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 דוחות הפקת למדריך 
 בבחנים מקוונים  אודות ציונים
 במערכת "ידיעון"  באתר הקורס

 2020 אוגוסט  – ד"ר ויקטור ח. בוגנים 

 כללי

 : , כולל הפקה של דוחות מגוונים אודות הציונים בבחנים המקוונים שבוצעו במערכת מערכת "ידיעון" מאפשרת 

 של בוחן מסוים.   ביצועעניין הל דוח אודות התשובות של תלמיד/ה  -

 : בוחן מסויםכלל התלמידים שביצעו ריכוז הציונים של  -

o  .לגבי שאלון נתון לתקופה מוגדרת 

o  .לגבי בוחן במועד נתון 

 דוח התפלגות הציונים של בוחן מסוים.  -

 דוחות אלה.  את מדריך זה מפרט כיצד להפיק  

 דוח תשובות תלמיד/ה בבוחן  

להיכנ יש  זה  דוח  להפיק  כדי  מסוים.  בבוחן  מסוים  תלמיד/ה  של  והתשובות  השאלות  את  המציג  דוח    ס זהו 
)מהתפריט הראשי:   למערכת הבחנים המקוונים באתר הקורס 

(, ואז לבחור את שאלון הבחנים  בחנים מקוונים <  אתרי קורסים
של   הבוחן  את  וכן  בוצע הבוחן  המועד המסוים שהרלבנטי,  בו 

 שאותו מבקשים לבדוק. 

התלמיד/ה   את  מאתרים  בבוחן.  התלמידים  רשימת  נפתחת 
תשובות,   כפתור  על  משאל  שמו  לצד  ומקליקים  הרלבנטי, 

 כמתואר באיור משמאל. 

ו דוח מפורט הכולל את כל השאלות שנשאלו  ב נפתח חלון חדש ו
 וכן סיכום כללי של הבוחן. לדוגמה: והתשובות שניתנו לגביהם, ידי התלמיד/ה -שבוצע על בבוחן 
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 ריכוז ציונים לשאלון 

המדובר בשאילתות שניתן לבצע אודות שאלון מסוים, במגוון חתכים. ודוק: אין מדובר בבוחן במועד נתון, אלא  

כלל ה לגבי  לגבי שאלות מסוימות בשאלון  בשאילתה  לחילופין שאילתה ממוקדת  או  מוגדרת,  חנים בתקופה 

   לתקופה נתונה. 

תחנת המידע למרצה במערכת  יש להיכנס ללבי שאלון מסוים של בחנים מקוונים,    לכניסה למסך השאילתות

הראשי:   )מהתפריט  המקוונים  הבחנים  למערכת  הרגיל  באופן  להיכנס  ואז  קורסים "ידיעון"  בחנים   <   אתרי 

נושא הבחנים  ( ואז לבחור את  מקוונים

  השאלון המבוקש את בו )שם הקורס( ו

 .  השאלון כניסה לאתר בהקשה על 

מתחת לכותרת  בחלון שנפתח, 

"ציונים בשאלון" מקליקים על  

 . דוח ציונים לבוחן  הפקת  כפתור

 

בדומה לאיור משמאל  מסך  נפתח 

 .  ההשאילתלשם הזנת נתוני 

 שאילתות לדוגמה:   

קבלת סיכום תקופתי של   ✓

ציונים לטווח תאריכים שבו  

   הבוחן הועבר במספר קורסים.

קבלת סיכום תקופתי לקבוצת   ✓

 תלמידים מוגדרת. 

אפשר להגדיר את סדר המיון   ✓

הראשי והמשני במגוון אופנים:  

 ת"ז, מועד הבחינה ועוד. שם, 

תש"פ  לשנת לימודים של הבוחן המסכם בקורס "דיני חברות"  שאילתה כללית מסוג זה לכלל הבחנים בשאלון 

 דוח שלהלן: ועד היום( הופק ה 01/10/2019)תחום תאריכים החל מיום 

ה, וגם סך הכל  בפתיח של הדוח יש סיכום של ממוצע הציונים וסך הכל התלמידים שניגשו לבוחן בשאלון ז

 תלמידים שגם ענו לבוחן. המיון שנבחר כאן הוא לפי מועד הכניסה לבוחן. 
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  ה פשר גם להגדיר שאילתתר השאלון( אאכניסה ל ב)בדוח זה  

 מסוימת.  איסוף נתונים אודות שאלה ל ממוקדת  

את זאת מגדירים באמצעות ההגדרות הנמצאות בתחתית מסך  

שיון כפיה בדיני  י השאילתות, כמתואר להלן לגבי השאלה "מהו ר

בשאלון בוחן מסכם בקניין רוחני. מתקבל דוח מסכם  " הפטנטים?

לגבי שאלה זו, כמו בדוגמה באיור משמאל הכוללת את ממוצע  

 הציונים של התלמידים בקרב העונים, ואת המענה שניתן לשאלה. 

 

 ריכוז ציונים לבוחן 

באופן הרגיל למערכת הבחנים המקוונים )מהתפריט  יש להיכנס  ,  במועד מוגדרציונים של בוחן  דוח  לשם הפקת  

  השאלון המבוקש את  בו  נושא הבחנים )שם הקורס( וואז לבחור את  ,  ( בחנים מקוונים <  אתרי קורסיםהראשי:  

.  השאלוןכניסה לאתר  בהקשה על  

 ג למטה: נפתח חלון כמוצ

ברשימת "מועדי הבחינות" מוצגים  

 .  הבחנים שבוצעו במסגרת השאלון

בוחרים את הבוחן המבוקש  

 . כניסה לכרטיס בוחןולוחצים על 

 

 

 

 

 

שלב זה נפתח חלון חדש, כמוצג  ב

משמאל. בפסקה השלישית עם  

 הכותרת "ציונים" מופיע כפתור: 

 ציונים במועד  רשימת 

מקישים על כפתור זה ואז נפתח  

כמו בדוגמה   הכולל את הדוח חלון 

 רטת מטה: והמפ
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 הערות 
ניתן להדפיס את הדוח או להוריד אותו לקובץ אקסל באמצעות הקלקה על סמלי המדפסת והאקסל   ✓

 המופיעים בראש העמוד משמאל. 

ניתן להפיק דוח ציונים לכלל הבחנים המקוונים בקורס נתון מאתר הקורס הרלבנטי בכניסה לתפריט   ✓

 ס במדור: "מידע על אתר הקורס".    הראשי הנמצא מימין בכניסה לאתר הקור

 

 התפלגות ציונים  הפקת דוח 

הבוחן,   כרטיסנכנסים ל

כמפורט לעיל, ואז בשלב  

כמוצג   ,חלון הנפתח שבו 

בפסקה  , יש לבחור משמאל 

השלישית עם הכותרת  

 כפתור: את ה"ציונים" 

 התפלגות ציונים במועד 

ואז  מקישים על כפתור זה  

 פתח חלון כמפורט מטה. נ

 . EXCELכפתור ידי לחיצה על -נוצר קובץ אקסל שניתן להוריד על

 

 פתיחת הדוח תציג את השאלות בבוחן עם ההתפלגות שלהם בביצוע הבוחן העומד לדיון. 

 

נתונים כולל: מספר הפעמים שהשאלה הוצגה; מה מספר התשובות  לגבי כל שאלה בבוחן הנדון מפורטים 

 ובנוסף גם ניתוח לפי כל אחד מהמסיחים של השאלה. לא נכונות ושיעורם; /הנכונות

ייתכן גם תובנות לעניין  תובנות לגבי דרגת הקושי של השאלה ו  , בין השאר,מדוח זה ניתן להפיק

   מסיחים. או הבהירות של ה עמימות  ה

 

 


