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 הקדמה

מידע שיכול  ומספקותעל ידי מורים ולומדים  המבוצעותפעילויות המכלול  היא מעצבת הערכה

 של הערכה מעצבת במהלכה. (Black & Wiliam, 2009) משוב לצורך שינוי ההוראהכלשמש 

תהליכי החשיבה של התלמידים עבורם, עבור  שקף אתמאפשר ל, אשר מתמשך משוב מתקיים

משל, לזהות את התפיסות עבור המורים, משוב זה מאפשר לעמיתיהם ועבור המורים. 

למורים מאפשרת , זומעין הערכה המוקדמות של התלמידים, ההזדמנויות ללמידה ועוד. 

מוך בו. בכדי לכוון את תהליך הלמידה ולתשלהם  אופני ההוראה להעריך, לשפר ולעצב את

לשפר ולכוון את תהליך להעריך, עבור התלמידים, שיקוף אופני החשיבה שלהם מאפשר להם 

 הלמידה שלהם. 

כרוכה בעיצוב של סביבת למידה ת והטמעה של הערכה מעצבת במערכת החינוך הינה מורכב

 גישהקוגניטיבית ללמידה, ועל -על גישה מטאמורכבת ומאפשרת. על סביבה מעין זו, להתבסס 

באופן לעצב את אופן ההוראה שלהם, בגישות אלו, מורים על ה. להוראה קונסטרוקטיביסטית

המאפשר ומעודד תלמידים להיות אחראיים על תהליך הלמידה שלהם ולהיות שותפים 

, ומתמשך קונקרטי, משוב מידילהערכתו, תוך ניטור עצמי. על אופן ההוראה לאפשר אם כן, 

ביצוע של תהליך הערכה מעצבת . מידהם ושיפור של תהליך הלהכולל הנחייה לניתוח, קידו

ים לקבל למור מאפשרכיתתית העושה שימוש בטכנולוגיה והערכה אוטומטית של דוגמאות 

 ;Bransford, Brown, & Cocking, 2000) מידע עדכני העשוי להשפיע על המשך ההוראה

Black & Wiliam, 2009).  

 של בהובלתם, חיפה' אונ, מתמטי בחינוך וחדשנות למחקר במרכז מפותחת ה"המרא סביבת

דים משימות עשירות, ולתלמי למורים מציעה ביבההס. וד"ר שי אולשר ירושלמי מיכל' פרופ

, זו התנסות לצד. , תוך שימוש בטכנולוגיהמשמעותי מתמטי עיסוק המספקות ינטראקטיביותא

על ידי התלמיד אחד והן על ידי  הן המוגשות התשובות של אוטומטי ניתוח מספקת הסביבה

 והן התלמיד ידי על הן אמת בזמן החלטות לקבלת בסיס שמהווה בצורה קבוצת התלמידים,

 . המורהעל ידי 

כלי המשוב שבסביבה מספק ניתוח של התשובות שניתנו וסיווגו למקרים העומדים בתנאי 

המשימה ולמקרים שאינם עומדים בתנאי המשימה. בנוסף, ישנה התייחסות לתתי מקרים 

מיוחדים בכל סיווג. ניתוח אופן העבודה של התלמידים בעזרת המערכת, מאפשר להשען על 

התלמידים לשים דגש על אופני פתרון יצירתיים ומגוונים ועוד. פתרונות חלקיים, לתת הכוונה, 

מאפייניה אלו של מערכת יכולים לעבוד בסביבת המרא"ה באופן עצמאי, לבד, בזוג או בקבוצה. 

 . (אתר המרא"ה) המרא"ה מאפשרים למורים ולתלמידים הערכה מעצבת

(. 'ה-'היסודי )כיתות גהספר לתלמידי בית בגיאומטריה מכיל אוסף משימות  מקבץ זה

העמקה בניית הבנה ור המשימות עוסקות בנושאים שונים מתוכנית הלימודים, באופן המאפש
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הערכה אישית של התלמיד את עבודתו. המקבץ כולל הנחיות לאופן צד במושגים השונים ל

על  , לצד הערכה של קבוצת תלמידים גדולהד אחדשבו מורים יכולים להעריך עבודה של תלמי

הדגש במשימות אלו הוא . מנת לקבל מידע עדכני שיסייע להתאים את ההוראה לצורכי הכיתה

על בנייה של אובייקטים גיאומטריים תוך התייחסות להגדרות ותכונות, בשונה מפעילויות 

מוכרות בבית הספר היסודי אשר מתמקדות על פי רוב בזיהוי אובייקטים גיאומטריים על פי 

ות כוללות בנוסף לתכונות הקריטיות של האובייקטים גם תכונות נוספות תכונותיהם. הפעילוי

קבוצות. לדוגמה, בפעילות בה -שיכולות להופיע, אשר מאפשרות לחלק אובייקטים אלו לתתי

תלמידים מתבקשים ליצור משולשים שווי שוקיים, המערכת מזהה ומנתחת גם את המקרים 

בנוסף להיותם שווי שוקיים, ובכך מאפשרים גם  בהם המשולשים שנוצרו הינם גם ישרי זווית

 התייחסות למקרים מיוחדים.

 מבנה הפעילויות וחיבור לתכנית הלימודים

המוצעות מתייחסות לנושאים זוויות )חדה, ישרה, קהה, שטוחה ונישאה(, משולשים הפעילויות 

צלעות )משולש שווה שוקיים( על פי זוויות )חדי זוויות, ישרי זווית, קהי זווית(, משולשים על פי 

 הנחיות להערכה עצמית של התלמיד את עבודתו, וכן כל פעילות כוללת ומרובעים )טרפז(.

, להערכה אישית של תלמידים מדריך למורה ובו הנחיות לאופן ההתמודדות עם הפעילויות

 . והערכה של קבוצת תלמידים

 וכן מתכנית הלימודים. מטרה של כל אחת מהן והתה להלן מפורטות כלל המשימות,

 

מספר 

 פעילות
 תכנית הלימודים כיתות מטרת המשימה שם הפעילות

 זוויות

 אחד גרירת ת זוויות חדותבניי 1

 הקודקודים

 ליצור כדי ביישומון

דוגמאות רבות של 

 ותחד תוזווי

 

 

 

 

 

 'ה-ג'

 

 

 

 

זוויות, סוגי זוויות, 

מדידת זוויות, 

 השוואה בין זוויות

 אחד גרירת זוויות קהות בניית 2

 הקודקודים

 ליצור כדי ביישומון
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מספר 

 פעילות
 תכנית הלימודים כיתות מטרת המשימה שם הפעילות

דוגמאות רבות של 

 ותקה תוזווי

  

 

 אחד גרירת ת זוויות ישרותבניי 3

 הקודקודים

 ליצור כדי ביישומון

דוגמאות רבות של 

 ותישר זווית

 משולשים

ת משולשים חדי בניי 4

 זווית

 אחד גרירת

 הקודקודים

 ליצור כדי ביישומון

דוגמאות רבות של 

 חד יםמשולש

 זוויות

 

 

 

 

 

 'ה-'ג

 

 

 

 

 

זוויות, סוגי זוויות, 

מדידת זוויות, 

, השוואה בין זוויות

משולשים, סוגי 

משולשים, תכונות 

 משולשים

 

 

ת משולשים ישרי בניי 5

 זווית

אחד גרירת 

 הקודקודים

 ביישומון כדי ליצור

 דוגמאות רבות של

 יישר יםמשולש

 זוויות

ת משולשים קהי בניי 6

 זווית

אחד גרירת 

 הקודקודים

ביישומון כדי ליצור 

דוגמאות רבות של 

 יקה יםמשולש

 זוויות
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מספר 

 פעילות
 תכנית הלימודים כיתות מטרת המשימה שם הפעילות

משולשים שווי  7

 שוקיים

אחד גרירת 

 הקודקודים

ביישומון כדי ליצור 

דוגמאות רבות של 

 ישוו יםמשולש

 שוקיים

זוויות, סוגי זוויות,  'ה-ג'

קשר בין צלעות 

לזוויות במשולשים, 

משולשים, סוגי 

משולשים, תכונות 

 משולשים

 מרובעים

אחד גרירת  טרפזים 8

 הקודקודים

ביישומון כדי ליצור 

דוגמאות רבות של 

 יםטרפז

זוויות, ישרים  'ה-'ג

מקבילים, תכונות של 

זוויות ושל ישרים 

זיהוי מקבילים, 

, תכונות של מרובעים

באופן כללי,  מרובעים

בפרט, יחסי  וטרפזים

 הכלה בין צורות

 

 רשימת מקורות
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