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 בחינה מקוונת להגדרת מדריך 
 במערכת "ידיעון" בוחן על בסיס 

 2020 ספטמבר  – ד"ר ויקטור ח. בוגנים 

 

 כללי
מערכת "ידיעון" כוללת מודול של בחנים מקוונים המאפשר שימוש בבחנים מקוונים בדרכים מגוונות:  

הגדרת בחינה  מסכמת לקורס. מדריך זה מתייחס ללתרגול, לבחני ביניים במהלך הקורס, וגם כבחינה 
 "ידיעון".  במערכת  על בסיס מודול הבחנים המקוונים  , כבחינה מסכמת לקורס, מקוונת 

המדריך הבסיסי  ,  . כמו כןיובהר כי הבחינה המסכמת תתקיים בהתאם לנוהל הרגיל של בחינות מסכמות
לעיון  והניתן  "ידיעון"  של  הרשמי  במדריך  מפורטים  הבחנים  המדריכ  להגדרות  "ידיעון" בדף  של    ים 

. בבקשה עיינו במדריך האמור לשם ביצוע הפעולות הנדרשות  זהקישור ישיר  או באמצעות    בקישור זה
נועד להשלים את ההגדרות הבסיסיות כאמור זה  והבחנים. מדריך  ולהגדרת השאלון  מתמקד  הוא  , 

 . ההגדרות כאמור  אופנים מיטביים לביצוע פירוט  ובדגשים 

 מקוון מתבצעת באמצעות שלושה שלבים: ההגדרת הבוחן 

 . תוגדר הבחינה המסוימת מאגר השאלות אשר מתוכן השאלון, כלומר: הגדרת  .1

 .  הקונקרטית  של ביצוע הבחינה המקוונת   ןוהאופ מועד ההבוחן, כלומר:  הגדרת  .2

 . ינה המקוונתקביעת קבוצת התלמידים המבצעים את הבח  .3

מרכיב  המדריך להלן מפרט בקצרה את אופני ההגדרות כאמור. בנוסף, יש להתייחס להנחיה בדבר  
 הבחירה בבחינה ואופן יישומו בבחינה מקוונת המבוססת על בוחן כאמור. 

 שאלון ה הגדרת 
מאגר של  זהו קבוע הניתן לעדכון ולשיפור מתמיד.   "שאלון"הניתנים מעת לעת מתבססים על הבחנים 

  בוחן מסוים למועד מסוים ולקבוצת תלמידים מסוימת.יכללו באשר מתוכן נקבעות השאלות שי  שאלות

 . להלן הדגשים שיש לשים לב אליהם. כאמור במדריך הבסיסימפורט בהרחבה השאלון אופן הגדרת 

 סוגי השאלות  •

 באחת משלושה אלה: ניתן להגדיר שאלות  ✓

o   זו  למעשה,  מסיחים.    5עד    –תשובה מתוך רשימה סגורה  שבה יש לבחור  שאלה
שלא בהכרח יש לקבוע שאלות  רגילה )שאלה אמריקאית(. שימו לב  ברירה  - שאלת רב

( וגם  מסיחים )למשל: נכון/לא נכון   2ניתן לקבוע  מסיחים.    4באופן תקני, כלומר: של  
 שאלות מסוג זה ייבדקו וינוקדו אוטומטית על ידי המערכת.   מסיחים שונים. 5או  3

o   ,ובנוסף סגורה  רשימה  מתוך  תשובה  לבחור  יש  שבה  חופשי  שאלה  מלל  להוסיף 
להוסיף    " נכון   נכון/לא "בחלונית שתיפתח לתלמיד. למשל: בדוגמה לעיל של שאלת  

 שאלות מסוג זה יש לבדוק באופן פרטני. דרישה לנימוק והסבר. 

o  .גם את אלה יש לבדוק באופן פרטני. שאלות פתוחות של מלל חופשי 

 . מסוגים שוניםשאלות מגוון של   כלול בשאלון נתוןלניתן   ✓

 סיווג השאלות  •

רמות: קל, בינוני וקשה. לאחר מכן, בעת הגדרת הבוחן אפשר    3-ניתן לסווג את השאלות ל ✓
בחינה המורכבת  לקבוע תמהיל של שאלות מסוגים שונים שירכיבו את הבוחן המסוים. למשל:  

 שאלות קשות.  5-שאלות בינוניות ו  10שאלות קלות;   5בתמהיל של:   שאלות 20-מ

נושאים מובחנים.    3-ליסווגו  בשאלון  השאלות  כך שאמור  כסיווג  אפשרות הלהשתמש בניתן   ✓
משלוש אחד  מכל  השאלות  תמהיל  את  לקבוע  אפשר  מסכמת  בבחינה  הנושאים  למשל,  ת 

בתמהיל   השאלון  את  נושאים   מוגדרההמרכיבים  ו"קשה"  במקר.  לפי  "בינוני"  "קל",  זה  ה 
 להגדיר את השאלות בשאלון. יש  , ובהתאם לכך " 3" ו"נושא 2"; "נושא 1ייחסו ל"נושא ית

http://www.yedion.co.il/guide.htm
https://shaareimishpatcollege-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vbouganim_mishpat_ac_il/EcH-Ro9qxuhNovbPQM52XHgBX20zThKj5N3eCQlzEv9OnA?e=KcUrBp
https://shaareimishpatcollege-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vbouganim_mishpat_ac_il/EcH-Ro9qxuhNovbPQM52XHgBX20zThKj5N3eCQlzEv9OnA?e=KcUrBp
https://shaareimishpatcollege-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vbouganim_mishpat_ac_il/EcH-Ro9qxuhNovbPQM52XHgBX20zThKj5N3eCQlzEv9OnA?e=KcUrBp
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שבה כל סטודנט מקבל  אין חובה להגדיר שאלות לפי רמות. זו ברירת המחדל של המערכת   ✓
אם אכן קובעים זאת, בין אם לפי חלוקה לדרגות קושי או  אקראית שאלות לפי חלוקה לרמות. 

כמוצג מעלה, ואז יש לקבוע את הניקוד  , כמוצע לעיל, נפתח חלון במערכת  לפי חלוקה לנושאים
 . 100-הניקוד יתכנס ל של סך הכל  הה, כך שלשאל

 חלוקה לרמות:  ה במקום ת חלופיות יואפשרו  ✓

o  .כל השאלות מופיעות לכל הסטודנטים 

o  100שכלל השאלות מתכנסות לציון בניקוד זהה לכל שאלה וכך כל השאלות . 

מסכמת, כיון שבדרך זו בעצם נקבע    ברירה-ת רב להשתמש בחלופות אלה בבחינאין זה מומלץ  

. יחד עם זאת, אם  עדיין בערבול אפשרי של מסיחים(שאלון אחיד לכלל התלמידים )אם כי  

 . להשתמש באפשרויות אלהבהחלט  ניתן מבוססת על שאלות הכוללות מלל חופשי, הבחינה 

 בשאלון  מספר השאלות •

לבוחן.    מספר ✓ פונקציה של מספר השאלות המתוכנן  הוא  ברור שהמספר  השאלות בשאלון 
,  ברירה-. לגבי בחנים המבוססים על שאלות רב המינימלי הוא כמספר השאלות המיועד לבוחן

כי מספר השאלות יהיה לפחות כפול ממספר השאלות המיועד, ואף מעבר לכך. באופן  מומלץ 
 יד/ה יוצגו שאלות אחרות. אלות, באופן שלכל תלמ של ש  לערבו הגדיר זה ניתן יהיה ל

  50ואף    40, אזי מספר השאלות בשאלון יהיה  20בוחן הוא  בלדוגמה: אם מספר השאלות   ✓
יתאפשר מגוון של שאלוני בחינה קונקרטיים במהלך הבחינה בפועל, דבר  ויותר. באופן זה  

 הבחינה.  המצמצם במידה רבה את אפשרות שיתוף הפעולה בין התלמידים במהלך 

 הגדרות נוספות  •

 שיש לשים לב אליהם מופיעות בחלון המוצג מטה: הגדרות חשובות נוספות  ✓

o ברירת המחדל היא הצגת תחילת השאלה    :ימניהצגת תחילת השאלה בתפריט ה
. ברם, אפשר למנוע הצגה זו  בתפריט הימני, כך שכלל השאלות מוצגות לתלמיד/ה

 מספרי השאלות בלבד. על ידי בחירת האפשרות להצגת 

o האם לאפשר לתלמיד לחזור חזרה לאחור  :  אפשרות החזרה לשאלות שכבר נענו
בכל עת במגבלות הגדרות הזמן לבוחן, או לקבוע את האפשרות שמשעה ששאלה  

 נענתה ונשמרה אי אפשר לחזור אליה. 
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o  אין חובה להגדיר מגבלת זמן לשאלה, אך משעה שזו נקבעה  :  מגבלת זמן לשאלה
בזמן הקצוב מנקד את השאלה כאפס ועובר לשאלה הבאה.  היעדר מענה לשאלה  

כן נענתה    ,כמו  בטרם  הבאה  לשאלה  לעבור  אפשר  ואי  ברצף,  מוצגות  השאלות 
בהתבסס על  .  השאלה הנוכחית. היה וקובעים מגבלה כזו, מומלץ לקבוע זמן סביר 
הסביר  המשך  הפרקטיקה הנהוגה במבחני לשכת עורכי הדין לשאלות רב ברירה,  

 . דקות לכל שאלה 4עד   2הוא של 

o  מוצג  המדובר באפשרות של ערבול השאלות, כך שלכל תלמיד/ה  :  סדר מיון השאלות
  ברירת המחדל היא מיון אקראי מקבץ שונה של שאלות מתוך מאגר השאלות בשאלון.  

ברירה. ככל שמדובר בשאלונים הכוללים  - שאלון סטנדרטי של שאלות רבהמתאים ל
פחות מתאימה  הערבול  שאפשרות  נראה  פתוחות,  שבנוסף,  .  שאלות  מאגר  ככל 

ידי המערכת.  כך גם מגוון  השאלות מקיף,   ניתן להוסיף  ,  בנוסף השאלון שיופקו על 
 מלל משתנה לשאלה לצורך ערבול שאלות, למשל: 

קנה מגרש בעיר ]]פתח תקווה;חיפה;ירושלים[[    ]]יוסי;דוד;חיים[[ 
 מיליון. מה התשואה?   5מיליון שקל ומכר אותו ב  2בסכום של 

יוסי    משל:, תיצור נוסחים מגוונים של השאלה הנתונה, לזההגדרת השאלה באופן  
 בעיר חיפה... דוד קנה מגרש   ...קנה מגרש בעיר פתח תקווה  

o התשובות מיון  התשובותהמדובר    : סדר  ערבול  של  קרי:  באפשרות    המסיחים , 
רב ב מוצג  ברירה-שאלות  תלמיד/ה  שלכל  כך  שונה  ,  לשאלה.  של  סדר  התשובות 

ערבול מסיחים מתאים    , וניתן לקבוע סדר קבוע מראש.ל היא מיון אקראיברירת המחד 
והשימוש בו מחייב שהתשובות לשאלות לא יכללו מסיחים בסגנון  ברירה  -לשאלות רב 

בכל מקרה   נכונות" ומומלץ גם לא מסיחים של "כל התשובות נכונות".  2-ו  1 "תשובה
 של שימוש בשאלות פתוחות, עדיף לקבוע סדר קבוע. 

, כמוצג מטה.  בסוף הבחינה, בחלון המיועד לכך מה מתרחש  בנוסף להגדרות הנ"ל, חשוב גם להגדיר  
חינה  כאשר מדובר בבלתשובה.  ההסבר השאלות/התשובות ובעיקר עניין הצגת במיוחד יש לשים לב ל

מנוע הפצת  , כדי להמועד האחרון לסיום הבחינהע רק לאחר  צבמסכמת חשוב לקבוע כי הצגה זו תת
   .  הבחינהמועד טרם סיום  שאלות ותשובות 

 

הגדרת  הוא התשתית להגדרת בחינה מקוונת מסוימת למועד מסוים וקבוצת נבחנים מסוימת.  השאלון  
 מתבצעת כמפורט להלן. וקבוצת הנבחנים ינה הבח

 הבחינה הגדרת 
  השלב הראשון הגדרת הבחינה, הוא בכניסה לאתר השאלון הרלבנטי שעל בסיסו מוגדרת הבחינה. 

חלון כמוצג  נפתח  .  כניסה לאתר השאלון בחירת נושא < בחירת שאלון <   אתרי קורסים <כלומר:  
 .  הוספת מועד לבוחן     ובו יש לבחור:מטה, 
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 שאלה פרטיו.  נפתח חלון להגדרות הבוחן הוספת מועד לבוחןעם בחירת  

 
 . )מסומנות בכוכבית אדומה( של הבוחן ות החובה  להלן הסבר קצר על כל אחת מאפשרויות הגדר

o  :בציון מספר השעות ומספר הדקות בפורמט    הבחינהמשך הזמן בכולל של קיום    משך
מציין    01:30מציין שלוש שעות. דוגמה נוספת:    03:00כדוגמה לעיל  .  hh:mmשל:  

 שעה וחצי, וכן הלאה. 

o  :בבחינות    מתאריך שמדובר  ככל  הבחינה.  את  לבצע  ניתן  שבו  הראשון  המועד 
 מוגדר הזהה גם למועד האחרון להלן. מסכמות מדובר במועד 

o בבחינות מסכמות מועד זה זהה למועד הבחינה. בבחנים    ריך אחרון בהחלט: עד תא
מקוונים הניתנים לביצוע על פני תקופת זמן, מציינים כאן את המועד האחרון שבו ניתן  

 לבצע את הבוחן. 

o :השעה שבו יתחיל הבוחן במועד הראשון לביצועו כפי שהוגדר קודם.  שעת התחלה 

o  :סיום הסיום.    שעת  שעת  שעת  היא  הסיום  שעת  מסכמת,  בבחינה  שמדובר  ככל 
 ההתחלה בתוספת המשך כמוגדר קודם לכן. 

הגדרות נוספות, הישימות בעיקר למצב של בחנים מקוונים על  בנוסף ישנן הגדרות רשות המאפשרות 
 פני תקופת זמן, כך שהן לא רלבנטיות להגדרת בחינה מקוונת.

  נבחנים בראש המבחן ובהודעה מקדימה לפני הכניסה לבחינה. ת שיוצגו ל, חשוב להוסיף הודעולבסוף
 ההגדרות לבוחן כמוצג מטה:  את ההודעות הללו יש להוסיף בחלונית 

 חינה שיוך קבוצה לב
הוספת קבוצות לבוחן המופיעה תחת  נה מתבצעת באמצעות הקלקה על התווית  שיוך התלמידים לבחי

הבוחן  לכרטיס  בכניסה  לבוחן"  "קבוצות  כלומר:  הכותרת  כלומר:  קורסים <,  <   אתרי  נושא  בחירת 
את  מבין רשימת מועדי הבחינות  ובו יש לבחור  חלון  . נפתח  כניסה לאתר השאלוןבחירת שאלון <  
 .  כניסה לכרטיס הבוחן : באמצעותהבוחן הרלבנטי 

ובוחרים את    הוספת קבוצות לבוחןבוחרים  דף הבא(  בכמוצג  )  בחלונית עם הכותרת "קבוצות לבוחן"
 .הקבוצה הרלבנטית מבין קבוצות התלמידים בקורסים של המרצה
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במקרים    – הוספת תלמיד לבוחן  במקרים חריגים ניתן להוסיף תלמידים לבוחן באמצעות כניסה לתווית  
 המופיעה בתחתית רשימת התלמידים לבוחן, כפי שאפשר לראות באיור מטה. חריגים בלבד

 מרכיב הבחירה בבחינה
הבחנים הנדונה    , ניתן להכליל מרכיב זה בבחינה מקוונת הנערכת במערכת מרכיב בחירה עם  בבחינות  

 לפי שיקול דעת המרצה.   כמובן, שאפשר לקבוע כל דרך אחרת כאן במספר דרכים.

 הוספת פקטור לציון הבחינה •

לכלל השאלות בבחינה.    100המחייבות קביעת ציון כולל של  ברירה  -לבחינות רב   מהמתאישיטה זו  
שאלות מכלל השאלות לכדי  חלקי של  מספר  אין אפשרות להורות למערכת לשקלל  במקרה זה,  

לכן,  100ציון של   ידי  .  על  נעשית  הבחירה  ידי  הוספת  הגשמת מרכיב  על  לציון שנקבע  פקטור 
לציון שנקבע על    25%פקטור של    ענקיו  , 25%הוגדרה בחירה בהיקף של  המערכת. למשל: אם  

להוסיף  ניתן  ,  בשאלות הבחינהכדי לאפשר בחירה  .  י המערכת, כשווה ערך למרכיב הבחירהיד
ל  חמישי  ב   4-מסיח  האפשריות,  התשובות  של  למעשה,  ל" נוסח  המסיחים  זו".  שאלה  על  דלג 

ן למנוע מתלמיד/ה  ברם, לא ניתציון אפס, אך הפקטור יפצה על כך.  כשובה זו  תייחס לת המערכת ת
 .  יהיה מדובר בעצם בצבירת ניקוד לנסות את כוחו ולענות על כלל השאלות, ובמקרה זה 

 מרכיב בחירה בשאלות פתוחות   •

הואיל והבדקה היא בלאו    בבחינות המבוססות על שאלות פתוחות אין קושי להוסיף מרכיב בחירה.
הכי פרטנית, אפשר להורות לתלמידים לבחור מספר שאלות מבין השאלות המוצגות, ולסיים את  

 הבחינה תוך התעלמות מהודעת המערכת שלא נענו כל השאלות. 

 מרכיב בחירה בחלק שני לבחינה  •

קטור  משיטת הפברירה, וכאשר מבקשים להימנע  - כאשר הבחינה היא במתכונת של שאלות רב
לבחינה   נוסף  חלק  בהוספת  הוא  בחירה  של  מרכיב  להוסיף  הדרך  אז  כי  מורכב  הנ"ל,  שיהיה 

 משאלות פתוחות ואשר כולל מרכיב בחירה כמתואר לעיל. 

 מידע נוסף 
, ודורש תחזוקה  הגדרת השאלון הוא מהלך לטווח ארוך העשוי לשמש למבחנים רבים על פני שנים 

יאות והסרת עמימות וחוסר בהירות מניסוח השאלות. לשם כך  שוטפת של העשרת המאגר, ניפוי שג 
באתר הקורס    אודות ציונים בבחנים מקוונים  להפקת דוחות במדריך  המפורטים  ניתן להסתייע בכלים  

ראו בעיקר את הדוח אודות התפלגות ציונים בסופו של    . מקישור זההניתן לעיון    במערכת "ידיעון"
ל שאלות וייתכן גם לעניין מידת העמימות או הבהירות  המדריך, המספק תובנות לעניין דרגת הקושי ש 

דוחות והשאילתות שניתן להפיק אודות  במדריך האמור גם מפורטים ה  של ניסוח השאלות והתשובות.
 הציונים בבוחן או בבחינה מסוימת. 
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