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 הערכה ומעקב

 מחוון 
 

 שתי שיטות אלה נוצרות ומוגדרות ברמת. מחוון ומחוון פשוט הן שיטות מתקדמות למתן ציון לפעילות מטלה

 מורה -במחוונים שהוגדרושות שימוש חוזר ניתן לע. הפעילות הספציפית ומהוות חלק מהנתונים של אותה פעילות

 . יכול להתבסס על מחוון שכבר יצר בפעילות אחת כתבנית כדי ליצור מחוון בפעילות אחרת

 

 כאשר לכל מדד מוגדרות רמות או אמות מידה, הינו כלי למתן ציון מתקדם בו הציון ניתן על פי מדדים (rubric) מחוון

 ובתהליך הבדיקה המורה בוחר איזו, אמת מידה ניתן ניקוד בשלב הגדרת המחוון לכל. )רמות 3מחדל היא  תבריר(

 הציון הסופי מצטבר מסכום הנקודות של כל המדדים. רמה או אמת מידה מתאימה למטלת התלמיד בכל מדד

 .ניתן לתת הערה מילולית לכל מדד, בנוסף. ומחושב באופן אוטומטי

 

 מחוון יצירת

 

מדריך  ולמידע נוסף רא ) הוספת פעילות מטלה למרחב לימודהשלב הראשון בתהליך הגדרת מחוון הינו  .1

שיטות למתן "בשדה  "מחוון"אפשרות יש לבחור  המטלה במסך הגדרות .("הוספת מטלה למרחב הלימוד"

 " ציונים"תחת נושא  "ציון

 

 
 

 .בתחתית העמוד" והצגתםשמירת שינויים "יש ללחוץ על כפתור  מטלהבסיום עריכת הגדרות ה .2

 

בחירה 
באפשרות 

 "מחוון"
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 ליצור מחוון חדש  כדי" יצירת טופס מתן ציון על ידי מחוון חדש"במסך הנפתח יש  ללחוץ על כפתור  .3

 

 

 

 

 הגדרות המחווןמסך 

 

מסך בפירוט שדות  .המחוון ותהגדר מסךייפתח  "יצירת טופס מתן ציון על ידי מחוון חדש"על  לאחר הלחיצה .4

 :זה

 

  קובע את שם המחוון" שם"שדה 

 

 

 

 תיאור"המחוון בשדה  ניתן לכתוב פירוט נוסף אודות" 

 

יצירת טופס מתן 
ציון על ידי מחוון 

 חדש

שמירת "כפתור 
 "והצגתםשינויים 

 

 שם המחוון
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 קבוצת הגדרות נפרדתלכל מדד  - מופיעות הגדרות המדדים למחוון" מדדים" שדהב. 

 

להגדיר את  עבור כל מדד יש. לכל מדד רמותאו  אמות מידהכברירת מחדל יופיעו במחוון שלוש 

  .אמות המידה שלו ואת מספר הנקודות הניתנות בכל רמה

 

   

 

 

 ". הקליקו על עריכת המדד"על  לחוץהמדד יש לשם  על מנת להגדיר את

 ."המידה - לעריכת אמת הקליקו" על לחוץיש ל אמות המידה את על מנת להגדיר

 .מספר הנקודותעל מנת להגדיר את מספר הנקודות הניתנות בכל אמת מידה יש ללחוץ על 

 .או מספרים ניתן להזין טקסט הופכת את השדה למלבן לבן בו הקלקה/לחיצהה

 

  

 

 

 " הוספת אמת מידה"כפתור היש ללחוץ על  למדד נוספת אמת מידהלהוספת 

 

 

 

 תיאור המחוון

אמות מידה 

 של מדד

הוספת אמת 

 מידה למדד

הופכת את השדה  הקלקה
ניתן להזין  למלבן לבן בו

 או מספרים  טקסט
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  האיקס מתחת לאמת המידהכפתור היש ללחוץ על  אמת מידה למדד מחיקתל

 

  

 

 

 " מדדהוספת "כפתור היש ללחוץ על  מדד חדש למחווןלהוספת 

 

 

 

 

 . הגדרות למדד החדש קבוצתלאחר הלחיצה תתווסף 

 

אשר לכל אחד מהם , (שימוש במקורות, מבנה, תוכן העבודה) למחוון עם שלושה מדדים דוגמא

 :שלוש אמות מידה

 

  

 

 . בשדה על הטקסט הכתוב לחיצהבכל שדות המדד על  התוכןלערוך את ניתן 

ולשנות את סדר הופעת ,   המופיע מימין למדד  י לחיצה על אייקון איקס"ע מדדיםניתן למחוק 

 .  ני החיצים המופיעים מימין למדד י לחיצה על אייקו"ע המדדים במחוון

 .י לחיצה על אייקון השכפול המופיע מימין למדד "ניתן לשכפל את המדד ע

כפתור איקס למחיקת 

 אמת מידה

הוספת 
 מדד חדש
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עד , ועולה הניקוד של הרמות הולך. עבור כל מדד אמות מידה בעלות ניקודיש להגדיר  !שימו לב

 .הניקוד המקסימאלי לאותו מדד ברמה האחרונה

 

 אפשרויות אלה קובעות למשל. המחווןשל נוספות  הגדרותמופיעות " אפשרויות המחוון" באזור, 

כברירת . האם ניתן יהיה להזין משוב מילולי עבור כל מדדהאם המחוון יהיה מוצג לתלמידים או 

 .v-האפשרויות מסומנות ב מחדל כל

 

 

 

 בתחתית עמוד" המחוון והפיכתו לפעילשמירת "בסיום עריכת המחוון יש ללחוץ על כפתור  .5

 

 

 

 

 

 

 עריכת מחוון קיים

מחוון "<  "מתן ציון מתקדם" אפשרות י לחיצה על "ע שנוצר או למחוק אותויתן לחזור ולערוך את המחוון נ .6

(rublic)" מטלההניהול של ה במשבצת 

שמירת המחוון "כפתור 

 "והפיכתו לפעיל

אייקונים למחיקת 
שינוי שכפולו ו, המדד

 במחווןסדר הופעתו 
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לערוך או " וון נוכחיחמחיקת מ"י לחיצה על הכפתור "בו ניתן למחוק את המחוון עפתח מסך ילאחר הלחיצה י

 "וון נוכחיחעריכת מ"הכפתור י לחיצה על "עאותו 

 

 
 

 

 

 בדיקת מטלה בעזרת מחוון

 המתאימה ביותר למטלת( הרמה)בתהליך בדיקת מטלה בעזרת מחוון בוחר הבודק את אמת המידה  .7

 עבור עלניתן לכתוב הערה מילולית , כמו כן. אמת המידה הנבחרת תיצבע בצבע ירוק. התלמיד עבור כל מדד

 .ציון המטלה יהיה מורכב מסכום הנקודות בכל המדדים שהוגדרו במחווןה. מדד במלבן הלבן הריק

עריכת המחוון דרך 
משבצת הניהול 

 במטלה

כפתורים לעריכת 

 המחוון ומחיקתו
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 תלמידי "צפייה בתוצאות בדיקת המטלה ע

 

 :התלמיד את המשוב ואת הניקוד שניתן לעבודתו באופן הבאיראה  המורהעל ידי לאחר סיום בדיקת המטלה  .8

 

 

 

התלמיד צבר ) 111י המערכת והומר לסקלה של "הציון שקיבל התלמיד עבור המטלה חושב באופן אוטומטי ע

 .( 83 לכן הציון הסופי שלו הוא, שהם הציון המקסימאלי במטלה 6נקודות מתוך  5

 

 תרגול עצמי

 לבדיקת המטלהצרו מחוון ולמרחב לימוד אותו אתם מנהלים  מטלההוסיפו 


