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Perusallקריאה שיתופית אקטיבית ב 

?לאתר הקורסPerusallאיך להוסיף רכיב 

2 2



"תוכן העניינים"

3 הקדמה

4 סוגי קבצים  

5,6 Moodle-ב Perusallיצירת פעילות

8,9,10 -Generalהגדרות

11 -Groupingהגדרות

12,13,14,15,16,17,18,19,20 -Scoringהגדרות

22,23,24,25,26,27,28,29 יצירת משימה
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"הקדמה"
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Perusallמאפשרת למרצים להקצות מגוון סוגי קבצים ותוכן
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הפעולה שלב

הפעלת  "נא ללחוץ על תר הקורסלאלאחר הכניסה

."עריכה
1

הוספת משאב או "על נא ללחוץמכן-לאחר

".פעילות
2

לסמןנא,"פעילויות"לשוניתתחת,שנפתחבחלון

."(LTI)חיצוניתוכן/כלי"האפשרותאת
3

הוסף שם לפעילות 4

מהרשימה הנפתחת" Perusall"לבחור
5

"שמירת שינויים וחזרה לקורס"לסיום לחץ על  6

Moodle-ב Perusallיצירת פעילות( 1)

6

Perusall

6

Perusall
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הערות

ליצורישPerusall-בחדשהפעילותכלעבור
פעילויות2-ל:למשל.מודל-בחדשרכיב

Perusallבהקורסבאתררכיבים2נוסיף-
.מודל

1

שלהראשילדףלכניסהמיועדזהקישור
Perusall,לכניסתרקמיועדהואלכן

.אותולהסתירעדיף.המרצה
2

7

Moodle-ב Perusallיצירת פעילות( 1)
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Perusallקריאה שיתופית אקטיבית ב 

Settings-הגדרות
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הפעולה שלב

.ניתן לערוך הגדרות המשימה כפי שיופרט בשקופיות הבאות, בחלון שנפתח. "Settings"לחצו על 

1

הגדרות( 2)
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הפעולה שלב

לגביהקורסשלכלליתמדיניותלקבוע

.וציוןמטלותזמינות
1

חוג הקורסבחירת 2

קביעת תאריך סיום המטלה 3

להצגתםשישלסטודנטיםהודעהכתיבת

קורסאתלראשונהיזרוכשהם

Perusallפרטיםלכלולעדיף.שלך

תרצהשבוהאופןלגביספציפיים

.למטלותייגשושהסטודנטים

4

-Generalהגדרות( 2.1)
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ניתן להזמנת סטודנטים או צוות הקורס להצטרףבדף הלשונית 

פעולה שלב

Copy”שדה Code”לתתשניתןהקורסקודמציג

משתלבאתהאם).לקורסלהירשםשיוכלוכדילסטודנטים

(.קורסקודצריכיםלאהסטודנטיםאזשלךLMS-העם
1

לקורסלהצטרףהוראהעוזריאואחריםמדריכיםהזמן

Perusallל"בדואהזמנהעםכמדריכיםשלך.

2

-Generalהגדרות( 2.1)
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פעולה שלב

עבורשונותלקבוצותהסטודנטיםאתממייןPerusall,מחדלכברירת

.מטלהכל
1

לעשותתוכל,לקבוצותידניבאופןסטודנטיםלשלבמעדיףאתהאם

Specify"בבחירתזאת groups".סטודנטיםלהקצותתוכלכאן

בקורססטודנטכללידקבוצהמספרהזנתידיעלידניבאופןלקבוצות

.שלך

2

Perusallלבקורסהסטודנטיםאתאוטומטיתמקבץ"discussion

groups"סטודנטים20-כעםמחדלכברירת,יותרקטנות.

בקבוצהאחריםסטודנטיםשלהתגובותאתרקיראוהסטודנטים

.פתחשמדריךכלשהםשרשוריםבתוספת,שלהם

3

-Groupingהגדרות( 2.2)
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הפעולה שלב

ציוניאתלראותיוכלאתההזהבשדה

-בהסטודנטיםשלהמטלות

Perusallגםשולטתזוהגדרה,כןכמן

ספראלבחזרהנשלחיםהציוניםמתי

אתשילבתאםLMS-בשלךהציונים

Perusallהעם-LMSשלך.

1

ביותרוהגבוההנמוךהציוןקביעת

.במטלהלזכותיכולשסטודנטהאפשרי
2

אתאוטומטיתלסנכרןניתןPerusall-ב

בחרעדיף.שלךLMS-העםהציונים

ציוןאובודדותמטלותציונילשלוח

מטלותבכלסטודנטכלשלממוצע

Perusall.

3

-Scoringהגדרות( 2.3)
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(2.3.1 )Scoring-Automatic scoring criteria

perusall scoring  שלכל אחד מהם משקל בין  . ליצור ציון יחידמעורבות סטודנטים כדי שונים של רכיבים בשבעה משתמש
:הרכיבים הם. 100%-ל0%
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Annotation content–יצירת משימה במודל ( 2.3.1)

הפעולה שלב

אחוזלצייןניתןהמופיעבשדה
.הרכיב

1

שעלהביאוריםמספרציין
ציוןלקבלכדילהגישסטודנט

.מלא
2

יכוליםסטודנטיםהאםקובע
שהמועדלאחרתגובותלהגיש

לקבלתחלףלמטלותהאחרון
.הנקודות

3

:מאוחרתהביאוריםתקופת
המועדחלוףלאחרהזמןקביעת

ההגשהאתלבצעניתןשבו
.חלקילזיכוי

4
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מה שמעודד את הסטודנטים לחלק את עבודתם למספר מפגשים במקום להשלים את  , נותן נקודות על כל פעם שסטודנט פותח מטלה" פתיחת המטלה"רכיב 

.עבודתם בפחות מפגשים אך ארוכים יותר

הפעולה שלב

.הרכיבאחוזלצייןניתןהמופיעבשדה
1

לצייןניתן,"Options"עלבלחיצה

אתלפתוחסטודנטעלפעמיםכמה

ברכיבמלאציוןלקבלמנתעלהמטלה

הזה

2

Opening assignment–יצירת משימה במודל ( 2.3.1)
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Annotation content–יצירת משימה במודל ( 2.3.1)

.סטודנטים מקבלים ציון מלא עבור הרכיב זה לאחר שהם ניגשו לכל עמוד או חלק במסמךה" הקריאה עד הסוף"ברכיב

הפעולה שלב

.הרכיבאחוזלצייןניתןהמופיעבשדה
1
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Active engagement time–יצירת משימה במודל ( 2.3.1)

זה נקבע על ידי תנועת עכבר או לחיצה על מקש לפחות פעם  . נותן ציון על כל דקה שהסטודנט מבלה במעורבות פעילה במטלה" זמן המעורבות הפעיל"רכיב 

.דקות2-ב

הפעולה שלב

.בשדה המופיע ניתן לציין אחוז הרכיב
1

לסטודנטשחייבהדקותמספרקביעת

כדי,בתוכןפעילבאופןמעורבותלהוציא

.זההרכיבעלמלאציוןלקבל

2
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Getting responses–יצירת משימה במודל ( 2.3.1)

.נותן ציון להערות שגוררות תגובות מסטודנטים אחרים" קבלת תגובות"קריטריון 

הפעולה שלב

אחוזלצייןניתןהמופיעבשדה

.הקריטריון
1

לסטודנטשחייבהתגובותמספרקביעת

תגובותשגוררותתגובותפרסם

עלמלאציוןלקבלכדילכיתהמחבריהם

.זההקריטריון

2
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Upvoting–יצירת משימה במודל ( 2.3.1)

.נותן ציון להערות שגוררות תגובות מסטודנטים אחרים" הצבעה בעד"קריטריון 

הפעולה שלב

אחוזלצייןניתןהמופיעבשדה

.הקריטריון
1

לסטודנטשחייבהתגובותמספרקביעת

תגובותשגוררותתגובותפרסם

עלמלאציוןלקבלכדילכיתהמחבריהם

.זההרכיב

2
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Quizzes–יצירת משימה במודל ( 2.3.1)

.נותן ציון למענה לשאלות בוחן שהן חלק ממטלה" מבחנים"קריטריון 

הפעולה שלב

אחוזלצייןניתןהמופיעבשדה

.הקריטריון
1

עבורנקודותמקבליםסטודנטים

שאלהכלעלשהגיבולאחרזהמדד

קובעותהבוחןהגדרות.בבוחן

..נקודותלקבלתהנכונותהתשובות

2
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Perusallקריאה שיתופית אקטיבית ב 

Perusall?-בכיצד להגדיר מטלה 

22
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הפעולה שלב

.ולחצו על הקישורהכנסו לאתר הקורס 1

.ניתן להוסיף את החוג שהמטלה שייכת לו"Department" בלחיצה על , יפתח החלון הבא

2

23

הגדרות-יצירת מטלה במודל ( 3)

2
3
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הפעולה שלב

Course""לחצו על כפתור home 1

Get"לשוניתעלדלגו Started"ועברו

."Library"ללשונית
2

add"כפתורעללחצו content",בחרוכךואחר

:לפעילותלהוסיףשתרצוהרלוונטיהתוכןאת

תמונה,מהמחשבקבציםהעלאת,Podcast,וידאו

.ועוד

3

שלLibrary-הבספרייתיוצגשהועלההתוכן

.(משלותוכןלהוסיףישקורסלכל)הקורס
4

Add Content-הוספת תוכן( 3)
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הפעולה שלב

Assignments“"לשונית להעברה 1

""Add assignmentלחיצה על כפתור 2

ובחרו  "Content to assign"פתיחת את תיבת 

.את התוכן הרלוונטי לפעילות 3

ניתן להוסיף מספר תכנים על ידי לחיצה על  

".Add another part"הכפתור
4

Add assignment-הוספת מטלה( 4)
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הפעולה שלב

להגדיר את  ניתן "Range to assign"בשדה

.מספרי העמודים הרלוונטיים לפעילות

מתן גישה  " Assign page ranges"בלחיצה על 

 Assign"ובלחיצה על . לעמודים מסוימים בלבד

all content "לכל לביטול ומתן גישה ניתן

.התוכן

1

26

Add assignment-הוספת מטלה( 4)

2
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הפעולה שלב

"  Options"ללשוניתיש לעבור, לאחר בחירת התוכן

.וקביעת את הגדרות הפעילות
1

יש להגדיר את המועד "Submission deadline"-ב

.האחרון לפעילות 2

לתת את שם  עדיף”Assignment name"-ב

.מודל-בדיוק כפי שנקבע באתר הקורס בהפעילות

כדי שציוני הסטודנטים יסונכרנו באתר הקורס שם  

הפעילות שהוגדר  /לשם המשאבהפעילות חייב להיות זהה

.מודל-באתר הקורס ב

3

לכתוב עדיף"Instructions for students"בשדה 

.  שאלות הפעילות/הנחיות

4

Add assignment-הוספת מטלה( 4)
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הפעולה שלב

Assignment"בשדה is visible to students

startingon"שלההתחלהמועדאתהגדירו

.(לסטודנטיםזמינהתהיההמטלהמתי)הפעילות

1

Assignבבחירת to specific student""ניתן

יש,ספציפייםסטודנטיםעבורנפרדותמטלותלהגדיר

.בשדהשמותיהםאתלבחור

2

Students"בשדה to assign to"לבחורניתן

.הספציפייםהסטודנטיםשמות

בפעםנכנסשהסטודנטלאחררקיופיעו

הקורסאתרהדרךPerusallלרכיבהראשונה

.במודל

3

:לבחורניתן,בקוביותVסימוןבעזרת

.אנונימיבאופןיגישוהסטודנטים(1)

.ציוןללאהגשה(2)

.לסטודנטיםתזכורתשליחתללא(3)

4

Save"עלללחץנאלסיום changes" 5

Add assignment-הוספת מטלה( 4)
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Add assignment-הוספת מטלה( 4)

לאחר.הוגדרהשלךהמטלה

תוכל,הערותישלחושסטודנטים

ובניתוחיםהמטלותבפרטילצפות

לבחוריכולאתה.המטלותבדף

שינוייםלבצעכדי”Edit"בכפתור

.שלךבהגדרותכלשהם

2
9
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Add assignment-הוספת מטלה( 4)

.שמאלבתפריט מצד המופיע "Student view"כפתור דרך לחיצה על מנקודת מבט של סטודנט ניתן לראות את המטלה 
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