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 הערכת תשובות תלמידים למשימה

 (וכיתה ) Aתלמיד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 הפתרון דרך

 2 בהירות הפתרון וההנמקה

 2 התייחסות לתנאי המבצע וחישוב ערך האחוז

 2 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 22%הוא הזוג שקיבל ₪  212כי הזוג שעלה  2הסבר כיצד ידעת בסעיף 

 .הוסף שאלה משלך המתייחסת לאותו מבצע

 .הנדרשיםהוסף יחידות במקומות 
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 (וכיתה ) Bתלמיד 

 

 1 הפתרון דרך

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 1 התייחסות לתנאי המבצע וחישוב ערך האחוז

 1 דיוק החישוב

 :הערות

 .(מחושבת על המחיר הגבוה 22% -הנחת ה)התלמיד לא מתייחס נכון לתנאי המבצע 

 :והכתיב המתמטי השוויוןיש להדגיש את נושא 

 132 = 182לא ניתן לרשום 

 212022%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  ,2שבת את התשובה בתרגיל יח מה לדעתך ההבדל בין איך שאתה

 :הנחה כך
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 .השווה בין תוצאותיך לתוצאות של תלמיד זה
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 (וכיתה ) Cתלמיד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 הפתרון דרך

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 2 התייחסות לתנאי המבצע וחישוב ערך האחוז

 2 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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 (וכיתה ) Dתלמיד 

  

 

 

 2 הפתרון דרך

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 2 התייחסות לתנאי המבצע וחישוב ערך האחוז

 1 דיוק החישוב

 :הערות

 (. היא על המחיר הזול מבין שני הזוגות 22% -הנחת ה)התלמיד מתייחס נכון לתנאי המבצע 

 . התלמיד מראה את כל החישובים בעזרת טבלאות

 .₪  182חישוב במציאת ערך האחוז בסעיף א לזוג שמחירו לתלמיד שגיאת 

 .2התלמיד אינו רושם תשובה סופית לסעיף 

 :משוב

 ?מצא היכן השגיאה שלך .₪ 222היא  1בסעיף התשובה 

 .2פרט את הפתרון לשאלה 


