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 פעילויות

 הגדרת בסיס נתונים
 4מתוך  1מדריך 

 

פעילות בסיס נתונים מאפשרת יצירת מאגר נתונים משותף לצרכים שונים. פעילות זו מעט מורכבת מאגרון מונחים, 

אך היא מאפשרת ליצור מאגר עשיר יותר, על פי הקריטריונים והצרכים הפדגוגיים המדויקים של המורה. בתהליך 

, כאשר התוצר הסופי מוצג באותו תכניהםת הגדרת בסיס הנתונים יוצר המורה תבנית שלתוכה יזינו הלומדים א

 .טקסטים, תמונות, קבצים, קישורים ועוד -פורמט. בסיס הנתונים יכול להכיל תכנים מסוגים שונים 

 שימושים אפשריים של בסיס הנתונים:

 אוסף שיתופי של קישורי אינטרנט 

  הצגת תמונות ותוצרים שהלומדים יצרו 

 אוסף מידע בנושא לימודי 

  מידע לטובת פעילות חקרמאגר 

 

 

 בסיס נתונים למרחב הלימוד:הוספת שלבי 

 

 במרחב לימוד.  "מצב עריכה"יש לעבור ל .1

 בסיס הנתונים" ביחידת לימוד אליה נרצה להוסיף את הוספת משאב או פעילות" אייקוןללחוץ על  .2

 ".הוספהיש ללחוץ על כפתור "לאחר בחירת הפעילות "בסיס נתונים"   .3

 .הפעילותהגדרות מסך יפתח י .4

 

 

 ( ניתן למצוא במדריך הווירטואלי 1-4הסבר מפורט על שלבי הוספת הפעילות "בסיס נתונים" )שלבים  שימו לב!

 ".הוספת משאב או פעילות"

 

 

 בסיס נתוניםנושא "הגדרות כלליות" בהגדרות  .5
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 ירוט השדות בנושא "הגדרות כלליות":פ

 

 כפי שיוצג במרחב הלימוד בסיס הנתוניםשם קובע את הינו שדה חובה ה" שם" שדה 

 

הגדרות נושא "

 "כלליות
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 " סימון . הנתוניםבסיס " מאפשר כתיבה של הקדמה, הנחיות או פירוט נוסף לגבי תיאורשדהV 

 בסיסליד שם  התיאורציג את י" הצגת ההנחיה בעמוד הראשי של מרחב הלימודהסימון  " בתיבת

 במרחב הלימוד. הנתונים

 

 

 
 

 

היה על במסך הגדרות הפעילות ניתן לשנות ולקבוע הגדרות נוספות מעבר למפורט כאן. המיקוד במדריך זה  .6

" המופיע סימן השאלהההגדרות העיקריות. על מנת לקבל מידע על הגדרות נוספות ניתן ללחוץ על אייקון "

 ליד שמות השדות השונים.

 

 

 

שדה החובה 
קובע את " שם"

  הנתונים בסיסשם 

מאפשר כתיבת  "תיאור"שדה 
הקדמה, הנחיות או פרוט נוסף 

 הנתונים בסיסלגבי 

"אייקון סימן השאלה" 
מאפשר לקבל מידע על 

 השדה
 

הצגת התיאור בעמוד 

 ראשי של מרחב לימודה
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בתחתית  "שמירת שינויים וחזרה למרחב לימודבסיום עריכת הגדרות הפעילות יש ללחוץ על כפתור " .7

 העמוד.

 

 

 

 

 בהצלחה ליחידת הלימוד ףהתווסהנתונים  שבסיסלאחר פעולה זו נחזור למרחב הלימוד ונראה  .8

 

 
 

 

למדריך זה קיים מדריך המשך העוסק בהוספת שדות לבסיס נתונים. מדריך זה הינו הראשון בסדרת  שימו לב!*

 מדריכים בנושא בסיס נתונים.ארבעה 

 

 תרגול עצמי

 הוסיפו פעילות בסיס נתונים למרחב לימוד

 

 

 

כפתור "שמירת שינויים 
 וחזרה למרחב הלימוד"
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