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 מרכיב בחירה להגדרת מדריך 
 במערכת "ידיעון"  בבחינה מקוונת

 2020 אוקטובר – ד"ר ויקטור ח. בוגנים 

 כללי

כבחינה מסכמת    –   הגדרת בחינה מקוונתלהובהרו האופנים  (  בקישור זה)הניתן לגישה במדריך קודם 
בסיומו של המדריך הועלתה הבעיה של  "ידיעון". במערכת  על בסיס מודול הבחנים המקוונים    –  לקורס 

הוספת מרכיב בחירה לבחינה המקוונת, ובהיעדר פתרון מובנה במערכת הבחנים, הוצעו מספר חלופות  
בין השאר הוצע להוסיף  להוספ רב ברירה.  ת מרכיב בחירה בבחינה מקוונת המבוססת על שאלות 

 פקטור לציון הבחינה; להוסיף בחירה בשאלות פתוחות או בהוספת חלק שני לבחינה. 

כעת, עם שדרוג האפשרויות של הבחנים המקוונים במערכת "ידיעון" ניתן להוסיף מרכיב בחירה מובנה  
מדריך הנ"ל.  בין השאר בסיוע ה,  היא שכבר הוגדר שאלון במדריך זה  ודת המוצא  נקחינה המקוונת.  בב

 מדריך זה מפרט אך ורק את נושא שילוב מרכיב הבחירה בשאלון. 

   הגדרת השאלון 

ש  לקבוע  קבעתם את מספר השאלות  לאחר  כעת  יש  בחירה.  בבחינה,  כמה שאלות מהווים שאלות 
ה יוכל שלא לענות עליהן מבין כלל השאלות  / העודפות שהתלמיד במילים אחרות: מה מספר השאלות  

שאלות, ומבקשים לאפשר בחירה מתוך    10אם הבחינה המקורית היא של  המוצגות בפניו. לדוגמה:  
. ברור שככל  20%במקרה זה, יש בעצם בחירה במרווח של  .  שאלות עודפות  2שאלות, הרי יש    12

 קלה יותר עם התלמידים הנבחנים בה. הבחינה מ שמרווח הבחירה גדול יותר, כך 

היכנס  הגדרת הבחירה כאמור, יש להיכנס לתחנת המידע למרצה, למערכת הבחנים המקוונים, ואז לל
עם כלל ההגדרות של  נפתח חלון    . עדכן פרטי שאלון, ולהקליק על הכפתור  לשאלון הבחינה המבוקש

 מו בדוגמה מטה: , כל השאלות בשאלוןהגדרות ש:  לקטע בכותרת   בגלילה מטה יש להגיע עד השאלון.  

 

 

(  2את ההגדרה של מספר השאלות העודפות שהסטודנט יכול לוותר עליהן )בדוגמה שלנו:  כעת נוסיף 
לשנות את מספר השאלות על ידי הקלקה  להקפיד  . יש  12-הכולל ל וכמו כן נשנה את מספר השאלות  

של   השמאלי  למספר  בצד  להגעה  עד  המספר  ולהשאלותחלונית  השאלות  ,  מספר  של  ברישום  א 
שתנה סך הכל הניקוד, ולא תתאפשר  אם נבצע רישום של המספר במקלדת, י באמצעות המקלדת.  

יישאר ללא שינוי, כלומר:  באופן המתואר לעיל, סך הכל הניקוד  שמירת נתונים. אולם, אם השינוי יתבצע  
 ר בשם זה בתחתית החלון. בהקלקה על כפתו  שמירת נתונים, ונוכל לבצע נקודות  100

והבחינה המקוונת מוגדרת כעת כחינה שיש בה מרכיב בחירה, באופן  בזאת בעצם הסתיימה ההגדרה.  
  . 20%שאלות, או מרווח בחירה של   12שאלות מתוך   10שיש לענות על 
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 עם מרכיב בחירה  ינה ביצוע בח

שאלות, כאשר בעצם מוצגים    10נדרשים לענות על    בדוגמה לעיל כאמור, התלמידים בבחינה שהוגדרה  
שאלות מכלל    2-תשובה ל שהתלמידים רשאים לוותר על    כך שאלות, כלומר: יש להם בחירה    12להם  

 ם. השאלות המוצגות לה

לגבי כל שאלבחלון מטה מוצגת הבחינה מנקודת מבט של התלמ ה, התלמיד רשאי  ידים הנבחנים. 
לקח בחשבון לשם  י או שאלה שמוותרים עליה. שאלה פעילה היא זו שת  לבחור האם זו שאלה פעילה

 שאלות בלבד.  2קביעת סיכום הניקוד של הבחינה. בדוגמה שלנו, ניתן לוותר על 

במסך המוצג לנבחנים  פירוט  שאלות, כמתבקש. לכך, יש    2לא נעשה ויתור על  השאלה מה קורה כאשר  
ויתור על שאלות שטרם נענו,  ידי  -המערכת מבצעת את הוויתור המתבקש, על מפורט לעיל. כללית,  כ

 שאלות באופן אקראי.   2ואם נענו כל השאלות, כי אז מתבצע ויתור של 

 הערות נוספות סיכום ו

ברירה.  -בחינה מקוונת הכוללת שאלות רב מערכת "ידיעון" ערוכה כעת להוסיף גם מרכיב בחירה ל ✓
זמן המוקצב לכל  , כולל אפשרות ההצגה של השאלות, משך ההבחינה המקוונת של  הגדרות  את ה

בהתאם   להגדיר  יש  הלאה,  וכן  לגישה  שאלה  )הניתן  הקודם  זהלמדריך  בכך.    ( בקישור  שעסק 
 במדריך זה הוספו גם ההגדרות של מרכיב הבחירה. 

ככל ששיעור השאלות העודפות  כיב הבחירה נקבע על ידי הגדרת מספר השאלות העודפות.  מר ✓
שיעור השאלות העודפות הוא בעצם  מכלל השאלות הוא גבוה יותר, כי אז הבחינה מקלה יותר.  

, ובשאלון המקורי יש  25%לפיכך, אם מתבקש מרווח בחירה של  מרווח הבחירה שיש לתלמיד.  
המספר  , וזהו  5הרי מספר השאלות העודפות הוא  נקודות לכל שאלה,    5בניקוד של  שאלות,    20

 .  שאלות   25-שיש להגדיר במסך ההגדרות, בצד הגדרת מספר השאלות בבחינה ל 

יש לקבוע את מספר  ניתן לקבוע שאלות ברמות שונות נראה שעקרונית,   ✓ ואז  ניקוד שונה,  , עם 
לשם הבהירות והפשטות, מוטב לקבוע כי כל השאלות ברמה  השאלות העודפות בהתאם. ברם,  

 בינונית והניקוד הוא אחיד. 
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