
1 פ"תש/תמוז/ח"כ

והערכה מקוונות בגיאומטריה  למידה 
בית ספר יסודישל 

,  אולשרשי ר "ד

לחינוך מתמטי החוג 
, למחקר וחדשנות בחינוך מתמטיוהמרכז 

אוניברסיטת חיפה
כנס מקוון לעוסקים בהוראת מתמטיקה בחינוך היסודי-להתחבר מרחוק 



2 פ"תש/תמוז/ח"כ

:נתחיל בחידה

,  אם זה נראה כמו משולש שווה צלעות

,  הולך כמו משולש שווה צלעות

,עושה קולות של משולש שווה צלעות

.  ואורכי הצלעות שלו אינם שווים

?מה זה



3 פ"תש/תמוז/ח"כ

להתחבר מרחוק

...זוםזוםזום •

?אז איך עקבתם אחרי מה שקורה בכיתות•

?אצל כל אחד מהתלמידים באופן אישי•

ועל אחת כמה וכמה  , גם בכיתה-הערכה היא אתגר •
בהוראה ולמידה מתוקשבת

למרות ההכרה בערכה של -שימוש בהערכה מסכמת •
ההערכה המעצבת

, בזיק ויויואיור מתוך פתיח התכנית 

של כאן מוזיקההיוטיובערוץ 



4 פ"תש/תמוז/ח"כ

להעריך מרחוק  

תקשורת בלתי אמצעית בכיתהVSהוראה מרחוק •

צורך משמעותי בפתרונות הערכה יעילים ומעמיקים•

למידה סינכרונית≠למידה מקוונת •

פתרון משימות באופן עצמאי  •

וניתוח של תוצרים באופן יעיל, הצגה, שמירה, שיתוף, בנייה•

Freepik.com: איור



5 פ"תש/תמוז/ח"כ

(LA )Learning Analytics

.יש המון הגדרות? מה זה•

אבל בואו נשים בצד מילים מפוצצות  •

:משימות מקוונות מאפשרות לנו לדעת יותר על עבודת התלמידים•
(logs-יומנים )תהליך העבודה של התלמידים •
ניתוח התשובות שהוגשו על ידי התלמידים•

מתבסס על תוצרי התלמידים: ממוקד תלמיד•

הטכנולוגיה מאפשרת•

עליהםונדבר , תנו לתלמידים ליצור תוצרים•



6 פ"תש/תמוז/ח"כ

כשהתשובה היא דוגמה

אין יותר מדיי על מה לדבר-אם התוצרים סגורים •

?מה היקף המקבילית

של הקודקודיםגררו את 
כך שהיקפה   ABCDהמקבילית

.אורך' יח26-יהיה שווה ל

מקביליות שונות אשר היקפן  3צרו 
.אורך' יח26-יהיה שווה ל

אבל  זה לא חייב להיות כך•



7 פ"תש/תמוז/ח"כ

(גם על שטח-וכן )כמה דוגמאות מהשטח 

:דוגמאות2•
בניית גובה במשולש•
בניית מקבילית בעלת שטח נתון•

בהנחייתי  , המשימות מתוך מחקר לתואר שלישי של חסן איוב•
מיכל ירושלמי בחוג לחינוך מתמטי באוניברסיטת חיפה' ובהנחיית פרופ



8 פ"תש/תמוז/ח"כ

גובה במשולש

צרו משולש חד זוויות על ידי  •
,  גרירת קודקודי המשולש

ולאחר מכן סרטטו גובה  
הגישו שלוש דוגמאות  . למשולש

למשולשים שונים



9 פ"תש/תמוז/ח"כ

גובה במשולש

צרו משולש חד זוויות על ידי  •
,  גרירת קודקודי המשולש

ולאחר מכן סרטטו גובה  
הגישו שלוש דוגמאות  . למשולש

למשולשים שונים



10 פ"תש/תמוז/ח"כ

תשובות של תלמידים
בא

דג



11 פ"תש/תמוז/ח"כ

בא

דג

עליוןמקודקודגובה . א

משולש שווה שוקיים. ב

משולש עם צלע אופקית. ג

גובהבניית תיכון ולא . ד

שכיחאיזה מאפיין של תשובות התלמידים יהיה הכי : סקר
?אצל התלמידים שלי



12 פ"תש/תמוז/ח"כ

שטח של מקבילית

שטח רבוע ' יח36-כך ששטחה יהיה שווה ל ABCDגררו את קודקודי המקבילית •



13 פ"תש/תמוז/ח"כ

שטח של מקבילית

שטח רבוע ' יח36-כך ששטחה יהיה שווה ל ABCDגררו את קודקודי המקבילית •



14 פ"תש/תמוז/ח"כ

תשובות של תלמידים
בא

דג



15 פ"תש/תמוז/ח"כ

איזה מאפיין של תשובות התלמידים יהיה הכי  : סקר
?אצל התלמידים שלינדיר

בא

דג

מכפלת הצלעות תהיה שווה לשטח המבוקש. א

גובה פנימי למקבילית. ב

גובה חיצוני למקבילית. ג

גובה/ שימוש במספרים שאינם שלמים לאורך הצלע. ד



16 פ"תש/תמוז/ח"כ

סיכום

?מה אפשר לדעת על התלמידים שלי•

?מה אני יכול לקבל באופן אוטומטי•

?האם זה יפתיע או יאושש את מה שחשבתי•

?איך זה יגרום להוראה שלי להתפתח בהמשך•
, עכשיו כשאני באמת רואה את התוצרים של התלמידים שלי

.ומקבל נתונים משמעותיים על העשייה מתמטית שלהם

טעויותלא רק •

של למידה מקוונת, ממוקדת תלמיד, הערכה מעצבת•



17 פ"תש/תמוז/ח"כ

:וחזרה לחידה

https://step.haifa.ac.il: לפרטים נוספים

olshers@edu.haifa.ac.il: או אליי במייל

,  אם זה נראה כמו משולש שווה צלעות

,  הולך כמו משולש שווה צלעות

,עושה קולות של משולש שווה צלעות

.  ואורכי הצלעות שלו אינם שווים

?מה זה

-זה מה בוודאות אני לא יודע 
!צלעותמשולש שווה לאאני כן יודע שזה אבל 

https://step.haifa.ac.il/

