולל ירון 11חברים  3בקבוצה 

 1בקבוצה 

 

 ?בלו את האזהרה של ירוןיכמה חברים ק .א

 .כםתשובתפרטו והסבירו את 

 

 ?יותר מפעם אחת בלו את האזהרהיהאם יש ילדים שק .ב

וכמה , יותר מפעם אחתאותה  בלויילדים קכמה , אם כן

 ?האזהרהפעמים נשלחה אליהם 
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[81]  

 :תיאור המשימה

את מספר הילדים  נדרשים לחשבתלמידים ה. המשימה עוסקת ביחסים בין קבוצות

פתרונות  מספרלמשימה . שיקבלו אזהרה דרך שליחת הודעה במספר קבוצות בווטסאפ

 .אפשריים

 ו-ד ותכית :התאמה

 דקות 30-50: זמן

 :מתוך תכנית הלימודיםעיקריים נושאים 

 ,(בתכנית הלימודים מופיע הכלה בין קבוצות המספרים)הכלה בין קבוצות 

 .שאלות מילוליותו חיבור וחיסור

 :חומרים דרושים

 .עיפרוןו דף

 :בין תלמידים התמודדות עם שונות

מהתלמיד לרשום רשימת שמות לתלמידים בהתאם לקבוצות השונות ובהתאם ניתן לבקש 

 .ליחסים בין הקבוצות

 :אפשריים אותם ניתן לתת לתלמידים במהלך הפתרון' פיגומים'

 .2לבין קבוצה  1נסה לצייר לי את הקשר בין קבוצה 

 .הסבר את תשובתך? 1ולא נמצא בקבוצה  2האם יש תלמיד שנמצא בקבוצה 

 .הסבר את תשובתך? 1ולא נמצא בקבוצה  3האם יש תלמיד שנמצא בקבוצה 
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[02]  

 

 

 

 

 

 

 

 פתרון - (2) אזהרה דרך הוואטסאפ

 

 : סעיף א

 .1בקבוצה  תמוכל 0קבוצה 

20.  1שאינם חברים בקבוצה  3תלמידים מקבוצה ה 8יש להוסיף את  1לקבוצה  (15 7) 28   

 .תלמידים 08התשובה היא 

 

 :סעיף ב

 :מביניהםשתלמידים יתייחסו רק לאפשרות אחת או שתיים  סביר. פתרונות אפשריים 8בסעיף זה 

 

 :אחדפתרון 

  .0בקבוצה  נמצאים גם ,1קבוצה ומשתייכים גם ל 3התלמידים שבקבוצה  7כל 

 :במצב זה

 ,פעם אחתאת האזהרה ילדים יקבלו  02

 יםייקבל פעמ אחדילד 

 .לוש פעמיםילדים יקבלו ש 7 -ו

  

 :שניפתרון 

  .0נמצאים בקבוצה  אינם ,1קבוצה לגם ומשתייכים  3התלמידים שבקבוצה  7כל 

 :במצב זה

 ילדים יקבלו פעם אחת 13

 .יםיילדים יקבלו פעמ 11 -ו

 

 :הנוספים ששת המצבים

  0נמצא גם בקבוצה   1הנמצאים גם בקבוצה  3תלמידים של קבוצה ה 7מבין  1תלמיד. 

 0  0נמצאים גם בקבוצה  1הנמצאים גם בקבוצה  3תלמידים של קבוצה ה 7תלמידים מבין. 

 ... 

 6  0נמצאים גם בקבוצה  1הנמצאים גם בקבוצה  3תלמידים של קבוצה ה 7תלמידים מבין. 
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[08]  

 :להלן טבלה המסכמת את הפתרונות האפשריים

 

 אפשרות

מספר החברים 

שהם  3מקבוצה 

 1חברים בקבוצה 

ולא חברים בקבוצה 

2 

מספר החברים 

שהם  3מקבוצה 

 1חברים בקבוצה 

וגם חברים בקבוצה 

2 

 מספר הפעמים של קבלת האזהרה

 פעמים 3 םיפעמי אחתפעם 

1 2 7 02 1 7 

0 1 6 11 3 6 

3 0 1 18 1 1 

4 3 4 17 7 4 

1 4 3 16 1 3 

6 1 0 11 11 0 

7 6 1 14 13 1 

8 7 2 13 11 2 
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 :שם התלמיד

 

 :מחוון להערכת המשימה

  

 דרך הפתרון

 

 דרך נכונה 2

 דרך נכונה חלקית 1

 אין דרך 0

 

 ההנמקהובהירות הפתרון 

 

 מציג את הפתרון וההסברים  2

 בצורה מלאה             

 וההסברים מציג חלק מהפתרון 1

 אין עדות לפתרון והנמקה 0

 

 התייחסות למושגים הכלה וחיתוך

 

 ולחיתוךמתייחס נכון להכלה  2

 מתייחס נכון רק להכלה או רק  1

 לחיתוך             

לא מתייחס ליחסים בין  0

 הקבוצות

 

 חישובבדיוק 

 

 חישוב נכון ומדוייק 2

 שגיאות חישוב קטנות 1

  שאין או, גדולותשגיאות חישוב  0

 יסיון לחישובנ             

 

 

 (0)אזהרה דרך הוואטסאפ 
, ירון צפה בחדשות באזהרה מפני וירוס למחשב 

 .אותו ניתן למנוע

 

ירון מעונין להפיץ בקרב חבריו את האזהרה והחליט 

לעשות זאת באמצעות שליחת הודעה בקבוצות 

 .הוואטסאפ בהן הוא חבר

 

 .קבוצות 3 -ירון שלח את ההודעה ל

 

 ילדים לא כולל ירון 02חברים  1בקבוצה 

שכולם  ,ילדים לא כולל ירון 8חברים  0בקבוצה 

  1חברים גם בקבוצה 

מתוכם  7. ילדים לא כולל ירון 11חברים  3בקבוצה 

 1חברים גם בקבוצה 

 

 ?כמה חברים קיבלו את האזהרה של ירון .א

 .פרטו והסבירו את תשובתכם

 

בלו את האזהרה יותר יהאם יש ילדים שק .ב

 ?מפעם אחת

יותר מפעם אותה  בלויכמה ילדים ק, אם כן

וכמה פעמים נשלחה אליהם , אחת

 ?האזהרה

כמה ילדים קבלו יותר מפעם אחת , אם כן

 ?וכמה פעמים נשלחה אליהם האזהרה

 
 

 :משוב לתלמיד
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 הערכת תשובות תלמידים למשימה

 (כיתה ה) Aתלמיד 

 

 

 0 הפתרון דרך

 0 בהירות הפתרון וההנמקה

 0 התייחסות להכלה וחיתוך

 2 דיוק החישוב

 :הערות

 .  ולכן אין לכלול את ירון עצמו ,שיקבלו את האזהרה מספר החבריםבסעיף א התלמיד נשאל על 

התלמיד מוחק בגוף השאלה את קבוצה . התלמיד מתייחס נכון ליחסי ההכלה והחיתוך בין הקבוצות

 .(הקבוצה המוכלת) 0

 .עיף במהאפשרויות שיכולות להתקיים בס 0התלמיד מנמק בצורה בהירה ונכונה 

יכולות להיחתך גם במספר קטן יותר של תלמידים  3וקבוצה  0התלמיד לא מתייחס למצב בו קבוצה 

 .1תלמיד , למשל

 :משוב

 ?לקחת בחשבון גם את ירון' האם בסעיף א

 .בוצות בשתי האפשרויות אותן ציינתצייר את היחסים בין הק

 ?עיף בלס בתשובה אלו שציינתלבד האם קיימות אפשרויות נוספות מ
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[02]  

 (כיתה ה) Bתלמיד 

 

 1 הפתרון דרך

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 1 התייחסות להכלה וחיתוך

 2 דיוק החישוב

 :הערות

 .התלמיד פותר ומנמק נכון את הסעיף הראשון

 0נחתכת עם קבוצה  3באפשרות בה קבוצה מבחין בסעיף השני התלמיד לא 

 .יקבלו יותר מפעמיים תלמידיםמה שחלקאפשרות לא מתייחס לולכן 

 .את תשובתו בסיף השניהתלמיד לא מנמק 

 :משוב

פעמים את  3ויקבל  האם יכול להיות מצב בו ילד יופיע בשלוש הקבוצות

 .הסבר? האם ייתכן יותר מילד אחד כזה? האזהרה

 .פעמיים ילדים יקבלו את האזהרה 11בו  ,בשאלה תצייר את המצב אותו תיאר
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 (דכיתה ) Cתלמיד 

 

 1 הפתרון דרך

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 1 התייחסות להכלה וחיתוך

 2 דיוק החישוב

 :הערות

 .התלמיד פותר ומנמק נכון את הסעיף הראשון

אפשרות לא מתייחס לולכן  0נחתכת עם קבוצה  3אפשרות בה קבוצה מבחין בבסעיף השני התלמיד לא 

 .מפעמייםתלמידים יקבלו יותר מה שחלק

 :משוב

 .צייר את היחסים בין הקבוצות

 .הסבר? האם ייתכן יותר מילד אחד כזה? האם יכול להיות מצב בו ילד יופיע  בשלוש הקבוצות
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 (הכיתה ) Dתלמיד 

 

 

 0 הפתרון דרך

 0 בהירות הפתרון וההנמקה

 0 התייחסות להכלה וחיתוך

 2 דיוק החישוב

 :הערות

 .ליחסי ההכלה והחיתוך בין הקבוצותהתלמיד מתייחס נכון 

 .את הפתרוןמסביר ו שעליה נשענת תשובתו בסעיף בהנחה ה מפרט אתהתלמיד 

 .נוספים התלמיד לא מתייחס למצבים אפשריים

 :משוב

 ?בסעיף ב כפי שהתייחסת אליהםצייר את היחסים בין הקבוצות 

 ?זו שציינת בסעיף בלבד האם קיימות אפשרויות נוספות מ
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 _______:שם התלמיד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ניתנת על הזוג הזול מבין שני הזוגות 05%הנחה של 

 

SALE   חלק א –משפחתי 
לנצל את מבצעי סוף העונה ולרכוש  אביה ושילת החליטו

 .כשהגיעו לחנות הן ראו את השלט שמעל. מגפיים במבצע

 

₪  185גות מגפיים שמחירם כמה תשלם אביה על שני זו .1

 ?₪ 225 -ו

 

מחירו של הזוג היקר . שילת קנתה שני זוגות מגפיים .2

ומחירו של הזוג הזול , ₪ 215יותר לאחר הנחה הוא 

מה מחירם של שני . ₪ 125יותר לאחר הנחה הוא 

את הסבירו ? הזוגות יחד לפני הנחת סוף העונה

 .תשובתכם ופרטו כיצד הגעתם אליה
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 :תיאור המשימה

 .הנחה בהתאם לתנאי מבצעההנחה ולאחר האת המחיר לפני  נדרשים לחשבתלמידים ה

 ו כיתה :התאמה

 דקות 10-20: זמן

 :מתוך תכנית הלימודיםעיקריים נושאים 

 שאלות מילוליותואחוזים 

 :חומרים דרושים

 .עיפרוןו דף

 :בין תלמידים התמודדות עם שונות

 .משמעותואת ולתאר אותו ו תקלנ בולשתף במבצע ניתן לבקש מהתלמיד 

 

 :אפשריים אותם ניתן לתת לתלמידים במהלך הפתרון' פיגומים'

 ?₪ 055של , ₪ 055של  05%הראה לי כיצד הנך מחשב כמה הם 

 ? מהו המבצע שיחול על זוג זה. 1הקף בעיגול את המחיר הזול ביותר מסעיף 

 ?איך ידעת
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SALE   חלק א –משפחתי 
 :פתרון המשימה

 

 :1סעיף 

 .₪ 05ולכן תשלם לאחר הנחה  05%הנחה של  אביה תקבל ₪ 185על הזוג שמחירו 

 .₪ 160ולכן תשלם לאחר הנחה  00%הנחה של אביה תקבל  ₪ 005על הזוג שמחירו 

 

 .₪ 000תשלם על שני הזוגות יחד  אביה

 

 

 :2סעיף 

 ולכן מחירו לפני הנחה ,00%הנחה של  קיבלה שילת ,לפני הנחה ₪ 015על הזוג שמחירו 

 .₪ 085 הוא

 ולכן מחירו לפני הנחה ,05%הנחה של  שילת בלהילפני הנחה ק ₪ 105על הזוג שמחירו 

 .₪ 045 הוא

 

 . ₪ 005 הוא הנחההלפני  יחד עלותם של שני הזוגות

 

 נושא לדיון *

אם נתונים המחירים  ,ההנחההאם לדעתכם ניתן לדעת מהו הזוג שהיה זול יותר לפני 

 .הסבירו? לאחר ההנחה

 

  



___________________________________________________________________________

 ר יניב ביטון"ד –אוגדן בנושא הערכה   ם ארצי למתמטיקה בחינוך היסודימרכז מורי

 
[03]  

 

  :שם התלמיד

 

ניתנת על הזוג הזול מבין שני  05%הנחה של 

 .הזוגות

 מחוון להערכת המשימה

 

 דרך הפתרון

 דרך נכונה 2

 דרך נכונה חלקית 1

 אין דרך 0

 

 בהירות הפתרון ההנמקה

  מציג את הפתרון 2

 מלאהוההסברים בצורה            

   מציג חלק מהפתרון 1

 וההסברים           

 אין עדות לפתרון והנמקה 0

 

התייחסות לתנאי המבצע וחישוב 

 ערך האחוז

 

 מתייחס נכון לתנאי המבצע   2

 וגם מחשב נכון את ערך               

 האחוז           

 מתייחס נכון רק לתנאי   1

 המבצע או מתייחס נכון רק             

 לחישוב ערך האחוז           

 אין התייחסות לתנאי השאלה         0

 ולחישוב         

 

 חישובבדיוק 

 

 חישוב נכון ומדוייק 2

 שגיאות חישוב קטנות 1

    או , תגדולושגיאות חישוב  0

 שאין ניסיון לחישוב           

 SALE   חלק א –משפחתי 
לנצל את מבצעי סוף העונה  אביה ושילת החליטו 

כשהגיעו לחנות הן ראו את . ולרכוש מגפיים במבצע

 .השלט שמעל

 

כמה תשלם אביה על שני זוגות מגפיים  .1

 ?₪  005 -ו₪  185שמחירם 

 

מחירו של . שילת קנתה שני זוגות מגפיים .0

, ₪ 015הזוג היקר יותר לאחר הנחה הוא 

ומחירו של הזוג הזול יותר לאחר הנחה הוא 

מה מחירם של שני הזוגות יחד לפני . ₪ 105

את תשובתכם הסבירו ? חת סוף העונההנ

 .ופרטו כיצד הגעתם אליה
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[03]  

 

 הערכת תשובות תלמידים למשימה

 (וכיתה ) Aתלמיד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0 הפתרון דרך

 0 בהירות הפתרון וההנמקה

 0 התייחסות לתנאי המבצע וחישוב ערך האחוז

 0 דיוק החישוב

 :הערות

 . מחשב נכון את ערך האחוזו ,מתייחס נכון לתנאי המבצעהתלמיד 

 .התלמיד עונה נכון על שני הסעיפים

 .התלמיד לא מציין יחידות במהלך הפתרון

 :משוב

  .הנחה 00%הוא הזוג שקיבל ₪  015כי הזוג שעלה  0הסבר כיצד ידעת בסעיף 

 .הוסף שאלה משלך המתייחסת לאותו מבצע

 .הנדרשיםהוסף יחידות במקומות 
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[07]  

 

 (וכיתה ) Bתלמיד 

 

 1 הפתרון דרך

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 1 התייחסות לתנאי המבצע וחישוב ערך האחוז

 1 דיוק החישוב

 :הערות

 .(מחושבת על המחיר הגבוה 05% -הנחת ה)התלמיד לא מתייחס נכון לתנאי המבצע 

 :והכתיב המתמטי השוויוןיש להדגיש את נושא 

 100 = 185לא ניתן לרשום 

 015005%לא ניתן לרשום 

 .שגיאות במהלך החישוב מבצע –לתלמיד קושי במציאת המחיר ההתחלתי 

 .התלמיד אינו רושם תשובות סופיות

 :משוב

 .את מה הנך מחשב 1רשום ליד כל אחד מהתרגילים בשאלה 

 ?היכן תשובתך? 1על מה נשאלת בסעיף 

לתלמיד שחישב את המחיר לפני  ,0שבת את התשובה בתרגיל יח מה לדעתך ההבדל בין איך שאתה

 :הנחה כך
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[00]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .השווה בין תוצאותיך לתוצאות של תלמיד זה
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[03]  

 

 (וכיתה ) Cתלמיד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 הפתרון דרך

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 0 התייחסות לתנאי המבצע וחישוב ערך האחוז

 0 דיוק החישוב

 :הערות

 . מחשב נכון את ערך האחוזו ,לתנאי המבצעמתייחס נכון התלמיד 

  .המחיר הסופי כפי שנשאלהתלמיד מחשב את סכום ההנחות ולא את  ,1בתשובתו הסופית לסעיף 

 :משוב

 ?את מה הנך מחשב 1התרגילים בשאלה רשום ליד כל אחד מ

 ?בתרגיל שכתבתאתה חישבת  מה? 1על מה נשאלת בסעיף 
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[03]  

 

 (וכיתה ) Dתלמיד 

  

 

 

 0 הפתרון דרך

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 0 התייחסות לתנאי המבצע וחישוב ערך האחוז

 1 דיוק החישוב

 :הערות

 (. היא על המחיר הזול מבין שני הזוגות 05% -הנחת ה)התלמיד מתייחס נכון לתנאי המבצע 

 . התלמיד מראה את כל החישובים בעזרת טבלאות

 .₪  185חישוב במציאת ערך האחוז בסעיף א לזוג שמחירו לתלמיד שגיאת 

 .0התלמיד אינו רושם תשובה סופית לסעיף 

 :משוב

 ?מצא היכן השגיאה שלך .₪ 000היא  1בסעיף התשובה 

 .0פרט את הפתרון לשאלה 
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 ________:שם התלמיד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 .ניתנת על הזוג הזול מבין שני הזוגות 05%הנחה של 

 

SALE   חלק ב –משפחתי 
זוגות של נעלי חורף לכל אחד  2מעוניינת לרכוש משפחת ישראלי 

 .המבצע בחנות עדיין היה בתוקףלשמחתם . משלושת ילדיהם

 

  055 -ו₪  025הבן הבכור בחר שני זוגות שמחירם ₪. 

 

 245 -ו₪  075שמחירם  הבן האמצעי בחר שני זוגות ₪. 

 

  455 -ו₪  025הבת הקטנה בחרה שני זוגות שמחירם ₪. 

 

 .כל ילד תכנן לגשת לקופה ולשלם בנפרד על שני הזוגות שבחר

 ?כמה ישלם כל ילד על שני הזוגות שבחר .0

 

 :אם המשפחה טענה

תוכלו לחלק אחרת את הזוגות בינכם לפני התשלום ולהוזיל את סך כל "

 ".המחיר

מהו המחיר הזול , אם כן? אם המשפחה צדקה בטענתההאם  .2

ביותר אותו יכולים לשלם שלושת האחים יחד על כל זוגות 

 .הציגו והסבירו תשובתכם? הנעליים שבחרו
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 :תיאור המשימה

. באחוזים בהתאם לתנאי מבצע ,לאחר הנחהאת המחיר  נדרשים לחשבתלמידים ה

 .יכולה לשלם ניתןעליהם למצוא את המחיר המינימלי אותו  ,בנוסף

 ו כיתה :התאמה

 דקות 20-40: זמן

 :מתוך תכנית הלימודיםעיקריים נושאים 

 .שאלות מילוליותואחוזים 

 :חומרים דרושים

 .עיפרוןו דף

 :בין תלמידים התמודדות עם שונות

 :לתלמידים במהלך הפתרוןאפשריים אותם ניתן לתת ' פיגומים'

 :1סעיף 

 ?איך קבעת זאת. 05% -הקף בעיגול מחירים שיוזלו ב

 ?איך קבעת זאת .50% -במלבן מחירים שיוזלו ב הקף

 :5סעיף 

 בודק אתהוהראה לי כיצד , של חלוקת הזוגותשונות הראה לי בבקשה שתי אפשרויות 

 .מהי האפשרות הזולה ביותר
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SALE   פתרון - חלק ב –משפחתי 
 

 :0סעיף 

  055 -ו₪  055הבן הבכור בחר שני זוגות שמחירם ₪. 

על הזוג שמחירו ₪  545 -ו₪  055על הזוג שמחירו ₪  105הבכור ישלם לאחר הנחה 

 .₪ 065 ישלםהוא כ "סה. ₪ 055

 

  545 -ו₪  175הבן האמצעי בחר שני זוגות שמחירם ₪. 

על הזוג שמחירו ₪  155 -ו ,₪ 175שמחירו  על הזוג₪  50 לאחר הנחה האמצעי ישלם

 .₪ 560 האמצעי כ ישלם"סה. ₪ 545

 

  455 -ו₪  155הבת הקטנה בחרה שני זוגות שמחירם ₪. 

על הזוג שמחירו ₪  055 -ו ,₪ 155על הזוג שמחירו ₪  65לאחר הנחה  הבת תשלם

 .₪ 065 הבת שלםתכ "סה. ₪ 455

 

 :2סעיף 

 !אם המשפחה צודקת

את מחיר הקנייה  ובכך להוזיל, לסדר את חלוקת הזוגות בצורה שונההאחים יכולים 

 .המשפחתית

 :כך להיות צריכהחלוקת הזוגות 

 ,₪ 055 -ו ₪ 455

 ₪ 545 -ו ₪ 055

 .₪ 155 -ו ₪ 175 -ו

 

 .בהתאמה ₪ 165 -ו ₪ 055 לאחר הנחה ישלמו ₪ 055 -ו ₪ 455על שני הזוגות שמחירם 

 .בהתאמה ₪ 155 -ו ₪ 550 לאחר הנחה ישלמו ₪ 545 -ו ₪ 055על שני הזוגות שמחירם 

 .בהתאמה ₪ 65 -ו ₪ 157.0 לאחר הנחה ישלמו ₪ 155 -ו ₪ 175על שני הזוגות שמחירם 

 

 .(₪ 1,150: 1מחיר בסעיף ה לעומת) ₪ 5.0.. תשלם המשפחהכ "סה
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 :הסבר לחלוקת הזוגות

חלוקת הזוגות שתניב את המחיר תלמידים יכולים להשתמש באסטרטגיות שונות למציאת ה

 ,למשל. המינימלי

 התלמיד מראה את החישוב בכל ניסיון כאשר ניסיונות של צירופים שונים. 

  בל הנחה של התלמיד מנמק את הדרך לגרום לזוג שמחירו גבוה לקהסבר מילולי בו

 :דוגמא. 05%
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  :שם התלמיד

 

 .ניתנת על הזוג הזול מבין שני הזוגות 05%הנחה של 

 

 המשימהמחוון להערכת 
 

 דרך הפתרון

 

 דרך נכונה 2

 דרך נכונה חלקית 1

 אין דרך 0

 

 בהירות הפתרון ההנמקה

 

 מציג את הפתרון וההסברים    2

 בצורה מלאה           

 מציג חלק מהפתרון    1

 וההסברים           

 אין עדות לפתרון והנמקה 0

 

התייחסות לתנאי המבצע וחישוב 

 ערך האחוז

 

 מתייחס נכון לתנאי המבצע   2

 וגם מחשב נכון את ערך               

 האחוז           

 מתייחס נכון רק לתנאי   1

 המבצע או מתייחס נכון רק             

 לחישוב  ערך האחוז           

 אין התייחסות לתנאי השאלה            0

 ולחישוב            

 

 דיוק החישוב

 

 חישוב נכון ומדוייק 2

 שגיאות חישוב קטנות 1

  , תגדולושגיאות חישוב  0

 שאין ניסיון לחישוב או           

 SALE   חלק ב –משפחתי 
  

זוגות של נעלי חורף לכל אחד משלושת  2מעוניינת לרכוש משפחת ישראלי 

 .עדיין היה בתוקףהמבצע בחנות לשמחתם . ילדיהם

 

  055 -ו₪  055הבן הבכור בחר שני זוגות שמחירם ₪. 

 

  545 -ו₪  175הבן האמצעי בחר שני זוגות שמחירם ₪. 

 

  455 -ו₪  155הבת הקטנה בחרה שני זוגות שמחירם ₪. 

 

 .כל ילד תכנן לגשת לקופה ולשלם בנפרד על שני הזוגות שבחר

 ?כמה ישלם כל ילד על שני הזוגות שבחר .1

 :אם המשפחה טענה

תוכלו לחלק אחרת את הזוגות בינכם לפני התשלום ולהוזיל את סך כל "

 ".המחיר

מהו המחיר הזול ביותר , אם כן? האם אם המשפחה צדקה בטענתה .5

? ים שבחרואותו יכולים לשלם שלושת האחים יחד על כל זוגות הנעלי

 .הציגו והסבירו תשובתכם
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 הערכת תשובות תלמידים למשימה

 (וכיתה ) Aתלמיד 

 

 

 

 5 הפתרון דרך

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 5 התייחסות לתנאי המבצע וחישוב ערך האחוז

 1 דיוק החישוב

 :הערות

  .לתנאי המבצעמתייחס נכון מבין והתלמיד 

 .התלמיד מראה את כל החישובים בבהירות

למרות שלא התבקש ) הקניה של שלושת האחיםסכום במציאת  ,1לתלמיד שגיאת חישוב בסעיף 

 (.לחשב זאת

התלמיד מוצא את החלוקה הנכונה על מנת להגיע למחיר הנמוך ביותר אותו יכולה  5בסעיף 

 .המשפחה לשלם

 .יחידות אין ציוןיש מקומות בפתרון בהם 

 :משוב

השווה לתוצאה  ?לתשלום עבור הקנייה המשפחתיתהסכום הכללי  לחישובתרגיל  1הצג בסעיף 

 .שקבלת

 כלומר, בלתיולקבל  את אותו מחיר שק ,האם ניתן לחלק את זוגות הנעליים בצורה אחרת, 5בסעיף 

..5.0 ₪?  
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 (וכיתה ) Bתלמיד 

 

 

 

 

 

 

 1 הפתרון דרך

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 5 התייחסות לתנאי המבצע וחישוב ערך האחוז

 1 דיוק החישוב

 :הערות

 .את הסכומים כפי שהם תמחשב אלא כלל למבצע תלא מתייחס ההתלמיד

 .אין עדות לשימוש באחוזים

 .את חוק החילוף בחיבורבצדק  נתומציי 0בסעיף  הבאותה גישה כפי שפעל כהממשי ההתלמיד 4בסעיף 

 :משוב

  ?במילים שלך מה נתון ומה עליך לחשב מיבבקשה שוב את השאלה ורש יקרא

 ? בלו האחים הנחה כלשהייק 0האם בחישוב שלך לסעיף 
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[06]  

 (וכיתה ) Cתלמיד 

 5סעיף  1סעיף 
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 1 הפתרון דרך

 5 בהירות הפתרון וההנמקה

 1 התייחסות לתנאי המבצע וחישוב ערך האחוז

 5 דיוק החישוב

 :הערות

ולא )מהמחיר הגבוה  05% –התלמיד מוריד את הנחת ה  –לתנאי המבצע מתייחס נכון לא התלמיד 

ערך האחוז בהתאם לחישובים מחשב נכון את  התלמיד. 0לאורך כל סעיף ( מהנמוך מבין השניים

 .שעשה

התלמיד ממשיך להתייחס . התלמיד בוחן צירופים שונים על מנת למצוא את המחיר המינימלי 4בסעיף 

הגיע לפתרון המינימלי כאשר  ,לפי הבנתו את המבצע ,ולכן 0לתנאי המבצע כפי שהתייחס בסעיף 

 .חלוקת הזוגות מתבססת על בחירת זוג יקר עם זוג זול

 .אין שימוש ביחידות לאורך הפתרון

 :משוב

 . במילים שלך את תנאי המבצעבבקשה הסבר 

 .הסבר את תשובתך. 05% -מי מבין הזוגות יקבל את הנחת ה, עבור האח הבכור, 0סמן בסעיף 

 ?בהתאם להבנתך כעת את המבצע תשתנה 4האם תשובתך לסעיף 

 .רשום יחידות היכן שנדרש בפתרון
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 ____________:שם התלמיד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אכסניה לטיול שנתי
 

ים ימוויצמן יוצאים השנה לטיול שנתי לי הספר-ביתב' תלמידי שכבת ו

 . בעיר ירושלים

 

 .57 מתוכם יוצאים לטיול ,תלמידים 08 -בשכבה לומדים כ

 .וסגניתה מעוניינות להזמין חדרים ללינה לתלמידים הספר-ביתמנהלת 

 

 :סוגי חדריםמציעים שני " ירושלים של זהב"באכסניית 

 .אנשים 0עד  ובו יכולים ללוןשקלים ללילה  04חדר קטן שמחירו 

 .אנשים 7עד ובו יכולים ללון שקלים  36חדר גדול שמחירו 

 

 

 .חדרים גדולים 6אומרת שהן צריכות להזמין  הספר-ביתמנהלת 

 ?להזמיןחדרים קטנים הן צריכות כמה , אם כך( א) 1

 ?האכסניהמה תהיה העלות הכוללת של ( ב)   

 

 האכסניהלארגן את עלות  ותיכול ןחושבת שה סגנית המנהלת

 !במחיר זול יותר מזה

 

מכל סוג עליהם להזמין  חדריםכמה , אם כן? צודקת הסגניתהאם . 2

 ?ביותרכדי לקבל את העלות הכוללת הנמוכה 
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 :תיאור המשימה

 מחיר העלותאת ו ,נדרשים לטיול השנתיהמספר החדרים  את יםחשבמתלמידים ה

 .תוך התייחסות לאילוצי השאלה ,הכוללת

 ו-ד ותכית :התאמה

 דקות 52-04: זמן

 :מתוך תכנית הלימודיםעיקריים נושאים 

 .בעיות מילוליותו חילוק, כפל

 :חומרים דרושים

 .עיפרוןו דף

 :בין תלמידים שונות התמודדות עם

 :אפשריים אותם ניתן לתת לתלמידים במהלך הפתרון' פיגומים'

 :סעיף א

  חדרים גדולים 6לכמה ילדים מספיקים? 

 מהו מספר הילדים שכעת נדרשים להיות בחדרים קטנים? 

 

 :סעיף ב

  גדולים לכלל הילדים וחדרים קטנים  להרכבהצג לי בבקשה שתי אפשרויות שונות

 ?מהו המחיר של כל אפשרות. לטיולשיצאו 

 .לייצוג האפשרויותשלהלן שימוש בטבלה אסטרטגית אפשר לייעץ על 

 

מספר החדרים 

 הקטנים

מספר החדרים 

 הגדולים

עלות כללית של כל 

 החדרים
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 פתרון -אכסניה לטיול שנתי 
 :א 1סעיף 

 .ילדים 24חדרים גדולים יכולים ללון  6 -ב

75 .מקומות 33 יש צורך בעוד 42 33  

.   חדרים קטנים 9ילדים נדרשים  33 -לכן לו, ילדים 2בכל חדר קטן יכולים ללון 

33:4 8(1) 

 .חדרים קטנים 9: תשובה

 

 :ב 1סעיף 

 :בית הספרהעלות הכוללת בהתאם להצעת מנהלת 

6: חדרים קטנים 9 -חדרים גדולים ו 6 63 9 40 738    

 .₪ 837: כ"סה

 

 :5סעיף 

 !סגנית המנהלת צודקת

 . תלמידים יכולים לבחון צירופים שונים של חדרים ולהגיע למחיר המינימליה

 .השגיאה הנפוצה בסעיף זה היא הסתמכות על מחיר לינה של ילד בודד לפי כל חדר

ומכאן הנטייה  ,₪ 9ובחדר גדול מחיר הלינה הוא  ₪ 01בחדר קטן מחיר לילד הינו 

תוך התעלמות מכך שבהזמנת חדרים גדולים בלבד נותרים  ,להזמנת חדרים גדולים בלבד

 .שני מקומות לא מנוצלים

 

החדרים ' מס
 הקטנים

החדרים ' מס
 הגדולים

 עלות כללית

1  00 (88) 11 63 0 40 693          693  ₪ 

 קודמתלאפשרות  ידית בהשוואהימ ניתן לפסול (88) 00 (2)  0

4  (7) 01 (81) 10 63 2 40 710         801  ₪ 

3  (04) 9  (63) 9 63 3 40 687           678  ₪ 

 ידית בהשוואה לאפשרות קודמתיניתן לפסול מ (63)  9 (06)  2

 ...ולהמשיך באותה הדרך

 

 .חדרים גדולים 9 -חדרים קטנים ו 3: המינימליהאפשרות למחיר 

9              .₪ 678:  מחיר העלות 63 3 40 687        
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 :הערות

  

 

 

 

 אכסניה לטיול שנתי
 

ים ימוויצמן יוצאים השנה לטיול שנתי לי הספר-בבית' תלמידי שכבת ו

 . בעיר ירושלים

 

 .57 לטיולמתוכם יוצאים תלמידים  08 -בשכבה לומדים כ

 .וסגניתה מעוניינות להזמין חדרים ללינה לתלמידים הספר-ביתמנהלת 

 

 :מציעים שני סוגי חדרים" ירושלים של זהב"באכסניית 

 .אנשים 0עד  ובו יכולים ללוןשקלים ללילה  08חדר קטן שמחירו 

 .אנשים 5עד  ובו יכולים ללוןשקלים  36חדר גדול שמחירו 

 

 .חדרים גדולים 6אומרת שהן צריכות להזמין  הספר-ביתמנהלת 

 ?להזמיןחדרים קטנים הן צריכות כמה , אם כך( א) .1

 ?האכסניהמה תהיה העלות הכוללת של ( ב)    

 

 האכסניהחושבת שהם יכולים לארגן את עלות  סגנית המנהלת

 !במחיר זול יותר מזה

 

מכל סוג עליהם להזמין  חדריםכמה , אם כן? צודקת הסגניתהאם  .2

 ?ביותרכדי לקבל את העלות הכוללת הנמוכה 

 

 :שם התלמיד

 מחוון להערכת המשימה 

 

 דרך הפתרון

 נכונהדרך  2

 נכונה חלקיתדרך  1

 דרךאין  4

 

 בהירות הפתרון ההנמקה

 מציג את הפתרון וההסברים    2

 בצורה מלאה           

 מציג חלק מהפתרון    1

 וההסברים           

 אין עדות לפתרון והנמקה 4

 

 התייחסות לנתוני השאלה

 

 מציאת הפתרון בהתאם            2

       וגם לנתונים מוכתבים        

         המחיר הוכחתו תאימצ 

 2בסעיף  יהמינימל 

 מציאת הפתרון בהתאם       0

   מציאתלנתונים מוכתבים או    

 יהמינימלהמחיר    

 התייחסות   אין עדות ל      4

      לנתוני השאלה         

 

 חישובבדיוק 

 

 חישוב נכון ומדוייק 2

 שגיאות חישוב קטנות 1

    או , גדולותשגיאות חישוב  4

 שאין ניסיון לחישוב           
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[54]  

 הערכת תשובות תלמידים למשימה

 (וכיתה ) Aתלמיד 

 

 4 הפתרון דרך

 4 וההנמקה בהירות הפתרון

 4 התייחסות לנתוני השאלה

 4 דיוק החישוב

 :הערות

 .התלמיד מבצע חישובים המעידים על הבנת הבעיה .0למיד מגיע לתשובה הנכונה בסעיף הת

מסתמך על שייתכן )אפשרויות שונות של שילוב בין חדרים קטנים  4התלמיד בוחן  4בסעיף 

 (0אפשרות נוספת שהייתה בסעיף 

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

 :משוב

 ?מהן, אם כן? 4האם בחנת אפשרויות נוספות בסעיף 

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

 .הוסף יחידות במקומות הנדרשים
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[45]  

 (וכיתה ) Bתלמיד 

 

 

 0 הפתרון דרך

 0 וההנמקהבהירות הפתרון 

 0 התייחסות לנתוני השאלה

 4 דיוק החישוב

 :הערות

 . 0התלמיד מגיע לתשובה הנכונה בסעיף 

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

חדרים קטנים  08ומחליט על הזמנת  ,אפשרויות נוספותמראה האם חישב התלמיד אינו  4בסעיף 

חדרים קטנים אינם מספיקים לאכלס את כלל הילדים  08 -התלמיד לא מבחין בכך ש. בלבד

 .שיצאו לטיול

 .התלמיד לא מציין יחידות במהלך הפתרון

 :משוב

 ? יש מקום לכל התלמידים 4האם בתשובתך לסעיף ? כמה תלמידים יצאו לטיול

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

 .הוסף יחידות בפתרון במקומות הנדרשים
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[45]  

  (וכיתה ) Cתלמיד 

 

 

 0 הפתרון דרך

 4 בהירות הפתרון וההנמקה

 0 התייחסות לנתוני השאלה

 2 דיוק החישוב

 :הערות

מנת להגיע למספר קל להבין את רצף החישובים אותם מבצע התלמיד על . נכון 0התלמיד פותר את סעיף 

 .עלות הכלליתלהחדרים הגדולים ו

 לילד נמוכה יותר מאשר העלות( ₪ 9)חדר גדול בהתלמיד מסתמך על העובדה שהעלות לילד  4בסעיף 

 .התלמיד אינו בוחן אפשרויות נוספות וממשיך באסטרטגיה זו(. ₪ 01)בחדר קטן 

 :משוב

 ?ד כתוצאה מכךהאם יש הפס? כל החדרים מלאים 4האם בתשובתך לסעיף 

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

 .אפשרות
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[45]  

 (הכיתה ) Dתלמיד 

 

 0 הפתרון דרך

 0 בהירות הפתרון וההנמקה

 0 התייחסות לנתוני השאלה

 4 דיוק החישוב

 :הערות

 .אך לא מסביר את דרך הפתרון ,א0התלמיד מגיע לתשובה הנכונה בסעיף 

מספר ) 8 -גדול בכפל את מחירו של חדר  ,שבחישוב העלות הכללית ,ה בכךב התלמיד טע0בסעיף 

 (. המנהלת מספר החדרים שביקשה) 6 -ולא ב( האנשים

שאכן מתאימה  ,בלבד אחתאפשרות התלמיד בוחן ( הפתרון מופיע בחלקו העליון של העמוד) 4בסעיף 

 . אך אינה האפשרות הזולה ביותר ,ים הכללילמספר התלמיד

 :משוב

 .בבקשה את שלבי הפתרון פרט? א0בסעיף לתשובה כיצד הגעת 

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

 .השווה לפתרון שלך? לפי הצעה זו

 ?שהגעת למחיר הנמוך ביותר 4משוכנע בסעיף  האם אתה

 .נסה שנית, אם לא? מדוע, אם כן? 4האם בחנת אפשרויות נוספות בסעיף 
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[35]  

 ______________:שם התלמיד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חניה לדיירי הבניין
 

 2ובכל קומה  ,קומות 3בבניין המגורים של גל 

 . דירות

 :מספר החניות בבניין תוכנן כך

 לכל דירה חניה פרטית 

  בנוסףלכל קומה בבניין חניה נוספת 

 .חניות הפרטיותל

 

לכל  הקצותמדוע הוחלט לציעו הסבר ה .א

 ?חניה נוספתקומה 

 

 .פרטו והסבירו ?כמה חניות בבניין של גל .ב

 

בבניין ולהרחיב  הוחלט לבנות קומה נוספת .ג

כמה . את מגרש החניה לפי אותם תנאים

 .פרטו ?חניות כעת יש בבניין
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[35]  

 :תיאור המשימה

תוך התייחסות למספר הקומות  ,מספר החניות לבנייןאת  נדרשים לחשבתלמידים ה

  .אילוץ נוסףלו

 ג-ב ותכית :התאמה

 דקות 51-20: זמן

 :מתוך תכנית הלימודיםעיקריים נושאים 

 .מילוליותשאלות וכפל , חיבור

 :חומרים דרושים

 .עיפרוןדף ו 

 :בין תלמידים התמודדות עם שונות

 :אפשריים אותם ניתן לתת לתלמידים במהלך הפתרון' פיגומים'

  אחת בבנייןמהו מספר החניות הנדרש לקומה? 

  (לא כולל הפרטיות)החניות הנוספות לבניין סך כל מהו ? 

 בבקשה את הבניין צייר. 
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[33]  

 

  

 פתרון -חניה לדיירי הבניין 
 :סעיף א

תלמידים ציינו הסברים הקשורים לסיטואציות אתן גם נפגשו ה -כל הסבר עשוי להתקבל 

מקרה שבו נחסמה חניה , למשפחהשתי מכוניות , אורחים, כגון. יום-ככל הנראה בחיי היום

 ...משאית פינוי אשפה ועוד, מספר המכוניות למשפחה, על ידי שכן שלא חנה כנדרש

 

 :סעיף ב
 חישוב מספר החניות בבניין של גל

3*2 3 9  

 .חניות 9בבניין של גל 

 

 :סעיף ג
 .חניות 22מספר החניות בבניין לאחר הוספת הקומה הוא 

 :הסבר

 2)חניות של הקומה הנוספת  3החניות אשר חושבו בסעיף א יש להוסיף עוד  9על 

 (.נוספת 2 -פרטיות ו
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[35]  

 

   :שם התלמיד

 

 

 מחוון להערכת המשימה

 

 דרך הפתרון

 נכונהדרך  2

 נכונה חלקיתדרך  1

 דרךאין  0

 

 בהירות הפתרון ההנמקה

 מציג את הפתרון וההסברים    2

 בצורה מלאה           

 מציג חלק מהפתרון    1

 וההסברים           

 אין עדות לפתרון והנמקה 0

 

התייחסות לקומות ולמספר החניות 

 הנוספות

 

 מתייחס נכון למספר הקומות     2

 ולמספר החניות הנוספות           

 מתייחס נכון רק למספר   1

 הקומות או רק למספר              

 החניות הנוספות             

 אין התייחסות לאילוצי השאלה 0

 

 חישובבדיוק 

 

 חישוב נכון ומדוייק 2

 שגיאות חישוב קטנות 1

    או , גדולותשגיאות חישוב  0

 שאין ניסיון לחישוב           

 חניה לדיירי הבניין 
  

 2קומות ובכל קומה  3בבניין המגורים של גל 

 . דירות

 :החניות בבניין תוכנן כךמספר 

 לכל דירה חניה פרטית 

  חניות ל בנוסףלכל קומה בבניין חניה

 .הפרטיות

 

לכל קומה  להקצותמדוע הוחלט ציעו הסבר ה .א

 ?חניה נוספת

 

 .פרטו והסבירו ?כמה חניות בבניין של גל .ב

 

בבניין ולהרחיב  הוחלט לבנות קומה נוספת .ג

כמה . את מגרש החניה לפי אותם תנאים

 .פרטו ?כעת יש בבנייןחניות 
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[35]  

 הערכת תשובות תלמידים למשימה

  (גכיתה ) Aתלמיד 

 

 

 2 דרך הפתרון

 2 בהירות הפתרון וההנמקה

 2  ומספר החניות הנוספות לקומותהתייחסות 

 2 דיוק החישוב

 :הערות

 . התלמיד מחשב נכון את מספר החניות הפרטיות ומספר החניות הנוספות

טועה  ךא ,הקומה הנוספת ןכללובהחניות  סך כלבסעיף ג התלמיד רושם תרגיל נכון לחישוב 

 .בחישוב

 :משוב

 . מצא אותה .במהלך הפתרון מופיעה שגיאת חישוב אחת
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[35]  

 (גכיתה ) Bתלמיד 

 

 

 

 2 דרך הפתרון

 2 בהירות הפתרון וההנמקה

 2  ומספר החניות הנוספות לקומותהתייחסות 

 2 החישובדיוק 

 :הערות

טועה בחישוב מספר החניות אך  ,התלמיד מחשב נכון את מספר החניות הפרטיות בסעיף ב

 (. 3במקום  2מוסיף )הנוספות 

 .הוא אמור לחשבהתלמיד לא מפרט ליד כל תרגיל מה 

 אותה קיבל בסעיף ב  השגויה לתשובה( נכון)חניות  3מיד מוסיף לבסעיף ג הת

 :משוב

 .ליד כל תרגיל בפתרוןמה ברצונך לחשב בבקשה  פרט

 ?איך הגעת לזה? בתרגיל בסעיף ב 2מדוע הוספת 

 ?2האם תוכל לחשב כמה חניות נדרשות לקומה 
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[35]  

 (גכיתה ) Cתלמיד 

 
 2 דרך הפתרון

 2 בהירות הפתרון וההנמקה

 2  ומספר החניות הנוספות לקומותהתייחסות 

 2 דיוק החישוב

 :הערות

טועה בחישוב מספר החניות אך  ,נכון את מספר החניות הפרטיות בסעיף ב התלמיד מחשב

 .  הנוספות

 . ולכן בסעיף ג לא ניתן להבין את מקור השגיאה ,מחשב הואהתלמיד לא מפרט ליד כל תרגיל מה 

 :משוב

 .פרט בבקשה מה ברצונך לחשב ליד כל תרגיל בפתרון

 ? החניות הנוספות לשלוש הקומות בסעיף בסך כל מהו מספר 

 .השתמש בסעיף ב לחישוב התוצאה בסעיף ג
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[06]  

 ______________:שם התלמיד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חניות לשכונה
 

. בנות שכונה חדשהילה עתידהביאליק  תבעיר קריי

 . בניינים זהים 4בשכונה יוקמו 

 .דירות 4ובכל קומה  ,קומות 21בכל בניין 

תכנן את מגרש החניה של , קבלן השכונה, דניאל

 :השכונה כך

  חניה פרטית בשכונהלכל דירה . 

  חניות בנוסף ל)לכל קומה חניה נוספת

 (הפרטיות

  

מהו מספר החניות הכולל במגרש החניה של  .א

 .הסבירו ופרטו את חישובכם ?השכונה

 

 מדוע הוחלט להוסיף חניה נוספת ציעו הסבר ה .ב

 ?לכל קומה
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[06]  

 :תיאור המשימה

כאשר יש אילוץ של חניה  ,בניינים זהים 4 -את מספר החניות ל נדרשים לחשבתלמידים ה

  .נוספת לכל קומה

 ו-ד ותכית :התאמה

 דקות 20-53: זמן

 :מתוך תכנית הלימודיםעיקריים נושאים 

 .שאלות מילוליותו סדר פעולות חשבון, חיבור, כפל

 :חומרים דרושים

 .עיפרוןדף ו

 :בין תלמידים התמודדות עם שונות

 :לתלמידים במהלך הפתרוןאפשריים אותם ניתן לתת ' פיגומים'

  לקומה אחת בבניין אחדהנדרש מספר החניות מהו? 

 מהו מספר החניות הנדרש לבניין אחד? 

  הבניינים 4לכל ( לא הפרטיות)החניות הנוספות  סך כלמהו ? 
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[06]  

 פתרון -חניות לשכונה 
 :סעיף א

 

פעולות מתוך דרך תרגיל עם סדר , להלן דוגמה לפתרון. יש כמה דרכים אפשריות לפתרון

 .עבודתו של תלמיד כיתה ד

(4 1) 12 4 240    

 .142סך כל החניות בשכונה הוא 

 

 :סעיף ב

 

תלמידים ציינו הסברים הקשורים לסיטואציות אתן גם נפגשו ה -כל הסבר עשוי להתקבל 

 מקרה שבו נחסמה חניה, שתי מכוניות למשפחה, אורחים, כגון. יום-ככל הנראה בחיי היום

 ...משאית פינוי אשפה ועוד, מספר המכוניות למשפחה, על ידי שכן שלא חנה כנדרש
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[06]  

 
  : משוב לתלמיד

  :שם התלמיד

 

 מחוון להערכת המשימה

 דרך הפתרון

 נכונהדרך  2

 נכונה חלקית דרך 1

 דרךאין  0

 

 בהירות הפתרון ההנמקה

 מציג את הפתרון וההסברים    2

 בצורה מלאה           

 מציג חלק מהפתרון    1

 וההסברים           

 אין עדות לפתרון והנמקה 0

 

התייחסות לארבעת הבניינים ומספר 

 החניות הנוספות

 

 מתייחס נכון למספר הבניינים     2

 ולמספר החניות הנוספות           

 מתייחס נכון רק למספר   1

 הבניינים או רק למספר              

 החניות הנוספות             

 אין התייחסות לאילוצי השאלה 0

 

 חישובבדיוק 

 

 חישוב נכון ומדוייק 2

 שגיאות חישוב קטנות 1

    או , גדולותשגיאות חישוב  0

 שאין ניסיון לחישוב           

 חניות לשכונה 
  

בשכונה . ביאליק עתידה להיבנות שכונה חדשה תבעיר קריי

 . בניינים זהים 4יוקמו 

 .דירות 4בכל קומה , קומות 21בכל בניין 

 :תכנן את מגרש החניה של השכונה כך, קבלן השכונה, דניאל

  חניה פרטית בשכונהלכל דירה . 

  (חניות הפרטיותבנוסף ל)לכל קומה חניה נוספת 

  

? החניה של השכונה מהו מספר החניות הכולל במגרש .א

 .הסבירו ופרטו את חישובכם

 

מדוע הוחלט להוסיף חניה נוספת לכל ציעו הסבר ה .ב

 ?קומה
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[06]  

 הערכת תשובות תלמידים למשימה

 (הכיתה ) Aתלמיד 

 

 1 הפתרון דרך

 2 בהירות הפתרון וההנמקה

 1  התייחסות לארבעת הבניינים  ומספר החניות הנוספות

 2 החישובדיוק 

 :הערות

 .מחשב נכון את מספר החניות הפרטיות ומוסיף את מספר החניות הנוספותהתלמיד 

 .חשבאמור ל הואתרגיל מה מפרט ליד כל התלמיד לא 

 .לתלמיד שגיאת חישוב בתרגיל חיבור

 :משוב

 .ליד כל תרגיל בפתרוןמה 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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[06]  

 (הכיתה ) Bתלמיד 

 

 

 

 1 הפתרון דרך

 2 בהירות הפתרון וההנמקה

 1  התייחסות לארבעת הבניינים  ומספר החניות הנוספות

 1 דיוק החישוב

 :הערות

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

 (.כמספר הבניינים) 4 –ב 

 .התלמיד לא מפרט ליד כל תרגיל מה היה ברצונו לחשב

 . תרגילים נפרדים במאונך כרצף אחד 1כתב  –אין הקפדה על כתיב מתמטי 

 :משוב

 .כל תרגיל בפתרוןפרט בבקשה מה ברצונך לחשב ליד 

 .נסה לרשום את הפתרון לשאלה בתרגיל אופקי אחד

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

 ?משתנה תשובתך
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[00]  

 (הכיתה ) Cתלמיד 

 

 

 2 הפתרון דרך

 2 בהירות הפתרון וההנמקה

 2  הנוספותהתייחסות לארבעת הבניינים  ומספר החניות 

 1 דיוק החישוב

 :הערות

 .הפרטיותהחניות  סך כלהתלמיד מחשב נכון את 

 .מתייחס לתנאי החניות הנוספותהתלמיד לא 

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

 :משוב

 .פרט בבקשה מה ברצונך לחשב ליד כל תרגיל בפתרון

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

 ?לבניין אחד? כמה חניות דרושות לקומה אחת
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[06]  

 (הכיתה ) Dתלמיד 

 

 1 הפתרון דרך

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 1  התייחסות לארבעת הבניינים  ומספר החניות הנוספות

 1 דיוק החישוב

 :הערות

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

 :משוב

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

  ?משתנה תשובתך

 ?להוסיף ישכמה מקומות חניה נוספים . באותה שכונה ובאותם תנאים ,הוחלט לבנות בניין נוסף
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[86] 

 ______:שם התלמיד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כיכר התותח

במהלך הטיול ראו את . משה ובנו אלעד טיילו בקרית מוצקין

אשר במרכזה מוצב תותח ממלחמת ששת  ,"כיכר התותח"

 .הימים

 :עובדות על המלחמה שתי

  7691המלחמה פרצה בשנת 

 ירדן  ,המלחמה הייתה בין ישראל לבין המדינות מצרים

 וסוריה

, שנים לאחר המלחמה התחתנו אני ואמך 71: "משה סיפר לבנו

 ?איזה יום הולדת יחגוג אלעד השנה". ושנתיים לאחר מכן נולדת

 .את דרך הפתרון הציגו
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[86] 

 :תיאור המשימה

 .בהתאם לנתוני השאלה ,את גילו של אלעד בשנה הנוכחיתתלמידים נדרשים לחשב ה

 ד-ג ותכית :התאמה

 דקות 71-71: זמן

 :נושאים עיקריים מתוך תכנית הלימודים

 שאלות מילוליותוחיסור , חיבור

 :חומרים דרושים

  .עיפרוןדף ו

 :התמודדות עם שונות בין תלמידים

 :אפשריים אותם ניתן לתת לתלמידים במהלך הפתרון' פיגומים'

 באיזו שנה אנחנו לפי הלוח הלועזי? 

  הוריו של אלעדבאיזו שנה התחתנו? 

 באיזו שנה נולד אלעד? 

 מתאים הראה לי בבקשה איך הנך מחשב את גילך בעזרת תרגיל? 

 

 !הערה למורה

 .5102 -הפתרונות המצורפים מתייחסים ל. פתרון המשימה משתנה בהתאם לשנה
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[07] 

 פתרון -כיכר התותח 
 

 0691 –שנת פרוץ המלחמה 

 0611 –שנת נישואי ההורים 

  0616 – אלעדשנת הולדתו של 

 5102 –השנה הנוכחית 

 

2015     69 -את יום הולדתו ה השנה יחגוג אלעד 1979 36  
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[07] 

 

 :משוב לתלמיד

 

 

 

   :שם התלמיד

 

 מחוון להערכת המשימה 

 

 דרך הפתרון

 דרך נכונה 2

 דרך נכונה חלקית 1

 אין דרך 0

 

 בהירות הפתרון ההנמקה

 מציג את הפתרון וההסברים    2

 בצורה מלאה           

 מציג חלק מהפתרון    1

 וההסברים           

 אין עדות לפתרון והנמקה 0

 

 חישובבדיוק 

 

 חישוב נכון ומדוייק 2

 שגיאות חישוב קטנות 1

    או , גדולותשגיאות חישוב  0

 שאין ניסיון לחישוב           

 כיכר התותח 

  

במהלך הטיול . מוצקיןמשה ובנו אלעד טיילו בקרית 

אשר במרכזה מוצב תותח  ,"כיכר התותח"ראו את 

 .ממלחמת ששת הימים

 

 :עובדות על המלחמה שתי

  0691המלחמה פרצה בשנת 

  המלחמה הייתה בין ישראל לבין המדינות

 ירדן וסוריה ,מצרים

 

שנים לאחר המלחמה התחתנו  01: "משה סיפר לבנו

איזה יום הולדת ". ושנתיים לאחר מכן נולדת, אני ואמך

 .הציגו את דרך הפתרון ?יחגוג אלעד השנה
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[07] 

 הערכת תשובות תלמידים למשימה

 (גכיתה ) Aתלמיד 

 

 5 הפתרון דרך

 5 בהירות הפתרון וההנמקה

 2 דיוק החישוב

 :הערות

התלמיד מסביר . של אלעד את שתי התקופות ממלחמת ששת הימים עד להולדתוהתלמיד מחבר נכון 

 .בליאת המשמעות של התוצאה אותה ק

 .התלמיד מוצא בעזרת תרגיל חיסור מתאים את גילו של אלעד

 :משוב

 ?01 -האם תוכל לומר לי באיזו שנה יחגוג אלעד את יום הולדתו ה

  ?איזה יום הולדת יחגוג עידו השנה. ם עידונולד לו אח בש, שנתיים לאחר הולדתו של אלעד
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[07] 

 (גכיתה ) Bתלמיד 

 

 1 הפתרון דרך

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 0 דיוק החישוב

 :הערות

הוא מחסר את שנת המלחמה מהשנה : בין השנים המוזכרות בשאלה יוצר תרגיל חיסורהתלמיד 

  .הנוכחית

במקום  ,לשנת הולדתו של אלעדאת הפרש השנים בין שנת המלחמה  מחבר התלמיד, לתוצאה שקיבל

 .(04-05) אותה לחסר

 . התלמיד טועה בחישוב(. תרגיל ללא משמעות)שנה שבה נולד וההשנה הנוכחית  אתהתלמיד מחבר 

 :משוב

 .פרט בבקשה מה ברצונך לחשב ליד כל תרגיל בפתרון

 ?5102 -ו 0616השנים  אתברת ירשום מדוע ח
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[07] 

 (גכיתה ) Cתלמיד 

 

 5 הפתרון דרך

 5 בהירות הפתרון וההנמקה

 0 דיוק החישוב

 :הערות

 . כותב משוואה נכונה בה הנעלם הוא גיל התלמידהתלמיד 

-במהלך החישובים שעשה בעלהתלמיד לא מראה את החישובים למציאת הנעלם וככל הנראה טועה 

 .פה

 .הוא מחפשהתלמיד לא מפרט כלל מהו הנעלם אותו 

 :משוב

 ? המספר בתוך המשבצתהסבר לי בבקשה מהי המשמעות של 

  ים מתאימים את המספר בתוך המשבצת/חשב בעזרת תרגיל
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 _________:שם התלמיד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מבצע מזגן לכל חדר
מזגן לכל "מתנה בהחליטה להעניק " בניינים"חברת הבניה 

 . לקונים דירה בבניין החדש שהיא בונה" חדר

 . קומות מגורים 21בבניין 

 

 .חדרים בכל קומה 3 בנותדירות  4בחמש הקומות הראשונות 

 

 .חדרים בכל קומה 4 בנות דירות  3בשלוש הקומות הבאות 

 

 .חדרים בכל קומה 5 בנות דירות  1בשאר הקומות 

 

עזרו למנהל חברת הבנייה לחשב כמה מזגנים עליו  .א

 .להזמין לבניין החדש

 

 

עומדות , כדי להוביל את המזגנים לאתר הבנייה .ב

לרשות חברת המזגנים משאיות היכולות להוביל בכל 

כמה משאיות יידרשו . לכל היותר מזגנים 02פעם 

 .הסבירו את תשובתכם? המזגניםלהובלת כל 
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[57] 

 :תיאור המשימה

לקחת בחשבון את עליהם  כאשר ,יןמספר החדרים בבניאת  נדרשים לחשבתלמידים ה

  .גודל הדירות ומספר הקומות

 ו-ד ותכית :התאמה

 דקות 02-02: זמן

 :הלימודיםמתוך תכנית עיקריים נושאים 

 .שאלות מילוליותוחילוק , כפל

 :חומרים דרושים

 .עיפרוןו דף

 :בין תלמידים התמודדות עם שונות

 :אפשריים אותם ניתן לתת לתלמידים במהלך הפתרון' פיגומים'

  מספר המזגנים הנדרשים לקומה ראשונהמהו? 

 צייר בבקשה את הבניין. 

  האחרונותמהו מספר המזגנים הנדרש לשתי הקומות? 
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[55] 

 פתרון -מבצע מזגן לכל חדר 
 

 :סעיף א

5   : מזגנים 06 דרושיםראשונות הקומות ה 5עבור  4 3 60   

3      :  מזגנים 30 דרושיםקומות הבאות ה 3 עבור 3 4 36   

4:    מזגנים 46 דרושיםאחרונות הקומות ה 4 עבור 2 5 40   

 

 .מזגנים 630 דרושים לבניין סך הכל

 

 :סעיף ב

 

  136:20 6(16) 

 .מזגנים 630משאיות להובלת  7 דרושות

 

 .חיסור או חיבור חוזר כמו ,חילוק נוספות מלבדאסטרטגיות קיימות 
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 :משוב לתלמיד

   :שם התלמיד

 

 מחוון להערכת המשימה

 

 דרך הפתרון

 נכונהדרך  2

 נכונה חלקיתדרך  1

 דרךאין  0

 

 בהירות הפתרון ההנמקה

 מציג את הפתרון וההסברים    2

 בצורה מלאה           

 מציג חלק מהפתרון    1

 וההסברים           

 אין עדות לפתרון והנמקה 0

 

התייחסות למספר הקומות ומספר 

 הדירות בבניין

 

 מתייחס נכון למספר הקומות    2

 ולמספר הדירות           

 מתייחס נכון רק למספר    1

 הקומות  או רק למספר              

 הדירות           

 אין התייחסות לקומות    0

 ולדירות            

 

 חישובבדיוק 

 

 חישוב נכון ומדוייק 2

 שגיאות חישוב קטנות 1

    או , גדולותשגיאות חישוב  0

 לחישוב שאין ניסיון           

 מבצע מזגן לכל חדר 
מזגן "מתנה בהחליטה להעניק " בניינים"חברת הבניה  

 . לקונים דירה בבניין החדש שהיא בונה" לכל חדר

 . קומות מגורים 21בבניין 

 

חדרים בכל  3 בנותדירות  4בחמש הקומות הראשונות 

 .קומה

 

חדרים בכל  4 בנות דירות  3בשלוש הקומות הבאות 

 .קומה

 

 .חדרים בכל קומה 5 בנות דירות  1בשאר הקומות 

 

עזרו למנהל חברת הבנייה לחשב כמה מזגנים  .א

 .עליו להזמין לבניין החדש

 

עומדות , כדי להוביל את המזגנים לאתר הבנייה .ב

לרשות חברת המזגנים משאיות היכולות להוביל 

כמה משאיות . מזגנים לכל היותר 02בכל פעם 

הסבירו את ? המזגניםיידרשו להובלת כל 

 .תשובתכם
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 הערכת תשובות תלמידים למשימה

 (דכיתה ) Aתלמיד 

 

 2 הפתרון דרך

 2 בהירות הפתרון וההנמקה

 2 התייחסות למספר הקומות ומספר הדירות

 2 דיוק החישוב

 :הערות

 . התלמיד מנמק נכון כל שלב בפתרון

 .השאלההתלמיד מתייחס נכון לכל אילוצי 

 :משוב

? מתנה מזגן אחד לכל דירהבתאר לי בבקשה מה הייתה תשובתך לסעיף א אם הקבלן היה נותן 

 ?שני מזגנים לכל דירה
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[78] 

 (דכיתה ) Bתלמיד 

) 

 6 הפתרון דרך

 2 בהירות הפתרון וההנמקה

 6 התייחסות למספר הקומות ומספר הדירות

 2 דיוק החישוב

 :הערות

 .הדירות ומספר החדרים, נכון את הקומות בה מפרטוהתלמיד מצייר טבלה 

אינו לוקח בחשבון את מספר הדירות ש מאחר ,התלמיד טועה בחישוב הכללי של מספר החדרים

 .בלבל אותו" בכל קומה"ייתכן וסיום המשפטים בשאלה . בכל קומה

 .'בסעיף השני התלמיד מחשב ומנמק יפה את מספר ההובלות בהתאם לשגיאה בסעיף א

 :ובמש

 ?מה ניתן ללמוד מהטבלה אותה ציירת

 ?לשתי הקומות האחרונות? כמה מזגנים נדרשים לשלוש הקומות הראשונות
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 (דכיתה ) Cתלמיד 

 

 

 6 הפתרון דרך

 2 בהירות הפתרון וההנמקה

 6 התייחסות למספר הקומות ומספר הדירות

 2 דיוק החישוב

 :הערות

 .אינו לוקח בחשבון את מספר הקומותמאחר ש, התלמיד טועה בחישוב הכללי של מספר החדרים

 .'בסעיף השני התלמיד מחשב ומנמק יפה את מספר ההובלות בהתאם לשגיאה בסעיף א

 :משוב

( 34)השווה את התוצאה ? לשתי הקומות הראשונות? כמה מזגנים נדרשים לקומה הראשונה

 .עבור שתי הקומות הראשונותאליה הגעת קודם לתוצאה 
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 __________:שם התלמיד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 משקל מירבי
 .משפחת מורן משפצת את ביתה הממוקם ברחוב הלוטם

בכניסה לרחוב הלוטם מופיע תמרור המאפשר מעבר לרכב 

 .טון 8עד  שמשקלו הכולל

 

. שקי חול 51 -לצורך השיפוצים זקוקה משפחת מורן ל

 .השקים יועברו בעזרת משאית

 

 .ג"ק 155 -משקלו של שק חול אחד 

 . טון 1 -משקלה של המשאית ללא מטען 

 

מהו מספר ההובלות הקטן ביותר שעל המשאית לבצע כדי 

 .הסבירו ופרטו את תשובותיכם? להעביר את כל השקים
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 :תיאור המשימה

במסגרת מספר השקים אותם יכולה להעביר משאית תלמידים נדרשים לחשב את ה

  .רחובל הבכניס הגבלת משקלמשקל השק ו, משקל המשאית: שלושה אילוצים

 ו-ג ותכית :התאמה

 דקות 20-00: זמן

 :נושאים עיקריים מתוך תכנית הלימודים

 .שאלות מילוליותוהמרת יחידות , משקל

 :חומרים דרושים

 .עיפרוןדף ו

 :התמודדות עם שונות בין תלמידים

 בטבלת המרת יחידותיש אפשרות לתת לתלמידים להחזיק 

 :אפשריים אותם ניתן לתת לתלמידים במהלך הפתרון' פיגומים'

 מה משקלם ? מה משקלם של שני שקים ?ג"מהו משקלו של שק אחד ביחידות ק

 ?של חמישה שקים

 האם זה המספר הגדול ביותר? אחת פעםכמה שקים תוכל להעביר המשאית ב 

 ?האפשרי

 רשום על . צייר משאית וצייר את מספר השקים הגדול ביותר האפשרי לפי השאלה

 .כל שק את משקלו
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 פתרון -משקל מירבי 
 

המשקל הנוסף אותו יכולה המשאית להעמיס על מנת לא לעבור את המשקל המותר 

 .טון 3בכניסה לרחוב הוא 

 

 .ג"ק 1111 =טון  1

 

 .לכל היותר ג"ק 3111להעמיס בכל הובלה יכולה המשאית 

 

 .ג"ק 011משקלו של כל שק הוא 

 

3000:500     לכל היותר שקים 6בכל הובלה תוכל המשאית להעמיס  6 

 

15:6   .  3 מספר ההובלות הקטן ביותר להעברת כל השקים הוא 2(3) 

 

 :ההובלות 3 -קיימות אפשרויות שונות לחלוקת השקים ב

  שקים 3שקים כל אחת והובלה שלישית עם  6שתי הובלות עם 

  שקים כל אחת 0שלוש הובלות עם 

 ועוד. 
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 :משוב לתלמיד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 משקל מירבי
 .משפחת מורן משפצת את ביתה הממוקם ברחוב הלוטם

בכניסה לרחוב הלוטם מופיע תמרור המאפשר מעבר לרכב 

 .טון 8עד  שמשקלו הכולל

 

השקים . שקי חול 51 -השיפוצים זקוקה משפחת מורן ללצורך 

 .יועברו בעזרת משאית

 

 .ג"ק 155 -משקלו של שק חול אחד 

 . טון 1 -משקלה של המשאית ללא מטען 

 

מהו מספר ההובלות הקטן ביותר שעל המשאית לבצע כדי 

 .הסבירו ופרטו את תשובותיכם? להעביר את כל השקים

 

 :שם התלמיד

 להערכת המשימהמחוון  

 

 דרך הפתרון

 

 דרך נכונה 2

 דרך נכונה חלקית 1

 אין דרך 0

 

 בהירות הפתרון ההנמקה

 

 מציג את הפתרון וההסברים    2

 בצורה מלאה           

 מציג חלק מהפתרון    1

 וההסברים           

 אין עדות לפתרון והנמקה 0

 

 ויחידות התייחסות לאילוצי השאלה

 

 התייחסות   יחידות נכון ומעבר       2

   למשקל המקסימלינכונה         

 האפשרי        

 מעבר יחידות נכון חלקית או     1

 התייחסות חלקית למשקל     

  המקסימלי  

   למעבר יחידות אין עדות      1

 האפשרי למשקל המקסימליו       

 

 חישובבדיוק 

 

 חישוב נכון ומדוייק 2

 שגיאות חישוב קטנות 1

    או , גדולותשגיאות חישוב  0

 שאין ניסיון לחישוב           
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 הערכת תשובות תלמידים למשימה

 

 (הכיתה ) Aתלמיד 

 

 

 2 הפתרון דרך

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 2 התייחסות נכונה לאילוצי השאלה ויחידות

 2 דיוק החישוב

 :הערות

 .ג"מעבר היחידות מטון לקנראה כי התלמיד מבין את 

 . 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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 (הכיתה ) Bתלמיד 

 

 2 הפתרון דרך

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 2 התייחסות נכונה לאילוצי השאלה ויחידות

 2 דיוק החישוב

 :הערות

 -השקולים יחד ל, 011פעמים זוגות של  3רשם ) ג"מבין את מעבר היחידות מטון לקהתלמיד נראה כי 

 .המעבר במפורשאך אינו מציין את  ,(טון 3

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

 :משוב

 ?מספר פעמים 011מדוע כתבת את המספר האם תוכל להסביר 

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

 

 

 2 הפתרון דרך

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 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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  (דכיתה ) Dתלמיד 

 

 

 2 הפתרון דרך

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 2 השאלה ויחידותהתייחסות נכונה לאילוצי 

 2 דיוק החישוב

 :הערות

 .ג בצורה נכונה"התלמיד עובר מיחידת טון לק

 . את מספר השקים המקסימלי האפשרי בכל הובלה ההתלמיד מנמק בצורה בהיר

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

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

 :משוב

 ?שוויון שכתבת-האם תוכל להסביר את משמעות תרגיל האי

 ?האפשרי הוא מספר ההובלות הקטן ביותר פר שמצאתמדוע הנך משוכנע שהמס
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 (דכיתה ) Eתלמיד 

 

 1 הפתרון דרך

 2 בהירות הפתרון וההנמקה

 2 התייחסות נכונה לאילוצי השאלה ויחידות

 1 דיוק החישוב

 :הערות

 .נכון של היחידותמעבר  התלמיד מראה

ואחד המחוברים הוא ( ג"ק 8111)המשקל המופיע בתמרור בונה משוואה כאשר הסכום הוא התלמיד 

 (.ג"ק 0111)משקל המשאית 

 .אותו יכולה להעמיס המשאיתהמירבי המחובר השני הוא המשקל 

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

 :משוב

 .הסבר לי בבקשה מה המשמעות של המספר בתוך המלבן

 .ת חישובונסה לאתר שגיאבדוק שוב את הפתרון 

  .ערוך שוב את דרך הפתרון שתהיה ברורה יותר

 



___________________________________________________________________________

 ר יניב ביטון"ד –אוגדן בנושא הערכה   היסודים ארצי למתמטיקה בחינוך מרכז מורי

 
[19]  

 __________:שם התלמיד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיסמה למשחק

 

כדי להירשם . שילת מעוניינת להירשם למשחק מחשב

 .עליה ליצור סיסמה

 :ההנחיות לסיסמה הן

מספר דו ספרתי  ,ואחריו ,יש לכתוב את השם הפרטי

 .בעל ספרות שונות

 

 97שילת: דוגמא לסיסמה אפשרית

 

? כמה אפשרויות יש לשילת לבחירת סיסמה .א

 .הסבירו את תשובתכם

 

אך  ,הימים שכחה שילת את הסיסמהבאחד  .ב

שהמספר הדו ספרתי שבחרה היה גדול  ,זכרה

 .06 -מ

כמה ניסיונות לכל היותר על שילת לעשות כדי 

 .הסבירו את תשובתכם? לשחזר את סיסמתה
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 :תיאור המשימה

לאחר . שוני הספרות ספרתיים-דואת מספרם של המספרים התלמידים נדרשים לחשב ה

עם תנאי  ספרתיים שוני הספרות-מספרם של המספרים הדואת  נדרשים לחשבהם  ,מכן

  .נוסף

 ה-ב ותכית :התאמה

 דקות 26-36: זמן

 :נושאים עיקריים מתוך תכנית הלימודים

 המספרים הטבעיים בתחום המאה

 :חומרים דרושים

  .עיפרוןודף 

 :בין תלמידיםהתמודדות עם שונות 

 .011 -בלוח ה יעזרלתלמידים לה ניתן לאפשר

 :אפשריים אותם ניתן לתת לתלמידים בעת מהלך הפתרון' פיגומים'

  איך ידעת? יש ספרתיים-דוכמה מספרים ? 

  כולל ,01 -ל 01יש בין  ספרתיים-דוכמה מספרים? 

 שווי ספרות ספרתיים-דומהו מספרם של המספרים ה? 
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 פתרון - סיסמה למשחק
 

 :סעיף א

99      ספרתיים-דומספרים  11קיימים  9 90  

 99...11,22,33שווי ספרות   ספרתיים-דומספרים  1קיימים 

90     10סך כל האפשרויות לבחירת סיסמה הוא  9 81  

 

 :סעיף ב

99    01 -גדולים מ ספרתיים-דומספרים  91קיימים  60 39            

 66,77,88,99  01 -שווי ספרות הגדולים מ ספרתיים-דומספרים  4קיימים 

39      93 מספר הניסיונות לאיתור הסיסמה הוא סך כל 4 35  

 

של איתור ( 93 -ה)האחרונה התשובה לסעיף ב היא בהנחה שגם האפשרות ! הערה

 .הסיסמה נחשבת לניסיון
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 :לתלמידמשוב 

 

 

 

 

 

 

 

 סיסמה למשחק

 

כדי להירשם . שילת מעוניינת להירשם למשחק מחשב

 .עליה ליצור סיסמה

 :ההנחיות לסיסמה הן

מספר דו ספרתי  ,ואחריו ,יש לכתוב את השם הפרטי

 .בעל ספרות שונות

 

 97שילת: דוגמא לסיסמה אפשרית

 

? יש לשילת לבחירת סיסמהכמה אפשרויות  .א

 .הסבירו את תשובתכם

 

אך  ,באחד הימים שכחה שילת את הסיסמה .ב

שהמספר הדו ספרתי שבחרה היה גדול  ,זכרה

 .06 -מ

כמה ניסיונות לכל היותר על שילת לעשות כדי 

 .הסבירו את תשובתכם? לשחזר את סיסמתה

    

 :שם התלמיד

 מחוון להערכת המשימה 

 

 דרך הפתרון

 

 נכונהדרך  2

 נכונה חלקיתדרך  1

 דרךאין  0

 

 בהירות הפתרון ההנמקה

 

 מציג את הפתרון וההסברים    2

 בצורה מלאה           

 מציג חלק מהפתרון    1

 וההסברים           

 אין עדות לפתרון והנמקה 0

 

 התייחסות לאילוצי השאלה

 

 מוצא נכון את כמות        2

 שוני   ספרתיים-דוהמספרים ה         

 הגדולים    ,ובסעיף ב, הספרות         

   01 -מ         

 מוצא באופן נכון חלקית את     0

 מספרם של המספרים הדו    

 ללא התייחסות , ספרתיים   

  -או גדולות מ/לספרות שונות ו   

   01 

 אין עדות להתייחסות    0

         לאילוצים           

 



___________________________________________________________________________

 ר יניב ביטון"ד –אוגדן בנושא הערכה   היסודים ארצי למתמטיקה בחינוך מרכז מורי

 
[19]  

 הערכת תשובות תלמידים למשימה

 (הכיתה ) Aתלמיד 

 

 2 הפתרון דרך

 0 בהירות הפתרון וההנמקה

 2 התייחסות לאילוצי השאלה

 :הערות

-המספרים הדו 1ומחסיר את  ,11 -מספרתיים -המספרים החד 1את התלמיד מפחית נכון 

 .0פעמים  1ספרות על ידי הפחתה של הספרתיים שווי 

ולאחר מכן  ,ספרתיים-את הפחתת החד ,ראשית: בשני שלבים את הפתרון התלמיד מראה

 .הפחתת שווי הספרות

 .ומחסר את שווי הספרות ,01 -ספרתיים הגדולים מ-ב התלמיד מוצא את מספרם של הדו ףיבסע

 .יש לבקש מהתלמיד לרשום את התרגילים בצורה בהירה ומסודרת יותר

 :משוב

 .צעת בפתרון השאלהימילולי לכל חישוב אותו ברשום בבקשה הסבר 

 .91 תהיה אליוחבר סעיף נוסף לשאלה שהתשובה 
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 (הכיתה ) Bתלמיד 

 

 

 0 הפתרון דרך

 0 בהירות הפתרון וההנמקה

 0 התייחסות לאילוצי השאלה

 :הערות

-חדאך מתעלם מהמספרים ה, 11 -מהמספרים שווי הספרות  1התלמיד מפחית נכון את 

 .ולא מפחית אותם, ספרתיים

וגם באיתור כל שווי  ,01 -הגדולים מ ספרתיים-דוה סך כלף ב טועה התלמיד גם באיתור בסעי

 01ולכן מציין  ,הדוגמא בגוף השאלההתלמיד מסתמך על  ,ככל הנראה .01 -ספרות הגדולים מה

 .מספרים בסך הכל

 :משוב

 .ספרתיים-דוהמספרים ה לכמות הגעתהראה כיצד 

 .01 -הגדולים מ ספרתיים-דוהמספרים ה לכמות הגעתהראה כיצד 

 .בדוק האם פסלת את כל האפשריות בסעיף בו ,אפשרויות אותן פסלת בסעיף אהיעזר ב
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 (גכיתה ) Cתלמיד 

 

 0 הפתרון דרך

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 0 התייחסות לאילוצי השאלה

 :הערות

 (.44למעט )שוני הספרות  ספרתיים-דוה כותב את כל המספריםהתלמיד 

 .התלמיד לא מונה את האפשרויות המתאימות

 .אין עדות לפתרון לסעיף ב

 :משוב

 .הסבר במילים מה מתארת רשימת המספרים שכתבת

 ? האם ענית על התשובה לסעיף א? מה נשאלת בסעיף א

 ?שכתבת האם תוכל לענות על סעיף ב בעזרת רשימת המספרים? מה נשאלת בסעיף ב
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 (דכיתה ) Dתלמיד 

 

 0 הפתרון דרך

 0 בהירות הפתרון וההנמקה

 0 התייחסות לאילוצי השאלה

 :הערות

של המספר גם את האפשרות  בטעות אך מפחית ,ספרתיים-חדאת המספרים ה התלמיד מפחית

 . שונה ספרותהתלמיד מתעלם מהאילוץ של . 01 -הדו ספרתי 

 .ספרותשונה האילוץ של מגם בסעיף ב התלמיד מתעלם 

פחות המספר הכי גדול  ,המספר הכי קטן שאפשר: "בטעות בהסבר לסעיף ב מציין התלמיד

 .המספר הגדול פחות המספר הקטן :ההפך ,כלומר, נכון ומחשב" שאפשר

 :משוב

 .קרא שוב את השאלה ורשום את האילוצים לבחירת סיסמה

 הגיעלממנו מתקשה אפשר לבקש התלמיד אם ) ספרתיים-דוהמספרים ה ך כלבדוק שוב את ס

 (.21לפחות עד המספר 
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 _____________:שם התלמיד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 עובר או לא עובר
 

 .דניאל מעוניין להעמיס על משאיתו משטחי עץ

הגובה המירבי המותר . בדרכו עליו לעבור מתחת לגשר

 .מטרים 5.5למעבר מתחת לגשר הוא 

 

 :     לפניכם נתונים המתייחסים לממדי משטחי העץ

  מ"ס 02 –גובהו של כל משטח. 

  מטר 1 –אורכו של כל משטח. 

  מטר 1 –רוחבו של כל משטח. 

 

לפניכם נתונים על עגלת המשאית 

 (:עליה מונחים המשטחים)

  מטר 8 –אורך העגלה. 

  מטר 3 –רוחב העגלה. 

  מטר 1.1 –מעל פני הקרקע  העגלהגובה. 

 

שדניאל יוכל להעמיס על  רבייהממהו מספר המשטחים 

הסבירו ופרטו את ? משאיתו כדי לעבור מתחת לגשר

 .תשובתכם

 

 

5.5 
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 :תיאור המשימה

 ,כמות המשטחים אותה ניתן להעמיס על עגלת המשאיתתלמידים נדרשים לחשב את ה

 .על מנת שתוכל לעבור מתחת לגשר עם גובה נתון

 ו-ה ותכית :התאמה

 דקות 01-02: זמן

 :הלימודיםנושאים עיקריים מתוך תכנית 

 נפח תיבהוהמרת יחידות , יםשטח

 :חומרים דרושים

 .עיפרוןדף ו

 :התמודדות עם שונות בין תלמידים

 (היבט על והיבט צד)ציור של עגלת משאית לתת לתלמידים  ניתן

 :אפשריים אותם ניתן לתת לתלמידים במהלך הפתרון' פיגומים'

 לאורך רוחבה של ? כמה משטחים נכנסים לאורך אורכה של עגלת המשאית

 ?המשאית

 מהו שטחו של משטח? מהו שטח עגלת המשאית? 

  העגלהקרקעית טחים על פני של מש" ריצוף"צייר בבקשה. 
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 פתרון -עובר או לא עובר 
 

 .בשרטוט על מנת לפשט את הבעיה רהתלמידים יכולים להיעז

 .והוא מובא להלןעל -במבטאחד השרטוטים האפשריים הוא ציור עגלת המשאית 

 

כאשר שמונה נכנסים  ,משטחים 42 באמצעותבציור מופיע ריצוף שטח עגלת המשאית 

 (:מטרים 3)ושלושה לרוחבה  ,(מטרים 8)לאורכה 

 

 משטח משטח משטח משטח משטח משטח משטח משטח

 משטח משטח משטח משטח משטח משטח משטח משטח

 משטח משטח משטח משטח משטח משטח משטח משטח

 

 

 מטרים  5.5: גובה הגשר

 מטרים 5.5: גובה העגלה מעל פני הקרקע

5.5מטרים       2רבי של המשטחים הוא יהגובה המ 1.5 4  

 .סנטימטרים 244= מטרים  2

 

 סנטימטר 44גובהו של כל משטח הוא 

:400     44מספר השכבות הוא , לכן 20 20   

 

      .משטחים 284כולה להעמיס המשאית בפעם אחת הוא י ואותהמירבי מספר המשטחים 

24 20 480  
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 :משוב לתלמיד

 

 

 

 

        
 

 עובר או לא עובר
 

 .דניאל מעוניין להעמיס על משאיתו משטחי עץ

הגובה המירבי המותר . בדרכו עליו לעבור מתחת לגשר

 .מטרים 5.5למעבר מתחת לגשר הוא 

 

 :     נתונים המתייחסים לממדי משטחי העץלפניכם 

  מ"ס 02 –גובהו של כל משטח. 

  מטר 1 –אורכו של כל משטח. 

  מטר 1 –רוחבו של כל משטח. 

 

לפניכם נתונים על עגלת המשאית 

 (:עליה מונחים המשטחים)

  מטר 8 –אורך העגלה. 

  מטר 3 –רוחב העגלה. 

  מטר 1.1 –מעל פני הקרקע  העגלהגובה. 

 

מספר המשטחים המירבי שדניאל יוכל להעמיס על מהו 

הסבירו ופרטו את ? משאיתו כדי לעבור מתחת לגשר

 .תשובתכם

 :שם התלמיד

 מחוון להערכת המשימה 

 

 דרך הפתרון

 נכונהדרך  2

 נכונה חלקיתדרך  1

 דרךאין  0

 

 בהירות הפתרון ההנמקה

 מציג את הפתרון וההסברים    2

 בצורה מלאה           

 מציג חלק מהפתרון    1

 וההסברים           

 אין עדות לפתרון והנמקה 0

 

 מעבר יחידות ונפח /חישוב שטח

 מבצע  ו נפח/ן שטחונכחשב מ    2

 בין יחידות נכון מעבר           

 או         נפח/שטחנכון  מחשב        5

 מעבר נכון של יחידות מבצע           

 נפח  /שטחחישוב אין עדות ל       0

 יחידותומעבר          

 

 חישובבדיוק 

 

 חישוב נכון ומדוייק 2

 שגיאות חישוב קטנות 1

    או , גדולותשגיאות חישוב  0

 שאין ניסיון לחישוב           
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 הערכת תשובות תלמידים למשימה

 (וכיתה ) Aתלמיד 

 

 4 הפתרון דרך

 4 בהירות הפתרון וההנמקה

 4 ומעבר יחידות נפח/שטחחישוב 

 2 דיוק החישוב

 :הערות

 .כולל מעבר יחידות ,התלמיד פותר ומנמק נכון

 . התלמיד מתייחס למספר המשטחים היכולים להיכנס באורכה של העגלה ולאחר מכן ברוחבה

 :משוב

 ?מטרים 5? מטרים 6היה יתשובתך אם גובה הגשר תשתנה כיצד , בהסתמך על הפתרון
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 (וכיתה ) Bתלמיד 

 

 

 4 הפתרון דרך

 4 בהירות הפתרון וההנמקה

 4 ומעבר יחידות נפח/שטחחישוב 

 2 דיוק החישוב

 :הערות

 .משטחים 42במבט על ומראה כי כדי לרצף אותה נדרשים התלמיד מצייר עגלה 

 המירבי המשטחים במספר( 42) העגלה לריצוף הנדרשים המשטחים מספר את כופל התלמיד

 .נכון לפתרון ומגיע, (44) אחת בערימה לערום שניתן

 .לכך הסבר/חישוב מציג לא אך מטר 2 הוא משטחים 44 של גובהם כי מציין התלמיד

 :משוב

 ?מטרים 5? מטרים 6היה ים גובה הגשר בתך לשאלה אתשותשתנה כיצד , בהסתמך על הפתרון
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 (וכיתה ) Cתלמיד 

 

 5 הפתרון דרך

 5 וההנמקה בהירות הפתרון

 5 ומעבר יחידות נפח/חישוב שטח

 2 דיוק החישוב

 :הערות

 .בגובה סמחשב את מספר המשטחים המרבי היכולים להיכנהתלמיד 

 .מ"ממטר לסאת המרת היחידות נכון מבצע התלמיד 

 .ולכן החישוב מתייחס רק לגובה ,העגלהבסיס התלמיד לא מתייחס לשטח 

 :משוב

 .רשום את מידות העגלה בשרטוט. העגלהשרטט בבקשה את משטח 

 ?אחת' בשכבה'כמה משטחים נכנסו . רצף את עגלת המשאית בעזרת משטחי עץ
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[011]  

 (וכיתה ) Dתלמיד 

 

 5 הפתרון דרך

 4 בהירות הפתרון וההנמקה

 4 ומעבר יחידותנפח /חישוב שטח

 5 דיוק החישוב

 :הערות

 .המשאית לעגלת הגשר בין הגובה הפרש בחישוב טועה התלמיד

, זאת למרות. התלמיד שכתב כפי 2.5 ולא מטרים 2 הינו המשטחים להעמסת האפשרי הגובה

 טעות נמנעת ולכן, ברורה שאינה מסיבה, בלבד מטרים 2 -ל מתייחס הוא לגובה מתייחס כשהוא

 .נגררת

 .מ"ס 544 -ל השווה כשלם למטר הנראה ככל מתייחס, היחידות מעבר את מראה לא התלמיד

 "(.משטחים 44שווה  44 -שלמים לחלק ל 2. מ"ס 44כל משטח גובהו )"

 

, ערמות 8 להיכנס יכולות העגלה לאורך כי, בצדק, טוען הוא. הנפח לחישוב מכאן ממשיך התלמיד

 אינו התלמיד, זאת עם. משטחים 564 הכל סך, כלומר, משטחים 44 נכנסים ערמה בכל כאשר

 (.564×3) המשטחים כל סך לחישוב זה מנתון ממשיך

 

כאשר בכל ערמה  ,ערמות 3לרוחב העגלה יכולות להיכנס כי , ושוב בצדק, התלמיד ממשיך וטוען

 -במקום ב 84 -את הנתון הזה כופל התלמיד ב. משטחים 64סך הכל , כלומר ,משטחים 44נכנסים 

 .(מספר השורות) 8

 

כבר למרות ש( מספר השכבות) 44 -ב את התוצאה שקיבל פלוכשוב בכך ש שוגה התלמיד, בנוסף

 .חישוב הקודםחשבון בלקח את השכבות ב

 .אינו חושד בטעות, אך למרות זאת( 06,444)התלמיד מגיע לתוצאה סופית שאינה סבירה בגודלה 
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[011]  

 

 :משוב

 .לעבור שיכול המשטחים של המירבי הגובה בחישוב שגיאה אתר

 .בשרטוט העגלה מידות את רשום. העגלה משטח את שרטט

 ?עץ משטח של שטחו מהו? העגלה של שטחה מהו

 ?אחת' בשכבה' נכנסו משטחים כמה. עץ משטחי בעזרת המשאית עגלת את רצף

 ?העגלה על להעמיס ניתן שכבות כמה

 .בהתאם ותקן קודם הגעת אליה הסופית התוצאה את אלו חישובים בעזרת בדוק
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[801]  

 _____________:שם התלמיד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) קובייה כיתתית
 

המורה ברכה מעוניינת להכין קוביית 

 .משחק לכיתה

ועליה  ,צבעה של הקובייה יהיה שחור

כל הנקודות . שצורתן עיגול נקודות לבנות

 .זהות בקוטרן

 

 . מ"ס 81אורך צלע הקובייה הוא 

 .מ"ס 4אורך הקוטר של כל נקודה הוא 

 

מהו שטחו של השטח המושחר על פני 

פרטו והסבירו את כל דרך ? הקובייה

 .חישובכם
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[801]  

 :תיאור המשימה

יש  ,כדי לחשב זאת .את השטח המושחר על פני הקובייה נדרשים לחשבתלמידים ה

 . נקודות הלבנותה 12ולהחסיר את שטחן של  ,של הקובייהאת שטח הפנים  למצוא

 ו כיתה :התאמה

 דקות 52-04: זמן

 :מתוך תכנית הלימודיםעיקריים נושאים 

 .של קובייה שטח פניםו ,הקובייה הכרת, שטח ריבוע, שטח עיגול

 :חומרים דרושים

  .עיפרוןדף ו

 .במחשבון ובנוסחת שטח העיגול יעזרניתן לתת לתלמידים לה ,בהתאם לשלב בהוראה

 :בין תלמידים התמודדות עם שונות

 .משחק קובייתלתת לתלמידים  ניתן

 :אפשריים אותם ניתן לתת לתלמידים במהלך הפתרון' פיגומים'

 מהו השטח המושחר על הפאה שבה נקודה אחת? 

  נקודות לבנות 5מהו השטח על פאה שבה? 

  שטחן של כל הנקודות הלבנותסכום מהו? 
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[880]  

 

  

 פתרון - (1) קובייה כיתתית
  

 +2212+2+252=  נקודות 12= מספר הנקודות הלבנות על פני הקובייה 

 

:4מ       "ס 1: רדיוס של נקודה 2 2                                      

 

2ר    "סמ +21.5: שטח נקודה 2 3.14 12.56   

 

12.56ר  "סמ +6.++1: הנקודות 12שטח  21 263.76  

 

18ר  "סמ ++2,4: שטח הפנים של הקובייה 18 6 1944   

 

1944ר   "סמ +1..2+,2: השטח המושחר על פני הקובייה 263.76 1680.24  
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[888]  

 

 :הערות

 

 

 

   :שם התלמיד

 

 מחוון להערכת המשימה

 

 דרך הפתרון

 דרך נכונה 2

 דרך נכונה חלקית 1

 אין דרך 0

 

 בהירות הפתרון ההנמקה

 מציג את הפתרון וההסברים    2

 בצורה מלאה           

 מציג חלק מהפתרון    1

 וההסברים           

 אין עדות לפתרון והנמקה 0

 

 שימוש בשטחים של עיגול או ריבוע

 

  שימוש נכון בשטחים הן של         2

    פאות) ריבוע המעגל והן של          

 (הקובייה          

 שימוש נכון בשטח העיגול       2

 או בשטח הריבוע של פאת        

 הקובייה    

 אין עדות לשימוש בשטחים       0

 

 חישובבדיוק 

 

 חישוב נכון ומדוייק 2

 שגיאות חישוב קטנות 1

    או , תגדולושגיאות חישוב  0

 שאין ניסיון לחישוב           

 (2) קובייה כיתתית 
  

המורה ברכה מעוניינת להכין קוביית 

 .משחק לכיתה

ועליה , צבעה של הקובייה יהיה שחור

כל . נקודות לבנות שצורתן עיגול

 .הנקודות זהות בקוטרן

 

 . מ"ס 81אורך צלע הקובייה הוא 

 .מ"ס 4אורך הקוטר של כל נקודה הוא 

 

מהו שטחו של השטח המושחר על פני 

פרטו והסבירו את כל דרך ? הקובייה

 .חישובכם
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[881]  

 למשימההערכת תשובות תלמידים 

 (וכיתה ) Aתלמיד 

 

 2 הפתרון דרך

 2 בהירות הפתרון וההנמקה

 1 שימוש בשטחים של עיגול או ריבוע

 2 דיוק החישוב

 :הערות

טועה התלמיד . התלמיד מחשב נכון ובאופן מנומק את סכום השטחים של כל הנקודות

 .ריבועמאחר שהוא משתמש בנוסחה לשטח עיגול במקום שטח , בחישוב שטח הריבוע

 .ר"מ לסמ"בשטח יש בלבול בין ס. אין התייחסות ליחידות אורך

 :משוב

 .חשב את שטחוורשום את אורך צלעו ( שאלהנתוני הללא קשר ל)צייר בבקשה ריבוע 

 ? 1 -ב 22לקת את יהסבר מדוע ח

 .הוסף יחידות מתאימות בכל מקום בפתרון בו נדרש
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[881]  

 (וכיתה ) Bתלמיד 

 

 :הערכה

 2 דרך הפתרון

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 1 שימוש בשטחים של עיגול או ריבוע 

 2 דיוק החישוב

 :הערות

התלמיד לא מחשב את שטח פני . התלמיד יודע לחשב שטח של ריבוע ושטח של עיגול

 שטחן של כלסכום את  בודדתמפחית משטח של פאה  ,בחישוב השטח המושחרו, הקובייה

 .נקודותה

 .ליחידות אורך ושטחאין התייחסות 

 :משוב

 .חשב בבקשה את השטח המושחר על פאה זו. ציר בבקשה את הפאה שעליה נקודה אחת

 ?האם תוכל להשוות בין התוצאה שקבלת לתוצאה הסופית שלך

 ?מהו שטחן של כל הפאות? כמה פאות לקובייה

 .הוסף יחידות מתאימות בכל מקום בפתרון בו נדרש
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[881]  

 (וכיתה ) Cתלמיד 

 

 1 הפתרון דרך

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 1 שימוש בשטחים של עיגול או ריבוע

 2 דיוק החישוב

 :הערות

פני על מנת לקבל את שטח  + -בהתלמיד מחשב את השטח של פאה אחת ומכפיל 

ומחשב  ,הנקודות שעל הקובייה פרניתן לראות כי התלמיד מחשב את מס. הקובייה

 .את שטחן לפי נוסחת שטח העיגול

 .מסודר ויעיל, פתרון בהירה

 .אין התייחסות ליחידות אורך ושטח

שטח " כפי שניתן לראות בהתבטאויות כגון, התלמיד לא מקפיד על מינוח מתמטי נכון

 ".גודל של כל עיגול"ו" של כל הקובייה

 :ואתגר משוב

 .נדרשהוסף יחידות מתאימות בכל מקום בפתרון בו 

 קוטראם במקום הנתון של  , כיצד היית מחשב את השטח המושחר על פני הקובייה

8 תון כי היקפה של כל נקודה הואהנקודה היה נ  ? 
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 _______:שם התלמיד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) קובייה כיתתית
 

. המורה ברכה מעוניינת להכין קוביית משחק לכיתה

צבעה של  הקובייה יהיה שחור ועליה ריבועים לבנים 

.כל הריבועים הלבנים זהים (.במקום נקודות)  

 

.מ"ס 81אורך צלע הקובייה הוא   

.מ"ס 3אורך צלע הריבוע הלבן שעל פני הקובייה הוא   

 

פרטו ? של השטח המושחר על פני הקובייה גודלומהו 

 .כולל הדרך בה הגעתם לפתרון, תשובתכםוהסבירו את 
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[111]  

 :תיאור המשימה

יש , כדי לחשב זאת. תלמידים נדרשים לחשב את השטח המושחר על פני הקובייהה

  .הריבועים הלבנים 12של שטחם סכום ולהחסיר את  ,למצוא את שטח הפנים של הקובייה

 ו-ד ותכית :התאמה

 דקות 22-04: זמן

 :נושאים עיקריים מתוך תכנית הלימודים

 .שטח פנים של קובייהוהכרת הקובייה , ריבועשטח 

 :חומרים דרושים

 .עיפרוןו דף

 :התמודדות עם שונות בין תלמידים

 .קוביית משחקלתת לתלמידים  ניתן

 :אפשריים אותם ניתן לתת לתלמידים במהלך הפתרון' פיגומים'

  פני הקובייה יש בסך הכל עלכמה ריבועים לבנים? 

  ריבוע לבן אחדמהו השטח המושחר על הפאה שבה? 

  ריבועים לבנים 5מהו השטח על פאה שבה? 

  הריבועים הלבניםשל כל  שטחםסכום מהו? 
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[111]  

 פתרון - (2) קובייה כיתתית
 

 +2212+2+252=  ריבועים 12= הריבועים הלבנים על פני הקובייה מספר 

 

3ר    "סמ 9: שטח ריבוע לבן 3 9  

 

9ר  "סמ 289: הריבועים הלבנים 12שטח  21 189  

 

18ר  "סמ ++2,9: שטח הפנים של הקובייה 18 6 1944   

 

1944ר   "סמ 2,555 :הקובייההשטח המושחר על פני  189 1755  
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 :משוב לתלמיד

 

   :שם התלמיד

 

 

 מחוון להערכת המשימה

 

 דרך הפתרון

 דרך נכונה 2

 דרך נכונה חלקית 1

 אין דרך 0

 

 ההנמקהובהירות הפתרון 

 מציג את הפתרון וההסברים    2

 בצורה מלאה           

 מציג חלק מהפתרון    1

 וההסברים           

  אין עדות לפתרון והנמקה 0

 

או ריבוע  ריבועשימוש בשטחים של 

 (שטח הפנים של הקובייה)

 

  שימוש נכון בשטחים הן של        2

 הקובייה והן של פאות ריבוע         
 שימוש נכון בשטח הריבוע או      2

 בשטח הפנים של הקובייה    

 בשטחיםאין עדות לשימוש        0

 

 חישובבדיוק 

 

 חישוב נכון ומדוייק 2

 שגיאות חישוב קטנות 1

    או , גדולותשגיאות חישוב  0

 שאין ניסיון לחישוב           

 (1) קובייה כיתתית 
  

המורה ברכה מעוניינת להכין קוביית משחק 

צבעה של הקובייה יהיה שחור ועליה . לכיתה

כל  (.במקום נקודות)ריבועים לבנים 

 .הריבועים הלבנים זהים

 

 .מ"ס 81אורך צלע הקובייה הוא 

אורך צלע הריבוע הלבן שעל פני הקובייה 

 .מ"ס 3הוא 

 

 פני על המושחר השטח של גודלו מהו

, תשובתכם את והסבירו פרטו? הקובייה

 .לפתרון הגעתם בה הדרך כולל
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 הערכת תשובות תלמידים למשימה

 (דכיתה ) Aתלמיד 

 

 הערכה

 2 דרך הפתרון

 2 בהירות הפתרון וההנמקה

 2 (שטח הפנים של הקובייה)שימוש בשטחים ריבוע 

 1 דיוק החישוב

 :הערות

הפנים מפחית משטח  התלמיד, בחישוב השטח המושחר. מחשב נכון את שטח הריבועהתלמיד 

 .הריבועים הלבנים 12את שטחם של של הקובייה 

שגיאת חישוב בפתרון תרגיל הכפל במאונך ושגיאה שנייה בסכום  :חישובלתלמיד שתי שגיאות 

 .שטחי בריבועים הלבנים

 .אין התייחסות ליחידות אורך ושטח

 . חשוב להדגיש את משמעות השוויון

 :משוב

 .מצא אותן בבקשה. במהלך הפתרון יש שתי שגיאות חישוב

 .ת ותקן לפי הצורךקיבלעם התוצאה אותה השווה . 28X28אומדן למכפלה של  רשום

 .ניתן לפתור את השאלה בדרך קצרה או יעילה יותרחשוב האם 

 .נדרשהוסף יחידות במקום בו 
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 (דכיתה ) Bתלמיד 

 

 

 2 הפתרון דרך

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 2 (שטח הפנים של הקובייה)שימוש בשטחים ריבוע 

 1 דיוק החישוב

 :הערות

 .היקףטועה בחישוב השטח מאחר שהוא משתמש לצורך כך בנוסחה לחישוב התלמיד 

 .פאותהשש ואת ( ריבועים 12)מונה נכון את מספר הריבועים הלבנים התלמיד 

 .הנדרש לחישוב השטח המושחר הפתרוןמבין  את תהליך התלמיד 

 .בחיבור השנייהבכפל והאחת  :לתלמיד שתי שגיאות חישוב

 .אורך ושטח אין התייחסות ליחידות

 :משוב

 .של הריבוע ת היקפו ושטחואחשב  .מ"ס 8ריבוע שאורך צלעו  צייר

 ?בדרך קצרה יותרלחשב את שטחם של כל הריבועים הלבנים  כיצד ניתן
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 (דכיתה )C תלמיד 

 

 0 הפתרון דרך

 0 בהירות הפתרון וההנמקה

 0 (שטח הפנים של הקובייה)שימוש בשטחים ריבוע 

 2 החישובדיוק 

 :הערות

 . הניקוד לפתרון הנוכחי לא ניתן

מעניין לראות את האסטרטגיה בה השתמש התלמיד למנות את מספר הריבועים הלבנים והיא 

 .מדמ-שקיפות גם לפאות שאינן נראות בדוהתלמיד מצייר זאת עם . ציור הקובייה

 .התלמיד מבצע חיבור חוזר במקום תרגיל כפל

 :משוב

 .חשב את שטחו של הריבוע, חשב את היקפו של הריבוע. מ"ס 5ריבוע עם אורך צלע  צייר

 ?שבתיאיך ח? מהו שטחו של ריבוע לבן בשאלה

 ?בשאלה(  פאה)מהו שטחו של ריבוע שחור 

 ? מהו שטחם של כל הריבועים הלבנים בשאלה? כמה ריבועים לבנים מצוירים על הקובייה

 ?שבת זאתיאיך ח? ים על פני הקובייהמהו שטחם של כל הריבועים השחור

 ?מה גודלו של השטח המושחר שעל פני הקובייה, אם כך

 




