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 כלליות  הנחיות

בלבד. המערכת איננה  יש להכנס לפעילויות המרא"ה דרך הדפדפנים כרום או פיירפוקס

 תומכת בדפדפן מסוג אקספלורר. 

 

 תלמידים – "ההמרא למערכת כניסה

 

 .לאתר המרא"הכנסו יה

 .השתמש בקוד כיתה(, בחרו באפשרות 1במסך ההתחברות שתגיעו אליו )איור 

 

 .: התחברות לאתר המרא"ה1איור 

 

  

http://ymath.haifa.ac.il/
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https://stepfa.com/he/login
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 (, הכניסו לשדה הריק את קוד הכיתה שתקבלו מהמורה.2)איור בשלב הבא 

 

 עם קוד כיתה.: התחברות 2איור 

 

 .המשך הפעילות( ולחצו על 3כעת, הזינו את שמכם )איור 

 

 הזנת שם: 3איור 

 

 דף פעילויות אתר המרא"ה

  :(4דף הבית של אתר המרא"ה )איור הכניסה למערכת, מוצג  לאחר

 למשימה וקישור הסבר קצר מופיע ל משימהרשימת המשימות. עבור כ ראשי מופיעהבדף ה

 . עצמה

http://ymath.haifa.ac.il/
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 .משימות בגיאומטריה ליסודי -: אתר המרא"ה 4איור 

 

 "ההמרא באתר משימה דף

  .הכנסו למשימה בה בחרתם על ידי לחיצה על האייקון "למשימה"

. Geogebraעוצב בעזרת התוכנה  אשרתיאור המשימה ויישומון  מופיעבדף המשימה 

 (. 5כיל סרטוט דינמי שבעזרתו יש לבצע את המשימה )איור מהיישומון 

 

 .: דף המשימה5איור 

 כניסה

 למשימה

 על הסבר

 המשימה

http://ymath.haifa.ac.il/
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 :האייקונים הבאיםמופיעים  משימהכל של הימני בחלק העליון 

 

1. 

 

 מציג הקדמה לפעילות אם קיימת כזו.

2. 

 

סימון זה מופיע במקומות שונים בדף המשימה. בכל מקום, מאפשר 

 .חלון ובו הנחיות קצרותפתיחת 

 

 

 :הבאים האייקונים מופיעים משימה כלשל  השמאליבחלק העליון 

 

3. 

 

 .בעברשנשמרו מאפשר להציג דוגמאות 

4. 

 

 מאפשר לטעון דוגמאות שנשמרו בעבר.

5. 

 
 הגשת המשימה למורה.

6. 

 

 יציאה מהמשימה לדף הבית, לאחר קבלת אישור. 

7. 

 

פתיחת סרגל הכלים הבא: 

 

סרגל הכלים כולל איפוס של המשימה, כתיבת הערה אישית, 

 מקלדת ומחשבון. 

 

 

 

 

http://ymath.haifa.ac.il/
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 היישומון

 

 של היישומון מופיעים האייקונים הבאים: והתחתון בחלק העליון

 

8. 

 

 מאפשר בחירה או גרירה של אובייקטים. 

רק כאשר אייקון זה מסומן ניתן לגרור את האובייקטים שימו לב! 

 ביישומון!

 

9. 

 

 .מאפשר להזיז את התצוגה הגרפית. יש לגרור את הרקע הלבן

 

10. 

 

מאפשר להקטין או להגדיל את התצוגה. יש ללחוץ על הרקע הלבן 

 .לשינוי בתצוגה

 

11. 

 

 גורם לאיפוס של היישומון למצב התחלתי.

 

12. 

 

או לבצע שוב את הפעולה האחרונה שבוצעה,  אתמאפשר לבטל 

 הפעולה.

 

13. 

 

המספר אייקון המצלמה מאפשר לצלם ולשמור דוגמאות לתשובות. 

 שמתחת למצלמה מונה כמה דוגמאות נשמרו. 

 

 

  

http://ymath.haifa.ac.il/
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 אופן העבודה בדף המשימה

 

לשמור ת עבור המושג. על מנת דוגמאו 10כל המשימות דורשות הגשה של לפחות  .1

  .(13)אייקון  ש ללחוץ על אייקון המצלמהי הדוגמ

 

. המספר שמופיע לכך המיועד בחלון, מופיעות בתחתית היישומון שנשמרוהדוגמאות 

 (.6איור , 13 אייקון) נשמרומתחת למצלמה מציין כמה דוגמאות 

 

 

 .: דף המשימה ודוגמאות שנשמרו6איור 

 

 

דוגמאות יש להגיש את המשימה למורה. הגשת  10לאחר שסיימתם ליצור לפחות  .2

המופיע בחלק  (5)אייקון  "לשלוח" לחצןההמשימה מתבצעת על ידי לחיצה על 

 (.7השמאלי העליון של המסך )איור 

  

http://ymath.haifa.ac.il/
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 .: שליחת המשימה7איור 

 

שיצרתם במידה ועבדתם על המשימה אך לא סיימתם, ניתן לשמור את הדוגמאות  .3

. כאשר תכנסו שוב תצטרכו לטעון את הדוגמאות 3על ידי אייקון  לעבודה בפעם אחרת

 . (7)איור  4על ידי אייקון  ששמרתם

 

  

http://ymath.haifa.ac.il/
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 לביצוע הערכה עצמית טכניות הנחיות

רק לאחר הגשת לחזור לדף הבית כדי לצפות במשוב. שימו לב!  ניתןלאחר הגשת המשימה 

 (.8)איור  משובה"ח דוהמשימה תפתח האפשרות לצפות ב

 

 .: כניסה לדף המשוב8 איור

 

 מתחת המופיע העין מאפיינים יש ללחוץ על אייקון "יהתשובות עפ באיזורי לצפות מנת על

 .(9)איור  את סמל המצלמה ףומחלי ליישומון

 

 .: צפייה בדו"ח עבור המשימה9איור 

 

http://ymath.haifa.ac.il/
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. כל נקודה כחולה ותכחול ותכנקוד מסומנות שהגשתם הדוגמאות כלשימו לב! במסך המשוב 

 .Aמסמנת את מיקומו של קודקוד 

 

  :הלדוגמ

 המעלות(, בדו"ח המשוב דוגמ 60זווית בת , 10איור )זווית חדה ל התלמיד מגיש דוגמ כאשר

 מצבב מופיע היישומון זה באיור, 11 איור) A זו תופיע כנקודה המסמנת את מיקומו של קודקוד

 מופיעה כזווית ישרה(. ABCההתחלתי שלו ולכן זווית 

 

 .חדה לזווית הדוגמ: 10 איור

 

 

.חדה זווית של הדוגמ המסמנת כחולה נקודה: 11 איור  

http://ymath.haifa.ac.il/

