
 

 

 

  moodle-בוחן ביצירת 

 תרגול, מבדק, מבחן בכתה/בבית.  למטרות לשמש יכולה בוחן מסוג פעילות
גם להוסיף שאלות פתוחות שאותן וניתן  ניתן לבדוק באופן אוטומטי ןאת מרבית – ניתן לכלול בבוחן שאלות מגוונות

 בודקים באופן מסורתי. 

 :ניתן להגדיר את

  באופן אקראי יהיהר ודיסאו שמגדירים ידנית או שמגדירים שה  – והתשובות השאלות סדראופן. 

 טווח זמן מוגדר מראש. 

 סיונות המענה של הסטודנטים.ימספר נ 

 .moodle-ס בהקוראתר  של הציונים ליוןילג אוטומטית נכנס הבוחן אמת. ציון בזמן הבוחן נוצרות תוצאות
 .למידע האישיהללו שימו לב! עליכם להזין את הציונים 

 
 :שלבים כוללת מספר בוחן יצירת

 א. הגדרת קטגוריות

 פי נושאים או -סייעות בארגון השאלות עלאשר מ פי קטגוריות-לארגן את השאלות במאגר השאלות על ניתן
 לפי שם הקורס וכדומה. 

 סרטון הסבר ליצירת קטגוריות.  

 שאלות ב. בניית מאגר

 נכון, שאלות התאמה, שאלה -ברירה, שאלות מסוג נכון/לא-ניתן לכלול בבוחן מגוון סוגי שאלות: שאלות רב
 ועוד... Closeהדורשת תשובה קצרה, שאלות 

 שונים.  מבחנים וכמה לכמה השאלות במאגר להשתמש ניתן 

 בקטגוריות.  מסודר השאלות מאגר 

  .נוכל לראות את מאגר השאלות שבנינו מתוך כל אחד מהקורסים שלנו 

  לסוגים השונים יים סרטוני הסברבתוך המאגר מצו .הסבר לגבי סוגי השאלות ובניית מאגר השאלותלהלן ,
 של השאלות.

  שאלה מסוג רב ברירהלשאלה הנפוצה ביותר סרטון הסבר. 

  הסבר כיצד ניתן לייצא את מאגר השאלותלהלן לייצא גם לקורסים אחרים.  ניתןאת מאגר השאלות . 

  ניתן לייבא שאלות למאגר גם מתוך קובץWORD .להלן סרטון הסבר. 

 הבוחן ג. הגדרת

 כללי משוב המענה, סיונותינ שלו, מספר הזמנים הבוחן, לוח התנהלות לאופן הבוחן מתייחסות הגדרות 
 וכדומה. 

 .להלן הסבר כיצד להגדיר את הבוחן 

 בבוחן והוספת שאלות השאלות עריכתד. 

  השאלות,  השאלות, לארגן את סדר לבחור את השאלות לבוחן מתוך מאגר :הבוחן נוכל הגדרתלאחר
  .בעמוד, להגדיר ציון כולל לבוחן וכדומה השאלות להגדיר את מספר

 הוספת שאלותול לעריכת הבוחן יםלהלן הסבר. 

 ה. תוצאות הבוחן

  בתוצאות הבוחןצפייה . 

 בדיקת שאלה פתוחה. 

 הגדרות משתמש מותאמות אישית

  עם הגדרות מותאמות למשתמש: הארכת זמן, מועד נוסף וכדומהלעיתים יש צורך לפתוח את הבוחן . 

  כיצד ניתן לעשות זאת סרטון הסברלהלן.  

  :שגיאההכל זמן שהבוחן מוסתר תופיע הודעת שימו לב! 

 
 הודעה זו תיעלם לאחר שהבוחן יהפוך לזמין.

 עזרה? רוצים
 בכל שאלה, תהייה והתלבטות אנחנו כאן, צוות תחום התקשוב במרכז להוראה ולמידה

  tikshuv@beitberl.ac.ilדוא"ל: 

https://www.youtube.com/watch?v=9TwqSqu4PK0
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/bchinot_vemagar_shelot.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/bchinot_vemagar_shelot.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=A-Yo62TZU90
https://www.youtube.com/watch?v=A-Yo62TZU90
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/import_maagr_sheelot.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/import_maagr_sheelot.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xlJfd8gHtxM
https://www.youtube.com/watch?v=xlJfd8gHtxM
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/hagdarat_bohan.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/arichat_bohan.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/tozaot_bohan.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/tozaot_bohan.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/bdikat_shela_ptucha.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vZrTMmNr9LI
https://www.youtube.com/watch?v=vZrTMmNr9LI
mailto:tikshuv@beitberl.ac.il

