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 יצירת בוחן במודל

 שלבים: 4ביצירת בוחן ישנם 

 יצירת מבחן חדש –שלב א' 

 לסטודנט או קבוצת סטודנטים הגדרת הארכת זמן –' בשלב 

 הוספת שאלות למבחן –' גשלב 

 בדיקת בוחן –שלב ד' 

 יצירת מבחן חדש –שלב א' 

 .הפעלת עריכהבראש העמוד הראשי של אתר הקורס, יש ללחוץ על   .1

 

 

 .הוספת משאב או פעילות יש ללחוץ על ביחידה הרצויה, .2

 

 .בוחן יש לבחור ,הפעילויות באזור   .3
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 ההוראות לביצוע המבחן את ובהנחייה לבוחן שם המבחן את להקליד יש שם בשדה .4

 .בשדה המתאים  V ניתן להציג את ההנחייה בעמוד הראשי של הקורס, לשם כך יש לסמן

 

 :ניתן לקבוע את התאריך והשעה של המבחן תזמוןב . 5  

 טווח הזמנים בו לסטודנטים יש גישה למבחן – סיום הבוחן + תחילת הבוחן .א

מגביל את הסטודנטים בכמות הזמן שיש להם לפתור את המבחן מהרגע בו התחילו את נסיון המענה. אם  – זמן הגבלת .ב

 .אפשרות זו מופעלת הסטודנטים יראו שעון ספירה לאחור בבלוק הניווט של המבחן

 בפרמטר פעיל להפעיל את הפרמטר V יש לסמן .ג
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 .למבחן ניסיוניות מענהמספר ו ציון עובר ניתן לקבוע בציונים .6

 על מנת שסטודנט לא יוכל לבצע מענה חוזר. 1יש לצין מספר מענה מותרים חשוב! 

 

 .הגדיר כי כל שאלה תפתח בעמוד חדשל מומלץ סידור השאלות בבוחן  .7

 ניתן להגדיר שיטת ניווט: חופשי )מאפשר  לסטודנט לעבור בין השאלות(  הגדרות נוספותתחת 

המענה  תניסיונובמהלך  יש לבטל את אפשרות הצגת התשובות הנכונות לסטודנטניווט חופשי,  ומאפשרים)חשוב! במידה 

 ( 9)סעיף 

 

 .ניתן לקבוע האם יתקיים ערבוב של התשובות בהתנהגות השאלה .8

 

 .שולטות על תצוגת הציונים בתום המבחן אפשרויות לתצוגת משוב .9

 להוריד את הסימון מכל הפרמטרים. מומלץ

 

 .שמירת שינויים והצגתם לסיום לחצו על  
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 לסטודנט או קבוצת סטודנטים הגדרת הארכת זמן –' בשלב 
 

 ניתן לבצע בשתי שיטות בהתאם לכמות הסטודנטים הנדרשים בהקלה זו. -במידה ויש סטודנטים הזקוקים להארכת זמן

 יש לבצע הגדרות משתמש מותאמות -במידה ובמדובר בסטודנטים בודדים .א
 יש לבצע הגדרות קבוצה מותאמות -במידה ומדובר בכמות סטודנטים גדולה יותר .ב

 .חר סיום הגדרות הבוחן כולל תזמוןאת ההגדרות הנ"ל יש לבצע רק לא

 

 סטודנטים בודדיםעבור  -הגדרות משתמש מותאמות .א

 מותאמות למשתמשהוספת הגדרות במסך המוצג ללחוץ על  יש להיכנס לבוחן, וללחוץ על הגדרות משתמש מותאמות

 

 .זןבהתאם למה שהו להזין בשדה את שם הסטודנט/ת.ז, שמות הסטודנטים יופיעו הסטודנטיםיש במסך שייפתח 

גדרות הבוחן כפי שהוגדר מלכתחילה, יש לשנות/להאריך בהתאם יופיע הה -תחילת הבוחן/סיום הבוחן -יש להגדיר 

 להארכת זמן המגיעה לסטודנט.

 שמירה, במידה ומדובר בסטודנט אחד.יש ללחוץ  -לסיום

 במידה ורוצים להוסיף הקלות לסטודנט נוסף – הזנה של הגדרה מותאמת חדשהושמירה או 
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 כמות סטודנטים גדולה יותרעבור  -הגדרות קבוצה מותאמות .ב
 

 צהיצירת קבוצה והגבלת הבוחן לקבובמדריך הנחיות להקמת קבוצה, ניתן למצוא  -ראשית, יש להקים קבוצה
 

 לאחר מכן, יש להיכנס לבוחן, בגלגל שיניים מצד שמאל, יש לבחור בהגדרות קבוצה מותאמות.

 

 לבחור את שם הקבוצה כפי שייצר, שמות הקבוצה יופיעו בהתאם למה שהוגדר קודם.יש במסך שייפתח 

גדרות הבוחן יופיע הה  כברירת מחדל -בהתאם להארכת זמן המגיעה לסטודנט תחילת הבוחן/סיום הבוחן -יש להגדיר 

 כפי שהוגדר מלכתחילה, יש לשנות/להאריך בהתאם להארכת זמן המגיעה לקבוצה.

 יש ללחוץ שמירה )במידה ולא בוצע שינוי, הוא לא יאפשר שמירה( -לסיום
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 הוספת שאלות למבחן –' גשלב 

 .עריכת השאלות בבוחן על לחצו .1

 

 אופנים: 3ניתן להוסיף שאלות ב

 יצירת שאלה חדשה  .1

 שאלה חדשה ולאחר מכן על הוספה על ללחוץ יש ליצירת שאלה חדשה  

 .הוספה על ללחוץ השאלה ולסיום סוג כעת יש לבחור את

 

מאגר ממכלל השאלות במאגר )להנחיות להוספת שאלות   שאלותבאופן עצמאי של הבחירת – הוספת שאלות ממאגר שאלות .2

 (יצירת שאלות וייבוא למבחןמדריך יש לפנות ל

)להנחיות בחור באופן עצמאי את השאלות מכלל השאלות במאגר מערכת למתן אפשרות ל -שאלה אקראית מקטגוריה .3

 (  לחץ כאןלהוספת שאלות מקטגוריה 
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 בדיקת בוחן –שלב ד' 

 .שם הבוחן על לחצו .1

 

 .ניסיונות מענה על ללחוץ במסך שיפתח יש  .2

 

 .על מנת לבדוק את המבחן ולתת ציון סקירת ניסיון מענה על ללחוץ תיפתח רשימת הסטודנטים והציונים. ישכעת   .3

 

 לאחר מתן ציונים לשמור שינויים לא לשכוח 
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