
 היגדים במתמטיקה, רימונים.       רונית מנדלייב. 

 .אתה יודע לאתר נתונים רלוונטיים לביצוע משימה 

 .לרוב אתה יודע לאתר נתונים רלוונטיים לביצוע משימה 

 .איתור מדויק של נתונים רלוונטיים יקדם אותך לביצוע נכון של משימה 

 

 

 טיב להשתמש בהמשגה מתמטית נכונה לשם המללת תהליכי חשיבה.יאתה מ 

 .לרוב אתה משתמש בהמשגה מתמטית נכונה לשם המללת תהליכי חשיבה 

 .תן דעתך, שימוש נכון בהמשגה מתמטית תקדם אותך להמללת תהליכי חשיבה מדויקת 

 

 

 טיב להפעיל חשיבה יצירתית ולהציג מגוון דרכי פתרון.יאתה מ 

 ון.הנך מגלה נכונות להפעיל חשיבה יצירתית לשם חיפוש והצגת מגוון דרכי פתר 

 .תן דעתך, הפעלת חשיבה יצירתית תקדם אותך לחיפוש דרכי פתרון מגוונים 

 

 

  שימוש באמצעי המחשה להצגת תהליכי חשיבה מקדמים אותך להבנה טובה ופתרונות

 איכותיים.

 אותך להבנה טובה יותר ופתרונות  םשימוש באמצעי המחשה להצגת תהליכי חשיבה יקד

 איכותיים.

 

 

 ברייך בידע.טיב לשתף את חיאתה מ 

 

  משוב בהתייחסות על תוצרי חברייך. בלשתף מיטיב אתה 

 הדבר על פרי עבודתם. במשוב אופן מעורר הערכה טיב לשתף את חברייך ביאתה מ

 מזמן שיח המקדם הרחבת זוויות כאלה על תהליכי החשיבה וקידום להבנה. 

  הרחבת זוויות תן דעתך, שיתוף במשוב על פרי עבודתם של חברייך יזמנו שיח מקדם

 ריאה על תהליכי החשיבה.

 

 אתה מוטיב לפתור בעיות אתגר.  

  אתה מצליח לפתור בעיות אתגר ברמת חשיבה גבוהה מאוד. הדבר מצביעה על יכולת

 גבוהה ומציאת קשרים בין הנושאים. חשיבה מתמטית

 .התמודדות עם פתרון בעיות אתגר יקדמו את חשיבתך ויטפחו את יכולת המתמטית 

 

 מוטיב להשתמש בידע קודם רלוונטי להבנת נושא חדש. אתה 

 .לרוב אתה מצליח לגייס/להשתמש בידע קודם רלוונטי להבנת נושא חדש 

  הבנת נושא חדש.לתן דעתך, איתור/שימוש בידע קודם רלוונטי יקדם אותך 



 

 משמעות רחבה ולהבין תהליכים  יקטיב לאתר קשרים בין הנושאים על מנת להפיאתה מ

 ברמה גבוהה.

 .איתור קשרים בין הנושאים יקדמו אותך להפקת משמעות רחבה והבנת תהליכים 

  תן דעתך, כי איתור/חיפוש קשרים בין הנושאים יקדמו אותך להפקת משמעות של

 .תהליכים

 

 נושאים הנלמדים לשם טיפוח מיומנויות וידע מתמטיים.בטיב להתאמן יאתה מ 

 דעתך, כי אמון בנושאים הנלמדים יתרמו לטיפוח מיומנויות וידע מתמטיים. תן 

 

  תן דעתך, כי שימוש במיומנויות שנלמדו בחיבור/חיסור/כפל/חילוק/מספרים

טבעיים/שלמים/שברים/מספרים עשרוניים ... יסייעו לך בהבנת התהליכים בתחומים 

 )כדאי לכתוב את התחום(. מספרים נוספים.

 

 אתה יודע לאתר נתונים רלוונטיים לפתרון תרגילים ובעיות. 

 אתה יודע לאתר בצורה מדויקת נתונים רלוונטיים לפתרון תרגולים ובעיות. 

  יעזור לך לדייק ולהגיע לפתרון הנכון של תרגילים ים רלוונטיאיתור נכון של נתונים

 .ובעיות

 

 פתרון התרגילים והבעיותבק בבחירת הפעולה החשבונית ותן דעתך לדי. 

 

 אתה מיטיב להפעיל תהליכי בקרה על תוצרים. 

 לרוב אתה מפעיל תהליכי בקרה על תוצרים. 

  מיטבי/ איכותיתוצר קבלת לתן דעתך, הפעלת תהליכי בקרה על תוצרים תקדם אותך. 

 

 אתה מיטיב להמליל את תהליכי החשיבה שלך לאורך כל דרך הפתרון. 

 חשיבה שלך לאורך כל דרך הפתרוןלרוב אתה ממליל את תהלכי ה. 

 המללת תהליכי החשיבה שלך באופן ברור תקדם את הצלחתך בפתרון. 

 תן דעתך, המללת תהליכי החשיבה שלך יתרמו להבנת המשימה ולפתרונה. 

 

 אתה מיטיב לבחור בסימני השוואה נכונים בהתאם לנתוני המשימה. 

 אתה בוחר בסימני השוואה נכונים בהתאם לנתוני המשימה. 

 רוב אתה בוחר בסימני השוואה נכונים בהתאם לנתוני המשימהל. 

 בחינה מעמיקה של הנתונים במשימה תסייע לך לבחור בסימני השוואה מתאימים. 

 

 



 

 

 .אתה יודע לייצג ביטויים חשבוניים בדרכים נכונות 

 אתה מיטיב לייצג ביטויים חשבוניים בדרכים נכונות ומגוונות. 

 

 אתה יודע לייצג ביטויים חשבוניים בדרכים שונות ומגוונות. 

 

 לרוב אתה מצליח לייצג ביטויים חשבוניים בדרכים נכונות ומגוונות. 

 

  מתאימים להצגת הפתרוןתן דעתך לבחירת ביטויים חשבוניים. 

 

 

 

 אתה מפעיל תהליכי בקרה על תוצרים. 

 

 

  תהליכי החשיבה שלך מקריאת המשימה עד סיום הפתרוןאתה מיטיב להמליל את. 

 

 

 אתה מפרה את הדיון המתמטי. 

 

 בהשתתפותך בדיון המתמטי אתה מקדם את חשיבתך ומפרה את חברייך לכיתה. 

 

 השתתפותך בדיון/ בשיח המתמטי תקדם את תשובתך ותוביל להפריית השיח. 

 

 תן דעתך, השתתפות בשיח המתמטי תקדם את הבנתך ותעמיק את חשיבתך. 

 

 

 

 

 


