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כפני כ eנתייס הוכנסה כ eימו e
בטכניון מערכת הוראה ממוח  eבת הקרויה
" .IIMathnetהמערכת מיועדת כ eני  eימו  eיס:
 eיעוריס אינטראקטיבייס והנ  eת  eיעורי בית
באמצעות המח  eב .יתרונה  eכ המערכת הוא בכר
 eהיא מאפ eרת  eאכות מתוחכמות ,בין ה  eאר,

בקורסי המתמטיקה

התלמ  1ד  1ודע את הכ  1וון אל  1ו הוא הולך  .לפ  1כך ,הג  1שה

שננקטת בש  1עור  1ההכנה ה  1א של שמ  1רת מטגרת

הנושא מובהר בתח  1לת הש  1עור ,וכן מובהר  1ם חש  1בותו
והצורך בו .ש  1עור טיפוטי מטתיים בט  1כום .כמו כן ,נעשה

מאמך שלא לקלקל למרצ  1ם בקורט  1ם את ה"הצגה" .
לפיכך ,אין פ  1תוח פורמל  1מלא של המושג  1ם ,אלא רק
נג  1עה ראשונ  1ת בהם .

דוגמאות כ  leעורן Dא  Iנטראקט  IבןD

בזכות היותה מחוברת כתוכנת המתמטיקה

MatLab

א  e .יעיר רא eיו בח  eביו דיפרנציאלי יאינטגרלי

 Iחדי"א( 2

 eבעזרתה אפ  eר כבדוק  eאכות  eאינן

מרב  1ת הש  1עור  1ם הם הקדמה לנושא מתוך חומר

בהכרח מהסונ  eכ ייבחירה מרובה" או  eכ דרי  eה

הקורט  .בדוגמה זו מדובר בהקדמה לקורט השלם העוטק
בפונקצ  1ות של שניים ושלושה משתנ  1ם  .הש  1עור מתרכז

כת eובה מספרית.
כיוס

מ eתמ e

-

במקרה של שני משתנ  1ם .אחד הקשיים של התלמ  1ד  1ם

יס במערכת מדי סמסטר

הוא להבחין בין מה שקורה במ  1שור שבו מתואר  1ם שנ

כ 2,500-

1

המשתנ  1ם לבין מה שקורה במרחב שבו נמצא המשטח

סטודנטיס בארבעת הקורסיס  eכ ח  eבון

המתאר את הפונקצ  1ה  .לעת  1ם קרובות הם מבלבל  1ם בין
ש  1נו

דיפרנציאכיואינטנרכי ו ו  . 2-כרנע נמצא בפיתוח

1

המשתנ  1ם )שפ  1רושו תזוזה במ  1שור( לבין הש  1נו

1

בפונקצ  1ה )המתבטא כתזוזה במרחב( .בש  1עור נ  1תן

לתלמ  1ד מכש  1ר המלמד אותו את ה  1חט בין השניים  .זהו

קורס נוסף בנו eא מ  lleאות דיפרנציאכיות.

מין " מדחום" ,המתאר את גובה הפונקצ  1ה  .התלמ  1ד מטייל

עם העכבר במ  1שור והמדחום מראה לו את ערך הפונקצ  1ה

ה  leעורן Dהא  Iנטראקט  IבןןD

בנקודה שבה הוא נמצא  .התלמ  1ד מתבקש לה  1עזר במדחום

לשם הוראה א  1נטראקט  1ב  1ת נכתבו ש  1עור  1ם שאנו קורא  1ם

הזה כד  1לגלות תכונות של פונקצ  1ה נתונה :ה  1כן ה  1א

להם "ש  1עור

רןו אהרןגי

1

הכנה"  .התלמ  1ד  1ם אמור  1ם להשל  1ם אותם

ח  1וב  1ת וה  1כן ה  1א של  1ל  1ת ,בא  1לו כ  1וונ  1ם ה  1א גדלה ובא  1לו

לפנ  1ההרצאה על הנושא המתא  1ם ,וכך להג  1ע לש  1עור

ה  1א קטנה  .הוא מתבקש למצוא קו גובה ,כלומר עקום

כשבאמתחתם  1ש כבר התנטות פע  1לה עם המושג  1ם .כל

במ  1שור שלאורכו הפונקצ  1ה קבועה .מכ  1וון שאת ש  1נו

ש  1עור מנטה למטור רע  1ון אחד  .הש  1עור  1ם א  1נם פורמליים

המשתנ  1ם מבצע הטטודנט במו  1ד  1ו ,מקבל הדבר משמעות

וא  1נם אמור  1ם לשמש כתחליף לש  1עור  1ם הרג  1ל  1ם  .נ  1תנות

קונקרט  1ת והופך לחלק ממנו ומעולמו.

בהם דוגמאות מרובות ולפעמ  1ם גם הפעלות ,כלומר

בש  1עור אחר מאותו טוג מתבקש התלמ  1ד למצוא בעזרת

דוגמאות שלתלמ  1ד  1ש של  1טה על  1צ  1רתן.
התמריך שנ  1תן לתלמ  1ד  1ם לעשיית ש  1עור

המדחום את כ  1וון הגרד  1אנט
1

ההכנה הוא

צ  1ון מגן שמשקלו כרבע אחוז לכל ש  1עור )משתנה על פ

החלטת המרצה 1 .ש 24

המקט  1מל  1ת לצ  1ון הקורט היא

-

הכ  1וון שבו הפונקצ  1ה

משתנה במ  1דה הרבה ב  1ותר .

1

ש  1עור  1ם כך שהתוטפת

(. 6%

1

ב .םי  eג הגביל

על פי עדו  1ות

המושג המרכזי בחשבון הד  1פרנצ  1אל  1הוא מושג הגבול.

המרצ  1ם ,התלמ  1ד  1ם אכן מג  1ע  1ם מוכנ  1ם ורמת

בש  1עור הראשון על גבולות מוצג הגבול קודם כל באמצעות

ההשתתפות בש  1עור  1ם עלתה בהרבה מאז הכנטת

מושג המה  1רות  .נ  1תנת דוגמה לח  1שוב מקורב של מה  1רות

המערכת .

של מכונ  1ת כשהק  1רוב נעשה בפרקי זמן קצר  1ם  1ותר

ו  1ותר  .זו הייתה למעשה המוטיבציה המקור  1ת להמצאת

 eיקילי  Dדידקטיי  Dבבניית ה  eיעירי D

החשבון הד  1פרנצ  1אל

מכ  1וון שאין בש  1עור  1ם מחו  1בות לפורמל  1ות 1 ,ש

בכת  1בתם הרבה  1ותר חופש מאשר בטפר ל  1מוד  .כל ש  1עור

•1

אחר כך נ  1תנות דוגמאות לטדרות ,והתלמ  1ד מתבקש

לנחש אם קיים גבול ,ואם כן מהו  .הדוגמאות נ  1תנות על

מנטה להעב  1ר מושג אחד או שניים על דרך ההתנטות

ידי נקודות שזזות בזמן על צ  1ר המטפר  1ם ,ואחר כך

הפע  1לה המאפשרת לתלמ  1ד של  1טה על הדגמות גרפ  1ות,

בנוטחאות .

והמצ  1גה לו שאלות במהלך הש  1עור .השאלות הן קלות

אולם מחייבות ערנות .

ג .אינטגרל ריםו

בשיעורים שבהם ההתנטות פע  1לה ,תמ  1ד עולה השאלה
עד כמה לכוון את המשתמש  .האם להרשות לתלמ  1ד
התנטות לא מובנ  1ת מתוך תקווה ש  1ג  1ע למושג  1ם
הרלוונטיים בעצמו? לדעתנו ההתנטות  1ע  1לה  1ותר כאשר

"א  1נטגרל ר  1מן" הוא ההגדרה המדויקת למושג השטח
כגבול של ח  1שוב

1

טכומ  1ם של שטח

1

מלבנ  1ם .על  1ד

1

ע  1דון

של חלוקה לשטח  1ם קטנ  1ם וק  1רובם של השטח  1ם הללו על
1ד

1

מלבנ  1ם ,מקרב  1ם את השטח הנתון .בש  1עור  1ש

......
eו

=
eו

לתלמ  1ד של  1טה על מ  1דת הע  1דון ,בתח  1לה נ  1תנות לו

מדיניות

דוגמאות שעל  1ו לחשב בעצמו ,אחר כך הוא קובע מ  1דת
ע  1דון רצו  1ה לו והמחשב מטפק את ח  1שוב הטכומים ,זוה

1

הזדמנות לחוות בדרך פע  1לה את מושג הק  1רוב,

הג eת e
בדיקה

ומe

וב

נטיונות  ,הצ  1ון הטופ  1לתרג  1ל הוא הגבוה מבין הארבעה,
ש  1עור 1

יעורי בית באמצעות האינטרנט עס

ממו en

הציוני D

הצ  1ון נ  1תן לכל תרג  1ל בנפרד ,לכל תרג  1ל  1ש ארבעה

ביס

המe

הב  1ת נחשב  1ם במרב  1ת הקורט  1ם

וב

עם השנ  1ם הולך וגדל ,בכל האונ  1ברט  1טאות ובוודא

העניינ

הMathnet -

הוא המשוב

הנ  1תן לתלמ  1ד  1ם ,המערכת מגלה טעו  1ות ט  1פוט  1ות

1

בטכנ  1ון ,ה  1חט בין מטפר התלמ  1ד  1ם לבין כוח ההוראה,

ומע  1רה בהתאם  ,למשל" :טע  1ת בגבולות הא  1נטגרצ ," 1ה

בייחוד בש  1עור  1התרגול  ,פ  1רוש הדבר הוא שבדיקה  1דנ  1ת

"העקום שכתבת א  1נו טגור ",או לפעמ  1ם פשוט "  1ש לך

של שיעורי הב  1ת הופכת לבלת  1מעש  1ת ובשנים האחרונות

טעות בטעיף ב" ,

אכן כמעט שלא הייתה קיימת ,הגשת ש  1עור
גורם מכר  1ע בלמ  1דה נכונה ומשוב מייד

1

1

הב  1ת ה  1א

על פ

הוא אחד המנ  1ע  1ם

החזק  1ם ב  1ותר בלמ  1דה  ,משום כך הופכת הגשת התרג  1ל  1ם

באמצעות הא  1נטרנט כמעט לכורח המציאות,

.בC

....c:::

......

וי"
~

אחד המאפיינ  1ם הייחודיים של
1

כ 10%-

מן הצ  1ון,

lייי8יi

1

תגובות התלמ  1ד  1ם ,המשוב המייד  1והעניינ

נותן

1

להם תחושה של התייחטות א  1ש  1ת ,וגורם ל  1חט ח  1וב

כלפ  1ש  1עור  1הב  1ת  ,לפנ  1פ  1תוח

הMathnet -

r.::
lייי8יi
r.::

....
,....

=
r.::

1

נבדק רק

חלק מזער  1של השאלות על  1ד  1המתרגל  1ם והמשוב ה  1ה

מערכות להגשת ש  1עור  1ב  1ת קיימות כ  1ום בכל העולם,

מאוחר ,משוב מאוחר הוא בדרך כלל בעל ערך מועט,

אולם ברוב המקר  1ם הן מצטמצמות לשנ  1טוג  1ם של

 eיתוי פעוכה ביו הסטודנטיD

תרג  1ל  1ם " :בח  1רה מרובה" ותשובות מטפר  1ות  ,מערכת

הMathnet -

ייחודית בכך שה  1א מאפשרת הכנת תרג  1ל  1ם

מתוחכמ  1ם ושומרת על רמה טב  1רה של ת  1אורט  1ות,

כמקובל במערכות להגשת שיעורים באמצעות
הא  1נטרנט ,תלמ  1ד  1ם שונ  1ם מקבל  1ם שאלות שונות או

במערכת אפ  1לו קיימות שאלות הוכחה! לתלמ  1ד נ  1תנת

אותה שאלה עם פרמטר  1ם שונ  1ם  ,התוצאה ה  1א

בח  1רה בין פ  1טות טקטט שונות והוא אמור לבנות מתוכן

שהתלמ  1ד  1ם א  1נם  1כול  1ם להעתיק זה מזה ,ומצד שנ

את ההוכחה הנכונה  ,על פ  1הנ  1ט  1ון ,קשה לנחש ,והדרך

הדבר מעודד אותם להחליף רע  1ונות בדבר דרך הפתרון

ה  1ח  1דה לעשות זאת ה  1א לכתוב תח  1לה את ההוכחה ואז

של התרג  1ל  1ם,

לחקות אותה בעזרת

ק  1בו 't

ה"פזל" מתוך הטקטטים

הנ  1ט  1ון מראה שאכן זוה

התוצאה  ,מאז הפעלת

המערכת  1ש הגשה כמעט מלאה של ש  1עור  1ב  1ת,

הנתונ  1ם ,

המערכת  1ודעת לבדוק תכונות מטובכות של פונקצ  1ות,
לחשב א  1נטגרל  1ם ,לבדוק אם המטלול שהתלמ  1ד כתב
מקיים תנא  1ם מטובכ  1ם

1

1

-

התלמ  1ד  1ם דנים בשאלות בהפטקות ו"מציקים" למרצ  1ם
ולמתרגל  1ם בשאלות בדבר ש  1עור

1

47

הב  1ת,

בקצרה ,יש בה התייחטות

אמ  1ת  1ת לבע  1ות מתוחכמות ,

"תו דוגמה "",כ
טוג שאלות שהמערכת מאפשרת ושא  1נו אפשר

ו ,פרופי רון אהרוני  ,הפקולטה למתמטיקה )תחום התמחות
1

קומבינטוריקה(,

במערכות פחות מתוחכמות הוא "תן דוגמה"  ,למשל  :תן

 ,2תודות :עבודת התכנות של

דוגמה לפונקצ  1ה רצ  1פה בנקודה זו וזו אך לא גזירה שם;
תן דוגמה לעקום שלאורכו הא  1נטגרל של הפונקצ  1ה הוא

;0

)או כתוב "אין דוגמה כזו"(  ,לדעת האחראים הפדגוגיים
למערכת ,דר  1שה למתן דוגמאות ה  1א הדרך הטובה ב  1ותר

הן לבדוק הבנה אמ  1ת  1ת הן לבנות הבנה כזו ,3תלמ  1ד  1כול
לעבור קורט שלם בל  1לה  1ות מטוגל לבנות בעצמו דוגמאות
למושג  1ם הבט  1טיים  ,בנייה עצמ  1ת של דוגמאות מחייבת
הפנמה אמ  1ת  1ת של המושג  1ם; ה  1א פע  1לה ,דורשת

אחראי לה נתן וול.ך תלמיד לתואר גבוה ,את שיעורי הבית בחדו " א 2
כתבה דרי לידיה פרס ,והיא אשר כותבת כיום את שיעורי ההכנה
במשוואות דיפרנציאליות רגילות ,
כמו כן ברצוננו להודות לטכניון על תמיכתו הנדיבה לאורן כל הדר.ך
בפרט לפקולטה למתמטיקה שהכירה בחשיבות העניין ולא חסכה
מאמצים ומשאבים ,ולמרכז לקידום ההוראה בראשות דר י מוטי פרנק,
המלווה את הפרויקט ותורם הן כספית והן לקידום הרעיון בטכניון ,
 ,3הערת העורכת :תיאוריית למידה מקובלת ביותר כיום רואה "הבנה"

 1צ  1רת  1ות ומצ  1בה את התלמ  1ד בעמדה של "בעל הב  1ת" על
המושג  1ם ,

של נושא חדש כיכולת הלומד להדגים "ביצועי הבנה" לגבי נושא זה ,
ביצועי הבנה מקובלים הם :מתן דוגמאות ,הנמקות ,הסברים וכדומה

,1

המערכת צר  1כה לה  1ות מטוגלת לבדוק כל פונקצ  1ה
שהטטודנט נותן לה ולבחון תכונות מורכבות למד  1שלה,
כמו א  1נטגרל  1ם לאורך עקומ  1ם או ח  1שוב נגזרות בנקודות
נתונות ,

ה'Mathnet

נעשתה על ידי נדב סמט

שהיה בשעת כתיבתה סטודנט בפקולטה למתמטיקה בטכניון ,כיום

תן דוגמה לשת  1טדרות שא  1נן מתכנטות אך טכומן מתכנט

תכונה זו של המערכת דורשת תכנות מתוחכם למד

-

בשימוש בנושא החדש ,

