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 כניסה למערכת -פרק ראשון 

  צעד ראשון

 https://maagar.biu.ac.il: למערכת בקישור להיכנסיש 

 לתשומת לבכם:

  מומלץ לעבוד עם  .כרוםגוגל ו ומעלה 10אינטרנט אקספלורר המערכת תומכת בדפדפנים

 גוגל כרום.

  המערכת עובדת במחשבים עם מערכת הפעלה Windows 7 המערכת לא עובדת . ומעלה

 . windows xp-ב

 

 

 

 כניסה למערכת

שם המשתמש . מזהה נוסףוקוד  סיסמה, שם משתמשעל מנת להיכנס למערכת יש להזין 

זהים לפרטי הכניסה למודל, למייל האוניברסיטאי ולדולב. לרוב שם המשתמש הוא  והסיסמה

 (.ספרות 9מספר תעודת הזהות )

 כתובת כניסה למערכת :https://maagar.biu.ac.il 

 :ספרות(  9מס' תעודת הזהות שלכם ) שם משתמש 

 (אתר מחלקתי) ת מהמערכות הבאות: מודל, דולבבאחבה משתמשים  ההסיסמ: סיסמה ,

  אוניברסיטאי.מייל 

  יש ללחוץ עלמזההיש להזין קוד בנוסף לסיסמה לצורך אבטחת מידע, : מזההקוד . 

והקוד ישלח אליך במסרון  "אם אין לך קוד או שכחת נא למלא שם משתמש" הקישור

( לטלפון הסלולרי. כל מי שאין ברשותו טלפון סלולרי או שהמספר אינו מעודכן SMS)הודעת 

 .shelonim.zevet@mail.biu.ac.il :הקודבמחלקה יפנה למדור בחינות לצורך קבלת 

  מובילה למסך הראשי. כניסהלחיצה על 

 

למערכות נוספות  משמשתשהסיסמה אתר או להנפיק סיסמה. מכיוון מדור בחינות אינו מוסמך ל

 המחשוב במחלקה.יש לפנות למחלקה או ליועץ  - של בר אילן

 

https://maagar.biu.ac.il/
https://maagar.biu.ac.il/
mailto:shelonim.zevet@mail.biu.ac.il
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ם נדרש רק לאפס סיסמה כמפורט לעיתי יש לפנות ליועץ המחשוב במחלקה שלך. ?לא הצלחת

 מטה.

 

 סיסמה תהליך איפוס

 :ניתן לאפס את הסיסמה של בר אילן

איפוס סיסמה למערכות מנוהלות  קישורים מהירים  לאתר האוניברסיטה   להיכנס .1

IDM 

 (ספרות 9להקיש מספר ת.ז ) .2

 אלקטרוני /דואראימות לניידישלח קוד  .3

 הקשת הקוד .4

 תווים 8בעלת חדשה בחירת סיסמה  .5
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 ראשית דבר –פרק שני 

 רגע לפני שמתחילים לעבוד

  קרא בעיון את ההדגשים המפורטים להלן:

  יש להיכנס מחדש.ואז דקות של חוסר פעילות המערכת מתנתקת  10לאחר 

  ליציאה מהמערכת חשוב ללחוץ על לחצן יציאה בצד שמאל לצרכי אבטחת מידע ושמירה

 .על סודיות המבחנים

 העבודה נעשית בשני שלבים:  ,נקודה חשובה בהבנת המערכת

 יש "לטפל" במאגר השאלות בכמה היבטים: ראשון בשלב

  העתקת המאגר מהמערכת הישנה במדור בחינות אל המערכת החדשה )אם קיים מאגר

 ישן משנים קודמות(. לצורך זה יש לבקש ממדור בחינות לייבא את השאלות.

 .הזנת שאלות חדשות למערכת 

  עריכת השאלות מחדש, איתור ומחיקה של שאלות כפולות, מחיקת שאלות מהמאגר

 וכיוצ"ב.

 כל שאלה. סימון תשובה נכונה ב 

ורק לאחר שקיים מאגר שאלות תקין, ניתן יהיה לבחור שאלות לצורך יצירת שאלון  בשלב שני

 בחינה.

 מאגר השאלות הישןמיבוא שאלות 

  הישן שלכם למערכת, יש לפנות למדור בחינות בטלפוןמאגר השאלות אם ברצונכם לייבא את 

 ספרות(. 7. יש לציין שם קורס מלא )shelonim.zevet@mail.biu.ac.il או במייל 8531853-03

 לאחר 01-002-59ובקורס  01-002-57אם היו למרצה שאלות באותו קורס בקבוצות שונות למשל 

תחת מאגר אחד,   הקבוצות מכל השאלות בנק כל את יראההעתקת שני המאגרים, המרצה 

 .01-002כלומר, תחת קורס 

שימו לב, על מנת להשתמש בבחינה בשאלות שיובאו מהמאגר הישן, חובה לסמן תשובה נכונה  

שאלה ללא סימון תשובה נכונה תיחשב כפסולה לבחירה עבור שאלון  .במסך עריכת השאלה

 בחינה.

 צירוף נספחים

ם שאלון הבחינה, יש לשלוח נספחים יחד ע נספחים צירוףעד שהמערכת החדשה תאפשר 

ולציין לאיזה בחינה הנספח מצטרף: מס'  zevet@mail.biu.ac.il.לבחינה במייל נפרד לצוות שאלונים 

שיוך נכון של  לוודא. עלינו עמודיםהקבוצות, תאריך בחינה, מועד ומס'  פריקורס/ים לרבות מס

mailto:shelonim.zevet@mail.biu.ac.il
mailto:.zevet@mail.biu.ac.il
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יש לציין במפורש אם  אנא וודאו שקיבלתם אישור על קבלת הנספח. המתאימה.הנספח לבחינה 

 הנספח שייך למספר קורסים.

 

 תאריך אחרון למסירת שאלונים

 את השאלונים יש להעביר במערכת החדשה עד שבועיים לפני מועד הבחינה. 

 

 שאלון משותף לכמה קבוצות

או למספר קורסים )של אותו מרצה או מרצים שונים( במקרה של שאלון משותף לכמה קבוצות 

חשוב להודיע למדור בחינות על מנת לבצע את פעולת "שיתוף שאלונים" או לחילופין "ניתוק 

 שיתוף" )אם היה שיתוף בשנה קודמת(. 

במקרה של  שיתוף שאלון ודוחות""במערכת, בבואכם לייצר שאלון בחינה יהיה עליכם לסמן 

סטטיסטי יתקבל לכל הדו"ח הכלומר "שיתוף שאלון בלבד"או אחד ח סטטיסטי "דוושיתוף שאלון   

 קבוצה בנפרד.

 הקורסיםוכל יתר  רק מרצה אחד יגיש את השאלון במערכת ב "קורס האב" ,במקרה של שיתוף

"הבנים" יתעדכנו אוטומטית ויקבלו את פרטי השאלון כפי שהוזן ב"קורס אב" הראשי. כל זה יוכל 

 את פעולת "שיתוף שאלונים". יבצעבחינות  שמדורלאחר להתבצע רק 

חשוב ביותר על מנת למנוע טעויות בציוני הסטודנטים בהמשך וכמובן עדכון שיתוף שאלונים 

 אנא הקפידו על העדכון לפני הגשת השאלונים. מאפשר יצירת שאלון בחינה פעם אחת בלבד. 

 

 שאלה שהופיעה בשאלון בחינה 

. עריכהו לתקן שאלה שהופיעה בשאלון בחינה. לחצן העריכה יהיה חסום אין אפשרות לערוך א

בשלב זה, יש להקליד את השאלה המתוקנת כשאלה חדשה למאגר. בעתיד, )מתוכנן בפיתוח( 

 יתאפשר לשכפל את השאלה ואז לתקן אותה בהתאם. 

 אישור ציונים

במערכת. לאחר שהבחינה ח הציונים שמוכן עבורו "מקבל התראה על דו לאבשלב זה המרצה 

התקיימה, על המרצה להיכנס למערכת ולבדוק האם התקבל דוח ציונים במערכת )יופיע לחצן 

 צבעוני משמאל לבחינה כפי שמופיע בכותרת הנ"ל(.
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 שאלון באנגלית

לעת עתה ההנחיות בכותרת השאלון מופיעות בעברית כפי שהמרצה הזין בפרטי השאלון )משך 

 (. וכו' מר עזרהבחינה, מרצה, חו

במקרה של שאלון באנגלית יש להקליד את פרטי השאלון גם באנגלית בתיבת הטקסט החופשי 

 המופיעה בחלק התחתון של פרטי שאלון בחינה.

את כל ההנחיות הנוספות לבחינה כמו אפשרות  יש לכתוב באנגלית בתיבת הטקסט החופשי

של טקסט באנגלית )אין חובה להשתמש מצורפת דוגמה  . במקרה של בחירה.קיימתבחירה אם 

 בנוסח הנ"ל(.

Lecture:  ______________ 

Exam Duration:  ______________ 

Reference Materiel: _______________ 

Special Instructions/Guidelines:  ______________ 

Need to answer xx questions out of yy:  ______________ 

Only the answers for the first XX questions will be checked. 

 

 שיתוף שאלונים

 משותף למספר קורסים, על המרצה לעדכן את מדור בחינות על שיתוף השאלוןשאלון במקרה שה

אחרת השאלון לא , במדור בחינותקודם . פעולת השיתוף חייבת להתבצע טרם יצירת שאלון בחינה

 .יוזן לקורסים המשותפים

 

 שולבתבחינה מ

, שיש בה שני חלקים )אמריקאי + פתוח( על המרצה לשקלל בבחינה משולבתתשומת לבכם, 

את  אין לאשרלמדור בחינות. במקרה כזה,  ציון סופיאת הציון של שני החלקים ולהגיש  ידנית

 הציונים של החלק האמריקאי דרך המערכת.

של  הציון המקסימלימשולב  במבחן בהוראות הבחינה יש להגדיר מראש את הציון המקסימלי.

 החלק האמריקאי יהיה קטן ממאה.

 

  



 קובץ הדרכה –מערכת מבחנים אמריקאים  אוניברסיטת בר אילן 

9 

 בניית מאגר –פרק שלישי 

 בחירת קורס

על ידי לחיצה  זובשלב הראשון יש לבחור את הקורס עליו רוצים לעבוד. ניתן לבחור קורס משנה 

. ניתן לבחור קורס משנים קודמות, יש ללחוץ על קורסים משנה זועל תיבת הגלילה בחר קורס 

, ואז ניתן לראות את רשימת הקורסים מכל השנים על ידי בחירת הקורס מרשימת כל לחץ כאן

 .בחר קורס מכל השניםהקורסים 

 
 מסך ראשי

מופיעות השאלות  ימיןהמסך הראשי. בצד   –לאחר בחירת הקורס נפתח בפנינו מסך מפוצל 

אם טרם הוזנו  .מופיעה רשימת הבחינות של קורס זה שמאלהשייכות למאגר של קורס זה. ובצד 

ובמסך משמאל תופיע רק רשימת המבחנים  או הועתקו שאלות למאגר, המסך מימין יהיה ריק

 .לקורס זה
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 הוספת שאלה

הוסף שאלה  לחצן יש ללחוץ במסך הראשי על הקורס למאגר בכדי להוסיף שאלה חדשה 

 תיפתח תיבת טקסט.  .למאגר

 

יש להקליד את השאלה וניתן גם לעצב אותה. לא ניתן לשנות את גודל שנפתחה בתיבת הטקסט 

בסיום ההקלדה יש לשמור את השאלה  .הג הפונט לטובת אחידות מראה הבחינהפונט או את סו

שאלה המועתקת מקובץ קיים, לא מועתקים פרטי העיצוב, ולכן,  .שמור שאלהע"י לחיצה על לחצן 

 כדאי לעצב את השאלה רק לאחר ההעתקה.

 

 שמור שאלה
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 .שאלה ולהוסיף תשובותהלערוך את פרטי  לאחר שמירת השאלה, תיפתח האפשרות

  המערכת הכללית.של השאלה תקבל מספר מזהה ייחודי 

, כלומר רק אתם תוכלו לערוך ולהשתמש אישיתהשאלה ניתן להחליט האם  אישיבקטגוריה 

, כלומר לעריכה ולשימוש מרצים נוספים לא אישיתבשאלה ואז יש לסמן כן, או  שהשאלה 

 .אישיברירת המחדל היא  - אם לא סומן .ואז יש לסמן לא קורס זה או לימדו המלמדים

רבל תשובות כדי לשמור על ניתן לבחור שלא לע - לערבל תשובותמתחת קיימת אפשרות בחירה  

 .ערבול תשובותברירת המחדל היא  - אם לא סומן .סדר התשובות. זו אינה אפשרות מומלצת

בשלב יצירת שאלון בחינה תופיע אפשרות בחירה האם לערבל או לא לערבל את בהמשך, )

 שאלות הבחינה(.
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 הוספת תשובה

במסך עריכת שאלה.  תשובה חדשההוסף   להוספת תשובה חדשה יש ללחוץ על לחצן ה

בעורך הטקסט שנפתח, יש להוסיף את טקסט התשובה ולערוך אותו. גם כאן לא ניתן לשנות את 

  .גודל הפונט ואת סוג הפונט

   .. המספור מתקבל באופן אוטומטיאין צורך להוסיף מספור לתשובות

יש להוסיף אותיות בתחילת תשובה א+ג נכונות,  מהמקרים של שתי תשובות נכונות לדוגב ,אולם

 ל אוטומטית והאותיות לא מתערבלות.. גם במקרה זה המספור יתקבכל תשובה

 .שמור תשובהלשמירת התשובה יש ללחוץ על לחצן 

מספר  כל תשובה תוכנס בנפרד ותישמר. .להוספת תשובה נוספת, יש לחזור על התהליך

 תשובות. 2והמינימלי  תשובות 6התשובות המקסימלי לכל שאלה הוא 

 

 

 הוסף תשובה חדשה
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 סימון תשובה נכונה

במסך עריכת שאלה, תחת תשובות לשאלה יש ללחוץ על תיבת הסימון של התשובה הנכונה 

בתיבה, והשורה תצבע בכחול. אם רוצים לשנות את התשובה הנכונה, יש   שבצד ימין. יופיע

הסימון החדש ללא צורך בשמירה ללחוץ על סימון התשובה המתאימה והמערכת תקלוט את 

 .נוספת. ניתן לבחור תשובה נכונה אחת בלבד

 

 

 מחיקת תשובה

משמאל  ,הנמצא בלשונית תשובות לשאלה מחיקהבמסך עריכת שאלה יש ללחוץ על לחצן 

והיא  שרור מחיקת התשובה. לחיצה על אישור תגרור את מחיקת התשובהלתשובה. יופיע חלון לא

   .תיעלם מהמסך

סימון 

התשובה 

 הנכונה
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 עריכת שאלה

 .עריכהלעריכת שאלה יש ללחוץ על לחצן 

 .למחוק תשובה, לסמן תשובה נכונה, להוסיף תשובה,  לערוך שאלה במסך עריכת שאלה ניתן:

 

 שאלה חסומה לעריכה

יהיה לא פעיל  עריכהבמבחנים קודמים. ובמקרה זה הלחצן  הלא ניתן לערוך שאלה שהופיע 

הדרך היחידה לעשות זאת היא  ,אם ברצונך לתקן שאלה שהופיעה במועד קודם ויופיע באפור.

יתווסף לחצן , יותר מאוחר של פיתוח המערכת. בשלב במאגר להקלידה מחדש כשאלה חדשה

 בעזרתו ניתן יהיה לשכפל את השאלה ובתוכה לעשות את שינויי העריכה. אשר  "שכפל"

  

 

 חיקת שאלהמ

. למחיקת השאלה יש ללחוץ על לחצן בתנאי שהיא לא השתתפה במבחן ניתן למחוק שאלה

לא ניתן מחק מהמאגר לאלתר. ימשמאל לשאלה. יש לאשרר את המחיקה. השאלה ת מחיקה

 מחיקה לא יהיה פעיל.השכבר הופיעה במבחנים קודמים ולחצן  למחוק שאלה

  

 עריכה
לא ניתן 

לערוך שאלה 
שהשתתפה 

 במבחן

 עריכה



 קובץ הדרכה –מערכת מבחנים אמריקאים  אוניברסיטת בר אילן 

15 

 חיפוש שאלה

יש אפשרות לחפש שאלה מתוך המאגר של הקורס עליו עובדים.  ,בתחתית המסך הראשי מימין

, ולא על טקסט החיפוש מתבצע על טקסט השאלה בלבד יש להקליד מילה או חלק ממנה.

 .התשובות
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 שאלון בחינה – רביעיפרק 

 בחינהשאלון 

במסך הראשי מצד שמאל תחת מבחנים לקורס תופיע רשימת כל המבחנים שקיימים לקורס זה. 

 אם לא נקבע תאריך לבחינה, לא יופיעו פרטי הבחינה לקורס זה. אם נקבע תאריך בחינה, אך לא

  או במייל 03-5318538ה, נא לפנות למדור בחינות בטלפון מופיעים פרטי הבחינ

shelonim.zevet@mail.biu.ac.il. 

 שעבורו יש ליצור בחינה. )מועד, מטלה, תאריך(  אנא וודאו שבחרתם את הקורס הנכוןראשית, 

 יצירת בחינה

ליצירת בחינה יש לאתר את הבחינה הרצויה לפי תאריך ושעת הבחינה מתוך רשימת המבחנים 

 הנמצא משמאל לתאריך והשעה המתאימים.  יצירהלקורס וללחוץ על לחצן 

 

 בחינה:ל שיתוף שאלוניםעם הלחיצה על יצירת שאלון בחינה יופיע חלון חיווי לבירור 

 

ליצירת 

שאלון 

 בחינה

mailto:shelonim.zevet@mail.biu.ac.il
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 שאלוניםשיתוף 

בהוספת וממשיכים כרגיל  לא לשתףיש לבחור עם קבוצות נוספות כאמור, שאלון לא משותף 

 .שאלות בחינה

 אם השאלון משותף לקורסים נוספים קיימות שתי אפשרויות:

סטטיסטי אחד לכל הקבוצות/קורסים. מדור בחינות חייב שאלון ודו"ח  – ודוחותשיתוף שאלון  .1

על המרצה בהתאם לדיווח המרצה.  השאלון לכל הקורסיםלטפל מבעוד מועד בשיתוף 

להודיע למדור בחינות לאיזה קבוצות או קורסים נוספים השאלון משותף. בסיום התהליך 

ההתייחסות  -יתקבל דו"ח סטטיסטי אחד משותף לכל הקבוצות )ממוצע, סטיית תקן וכו' 

 .דו"ח הסטטיסטילו לצפות בכל המרצים המשותפים יוכלכלל הסטודנטים בכל הקבוצות יחד(. 

כל הקבוצות עבור יאשר את הציונים  במקרה של מרצים שונים לכל קבוצה, מרצה אחד

  המשותפות.

במקרה זה השאלון בלבד משותף והדו"ח הסטטיסטי יהיה נפרד לכל  – שיתוף שאלון בלבד .2

גם במקרה זה מרצה אחד מגיש את השאלון עבור כל הקבוצות ומיידע את קבוצה או קורס. 

 יבדוקעצמאיים". כל מרצה  קורסיםנחשבים " המשותפיםבמקרה זה הקורסים מדור בחינות. 

 .את הציונים עבור הקורס שלו לרבות מתן פקטור יאשרו שלו את פלט הציונים

 

מרכז אחד שיגיש את מרצה , יש למנות כאשר מדובר במרצים שונים המחליטים על שאלון משותף

השאלון, יעדכן את מדור בחינות באיזה קורסים מדובר ומי מאשר את הציונים לאחר תיאום עם כל 

 המרצים )האישור נעשה עבור כל הקורסים במקרה של שיתוף שאלון ודוחות(.
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 הוספת שאלות בחינה 

במאגר. להוספת שאלה חדשה למאגר, יש לחזור למסך  הנמצאותמשאלות רק השאלון יורכב 

 .ולהוסיף את השאלה חזורהראשי באמצעות לחצן 

הוספת שאלה   להוספת שאלות לבחינה מתוך המאגר שיצרתם מראש, יש ללחוץ על סימן ה

 .מהמאגר למבחן

ניתן להרכיב את בחור את המאגר הרצוי. נפתח חלון בחירת שאלות מתוך המאגר. בחלון זה יש ל

 .ללא התשובות  *כל השאלות התקינות. עם בחירת המאגר יופיעו שונים מאגריםהשאלון ממספר 

 נכונה. התשובה בה התשובות, וסומנה  2היא שאלה שיש בה לפחות  שאלה תקינה*

 

המופיע מימין לכל שאלה. עם הלחיצה השאלה בלבד  הפלוס לחצןלבחירת השאלות יש ללחוץ על 

תתעדכן ותוצג בכותרת  כמות השאלות שנבחרוללא התשובות תוצג במסך האחורי מימין. 

  .הכחולה מימין

בחר אם רוצים לבחור שאלות ממאגר נוסף, יש לבחור את המאגר ע"י לחיצה נוספת על תיבת 

 . קורס

  .אם נבחרה שאלה פעמיים, תופיע הודעת חיווי שהשאלה כבר קיימת בבחינה

המספר המופיע מימין לשאלה הוא מספר ייחודי לכלל מערכת הבחינות ואינו מספר סידורי של 

 .סגורליציאה ממסך זה יש ללחוץ על לחצן  . המאגר

  

הוספת שאלות 

מהמאגר 

 שנבחר

כמות השאלות 

 שנבחרו
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 בחינה עריכת

 

מימין לשאלה. השאלה תוסר  מינוסלחצן הניתן להסיר שאלה שנבחרה לבחינה ע"י לחיצה על 

 .אך לא מהמאגר מרשימת השאלות לבחינה

 להורדה והעלאה של השאלה. ניתן לשנות את מיקום סדר השאלות על ידי לחיצה על לחצני 

שינוי סדר השאלות שימושי בעיקר במבחן עם נספחים או בחלקים, כאשר יש חשיבות להופעת 

לשמור על סדר השאלות בבחינה או לרמות קושי. על מנת סדר השאלות בהתאמה לנספחים 

בשלב זה כדאי לשמור את  )רק התשובות מתערבלות(. לא לערבל את השאלותיש לבחור  עצמה,

 .שמור טיוטת מבחןהבחינה ע"י לחיצה על 

משמאל לכל שאלה. ליציאה  הצגהעם תשובותיה, ע"י לחיצה על לחצן  את השאלה להציגניתן 

 .שבפינה הימנית-X ממסך הצגת שאלה יש ללחוץ על ה

, ובלבד עריכהגם בשלב זה, אם גיליתם שיש טעות בשאלה, ניתן לערוך אותה ע"י לחיצה על לחצן 

ששאלה זו לא הופיעה כבר בבחינה. אם השאלה השתתפה בבחינה, לא ניתן לערוך אותה ולחצן 

אינו  סגורלחצן . שמור שאלהא לשכוח לשמור את השינויים ע"י הלחצן לא יהיה פעיל. ל עריכה

בפינה הימנית או על לחצן -X . ליציאה ממסך עריכת שאלה יש ללחוץ על השומר את השאלה

 .סגור
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 ניקוד השאלות

. ניתן לשנות את 100כברירת מחדל הניקוד לכל השאלות זהה והציון המקסימלי לבחינה הוא 

בו משקל החלק האמריקאי  פתוח + )במקרה של מבחן משולב אמריקאי לבחינה הציון המקסימלי

 .ואז הניקוד הזהה יתקבל מחלוקת הציון המקסימלי במספר השאלות (קטן ממאה

נק' לכל  11.1נק' ) 111ציון מקסימלי של  :, לדוגמה100-הציון המקסימלי יכול להיות גבוה מ

 99.9יקבל  10מתוך  9סטודנט שענה על  - 100שאלה( מאפשר לסטודנט לטעות ועדיין לקבל 

  (.100-)המערכת מעגלת ל

אם רוצים לתת ניקוד שונה לכל שאלה יש לבחור "במבחן זה אני אקבע את הניקוד לכל שאלה" 

יבת משקל לכל שאלות שנבחרו למבחן. עם הבחירה תופיע ת –הנמצא מתחת לכותרת הכחולה 

שאלה ובה יש לקבוע משקל לכל שאלה ושאלה בבחינה. הניקוד המצטבר יופיע בשורת הכותרת 

או בהתאם  100%יש לוודא שהניקוד המצטבר מגיע ל . הכחולה וגם בציון המקסימלי למבחן

. סך הניקוד המצטבר יופיע רק במקרה של מתן לציון שקבעת לחלק האמריקאי של הבחינה

 .ה לכל שאלהניקוד משתנ

המערכת גם כן  99.5-מ 100-וציון הנמוך מ, 100-המערכת מעגלת ל 100 -כל ציון הגבוה מ

 .100כך שלא ניתן לקבל ציון מעל  100-מעגלת ל

 

 לכל השאלות זהה ניקוד
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 ניקוד שונה לכל שאלה

 

 נתוני בחינה

 : נתוני הבחינהכל בצד שמאל של מסך יצירת בחינה חובה למלא את 

 . אם יש שאלות לבחירהלבחינה כלומר כמות השאלות שחובה לענות עליהן מספר שאלות החובה

 . יש להקפיד לציין את השאלות חובה

 .שעות ובדקותביש לציין  - משך הבחינה

מארבע האפשרויות הקיימות. אם ברצונכם לצרף חומר עזר  יש לבחור את אחת – חומר עזר

 כנספח לבחינה יש להעבירו במייל נפרד לצוות שאלונים במדור בחינות

shelonim.zevet@mail.biu.ac.ilח.. אנא וודאו שקיבלתם מייל המאשר את קבלת הנספ 

את האפשרות לתת ציון מקסימלי למבחן ניתן לערוך רק במקרה של ניקוד זהה לכל שאלה. 

במבחן משולב של אמריקאי ושאלות פתוחות יש לציין את החלק היחסי של השאלון האמריקאי. 

לחלק  80%הציון המקסימלי לחלק האמריקאי יתחלק במספר השאלות. לדוג' אם ניתן משקל של 

 .נקודות 20שאלות, כל שאלה תקבל  4האמריקאי ויש בו 

 .הציון המקסימלי הוא של החלק האמריקאי בלבד

 .מחברת טיוטה נדרשתיש לבחור את האפשרות אם נדרשת,  –מחברת טיוטה 

שונה  ניקוד

 לכל שאלה

סה"כ ניקוד 

מצטבר בהתאם 

 לקביעת המרצה

במשקלי 

 השאלות

mailto:shelonim.zevet@mail.biu.ac.il
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חשוב, ניתן סדר השאלות בבחינה . אם ערבול שאלות ותשובותברירת המחדל בכל בחינה היא 

יתערבלו, אלא אם כן נבחר אחרת בשלב עריכת לבחור לא לערבל שאלות, אך התשובות עדיין 

לא ניתן לשלוח למדור בחינות בחינה שבה גם השאלות וגם התשובות לא מת לבכם לתשו .השאלה

  .יתערבלו

בחלון  ומלל חופשי מיוחדותבנוסף להוראות הקבועות של ועדת משמעת, ניתן להוסיף הנחיות 

גם כאן לא ניתן לשנות את גודל וסוג  .מבחן""הנחיות והוראות מיוחדות שיופיעו בראש כל 

בשאלון  .בעמוד הראשון של השאלוןהפונט. הוראות אלו יופיעו לאחר הוראות וועדת משמעת 

את משך הבחינה, בשפה האנגלית באנגלית עד להודעה חדשה רצוי להכניס לחלון המלל החופשי 

 .ירהמרצה, חומר עזר ועל כמה שאלות חובה יש לענות במקרה של בח

. אם רוצים לצפות בשאלון הבחינה, יש שמירת טיוטת מבחןלשמירת הבחינה יש ללחוץ על לחצן 

עם סימון  בבחינה המקורית כפי שערכתם אותה,ניתן לצפות . שמור והצג מבחןללחוץ על לחצן 

 .לבדוק גם את ההנחיות לבחינה בטיוטת הבחינה חשוב התשובות הנכונות ולפני הערבול.

, להוסיף שאלות חדשות לערוך אותהעברה למדור בחינות, ניתן להמשיך ינה לא הוכל עוד הבח

 ושוב לשמור טיוטת מבחן.

כאשר ניכנס שוב להמשך עבודה על שאלון שהתחלנו ליצור ושמרנו כטיוטה, לא נראה את לחצן ה 

או  מביא אותנו לשאלון הבחינה שיצרנו באופן חלקי עריכה. לחצן העריכה אלא את לחצן ,יצירה

 .מלא

 .טרם העברת הבחינה למדור בחינות יש להגיה את הבחינה

לאחר סיום ההגהה לרבות בדיקת ההנחיות לבחינה, בכדי להעביר את הבחינה למדור בחינות, יש 

ות בחלון המופיע. נא לוודא שקראתם את ההערות שמור והעבר למדור בחינותללחוץ על לחצן 

 .סיום טיפוללחיצה על לחצן  על ידי. יש לאשרר את ההעברה סיום טיפול במבחן

 .לאחר העברת הבחינה למדור בחינות לא ניתן לערוך או לשנות אותה

 .מחזיר למסך הראשי ללא שמירה -  חזרהלחצן 

 )בצד שמאל למעלה(. ליציאה מהמערכת בכלל – יציאהלחצן 

 

 בשאלון צפייה

 .ניתן רק לצפות בבחינהלאחר ששלחתם את השאלון למדור בחינות, 

לאתר את הבחינה ע"י תאריך ו  בחר קורס לצפיה בבחינה, יש לבחור את הקורס המתאים ב

 ושעת בחינה מתאימים. 
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עם סימון שמשמאל לבחינה הרצויה. הבחינה תוצג כפי שערכתם אותה,  הצגהיש ללחוץ על לחצן 

ערבול השאלות והתשובות מתבצע בהמשך בשלב הפקת  .רבולעהלא התשובות הנכונות ול

 הבחינה לצורך הדפסת שאלונים לפי מספר הסטודנטים.

 .שבפינה הימנית X -ליציאה ממסך זה יש ללחוץ על ה

אם מצאתם טעות משמעותית שאינה מאפשרת את קיום הבחינה, יש לפנות למדור בחינות. מדור 

. בסיום תיקון וזאת בתנאי שהבחינה לא הודפסהבחינה בשנית, בחינות יאפשר לכם לערוך את ה

 .ולאשרר את הבחירה שמור והעבר למדור בחינותהבחינה יש ללחוץ שוב על 
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 ציונים וסטטיסטיקות – חמישיפרק 

 אישור ציונים

יך לאשר את הציונים לאחר על -לאחר שהבחינה התקיימה, התשובות נסרקו והציונים חושבו 

משמאל  )יופיע אייקון צבעוני ח הציונים"האם מופיע דו ולבדוקיש להיכנס למערכת  בדיקתם.

 .ואישור לבחינה( לצורך בדיקתה

 

בחר  ם, לבחור את הקורס המתאים בייש להיכנס למערכת מבחנים אמריקאילבדיקת הציונים 

 תאריך ושעת בחינה מתאימים. על ידי , לאתר את הבחינה קורס

  הנמצא בעמודה השמאלית. יש ללחוץ על לחצן  

 

 ציונים וסטטיסטיקות

הגעתם למסך ציונים וסטטיסטיקות. במסך זה ניתן לצפות בציונים ובהתפלגותם, וכן לאשר את 

 הציונים, לבקש פקטור ולצפות במחברות בחינה עבור פתיחת מחברת. 

 .מצד שמאל הדו"חנמצאים בראש  תקןהוסטיית  ממוצע הציונים

 אישור הציונים על ידי המרצה.רק לאחר  יתבצעפרסום הציונים לסטודנטים תשומת לבכם, 
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 לכל שאלה מוצג טקסט השאלה. 

 כמות הסטודנטים שלא ענו על השאלה.  

 כמות העונים לכל תשובה ותשובה, כאשר התשובה הנכונה מודגשת בכחול. 

  .ואחוז העונים נכונה לשאלה 

 

 לחיצה על מספר השאלה.על ידי תשובותיה בבשאלה וניתן לצפות 

 של מסך הצגת שאלה. X-ליציאה יש ללחוץ על ה

בצד ימין למעלה.  הצג רשימת ציונים  ן ברשימת ציוני הסטודנטים יש ללחוץ על לחצ לצפייה

 נפתחה רשימה של ציון לכל מספר מחברת.

 על מס' השאלות שלא נענו + עודפות + נפסלו. לכל סטודנט משמאל לציון מופיע מידע 
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יש לוודא מה  תציג את שאלון הבחינה המעורבל השייך לסטודנט. פתיחת מחברתלחיצה על לחצן 

 מספר המחברת של הסטודנט.

בכותרת הצהובה בראש העמוד ניתן לצפות בציון הסטודנט, בכמות התשובות הנכונות, בכמות 

 לות שלא נענו. התשובות השגויות ובכמות השא

 בפתיחת מחברת:

 ה-V מסמל את התשובה הנכונה כפי שהמרצה קבע. הירוק 

 ה- X מסמל תשובה שגויה של הסטודנט. האדום 

  על השאלה לא ענההסטודנט האם כפי שכתוב בכותרת השאלה ניתן לראות. 

 מכיוון שהיא מעבר לכמות שאלות החובה, כפי שהופיע בהנחיות המרצה.  שאלה שלא נבדקה 

  על שתי תשובותלדוגמה כאשר סטודנט עונה  נפסלהששאלה. 
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של  X-על ה זהפנימי הסוגר את המחברת, וא X-יש ללחוץ על ה מחברתליציאה ממסך הצגת 

 מסך ציונים וסטטיסטיקות.
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 . הרשימה לא תוצג.הסתר רשימת ציוניםיש ללחוץ על  לסגירת רשימת הציונים

  .ל לחצןניתן לייצא את רשימת הציונים כקובץ אקסל. יש ללחוץ ע

חובה לסמן האם סטודנט שנכשל בבחינה ציונו ישוקלל עם המטלות הנוספות  לפני אישור הציונים

 שיש בקורס )אם קיימות מטלות נוספות(. שתי אפשרויות :

  ציונו ישוקלל עם מטלות הקורס ויתכן ויעבור את בבחינה זו סטודנט שנכשלכלומר  –כן ,

 הקורס לאחר השקלול.

  ישוקלל עם מטלות הקורס והוא יכשל גם  לא, ציונו סטודנט שנכשל בבחינה זו כלומר –לא

 בקורס. ועל הסטודנט להגיע לתיקון הבחינה.

 שמעותו נכשל.שמ 101קוד סטודנט שנכשל בבחינה אינו רואה את הציון המספרי אלא 

, שיש בה שני חלקים )אמריקאי + פתוח( על המרצה לשקלל בבחינה משולבתתשומת לבכם, 

את  אין לאשרלמדור בחינות. במקרה כזה,  ציון סופיאת הציון של שני החלקים ולהגיש  ידנית

 הציונים של החלק האמריקאי דרך המערכת.

 הציונים או לבקש פקטור.לאחר שבדקתם היטב את הציונים, ניתן לאשר את 

יועבר ופרסומם ולאשרר את האישור. הטיפול בציונים  אשר ציוניםלאישור ציונים יש ללחוץ על 

 למדור בחינות.
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 בקשת פקטור

 דרך המערכת. נקודות 10עד ניתן לתת פקטור של 

תהיה הודעה "נשלחה  במסך ציונים וסטטיסטיקות .העבר למדור בחינותבסיום, יש ללחוץ על 

. מדור בחינות יקלוט את הציונים עם ערך הפקטור, ויבצע חישוב סופי לציון מטלה בקשה לפקטור"

 זו.

 אישור הציונים על ידי המרצה.רק לאחר  יתבצעפרסום הציונים לסטודנטים 

 

 נק' 10פקטור מעל 

, על גבי טופס בלבד באישור ראש המחלקהניתן להעניק  נקודות 20 ועד נקודות 10מעל פקטור 

 ". את הטופס ניתן לקבל במזכירות המחלקה או במדור בחינות.מתן פקטור נוסף"

 תשומת לבך, כל עוד לא ניתן אישור חתום מראש המחלקה, הציונים לא יקלטו במערכת.

באחריות המרצה לשלוח למדור בחינות את הטופס למתן פקטור נוסף חתום על ידי ראש 

 הטופס יחשב כתאריך אישור הציונים. המחלקה. תאריך קבלת

 

 

 )אמריקאי + פתוח(מבחן משולב 

 במבחן משולב, לא ניתן לקלוט את החלק האמריקאי שמהווה ציון חלקי בלבד.

 אין לאשר את ציוני החלק האמריקאי במערכת.

במבחן מסוג זה על המרצה לחבר את ציוני החלק האמריקאי יחד עם החלק הפתוח )אחר(. יש 

חישוב סופי למטלה זו. במקרה זה המרצה ירשום את הציון המשוקלל )אמריקאי ופתוח( על לבצע 

 גבי טופס הציונים המקורי. על כן, המרצה חייב לאסוף את הטפסים מהמשגיחים בכיתה.

 

 

 בהצלחה!!

 


