
-שאלות מחושבות במערכת מודל 
צעד אחר צעד



?5-ו2מה שטחו של מלבן בעל ערכי צלעות 

(10: תשובה)

?3-ו6מה שטחו של מלבן בעל ערכי צלעות 

(18: תשובה)

?מהי שאלה מחושבת

שאלה המוגדרת באמצעות משתנים•
המשתנים יכולים לקבל מספר ערכים  •

ליצירת מספר רב  , (2-100)מתחלפים 
של שאלות דומות 

התשובה הנכונה מחושבת באמצעות  •
. נוסחה

:דוגמא•
מהו שטחו של מלבן בעל ארכי צלעות •

{a }ן-{b} , 0כאשר<a<10 ,0<b<5 
{b}*{a}=תשובה

:דוגמא לשאלות אשר יוצגו

?1-ו7מה שטחו של מלבן בעל ערכי צלעות 

(7: תשובה)



08

שני סוגים של שאלות מחושבות

שאלת חישוב

הסטודנט נדרש להקליד תוצאה מספרית-
תוצאה נקבעת על ידי נוסחה-

מתבססת על הגדרות מערכת ולא (פשוטה)חישוב שאלת *

תתן שליטה מלאה על התוצאות המתקבלות

A

B  רב ברירה מחושבת
הסטודנט נדרש לבחור תשובה  -
הן התשובה והן המסיחים מוגדרים על ידי  -

נוסחאות  



הקדמה קצרה

יצירת שאלה מחושבת היא כלי חשוב הן ביצירת אוסף שאלות 
. ובצמצום העתקות בבחינות, לתרגול

אך  , ועל כן הוא נראה ארוך, זהו הסבר מפורט של צעד אחר צעד
שאלות סדר הפעולות יהיה ברור ותהליך  2-3כבר לאחר יצירת 

. הגדרת השאלה יראה מהיר ומיידי



שלבים בהגדרת שאלה

03

בניית מאגר שאלות 
על בסיס ההגדרות  

שניתנו

02 01 00

הגדרה וסנכרון של 
בסיס נתונים

:הוספת שאלה
הגדרת משתנים-
הגדרת תשובה-

הגדרת מרווח סבילות -
לתשובה נכונה

: לפני בניית השאלות
יצירת מאגר לשאלות 
בעלות בסיס נתונים  

משותף



יצירת קטגוריה

00

הסבר לאופן יצירת הקטגוריות 

בלינק הזהניתן למצוא 

https://moodle2.bgu.ac.il/moodle/pluginfile.php/2563864/mod_resource/content/0/quiz%20-%20question%20bank.pdf


תתי קטגוריות
תתי הקטגוריות מוזחות ביחס לקטגוריה  

הראשית

ניתן לסנכרן  –כפי שנראה בהמשך -
באותה תת משתנים הנמצאים 

קטגוריה
העברת שאלות בין תת קטגוריות  -

דורשת עריכה של השאלות

ניתן לתת שאלה אקראית מתוך תת  * 
פרטים במצגת על בניית –קטגוריה 

מבחן מודל



יצירת שאלה חישובית

שלבים ביצירת שאלה

A



יצירת שאלה  
חדשה

נבחר שאלה מסוג  
"חישוב"

"הוספה"נלחץ 



שלבים בהגדרת שאלה

03

בניית מאגר שאלות 
על בסיס ההגדרות  

שניתנו

02 01 00

הגדרה וסנכרון של 
בסיס נתונים

:הוספת שאלה
הגדרת משתנים-
הגדרת תשובה-

הגדרת מרווח סבילות -
לתשובה נכונה

: לפני בניית השאלות
יצירת מאגר לשאלות 
בעלות בסיס נתונים  

משותף



01שלב 
הגדרות ראשוניות

ניתן לשאלה שם

נכתוב ונעצב את השאלה

את המשתנה יש לכתוב  
בתוך סוגריים  , באנגלית

מסולסלים



מרווח סבילות

מהי רמת השגיאה אשר 
תתקבל

נוסחה

נוסחה לחישוב התוצאה  
הסופית

ציונים

ניתן להגדיר מספר נוסחאות  
חלקי/ולתת עליהן ציון מלא

הגדרת התשובה



כמה הערות לגבי הגדרת הנוסחה

המערכת אינה יודעת להגדיר סדר 02
יש להשתמש בסוגריים  , פעולות

בנדיבות על מנת להגדיר את 
החישוב באופן מדוייק

יש לכתוב את הנוסחה  
=ללא הסימן 

...(לא כמו באקסל)

01

,  לוגריתמים)פונקציות נוספות 
...(פונקציות טריגונומטריות וכו

בלינק הזהניתן למצוא 
Available Functionsתחת הכותרת 

^לא ניתן להשתמש בייצוג חזקה 
יש להשתמש בפונקציה

3^{x}לדוגמא במקום 
pow({x},3)נכתוב 

04 03

https://docs.moodle.org/310/en/Calculated_question_type


01שלב 
הגדרות ראשוניות

,  הגדרות מתקדמות
נדלג עליהן בהסבר זה

יש לשמור שינויים על מנת  
לעבור לשלב הבא



שלבים בהגדרת שאלה

03

בניית מאגר שאלות 
על בסיס ההגדרות  

שניתנו

02 01 00

הגדרה וסנכרון של 
בסיס נתונים

:הוספת שאלה
הגדרת משתנים-
הגדרת תשובה-

הגדרת מרווח סבילות -
לתשובה נכונה

: לפני בניית השאלות
יצירת מאגר לשאלות 
בעלות בסיס נתונים  

משותף



02שלב 
הגדרת בסיס נתונים

יש -שימוש באותו המשתנה במספר שאלות 
להגדיר מקבץ ערכים משותף

שאלות שונות המשתמשות באותו הערך 
(  כשרוצים ליצור שאלה עם סעיפים, לדוגמא)

. יש לבחור סנכרון מקבצי ערכים
אפשרי רק לשאלות באותה תת קטגוריה*

"העמוד הבא"לסיום יש ללחוץ על 



שלבים בהגדרת שאלה

03

בניית מאגר שאלות 
על בסיס ההגדרות  

שניתנו

02 01 00

הגדרה וסנכרון של 
בסיס נתונים

:הוספת שאלה
הגדרת משתנים-
הגדרת תשובה-

הגדרת מרווח סבילות -
לתשובה נכונה

: לפני בניית השאלות
יצירת מאגר לשאלות 
בעלות בסיס נתונים  

משותף



03שלב 
"מקבץ ערכים"עריכת 

בשלב זה נוצר מאגר הערכים האפשריים

המערכת לא מייצרת מספר רנדומלי  *
אלא  , בעת פרסום השאלה לסטודנט

כך  , מייצרת אוסף של ערכים אפשריים
שהסטודנט יקבל אחד מהם

שנוכל לבחון את הערכים  –המטרה *
שמתקבלים ולראות שהם מתנהגים כפי  

.שציפינו לפני הבחינה



03שלב 
"מקבץ ערכים"עריכת 

:הגדרת ערכים אפשריים למשתנה

טווח ערכים  -
ערך מינימלי וערך מקסימלי-

רמת דיוק  -
כמה ספרות אחרי הנקודה-



03שלב 
"מקבץ ערכים"עריכת 

חישוב לדוגמא
מאפשר לדייק את רמת השגיאה -
.אותה נסכים לקבל( t-הסבילות )

יגדיר  –מרווח סבילות נומינלי •
𝑑𝑥שגיאה מוחלטת  ≤ 𝑡

יגדיר את –מרווח סבילות יחסי •
השגיאה ביחס לתוצאה

Τ𝑑𝑥 𝑥 ≤ 𝑡



עם "( פריטים)"כעת נוסיף שאלות 
מספרים שונים

להוספת שאלה עם ערך " הוספה"נבחר 
"(  פריט)"חדש 

ניתן לשנות את המספר ולהוסיף מספר  
בלחיצה (פריטים)ערכים אפשריים 

אחת

03שלב 
"מקבץ ערכים"עריכת 



כל שאלה עם ערך חדש מוגדרת מקבץ

ניתן לבחון את התוצאה המתקבלת  
.עבור כל ערך שרירותי אשר נוצר

מחיקת ערכים נעשרית על ידי לחיצה 
הערכים אשר ימחקו  . על כפתור מחיקה

הם הערכים אשר התווספו אחרונים  

03שלב 
"מקבץ ערכים"עריכת 



,  כאשר מוסיפים מספר ערכים
לפי מספר  –מתקבלים מספר מקבצים 

.הערכים שהוספנו

יאפשר לנו לראות  " תצוגה"כפתור 
מספר מקבצים והתוצאות המתאימות  

להם

03שלב 
"מקבץ ערכים"עריכת 



ניצור שאלה נוספת עם אותו שם  
.משתנה

נדאג לבחור שימוש  2בשלב 
סנכרון+במקבץ ערכים משותף

נראה את  3בעת הגעה לשלב 
העדכון בטבלה

הוספת שאלה נוספת  
עם אותו המשתנה

כאן ניתן לראות כי המשתנה  
Kmassנמצא בשתי שאלות ,

ערכים אפשריים  13ומוגדרים לו 
המשותפים לשתי השאלות 

כאשר נשים את שתי השאלות 
כל סטודנט יקבל  –באותו הבוחן 

עבור שתי אותו הערך את 
.השאלות



יצירת שאלה רב ברירה  
חישובית

B



יצירה שאלת 
רב ברירה מחושבת

אך בעת יצירת השאלה  , השלבים דומים
:  עלינו

.     להגדיר נוסחאות לחישוב המסיחים. א
–בניגוד לשאלה מחושבת -

יש לכתוב את הנוסחה כולה בתוך 
=  עם הסימן סוגריים מסולסלים 

בהתחלה

כפי שעושים  )להגדיר ציון לכל מסיח .  ב
(בשאלות רבות ברירה רגילות



יצירה שאלת 
רב ברירה מחושבת

בכל מקבץ  –3כאשר נגיע לשלב 
נראה את כל התשובות האפשריות 

(התשובה הנכונה והמסיחים)



חישובית–שאלה עליונה 

חישובית רב  –שאלה תחתונה 
.ברירתית

מאחר ושתיהן משתמשות 
באותו בסיס ערכים והוא  

הערך הוא אותו הערך–מסונכרן 

דוגמא לתצוגת  
השאלות בבוחן

כאן ניתן לראות כי המשתנה  
Kmassנמצא בשתי שאלות ,

ערכים אפשריים  13ומוגדרים לו 
המשותפים לשתי השאלות 

כאשר נשים את שתי השאלות 
כל סטודנט יקבל  –באותו הבוחן 

עבור שתי אותו הערך את 
.השאלות


