
 מצולם הבית זהירות

___________________________________________________________________________ 

 ר יניב ביטון"ד – אוגדן משימות הערכה             מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי   זמרכ
[1[ 

 הערכת תשובות תלמידים למשימה

  Aתלמיד 

 

 

 2 הפתרון דרך

 2 בהירות הפתרון וההנמקה

 2 דיוק החישוב

 הערות:

 אינו מפרט כלל את החישוב ומציין תשובה סופית )נכונה( בלבד.התלמיד בסעיף א, 

, תוך פירוט יםתקליטוראת הדרך למציאת מספר הסעיף ב, התלמיד מראה שלב אחר שלב ב

 מה משמעותו של כל מספר בתרגיל.

האסטרטגיה של התלמיד  אתהבעיה ו על הבנתאך סעיף ב מראה  ,אומנם אין פירוט בסעיף א

 לפתרון.

לפרט גם את דרך הפתרון לסעיף א בהתאם לדרישת יש לתת לתלמיד משוב ובו בקשה 

 .השאלה

 

 

 

 

 

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


 מצולם הבית זהירות

___________________________________________________________________________ 

 ר יניב ביטון"ד – אוגדן משימות הערכה             מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי   זמרכ
[2[ 

  Bתלמיד 

 

 2 הפתרון דרך

 2 בהירות הפתרון וההנמקה

 2 דיוק החישוב

 הערות:

 את דרך הפתרון לשני הסעיפים.במילים התלמיד מפרט 

משתמש במילים אלא  חישובים ואינו משתמש במונחים "כפל" ו"חילוק" ציגמ אינוהתלמיד 

 "נכנס", "פעמים".

 כל סעיף.בהתלמיד מציין את התשובה הסופית 

 

 משוב לתלמיד:

 ים לכל סעיף?/ים מתאימ/תוכל להראות בבקשה תרגיל האם

 פעמים"? 4איזו פעולה ביצעת כדי לגלות בסעיף ב "

 .כל סעיף בנפרדאת דרך הפתרון בלפרט יש לתת לתלמיד משוב ובו בקשה 
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 Cתלמיד 

 

 

 1 הפתרון דרך

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 1 דיוק החישוב

 הערות:

 מפרט כלל את החישוב ומציין תשובה סופית )נכונה( בלבד.התלמיד אינו בסעיף א, 

סעיף ב, התלמיד מסביר את דרך הפתרון במילים. תשובתו הסופית אינה נכונה. התלמיד ב

 יממה אחת. בהנדרשים ליוסף  יםתקליטורמראה שימוש ביחס למציאת מספר ה

 

 משוב לתלמיד:

 ים לכל סעיף?/ים מתאימ/האם תוכל להראות בבקשה תרגיל

 מה נדרשת לחשב בסעיף ב? הדגש זאת בגוף השאלה. מה אתה מצאת בסעיף זה?

 כל סעיף.רשום תשובה סופית במילים ב
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  Dתלמיד 

 

 

 2 הפתרון דרך

 2 בהירות הפתרון וההנמקה

 1 דיוק החישוב

 הערות:

 את דרך הפתרון כולל ציון תשובה סופית נכונה.התלמיד מפרט בסעיף א, 

יום( ומחלק את התשובה במספר  30חשב את מספר השעות בחודש )התלמיד מסעיף ב, ב

 ים. תקליטורה

 בדרך לא נכונה. החילוק באסטרטגית החישוב. משתמש בפילוגהתלמיד טועה בתרגיל 

 

 משוב לתלמיד:

 בדוק בבקשה על ידי תרגיל כפל מתאים את נכונות פתרון תרגיל החילוק של סעיף ב.

 ?כפי שקיבלת ,של יוסף ודניאל שווים תקליטור פתלהחל יםהזמן הנדרש יהאם ייתכן כי פרק

 יש לחלק את כל אחד מהמחובריםעדין . אך 20ועוד  700כסכום של  720אכן ניתן לרשום את 

 .בתרגיל החילוק 120 -ב
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