
 

 

 
 הקמת בחינה במודל

 
 

 בניית הבוחן והגדרתו )ללא הזנת שאלות( .1.1

 באתר הקורס יש ללחוץ על כפתור "הפעלת עריכה". )בפינה השמאלית העליונה של הדף( 

 
 

בית )אפשר לשנות את שם יחידת ההוראה על ידי המבחן  שבתוכה יוקם יחידת ההוראהעליך לבחור את 

 לשמירה(. Enterעל ולאחר שינוי השם לחיצה   לחיצה על

 

"בוחן" ולבחור באפשרות "הוספת פעילותיש ללחוץ על "  

 

 

 בוחן מורכב מפעילות בוחן ומשאלות. ראשית, נלמד איך יוצרים בוחן. בהמשך נעסוק במאגר השאלות.

 הגדרות הבוחן 

 חובה להגדיר שם והנחייה לבוחן. - הגדרות כלליות .1.2
בעמוד הראשי של צג יוהתיאור  – "הצגת ההנחיה בעמוד הראשי של הקורס"בלחיצה על המתג 

 בוחן.של התחת לקישור הקורס במודל מ
  – תזמון .1.3

. עד הבחינהמוגדיר את מכן להלאחר ו יש לסמן את המתג "פעיל" -תאריכי פתיחת וסיום הבוחן  •
 מחוץ לזמן המוגדר הבוחן יוצג לסטודנטים כסגור, אי אפשר להמשיך בוחן לאחר סגירתו.

1.15סעיף ראה  -*סטודנטים הרשאים ל"תוספת זמן"  

 זמן הבחינה המיועד לכלל הסטודנטים ללא תוספת זמן. - הגבלת זמן לבוחן •

 מומלץ לבחור ב"הגשה אוטומטית של ניסיונות פתוחים" -לאחר שחלף זמן סיום הבוחן  •

 מומלץ שלא לרשום כלום -תקופת "זמן הארכה" •

 

-דקות. לסטודנט שיכנס ב 45 -. זמן הבחינה הוגבל ל 10:00 -, סיום הבוחן 9:00 –: תחילת הבוחן לדוגמה
, 9:30-. סטודנט שיכנס ב10:00יצפה בבוחן עד  9:15-. סטודנט שיכנס ב9:45-לבוחן, ייסגר הבוחן ב 9:00

, בכל מקרה.10:00-הבוחן ייסגר לו ב  



 

 

מכוון שהוא אינו גלוי   להסתירו באמצעות אייקון העיןאין לאחר תזמון המבחן  -שימו לב 
א שמגדיר את הזמינות לסטודנטים .לסטודנטים והתזמון הו  

במידה ותוך כדי הבחינה יש צורך להוסיף זמן מעבר למה שהוגדר יש להיכנס להגדרה זו ולשנות את זמן 
 הסיום.  

  – ציונים .1.4

 מומלץ שלא לרשום כלום.  -שיוך פעילות זו לקטגוריית ציון  •

 אפשר להגדיר ציון עובר, אך לא חובה. -ציון "עובר" •

 בלבד. 1יש להגביל לניסיון מענה  -ניסיונות מותרים מספר  •

 להשאיר את הגדרת ברירת המחדל "הציון הגבוה ביותר". -שיטות מתן ציון  •

 

  – סידור השאלות בבוחן .1.5

 כדי למנוע העתקות מומלץ שכל שאלה תהיה בעמוד חדש. -הגדרת כמות השאלות בעמוד חדש  •

או לפי סדר קבוע. מומלץ "חופשי", וכך סטודנט התקדמות המענה תהיה חופשית  -שיטת ניווט  •
 יוכל לדלג על שאלות קשות ולחזור אליהן בסוף.

  – התנהגות השאלה .1.6

 מומלץ לבחור "כן", אם מדובר על שאלות "אמריקאיות". -ערבוב תשובות בשאלה  •

 -מומלך להשאיר את הגדרת ברירת המחדל " דחיית משוב השאלה  -מנגנון המשוב בשאלות  •
גשת הבוחן כולו", משמע התלמידים עונים על השאלות ומקבלים משוב רק לאחר שכל לאחר ה

 הבוחן הסתיים.

למתקדמים בלבד )רלוונטי רק לשאלות פתוחות(. -הגדרות נוספות   

 

 אפשרויות לתצוגת משוב - מומלץ להסיר את כל המתגים.

כאשר הם צופים בניסיונות הבוחן או  אפשרויות אלו שולטות על המידע שהסטודנטים יכולים לראות
שר הם צופים בדוחות הבוחן. מרצים לא מושפעים מהגדרה זו, ותמיד יוכלו לצפות בכל המידע של כא

 ניסיונות ההגשה של הסטודנטים בכל עת. 

 

 



 

 

  – תצוגה חזותית .1.7

 מומלץ להשאיר את הגדרת ברירת המחדל. -הצג תמונה של המשתמש  •

 המחדל.מומלץ להשאיר את הגדרת ברירת  -מקומות עשרוניים בציונים  •

 מומלץ להשאיר את הגדרת ברירת המחדל. -מקומות עשרוניים בציוני השאלה  •

 מומלץ לבחור כן. -הצגת משבצות במהלך ניסיונות מענה הבוחן  •

 

  – ות רכיב כלליותרהגד .1.8

 לבחור ב"הצגה" אחרת הבוחן יוסתר מהסטודנטים. חובה -זמינות  •

 מומלץ לא לגעת. -קוד זיהוי ייחודי  •

 מומלץ לא לגעת.  -מצב קבוצה  •

 מומלץ לא לגעת. -אוסף קבוצות  •

 רלוונטי במידה ורוצם להגביל את הבחינה לקבוצה מסוימת. – הגבלות גישה .1.9

 

 מומלץ לא לגעת. - תנאים להשלמת הפעילות .1.10

 מומלץ לא לגעת. - תגים .1.11

 מומלץ לא לגעת. - מיומנויות .1.12

וחזרה לקורס" בסיום הגדרות הבוחן יש ללחוץ על "שמירת שינוים  

 

חייב בסיום התהליך התווסף קישור של מבחן בעמוד הראשי של הקורס. אם בוחרים להסתיר אותו  •
 להציג אותו שוב לפני המבחן! לזכור

 

  
 אייקון מצב קבוצה אין צורך לגעת מתעדכן בהתאם להגבלות שהוגדרו.

לא רואות אחת את השנייה. -קבוצות נפרדות -  

רואות אחת את השנייה )שניהם רואים את התוכן(. -נראותקבוצות  -  

אין קבוצות. -  



 

 

 

 עריכת שאלות הבחינה 
 

 אופן הביצוע:
 

לאחר שהבוחן מוגדר במודל ניתן להגדיר לו שאלות, אופן הוספת השאלות לבוחן יעשה  .2
 בצורה הבאה:

 יש להיכנס לבוחן וללחוץ על "עריכת שאלות בבוחן" .2.1

 
 הוספת השאלות תתבצע בצורה הבאה:  .2.2

 לחיצה על "הוספה" מאפשרת להוסיף שאלה באחת מהאפשרויות הבאות: 

  

 
 

בחירת סוג השאלה, )בבחירת סוג השאלה )רב ברירה, נכון/לא נכון,  -שאלה חדשה •
 תשובה קצרה וכו'( מופיע ההסבר של כל סוג שאלה בצד שמאל.

 

-נסמן ב
V 



 

 

 
 

לאחר בחירת סוג השאלה יפתח חלון בו יהיה ניתן להזין את תוכן ושאלה וכן את 
 התשובות, הניקוד של השאלה.

  בחלונית התשובות יש לציין מהו האחוז של התשובה מהניקוד.
בשאלת רב ברירה המכילה תשובה אחת נכונה, יש לציין עבור התשובה  למשל:

 מהציון על השאלה. 100%הנכונה שהיא מהווה 
 

 
 

הוגדר מאגר שאלות בקורס, אפשר לבחור שאלות ספציפיות שיוכנסו אם  -שאלה ממאגר •
 למבחן.

אם הוגדר מאגר שאלות בקורס, המערכת תוכל לבחור  -שאלה אקראית מקטגוריה •
 שאלות באופן רנדומלי שיוכנסו למבחן.

 

הסבר של סוג 
 השאלה



 

 

 הפקת דוחות לאחר ביצוע בחינה:  .3
 

על מנת להפיק דוחות עם ציוני הסטודנטים ודוחות סטטיסטיים יש להיכנס למבחן בחלק 
 העליון של הדף שנפתח ללחוץ על גלגל השיניים.

 
 

 הדוחות שניתן להפיק:
 

מציג מנתונים כללים  ,הבוחןניתוח סטטיסטי של התנהלות  -תוצאות סטטיסטיות .3.1
 אודות הבחינה. קושי השאלות שנמדד בהתאם לתוצאות הסטודנטים.

 במידה ומבצעים שינויים על מנת לראות אותם יש לבחור בראש העמוד

  
 ולאחר כל שינוי יש ללחוץ על ביצוע חישוב מחודש בראש העמוד.

 
 

 

לראות את שכיחות  לחיצה על מספר שאלה מסוימת תפתח חלון ובו יהיה ניתן •
 התשובות.

יש ללחוץ על גלגל השיניים שליד  -שינויים ברמת שאלה )לשנות/ להוסיף תשובה( •
 מספר השאלה שרוצים לערוך מחדש. 

מציג את תוצאות , מידע על ציוני הסטודנט , תזמון המבחן ומיפוי התשובות -ציונים .3.2
 הסטודנטים. 

נה יש ללחוץ על במידה ובוצעו שינויים בניקוד או במבנה הבחי

 
 התוצאות הישנות יהיו מחוקות בקו ויופיעו במקום התוצאות החדשות



 

 

 
מתן ציון מחדש לניסיונות מענה על מנת לעדכן את התוצאות החדשות יש ללחוץ על  

 )תחת הטבלה(.מסומנים 
 

 .התשובות שנתנו הסטודנטים לכל שאלה מציג, מידע על תשובות לשאלות -תגובות .3.3

 
 

 המוצגים בטבלה החיצונית מציגים את התשובות מול מבחן המקור.הנתונים  •

כניסה למבחן של סטודנט ספציפי תציג את המבחן המעורבל כפי שהוצג  •
 לסטודנט .

 )בבלוק בצד ימין(.  ציוניםיש להיכנס ללחוץ על  -לכלל הסטודנטיםמתן פקטור  .3.4
ון מאפייני ציון, תפתח טבלה עם כל הציונים של הסטודנטים, בראש הטבלה קיים עדכ

 יש ללחוץ על גלגל השיניים של הבחינה שבה רוצים לתת פקטור.

 
 

בדף שנפתח באפשרות של הסט רושמים בכמה נקודות רוצים להעלות את הציונים 
 ושומרים.

 
 

שהציונים יוצגו בפני הסטודנטים יש להיכנס להגדרות על מנת בסיום התהליך של קביעת הציונים,  .3.5
 לשנות למצב הבא: באפשרויות לתצוגת משובהמבחן 



 

 

 
 ניתן גם להוריד חלק מהפרמטרים שיוצגו לסטודנט. *
תצוגת מענה על מנת שיוכלו לראות ציון ונקודות הסעיפים הקריטיים למשוב לאחר הבחינה הם ה *

 תלמיד כדי שיראו מה פתרו.

 


