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 הערכה ומעקב

 בדיקת מטלות
 

לצפות במטלות   - לעקוב בצורה נוחה אחרי הגשות הלומדים ים במרחב הלימודלמור תמאפשר Moodleמערכת 

 השלבים השונים בבדיקת מטלההפעולות ונפרט על  זה במדריך .מילוליות ועוד לתת ציונים והערות, שהוגשו

 

 כניסה למטלה

 

 י לחיצה על שם המטלה"יש להיכנס למטלה דרך מרחב הלימוד ע .1

 

 
 

 מספר, "(משתתפים"שדה ) המשתתפים במרחב לימוד מספרלראות את  יתןנ מטלהכניסה לבמסך  .2

שדה ) המטלות שהוגשו ועדיין לא קיבלו ציון מספרואת , "(הוגש"שדה ) את המטלההמשתתפים שהגישו 

 ."(דורש מתן ציון"

ואת הזמן הנותר  ,"עד לתאריך"את התאריך האחרון להגשת מטלה בשדה  זהבנוסף ניתן לראות במסך 

 ."זמן ההגשה"הגשת המטלה בשדה  לסיום

 

 
 

 

יש ( מטלות ומתן ציון ממנה ניתן להגיע גם למסך בדיקת)טבלת הציונים של כל הלומדים ב צפותל על מנת .3

 " הצגת מתן ציונים להגשות"ללחוץ על כפתור 
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 הכיתתית ציונים/טבלת ההגשות

 

נוכל לראות במסך זה את . של כל התלמידים הציונים/טבלת ההגשותאת המציג  לאחר הלחיצה יפתח מסך .4

יסומנו כל " מצב"בעמודה . תלמיד שורה עם פרטי ההגשה שלו לכל  - לומדים במרחב הלימודרשימת ה

לתלמידים שטרם הגישו את המטלה יופיע כיתוב ". הוגש למתן ציון" שהוגשו בצבע ירוק עם כיתוב המטלות

 ".אין הגשה"

 

 
 

מתן  /הצגת"כפתור 
 "ציונים להגשות

המטלה 
טרם 

 הוגשה

המטלה 

 הוגשה
רשימת 

 תלמידים
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עדכון "ה ואת תאריך ההגשה בעמוד ,"קבצי הגשה"בעמודה  לראות את קבצי ההגשה של הלומדים ניתן .5

 יש ללחוץ על שם הקובץלצורך בדיקתו  למחשב האישי על מנת להוריד קובץ המטלה". אחרון

 

 
 

 שדה העורך במקוםביכתבו טקסט ישירות )התלמידים יגישו תוכן מקוון במידה ובהגדרות המטלה נקבע כי 

ניתן לראות את תקציר הטקסט זו  עמודהב ."תוכן מקוון" לטבלת ההגשות עמודה תתווסף (קובץ לצרף

 רדטקסט זה נפתח לתצוגה מלאה במסך נפ "מגדלת זכוכית"י לחיצה על אייקון "וע, דשהגיש התלמי

 

 
 

 הורדת כל" י לחיצה על אפשרות"ע (ZIPכקובץ )ניתן להוריד את כל קבצי התלמידים בצורה מרוכזת  .6

 בחלק העליון של המסך" פעולת מתן ציון"בשדה " ההגשות

 

 
 

– עמודות 
" קבצי הגשה" 

  "עדכון אחרון"ו

הורדת הגשות 

 הלומדים למחשב

תוכן " עמודה

  "מקוון



 משרד החינוך
 מידע טכנולוגיה ומערכות, מינהל תקשוב

 1.3בגרסה  Moodle, ע"חטחלופות בהערכה   
 

 inna ידי-נשמר לאחרונה על  
  www.gov.il: שער הממשלה אתר   www.education.gov.il: אתר המשרד 

 9 מתוך 4 עמוד

 

 מעבר למסך בדיקת מטלה 

 

 "ציונים" הבעמוד" ציונים"יש ללחוץ על כפתור  ולצפות בהגשות על מנת לתת ציונים למטלות הלומדים .7

 

 
 

 ולתת ציון ומשוב ,ניתן לצפות במטלה שהגיש הלומד בו, "מטלהבדיקת "לחיצה על כפתור זה תפתח מסך 

 .מילולי

 במסך כניסה למטלה "ציונים"י לחיצה על כפתור "ע באופן ישיר גם בדיקת מטלהניתן להיכנס למסך : הערה

 

 
 

 מסך בדיקת מטלהמבנה 

 :אזוריםשני ל מחולק" בדיקת המטלה"מסך  .8

 תוכן המטלה שהגיש הלומד אזור שמאלי בו מופיע  

 תת ציון ומשוב על וגם ל, תוכן מקוון שהגיש הלומד/ראות את קובץ המטלהבו ניתן לימני  אזור

 המטלה  

 "ציונים"כפתור 
במסך כניסה 

 למטלה

  כפתור ציונים
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הם יאו את שנ ,בנפרד (הימני והשמאלי) האזוריםמניתן להציג כל אחד  - תצוגות שונותלמסך זה קיימות 

בשורה של שמירת )צד ימין כפתורים המופיעים בתחתית המסך מהמעבר בין התצוגות מתבצע בעזרת . ביחד

 (שינויים

 

 
 

 

 

האזור )בחלק העליון של אזור תוכן המטלה  יםהמופיע החציםי "ע הגשת הלומדבין עמודי  לדפדףניתן 

 (השמאלי

 

 
 

 

 

 

 

 תוכן המטלה
אזור המציג את 

בו , הגשת הלומד
ניתן לתת ציון ומשוב 

 על המטלה

כפתורים לשינוי תצוגת 
 מסך בדיקת מטלה

עמודי מעבר בין 

 ההגשה
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 מסך בדיקת מטלה בפעולות 

 

 :(האזור הימני) מתן ציון ומשוב למטלהבאזור פעולות שניתן לבצע  .9

 

 קבצי הגשה ותוכן מקוון -  צפייה בתוכן המטלה  

 .על אייקון הפלוס י לחיצה"עתצוגה מלאה ניתן להרחיבו ל, והוגש תוכן מקווןבמידה 

 י לחיצה על שם הקובץ"למחשב האישי ע ניתן להוריד את קובץ ההגשה

 

 ציונים"בשדה מתבצע  על המטלהציון  מתן " 

 

 
 

 משובים כהערות" בשדה מתבצעת למטלה מילולי משוב הוספת." 

הערות על  ולהעיר ,"משובים כהערות"התלמיד לתוך שדה  שהגישניתן להעתיק את הטקסט  :טיפ

 הטקסט בצבע שונה

 

 

תוכן מקוון 

 שהגיש הלומד

קובץ 

 ההגשה



 משרד החינוך
 מידע טכנולוגיה ומערכות, מינהל תקשוב

 1.3בגרסה  Moodle, ע"חטחלופות בהערכה   
 

 inna ידי-נשמר לאחרונה על  
  www.gov.il: שער הממשלה אתר   www.education.gov.il: אתר המשרד 

 9 מתוך 7 עמוד

  הערות"י לחיצה על קישור "ע חדשותאו לכתוב הערות למטלה צירף ניתן לצפות בהערות שהתלמיד"  

 

 
 

 

 .בתחתית המסך" שמירת שינויים"מטלת התלמיד ומתן הציון יש ללחוץ על כפתור לאחר בדיקת  .11

 התלמיד יקבל הודעה לדואר האלקטרוני שהוזן ציון להגשתו  V-מסומן ב" הודעה לסטודנטים"אם שדה 

 

 
 

 

 ברשימה נפתחת בשדההרצוי ניתן לבחור את התלמיד של תלמיד נוסף  על מנת לעבור לבדיקת הגשה .11

 (אחורה/קדימה)כמו כן ניתן לדפדף בין התלמידים בעזרת החצים . (בחלק העליון של המסך)" עבור לתלמיד"

 

 
 

 

 מתן ציון מהיר בטבלת ההגשות

 

 4-6סעיפים ) נוספת למתן ציונים היא הזנת ציון ישירות לטבלת ההגשות המשותפת של כל התלמידים דרך .12

מתחת , באזור אפשרויות" מתן ציון מהיר"בתיבת בחירה  vזו פעילה כאשר מסומן  אפשרות. (במדריך זה

 .לטבלת ההגשות

שמירת שינויים 

 והודעה לסטודנטים

כתיבת הערות 
צפייה בהערות /

 על ההגשה
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 בעמודות טבלת הציוניםהערות להגשה ישירות בתוך /מורה להזין או לעדכן את ציוני התלמידיםיוכל בדרך זו 

 שמירת כל השינויים של"בסיום עדכון הציונים יש ללחוץ על כפתור  ".משובים כהערות"ו" ציונים"

 ."מתן ציון מהיר

 

 
 

 

 

 בטבלת ההגשות פעולות עבור משתמשים נבחרים

 

ולבצע פעולות מסוימות  ,בטבלת ההגשות "בחירה"במרחב לימוד בעמודה  לומדיםמספר  V-ניתן לסמן ב .13

 .את כל המשתתפים  V-יסמן ב( בחירה) בתיבה ליד שם העמודה  V-סימון ב. משתמשים אלהעבור 

 

הפעלת אפשרות 
 מתן ציון מהיר

 הזנת ציון

 הזנת משוב

שמירת 

 שינויים
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 :"(ביצוע"יש לבחור את הפעולה הרצויה וללחוץ על כפתור ) הפעולות שניתן לבצע הן

 לעדכן הגשה קיימת או להוסיף)פעולה זו מונעת מתלמידים לבצע שינויים בהגשה  - נעילת הגשות 

 (.הגשה חדשה

 י התלמיד"ומאפשרת עריכת הגשה ע ,פעולה זו מבטלת את פעולת הנעילה - פתיחת הגשות 

  הורדת קבצי ההגשה למחשב האישי –הורדת ההגשות שנבחרו 

 קביעת תאריך אחרון חדש להגשת מטלה - מתן הארכת זמן 

 

 
 

 

 תרגול עצמי

 תנו ציון והערה מילולית. בצעו בדיקת מטלה שהגיש הלומד במרחב הלימוד

 

בחירת לומד 
ספציפי או כל 

   הלומדים


