מבחן משולב (רב ברירה  +פתוח) ומערכת TomaGrade

קיימת אפשרות לבדוק את החלק הפתוח במערכת ( TomaGradeמערכת אינטרנטית לניהול וביצוע בדיקת
בחינות סרוקות).
השאלון המשולב יורכב במערכת מבחני ברירה בלבד .החלק הנוסף יצורף בכפתור הוספת שאלון פתוח למבחן

משולב במסך עריכת בחינה.
דפי התשובות של החלק האמריקאי יסרקו במדור בחינות .רשימת הציונים והדוח הסטטיסטי של החלק
האמריקאי יוצגו במערכת מבחני ברירה .חובה להזין בציון המקסימלי של החלק האמריקאי ערך מתאים (למשל:
 70נק' ו 30-נק' נוספות ינתנו עבור השאלות הפתוחות).
תהליך העבודה:

כדי ליצור בחינה משולבת יש לבחור "יצירת מבחן רב ברירה או משולב".
במסך עריכת בחינה לצרף את השאלון באמצעות לחיצה על כפתור "הוספת שאלון פתוח למבחן משולב".
נפתח מסך בו יש לבחור קובץ  (choose File( PDFואז ללחוץ על "העלאת שאלון פתוח".

כמו כן ,ניתן לבחור האם השאלון הפתוח יבדק ידנית או במערכת .TomaGrade
עבור החלק הפתוח :מרצה שסימן בדיקה ב  – TomaGradeהמחברות או השאלון (אם עונים בגוף השאלון)
יסרקו במערכת זו לבדיקת המרצה וכמובן לצפיה עבור הסטודנט .אם השאלון חסוי – לא תתאפשר כתיבה
בגוף השאלון והסטודנט יענה במחברת בחינה בלבד (ורק המחברת תיסרק).

הבדיקה ב :TomaGrade
בשלב ראשון יש להגדיר את מבנה הבחינה וציון מקסימלי לכל שאלה .בנוסף יש להגדיר שאלה נוספת למבחן
ולקרוא לה "חלק אמריקאי" (או כל שם אחר שיתאר חלק זה) .בשורה זו להזין את הציון כפי שהתקבל מרשימת
הציונים עבור החלק האמריקאי (מצורפת דוגמה).
לאחר בדיקת המחברות הסרוקות ב  TomaGradeמזינים ציון לכל שאלה בחלק הפתוח.
בדוגמת דף סיכום בחינה שלהלן הציון המקסימלי של החלק האמריקאי - 60% :הסטודנט קיבל  48נק' בחלק
האמריקאי.
החלק הפתוח מורכב מ 3-שאלות (עונים על  2מתוך  3שאלות) - 40% :הסטודנט קיבל  38נק' בחלק הפתוח.
ציונו של הסטודנט86 :

בסיום תהליך הבדיקה ב  TomaGradeהציונים מוזנים ומתפרסמים לסטודנטים באינבר (אין צורך בכתיבת הציונים על
גבי טופסי הציונים הידניים ומסירתם האישית למדור בחינות).

מערכת : TomaGrade
מערכת ה–  TomaGradeהינה מערכת אינטרנטית לניהול וביצוע בדיקת בחינות סרוקות.
המערכת מאפשרת לבדוק בחינות בכל מקום ובכל רגע נתון ,ניתן להזין ציונים ,לרשום הערות ולנהל את זרימת העבודה של
בדיקת
הבחינות באופן אינטואיטיבי ,מאובטח וידידותי.
השינוי העיקרי מבחינת המרצים הוא שהבחינות יסרקו ויעלו לאינטרנט ורק לאחר מכן יבדקו על ידי המרצים מול מחשב ,מבלי
שהמרצה יגע פיזית במחברת הבחינה (מדובר על בחינות רגילות ,לא "אמריקאיות").
יתרונות המערכת:
 חיסכון בזמן
 אין צורך להגיע במיוחד כדי לקחת/להחזיר את הבחינות
 סכימת ניקוד אוטומטית
 שימוש חוזר בהערות
 שיתוף בדיקת בחינות בין מספר משתמשים בלחיצת כפתור
 אין חשש לאיבוד בחינות
 שיפור איכות הבדיקה באמצעות מחוון בדיקה וניקוד אחיד להערות מובנות
 אפשרות לבדוק את הבחינה בכל מקום בעולם
 צפייה בסטטיסטיקות  onlineברמת שאלה ובחינה

