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 הערכה ומעקב

 ניהול ציונים במרחב לימוד וגיליון ציונים
 

הינה מערכת ניהול למידה המאפשרת מתן ציונים ומעקב אחרי פעילות הלומדים במרחבי  Moodle -מערכת ה

מבחנים או פעילויות אחרות כגון פורום או , מטלות)הלומדים מכל הפעילויות בהן ניתן ציון או דירוג  כל ציוני. הלימוד

ה נותן ציון בפעילות כאשר מור. בגיליון הציונים  - Moodleמרוכזות באזור ציונים ב (ציון בלוג בהן הופעלה יכולת מתן

המורה יכול לקבוע . בגיליון הציונים של מרחב הלימודהציון מתעדכן , המערכת י"ניתן באופן אוטומטי ע הוא/מסוימת

 . EXCEL-כגון יצוא גיליון ציונים ל וכן לבצע פעולות ,את אופן חישוב הציון הסופי

 

 :כניסה לדוח ציונים של מרחב לימוד

 

  במשבצת ניהול "ציונים" קישורמנת להיכנס לאזור הציונים במרחב לימוד יש ללחוץ על על  .1

 

 

 

 .גיליון הציונים של מרחב הלימודמציג את ה ,"ח ציונים במרחב לימוד זה"דו" מסך יפתחלאחר הלחיצה  .2

את רשימת התלמידים השייכים למרחב הלימוד ואת ציוניהם בכל הפעילויות בהן ניתן  זה ניתן לראות במסך

  .(שורה לכל תלמיד)ציון או דירוג 

 על מנת לראות את כל הציונים ואת ח שמאלה"לעיתים רשימת הפעילויות ארוכה ויש לגלול את הדו !שימו לב

י לחיצה על כפתור "י פס הגלילה בתחתית גיליון הציונים או ע"הגלילה מתבצעת ע. המחושב הציון הכולל

shift העכבר והזזה של גלגלת. 

" ציונים"קישור 

 במשבצת ניהול



 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 

 11 מתוך 2 עמוד

 

 

 

 

 עריכת ציונים בדוח ציונים

 

י לחיצה על כפתור "באופן ידני יש להפעיל מצב עריכה ע בפעילויות השונות על מנת לערוך את ציוני הלומדים .3

 המסך בפינה השמאלית העליונה של" הפעלת עריכה"

 

 

 

 :בפעילויות כאשר נמצאים במצב עריכהישנן שתי דרכים לשנות את ציון התלמיד  .4

 

  בטבלה בתא הרלוונטי ישירותשינוי הציון 

ציון כולל 

 מחושב

הפעלת "כפתור 

 "עריכה
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 בתחתית גיליון הציונים" שמירת שינויים"בסיום יש ללחוץ על כפתור 

 

 

 

 

 ציוןעריכת "ופתיחת מסך  אייקון גלגל השינייםי לחיצה על "ע" . 

 

 

 

 

 ".משוב"ולהוסיף משוב בשדה " ציון סופי"להוסיף ציון ללומד בשדה /במסך זה ניתן לשנות

שינוי הציון בתא 

 הרלוונטי בטבלה

אייקון גלגל 

 השיניים

שמירת "כפתור 

 "שינויים
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 בתחתית המסך" שמירת שינויים"בסיום יש ללחוץ על  כפתור 

 

 

את הציון ולא ניתן לשנות אותו יותר מתוך הפעילות " נועל"הציונים  גיליוןעדכון ידני של ציון מתוך  !שימו לב

 .הספציפית

 

 

 דוח ציוני התלמיד במרחב־לימוד זה

 

המציג את ריכוז הציונים מכל " דוח ציוני התלמיד במרחב־לימוד זה"ח ציונים נוסף הנקרא קיים דו .5

בתפריט הנפתח בחלק העליון  שם הדוחי לחיצה על "ח עניתן לצפות בדו. לימוד פר תלמיד הפעילויות במרחב

 ".ח ציונים במרחב לימוד זהדו"מסך של 

 ציון סופי

 משוב

שמירת "כפתור 

 "שינויים
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יש לבחור משתמש ": י בחירת שם התלמיד בשדה"ניתן לראות ריכוז ציונים פרטני של תלמיד מסוים ע זה ח"בדו

 "אחד או את כולם

 

 

 

 

 "כל המשתמשים"י לחיצה על אפשרות "חות של כל התלמידים במרחב לימוד ע"ניתן לראות את הדו

 

 

 

 תפריט נפתח

דוח ציוני התלמיד 

 במרחב־לימוד זה

כל "אפשרות 

 " המשתמשים

משתמש יש לבחור "שדה 

 "אחד או את כולם
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 יצוא גיליון ציונים

 

יצוא "י לחיצה על אפשרות "פעולת הייצוא מתבצעת ע. לייצא לאקסל את גיליון הציונים של מרחב הלימוד ניתן .6

 בתפריט הנפתח בחלק העליון של המסך " EXCELלגיליון האלקטרוני של

 

 

ליד  V י סימון"איזה פריטי ציון מעוניינים לייצא עלסמן ניתן  .במסך הנפתח ניתן לקבוע את הגדרות היצוא

 פריטים אלו

 

 

 בתחתית המסך" הורדה"למחשב יש ללחוץ על כפתור   EXCELעל מנת להוריד את קובץ ה

 תפריט נפתח

יצוא לגיליון 
האלקטרוני 

  EXCELשל

את  V -יש לסמן ב
אותם הפריטים 

 רוצים לייצא 
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 הגדרות חישוב ציונים

 

" הגדרות חישוב ציונים" אפשרותתחת  חישוב הציונים במרחב הלימוד ניתן לקבוע הגדרות שונות לגבי אופן .7

 בתפריט הנפתח בחלק העליון של המסך

 

 

 

ולקבוע  (אופן חישוב הציון הסופי)במרחב הלימוד  שיטת צבירת הציוניםלשנות את  במסך הנפתח ניתן

 משקלים שונים עבור כל פריט ציון במקרה של ממוצע ציונים משוקלל

 

כפתור 

  "הורדה"

 תפריט נפתח

הגדרות חישוב 

 ציונים
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 בתפריט העריכה בשורה של מרחב הלימוד" הגדרות"י לחיצה על אפשרות "שינוי שיטת הצבירה מתבצע ע

 

 

 

הגדרות תחת נושא במסך ה "צבירה"מופיעות בשדה  (פעילות באתרה) האפשרויות השונות לצבירת ציונים

 "קטגוריית ציון"

 

 

 

 

בה , בטבלת חישוב הציונים" משקלים"תופיע עמודה , "סיכום ציונים מתקדם"אם נבחרה שיטת צבירה מסוג 

 .נוכל לקבוע משקל שונה עבור כל פריט ציון

תפריט 

 עריכה

אפשרות

 הגדרות

שדה 

 "צבירה"
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 בתיבתחדש וכתיבת ערך  ,המשקל הרלוונטי בעמודת המשקליםליד  V י סימון"ניתן לשנות את המשקלים ע

 "שמירת שינויים"השינויים יש ללחוץ על כפתור  סיום עריכת לאחר. הטקסט

 

 

 

 

 

 תצוגת דוחות ציוניםהגדרות 

 

תצוגת דוחות הגדרות " אפשרות בעזרת במרחב הלימוד הצגת הציוניםניתן לקבוע הגדרות שונות לגבי אופן 

תחת " מספר ספרות השבר העשרוני"בשדה , למשל .בתפריט הנפתח בחלק העליון של המסך" ציונים

 מספר ספרות אחרי הנקודה שיופיע לכל ציוןנושא הגדרות פריט ציון ניתן לקבוע ה

 

 עמודת משקלים

שמירת "כפתור 

 "שינויים

 עמודת משקלים
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מספר ספרות אחרי 

 נקודה שיופיע לכל ציון

 תפריט נפתח

הגדרות 
תצוגת דוחות 

 ציונים


