
1 
 

 

 שאלון פתוח –מערכת בחינות 

עליך בבואך להעלות  אשר יקלו חיותנרגע לפני השימוש במערכת, אנא הקדש כמה דקות לקריאת הה

 .שאלון בחינה

 :עיקרייםשלבים  3הזנת שאלון בחינה למערכת כוללת 

  כדף מקדיםוהוא יוצג הכנסת נתוני הבחינה והנחיות לסטודנט  –עריכת בחינה במסך  .א

 )הוראות בחינה( לשאלון.

 [PDFקבצי  3ניתן להעלות עד ] .אם נדרשלבחינה,  הוספת נספחו הוספת שאלון בחינה .ב

 .שמירה והעברת השאלון למדור בחינות .ג

ודף מקדים הכולל את פרטי הקורס והנחיות לבחינה. בחינה שתורכב משאלון כל סטודנט יקבל 

 חד צדדי., קרה וצורף נספח, הוא יודפס בנפרדבמ

מסך  - 1תמונה ) בדף המקדיםיוצגו ו עריכת בחינהת יוכנסו במסך ההנחיו - )הוראות בחינה( דף מקדים

 כקובץ נפרד במערכת.על ידי המרצה בדפי שאלון הבחינה שיועלה גם . אין צורך להכניסן (עריכת בחינה

כחלק  בדף המקדים גם הואיופיע " לנבחן"הנחיות המלל שיוכנס בתיבת הטקסט החופשי כמו כן, 

 .(דף מקדים לבחינה - 2תמונה ) בחינההוראות המ

 נשלחים ישירות להדפסה ואינם עוברים הגהה נוספת.הבחינה והנספחים הדף המקדים, טופס  

 .מקבוצה לקבוצה להעתיק את השאלון או את הדף המקדיםבשלב זה, אין אפשרות  - ריבוי קבוצות

  כלומר, לכל קבוצה יש למלא את מסך ההנחיות ולהעלות טופס שאלון מחדש.

 סוג שאלון, משך בחינה וחומר עזר יהיה זהה בכל מועדי הבחינה.–מבנה בחינה 

שעות  3וחצי. במקרים חריגים, בחינות מעל ככלל רצוי לקבוע משך בחינה עד שעתיים  – משך בחינה

 מחייבות אישור ראש מחלקה.

אם בחרת באפשרות זו, חובת הסטודנטים להחזיר את השאלון יחד עם מחברת הבחינה.   – שאלון חסוי

אלא מוחזר בלבד והשאלון אינו נבדק או נסרק שאלון חסוי אפשרי רק כאשר עונים במחברת בחינה 

בגוף שאלון חסוי במקרים שעל הסטודנט לסמן תשובות אין אפשרות לסמן ה. /כפי שהוא למשגיח

 לא תתאפשר כתיבה בגוף השאלון והסטודנט יענה במחברת בחינה בלבד. – אם השאלון חסוי  .השאלון

טופס הבחינה  - (במלואו)בחלקו או  "בגוף השאלוןהסטודנטים עונים "נבחר אם  –סריקת שאלונים 

יסרק  -" עונים בגוף השאלון לאהסטודנטים " נבחראם  כמחברת בחינה.וישמש  יסרק לכל סטודנט

 .(שאינו חסויבתנאי ) דוגמה לכלל נבחני הקורסלון אחד לשא

. המחברות נסרקות ת לניהול וביצוע בדיקת בחינות סרוקותמערכת אינטרנטי – eTomaGradמערכת 

לא  .מערכתישירות לוהזנת הציונים  או המתרגל לאחר הבחינה לצורך בדיקה ממוחשבת של המרצה

ציג אישור ראש מחלקה עד במקרים חריגים יש לה תתאפשר בדיקה ידנית של מחברות הבחינה.

 שבועיים מתחילת מועד הבחינות.

mailto:https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/tomax.support/TomaGrade/Manuals/Pdfs/0UserGuideHebrew.pdf
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  בלבד. PDFניתן להעלות למערכת קבצי  –צירוף שאלון ונספחים 

לוודא שזו  עליך במסך הוראות בחינה חלק מהאפשרויות מסומנות כברירות מחדל.  - ברירות מחדל

 האפשרות המתאימה לשאלון הבחינה.

    .(בחינה סטטוס - 3תמונה ) השאלון ניתן לעקוב אחר מצב 'מבחנים לקורס'במסך  – סטטוס בחינה

 משולב(רב ברירה או  / טרם הורכבה בחינה, יש לבחור את סוג השאלון )רגיל – יצירה

 .בחינות למדור שליחתה, טרם על הבחינה כטיוטההבחינה נמצאת בשלב עריכה, ניתן לשמור  – עריכה

 לאחר שליחת הבחינה למדור בחינות, תתאפשר רק צפיה, ויופיע תאריך שליחת הבחינה למדור. – צפיה

פעולת האיפוס מוחקת את השאלון וכל הוראות הבחינה שהוכנסו ומאפסת את  – בחינהאיפוס 

 -התהליך לשלב התחלתי. פעולת האיפוס נדרשת רק במקרים בהם משנים את סוג השאלון מרגיל לרב

 ברירה או הפוך.

 הרכבת השאלון על שני חלקיו תתבצע במערכת מבחני - מבחנים משולבים )שאלון אמריקאי + פתוח(

 .בלבד PDFיש להעלות את השאלון הפתוח כקובץ ברירה בלבד. 

  בחינה עריכת מסך - 1 תמונה
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  לבחינה מקדים דף - 2 תמונה

 

 

 

  בחינה סטטוס - 3 תמונה

 

 


