
 (1)אזהרה דרך הוואטסאפ 

___________________________________________________________________________

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

 
[1]  

 הערכת תשובות תלמידים למשימה

 (ג)כיתה  Aתלמיד 

 

 

 2 אסטרטגיית הפתרון

 2 בהירות הפתרון וההנמקה

 2 התייחסות ליחסים בין קבוצות

 2 דיוק החישוב

 הערות:

 התלמיד מתייחס נכון ליחסי ההכלה והחיתוך בין הקבוצות.

 שיקבלו.התלמיד מרחיב את ההנמקה למספר התלמידים והשכיחות של ההודעות 

תלמידים  43 -אך מגלה הבנה לאחר מכן שלא מדובר ב ,תלמידים 43תלמידים מתוך  28התלמיד מציין 

 שונים.

 משוב:

 האם תוכל לנסות לצייר את היחסים בין הקבוצות?

 ?קיבלווכמה פעמים  ,את ההודעה יותר מפעם אחת? אם כן כמה ילדים קיבלוהאם יש תלמידים ש
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 )כיתה ה( Bתלמיד 

 

 2 אסטרטגיית הפתרון

 2 בהירות הפתרון וההנמקה

 2 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?

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

 ?קיבלווכמה פעמים 
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 )כיתה ה( Cתלמיד 

 

 1 אסטרטגיית הפתרון

 2 בהירות הפתרון וההנמקה

 2 התייחסות ליחסים בין קבוצות

 2 דיוק החישוב

 הערות:

 התלמיד מתייחס נכון ליחסי ההכלה והחיתוך בין הקבוצות.

תלמידים לא כוללים ה 20למרות שמצוין כי  ,1בקבוצה התלמיד כולל את ירון 

 את ירון.

8על כתיב מתמטי נכון :  ההקפד אין 15 7  

 

 משוב:

 ? 1תלמיד  1הסבר לי בבקשה מדוע החסרת מקבוצה 

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

 במשפט שציינת? "לללא כו" הצירוף מה המשמעות של
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[4]  

 (ה)כיתה  Dתלמיד 

 

 1 אסטרטגיית הפתרון

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 1 התייחסות ליחסים בין קבוצות

 2 דיוק החישוב

 הערות:

התלמיד מחשב  ,3)הכלה(. לגבי קבוצה   2 -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 י משמעות המשפט: "כמה

 .לצייר את היחסים בין הקבוצותנסה 
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