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 בחנים

 עריכת הבוחן

 
 .בשלב עריכת הבוחן מתבצע ארגון וסידור השאלות בבוחן ומתן ניקוד לכל שאלה

 

 :שלבי עריכת הבוחן

 

 דרך מרחב הלימודלאחר סיום יצירת הבוחן וקביעת הגדרותיו יש להיכנס לבוחן  .1

 

 

 

 

תופיע במרכז , הוספנו שאלות לבוחן בלבד וטרם של הבוחן יצרנו את המסגרתמכיוון שבשלב הגדרת הבוחן  .2

 "עריכת השאלות בבוחן"יש ללחוץ במסך זה על כפתור  .לבוחן שאלות המסך הודעה שעלינו להוסיף

 

 

 

 

במשבצת " עריכת השאלות בבוחן"באפשרות י בחירה "ניתן להגיע למסך עריכת השאלות בבוחן גם ע

 .של הבוחן  הניהול

 

שאלות העריכת 

 בבוחן
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 הוספת שאלות לבוחן .3

 "הוספה"על כפתור  לחיצהי "ן עניתן להוסיף שאלות לבוח" עריכת שאלות בבוחן"במסך הנפתח של 

 

 

 

ניתן להוסיף שאלות . להוספת שאלות לבוחן השיטהניתן לבחור את בעזרתו , יפתח תפריטלאחר הלחיצה 

 :לבוחן במספר דרכים

 

 הוספת שאלה"י בחירת אפשרות "יצירת שאלה חדשה בבוחן ע" 

  ממאגר שאלות"י בחירה באפשרות "ממאגר שאלות ע (שהוגדרה מראש)הוספת שאלה קיימת" 

 הוספת שאלה אקראית 

עריכת 
שאלות ה

 בבוחן

" הוספה"כפתור 
 להוספת שאלות לבוחן
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 הוספת שאלה: 

בחור יש ל. לבוחן בחירת סוג השאלה להוספהלתיפתח חלונית , "הוספת שאלה"אם נבחר באפשרות 

 ".הוספה"ולאחר מכן ללחוץ על כפתור , את סוג השאלה הרצוי

 ".סוגי שאלות בבוחן"מדריך  ורא והגדרותיהן השאלות הקיימות למידע נוסף אודות סוגי

 

 

 

 

  השאלותממאגר: 

 בחור את השאלות הרלוונטיות ממאגרפתח מסך בו ניתן לי ,"ממאגר שאלות"אם נבחר באפשרות 

בתיבת הסימון מימין   V וסיף שאלה כלשהי יש לסמן על מנת לה. אותן נרצה להוסיף לבוחן השאלות

 "השאלות הנבחרות לבוחן הוספת"כפתור  וללחוץ על, לשאלה

הוספת שיטות ל

 שאלה לבוחן

כפתור 

 "הוספה"
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קיימת אפשרות להציג שאלות הממוקמות בקטגוריות שונות  בחירת שאלה ממאגר שאלותבמסך 

בחלק העליון של " בחירת קטגוריה"המתאימה בשדה  יש לבחור את הקטגוריה. במאגר השאלות

 .המסך

 

 

 

 

 הוספת שאלה אקראית: 

הקטגוריה ממנה נרצה  בחור אתפתח מסך בו ניתן לי ,"הוספת שאלה אקראית"באפשרות אם נבחר 

הרצויה אקראית יש לבחור את הקטגוריה וסיף שאלה על מנת לה. להוסיף את השאלה האקראית

מספר "לבחור את מספר השאלות האקראיות שנרצה שיתווספו לבוחן בשדה , "קטגוריה"בשדה 

 ."(מקטגוריה)הוספת שאלות אקראיות "הכפתור  וללחוץ על, "שאלות אקראיות

 

 הוספת"כפתור 
השאלות הנבחרות 

 "לבוחן

תיבת סימון 
לבחירת 
 השאלות

בחירת 

 קטגוריה
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 "עריכת השאלות בבוחן"לאחר הוספת מספר שאלות לבוחן נוכל לראות את השאלות שהוספנו במסך  .4

 

 

 

 

 

בחירת 

 קטגוריה

ירת מספר בח
שאלות 

אקראיות 

 המהקטגורי

הוספת "כפתור 
שאלות 

אקראיות 

 ("מקטגוריה)

השאלות 
 בבוחן
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 עמודמעברי  .5

י "כאשר ניתן להוסיף או להסיר מעברי עמוד ע, השאלות מחולקות לפי עמודים" עריכת השאלות בבוחן"במסך 

באופן . קובע היכן יתחיל עמוד חדש בבוחן" מעבר עמוד"מיקום ". מעבר עמוד הסרת/הוספת"לחיצה על אייקון 

 .באותו עמודבעמוד נפרד או למקם מספר שאלות  זה ניתן להגדיר שכל שאלה תופיע

 

 

 

 

ניתן ללחוץ על כפתור , מספר קבוע ואחיד של שאלות פר עמוד לאורך כל הבוחן ורוצים שיופיע במידה

לסיום יש ללחוץ על כפתור . נפתחתהמספר השאלות הרצוי בחלונית ולבחור את  ,"מחדשעמודים  רפוסמ"

 ". ביצוע"

 

 

 

 

 

 לאחר(. 111או  11לרב יהיה ) הבוחןקובע את ערכו המספרי המקסימאלי של   "הציון המרבי הוא"שדה ה .6

 'שמירה'יש להקיש על כפתור  הרצוי בשדה הערך זנתה

 

הסרת מעבר 

 עמוד

הוספת 

 מעבר עמוד

מספור כפתור 

 עמודים מחדש

 כפתור ביצוע

בחירת מספר 
שאלות שיופיעו 

 בכל עמוד בבוחן
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 :השאלהפעולות על  .7

 :שונותפעולות בעזרתם ניתן לבצע ליד כל שאלה מופיעים אייקונים 

 על ידי לחיצה על העיפרוןשל שאלה  הניקודניתן לשנות את  - ניקוד ברירת המחדל של השאלה, 

 'ENTER'ולחיצה על , כתיבת הערך הרצוי

 

 

 

 

 הגדרות של השאלה עריכת למסךכניסה  - גלגל שיניים 

 

 

  גרירה ושחרור" מאפשר להזיז את השאלה למיקום אחר בתוך הבוחן ע - ראשי 4חץ 

 

 

 

 

  אייקון X- מחיקת השאלה מטופס הבוחן 

 

 

 

 

 פתיחת חלונית צפייה מקדימה בשאלה - אייקון זכוכית מגדלת 

 

 ציון מרבי בבוחן

ניקוד קביעת 

 שאלהל

הגדרות עריכת 

 השאלה

 שאלההזזת 

 שאלהמחיקת 
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או בעזרת  ,בסרגל הניווט ם מרחב הלימודי הקלקה על ש"ור למרחב הלימוד עבסיום עריכת הבוחן ניתן לחז .8

 "לקורס חזרה"הכפתור 

 

 

 תרגול עצמי

 כך שכל שאלה תופיע בעמוד חדש, מספר שאלות לבוחןהוסיפו  .1

 קבעו ניקוד כללי לבוחן וניקוד לכל שאלה .2

 ולאחר מכן צפו בתצוגה מקדימה של השאלה, מסוימת לעמוד אחרהזיזו שאלה  .3

צפייה מקדימה  

 בשאלה

חזרה "כפתור 

 "לקורס


