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 פעילויות

 ע"י הלומד הגשת מטלה
 

' מאפשרת למורה להציג משימות ללומדים, לאסוף עבודות ולהעריך את עבודות הלומדים תוך מתן מטלהפעילות '

ציון או הערכה מילולית. המטלה מוגשת לתיבת הגשה סגורה אשר נגישה למורה בלבד. כחלק מהגשת המטלה 

מורה יכול לאפשר , תמונות ועוד. ה Word, Excel, PowerPoint -הלומדים יכולים לצרף קבצים מסוגים שונים 

הערות מילוליות, ציון   -ללומד להגיש את המטלה בשנית במידת הצורך. הערכת המטלה מתבצעת באמצעים שונים 

 מספרי, בעזרת מחוונים ועוד.

 

 הגשת מטלה ע"י הלומד:שלבי 

 

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

 

 

 

 " במסך הנפתחהוספת הגשהעל כפתור "על מנת להגיש את מטלה יש ללחוץ  .2

 

 

 

 

כפתור הוספת 

 הגשה
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" כחלק מהגשת המטלה, יופיע על המסך שדה טקסט מקווןמטלה הוגדר כי הלומדים יכתבו "הגדרות האם ב .3

בעזרת כפתורי  ", בו הלומדים יוכלו להקליד את טקסט ההגשה. ניתן לעצב את הטקסטמקוון תוכןבשם "

 .עורך התוכן המובנה

 

 

 

 

 ניתן". קבצי הגשה, ניתן יהיה להוסיפם בשדה ""קבצי הגשה"כי הלומדים יגישו אם בהגדרות המטלה הוגדר  .4

 מספר דרכים:במחשב האישי קבצים מהלהעלות 

 

  קובץ נבחר לאזור המסומן בחץ: גרירה ושחרורעל ידי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הוון בקמ תיבת תוכן
להקליד  יכוליםהלומדים 

 את טקסט ההגשה
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  של העלאת קבצים למערכת ה הסטנדרטי, בתהליך בחירת קובץ מהמחשב האישיעל ידי-

Moodle . על מנת להוסיף קובץ להלן פרוט הפעולות שיש לבצע: 

 ": הוספת קובץיש ללחוץ על אייקון "

 

 

 

פתח מסך "בחירת קובץ". על מנת לבחור את קובץ הרצוי מהמחשב האישי יש ללחוץ על יי

 "choose file"כפתור ולאחר מכן ללחוץ על  ," במסך זההעלאת קובץ" אפשרות

 

 

 

 ":העלאת קובץ זה" כפתור לאחר בחירת הקובץ הרצוי מהמחשב האישי יש ללחוץ על

 

 

 

 

 

 

 

 

אייקון 
"הוספת 

 קובץ"

ניתן לבחור קובץ 

מהמחשב האישי ע"י 
 אפשרותלחיצה על 

 "העלאת קובץ"
 

 כפתור לחיצה על
“choose file” 

מאפשרת לבחור קובץ 

 להעלאה מהמחשב האישי
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 ":הגשה שדה "קבציב אותולאחר הוספת הקובץ ניתן יהיה לראות 

 

 

 

 

 בתחתית העמוד "שמירת שינוייםהגשת המטלה יש ללחוץ על כפתור "תהליך על מנת להשלים את  .5

 

 

 

 

 בשדה "מצב הגשה" - המטלה הוגשהש פעילות המטלהמסך הלומד לראות ב לאחר הגשת המטלה יוכל .6

וון שהוגש יופיע קתוכן מ ".קבצי הגשהקובץ המטלה המצורף יופיע בשדה ". "הוגש למתן ציוןכיתוב "יופיע 

  ".ווןקתוכן מבשדה "

יוכל לקרא הערות אלו בזמן  בודק המטלה. "הערות להגשהניתן להוסיף הערות למטלה תחת השדה "

 בדיקת המטלה.

לחיצה על "העלאת קובץ 
זה" תעלה את הקובץ 

 moodle-הנבחר ל
 

הקובץ שנבחר 

מופיע בשדה 
 "קבצי הגשה"

 

כפתור "שמירת 
 שינויים"
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כי הלומדים יוכלו לערוך את ההגשות שלהם, ניתן יהיה לערוך את ההגשה  ובהגדרות המטלה הוגדרבמידה  .7

 "עריכת ההגשה שלי)למשל, להחליף את הקובץ הקיים בקובץ אחר( בעזרת כפתור "

 מצב הגשת המטלה
 

 קובץ המטלה
 שהוגש

 

 ווןקתוכן מ
שנכתב ע"י 

 הלומד
 

 הערות להגשה
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. המחיקה בשדה "קבצי הגשה" ניתן למחוק את הקובץ הקיים ייפתח מסך בולאחר לחיצה על הכפתור 

 " בחלונית עריכת הקובץמחיקהובחירה באפשרות " על הקובץע"י הקלקה  מתבצעת

 

 

כפתור "עריכת 
 ההגשה שלי"

 

לחיצה על הקובץ 

בשדה "קבצי הגשה" 
תפתח חלונית 

 לעריכת קובץ
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שאלה "האם הנך בטוח שברצונך למחוק קובץ זה?". כדי למחוק את הקובץ יש ללחוץ על לפני המחיקה תוצג 

 " אישורכפתור "

 

 

 במדריך זה 4כפי שמתואר בסעיף לאחר מחיקת הקובץ ניתן לצרף קובץ חדש 

 

 תרגול עצמי

 הגישו מטלה מסוג קובץ מצורף ותוכן מקוון בפעילות מטלה

כפתור "מחיקה" 
 בחלונית עריכת קובץ

 

 כפתור "אישור" 
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