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 בחנים

 בדיקה ידנית של שאלה פתוחה
  

לכן על . י המערכת"אינה נבדקת באופן אוטומטי ע( שאלה פתוחה ארוכה –מאמר : שאלה מסוג)פתוחה בבוחן שאלה 

 .לבדוק ולתת עליה ציון, באופן ייזום אליה המורה להיכנס

 : לפי השלבים הבאיםבדיקה ומתן ציון לשאלה פתוחה מתבצעת 

 

". סכמו בקצרה את המאמר בנושא התחממות כדור הארץ"ים את התהליך בעזרת שאלה פתוחה נדג .1

 תשובתםבה הם יכולים לכתוב באופן חופשי את , לתלמידים מוצגת תיבת טקסט

 

 

" תוצאות"על קישור  לחיצה י"ע, בוחןתוצאות י התלמיד על המורה להיכנס למסך "לאחר הגשת הבוחן ע .2

מסך בו מופיעות ) הראשי של הבוחן במסך" ניסיונות מענה"או על קישור , במשבצת ניהול של הבוחן

 (ההנחיות לתלמידים

 

 
 

 

 

קישור 
תוצאות"

" 

נסיונות "קישור 

 "מענה
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טבלה זו מציגה רשימה . אזור בו מוצגת טבלה עם תוצאות התלמידיםיש לגלול למטה את המסך הנפתח עד ל .3

, נעמה תלמידה -בדוגמא זו התלמידים הם  , בשורה נפרדתמופיע כל תלמיד  .של תלמידים שענו על הבוחן

לכל שאלה עמודה ... )  Q1, Q2, Q3   –מוצג בעמודות  שאלה  הניקוד שהתלמידים קיבלו בכל. יוסי תלמיד

 (' לשאלה השנייה וכו Q2, בבוחן ראשונההמתייחס לשאלה  Q1. נפרדת

 

 
 

 

נדרש מתן " קישורבעמודות של שאלות פתוחות יופיע , י המערכת"שאלות פתוחות אינן נבדקות עמכיוון ש .4

 קישור זהיש ללחוץ על . בשורה של כל תלמיד שסיים לענות על השאלה והגיש את הבוחן" ציון

 

 

ניתן להגדיל את החלונית , במידה והטקסט שהזין התלמיד ארוך. תיפתח חלונית בה מוצגת תשובת התלמיד .5

 . או להשתמש בפס גלילה כדי לגלול את המסך למטה( בדומה לכל חלון של הדפדפן)למסך מלא 

 "(ציון)הזנת הערה או עדכון ניקוד "ללחוץ על קישור  להזין ניקוד או הערה יש -על מנת לבדוק את השאלה  

 

 

 

 

רשימת 

 התלמידים

שאלות 

 בבוחן

נדרש "קישור 

 "מתן ציון
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". הערה"ולכתוב הערה מילולית בשדה , "ניקוד"ניקוד בשדה /בה ניתן להזין ציון, תיפתח חלונית נוספת .6

 .בחלק התחתון של החלונית "שמירה"וללחוץ על כפתור  ,הערות יש לגלול את המסך למטה/בסיום מתן ניקוד

פס 
גלילת 

 המסך

הרחבת חלונית 
 למסך מלא

 ציון/הזנת הערה
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 " סקירת השאלה הפתוחה"ניתן לראות שההערה והניקוד התעדכנו במסך  .7

 

תיבה להזנת 

 הערה מילומית

הזנת 

 ניקוד

ניקוד 

 לשאלה

הערה מילולית 

 שהוזנה
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הזנת הערה או עדכון "י לחיצה על קישור "הניקוד במסך זה ע/קיימת אפשרות לערוך את ההערה, שימו לב

 ("ציון)ניקוד 

 

כאן מוצג הניקוד המשוכלל )הציון המעודכן לשאלה /גם בטבלת תוצאות התלמידים ניתן לראות את הניקוד .8

ולהגיע למסך בו מוצגת ההערה ( בתמונה מטה "9.80")ניתן ללחוץ על הציון (. יחד עם שאר השאלות בבוחן

 (סקירת שאלה פתוחהמסך )מוצג קישור לעדכון הציון כן ו ,המילולית

 

 

 תרגול עצמי

 תנו ציון והערה מילולית לשאלה פתוחה בבוחן

ניקוד 
לשאלה 

 פתוחה


