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פעילות מסוג בוחן

מה היא פעילות מסוג בוחן?
המערכת ,מאפשרת להוסיף פעילות מסוג בוחן אמריקאי  1עם מגוון רחב של שאלות וכך ליצור כלי
לווידוא הבנה וחזרה על החומר.
כדי להוסיף פעילות מסוג בוחן ,נפעל בשלושה שלבים עיקריים:
 .1נבנה מאגר שאלות.
 .2נוסיף פעילות מסוג בוחן.
 .3נקשר את מאגר השאלות שיצרנו עם הפעילות "בוחן".

 1המערכת משתמשת במילה בוחן אך למעשה אין הבדל בין בוחן לבין מבחן.
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שלב ראשון :בניית מאגר שאלות
 .1כדי לבנות מאגר שאלות ,ניגש ל"בלוק הניהול" ,הנמצא בצדו הימני של הדף.

 .2בבלוק הניהול נפתח את התפריט "מאגר שאלות" באמצעות לחיצה על "התיקייה".

3
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 .3נבחר באפשרות "שאלות".

 .4כעת ,אנו נמצאים במסך הוספת שאלות למאגר השאלות הקיים "בררת-מחדל של אתר
ההדרכה" .המשמעות היא ,שהמערכת יצרה לנו מאגר שאלות "ברירת מחדל" עבור הקורס
שלנו ,אליו נוסיף את השאלות.

4
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 .5כדי להוסיף שאלות אל תוך מאגר השאלות שהמערכת יצרה לנו כברירת מחדל נלחץ על
הכפתור

.

 .6המערכת תציג לנו בחלון חדש את תפריט השאלות הקיימות בהן ניתן להשתמש במבחן.
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הוספת שאלת רב-ברירה

 .1נבחר באפשרות "רב-ברירה" ולאחר מכן נלחץ על הכפתור

 .2כעת ייפתח עבורנו מסך בניית השאלה:

א
ב

ג

ד
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.

 .1קטגוריה  -המערכת מציגה לנו את מאגר השאלות אליו תוזן השאלה.
 .2שם השאלה – כותרת השאלה )שאלה מספר אחת ,בחר בתשובה הנכונה וכו'(
 .3שאלת טקסט – נזין את תוכן השאלה עצמה )מי מהאפשרויות הבאות היא הנכונה...וכו'(.
 .4ציון ברירת מחדל – יש להשאיר אפשרות זו בהתאם לברירת המחדל.

ה

ו
ז
ח

 .5משוב כללי  -משוב כללי על השאלה לאחר שהסטודנט מסיים לענות עליה.
 .6תשובה אחת או תשובות מרובות – כמה תשובות נכונות תהיינה לשאלה זו .ברירת המחדל
היא שיש רק תשובה אחת נכונה.
 .7ערבב את התשובות – ערבוב אפשרויות הבחירה כדי למנוע העתקות.
 .8למספר את האפשרויות? – לפני כל תשובה יהיה סימון .ניתן לבחור את הסימון ממבחר
אפשרויות שונות.
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 .3נזין את התשובה הראשונה:

א
ב
ג

 .1תשובה  -גוף התשובה הראשונה אותה הנבחן יבחר/לא יבחר.
 .2ציון – אם תשובה זו היא התשובה הנכונה נבחר את הציון שיקבל הנבחן .אם לשאלה יש רק
תשובה אחת נכונה ,נבחר לתת לתשובה זו משקל של  100%מהציון .אם יש שתי תשובות
נכונות ,אותן הסטודנט יצטרך לבחור ,ניתן לכל תשובה נכונה  50%מהציון וכו' .במידה ותשובה
זו איננה התשובה הנכונה נבחר באפשרות "אין" )ציון(.
 .3משוב – הוספת משוב עבור מי שבחר באותה תשובה ספציפית.
 .4לסיום נלחץ על הכפתור

.

 .5ניתן לראות שהשאלה התווספה אל מאגר השאלות.

 .6לחיצה על הצלמית

8

תחזיר אותנו למסך עריכת השאלה שם נוכל לשנות את השאלה בשנית.
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 .7לחיצה על הצלמית

 .8לחיצה על הצלמית

תציג לנו את השאלה בתצוגה מקדימה.

תאפשר לנו למחוק את השאלה לחלוטין מתוך מאגר השאלות.

 .9כדי להוסיף שאלות נוספות אל תוך המאגר נלחץ על הכפתור
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וכו'.

הוספת שאלת נכון/לא נכון

 .1נבחר באפשרות "נכון/לא-נכון" ולאחר מכן נלחץ על הכפתור

.כעת ייפתח

בפנינו מסך בניית השאלה:

א
ב

ג

ד
ה
ו
ז

א.

קטגוריה  -בהגדרה זו אנחנו בוחרים לאיזה מאגר שאלות תוזן השאלה.

ב.

שם השאלה – כותרת השאלה )שאלה מספר אחת ,בחר בתשובה הנכונה וכו'.(...

ג.

שאלת טקסט – נזין את תוכן השאלה עצמה )האם נכון ש ?...וכו'(.
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ד.

ציון ברירת מחדל – יש להשאיר אפשרות זו בהתאם לברירת המחדל.

ה.

משוב כללי  -משוב כללי על השאלה לאחר שהסטודנט מסיים לענות עליה )לא חובה!(.

ו.

תשובה נכונה – נבחר האם התשובה לשאלה זו היא נכון /לא נכון.

ז.

משוב  -אנו ממליצים שלא לתת משוב עבור שאלת נכון/לא נכון .מרצה המעוניין בכל זאת
להזין משוב ,ייצור קשר עם המרכז להדרכה פרטנית.

 .2לסיום נלחץ על הכפתור

.

 .3כעת ,ניתן לראות שהשאלה התווספה למאגר השאלות.

לאחר שהוספנו שאלות למאגר כרצוננו ,נחזור לדף הראשי של אתר הקורס ,באמצעות לחיצה על
שם הקורס ב"סרגל הניווט".
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הוספת שאלה פתוחה
 .1נבחר באפשרות "מאמר )שאלה פתוחה ארוכה(",לאחר מכן הכפתור
ואז ייפתח לנו חלון הגדרת השאלה:

א
ב

ג

ד

ה
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ו
ז
ח
ט
י
יא

יב

א.

קטגוריה  -בהגדרה זו אנחנו בוחרים לאיזה מאגר שאלות תוזן השאלה.

ב.

שם השאלה – כותרת השאלה )שאלה מספר  ,1שאלה פתוחה בנושא  Xוכד'(.

ג.

תוכן השאלה – תוכן השאלה עצמו כפי שהוא יופיע לסטודנטים.

ד.

ניקוד )ברירת-מחדל( – מאפשר להגדיר את הניקוד שיינתן לשאלה כברירת מחדל .מומלץ
שלא לשנות הגדרה זאת.

ה.

משוב כללי – משוב שיינתן לסטודנטים בתזמון שניתן לקבוע בהגדרות הבוחן .פה ניתן לכתוב
תשובה נכונה לדוגמה שאותה הם יוכלו להשוות עם התשובה שלהם.

ו.

תסדיר תגובות התלמידים – מאפשר לשנות את תיבת הקלט שדרכה הסטודנטים יקלידו את
תשובתם .מומלץ להשאיר על ברירת מחדל.

ז.

טקסט נדרש – מאפשר לקבוע האם הסטודנט יהיה חייב לכתוב טקסט כחלק מהתשובה .שימו
לב לכך שניתן גם להעלות קובץ כתשובה.

ח.

גודל תיבת קלט – ניתן לשלוט בגודל תיבת הקלט שתוצג לסטודנטים .ניתן לשנותה כדרך
לתאר לסטודנטים את היקף התשובה המומלץ.

ט.

כמות מילים מקסימלית – מאפשר להגביל את התשובה למספר מילים מסוים .המערכת לא
תאפשר לסטודנטים לחרוג ממנו.
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י.

כמות מילים מינימלית – מאפשר לקבוע מספר מילים מינימלי לתשובה.

יא .מספר קבצים מצורפים – מאפשר לקבוע האם וכמה קבצים יהיה ניתן לצרף לתשובה.
יב .תבנית מענה – טקסט שיוזן בתיבה זאת יופיע לסטודנטים בתיבת הקלט עם תחילת ניסיון
המענה.

14
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הוספת שאלה פתוחה בבדיקה אוטומטית
 .1רכיב זה מאפשר יצירה של שאלה פתוחה שגם תיבדק באופן אוטומטי .הרכיב שימושי במיוחד
במקרים שבהם יש עניין במתן ציון על השתתפות בלבד.
 .2במסך סוג השאלה להוספה ,יש לסמן את האפשרות "מאמר )ניקוד אוטומטי(" ולאחר מכן על
ללחוץ על הכפתור

.

 .3ההגדרות הכלליות של שאלה פתוחה נבדקת אוטומטית )הגבלת מילים ,גודל תיבת קלט וכו'(
זהות לאלה של שאלה פתוחה רגילה .ניתן לעיין בפרק הקודם של מדריך זה להדרכה עליהן.
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 .4תחת הכותרת "ניקוד אוטומטי" ניתן למצוא את ההגדרות הכלליות לבדיקת השאלה:

א
ב
ג
א.

הפעלת ניקוד אוטומטי – יש לוודא שמוגדר "כן" על מנת שהשאלה תנוקד אוטומטית.

ב.

סוג הפריטים הניתנים לספירה – יש לבחור את הפריטים במענה לשאלה שייספרו
לצורך הבדיקה .אם ,לדוגמה ,יש להעניק למענה בעל יותר ממאה מילים ניקוד מלא,
יש לבחור כאן באפשרות "מילים".

ג.

כמות פריטים מינימלית – כמות פריטים שמתחתיה המענה לא יקבל ניקוד .לדוגמא:
מתחת ל 20מילים ,השאלה נפסלת.

ישנן הגדרות נוספות לניקוד האוטומטי ,וניתן לקרוא עליהן בלחיצה על סימן השאלה שמופיע
לידן.
 .5ניתן להגדיר טווחי ציון לפי מספר פריטים במענה על השאלה .אם ,לדוגמה ,ברצוננו להעניק
ניקוד מלא על מענה בעל מספר מסוים של מילים ,יש ליצור טווח ציון .יש לשים לב לכך שטווח
ציון דורס כל הגדרה שניתנה למספר פריטים מינימלי בחלק הכללי.

א
ב
ג
ד
א.

הצגת טווחי ציון – האם טווחי הציון יוצגו לסטודנטים או מרצים בעת סקירת מענה
הבוחן.

ב.

להעניק ציונים חלקיים – אם יוגדר "כן" ,סטודנטים יקבלו ניקוד על השלמה חלקית של
טווח הציון .כך ,לדוגמה ,אם הוגדר שעבור  100פריטים יתקבל  100%מהציון והתקבל
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מענה בעל  50פריטים ,ינתן  50%מהציון .אם במקרה זה יוגדר "לא" ,לא ינתן ניקוד
כלל.
ג.

טווח ציון – הגדרת טווח הציון עצמו .בשדה "עבור" יש להזין את מספר הפריטים
ובשדה "יש להעניק" יש לבחור את האחוז מהניקוד שיתקבל על כתיבת מענה בעל
מספר פריטים זה .לדוגמה :אם יוזן "עבור  100פריטים או יותר ,יש להעניק 100%
מניקוד השאלה" ,כאשר בחלק הכללי "פריטים" הוגדרו כמספר מילים ,סטודנט שיכתוב
מענה בעל יותר ממאה מילים יקבל ניקוד מלא על השאלה.

ד.

הוספה – ניתן להוסיף טווחי ציון נוספים .אם לדוגמה יש צורך בכך שסטודנטים שכתבו
מעל  50מילים יקבלו  50%מהציון וסטודנטים שכתבו מעל  100מילים יקבלו 100%
מהציון ,יש ליצור שני טווחי ציון – אחד שאומר שעבור  50פריטים או יותר יש להעניק
 50%מניקוד השאלה ואחד שאומר מעל  100מילים יתקבל  100%מהניקוד.
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 .6לסיום ,ניתן להגדיר בבדיקה גם ביטויי מפתח .ביטוי מפתח הוא ביטוי שהופעתו או היעדרו
תגרום להורדה או תוספת לציון.
יש לשים לב לכך שביטויי מפתח עשויים לדרוס הגדרות שנוספו ב"טווחי ציון" -אם לדוגמה,
הוגדר בטווח הציון שציון מלא יינתן על  100מילים במענה ,ויחד עם זאת הוגדר ששימוש
במילת מפתח מסוימת תזכה בציון מלא ,סטודנט שישתמש במילת המפתח יקבל ציון מלא
גם אם כתב מענה שאורכו קצר ממאה מילים.

א
ב
ג
ד
א.

הצגת ביטויי מפתח – האם ביטויי המפתח יוצגו בתסקיר השאלה.

ב.

ביטויי מפתח – כאן ניתן להגדיר את ביטוי המפתח ואת השפעתו על הציון .הגדרת
אחוז שלילי משמעה ששימוש בביטוי יגרום להורדת ציון.

ג.

בשורה זאת ניתן להגדיר את היחס לקלט" .התאמה למילים שלמות או חלקיות"
משמעו האם המערכת תקבל את הביטוי כלשונו בלבד אם גם ביטוי שכולל את הביטוי
שהוזן .לדוגמה ,אם הוגדר "התאמה למילים שלמות או חלקיות" וביטוי המפתח הוא
"גלידה" ,המערכת תקבל גם פלט שתוכנו "לגלידה" )תשומת ליבכם לכך שקלט שכולל
"גלידות" לא יתקבל(" .לא תלוי רישיות" משמעו שהמערכת תתעלם מההבדל בין
אותיות גדולות וקטנות )” .(“case sensitivityלכלול מעברי שורות הוא האם
המערכת תתעלם מ"אנטרים" שקיימים בתשובה .מדובר בהגדרה שרלוונטית רק
כאשר ביטוי המפתח כולל יותר ממילה אחת.

ד.
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הוספה – ניתן להוסיף ביטויי מפתח נוספים.
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שלב שני :הוספת פעילות מסוג "בוחן"
 .1ניכנס למצב עריכה באמצעות לחיצה על הכפתור
 .2כשאנו נמצאים במצב עריכה ,ניתן לראות שבכל אזור למידה נוסף כפתור
.

 .3לאחר לחיצה על הכפתור ,נבחר באפשרות

"בוחן"2 .

 2כפי שנאמר לעיל ,אין הבדל במערכת בין בוחן לבין מבחן.
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.

 .4כעת ,אנו נמצאים במסך הוספת הבוחן ,בו נגדיר תכונות שונות של

הפעילות3 .

א
ב

ג
א.

שם – הגדרת שם המבחן כפי שיופיע לסטודנטים.

ב.

הנחייה לסטודנטים – מלל פתיחה שיופיע לסטודנטים עת ייכנסו למטלה.

ג.

הצג תיאור בעמוד הקורס – האם הנחיית הפתיחה תופיע כבר בדף הראשי של אתר הקורס.

ד

ה

ד.

מועד וזמן מוגדר לביצוע המטלה – יש לשים לב כי התיבה

ה.

הגבלת זמן -נגדיר את הגבלת הזמן על מנת להציג לסטודנטים שעון סופר לאחור לניהול יעיל
יותר של זמן הבחינה.

 3הגדרה שלא ִנ ְסקרה במדריך זה ,יש להשאירה על ברירת מחדל.
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מסומנת.

ו.

בקטגוריה "ציונים" נגדיר את מספר הניסיונות המותרים– הגדרת מספר הפעמים שסטודנט
יכול לבצע את המבחן.
אם מדובר במבחן ,יש להשאיר את אפשרות ברירת המחדל " ,"1ניסיון אחד בלבד.
אם מדובר בתרגול ,ניתן לשנות למספר ניסיונות מענה מרובים.

ו

ז.

עמוד חדש  -האם להציג כל שאלה בעמוד חדש נפרד .הצעתנו היא ,להשאיר את ברירת המחדל
כך שכל שאלה תוצג בעמוד חדש וזאת כדי למנוע מצב של מחיקת תשובות במקרה של הפסקת
חשמל.

ז

ח.

שיטת ניווט – במצב ניווט "לא ניתן לנווט אחורה וקדימה" ,הסטודנטים חייבים להתקדם בניסיון
המענה של הבוחן לפי סדר העמודים ,אינם יכולים לחזור לעמודים הקודמים ולא לדלג קדימה .

ח
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ט.

ערבב בתוך השאלות – ברירת המחדל היא ,שהמערכת מערבבת את התשובות )"מסיחים"(
המוצגות תחת כל שאלה.

ט

שנמצא בתחתית המסך.

 .4לסיום ,נלחץ על הכפתור
 .5ניתן לראות שהפעילות בוחן התווספה לאתר הקורס.

 .6כעת ,כל שנותר הוא ,לחבר בין מאגר השאלות שיצרנו לבין הפעילות "בוחן" שהוספנו כעת.
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שלב שלישי :הוספת מאגר השאלות לבוחן
לאחר שבנינו מאגר שאלות בשלב הראשון ,ולאחר שהוספנו פעילות מסוג בוחן ,כל שנותר הוא
"להשמיש את המבחן" באמצעות הוספת מאגר השאלות למבחן עצמו.
 .1נלחץ על הקישור לפעילות "בוחן" הנמצא ביחידת ההוראה.

 .2כעת ,אנו נמצאים בשער הבוחן ,וניתן לראות שטרם התווספו שאלות לבוחן זה.

 .3כדי להוסיף שאלות לבוחן נלחץ על הכפתור

.

 .4בשלב זה ,המערכת מציגה לנו את מסך עריכת תוכן הבוחן עצמו ,נלחץ על הקישור "הוספה"
ונבחר באפשרות "ממאגר שאלות".
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 .5כעת ייפתח מסך המכיל את "תוכני מאגר השאלות" ,שם נבחר את מאגר השאלות אותו
הכנו בשלב הקודם.

א

ב
ג

א.

בחירת קטגוריה – נבחר במאגר השאלות המכיל את השאלות אותן הזנו .ניתן
לראות שמאגר השאלות "ברירת המחדל עבור קורס זה" מכיל  2שאלות כמצוין
בסוגריים.

ב.

בחירת השאלות מתוך המאגר – לאחר שהגדרנו כי השאלות תילקחנה ממאגר
מסוים ,באפשרותנו לבחור האם להוסיף רק שאלה מסוימת או את כל השאלות
מהמאגר .סימון התיבה

ג.

תבחר את כל השאלות הקיימות במאגר.

לאחר שבחרנו את השאלות מהמאגר המסוים ,נלחץ על הכפתור

.
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 6כעת ,ניתן לראות ששתי השאלות שהיו במאגר התווספו למבחן.

 7נחזור לדף הראשי של אתר הקורס באמצעות לחיצה על שם הקורס ב"סרגל הניווט" בחלק
העליון של הדף.
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הכנסת שאלות אקראיות לבוחן
לעיתים נרצה ליצור מאגר המכיל כמות גדולה של שאלות ולהגדיר שכל סטודנט יקבל מספר מסוים
של שאלות אקראיות מתוך המאגר.
לדוגמא :מתוך מאגר של  50שאלות כל סטודנט יקבל  20שאלות אקראיות .נבצע זאת באופן הבא:

 .1ניכנס לבוחן ונלחץ על הכפתור

.

 .2נלחץ על הקישור "הוספה" ונבחר באפשרות "שאלה אקראית מקטגוריה".
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 .3כעת ייפתח מסך הוספת שאלות אקראיות:

א

ב
ג

א.

בחירת קטגוריה – נבחר במאגר השאלות המכיל את השאלות אותן הזנו.

ב.

מספר שאלות אקראיות – נבחר את כמות השאלות האקראיות שנרצה להוסיף לבוחן.
במידה והמספר הרצוי לא מופיע ,נחזור על הפעולה פעמיים .לדוגמא :על מנת להוסיף
 33שאלות נוסיף תחילה  30שאלות ואז נוסיף עוד  3שאלות.

ג.

לאחר שבחרנו את כמות השאלות האקראיות ,נלחץ על הכפתור
.

 .4כעת ,ניתן לראות שיש שתי שאלות אקראיות בבוחן.
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צפייה מקדימה בפעילות )בוחן/מבחן(
 .1כעת ,הפעילות )הבוחן/מבחן( מוכנה לביצועם של הסטודנטים .לחיצה על הקישור "בוחן"
תוביל אותנו לאפשרות צפייה מוקדמת בפעילות עצמה.

 .2כדי לצפות בבוחן בתצוגה מקדימה נלחץ על הכפתור

 .3הפעילות )בוחן/מבחן( תוצג לנו בתצוגה מקדימה.
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.

הנמצא בתחתית המסך )בצד

 .4לאחר בחירת התשובות נלחץ על הכפתור
שמאל(.
 .5נאשר את ההגשה ,באמצעות לחיצה על הכפתור

.

 .6המערכת תציג לנו מספר נתונים שונים אודות ביצוע הפעילות )הבוחן/המבחן( באתר הקורס.
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פעולות עריכה על בוחן/מבחן קיים
 .1ראשית ,נלחץ על הקישור לפעילות בדף אתר הקורס הראשי.

 .2ניתן לראות כי ב"בלוק הניהול" שלפנינו מספר אפשרויות לביצוע.

א

ג

ב

א.

הגדרות – לחיצה על קישור אותנו למסך ההגדרות הכלליות של הבוחן.

ב.

ערוך בוחן – לחיצה על קישור זה תוביל אותנו למסך בחירת השאלות למבחן .נוכל
להוסיף שאלות בודדות לבוחן או לבחור מאגר שאלות אחר

ג.

תצוגה מקדימה – לחיצה על קישור זה תוביל אותנו לצפייה בבוחן בתצוגה מקדימה.

 4אין אפשרות להוסיף שאלה לבוחן שכבר הסטודנטים החלו לבצעו.
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עקיפת הגדרות עבור משתמש מסוים
המערכת מאפשרת למרצה לעקוף את הגדרות הבוחן המוגדרות לכלל הסטודנטים ולקבוע מאפיינים
ייחודיים עבור סטודנט מסוים.
ההגדרות שניתן לעקוף ולאפיין עבור סטודנט מסוים הן:
 .1תאריך תחילה וסיום של הבוחן )בשונה מהתאריך המוגדר לשאר הסטודנטים(.
 .2הגבלת זמן לביצוע הבוחן )בשונה מהזמן המוגדר לשאר הסטודנטים .אפשרות זאת מועילה
לסטודנט הזכאי לתוספת זמן וכו'(.
כדי ליצור הגדרות ייחודיות עבור משתמש מסוים יש לפעול באופן הבא:
 .1לחיצה על הקישור לפעילות הנמצאת בדף הראשי של אתר הקורס.

 .2בבלוק הניהול שנמצא בצד הימני של הדף נלחץ על הקישור "הגדרות משתמש מותאמות".
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וזאת כדי לבחור את

 .3במסך שיופיע לפנינו נלחץ על הכפתור
הסטודנט עבורו נרצה הגדרה ייחודית ואת מהות ההגדרה הייחודית.
 .4במסך "התאמת הגדרות" נגדיר את ההגדרות המבוקשות.

א

ב
ג
ד
ה
א.

ו

הגדרות למשתמש  -נבחר את שם הסטודנט עבורו נגדיר הגדרות שונות

באמצעות

סימון שמו.
ב.

תחילת/סיום הבוחן  -נבחר האם להגדיר תאריך וזמן אחרים לביצוע הבוחן )יש לסמן תחילה
את התיבה "פעיל"(.

ג.

הגבלת זמן  -נבחר האם להגדיר זמן אחר לביצוע המבחן )אפשרות זו טובה לסטודנטים
הזכאים להארכת זמן(.
שימו לב ,בהגדרת הארכת זמן יש לעדכן גם את "סיום הבוחן" וגם את "הגבלת הזמן".

ד.

מספר ניסיונות מותרים – כמה פעמים יכול הסטודנט שנבחר לבצע את הפעילות?

ה.

חזרה לברירת המחדל של הבוחן – במידה ונרצה לאפס את ההגדרות הרגילות של הבוחן
נלחץ על כפתור זה.

ו.

שמירה  -במידה ונרצה להגדיר הגדרות נוספות עבור סטודנט נוסף ,נלחץ על הכפתור
"שמירה והזנה של הגדרה מותאמת חדשה".
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עקיפת הגדרות עבור קבוצת משתמשים
המערכת מאפשרת למרצה לעקוף את הגדרות הבוחן המוגדרות לכלל הסטודנטים ולקבוע מאפיינים
ייחודיים עבור קבוצת סטודנטים מסוימת שהוגדרה מראש.
ההגדרות שניתן לעקוף ולאפיין עבור קבוצת סטודנטים הן:
 .1תאריך תחילה וסיום של הבוחן לקבוצות תרגול שונות.
 .2הגבלת זמן לביצוע הבוחן )בשונה מהזמן המוגדר לשאר הסטודנטים .אפשרות זאת מועילה
לסטודנטים הזכאים לתוספת זמן וכו'(.
כדי ליצור הגדרות ייחודיות עבור קבוצה מסוימת יש לפעול באופן הבא:
 .1לחיצה על הקישור לפעילות הנמצאת בדף הראשי של אתר הקורס.

 .2בבלוק הניהול שנמצא בצד הימני של הדף נלחץ על הקישור "הגדרות קבוצה מותאמות".
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וזאת כדי לבחור

 .3במסך שיופיע לפנינו נלחץ על הכפתור
את קבוצת הסטודנטים עבורה נרצה להגדיר הגדרות ייחודיות.

א
ב
ג
ד
ה
ו

ז

 .4במסך "התאמת הגדרות" נגדיר את ההגדרות המבוקשות.
א.

התאמת הגדרות לקבוצה  -נבחר את שם הקבוצה עבורה נגדיר הגדרות שונות.

ב.

דרושה סיסמה  -אם תפרטו כאן סיסמא ,אז משתתפים יחויבו להכניס את אותה הסיסמא
לפני שהם יוכלו לנסות ולענות על הבוחן.

ג.

תחילת/סיום הבוחן  -נבחר האם להגדיר תאריך וזמן אחרים לביצוע הבוחן )יש לסמן תחילה
את התיבה "פעיל"(.

ד.

הגבלת זמן  -נבחר האם להגדיר זמן אחר לביצוע המבחן )אפשרות זו טובה לסטודנטים
הזכאים להארכת זמן(.
שימו לב ,בהגדרת הארכת זמן יש לעדכן גם את "סיום הבוחן" וגם את "הגבלת הזמן".

ה.

מספר ניסיונות מותרים – כמה פעמים יכול הסטודנט שנבחר לבצע את הפעילות?

ו.

חזור לברירת המחדל של הבוחן – במידה ונרצה לאפס את ההגדרות הרגילות של הבוחן
נלחץ על כפתור זה.

ז.

שמירה  -לחיצה על כפתור זה תשמור את ההגדרות .במידה ונרצה להגדיר הגדרות נוספות
עבור סטודנט נוסף ,נלחץ על הכפתור "שמירה והזנה של הגדרה מותאמת חדשה".
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שחרור הבוחן לביצוע חוזר של הסטודנט
במידה והמרצה רוצה לשחרר את הפעילות )"בוחן"( לביצוע חוזר של סטודנט מסוים )או יותר( עליו
לפעול באופן הבא:
 .1לחיצה על הקישור לפעילות הנמצאת בדף הראשי של אתר הקורס.

 .2נלחץ על הקישור "ניסיונות מענה".

 .3המערכת ,מציגה לנו את פרטי הסטודנטים וניתוח מפורט של ביצועיהם בבוחן.

 .4נסמן את התיבה הסמוכה לשם הסטודנט עבורו נרצה לפתוח את המבחן לביצוע חוזר.

 .5נלחץ על הכפתור

.

 .6כעת ,הסטודנט יכול לשוב ולבצע את הבוחן בשנית.
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צפייה בנתוני הביצוע של הפעילות בוחן )ציונים וניתוח
שאלות(
לאחר שהסטודנטים החלו בביצוע הבוחן ,ניתן לצפות בתוצאותיו ולקבל נתונים סטטיסטיים עבור כל
נבחן וכל שאלה.
כמו כן ,ניתן לייצא את הנתונים לקובץ אקסל לצרכי בקרה ומעקב.
 .1נלחץ על הקישור לפעילות בדף האתר הראשי.

 .2ניגש ל"בלוק הניהול" הנמצא בצדו הימני של הדף ונבחר באפשרות "תוצאות" .תחת התפריט
"תוצאות" נבחר באפשרות "ציונים".
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 .3כעת ,יוצגו לנו הציונים ונתונים נוספים אודות התוצאות במבחן.

 .4ניתן לייצא את הנתונים לקובץ באופן הבא:
א .בחירת סוג הקובץ אליו נייצא את הנתונים ]בד"כ גיליון אלקטרוני )[(xls

ב .לחיצה על הכפתור "הורדה" ושמירת הקובץ אצלנו במחשב.
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באפשרותנו ליצור דוחות נוספים אודות ציוני הסטודנטים בקורס:
 .1דוח "היסטורית ציונים" -בתפריט הניהול נלחץ על "ציונים".

 .2לאחר מכן נלחץ על "היסטוריית ציון".
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 .3ניתן לראות את היסטוריית הציונים של כל תלמיד בכל פריט על פני הקורס ,ולא רק את הציון
הנוכחי כפי שהיה עד עתה .אפשרות זו יעילה למקרה בו נתוני המשתמש הוסרו בטעות מהקורס
ובמקרים בהם ישנו חשד לשינוי ציונים.
התצוגה יכולה להיות על פי משתתף נבחר ,פריט ציון ,נותן הציון ,ותאריך.
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ביטול שאלה "בעייתית" מבוחן שכבר בוצע
כאשר הסטודנטים סיימו לבצע את המבחן וקיבלו ציון ,לא ניתן למחוק שאלה שהסטודנטים כבר השיבו
עליה.
כדי שהציון לא יכיל את השאלה הבעייתית בכל זאת ,המערכת מאפשרת להגדיר בשנית את הניקוד
של השאלה ,כך שאם הניקוד יוגדר כ "0" -המערכת לא תתחשב למעשה בשאלה זו.
כדי להגדיר את הניקוד של השאלה מחדש ,נפעל באופן הבא:
 .1ראשית נלחץ על הקישור לפעילות )לבוחן(.

 .2במסך הבוחן ניגש ל"בלוק הניהול" שנמצא בצדו הימני של הדף ונלחץ על הקישור "עריכת
השאלות בבוחן".
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 .3במסך שלפנינו מוצגות כל השאלות שמופיעות בבוחן ספציפי זה.

 .4ניגש לשאלה אותה אנו רוצים לבטל מהבוחן ,ונלחץ על סימון העיפרון בכפתור הבא:
נגדיר שהניקוד יהיה  0במקום הניקוד  .1לאחר מכן נלחץ על הכפתור  Enterבמקלדת בכדי
לסיים.

 .5כעת ,השאלה לא מנוקדת ולא תילקח בחשבון בציון הסופי של כל סטודנט בפעילות זו.
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תיקון ניקוד עבור שאלה מבוחן שכבר בוצע
לעיתים קורה מצב שהתרחשה טעות הקלדה בשאלה ולא ניתן ניקוד לסטודנטים עבור תשובה נכונה
בבחינה.
ניתן לתקן זאת באופן הבא:
 .1ניכנס לאתר הקורס ונלחץ על "מאגר שאלות" במשבצת הניהול בצד ימין.

 .2נאתר את השאלה בה נפלה טעות ונלחץ על גלגל השיניים על מנת לערוך את השאלה.

 .3נשנה את הניקוד ל 100% -עבור כל תשובה שנרצה שתתקבל ונשמור שינויים.
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 .4כעת ניכנס לבוחן ונלחץ על הקישור "ניסיונות מענה".

 .5נלחץ על הכפתור "מתן ציון מחדש לכל ניסיונות המענה".

 .6נוכל לראות שהציונים התעדכנו.

43

פעילות מסוג בוחן

