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 עבודה עם מערכת המרא"ה והפקחת דוחות

לאחר שהתלמידים משלימים את המשימה ומגישים את תשובותיהם, נרצה להיכנס לאזור 

הדוחות כדי לראות תשובות של כל תלמיד בנפרד ולהבין את תמונת הדוגמאות )הנוף 

 התפיסתי( של הכיתה כולה. 

 

 (.1הקורס בו מופיעה המשימה שנתתם לכיתה )איור , בחרו את בדף הראשי, במסך המורה

 

 דף כיתות -ממשק המורה  1איור 

 

 (2טרפז )איור  -לאחר מכן, בחרו את הפעילות הרלוונטית, לדוגמה מושגים בגיאומטריה 

 

 דף פעילויות בכיתה -ממשק המורה  2איור 

 

ואז בחרו את המשימה שניתנה לתלמידים על ידי לחיצה עליה. בדף המשימה שנבחרה, 

  (.3)איור דוחות בתפריט האנכי צד ימין במסך, ישנן שלוש אפשריות. בחרו באפשרות 

http://ymath.haifa.ac.il/
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 דף משימה -ממשק המורה  3איור 

 

  עבור המשימה שנבחרה. דוח יצירתהאפשרות לעל המסך  כעת מופיעה

על ידי בחירה מהרשימה )איור  שטיחבחרו בדוח מסוג  -נבחר את סוג הדוח אותו נרצה להפיק 

4.) 

 

 

 בחירת דוח מסוג שטיח 4איור 

 

 (.5)איור  דוח יצירתלחצו על 

 

 יצירת דוח 5איור 

  

http://ymath.haifa.ac.il/
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דוגמאות שונות, ועל מנת לראות את  10במסך הדוח, מכיוון שכל תלמיד התבקש לתת לפחות 

ברירת  –של הכיתה  הנוף התפיסתיהתלמידים, כלומר ללמוד מהו  כלהתשובות של  כל

 .6בעיגול ירוק באיור  המסומנתדוגמאות  10: צרו לפחות 2שדה המחדל היא 

 

 דוח מסכם למשימה 6איור 

 

אנו רואים  - 6רשימה המסומנת בעיגול ירוק באיור מהאותו ניתן לבחור  - 1 שדהבמצב של 

 את התשובה האחרונה שענה כל תלמיד ומעל לתשובה מופיע שם המשתמש של התלמיד.

יש אפשרות לראות את שמות  - 6מסומן בעיגול אדום באיור  - שמותבלחיצה על הכפתור 

 התלמידים.

מסומן בעיגול  - נכונותאפשר לראות אילו תלמידים ענו תשובות נכונות בלחיצה על כפתור 

. במצב זה, מתחת כל תמונה יהיה קו מודגש: ירוק אם כל תשובות התלמיד 6איור צהוב ב

 עונות על התנאים המבוקשים, ואדום אם חלק מהתשובות לא עונות על התנאים. 

 (:7אנו רואים על המסך את היישומון עצמו עם שני אזורים )איור 

 בות של כל באזור השמאלי אנו רואים אוסף נקודות אשר מייצגות את כל התשו

 התלמידים. כל נקודה מייצגת את אחת התשובות של אחד התלמידים.

  מסומן בעיגול אדום. -באזור הימני נמצאים המסננים/הפילטרים של התשובות 

 

 מעל היישומון מופיע מספר המייצג את סך כל התשובות שניתנו, מסומן באיור צהוב.

 רטני. מתחת ליישומון מופיעות תשובות התלמידים באופן פ

http://ymath.haifa.ac.il/
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 דוח הגשות מסכם למשימה - 7איור 

 

בנוסף למסננים/פילטרים המופיעים בצד ימין ישנה אפשרות נוספת לראות את הפילטרים, זאת 

. בלחיצה על אפשרות זו, יופיעו 9מסומן בעיגול ירוק באיור  –מסנן ע"י בחירת האפשרות 

 (.8אפשרויות הסינון )מאפיינים( במלבנים אפורים, סגולים, או כחולים מעל היישומון )איור 

 

 

 בחירת מסנן לפי המאפיינים במערכת המרא"ה - 8 איור

 

או יותר מהמלבנים, לאחר בחירה של אחת )או יותר( מאפשרויות הסינון, כלומר, בחירה באחד 

מספר התשובות המופיע מעל היישומון ישתנה בהתאם למספר התשובות שעונות לקריטריון 

http://ymath.haifa.ac.il/
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אך לאחר שבחרנו בפילטר  148מספר התשובות הכללי הוא  8סינון שבחרתם. למשל, באיור 

. כלומר, 141 -( מספר התשובות השתנה ל9"משולש ישר זווית" )המלבן הצבוע בסגול באיור 

תשובות בסך  148)מתוך  141התשובות שעונות להגדרה של "משולש ישר זווית" הוא מספר 

 הכל(. 

יש אפשרות לבחור שני מסננים/פילטרים או יותר. בבחירת יותר מקריטריון אחד לסינון 

)פילטר(, יש אפשרות לסינון התשובות לפי "או" )איחוד של התשובות העונות לקריטריונים( או 

(. 9שובות שעונות על כל מהקריטריונים שנבחרו( )עיגול אדום באיור הת –"גם" )חיתוך 

 הנקודות המוצגות ביישומון ישתנו בהתאם.

 

 דוח תשובות מסונן למשימה - 9 איור

 

בחרנו שני קריטריונים לסינון )מאפיינים(: תשובות שעונות על ההגדרה  10בדוגמה באיור 

משולש ישר זווית וגם )הפונקציה המופעלת היתה "גם"( תשובות שעונות על ההגדרה של 

 משולש שווה שוקיים. 

תשובות העונות על שני המאפיינים. כלומר התשובות/הנקודות שאנו רואים ביישומון  16ישנן 

 נקודות( שהיו למשולשים שהם גם ישרי זווית וגם שווי שוקיים.הן התשובות )ה

מתחת ליישומון יופיעו התלמידים שבתשובותיהם הם ענו על שני הקריטריונים האלה )איור 

10.) 

http://ymath.haifa.ac.il/
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 סינון לפי שני מאפיינים בו זמנית - 10 איור

 

( למקום כל נקודה Aחשוב לציין כי היישומון הוא דינמי, אתם יכולים לגרור את הקודקוד הכחול )

 (.11ולראות מה התלמיד ראה )איור 

 

 על מנת לשחזר דוגמאות של תלמידים Aגרירת קודקוד  - 11איור 

 

 תלמיד "שייכת" כל נקודה.  הבנוסף לכך, יש אפשרות לזהות לאיז

, ושם דהנקודות )תשובות( של אותו תלמיד ישתנו מכחול לוורו –בלחיצה על נקודה כלשהי 

 (. 12שם המשתמש שלו יופיע בפינה הימנית מעל ליישומון )איור התלמיד או 

http://ymath.haifa.ac.il/
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רואים כי נבחרה נקודה אחת וצבען של כל הנקודות השייכות לאותו תלמיד השתנה  13באיור 

 . שם התלמיד מופיע מעל היישומון )מוקף בעיגול ירוק(.דמכחול לוורו

 

 סימון תשובות של תלמיד נבחר - 12 איור

 

עומדים על הנקודה, ובעזרת העכבר  -( 13ה בו שתי נקודות מתלכדות )איור במידה וקיים מקר

 .לוחצים עליה. שמות התלמידים שענו תשובות אלה מופיעים על המסך

 

 בחירה מבין תלמידים שונים שענו תשובה במקום הלחיצה - 13איור 

 

)אחד או יותר( מאפשר  מאפייןסימון  (.14איור מאפיינים )יישומון מופיעים השל בצד ימין גם 

)ים( שנבחר)ו(. לדוגמה, אם בוחרים ב"משולשים ישרי מאפייןהצגה של אזורי התשובות לפי ה

זווית. בדוגמה  יישר יםמשולש ויתקבל - Aנקודה האת  בהם נציבאם ש םאזוריהזווית" יופיעו 

 שלנו, כל נקודה על המעגל הירוק או על אחד משני הישרים המקבילים הירוקים. 

http://ymath.haifa.ac.il/
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 אזורי התשובות לפי המאפיינים ביישומון - 14 איור

 

 עבודה עם מערכת המרא"ה

מוזמנים  מורים אשר מעוניינים להעמיק את ההיכרות עם מערכת המרא"ה ולנצל את יתרונותיה

 יצירת קשרלכיתות בהן הם מלמדים.  ותקבוע כיתותליצור קשר על מנת שנוכל לפתוח עבורם 

 מסוג זה: קורסיםעבודה עם יתרונות ה

  התלמידים נכנסים עם קוד וסיסמה אישיים, יכולים לשמור את עבודותיהם ולחזור

 אליהן.

 אחר עבודותיהם של התלמידים והתקדמותם לאורך זמן המורה יכול לעקוב 

  עד  ואינם נמחקים השנהם נשמרים לאורך התלמידיהקורסים, הדוחות וההגשות של

 .)בניגוד לעבודות ודוחות בקורסים מזדמנים( סוף שנת הלימודים

  ניתוח אוטומטי ונגיש של תשובות התלמידים בצורה שתהווה בסיס המורה מקבל

 .כבר במהלך השיעור –לקבלת החלטות בזמן אמת של המורה 

http://ymath.haifa.ac.il/
mailto:meri@edu.haifa.ac.il
mailto:meri@edu.haifa.ac.il

