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 למבחן:יצירת שאלות 

 

  שתי דרכיםישנם  – מאגר שאלותהקמת-  
 יצירת שאלות באופן עצמאי  

  יבוא שאלות 

 

 שתי דרכיםישנם  -לבוחןאלות משיכת הש-  
 )ממאגר השאלות )בחירת השאלות באופן עצמאי 

 ריה )בחירת השאלות על ידי המערכת באופן אוטומטי(ה אקראית מקטגושאל 
 

 

  מאגר שאלותהקמת-  
 

 יצירת שאלות באופן עצמאי 

 על מנת לבנות את המאגר, יש להיכנס לגלגל שיניים, אפשרויות נוספות, מאגר שאלות, שאלות.

 

 .יש לבחור ביצירת שאלה חדשה, ובמסך שייפתח, לבחור את סוג השאלה המבוקש, והוספה
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 :הגדרות השאלה זהות לכל סוגי השאלות

 .משמש לזיהוי השאלה. רק המרצה רואה זאת – ם השאלהש

 .השאלה שיוצג לסטודנט תוכן – תוכן השאלה

 .ניקוד מספרי לשאלה – ניקוד

 .מספר התשובות הנכונות – תשובה אחת או תשובות מרובות

 .ערבוב תשובות

 .אופן המספור – למספר את האפשרויות

 .ברירה-לדוגמה: שאלה מסוג רב

 

 .100%ל ציון אתתחת התשובה הנכונה יש לשנות  .…2, 1בחירה  את התשובות רשמו בתוך :הגדרות התשובה 

 

 !לא לשכוח לשמור את השאלות בסיום 

 

 כאן לצפיה לחץ -יבוא שאלות באופן אוטומטיל  
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 משיכת השאלות מהמאגר לבוחן

 ממאגר השאלות-  

 השאלותיש להיכנס לבוחן, עריכת השאלות בבוחן, תחת הוספה לבחור ממאגר   

 

 

 במסך שייפתח, יש לבחור את השאלות שנרצה להכניס למבחן, ולסיום ללחוץ הוספת השאלות הנבחרות לבוחן
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 יתן לבצע ערבול לשאולות או לתשובות:נ

 יש לסמן  – ערבול שאלותV  עריכת השאלות בבוחןבעת 

 
 לשונית התנהגות השאלה תחת הבוחןיש לסמן כן, בהגדרות  – ערבול תשובות 

 

 

 ריה ה אקראית מקטגושאל 

 ניתן לבנות בוחן, בו לכל סטודנט יוצגו כמות שאלות זהה, אך שאלות שונות.

 .אקראית מקטגוריהשאלה  ולאחר מכן על הוספה על ללחוץ יש לבניית בוחן בעל שאלות אקראיות,

 

הוספת הרצויה בבוחן ,ולסיום ללחוץ על  כמות השאלות, יש לבחור את מספר שאלות אקראיותבקטגוריה 

  אקראיותשאלות 

  לצידה. היש לוודא תקינות , כאשר נראה את כמות השאלות המעורבלות עם ציור של קוביי

 

 

 


