
 משרד החינוך
 מידע טכנולוגיה ומערכותמינהל תקשוב, 

 3.5בגרסה  Moodle, חט"עחלופות בהערכה   
 

 חלי ידי-נשמר לאחרונה על  
  www.gov.ilשער הממשלה : אתר   www.education.gov.ilאתר המשרד : 

 4 מתוך 1 עמוד

 פעילויות

 אגרון מונחיםיבוא ויצוא מונחים ל
 4מתוך  4מדריך 

 
בסדרת  רביעי. זהו מדריך מונחים מאגרון המונחים אולייצ אלייב" תלמדו יבוא ויצוא מונחים לאגרון מונחיםבמדריך "

 .אגרון מונחיםהמדריכים בנושא פעילות 

 מאגרון מונחים: יצוא מונחים

 

, לשמור את לכךמאפשר למורה או למשתמש אחר בעל הרשאות מתאימות  מונחיםאגרון ממונחים של  יצואתהליך 

-לאגרון מונחים אחר ב ייבא מונחים מאגרון המונחים באמצעות קובץ זהל. ניתן  XMLכקובץהמונחים באגרון 

Moodle. 

 " במשבצת הניהול באגרון המונחים.צוא מונחיםימונחי האגרון מתבצע ע"י לחיצה על אפשרות "תהליך הייצוא של 

 

  

יצוא מונחים 
 במשבצת ניהול
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ייצוא ". על מנת לייצא את מונחי האגרון יש ללחוץ על כפתור "XMLיצוא מונחים לקובץ פתח מסך "ילאחר הלחיצה 

 למחשב האישי של המשתמש.   XML-הלחיצה תתבצע הורדה של קובץ ה בעקבות" במסך זה. מונחים לקובץ

 

 

 לאגרון מונחים: יבוא מונחים

 

לייבא , לכךמאפשר למורה או למשתמש אחר בעל הרשאות מתאימות  מונחים לאגרון המונחיםשל  יבואתהליך 

 . XMLקובץ מונחים לאגרון המונחים בעזרת

 

 תהליך יבוא מונחים לאגרון מונחים: שלבי

 

" במשבצת הניהול באגרון מונחים בואישל מונחי האגרון מתבצע ע"י לחיצה על אפשרות " בואתהליך היי .1

 רוצים לייבא את המונחים. אליוהמונחים 

 

 

 

כפתור "יצוא 
 מונחים לקובץ"
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 האישי מהמחשב XML - ה קובץאת  הוסיףל". יש XMLקובץ מ רשומות יבאפתח מסך "ילאחר הלחיצה   .2

" בתהליך הסטנדרטי של הוספת קבצים למערכת )למידע נוסף ניתן להיעזר במדריך קובץ לייבואשדה "ב

 ."(הוספת קבצים למשאב או פעילות"

 

 
 

 

 ":ליבואהוספת הקובץ ניתן יהיה לראות את הקובץ הנ"ל תחת שדה "קובץ השלמת תהליך לאחר  .3

 

 
 

  

 בחירת" כפתור
להוספת קובץ  קובץ"

 מהמחשב האישי

הקובץ שנבחר מופיע 
 "קובץ ליבואבשדה "
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 " ניתן לבחור האם היבוא יתבצע לאגרון מונחים נוכחי או לאגרון מונחים חדש.יעדשדה "ב .4

 בשדה "יבוא סיווגים". Vניתן לייבא גם את סיווגי המונחים ע"י סימון 

 

 ".שמירהעל מנת לסיים את תהליך הייבוא יש ללחוץ על הכפתור " .5

 

 
 

 

יתקבל מסך המציג את כמות המונחים שיובאו לאגרון. יש ללחוץ על כפתור "המשך" במסך  לאחר הלחיצה .6

 זה.

 

 תרגול עצמי

 במחשב האישי שלכם.  XML-מאגרון מונחים ושמרו את קובץ הבצעו תהליך יצוא מונחים  .1
פתחו אגרון מונחים חדש ויבאו אליו את המונחים מהאגרון הראשון באמצעות תהליך יבוא מונחים לאגרון  .2

 מונחים. 
 

 אגרון מונחים.מדריכים בנושא  ארבעהבסדרת  רביעימדריך זה הינו ה שימו לב!

 כפתור "שמירה"
 

 יעד ליבואבחירת 
 

 כפתור "המשך"
 

יבוא שדה 
 סיווגים
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