
SALE  ב חלק – משפחתי 

 

___________________________________________________________________________

 ר יניב ביטון"ד – הערכה משימותאוגדן        בחינוך היסודי ם ארצי למתמטיקהמרכז מורי

 
[1]  

 הערכת תשובות תלמידים למשימה

 (ו)כיתה  Aתלמיד 

 

 

 

 2 הפתרון דרך

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 2 התייחסות לתנאי המבצע וחישוב ערך האחוז

 1 דיוק החישוב

 הערות:

  לתנאי המבצע.מתייחס נכון מבין והתלמיד 

 התלמיד מראה את כל החישובים בבהירות.

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

 לחשב זאת(.

התלמיד מוצא את החלוקה הנכונה על מנת להגיע למחיר הנמוך ביותר אותו יכולה  2בסעיף 

 המשפחה לשלם.

 יחידות. אין ציוןיש מקומות בפתרון בהם 

 משוב:

השווה לתוצאה  ?המשפחתיתלתשלום עבור הקנייה הסכום הכללי  לחישובתרגיל  1הצג בסעיף 

 שקבלת.

 , כלומרבלתיולקבל  את אותו מחיר שק ,, האם ניתן לחלק את זוגות הנעליים בצורה אחרת2בסעיף 

992.5 ?₪  

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

 

 

 

 

 

 

 1 הפתרון דרך

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 0 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 בחיבור.בצדק  נתומציי 3בסעיף  הבאותה גישה כפי שפעל כהממשי ההתלמיד 4בסעיף 

 משוב:

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

 בלו האחים הנחה כלשהי? יק 3 האם בחישוב שלך לסעיף
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 (ו)כיתה  Cתלמיד 

 2סעיף  1סעיף 
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 1 הפתרון דרך

 2 בהירות הפתרון וההנמקה

 1 התייחסות לתנאי המבצע וחישוב ערך האחוז

 2 דיוק החישוב

 הערות:

מהמחיר הגבוה )ולא  50% –התלמיד מוריד את הנחת ה  –לתנאי המבצע מתייחס נכון לא התלמיד 

ערך האחוז בהתאם לחישובים מחשב נכון את  . התלמיד3מהנמוך מבין השניים( לאורך כל סעיף 

 שעשה.

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

הגיע לפתרון המינימלי כאשר  ,לפי הבנתו את המבצע ,ולכן 3לתנאי המבצע כפי שהתייחס בסעיף 

 חלוקת הזוגות מתבססת על בחירת זוג יקר עם זוג זול.

 אין שימוש ביחידות לאורך הפתרון.

 משוב:

 במילים שלך את תנאי המבצע. בבקשה הסבר 

 . הסבר את תשובתך.50% -, עבור האח הבכור, מי מבין הזוגות יקבל את הנחת ה3סמן בסעיף 

 בהתאם להבנתך כעת את המבצע? תשתנה 4האם תשובתך לסעיף 

 רשום יחידות היכן שנדרש בפתרון.
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