
 MOODLEהגדרת מטלות במערכת 

( או טקסט חופשי  MB 30יכולים הסטודנטים להעלות קובץ )עד אליו להלן הוראות מאד מקוצרות ליצירת אזור 
אני מציעה שאת המטלות ניתן לבדיקתכם ולמתן ציון ו/או הערות, זאת במקום שישלחו קבצים כבדים למייל שלכם. 

אתם  –ולא לאפשר משלוח במייל. פרט למניעת וירוסים זה גם לנוחותכם    MOODLEיהיה להגיש אך ורק באמצעות 
 יכולים לגשת לבדיקה בזמן שנוח לכם ולא לקבל התרעות על כל מייל שנכנס. 

גם ליצור בוחן מקוון )כולל שאלות אמריקאיות/כן לא ושאלות פתוחות(, אך אם מדובר במבחן סופי אותו מקום ניתן ב
 חלקה לביצוע המבחן באמצעות המערכת.יש לקבל אישור מראש המ

מצד שמאל למעלה )בעברית(  יש להפעיל עריכה בכל עמוד שהוא – בתוך הקורס

 

 להוסיף פעילות מסוג "מטלה" : קיים או נושא חדש ובתוך נושא 

צבעי הכפתור מרמזים על מהותו. פעילויות מסומנות בירוק או בורוד.  –לתשומת לב 

 

 תפתח הסבר קצר על מהות המשאב / פעילות. ליד האייקון   iלחיצה על כפתור  



 

 

 

שניתנת כמובן שם המטלה, הנחיה קצרה במסך שנפתח אחרי לחיצה על "הוספה" ניתן להגדיר את הפרמטרים השונים. 
 טקסט או בקובץ.במסך הקורס, הנחיות מפורטות  בה גלתצו

 הגדרות כלליות: 

 

 

 



הגשות באיחור   .)מועד הגשה סופי( וכן האם לאפשר הגשה באיחור לקבוע תאריכי פתיחה וסגירת ההגשה יש זמינות :
ובתיאום עם  ךכמובן לפי שיקול דעת –מוצגות בנפרד וניתן להתייחס לאיחור למשל ע"י הורדת מס' נקודות מהציון.... 

 . המחלקה

מומלץ  .תן להקטין()ני בייט-מגה 30 מקסימלי הואגודל קובץ  –על הסטודנט להעלות קובץ  –כקובץ  סוגי מענה : 

 PDFלהגביל לקובץ אחד בלבד, וכדי להקל על הבדיקה להגדיר רק סוג 

  . הסטודנט מקליד טקסט לתוך התוכנה. ניתן להגביל את מספר המילים –מקוון  תוכן

 סוג משוב : 

סופיים של ניתן להגדיר משוב כטקסט או כקובץ שאת/ה מעלה עם הערות לסטודנט לפי הרצון. אין להקליד ציונים 
 . יש להעלות לאורביט בהנחיית המזכירות –לתוך המערכת הקורס 

 

 יתר הסעיפים ניתן להשאיר כפי שהם, או לשנות לפי הצורך. 

 אני אשמח להדריך ולסייע.  –מתן ציונים ניתן לביצוע כציון מספרי או במדרגות הערכה, מי שמעוניין לתת הערכות 

 שינויים וחזרה לקורס"בתום ההגדרה יש לבצע "שמירת 

  



 בדיקת המטלה : 

קליק על כותרת המטלה יתן מסך בו סטטיסטיקת הגשות : 

 

 הצגת/ מתן ציונים להגשות.  כפתורכאשר קיימות עבודות שהוגשו לבדיקה ניתן לתת ציונים או הערות באמצעות ה 

 נפתח חלון רשימת הסטודנטים עם סטטוס מטלה של כל אחד מהם : 

 



 לתת את הציון / ההערכה וההערות ישירות בתוך רשימת הסטודנטים.ניתן 

 . לץ מאד()מומ בתוך התוכנה PDF)כפתור בצד שמאל( או לבדוק כל  ZIPכמובן ניתן להוריד את כל ההגשות לקובץ 

ניתן לראות  PDFה על הכפתור "ציונים" ליד שם הסטודנט הראשון נפתח עמוד למתן ציון. במידה והוגש קובץ בלחיצ
 אותו מצד ימין ולעבור בין העמודים, ולרשום הערות בגוף הטקסט או במסגרת ההערות מצד שמאל וכן את הציון. 

 האפשרויות, ולשים לב ש"הודעה לסטודנטים" מסומן או לא לפי הרצוי.  2בסוף הטיפול במטלה יש לשמור באחת מ

  

 


