
 למשחק סיסמה

___________________________________________________________________________

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

 
[1]  

 הערכת תשובות תלמידים למשימה

 (ה)כיתה  Aתלמיד 

 

 2 הפתרון דרך

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 2 התייחסות לאילוצי השאלה

 הערות:

-המספרים הדו 9ומחסיר את  ,99 -מספרתיים -המספרים החד 9את התלמיד מפחית נכון 

 .1פעמים  9ספרות 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. ,60 -ספרתיים הגדולים מ-ב התלמיד מוצא את מספרם של הדו ףיבסע

 יש לבקש מהתלמיד לרשום את התרגילים בצורה בהירה ומסודרת יותר.

 משוב:

 צעת בפתרון השאלה.יחישוב אותו ברשום בבקשה הסבר מילולי לכל 

 .39 תהיה אליוחבר סעיף נוסף לשאלה שהתשובה 
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 (ה)כיתה  Bתלמיד 

 

 

 1 הפתרון דרך

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 1 התייחסות לאילוצי השאלה

 הערות:

-חדאך מתעלם מהמספרים ה, 99 -מהמספרים שווי הספרות  9התלמיד מפחית נכון את 

 מפחית אותם., ולא ספרתיים

וגם באיתור כל שווי  ,60 -הגדולים מ ספרתיים-דוה סך כלף ב טועה התלמיד גם באיתור בסעי

 19ולכן מציין  ,הדוגמא בגוף השאלההתלמיד מסתמך על  ,ככל הנראה .60 -ספרות הגדולים מה

 מספרים בסך הכל.

 משוב:

 .ספרתיים-דוהמספרים ה לכמות הגעתהראה כיצד 

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

 בדוק האם פסלת את כל האפשריות בסעיף ב.ו ,אפשרויות אותן פסלת בסעיף אהיעזר ב
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 (ג)כיתה  Cתלמיד 

 

 1 הפתרון דרך

 0 בהירות הפתרון וההנמקה

 1 התייחסות לאילוצי השאלה

 הערות:

 (.44שוני הספרות )למעט  ספרתיים-דוכותב את כל המספרים ההתלמיד 

 התלמיד לא מונה את האפשרויות המתאימות.

 אין עדות לפתרון לסעיף ב.

 משוב:

 הסבר במילים מה מתארת רשימת המספרים שכתבת.

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

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

 

 1 הפתרון דרך

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 1 התייחסות לאילוצי השאלה

 הערות:

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

 שונה ספרות. . התלמיד מתעלם מהאילוץ של 10 -הדו ספרתי 

 .ספרותשונה האילוץ של מגם בסעיף ב התלמיד מתעלם 

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

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

 משוב:

 קרא שוב את השאלה ורשום את האילוצים לבחירת סיסמה.

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

 (.29לפחות עד המספר 
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