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[1]  

 הערכת תשובות תלמידים למשימה

 )כיתה ה( Aתלמיד 

 

 

 2 הפתרון דרך

 2 בהירות הפתרון וההנמקה

 2 התייחסות להכלה וחיתוך

 2 דיוק החישוב

 הערות:

 ולכן אין לכלול את ירון עצמו.   ,שיקבלו את האזהרה מספר החבריםבסעיף א התלמיד נשאל על 

והחיתוך בין הקבוצות. התלמיד מוחק בגוף השאלה את קבוצה התלמיד מתייחס נכון ליחסי ההכלה 

 .)הקבוצה המוכלת( 2

 מהאפשרויות שיכולות להתקיים בסעיף ב. 2התלמיד מנמק בצורה בהירה ונכונה 

יכולות להיחתך גם במספר קטן יותר של תלמידים  3וקבוצה  2התלמיד לא מתייחס למצב בו קבוצה 

 .1למשל, תלמיד 

 משוב:

 א' לקחת בחשבון גם את ירון? האם בסעיף

 בוצות בשתי האפשרויות אותן ציינת.צייר את היחסים בין הק

 לסעיף ב? בתשובה אלו שציינתלבד האם קיימות אפשרויות נוספות מ
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 )כיתה ה( Bתלמיד 

 

 1 הפתרון דרך

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 1 התייחסות להכלה וחיתוך

 2 דיוק החישוב

 הערות:

 פותר ומנמק נכון את הסעיף הראשון. התלמיד

 2נחתכת עם קבוצה  3באפשרות בה קבוצה מבחין בסעיף השני התלמיד לא 

 תלמידים יקבלו יותר מפעמיים.מה שחלקאפשרות לא מתייחס לולכן 

 את תשובתו בסיף השני.התלמיד לא מנמק 

 משוב:

פעמים את  3ויקבל  האם יכול להיות מצב בו ילד יופיע בשלוש הקבוצות

 ? האם ייתכן יותר מילד אחד כזה? הסבר.האזהרה

 .פעמיים ילדים יקבלו את האזהרה 15בו  ,בשאלה תצייר את המצב אותו תיאר
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 (ד)כיתה  Cתלמיד 

 

 1 הפתרון דרך

 1 בהירות הפתרון וההנמקה

 1 התייחסות להכלה וחיתוך

 2 דיוק החישוב

 הערות:

 .ומנמק נכון את הסעיף הראשוןהתלמיד פותר 

אפשרות לא מתייחס לולכן  2נחתכת עם קבוצה  3אפשרות בה קבוצה מבחין בבסעיף השני התלמיד לא 

 תלמידים יקבלו יותר מפעמיים.מה שחלק

 משוב:

 צייר את היחסים בין הקבוצות.

 זה? הסבר.האם יכול להיות מצב בו ילד יופיע  בשלוש הקבוצות? האם ייתכן יותר מילד אחד כ
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 (ה)כיתה  Dתלמיד 

 

 

 2 הפתרון דרך

 2 בהירות הפתרון וההנמקה

 2 התייחסות להכלה וחיתוך

 2 דיוק החישוב

 הערות:

 התלמיד מתייחס נכון ליחסי ההכלה והחיתוך בין הקבוצות.

 .את הפתרוןמסביר ו שעליה נשענת תשובתו בסעיף בהנחה ה מפרט אתהתלמיד 

 .נוספים למצבים אפשרייםהתלמיד לא מתייחס 

 משוב:

 בסעיף ב? כפי שהתייחסת אליהםצייר את היחסים בין הקבוצות 

 זו שציינת בסעיף ב?לבד האם קיימות אפשרויות נוספות מ
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