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 בחנים

 יצירת בוחן והגדרות
 

, לא נכון/נכון, שאלות רב ברירה :כגון שאלות מסוגים שונים בנושא הנלמדפעילות בוחן מאפשרת למורה ליצור אוסף 

לרב השאלות מוגדרות כשאלות .  'תרגולים שונים וכו, מבדק, הבוחן משמש לצורך בחינה.  תשובה קצרה ועוד

 .פתוחות אשר נבדקות באופן ידני על ידי המורהאך קיימות גם שאלות , פן אוטומטישהמערכת בודקת באו

 :תהליך בניית הבוחן מורכב מכמה שלבים

I. המסגרת"כלומר הוספת . הוספת פעילות בוחן עצמה למרחב לימוד - ת הבוחן וקביעת הגדרותיויציר "

מספר , בהגדרות הבוחן ניתן לקבוע טווחי זמנים. לתוכה יתווספו השאלות השונות בשלב מאוחר יותר

 .בהתאם למטרת הבוחן ושיטת ההוראה של המורה, אפשרויות משוב ועוד, ניסיונות מענה מותרים

II. יצירת אוסף שאלות לשימוש בתוך פעילות בוחן - יצירת שאלות 

III. בשלב זה מתבצע ארגון וסידור השאלות בבוחן ומתן ניקוד לכל שאלה - עריכת הבוחן 

 

 ":בוחן"שלבי הוספת פעילות 

 

 במרחב לימוד  "מצב עריכה"יש לעבור ל .1

 הבוחןלהוסיף את  תרצוביחידת לימוד אליה " הוספת משאב או פעילות" אייקוןללחוץ על  .2

 "הוספה"וללחוץ על כפתור " בוחן"במסך הנפתח יש לבחור  .3

 הפעילותהגדרות מסך יפתח  .4

 

הוספת משאב או "ניתן למצוא במדריך ( 1-4שלבים ) פעילות בוחןהסבר מפורט על שלבי הוספת  !שימו לב

 ".פעילות

 

 

 בוחןבהגדרות ה" הגדרות כלליות"נושא  .5

 

 ":הגדרות כלליות"בנושא  פירוט השדות

 

 כפי שיוצג במרחב הלימוד הבוחןשם קובע את הינו שדה חובה ה" שם" שדה. 

 

 
 

 

  סימון . בוחןההנחיות או פירוט נוסף לגבי , מאפשר כתיבה של הקדמה "בוחןהנחייה ל"שדהV 

וחן הבציג את ההנחיה ליד שם י" הצגת ההנחיה בעמוד הראשי של מרחב הלימוד"הסימון   תיבתב

 .במרחב הלימוד
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 בוחןבהגדרות ה" תזמון"נושא  .6

 

 ":תזמון"בנושא  פירוט השדות .לוחות זמנים לביצוע הבוחן מופיעות הגדרות" תזמון"תחת נושא 

 

 הבוחן עלהמענה שלהם  תניסיונויכולים להתחיל את  לומדיםהתאריך ממנו  - תחילת הבוחן . 

 ". פעיל"בתיבת הסימון  Vעל למנת להפעיל את הגבלת הזמנים יש לסמן   !שימו לב

 

 הבוחן עד  שלהמענה  תניסיונואת  לומדים צריכים לסיים .מועד סיום הגשת הבוחן - סיום הבוחן

 .לאחר תאריך הסיום לא יתאפשר ללומדים להתחיל ניסיונות מענה חדשים. תאריך זהל

 ". פעיל"בתיבת הסימון  Vעל למנת להפעיל את הגבלת הזמנים יש לסמן   !שימו לב

 

 
 

 הגבלת , אם מופעל. משך הזמן בו הבוחן יהיה פעיל מרגע שהתלמיד החל לבצע אותו - הגבלת זמן

 .ושעון הספירה לאחור יוצג בבלוק הניווט של הבוחן, הזמן תופיע בעמוד התחלת הבוחן

 ".פעיל"בתיבת הסימון  Vעל למנת להפעיל את הגבלת הזמנים יש לסמן   !לבשימו 

 

 
 

 

תיבת 
סימון 

 "פעיל"
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 פתרוןתלמיד לא הספיק להגיש את המקרה שמתייחסת להגדרה זו  - לאחר שחלף זמן סיום הבוחן 

 :האפשרויות הזמינות בשדה זה הן .הבוחן לפני הזמן שהוקצב

I. הגשה אוטומטית של ניסיונות מענה פתוחים 

II.  אך לא ניתן לענות על , המאפשר הגשה של ניסיונות פתוחים "זמן הארכה"מנגנון מופעל

 שאלות נוספות

III. ניסיונות מענה שלא יוגשו לפני זמן סיום הבוחן לא יכללו בהגשה 

 

 
 

 

 מופעל מנגנון זמן "נבחרה אפשרות " לאחר שחלף זמן סיום הבוחן"אם בשדה  - תקופת זמן הארכה

- בתקופת זמן. בשדה זה רשוםה שעות/ימים/השבועות סיום הבוחן מתווסף מספר מועדל ,"הארכה

 אך לא לענות על שאלות נוספות, תהפתוחו ותהגשהיוכלו להגיש את  הלומדים הארכה

 

 
 

 

 בהגדרות הפעילות" ציונים"נושא  .7

 

 'מותרים וכומספר ניסיונות , הגדרות הנוגעות לאופן חישוב הציוניםמופיעות  "ציונים"תחת נושא 

 

 בגיליוןבה ציוני פעילות זו ימוקמו הקטגוריה  את הקובעתהגדרה  - שיוך פעילות זו לקטגוריית ציון 

 הציונים

 

 
 

 ציון עובר להשלמת הבוחן - ציון עובר 
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 ןהגדרה זו קובעת את מספר הפעמים שכל תלמיד יוכל לבצע את הבוח - מספר ניסיונות מותרים .

החומר בבחנים שמטרתם תרגול .  בשדה זה 1יש לקבוע ערך  - בביצוע חד פעמימעוניינים אם 

 .על מנת לאפשר מספר רב של ניסיונות חוזרים' גבלההאין 'הנלמד ניתן להשאיר ערך 

 

 

 
 

 ניתן לקבוע כיצד יחושב , מענה אחדניסיון במקרה שהבוחן מאפשר יותר מ - שיטת מתן הציונים

של )הציון הממוצע , האם הציון הסופי יהיה הציון הגבוה ביותר.  בבוחןהציון הסופי שהתלמיד יקבל 

 .ועוד( כל ניסיונות המענה

 

 
 

 

 בהגדרות הבוחן" סידור השאלות בבוחן"נושא  .8

 

 :הנוגעות לטופס הבחינה הגדרותמופיעות  "סידור השאלות בבוחן"תחת נושא 

 

 עמוד בבוחןיוצגו בכל אשר שאלות ה שדה זה קובע את מספר – עמוד חדש 

 

 ם ואינ ,השאלותבוחן לפי סדר חייבים להתקדם בהתלמידים , "קבוע"ניווט של במצב  - שיטת ניווט

ניתן לחזור " חופשי"ניווט  של במצב .לשאלות הבאות לדלג קדימה או קודמיםיכולים לחזור לעמודים 

הגדרות "קישור  נפתח בלחיצה על "שיטת ניווט" השדה)לדלג קדימה באופן חופשי אחורה או 

 "(נוספות
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 בהגדרות הבוחן" התנהגות השאלה"נושא  .9

 

 :הבאות הגדרותהמופיעות  "התנהגות השאלה"תחת נושא 

 

 למשל בשאלות , ל התשובותתצוגה אקראית שלקבוע הגדרה זו מאפשרת  - תשובות בשאלה בערבו

 רב ברירה

 ניתן לקבוע באיזה שלב יוצג לתלמיד משוב על השאלות  זה בעזרת שדה - מנגנון המשוב בשאלות

  עליהן ענה

 

 
 

 בהגדרות הבוחן" אפשרויות לתצוגת משוב"נושא  .01

 

יוצג לתלמידים בשלבים שונים של ( משוב)ניתן לקבוע איזה מידע " לתצוגת משוב אפשרויות" נושאהתחת 

את  V-כאשר ניתן לסמן ב, מטריצה או טבלהההגדרות השונות מוצגות במבנה דמוי . ניסיון המענה על הבוחן

 .סוגי המשוב שאנו מעוניינים שיוצגו לתלמיד בכל שלב

לאחר גמר  דיתימי, במהלך ניסיון המענה: שלהם ניתן לקבוע הגדרות משוב נפרדות הםהשלבים השונים 

 .ולאחר סגירת הבוחן ,כאשר הבוחן עדיין פתוח מאוחר יותר, לפתירת הבוחן הניסיון

משוב , נקודות, ההאם התשובה נכונ, תצוגת משוב לניסיון המענה: שהתלמיד יכול לראות הם המשובסוגי 

 .הערכה מילולית מסכמת לבוחן, התשובה הנכונה, משוב כללי, עבור כל תשובה
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 :טיפים

 בחינת הידע מומלץ להוריד את סימוני ה/אם הבוחן משמש כמבחן-V  במהלך ניסיון המענה"משלב" ,

 המענה שלו תוך כדי הבחינה ניסיוןעל מנת שהתלמיד לא יקבל משוב על 

 יש להוריד את , משוב לתלמידים אודות ניסיונות המענה שלהם/כאשר אין מעוניינים כלל לספק מידע

 מכל תיבות הסימון V-סימוני ה

 

 " הערכה מילולית מסכמת לבוחן"נושא  .00

 

ניתן לקבוע משוב מסכם המוצג לתלמיד לאחר שסיים את " הערכה מילולית מסכמת לבוחן"תחת נושא 

גבול ציון הגדרת ל .ניתן להציג טקסטים שונים כתלות בציון שהתלמיד קיבל בבוחן. ניסיון המענה של הבוחן

 ."משוב"לאותו גבול ציון יש למלא טקסט בשדה  מילולי להגדרת משוב, "גבול ציון"יש למלא ערך בשדה 

 ".שדות משוב נוספים 3הוספת "יש ללחוץ על כפתור  ציון נוספיםלהוספת גבולות 

יפה " -יוצג לו משוב   111-ל 01אם הלומד יקבל ציון בין לכן , 01%-ו 111%גבולות הציון הם , מטהבתמונה 

 "!ל הכבודכ, מאוד

 

 

 

המיקוד במדריך זה היה על . לשנות ולקבוע הגדרות נוספות מעבר למפורט כאןבמסך הגדרות הפעילות ניתן  .12

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

 .ליד שמות השדות השונים

 
סימן "אייקון 
 תלקבל" השאלה

 מידע על השדה
 

קביעת 
גבול 

 ציון

קביעת 

 משוב
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בתחתית " שמירת שינויים וחזרה למרחב לימוד"הפעילות יש ללחוץ על כפתור בסיום עריכת הגדרות  .13

 .העמוד

 

 

 .התווסף בהצלחה ליחידת הלימוד וחןבלאחר פעולה זו נחזור למרחב הלימוד ונראה שה .14

 

 
 

 תרגול עצמי

קיימות הת הבוחן שימו לב להגדרות השונות במהלך הוספ. הוסיפו פעילות בוחן למרחב הלימוד אותו אתם מנהלים
 .בכל אזור


