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 בחנים

 תוצאות בוחן דוח
  

ניתן . ניתן לראות את תשובות התלמידים לשאלות בבוחן ואת הניקוד שהם קיבלוהנו מסך מרכז בו תוצאות בוחן  דוח

ראו ) מתן ציון ידני לשאלה פתוחהכגון וכן לבצע פעולות  ,לקבוע תצוגות שונות ,לסנן את הדוח על פי פרמטרים שונים

 .למחשב האישי והורדת הדוח כקובץ (מדריך נפרד בנושא

 

 הדוח מבנהו כניסה

 

במשבצת ניהול " תוצאות"וללחוץ על קישור  ,על מנת להגיע לדוח תוצאות התלמידים בבוחן יש להיכנס לבוחן .1

 (מסך בו מופיעות ההנחיות לתלמידים) הראשי של הבוחן במסך" ניסיונות מענה"או על קישור , של הבוחן

 

 

 

 :חלקים הבאים/קיימים אזוריםבו , ייפתח מסך תוצאות הבוחן .2

 מה לכלול בדוח  

 הצגת אפשרויות 

 כפתורי פעולה שונים 

 טבלת תוצאות התלמידים 

 

נסיונות "קישור 

 "מענה
קישור 

 "תוצאות"
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 מה לכלול בדוח והצגת אפשרויות

יוצגו בטבלת תוצאות  ניסיונות מענה/הנו אזור בו ניתן להחליט אילו תוצאות" מה לכלול בדוח"אזור  .3

בלחיצה נוספת , נפתחת התצוגה המלאה של השדות" מה לכלול בדוח"בלחיצה על הכותרת . התלמידים

 התצוגה המלאה נסגרת

 

 

 

" שרויותהצגת אפ"בלחיצה על הכותרת  .תלמידיםתוצאות דוח כיצד יוצג קובע " הצגת אפשרויות"אזור  .4

השדות נמצאים  זהאזור ב .בלחיצה נוספת התצוגה המלאה נסגרת, נפתחת התצוגה המלאה של השדות

 :הבאים

" לכלול בדוחמה "

 "הצגת אפשרויות"ו

כפתורי 

 פעולה

טבלת 
תוצאות 

 תלמידים
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 לכל תלמיד שורה )שדה הקובע כמה שורות של תלמידים יוצגו בעמוד אחד של הדוח  - גודל העמוד

יכללו בעמוד  בתמונה מטה ,למשל. יוצגו בעמוד הבא של הדוח התלמידיםמעבר למספר זה (. נפרדת

 יוצג בעמוד הבא של הדוח 31' תלמיד מסכאשר , תלמידים 33אחד 

 

 או , שדה זה קובע האם להציג בטבלה ניקוד פרטני עבור כל שאלה בבוחן - ניקוד עבור על שאלה

התחיל התלמיד מתי , ציון סופי, להציג רק טבלה מסכמת עם נתונים כגון פרטים אישיים של התלמיד

 .'וסיים לבצע את הבוחן וכו

 

 

 

יש ללחוץ על כפתור " הצגת אפשרויות"או " מה לכלול בדוח"ההגדרות המתאימות באזור בסיום בחירת  .5

 ההגדרות החדשותטבלת התוצאות עם  ג אתעל מנת להצי, "תצוגת דוח"

 

 

 

  כפתורי פעולה

 

כגון הורדת דוח תוצאות , על הדוחנמצאים כפתורים בעזרתם ניתן לבצע פעולות " כפתורי פעולה"באזור  .6

 ' וכו מחיקת ניסיונות מענה, לניסיונות מענהמתן ציון מחדש , התלמידים כקובץ למחשב האישי

כפתור 

 תצוגת דוח
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המאפשרים למחוק ניסיונות מענה נבחרים או , נוספים ת תוצאות התלמידים נמצאים כפתורי פעולהמתחת לטבל

 לתת להם ציון מחדש

 

 

 טבלת תוצאות התלמידים

 שענו על הבוחן רשימת התלמידים אתטבלה זו מציגה  .טבלת תוצאות התלמידיםאזור המרכזי בדוח הנו  .7

 :המוצגים עבור כל תלמידהפרטים   .(כל תלמיד בשורה נפרדת)

 ל"דוא, שם משפחה, שם – פרטים אישיים 

  וכונמצא בתהליך , הסתיים הניסיוןהאם , מציגה את סטאטוס ניסיון המענה –" מצב"עמודה' 

  סיון ינמציגות מתי התלמיד התחיל  –" משך הזמן שלקח לענות"-ו" הושלם", "התחיל ב"העמודות

 .וכמה זמן לקח לו להשלים את הבוחן, סיים אותו, המענה

  מתוך הניקוד  (שכלול של השאלות השונות) שקיבל התלמיד בבוחןמוצג הציון " ציון"בעמודה

 מאלייהמקס

 בעמודות  Q1, Q2, Q3 לכל שאלה עמודה נפרדת)שאלה  בכל קיבל הניקוד שהתלמידמוצג .Q1 

 (' לשאלה השנייה וכו Q2, ראשונה בבוחןהמתייחס לשאלה 
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המציג את  ,ייפתח מסך עם טופס הבחינה של התלמיד הספציפי "סקירת ניסיון המענה"קישור  בלחיצה על

 .התלמידתשובות עם כל השאלות בבוחן 

ליד הניקוד לכל שאלה . תשובת התלמיד לשאלהתיפתח חלונית עם ספציפית של שאלה  ניקודבלחיצה על 

 :Xאו  Vמוצג אייקון 

  אייקוןX מציין כי השאלה לא נענתה 

  אייקוןV  נכונהירוק מציין כי השאלה נענתה בצורה 

  אייקוןV  כתום מציין כי השאלה נענתה בצורה נכונה באופן חלקי 

 

 

 

 ממוצע עבור כל שאלהוכללי יונים צממוצע  - היא שורה של ממוצע( התלמידיםרשימת  בסוף)שורה אחרונה בטבלה 

 

 

 

 

 

שאלות 

 בבוחן

רשימת 

 התלמידים

סקירת נסיון 

 המענה

ניקוד 

 לשאלות
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 תרגול עצמי

 צפו בציוני התלמידים לשאלות השונות. תוצאות בוחןכנסו לדוח 

שורת 

 "ממוצע"


