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 שתי יחידות ההוראה הן: 

  יחידה זו מכילה פעילויות אינטראקטיביות המחולקות על פי  – חקרעבודת לומדים לכתוב

 פרקי המאמר המדעי, באמצעותן תלמדו את עקרונות הכתיבה המדעית.

 ביחידה זו תכתבו את עבודות הביוחקר שלכם בשלבים, לפי פרקי  – עבודת הביוחקר שלי

ו למורה העבודה, כאשר בכל פרק תתכננו, תכתבו טיוטה, תשכתבו את מה שכתבתם ותגיש

 לבדיקה.

 כדי לנווט בין יחידות ההוראה ניתן ללחוץ על היחידה הרצויה להצגה ותקבלו את המסך הבא:

יחידות 

 הוראה

תפריט 

 הניווט
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 במסך זה יש ללחוץ על הקישורים של הפרקים השונים על מנת להיכנס לפעילויות. 

 ניתן גם לנווט ישירות לתוך הפעילויות ביחידות ההוראה באמצעות תפריט הניווט

 

  



 

 כל הזכויות שמורות, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע© 

 עילויותביצוע פ .2

על מנת לבצע את הפעילויות השונות באתר, יש ללחוץ על הפעילות הרצויה, לאחר מכן יפתח בפניכם 

 עמוד הפעילות. לדוגמה:

 

 סיון מענה".יכדי להתחיל בפעילות יש ללחוץ על "התחלת נ

 -מצד ימין למעלה ניתן לראות את תפריט הניווט בין השאלות השונות בפעילות

 

ת. קיימים סוגים שונים של שאלות: רב ברירה, על כל השאלות המוצגות בפעילועליכם לענות 

התאמה, שאלות פתוחות וכו'. בחלק מהפעילויות קיימים מספר עמודים. לחיצה על כפתור "הבא" 

בתחתית כל עמוד שומרת את כל התשובות שעניתם בעמוד הנוכחי. תמיד ניתן לחזור לשאלות ע"י 

 תפריט הניווט.

 פעילות יוצג בפניכם עמוד אשר מסכם את כל השאלות עליהן עניתם:בסיום ה

 

הקפידו להגיש את הפעילות רק לאחר שווידאתם שעניתם על כל השאלות. לאחר שכל התשובות 

 .נשמרו, לחצו על "הגשה סופית וסיום ניסיון המענה )בוחן("



 

 כל הזכויות שמורות, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע© 

 

"הגשה סופית וסיום ניסיון המענה  יופיע בפניכם חלון קופץ על מנת לאשר שנית את ההגשה. לחצו על

)בוחן(". לאחר מכן יוצג בפניכם המשוב לפעילות שעשיתם. ניתן להתחיל מחדש את הפעילות במידת 

 הצורך.

 הגשת מטלה .3

, על פי ביחידת ההוראה "עבודת הביוחקר שלי" ניתן להגיש את הטיוטות לעבודת הביוחקר שלכם

 את העבודה הסופית. כן ו פרקי העבודה,

 

במסך שייפתח תוכלו למצוא את ההנחיות לכתיבת הפרק וכן מחוון  יש ללחוץ על המטלה. טיוטהכדי להגיש 

עם הקריטריונים להערכה, בו תוכלו להיעזר בעת הכתיבה. על מנת להגיש טיוטה לחצו על "הוספת הגשה" 

 בתחתית העמוד. 
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 גררו מהמחשב שלכם את קובץ העבודה לתוך השדה "קבצי הגשה" ולחצו על "שמירת שינויים". 

 

הוגש. ניתן גם להגיש קובץ אחר בהתאם להתקדמות בעבודה ע"י לחיצה  קובץכעת ניתן לראות שה

 על "עריכת ההגשה שלי".
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ץ יש ללחוץ על סמל מומלץ להעלות קובץ נוסף, ולא למחוק את הקובץ הקודם. כדי להוסיף קוב

 הוספת קובץ, לגרור את הקובץ שברצונכם להעלות וללחות על "שמירת שינויים".

 

 

לאחר שהמורה בודק את העבודה שהגשתם, ניתן לראות את המשוב שקיבלתם ע"י לחיצה על 

 המטלה.

 

ומשובים בקבצים אם המורה בעמוד זה ניתן לראות שהעבודה נבדקה, את הציון לעבודה, הערות 

מעודכנת יותר כאשר לוחצים על "עריכת ההגשה טיוטה כמו כן, עדיין יהיה ניתן להגיש  צירף קבצים.

 שלי".

הוספת 

 קובץ


