
 משרד החינוך
 מידע טכנולוגיה ומערכות, מינהל תקשוב

 1.3בגרסה  Moodle, ע"חטחלופות בהערכה   
 

 אולגה ידי-נשמר לאחרונה על  
  www.gov.il: שער הממשלה אתר   www.education.gov.il: אתר המשרד 

 8 מתוך 1 עמוד

 הערכה ומעקב

 מחוון פשוט
 

 שתי שיטות אלה נוצרות ומוגדרות ברמת. מחוון ומחוון פשוט הן שיטות מתקדמות למתן ציון לפעילות מטלה

 כלומר, חוזר במחוונים שהוגדרושות שימוש ניתן לע. הפעילות הספציפית ומהוות חלק מהנתונים של אותה פעילות

 . יכול להתבסס על מחוון שכבר יצר בפעילות אחת כתבנית כדי ליצור מחוון בפעילות אחרת מורה

 

 .קריטריונים מוגדרים מראש/הינו כלי למתן ציון מתקדם בו הציון ניתן על פי מדדים (marking guide) מחוון פשוט

 בתהליך הגדרת המחוון. והערה מילולית (הניקוד המקסימאלי של אותו מדדעד )י הבודק ניקוד "לכל קריטריון ניתן ע

 .הפשוט נכתבות עבור כל מדד הנחיות לבודקי המטלה והנחיות לתלמידים המגישים את המטלה

 

 מחוון פשוט יצירת

 

מדריך  ולמידע נוסף רא) מחוון פשוט הינו הוספת פעילות מטלה למרחב לימוד תיצירהשלב הראשון בתהליך  .1

שיטות "בשדה   "מחוון פשוט"אפשרות יש לבחור  המטלה במסך הגדרות .("הוספת מטלה למרחב הלימוד"

 " ציונים"תחת נושא  "מתן ציון

 

 
 

 

 .בתחתית העמוד" והצגתםשמירת שינויים "יש ללחוץ על כפתור  מטלהבסיום עריכת הגדרות ה .2

מחוון פשוט בחירת 
מתן שיטת "בשדה 

 " ציון
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 במסך הנפתח " יצירת טופס מתן ציון על ידי מחוון חדש"יש  ללחוץ על כפתור ליצור מחוון חדש  על מנת .3

 

 

 

 

 

 הגדרות המחוון הפשוט מסך 

 

פירוט  .הפשוט המחוון ותהגדר מסךייפתח  "י מחוון חדש"יצירת טופס מתן ציון ע"על כפתור  לאחר הלחיצה .4

 :מסך זהבשדות 

 

  קובע את שם המחוון" שם"שדה 

 

 

 

 תיאור"המחוון בשדה  ניתן לכתוב פירוט נוסף אודות" 

 

יצירת טופס מתן 
ציון על ידי מחוון 

 חדש

שמירת "כפתור 
 "והצגתםשינויים 

 

 שם המחוון
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 השדות . נפרדתהגדרות  קבוצתלכל מדד   - למחווןמופיעות הגדרות המדדים " מחוון פשוט" באזור

 :באזור זההמופיעים 

 

I. בשדה זה ייכתב שם המדד או קריטריון - הקליקו לעריכת שם המדד 

II. פירוט דרישות מהתלמידים למדד זה  - הנחייה לתלמידים 

III. הנחיות או עצות לבודקי המטלה בקשר למדד - הנחייה לבודקים 

IV. למדדניקוד מקסימאלי  - ניקוד מרבי 

 

 

 

 ,הנחייה לתלמידים, הקליקו לעריכת שם המדד: שדותב" לעריכה הקליקו" השורהעל  לחוץיש ל

 . הטקסט בשדות אלההנחייה לבודקים וניקוד מרבי על מנת לערוך את 

 וסעם אייקון הפל" הוספת מדד"להוספת מדד חדש יש ללחוץ על כפתור 

 

 תיאור המחוון

הגדרות 

 המדד

הוספת מדד 
למחוון חדש 

 הפשוט
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  . לוהשייכות הגדרות  יתווסף מדד חדש עם קבוצתלאחר הלחיצה 

 :עם שני מדדיםלמחוון דוגמא 

 

 

 

 . בשדה על הטקסט הכתוב לחיצהבכל שדות המדד על  התוכןלערוך את ניתן 

ולשנות את סדר הופעת  , המופיע מימין למדד  י לחיצה על אייקון איקס"ע מדדיםניתן למחוק 

 .  ני החיצים י לחיצה על אייקו"ע המדדים במחוון

 

 

 

 .100 - מומלץ שסכום הניקוד המקסימאלי בכל המדדים יסתכם ל !שימו לב

 

 על מנת באופן שכיח  כותבניתן להגדיר הערות שבודק המטלה " הערות שימוש שכיחות" באזור

 .להשתמש בהן בשלב הבדיקה

 

אייקונים למחיקת 
המדד ושינוי סדר 

 הופעתו במחוון
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 . על מנת לערוך את תוכן ההערה" לעריכה הקליקו" השורהעל  לחוץיש ל

 " הוספת הערה שכיחה חדשה"על מנת להוסיף הערה חדשה יש ללחוץ על כפתור 

 

 

 

 

 . ההערהטקסט לאחר הלחיצה תתווסף שורה חדשה בה ניתן לערוך את 

  .טקסט ההערהעל  לחיצה על ידי הקיימות הערותלערוך את הו לחזור ניתן, כןכמו 

ושינוי סדר ,   המופיע מימין להערה  י לחיצה על אייקון איקס"ע מתבצעת שכיחות הערות מחיקת

 .  ני החיצים המופיעים מימין להערה י לחיצה על אייקו"ע מתבצע הופעת ההערות במחוון

 

 

 

 תיבות סימון 2מופיעות " אפשרויות מחוון פשוט" באזור: 

 

I. הצגת הגדרת מחוון פשוט לתלמידים 

II. הצגת ניקוד עבור כל קריטריון לתלמיד 

 

 הרלוונטי ללומדים במרחב הלימוד ציג את המידעיבשדות אלה   Vסימון 

 

 

 

 בתחתית עמוד" שמירת מחוון פשוט והפיכתו למוכן"בסיום עריכת המחוון הפשוט יש ללחוץ על כפתור  .5

 

הזזה /מחיקה
של הערה 

 שכיחה

הוספת הערה 

 שכיחה חדשה
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 עריכת מחוון קיים

 

קביעת "<  "מתן ציון מתקדם"  י לחיצה על אפשרות"ע יתן לחזור ולערוך את המחוון שנוצר או למחוק אותונ .6

 מטלהה הניהול של במשבצת "מחוון פשוט

 

 

 

 

י לחיצה "עלערוך אותו או  ,"וון נוכחיחמחיקת מ"כפתור י לחיצה על "ן למחוק את המחוון עבו ניתיפתח מסך 

 "וון נוכחיחעריכת מ"על הכפתור 

 

שמירת מחוון פשוט "כפתור 

 "והפיכתו למוכן

עריכת המחוון דרך 
משבצת הניהול 

 במטלה
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 בדיקת מטלה בעזרת מחוון פשוט

 

 והערה )מתוך הניקוד המרבי(בתהליך בדיקת מטלה בעזרת מחוון פשוט יזין הבודק ניקוד עבור כל מדד  .7

 . מילולית במלבן הלבן הריק

 

 

 

 

להוספת הערות "  הוספת הערה שכיחה"כפתור במקום לכתוב הערות לתלמיד באופן ידני ניתן ללחוץ על 

 מראש שהוגדרו שכיחות 

 

 

כפתורים לעריכת 

 המחוון ומחיקתו

ניקוד 

 למדד

מילולית  הערה

 למדד

הוספת הערות 

 שכיחות
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 להוספת ההערה הרצויה יש ללחוץ עליה. הזמינות רשימת ההערות השכיחות עםיפתח חלון 

 

 

 

 שינוייםאת הבסיום בדיקת מטלה בעזרת מחוון פשוט יש לשמור  .8

 

 

 

 תלמידי "צפייה בתוצאות בדיקת המטלה ע

 

 :את המשוב ואת הניקוד שניתן לעבודתו באופן הבאהתלמיד יראה  המורהעל ידי לאחר סיום בדיקת המטלה  .9

 

 

 

 תרגול עצמי

 מטלה זולבדיקת פשוט צרו מחוון ולמרחב לימוד אותו אתם מנהלים  מטלההוסיפו 

 

 שכיחות תהערו

 זמינות


